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  بسمه تعالي
 

 نقش زنان در بيابانزدائي و توسعه پايدار منابع طبيعي 
 

 امور بيابان كارشناس دفتر –زهرا عسگري مقدم 
 
 

:چكيده  

زنان به عنوان بخش اعظمي از نيروي انساني هر كشور مي توانند نقش بـسيار مهـم و مـوثري در جهـت                     
. وناگون اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگـي و ايفـا نماينـد             پيشبرد اهداف و سياستهاي برنامه ريزان در زمينه هاي گ         

 در راسـتاي اهـداف      …توجه به توانائي هاي بالقوه زنان درخصوص ايفاي نقش فرهنگ سازي ، حفاظتي ، احيـايي و                
زنان با دارا بودن نقش مـديريت       . مي تواند براي سياستگزاران اين بخش بسيار راهگشا باشد           طبيعي  منابعپايداري  
ه انتقال تعاليم اعتقادي و فرهنگي را به عهده دارند ، بديهي است كه هر چـه سـطح آگاهيهـا و اطالعـات                        خانواد

زنان در نقش هاي اجتمـاعي      . ايشان بيشتر باشد به تبع آن ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه بيشتر محقق خواهد شد               
 و همياران طبيعـت     NGO ، يا در قالب      نيز به صورت خاص مي توانند نقش موثر خود را به عنوان آموزشگر ، مروج              

طبيعي و محيط زيست تاكنون شاهد فعاليتهاي زنـان          در زمينه منابع  . و يا ساير شكلهاي اجتماعي زنان ايفا نمايند         
در سطح گسترده و وسيع و سازماندهي شده شكل هاي گونـاگون بـوده ايـم ، كـه تـأثير چـشمگيري در ايجـاد                        

 . طبيعي داشته است   منابعحساسيت در مردم نسبت به مسائل
واضح است كه براي استفاده بيشتر و موثرتر از اين نيروي عظيم اجتمـاعي در راسـتاي تحقـق اهـداف                     

طبيعي الزم است حمايتهاي مقتضي نسبت به ايجاد و تقويت گروه هاي زنان فعال در زمينه                  حفاظت و توسعه منابع   
 . طبيعي مبذول گردد  منابع

 كـه بـاز خـورد       …ه هاي دولتي متـولي امـور منـابع طبيعـي و محـيط زيـست و                در اين خصوص دستگا   
و همچنين به دليل گـستردگي عرصـه         گردد  ميفعاليتهايشان به همه آحاد جامعه از زن و مرد ، كوچك و بزرگ بر               

اننـد  كار ، ضروري است كه دست به سازماندهي نيروهاي انساني موجود هر جامعه در گروه هاي گوناگون زند تا بتو                   
 . در جهت تحقق توسعه پايدار منابع از مشاركت همگاني براي حفظ ارزشهاي همگاني بهره جويند 
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 : مقدمه 
اجتماعي ، اقتصادي ، (منابع طبيعي تجديد شونده امروزه در ابعاد مختلف زندگي بشر  

سعه در اثر در اغلب كشورهاي در حال تو. نقش مهمي را ايفا مي نمايند ) فرهنگي و زيست محيطي

هاي  رشد فزاينده جمعيت ، توسعه غيراصولي صنعت ، گسترش بي رويه شهرها ، تبديل عرصه

ريزي مناسب سطح اين عرصه ها كاهش يافته و در خطر نابودي قرار  طبيعي ، فقدان برنامه منابع

 . گرفته است 

بها و شسته شدن جاري شدن سيال: خسارات ناشي از اين تخريب به شكل هاي گوناگون از قبيل 

خاكهاي حاصلخيز ، افت سطح آبهاي زيرزميني ، پرشدن سريع مخازن سدها از رسوبات آبرفتي ، 

خوردن تعادل اكوسيستم ، كاهش فرآورده هاي جنگلي و مرتعي،  تغييرات نامطلوب آب و هوايي و بهم

 ظاهر … وحش وگسترش بيابانها و كويرها ، به مخاطره افتادن روند طبيعي محيط زيست و حيات

 .  گردد مي

طبيعي  برداري صحيح از منابع ترين راه ، بهره براي جلوگيري از رسيدن به اين حالت ، مناسب

باشد كه در اين بين زنان و  با كمك اقشار مختلف جامعه به ويژه عرصه نشينان و روستائيان مي

شهري و عشايري مي توانند نقش از جمعيت فعال و پويا در روستاها و مناطق %  50دختران به عنوان 

بسزا و تعيين كننده اي را داشته باشند و با برخورداري از اموزشهاي الزم اطالع رساني دقيق به آنها 

طبيعي  برداري بهينه از منابع ميتوان از وجودشان بيشترين بهره را درجهت حفظ و احياء توسعه و بهره

هاي جنگلي و   ترويجي و حفاظتي در سطح عرصهدر اين خصوص با عنايت به كمبود عوامل. برد 

 درصد از كل مساحت كشور را شامل مي شوند ضرورت به كارگيري و 80مرتعي كشور كه حدود 

استفاده از زنان عشايري و روستايي جهت ارائه آموزشهاي الزم و انتقال اطالعات به ساير اقشار مردم و 

ه چشم مي خورد كه در اين خصوص نيز ساماندهي آن هايشان ب به ويژه ارتقاء سطح آگاهي خانواده

دسته از زنان و دختران جوان كه در سطح وسيع  تماس نزديكتري با اكثريت طبقات مردم داشته و از 
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جايگاه معنوي و نفوذ اجتماعي خاصي در جامعه روستايي برخوردارند مي تواند به نحوي مشكل 

را حل كرده و در بلندمدت با كمك گرفتن از اين ) ن زنبه ويژه مروجا(طبيعي  كمبود مروجين منابع

هاي آموزشي و ترويجي قرار دهيم و زمينه  نيروها ، گروه هاي بيشتر از مردم را تحت پوشش برنامه

هاي رشد و ارتقاء سطح آگاهي آنان جهت جلب مشاركت فعال در اجراي طرحهاي احياء ، توسعه و 

در اين ارتباط و به منظور . تع و منابع آب و خاك فراهم سازيم برداري بهينه از جنگلها و مرا بهره

تحقق اين اهداف مهم استفاده از زنان آموزگار در سطح مدارس كل كشور و نيز آموزشياران سازمان 

ها ، جايگاهي ويژه داشته و از اولويت برخوردارند چرا كه اين قشر NGOنهضت سوادآموزي و اعضاي 

طبيعي تحت پوشش و آموزش خود  هاي منابع ژه جمعيت زنان را در عرصهبيشترين مخاطبان به وي

دارند و به بهترين نحو مي توانند پيام ها و هشدارها و دانش الزم را در اين خصوص به سوادآموزان 

طبيعي تجديد شونده و چگونگي  منتقل كنند و از اين طريق بينش و فرهنگ آنها را نسبت به منابع

همچنين ميتوان نسبت به آموزش . ي اصولي از آن ارتقاء بخشيده و متحول سازند بردار حفظ و بهره

طبيعي كه از طريق شركت در دوره هاي آموزشي توجيهي صورت مي  آموزگاران به فعاليتهاي منابع

طبيعي تجديد شونده ، وضعيت قبلي و فعلي ، روند  ابتدا سطح آگاهي آنان را در مورد منابع. گيرد 

برداري بهينه ارتقاء بخشيده و سپس از آنان خواسته مي شود تا  بهره هاي توسعه ، احياءتخريب راه

طبيعي را به روشهاي مختلف در بخشهاي خود با مردم در ميان گذاشته و  مسائل مربوط به منابع

 اطالعات الزم را به آنان منتقل كرده و زمينه جلب مشاركت آنان را در فعاليتهاي توسعه ، احياء و

البته در راه جلب مشاركت زنان به منظور ترويج . برداري بهينه از منابع طبيعي را فراهم نمايند  بهره

ريزيها و هماهنگيهاي به عمل آمده در سطح ساير وزارتخانه ها و  فرهنگ منابع طبيعي با برنامه

رمندان زن در موسسات دولتي و خصوصي و به ويژه سازمانهاي غيردولتي اعضاء نيروهاي فعال و كا

اين موسسات و تشكلها نيز به خوبي سازماندهي شده و بهره گرفته مي شود كه از جمله آنها ميتوان 
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، سازمان ) اساتيد و دانشجويان(به سازمان جوانان هالل احمر ، نيروي مقاومت بسيج ، دانشگاهيان 

 .  روستا و غيره اشاره نمود  شوراهاي اسالمي(N.G.Os)زندانها ، تربيت بدني ، تشكل هاي غيردولتي 

باشد و  در اين رابطه نقش صدا و سيما و نشريات و رسانه هاي گروهي و انبوهي نيز به سزا مي

هاي راديويي و تلويزيوني ، مجالت و  دست اندركاران اين بخش نيز مي توانند در خالل برنامه

و انتقال دانش و بينش الزم به هاي تخصصي و عمومي در مورد زنان درخصوص اطالع رساني  روزنامه

 . زنان روستايي و عشايري ايفاي نقش نمايند 

 

 اقداماتي درمورد مشاركت زنان

 زنان اقدام نمود و سپس زمينه هاي جلب توانمندسازيدراين راستا در وهله اول بايد به 

طب ما چرا كه بخش عظيمي از زنان روستايي و عشايري كه مخا. مشاركت آنان را فراهم ساخت 

. طبيعي ودر امر بيابانزدايي نيستند  هستند داراي سواد كافي و مهارتهاي حرفه اي در موضوع منابع

آنها بايد نقش منابع پايه مثل آب، هوا، . زنان بيش از هر آموزش به كسب مهارتهاي زيستي نيازمندند 

بدانند چرا كه زن  را به صورت علمي و اصولي در زندگي خود و فرزندان خود …خاك ، طبيعت و

در شرايط كنوني كشورمان ، . پايه دارد عنصري است كه نقش اساسي در مديريت مصرف منابع 

اگر زنان روستايي و عشاير نقش درختان و جنگل و . سوخت هيزمي نقش اساسي در پخت غذا دارد 

نموده و پوشش گياهي را بدانند سعي مي كنند در مصرف هيزم و بوته هاي گياهي دقت بيشتري 

حتي االمكان از سرشاخه هاي درختان و بوته هاي مرتعي استفاده نكنند يا اين كه از آنها به نحو 

بطوريكه استمرار اين امر در دراز مدت خود يك عامل مهم بيابانزايي .صحيح و اصولي استفاده نمايند 

 نقش بسيار مهمي در اگر زنان به نقش جنگل ، مرتع و پوشش گياهي و فضاي سبز آشنا شوند. است 
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لذا معروف است اگر به يك زن آموزش بدهيم يك خانواده را آموزش . هدايت فضاي خانواده دارند 

 . ايم  داده

حتي  آموزش هاي مربوط به تنظيم خانواده نيز نقش غيرمستقيم و مهمي در كنترل عوامل 

طبيعي براي فعاليتهاي  ي منابعها تخريب دارد چرا كه ازدياد جمعيت و به تبع آن دستيابي به عرصه

اگر زنان متوجه شوند كه افزايش فرزند و . توليدي و كشاورزي نيز يكي از عوامل تخريب است 

طبيعي كشور لطمه وارد خواهد كرد قطعاً در حركت ملّي تنظيم  گسترش خانوار در بلندمدت به منابع

 . خانواده نيز با دولت همكاري خواهند نمود 

ان روستايي و عشايري در ايران عالوه بر نقش اساسي در خانواده ، در اقتصاد دامداري و زن

در مديريت چراي دام و عمليات اصالحي و احيايي . كشاورزي نيز عامل محوري تلقي مي شوند 

اگر آموزشهاي الزم در خصوص ورود و . مناطق بياباني در كنار مردان و فرزندان خود همكاري دارند 

، كمك بسيار مهمي در تحقق  كسب كنند …ج به موقع دام از مرتع ، نحوه چرا ، قرق مرتع وخرو

عالوه بر زمينه هاي فوق زنان . اهداف طرحهاي مرتعداري و طرحهاي بيابانزدايي خواهند نمود 

برداري از  روستايي و عشايري سهم مهمي در توليد نهال ، آبياري ، وجين ، سله شكني ، بهره

لذا مالحظه مي .  دارند …ت فرعي جنگل و مرتع مثل سقز ، باريجه ، شيرين بيان ، خاكشير ومحصوال

طبيعي زمينه هاي بسيار مناسبي براي فعاليت زنان به شمار مي رود اگر مي  هاي منابع كنيد كه عرصه

 توجه خواهيم اين عرصه ها محفوظ بنمانند بايد به نقش زنان در مديريت عرصه ها به صورت برجسته

طبيعي است كه  هاي منابع گام نخست در توجه به اين موضوع مهم توانمندسازي زنان در عرصه. كنيم 

 .اي مقدور است  از طريق آموزشهاي عمومي و حرفه
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 :سله شكني 

 . شكستن حلقه نازكي از گل والي كه پس از بارندگي يا آب دادن اراضي رسي روي زمين مي بندد

 :تاكنون آموزشهاي بسياري درمصداق ، بيابان و مرتعداري توسط براي تحقق اين امر 

  سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور -1

  وزارت آموزش و پرورش -2

  سازمان نهضت سوادآموزي-3

 . انجام گرفته است سازمان صدا و سيما-4 

 طرحهاي بيابانزداييزمينه هاي مشاركت زنان در حوزه هاي منابع طبيعي و

ر راستاي توانمندي زنان ودادن آموزشهاي الزم مي توان از پروژه هاي  مشاركتي با جوامع  د

محلي ، انتخاب و با بكارگيري از يك مشاور قوي استفاده  نمود كه دراين زمينه پروژه هاي مختلفي از 

وژه بين  و پر1380درسال ) حبله رود(جمله پروژه بيابانزدايي طرح مديريت پايدار منابع آب وخاك 

المللي ترسيب كربن كه در دست اجرا است وجزء پروژه هاي بسيار موفق از طرف سازمان ملل اعالم 

 .گرديده است  نام برد

دراين پروژه ها با گذاشتن كارگاههاي آموزشي مشاركتي جوامع محلي و برگزاري بازديد هاي 

ي ، گردو كاري ، استحصال و بهره آموزشي روستا به روستا در زمينه  هاي متعدد از قبيل زنبوردار

برداري از گياهان دارويي و تعاونيهاي موفق روستايي زنان كه گروههاي داوطلب زن ومرد شركت 

وهمچنين با توجه به فعاليتهاي انتخاب شده وپيشنهادات زنان روستايي . داشتند اقدام نموده اند 

 زنان روستايي ، چند كارگاه آموزشي در برحسب مورد نياز آن روستا وشرايط منطقه  به پيشنهادات

در برگزاري اين كارگاهها وهمچنين طراحي و اجراي فعاليتها از . زمينه هاي مختلف تشكيل گردد

 . كارشناسان دستگاههاي اجرايي منطقه وساير دستگاههاي ذينفع كمك گرفته مي شود
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وژه حبله رود رامي توان پروژه زنبورداري موفق زنان روستايي چار طاق سمنان مرتبط با پر

في المثل قرار دادكه با راهنمايي كارشناس پروژه  بعد از خريداري كندوها و انتخاب زنبور شروع به 

فعاليت كردند وپس از گذشت يكسال تجربيات علمي بسياري كسب نموده واز توانايي توسعه وافزايش 

ر برخي اعضاء اين پروژه بسيار باعث تقويت بنا به اظهار ونظ. تعداد زنبورهاي خود برخوردار شده اند 

همكاري وارتباط ميان زنان شده وعالوه برآن توانسته بخشي از مايحتاج فرزندانشان را از فروش عسل 

 .تامين كند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

در پروژه بين المللي ترسيب كربن به منظور بسيج وتوانمندكردن جوامع محلي ، رهيافت 

اين پروژه با واگذاري . تا خود مردم محلي مناطق تخريب يافته را احيا كنند مشاركتي را بكار برده 

مسئوليتهاي برنامه ريزي ومديريتي محلي به سطوح عامه زن و مرد ، جوامع هدف را قادر خواهد كرد 

تاضمن مديريت بهتر منابع ، مسئوليت بيشتري در تامين معيشت خود داشته باشنددراين پروژه با 

ان زنان وتساوي در تسهيم منافع ، از زنان محلي براي تشكيل گروههاي توسعه مشاركت يكس

وآنها در امر احياي مراتع تخريب يافته كه منجر به توليد خزانه توليد نهال .روستايي حمايت مي شود
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يك ميليون (  ميليون اصله نهال 2/1 هكتار در محل پروژه ايستگاه حسين اباد وحدود 3به مساحت 

 .نقش مهمي داشتند)  آتريپلكس 200000تاغ و 
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هاي  براي انجام فعاليتهاي اجرايي ، زنان روستايي ، عشايري و همچنين فارغ التحصيالن رشته

هاي  طبيعي اعم از شهري و روستايي مي توانند در قالب تعاوني ها و سازمانهاي غيردولتي و گروه منابع

طبيعي ، سازمان تعاون  حمايت و نظارت ادارات كل منابعمحلي خود را انسجام بخشيده و تحت 

طبيعي در  هاي منابع  روستايي و ادارات كل تعاون استانها با اخذ تسهيالت بانكي اقدام به اجراي پروژه

 . شهرستانها نمايند 

زنان روستايي و شهري با استفاده از قوانين موجود به راحتي مي توانند در طرحهاي اجرايي 

طبيعي و آبخيزداري از جمله طرحهاي بيابانزدائي مثل توليد نهالهاي مورد نياز ، كاشت و آبياري  منابع

جويي در مصارف سوخت  برداري از محصوالت فرعي ، جايگزيني سوخت فسيلي و صرفه درختان ، بهره

م هاي آوري بذرهاي بياباني ، مشاركت در انجام فعاليتهاي بذرپاشي ، شركت در مراس هيزمي ، جمع

طبيعي ، ارائه آموزشهاي ترويجي و فعاليتهاي طبيعت گردي مشاركت نمايند  نمادين مثل هفته منابع

 : گردد  كه در اين راستا به نمونه هايي به شرح جدول ذيل اشاره مي
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نام و نام رديف
 خانوادگي

 زمينه فعاليت روستا بخششهرستان استان

 نطنز  اصفهان  زينت شريفي  1
ه امامزاد
 بادرود

خالدآباد 
نيروي بسيجي فعال در امر آموزش و 

بسيج نيروها براي انجام طرحهاي 
 بيابانزدائي و مراتع 

 نطنز  اصفهان  ليال سعيديان  2
امامزاده 
 بادرود

خالدآباد 
بسيجي فعال در امور بذرپاشي و 

آوري بذور گياهان بيابان در  جمع
طبيعي  خصوص اجراي طرحهاي منابع

3 
مه فاط
 شاهيان  كرم

 نطنز  اصفهان 
امامزاده 
 بادرود

خالدآباد 
بسيجي فعال در امور بذرپاشي و 

آوري بذور گياهان بيابان در  جمع
طبيعي  خصوص اجراي طرحهاي منابع

 نطنز  اصفهان زهرا آقادوستي  4
امامزاده 
 بادرود

خالدآباد 
سازماندهي خواهران و آموزش آنها در 

طبيعي از قبيل  مسائل عمراني منابع
 بذرپاشي مناطق بياباني و مراتع

5 
مرضيه سادات 
 سيدموسوي 

 نطنز  اصفهان 
امامزاده 
 بادرود

نيروي فعال در مسائل عمراني و اجراي خالدآباد 
 طبيعي  طرحهاي منابع

 

به عنوان مثال . يكي ديگر از فعاليتهاي برجسته زنان، تشكيل سازمانهاي  غيردولتي مي باشد

طبيعي در استانهاي مختلف كشور از جمله  كيل سازمانهاي غيردولتي خاص زنان در زمينه منابعبه تش

 به نامهاي ريحانه سبز ، پرستوي كوير ، …نوشهر ، ساري ، گيالن ، ايالم ، يزد ، سمنان ، تهران و

ضر نقش  اين سازمانها در حال حا…جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست مي توان اشاره كرد و

 . طبيعي و محيط زيست  را دارند  ريزي، نظارتي و مشاوره اي در فعاليتهاي منابع برنامهآموزشي، 
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 :اهداف وفلسفه مشاركت زنان در امر ترويج وتوسعه واحيائ منابع  طبيعي

ترويج واشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبيعي وتوسعه فضاي سبز ، جنگلها واحياي : تبليغ  -1

  منابع طبيعي

جلب مشاركت زنان و استفاده صحيح از قابليتها و توانمنديهاي آنان در حفظ احياء و توسعه  -2

 منابع طبيعي 

مشاركت زنان در طرحهاي آموزشي منابع طبيعي و هشدار مستمر در خصوص حفظ بهره  -3

 برداري مطلوب و پايدار منابع طبيعي 

 ي منابع طبيعي تجديد شونده سرعت بخشيدن به امور بهينه سازي و پايا نمودن عرصه ها -4

ارتقاء سطح آگاهي اقشار مختلف جامعه به ويژه زنان در جهت تعالي فرهنگ منابع طبيعي و  -5

 تبديل آن به معارف عمومي 

 توجه به ارزشهاي برخاسته از جلب مشاركت هاي مردمي  -6

 تحقق اصل مشاركت مردم در فعاليتهاي منابع طبيعي  -7

 يي و سرعت در انجام طرحها و پروژه هاي منابع طبيعي افزايش حسن اعتماد و خوداتكا -8

بنابراين زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال و پويا جامعه داراي قابليت ها و توانمندي هاي فراواني 

در امر ترويج و توسعه منابع طبيعي مي باشند كه از نيروي بالقوه آنان ميتوان در عرصه ها و زمينه 

 . ه نمود هاي فوق الذكر استفاد

انتظار مي رود در صورت برنامه ريزي صحيح و ايجاد هماهنگي الزم با مسئوالن مربوطه و 

جلب مشارك فعال زنان روستايي ، عشايري و شهري در امر حفظ ، احياء و توسعه عرصه هاي منابع 

 ./ طبيعي بتوان گام اساسي در جهت تبديل فرهنگ منابع طبيعي به معارف عمومي برداشت 
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 :منابع 

 81 مرداد26 ترويجي هدي شماره –نشريه آموزشي  -1


