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 مقدمه. 1
شاونده و وضاعیت   تجدیاد طبیعای  مناابع بدون تردید، 

ها در سیر تحومت اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف آن

اند، هار چناد   داشتهجهان همیشه نقش اساسی و سازنده 

های گونااگون ایان   در مقاطع مختلف زمانی و در موقعیت

های متفاوتی بوده است. با این وجود در نقش دارای چهره

ی و ما باه صاورت کامهاای عماو     ادماتی ،زندگی جوامع

[. ااک نیاز باه عناوان پایاه و     39دهند ]میمصرفی ارائه 

شود که به نوبه اود پایاه و  میاساس کشاورزی محسوب 

 [.8، 35اساس زندگی همه مردم جهان است ]

دهد، پا  از صانعتی شادن جهاان،     ها نشان میبررسی

زمان با تحومت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی هم

ای غنی و در اغلا   بیعی به عنوان پشتوانهطمنابعو جمعیتی 

نسابت باه   رویه و با دامنه و شدت بیشاتری  بیطور ه موارد ب

مانناد، چاارای بایش از حاد، قطاع دراتااان      هاا ظرفیات آن 

جنگلی، اقدامات نامناس  کشااورزی بارای توساعه و تولیاد     

[. همچناین، از  29، 20، 22اناد ] کاار گرفتاه شاده   هبیشتر ب

تاوان باه حقاو  و    مای هاا  کننده ایان تخریا   تشدیدعوامل 

هاای  هاای غیرکاافی، فقار، فشاار جمعیات، سیاسات      دارایی

نامناس  دولت، کمباود دسترسای باه بازارهاا و اعتباارات و      

[. این موارد، منجار  34،22، 2های نامناس  را نام برد]فناوری

[ و پدیداری مساایلی  18به فشار روزافزونی بر منابع طبیعی ]

هاا نشاان   عنوان مثال بررسای به[ گردیده است. 29] یمختلف

مراتااع ایااران درصااد  35حاادود دهااد سااطک و کیفیاات مای 

 [.15اصوص در دهه اایر به شدت کاهش یافته است ]به

ها مستلزم توجه بیشتری هساتند  عرصهاز این رو، این 

تواناد اثارات زیاان بااار و    مای  هاا تاوجهی باه آن  بای زیارا  

ها را ها تحمیل کند و آینده آنجامعهناپذیری را بر جبران

[. همین مسائل سب  شد تاا  16، 14با ابهام رو به رو کند]

طبیعی بارای حفام مناابع    منابعگزاران و مدیران سیاست

ب و گیاااه و بااا در نظاار گاارفتن   اصاالی پایااه ااااک، آ 

ایی علمی و عملای را باا   هبرداری پایدار از آن ها طرحبهره

[. در ایان  27بیعای اجارا کنناد ]   طمنابعهای عنوان طرح

ون های مرتعداری در بسیاری از کشورها همچا طرحتا رأس

هاا، مادیریت پایادار    ایران با هدف کاهش سرعت تخریا  

 1990و1980رن از دهه ابردبهرهو توجه به  تأکیدها با آن

 تا کنون در حال اجرا هستند.

ز ئها دو عامل اصلی مراتاع و انساان حاا   در اجرای طرح

ای اجارا شاوند کاه مناافع     گونهها باید به اند و طرحاهمیت

ملی و حیات پایدار منابع را در پی داشته باشند. همچناین،  

معیشت و حیات انسان نیز به طاور چشامگیری باه مرتاع     

و دانااش، نگاارش، رفاااه و چگااونگی   [39وابسااته اساات ]

[ و 31] برداری انساان تاا حاد زیاادی پایاداری مناابع      بهره

هاای اجرایای را   پاروژه  حفاظت و مدیریت پایادار  همچنین

هاای مرباوب باه    فعالیات کند. بناابراین، اجارای   میتعیین 

بارداری بهیناه و   بهاره طبیعی و ارائاه راهکارهاا بارای    منابع

باا  اواهاد باود کاه     پاذیر امکاان ها در صاورتی  آنپایدار از 

شرایط اجتماعی و فرهنگای و اثارات    ،رویکردی همه جانبه

[، از 5]در نظر گرفته شود.بر جامعه هدف  اجتماعی فعالیت

اناد کاه عادم تعامال باا      دادهمطالعاات نشاان   سوی دیگر 

هاا،  ارزشهاا،  داناش نفاع و نادیاده گارفتن    ذیهای گروه

های جوامع محلی مشکالت زیادی را در نگرشها و مهارت

 [.24] بال اواهد داشتبه دن هاپروژهمسیر اجرای 

از ایاان رو، مطالعااات اجتماااعی، اقتصااادی و زیساات  

های منابع طبیعی به منظور بررسی اوضاع و محیطی طرح

بردار و شناات هنجارها و وضاعیت  بهرههای جامعه کنش

هاا  طرحموجود به منظور تعیین راهکارهای مناس  انجام 

ریزان، برنامه[. زیرا نه تنها موج  آگاهی 4است ]ضروری 

طبیعی و توساعه  منابعهای و مجریان طرحگذاران سیاست

[ 3شود ]میها برنامهروستایی از اثرات و پیامدهای اجرای 

که در واقع بازتااب و   شدههای پژوهشی بلکه باعث توصیه

 برداران است.بهرهپاسخی به احتیاجات 

دام مااازاد باار   رأس 4365در شهرسااتان ماهنشااان  

رهم ااوردن تعاادل دام و   با رای مراتع موجا   ظرفیت چ

مرتع شده است و آمارهاا بیاانگر ساطک تخریا  کمای و      

، بناابراین انجاام   [31های اایر است ]کیفی مراتع در دهه

ناپاذیر اسات. از ایان رو    انکاراقدامات حفااظتی ضارورتی   

های اصاالحی و  تالش گردیده است با تهیه و اجرای طرح
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عااداری رونااد تخریاا  را طاارح مرت 94احیااایی همچااون 

ای کاه وجاود دارد   مسئلهدر پژوهش حاضر . دهندکاهش 

این است که تهیه و اجرای این طارح هاا چاه اثراتای بار      

عناوان عااملی در موفقیات    باه های اجتمااعی کاه   سرمایه

طبیعی در جوامع روساتایی شانااته شاده    منابعمدیریت 

تارین اقادامات در ایان    است گذاشته است؟ یکای از مهام  

برداران در رابطاه باا   بهرهها و نظرات دیدگاهجهت بررسی 

 اثرات اجرای اینگونه مدااالت است.

در واقااع اثاارات اجتماااعی تغییراتاای هسااتند کااه در   

جواماع یاا افاراد در نتیجاه     ها و مساائل اجتمااعی   سرمایه

دهند، و باه عناوان پیامادهایی بار     میمدااالت بیرونی رخ 

انساانی هساتند کاه بار اثار اقادامات عماومی یاا         جمعیت 

های زندگی، کاار، ارتباطاات، ساازمان و    روشاصوصی که 

اعضاا   های برآورده کردن نیازها و به طور کلی وظایف روش

باه   سارمایۀ اجتمااعی  [. 11دهناد] می یک جامعه را تغییر

 یهاا ارزش ،هاا تحریم ،هنجارها ،اطالعات، اعتمادها، قوانین

ذاتاای و نهادینااه شااده در یااک اجتماااع و ماادیریت منااابع 

 [.12، 25، 1] کندمیعمومی آن اجتماع اشاره 

و آداب هاا،  ارزشای از مجموعه سرمایۀ اجتماعیدر واقع 

همچون قوانین در تعامالت و داد و ساتدها و قاوانین   ها سنت

در ساااتار اجتمااعی    ماردم  پذیرفته شده از سوی اجتماعی

را بارای اقادام جمعای بارای دساتیابی باه        هاآنیک جامعه 

. [25، 36] شاود مای  تعریاف ؛ ساازد میاهداف اودشان قادر 

توساعۀ سارمایۀ   ای کاه وجاود دارد ایان اسات کاه باا       نکته

نسابت   اقدامات جمعای  ها ومردم در زمان فعالیت اجتماعی،

و  [36کنناد] مای  پیادا  بیشاتری  و اطمیناان به هام اعتمااد   

 بیشتری صورت اواهد گرفت. فعالیت با همکاری

هاای  طرحبررسی پیشینه تحقیق حاکی از اثرات مختلف 

باردار اسات.   اجتماعی اانوارهای بهره ۀطبیعی بر سرمایمنابع

های آبخیزداری طرحنشان داد که  نیز باتاچریا نتایج مطالعات

موج  کاهش روند مهااجرت و افازایش اشاتغال در منااطق     

هااای برنامااهدر مطالعااه  [.7شاادند]روسااتایی کشااور مااالی 

 گاودا و سااتیش   ،ندر هندوستا آبخیزداری در حوزه کارناتکا

نتیجه گرفتند که این اقدامات موج  تقویت و کاارکرد بهتار   

نهادهای موجود، افازایش اشاتغال، کااهش روناد مهااجرت،      

هاا و  اولویات افزایش مشاارکت محلای و افازایش حضاور در     

 [.19] دنشومی هاگیریتصمیم

در های آبخیزداری ویجو بابهلگن  پروژهنتایج مطالعات 

ایان اقادامات    ،و همکاران نشان دادسیریزری  هند توسط

موج  کاهش روند مهااجرت، افازایش اشاتغال، افازایش     

مشارکت محلی، افازایش مشاارکت در طارح هاا و ایجااد      

هاای  پاروژه بررسی اثرات . [38]نهادهای جدید شده است

باه   در ماداگاساکار   آبخیز تسیازورمپانیریمدیریت حوزه 

افازایش   موجا   هانشان داد این پروژهنیز   انارأسدوسیله 

ایجاد اطمینان متقابل میان مسائومن  و  مشارکت عمومی

نتاایج مطالعاه چهاار     .[13اناد] شاده پروژه و مردم محلی 

به وسیله کومار میشارا  هند  پروژه آبخیزداری در گوجارات

ها موج  افزایش ارتباطات پروژه، نشان داد این و ساکسنا

ها شاده اسات،   بیرونیبین افراد داال جامعه بهره بردار و 

و افازایش مشاارکت و حضاور در     روناد مهااجرت   برولی 

 .[28]بوده است تأثیربیها گیریتصمیمها و ریزیبرنامه

و همکاران در پاژوهش ااود باه ایان نتیجاه      هاگمان 

طبیعای  مناابع هاای مادیریت یکپارچاه    برنامهرسیدند که 

باردار،  بهاره داری در ااتالفات جوامع معنیموج  کاهش 

بارداران و  بهاره مثبت بر مشاارکت محلای، رضاایت     تأثیر

جدید  اعضا ها، و افزایش تعداد آنبرآورده شدن انتظارات 

 نتاایج مطالعاات   .[20]ها و نهادها شاده اسات  سازماندر 

ر حوضااه آبخیااز سااد مر و همکاااران د محماادی گلرناا 

شمال غرب تهران نشان داد، این اقدامات همچنین باعاث  

ها، افزایش ارتباطات باین افاراد   طرحافزایش مشارکت در 

 واز جامعاه   بیارون کنشاگران  باردار و  بهاره داال جامعه 

 .[30]کاهش روند مهاجرت شده است 

بررساای اقاادامات آبخیاازداری شهرسااتان زنجااان نشااان   

باا  افازایش اعتمااد و همبساتگی    این اقدامات موج  دهد می

، باردار بهاره میاان افاراد دااال جامعاه     و  افراد اارج از جامعه

افزایش مشارکت محلی، افازایش ارتباطاات باین افاراد دااال      

ها، ایجااد نهادهاای جدیاد، افازایش     بیرونیبردار و بهرهجامعه 

هرساتان  ها در روستاییان شگیریتصمیمها و اولویتحضور در 



 1396تابستان ، 2 ، شماره70منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 

482 

در حاوزه  بررسی طرح های آبخیزداری  .[23]زنجان شده است

رود نشان داد، طرح ساماندهی زنجانرود در کااهش  سپیدآبخیز 

روند مهاجرت بسیار موفق باوده، ولای در اشاتغال و مشاارکت     

 .[42] بوده است تأثیربیمحلی 

طالعه طرح آبخیزداری حبلاه رود در روساتای بهاورد    م

و همکاران نشان داد که  یاوری به وسیلهشهرستان گرمسار 

کااهش روناد مهااجرت، افازایش     بر مثبتی  تأثیراین طرح 

افاازایش مشااارکت در  اشااتغال، افاازایش مشااارکت محلاای،

باردار  بهرهها، افزایش ارتباطات بین افراد داال جامعه طرح

هاا  گیاری تصمیمها و اولویتها، افزایش داالت در بیرونیو 

. [41]در روستای بهاورد شهرساتان گرمساار شاده اسات      

آبخیاز تنا  اشاک شهرساتان      زۀبررسای حاو   ،همچنین

منفی بار   تأثیردهنده نشانقنبری و قدوسی سمیرم توسط 

 [.17است]بر اشتغال  تأثیرروند مهاجرت و عدم 

هاای  طارح هاا نشاان داد   بررسای همانگونه که نتاایج  

توانند اثارات  میهر منطقه طبیعی با توجه به شرایط منابع

هاای اجتمااعی   سارمایه مثبت و احتمامً منفی متفاوتی بر 

برداران روستایی داشته باشند. مطالعه حاضر با هادف  بهره

های اجتماعی سرمایهبر  های مرتعداریطرح بررسی اثرات

برداران شامل روابط، اعتمادها، مشاارکت، هنجارهاای   بهره

 ها عضاویت دارد آناجتماعی و تعداد نهادهایی که فرد در 

باارداران شهرسااتان ماهنشااان در اسااتان بهاارهاز دیاادگاه 

 زنجان به انجام رسیده است.

 

 تحقیق شناسیروش. 2
یابی به اهداف پژوهش در این منطقاه  به منظور دست

 -هاای توصایفی  کااربردی از ناوع پاژوهش   از یک مطالعه 

تحلیلی با کمک روش پیمایشی مقطعی استفاده شاد کاه   

هااا عماادتاً بااا کاااربرد روش مصاااحبه سااااتارمند بااا داده

برداران با استفاده از پرسشنامه ساااته شاده توساط    بهره

پرسشنامه  ییمحتواروایی پژوهشگران گرداوری گردیدند. 

 تأییاد مورد شگاهی و اجرایی دان نیاز متخصص یپانل راهاز 

هااای مهاام پرسشاانامه از راه سااازهو پایااایی قاارار گرفاات 

باردار و تحلیال آزماون    بهاره  20اولیاه باا حادود    مطالعۀ 

تأییاد  قسامتی  چناد هاای ترتیبای   دادهکرونباخ آلفا برای 

 75/0گردید که مقادیر آن برای همه شااص ها باامتر از  

بود که نتیجه قابل قبولی بارای محاسابات آمااری اسات.     

هاای ماورد بررسای هام باا      ساازه روایی سازه هر یاک از  

بار بارهاای عااملی     تأکیاد )با  1استفاده از روایی همگرایی

 50، درصد واریان  تبیین شده سازه بامتر از 5/0بامتر از 

لی های اصا مؤلفهد و پایایی ترکیبی(، با کمک تحلیل درص

 تأییاد ( ماورد  CATPCA)2 بندی شدهگروههای دادهبرای 

هااای دادهقاارار گرفاات. اسااتفاده از ایاان آزمااون باارای   

ای فاصاله هایی با مقیاس ترتیبی یا دادهبندی شده یا گروه

[، کاه باا هادف    35، 22، 6غیرنرمال توصیه شده اسات ] 

گیرد میهای ترکیبی صورت شااصها و تهیه دادهکاهش 

هاای آمااری اساتنباطی را    تحلیال و به پژوهشاگر امکاان   

ها، باا چنادین تکارار ورود و ااروج     سازهدهد. ساات می

در نهایات   تاا  هماراه اسات   تحلیال  ابا  متغیرهای مارتبط 

ای با بیشترین واریان  تبیاین شاده، مقادار ویاژه و     سازه

. مزم به توضیک است که ست آیدده بارهای عاملی بامتر ب

بندی شاده باا   گروههای دادههای اصلی برای مؤلفهتحلیل 

انجام شده است و در مواردی که  یعامل تأییدیک رویکرد 

 مؤلفاه بیش از یاک   ،هاگویهای از یک شااص از مجموعه

کارد، بارای سااات شاااص یاا متغیار       یا بعد ایجاد مای 

و سهمی که در تبیاین   مؤلفهترکیبی با توجه به مقدار هر 

 [.17، 9استفاده شد ]( 1)درصد واریان  داشت از معادله 

 ساات شااص ترکیبی -1فرمول 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒 𝑉 = (
% 𝑜𝑓 𝑉𝑎𝑟 1

% 𝑜𝑓 𝑉𝑎𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 𝐶𝑜𝑚1)

+ (
% 𝑜𝑓 𝑉𝑎𝑟2

% 𝑜𝑓 𝑉𝑎𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 𝐶𝑜𝑚2) + ⋯

+ (
% 𝑜𝑓 𝑉𝑎𝑟𝑖

% 𝑜𝑓 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 𝐶𝑜𝑚𝑖) 

  :متغیر ترکیبیComposite V 

  :مقدار هر مؤلفهComponenti 

 
  Convergent Validity 

 Principal components analysis for categorical data 
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 :درصد واریان  هر مؤلفه  % of Vari (1, 2, 3) 

 ان  کاال همااه مؤلفااه هااا )شااامل درصااد واریاا

 of VarTotal % های انتخاب شده: مؤلفه

[ 33گیری کرجیسی و مورگان ]نمونهاس فرمول سا رب

بردار وابسته به مرتع و ساکن بهرهنفر دامدار  1280از بین 

روستا )در دو گره روستا، گروه اول در روساتاهایی   34در 

ها اجرا شده بودند و گروه دو روستاهایی آنها در طرحکه 

 250ای نموناه ها در آنها در حاال اجارا بودناد(،    که طرح

درصد اطای  5و با  21/0فتن واریان  نفری با در نظر گر

 گیری تعیین شد. انجام مطالعه اولیاه یاا پیشااهن    نمونه

(pilot test )    هاای  طارح نشان داد کاه در ماورد اقادامات

مرتعداری در برای موارد مشابهت های زیادی بین افاراد  

درصاد   70توان گفت کاه  میوجود دارد و در موارد دیگر 

ها مشابهت دارند. آنآگاهی از انجام  ها یاآنافراد در انجام 

اس یاک  سا رمحاسبه شد. ب 21/0بنابراین واریان  برابر با 

گیری غیرمتناس  این تعداد به طاور برابار باین دو    نمونه

 گروه طرح ذکر شده انتخاب شدند.

با توجه به محدودیت منابع و امکان دسترسی بیشتر باه  

افراد مورد نظر در هر روستا، روستاهایی انتخاب شادند کاه   

 20هاا کمتار از   هاای آن اانوارهای دامدار عضو طرحتعداد 

اانوار نباشد. همچنین سال اتمام و یا آارین اقدام صاورت  

و  ساال نباوده و تعاداد عملیاات     3ها کمتر از گرفته در آن

هاا صاورت گرفتاه باشاد. بناابراین      اقدامات بیشتری در آن

 5دامدار شاد )شاامل    1284روستا و  21جامعه محدود به 

هاای در  روستا با طرح 16های ااتمه یافته و روستا با طرح

دسات آوردن نموناه از یاک تکنیاک     ه حال اجرا(. بارای با  

ا ای استفاده گردید. در مرحله اول با مرحلهچندگیری نمونه

ای، دو نوع روساتا باه تصاادف    گیری طبقهنمونهاستفاده از 

 7ااتمه یافته و  طرح  5روستا از میان  4انتخاب گردیدند: 

در حال اجرا. در مرحله دوم بر اساس  طرح 16روستا نیز از 

تعداد اانوار موجود در هر روستا با اساتفاده از روش نموناه   

ز کال نموناه )باه    ای تعداد نموناه هار روساتا ا   گیری طبقه

هاای اتماام یافتاه و در حاال اجارا(      تفکیک هر طبقه طرح

نفر(، و در مرحله آاار باا اساتفاده از     250انتخاب گردید )

برداران از هر روساتا انتخااب   گیری سیستماتیک، بهرهنمونه

شدند. مزم به ذکر است که فهرست این دامداران از طریاق  

 دست آمده بود.ه ها بگزارش طرح

ها، مشاخص گردیاد کاه هماه     آوری دادهجمعطی در 

برداران مورد نظردر دسترس نیساتند کاه بیشاتر باه     بهره

دلیل کاهش جمعیت روساتاها نسابت باه زماان تهیاه و      

آوری جماع ها یا عدم حضاور افاراد در زماان    اجرای طرح

نفار ماورد    204ای معادل باا  داده بود. بنابراین تنها نمونه

هاای  یل قرار گرفتناد. محادودیت  مصاحبه و تجزیه و تحل

زمانی و لجستیک همچون نیروی انسانی و منابع مالی نیز 

نفاری   250هاای مجادد باوده تاا نموناه      مانع از بازگشت

درصاد   8/5گیاری باه   نمونهتکمیل گردد. بنابراین اطای 

افزایش یافت. بر اساس نظر اسحا  و مایکال، ایان نموناه    

هاای مرباوب باه    پرساش [. در 33باشد ]قبول میقابلنیز 

هاای اجتمااعی   سرمایههای مرتعداری، وضعیت طرح تأثیر

هااا بااا اسااتفاده از طیااف  طاارحقباال و پاا  از اجاارای  

امتیازبندی چهار سطحی )های،، کام، تاحادی و زیااد( از     

ای باین دو دوره صاورت   مقایسهپاسخگویان پرسش شد و 

هاای  تحلیال اساتفاده از   ها باا پرسشنامههای دادهگرفت. 

ماورد   20SPSS افازار نارم توصیفی و استنباطی و با کماک  

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 منطقه مورد مطالعه. 2.1
شهرستان ماهنشان واقع در غرب استان زنجاان یکای   

کیلومترمرباع   4180از هفت شهرستان استان با مسااحت  

باشد. ایان شهرساتان از موقعیات جغرافیاایی ویاژه و      می

ممتازی باه لحااق قرارگیاری و ارتبااب باا ساایر ناواحی        

کاه از شامال باه اساتان      باشاد باه طاوری   مای براوردار 

ا آذربایجان غربی از جناوب باا   آذربایجان شرقی، از غرب ب

هاای زنجاان و   نااستان کردساتان و از شار  باا شهرسات    

شاود. اوضااع جاوی و شارایط اقلیمای      میایجرود محدود 

منطقه کوهستانی و اغل  ساال پوشایده از بارف و دارای    

داماداری در کال ایان     باشاد. مای آب و هوای نسبتاً سرد 

س گازارش  اسا ا ربا شاود.  میحوزه به صورت سنتی انجام 
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، [32]طبیعی و آبخیزداری اساتان زنجاان   منابعاداره کل 

، عماادتاً رأس 175563تعااداد دام موجااود در منطقااه   

باشد منبع تولید علوفه این تعداد دام می گوسفند افشاری،

باشد. ضمن آنکه میهکتار  47/179881 مراتعی با وسعت

ه و ای در محادود علوفهبخشی از نیاز دام با کشت گیاهان 

بارداری  بهرهفصل گردد. میتأمین پ  چر مزارع و باغات 

از مراتع از فروردین ماه یا اردیبهشت ماه شروع و تا پایاان  

باا توجاه باه عادم     انجاماد.  آبان ماه یا آذرماه به طول می

برداران در منطقه، بهرهبرداری مجاز توسط رعایت حد بهره

های مرتعای  عرصه برابر تولید قابل استفاده از 5/2بیش از 

جاارای ایاان شاارایط نیازمنااد ا .[32]شااودماایبرداشاات 

 باشد.های اصالحی و احیایی میطرح

 

 . نتایج3

 های پاسخگویانویژگی. 1.3
درصد  99 سال  بود  که  52سنی پاسخگویان  میانگین

گرفتناد.  مای ها در گاروه سرپرساتان ااانوار مارد قارار      آن

نفر محاسبه گردیاد. از نظار ساطک     9/4متوسط بعد اانوار 

درصد از آناان   36درصد بی سواد بوده و  54تحصیالت نیز 

را افااراد دارای تحصاایالت اواناادن و نوشااتن تشااکیل     

نفار نیاروی کاار     2در هر ااانوار  دادند. به طور متوسط می

هاا  آندرصاد   8/83کشاورزی و دامداری موجود بود. شغل 

درصاد نیاز ایان     7/6مدتاً دامداری و زراعت عنوان شد و ع

یکای از مناابع دارای اهمیات کمتار در     موارد را به عناوان  

اناد. عاالوه باراین، فاروش     معیشت اود ذکار کارده  تأمین 

ان و پرورش زنباور  اشکبار و محصومت اانگی به گردشگر

های کشاورزی مکمل داماداری، زراعات و   عسل نیز فعالیت

نام برده شد؛ به طوری که میانگین درآماد ساامنه   باغداری 

ریاال محاسابه   هازار   7128هاا  هر ااانوار از ایان فعالیات   

گردیااد. همچنااین قالیبااافی بااه عنااوان یااک فعالیاات      

معیشت روستاییان نقش داشت. باه   تأمینغیرکشاورزی در 

هاای  آمد سالیانه هر اانوار از فعالیات طور کلی میانگین در

دید که نسابت  ریال محاسبه گرهزار  29030غیرکشاورزی 

فزایش داشته است. همچناین هار   ها ابه قبل از اجرای طرح

هکتاار   7/3بردار به طور میانگین در حال حاضر  مالک بهره

 36اراضای بااغی و    46/0دیام  و   6/2اراضی زراعای آبای،   

 گاو  بود. رأس 6بز و  رأس 5/8گوسفند،  رأس

 شدههای اجرا های پروژهی. ویژگ2.3
تاوان در منطقاه   مای به طور کلای دو گاروه اقادامات    

 مشاهده کرد.
مراتااع: از دیااد احیااا  هااای اصااالحی و فعالیااتالااف( 

پاسخگویان، اقدامات بیولوژیک اجرا شده باا حمایات اداره   

طبیعی و آبخیازداری در روساتاها عباارت بودناد از      منابع

افاراد( و  درصد  36کاری )کپهدرصد افراد(،  33بذرکاری )

درصد افراد(. همچنین در فعالیت مادیریت   74) کودپاشی

طبیعی و آبخیزداری، همه افراد بر منابعچرا از سوی اداره 

آب از راه  تااأمینممیاازی مرتااع، دریافاات پروانااه چاارا، و 

درصاد(   87ها چرای متناوب )احداث آبشخور و بیشتر آن

، کردناد. از ساوی دیگار    تأکیاد درصاد(   63و قر  مرتع )

هیچگونه اقدام مکانیکی )احداث بند سنگی سیمانی، بناد  

چین و بانکت زنی( در مناطق مورد مطالعاه انجاام   اشکه

نشده بود. برای ساات شااص ترکیبی با عنوان اقادامات  

هاای اصالی بارای    مؤلفاه تحلیل  اصالحی احیایی از روش

( استفاده شاد و بار   CATPCAبندی شده )گروههای داده

اساااس شااااص مقاادار ویااژه بااامتر از یااک، درصااد      

های تبیین شده، و بارهای عاملی متغیرها و پا   واریان 

هااا در دو گااروه گویااه( CATPCAاز دو مرحلااه آزمااون )

 Error! Reference source notبناادی شادند ) طبقاه 

found.   سپ  با توجه به هدف ساات یاک شاااص از .)

، شااص ترکیبی کال  1این متغیرها، با استفاده از معادله 

سااته شد تا سهم هر مؤلفه در ساات شاااص ترکیبای   

 لحاق شود.

ها نشان داد، سازی معیشت: بررسیب( اقدامات متنوع

ساازی  هاای آموزشای بارای متناوع    معادودی دوره تعداد 

معیشت )از جمله: قالیبافی، پرورش زنبور عسل و پارورش  

برداران به صورت ماهی( صورت گرفته است و یا اود بهره
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(. 2اناد )جادول   ها شارکت کارده  اود جوش در این دوره

و باا توجاه باه     CATPCAها با کمک شااص ترکیبی آن

هاای تبیاین   ک و درصاد واریاان   یا مقادیر ویژه بامتر از 

 ها در دو گروه سااته شد.شده، گویه

 ( n=204برای شاخص اقدامات اصالحی و احیایی مراتع ) CATPCAدرصد فراوانی و تحلیل . 1جدول 

 درصد واریان  تبیین شده مقدار ویژه مقدار آلفای کرونباخ بار عاملی درصد انجام  

 بعد اول
 796/0 33 کپه کاری

309/0 301/1 537/32 
 816/0 63 قر 

 بعد دوم
 726/0 36 بذ کاری

153/0 130/1 251/28 
 679/0 87 تهیه منبع آب

 788/60 432/2 785/0 -  هامؤلفهجمع 

 

 ( n=204سازی نهادهای بیرونی )تنوعبرای شاخص اقدامات  CATPCAدرصد فراوانی و تحلیل . 2جدول 

 درصد واریان  تبیین شده مقدار ویژه مقدار آلفای کرونباخ بار عاملی درصد  

بعد 

 اول

 887/0 2/16 پرورش زنبور عسل
498/0 595/1 884/39 

 893/0 3/9 صنایع دستی 

بعد 

 دوم

 782/0 23 باغداری
159/0 135/1 375/28 

 708/0 5/0 آبزی پروری

 258/68 730/2 845/0 -   جمع

 

یااک متغیاار ترکیباای بااه نااام اقاادامات     در نهایاات

 هاا باه صاورت   مؤلفهسازی معیشت متشکل از همه تنوعم

 Error! Reference sourceیک شاااص باا اساتفاده از    

not found.(1 ).سااته شد 

 های اجتماعیسرمایه .3.3
برداران چهاار ویژگای   بهره سرمایۀ اجتماعیبرای بررسی 

ی مردم به یکدیگر و کاارگزاران  مهم وضعیت روابط، اعتمادها

، هنجارهای اجتماعی و تعاداد نهادهاایی کاه فارد در     بیرونی

ها عضویت دارد مورد توجه قرار گرفتناد کاه در نهایات از    آن

هاای اصالی   مؤلفاه تحلیال   ها، با اساتفاده از روش ویژگیاین 

( و بار اسااس شاااص    CATPCAبندی شده )گروهای برای 

هاای تبیاین شاده، و    واریان مقدار ویژه بامتر از یک، درصد 

ا در ها گویهبارهای عاملی متغیرها و پ  از سه مرحله آزمون 

 (.3چهار گروه طبقه بندی شدند )جدول 

روابط، مشارکت و تعداد نهادهایی که فرد وضعیت ( 1

های مرتعداری ها عضویت دارد: قبل از اجرای طرحدر آن

ااتالف و درگیری بین مردم درون روستا و با روستاهای 

ها همجوار در حد پایین بوده و در مورد سایر گویه

مردم را در حد متوسط به بام گزارش توان روابط بین می

و پ  از اجرای طرح هم این ارقام تغییر  حین  در ،کرد

توان گفت روابط میاند. بنابراین، بسیار کمی داشته

ارزیابی  ؛موجود و گذشته بین مردم در حد متوسط به بام

درصد پاسخگویان در  5/48شود. همچنین، بیش از می

 4/6عضویت نداشتند و تنها هی، گونه نهاد یا تشکلی 

درصد هم در یک  1/45درصد پاسخگویان در دو نهاد و 

 نهاد عضویت داشتند )

گونه صد پاسخگویان در هیچدر 5/48نشان داد که  نتایج

 مراجعه شود(. 4نهاد یا تعاونی عضویت ندارند )به جدول 
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 (=204nنهادهای تحت عضویت افراد ).  4جدول 

 درصد فراوانی نهادهایی که فرد عضویت دارد درصد فراوانی یی که فرد عضویت داردنهادها

 2 4 دهیار 4/33 68 تعاونی روستایی

 9/8 18 شورای حل ااتالف 5/0 1 هیات مدیره تعاونی

 5/48 99 هی، کدام 8/10 22 شورای روستا

 100 204 جمع 5/1 3 غیره

 

، مشاارک  و اعتمااد   ها بر روابططرح تأثیر. 4.3

 بردارانبهرهاز دیدگاه اجتماعی 

هااای مرتعااداری، از دیااد   پااروژه تااأثیردر ارزیااابی 

هاای  ها بر افزایش روابط و مشارکتطرح تأثیربرداران بهره

های روستا مثبت ریزیبرنامهبین مردم روستا و حضور در 

بوده است، ولی از سوی دیگر نزاع و درگیری با روستاهای 

همجااوار را افاازایش داده اساات. همچنااین، بیشااتر افااراد 

ارزیاابی کردناد.    تأثیرها را بر وضعیت اعتمادها بدون طرح

هاا را در  درصد افراد اجرای طرح 5/24تا  13با این وجود، 

تاوان  میگذار دانستند. به طور کلی تأثیرها افزایش اعتماد

ها بر اعتمادهاای اجتمااعی افاراد در    این طرح تأثیرگفت 

 (.5مثبت بوده است )جدول حد کمی 
ها نشان داد که در حین یا پ  از بررسی(. همچنین 4

ها هی، گونه نهااد یاا تشاکل جدیادی ایجااد      طرحاجرای 

 نشده است.

اعتمادها: اگرچه هر دو بعد درون و بیارون  وضعیت ( 2

از روستا مهم و ارزشمند است،؛ ولای پاژوهش حاضار باه     

 تأکیاد های درون روساتا  سرمایهطور صرف بر اعتمادها و 

های اعتماد مردم به شورای روستا، اعتماد گویهکه با  دارد

یکدیگر و اعتماد به شورای حل ااتالف سنجیده  مردم به

ها نشان داد وضاعیت اعتمادهاا قبال از    بررسی شده است.

هااا از نظاار اجاارای طاارح و همچنااین پاا  از اجاارای آن

 بام ارزیابی شده است. ؛بردارانبهره

هنجارهای اجتماعی بارای اقادام گروهای:    وضعیت ( 3

قبل از اجرای طرح، هنجارهای اجتماعی در حاد متوساط   

یان  هاا ا و پ  از اجرای طرح ارزیابی شدیا متوسط به بام 

ارزیابی افزایش یافته و در حد متوسط یا زیاد گزارش شاد  

(. در مااورد سااودمندی ممیاازی و پروانااه چاارا، 3)جاادول

و  طبیعای احیا  منابعبودن به همکاری با دولت در مؤظف 

هنجارها بهبود یافته است، ولای   ،اودجوشانه عمل کردن

همچنااین شااود. ماایهمچنااان در حااد متوسااط ارزیااابی 

در مورد لزوم اتحاد مردم، سودمندی هنجارهای اجتماعی 

مردم در حضور و  بردارانبهرهاز نظر  مراتعاحیا  های طرح

بسیار قوی باود. بناابراین،    ی داال روستا،هاگیریتصمیم

 دانستند.میتوان گفت مردم مراتع را متعلق به اود می

 (=204n) سرمایۀ اجتماعیهای اجتماعی قبل و پس از اجرای طرح و بیان بارهای عاملی متغیرهای شاخص ترکیبی سرمایهیت بیان وضع. 3جدول

 بیان بارهای عاملی متغیرهای شااص ترکیبی پ  از اجرا قبل از اجرا  

  
میانگین

* 

انحراف 

 معیار
 میانگین 

انحراف 

 معیار

بار 

 عاملی

مقدار 

آلفای 

 کرونباخ

مقدار 

 ویژه

درصد 

واریان  

تبیین 

 شده

      بعد اول
767/0 556/3 226/22 

 595/0 44/0 7/2 53/0 6/2 (2اعتماد مردم به شورای روستا ) 
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 659/0 54/0 6/2 53/0 6/2 اعتماد مردم به  شورای حل ااتالف 

 
های ممیزی و ارائه پروانه چارا از  به سود مردم بودن اجرای طرح

 (3نظر مردم )
27/1 65/0 97/1 68/0 604/0 

 594/0 47/0 75/2 6/0 5/2 (3های احیای مراتع از نظر مردم )طرح سودمند بودن 

 761/0 71/0 2/1 7/0 8/1 (3یک وظیفه است )همکاری با دولت در احیای منابع طبیعی 

 
  بایااد باارای افااراد  ، پاااسااتمنااابع طبیعاای منااابع ملاای   

 (3یا منافع مادی در نظر بگیرد** )کننده دستمزد مشارکت
9/2 3/0 5/2 6/0 655/0 

 
ها  وشانه مراتع را احیا کنند و دولت فقط به آنجمردم باید اود 

 (3کمک فنی یا کمک مادی محدود داشته باشد )
8/1 57/0 26/2 63/0 703/0 

      بعد دوم

668/0 673/2 709/16 

 872/0 5/0 6/2 27/0 9/2 (2یکدیگر )اعتماد مردم به 

 784/0 5/0 6/2 25/0 9/2 (1روابط بین مردم روستا ) 

 621/0 48/0 6/2 37/0 8/2 (1مشارکت و همکاری بین مردم روستا ) 

 479/0 5/0 5/2 7/0 5/2 (1های داال روستا )حضور مردم در تصمیم گیری 

      بعد سوم

458/0 754/1 961/10 

 
یکدیگر کار مسایل منابع طبیعی باید متحد شده و با برای رفع 

 (3کرد )
9/1 28/0 9/2 31/0 624/0 

 
های احیای مراتع این حق مردم است که تصمیم گیرنده فعالیت

 (3در منطقه اود باشند )
7/2 55/0 8/2 43/0 689/0 

 
احیای مراتع برای مردم منفعت دارند و مردم باید در آن هزینه 

 (3) کنند
27/0 56/0 13/0 34/0 633/0 

         بعد چهارم

 602/0 4/0 9/0 45/0 1 (1عدم نزاع و درگیری در داال روستا ) 
278/0 354/1 462/8 

 551/0 6/0 8/0 53/0 64/0 (1عدم نزاع و درگیری با روستاهای همجوار ) 

 357/58 337/9 952/0      ها )شااص ترکیبی(مؤلفهجمع  

 = زیاد         3= تاحدی و 2= کم، 1= هی،، 0* طیف امتیازبندی: 

 (: سوامت مربوب به هنجارهای اجتماعی برای اقدام گروهی3(: سوامت مربوب به اعتمادها،  )2(: سوامت مربوب به روابط، )1)
دهد که به طور کلی سارمایه هاا و   میها نشان بررسی

هنجارها نسبت به گذشته افزایش داشته است. در نهایات  

 1Error! Reference source notبا استفاده از معادلاه 

found. ،  هاای  مؤلفاه یک متغیر ترکیبی متشکل از هماه

 یک شااص کلی سااته شد.به صورت  سرمایۀ اجتماعی

صااد پاسااخگویان در  در 5/48نتااایج نشااان داد کااه  

 4گونه نهاد یاا تعااونی عضاویت ندارناد )باه جادول       هی،

 مراجعه شود(.

 (=204nنهادهای تحت عضویت افراد ).  4جدول 

 درصد فراوانی نهادهایی که فرد عضویت دارد درصد فراوانی یی که فرد عضویت داردنهادها

 2 4 دهیار 4/33 68 تعاونی روستایی

 9/8 18 شورای حل ااتالف 5/0 1 هیات مدیره تعاونی

 5/48 99 هی، کدام 8/10 22 شورای روستا

 100 204 جمع 5/1 3 غیره

 

 بردارانبهرهاز دیدگاه اجتماعی ، مشاارک  و اعتمااد   ها بر روابططرح تأثیر. 4.3
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هااای مرتعااداری، از دیااد   پااروژه تااأثیردر ارزیااابی 

هاای  ها بر افزایش روابط و مشارکتطرح تأثیربرداران بهره

های روستا مثبت ریزیبرنامهبین مردم روستا و حضور در 

بوده است، ولی از سوی دیگر نزاع و درگیری با روستاهای 

همجااوار را افاازایش داده اساات. همچنااین، بیشااتر افااراد 

ارزیاابی کردناد.    تأثیرها را بر وضعیت اعتمادها بدون طرح

هاا را در  درصد افراد اجرای طرح 5/24تا  13با این وجود، 

تاوان  میگذار دانستند. به طور کلی تأثیرها افزایش اعتماد

ها بر اعتمادهاای اجتمااعی افاراد در    این طرح تأثیرگفت 

 (.5مثبت بوده است )جدول حد کمی 

 (=204nبین مردم روستا ) یها و اعتمادهاطرح مرتعداری بر وضعیت روابط، مشارکت تأثیر .5دولج

 دیدگاه دامدار نسبت به تأثیر پروژه   

 انحراف معیار میانه میانگین* افزایش دهنده بی تأثیر کاهش دهنده شماره گویه  

روابط و  

 مشارکتها

 49/0 0 1/0 7/16 75 3/8 1 بین مردم روستارابطه 

 53/0 1 6/0 8/61 3/36 2 2 مشارکت بین مردم

 51/0 1 51/0 52 5/47 5/0 3 های روستاحضور مردم در برنامه ریزی

 48/0 0 0 3/11 5/77 3/11 4 نزاع و درگیری داال روستا

 56/0 0 43/0 6/46 50 4/3 5 نزاع و درگیری با روستاهای همجوار

 اعتمادها

 49/0 0 03/0 2/13 76 8/10 6 یکدیگراعتماد به

 44/0 0 3/0 5/24 75 5/0 7 اعتماد به شورای روستا

 37/0 0 15/0 2/15 3/84 5/0 8 اعتماد به شورای حل ااتالف

 = کاهش دهنده -1= بی تأثیر، 0= افزایش دهنده، 1*مقیاس: 

 

ها طرح تأثیربرای ساات شااص ترکیبی تحت عنوان 

متغیاار مااورد   8هااا و اعتمادهااا  مشااارکت ،روابااطباار 

هاای  های اصلی برای داده مؤلفهتحلیل  وارد روش،ارزیابی

( شدند و بر اسااس شاااص   CATPCAگروه بندی شده )

های تبیاین شاده،   واریان مقدار ویژه بامتر از یک، درصد 

بنادی شادند   طبقاه و بارهای عاملی متغیرها در دو گاروه  

(. سپ  با توجه به هدف ساات یک شااص از 6)جدول 

، شاااص ترکیبای   (1)این متغیرها، با استفاده از معادلاه  

کل سااته شد تاا ساهم هار مؤلفاه در سااات شاااص       

 ترکیبی لحاق گردد.

 ها و اعتمادهای درون روستاها بر روابط، مشارکتپروژه تأثیربیان بارهای عاملی متغیرهای شاخص ترکیبی . 6جدول 

 درصد واریان  تبیین شده مقدار ویژه مقدار آلفای کرونباخ بار عاملی شماره گویه 

 بعد اول )روابط(

6 830/0 

736/0 892/2 132/32 
1 837/0 

4 703/0 

5 538/0 

 بعد دوم )اعتمادها(
7 524/0 

394/0 539/1 100/17 8 613/0 

3 724/0 

 130/16 452/1 350/0 624/0 2 بعد سوم )مشارکت(

 362/65 883/5 934/0 - هامؤلفهجمع 
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 . مسایل اجتماعی درون روستا5.3
نظار   آورده شاده اسات، از  ( 7)همانطور که در جدول 

ها در افزایش مهااجرت  درصد پاسخگویان اجرای طرح 37

هاا  طارح اجرای  هاآنبه طوری که از نظر  ،است بوده مؤثر

برداری از مراتع و کاهش تعاداد  بهرهموج  محدود شدن 

دام گردیده است و همین امار روناد مهااجرت را افازایش     

ها ایان  آناز  درصد 12حدود  همچنین از نظر  داده است.

های شغلی و کااهش بیکااری   ها موج  ایجاد فرصتطرح

باوده و در   ماؤثر اند. بناابراین، در افازایش مهااجرت    شده

اناد. از باین ایان متغیرهاا     داشتهبسیار کمی  تأثیراشتغال 

هاا بار مساایل    طارح  تاأثیر یک شااص ترکیبای باه ناام    

هاای اصالی   مؤلفاه تحلیال   اجتماعی درون روستا با روش

 ( سااته شد.CATPCAبندی شده )گروههای دادهبرای 

 (=204nها )های اجتماعی اجرای طرحدر مورد آسیب -7جدول 

 

هاا بار   شااص کلی اثرات طرحساات در نهایت برای 

اثارات بار   شاااص   5های اجتماعی بهره برداران، سرمایه

هااا و درون روسااتا، روابااط و مشااارکت مسااایل اجتماااعی

هاای  هاای اصالی بارای داده   مؤلفاه اعتمادها وارد تحلیال  

( شدند کاه در دو بعاد قارار    CATPCAبندی شده )گروه

 Error! Reference( و باا اساتفاده از   8گرفتناد )جادول  

source not found. ، یک متغیر یا شااص ترکیبی به نام

-بهاره های اجتماعی های مرتعداری بر سرمایهاثرات طرح

 برداران سااته شد.

 های اجتماعی درون روستاها بر سرمایهپروژه تأثیربیان بارهای عاملی متغیرهای شاخص ترکیبی . 8جدول 

 درصد واریان  تبیین شده مقدار ویژه کرونباخمقدار آلفای  بار عاملی  

 ولبعدا
 928/0 اثر بر فرصت شغلی 

594/0 803/1 067/45 
 921/0 اثر بر بیکاری و مهاجرت

 بعددوم
 847/0 اثر بر روابط 

483/0  568/1 212/39 
 883/0 اثر بر اعتمادها 

 279/84 371/3 938/0 - هامؤلفهجمع 

 

 . همبستگی متغیرهای تحقیق با یکدیگر6.3
بررساای رابطااه همبسااتگی بااین متغیرهااای فااردی   

نشاان   ات پاروژه تأثیرها نسبت به آنپاسخگویان با نگرش 

بارداران درون  بهاره  ها از دیدگاهداد اثرات اجتماعی پروژه

 بیان بارهای عاملی متغیرهای شااص ترکیبی هاات طرحتأثیرتوصیف فراوانی   

  
کاهش 

 دهنده

بدون 

 تأثیر

افزایش 

 دهنده
 بار عاملی انحراف معیار میانه میانگین *

مقدار آلفای 

 کرونباخ
 مقدار ویژه

درصد واریان  

 تبیین شده

بعد 

 اول

میزان 

 مهاجرت
2/14 49 8/36 23/0 0 68/0 834/0 

436/0 410/1 015/47 

 733/0 42/0 0 0 3/8 4/82 3/9 بیکاری

بعد 

 دوم
فرصت 

 شغلی
2 3/85 7/12 12/0 0 37/0 871/0 015/0 990/0 988/32 

 003/80 400/2 875/0 -       هامؤلفهجمع 



 1396تابستان ، 2 ، شماره70منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

 

490 

سارمایۀ  با اقدامات اصالحی/احیایی صورت گرفتاه،   روستا

 اعضاا  ران، تحصایالت، تعاداد   ابارد بهاره موجود  اجتماعی

بامی سن شاروع کاار، ساطک اراضای      اعضا اانوار، تعداد 

هاایی کاه فارد در    یم، تعداد گاو و بز و تعداد دورهزراعی د

-باه داری دارد معنیآن شرکت کرده است رابطه مثبت و 

 اعضاا  افارادی کاه دارای تحصایالت، تعاداد      عبارت دیگر

تعاداد  و  اانوار بامی سن شاروع کاار   اعضا انوار، تعداد ا

 -هاای آموزشای  دورهاناد و در  بودهدام )گاو و بز( بیشتری 

هاا را بار   طارح  تاأثیر اناد،  کارده ترویجی بیشتری شرکت 

اناد، بناابراین   های اجتماعی بیشاتر ارزیاابی کارده   سرمایه

ها اثرات اجتماعی هم افازایش  رود با افزایش آنمیانتظار 

وع تنا مها باا اقادامات   همچنین اثرات اجتماعی طرحیابد. 

باه   داری را نشاان داد. سازی معیشت رابطه منفی و معنی

مات متناوع  برداران با اجرای اقادا بهرهنظر  رسد ازمینظر 

بارداران  بهاره سازی معیشات اعتمااد، رواباط و مشاارکت     

 کاهش یافته است.

 معیشت خانوارها سرمایۀ اجتماعیپروژه بر  تأثیرهای فردی پاسخگویان با تحلیل همبستگی ویژگی -9جدول

 متغیر وابسته

 متغیر مستقل

 هااثرات اجتماعی طرح
 متغیر وابسته

 متغیر مستقل

 هااثرات اجتماعی طرح

مقدار 

 همبستگی

سطک 

 داریمعنی

مقدار 

 همبستگی
 داریسطک معنی

 216/0 067/0 تعداد نیروی کار در کشاورزی 000/0 179/0* اقدامات اصالحی

 020/0 160/0* تعداد افراد  بامی سن کار 007/0 -187/0** معیشت یسازتنوعم اقدامات

 343/0 -048/0 سطک اراضی زراعی آبی 064/0 -090/0 سن

 049/0 101/0* زراعی دیمسطک اراضی  007/0 188/0** تحصیالت

 174/0 070/0 سطک اراضی باغی 006/0 191/0** تعداد نهادهای عضو

 191/0 065/0 تعداد گوسفند 806/0 -017/0 کشاورزیدرآمدهای 

 038/0 108/0* تعداد بز 000/0 273/0** سرمایۀ اجتماعی

 016/0 167/0* تعداد گاو 186/0 094/0 غیر کشاورزیدرآمدهای 

 001/0 237/0** تعداد کندوی زنبور عسل 025/0 -157/0* های شرکت کردهدورهتعداد 

 058/0 97/0 تعداد طیور 012/0 175/0* اانوار اعضا تعداد 

 . نتایج رگرسیون7.3
دار باا  دوازده متغیر مساتقل دارای همبساتگی معنای   

درون روستا وارد معادله  سرمایۀ اجتماعیبر  تأثیرشااص 

با  اطی چندگانههمرگرسیونی شد. آزمون تشخیص عدم 

( VIF) استفاده از آزمون تولرن  و عامال تاورم واریاان    

باارای هریااک از متغیرهااای  VIFنشااان داد کااه مقااادیر 

محاسبه شد که با توجه به کمتر بودن  7/1تا  3/1مستقل 

اطای  هام توان گفات متغیرهاای مساتقل    می 3از مقدار 

 9/0تاا   6/0چندگانه ندارند. آزمون تولرن  نیز مقاادیر را  

است نتایج  3/0محاسبه نمود که با توجه به اینکه بیش از 

کند. در نهایت مشاخص شاد کاه    می تأییدرا  VIFآزمون 

فارد، تعاداد نهادهاای عضاو،      سرمایۀ اجتماعیمتغیرهای 

سازی عتنوتحصیالت، تعداد افراد بامی سن کار و اقدامات 

بار   تاأثیر درصاد از مقادار کال تغییارات      2/17معیشت، 

کنناد )جادول   میدرون روستا را تبیین  سرمایۀ اجتماعی

(. دیگاار متغیرهااا در معادلااه رگرساایون 11و جاادول  10

 دار نشدند.معنی

 درون روستا اجتماعیسرمایۀ بر  تأثیرتحلیل رگرسیون متغیرهای تبیین کننده . 10جدول 

 معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 
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 000/0 938/8 902/3 4 609/15 رگرسیون

   437/0 199 883/86 باقیمانده

    203 492/102 کل

145/0 =2Adjusted R           172/0 =2R           390/0R= 

 

 )گام سوم تحلیل( درون روستا سرمایۀ اجتماعیها بر اجرای طرح تأثیرگذار بر تأثیرضرایب رگرسیون متغیرهای .  11جدول 

 
 

B SE Beta t sig 

 465/0 -732/0 - 135/0 -099/0 مقدار ثابت 

X1 000/0 014/4 265/0 088/0 353/0 سرمایۀ اجتماعی 

X2 000/0 836/3 473/0 081/0 311/0 تعداد نهادهای عضو 

X3 001/0 097/3 362/0 076/0 284/0 تحصیالت پاسخگو 

X4 015/0 -459/2 -303/0 054/0 -133/0 تعداد افراد بامی سن شروع کار 

X5  045/0 6/2-01 -133/0 065/0 -132/0 تنوع سازی معیشتماقدامات 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
اجارای   تاأثیر بارداران نسابت باه    بهرهبررسی دیدگاه 

هاای اجتمااعی معیشات    سارمایه های مرتعداری بار  طرح

هاا  طارح ایان  اجارای   دهد،میاانوارهای روستایی نشان 

اند. این یافته شدهها همکاریها و مشارکتموج  افزایش 

انا، سا ارتاحدی با مطالعات دیگار پژوهشاگران همچاون دا   

گودا و ساتیش، هاگمان، کرمی دهکردی و انصاری، کومار 

، 41، 30، 38، 20نا  و همکااران، ]  میشرا، محمادی گلر 

 تا است.ساردر یک  [28، 13، 19، 23

هاا در حاد   برداران اجارای طارح  بهرههمچنین از نظر 

داشاته   تاأثیر کمی بر کاهش مهاجرت و افزایش اشاتغال  

است، که باا نتاایج مطالعاات باتاچریاا، گاودا و سااتیش،       

محمدی گلرن  و همکاران، سیریژری و همکاران، یااوری  

مخالف نتایج  هم سو و[ 19، 7، 40، 30، 38، ]و همکاران

 باشد.می[ 17قنبری و قدوسی ] مطالعات

تااااکنون برناماااه هاااای متعاااددی بااارای توساااعه  

ی هماانطور کاه نتاایج    اناد ولا  درآماده روستایی باه اجارا   

مهاااجرت فراینااد دهااد، ماای پااژوهش حاضاار نیااز نشااان

رسااد بااا افاازایش  ماایهمچنااان ادامااه دارد. بااه نظاار   

فضاااهای آموزشاای و  توسااعۀ بهزیسااتی در روسااتاها و  

هاای باومی هار    ویژگای بار   تأکیاد فرهنگی در روستاها با 

هاااای توساااعه روساااتایی و طااارحمنطقاااه در تااادوین 

ریاازی، برنامااهاسااتفاده از افااراد بااومی باارای طراحاای،   

هاا و همچناین توجاه باه ساطوح      طارح اجرا و نظارت بر 

اساااتفاده از باااا مختلاااف توانمندساااازی در روساااتاها و 

محلاای باار اساااس  ساارمایۀ اجتماااعیارتقااا  هااای روش

باه مانادگاری در روساتاها     تاوان مای  ظرفیت هر منطقاه 

 کمک کرد.

حضااور همچنااین فرصاات  هااای اجاارا شااده  رحطاا

 طبیعای مناابع ریازی هاای دولات دربااره     برنامهمردم در 

، هاای مناابع طبیعای باه ماردم     پاروژه واگذاری اجارای   و

ویاژه  ه)با  بیرونای مؤسساات  ارتباب و رواباط باا    همچنین

ده اافاازایش دطبیعاای و جهاااد کشاااورزی( را منااابعاداره 

اناد  کارده عناوان   اکثار پاساخگویان  به همین دلیال   است

در افاازایش اعتماااد  ی مرتعااداریهاااپااروژهکااه اجاارای 

نماینااادگان اداره و باااه اداره مناااابع طبیعااای  ماااردم 
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 هاا ی آنهاا پاروژه  ارزیاابی کاردن  مفیاد   وطبیعای  منابع

کاه باا نتاایج مطالعاات محمادی       گاذار باوده اسات   تأثیر

گلرناا ، ساایریژری، یزداناای، گااودا و ساااتیش، کرماای    

انا ساااردهکااردی و انصاااری، کومااار میشاارا و ساکساانا، دا

باشااد. از ماای[ هاام سااو  38، 19،30، 23، 42، 13،29]

بنا باه گساتردگی اراضای ملای بایاد تاالش       سویی دیگر 

شااود تااا ایاان اراضاای در ااادمت تولیااد و اشااتغال قاارار  

ایاان صااورت شاااهد تحااول بساایار بزرگاای  د کااه درگیاار

بنااابراین، بایااد افاازایش   در ایاان عرصااه اااواهیم بااود. 

بارداران  بهاره اعتمادها را فرصتی برای ارتبااب بیشاتر باا    

و ارائااه راهکارهااا باارای ماادیریت و کاااهش فشااار باار     

باارداری از اسااتعدادهای موجااود بااه شاامار رهمراتااع و بهاا

طارح   ثال هاایی م طارح تاوان از  مای به عنوان مثال آورد 

حمایاات کاارد و از سااوی   هاامباارداران بهاارهاز  طااوبی

-منااابع  احیااادیگاار باعااث اقتصااادی شاادن حفاام و   

شااود یااا تاارویج و ماایهاام طبیعاای از سااوی مساائومن 

هااایی همچااون پاارورش زنبااور عساال  فعالیااتآمااوزش 

اشااره داشاات کااه در دهااه گذشااته در منطقااه رشااد بااه  

 نسبت مناسبی داشته است.

، طبیعاایمنااابعهااای عرصااهبااا توجااه بااه گسااتردگی 

ها نیاز به مشارکت هماه آحااد   آنمدیریت و توسعه پایدار 

برداران روستایی بهرهاز جمله نهادهای دولتی، اصوصی و 

در طراحی، اجرا  بردارانبهرهمشارکت هرچه بنابراین  دارد.

بهتر   احیا و محف بیشتر باشد، منجر به هاگیریتصمیمو 

. اواهاد شاد  هاا  عرصاه تار از ایان   صاحیک بارداری  بهرهو 

هاای مناابع   پاروژه هاا و  طارح مشارکت ماردم در اجارای   

گذاری در این بخش اواهد شد سرمایهطبیعی باعث رشد 

اقاداماتی کاه باا مشاارکت ماردم اجرایای        هاا و فعالیتو 

های مرتعداری از پایداری بیشاتری  طرحشود همچون می

بااا توجااه بااه اهمیاات بخااش   براااوردار اواهنااد بااود.  

طبیعی چنانچه مدیریت این بخش به ماردم ساپرده   منابع

شود به بهترین وجه از آن اساتفاده اواهاد شاد و ماردم     

حافظان اوبی برای این منابع اواهند بود. این امر نیز در 

صورتی محقق اواهد شد که باه شارایط و امکانااتی کاه     

آنان نیز توجه  برداران دارند از جمله وضعیت معیشتیبهره

 گردد.
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