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 چکیده   
ای بهرای برنامهه وعنوان محور و مرکز ثقل مدیریت پایدار مراتع به رسمیت شناخته شده است. براین اساس، توجه به معیشت، زیربنای هر طرح معیشت به مقدمه:

ها و مشکالت مدیریت منابع طبیعی و بهبود معیشت ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مقابله با چالشاست. دراین راستا، سازمان جنگلتحقق مدیریت پایدار مراتع 
 اء و اصالح کرده است.های حفاظت، صیانت، توسعه، احیدام به تصویب و اجرای پروژهبرداران مرتعی اقبهره

های معشیت ا بر سرمایههتاثیر پروژه بر معیشت بهره برداران صورت گرفته است. از این میان، هااین پروژه ثیرتأتحقیق حاضر با هدف سنجش   هدف پژوهش:

 ت.شهر مورد بررسی قرار گرفدر شهرستان فریدون)طبیعی، انسانی، اجتماعی، مالی و فیزیکی( 

برداری هدفمند از لعه از روش غیراحتمالی و نمونهباشد. در این مطاپیمایشی می-حلیلیت-نظر روش شناسی توصیفیاز این تحقیق  شناسی تحقیق:روش

صورت کمی های پرسشنامه بههای معیشت تدوین شد. دادهساختارمند سرمایه نامهکارشناسان باتجربه سازمان، افراد خبره و آگاهان کلیدی محلی استفاده شد. پرسش
نامه از طریق پنل کارشناسان و وتحلیل شدند. روایی پرسشتجزیه SPSSافزار ، وارد اکسل،  و سپس با نرمای و براساس طیف لیکرت گردآوریو با مقیاس رتبه

 رفتند.نامه از طریق آزمون کرونباخ مورد تأیید قرار گپایایی پرسش

بهرداران مرتعهی شهرسهتان شههر و  بهرهدونجامعه آماری کارشناسان مطلع اداره کل منابع طبیعی استان اصهفهان و شهرسهتان فری :قلمروجغرافیایی پژوهش

 فریدون شهر بودند.
دار وجهود برداران و کارشناسان اختالف معنهیهای معیشت برای هر دو گروه بهرهآنالیز تعقیبی کروسکال والیس نشان داد بین معیارهای سرمایه ها و بحث:یافته

های یق، واگرایی و همگرایی دیدگاه. در این تحقوجود دارد داریبرداران و کارشناسان اختالف معنیهای بهرهویتنی نشان داد بین دیدگاهدارد. عالوه براین، آنالیز من
 های هدف بحث شدند. گروه

ها در ن سهرمایهیژه ایهوهای معیشت را به خود اختصاص دادند که بیانگر اهمیت االترین بار اهمیت بین سرمایهطورکلی سرمایه طبیعی و سرمایه انسانی ببه :نتایج

 باشند.های آینده برای مدیریت پایدار مراتع میگذاریها و سیاستریزیبرنامه
 

ژه :کلیدوا  .شهرهای معیشت، معیشت پایدار، فریدونهای حفاظت و صیانت، سرمایهمرتع، طرح ها
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  مقدمه
های طبیعی دارند. منابع طبیعی شده توسط اکوسیستمرائهتوسعه، وابستگی زیادی به منابع طبیعی و خدمات ا جوامع محلی کشورهای در حال

ناپذیر معیشت جوامع محلی می باشند. سهم منابع ای دارند و  بخش جداییهای مرتبط با آن در درآمدزایی جوامع محلی نقش عمدهو فعالیت
رآمد کل خانوار به دست آورد. عالوه براین، میزان توان بر اساس واحدهای مالی از دزیست در تأمین معیشت جوامع محلی را میطبیعی و محیط

های مرتبط با آن غالباً چهار باشد. منابع طبیعی و فعالیتدهنده درجه وابستگی خانوارها به منابع طبیعی میکسب درآمد از منابع طبیعی نشان
های (، پر کردن شکاف فصلی بودن فعالیت1عملکرد اساسی نیازهای جوامع محلی ازجمله تأمین معیشت نیازهای خانوار در طول سال )

( و کاهش فقر، تأمین درآمد 3های روزمره( )(، امنیت مالی، پشتیبانی خانوار در شرایط شوک و استرس )شکست محصول و یا هزینه2درآمدزایی )
 . (Angelsen and Wunder, 2003) ( را حفظ می کنند و یا بهبود می دهند4انداز پول )طور منظم و توانایی پسنقدی خانوار به

راهبردهای معیشتی درک رو، توان بیان داشت وابستگی جوامع محلی از نظر معیشتی به منابع طبیعی بسیار زیاد است. ازاینطورکلی میبه
بیعی و معیشت بهره طبع ایدارمنادر راستای مدیریت پ تواند گامیهای متناسب میبهره برداران و میزان وابستگی به منابع طبیعی و اتخاد سیاست

 طبیعی ازجمله جنگلها و مراتع منابع مناسب وریهرهب و غیراصولی، عدم رویهبی هایبرداریبرداران مرتعی باشد. در چند دهه اخیر، بهره
تأمین  این راستا، اخیرا(. در Chambers and Conway, 1992) است شده زیست محیطی جوامع محلی هاییناپایداری و معیشتی مشکالت
 محلی وابسته به منابع طبیعی در کشورهای جوامع ویژهجوامع انسانی به ریزیبرنامه های عمدهچالش  از یکی معیشت به عنوان و پایداری

 (.NZAID, 2002) شناخته شده است فقرا می باشد تمرکز که کانون توسعهدرحال
است )بریمانی  معیشت هایمولفه به هاآن میزان دسترسی و خانوارها شتمعی وضعیت شناخت در جوامع محلی اهداف توسعه پیشبرد عامل

 ها وقابلیت زیرساختی، و مالی های طبیعی، انسانی، اجتماعی، سرمایه )دارایی( تمامبه  (. به عنوان یک تعریف، معیشت1395همکاران،  و
هاست که درنهایت رابطه ها و فعالیتها، داراییشت مبتنی بر تواناییمعیشود. به عبارت دیگر، اطالق می زندگی گذران برای الزم هایفعالیت

تجزیه و تحلیل معیشت، معموالً در سطح خرد، معیشت یک فرد به تدوین و اجرای (. در Liu, 2020)کند بین افراد و محیط طبیعی را تعیین می
 Pour)های توسعه معیشت حمایت کند ت از محیط زیست و برنامههای کالن مرتبط می شود تا بدین وسیبله از طرح های موثرتر حفاظسیاست

et al, 2018 های آینده رویکرد معیشت پایدار توسعه یافت با هدف فقرزدایی و حفظ منابع طبیعی برای نسل 1980(. دراین راستا، در اواخر دهه
 (.1395)سجاسی قیداری و همکاران، 

 بخشد؛ بهبود را آن و کند حفظ آینده و زمان حال در را هادارایی و هاقابلیت که است پایدار مانیاز دیدگاه رویکرد معیشت پایدار، معیشت ز 
صلی کرد. معیشت شامل سه مولفه ا را بتوان مدیریت هاآن و ها شونداسترس و هاشوک بروز از مانع و حفظ شوند پایه منابع طبیعی کهطوریبه

(. Khedrigharibvand et al, 2015باشد )( می3پذیری )های آسیب( و  زمینه2یندها و نهادها )ها، فرا(، سیاست1سرمایه های معیشت )
در های زندگی جوامع محلی و اتخاذ راهبردهای مناسب احتمالی در زمینه منابع طبیعی تأثیر گذار است. ها در انتخاب شیوهاین ساختار و ویژگی

 بسترهای تأثیرگذارترین و ترینمعیشت به عنوان مهم هایسرمایه به هاآن میزان دسترسی و خانوارها معیشت وضعیت شناخت این میان،
 (.1395همکاران،  است )بریمانی و در جوامع محلی به رسمیت شناخته شده اهداف توسعه پیشبرد

ی مرکزی آن را شکل که هستهی طبیعی، انسانی، اجتماعی، مالی  و فیزیکی است ی اصلی سرمایههای معیشت شامل پنج مؤلفهسرمایه
های معیشتی بر راهبردهای معیشت موضوعی است که به طور گسترده مورد (. تأثیر سرمایه ها یا دارایی1396دهند )شریفی و همکاران، می

راین، برای مناطق اقتصادی متفاوت قابل تحلیل است. بناب-های اجتماعیمطالعه قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل معیشت تحت شرایط و زمینه
های معیشتی های معیشتی بر راهبردهای معیشتی متفاوت است. اینکه کدام نوع از داراییهای اجتماعی مختلف، تأثیر داراییمختلف و گروه

لب کرده ای میان محققان به خود جهای گستردهتواند چه نوع تأثیراتی را در انتقال به معیشت دیگر ایجاد کند، موضوعی است که بحثمی
 (. Pour et al, 2018)است

زیست تبدیل سائل حفاظت از محیطهای معیشتی به ابزاری ضروری برای درک فقر، مدیریت منابع طبیعی و مدر دو دهه گذشته، دیدگاه
های حفاظت ها و برنامهتها سیاس(. دولتLi et al, 2019) ها و عملکردهای توسعه روستایی را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده استشده و اندیشه
های محلی و کند. با این حال، سیاستهای محلی را در مناطق مختلف اجرا میهای مختلف را برای مدیریت و حفاظت از اکوسیستماز اکوسیستم

ت حتی شکاف را در توانند به طور یکسان برای همه ساکنان سودمند باشد و در بسیاری از اقداماتوسعه کالن اقتصادی یک منطقه اغلب نمی
های اصلی معیشت پایدار و تبیین سطح تفاوت های معیشت به عنوان یکی از مولفهراستای تبیین سرمایهدر  مناطق روستایی افزایش داده است.
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بخیزداری بر های مصوب سازمان منابع طبیعی و آهای اجتماعی متفاوت این تحقیق به دنبال ارزیابی و سنجش تاثیر پروژهها بین بین گروه
 های معیشت است.سرمایه

هایی را مصوب ژهبرداران پروبهره سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ایران برای تحقق اهداف حفاظت از منابع طبیعی و تأمین معیشت
برداری و بهره هایغالب نظام ی درهای منابع طبیعی دستیابی به راهبردهای معیشتکرده و به اجرا درآورده است. بطورکلی هدف از اجرای پروژه

 ایجاد وامع محلی،ج درآمد دنبال آن افزایش باشد که بهریزی مناسب برای استفاده از منابع طبیعی و در نهایت تنوع بخشی به معیشت میبرنامه
قتصاد خانوار محلی دارند ا و معیشت بهبود بر مستقیم همگی تأثیری محقق شود که روستاها  در امکانات و زندگی سطح اشتغال، افزایش

ژه رفاه انی، به ویبود رفاه انس(. بنابراین با هدف درک این پرسش که چگونه می توان همزمان حفاظت از محیط زیست و به1392)ابراهیمی، 
فت. هدف از این ام گریق انجت از محیط زیست و توسعه ارتقا داد، این تحقبرد بین حفاظ-ذینفعان محلی را به منظور دستیابی به توسعه برد

 های این تحقیق برایباشد. یافتهشهر میهای معیشت در شهرستان فریدونهای منابع طبیعی بر سرمایهتحقیق ارزیابی و سنجش تأثیر پروژه
عیشت جوامع مهایی برای اهداف حفاظت و بازیابی خدمات اکوسیستم خواهد بود که در نهایت تقویت ها اهمیت دارد و مشوقتوسعه بهتر طرح

 محلی را به دنبال خواهد داشت.
 

 روش پژوهش 
زداری استان بیعی و آبخیآن کارشناسان مطلع اداره منابع ط جامعه آماری پیمایشی است.-تحلیلی-این تحقیق از نظر روش شناسی توصیفی

های در حال یق در آغاز، فهرستی از پروژهتحق شهر بودند. برای انجام اینریدونبرداران شهرستان فشهر و بهرهاصفهان و شهرستان فریدون
اداره منابع  ه کارشناسانود. به این منظور در ابتدای امر با مراجعه ببایست تهیه شمی های عرفی آنشهر و ساماندوناجرای شهرستان فری

های ملی، از عرصه پروژه گشت و مراقبتها شامل های اجرا شده تهیه شد. پروژهها و پروژهشهر فهرستی از طرحطبیعی شهرستان فریدون
سازی جنگل با های فسیلی؛ پروژه کپه کاری بذر کرفس کوهی؛ پروژه غنیهای آبخیزداری؛ پروژه تغییر الگوی سوختها، مراتع و پروژهجنگل

 بذر بلوط؛ مدیریت چرا؛ پروژه توسعه جنگل با بذر بادام آمارا و ارژن بودند.

ها و حداقل روژهپار با این کوضوع، تجربه مان کلیدی و کارشناسان و یا مطلعان کلیدی که دارای شناخت مطلوبی از بردارعالوه براین، بهره
های اولیه را یژگیطبیعی که و های اداری داشتند، شناسایی شدند. براین اساس ابتدا کلیه کارشناسان ادارات منابعدو سال سابقه کار در بخش
تالش  شده برخوردار بودند شناسایی گردید. در این راستا،های تعریفنفر از کارشناسانی که از وِیژگی 30ین فرایند داشتند مشخص شدند. در ا

وردار بودند نیز های مصوب برخداری و آگاهی از پروژهحداکثری صورت گرفت تا مطلعان کلیدی محلی که از دانش کافی، تجربه دامداری و مرتع
مراهی و انگیزه را ه حداکثر هد شد کداد این گروه بیشتر بود اما در فرایند غربال و انتخاب به مطلعان کلیدی محدوشناسایی شوند. هرچند تع

نفر  30و بیش مطلعان کلیدی محلی،  کم واقع، با توجه به تعداد کارشناسان و همسانی نفر محدود شدند. در 30داشته باشند که این گروه نیز به 
اری را داشته باشند. شدند حداکثر همکاب شدند. فرایند شناسایی و انتخاب گروه هدف، به نحوی بود افرادی که انتخاب میدر گروه دوم نیز انتخ

کند که تخاب میرادی را انوهش افروش نموه برداری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد به این معنا که در این روش محقق در راستای اهداف پژ
 های معین باشند.یژگیود که دارای شده در این روش بستگی به تعداد افرادی داروردار باشند. درواقع، تعداد افراد انتخابهای خاصی برخاز ویژگی

های تحقیق، نظران و بر اساس مؤلفهپژوهشی و مشورت با محققان، کارشناسان و صاحب -براساس مطالعات و تحقیقات علمی
و ایرادات  ا آن، نواقصباجعه مکرر به کارشناسان آشنا با مفاهیم منابع طبیعی و مسائل مرتبط مرای ساختارمند طراحی شد. با نامهپرسش

ای طراحی گردید که ضمن دستیابی به اهداف تحقیق برای گونهنامه سرمایه معیشت بهنامه رفع گردید. سؤاالت در پرسشآمده در پرسشپیش
ای لیکرت )از خیلی ای و بر اساس طیف پنج گزینهصورت کمی و با مقیاس رتبهه بهها در پرسشنامگویان نیز شفاف و بدون ابهام باشد. دادهپاسخ

اجرایی مورد تأیید  کارشناسان گاهی وکم تا خیلی زیاد( مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق پنلی از متخصصین دانش
ای چندقسمتی های رتبهدهلفا برای دابرداران و تحلیل آزمون کرونباخ آمه از طریق مطالعه اولیه با بهرههای مهم پرسشناقرار گرفت و پایایی سازه

 تأیید گردید.
ها در صفحه اکسل وارد شدند و سپس مورد تحلیل قرار گرفتند. در مطالعه ها کلیه دادههای مورد نیاز برای آنالیز آنآوری دادهپس از جمع

های استنباطی با توجه به های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آنالیز تحلیلی و استنباطی از میان روشوشحاضر از طیفی از ر
برداران و ها، از آمار استنباطی و آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس برای مقایسه جداگانه بین معیارهای هرکدام از دو گروه بهرهماهیت داده
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ویتنی برای رد یا تأیید فرضیات استفاده گردید. اختالف آماری های تعقیبی و منهای آزمونفاده شد. عالوه براین، از آزمونکارشناسان است
ویتنی جهت تعیین اختالف آماری آزمون مناز  ( تعیین شد.Post hoc) ها با استفاده از آزمون ناپارامتریک تعقیبیدار در گروه یا سایرگروهمعنی
 صورت جفتی در هر معیار استفاده گردید. برداران و کارشناسان بهگروه بهره های معیشت بین دوبرای هرکدام از سرمایه دارمعنی

داری این تفاوت باشد، عالوه بر آزمون معنیها در بین سه گروه و بیشتر میدر هنگام آنالیز کروسکال والیس که آزمون تفاوت میانگین

های آزمون ها در آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس ازبرای آگاهی از کیفیت تفاوت ها پی برده شود.ه به کیفیت تفاوتها، الزم است کمیانگین
نی های جفتی )من ویتها آزمونگاهی کیفیت تفاوتآمعروف است. هرچند برای  آزمون تعقیبی های مکمل بهشود؛ این آزمونتعقیبی استفاده می
کند. برای ها یا معیارها را با یکدیگر مقایسه میدهد و همه مؤلفهحال آزمون تعقیبی یک مقایسه چندگانه انجام میرود بااینو...( نیز به کار می

راً در مطالعه اصطالح اخی ها در تحقیق حاضر از اصطالح بار اهمیت برای توصیف وزن اهمیت معیارها استفاده شد. اینگزارش میانگین داده
و رسم  SPSS 25افزار تواند بیانگر اهمیت معیارها باشد. کلیه محاسبات آماری در نرمخوبی می( گزارش شد که به1398اران )ابراهیمی و همک

 شده است.انجام Excel 2019نمودارها در محیط 
 

 پژوهش  ییایقلمرو جغراف

و  373034ول جغرافیایی غرب استان اصفهان، بین ط کیلومترمربع( در 2160هکتار )معادل 216000بر شهر با وسعتی بالغشهرستان فریدون
یین و میاندشت، از شرق به کیلومتر با شهرستان بو 5/32واقع است که از شمال به طول  3660979و  3609960و عرض جغرافیایی  436372

ستان چهارمحال و بختیاری و از ابا  کیلومتر 56کیلومتر با شهرستان چادگان، از جنوب به طول  5/22کیلومتر با شهرستان فریدن و  32طول 
کیلومتر، میانگین  155رکز اصفهان فاصله آن تا م .باشدکیلومتر با استان لرستان مجاور و دارای مرز سیاسی مشترک می 66غرب به طول 

باشد. مجموع مراتع و میمتر از سطح دریا  2750نطقه مباشد. ارتفاع متوسط صورت برف میمتر، اکثراً بهمیلی 450بارندگی ساالنه آن 
درصد از کل مراتع استان را به خود  16باشند که هزار هکتار می 153هزار هکتار است. مراتع شهرستان حدود  189های شهرستان برابر جنگل

اتع استان ای از مردرصد مراتع فقیر و صخره 6/16درصد مراتع متوسط و  13یک، درصد مراتع درجه 25دهد. سهم شهرستان اختصاص می
ان شهر ازنظر فصل استفاده جزء مراتع ییالقی استهزار هکتار جنگل طبیعی است؛. مراتع شهرستان فریدون 36باشد. این شهرستان دارای می

 شوند. اصفهان محسوب می
 

 
 شهر در استان اصفهان و کشورمحدوده مورد مطالعه به همراه موقعیت شهرستان فریدوننقشه  .1شکل 
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 بحثها و افتهی
 های معیشتنتایج ارزیابی سرمایه

 های طبیعیـ سرمایه
گزارش شد. براساس اطالعات  2و  1برداران در جداول های طبیعی برای دو گروه کارشناسان و بهرهوتحلیل آماری سرمایهنتایج تجزیه

وحش و پرندگان ته معیار حیابو کمترین آن مربوط  آمده از این آنالیز بیشترین میانگین عددی مربوط به اهمیت دارویی و صنعتی مراتعدستبه
 2و  1برداران و کارشناسان در جداول های طبیعی، برای دو گروه بهرهبرداران و کارشناسان است. آنالیز توصیفی سرمایهمنطقه در دو گروه بهره

برداران و کارشناسان بهرهرا برای های طبیعی یهای سرماداری معیاره، آنالیز استنباطی کروسکال والیس، اختالف معنی2و  1گزارش شد. جداول 
وتحلیل آمار هنتایج تجزی دهد.را نشان می …,a, b, c, dحروف  ( تفاوت مشخص معیارها را باPost hocصورت جداگانه و آزمون تعقیبی )به

 وه وجود دارد.برای هر دو گریعی های طبسرمایهداری بین معیارهای دهد اختالف معنیاستنباطی کروسکال والیس نشان می
 

 بردارانمقایسه آماری معیارهای سرمایه طبیعی مربوط به گروه بهره .1ل جدو
 آمار استنباطی آمار توصیفی های طبیعیمعیارهای سرمایه

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

36/2 و ...( و پرندگان منطقه )اعم از کل، بز، کبک وحشحیات  b 139/0 706/65 000/0 

36/3 نواز منابع مرتعی و جنگلیزیبایی منظر و چشم جنبه  a 155/0 

96/2 های کشاورزی و زراعت چوباراضی با سایر کاربری  ab 101/0 

96/3 دارویی و صنعتی مراتع اهمیت  a 101/0 

66/3 علوفه دام تأمین  a 110/0 

3/3 پوشش گیاهی  a 145/0 

46/3 ها و...های طبیعی، رودخانهوجود چشمه  a 141/0 

 

 مقایسه آماری معیارهای سرمایه طبیعی مربوط به گروه کارشناسان .2جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی معیارهای سرمایه طبیعی

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

63/2 ...( وه )اعم از کل، بز، کبک و پرندگان منطق وحشحیات  b 147/0 130/59 000/0 

26/3 نواز منابع مرتعی و جنگلیزیبایی منظر و چشم جنبه  ab 214/0 

60/3 های کشاورزی و زراعت چوباراضی با سایر کاربری  a 148/0 

40/4 دارویی و صنعتی مراتع اهمیت  a 132/0 

 a 126/0 4 علوفه دام تأمین

63/3 شش گیاهیپو  a 101/0 

60/3 ها و...ودخانههای طبیعی، روجود چشمه  a 156/0 

 
 برداران و کارشناسانداری میان تعدادی از معیارها در مقایسه هر معیار در دو گروه بهرهویتنی نشان داد تفاوت معنیآزمون ناپارامتریک من

سایر  ین اراضی باهای طبیعی اهمیت دارویی و صنعتی مراتع، تأمین علوفه دام و همچنایهاز نظر معیارهای سرم 2وجود دارد. با توجه به شکل 
 داری وجود دارد.برداران و کارشناسان اختالف معنیهای کشاورزی و زراعت چوب بین دو گروه بهرهکاربری
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 رشناسان موردمطالعهبرداران و کانمودار اهمیت نسبی معیارهای سرمایه طبیعی بین دو گروه بهره .2شکل 

 

 انسانی ـ سرمایه

گزارش شد. براساس اطالعات  4و  3برداران در جداول های انسانی برای دو گروه کارشناسان و بهرهوتحلیل آماری سرمایهنتایج تجزیه
منطقه موردمطالعه در دو گروه آمده بیشترین میانگین عددی مربوط به افراد کارآفرین و کمترین مربوط به معیار مبلغین و روحانیون دستبه

گزارش شد.  4و  3برداران و کارشناسان در جداول های انسانی، برای دو گروه بهرهباشد. آنالیز توصیفی سرمایهبرداران و کارشناسان میبهره
صورت برداران و کارشناسان بهرهبهرا برای های انسانی داری معیارهای سرمایه، آنالیز استنباطی کروسکال والیس، اختالف معنی4و  3جداول 

وتحلیل آمار استنباطی نتایج تجزیه دهد.را نشان می …,a, b, c, d( تفاوت مشخص معیارها را با حروف Post hocجداگانه و آزمون تعقیبی )
 .برای هر دو گروه وجود داردهای انسانی سرمایهداری بین معیارهای دهد اختالف معنیکروسکال والیس نشان می

 
 بردارانمقایسه آماری معیارهای سرمایه انسانی مربوط به گروه بهره .3جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی معیارهای سرمایه انسانی

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

96/1 و روحانیون مبلغین  b 169/0 379/53 000/0 

1/3 خیر افراد  ab 146/0 

43/3 کارآفرین دافرا  a 170/0 

76/3 کار ماهر نیروهای  a 132/0 

5/3 بومی دانش  a 141/0 

46/3 سفیدانمورد وثوق و ریش افراد  a 133/0 

23/3 زنان نقش  a 170/0 

 

ناسان برداران و کارشوه بهرهر دو گرهداری میان معیارهای سرمایه انسانی در ( نشان داد تفاوت معنیα=0.05آزمون ناپارامتریک من ویتنی )
داری بین دو گروه نیحانیون اختالف معاز نظر معیارهای سرمایه انسانی، افراد کارآفرین و معیار مبلغین و رو ،3شکل وجود دارد. با توجه به 

 دهد.لعه را نشان میهای انسانی موردمطاار اهمیت( سرمایهمیانگین اهمیت نسبی )ب 3شکل برداران و کارشناسان وجود دارد. بهره
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 مقایسه آماری معیارهای سرمایه انسانی مربوط به گروه کارشناسان .4جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی معیارهای سرمایه انسانی

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

70/2 و روحانیون مبلغین  b 160/0 013/41 000/0 

01/3 خیر افراد  b 199/0 

90/3 کارآفرین افراد  a 161/0 

80/3 کار ماهر نیروهای  a 154/0 

86/3 بومی دانش  a 133/0 

56/3 سفیدانمورد وثوق و ریش افراد  a 114/0 

66/3 زنان نقش  a 175/0 

 
 

 
 رشناسان مورد مطالعهبرداران و کانمودار اهمیت نسبی معیارهای سرمایه انسانی بین دو گروه بهره .3شکل 

 

 اجتماعی ـ سرمایه

گزارش شد. اطالعات استخراج  6و  5برداران در جداول های اجتماعی برای دو گروه کارشناسان و بهرهوتحلیل آماری سرمایهنتایج تجزیه
باشد اعی و روابط و انسجام اجتماعی میبرداران، مربوط به معیارهای اعتماد اجتمدهد بیشترین تأثیر )میانگین عددی( ازنظر بهرهشده  نشان می

باشد. آنالیز توصیفی سرمایه اجتماعی نشان داد ها منطقه مورد مطالعه میها و تشکلبرداران کم تأثیرترین معیار مربوط به تعاونیو ازنظر بهره
پذیری )روحیه ن میانگین را معیار میزان مشارکتباشد و کمتریها میها و تشکلبیشترین میانگین مربوط به معیارهای امنیت اجتماعی و تعاونی

برداران و های اجتماعی بهرهداری معیارهای سرمایه، آنالیز استنباطی کروسکال والیس اختالف معنی6و  5تعاون( دارد. عالوه براین، جداول 
نتایج دهد. نشان می …,a, b, c, d( تفاوت مشخص معیارها را با حروف Post hocکارشناسان به صورت جداگانه و آزمون تعقیبی )

 برای هر دو گروه وجود دارد.های انسانی سرمایهداری بین معیارهای دهد اختالف معنیوتحلیل آمار استنباطی کروسکال والیس نشان میتجزیه
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 بردارانمقایسه آماری معیارهای سرمایه اجتماعی مربوط به گروه بهره .5جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی جتماعیمعیارهای سرمایه ا

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

68/2 میزان تأثیر نهادهای مردمی  a 149/0 445/16 012/0 

79/2 تأثیر باورها و اعتقادات مذهبی میزان  a 159/0 

 a 136/0  55/2 پذیری )روحیه تعاون(میزان مشارکت

41/2 های مردمیو تشکل هاتعاونی  a 16/0 

 a 14/0  3 اجتماعی امنیت

89/2 روابط و انسجام اجتماعی  a 114/0 

89/2 اعتماد اجتماعی  a 125/0 

 
 مقایسه آماری معیارهای سرمایه اجتماعی مربوط به گروه کارشناسان .6جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی معیارهای سرمایه اجتماعی

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه ینمیانگ

93/2 میزان تأثیر نهادهای مردمی  a 172/0 535/12 051/0 

2/3 تأثیر باورها و اعتقادات مذهبی میزان  a 138/0 

7/2 پذیری )روحیه تعاون(میزان مشارکت  a 128/0 

96/2 های مردمیو تشکل هاتعاونی  a 182/0 

33/3 اعیاجتم امنیت  a 12/0 

83/2 روابط و انسجام اجتماعی  a 144/0 

83/2 اعتماد اجتماعی  a 144/0 

 
برداران و هداری میان تعدادی از معیارهای سرمایه اجتماعی در دو گروه بهرتفاوت معنی( نشان داد α=0.05آزمون ناپارامتریک من ویتنی )

ها و تأثیر باورها و اعتقادات مذهبی اختالف ها و تشکلهای اجتماعی تعاونینظر معیارهای سرمایه از 4کارشناسان وجود دارد. با توجه به شکل 
میانگین اهمیت نسبی  4شکل  داری وجود ندارد.برداران و کارشناسان وجود دارد. از نظر سایر معیارها اختالف معنیداری بین دو گروه بهرهمعنی

 دهد.وردمطالعه را نشان میهای اجتماعی م)بار اهمیت( سرمایه

 

 
 برداران و کارشناسان مورد مطالعه. نمودار اهمیت نسبی معیارهای سرمایه اجتماعی بین دو گروه بهره4شکل 
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 سرمایه مالیـ 
از نظر  ،یجگزارش شد. بر اساس نتا 8و  7برداران در جداول های مالی برای دو گروه کارشناسان و بهرهوتحلیل آماری سرمایهنتایج تجزیه

ای ه جایگاه بیمهباشد و کمترین امتیاز معیار مربوط ببرداران و کارشناسان بیشترین امتیاز مربوط به وضعیت دام و تولیدات دامی میبهره
برداران برای بهره های مالیداری معیارهای سرمایه، آنالیز استنباطی کروسکال والیس، اختالف معنی8و  7باشد. جداول برداران و مراتع( می)بهره

نتایج دهد. نشان می …,a, b, c, dعیارها را با حروف تفاوت مشخص م (Post hocصورت جداگانه و آزمون تعقیبی )و کارشناسان به
 دارد. برای هر دو گروه وجودهای انسانی سرمایهداری بین معیارهای دهد اختالف معنیوتحلیل آمار استنباطی کروسکال والیس نشان میتجزیه

 
 بردارانمقایسه آماری معیارهای سرمایه مالی مربوط به گروه بهره .7جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی معیارهای سرمایه مالی

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

3/2 تأثیر منابع درآمد غیر از کشاورزی و دامداری )خارج از مزرعه(  ab 16/0 12/49 000/0 

 a 147/0  96/2 تأثیر زراعت )کشاورزی( و یا باغداری

1/2 پرداخت تسهیالت نقدی و غیر نقدی  a 154/0 

2/2 ها )وام، تسهیالت و ...(های حمایتی و بانکاقدامات صندوق  a 147/0 

33/3 وضعیت دامداری و تولیدات دامی  ab 146/0 

1/2 تع(برداران و مراجایگاه بیمه )بهره  a 16/0 

53/2 های شغلیفرصت  a 14/0 

 

 مقایسه آماری معیارهای سرمایه مالی مربوط به گروه کارشناسان .8جدول 
 آمار استنباطی آمار توصیفی معیارهای سرمایه فیزیکی

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

 a 135/0 5/61 000/0 3 عه(ز مزردامداری )خارج اتأثیر منابع درآمد غیر از کشاورزی و 

46/3 تأثیر زراعت )کشاورزی( و یا باغداری  a 141/0 

7/2 پرداخت تسهیالت نقدی و غیر نقدی  ab 16/0 

63/2 ها )وام، تسهیالت و ...(های حمایتی و بانکاقدامات صندوق  ab 131/0 

66/3 وضعیت دامداری و تولیدات دامی  a 12/0 

3/2 برداران و مراتع(جایگاه بیمه )بهره  a 18/0 

43/2 های شغلیفرصت  a 183/0 

 
 برداران و کارشناسان وجودداری میان تعدادی از معیارهای سرمایه مالی در دو گروه بهرهویتنی نشان داد، تفاوت معنیآزمون ناپارامتریک من

یر زراعت زرعه(، تأثدامداری )خارج از م ارهای سرمایه مالی تأثیر منابع درآمد غیر از کشاورزی واز نظر معی 5دارد. با توجه به نمودار در شکل
داری ختالف معنیاها )وام، تسهیالت و ...(، های حمایتی و بانک)کشاورزی( و باغداری، پرداخت تسهیالت نقدی و غیر نقدی و اقدامات صندوق

یت نسبی )بار اهمیت( میانگین اهم 5شکل داری وجود ندارد. عنیجود دارد. بین سایر معیارها اختالف مبرداران و کارشناسان وبین دو گروه بهره
 دهد.های انسانی موردمطالعه را نشان میسرمایه
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 برداران و کارشناسان مورد مطالعهنمودار اهمیت نسبی معیارهای سرمایه مالی بین دو گروه بهره .5شکل 

 

 (رساختیزی) فیزیکی ـ سرمایه
گزارش شد. نتایج آنالیز توصیفی  10و  9برداران در جداول های فیزیکی برای دو گروه کارشناسان و بهرهوتحلیل آماری سرمایهنتایج تجزیه

به زیرساخت باشد و کمترین امتیاز مربوط رسانی میبرداران و کارشناسان مربوط به زیرساخت شبکه برقنشان داد که بیشترین امتیاز از نظر بهره
گزارش  10و  9برداران و کارشناسان در جداول های طبیعی، برای دو گروه بهرهباشد. آنالیز توصیفی سرمایهکشی آب و شبکه فاضالب میلوله

و کارشناسان برداران های فیزیکی را برای بهرهداری معیارهای سرمایه، آنالیز استنباطی کروسکال والیس اختالف معنی10و  9شده است. جداول 
وتحلیل آمار نتایج تجزیه دهد.نشان می …,a, b, c, dوف ( تفاوت مشخص معیارها با حرPost hocصورت جداگانه و آزمون تعقیبی )به

 و گروه وجود دارد.دبرای هر های فیزیکی سرمایهداری بین معیارهای دهد اختالف معنیاستنباطی کروسکال والیس نشان می

 
 بردارانآماری معیارهای سرمایه فیزیکی مربوط به گروه بهره مقایسه .9جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی معیارهای سرمایه فیزیکی

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

73/2 تصاویر تلویزیون و امواج رادیویی  a 203/0 253/55 000/0 

9/2 وضعیت تلفن همراه )آنتن دهی(  a 175/0 

16/2 بکشی آب و شبکه فاضاللوله  b 127/0 

56/3 رسانیمیزان رضایتمندی روستائیان از برق  a 114/0 

23/2 های بهداشت عمومیزیرساخت  b 123/0 

43/2 های فسیلیدسترسی به سوخت  a 092/0 

66/2 ونقل عمومیجاده و خدمات حمل  a 099/0 
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 آماری معیارهای سرمایه فیزیکی مربوط به گروه کارشناسانمقایسه  .10جدول 

 آمار استنباطی آمار توصیفی معیارهای سرمایه فیزیکی

 داریمعنی آزمون کروسکال والیس استاندارد اشتباه میانگین

83/2 تصاویر تلویزیون و امواج رادیویی  a 127/0 553/59 000/0 

7/2 وضعیت تلفن همراه )آنتن دهی(  a 118/0 

46/2 بکشی آب و شبکه فاضاللوله  b 149/0 

9/3 رسانیمیزان رضایتمندی روستائیان از برق  a 08/0 

66/2 های بهداشت عمومیزیرساخت  ab 138/0 

 a 143/0 3 های فسیلیدسترسی به سوخت

56/2 ونقل عمومیجاده و خدمات حمل  ab 132/0 

 
برداران و های فیزیکی در دو گروه بهرهداری از نظر برخی معیارهای سرمایهتفاوت معنی( نشان داد α=0.05آزمون ناپارامتریک من ویتنی )

های رسانی، زیرساختروستائیان از برق از نظر معیارهای سرمایه فیزیکی، میزان رضایتمندی 6کارشناسان وجود دارد. با توجه به نمودار در شکل 
باشد. بین دو گروه از نظر سایر داری میونقل عمومی اختالف معنیهای فسیلی و جاده و خدمات حملبهداشت عمومی، دسترسی به سوخت

برداران وه کارشناسان و بهرهنمودار اهمیت نسبی معیارهای سرمایه فیزیکی در دو گر 6داری وجود ندارد. شکل معیارهای فیزیکی اختالف معنی
 دهد.را نشان می

 

 
 برداران و کارشناسان مورد مطالعهت نسبی معیارهای سرمایه فیزیکی بین دو گروه بهرهنمودار اهمی .6شکل 

 

عی بر این سبحث رویکرد معیشت پایدار توسعه داده شد. این رویکرد  1980کنی فقر و بهبود معیشت جوامع محلی در دهه منظور ریشهبه
ت وضعیت دنبال شناخ دهد. رویکرد معیشت پایدار به را موردبررسی قرارپذیری معیشت خانوارها دارد که مشکل فقر جوامع محلی و آسیب

وند و همکاران (. خدری غریب1394قدیری معصوم و همکاران، )وجه کرده است تعنوان هسته مرکزی معیشت پایدار های افراد بهسرمایه
های ناخت سرمایهررسی قرار دادند؛ بنابراین بررسی و شرد بهای مدیریت پایدار مراتع مولفههای آن را به عنوان مؤ(، معیشت و مؤلفه2018)

( 2005در پژوهشی نگوگی و نیاریکی )باشد. منظور دستیابی به مدیریت پایدار میها بهریزیگذاری و برنامههای سیاستمعیشت از اولویت
ر این زمینه ارائه و ضعف دبررسی قرار دادند و چارچوبی  استخراجی )مخرب( مورد وهای تولیدی )مولد( های مختلف را در ارتباط معیشتسرمایه

تباط با مدل حال و های معیشت را در ار( سرمایه2017ای دیگر ایسدله و لوپز )بررسی قرار دادند. در مطالعه و محدودیت انواع سرمایه را مورد
ادند هر شنهاد ددر نهایت پی غام کردند.دند ادعملکردی ارائه داده بو انتقال به کار بردند و پنج نوع سرمایه را که در مدل حال و انتقال ساختاری و

های بحرانی بررسی شوند که برای عملیاتی کردن ها و آستانهسایی وضعیتهای ساختاری و عملکردی برای شناوسیله ویژگیتواند بهسرمایه می
 ود..آن، متغیرهای ساختاری و عملکردی مرتبط با هر سرمایه باید شناسایی ش
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(، بنابراین Khedrigharibvand et al, 2018عنوان محور و مرکز ثقل مدیریت پایدار مراتع به رسمیت شناخته شده است )معیشت به
 های اجتماعی و اقتصادی که در این زمینه باید موردای در مدیریت پایدار مراتع است. یکی از جنبهتوجه به معیشت زیربنای هر طرح و برنامه

 گیرد. سرمایهای است که عوامل متعددی را در بر میهای معیشت است. چارچوب معیشت یک قالب پیچیدهرار گیرد، توجه به مؤلفهتوجه ق
مؤلفه  5های معیشت شامل سرمایه باشند و نقش حیاتی در تأمین معیشت پایدار دارند.های اصلی چارچوب معیشت پایدار میمعیشت از مؤلفه

 شود.ها پرداخته میباشند که در ادامه به بحث و تحلیل این مؤلفهها( میطبیعی، انسانی، اجتماعی، مالی و فیزیکی )زیرساختهای اصلی سرمایه
ها در سرمایه نظر سهم آن ها ازها، آنالیز توصیفی و استنباطی، عوامل مؤثر در سرمایه طبیعی و میانگین آننامهشده از پرسشنتایج استخراج

صنعتی مراتع،  ومیت دارویی دار بین معیارهای سرمایه طبیعی )معیارهای اهرش شد. آنالیز کروسکال والیس نشان داد اختالف معنیطبیعی گزا
ارویی و صنعتی درهای اهمیت برداران و کارشناسان وجود دارد. در این میان معیاتأمین علوفه و پوشش مناسب گیاهی( برای هر دو گروه بهره

ه براین، کمترین تری دارند. عالوبعلوفه و پوشش مناسب گیاهی نسبت به سایر معیارها بار اهمیت بیشتری هستند و شرایط مطلومراتع، تأمین 
ثیر در ازلحاظ تأ توجهی دارد. سایر معیارها بار اهمیت باالتریباشد که با سایر معیارها اختالف قابلوحش میبار اهمیت مربوط به معیار حیات

 (.2ل ( و )جدو1برداران منطقه داشتند )جدول ت بهرهبهبود معیش

توان عت میورزی و زراهای کشااز باال بودن میانگین معیارهای تأمین علوفه، اهمیت دارویی و صنعتی مراتع، اراضی با سایر کاربری
و تولید گیاهان  اظ استقرارازلح اکولوژی استدالل نمود که منطقه مورد مطالعه دارای پوشش گیاهی مناسب برای تأمین علوفه دام و پتانسیل

برداران و کارشناسان برای بهبود معیشت قرارگرفته است توجه بهره رو معیارهای یادشده در منطقه موردباشد. ازایندارویی و صنعتی مطلوب می
اذعان  شهر به خود اختصاص داده است. بهوحش منطقه فریدونترین بار اهمیت را معیار حیاتو بار اهمیت زیادی به آن داده شده است. کم

 انست.دپایین آن  ار اهمیتتوان این موضوع را دلیل ببرداران این معیار تأثیر چندانی بر معیشت نداشتند و میکارشناسان و بهره
ای طبیعی بدلیل داشتن وضعیت نامناسب نقش اندکی در بهبود وضعیت ه( نشان داد سرمایه1400زاده )زهی و شریفیمطالعه عیسی 

های ( در بررسی وضعیت سرمایه1396معیشتی شهرستان سراوان دارند که با نتایج مطالعه فوق همخوانی ندارد. مطالعه شریفی و همکاران )
یت مناسبی در سرمایه طبیعی برخوردار است که با نتایج ها اظهار داشتند در شهرستان دنا معیار پوشش گیاهی از وضعمعیشتی و پایداری آن

باشد. کریمی و های طبیعی با نتایج تحقیق حاضر در تضاد میباشد اما از نظر وجود منابع آبی و میانگین کلی سرمایهسو میپژوهش حاضر هم
های ستا با نتایج تحقیق حاضر بیان داشتند سرمایهرا( نیز در بررسی معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ماهنشان، هم1394کرمی دهکردی )

های طبیعی در میزان بهبود معیشت بهره( نقش سرمایه1397های معیشت بود. عالوه براین، بذرافشان و همکاران )طبیعی از نقاط قوت سرمایه
هر وابستگی زیادی به منابع طبیعی دارد و در برابر شبرداران شهرستان فریدونبرداران را برجسته کردند. بنابراظهارات پاسخگویان معیشت بهره

شود. این موضوع پذیر و معیشت افراد وابسته دچار مشکل میهای طبیعی آسیبسوزی، سرما و یخبندان و...(، سرمایههای مخرب )آتششوک
 دهد. های طبیعی نشان میوابستگی معیشت منطقه را به سرمایه

برداران و کارشناسان نشان داد در زمینه سرمایه طبیعی، ازنظر های طبیعی برای مقایسه دیدگاه بهرهه سرمایهویتنی در زمیننتایج آنالیز من
دار دارند )شکل های کشاورزی و زراعت چوب، اختالف معنیهای تأمین علوفه دام، اهمیت دارویی و صنعتی مراتع، اراضی با سایر کاربریمؤلفه

ها و غیره، پوشش های طبیعی، رودخانههای وجود چشمهواگرایی دیدگاه هر گروه موردمطالعه است. ازنظر مؤلفهدار بیانگر (. اختالف معنی2
دار وجود وحش و پرندگان منطقه )اعم از کل، بز، کبک و ...(، اختالف معنینواز منابع مرتعی و جنگلی، حیاتگیاهی، جنبه زیبایی منظر و چشم

تر با حال در بررسی جزیبرداران و کارشناسان نسبت داد بااینتوان تا حدی به همگرایی دیدگاه بهرهدار را مییندارد. عدم وجود اختالف معن
که طوریتوان به تفاوت در نگرش به سرمایه طبیعی دانست، بهبرداران و کارشناسان را میواگرایی دیدگاه بهره 2توجه به نمودار در شکل 

اند، در مقابل های طبیعی نیز توجه داشتهظرفیت منطقه دارند و عالوه بر تأمین معیشت به پایداری و حفظ سرمایه کارشناسان آگاهی بیشتری از
های باشند و اطالع کافی از ظرفیتبرداران به استفاده سنتی از سرمایه طبیعی اکتفا می کنند  و به دنبال تأمین معیشت روزمره خود میبهره

 دهند.های طبیعی کمتر اهمیت میتوان گفت که به حفظ و پایداری سرمایهطبیعی خود ندارند و میبالفعل و بالقوه منابع 
ها در سرمایه ها ازنظر سهم آنها، آنالیز توصیفی و استنباطی، عوامل مؤثر در سرمایه انسانی و میانگین آننامهشده از پرسشنتایج استخراج

برداران و کارشناسان دار بین معیارهای سرمایه انسانی برای هر دو گروه بهرهنشان داد اختالف معنی انسانی گزارش شد. آنالیز کروسکال والیس
برداران باالترین بار اهمیت را به خود اختصاص وجود دارد. معیارهای حضور افراد کارآفرین، وجود نیروی کار ماهر و باتجربه و دانش بومی بهره
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نقش مهمی در بهبود معیشت جوامع محلی و مدیریت منابع طبیعی دارند. استفاده از این معیارها در دستیابی به  توان گفت این معیارهادادند. می
 کند.اهداف مهم پایدار منابع طبیعی در منطقه موردمطالعه نقش بسیار مهمی ایفا می

های خدماتی داری بر فعالیتبت و معنینسانی تأثیر مث( استدالل کردند افزایش سرمایه ا1396در راستای نتایج این تحقیق، غزالی و زیبایی )
بهبود معیشت مؤثر  بع طبیعی وریت منا. عالوه براین، نقش سرمایه انسانی )سطح تحصیالت، نیروی کار ماهر و ...( بر مدیداردو تنوع فعالیتی 

برداران ای نیروی کار و تحصیالت را بر معیشت بهرهلعه( در مطا1397شان و همکاران )خوانی دارد. بذرافدانستند که با نتایج این پژوهش هم
سفیدان باتجربه را یشرقش زنان و نراین، بمؤثر دانستند و معیار دانش بومی را چندان مؤثر ندانستند که با نتایج این پژوهش تناقض دارد. عالوه 

سفیدان توسط تجربه ریش تفاده ازر معیشت دارند. همچنین استوان نادیده گرفت. همچنان که زنان همراه با مردان نقش و وظایف مهمی دنمی
ر دها ای تأثیر مهم آنرند که گویی برخوردابرداران دانست. سایر معیارها از بار اهمیت باالیتوان عامل مؤثری بر معیشت بهرهتر را میقشر جوان

 بردارانهرهبربوط به معیار مبلغین در میان وه براین، کمترین بار اهمیت مباشند. عالبرداران میمدیریت منابع طبیعی و ارتقاء بهبود معیشت بهره
گونه توان اینهبود معیشت میبها در (. در خصوص اثر مبلغین بر معیشت در حوزه مدیریت منابع طبیعی و تأثیر آن4و  3باشد )جداول می

رشناسان برداران و کاباشد، ازنظر بهرهفاً برای امورات دینی و شرعی میبرداران صراستنباط نمود حضور مبلغین در اجتماعات روستایی و بهره
معیشت از دیدگاه  ع طبیعی بره اهمیت منابتواند تأثیر چندانی در حوزه منابع طبیعی داشته باشد که در این زمینه اگر مبلغین بحضور مبلغین نمی

 آیات و روایات بپردازند شاید مؤثرتر واقع شود.
مایه انسانی، ازنظر برداران و کارشناسان نشان داد در زمینه سرویتنی در زمینه سرمایه انسانی برای مقایسه دیدگاه بهرهیز مننتایج آنال

ها ازنظر های مورد مطالعه است. سایر مؤلفههای گروهدار دارند که بیانگر واگرایی دیدگاههای حضور افراد کارآفرین و مبلغین اختالف معنیمؤلفه
برداران و توان به همگرایی دیدگاه بهرهها را میدار این مؤلفهدار ندارند. عدم وجود اختالف معنیبرداران و کارشناسان اختالف معنیرهبه

حضور  توان بهبرداران و کارشناسان را میواگرایی دیدگاه بهره 3تر با توجه به نمودار در شکل حال در بررسی جزئیکارشناسان نسبت داد. بااین
بهبود معیشت  وها به سمت مدیریت منابع طبیعی گذاری و هدایت این سرمایهافراد کارآفرین برای پیشبرد اهداف، سهولت کار و جذب سرمایه

 وبلغین ه معیار حضور مبرداران نسبت به حضور افراد کارآفرین دانست. واگرایی دیدگاه نسبت ببرداران ازنظر کارشناسان و عدم اعتماد بهرهبهره
ن عقیده دارند لی کارشناساونگرند روحانیون فقط از نظر امور دینی می برداران به مبلغین وگونه استدالل نمود که بهرهتوان اینروحانیون را می

توان طور کل میهباده نمود. عی استفتوان از ظرفیت روحانیون و مبلغین و مقبولیت آنان در بین جوامع محلی برای آموزش مباحث منابع طبیمی
منظور ا بههپتانسیل شکالت وبرداران با توجه به شناخت آنان از منطقه موضوع مهمی در خصوص شناسایی مگفت دانش بومی و تجربه بهره

 باشد.مدیریت موضوعات منابع طبیعی می
ها در سرمایه ها ازنظر سهم آناجتماعی و میانگین آنها، آنالیز توصیفی و استنباطی، عوامل مؤثر در سرمایه نامهشده از پرسشنتایج استخراج

برداران و و گروه بهرهددار بین معیارهای سرمایه اجتماعی برای هر اجتماعی گزارش شد. آنالیز کروسکال والیس نشان داد اختالف معنی
 هبی و امنیت اجتماعیعتقادات مذارها و اجتماعی، باوکارشناسان وجود دارد. باالترین بار اهمیت به معیارهای اعتماد اجتماعی، روابط و انسجام 

های مردمی و ازنظر کارشناسان مربوط ها و تشکلبرداران مربوط به معیار تعاونینظر بهره اختصاص داده شد. عالوه براین، کمترین بار اهمیت از
یر ( گویای تأث6و  5ر شدند )جداول گین امتیاز باالیی برخوردا(، سایر معیارها از میان4بود )شکل  پذیری )روحیه تعاون(به معیار میزان مشارکت

 باشند. برداران میطبیعی و ارتقاء بهبود معیشت بهره ها در مدیریت منابعمهم آن

که ( 1395اران )داری و همکهای سجاسی قیازنظر میانگین کلی و با توجه به آنالیز توصیفی سرمایه اجتماعی، پژوهش حاضر با نتایج یافته
بستگی و انسجام ی، همپارچگدم یکعها را از بیشتر دانستند ، همخوانی ندارد؛ این امر نشان از سهم دارایی اجتماعی در مقایسه با سایر دارایی

یی این معیارها ویاها برای تکامل و پزمانها و سابرداران و کارشناسان نقش نهادها، تعاونیاجتماعی در منطقه مورد مطالعه است. از دیدگاه بهره
ین ها، باعث تغییر رویکرد منفی جوامع محلی نسبت به اگذاری از سوی این ارگانشده است تا جایی که عدم سرمایه بسیار کمرنگ اظهار

ایینی پباشد که در نظرسنجی بار اهمیت برداران و کارشناسان در این خصوص خود صحه بر این تحلیل میمعیارها شده است. نظر بهره
ی ترین معیارهای سرمایه اجتماعز مهما(، عوامل مربوط به اعتماد، امنیت و انسجام اجتماعی 1396اند. مطالعه شریفی و همکاران )تصاص دادهاخ

 خوانی دارد.مهبرداران و کارشناسان در پژوهش حاضر تأثیرگذار بر معیشت و پایداری آن بیان نمودند؛ که با نظر بهره
برداران و کارشناسان نشان داد در زمینه سرمایه اجتماعی، ازنظر نی در زمینه سرمایه اجتماعی برای مقایسه دیدگاه بهرهویتنتایج آنالیز من

توان به واگرایی دیدگاه تعبیر کرد. دار دارند که میهای مردمی و میزان تأثیر باورها و اعتقادات مذهبی اختالف معنیها و تشکلهای تعاونیمؤلفه
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 4تر با توجه به نمودار شکل حال در بررسی جزئی(. بااین4دار وجود ندارد )شکل ها اختالف معنیبرداران و کارشناسان در سایر مؤلفههرهنظر ب از
تأثیر تواند های مردمی میگونه بیان نمود، ایجاد تعاونی و تشکل نظر کارشناسان این توان ازبرداران و کارشناسان را میواگرایی دیدگاه بهره

ها های گذشته نسبت به تشکلها در سالبرداران به علت تجربه از عدم کارایی برخی تعاونیبرداران داشته باشد ولی بهرهزیادی بر معیشت بهره
اخت مشابه از های آنان را به توافق نظر و ارتباط مستقیم باهم و شناند و اختالف دیدگاه به وجود آمده است؛ و همگرایی دیدگاهاعتماد شدهبی

 معیارها مرتبط دانست.
ان وجود دارد. برداران و کارشناسدار بین معیارهای سرمایه مالی برای هر دو گروه بهرهآنالیز کروسکال والیس نشان داد اختالف معنی

ین، کمترین بار . عالوه براشداده دباالترین بار اهمیت به معیارهای وضعیت دامداری، تولیدات دامی و زراعت )کشاورزی( و باغداری اختصاص 
و غیر نقدی و  های مالی، پرداخت تسهیالت نقدیبرداران و کارشناسان مربوط به معیارهای جایگاه بیمه، اقدامات صندوقاهمیت ازنظر بهره

رمایه مالی سد ارتقای ( که نشان دادن1396(. نتایج این پژوهش با مطالعه غزالی و زیبایی )8( و )جدول 7باشد )جدول های شغلی میفرصت
( و شریفی و همکاران 1399خوانی دارند. مطالعات بادکو و همکاران )شوند همهای خود میباعث توانمند شدن خانوارهای عشایری در فعالیت

مطالعه بادکو و  های معیشت داشت. درترین بار اهمیت در بین سرمایهراستا با نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین مالی کم( هم1396)
   ص داده است.راستا با نتایج پژوهش حاضر سرمایه مالی کمترین بار اهمیت را به خود اختصا( هم1396( و شریفی و همکاران )1399همکاران )

دارد و از طرفی ت ثبتی بر معیشمباشد از دیدگاه پاسخگویان تأثیر برداران میرآمد بهرهکه دامداری و تولیدات دامی منبع اصلی دازآنجایی
پس از دامداری از  ورزی( و باغداریزراعت )کشا باشد.داران سابقه بیمه مناسب ندارند دلیلی بر پایین بودن میانگین این معیار میچون مرتع

های ای سرمایههلفهسایر مؤ رسد.رو باال بودن بار اهمیت آن منطقی به نظر میباشد ازاینبرداران میترین منابع درآمدی و معیشتی بهرهمهم
های ایتنداشتند که عدم آشنایی، نبود حم برداران و کارشناسان اهمیت باالییها و غیره طبق نظر بهرهمالی ازجمله جایگاه بیمه، اقدامات صندوق

یکی از  توان گفتیمن دانست. توان از دالیل آای را میهای بیمهمالی، عدم تخصیص تسهیالت مناسب به جوامع محلی و عدم وجود حمایت
 باشد.های اقتصادی مینیهبهای مالی مانند اعطای تسهیالت بانکی های طبیعی حمایتکارهای بهبود معیشت و کاهش فشار بر عرصهراه

های ازنظر مؤلفهیه مالی، برداران و کارشناسان نشان داد در زمینه سرماویتنی در زمینه سرمایه مالی برای مقایسه دیدگاه بهرهنتایج آنالیز من
یا باغداری و تأثیر  وها )وام، تسهیالت و ...(، پرداخت تسهیالت نقدی و غیر نقدی، تأثیر زراعت )کشاورزی( های حمایتی و بانکاقدامات صندوق

های ارد. ازنظر مؤلفهدجود دار و واگرایی دیدگاه وبرداران اختالف معنیمنابع درآمد غیر از کشاورزی و دامداری )خارج از مزرعه(، در بین بهره
دار وجود ندارد. عدم وجود اختالف برداران و مراتع( و وضعیت دامداری و تولیدات دامی اختالف معنیهای شغلی، جایگاه بیمه )بهرهفرصت

تر با توجه به ال در بررسی جزئیح(. بااین5ها تفسیر کرد )شکل برداران و کارشناسان ازنظر این مؤلفهتوان همگرایی دیدگاه بهرهدار را میمعنی
ه صندوقبرداران و نیز خدماتی کرایی بهرهتوان به عدم شناخت کافی، میزان دابرداران و کارشناسان را میواگرایی دیدگاه بهره 5نمودار در شکل 

ر ای دیگر )غیتصدیان از درآمدهمعضی کنند، نسبت داد و همچنین علت این تناقض را به دلیل عدم آشنایی بها به جوامع روستایی پرداخت می
ها و عدم استفاده از تسهیالت بانک ها وبرداران منابع طبیعی دانست. با توجه به سهم کم نقش معیارهای صندوقاز دامداری و کشاورزی( بهره

برداران بتوانند از تسهیالت ا بهرهربط طراحی تهای ذیشود تمهیدات الزم توسط دستگاهبرداران، پیشنهاد مینقدی و غیر نقدی توسط بهره
 استفاده نموده و درنهایت به معیشت و تحقق اهداف در حوزه منابع طبیعی کمک گردد. 

اسان وجود دارد. از برداران و کارشندار بین معیارهای سرمایه فیزیکی برای هر دو گروه بهرهآنالیز کروسکال والیس نشان داد اختالف معنی
باشد. عالوه ه میرسانی در منطقبرداران و کارشناسان به معیارهای زیرساخت برقدبررسی باالترین بار اهمیت ازنظر بهرهمیان معیارهای مور

های ونقل عمومی، زیرساختبرداران و کارشناسان مربوط به معیارهای زیرساخت جاده و خدمات حملای ازنظر بهرهبراین، کمترین میانگین رتبه
 (.10و  9باشد )جداول کشی آب و شبکه فاضالب میلهبهداشت عمومی و لو

اشد ازلحاظ فاصله تا مرکز شهرستان برای بها مشهود میتوان استنباط کرد تضاد بین عملکرد زیرساختشده میبا توجه به آنالیزهای انجام
کشی و انتقال آب، ها )لولهیرساختزخود از این  برداران عدم رضایتباشد و بهرهها یکسان میهای متولی اجرا و خدمات زیرساختهمه ارگان

ه گذارد. نیاز بآمده اعالم نمودند که نظر کارشناسان نیز صحه بر این موضوع میدستهای بهشبکه تلویزیون و امواج رادیویی( را بر اساس تحلیل
 .بررسی بیشتر برای شناسایی چگونگی این تضادها در مطالعات آتی ضروری است

برداران و کارشناسان نشان داد در زمینه سرمایه فیزیکی، ازنظر ویتنی در زمینه سرمایه فیزیکی برای مقایسه دیدگاه بهرهالیز مننتایج آن
دار دارند رسانی اختالف معنیمندی روستائیان از برقهای بهداشت عمومی و میزان رضایتهای فسیلی، زیرساختهای دسترسی به سوختمؤلفه
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کشی آب و شبکه فاضالب، وضعیت تلفن ونقل عمومی، لولههای جاده و خدمات حملباشد. مؤلفههای هدف میاگرایی دیدگاه گروهکه بیانگر و
توان همگرایی دیدگاه دار را میدار وجود ندارد. عدم وجود اختالف معنیهمراه )آنتن دهی( و تصاویر تلویزیون و امواج رادیویی، اختالف معنی

برداران و واگرایی دیدگاه بهره 6تر با توجه به نمودار شکل حال در بررسی جزئیها تفسیر کرد. بااینو کارشناسان ازنظر این مؤلفه بردارانبهره
برداران تفسیر کرد و همچنین یک سؤال پیش توان به عدم تجربه زندگی اکثر کارشناسان از محیط زندگی جوامع محلی و بهرهکارشناسان را می

ها از کیفیت خیلی ضعیفی توان گفت زیرساختسازد یا نه؟ که با قاطعیت میبرداران را برآورده میها نیاز اساسی بهرهکه آیا این زیرساخت آیدمی
 برداران میزان رضایت خود را اعالم کردند. درکل این تضادها ناامیدی در تأمینندرت بهرهدر جوامع محلی برخوردارند. در بعضی معیارها به

های آنان را به دید واقعی از هم و رابطه تواند باعث تخریب منابع طبیعی گردد و همگرایی دیدگاهمعیشت در بین جوامع محلی ایجاد کرده و می
 نیز در نتایج تحقیقات (، 2010یانگ )های فانگ و( و 1399بادکو و همکاران )(، 1400زاده )زهی و شریفو تفاهم فکری مرتبط دانست. عیسی

 خود بر اثرگذاری سرمایه فیزیکی بر معیشت تأکید داشتند و دوری و نزدیکی به مرکز را در این زمینه تأثیرگذار دانستند. 
باشد که نقش مهمی در بهبود رسانی میهای اطالعنکته مهمی که در این مطالعه باید به آن توجه خاص داشت توجه به توسعه زیر ساخت

اشد، خانوار مزایا و بدهند که هر چه دسترسی خانوارها به اطالعات به موقع و فراوان می ع محلی دارد. مطالعات نشانوضعیت معیشت پایدار جوام
دهند که ن، مطالعات نشان می(. عالوه برایHou et al, 2021, 2020ظرفیت بیشتری برای ارتقا یا تغییر معیشت فعلی و آینده خود دارد )

ازار بستگی دارد. تا مراکز ب های معیشتی بهتر و حفظ منابع طبیعی، بیشتر به فاصله جوامع محلیعیشتی و کسب فرصتهای منابرابری در دارایی
(. ارتباط بین Paudel  et al, 2017باشند )به این معنا که هر چه فاصله با مراکز بازار کمتر باشد افراد از معیشت پایدارتری بر خوردار می

ایت، توجه به این (. در نهVan de Walle, 2002گذارد )العات تأثیر میهای شغلی و اطسی افراد به فناوری، فرصتجامعه و بازار بر دستر
 شد.ها در راستای استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از آن عملکرد بهتری داشته باگذاریگردد سیاستعوامل سبب می

های معیشت نیاز است. ایجاد یک معشیت پایدار به میزان مشخصی از هر کدام از سرمایه به طور کلی این مطالعه نشان داد برای حفظ و
تواند جوامع محلی را از دنبال کردن یک معشیت پایدار با رویکرد حفظ منابع طبیعی دور کند های معیشتی میفقدان هر کدام از سرمایه

(Bebbington, 1999جوامع محلی با توجه به میزان دارایی .)ها، راهبردهای معیشتی خود را در طول زمان برای ای و شوکها، عوامل زمینه
 (.Wu et al. 2017دهند )میپذیری و فقر تغییر تقویت امنیت مالی و ثروت موجود خود یا کاهش آسیب

 

 گیرینتیجه
برجسته  های معیشتی راابع طبیعی و فعالیتهت حفاظت از منهای اتخاذ شده جهای معیشتی و سیاستحاضر تأثیرسرمایه )دارایی( مطالعه

دگی بنابراین بقا و یا بهبود زنهای معیشتی آتی دارند. های معیشتی تأثیرات متفاوتی بر راهبردهای معیشت فعلی خانوارها و برنامهکند. داراییمی
ای از دهپذیر نیست، بلکه داشتن طیف گسترانامک تیکیه بر یک شیوه و راهبرد معیشها و مراتع، تنها با تمردم ساکن در حاشیه جنگل

( های ن رو، سرمایه )داراییاز ای(. 1383توان بسط و توسعه و ترویج داده شوند )مشیری و همکاران، راهبردهای معیشتی نیز الزم است که می

های معیشتی چند بعدی باید همداخل برای .وندتوانند به ابزاری برای درک مقررات استفاده از منابع طبیعی در مقیاس خرد تبدیل شمعیشتی می

 هایب سرمایهعنوان حامل، ترکی های معیشتی، بهبود محیط معیشتی بهسازی راهبردهای موجود معیشتی، بهینهبراساس افزایش دارایی
یش پایداری استای افزاریشت در های معمعیشتی، بهبود محیط زیست و تحول این راهبردها برای نمایش بازخورد روابط چندگانه بین دارایی

ی به صاد، جامعه و محیط زیست متکسازی شوند. با این حال، توسعه پایدار اقتمعیشت و تحقق اهداف حفاظت از منابع طبیعی، هدایت و بهینه
شود. دم محلی اتخاذ میعی و بهبود معیشت مرالمللی برای حفاظت از منابع طبیهای توسعه بینها و آژانسهایی است که توسط دولتسیاست

ا حفظ رویکرد های معیشتی جوامع محلی، اقدامات الزم جهت رسیدن به معیشت پایدار بگذاری متفاوت در داراییبنابراین، از طریق سرمایه
 پذیرد.حفاظت از منابع طبیعی صورت می

های مالی و سایر عوامل تولید را تقویت می کنند و به سرمایهباشند که به همراه نیروی کار، های طبیعی یکی از عوامل ضروری تولید میسرمایه
شهر از نظر تولید گیاهان برداران شهرستان فریدونبا توجه به نظرات کارشناسان و بهرهگردد. دنبال آن تامین معیشت جوامع محلی محقق می

توانند شرایطی مناسب از نظر زیر ساختی و مالی و آموزشی می گذاران و مدیران منطقهدارویی و صنعتی پتانسیل باالیی دارد. بنابراین سیاست
های مطالعه حاضر، شهرستان براساس یافتهشود. ایجاد نمایند که از این پتانسیل در راستای بهبود معشیت مردم و حفظ منابع طبیعی استفاده

گردد که معیشت افراد منطقه در برابر دارد. همین امر باعث میهای طبیعی و انسانی بیشترین وابستگی را شهر از نظر معیشت به سرمایهفریدون
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های معیشت نشان داده است مطالعات در زمینه ارتباط سرمایهپذیر و وابسته باشند. سوزی، سرما و یخبندان و...(، آسیبهای مخرب )آتششوک
 ,Wu et alباشند )های معیشتی میطبیعی اساس الگوی هایهای فیزیکی عوامل کلیدی مؤثر بر تمایز الگوهای معیشتی و سرمایهسرمایه

های ایمنی برای حفظ معیشت پایدار جوامع محلی و های فیزیکی به عنوان شبکههای طبیعی و تقویت سرمایه(. بنابراین با حفظ سرمایه2017
های شدت به خدمات ارایه شده توسط اکوسیستمتر که به های مخرب عمل کرد. این امر برای جوامع محلی دور افتادهمقاومت در برابر شوک

طورکلی سرمایه طبیعی و سرمایه انسانی باالترین بار اهمیت بین به(. Godoy et al, 1998کند )طبیعی متکی هستند، بیشتر مصداق پیدا می
 باشند.ها میهای معیشت را به خود اختصاص دادند که بیانگر اهمیت ویژه این سرمایهسرمایه

گردد دسترسی به شهر چندان توسعه نیافته است که این امر سبب میهای مالی در شهرستان فریدونجه به نتایج این مطالعه سرمایهبا تو
دهد که ر نشان میتند. این امهای مالی در منطقه مورد مطالعه ضعیف و ناپایدار هسسرمایهاعتبارات مالی و غیر مالی به سختی انجام پذیرد. 

ای اتوزیع شده و سرمایه منابع مالی های توانمند، ازفت افراد منطقه از تسهیالت نقدی و غیرنقدی پایین است و یا به دلیل نبود نیرویمیزان دریا
شهر، ضعف ونهرستان فریدهای طبیعی، فیزیکی و مالی در شبا توجه به وابستگی زیاد سرمایه در منطقه درست و بهینه استفاده نشده است.

سرمایه اجتماعی دهد ان میهای مطالعه حاضر نشهمچنین یافتهباشد. ای مالی مانع عمده ای در تحقق معیشت پایدار در این منطقه میهسرمایه
ها اعتماد اعی محلی، جوامع محلی به آنهای اجتمها و شبکهها، سازمانانجمنکه به دلیل عمکرد ضعیف ازنظر اهمیت درمراتب بعدی قرار دارد 

ای توسعه عات کافی برط اجتماعی در جوامع محلی محدود و اطالشود روابکنند. همین امر موجب مییجاد نمیها ارتباط چندانی اد و با آنندارن
اکید شود و تر بر معیشت های موثطالعات آینده بر سایر مولفهکند مباشند. این تحقیق پیشنهاد میشتهمعشیت خود و دستیابی به ثبات ندا

، بر راهبردهای ینالوه براعت گیرد. پذیری صوردها و فرایندها و زمینه های آسیبها، نهامینه عوامل اثرگذار ازجمله سیاستیی در زهاپژوهش
 یه وها و ابزارها برای تجززسایر تکینکاات پژوهشی، استفاده پیشنهاد دیگر خشی به معیشت در منطقه مورد مطالعه قرارگیرد. ازبمعیشتی و تنوع

 تواند مدنظر قرارگیرد.یشت است که مییل معتحل
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ABSTRACT 
Introduction Livelihood is recognized as a center for sustainable rangeland management. Thus, in 

order to achieve sustainable rangeland management attention to livelihood is crucial. In this regard, 

Natural Resources and Watershed Management Organization of Iran in order to deal with the 

challenges and problems of natural resource management and improved livelihoods of rangeland 

users has approved and implemented protection, conservation, development, rehabilitation and 

rehabilitation projects. 

Purpose of the research: Plant diversity in rangelands and, consequently, the abundance of animal 

species can provide diverse service and functional potentials and values. Due to climate conditions 

and utilization techniques of arid and semi-arid rangelands, this species has become especially 

important issue. 

Methodology This research methodologically is descriptive-analytical-survey. The statistical 

population was informed experts of the General Department of Natural Resources of Isfahan 

province and Feraidunshahr city and rangeland users of Feraidunshahr city.  In this study, non-

probability method and purposeful sampling of experienced experts of the organization, experts and 

key local informants were used. Based on the main aim of research, the structured questionnaire of 

livelihood capital was developed. Questionnaire data scale based on the Likert scale were collected 

quantitatively, entered into Excel, and then analyzed by SPSS software. The validity of the 

questionnaire was confirmed by the panel of experts and the reliability of the questionnaire was 

confirmed by Cronbach's test. 

Geographical area of research The statistical population was informed experts of the General 

Department of Natural Resources of Isfahan province and Feraidunshahr city and rangeland users of 

Feraidunshahr city. 

Results and discussion Kruskal-Wallis post hoc analysis showed that there is a significant 

difference between the criteria of livelihood capital for both groups of rangeland users and experts. 

In addition, Mann-Whitney analysis showed that there is a significant difference between the 

perspectives of users and experts. The study discussed the divergence and convergence of the views 

of the target groups 

Conclusion In general, natural and human capital has the highest importance among livelihood 

capital, which indicates its special importance of in future planning and policy-making for 

sustainable rangeland management. 
 

KEYWORDS:Rangeland, Conservation plans, Livelihood investments, Sustainable livelihood, 

Fereydunshah. 
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