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دهیچک
ن یبر ا. جامعه باشدش رفاه یافزاقادر به کاهش فقر و یمحليهادر قالب تشکلیي اجتماعهیرود سرمایانتظار م

و ياریي آبي شبکهدر محدودهفقر روستاییکاهش بر رفاه و یاجتماعيهینقش سرماین مطالعه به بررسیاساس، ا
، تابع یي اجتماعهیسرمايهافقر، شاخصيهال اطالعات از شاخصیه و تحلیزمنظور تجبه. درودزن پرداخته استیکشزه

107آمار و اطالعات مورد نیاز از مصاحبه و تکمیل . ت، و تابع رفاه استفاده شدیر شدن خانوارها در قالب مدل توبیاحتمال فق
ن در یانگیطور مدهد خانوارها بهیج نشان میانت.دست آمدیی بهدو مرحلهیتصادفگیري نامه با استفاده از روش نمونهپرسش

ي مورد نمونهيدر کاهش فقر خانوارهایرنگار کمیموجود، نقش بسیي اجتماعهیسرما. ت دارندیعضویتشکل محل355/2
يسازیند خصوصین اساس، در فرآیبر ا. ن خانوارها ناتوان استینقش موثر در بهبود رفاه ايفاین، از ایچونهم. مطالعه دارد
ت یبا هدف بهبود وضعیمحليها، در قالب تشکلیاجتماع-ياقتصاديهاتیو مشارکت مردم در فعالیبخش دولت

در کاهش یمحليهاتشکلیکه اثربخشییگونهبهیي اجتماعهیدر ساختار سرمايروستاییان، بازنگریاجتماع-ياقتصاد
.رسدیبه نظر ميد، ضرورین نمایروستایی را تضميفقر و بهبود رفاه خانوارها
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قدمهم
یر زمـان  ی، د يدر ابعاد مختلف اقتصاد    یردولتیغ يهاو مشارکت بخش   ياست واگذار یدر س 

ـ یغيهـا ب تـشکل در قالیي اجتماعهیاست که موضوع سرما   يمـورد توجـه کـشورها   یردولت
از دارينگـه و يبـردار ت بهرهیریتوان به مدین موارد میا ياز جمله . مختلف قرار گرفته است   

ـ     يالدیم 80يدهه يمیانهاشاره نمود که عمال از       ياریآب يهاشبکه ـ دله  و عمـدتا ب یل نـاتوان  ی
مورد توجه خاص    یکشو زه  ياریآب يهاشبکه از دارينگهو   يبرداردر بهره  یدولت يهاسازمان

گـاه  یت و جاین موضوع، اهمیدر تحقق ا). 1385و 1380ان، یروانیو شینجف(قرار گرفته است    
ـ گروت(ن سـطح ممکـن قـرار دارد         یدر باالتر  یمحل يهاتشکل ـ رت و نارا  ی از نظـر   ). 2004ان،  ی

اوکونمـادوا و   (ند  ینمایفا م یه ا ند توسع یفرآ يداریدر پا  یینقش عمده  یمحل يها، تشکل يتئور
، یاجتماع يهاتشکلکه  دهد  یي روستایی نشان م   متعدد توسعه  يهاپژوهش). 2007همکاران،  

ـ آورد و دسـت یوجـود مـ  ه را بیي اجتماع هیسرما ي هیسـرما را کـه در نبـود   یبـه اهـداف  یابی
و همکـاران،    ییروزجـا یف ياحمد(د  ینمایمر  یپذامکان،نه است یا پرهز یرممکن و   یغ ،یاجتماع
1386.(

ه یسرمادیگر دانند که در کنار انواع یه میسرمایرا نوعیي اجتماعهیرا سرمایاقتصاددانان اخ
است ياقتصاديهادهیپديح دهندهیم توضیاز مفاهیو انسانیکیزیفيهاهیاز جمله سرما

؛ سعادت، 1386ن، و همکارای؛ رحمان1385و همکاران، ی؛ رنان1384و همکاران، یعلم(
). 2007؛ اوکونمادوا و همکاران، 2004ان، یرت و نارای؛ گروت1386و مهرگان، ي؛ سور1386

به اثبات رسانده و بر یه را از لحاظ تجربین سرمایت ایز اهمینیي اجتماعهیات سرمایادب
؛ 1385ن، و همکارای؛ رنان1384و همکاران، یعلم(ستمنافع متعدد و متنوع آن اذعان نموده ا

توان به ین منافع میاياز جمله). 2007؛ اوکونمادوا و همکاران، 2004ان، یرت و نارایگروت
ش ی، افزا)1997شنا و همکاران، یکر(ت کارآیی منابع مشترك یریمشترك در مديهاتیفعال
ت در ی، موفق)1999سحام و کاهکونن، یا(ت منابع یریو مدیروستاییان در سازماندهییتوانا

يش برابری، افزا)1995رز، (يت درآمدیجاد امنی، ا)2000د و سالمن، یر(يج کشاورزیروت
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. اشاره نمود) 2001، یلیکوته و ه(بهبود رفاه و )1997و همکاران، یکاواچ(يدرآمد
ي وند دهندهیپک یبه مثابه یي اجتماعهین منافع بدان علت است که سرمایبه ایابیدست

گر تسهیلک ین حال همانند یکند و در عیه را به هم متصل مجامعي، اعضایاجتماع
؛ 1385و همکاران، یرنان(د ینماینه میهزع، راحت و کمی، مناسبات آنان را تسریاجتماع
و همکاران، ینی؛ حس1386و مهرگان، ي؛ سور1386؛ سعادت، 1386و همکاران، یرحمان
ي هیتوان استنباط نمود که سرمایوق مي موارد فب با توجه به مجموعهین ترتیبد).1387

در سطوح خرد و کالن افراد جامعه ش رفاه یکاهش فقر و افرايتوان الزم را برایاجتماع
؛ 2004ان، یرت و نارای؛ گروت2002ر، یرت و باستلی؛ گروت1997فر، یناك و ک(دارداجتماع 

). 2007اوکونمادوا و همکاران، 
44اصل ياجرايدر راستایردولتیغيهاکت بخشو مشارياست واگذاریران سیدر ا

ادشده، یاصل يدر اجرا. ستامهم در دست اجرايهااستیاست که از سيچندیقانون اساس
ر کردن یبر درگدولت تالشو است،ها و اقدامات تیبه عنوان محور فعالییتمرکززدا

اصل يبودن دولت در اجرایل متولیدله در حال حاضر ب. در اقتصاد استیردولتیغيهابخش
يات واگذاریبر ساختارها و عملییتمرکززدايت عمدهی، کانون و محوریقانون اساس44

يهاگاه و نقش تشکلی، جاداردت ین باره آنچه اهمیدر ا. قرار گرفته استیدولتيهاسازمان
م اقدامات انجاییتوانایمحليهاا تشکلیآپرسش این است که ،گریان دیبه ب. استیمحل

یرش بخشیگذر با پذن رهیتا از ا،ش رفاه و کاهش فقر در جامعه را دارندیافزاينهیدر زمالزم 
ن یبا توجه به ا. گام بردارندیاجتماع-يي اقتصادجامعه براي توسعهياقتصاديهاتیاز فعال

ژه در یوهش رفاه و کاهش فقر بیافزا،ند توسعهیدر فرآیمهم و اساسهاياز هدفیکیکه 
نه ین زمیمثبت در ایتاکنون توانسته باشند گامیمحليهاتشکلاگرمناطق روستایی است، 

ها به تشکلن یاتوان از ی، مهندخود را بهبود و فقر آنان را کاهش ديو رفاه اعضارندبردا
روستاییين در جامعهیریدییسابقهيز داراینیخیمناسب که از نظر تاریرساختیعنوان ز

امکانات مشارکت یدر بررس) 1380(ان یروانیو شین باره نجفیدر ا. هستند، بهره گرفت
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ي شبکهي در محدودهیکشو زهياریآبيهات شبکهیریدر مدیمحليهاکشاورزان و سازمان
و نیز ،کشی کشورهاي آبیاري و زهترین شبکهیکی از مدرنکه کشی درودزن آبیاري و زه

ت یریانتقال مدت در یموفقبراي است، کشی در استان فارس آبیاري و زهيترین شبکهبزرگ
یاسالميبه شوراهاینقش نظارتيبران، بر واگذاردرودزن به آبیکشو زهياریي آبشبکه

ن یرا در ايکشاورزد یتولیتعاونيهاد و دخالت دادن شرکتیکاند انتقال تیروستایی در فرآ
و يبردارتر بهرهت مناسبیریمدينه را براین موضوع هرچند زمیا. انده نمودهیند توصیفرآ
يط مساعدتریطور بالقوه شراه گذر بن رهیو از ا،دینمایادشده فراهم میيداري از شبکهنگه
یازمند بررسیق آن نیاما شناخت دق،شودیش رفاه و کاهش فقر روستایی حاصل میافزايبرا

يربناین موضوع زیا. فقر روستاییان استکاهش رفاه و بود در بهیمحليهاتشکلینقش فعل
.نموده استيل داده و انجام آن را ضرورین مطالعه را تشکیانجام ا

قیروش تحق
يدر محاسبهیفیت فقر، از آمار توصیوضعیفقر در بررسيارهاین مطالعه از معیدر ا
در یي اجتماعهین نقش سرماییتعبراي ی، از آمار استنباطیي اجتماعهیسرمايهاشاخص
. مورد مطالعه استفاده شدينمونهيبهبود رفاه خانوارهافقر و کاهش 

که معروف به ) 1984(فقر گروه فوستر و همکاران يارهایت فقر از معیوضعیبراي بررس
ه بفقريهان مجموعه از شاخصیایفرم کل. است، استفاده شدFGTشاخص فقر گروه
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خط فقر و zفقیر، يتعداد خانوارهاqمورد مطالعه، يتعداد کل خانوارهاnکه در آن، 
ixر یمخارج خانوار فقiفوق، يدر رابطه. مورد مطالعه استيام نمونهگر عامل بیان
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نسبت سرشمار، يهاک از شاخصیاست که با توجه به مقدار آن، هر يزیفقرگريدرجه
ابر برمقدار عامل اگرب که یترتنیبد. شودین مییفقر و شدت فقر تع) عمق(نسبت شکاف 

ب شاخص نسبت سرشمار، شاخص نسبت شکاف فقر و شاخص یترته باشد، ب2ا یو 1، 0
.آیددست میهشدت فقر ب

ت یک واقعیمورد استفاده، خط فقر که است ادشده، گفتنییشاخص يریدر به کارگ
ک یمطالعات به یندارد که تمامیو ضرورت،ن باشدیارزش معيست که دارایثابت نیخارج

). 1384و همکاران، یخداداد کاش(ابدین دستیخط فقر در سال معيواحد برایلایارزش ر
ن مخارج یانگیدو سوم ماست مقدار پرداختهینسبخط فقر ي ران به محاسبهیکه در ایمطالعات

، یمازندرانيزاهد؛ 1383و همکاران، يباقر(اند کار برده را در جاي خط فقر بهخانوارها
محقق از فقر و یطرز تلقگر، با توجه به یدياز سو). 1384و همکاران، یش؛ خداداد کا1384

در نظر گرفت خط فقر يبرایر متفاوتیتوان مقادیم،آنیابیارزيمورد استفاده برايرهایمتغ
مورد استفاده در یر خط فقر نسبیبنابراین بر اساس مقاد.)1384و همکاران، یخدادادکاش(
مورد يرهاین مطالعه که مشابه با متغیدر امورد استفادهيرهایمتغبه ز با توجهیران، و نیا

ینسبخط فقر از یبررسن یدر ااست،)2007(اوکونمادوا و همکاراني استفاده در مطالعه
.استفاده شدمورد مطالعه ينمونهين مخارج خانوارهایانگیدو سوم مبرابر با 
ي هی، سرمارات رفاه خانوارهاییز تغیو نفقر رات ییتغدر یي اجتماعهیسرمان نقش ییتعبراي 
کسب درآمد و مصرف در نظر ا هدف بهاخانواريرس برادر دستيهیسرماینوعیاجتماع

ب که یترتنیبد). 2007؛ اوکونمادوا و همکاران، 2004ان، یرت و نارایگروت(گرفته شد
ترین ها را براي بیشهین سرمایااند ویو اجتماعی، انسانیکیزیفيهاهیسرمايخانوارها دارا
ین که رفتار مصرفیبا فرض ا. ندینمایب میترکير منابع درآمدگیدت با ینمودن مطلوب
از یم تابعیطور مستقه ست، مصرف خانوار باهاآنيب درآمدیاز سطح و ترکیخانوارها، تابع

بر . ها استت آنیط فعالیمحياهیژگیخانوار، و ويهایژگیگر ویخانوار، ديهاهیانواع سرما
وسته یسسته و پگيوابستهيرهایاز متغیبیت با استفاده از ترکیتوبیونین اساس مدل رگرسیا
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کار گرفته شده ر شدن خانوارها بیادشده بر احتمال فقییحیتوضيرهاین اثر متغییتعيبرا
). 2007؛ اوکونمادوا و همکاران، 2004ان، یرت و نارایگروت(

مدل . استوسته یگسسته و پییهابخشيرود که دارایبه کار مییهادادهيت برایتوبمدل
شود موارد سانسور مییر وابسته در برخیي متغاست که در آن، دامنهیونیادشده مدل رگرسی

ان یي سانسور بن دامنه به کمک آستانهیا. ي آن قابل مشاهده استاز دامنهیو فقط قسمت
تر از آن ر کمین آستانه دیدنی است اما در مقادیاير وابسته در باالیب که متغیترتنیبد. شودیم

ي سانسور با احتمال باال ت، وجود آستانهیمدل توبیاصلیژگین اساس، ویبر ا. دیدنی نیست
ي در مطالعه). 2008ن، ی؛ گر2007آناستاسوپالوس و همکاران، (ر است یاز مقادیبرخيبرا

مورد مطالعه ممکن يک از خانوارهایب که هر یترتنیبد. سانسور صفر استيفقر، آستانه
يران فقر برابر صفر، اما برایر، میرفقیغيخانوارهايبرا. ر باشندیرفقیا غیر یاست فق
ر یمقاديع آن برایتر از صفر است که توزبزرگيزان برابر با عددین میر، ایفقيخانوارها

).1984فوستر و همکاران، (وسته است یسانسور پي تر از مقدار آستانهشیب
ي، به برآوردهایترین مربعات معمولت با استفاده از روش کمین مدل توبیجا که تخماز آن

یینماترین درستن بیشین موضوع از تخمیغلبه بر اين مطالعه برایشود، در ایب منجر میار
برازش مدل یین نکوییگر در تعیدياز سو). 2009ج، ی؛ وولدر2008ن، یگر(استفاده شد 

2(ن ماداال ییب تعیبنابراین از ضر. ستینيار قابل اعتمادیمع) R2(ن ییب تعیت، ضریتوب
MR (

2(مز ین دهرییب تعیز ضریو ن
DR (د یبرازش استفاده گردیین نکوییدر تع)مرمن، یال و زیو

ک است ین ماداال، میان صفر تا ییب تعیمقدار ضر). 2007مکاران، ؛ آناستاسوپالوس و ه1996
ب که مقدار تابع یترتنیبد. دیآیدست مبهیینماي دو مقدار تابع درستسهیو از مقا

مدل، به جز عرض از مبدا صفر است، يرهایکه تمام متغیت در حالتیمدل توبیینمادرست
رها در مدل حضور دارد، ین متغیکه تمام ایلتن مدل در حایهمیینمابا مقدار تابع درست

؛ آناستاسوپالوس و 1996مرمن، یال و زیو(ادشده به کار رفت یي سه و به عنوان آمارهیمقا
):2007همکاران، 
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2ن رابطه یدر ا
MR ،آماره ماداالAL 0وLت در یمدل توبیینماب، مقدار تابع درستیبه ترت

که ین مدل در حالتیهمیینمارها در مدل حضور دارد، و مقدار تابع درستیکه تمام متغیحالت
ي مورد هاي نمونهتعداد مشاهدهNمدل، به جز عرض از مبدا، صفر باشد، ويرهایتمام متغ

).2007؛ آناستاسوپالوس و همکاران، 1996مرمن، یال و زیو(مطالعه است 
ت است و مانند مقدار یبرازش مدل توبییدر نکويگریار دیمز، معین دهرییب تعیضر

فاده از توان دوم ار با استین معیا. ردیگیرا در بر م1تا 0میان يرین ماداال، مقادییب تعیضر
ر وابسته یي متغشدهینیبشیر پیو مقاد) یواقع(ر مشاهده شده یمیان مقادیبستگب همیضر
):2009ج، ی؛ وولدر2004س، ی؛ دمار1996مرمن، یال و زیو(دست آمد به

)3(0Yfor i 2
i

^

i
2
D )]Y,Y[Corr(R 

2ن رابه یدر ا
DRمز، یدهريآماره

^

iY وiYر یشده و مقادینیبشیر پیب، مقادیبه ترت

),(ر وابسته، و یي متغمشاهده شده
^

ii YYCorrمیان یبستگگر همبیان
^

iY وiYتوجه . است
ر یي متغر مشاهده شدهین رابطه، فقط آن بخش از مقادیر ااست که دين نکته ضروریبه ا

مرمن، یال و زیو(تر از صفر را داشته باشد شیبيریشود که مقادیوابسته در نظر گرفته م
1996.(

ان، یرت و نارایگروت(ر است یصورت زه بن مطالعه یت مورد استفاده در ایتوبل مدیفرم کل
:)2007؛ اوکونمادوا و همکاران، 2004

)4(
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n,1,2,3,....i

PPifeECH)HCH,PC,HC,f(SC,0

PPifeECH)HCH,PC,HC,f(SC,P
q

*
11i

*
11i1

i









ه ر باشند، بیرفقیکه خانوارها غير در مواردین متغیا. ر وابسته استیمتغiqکه در آن 
بت نس1P. وسته استیصورت په ر باشند، بیکه خانوارها فقيصورت گسسته و در موارد

zxzکه با استفاده از استا عمق فقر هر خانوار یشکاف  i /)( ن یايرهایمتغ(دست آمد به
*). ستاف شدهیرابطه قبال تعر

1P خط فقر با مخارج خانوارهايبرابرسطح عمق فقر در
طور مفصل که در ادامه بهاستیي اجتماعهیسرماSC.استکه مقدار آن برابر صفر است 

، )سرپرست خانواریآموزش رسميهاتعداد سال(یانسانيهیسرماHC. خواهد شدح یتشر
PCنیزم(خانوار یکیزیفيهیسرما( ،HCHت یخانوار شامل وضعيهایژگیاز ويبردار

تعداد (، بعد خانوار )ر مواردیهل باشد، صفر در ساااگر مت1D(رپرست خانوار هل سات
نشان ي، مربع سن سرپرست خانوار برا)سال(، سن سرپرست خانوار )افراد در خانوادهیواقع

از يبردارECH، )سال(سرپرست خانوار يکشاورزيخانوار، و سابقهیرفاهيچرخهدادن 
ieمورد مطالعه ويگر منطقهبیانيمجازيرهایروستاییان در قالب متغیطیمحيهایژگیو

).2007؛ اوکونمادوا و همکاران، 2004ان، یرت و نارایگروت(استخطايجمله
راي ب. یالت و امکانات زندگیدر کسب تسهیید و توانایرفاه عبارت است از قدرت خر

شود، و در ت گرفته مییا مطلوبیيمندر شدن، رفاه مترادف با بهرهیپذو محاسبهيسازیکم
و بنسون، ی؛ مخرج1381ک، یتزپتریف(شود یا مخارج استفاده میار درآمد یآن از معيریگاندازه
دارد، و در صورت یاس را در پیمقییجو، صرفهیجمعیدر سطح خانوار، زندگ). 2003

، از مصرف یدر مصرف خانوار، کل افراد خانواده بدون پرداخت اضافیعمومياالهاوجود ک
ن اساس، استفاده از درآمد به عنوان شاخص مناسب یبر ا. گردندیمند مبهرهیین کاالهایچون
ن ی، منبع تامییدر مناطق روستا). 1386و همکاران، یخلج(راه است رفاه، با چالش هميبرا

ها، کسب درآمد تین فعالیدر ا. استيکشاورزيهاتیبر فعالیغالبا مبتندرآمد خانوارها، 
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هاي از درآمد را در فصلییکشاورزان بخش عمده. نامنظم و پرنوسان استییدهیعمدتا پد
ن یبر ا. آورنددست میهاي دیگر سال بهاز آن را در فصليزیبرداشت محصول و بخش ناچ

رفاه، با چالش يه از درآمد به عنوان شاخص مناسب برااستفادییاساس، در مناطق روستا
ن نوسانات و یسه با درآمد از چونیدر همین حال، مخارج خانوار در مقا. راه استهميترشیب

ده است که ین موضوع سبب گردیا. دارديترشیبرخوردار نیست و ثبات بییهايداریناپا
ییژه در مناطق روستایورفاه خانوار، بهیسبرريبرايترار مناسبیمخارج خانوار همواره مع

).2003و بنسون، یموخرج(باشد 
رات رفاه ییدر تغیي اجتماعهیسرمان نقش ییتعبراي ي موارد فوق، با توجه به مجموعه

رت و یگروت(رفتکار ر بهیتابع عوامل موثر بر رفاه خانوار به صورت زیفرم کل،خانوارها
):2004ان، ینارا

)5(
ii eECHHCHPCHCSCfLnE  ),,,,(

ن تابع با یا.ستاف شدهیقبال تعري دیگر رهایمتغ. استام iمخارج خانوار iEکه در آن 
.)2004ان، یرت و نارایگروت(د یبرآورد گرد) OLS(یترین مربعات معمولاستفاده از روش کم

یي اجتماعهیبر سرما،یي اجتماعهیسرمايریگاندازهيبرایکميارهاین مطالعه، معیدر ا
يهادر قالب تشکلیي اجتماعهیسرمایجا که اثربخشاز آن. ها تمرکز دارددر قالب تشکل

، داردیها بستگن تشکلیايها، اعضا و کارکردهاتشکليساختاريهاجنبهی، به برخیمحل
، شاخص )DMI(ت یشامل شاخص تراکم عضویمحليهاتشکليهاشش جنبه از جنبه

ا ی) IDM(يریگمی، شاخص تصم)MAI(، شاخص حضور در جلسات )HI(یناهمگن
یش اجتماعی، و شاخص گرا)MDI(ت یاخص حق عضو، ش)API(شاخص مشارکت فعال 

)COI (متقاطع يهاها، شاخصن شاخصیب ایپس از آن، با ترک. مورد توجه قرار گرفت
)MI (یو تجمع)AI (دست آمد ه بیي اجتماعهیسرما)؛ 2004ان، یرت و نارایگروت

). 2007اوکونمادوا و همکاران، 



1390/ 3يشماره/ 5جلد / اقتصاد کشاورزي34

ده است که یشرفت نرسیاز پیهنوز به مراحلیي اجتماعهیات سرمایگفتنی است که ادب
ي هین نقش سرماییتعيارایه شده برايهاک مدل از میان مدلیبتواند به انتخاب ينظرطوربه

مختلف موجود يها، مدلن مطالعهیادر ن اساس یبر ا. بپردازدرات فقر و رفاه ییدر تغیاجتماع
یشاخص تجمعي، مدل دارایي اجتماعهیسرمايهانه شامل مدل بدون شاخصین زمیدر ا
يت مدل داراینهادر ، و یي اجتماعهیشاخص متقاطع سرماي، مدل دارایي اجتماعهیسرما

).2004ن، ایرت و نارایگروت(د ین و برآورد گردیتخم،ف شده در فوقیتعريهار شاخصیسا

آمار و اطالعات مورد نیاز 
در . شـد آوري اسنادي و پیمایـشی جمـع  ي  هآمار و اطالعات مورد نیاز، با استفاده از دو شیو         

و  يشاورزدکت جها یریمدآبیاري،   يهمراجعه به ادار   راهاسنادي، اطالعات مورد نیاز از       يهشیو
پیمایشی، آمار و اطالعـات  ي هدر شیو.آمددست ه بتعاون روستایی شهرستان مرودشت    ياداره

ياریي آب ي شبکه برداران واقع در محدوده   از بهره نامه  مورد نیاز از راه مصاحبه و تکمیل پرسش       
دو یتـصادف گیـري   ونـه از روش نم  نامـه ل پرسـش  یـ تکم بـراي . کسب شـد  درودزن   یکشو زه 

ـ ز يرد مطالعه از رابطـه    مو ين حجم نمونه  یین روش براي تع   یدر ا . دیاستفاده گرد یی  مرحله ر ی
):1990کالتون (استفاده شد 

)6( 
  2

2

SD*1N

SN
n






واریانس  2Sي مورد مطالعه،  حجم جامعه Nمورد مطالعه،  يحجم نمونه  nدر این رابطه،  

ياز شبکه که از رابطه     یافتیزان آب در  یم
2

2

4

Range
S 






  چونین، هم.، است محاسبه گردید

0.1B% (10خطــا يدامنـه   (يبــا اســتفاده از رابطــه، بــر اســاس آنودر نظــر گرفتــه شــد

4

B
D

2

 مقدارD1990کالتون (به دست آمد.(
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ياریي آبي شبکهبرداران واقع در محدوده   ک از بهره  ین که هر    یت به ا  یگفتنی است که با عنا    
ت داشته باشند، بنابراین، امکان     یعضو یمختلف محل  يهاتوانند در تشکل  یدرودزن م  یکشو زه 

ن یـی تع ي، بـرا  یمحل يهاام آنان در تشکل   زان سه یم يبرداران بر مبنا  کامل از بهره   یستیي ل هیته
ي برداران واقع در محـدوده  ي بهره گر، وجه اشتراك همه   ید ياز سو . حجم نمونه وجود نداشت   

ـ اطالعات مربـوط بـه م  . ن شبکه استیافت آب از ایدرودزن، دریکشو زه ياریي آب شبکه زان ی
رستان مرودشـت موجـود اسـت و    شهياریي آببرداران در ادارهن بهرهیک از ایافت آب هر   یدر

ن مطالعه یبنابراین در ا. آنان وجود دارد  یافتیزان آب در  یبرداران با توجه به م    فهرست کامل بهره  
.ن حجم نمونه به کار گرفته شدییاز شبکه براي تعیافتیزان آب دریانس میوار

ـ گبا استفاده از روش نمونه    ب  یترتنیبد يروسـتا  81روسـتا از     16در مجمـوع    ادشـده   یيری
در در ادامـه    .شدانتخاب   یطور کامال تصادف  درودزن به  یکشو زه  ياریي آب تحت پوشش شبکه  

ـ هـر   با  و   ،نییتعیطور کامال تصادف  بهبردار  بهره 107شامل   یینمونهمنتخب،   يروستاها ک از  ی
.شدنامه مصاحبه ل پرسشیتکمرايها بآن

ج و بحثینتا
درودزنیکشو زهياریي آبود در شبکهموجیمحليهات تشکلیوضع) الف

شامل کشی درودزني آبیاري و زهشبکهي فعال موجود در محدودهیمحليهاتشکل
شوراهاي اسالمی روستاها ، هاي تعاونی روستاییهاي تعاونی تولید کشاورزي، شرکتشرکت
نی روستایی هاي تعاوشرکت،هاي تعاونی روستایی در حقیقتشرکت. بر استآبيهاو گروه

ي محدودهدر .دینماکه زیر نظر سازمان تعاون روستایی فعالیت میاست تولید و مصرف 
ن یموجود در ايروستایی وجود دارد که کل روستاهاتعاونیشرکت6ادشده یي شبکه

هاي تعاونی تولید روستایی در شرکت.ستاتحت پوشش قرار دادهرا ) روستا81(محدوده 
هاي تعاونی چندمنظوره شرکت،یا به بیان دیگر،تعاونی تولیدي و توزیعیهايحقیقت شرکت
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ي ي شبکهمحدودهدر . نمایدبرداري کشاورزي فعالیت میکه زیر نظر مدیریت نظام بهرهاست
20مجموع رد که درداوجوديکشاورزشرکت تعاونی تولید 4درودزن یکشو زهياریآب

روستاي آن از روستاهاي تحت 10ن تعداد روستا، یاز ا. ستاروستا را تحت پوشش قرار داده
روستاهاي تحت %35/12شرکت در مجموع 4این اساس این بر. استادشده یيپوشش شبکه
ياز سو.ستاعمل خود قرار دادهي هرا در حیطدرودزن یکشو زهياریي آبهپوشش شبک

یک يدرودزن دارایکشو زهيرایي آبموجود در شبکهيهر یک از این روستاهاگر، ید
در یاسالميشورا81ن اساس در مجموع یاست، و بر اخود هشوراي اسالمی مختص ب

مورد مطالعه، يدر منطقهن که ین با توجه به ایچونهم.ن شبکه وجود داردیي امحدوده
میناکشی درودزن تي آبیاري و زهي مورد نیاز را اغلب از شبکهکشاورزکشاورزان آب 

یگیهمسا(هاي کشاورزي ت قرار گرفتن زمینی، در هر روستا کشاورزان بسته به موقعنمایندمی
درودزن یکشو زهياریي آبل داده اند و از این راه از شبکهیبران تشکآبيها، گروه)هازمین

ه گرو110ها بالغ بر ل پراکنده بودن زمینیها به دلن گروهیتعداد ا. گیرندآب کشاورزي می
بران آبیتعاون7ل یي تشکنهیاقدامات الزم در زم1383گفتنی است که از سال . بر استآب

افت یده، اما تاکنون درین شبکه آغاز گردیي ابران موجود در محدودهآبيهامتشکل از گروه
.نشده استیاتیها عملین تعاونیق ایآب از طر

ي مورد مطالعهنمونهيدر میان خانوارهایي اجتماعهیت سرمایوضع) ب
مورد مطالعه در يدر میان خانوارهایي اجتماعهیسرمايهاشاخصیبه بررس) 1(جدول 

ن جدول یبر اساس اطالعات ا. درودزن پرداخته استیکشو زهياریي آبي شبکهمحدوده
و 2ترین در کممورد مطالعهيت خانوارهایگر عضوت بیانیمقدار شاخص تراکم عضو

ن موضوع یا. استیتشکل محل355/2ن در یانگیطور مو بهیتشکل محل4ین در تربیش
ب که هر یترتنیبد. استیمحليهاط خاص تشکلیاز محل قرار گرفتن و شرایعمدتا ناش

بران است و آبيهاگروهيي مورد مطالعه داراتحت پوشش شبکهيک از روستاهای
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ي بنابراین، همه. ندیها اقدام نمان گروهیز راه اد ایافت آب از شبکه بایدريکشاورزان برا
یتعاونيهاگر شرکتیاز طرف د. ت دارندیها عضون گروهیمورد مطالعه در ايخانوارها

درودزن را تحت یکشو زهياریي آبي شبکهموجود در محدودهيي روستاهاروستایی همه
هاي دیگر نیازيو در مواردیافت اجناس کوپنیدريپوشش قرار داده است و خانوارها برا

ي نمونهيي خانوارهان اساس همهیبر ا. ها دارندین شرکت تعاونیت در ایاز به عضویخود ن
د یتولیتعاونيهااما تعداد شرکت. ت دارندیعضوین دو تشکل محلیمورد مطالعه در ا

ر گرفته قرایخاصیایین شبکه معدود است و در مناطق جغرافیي ادر محدودهيکشاورز
ن نوع یتحت پوشش ايي روستاهاواقع در محدودهيکه صرفا خانوارهايبه طور. است

ت خانوارها در ین اساس عضویبر ا. ت داشته باشندیتوانند در آن عضویمیتعاونيهاشرکت
ن که تعداد یگر، با توجه به ایاز طرف د. ت همراه استیها با محدودین شرکت تعاونیا

ت داشته یتوانند در آن عضویي خانوارها نممعدود است، همهیسالمايشوراهاياعضا
ن موارد یي امجموعه. گرددیز محدود مین شوراها نیت خانوارها در ایبنابراین، عضو. باشند

ي مورد مطالعه در نمونهيت خانوارهایتراکم عضويرا برا) 1(ان شده در جدول یب بیترک
. داشته استیدر پیمحليهاتشکل

ي مورد نمونهيدر میان خانوارهایي اجتماعهیسرمایت شاخص ناهمگنیوضعیبررس
اند یمحليهاگر آن است که همه خانوارها معتقد به بودن ناهمگنی در تشکلمطالعه بیان

از یعالوه بر آن برخ. است% 643/19ترین مقدار شاخص برابر که کمي، به طور))1(جدول (
ن شاخص یکه اياند به طوریمحليهاکامل در تشکلیدن ناهمگنخانوارها معتقد به بو

ن مقدار یانگین حال میدر ع. دیز تجربه نمایرا ن%) 100(ترین مقدار ممکن توانسته است بیش
تر از شیبیگر ناهمگناست، که بیان% 687/56برداران برابر ي بهرهن شاخص در میان همهیا

توان با توجه به ین موضوع را میا. استیمحليهاتشکليسطح متوسط در میان اعضا
ي مورد مطالعه است، نمونهيخانوارهايهایژگیاز وییگر پارهکه بیان) 2(اطالعات جدول 

ي مورد مطالعه در نمونهين جدول خانوارهایب که بر اساس اطالعات ایترتنیبد. ح نمودیتشر
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سواد یاز ب(الت سرپرست خانوار یزان تحصی، م)هکتار50تا 2از (ن یزان زمیل میاز قبيموارد
از (سرپرست خانوار يي کشاورز، سابقه)سال75تا 22از (، سن سرپرست خانوار )یتا کاردان

و ) نفر13تا 1(، بعد خانوار )مجرد تا متاهل(ت تاهل سرپرست خانوار ی، وضع)سال65تا 1
ن اختالفات در یبا توجه به ا. تالف دارندگر اخیدکیبا ) ریرفقیر تا غیفق(ت فقر خانوار یوضع

باالتر از سطح متوسط را در یتوان ناهمگنیي مورد مطالعه، منمونهيمیان خانوارها
.موجود انتظار داشتیمحليهاتشکل

ي مورد مطالعه بر اساس نمونهيدر میان خانوارهایي اجتماعهیت سرمایوضع). 1(جدول 
)درصد(یي اجتماعهیسرمايهاشاخص

اریانحراف معنیانگیمترینبیشترینکمنوع شاخص
000/2000/4355/2538/0تیشاخص تراکم عضو
643/19000/100687/56517/13یشاخص ناهمگن

شاخص حضور در 
جلسات

000/20333/93305/62283/11

000/30667/86536/43052/12يریگمیتصمشاخص 
000/0000/75178/33155/17تیشاخص حق عضو

000/0000/75561/45068/22یاجتماعشیشاخص گرا
قیتحقيهاافتهی: ماخذ
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ي مورد مطالعهنمونهيخانوارهايهایژگیویبرخ). 2(جدول 
اریانحراف معنیانگیمترینبیشترینکممورد

000/2000/50763/9761/7)هکتار(ن یزان زمیم
ست خانوار الت سرپریزان تحصیم

)سال(
000/0000/14664/4956/3

000/22000/75009/47986/12)سال(سن سرپرست خانوار 
سرپرست خانوار يي کشاورزسابقه

)سال(
000/1000/65056/29909/15

---327/95------)درصد(تعداد متاهالن 
000/1000/13056/7870/2)نفر(بعد خانوار 
---860/44------)درصد(تعداد فقیران 

قیتحقيهاافتهی: ماخذ
ي نمونهيتوسط خانوارهایمحليهات شاخص حضور در جلسات تشکلیوضعیبررس

یمحليهاهاي تشکلي خانوارها در جلسهي آن است که همهمورد مطالعه نشان دهنده
اند، به ها نشان داده ن تشکلیخود را به مشارکت در ايمندن راه عالقهیافته و از ایحضور 

از طرف . است% 333/93ترین آن حدود و بیش% 20ن شاخص برابریترین مقدار اکه کميطور
ي مورد نمونهيافت که خانوارهایتوان درین شاخص میترین اگر با توجه به مقدار بیشید

ن یانگیه، من همیبا ا. اندحضور نداشتهیمحليهاهاي تشکلي جلسهگاه در همهچیمطالعه ه
از یمیش از نیگر حضور اعضا در ببود، که بیان% 305/62ادشده برابر یمقدار شاخص 

.استیمحليهاهاي تشکلجلسه
یمحليهاي مورد مطالعه در تشکلنمونهيخانوارهايریگمیت شاخص تصمیوضعیبررس

-میرد در تصمموا% 75اند در ط توانسته ین شرایاز آن است که خانوارها در بهتریحاک
ن یق مشارکت فعال خود را در این طریند و از اینقش نمايفایایمحليهاتشکليهايریگ

گر آن ن موضوع بیانیا. است% 30ن سطح مشارکت فعال خانوارها یترکم. ها نشان دهندتشکل
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ن حضور صرفا جنبه ی، ایمحليهاهاي تشکلاست که در صورت حضور خانوارها در جلسه
ده نموده و از یها اظهار نظر و ابراز عقيریگمینداشته است، و افراد خانوارها در تصمیکیزیف
ن شاخص یانگین حال با توجه به میدر ع. دهندها نشان مین راه مشارکت موثري در تشکلیا

ل به مشارکت ین استنباط نمود که هرچند خانوارها مایتوان چونیم%) 536/43(يریگمیتصم
. ستینمودن آن چندان فراهم نیاتیعمليالزم برايهانهیاند اما زمیمحليهاموثر در تشکل

از جمله یمحليهااز تشکلیدر برخیمالیل وجود اصل خودگردانیدلن موضوع عمدتا بهیا
يهاتیي فعالاست که همهيد کشاورزیتولیتعاونيهاروستایی و شرکتیتعاونيهاشرکت

، یمالیي اهتمام به اصل خودگردانجهیها در نتن تشکلیدر ا. دهدیر متاثیر قراها را تحتآن
ب یترتنیبد. شودیح داده میعضو ترجيخانوارهايرمادیتر سود بر منافع غشیکسب هر چه ب

. دینمایها عمل من تشکلیر مشارکت فعال خانوارها در ایدر مسین موضوع به صورت مانعیا
ي انتخاب اعضا، قادر به اظهار نظر و ز خانوارها صرفا در مرحلهینیاسالميدر مورد شوراها

راه ت همین شوراها مشارکت فعال خانوارها با محدودیمشارکت فعال اند و در امور دیگر ا
.است

ياز منافع متقابل تشکل برايت نمادیت پرداخت حق عضوین که وضعیبا توجه به ا
ي مورد نمونهيت خانوارهایعضوت شاخص حقیوضعیعضو است، بررسيخانوارها

ش را به یي منافع خواست همهگاه نتوانستهچیهیمحليهاگر آن است که تشکلمطالعه بیان
ت برابر یزان شاخص حق عضویترین مت، بیشین وضعیکه در بهتريد، به طوریاعضا ارایه نما

اعضا به يبراییدهیاگونه فچیاست هنتوانستهیمحليهاز تشکلینيدر موارد. است% 75
. اندها ننمودهن تشکلیبه ایگونه کمکچیاز اعضا هیکه برخيبه طور. راه داشته باشدهم

% 178/33طور متوسط برابر با ن شاخص بهین موارد سبب شده است که مقدار ایي امجموعه
ن یتوان چونیا مو اعضیمحليهاي متقابل منافع تشکلن اساس و با توجه به رابطهیبر ا. باشد

جه اعضا یخود نداشته اند و در نتياعضايبرایمنافع چندانیمحليهااستنباط نمود که تشکل
.اندت نداشتهیها در قالب حق عضون تشکلیبه مساعدت به ایرغبت چندان
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ي مورد مطالعه نمونهيد خانوارهایاز دیمحليهاتشکلیش اجتماعیشاخص گرایبررس
با . دارندیمحليهادر مورد تشکلیمتفاوتيهادگاهیآن است که خانوارها دينشان دهنده
از یافت که برخیتوان دریم) مقدار صفر(یش اجتماعیترین مقدار شاخص گراتوجه به کم

ياز سو. دانندیل شده بر خود میو تحمیدولتيهارا صرفا تشکلیمحليهاخانوارها تشکل
ک از یچیافت که هیتوان دریاست م% 75ن مقدار شاخص که برابر تریگر، با توجه به بیشید

درودزن یکشو زهياریي آبي شبکهموجود در محدودهیمحليهاي تشکلخانوارها، مجموعه
ن یانگیعالوه بر آن، بر اساس م. دانندیي روستایی نمرا به طور کامل برخاسته از بطن جامعه

ي نمونهيان نمود که به باور خانوارهاین بیتوان چونیم%) 561/45(یش اجتماعیشاخص گرا
ل شده یها تحمادشده عمدتا بر آنیي شبکه موجود در محدودهیمحليهامورد مطالعه، تشکل

یمحليهاتشکليجه کارکردهایدر نت. ي روستایی نداردشه در بطن جامعهیاست، و چندان ر
.تواند چندان اثربخش باشدینم

ي مورد مطالعه ن استنباط نمود که در منطقهیتوان چونیي موارد فوق مموعهبا توجه به مج
ي کاهش فقر نهیدر زمیچندانیاثربخشیمحليهادر قالب تشکلیي اجتماعهیسرما

ن موضوع با استفاده از برآورد تابع عوامل موثر بر یدر ادامه، ا. خانوارها و بهبود رفاه آنان ندارد
ي مورد مطالعه، مورد نمونهيز برآورد تابع عوامل موثر بر رفاه خانوارهاینر شدن و یاحتمال فق

.توجه قرار گرفته است

ي مورد مطالعهنمونهيدر کاهش فقر خانوارهایي اجتماعهینقش سرما) ج
ي هیسرمايهاشامل مدل بدون شاخصج برآورد چهار مدل یي نتابه ارایه) 3(جدول 

شاخص متقاطع ي، مدل دارایي اجتماعهیسرمایتجمعشاخصي، مدل دارایاجتماع
، در قالب تاثیرهاي یي اجتماعهیسرمايهاشاخصدیگري، و مدل دارایي اجتماعهیسرما
ي مورد مطالعه نمونهيرات فقر خانوارهاییبر تغیي اجتماعهین نقش سرماییبراي تعینهای

ان ین چهار مدل به بیبا توجه به برآورد ا،یي اجتماعهین نقش سرماییقبل از تع. پرداخته است
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-یرات فقر خانوارها مبادرت مییها بر تغن مدلیلحاظ شده در ايرهایمجمل نقش دیگر متغ
یعالمتيدارایکیزیو فیانسانيهاهیها سرمان جدول، ضریبیبر اساس اطالعات ا. شود

توان کاهش فقر خانوارها را انتظار یها، مهین سرمایش ایکه با افزايموافق انتظار بوده به طور
کاهش فقر خانوارها را دارد اما با يه، توان الزم براین دو نوع سرمایگر ایان دیبه ب. داشت

است ادشده در عمل نتوانستهیيهاهی، سرمايها از نظر آمارن ضریبیدار نبودن ایتوجه به معن
ي مورد مطالعه، نمونهيخانوارهايهایژگیوگر بیانيرهایاز میان متغ. بگذارديداریتاثیر معن

خانوار است، تاثیر یکل رفاهیگر سر مربع سن سرپرست خانوار که بیانیز متغیر سن و نیمتغ
تر، سرپرست خانوار مسنيدارايب که در خانوارهایترتنیبد. داري بر فقر خانوارها داردیمعن

از فقر در خانوارها يخانوارها، سطوح باالتردر یکل رفاهیش سییابد اما با افزافقر کاهش می
.گرددیتجربه م

استقرار یاییت جغرافیي آن است که موقعدهندهج نشانینتایطیمحيهایژگیاز نظر و
ک از مناطق مورد مطالعه، یکه هر يبه طور. ها استرات فقر آنییموثر بر تغیخانوارها، عامل

سو و به ن مناطق بر فقر همیي ارها داشته و تاثیر همهبر فقر خانوايداریمعنيتاثیرات آمار
در مناطق مختلف با ین اثربخشیزان ایم. براي کاهش فقر خانوارها بوده استیصورت عامل

و ياریي آبراه چپ در شبکهي آبکه قرار گرفتن در محدودهيطورگر متفاوت است، بهیدکی
ب، واقع یپس از آن به ترت. قر خانوارها داشتن تاثیر را بر کاهش فیترشیدرودزن بیکشزه

ت یو در نهایراه چپ، اصلي آبي ادامهي مورد مطالعه در محدودهنمونهيشدن خانوارها
برداران واقع افت آب توسط بهرهیت درین موضوع با استفاده از وضعیا. راه هامون قرار داردآب

افت یدر دریراه چپ، خانوارها مشکلبدر آ. ح استیها قابل توضراهن آبیي ادر محدوده
ها براي کاهش فقر آنین محدوده عاملین اساس قرار گرفتن در ایآب از شبکه ندارند و بر ا

افت آب از شبکه با یاند در درراه چپ قرار گرفتهي آبکه در ادامهیبردارانبهره. است
گر و قرار یديهاتیدن به فعالآورين اساس، با رویمواجه اند و بر ایمشکالت عمده و اساس

ن یا. اندافت آب کاسته ینامطلوب دريآمدهایه، از پیافت آب از شبکه در حاشیدادن در
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. ده استیراه چپ گردي آبي ادامهواقع در محدودهيموضوع سبب کاهش فقر خانوارها
روستاها با از یو هامون در برخیاصليهاراهي آببرداران قرار گرفته در محدودهبهره

ن مناطق در کاهش یتر شدن تاثیر ان موضوع موجب کمیا. افت آب مواجه اندیدر دریمشکالت
.ده استیر مناطق گردیفقر خانوارها نسبت به سا

ي مورد مطالعهنمونهير شدن خانوارهایثر بر احتمال فقوعوامل میاثرات نهای). 3(جدول 
IVمدل IIIمدل IIمدل Iمدل ریمتغ

دار ثابتمق
***804/1

)1()255/3(

***902/1
)215/3(

***702/1
)871/2(

***734/1
)567/2(

ي هیسرمایشاخص تجمع
یاجتماع

---
000/0-

)461/0-(
------

------یي اجتماعهیشاخص متقاطع سرما
000/0

)476/0(
---

---------تیشاخص تراکم عضو
021/0

)231/0(

---------یشاخص ناهمگن
002/0

)807/0(

---------شاخص حضور در جلسات
**006/-

)923/1-(

---------يریگمیتصمشاخص 
002/0

)467/0(

---------تیشاخص حق عضو
001/0-

)652/0-(

---------یاجتماعشیشاخص گرا
000/0

)105/0(

یانسانيهیسرما
)2(000/0-
)016/0-(

000/0
)086/0(

000/0-
)031/0-(

001/0-
)168/0-(
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)3(ادامه جدول 
IVمدل IIIمدل IIمدل Iمدل متغیر

فیزیکیيسرمایه
000/0-

)156/0-(
000/0-

)112/0-(
000/0-

)104/0-(
000/0

)142/0(

سرپرستسن
***070/0-

)601/2-(

***071/0-
)644/2-(

**065/0-
)311/2-(

**059/0-
)081/2-(

ستسرپرمربع سن
***000/0
)480/2(

***000/0
)523/2(

**000/0
)294/2(

**000/0
)266/2(

سرپرستکشاورزييسابقه
004/0

)551/0(
004/0

)602/0(
003/0

)393/0(
003/0-

)453/0-(
، 1=متاهل(سرپرست هلاوضعیت ت

)0=سایر
282/0

)134/1(
276/0

)123/1(
246/0

)949/0(
248/0

)962/0(

بعد خانوار
007/0

)468/0(
008/0

)548/0(
006/0

)414/0(
009/0

)668/0(

اصلیراهآب
**318/0-
)258/2-(

**341/0-
)314/2-(

**299/0-
)033/2-(

*248/0-
)642/1-(

سمت چپراهآب
**598/0-
)989/1-(

**634/0-
)100/2-(

**592/0-
)945/1-(

*556/0-
)693/1-(

ادامه کانال سمت چپ
***461/0-

)438/2-(

***472/0-
)477/2-(

***454/0-
)400/2-(

**427/0-
)197/2-(

هامونراهآب
**270/0-
)000/2-(

**280/0-
)071/2-(

**266/0-
)953/1-(

184/0-
)280/1-(

107107107107هاتعداد مشاهده
نمایینسبت درست

)Log likelihood(
195/28298/28309/28176/31

2
MR410/0411/0411/0442/0
2
DR617/0614/0621/0661/0

.قیتحقيهاافتهی: ماخذ
.استt ي اعداد داخل پرانتز آماره): 1(% .10و % 5، % 1تر از دار درسطح کمیب معنیبه ترت***: و ** ، *
درآمده است 000/0از اعداد به صورت یل برخین دلیست، به هماهمه اعداد جدول تا سه رقم اعشار آورده شده ) 2(

.با صفر متفاوت استيکه از نظر مقدار
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یتجمعيهادر قالب شاخصیي اجتماعهیبا توجه به مدل دوم و سوم برآورد شده، سرما
چهارم اما بر اساس مدل. بر فقر خانوارها داشته باشديداریو متقاطع نتوانسته است تاثیر معن

رات فقر خانوارها پرداخته، ییبر تغیي اجتماعهیتاثیر سرمایتر به بررسکه به صورت مفصل
يهاگر مشارکت خانوارها در تشکلدر قالب حضور در جلسات که بیانیي اجتماعهیسرما
ب که با یترتنیبد. دیفا نمایدر کاهش فقر خانوارها اياست، توانسته است نقش موثریمحل
زان ی، فقر خانوارها به میمحليهادرصدي شاخص حضور در جلسات تشکل1ش یافزا

ترین مقدار ن و بیشیانگیترین، من که کمیگر با توجه به ایاز طرف د. کاهش یافت% 006/0
و 305/62، 000/20ب برابر یبه ترتیمحليهاشاخص حضور در جلسات تشکلیفعل

زان مشارکت خانوارها را ی، میدرون گروهيلگوتوان با در نظر گرفتن ایاست، م% 333/93
ن یبا توجه به ا. دیبهبود بخش% 033/31زان ین به میانگیو م% 333/73زان یترین به مبیش

و % 440/0زان یترین به م، فقر خانوارها را بیشیي اجتماعهیتوان با استفاده از سرمایموضوع م
با یي اجتماعهیگر آن است که سرمابیانن موضوع یا. کاهش داد% 186/0زان ین به میانگیم

ن یبر ا. تواند در کاهش فقر خانوارها چندان موثر باشدیآن، نميهاشاخصیت فعلیوضع
ها از و تالش براي بهبود آنیي اجتماعهیسرمايهاتر به شاخصشیاساس اهتمام هر چه ب

.دیتر نماخانوارها، پررنگرا در کاهش فقریي اجتماعهیتواند نقش سرمایاست که ميموارد

ي مورد مطالعهنمونهيدر رفاه خانوارهایي اجتماعهینقش سرما) د
ي هیسرمايهاشامل مدل بدون شاخصج حاصل از برآورد چهار مدل ینتا) 4(جدول 

شاخص متقاطع ي، مدل دارایي اجتماعهیسرمایشاخص تجمعي، مدل دارایاجتماع
ن نقش ییبراي تعیي اجتماعهیسرمايهاشاخصدیگريارا، و مدل دیي اجتماعهیسرما
ن ییقبل از تع. دهدي مورد مطالعه را نشان مینمونهيدر رفاه خانوارهایي اجتماعهیسرما

لحاظ شده در يرهایر متغین چهار مدل نقش سای، با توجه به برآورد ایي اجتماعهینقش سرما
ن جدول، از میان یبر اساس اطالعات ا. شودیازگو مها بر رفاه خانوارها به اجمال بن مدلیا
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ي نمونهيموثر در بهبود رفاه خانوارهایعاملیکیزیي فهی، سرمایکیزیو فیانسانيهاهیسرما
ي مورد مطالعه، نمونهيخانوارهايهایژگیگر وبیانيرهایمورد مطالعه بوده و از میان متغ

ها دار بر رفاه آنیتاثیر معنيت فقر خانوارها دارایر وضعیز متغیو نيي کشاورزر سابقهیمتغ
. شودیابد، از رفاه خانوارها کاسته میش یافزايي کشاورزب که هر چه سابقهیترتنیبد. است

-د که نسبت به روشیتولیسنتيهان موضوع بدان علت است که کشاورزان با سابقه، روشیا

ش و دانش یي خون سالهیي چنداساس تجربهتر برخوردار است و برن از بازده کمینويها
-دهند و از روشمورد استفاده قرار میيکشاورزيهاتیاند را در فعالافته یبدان دست یبوم

ش یبنابراین با افزا. ندینمایز میبرخوردار است، پرهيسک باالترین پربازده که از رینويها
کاهش یر و در ادامه، رفاه آنان به طور نسبها و درآمد خانواتی، بازده فعاليي کشاورزسابقه

میان فقر یمیي مستقت فقر، رابطهیر وضعیب متغیگر با توجه به ضریاز طرف د. ابدییم
. ابدییها کاهش مر شدن خانوارها، رفاه آنیکه با فقيبه طور. خانوارها و رفاه آنان وجود دارد

یاییت جغرافیدست آمده در مورد تاثیر موقعهج بیج مشابه با نتای، نتایطیمحيهایژگیاز نظر و
ج حاصل از ینتا) 4(بر اساس اطالعات جدول . ها استاستقرار خانوارها، بر کاهش فقر آن

از آن است که یي مورد مطالعه حاکنمونهيبر رفاه خانوارهایي اجتماعهیتاثیر سرما
برآورد يهادر مدلیجتماعي اهیسرمايو انفرادیبیترکيهاک از شاخصیچیهاي هضریب

ک از یچیدر قالب هیي اجتماعهین اساس، سرمایبر ا. دار نیستیمعنيشده، از نظر آمار
ي مورد نمونهيبر رفاه خانوارهايداریمورد استفاده نتوانسته است تاثیر معنيهاشاخص

.مطالعه داشته باشد
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ي مورد مطالعهنمونهيعوامل موثر بر رفاه خانوارها). 4(جدول 
IVمدل IIIمدل IIمدل Iمدل ریمتغ

مقدار ثابت
***219/16

)1()251/21(

***328/16
)572/26(

***250/16
)760/26(

***534/16
)033/21(

---یاجتماعهیسرمایشاخص تجمع
001/0-

)030/1-(
------

------یاجتماعهیشاخص متقاطع سرما
000/0-

)877/0-(
---

---------تیتراکم عضوشاخص
040/0-

)388/0-(

---------یشاخص ناهمگن
000/0-

)169/0-(

---------شاخص حضور در جلسات
004/0-

)022/1-(

---------يریگمیتصمشاخص 
001/0

)404/0(

---------تیشاخص حق عضو
000/0-

)097/0-(

---------یاجتماعشیشاخص گرا
000/0-

)126/0-(

006/0یانسانيهیسرما
)436/0(

008/0
)621/0(

006/0
)511/0(

006/0
)398/0(

یکیزیفيهیسرما
**014/0
)962/1(

**014/0
)300/2(

**013/0
)097/2(

013/0
)806/1(

031/0سرپرستسن
)757/0(

032/0
)093/1(

031/0
)061/1(

032/0
)787/0(

سرپرستمربع سن
)2(000/0-
)413/0-(

000/0-
)608/0-(

000/0-
)580/0-(

000/0-
)445/0-(
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)4(ول جدادامه 
IVمدل IIIمدل IIمدل Iمدل متغیر

سرپرستکشاورزييسابقه
*012/0-
)735/1-(

**012/0-
)963/1-(

**012/0-
)050/2-(

*013/0-
)775/1-(

)0=، سایر1=متاهل(سرپرست هلاوضعیت ت
024/0

)079/0(
009/0

)037/0(
021/0

)084/0(
007/0

)023/0(

بعد خانوار
000/0-

)052/0-(
000/0

)030/0(
000/0

)028/0(
002/0

)164/0(

)0=، سایر1=فقیر بودن(وضعیت فقر خانوار 
***949/0-

)234/12-(

***951/0-
)007/12-(

***956/0-
)993/11-(

***954/0-
)929/11-(

اصلیراهآب
***400/0
)934/2(

***380/0
)443/2(

***412/0
)653/2(

***403/0
)870/2(

سمت چپراهآب
***668/0
)934/2(

***654/0
)433/3(

***669/0
)513/3(

***660/0
)962/2(

سمت چپراهآبادامه 
***508/0
)853/2(

***487/0
)487/2(

***525/0
)677/2(

***490/0
)538/2(

هامونراهآب
**397/0
)353/2(

***384/0
)379/2(

***411/0
)533/2(

***406/0
)471/2(

107107107107هاتعداد مشاهده
R2708/0711/0710/0715/0

F***005/19***636/17***559/17***268/12 يآماره
947/1964/1963/1999/1دوربین واتسونيآماره

Condition Index(186/28186/28186/28186/28(شاخص وضعیت 
.قیتحقيهاافتهی: ماخذ

% .   10و % 5، % 1تر از دار در سطح کمیب معنیبه ترت***: و ** ، *
.استt ي اعداد داخل پرانتز آماره): 1(
000/0ه صورت از اعداد بیل برخین دلیبه هم. استي اعداد جدول تا سه رقم اعشار آورده شده همه) 2(

.با صفر متفاوت استياست که از نظر مقداردرآمده 



49...بر رفاه و کاهش فقراجتماعیبررسی نقش سرمایه

نهادهاشیو پيریگجهینت
موجود در مناطق روستایی واقع یي اجتماعهین مطالعه، سرمایج ایب با توجه به نتایترتنیبد

ش فقر در کاهیرنگار کمینقش بسيدرودزن، دارایکشو زهياریي آبي شبکهدر محدوده
ن خانوارها ناتوان ینقش موثر در بهبود رفاه ايفایي مورد مطالعه است، و از انمونهيخانوارها

و مشارکت یبخش دولتيند واگذارین موضوع در فرآیتوجهی به ان اساس، بییبر ا. است
ت یبا هدف بهبود وضعیمحليها، در قالب تشکلیاجتماع-ياقتصاديهاتیمردم در فعال

یخانوارها را در پیاجتماع-يت اقتصادیجامعه، نه تنها بهبود وضعیاجتماع-ياقتصاد
رفاه خانوارها را دچار مخاطره نموده است و فقر آنان را یت فعلیکه، وضعنخواهد داشت بل

در مناطق روستایی به یي اجتماعهیساختار سرماين اساس، بازنگریبر ا. د خواهد نمودیتشد
روستایی را يدر کاهش فقر و بهبود رفاه خانوارهایمحليهاشکلتیکه اثربخشییگونه
:گرددیر ارایه مینهادهاي زشین راستا پیدر ا. رسدیبه نظر ميد، ضرورین نمایتضم
:قیموجود از طریمحليهادر تشکلیي اجتماعهیسرمایفیبهبود ک) 1

اعضا در يرمادیمنافع غو توجه به یمالید و تمرکز بر اصل خودگردانیکاهش تاک) الف
و بهبود ) يمشارکت عاد(موجود براي بهبود شاخص حضور در جلسات یمحليهاتشکل

).مشارکت فعال(يریگمیشاخص تصم
پربازده و یگروهيهاتیفعاليموجود بر مبنايهاتشکليهاتین فعالیتدو) ب

ها، تشکلياعضان صورت یدر ا. هاتین فعالیک از اعضا در ایمنافع هر يسازشفاف
ها را ش به تشکلیخويهادانند و کمکش مییش منافع خویبراي افزایت را عاملیعضو

).تیبهبود شاخص حق عضو(ش خواهند داد یتر، افزاشیبراي رسیدن به منافع هر چه ب
يهاي تشکلاعضا و تالش بر توسعهیعموميو مراجعه به آراید بر دموکراسیتاک) ج

ت یي روستایی براي بهبود و تقواز برخاسته از بطن جامعهیاحساس نموجود بر اساس 
.یش اجتماعیشاخص گرا
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زمان با در مناطق روستایی، همیي اجتماعهیسرمایش کمیاز به افزایدر صورت ن) 2
ي بران در محدودهآبيهایجاد تعاونیبه عنوان نمونه، ا(یمحليهاش تعداد تشکلیافزا

ل یند تشکیدر فرآیي اجتماعهیسرمايهاتوجه به شاخص) درودزنیکشهو زياریي آبشبکه
ي هیسرمایتوان اثربخشین صورت میدر ا. استيد، ضروریجدیمحليهاس تشکلیو تاس

موثر در یرا عاملیردولتیها به بخش غتیفعاليند واگذارین نمود و فرآیرا تضمیاجتماع
از ن موضوع صرفا رشدبیشیتوجهی به ابی. رها دانستش رفاه خانواینه کاهش فقر و افزایزم

موجود در یمحليهاتشکلیمشابه با ناتوانیجیدارد و نتایرا در پیمحليهاي تشکلاندازه
. گرددیي کاهش فقر و بهبود رفاه اعضا را سبب منهیدر زمیاثربخش
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