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هاي دولت در بهبود شرايط تواند همگام با سياستروستايي است كه ميبدون شك تعاون يك اهرم مناسب براي توسعه اقتصادي نواحي  - چكيده
هاي پروژه بين المللي ترسيب كربن با توان در فعاليتله را ميأوضعيت اجتماعي مردم روستايي بسيار موثر باشد. نمود عيني اين مسو زندگي 

در مرزهاي شرقي ايران مشاهده نمود. در اين تخريب يافته جهت احياي اراضي مرتعي  GEFو   UNDPهاي جهاني ازجمله همكاري سازمان
ها در اين تعاوني ه است.شكل گرفت، مورد رسيده 39ها به هاي سازمان يافته در روستاها كه تعداد آنپروژه مشاركت و تعاون مردم در قالب تشكل

گردد. نتايج مين ميأنداز مردم روستايي تاسالي آن از وجوه پباشند كه سرمايه مهاي خرد اعتباري نيز ميساختارتشكيالتي خود داراي صندوق
آوري با اقداماتي نظير جمع ،ها در جهت حفاظت و احياي پايدار مراتع تخريب يافتهدهد كه آنهاي مردمي نشان مييبررسي عملكرد اين تعاون

-كمك هاي خرد اعتباري واي صندوقي خوداشتغالي و توان سرمايههاهاي مرتعي با تكيه بر آموزشبذور بومي، ايجاد خزانه نهال، كشت در عرصه
اند دركنار دامداري به عنوان معيشت اصلي خود به منابع درآمدزاي ديگر هاي اقتصادي پرداخته كه از اين طريق توانستههاي دولت به فعاليت

رشد شاخص توسعه انساني  ها وآن وضعيت اقتصادي و اجتماعي هاي فقير، بهبودپذيري خانوادهمنجر به كاهش آسيب در نهايتكه ، يابند دست
 .گرديده است

 
 هاي مردميهاي خرد اعتباري، تعاونيروستايي، صندوق هاي توسعه، گروهپروژه ترسيب كربن -ها كليد واژه

 

 مقدمه .1

امروزه توسعه همپاي زندگي بهتر تلقي مي شود و جوامع نسبت  
گردنـد. توسـعه جريـاني چنـد     به گذشته از آن بيشتر منتفع مـي 

گيري متفاوت كل بعدي است كه در خود تجديد سازمان و سمت
همچنـين توسـعه    .]7[اجتماعي را به همراه دارد -نظام اقتصادي
دار كـردن  اي است كه نيازهاي فعلي را بدون خدشهپايدار توسعه

توانايي نسل آينده براي برآورده سـاختن نيازهـاي خـود بـرآورده     
ــد ــأمين  ]4[نماي . توســعه داراي دو مفهــوم كليــدي اســت: اول ت

ي ايجـاد  هـا نيازهاي مردم فقير جهان و دوم توجه به محـدوديت 
هاي اجتمـاعي در  شده براي محيط به وسيله تكنولوژي و سازمان

مفهـوم  . از ايـن رو  ]1[ جهت برآورد نيازهاي نسل حاضر و آينـده 
هاي مختلف جايگاه خاصي در عصـر  ها و فعاليتپايداري در بخش

 حاضر باز كرده است.

اقتصاد كشورهاي جهان سوم از جمله كشـور مـا اغلـب بـر       
 هاي كشاورزي هم، غالبـاً اورزي متكي است و فعاليتتوليدات كش

لـذا از يـك طـرف بـه خـاطر بهبـود        .در روستاها انجام مي شـود 
    بـرداري هاي سنتي توليـدات كشـاورزي و بهـره   بخشيدن به روش

و منابع توليد و توزيـع محصـوالت كشـاورزي و از     زمين بهينه از
ديگر به منظور سوي ديگر تخفيف گرسنگي و محو فقر و از طرف 

نوسازي اجتماعي و فرهنگي روستاها كه خود منبعث از توجه بـه  
هـاي سياسـي اسـت، موضـوع توسـعه      مسائل انسـاني و ضـرورت  

گردد. به همين دليـل اسـت كـه    روستايي و اهميت آن آشكار مي
شناسان و محققان معتقدند مشكالت آينده جهان سوم اعم جامعه

گرسنگي، كمبود توليد و غيره بايد  از بيكاري، فقر، كمبود درآمد،
در روستاها حل و فصل گردد. بنابراين توسعه روستايي به خـاطر  

 هاي مردمي در مسير توسعه پايدار نوين از تعاونياي هاي توسعه روستايي شيوهگروه
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برآوردن نيازهـاي اساسـي مـردم     حل مشكالت مزبور و مخصوصاً
نقش توليدي  .روستايي از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است

روستا جهت حصول به امنيت غذايي، مساعدت به بخش صنعت و 
قش صادرات غير نفتـي روسـتا در توليـد ناخـالص كشـور و      نيز ن

هاي شـغلي در ابعـاد مكـاني از جملـه آثـار منـاطق       ايجاد فرصت
 .]5[ روستايي در توسعه ملي كشور است

ايجـاد وحـدت ميـان     هدف اصلي توسعه پايـدار روسـتايي،    
محيطي به منظور بـاال  اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست ابعاد
-رو سـال  از اين .شت و رفاه مردم روستايي استسطح معي بردن

سـاز  هاست كه در كشور ما بحث توسعه روستايي به عنوان زمينه
هاي توسعه كشاورزي مطرح شده و در اين چارچوب فكري تالش

زيادي براي بهبود سطح زندگي مردم در مناطق روستايي صورت 
 .]3گرفته است[

گيـري از  هـره تحقق پيشرفت و توسعه كشـورها مسـتلزم ب    
استعداد و توان و حضور فعال مـردم و مشـاركت آنهـا در مراحـل     

كـه توسـعه و مشـاركت را امـوري در هـم      توسعه است؛ به طوري
 زماني با ثبات و موفقيت همـراه  اند و فرآيند توسعهتنيده دانسته

 در . مشـاركت ]6شود كه با افزايش مشاركت مردم توأم باشد [مي
 از ناشـي  داشـته و  خودجوش و طبيعي حالتي خود، سنتي شكل

 صـورت  البتـه در  بوده است، رواني و اقتصادي نيازهاي اجتماعي،
 داشته نيز بيگاري قالب در تحميلي و اجباري حالت خود، قديمي

تـوان درگيـري مسـتقيم مـردم در     است. در واقع مشاركت را مي
ها از طريق يكسري مكـانيزم رسـمي و غيـر رسـمي     گيريتصميم
 –هـاي اقتصـادي   . بـه بيـان ديگـر، تحـول در بنيـان     ]2[دانست 

اجتماعي جامعه روستايي داراي اثر متقابل در افـزايش مشـاركت   
باشد، كه با حصول اين امر، امكان تغيير توسعه متناسـب  آنان مي

دار وجـود  با ساختارهاي موجود و در نهايت توسعه روسـتايي پايـ  
 خواهد داشت.   

ــروه     ــكيل گ ــتا، تش ــن راس ــواحي  در اي ــعه در ن ــاي توس ه
ثر در جهـت فراينـد مـردم سـاالري و     ؤروستايي، اقدامي بسيار مـ 

شـود. در  مـي  مشاركت روستاييان در امر توسعه روسـتا محسـوب  
هـاي توسـعه در نـواحي    مقام مقايسه ايده تشكيل و فعاليت گروه

مناطق از اهميت بسيار بااليي برخـوردار  نسبت به ساير ، روستايي
ها به عنوان نهادهايي در مقياس كوچك و است. چرا كه اين گروه

تواننـد كمبودهـاي موجـود در روسـتاي خـويش را بـه       محلي مي
ريزي نمايند و حتي در انعكاس ها برنامهآن برايخوبي شناخته و 

از  انـد. موانع و مشكالت توسعه روستايي نيز موفق تر عمـل كـرده  
ها و امكانات كه توسعه روستايي به سمت پيشرفت انسانيي جاآن

سـاكنان ايـن منـاطق،     رو ايجاد انگيزه در گيري شده، ازاينجهت

شرايط اساسي و الزم است كه در راه نيل به اين مقصـود،   يكي از
هـاي توسـعه   هاي سازماندهي شـده از جملـه گـروه   تشكيل گروه

-و روستايي گام مهمي به شـمار مـي   هاي محليروستايي و گروه
نيازهاي عمـده  از ياز ن هاي روستايي يكآيد. فرآيند تشكيل گروه

ريزي مشاركتي در راستاي تحقق توسعه روستاها بـه  و مهم برنامه
ها براي اعضاي آن فوايد زيادي به رود. تشكيل اين گروهشمار مي

از  هاسـت. همراه دارد و روش مناسبي براي مراقبـت از منـافع آن  
-هاي توسعه به مثابه مشـاور در تصـميم  سوي ديگر، حضور گروه

 شود.هاي محلي و مديريت مناطق روستايي محسوب ميگيري
در دنياي امروز، تعـاون اهـرم مناسـبى بـراى توسـعه              

ورى توانـد در بهـره  رود كـه مـى  ياقتصادى و اجتماعى به شمار م
د و ارتقـاى سـطح درآمـد و    بهينه از شرايط زنـدگى، كـار و توليـ   

يافته وضعيت اجتماعى جامعه مؤثر باشد. تجربه كشورهاى توسعه
هـايى هسـتند كـه موفـق     ها بهترين سازماندهد تعاونىنشان مى

اند اسباب تجمع نيروهاى پراكنده و متفرق و در عين حال با شده
هـا از طريـق واگـذارى    استعداد و با انگيزه را فراهم سازند. تعاونى

اختيـار بــه مــردم، توســعه خـدمات اجتمــاعى، حمايــت و حفــظ   
هايى براى پيشـرفت و ترقـى،   زايى و ايجاد فرصتاشتغال ،طبيعت

منجر به رشد و توسـعه اقتصـادى، اجتمـاعى و در نهايـت بهبـود      
در كشور ما پديده تعاون به صـورت   .]8[ شونديعملكرد تعاونى م

شيوه سـنتي آن داراي  كه رسمي سابقه طوالني ندارد، عليرغم آن
 .]9[سابقه طوالني بوده است

در اين مقاله سعي بـر آن اسـت تـا ضـمن معرفـي منطقـه        
هاي توسعه روسـتايي و  گروهنقش غيناب سربيشه به  آبادحسين 
نواحي روستايي كويري در استان خراسان  يتوسعه درآن  جايگاه
كيل و شود. در ادامه نيز به نتـايج حاصـل از تشـ    پرداخته جنوبي

-هاي محلي روستايي به عنوان نمادي از تعـاوني فعاليت اين گروه
 خواهيم پرداخت. در جهت توسعه پايدار هاي روستايي

 متن اصلي .2

 . روش تحقيق2-1

اين پژوهش به طور كلي بر اسـاس مطالعـات ميـداني انجـام     
ــا كمــك تكنيــك  هــاي مشــاهده، مصــاحبه و تهيــه  شــده كــه ب

گرفتــه اســت. پــس از اتمــام  هــاي مختلــف صــورت پرسشــنامه
هـا در رايانـه ثبـت    داده آوري اطالعات،پرسشگري و مراحل جمع

در به دست آوردن    spssشدند. با توجه به ميزان كارايي نرم افزار
هاي آماري با وارد كردن داده ها در محيط اين نرم افـزار،  شاخص
هـاي مـود نيـاز از    هاي فراواني مورد نظـر و ديگـر شـاخص   جدول
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ها به دست آمده است. همچنين براي دستيابي بـه اطالعـات   دهدا
) در منطقـه  VDGگروه توسعه روسـتايي (  25تر، تر و دقيقجامع

و با آمـوزش و كمـك    Focus Groupsبا استفاده از روش تحقيق 
گران محلي پروژه مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و اطالعـات      تسهيل

 آمده است.) به دست VDGجامعي از نهادهاي اجتماعي (
 

 مطالعه مورد محدوده معرفي  .2-2

پروژه ترسيب كربن دشت حسين آباد غينـاب كـار مشـترك    
و تسهيالت زيست  )UNDP(دولت ايران، برنامه عمران ملل متحد

آبـاد  اسـت. حوضـه آبريـز دشـت حسـين      )GEFمحيطي جهاني (
هكتار در محدوده سياسي شهرستان  144000غيناب با مساحت 

متـر   1700گرديده است. ارتفـاع ميـانگين حوضـه    سربيشه واقع 
باشد. اين دشت در معرض فرسـايش شـديد ناشـي از بادهـاي     مي

روزه سيستان است كه از خرداد ماه تا مهر ماه در هـر سـال    120
اي بـه پوشـش گيـاهي    هـاي عمـده  جريان دارد و موجب خسارت

شـود. از طـرف   طبيعي، مزارع و محصوالت كشاورزي دشـت مـي  
خـوش اثـرات خشكسـالي    ين منطقه به طور جـدي دسـت  ديگر ا

مدت است كه اثرات اقتصادي و اجتماعي منفـي شـديدي   طوالني
ها به جاي گذاشـته اسـت.  در ايـن دشـت     بر زندگي اهالي آبادي

خانوار مستقر و دامداري  800آبادي با جمعيتي حدود  32حدود 
 باشد.  و كشاورزي در سطح محدود، شغل اصلي مردم مي

 ها و بحث. يافته2-3

رويكرد مديريت مشاركتي در بين جوامـع محلـي، مشـاركت    
جوامع و ايجاد روحيه مشاركت و همكاري در ميان افـراد محلـي   

باشد كه در پروژه ترسـيب كـربن اتخـاذ    اصل و پايه استراتژي مي
شده است. الزمـه مشـاركت مـردم و مـديريت مشـاركتي، وجـود       

سازي اين مهـم،  . براي نهادينههاي الزم مشاركتي استزيرساخت
جلسات متعدد توجيهي و آموزشي در هر يك از جوامع روسـتايي  
و عشايري منطقه مورد مطالعـه بـه منظـور ايجـاد انگيـزه جهـت       

-تشكيل يك سازمان اجتماعي برگزار گرديد و سعي شـد از روش 
هاي ساده و با استفاده از وسايل كمك آموزشي، مردم به اهميـت  

بستگي و تعاون در امور بين خود و تـأثيرات آن بـر   مشاركت، هم
هاي منطقـه خـود پـي ببرنـد. عليـرغم      شناخت امكانات و فرصت

هـاي متفـاوت و   تمامي مشكالت اوليه و با توجه به وجود قوميـت 
شرايط اجتماعي و فرهنگـي جوامـع محلـي، بـا گذشـت زمـان و       

 هاي متعدد جهت تشويق و آمـوزش جامعـه محلـي،   اجراي برنامه
هـاي مجـزاي   هاي توسعه روستايي متشكل از گروهتدريج گروهبه

 هاي مختلط شكل گرفت.  مردان و زنان و گروه
هاي اعتباري خرد، سرمايه مورد نيـاز خـود را بـراي    صندوق

هاي توليدي و امرار معاش اعضاي خود بـه طـور مسـتقل    فعاليت
ـ نمايند و در هر گروه تعدادي از عالقهتأمين مي ا انتخـاب  مندان ب

هـاي  انـد تـا طـرح   هايي را فراگرفتهخود و يا توصيه پروژه آموزش
ها بر اقشار زا را اجرا و مديريت نمايند. اولويت اين صندوقاشتغال

زا بـوده  هاي اشـتغال كم درآمد و زنان روستايي براي رونق فعاليت
 است.

هـا بـراي   هاي توسعه روستايي، آموزش مهارتدر داخل گروه
مــردان بــه عنــوان يكــي از ابزارهــاي اساســي اشــتغال و زنــان و 

درآمدزايي مورد هدف قرار گرفته است. براي تأمين سرمايه اوليـه  
انـدازهاي كوچـك اعضـا كـه طـي      ها از پـس كار و اعتبار صندوق

شود، استفاده شـده  آوري ميهاي دوهفتگي مشورتي جمعنشست
هاي توليدي تاست. با به چرخش درآوردن اين اعتبارات در فعالي

و يا ساير نيازهاي افراد فرصت ديگري براي جامعـه محلـي مهيـا    
ها گرديده است. از سوي ديگر پروژه با اعطاي وام توليدي به گروه

هـا را موجـب   بر اساس درخواست آنان فعاليت بيشـتر ايـن گـروه   
يابي جامعه محلي موجبات تحرك و كه سازمانشده و باألخره اين

ها فراهم گردانده، به طوري كه عالوه بر مسأله آن توانمندي را در
آوري اطالعـات  سازي، بازديدهاي مطالعاتي و جمـع آموزش و آگاه

 مورد نياز را نيز موجب گرديده است.
ــاگوني در در ايــن منطقــه فعاليــت 1382از ســال  هــاي گون

راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي انجام گرفتـه اسـت. تشـكيل    
هـاي خـرد   آبـادي و صـندوق   15وسـتايي در  گـروه توسـعه ر   25

هـاي توسـعه، يكـي از ايـن اقـدامات      اعتباري وابسته به اين گروه
هـاي تحـت پوشـش پـروژه     باشد. در  حال حاضر آباديعمده مي

گروه زن ، 7گروه توسعه روستايي ( 39آبادي با  25ترسيب كربن 
يكـي از اهـداف ايجـاد     باشـد. گروه مختلط) مـي  24گروه مرد و8
باشد هاي توسعه روستايي اين ميهاي اعتباري خرد گروهندوقص
هـاي توليـدي و   فعاليـت هزينـه   هاي صـندوق، از طريق كمك كه

-لذا در هر يك از گـروه  .دنمين نمايأامرار معاش اعضاي خود را ت
هـاي الزم را  هاي توسعه روستايي تعـدادي از اعضـا كـه آمـوزش    

در  نماينـد. زا را اجـرا مـي  اشتغالهاي اند با دريافت وام طرحديده
از طريـق   ،مـردم  مپروژه نيز با توجه به فقر و سرمايه مالي كـ اين 

-اعطاي تسهيالت مالي در قالب وام براي تعدادي از افراد در گروه
بـه  كـه  شـده  شتغال ايجاد و سعي ا روستايي امكانات توسعه هاي
براين مساعدت شـود. بنـا  هاي توسعه روستايي در اين جهت گروه

هدف ما از اين پژوهش دستيابي به پاسخ اين سؤال اساسي اسـت  
پروژه اهـداف اقتصـادي و اجتمـاعي در    اين پس از اجراي كه آيا 
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دهد.هاي خرد اعتباري را نشان ميندوقساختار ص 1نمودار  پروژه ترسيب كربن تحقق يافته است يا خير ؟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
هاي توسعه روستايي به عنوان سرمايه اجتماعي  گروه تشكيل

هاي خرد اعتباري به عنوان سرمايه مالي مبحث مهـم و  و صندوق
از  باشـد. قابل توجهي در ارزيابي عملكرد پروژه ترسيب كربن مـي 

گـرا بـراي   هاي كثـرت جايي كه پروژه ترسيب كربن بر رهيافتآن
ضعيت منابع طبيعي توانمندسازي جامعه محلي در جهت بهبود و

تأكيد دارد، سعي نموده حضور دائم مردم را جهت درگيـر شـدن   
پذيري مورد توجه قـرار  هاي مشاركتي و مسئوليتها با فعاليتآن

هاي مشاركتي مهم كه با بسـيج  دهد. در اين راستا يكي از فعاليت
هـاي  سازي جامعه محلي صورت گرفته، حمايت از گروهو توانمند

هاي خرد اعتباري( هم پيوسته در روستاها و صندوقاجتماعي به 
اين  باشد) بوده است كهگروهي اعضا ميدرونانداز كه حاصل پس

اني، مـالي و محيطـي حـائز اهميـت     مسأله از ابعاد اجتماعي، انسـ 
باشد كه ت زنان از نكات بارز اين حركت ميباشد. جلب مشاركمي

د، بلكـه بـا تشـكيل    انـ هاي توسعه متشـكل شـده  نه تنها در گروه
 هاي اعتباري خاص خـود و يـا مخـتلط بـا مـردان نقـش      صندوق

 قيم تهاي مستقيم و يا غير مسمهمي را جهت همياري در فعاليت
انـد. ايـن واگـذاري    با احياء منابع طبيعـي بـه عهـده گرفتـه    

-اتكـايي و مسـئوليت  وليت به مردم محلـي در راسـتاي خود  مسئ
نظارت بر احياي منابع طبيعي، در جهت مديريت و  پذيري بيشتر

تأمين معيشت، اشتغال و درآمد و پيگيري امور مربـوط بـه خـود    
 سبب شده كه فضاي فكري جديدي بر محيط حاكم شود.

گـروه   25در حـال حاضـر    ،نيز اشاره شد گونه كه قبالً همان
روسـتاي   15صـندوق خـرد اعتبـاري در     25توسعه روسـتايي و  

اهم نتايج بدست آمـده در راسـتاي    پروژه مشغول فعاليت هستند.
هاي توسعه روسـتايي  ها و صندوقتحوالت مربوط به تشكيل گروه

در منطقه اجراي طرح پرژه ترسيب كـربن طـي سـنوات ارزيـابي     
 باشد:شرح زير ميه ) ب1385-1387(
 1385گـروه در سـال    25هاي توسعه روستايي از تعداد گروه  -1

طقه افزايش يافته اسـت. ايجـاد   در من 1387گروه در سال  39به 
 گـروه مخـتلط    11و  گروه توسـعه روسـتايي متشـكل از زنـان     7

درصـدي زنـان همـراه     50 ( زنان و مردان) كه با عضويت  حدود
گر تعديل سـاختارهاي شـديد مـذهبي و    بوده است، نه تنها نشان

هاي اجتماعي و اقتصادي مشاركت زنان در فعاليتعرفي در مورد 
نشانه هويت يافتن و ايجاد اعتماد به نفس در زنـان در  است، بلكه 

 جامعه مرد ساالري است .
نشست را براي بررسي  1539هاي توسعه از بدو تشكيل گروه  -2

-هاي اعتباري ، بررسي درخواست، صندوقهامسائل مختلف گروه
انـد. بـه عبـارت    ، ارائه وام و بررسي مسائل روستا تشـكيل داده ها

 نشست برگزار نموده است. 20توسعه در سال ديگر هر گروه 
هاي خرد اعتبـاري  صندوق انداز درون گروهيميزان كل پس  -3

تومـان در   25871015بـه  1385سـال  تومان در  11427425از 
كه نشـانگر تمايـل و رغبـت مـردم بـه       يافتهافزايش  1387سال 

 ييروستا توسعه هاي گروه ياعتبار خرد هاي صندوق ساختار  :1نمودار 
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انداز و مشاركت مالي جهت كمك به سـاير اعضـاي صـندوق    پس
اين اعتبار در غالب وام جهت نيازهاي ضروري اعضـا يـا    باشد.مي

-هاي توليدي مانند پرورش مـرغ و بوقلمـون بـومي، خربـزه    پروژه
سـوزي،  گليم بافي، آرايشـگري، گلـدوزي، سـرمه   كاري، قاليبافي، 

كاري و مـوارد ديگـر ارائـه    كاري، سبزيبافندگي، تابلوفرش، نهال
ميليـون   15هـا  قگردد كه تاكنون گـردش مـالي ايـن صـندو    مي

 .تومان بوده است
ــندوق   -4 ــداز ص ــس ان ــزان پ ــ مي ــرد اعتب ــاي خ ــان از ه اري زن

 1387تومـان در سـال     9222250به 1385در سال  3815600

افزايش يافتـه اسـت. ايـن مـورد تأييـدي بـر موفقيـت پـروژه در         
 باشد.خصوص برنامه تفكيك جنسيتي مي

روسـتايي از عملكـرد   هاي توسعه بررسي رضايت اعضاي گروه -5
درصـد اعضـا    55دهـد كـه   هاي خرد اعتباري نشـان مـي  صندوق

 9درصد متوسـط،   25ها را با شاخص كيفي زياد، عملكرد صندوق
 اند.درصد بدون نظر ارزيابي نموده 11درصد كم و 

هاي توسـعه روسـتايي را طـي    جدول يك روند تحوالت گروه
 سازد.سه سال متوالي نمايان مي

 
 

 نابيغ آباد نيحس دشت كربن بيترس پروژه در ييروستا توسعه هاي گروه تحوالت روند: 1 جدول

 عنوان  1385 1386 1387
                                        

 رديف 

 1 هاي ايجاد شدهتعداد گروه 25 -   
 2 پايش مورد بررسي در طرحهاي تعداد گروه 25 25 25

 3 در محدوده طرح پايشزنان  هايگروهتعداد  7 7 7

 4 در محدوده طرح پايشمردان هاي گروهتعداد  7 7 7

 5 هاي مختلط در محدوده طرح پايشتعداد گروه 11 11 11
 6 گروه مورد پايش 25تعداد اعضاي كل  928 929 961

 7 ها از بدو  تشكيلتعداد كل جلسات گروه 684 1081 1539

 8 انداز كل از بدو تشكيل (تومان)ميزان پس 11427425 18192967 25871015
 9 انداز نسبت به پس انداز اوليهرشد پس 3/14 2/32 3/32

 10 هاي توسعه زنانانداز صندوق گروهميزان پس 3815600 5576150 9222250

 11 مردان  هاي توسعهصندوق گروهانداز ميزان پس 3823000 6766250 6132860

 12 هاي توسعه  مختلطانداز صندوق گروهميزان پس 3788825 5850567 10515905
 

 1387و 1386  ،1385منبع: مطالعات پايش و مانيتورينگ پروژه ترسيب كربن          
 

ترسيب كربن از طريق اعطاي تسهيالت مالي در قالب وام پروژه 
هاي فرصتروستايي  توسعه هايبراي تعدادي از افراد در گروه

 به نحوي كه : كرده،  را ايجاد شغلي متنوعي
هاي خرد هاي توليدي از سوي پروژه و صندوقتعداد كل وام -1

 سال در ميزان اين. باشدميمورد  99، 1387اعتباري در سال 
 رشد رو اين از است، بوده مورد 181 آن از قبل هايسال و 1386

 – 1383هاي قبل (نسبت به سال 1387توليدي در سال هاي وام

مورد بوده روند مطلوبي داشته  60)كه به طور متوسط 1386
 .                است

هاي توليدي واگذار شده به اقشار محروم و كم تعداد وام -2
 37، 1386مورد، در سال  27و قبل ازآن  1385سال درآمد در 

طور كلي از مورد بوده است. به 25، 1387ر سال د مورد و
درصد به قشر فقير و  33مورد واگذاري وام توليدي،  270مجموع 

 كم درآمد تخصيص يافته است.
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و قبل از آن  1387ر سال هاي توليدي فعال دتعداد كل پروژه -3
باشد، در حالي كه اين ميزان در سال  مي  %) 66( مورد 89

 ) بوده است. %63مورد (  63ن و قبل از آ1386
و قبل از  1387هاي توليدي غيرفعال در سال تعداد كل پروژه -4

ر حالي كه اين ميزان در سال باشد، د% ) مي34مورد  ( 45آن 
 %) بوده است.                     37مورد (37و قبل از آن 1386

-نشان مي 1387ها در سال رسي وضعيت بازپرداخت وامبر -5
 1ها با تأخير بين % وام5/59ها بدون تأخير، % وام3/24دهد كه 

باشد. اين ماه روبرو مي 4ها با تأخير بيش از % وام2/16ماه و  4تا 
 % بوده است.9% و 48% ، 43به ترتيب  1386ميزان در سال 

ها از سوي وام خت وامبررسي محل تأمين مالي باز پردا -6
درصد وام  61دهد كه نشان مي 1387گيرندگان  در سال  

ها از درصد از آن 39گيرندگان ازمحل درآمد حاصل از وام ها و 
اند. اين ساير منابع درآمدي خود اقدام به بازپرداخت اقساط نموده

 % بوده است.  65% و 35به ترتيب  1386ميزان در سال 
هاي توسعه درباره ميزان درآمد عضاي گروهنظرخواهي از ا -7

% اعضا 15د كه دهنشان مي 1387ها در سال حاصله از وام
% به 26% كم و 6/23% متوسط، 4/35 ،درآمد حاصل را خوب

علت نرسيدن به مرحله سوددهي طرح، فاقد درآمد ارزيابي 
% و 33%، 36%، 9به ترتيب  1386ن ميزان در سال اند. اينموده

 .                  ه است% بود22
، 1387هاي توليدي در سال اشتغال پاره وقت وامميزان كل  -8

) را %46مورد ( 70%) را زنان و 54مورد ( 82نفر بوده كه  152
نفر  125، 1386اند. اين ميزان در سالدادهمردان تشكيل مي

)  را مردان %36مورد (  45% ) را زنان و 64( مورد  80بوده كه 
 اند.               دادهل ميتشكي

شامل  1387هاي توليدي در مورد زنان در سال ترتيب وام -9
% ، پرواربندي دام سنگين 22%، خياطي و بافندگي6/25بافي قالي
% و ساير 5/8پرورش طيور %، 12%، پرواربندي دام سبك 17

-شامل قالي 1386اين وضعيت در سال باشد. % مي6/14موارد 
، پروار بندي دام سبك و %5/22%، خياطي و بافندگي 5/37بافي 

 % بوده است. 10% و ساير موارد 11%، پرورش طيور 19سنگين 
شامل  1387هاي توليدي در مورد مردان در سال ترتيب وام -10

، %7/25%، پرواربندي دام سنگين 2/37پرواربندي دام سبك 
باشد. %  مي14 % و ساير موارد7/5% پرورش طيور 9/2كاري نهال

% ، 53شامل پرواربندي دام سبك  1386اين وضعيت در سال 
% ، پرورش طيور 11كاري % ، نهال11پرواربندي دام سنگين 

 %  بوده است. 14% و ساير موارد 11

از پروژه و  1387هاي غير توليدي در سال تعداد كل وام -11
آن از  مورد 98باشدكه  ميمورد  130هاي خرد اعتباري صندوق

هاي اعتباري بوده مورد آن از سوي صندوق 32سوي پروژه و 
درصد افزايش داشته  25حدود 1386ت كه در مقايسه با سال اس

 است.

 گيري و پيشنهادات. نتيجه5

 ال و بـراي رسـيدن بـه نتـايج مطلـوب،     با توجه به مطالب بـا 
 :گرددپيشنهادات زير ارائه مي

هاي خرد اعتباري هاي صندوقبا توجه به مبلغ اندك وام -1
زايي ضروري هاي اشتغالهاي توسعه روستايي جهت فعاليتگروه

ژه ترسيب كربن به نحوي هاي اعطا شده از طرف پرواست تا وام
هاي گذاري در فعاليتكه بتواند پاسخگوي نياز سرمايهباشد 

  .توليدي و اشتغال درمنطقه باشد
هاي اشتغال از اعطاي وام الزم است  دقت و نظارت كافي بر -2

گران پروژه اعمال گردد. هاي خرد اعتباري و تسهيلسوي صندوق
اي كه افراد فقير و كم درآمد، زنان و افراد آموزش ديده به گونه

 در اولويت اعطا وام قرارگيرند. 
گروهي در قالب يك اندازهاي خرد درونتمركز دادن پس -3

تواند از هويت حقوقي ميشركت تعاوني، ضمن برخوردار شدن 
هاي توسعه فراهم ارائه خدمات متنوعي را به اعضاي گروه زمينه
 آورد.

هاي كارگاهي در خصوص اشتغال زنان و دختران رونق فعاليت -4
و خانگي با توجه به فرهنگ مذهبي حاكم بر منطقه بايد مورد 

 بافي و بهبافي فرش، آموزشتوجه جدي پروژه باشد. آموزش قالي
بافي، توليد عرقيات سنتي با تكيه بر آموزش و كشت گياهان گليم

گذار، پرورش اي، پرورش مرغ تخمدارويي، پرورش گياهان گلخانه
بندي نگهداري بز كركي و بز سانن، توليد و بستهبوقلمون، 
قروت، كشك كشك سياه و سفيد، قرهمحصوالت لبني ( بهداشتي

-قارچ، پرورش ماهي و كشت اي)، توليد نان سنتي، پرورشزيره
 اي از جمله ديگر موارد است. هاي متراكم و گلخانه

بافي، پروژه بايد زا مانند قاليهاي اشتغالدر بخشي از فعاليت -5
گرايي در هاي ويژه به سوي تخصصتوليدكنندگان را با آموزش

 توليد هدايت نمايد.
كنندگان محصوالت دغدغه اصلي توليدنظر به اينكه فروش  -6

هاي الزم و اطالعات روز را در اختيار است، پروژه بايد راهنمايي
ها قرار دهد و همچنين راهكارهاي الزم را جهت بازاريابي و آن
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هاي فروش محصوالت توليدي از جمله جذب توافق تعاوني
 سطح استان و خارج از آن مطمح نظر قرار دهد. مصرف را در
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