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    هاي طبيعي بيابانيو احياء عرصهبرداري، حفاظت نقش زنان روستايي در بهره

  )مطالعه موردي استان خوزستان(
  ∗∗∗، مجتبي قديري معصوم∗∗خاني، فضيله ∗منصور غنيان

  
 بهره برداريهاي ملي در توسعه پايدار، كننده اين ثروتطبيعي و نقش تعييناهميت منابع رغمعلي :چكيده
امروزه تهديدي بزرگ براي هاي گوناگون منابع طبيعي به زعم قابل تجديد بودن آن،  ي از عرصهغيراصول

ساز دستيابي به د زمينهتوان مي اين منابع خداداديبرداري صحيح و بهينه از  بهره .شودآينده محسوب مي
هاي مختلف منابع  صهبرداري از عر نقش زن روستايي در بهره اهميت به نظر .توسعه پايدار در كشور گردد

بررسي نقش تخريبي، حفاظتي و احيايي زنان روستايي ساكن در مناطق  با هدفپژوهش حاضر ، طبيعي
روش پژوهش در اين تحقيق . انجام شد 86و  85هاي و عوامل مرتبط با آن در سالبياباني استان خوزستان 

جامعه آماري در اين پژوهش زنان  بوده وه وري اطالعات پرسشنامآ از نوع پيمايش مقطعي و ابزار اصلي جمع
اي  گيري دو مرحله جهت تعيين نمونه آماري، از روش نمونه. بودروستايي ساكن در مناطق بياباني استان 

براساس نتايج حاصله،  .انجام شد SPSSافزار  نرم با كمكها  كامالً تصادفي استفاده و تجزيه و تحليل داده
داري  هيچ رابطه معنياز سويي فاظتي، احيايي و تخريبي در منطقه نقش داشته و هاي حزنان در كليه فعاليت

، بدين ترتيب نداردوجود  توسط آنهاتخريبي  واحيايي  ،هاي حفاظتيفعاليتهاي شخصي آنان و ويژگي بين
ايي هاي تخريبي زنان عمدي نبوده، بلكه به اقتضاي مكان زندگي، شرايط آب و هوشود كه فعاليت روشن مي

هاي غيراصولي برداري به بهرهدليل نداشتن آگاهي كافي هب و عمدتاًكمبود نقدينگي و محل سكونت خود 
، چراي مفرط دام، استفاده از زيادعدم وجود امكانات رفاهي و تسهيالت زندگي، جمعيت  .كننداقدام مي
كاهش سير صعودي  جهت. سبب تخريب منابع طبيعي است ،هاي سنتي در مناطق مورد مطالعهسوخت

سازي و آموزش زنان به عنوان تخريب اين منابع فراهم نمودن امكانات و ضروريات زندگي روستائيان، آگاه
و  سازيآگاه هاي جمعي درهمراه با استفاده از رسانه هاي آموزشينيمي از جمعيت فعال، برگزاري كالس
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 هاي بياباني در توسعه پايدار مليان و عرصهدر خصوص جايگاه و نقش بياب روستاييانايجاد حساسيت در 
  .رسد امري ضروري به نظر مي

  .زنان روستايي، منابع طبيعي، توسعه پايدار، تخريب محيط زيست، بيابان: هاي كليديواژه
  

  مقدمه

بدين ترتيب . برداري از زمين و منابع طبيعي متكي استماهيت اشتغال در مناطق روستايي عمدتاً بر بهره
كشـاورزي در روسـتاها،   . گردده انسان با محيط، براساس نوع مناسبات بكار رفته در اين سيكل معين ميرابط
هـا را بـر   ترين بخش اين فعاليـت زنان روستايي مهم. رودشمار ميترين عرصه ارتباط انسان با محيط بهمهم

ري، فرآوري و بازاريابي مواد غذايي، هاي روزمره زنان در امور كشاورزي، دامداري، ماهيگيفعاليت. عهده دارند
بـا ايـن وجـود، شـناخت ايـن      . همگي شواهدي مبني بر كليدي بودن وجود زنان در توليدات روستايي اسـت 

شود كه بـه آنـان بـه    واقعيت كه مشاركت زنان امري الزامي و اجتناب ناپذير است، هميشه منجر به اين نمي
  ).200:1375خاني،( بردار نگريسته شودعنوان بهره

اي شكل فعـال و گسـترده  به ارتباط اين ، در روستاهاستبايد توجه داشت كه بيشترين ارتباط زنان با محيط 
يابـد  هاي كشاورزي و دامداري تجلي ميهاي زنان در استفاده از منابع طبيعي در فعاليتترين فعاليتاست، عمده

برداشـت،   نان در كارهاي مربوط بـه كاشـت، داشـت و   آ .هاي زنان روستايي و عشايري استكه تابعي از فعاليت
هاي دامپروري نيز چه زمـاني كـه   در فعاليت. كننداي ايفا ميفرآوري و فروش محصوالت كشاورزي نقش عمده

گيرد و چـه زمـاني كـه توليـد بيشـتر جهـت       اي معيشتي صورت مينگهداري دام و تهيه محصوالت آن به گونه
نظافت، انتقال فضـوالت، تيمـار و تغذيـه دام، تهيـه شـير و       ،ظيفه اصلي نگهداريعرضه به بازار مصرف باشد، و

هـاي پـرورش كـرم    همچنين در فعاليـت . دامي بر عهده زنان است ي لبني و تهيه سوخت از مواد زايدهاوردهآفر
صـلي منـابع   بـرداران ا توان گفت آنها بهـره كنند، بدين ترتيب ميابريشم و زنبور عسل زنان نقش مهمي ايفا مي

درصـد كارهـاي مربـوط بـه      80، زنان در برخي از كشورهاي آفريقايي. بوده و بيشترين تماس را با طبيعت دارند
را مصـارف روزانـه خـانواده     امور خانواده و تهيه مواد اوليه مورد نياز مانند تهيه آب، چوب، زراعت بـراي تغذيـه و  

 آموزش زنان بسـيار اساسـي اسـت    ه محيط زيست را حفظ كردرو براي اينكه بتوان عرصاز اين. دهندانجام مي
   .هاي حفاظتي و حمايتي از اين منابع را به آنان سپردتوان نقشو در اين صورت است كه مي) 28:1381ليون، (
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هاي خاص روستايي از جمله زنان و جوانان را هاي خاص خود، امروزه گروهتوسعه روستايي به دليل ويژگي 
هاي درصد فعاليت 60رغم اينكه زنان روستايي در ايران علي ).52:1381غنيان،( خود قرار داده استكانون توجه 
امـا  ) 24:1382بينـا، ( هاي باغداري را بـر عهـده دارنـد   هاي دامداري و عمده فعاليتدرصد فعاليت 63كشاورزي، 

با وجود اين جايگاه ). 32:1378زاده،يقل( كنند، از لحاظ اجتماعي و اقتصادي نامريي استنقشي كه آنان ايفاء مي
درصـد خـدمات    يـك طور مثال در عرصـه كشـاورزي تنهـا    هسهم زنان روستايي از آموزش بسيار ناچيز است؛ ب

رو دسـتيابي بـه توسـعه پايـدار از     از ايـن  ).54:1381غنيان،( شودهدف زنان طراحي و اجرا ميجامعه ترويجي با 
وسعه نگرش زنان در جلوگيري از تخريـب اراضـي كشـاورزي و حفاظـت     طريق توجه به اين بخش و تحول و ت
  ).22:1382بينا،( پذير استمحيط زيست و منابع طبيعي امكان

  
  لهئمس طرح

ريـزان و سياسـتگزاران   توسعه پايدار، زنان روستايي از ديد برنامـه  مديريت منابع طبيعي ومباحث پيرامون در 
ـ  هاي جلب مشـاركت  توانمندسازي آنان و زمينه ر بوده وهاي هدف مد نظبه عنوان يكي از گروه عنـوان  هشـان ب

هـاي توسـعه در   هـاي مـورد نظـر سـازمان    از رئـوس برنامـه  اها تبخش عظيمي از نيروهاي انساني ساكن روسـ 
توان گفـت در بـين روسـتاييان زنـان بـه دليـل       مي). 270:1375غنيان و زرافشاني،(باشندكشورهاي مختلف مي

     عهده دارند بيشـترين ارتبـاط را بـا  منـابع طبيعـي داشـته و در همـين راسـتا بيشـترين تخريـب           وظايفي كه بر
هاي طبيعي به دليل ناآگاهي و عدم برخورداري از دانش و آگاهي كافي پيرامـون اهميـت و جايگـاه ايـن     عرصه
 هايي چون جمـع ن فعاليتزنان با داشت). 61:1381غنيان،(گيردها در پايداري محيط توسط آنان صورت ميعرصه

كننـد و   منابع طبيعي را بيشـتر درك مـي   كوير و تخريب خطر پيش روي …دام، تهيه آب و يوري هيزم، چراآ
   ).39:1382بينا،(كار گرفتهتر در امر حفاظت و احياء منابع طبيعي راهنمايي كرد و ب توان آنها را بهتر و ساده مي

كارانـه آنـان   گاهي زنان در مورد محيط و بنابراين رويكرد محافظـه آ العات بر اين نكته تكيه دارند كهمط
هـا و وظـايف   رسد اين امـر ريشـه در نقـش   به نظر مي. سته از زن بودن آنها باشدبرخا ذاتي نيست كه امري

  .است ي تنگاتنگكاري آنان دارد كه با منابع طبيعي جهت بقاء در ارتباط
آنهـا شـناخت   .زندگي خود، خـانواده و اجتمـاع دارنـد     ايزي درهاي متمها و مسئوليتزنان و مردان نقش

هاي متفـاوتي در سـهيم   متفاوتي از دسترسي به منابع و كنترل روي منابع طبيعي دارند و در نتيجه از فرصت
نشناختن ارت ديگر به رسميت به عب. هاي مربوط به استفاده از منابع طبيعي برخوردارندگيريشدن در تصميم
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ي جنسـيتي  هابراي مثال اينكه چگونه تفاوت .كندها را از محيط به شدت تحريف ميوه فهم انساننح ،جنسيت
  شـود ثر ميأطور متفاوتي از زنان و مردان متهثر است و اينكه چگونه فرسايش منابع بؤدر استفاده از منابع طبيعي م

 .زه استمل در اين حوأموضوعات قابل تدهد، از هاي جنسيتي را تشكيل ميو چه چيزي در سرتاسر جهان دغدغه
مناسبات قدرت آنان  كنند وهاي متفاوتي را در جامعه بازي ميكند كه زنان و مردان چه نقشجنسيت مشخص مي

، هـاي جنسـيتي  هايي در مـورد نقـش  نيازمند بررسيأثير محيط فهم صحيح واكنش جنسيت تحت ت .چگونه است
   .باشدي در استفاده از منابع ميگيرمنابع و همچنين توانايي تصميم ها و نحوه دستيابي و كنترلمسئوليت

هـا   برداران، بررسي نيازها، خواسته بهره توسطيابي علل تخريب و نابودي منابع طبيعي  در اين ميان ريشه
هـاي  در اجـراي طـرح   بـرداران محلـي   بهرههاي جلب مشاركت هاي آنان، همچنين شناسايي راهو توانمندي

بايـد   هاي طبيعـي  از جمله در نظر گرفتن نقش زنان در حفظ و احياء عرصه ي و احيايي منابع طبيعي،حفاظت
هاي اقتصادي در نواحي روسـتايي و كـاهش فشـار بـر     تنوع بخشيدن به فعاليت .مورد توجه جدي قرار گيرد

  ). 155:1384ن،قديري معصوم و همكارا( تواند در اين راستا مثمرثمر باشد هاي طبيعي نيز مي عرصه
 بر همين اساس پژوهش حاضر به بررسي نقـش زنـان روسـتايي در امـور حفـاظتي، احيـايي و تخريبـي       

زار هزار هكتار از اراضي اين استان شـن  350حدود . پرداخته است هاي طبيعي بياباني استان خوزستانعرصه
از آنجا كه بخش اعظم ). 5:1380،شفيعي(يابد بوده و همه ساله بر اثر فرسايش بادي وسعت آنها گسترش مي

اين تحقيـق در نظـر دارد    ،گيرد نشينان روستايي باالخص زنان روستايي صورت مي اين تخريب توسط عرصه
هاي طبيعي بررسي و با مشخص نمودن ابعـاد آن نسـبت بـه ارايـه     نقش زنان روستايي را در ارتباط با عرصه

  .راهكارهاي مناسب در اين زمينه اقدام نمايد
بررسي نقش زنان روستايي در تخريب، حفاظـت و احيـاي منـابع طبيعـي تجديـد      هدف كلي اين مطالعه 

  :اهداف اختصاصي مطالعه عبارتند از. باشدمياستان خوزستان  بياباني هايعرصهشونده 
  ؛بررسي ميزان آگاهي زنان در زمينه منابع طبيعي تجديد شونده •
  ؛تي منابع طبيعيزنان در امور حفاظتعيين ميزان مشاركت  •
  ؛ان روستايي در احياء منابع طبيعيبررسي ميزان شركت زن •
  از سوي زنان روستايي؛ اقدامات منجر به تشديد فرايند تخريب منابع طبيعيشناسايي  •
  ؛هاي سنتيهاي فسيلي با سوختيا عدم گرايش زنان به جايگزيني سوخت  گرايش بررسي داليل •
  .با آموزش زنان روستايي در زمينه منابع طبيعي شناسايي موانع و تنگناهاي مرتبط •
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  مباني نظري
هاي چند تنها در غرب بلكه ازطريق فعاليت شركتداري صنعتي بر محيط نهاثرات و پيامدهاي سرمايه

نگرد عنوان منابعي ميبر اساس اين رابطه جامعه به طبيعت به. مليتي در سرتاسر جهان گسترش يافته است
برداري از آن را سطح برداري بيشتر شود و يا كاالي ارزاني است كه تنها محدوديت بهرههرهكه بايد از آن ب

بر تصويري كه از زنان در متونش نمايش  در اين رابطه اليوت بنا). 1،8:2003هاتفيلد( كندآوري تعيين ميفن
متون مربوط  ).2،2007ناليوت و ديگرا( كندنان را قربانيان تمدن شكست خورده غربي معرفي ميآ ،دهدمي

كيد دارند كه كار زنان عمدتاً با محيط مرتبط است و اكثر أطور خاص بر اين نكته تهبه توسعه و محيط زيست ب
رسد بحث در خصوص نظر ميبه). 3،12:1995ونكاتسواران( شوندتر ميها با تخريب محيط سختاين فعاليت

يكي از نقطه : دو در فرايند توسعه از دو جنبه قابل بررسي استغفلت از زنان و محيط زيست و ارتباط بين اين 
  .دهد و ديگر از جهت اثرات نامطلوب تخريب محيط بر زناننظر آنچه كه آگاهي اكولوژيكي زنان را تشكيل مي

، با تقسيمات نسيتي در دانش استفاده از گياهانهاي جكند كه تفاوتاز اين بحث مي) 1995(ونكاتسواران 
استفاده و حفظ  توان از دانش زنان براي، از اين رو مييتي شده ارتباط داردكار و استفاده از فضاي جنس جنسيتي

از دانش زنان كشاورز به  مثال در رواندا تحقيقات كشاورزيبراي . هاي فراواني بردهاي گياهي بهرهگونه
دهد كه اين زنان نشان ميهاي جديد محصول باقال و محصوالت توليد شده توسط منظور توسعه گونه

اند كه محصوالت به لحاظ سازگاري بيشتر نسبت به محصوالت  كشت شده مردان موفقيت بيشتري داشته
بر  )1988( 5شيوا ).4،123:2003فيلدهات( توان در دانش زنان در مورد اكوسيستم جستجو كردعلت آن را مي

آنها را مديران  ص موضوعات اكولوژيكي احتماالًهاي خاص زنان در خصواين نكته اشاره دارد كه آگاهي
  .سازدبهتر در رابطه با اداره منابع طبيعي مي

ها نقش بسيار مهمي در حفاظت از معتقد است كه زنان در بيشتر جوامع و فرهنگ) 143:2006( 6مومسن 
در  متفاوتينش داان و زنان اغلب مرد. دارند) تنوع مواد غذايي موجود در خاك(تنوعات زيستي كشاورزي
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 استها دانش زنان در مورد گياهان در زمينه كاربرد آنها در معالجه بيماري. شناخت گياهان دارويي و طبي دارند
شمال تايلند در منطقه در براي مثال . هاي هرز و مهار آنها استو دانش مردان بيشتر در زمينه شناخت علف

  .آوري كنندتوانند شناسايي و جمعآوري شده توسط زنان را ميعهاي گياهي جمكارن مردان فقط يك سوم از گونه
برداري از منابع طبيعي به منظور در بيشتر مناطق دنيا مردان نقش بيشتري در بهره) 1985(1بر نظر كلربنا
اي هبرداريهاي احشام، ماهيگيري، استخراج معادن و بهرههاي تجاري دارند، مانند استفاده از چراگاه استفاده

هاي اقتصادي مانند در عين حال اگر چه زنان و مردان هر دو در فعاليت. هاي درختانگوناگون از فراورده
از اين بحث ) 1997( 2رودا. هاي اضافي خانگي را نيز بر عهده دارندكشاورزي دخيل هستند،  زنان مسئوليت

  .بشر دخالت دارند ياتي براي بقاهاي حيمختلف در فعاليت ءكند كه زنان در سرتاسر جهان به انحامي
هر منطقه با توجه به شرايط خاص اقليمي و نوع كشت، نيروي كار زنان را به نحو  3بر نظر باردهانبنا 

  ).1984باردهان،( طلبدخاصي مي
-هاي مختلف اجتماعيچشمگيري بين زنان از گروه زرطهتواند بهمچنين ارتباط بين زنان و محيط مي 

در عين حال پيوستگي نزديك بين زنان و منابع طبيعي ابتدا در . كند ايجاد بقات جمعيتي تغييراقتصادي يا ط
براي اين زنان چنين . دهدهاي متوسط و غير مرفه رخ ميان خانوادهخصوص در ميان زنهفضاي روستا و ب

مين مواد غذايي، أآنها را در جهت تهاي اجتماعي و اقتصادي است كه نسل در نسل پيوستگي ناشي از نقش
هايي به آنها درك ايفاي چنين نقش. ، سوخت و كسب درآمد از منابع طبيعي پيراموني آموخته كرده استآب

اين آگاهي در ميان  .ه حساسيت بيشتري را داشته باشندخاصي از منابع طبيعي بخشيده و به آنها اجازه داده ك
 هايي را بر عهده ندارند،چنين نقش هاي مرفه كه عموماًطور در ميان زنان روستايي از خانوارمردان و همين
، سازداس دانش و مهارت آنان را ميبنابراين وظايف خاصي كه زنان فقير بر عهده دارند و اس. متفاوت است

هاي متمادي است كه درك آنها را در موضوعات اكولوژيكي و در پيامد ايفاي چنين وظايفي در طي سال
  ). 139:2006مومسن، ( بخشدارتقاء مي مديريت منابع طبيعي

بر زنان به عنوان قربانيان تخريب  ،از سوي ديگر بيشترين مطالعات در خصوص زنان و در جهان سوم
   تخريب محيط زيست بيشترين آسيب را به زندگي زنان وارد چرا كه ). 31:1385خاني،(أكيد داردمحيط ت
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ثير زيادي أهاي فسيلي و سنتي تدهد استفاده از سوختنشان ميمطالعات در كشورهاي در حال توسعه  .كندمي
ها ارزيابي. هاي شديد تنفسي كودكان، برنشيت مزمن وآسم، سرطان ريه و مشكالت بارداري داردبر عفونت
. كشاندميليون نفر را به كام مرگ مي 2/2هاي خانگي ساالنه دهد كه قرار گرفتن در معرض آاليندهنشان مي

نو بيانگر اين است كه زنان غير سيگاري كه براي مدت طوالني با ديگري در هند، نپال و قسمتي از گينهمطالعه 
قرار ) آسم، برنشيت مزمن( هاي مزمن ريهكنند در معرض شيوع بااليي از بيماريهاي چوبي آشپزي ميبخاري
يا افزايش تولدهايي با وزن خيلي زياد يا  دنيا آوردن جنين مرده وهدود خانگي با مشكالت بارداري مانند ب. دارند
از سوي ديگر بسياري از زنان و مردان مجبورند به دليل كاهش ميزان . ي كم به ميزان زيادي ارتباط داردخيل

عالوه بر اين . ر دهندرويه يا فرسايش خاك رژيم غذايي خود را تغييهاي بيبرداشتخيزي زمين به خاطر حاصل
اندازد، پيشروي كوير كشاورزي آنان را كشت معيشتي آنان را به خطر مي دگي و اراضيمحيط زن ،تخريب جنگل

و فقدان آب سالم نيز كودكان آنان را با خطر  سازدمنهدم كرده و دسترسي به آب را براي آنها مشكل مي
سب شود كه بخش عظيمي از مردان در پي كمجموعه اين عوامل سبب مي. سازدبيماري و مرگ روبرو مي

معاش به شهرها مهاجرت كنند و زنان را در مكان زندگي به همراه كودكان رها كنند و يا زنان نيز به همراه 
  ).7:1383روانبخش،( باري را تجربه كنندهاي شهري زندگي فالكتخانواده مهاجرت كرده و در زاغه

هاي ناشي از جنگ، ي، ويرانيزايعالوه بر اين ناهنجاري و آلودگي محيط زيست اعم از خشكسالي، بيابان
  بر زنان و كودكان  ي شيميايي كشاورزي اثرات ناگواريهاوردهآهاي سمي و فرماندهبالياي طبيعي، پس

به همين ترتيب اثرات تخريب محيطي با شدت بيشتري توسط . گذاردجا ميهويژه در مناطق روستايي بهب
، مانند در مواردي از مخاطرات محيطي حتي. شوداحساس ميزناني كه براي ادامه حيات با آن در ارتباطند 

مه افراد در معرض خطر اي، صنايع و استفاده از مواد سمي كه ممكن است ه، حمل و نقل جادهآلودگي صدا
 - به خدمات بهداشتي كمتر ها در درآمد و دسترسيهاي بيولوژيكي و يا تفاوتدليل نقشهزنان ب قرار گيرند؛

تجارب جهاني نشان داده است كه احتمال در فقر بودن زنان به مراتب . انددر معرض آسيب بيشتر ،درماني
  .  )همان(خصوص زماني كه آنان خودسرپرست يا سالخورده باشندهاز مردان است ب بيشتر

  تجارب در خصوص رابطه زنان با محيط زيست
با محيط در ارتباط است و  هايي كهخالف نقش اصلي زنان در فعاليتدهد كه برغالب مطالعات نشان مي

هايي كه در پي مديريت محيط ها و برنامهدر حاشيه سياست ، آنها كامالًتخريب محيط بر زنان اثرات برجسته
  ).223:1995ونكاتسواران،(گيرندهستند قرار مي
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ي به دهد كه محدود ساختن دسترسمصاحبه انجام گرفته با زنان در مناطق روستايي هند نشان مي  
ي آنان هاي عمومي براي جلوگيري از فرسايش و تقويت پوشش گياهي منطقه، موجب كاهش دسترسزمين

اند كه آنها بايد بيش از گذشته جهت نيمي از زنان روستايي اظهار داشته. به هيزم جهت سوخت شده است
دنبال مواد سوختي جايگزين هب، اكثر آنها گفتند كه آنها بيش از گذشته بايد روي كنندآوري سوخت پيادهگرد

  .هاي ديگران سرقت كنند، آنها بايد مواد را از بازار خريداري كنند و يا حتي آنها را از زمينباشند
ن شان، موجب از دست رفترويهها بكيد داشتند كه بستن اين زمينأزنان همچنين بر اين نكته ت

يك سوم . پرداختندمستقل از مردان به كنترل آنها مي شود كه آنهاآمدي ميدسترسي آنان به انواع منابع در
آوري گياهان و توليد محصوالتي مانند داروهاي ها درآمدي را از بابت جمعروستا ادعا كردند كه اين زميناز زنان 

. ختندپرداآوري گياه از نيزارها به توليد صنايع دستي و حصير ميو يا با جمع كرده استگياهي براي آنان ايجاد مي
آوري گياهان داروئي كردند كه هنگام جمعهمچنين تعداد محدودي از زنان به ميزان محدودي بز نگهداري مي

       آوريبايست براي آنها علف جمع، زنان ميهاكردند، اما با بسته شدن اين زمينآنها را در زمين رها مي
كرده نان شده و كار بيشتري را بر آنان تحميل ميآمد زغيرمستقيم اين امر موجب كاهش در طورهب. كردندمي
هيچ هاي آنان نكته مهم اينكه با بسته شدن اين اراضي به روي زنان و تعطيل شدن بيشتر فعاليت. است

   ).1،2002كر( آمد آنان تعيين نگرديدجايگزيني براي جبران كاهش در
خصوص همين آب بأكه منبع اصلي ت  مطالعه ديگري در كنيا در منطقه خشك و نيمه خشك دره ريفت،

ها دهد كه درختان و جنگلنشان مي ؛كنندطور گروهي زندگي ميهدر فصل خشك براي دامداراني است كه ب
اما افزايش . رودشمار ميچراي دام و ساخت حصار و داروها به ،منبع مشترك آنان براي تهيه هيزم عنوانهب

سالي و تقاضاي زياد شهري براي الگوي استفاده از جنگل، خشك رويه دام،روز افزون جمعيت و چراي بي
از اين رو مردم براي حفظ منابع . الوار و هيزم جهت ساخت وسايل و سوخت موجب تخريب شرايط شده است

هاي ناظر روستايي را تشكيل دادند كه زنان نقش فعالي در توليد و بازاريابي محصوالت و بهبود شرايط كميته
 مانند عسل بر عهده گرفتند كه كسري درآمد را جبران كرده و منبع درآمد جديدي را ايجاد نمايندغير چوبي 

    ). 2،1999فرينگتون(
  

                                                           
1
. Kerr  

2
. Faringten   



 
 
 
 
  
 

  127  هاي طبيعي بيابانيبرداري، حفاظت و احياء عرصهنقش زنان روستايي در بهره
   

   
 

  تحقيقروش 
آوري اطالعات پرسشنامه  در اين تحقيق از نوع پيمايشي مقطعي و ابزار اصلي جمعكار رفته هبروش 

اي با  هاي چند گزينهامه مذكور شامل پرسشسؤال است، مجموعه سؤاالت پرسشن 52باشد كه حاوي  مي
اي از سؤاالت در قالب مقياس ليكرت با  حق انتخاب بيش از يك گزينه، سؤاالت باز و توضيحي و نيز پاره

  .يد شدأينظران و كارشناسان تاي استفاده شد كه روايي صوري و ساختاري آن توسط صاحب گزينه 5طيف 
جهت انتخاب . اي كمك گرفته شد ه، مصاحبه و مطالعات كتابخانهبه منظور تكميل اطالعات از مشاهد

در مجموع با استفاده از فرمول كوكران اي كامالً تصادفي استفاده شد كه  نمونه آماري از روش دو مرحله
هاي برداري از عرصههاي شوش، اهواز و دشت آزادگان كه بهرهشهرستاننمونه آماري از زنان روستايي  130

هاي اين تحقيق  فرضيه. و پرسشنامه مورد نظر را تكميل نمودندانتخاب طبيعي بياباني را بر عهده داشتند 
  :عبارت بودند از
بين ميزان آگاهي و شناخت زنان روستايي از اهميت، نقش و جايگاه بيابان در توسعه پايدار و  •

  ود دارد؛ها رابطه وج تخريبي آنان در عرصه هايفعاليت
هاي تخريبي، حفاظتي و احيايي در ميزان سهم آنان از فعاليتزنان با هاي فردي ويژگي بين •

 هاي طبيعي رابطه وجود دارد؛ عرصه

ميزان برخورداري منطقه از تسهيالت و خدمات زيربنايي و رفاهي بر ميزان مشاركت و سهم  •
  ثر است؛ؤهاي تخريبي، حفاظتي و احيايي مزنان در فعاليت

هاي آموزشي و ترويجي در بين زنان بر  از نظر تمايل و استقبال از برنامهداري  ياختالف معن •
  . هاي فردي آنها وجود دارداساس ويژگي

  سيماي جغرافيايي، طبيعي و انساني استان خوزستان 

 2090011كه از اين تعداد  داردنفر جمعيت  4274979، 1385براساس سرشماري سال استان خوزستان 
واقع شدن  ).1386مركز آمار ايران،(نفر زن در مناطق روستايي استان ساكنند 673829اشند و تعداد ب نفر زن مي

اي از  هاي شن حارهطوفان باني منطقه و قرار گرفتن در مسيراستان خوزستان در همسايگي با كشورهاي بيا
سب اهاي مناري از پتانسيلرغم برخوردسو و آب و هواي گرم و سوزان استان باعث گرديده اين استان علييك
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داري بهينه از اين توان روبرو  بر اي در راستاي بهره هاي گستردهدر زمينه كشاورزي و منابع طبيعي، با محدوديت
ساله بر اثر فرسايش  دهند و همه زارها تشكيل ميهزار هكتار از اراضي استان خوزستان را شن 350دود ح. باشد

زارهاي تقريباً مسطح و غالباً هاي شني فعال و شن د كه به دو صورت تپهياب بادي وسعت آنها گسترش مي
زايي در كنار رشد بيابان روند روبه ).6:1380شفيعي،(شوند هاي شني ديده مي اي از تپه محصور بين مجموعه

خطر را در  ه تنها زندگي ساكنان منطقهن ،زدايي و جلوگيري از گسترش بياباناثر و محدود بيابان هاي كمفعاليت
قرار داده، بلكه آينده محيط زيست انساني، جانوري و گياهي و همچنين صنايع استراتژيك منطقه را با تهديد 

هاي مناسب در اين زمينه با  رو ضرورت و اهميت اتخاذ راهكارها و تدوين برنامهاز اين. است جدي روبرو ساخته
  . ر استمحوريت مردم محلي و مشاركت آنان امري انكارناپذي

  هايافته

ترين ممر درآمد عمده. باشدشناختي خاص ميهاي جغرافيايي و مردممنطقه مورد مطالعه داراي ويژگي
نظام جامعه از . باشددامداري، باغداري، زراعت و تبادالت با كشورهاي همسايه مي ؛خانوار به ترتيب اهميت

  .باشديافته مياي و خانواده از نوع پدري گسترشنوع قبيله
هاي مناطق بياباني ساكن در نواحي روستايي شهرستان) سال 10باالتر از (جامعه آماري اين مطالعه زنان 

طبيعي  هايبرداري از عرصهطور مستقيم درگير بهرههبودند كه ب) شوش، اهواز و دشت آزادگان(استان خوزستان
نمونه نفر از آنان به عنوان  130اي تعداد رحلهم گيري تصادفي دوبا استفاده از روش نمونه. باشندمنطقه مي

هاي مرتبط با پژوهش ترين ويژگيهاي اصلي مطالعه، مهمعالوه بر شاخص. پرسش قرار گرفتندمورد آماري 
  :در بين آنان به صورت زير است

 8/3سال و  31-50) نفر  32(درصد  6/24سال ،  10-30در گروه سني ) نفر  57(درصد  8/70 :سن -
  .سال سن داشتند 50باالي ) نفر 5(صد در
نفر  3بوده و تنها  ) كمتر از پنجم ابتدايي(سواد و يا كم سواددرصد افراد مورد مطالعه بي 4/78 :سواد -

  .آنان تحصيالتي بيش از ديپلم داشتند
هاي عرصه هاي مرتبط باطور مستقيم درگير فعاليتهو ب داردرصد از زنان مورد مطالعه خانه 2/76 :شغل  -

  .ها ارتباط داشتندبا اين عرصه) استفاده از توليدات(مستقيم طور غيرهبوده و مابقي ب) برداريبهره(بياباني
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  هاي توصيفييافته) 1
هاي طبيعي و اهميت آنها و اطالع از عرصه نظر به اينكه شناخت :ميزان آشنايي با منابع طبيعي) 1- 1

از ، استهاي مرتبط با آن ها و فعاليتران، اولين شرط در موفقيت برنامهبردادر توسعه پايدار از سوي بهره
جزء ) زارجنگل، مرتع، بيابان، بيشه(هاي چهارگانهكه كداميك از عرصه پرسيده شد تحقيقنمونه جمعيت 
درصد و  7/33دهنده اين موضوع مهم است كه تنها ها نشانتوزيع پاسخ شوند؟هاي طبيعي محسوب ميعرصه

اين در ). 1جدول (كنندهاي طبيعي قلمداد ميزار را يكي از عرصهدرصد پاسخگويان به ترتيب بيابان و بيشه 10
 از آنجا كه .باشدزار ميكه عمده عرصه طبيعي موجود در محل زندگي آنان به ترتيب بيابان و بيشهحالي است

گر عدم هاي منفي داده شده بيانند، پاسخباش هاي منابع طبيعي تجديد شونده ميعرصه ءكليه موارد فوق جز
  .باشد ترين اطالعات در خصوص منابع طبيعي ميان از ابتداييناطالع ز

  از منابع طبيعي تجديد شوندهو شناخت آنان  ضعيت آگاهي زنان و  )1(جدول
  خير  يبل  نوع پاسخ

آماره                                   
  هاي منابع طبيعي عرصه

  درصد   فراواني  درصد  نيفراوا

  7/27  36  3/62  81 جنگل
  3/42  55  7/47  62 مرتع
  2/56  73  8/33  44 بيابان
  79  103  10  14 زاربيشه

  .اندال پاسخي ندادهؤمربوط به افرادي است كه به س) كل نمونه آماري(130اختالف فراواني از * 
  

توان براي ك كاربردهاي فراواني را ميبدون ش :هاي طبيعيبرداري از عرصههاي بهرهشيوه) 2- 1
هاي منطقه مورد مطالعه، از افراد خواسته شد هاي گياهي و رستنيبا توجه به گونه. هاي بياباني برشمردعرصه

هايي است كه زنان دهنده انواع استفادهنشان) 2(جدول. ها را بيان نمايندنحوه و مواد استفاده هريك از اين گونه
شود، كه مشاهده ميگونه همان. آورندهاي بياباني روستاي خود به عمل ميالعه از عرصهمنطقه مورد مط

ترين پوشش گياهي منطقه هستند با توجه به شرايط جوي حاكم بر هاي فوق كه عمدهدرختان و درختچه
دارويي و  ، مصرفمصرف اين گياهان به عنوان سوخت. بان مورد استفاده بودندمنطقه عمدتاً به عنوان سايه

هاي جوان و ست كه سرشاخها نكته مهم آن .استتاً بااليي را به خود اختصاص داده بدرصد نس تعليف دام نيز
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بيشترين مصرف را داشته و بدين منظور جهت استفاده از اين بخش كل درخت يا  در اين ميانبخش سبز 
   .رسدسوخت مي درختچه قطع و قسمت چوب آن نيز به مصرف

هاي جدي را متوجه پوشش گياهي آسيب ،برداري، با توجه به زمان و نحوه برداشتموارد بهره تمامي اين
نمايد، اما عدم آگاهي هاي شن ميدر حراست از گسترش بيابان و مهار طوفانه و نهايتاً كاركرد پراهميت آنان منطق

براي . را با دشواري همراه كرده است سو و نبود امكانات جايگزين از سوي ديگر، امكان بهبود وضعساكنان از يك
 6/84در حالي كه  بودند،هاي فسيلي سوختعالقمند به جايگزيني و استفاده از افراد مورد مطالعه % 96 مثال 

   . روستا را مانع تحقق اين امر قلمداد نمودندهاي فسيلي در سوختوعرضه جايگاه فروش نبود درصد از اين افراد 
  

  هاي منطقه توسط زنان روستاييرداري از درختان و درختچهب هنوع بهر )2(جدول
نوع 

  ستفادها
سوخت و
  هيزم

مصالح  تعليف دام دارويي
  ساختماني

  خوراكي  بانسايه

     آماره    
  متغير

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني 

  -   -   3/82  107  5/8  11 5/11  15  50  66  6/44  58  اكاليپتوس
  6/84  110  3/72  94  -   -   -   -   6/4  6  9/6  9  نخل
  8/70  92  8/70  92  3/2  3  1/3  4 1/23  30  20  26  كنار
  -   -   8/50  66  5/1  2  2/9  12  -   -   2/19  25  آكاسيا
  -   -   -   -   5/1  2 7/27  36  -   -   2/26  34  كهور

  .زينه را داشتندال آزادي انتخاب بيش از يك گؤپاسخگويان در اين س* 
  

ترين عامل مهم –هاي مرتبط با موضوع است كه به دليل اهميت و جايگاه دام ترين فعاليتتعليف دام از مهم
دهندگان اشاره نشده هاي طبيعي از سوي پاسخچندان به نقش تخريبي آن بر عرصه- توليد اقتصادي در منطقه

رو از اين. بودثير زياد اين فاكتور أاز ت حاكي هاي مرتبطنهاي رسمي سازمااست، اما مشاهدات مستقيم و گزارش
  . آمده است) 3(جدول در اين زمينه نيز مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج در ا ه نحوه استفاده از عرصه

مفرط، مديريت نشده و نامناسب از نظر زمان  دام چراي  ؛رويه از منابع طبيعي برداري بي از ديگر اشكال بهره
ها در مراتع خود يا دخترشان اقدام به چراندن دام مطالعهدرصد از زنان مورد  5/49 شد، كه در اين رابطه با مي
شناختند و  را نمي "چرا"پروانه )  درصد 1/93(نمودند و اين در حالي بود كه اكثريت قريب به اتفاق آنها  مي

   .درصد از نمونه مورد مطالعه فاقد اين پروانه بودند 4/95
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  تعليف دام در منطقه مورد مطالعههاي رايج شيوه )3(لجدو
تأمين  نحوه

  علوفه

چراندن در مراتع
هاي دست يا جنگل

  كاشت

رها كردن دام در مرتع
هاي دست جنگل يا

  كاشت

خريد علوفه از 
  بازار

  كاشت علوفه

 آماره                 
  فعاليت

  رصدد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  3/52  68  8/43  57  7/37  49  3/62  81  شودانجام مي

  1/23  30  5/31  41  7/37  49  1/13  17  شودانجام نمي
  6/24  32  6/24  32  6/24  32  6/24  32  پاسخبي

  
اين افراد از تاريخ چراي  بدانيمتر خواهد شد كه گاه روشنگذاري هر چه بيشتر اين زنان در تخريب آنتأثير

اطالع بوده و طبق اظهارات خودشان بي )فروردين سال بعد 10ماه هر سال تااول دي( تانمجاز در استان خوس
در صورت  حتي ها در مراتع ابايي نداشته ودر تمام سال مگر مواقعي كه مراتع فاقد علوفه باشند از چراندن دام

  . كنند ها را وارد مراتع ميقرقبان دامعرصه در غياب بودن  قرق
نظر به اينكه در استان خوزستان  :حفاظت از منابع طبيعي هاي احيا وركت در برنامهميزان مشا) 3- 1

هاي عظيم در مناطق بياباني و يا مجاورت آن واقع صنايع مهمي از جمله صنايع نفت، فوالد و كشت و صنعت
است و  واقع شده ، اخيراً مورد توجهارايه شده) 4(ترين آنها در جدول هاي حفظ و احياء كه مهماست، فعاليت

بر اين . اندهايي را با محوريت مشاركت جوامع محلي به اجرا گذاشتهربط برنامههاي ذيها و ارگانسازمان
ها مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج حاصل از بررسي نشان اساس ميزان مشاركت زنان منطقه در اين برنامه

، كه يكي )4جدول ( اندها مشاركت بسيار كمي داشتهبرنامهدهد اكثريت قريب به اتفاق زنان منطقه در اين  مي
  .له بوده استها تا كنون همين مسئاز داليل عدم موفقيت اين برنامه
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  احيايي منابع طبيعي -هاي حفاظتيميزان شركت زنان روستايي مورد مطالعه در فعاليت )4(جدول
ميزان 
  مشاركت

پاسخيب  بسيار زياد  زياد متوسط كم بسيار كم  

 آماره         
  فعاليت

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  2/9  12  -  -  -  -  5/1  2  5/1  2 7/87  114  مالچ پاشي
ممانعت از 
  ورود دام

112  2/86 4  1/3  2  5/1  -  -  -  -  12  2/9  

  5/8  11  8/0  1  5/1  2  7/7  10  5/1  2  80  104  توليد نهال
كاشت 
  نهال

109  8/83 3  3/2  5  8/3  2  5/1  -  -  11  5/8  

  10  13  -  -  8/0  1  1/3  4  -  - 2/86  112  هرس
  10  13  -  -  -  -  -  -  8/0  1 2/89  116  كودپاشي

 آوريجمع
  بذر

114  7/87 2  5/1  1  8/0  -  -  -  -  13  10  

  5/8  11  5/8  11  -  -  -  -  8/0  1  90  117  بذرپاشي

      ويژه هع طبيعي استان در ارتباط با ارتقاء سطح دانش و آگاهي عموم و بدر همين راستا سازمان مناب
سفانه اين أنمايد، اما متتلويزيوني را با پوشش استاني ارايه مي هاي راديو وبرداران منابع طبيعي برنامهبهره
، عدم توجه به مسايل ها بنا به داليل متعددي از جمله نامناسب بودن زمان پخش، نامناسب بودن محتوابرنامه

ها، رساني مناسب نسبت به برنامهها و عدم اطالعهاي محلي در برنامهها و زبانفرهنگي از جمله گويش
در همين حال افراد مورد مطالعه با توجه به تجربه مثبت در گذشته . است نتايج مطلوبي را حاصل نمايد نتوانسته

سفانه أاند كه متمرتبط به شرط حضور مدرس خانم ابراز داشته هاي آموزشيتمايل خود را به شركت در كالس
  .تنها يك كالس يك روزه در يكي از روستاهاي مورد مطالعه برگزار شده بودتا كنون در اين زمينه 

  هاي استنباطييافته) ب

نان هاي تخريبي، حفاظتي و احيايي انجام شده توسط زبراي پي بردن به رابطه عوامل مختلف بر فعاليت
  ).5جدول(مورد مطالعه آزمون همبستگي انجام شد
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  تخريبي زنان وي، احيايي تهاي حفاظبا فعاليت هاي فرديويژگيرابطه بين ) 5(جدول
  هاي تخريبيفعاليت  هاي حفاظتيفعاليت هاي احياييفعاليت  متغير وابسته

  آماره           
  لمتغير مستق

ضريب 
  پيرسون همبستگي

  سطح
  داري معني 

  ضريب
  همبستگي

  سطح
  داريمعني

ي گضريب همبست
  پيرسون

  سطح
  داريمعني

  41/0  -11/0  49/0 -15/0 54/0 -06/0  سن
  06/0  -24/0  87/0 -03/0 60/0 05/0  تحصيالت

09/0  23/0  66/0 10/0 60/0 05/0  خانوار عدب  
  

اي مستقل سبب كاهش يا دهد هيچ يك از متغيرهدار در كليه موارد فوق نشان ميعدم وجود رابطه معني
توان مرتبط با عدم آگاهي  اند كه اين مطلب را مي، حفاظتي و احيايي زنان نشدههاي تخريبيافزايش فعاليت

به  .شان ذكر نمودحفاظتي و لزوم تأمين نيازهاي اوليه زندگي - هاي احيايياكثريت زنان براي شركت در فعاليت
هاي شخصي و وضعيت خانوادگي به دليل نياز به استفاده از اين منابع و عبارت ديگر تمامي افراد فارغ از ويژگي

برداري پايدار از احيايي و عدم درك اهميت بهره - هاي حفاظتيآگاهي از برنامهسو و ناكمبود منابع بديل از يك
   . آورندعمل نميهبرداري مناسب از اين منابع باين منابع، تالشي در راستاي حفظ، احياء و بهره

  
  مقايسه ميانگين سني افراد مورد مطالعه با هر يك از متغيرهاي وابسته) 6(جدول

  آماره t )سال(نسميانگين متغيير مستقل
  76/29  عالقه به شركت در كالس

  -27/5٭٭
  78/43  عدم عالقه به شركت در كالس

  29/25  عالقه به همكاري با منابع طبيعي
  30/38  منابع طبيعيعدم عالقه به همكاري با   -47/5٭٭

  %1داري در سطح معني ٭٭

دار و  تفاوت معني هاي آموزشيها و كالسدر برنامهو عالقمندي آنان به شركت بين ميانگين سن زنان 
شود عالقه آنان به شركت در كالس آموزشي  يعني هر چه ميانگين سن افراد بيشتر مي .معكوسي وجود دارد

  .)6جدول(باشد تعميم به عالقه زنان به همكاري با ادارة منابع طبيعي مياين نتيجه قابل . شود كمتر مي
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اند، عالقه هاي طبيعي شناخت و آگاهي بيشتري داشتهدهد كه زناني كه از عرصههمچنين نتايج نشان مي
ها، استفاده هها دارند، اما بنا به داليلي از جمله نامناسب بودن زمان برگزاري دوربيشتري به مشاركت در اين برنامه

هاي زنان و مدرسان و ناآشنايي زنان با آن، حجم زياد فعاليت) فارسي(محليز مروجان و مدرسان مرد، گويش غيرا
  .آيدنيز مخالفت خانواده اين عالقه به شكل بالفعل در نمي

  
  گيرينتيجه

  :داردهاي حاصله نكاتي را در ارتباط با فرضيات تحقيق بيان مييافته
اين امر به دليل ند؛ سواد يا كم سواد بود ، تعداد زيادي از آنها بيافراد مورد مطالعه اكثروان بودن رغم جعلي

آموزي هاي نهضت سوادهاي دخترانه در روستاهاي مورد مطالعه و مقطعي بودن كالسعدم دسترسي به دبستان
،الزم هاي مختلف آنيعي و برنامهآگاهي بسيار اندك زنان روستايي در خصوص منابع طببا توجه به . بوده است

 - هاي حفاظتيبرقراري فعاليت اقدام به و همچنين شده تشكيلگر زن هاي آموزشي توسط آموزشكالساست 
از سوي . مهم استبسيارافزايش سطح سواد زنان  براي تحقق اين امر، .شودزنان  مشاركت بااحيايي در منطقه 

مين أهاي سوخت فسيلي، تاز جمله جايگاه عدم وجود امكانات رفاهي ،نهاي تخريبي زناديگر علت اصلي فعاليت
برداري به آنان و مصالح ساختماني، توزيع علوفه و كنسانتره دامي، واگذاري مراتع به روستاييان و اعطاي پروانه بهره
بوده  نان محلي،نيز مشكالت اقتصادي و نبود اعتبارات و تسهيالت مناسب براي بهبود شرايط زندگي و كاري ساك

 هيچ مقاومتي از آنها استفاده نموده وروستائيان بي ،با شرايطمتناسب كه مطمئناً در صورت تأمين اين امكانات است 
   :شوددر اين راستا مواردي به عنوان راهكار پيشنهاد مي .د داشتناصرار خاصي براي تخريب منابع طبيعي نخواه

با منابع طبيعي در سطح روستاها و فراهم آوردن امكان ادامه تحصيل هاي آموزشي مرتبط اجراي برنامه - 1
هاي مختلف و از جمله براي زنان و دختران روستايي منطقه به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهي زنان در زمينه

   منابع طبيعي و توسعه پايدار؛
هاي واگذاري زمينهمراه با ، هاي زنان در منطقه با محوريت منابع طبيعيحمايت از تشكيل تشكل - 2 

  . كاري موجود در مناطق به زنان روستائيصيفي - كاريطرح مشاركت مردمي نهال
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و عرضه هاي دائم فروش هاي سيار، جايگاههاي فسيلي براي روستاها از طريق ماشينتأمين سوخت - 5
 خيز بودن استان؛سوخت با توجه به نفت
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  .سطح روستاها

  منابع
زدايي ثر در مشاركت آنان در بيابانؤزايي و عوامل مبررسي نقش مشاركت زنان در مقابله با بيابان )1382(بينا، الدن

 .نشگاه تربيت مدرسدا ارشناسي ارشد،نامه كپايان رود در استان سمنان،در حوزه آبخيز حبله
 .نامه دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، تهرانپايان قش زنان در فرآيند توسعه روستايي،جايگاه و ن )1375( خاني، فضيله
  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ؛پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي جنسيت و توسعه،) 1385( خاني، فضيله

 .2و1، مجله فرهنگ گيالن، شماره ستيابي به توسعه پايدارزنان در دنقش )1383( ،مكرمروانبخش
 .ها و مراتع كشوراداره كل منابع طبيعي خوزستان، سازمان جنگل، ماي منابع طبيعي استان خوزستانسي )1380(رضاشفيعي، 

اء هاي ترويجي كشورهاي مختلف در زمينه حفظ و احيبررسي فعاليت) 1375( غنيان، منصور و كيومرث زرافشاني
  .268-279:جلد دوم، صص ،مجموعه مقاالت اولين سمينار علمي ترويج منابع طبيعي، امور دام و آبزيان ها،جنگل

گاه دانشـ  ده مهندسي زراعي و عمران روستايي،دانشك "توسعه كشاورزي پايدار"جزوه درسي )1381( غنيان، منصور
  .50-63: ،صصچهارم فصل كشاورزي و منابع طبيعي رامين،

بررسي آماري روند رشد و تحوالت اشتغال در نواحي روستايي استان  )1384( معصوم، مجتبي و همكاران قديري
 .153-172: ، صص54شماره  هاي جغرافيايي،مجله پژوهش ،اصفهان

اقتصاد  ل توسعه،بررسي علل ناديده گرفتن زنان روستايي در فرآيند توسعه در كشورهاي در حا )1378(. زاده، آقلي
 .31-42: ،صص 27رزي و توسعه، شماره كشاو

 .1385نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال ) 1386( مركز آمار ايران
Bardhan, P. K. (1984) Land, Labour and Rural Poverty, Oxford, Delhi.  
Eliot .T.S. ;  Jackson, Sh. & A. Enssin (2007)Women in Wasteland, Gendered 
Desserts,Journal of Gender Studies,Vol.14,No.3,November,pp:205-216(12),Routledge. 
Sited in: www.ingentaconnect.com.  
Faringten J. ; Turton, C. and A.J. James (1999) Participatory Watershed Development 
:Challenges for the Twenty- first  Century,Oxford University, New Delhi. 
Hatfield, S. B. (2003) Gender and  Environment, Rutledge.  
Keller,Evelyn F. (1985) Reflections on Gender and Science, New Haven:Yale University 
Press.  
Kerr. J. (2002) Watershed Development, Environment Services and Poverty Alleviation 
in India , Michigan State University.   
Roda,Annabel(1997)Women and the Environment, Zed Book Ltd.  
Venkateswaran, S. (1995) Environment, Development and the Gender Gap, Sage 
Publications. 


