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تحلیل و ارزیابی سرمایة اجتماعی در راستای تقویت
تابآوری جوامع محلی و مدیریت پایدار سرزمین
(منطقة مورد مطالعه :استان خراسان جنوبی ،پروژة
بینالمللی )RFLDL
*

 مهدی قربانی ؛ استادیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تیران ،ایران
 لیال عوضپور؛ دانشجوی کارشناس ارشد مرتعداری ،دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران
 محسن یوسفی؛ مدیر اجرایی پروژة بینا مللی  RFLDLاستان خراسان جنوبی ،ایران

چکیده
رمایة اجتماع یک از مهمترین معیارهای اناان مرتبط با میزان تابآوری در یک یاتم اجتماع ا ت .در شبکههای اعتماد،
به منزلة مهمترین مؤلفة رمایة اجتماع در فرایند تودیگری انطباق  ،حاا یت به اختالالت و ب نظما باال ات و افازایش
تابآوری و ظرفیت ازگاری در یاتم اجتماع واباته به میزان اعتمااد در شابکه ا ات .ایان تحقیاق در رو اتای زنگاوی
شهر تان رایان ا تان خرا ان جنوب انجام شد .در این منطقه پروژة بینالملل  RFLDLعملیات شد .در ایان پاژوهش میازان
رمایة اجتماع در شبکة ذینفعان محل در را تای تقویت تابآوری در رو تای پایلوت برر

شد .بدین منظور ،بر ا ااس

روش پیمایش و پر شنامههای تحلی شبکهای و مواحبة ماتقیم با نشگران شبکه (اعضای گروههای خرد تو عة رو تای ،
پیوندهای اعتماد و مشار ت برر

شد .نتایج نشاندهندة میزان اعتماد ،مشار ت ،اناجام ،و رمایة اجتمااع متو اط قبا از

اجرای پروژة  RFLDLبود ،ول پس از اجرای این پروژه میزان این شاخصها افزایش یافت و به حاد مطلاوب ر اید .ارعت
گردش و تبادل اعتماد و مشار ت در میان افراد بعد از اجرای طرح نابت به قب از اجرای آن افزایش یافت و اجرای طرح اتحاد
و یگانگ را در میان افراد افزایش داد .در نهایت ،م توان بیان رد ه ا جارای ایان پاروژه میازان اعتمااد ،مشاار ت ،و ارمایة
اجتماع را افزایش داد؛ بدون تردید ،یاتمهای اجتماع تابآور از میزان اعتماد بایار زیادی برخوردارند.
واژگان کلیدی :پروژة  ،RFLDLتابآوری جوامع محل  ،رایان ،رمایة اجتماع  ،شبکه اعتماد.

* تایان ة ضائال ،ت فر026- 32223044 :

E-mail: mehghorbani@ut.ac.i
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مقدمه

تاییاب و صیی ی ی؛ اسیییاار اسیی؛ و بییر پیاتیی اا

ضف ام تا آور یا قاب ی؛ ارتةاع ،عبارت اسی؛ از

کاتاادگ ،،ا اایا ،،و پیات اا دوسی ،تردیم تأهی

تااتای ،یم سیایم ازی اع ،یا اهالا یم تایب؛ بی

ض،هن  .سرضایا ازی اع ،بیرشگروا ،ب آن تاع ارتباطات،

زذ

و ضااز

با ب،تظ  ،یا اکیالل ب طیار هی

انییارر ضیی،هنی هی در بیییر ایییراد ،بی زییا اتکییا بی

بیااتی ی سیییاکیاراا و ع کیییرد اساسییی ،،ظرییییی؛

تردیک،ایا نخصی ،و اایی؛ ضاییرا ،بیر عالییخ

بازسییازضاندایی ،،و ظریییی؛ سییازگار را در ضقاب ی

ضایرا ضیک ،اس؛ ،ضث اتة رایا و گیرورایا غییر

تغییرات و تنشاا حفظ هن [ .]11سیرضایا ازی یاع،

یاد ض،هنن [.]12

ضق  ،ه از آناا ب پیات اا ضلی

یک ،از ض متریر ضلیاراا اتایات ،ضیرتب بیا ضییران

ب طار ه  ،،ضف ام سرضایا ازی یاع ،چیارچاب،

تا آور در یم سیایم ازی اع ،اسی؛ .بی،نیم،

اسیی؛ بییرا درا و تةرییی و تق ییی روابیی بیییر

باالبادن ضییران تیا آور سیاییمایا ازی یاع ،از

ذ تفلان درگیر در تاسلا ازی اع .،سرضایا ازی اع،

ض،گییرد.

عنصر حیات ،برا دس؛یاب ،بی تاسیلا عادالتی و

از ایر لقاظ ،ض،تیاان اسیی الل هیرد ارچی سیرضایا

پای ار ضلریی ،ضی،نیاد و یکی ،از ض لفی ایا ض یم

ازی ییاع ،در سیایییم اتاییات ،بیایییر بانی  ،ظریییی؛

ازی اع ،در ض یری؛ پایی ار سیرزضیر اسی؛ [،19 ،4

سرضایا ازی اع ،غن ،ایر زااضت سرچا

4

3

سازگار آن زاضل با تغییرات کارج از سیایم (ضثالً

 .]20اعی اد و ضایاره؛ ازی یاع ،از ابلیاد ض یم و

تغییراتِ سیایم اهالا یم) ایرایش ض،یابی  .سیرضایا

اساس ،در ضبقیث سیرضایا ازی یاع ،اسی؛ [،23 ،1

ازی اع ْ،نبک ایا ،انةارایا ،و اعی یاد اسی؛ هی

 .]25در واقت ،ض،تاان گف؛ دو بُلی ض یم و اساسی،

ضااره؛هنن گان را قادر ض،سازد تا ب طار ضی ثرتر

سییرضایا ازی ییاع ،ضاییاره؛ و اعی ییاد اسیی؛ هی در

با ا یار هنش دانی بانن و اا اف ضایرهایان را

تلاض  ،دوسای و دادر و سیات ر بی یکی یار سیرضایا

پیایر هنن [ .]25ا چنییر ،برکی ،ضقققیان بیرا

ازی اع ،را نک ض،دان [.]13 ،6

بررس ،سرضایا ازی اع ،،ب زر انةاراا و ارز اا

ضااره؛ یراینی

اسی؛ هی طی ،آن ییرد از

ضایرا ،ضیغیراا دیار ضاتن اتاةام داک  ،گرور،

طریخ احااس تل یخ بی گیرور و نیره؛ یلاالتی و

اعی اد ضیقاب در گرور ،ارتباط ض ثر با گروراا دیار،

داوط بات در آن ب طیار اراد بی یلالیی؛ ازی یاع،

نلاع اعی اد ،و اتاةام گروا ،را در تظر گریی ات تا

دس؛ ض،یاب  .ضااره؛ ضف اض ،چن بُل

اسی؛ در

تاان دان ه برا تقایی؛ سیرضایا ازی یاع ،یقی

یک ،از ضلات ،آن بیان ن ر ه ضااره؛ ب ضلن ،بایل

ضنابت درونگروا ،یا ضق ود 1های ،تیا؛ و بایی بی

ازی ییاع ،اسیی؛ و بییر بایییل ضییردم بییرا ازییرا

ضنابت بیرون از گرور یا سرضایا ازی اع ،ارتباط 2،تییر

پرو ر اا تاسلا ازی اع - ،اقیصاد انارر ضی،هنی

تازیی هییرد [ .]12سییرضایا ازی ییاع ،درونگروایی،

[ .]29بنابرایر ،ضااره؛ و ا کار ذ تفلان ضق ی،،

ضق ود ب پیات اا ازی اع،ا انارر ض،هن هی بیر

ب ضنرلا یک ،از ابلیاد سیرضایا ازی یاع ،،در تقایی؛

1. Bonding Social Capital
2. Bridging Social Capital

3. Trust
4. Collaboration
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تییا آور زااضییت ضق یی ،در برابییر بیی،تظ یی،اییا و

ض یری؛ ضاارهی ،در بیر ه ییا هنایاران درگییر در

آنفیا،اا سیایم طبیل ،ضرور اس؛.

یراین ض یری؛ ضایارهی ،،تاسیلا اعی یاد ،و روابی

از طری ،دیار ،در نبک اا اعی اد حااسی؛ ب

ضیقاب بیر آنااس؛ [ .]9ا چنیر ،اعی اد نرط اص ،
برا ضازادی؛ ار زاضل ا اس؛ و یکی،

اکیالالت و ب ،تظ  ،باالس؛ و ایرایش تیا آور و

وهی

ظریی؛ سازگار در سیایم ب ضیران اعی اد در نبک

از ض لف اا ض م و اساس ،در نیبک ایا ازی یاع،

وابای اس؛ .اعی یاد ،بی ضنرلیا ض لفی ا اساسی ،در

اس؛ ه تقطا آغازیر ضااره؛ و ا کیار و پایی و

سرضایا ازی یاع ،و ضقیرا اصی  ،ضی یری؛ پایی ار

بایر ا ا رواب هنااران اس؛ [.]14 ،13 ،10 ،6 ،5

سرزضیر ،ع کرد سیایم ض یریی ،را تقای؛ ض،هن و

ضف ام اعی اد در ضباحث ضی یری؛ و برتاضی رییر

ضط ئناً سیایماا ازی اع ،تیا آور دارا ش ضقییاا ش

سرزضیر تیازر تیای؛ .ضف یام اعی یاد در برتاضی رییر

اعی ادِ باالی ،کااان باد [.]30

سرزضیر و اعی اد ع اض ،ب دسیاارایا دولیی ،بیرا

اعی اد پیشنرط ضااره؛ و ا کار اس؛ و بقا
و پای ار رواب بیر هنایاران بی اعی یاد اییراد بی
یک یار وابای اس؛ .اعی اد یاای ضثب؛ چن گاتی ا
دارد ،از ز

تققخ رییاراا ضایارهی ،،تایکیالت

سازضات ،سازگار ،هااش اکیالیات و درگیر در بیر
ب رر برداران ضنابت طبیل ،،هااش ارین اا ازرای ،،و
ایرایش تااتای ،سازضاندا ،گروا.]28 ،27 ،13 ،6[ ،
اعی اد تییةا بیرام هینش ایا ازی یاع ،ضازیاد در
گروراا و اتة راا و یلالیی؛ایا ازی یاع ،اسی؛.
ضیی،تییاان اعی ییاد را یکیی ،از عناصییر ض ییم و حیییات،ش
ضااره؛ ت ق ،هرد .اعی اد ایراد بی یکی یار ،اعی یاد

حفاظ؛ ضنابت طبیل ،ب هار گریی ن ر اس؛ .ا چنییر،
اعی اد زرء اساسی ،سیاسی؛گیذار و ازیرا ضاییخ
طرحاا ضنابت طبیل ،در تظر گریی نی ر اسی؛ [،24
 .]32 ،29ا چنیر ،ض،تاان بیان هیرد هی بی،اعی یاد
ضق ودیی ،اساس ،در یلالی؛ایا ز لی ،و تیاایق،،
تاسییلا تییاآور  ،و رویکرداییا تةربیی ،بییرا ح ی
ضاکالت ضقاا
ض لفی ا ه یی

ض،ناد .اعی اد در تققیقات زیاد
در تییا آور و کروزیی ،ضی یری؛

ضایخ و پای ار سرزضیر در تظر گریی ن ر اس؛ [.]30
با تاز ب ضطالب بیانن ر ،ض ،تاان بیان هرد ،در
راسیا تققخ تاسلا پای ار ضق  ،و ضی یری؛ پایی ار
سرزضیر ،تازی بی ابلیاد اتایات ،از ز ی سیرضایا

ایراد ب ت اداا ،و اعی اد دول؛ ب ضردم سبب گایر

ازی ییاع ،اا ییی؛ ویییژرا دارد .بنییابرایر ،اعی ییاد و

و تل یخ ضااره؛ اا ازی اع ،ضی ،نیاد .در واقیت،

ضااره؛ دو بُل اساس،ش سرضایا ازی اع ،ات  .با تاز

برک ،اعی اد را سرضایا ازی اع ،ض،تاضن و بر آناتی

ب اا ی؛ اعی اد و ضااره؛ در تص

ه ایر سرضای باعث هااش ارین اا برامهنشاا

سرزضیر و تقایی؛ تیا آور سیاییم ازی یاع ،در

گر اتطبیاق،

ازی اع ،و اقیصاد و اق اضات ضرتب با آن ض،نیاد

برابر اکیالالت و کطراا ضخی

[ .]2اعی ییاد بییرا اییر رابط ی و سیایییم ازی ییاع،

ارزیاب ،ابلاد سرضایا ازی اع ،بیا تأهیی بیر اعی یاد و

ضرور اس؛ ،زییرا اعی یاد سیبب هیااش تایرضیات،

ضااره؛ در ارتباط با پرو ة بیرال ی RFLDL1 ،در

ض ،ناد و رسی ن ب اا اف را تا ی ض ،هنی [ ]3و،
در واقیت ،ضلییار ه یی

و اساسی ،بیرا نیروع

 ،در ایر تققیخ ب

 .1پرو ة بیرال  ،احیا اراض ،زنا  ،و تخریبیایی با تأهی ویژر
بر اراض ،حااس ب یرسایش باد و کاااا نار

628

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دورة  ، 68شمارة  ،3پاییز 1394

ن رسیان سرایان اسیان کراسان زناب ،پرداکی نی .
ایر پرو ة بیر ال ی ،در اسییان کراسیان زنیاب ،در
ن رسیییان سییرایان از سییال  1391در چ ییار پییای ات
ع یات ،ن ه یک ،از پای اتاا روسییا زتایای،
اس؛ .در ایر تققیخ اثربخا،ش پرو ر بر ضیران سرضایا
ازی اع ،ایر روسییا بررسی ،نی  .رویکیرد و رو

روششناسی تحقیق
معرفی منطقة مورد مطالعه
ضق ودة ضارد ضطالل یا پای ات سیرایان ،بیا وسیل؛
 51229.5اکیییار ،در ن ی ال نییرق ،اس ییان کراسییان
زناب ،واقت ن ر و در ضق ودة ن رسیان سرایان قرار

تق ی نبک اس؛ بیا اسییفادر

دارد .پای ات در تقای ات سیاس ،هاار در ضقی ودة

تق ی نبک ض،تاان ضیران پیات اا اعی یاد

داایاناا ضصلب ،،آیام ،و س ق ل قرار گرییی و

و ضاییاره؛ را در بیییر ذ تفلییان ضق یی ،در قالییب

یاص ا ایر ضنطق تا ضرهر اسییان  153هی یاضیر اسی؛.

ه یی اا کرد تاسیلا روسییا زتایای ،سینةی و

پای ات سرایان از نی ال بی هیارایا زرد ،کیارو،

ارزیاب ،هرد .آگاا،دانیر از ضیران سرضایا ازی اع ،و

ایا  ،و نش تا ،از زنا

ب اراض ،س ق لی  ،چیار

تق ی اثربخا ،پرو ر بر ضیران ایر ض لفا ازی اع ،تا

گییر  ،و چییار گییرم ،از نییر ب ی هییاراییا نییاا،

تققیخ بر ضبنا رو
از رو

ح ود زیاد ض ،تاات چالش اا پییش رو یراینی

ضالاد و سیارهار ،و از غر

تاات ن ساز زااضت ضق  ،و ظریی؛سیاز در درون

زااریر  ،ضنار  ،و دو حصاران ضق ود ن ر اس؛.

ازی اع را تا ی هن .

ضنطقا ضارد ضطالل در ایر بررس ،روسیا زتاای ،از

ب اراض ،دنیی ،بنی

تاابت ن رسیان سرایان اس؛.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی روستای زنگویی در شهرستان سرایان ،استان خراسان جنوبی
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ا ف بررسی ،نیاد .اییر بررسی ،و ارزییاب ،در دو

روش کار
در ایر تققیخ برا تق ی و ارزیاب ،سرضایا ازی اع،
پرو ة  RFLDLو تق ی رواب بیر ذ تفلیان ضق ی،
از رویکرد تق ی نبک اا ازی یاع )SNA( ،در دو
ضرح و بازة زضات،ی ناض قب از ازرا پرو ر و بل
از ازرا پرو ری در سال  1394اسیفادر ن .

ایییر پییژواش تخایی؛ بییر اسییاس رو

پی ایایی ،و

بررس ،اسناد ضازاد گرور اا یا ایراد در ایر گیرور و
ه ییا کرد تاسلا روسییا زتایای ،ضایخص نی .
ضایقیم و ضصاحب با ایر ییم از اییراد تک یی نی .

اضروزر ،یک ،از ابراراا ض م برا ضطالل و تق ی و
ض ل ساز ساکیاراا ازی اع ،و اقیصیاد در بییر
تق یی نیبکا

ازی اع )SNA( ،اس؛ ه در داک هاار تیر در ایر
زضین ی تققیقییات ،اتةییام ن ی ر اسیی؛ .رو

تق ی ی

نبک ا ابرار ه ّ ،و ریاضی ،اسی؛ هی ضی،تیاان
ساکیاراا ازی اع -،اقیصاد را در بییر ذ تفلیان
ضق  ،طراح ،و تق ی هیرد .رو

تاار ازی اع ،در روسیا زتایای ،تق یی نیاد .در

س س ،پرسش تاضا تق ی نبک ا از طرییخ ضایاا ة

روش تحلیل شتکه

ذ تفلیان ضق ی،ش ضنیابتش طبیلی ،رو

ضرح ا ضخی

بیاد تیا اثربخای ،پیرو ة  RFLDLاز

تق یی نیبک ا

بر اساس ضلیاراا و نیاکصایا ه ّی ،قیادر اسی؛
رواب ازی اع ،و تبادالت اقیصاد بییر اییراد را در
قالب یم ساکیار نبک ا دی ار هن .
گییروراییا ای ف در ایییر تققیییخ اع،ییا اییر
زیرگرور در روسیا و سرگروراا ه ییا کرد تاسیلا
روسیا زتاای،ات  .یکی ،از اای اف ازرایی ،پیرو ة
بیییرال یی RFLDL ،تقاییی؛ ارتباطییات و تلییاضالت
سرگرورایا ،بی عنیاان رابیران ضق ی ،،در روسییا
زتاییای ،اسیی؛ تییا بیییاان از طریییخ تقاییی؛ سییرضایا
ازی ییاع ،تییا آور سیایییم ازی ییاع ،را در ضقابی
کطراا و تنش اا ضقیط ،ارتقا داد .بنابرایر ،در ایر
ضطالل سل ،ن ر اس؛ رابطا اعی یاد و ضایاره؛ ،از
ض متریر ابلاد سرضایا ازی یاع ،،در بییر گیرورایا

تل اد ایراد پرسشنات ر در ایر تققییخ  125تفیر در
قالب  14گرور ضخی

باد ه  ،عالور بر اع،یا ایر

گرور ،رواب بیر سرگرور اا ضخی ی
نی  .در ایییر تققیییخ از رو

تییر سینةش

نییبکا هاضی  ،هی بییر

ت ات گیر ه از اع،ا یم نبک تأهیی ضی،هنی ،
اسیفادر ن  .در ت ای؛ ،دادرایا ز یتآور نی ر در
ترمایرار  UCINETتاخا  6/507تق ی ن .
ضالا تلییر ضلیاراا و نیاکص ایا سین برتاضیا
ع

تق ی و ارزیاب ،ازی اع -،سیاسی ،پرو رایا

ضنابت طبیل ،هاار اس؛ [ .]15از نیاکصایای ،هی
ضطابخ اا اف تلری ن ة ایر تققیخ ات ازرگیر نی
ض،تاان ب ضاارد زیر انارر هرد:

تراکم 1شتکه
تراهم در نبکا اطالعات ،،ب عناان تایب؛ گیررایا
اطالعات ،ضازاد در یم نیبک  ،بی تلی اد ضیاهری م
گرراا ض کر تلری

ض،ناد ایر در صارت ،اس؛

ه ار ها ،در گرور اطالعاتش را با سایر ایراد گرور
ب انیراا باذارد .تراهم نبک ضق ودرا بیر صیفر
درص و  100درص اس؛ .نبک اای ،بیا تیراهم بیاال
زضین اا ازی اع ،ب ن ت ب امپیاسی ا را تاکی
1. Density
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ض،دان ه در آن هنااران ض،تااتن اطالعیات را بی
انیراا باذارت و وظای

ضراقبی ،را ا اانر هنن و

در ضنابت با ا ی یار نیریم نیات  .بنیابرایر ،تیراهم
باال نبک با یلالساز ضکرر و ضاثختر ح ای؛اا
غیررس  ،امبای اس؛ [.]13

کوتاهترین فاصله 4میان دو کنشگر (میبانگین
فاصلة ژئودزی )
ایر ناکص تااندان ة ضیران هاتارتریر ضایر در بیر
دو زفیی؛ هناییار بییر اسییاس پیاتیی اا اعی ییاد و
ضااره؛ اس؛ .ار چ ضیران ایر ناکص ه یر بانی

اندازه 1شتکه

سییرع؛ گییرد

و گایییر

اعی ییاد و پیاتیی اا

تل اد پیات اا ضازاد در یم نبکا رواب را تایان

ضاارهی ،در بیر ایراد و ضییران اتقیاد و یایاتا 5،در

ض،دا  .ارچ تل اد پیات اا بیایر بان  ،بالطبت ضیران

زاضل بیایر کااا ن  .بنابرایر ،بی وقی؛ ه ییر

تراهم تیر در نبکا رواب ایرایش کااا یای؛ [.]5

بییرا اعی ادسییاز در نییبک تیییاز کااایی بییاد و
ا اانر ساکیر ایراد در نبک برا ازرا ضی یری؛

دوسویگی 2پیوندها در شتکه

ضاارهی ،با صرف وق؛ ه یر اتةام کااا گری؛.

ب ضنظار تلییر ضیران پای ار نبکا روابی و ضییران
ضیقاب ی بییادن پیات ی اا اعی ییاد و ضاییاره؛ از ایییر
ناکص اسیفادر ض،ناد .ار چ ضیران اییر نیاکص

معرفی پروژة بین الالللی  RFLDLدر اسبتان
راسان جنوبی

در نبکا رواب بیایر بان تااندان ة باالبادن ضیران

پرو ة احیا اراض ،زنا  ،و تخریبیایی بیا تأهیی

رواب ضیقاب سازت ر بیر ایراد حاضر در نبک اسی؛

ویژر بر اراض ،حااس ب یرسایش باد و کاااا

و پای ار نبکا رواب را ت،ی یر ضی،هنی [ .]29در

نار ( )RFLDLاق اض ،ضایرا اسی؛ بییر سیازضان

ایییر تققیییخ ایییر نییاکص در سییطح هیی نییبک

زنا اا ،ضراتت و آبخییردار هایار (( )FRWOبی

ات ازرگیر ن .

عنییاان ت این ی ر دولیی؛ ز ییار اسییالض ،ایییران)،
تا یالت ز ات ،زیای؛ضقیطی ،)GEF( ،و سیازضان

انتقالیافتگی 3پیوندها در شتکه
ایر ناکص از ب انیرااگذار پیات اا بیر س ییرد،

کااروبییار و هاییاورز ض ی ضیق ی ( ،)FAOه ی از
هانشاا دول؛ ز ار اسالض ،ایران در تاسیل

ه یک ،از آناا ب عنیاان پی ارتبیاط ،بییر دو ییرد

و ازرا رویکرداا تاسیلا پایی ار ضقیی زیای؛

دیار اس؛ ،حاص ض،ناد [ .]26ارچ تلی اد اییراد

ضناطخ کام و تی کام هایار از طرییخ ازیرا

اتیقال دان ة پیات اا بیایر بان  ،ضیران اییر نیاکص

طییرحاییا ضیی یری؛ پای ی ار یک ارچ ی و ضاییارهی،

باالتر اس؛ و در تییة پایی ار و دوام روابی را در

سرزضیر و زنا ( )SLFMح ای؛ ضی ،هنی  .ضی ت

بیر هنااران ب دتبال دارد.

ازرا ایر پرو ر پنل سیال ( 1390ی  )1395اسی؛ و
از ضرداد  1390در پای ات سرایان در حال ازراسی؛.
1. Size
2. Reciprocity
3. Transitivity

4. Geodesic Distance
5. Solidarity
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حاضا آبخیر سرایان با ضااح؛  163568اکیار واقت

 .3ایرایش ظریی؛ ض ی ،و ضق ی ،در ح ایی؛ از

در اسیان کراسان زناب ،یک ،از پای اتایای ،اسی؛

ازرا گایردر و ا زاتبا اق اضات صارتگریی در

ه برا ازرا ایر پرو ر اتیخا

نی  .اییر حاضی

ایر پرو ر در سایر اراض ،کام و تی کام ایران.

دارا اهاسیایم کایم و تی ی کایم و ضنیابت آ

ا چنیر ،از ز ی رویکردایا ازرایی ،پیرو ر

ضق ود اس؛ .دس؛ات رهاران و ذ تفلان اصی  ،اییر

عبارت اسی؛ از :گاییر

پرو ر زااضت ضق  ،و ضیردم سیاهر در حاضی ایا

یک ارچ ی و ضاییارهی ،سییرزضیر و زنا ی ()SLFM

آبخیر پای اتِ پرو راتی هی در ازیرا و برتاضی رییر

ازرا برتاض اا یا طیرحایا یک ارچیا ضایارهی ،در

اق اضات یک ارچا ضاارهی ،ض یری؛ پای ار سرزضیر و

سطح حاضا آبخیر و روسیااا پای ات پرو ر ب باد

زنا در سیطح روسییااا و حاضی ایا آبخییر بی
ضنظار پیرداکیر بی چیالشایا تخرییب سیرزضیر،
زنا زدای ،،و هااش تناع زیای ،ضااره؛ ض،هنن .
وز ت ایر ایر پرو ر دارا بادنش اولای؛ ض  ،و تلری ِ
آن بییر اسییاس تیازاییا ضییردم ضق یی ،اسیی؛ .پییرو رْ
ضکاتیا ی  ،ایةییاد کااا ی هییرد ه ی بییر اسییاس آن
ضاکالت ضق  ،در ت ویر سیاس؛اا ض  ،اتلکیاس
کااا دان؛ و باللکس اا اف سیاس؛ اا ض  ،در
سطح ضق  ،ب هار بردر کااا ن  .بی بییات ،دیایر،
ایر پرو ر ضردم را در ضقار ازرا برتاض ایا کیاد
قرار ض ،دا و کی ضات حاصی از اهاسیاییم را بی
عناان ضائ ا ه یی

در ب بیاد وضیلی؛ ضلیای؛

ضردم ض تظر قرار ض،دا [ .]17از ز

اا اف اییر

پرو ر ض،تاان انارر هرد ب :
 .1از ضیییان بردانیییر ضااتییت ه ی ی

ش پیییشش رو

ض یری؛ پای ار سرزضیر و زنا
 .2احیا تناع زیای ،و ایرایش ظریی؛ اراض ،و
چاییمات ی ازاا زنا یی ،تخریییبیایی ی ب ی ضنظییار
ب رربردار از ک ضات و ضقصاالت ب دسی؛آضی ر از
اهاسیایم و در تییة ایةاد ضلیای؛ پایی ار ،اضنیی؛
غییذای ،،و ضقاب ی بییا بیابییانزاییی ،از طریییخ ارتقییا
یلالی؛اا یک ارچا ضاارهی ،در سطح حاضا آبخیر
در دو سای؛ پای ات پرو ر

ظرییی؛ِ ضی یری؛ِ پایی ار

ی،ا سازضات ،و سیاس؛ گذار با ای ف گنةاتی ن
رویکرد ضاارهی ،و یک ارچا  SLFMایرایش آگیاا،
و تل یم رو اا و تةار

آضاکی نی ر و ضی یری؛

هارآض پرو ر.
در ایر پرو ر بر رار ات از گرور اا کرد تاسلا
روسیای ،تأهیی نی ر اسی؛ .در اییر تققییخ روابی
ازی اع ،ذ تفلان ضق  ،در سطح زیرگروراا کیرد
تاسل و ا چنیر رواب اعی یاد و ضایاره؛ در بییر
سرگرور اا ار زیرگیرور در روسییا زتایای ،،بی
ضنرلا رابران ضق  ،،بررس ،و تق ی ن .

نتایج
تق ی ساکیار پیات اا اعی اد و ضااره؛ در بییر
زیرگروراا کرد تاسلا روسیا زتایای ،در سیطح
هالن
ناکص تیراهم (ضییران اتایةام درونگروای ،و
سرضایا ازی اع )،در بیر گروراا روسیا زتایای،
در دو ضرح ی قب از ازرا پرو ر و بلی از ازیرا
آن
ایراد در روسیا زتاای ،ب چ اردر گرور تقایم
ن ت  :گروراا اضام رضیا ،اضیرال ی ضنیر ،ایثیارگران،
ایثارگران  ،2تالنیاران ،ز یاد  ،داضی اران ،نیقایخ،
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ن یم ،ص ف ،قائم ،هیارآیریر ،هایاورزان ،و گیرور

تاب؛ ب سایر گروراا ضازاد در روسیا زتایای،

الل  .در سطح هالن ،ار یم از گرورایا ضازیاد در

در ضرح ییا بلیی از ازییرا پییرو ر برکییاردار بییاد.

روسیا ضارد تظر ب عناان یم نبک در تظر گرییی

ا چنیر ،گرور ن یم بیا ضییران تیراهم  42درصی در

نی  .در اداضی  ،نییاکص تییراهم در بیییر گییروراییا

پیات ی اعی ییاد و ضیییران تییراهم  46درص ی در پیات ی

ضازاد در روسیا زتایای ،در دو ضرح ی ی

ضااره؛ ه یریر ضیران تراهم را در ایر دو پیاتی در

ضخی

قب از ازرا پرو ر و بل از ازرا آنی بررس ،ن .

ضرح ا بل از ازرا پیرو ر دانی؛ .بنیابرایر ،ضییران

با تاز ب ز ول  1در بیر گرور ایا ضخی ی ،

اتاةام ازی اع ،و سرضایا ازی اع ،درونگروا ،ایر

گرور هارآیریر با ضییران تیراهم  81درصی در پیاتی

گرور تاب؛ ب سایر گروراا ضازاد در ضرح ا بلی

اعی اد و گرور اضیرال ضنیر با ضیران تراهم  71درصی

از ازرا پرو ر ه ییر بیاد .بنیابرایر ،بیرا اییرایش

در پیات ضااره؛ دارا بیایریر ضیران تیراهم بیرا

ضیران اعی اد و ایرایش ا کار و ضایاره؛ در بییر

پیات اا اعی اد و ضااره؛ در ضرح ا قب از ازیرا

ایراد ضازاد در ایر گرور بای اق اضات ،صارت پذیرد

پرو ر بادت  .بنابرایر ،ایر گرورایا از ضییران اتایةام

تا اتاةام ازی اع ،و ب دتبیال آن سیرضایا ازی یاع،

ازی اع ،و سرضایا ازی یاع ،درون گروای ،بیاییر

ایر گرور تقای؛ ناد .ا یان طیار هی تییایل تایان

تاب؛ ب سایر گروراا ضازاد در روسیا در ضرح یا

ض،دا  ،ضیران تیراهم پیاتی اا اعی یاد و ضایاره؛

قب از ازرا پرو ر برکاردار بادت  .ا چنیر ،گیرور

برا ا ا گرورایا در ضرح یا بلی از ازیرا پیرو ر

ن یم با ضیران تیراهم  23درصی در پیاتی اعی یاد و

تاب؛ ب ضرح ا قب از ازرا پیرو ر اییرایش یاییی

گرور صی ف بیا ضییران تیراهم  28درصی در پیاتی

اس؛ .ایر تییة بیان ض،هن ه بل از ازیرا پیرو ة

ضااره؛ از ه یریر ضیران تراهم درون گروا ،در ایر

 RFLDLاعی اد ایراد ضازاد در گیرورایا ضخی ی

دو پیات در ضرح ا قب از ازیرا پیرو ر برکیاردار

ب یک یار ایرایش یای؛ و ایراد ضااره؛ و ا کار

بییاد .بنییابرایر ،ضیییران اتاییةام ازی ییاع ،و سییرضایا

بیایر و ب یر با یک یار دانین  .در تییةی  ،اییرایش

ازی اع ،ایر گرورایا تایب؛ بی سیایر گیرورایا در

تراهم پیات اا اعی اد و ضااره؛ در بییر آنایا بی

ضرح ا قب از ازرا پرو ر ه یر باد.

ایرایش اتاةام ازی یاع ،و سیرضایا ازی یاع ،آنایا

در ضرح ییا بل ی از ازییرا پییرو ر تیییر ،در بیییر
گروراا ضخی

ضنةر ن ر اسی؛ .بنیابرایر ،ازیرا

پیرو ة RFLDL

 ،گرور هارآیریر با ضیران تیراهم 93

تأثیر ضثبی ،در روت ایرایش اعی اد و ا کار ایراد با

درص در پیات اعی اد و ضییران تیراهم  85درصی در

یک ی یار دانیی؛ و در ایییرایش سییرضایا ازی ییاع ،و

پیات ضایاره؛ دارا بیاییریر ضییران تیراهم بیرا

اتاةام ازی اع ،ایراد ض ثر باد اییر تییةی یکی ،از

پیات اا اعی اد و ضااره؛ در ضرح ا بل از ازیرا

اولای؛اا ضرور و ض م تاسلا پای ار اس؛.

پرو ر بادت  .بنیابرایر ،اییر گیرور از ضییران اتایةام
ازی اع ،و سرضایا ازی یاع ،درون گروای ،بیاییر
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جدول  .1میزان شاخص تراکم درونگروهی (انسجام و سرمایة اجتماعی درونگروهی) در سطح گروههای روستای زنگویی

ضرز اهالا یم

گرور

اضام رضا

اضیرال ضنیر

ایثارگران

ایثارگران 2

تالناران

ز اد

داض اران
روسیا زتاای،
نقایخ

ن یم

ص ف

قائم

هارآیریر

هااورزان

الل

تاع پیات

ضرح ا قب از ازرا پرو ر
تراهم()%

تل اد ایراد

ضرح ا بل از ازرا پرو ر
تل اد ایراد

تراهم()%

اعی اد

29

51

29

83

ضااره؛

29

39

29

79

اعی اد

10

83

10

89

ضااره؛

10

71

10

84

اعی اد

15

52

15

61

ضااره؛

15

52

15

61

اعی اد

12

58

12

65

ضااره؛

12

45

12

55

اعی اد

16

52

16

67

ضااره؛

16

49

16

67

اعی اد

21

70

21

80

ضااره؛

21

62

21

74

اعی اد

15

67

15

83

ضااره؛

15

68

15

75

اعی اد

16

38

16

50

ضااره؛

16

34

16

47

اعی اد

14

23

14

42

ضااره؛

14

32

14

46

اعی اد

10

43

10

72

ضااره؛

10

28

10

66

اعی اد

17

59

17

75

ضااره؛

17

36

17

64

اعی اد

11

81

11

93

ضااره؛

11

69

11

85

اعی اد

14

67

14

74

ضااره؛

14

58

14

69

اعی اد

15

72

15

84

ضااره؛

15

54

15

73
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ب ی طییار ه یی ،،در روسیییا زتاییای ،ضیییاتایر

ضااره؛ دارا باالتریر ات ازة ناکص اتیقالییاییا،

ناکص تراهم برا پیات اعی یاد در ضرح یا قبی از

اس؛ .ا چنیر ،گرور نی یم بیا اتی ازة نیاکص 20

ازرا پرو ر ب ضیران  72درص و در ضرح یا بلی از

درصی در پیاتی اعی ییاد و گییرور صی ف بییا اتی ازة

ازرا پرو ر ب ضیران  84درص ات ازرگیر ن  .ایر

ناکص اتیقالیاییا 10 ،درصی در پیاتی ضایاره؛

تییة تاان ض،دا تراهم پیاتی اا اعی یاد در بییر

دارا ه یریر ات ازة ایر نیاکص در ضرح یا قبی از

ایراد بل از ازیرا پیرو ر اییرایش یاییی و اتایةام

ازرا پرو ر اس؛ .در ضرح ا بل از ازرا پرو ر تیر

ازی اع ،و در تییةا آن سرضایا ازی اع ،ایراد تیر بل

گرور نقایخ با اتی ازة نیاکص  30درصی در پیاتی

از ازرا پرو ر ایرایش یایی اس؛ .ا چنیر ،ضیاتایر

اعی اد و گرور داض اران با ات ازة نیاکص  32درصی

ناکص تراهم برا پیات ضااره؛ در ضرح ا قبی از
ازرا پرو ر بی ضییران  54درصی و بلی از ازیرا
پرو ر ب ضیران  73درص برآورد ن  .ایر تییةی تییر
بیان ض،هن ه ازیرا پیرو ر تااتایی یلالیی؛ایا
ضاارهی -،اتطباق ،و ا کار را در بیر ایراد ایرایش
دا و ایراد ضااره؛ و ا کار بیایر با یکی یار
دانی بانن  .در ت ای؛ و ب طار ه  ،،ض،تیاان بییان
هرد ه ازرا پرو ة  RFLDLبی اییرایش اعی یاد و
ضااره؛ ایراد در روسیا زتاای ،ضنةر ن ر اس؛.

میزان دوسویگی و انتقالیبافتگی پیونبدها در
بین زیرگروههای رد توسعة روستای زنگویی
ز ول  2تیایل اتی ازرگییر نیاکص اتیقیالییاییا،
پیات اا را در بیر زیرگرورایا ضازیاد در روسییا
زتاای ،تاان ض ،دا  .ا یان طیار هی تییایل تایان
ض،دا  ،زیرگیرور هیارآیریر بیا اتی ازة نیاکص 64
درص در پیات اعی اد و ات ازة ناکص  53درص در
پیاتیی ضاییاره؛ دارا بییاالتریر اتیی ازة نییاکص
اتیقالیاییا ،بر اساس ایر دو پیات در ضرح ا قبی از
ازرا پرو ر اس؛ .در ضرح ا بل از ازرا پرو ر تیر
زیرگرور هارآیریر بیا اتی ازة نیاکص  84درصی در
پیات اعی اد و اتی ازة نیاکص  71درصی در پیاتی

در پیات ی ضاییاره؛ دارا ه یییریر ات ی ازة نییاکص
اتیقالیاییا ،اس؛ .ا ان طار ه تیایل تاان ض،دا ،
ات ازة ایر ناکص در ار دو پیات اعی اد و ضااره؛
در ضرح ا بل از ازرا پرو ر تاب؛ ب ضرح ا قب از
ازرا ایرایش یایی اس؛ .ایر اضر تاان ض،دا ه بل
از ازرا پرو ر اتقاد و ا بایا ،ایراد بیایر ن ر و
نبک ا ضیلادل تر و ضیاازن تر در بیر گرورایا نیک
گریی اس؛ و ازرا پرو ر تیأثیر ضثبی؛ و کیاب ،در
تلادل نبک و ایرایش پای ار نبک گذانی اسی؛ و
سبب ب باد یلالی؛اا ضاارهی ،و ب انیرااگذانیر
ارچ بیایر پیات اا ازی یاع ،در بییر گیرورایا
ضازاد در روسیا زتاای ،و ب بیاد پایی ار نیبکا
ازی اع ،ضازاد در ضنطق ن ر اس؛.
ب طار ه  ،،ضیاتایر ات ازة ناکص اتیقیالییاییا،
در روسیا زتاای ،بیرا پیاتی اعی یاد بی ضییران 51
درص در ضرح ا قب از ازرا پیرو ر و بی ضییران 67
درص در ضرح ا بل از ازراس؛ .در پیات ضااره؛ تیر
ات ازة ایر ناکص ب ضیران  44درص در ضرح ا قب از
ازرا پرو ر و ب ضق ار  62درصی در ضرح یا بلی از
ازراس؛ .ایر تیایل تیر بیان ض،هن هی بلی از ازیرا
پرو ة  RFLDLتلادل و تاازن نبک و سرضایا ازی اع،
نبک در روسیا زتاای ،ایرایش یایی اس؛.
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ضرز اهالا یم

گرور
اضام رضا
اضیرال ضنیر
ایثارگران
ایثارگران 2
تالناران
ز اد

روسیا زتاای،
داض اران
نقایخ
ن یم
ص ف
قائم
هارآیریر
هااورزان
الل

ضرح ا قب از ازرا پرو ر

ضرح ا بل از ازرا پرو ر

تاع پیات

تل اد ایراد

اعی اد

29

39

ضااره؛

29

31

26

اعی اد

10

70

63

72

ضااره؛

10

52

68

76

67

اعی اد

15

40

37

52

45

ضااره؛

15

39

48

48

52

اعی اد

12

54

43

65

50

ضااره؛

12

64

45

77

55

اعی اد

16

51

38

55

49

ضااره؛

16

53

35

59

49

اعی اد

21

60

50

68

66

ضااره؛

21

46

42

67

57

اعی اد

15

56

51

76

68

ضااره؛

15

60

48

70

57

اعی اد

16

27

26

34

34

ضااره؛

16

29

25

35

32

اعی اد

14

50

20

71

30

ضااره؛

14

55

27

68

37

اعی اد

10

34

26

66

50

ضااره؛

10

13

10

53

50

اعی اد

17

45

45

60

61

ضااره؛

17

36

25

51

49

اعی اد

11

69

64

90

84

ضااره؛

11

61

53

78

71

اعی اد

14

59

44

73

55

ضااره؛

14

48

42

60

51

اعی اد

15

59

58

74

71

ضااره؛

15

35

39

55

57

دوسایا)%(،

اتیقالیاییا)%(،

دوسایا)%(،

اتیقالیاییا)%(،

32

72

67

68

63
64
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میانگین فاصلة ژئودزی در پیوند اعتالباد و
مشارکت در بین گبروههبای برد توسبعة
روستای زنگویی
ات ازة ناکص ضیاتایر یاصی ا ئادزییم در ضراحی
قب از ازرا پرو ة  RFLDLو بل از ازرا پیرو ر
برا پیات اا اعی اد و ضااره؛ در بیر گیرورایا
ضخی

روسیا زتاای ،بررس ،ن ز ول  3تییایل

آن را تاان ض،دا .
در ضرح ا قب از ازرا پرو ر ه یریر یاص بیر
دو هناار برا زیرگرور هارآیریر بر اساس ضییاتایر
یاص ا ئادزییم  1/17در پیاتی اعی یاد و زیرگیرور

ضایر بیر دو هناار در ضرح ا قبی از ازیرا طیرح
برا زیرگرور نقایخ بر اساس ات ازة ضیاتایر یاصی ا
ئادزیم  2/34در پیات اعی اد و در پیات ضایاره؛
تیر برا زیرگرور ایثارگران  2با اتی ازة  1/75بیاد .در
تییة  ،سرع؛ گرد

اعی اد و ضااره؛ در بیر ایراد

ایر گروراا در ضرح ا قبی از ازیرا طیرح از سیایر
گروراا ه یر باد ،ول ،در ضرح ا بل از ازرا پرو ر
تیر هاتار تریر ضایر بییر دو هنایار بیرا زیرگیرور
ص ف با اتی ازة ضییاتایر یاصی ا ئادزییم  1/86در
پیات اعی اد و در پیاتی ضایاره؛ تییر بیرا گیرور
نقایخ با ات ازة ضیاتایر یاص ا ئادزیم  1/65باد .در

داض اران با ات ازة ضیاتایر یاصی ا ئادزییم  1/31در

تییة  ،در ضرح ا بلی از ازیرا طیرح تییر ه ییریر

پیاتی ضاییاره؛ بییاد .در تییةی  ،در ضرح ییا قب ی از

سرع؛ گرد

اعی اد و ضااره؛ برا ایراد ضازیاد

ازرا پرو ر ایر گروراا از اتقاد و یااتا ،بیاییر

در ایر گروراا باد .در تییة  ،اتقیاد و یایاتا ،بییر

تاب؛ ب سایر گروراا برکاردار بادت و ایراد در ایر

ایر ایراد تاب؛ ب سایر گرورایا ه ییر اسی؛ و بایی

گرور با سرع؛ بیایر ب یک یار دسیرس ،دانیین .

وق؛ بیایر بیرا ا اانیر سیاکیر اییراد در اییر

در ضرح ا بل از ازرا پرو ر تیر ه یریر یاص بیر

گروراا برا ض یری؛ یم ضنبت ضاخص صرف هیرد.

دو هناار برا زیرگرور هارآیریر بیر اسیاس اتی ازة

بنابرایر ،برتاض ریر اا بای ب گات ا تنظیم ناد هی

ضییاتایر یاصی ا ئادزیییم  1/06در پیاتی اعی ییاد و

سبب ایرایش اتقاد و یااتا ،اییراد ضازیاد در اییر

ات ازة  1/14برا پیات ضایاره؛ بیاد .در تییةی  ،در

گروراا و ایرایش سرع؛ دسیرس ،ایراد بی یکی یار

ضرح ا بل از ازرا پرو ر ،ایر زیرگیرور از اتقیاد و

ناد.

یااتا ،بیایر تاب؛ ب سایر گروراا برکاردار باد
و ایراد در ایر گرور با سیرع؛ بیاییر بی یکی یار

ب طار ه  ،،در روسیا زتاای ،ضیاتایر یاصی ا
ئادزیم برا پیات اعی اد در ضرح ا قب از ازیرا

دسیرس ،دانین و تا آور آناا در ضقاب تنشاا

پرو ر  1/51و در ضرح ا بلی از ازیرا پیرو ر 1/26

ضقیط ،تاب؛ ب سایر گیرورایا بیاییر بیاد و وقی؛

اس؛ .ایر تییة تاان ضی،دای هی سیرع؛ گیرد

ه یر برا ا اانرساکیر ایراد در ایر گرور بیرا

اعی اد بیر ایراد بل از ازرا طرح در ضقایا با قبی

ض یری؛ یم ضنبت ضاخص صرف ن و ،در ت ایی؛،

از ازرا آن اییرایش یاییی و ازیرا طیرح ضازیب

اعی ادساز و یلالی؛اا ز لی ،در اییر دو گیرور

ایرایش اتقاد و یااتا ،در ضیان ایراد ن ر اس؛.

سریتتر اتفا کااا اییاد.
ا چنیر ،با تاز ب تیایل ز ول  ،3هاتیارتیریر
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در مرحلة قبل و بعد از اجرای پروژه

ضرز اهالا یم

گرور
اضام رضا
اضیرال ضنیر
ایثارگران

روسیا زتاای،

ایثارگران 2
تالناران
ز اد
داض اران
نقایخ
ن یم
ص ف
قائم
هارآیریر
هااورزان
الل

ضرح ا قب از ازرا پرو ر

ضرح ا بل از ازرا پرو ر

ضیاتایر یاص ا ئادزیم

ضیاتایر یاص ا ئادزیم
1/16

تاع پیات

تل اد ایراد

اعی اد

29

1/50

ضااره؛

29

1/61

1/20

اعی اد

10

1/18

1/16

ضااره؛

10

1/28

1/15

اعی اد

15

1/54

1/38

ضااره؛

15

1/52

1/39

اعی اد

12

1/45

1/26

ضااره؛

12

1/75

1/58

اعی اد

16

1/55

1/32

ضااره؛

16

1/57

1/32

اعی اد

21

1/29

1/16

ضااره؛

21

1/37

1/25

اعی اد

15

1/27

1/16

ضااره؛

15

1/31

1/24

اعی اد

16

2/34

1/59

ضااره؛

16

1/69

1/65

اعی اد

14

2/21

1/55

ضااره؛

14

1/74

1/55

اعی اد

10

1/66

1/28

ضااره؛

10

1/86

1/33

اعی اد

17

1/41

1/24

ضااره؛

17

1/72

1/31

اعی اد

11

1/17

1/06

ضااره؛

11

1/34

1/14

اعی اد

14

1/32

1/25

ضااره؛

14

1/47

1/30

اعی اد

15

1/27

1/15

ضااره؛

15

1/49

1/26
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ا چنیر ،برا پیات ضااره؛ تیر ضیاتایر یاص ا
ئادزیم در ضرح ا قب از ازیرا پیرو ر بی ضییران
 1/55و در ضرح ا بلی از ازیرا آن بی ضییران 1/33
اس؛ .ایر تییة تیر بیان ض،هن هی سیرع؛ گیرد

سرگروراا ضازاد در ایر روسیا در دو ضرح ی قب
و بل از ازرا پرو ری بررس ،نی  .زی ول  4تییایل
بررس ،ناکص تراهم را تاان ض،دا .
بر اساس تیایل ز ول  ،4ات ازة ناکص تراهم در

ضااره؛ و سرع؛ دسیرس ،ایراد ب یک یار تیر بلی

پیات اعی اد سرگرور اا روسیا زتاای ،در ضرح ا

از ازرا پرو ر تاب؛ ب قب از ازرا پرو ر ایرایش

قب از ازیرا طیرح بی ضییران  60درصی و بلی از

یایی و ازرا طرح تااتای تیأثیر ضثبیی ،در اییرایش

ازرا آن ب ضییران  87درصی بیرآورد نی ر اسی؛.

یلالی؛اا ز ل ،ایراد و اتقاد و یااتا ،گروراا در

ا چنیر ،ات ازة ناکص تراهم در پیات ضااره؛ بیر

روسیا زتاای ،بایذارد .در تییةی  ،بلی از ازیرا

سرگروراا در ضرح ا قب از ازرا طرح  52درص و

پرو ر ،تا آور گروراا تاب؛ ب تنشاا ضقیطی،

بل از ازرا آن  81درص اس؛ .ا ان طار ه تیایل

کامسال ،ایرایش یایی اس؛ اییر ضایئ

از ز

یک ،از اا اف اساس ،و ض م تاسلا پای ار اس؛.

تحلیل پیوندهای اعتالاد و مشارکت در شتکة
سرگروههای کالیتههای رد توسعة روستایی
شببا

تببراکم در شببتکة سببرگروههببای

روستای زنگویی در قتل از اجرای پبروژه و
بعد از اجرای آن
رواب بیرش گروای ،روسییا زتایای ،و روابی بییر

تاان ض،دا  ،ازرا پرو ة  RFLDLتیأثیر ضثبیی ،در
روت ناکص تراهم در پیات اا اعی اد و ضایاره؛
در نبکا بیر سرگروراا روسیا زتایای ،دانیی و
ضازب ایرایش اتاةام ازی اع ،و سرضایا ازی یاع،
ایر ایراد ن ر اس؛ .بنابرایر ،ازیرا اییر پیرو ر در
راسیا تقای؛ اتاةام ازی اع ،بیر ضبنیا اعی یاد و
ضااره؛ ض ثر واقت ن ر اس؛ .بر ایر اساس ض،تیاان
اسی الل هرد ه ضیران تیا آور بیر اسیاس سیرضایا
ازی اع ،تیر ایرایش یایی اس؛.

جدول  .4شاخص تراکم برونگروهی (انسجام و سرمایة اجتماعی ارتباطی و برونگروهی) در شبکة سرگرو ههای کمیتههای خرد توسعه

ضرز اهالا یم
روسیا
زتاای،

پیات

درص تراهم در ضرح ا قب از ازرا پرو ر

درص تراهم در ضرح ا بل از ازرا پرو ر

اعی اد

60

87

ضااره؛

52

81
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میزان دوسویگی و انتقال یافتگی پیونبدها در
شتکة سرگروههای کالیته های برد توسبعة

ایةییاد یییم نییبکا ضناییةم و ا اانییر و تییا آور
رااکار ضناسب برا دس؛ ییاب ،بی تاسیلا پایی ار
اس؛.

روستایی

زی ول  5تیییایل بی دسیی؛آضی ر از اتی ازرگیییر

تیایل ز ول  5ضیران دوسایا ،و اتیقالیاییا ،پیات اا

ناکص اتیقالیاییا ،را در بیر سرگروراا زتایای،

را در بیر سرگروراا ضازاد در روسیا زتایای ،در

تاان ض،دا  .ات ازة ایر ناکص در پیات اعی یاد در

ضرح ا قب و بل از ازرا پرو ر تاان ض،دا .

ضرح ا قب از ازرا طرح ب ضیران  39درص و بلی

با تاز ب ز ول  ،5ات ازة نیاکص دوسیایا،

از ازییرا آن بی ضیییران  79درصی اسیی؛ .در پیاتی

در پیات اعی اد در ضرح یا قبی از ازیرا طیرح بی

ضاییاره؛ بیییر سییرگروراییا تیییر اتیی ازة نییاکص

ضیران  39درصی و بلی از ازیرا آن بی ضییران 75

اتیقالیاییا ،در ضرح ا قب از ازرا طرح بی ضییران

درص اس؛ .ات ازة ایر ناکص در پیاتی ضایاره؛

 36درص و بل از ازیرا آن بی ضییران  66درصی

در ضرح ا قب از ازرا طرح ب ضییران  43درصی و

اس؛ .ا ان طیار هی تییایل تایان ضی،دای  ،اتی ازة

بل از ازرا آن ب ضیران  72درص اس؛ .ا ان طار

ناکص اتیقال یاییا ،در پیات اا اعی اد و ضااره؛

ه تیایل تاان ض،دا  ،ات ازة ناکص دوسیایا ،در

در ضرح ا بل از ازرا پرو ر تاب؛ ب قب از ازرا

پیات اا اعی اد و ضااره؛ بل از ازرا پیرو ر در

آن ایرایش یایی اس؛ .ایر تییة بیان ض،هن ه بلی

بیر سرگرور اا زتاای ،تایب؛ بی ضرح یا قبی از

از ازرا طرح نبک ا ضیلادلتر و پایی ارتر در بییر

ازرا طیرح اییرایش یاییی اسی؛ .بنیابرایر ،بلی از

سرگروراا روسیا زتاای ،نیک گرییی اسی؛ و

ازرا پرو ة  RFLDLاعی اد و ضایاره؛ ضیقابی در

ازرا پرو ر در ایةاد یم نبکا ضیلیادل و پایی ار و

بیر سرگروراا ایرایش یایی اسی؛ و اییر اضیر سیبب

تا آور در بیر ایراد ض ثر واقت ن ر اسی؛ .در واقیت،

ایرایش ات ازة ناکص دوسایا ،در پیات اا اعی اد

ض،تاان بیان هرد هی ازیرا پیرو ة ضیذهار ضازیب

و ضااره؛ در بیر ایراد ن ر اس؛ در تییة  ،ض،تاان

ایرایش تاازن در نبک ْ بیر سرگروراا ضنطقا ضیارد

بیان هرد ه بل از ازرا پرو ر نیبک ا پایی ارتر و

تظیر نی ر اسی؛ .بنییابرایر ،ضیی،تیاان اسییی الل هییرد

ضناییةمتییر در بیییر ایییراد نییک گریی ی و اعی ییاد و

تا آور نبک در ضقاب بقراناا احی ال ،ایرایش

ضااره؛ ضیقاب بیر سرگروراا اییرایش یاییی اسی؛.

کااا یای؛.

جدول  .5شاخص دو سویگی و انتقالیافتگی پیوندها در شبکة سرگروههای روستای زنگویی

ضرز اهالا یم
روسیا زتاای،

تاع پیات

ضرح ا قب از ازرا پرو ر

ضرح ا بل از ازرا پرو ر

دوسایا)%(،

اتیقالیاییا)%(،

دوسایا)%(،

اتیقالیاییا)%( ،

اعی اد

39

39

75

79

ضااره؛

43

36

72

66
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میانگین فاصلة ژئودزی

در پیونبد اعتالباد و

ازرا آن ب ضیران  1/05اس؛ .ات ازة ایر ناکص در
پیات ضااره؛ و در ضرح ا قب از ازیرا پیرو ر بی

مشببارکت در بببین سببرگروههببای روسببتای

ضیییران  1/43و بلیی از ازییرا آن بیی ضیییران 1/18

زنگویی

ات ازرگیر ن  .ایر تییایل تییر بییاتار آن اسی؛ هی

ا انطار ه قبالً گفی نی  ،اییر نیاکص ،ضییاتایر

ازرا پرو ر تااتای تیأثیر ضثبیی ،در هیااش یاصی

هاتارتریر یاصی بییر ییم زفی؛ هنایار تلریی

ضیان هنااران باذارد ب یر ضلن ،ه بلی از ازیرا

و تبیادل

پرو ر اتقاد و ا اانا ،بیر سرگروراا ایرایش یاییی

(اعی اد و ضااره؛) در نبک از ایر ناکص اسییفادر

و سرع؛ گرد

ضااره؛ و اعی اد بیر ایراد تیر بل

ض،ناد .ا چنیر ،اییر نیاکص تایاندانی ة ضییران

از ازرا پرو ر تاب؛ ب قب از ازرا پرو ر ایرایش

وح ت ،یااتا ،،و یک ارچا ،ضیان ایراد تییر اسی؛.

یایی اس؛ و ازیرا طیرح تااتایی تیأثیر ضثبیی ،در

برا رسی ن ب یر ضنظار ،ضیاتایر یاصی ا ئادزییم

ایرایش یلالی؛اا ز ل ،اییراد و اتقیاد و یایاتا،

در بیر سرگروراا ضازاد در روسیا زتاای ،و در

بیر سرگروراا در زتاای ،باذارد .بنابرایر ،ضی،تیاان

پیات اا اعی اد و ضایاره؛ در دو ضرح ی ی قبی از

اسی الل هرد ضیران سرضایا ازی اع ،بیرون گروای ،و

ازرا پرو ر و بل از ازرا آنی ات ازرگیر ن .

تا آور و ظریی؛ سازگار زااضت ضق  ،ب ضییران

ض ،نیاد و بیرا سینةش سیرع؛ گیرد

ز ول  6تیایل حاص از ات ازرگیر ایر ناکص
را برا سرگرور اا در پیات اعی اد تاان ض،دای  .در

زیاد ایرایش یاییی اسی؛ و اییراد قادرتی در برابیر
تنشاا ضقیط ،سریتتر ضناةم نات .

ضرح ا قب از ازرا طیرح بی ضییران  1/35و بلی از
جدول  .6اندازة میانگین فاصلة ژئودزیک در شبکة سرگروههای روستای زنگویی

ضرز اهالا یم
روسیا زتاای،

پیات

ضیاتایر یاص ا ئادزیم در ضرح ا قب از ازرا

ضیاتایر یاص ا ئادزیم در ضرح ا بل از

پرو ر

ازرا پرو ر

اعی اد

1/35

1/05

ضااره؛

1/43

1/18

بحث و نتیجهگیری

[ .]21بییی ا ییییر ز ییی؛ ،برتاضییی رییییران بایییی

ا ان طار ه قبالً بیان ن  ،باالبادن سرضایا ازی اع،

ضق ودی؛ اا ضازاد در تققخ سرضایا ازی یاع ،را

از طریییخ ز ییب اعی ییاد ذ تفلییان و ا کییار و

در سطح ضق  ،ب رربیرداران ضایخص هننی و بیرا

ضااره؛ آتان در برتاض ریر و سیاسی؛گیذار ایا

ضرتفتت یادن آنایا ت یی ات الزم را ییراام و ازیرا

ضرباط در ایرایش تا آور سیایماا ازی اع ،در

ت این  .در ایر تققیخ ضیران سرضایا ازی اع ،،هی در

برابر تغییرات احی ال ،باییار تأثیرگیذار کااای بیاد

ت ای؛ ب ایرایش تا آور سیایماا ازی یاع ،در
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برابر بقران ضنةر ض ،ناد ،قب و بل از ازرا پرو ة

پرو ة  RFLDLضیران تراهم در بییر اییراد بی ضییران

 RFLDLات ازر گیر ن  .سرضایا ازی اع ،بی دلیی

ضط اب ،ایرایش یای؛ و ایرایش ضیران تیراهم در بییر

ب باد و تا ی یلالی؛ اا ز ل ،،قطلاً ،نیرط الزم

ایراد سیبب گاییر

برا ایةاد اتاةام ازی اع ،در زاضلی کااای بیاد

سرضایا ازی اع ،در سطح ایراد و گرورایا ضخی ی

[ .]29اعی ییاد و ضاییاره؛ ازی ییاع ،از ابلییاد ض ییم و

ن  .ب طار ه  ،،باالبادن ضیران اعی یاد و ضایاره؛

اساس ،در ضبقث سرضایا ازی اع ،اس؛ هی اییرایش

در بیر ب رر برداران باعث کااا ن ضییران تیراهم و

ایر دو در نبکا رواب بیر ایراد بی اییرایش سیرضایا

اتاةام ازی یاع ،اییرایش یابی و سیرضایا ازی یاع،

ازی اع ،ضنةر و در ت ای؛ ضازیب اییرایش اتایةام

نبکا ذ تفلان ضق  ،با سرع؛ بیایر ضققخ نیاد

ازی اع ،کااای نی  .در اییر تققییخ روابی بییر

و ا اانر ساکیر ایراد برا ض یری؛ ضاارهی ،ضنابت

ذ تفلییان بییر اسییاس دو پیات ی اعی ییاد و ضاییاره؛

با سرع؛ بیایر و وق؛ ه یر صارت گیرد.

ازی اع ،تق ی ن  .ا ان طار ه گفی ن  ،اعی یاد

اعی یاد ،ضایاره؛ ،اتایةام ،و

تیایل تققیقات ضخی

تیر ض ی ایر ضط ب اس؛

یک ،از عناصر ض م و حیات ،در اضر ضااره؛ اسی؛ و

[ .]23 ،14 ،13 ،6 ،5 ،1عالور بر ایر ،برک ،ضقققیان

ب ضنرلا تا ی هنن ة ی،ا رییار ز ل ،و ایةادهنن ة

تاان دادر ات ه تای دانییر اعی یاد در بییر زااضیت

ی،ا ازی اع ،ضبین ،بیر ضایاره؛ ت قی ،ضی ،نیاد

ضق  ،برا ض یری؛ پایی ار سیرزضیر ضازیب تأییی

[ .]33اعی اد ب طار ضکرر ب عناان عنصر اساسی ،در

ع اض ،برتاض اا ض یریی ،و ضازب هااش ضقاوض؛

یراین و کروز ،اا ض یری؛ پای ار سرزضیر در تظر

ازی اعیییات ضق ییی ،در برابیییر برتاضییی رییییر و

گریی ن ر اس؛ [.]22

سیاس؛گذار ض،ناد [.]31 ،18 ،8

با تاز ب اینک ارچ تل اد رواب بیر هنااران

ب طار ه ی ،،اییرایش تیراهم اعی یاد و سیرضایا

بیایر بان سطح اعی یاد در بییر آنایا تییر اییرایش

ازی ییاع ،در بیییر ایییراد ضازییب تقاییی؛ تییا آور

ض ،یاب و یرص؛ اا بیایر برا اقی اضات ز لی،

ازی اعات در برابر کطراا و ضازب ایرایش ظرییی؛

در بیر هنااران ب وزاد ض،آی [ ،]13 ،2 ،1تییاز بی

سازگار و هااش آسیبپذیر ض،نیاد [ .]6ضییران

تقای؛ اعی اد و ضااره؛ ازی اع ،در بیر ذ تفلیان

ت ادین ن ن عرف اا و سن؛ اا ضق  ،و پایی ار و

ضق  ،ایر روسیا وزاد دارد .در ایر تققییخ سیرضایا

تلییادل نییبک بییر اسییاس پیاتی اعی ییاد و ضاییاره؛

ازی ییاع ،در بیییر ذ تفلییان ضق یی ،بییا سیینةش

ضیاس ارزیاب ،ض،نیاد [ ]6و تایان ضی،دای اییراد

ناکصاای ،چان تراهم ،دوسیایا ،،اتیقیالییاییا،

دارا رواب ت ادینا ه  ،ااین و نیبک ا ضیرلیرل،

پیات اا ،و ضیاتایر یاص ا ئادزیم ارزیاب ،نی  .بیر

ه دارا تاازن و تلادل تیاضط ا

اسی؛ ،بی وزیاد

اساس تیایل ب دس؛ آض ر ،در روسیا زتاای ،ضییران

آوردرات [ .]16بنابرایر ،تیاز ب تقای؛ رواب دوسای

تراهم در پیات اعی اد تقریباً ضیاسی اسی؛ و ه بیاد

و ضیقاب بیرا پایی ار نیبک در راسییا اییرایش

پیات ضایاره؛ در اییر روسییا چیالش ع ی را در

سرضایا ازی اع ،و در تییةی اییرایش تیا آور در

ض یری؛ ضاارهی ،ب ن ار ض ،رود ،ه پس از ازیرا

برابر بقرانایا زیای؛ ضقیطی ،دارتی هی پیس از
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ازرا پرو ة  RFLDLایر ضییران بی حی ضط یاب،

گرد

ضنابت و اطالعات ،ا اانرساکیر ایراد بیرا

ایرایش یایی اس؛ .در ایر زضین در تققیقات ضخی

ضااز

با بقران اا در زضان هاتار ،رعای؛ انةاراا و

تیر بر رابطا ضایقیم بییر ضییران سیرضایا ازی یاع ،و

عرفاا ضق  ،برا ب رربردار از ضنابت ،و احااس

تا آور زااضت ضق  ،در برابر بالیا طبیل ،تأهیی

ضاییئالی؛ ذ تفلییان در برابییر حفاظیی؛ از آناییا و

ن ر اس؛ [.]30

ز اگیر از تخریب آن ضرور اس؛ [.]15

ضیاتایر یاص ا ئادزییم در دو پیاتی اعی یاد و

در نبک اا اعی اد حااسیی؛ بی اکییالالت و

ضاییاره؛ بی ترتیییب  1/51و  1/55اسیی؛ هی بیییاتار

بیی،تظ یی ،باالسیی؛ و ایییرایش تییا آور و ظریییی؛

اعی یاد و اتقیاد و یایاتا ،و

سازگار در سیایم ازی اع ،وابای ب ضیران اعی یاد

ضااره؛ ایراد اس؛ و پس از ازرا ایر پیرو ر اییر

در نبک اس؛ .اعی اد ،ب ضنرلا ض لفی ا اساسی ،در

ضیران هااش یای؛ و ب ضق ار  1/26و  1/33بیرا دو

سرضایا ازی یاع ،و ضقرهیا اصی  ،ضی یری؛ ضنیابت،

پیات اعی اد و ضااره؛ رسی ه تااندان ة سیرع؛

ع کرد سیایم ض یریی ،را تقای؛ ض ،ت ای و ضط ئناً

اعی اد و ضایاره؛ در بییر اییراد

سیایم اا ازی اع ،تا آور دارا ضقییاا اعی یاد

اس؛ .در واقت ،با تاز ب اا یی؛ وقی؛ و سیرع؛،

بییاالی ،کااانیی بییاد [ .]30در رویکییرد ضیی یری؛

ا اانییرسییاکیر ب ییرربییرداران در بقییث ض ی یری؛

اهاسیای  ،سازگار ،اعی اد ب ضنرلا یم تاات ن سیاز

سرع؛ بیاال گیرد

بایار باال گرد

ضاارهی ،،تقای؛ پیات اعی اد ،و بی وییژر ضایاره؛
برا ایرایش سرع؛ گرد

هی

در تص

گر اتطباق ،ضقاا

ض،نیاد هی

ایر پیات در بیر ایراد و

بر سیایم تص یمگییر ضایارهی ،در بییر ذ تفلیان

بی دتبییال آن هییااش زضییان ا ییاانا ،و اتقییاد بیییر

تأهی ض،هنی [ .]7اعی یاد ضی،تااتی پیاتی اا بییر

ب رربرداران در راسیا ایرایش تا آور باییار ض یم

را اییرایش دای و ضنبلی ،ض یم و

اس؛ .در ایر زضین در تققیق ،بیان نی هی سیرع؛
باال گرد

ذ تفلان ضخی ی
هی

در ایرایش تا آور ییم سیاییم ازی یاع،

اعی اد و ضااره؛ در بیر ب یرربیرداران

ب ن ار رود [ .]30در ت ای؛ ،ض،تیاان بییان هیرد هی

باعث ض،نیاد هی در ایةیاد ضی یری؛ ضایارهی ،در

ضرورت دارد در ض یری؛ و برتاض ریر سیرزضیر بی

ضنطقا ضارد تظر از تظر ا اانرسیاکیر اییراد بیرا

ابلییاد اتاییات ،بی ویییژر سییرضایا ازی ییاع( ،اعی ییاد و

ازرا ض یری؛ ضاارهی ،و ض یری؛ بقران وضیلی؛

ضااره؛) تاز و آن را بررس ،هرد .تقای؛ سیرضایا

ضط اب ،وزاد دانی بان و ب رربرداران در ضی یری؛

ازی اع ،ضی ،تااتی ضی یران را در حی ضایکالت و

ضنابت با آسیبپذیر ه ییر روبی رو نیات [ .]1بیا

چالشاا اساس ،پییش رو تصی

گیر سیازگار

تاز ب تیایل ،ض ،تاان بیان هرد ه ایةاد پای ار در

سرزضیر یار هن  .تیاز اسی؛ در ضطاللیات ضی یری؛

برابر بقراناا زیا؛ضقیط ،در زااضل ،با سیرضایا

ضاییارهی ،سییرزضیر و تاسییلا روسیییای ،بییر اسییاس

ازی اع ،غن ،ب سی ال؛ اتةیام ضی،پیذیرد .در اییر

رویکرد تق ی نبک سیرضایا ازی یاع ،را بی ضنرلیا

راسیا ،تقای؛ رواب بیر ب رربرداران و ایرایش ضییران

ناکص ،بایار ه ی

بر تا آور زااضت ضق ی ،در

اعی اد و ضااره؛ بییر آتیان بیرا اییرایش سیرع؛

برابر اکیالالت و ب،تظ  ،بررس ،هرد .رو

تق یی
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نبک قادر اس؛ ناکصایا ه ّی ،و ریاضی ،را بیا

سپاسگزاری

ض لف اا اثرگذار بر ضیران تا آور و تاات ن ساز

ایییر ضطاللی ضایییخرج از طییرح هییاربرد تق یی و

زااضت ضق  ،باینة و ارزییاب ،هنی  .ا چنییر ،بیا

ارزیاب ،نبک ایا ازی یاع -،سیاسیی ،تایک ایا

تاز ی ب ی ضااییی؛ ه ّیی،بییادن ایییر رو  ،ضقققییان

ضردض ،،ت اداا ،و صن و اا تاسلا پای ار ضق  ،در

ضیی،تااتن ی از آن در ارزیییاب ،ازی ییاع ،پییرو راییا

اسیان کراسان زنیاب ،ن رسییان سیرایان اسی؛ هی

ض ی یری؛ پای ی ار ضنییابت طبیلیی ،و تاسییلا روسیییای،

پرو ة بیرال  RFLDL ،تیر در ایر ضنطقی ازرایی،

اسیفادر هنن تا بیاان در طال زضان اثربخا ،طرح ایا

ن ر اسی؛ .بنیابرایر ،از داتایاار ت یران و ادارة هی

و پرو راا ضخی

را از تاار ازی اع ،بررس ،هرد.

ضنابت طبیل ،اسیان کراسان زناب ،،هی از اییر طیرح
ح ای؛ هردت  ،ق ردات ،ض،ناد.
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