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The activity of Sericulture and its ability to develop this industry, its roots in 

Persian culture and civilization, and the need to maintain and continue it by 

relying on the development of new silkworm breeding techniques to improve 

the living conditions of rural residents are of great importance. The purpose 

of this study is to investigate the role of Sericulture activities on improving 

the sustainable livelihoods of rural households in Ramyan County. The data 

collection tool is a researcher-made questionnaire that has been validated by 

experts and professors. 103 households involved in Ramyan Sericulture 

activity make up this study's statistical population. To determine the 

reliability of the research variables, Cronbach's alpha coefficients in the range 

of 0.7 to 0.83 were determined. The data were analyzed using the sum of the 

mean scores, standard deviation, and coefficient of variation, Friedman 

statistical tests, and Chi-square and Spearman correlation coefficients with 

SPSS software. The map was generated using ArcGIS software. At 99% 

confidence level, Sericulture activities improve the sustainable livelihood 

capital of rural households, and employment in Sericulture businesses has 

significant effects on economic, social, physical, human, and natural capital. 

The share of human capital with an average rating of 3.17 is higher than that 

of other capitals. In addition, the change in subsistence capital ranges from 

3.10 to 3.17, with an average of 3.13. In light of this, it can be concluded that 

the development of Sericulture activity is dependent on the changes that 

occur in subsistence capital. Sericulture is a combination of agriculture, 

animal husbandry and textile industry. In order for the sericulture industry to 

be successful, the stakeholders of the silk value chain must have access to 

experienced and skilled manpower. The development and expansion of 

nomadic activity can be said to improve the sustainable livelihood of rural 

families and the sustainability of the population in rural areas by creating 

rural employment, particularly for women, enhancing rural green spaces and 

supporting the environment. 
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 چکیده اطالعات مقاله

دار بودن آن در فرهنگ و تمدن ایرانی و لزووم فظزو و تزداوم     فعالیت نوغانداري و قابلیت توسعه این صنعت، ریشه مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 نان نزوافی روسزتایی ا   کجهت بهبود معیشت سزا  شمیابرهاي نوین جهت پرورش کرم  توسعه تکنیک بر هیباتکآن 

اهمیت  یادي برخوردار است. هدف ایزن تققیزب بررسزی نقزا فعالیزت نوغانزداري بزر بهبزود معیشزت پایزدار           

 -هزدف کزاربردي و ا  نظزر ماهیزت، توصزیظی       نظزر  ا . این مطالعزه  هستخانوارهاي روستایی شهرستان رامیان 

شهرسزتان رامیزان تشزکیل    شاغل در فعالیزت نوغانزداري    خانوار 103را  تقلیلی است. جامعه آماري این پژوها

مزورد   ي مققب ساخته است که روایی آن توسط اساتید و خبرگزان ا نامه پرساگردآوري اطالعات،  دهند. ابوار می

تزا   7/0اي  براي متغیرهاي تققیب در دامنزه  ي کرونباخ جهت تعیین پایاییآلظاقرار گرفت. همچنین ضریب  دییتأ

انقزراف معیزار، ضزریب تغییزرات،      مجموع نمزرات میزانگین،   ها ا  داده لیوتقل هیتجو منظور به .آمد به دست 33/0

و بزراي تولیزد    SPSSافواري  هاي آماري فریدمن، کاي اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن در مقیط نرم آ مون

بزین فعالیزت نوغانزداري بزا بهبزود       بهزره گرفتزه شزد. نتزایق تققیزب نشزان داد کزه        ArcGISافوار  نقشه ا  نرم

درصزد رابطزه معنزاداري وجزود دارد و      99هاي معیشتی پایدار خانوارهاي روسزتایی در سزطا اطمینزان     سرمایه

معنزاداري   ریتزأ  هاي اقتصزادي، اجتمزاعی، فیویکزی، انسزانی و طبیعزی       بر سرمایه وکار کسباشتغال در این نوع 

هاسزت. همچنزین دامنزه تغییزرات      بیشتر ا  سایر سزرمایه  17/3اي  که سهم سرمایه انسانی با میانگین رتبه داشته

 اسزاس  نیبزرا  اسزت.  آمزده  دسزت  بزه  13/3با میزانگین عزددي    17/3تا  10/3بین  هاي معیشتی مربوط به سرمایه

هزاي معیشزتی    کزه در سزرمایه   به تغییرات جوئزی  توسعه و گسترش فعالیت نوغانداري کهتوان استنباط نمود  می

ی ا  کشاور ي، دامپروري و صنعت نساجی است که موفقیزت صزنعت   . نوغانداري ترکیبافتد بستگی دارد اتظاق می

تزوان بیزان نمزود     نیروي انسانی مجرب و ماهر بستگی داشته است. می بودن دردسترسنوغانداري تا فد  یادي به 

بزراي  نزان، توسزعه فازاهاي سزبو       خصزو   بزه توسعه و گسترش فعالیت نوغانداري با ایجاد اشزتغال روسزتایی   

 یست روستا، باعث بهبود معیشت پایدار خانوارهزاي روسزتایی و مانزدگاري جمعیزت      ایت ا  مقیطروستایی و فم

 گردد. در نوافی روستایی می

 تاریخچة مقاله:

 01/11/1000 :افتیدر خیتار

 03/12/1000تاریخ بازنگری: 

 09/12/1000: رشیپذ خیتار

 17/01/1001دسترسی آنالین: 

 :ها کلیدواژه

 نوغانداري، 

 شت پایدار، معی

 نوافی روستایی، 

 شهرستان رامیان.

. نقا فعالیت نوغانداري بر بهبود معیشت پایدار خانوارهزاي روسزتایی شهرسزتان رامیزان    (. 1001)فاطمه  جاهدي،فسین؛  صقنه، بهمن؛ سادین،: استناد
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 نویسندگان. ©                                                      : دانشگاه را ي                                                                  ناشر

 

 

 

 



 640-600( 6206) 24و همکاران/ جغرافیا و پایداری محیط  صحنه 601
 

 مقدمه
هزاي روسزتایی و    پزییري، رشزد و توسزعه سزکونتگاه     هاي گوناگون بزر شزکل   دامنه و نقوه روابط میان شهر و روستا به صورت

، وخزا   آبدر کشور ما به دلیل مقزدودیت منزاب    (. 1391کرد آنها ا رگیار است )صقنه و همکاران، همچنین بر ساختار و کار

در  اسزاس  نیبزرا  (.1399و همکزاران،   یکان ینجظ) تواند پاسخگوي اهداف توسعه نوافی روستایی باشد نمی ییتنها بهکشاور ي 

 ،یزک رویکزرد راهبزردي    عنزوان  بزه کوچزک   يوکارها کسب ي اندا اصالفات اقتصادي ا  نوع تشکیل و راه برنامه هاي اخیر دهه

 دایزی و   بزراي مقرومیزت   اکسزیري  عنزوان  بزه و ا  آن اسزت   گرفته قرار موردتوجهاساس تققیقات و اقدامات توسعه روستایی 

 لنگزرودي و  )مطیعزی  شزود  یزاد مزی  ، اجتماعی و فرهنگی منزاطب روسزتایی   اقتصاديراهکاري سا نده براي توسعه  فقرکاها 

 ،سزا ي  تعامل بزا قواعزد جهزانی    ،پییري اقتصاد ، توانمندسا ي بخا خصوصی، رقابتها نقا دولت در رییتغ (.1390 همکاران،

بزه   رویکزرد ایزن  هاي  ا  ویژگی معیشت متنوع کردنو  تقویت بخا خصوصی ،هاي مبتنی بر آ ادسا ي اقتصاد گیاري سیاست

   (.1391 ظمجانی و ایودي،ل )اصغري رود شمار می

 - هزاي اقتصزادي، اجتمزاعی    روستاها و خروج ا  مسزائل و مشزکالت جزاري در  مینزه    ه کمک به توسعدر این الگو جهت  

هزاي موجزود در    ها و پتانسیل بر اساس ظرفیت و انتخاب برنامه توسعه، هاي کارآمد گرایا به عرصه، مقیطی  یست و فرهنگی

 الز  مزاده   بنزد  درمظاد قانونی فمایت ا  این طرح  (.1391)اکبرپور، ود سرمایه و  مان جلوگیري ش هدررفتتا ا  ست روستاها

 در موجزود  يهزا  تیز ظرف ا  بزرداري  بهره و بر طبب این قانون، شناساییکه منظور شده است نیو توسعه  قانون برنامه ششم 27

 و شزکوفایی  بزراي  ال م بسزتر  جزاد ای و ملزی  اقتصزاد  در روستاها جایگاه و اجتماعی روستاییان منولت يارتقا و روستایی نوافی

 و خصوصزی  يهزا  بخزا  طریزب  ا  گزرا  صزادرات  و پزییر  رقابت اقتصادي يها بنگاه توسعه و افداث طریب روستاها، ا  شرفتیپ

، تقویت منزاب  مقلزی   هاي اقتصادي روستاها به فعالیت یبخش تنوعدر جریان  واق  در است. موردنظراقدامات  جمله ا  گرا تعاون

 (.1399ظرفیت جدیدي براي توسعه روستاها باشد )نصیري و توکلی، تواند  می

مانند فرش دسزتباف،  کوچک  يهاوکار کسبتوسعه و  يکشاور  ریغم بخا هس ،کشور هاي اخیر در سال دراساس  نیا بر

 تولیدات دامزی، شزیالت، صزنای  تبزدیلی و تکمیلزی کشزاور ي، عشزایري، تولیزدات گیزاهی، تولیزدي )صزنعت و خزدمات(،            

 معازل التقصیالن داراي مهارت فاقد سرمایه، رفز    فمایت ا   نان سرپرست خانوار، فارغ هدف باهاي فرهنگی و هنري  فعالیت

در روسزتاهاي شهرسزتان رامیزان در     در همین  مینزه  است. افتهی ایافوادر اقتصاد روستایی هاي جدید  بیکاري و ایجاد شغل

یک فعالیزت مکمزل    عنوان بههاي ابریشمی  و تولید فراورده عالیت مبتنی بر نوغاندارينوعی ف ،هاي معمول روستایی کنار فعالیت

در  بزافی  هاي ابریشزم  اندا ي کارگاه فعالیت نوغانداري و راهبه  مربوطقدمت  بررسی مستندات تاریخی که در در فال انجام است

نوغانزدار در   103فزدود   شزده  ارائزه آمارهزاي  مطابب با است و در فال فاضر  شده  دهتخمین  سال 100 شهرستان در فدود

 .  هستندروستاهاي این شهرستان مشغول به فعالیت 

یان با شرایط در فزال تغییزر   یفقدان توانایی تطبیب روستادالیلی همچون  بنا به دهد که نشان می ي میدانیها نتایق بررسی

 بزه هزاي موجزود    ظرفیت و پتانسیل ا  کهدست باعث شده  این مواردي ا  و شده با شرایط مقلی هاي اجرا عدم انطباق برنامهو 

بزا   .معمولی شده است وکار کسببه یک  بنیانی در منطقه يهاوکار کسبکه این موضوع منجر به تبدیل  ی استظاده نشوددرست
سزا ي   فزراهم  ،مدت کوتاهآن در  افووده ار شو  گیاري، با گشت سرمایه فجم سرمایه نظر ا  وکار کسباین هاي  توجه به ویژگی

در چزارچوب   وکزار  کسزب اگزر توسزعه ایزن    روستایی، ایجاد درآمد جانبی بزراي روسزتاییان،    رفعالیغاشتغال نیروهاي فعال و 

فعالیزت   ا  تزري  بینانه واق  رود بتوان تصویر انتظار می معیشت پایدار لقاظ شود هاي توسعه روستایی نوین مانند رویکردویکردر

 کزردن  فزراهم  پزژوها،  ایزن  اصزلی  هدف بنابراین .آورد به دست مطالعه موردیان در منطقه یروستامعیشت  در  عمیقی ا  و

بزا عنایزت بزه     .در سطا منطقه استجانبه  روستایی همه ها  یکسو و بسترسا ي براي توسع ينوغاندار وکار کسبه توسع  مینه

هزاي معیشزتی خانوارهزاي     نوغانزداري بزا بهبزود سزرمایه     آیا بین فعالیتکه: توان این سوال را مطرح کرد  مطالب ارائه شده می

 روستایی شهرستان رامیان رابطه وجود دارد؟

 موردتوجزه  2000مطزرح و در دهزه    1930توسعه پایدار ا  دهه  هیکی ا  رویکردهاي نظری عنوان بهرویکرد معیشت پایدار  
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یشت پایزدار و اصزول   الگویی متشکل ا  چارچوب مع ،رهیافت( این 1391 )سجاسی قیداري و همکاران، است گرفته قرارجدي 

شزود )مزالکی و دماونزدي،     جهت تامین معیشت و  روت براي افراد یک منطقه و نابودي فقر در نظر گرفته می معیشت پایدار

 بزا  (.Mbaiwa & Stronza, 2010اسزت )   نزدگی  در براي اسزتظاده  ا یموردن هاي فعالیت و ها توانایی شاملاین الگو  .(1393

برخاسزته اسزت    روسزتایی  توسزعه  نظریزه  و بسزتر  ا  پایزدار  معیشزت  رهیافزت  که شود می مشخص روستا توسعه ادبیات مرور

 آمزو ش،  انسان، سالمت ارتقاء جهت ( و دستیابی به آن به معناي فمایت ا  رفاه انسانی ا  طریب اقداماتی در1390پور،  )جمعه

 (.10: 1390)صقنه،  است  ندگی براي ستانداردا سالم و ستی  طیمق ا  اطمینان ها، فرصت

 اند ا : شوند که عبارت در این رهیافت مناب  به پنق گروه تقسیم می

و توانایی کزار در امزور    دانا و مهارت سالمت، کار، نیروي شامل فرد یک اکتساب قابل و ذاتی هاي دارایی: انسانی سرمایهال ( 

 .مختل  معیشتی

، منزا ل  رسانی، انرژي و ارتباطزات  هاي آب ، کانالونقل فملهاي اساسی مانند جاده،  دهنده  یرساخت سرمایه فیویکی: نشانب( 

هزاي مختلز  معیشزتی را فزراهم      تجهیوات تولیدي و ابوارهایی کزه امکزان پیگیزري اسزتراتژي     هاي عمومی، و مکان مسکونی

 .دنکن می

هزاي مزنظم یزا     اعتباري یا فوالزه  اندا ، مناب  پس مثال عنوان بهخانوارها بیانگر مناب  مالی موجود براي افراد و سرمایه مالی: پ( 

 کند. هاي مختل  معیشت فراهم می فقوق با نشستگی که فرصتی را براي پیگیري گوینه

 ماننزد  مظیزد  خزدمات  منزاب  و  هزاي  جریزان  کزه  رود می به کار طبیعی مناب  موجودي سرمایه طبیعی: اصطالفی که برايت( 

و ا  ایزن طریزب خانوارهزا بزراي تزأمین معزاش و       انزد   شزده  مشزتب  آن ا  بزراي معیشزت   هوا و... ها، کیظیت جنگل آب، ،ن می

 .پردا ند آوري مناب  می کشاور ي و یا جم  هاي فعالیتدرآمد ایی به 

اسزتظاده   هزا  آنهزا ا    ادهکزه افزراد و خزانو    یها و روابط ها، عاویت در گروه اجتماعی مانند شبکه به مناب سرمایه اجتماعی: ث( 

 ,Kollmair & Gamper, 2002; CHF) اسزت  جامعزه  در موجزود  انسجام و به یکدیگر افراد اعتماد میوان و بیانگر کنند می

2005; Serrat, 2008; Thieme, 2006; Timalsina, 2007.) 

 هزا  آن تغییزرات  روند ات واجتماع معیشتی اصلی يها هیسرما نمودن مشخص جستجوي در پایدار رویکرد معیشت واق  در 

 ایزن  طریزب  ا  اجتمزاعی  و اقتصزادي  مقیطزی،  مختلز   هزاي  تنا ا رات و ماهیت به دستیابی همچنین. است  مان طول در

 تزر  گسزترده  مقیط درنظرگرفتن همچنین و ها آن بر مؤ ر يها تنا و ها دارایی پایه . در این رهیافت برشود یم مشخص رویکرد

 هرگونزه  تزا  گزردد  مزی  طرافزی  مزؤ ر  يهزا  دخالزت  غیزره،  و  یرساختی نهادي، اقتصادي، قانونی، ی،سیاس مقیط: شامل ها آن

 یطزورکل  بزه . (Mbaiwa & Stronza, 2010) یابزد  کاها درآمدي يها انیجر به یبخش تنوع اساس بر معیشت يریپی بیآس

 ينزدها یفرا و هزا  سزرمایه  ،مزردم  هزاي  دارایی ا  دقیب در  دنبال به يچندبعدو  جانبه همهبا نگاهی  این رویکردتوان گظت  می

عمزده مسزائل مطزرح    گزردد کزه    با مرور پیشینه تققیب مشخص مزی  اساس نیبرا. است مطلوب نتایق به ها سرمایه این تبدیل

 .  استروستایی چه مواردي  يخانوارها داریپاو معیشت  فعالیت نوغانداري پیرامون

موانز  گسزترش    نیتزر  را مهزم با اریابی، آمو ش و نگزرش بزه ایزن فعالیزت      ،ددر مطالعه خو (1000) یدهیرعلیپ ومعتمد  

ایزن رهیافزت    يرگزیار یتأ  به باتوجه نجیرۀ ار ش  يریکارگ بهمعتقدند  گروهی که یدرفال دانند. می در کشورفعالیت نوغانداري 

ایزن صزنعت را    يرو ایپز هزاي   ا  چزالا  تواند بسزیاري  و پشتیبانی تا فدودي می یابیبا ار ، تو ی ،دیتول هاي بر فعالیت بخا

هزاي   سیاسزت ارتباط مثبزت و سزا نده،    (1391همکاران )ت و آمطالعه مر و (1397کاوسی کالشمی و همکاران ) .دینمامرتظ  

همکزاران  کرامتلزو و   .اسزت  شزده  مطزرح یالت بانکی و خرید تامینی پیله بر فعالیزت نوغانزداري   فمایتی همچون بیمه، تسه

مطالعزات  همچنزین نتزایق    دانند. در آن می ایجاد صنای  تبدیلی را نتیجه توجه به اشتغال دائمی در این صنعت( ایجاد 1391)

(Girish et al., 2020; Lalhmingsangi, 2019; Bhattacharjya et al., 2019; Giacomin et al., 2017  مبین ایزن )

ایجزاد   و بزا کنزد   ي در استظاده ا  مناب  طبیعی ایظا میمؤ ر بسیار نقا صنعت نوغانداري در قالب یک فعالیت مکمل،است که 

هزاي   مزوارد پزژوها   نیز ا بزر  افزوون  دارد. یانیاشتغال و درآمد ایی، نقا اساسی در ارتقاء پایگاه اجتماعی و اقتصادي روسزتا 

؛ معتمزد و  1391 نزی، صزورتی  نجزانی و رک  نمونزه )  عنزوان  بزه است که  شده انجامنوغانداري در ایران و جهان  دربارهبسیاري 
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تزوان اشزاره    ( مزی Dewangan, 2013؛ 1391 ،و همکاران؛ عابدي پریجایی 1391 مقدم و همکاران، ؛ فسینی1391 همکاران،

 خانگی و ایجاد اشتغال مطرح است. يوکارها کسبیک ابوار در راستاي توسعه  عنوان بهصنعت نوغانداري  ها آنکرد که در 

خزود توانسزته    فزرد  منقصربههاي  صنعت نوغانداري با ویژگی دهد که عالیت نوغانداري نشان مینتایق مستندات مرتبط به ف 

و  هزا خال وجود نیباامطرح گردد ها  یک منب  درآمدي مناسب در کنار سایر فعالیت عنوان بهاست براي ساکنان نوافی روستایی 

رویکرد معیشزت پایزدار تزا     يریکارگ بهرسد  می نظربه  .وجود دارد این صنعت هاي مختل   یادي در بخا نشده فلمعاالت 

 اسزاس  نیبرا :سا د می ریناپی اجتنابهاي گسترده و عمیب را  این امر لووم انجام پژوها لیا فدودي پاسخگوي این مسائل باشد

یزت نوغانزداري   فعالدهنده معیشت پایدار در چارچوب  هاي شکل ابعاد و  مینه بوده که با بررسی نیا بردر پژوها فاضر تالش 

 .شود جادیا یانیمعیشت روستا راهی براي تنوع بخشیدن به 1 مطابب شکل

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 ها روش و مواد
اسزت.   اسزنادي و میزدانی   يهزا  دادهمبتنزی بزر    تقلیلزی  -روش انجزام توصزیظی    ا نظر فیث هدف کاربردي و تققیب ا این 

اي  پرسشزنامه  1جزدول  هاي معیشزتی فعالیزت نوغانزداري مطزابب      کننده سرمایه هاي تبیین گویه پس ا  شناسایی اساس نیبرا

هزاي اسزتان گلسزتان و     نظزر ا  اسزاتید دانشزگاه    20 ها بزا کمزک   روایی پرسشنامه در گام نخست تدوین گردید.مققب ساخته 

پایزایی آن بزا    قرار گرفزت و  دییتأد مورریوي روستایی  هاي مدیریت با رگانی، دولتی، با اریابی، اقتصاد، برنامه متخصص در رشته

، 31/0، اجتمزاعی  33/0)اقتصزادي  هزاي معیشزتی    بزراي سزرمایه   انجام شد. ضریب آلظزاي کرونبزاخ   آلظاي کرونباخ استظاده ا 

 .  آمد به دست (70/0و طبیعی  73/0، انسانی 72/0فیویکی 

هزا   نمونزه  انتخزاب  اسزت.  شزده  لیز تکم وغانزداري نظر ا  فعاالن صنعت ن 103 ها توسط پرسشنامه تققیب، ندیفرادر ادامه  

 مجمزوع نمزرات میزانگین،    ها بزا اسزتظاده ا    داده لیوتقل هیتجو صورت گرفت. تمام شمار صورت به فجم جامعه نمونه به باتوجه

ررسزی  طرفزه بزراي ب   ها، کاي اسکوئر یزک  هاي آماري فریدمن براي مقایسه میانگین رتبه آ مون انقراف معیار، ضریب تغییرات،

. انجزام گرفزت   SPSSافزواري   و ضریب همبستگی اسپیرمن براي تعیین همبستگی بین متغیرها در مقزیط نزرم   هامتغیر ریتأ 

 بزه  باتوجزه ( 2)همچنین براي تهیه نقشه تو یز  فازایی فعزاالن در صزنعت نوغانزداري در شهرسزتان رامیزان مطزابب شزکل          

 دهد. متغیرهاي پژوها را ارائه می 1جدول  است. شده ادهاستظ ArcGIS افوار نرمهاي طبیعی منطقه ا   ویژگی

معتمادی و   ؛1331؛ مطیعای لنگارودی و همکاارا،     1011؛ صاحنه و رراساانی     1331صحنه و همکاارا،   ) متغیرهای پژوهش .1جدول 

 Girish et al., 2020; Kollmair & Gamper, 2002; Bhattacharjya ؛1331ی و همکاارا،   کالشم؛ کاوسی 1011پیرعلیدهی  

et al., 2019; Mbaiwa & Stronza, 2010) 

های  سرمایه

 معیشتی
 های تحقیق گویه

 اقتصادي

هزاي شزغلی متعزدد،     گیاري سودآور و پررونزب در روسزتا، وجزود فرصزت     اندا ، سرمایه ها، افوایا پس هوینه نیتأمافوایا درآمد، 

قزدرت خریزد، تزوان دریافزت      بزاالرفتن هاي جدید شغلی براي جوانان،  کاها بیکاري در روستا، افوایا اشتغال  نان، خلب فرصت

دیگزر، مطلزوب بزودن     يوکارهزا  کسزب وام، افوایا قیمت اراضی روستایی )مسکونی و  راعی(، ایجاد یک شبکه ارتباطی مناسب با 

 وکار کسبها براي توسعه   یرساخت

هاي   مینه

پییري  آسیب

 ندگی در نوافی 

 روستایی

فرایندها و 

 ها سیاستگیاري

های  سرمایه

 معیشتی

)انسانی، فیویکی، 

مالی، اجتماعی، 

 طبیعی(

راهبردهای 

 معیشتی

اري(د)نوغان  

پیامدهای 

یشتیمع  
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 .1جدول ادامه 

های  سرمایه

 معیشتی
 های تحقیق گویه

 اجتماعی

رضزایت ا  وضزعیت درمزانی    منیت، دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات، افساس ااعتماد به دیگران، میوان انسجام خانوادگی، 

در روسزتا، کزاها مهزاجرت ا  روسزتا بزه شزهر، رضزایت ا          وکزار  کسزب اندا ي  رضایت ا  این فرفه، ترجیا راه، و آمو شی روستا

ات ناشزی ا  توسزعه ایزن شزغل در     هاي اجتماعی، میوان تغییر هاي تعاونی، کاها آسیب موقعیت اجتماعی، تمایل به ایجاد شرکت

این فرفه، نگرش جامعه نسبت به این فرفزه، میزوان اسزتظاده ا      دهندگان پرورشگ جامعه روستایی، میوان توجه به خواسته نفره

 دانا مقلی در توسعه این فرفه

 انسانی

وجود نیروي انسانی ماهر و نیمزه مزاهر،   ن، بهبود تغییه خانوار، ارتقاء سطا دانا شاغال، ایجاد ایده و ارتقاء سطا خالقیت شاغلین

فازور طبقزات مبتکزر و    هزا،   ارتقا توانایی میاکره و تعامل با مشاغل دیگر، وضعیت ارتباط این فرفه با نهادهاي دولتزی و دانشزگاه  

 خالق داراي دانا و سرمایه در این فرفه

 فااهاي آ مایشگاهی  یرساخت یرتأ هاي ارتباطی روستا،  کههاي آمو شی، بهبود شب اندا ي کارگاه بهبود وضعیت مسکن، راه فیویکی

 طبیعی

، توجزه بزه دفز  بهداشزتی     وکزار  کسزب دسترسی به آب سالم، توجه به توسعه فااهاي سبو، میوان مساعدت مقیط براي توسزعه  

هزاي مقزیط  نزدگی،     بزر  یبزایی   یرگیاريتأ هاي مقیطی، توجه به پوشا گیاهی نافیه،  ها و مواد  ائد، بهبود و ارتقاء جاذبه  باله

 وکار کسبطبیعی در این  بینی پیا یرقابلغمیوان آمادگی در برابر تغییرات 

 محدوده مورد مطالعه
ا  شمال به شهرستان گنبد، ا  جنوب به اسزتان سزمنان، ا    است.  شده واق شهرستان رامیان در قسمت جنوبی استان گلستان 

 73/730شزود. وسزعت ایزن شهرسزتان      آبزاد کتزول مقزدود مزی     ه شهرسزتان علزی  و ا  غزرب بز   شرق به شهرستان آ ادشزهر 

هزاي اسزتان( کزه ا  دو بخزا      وسعت در بین شهرسزتان  لقاظ ا درصد مسافت استان و رتبه دهم  32/3است ) لومترمرب یک

آبزادي   1مسزکونی و   آبزادي  11 و دهسزتان  چهزار  ،(ایتاتار عل و بین به خان - دلند -فندرسک(، چهار شهر )رامیان  -)مرکوي 

اي و  ایزن شهرسزتان بزه سزه نافیزه دشزتی، کوهپایزه        2شزکل  مطزابب   هزا  نزاهمواري  ا نظر است. شده لیتشکخالی ا  سکنه 

 .م نیمزه مرطزوب دارد  یاقلیمی نقاط جنوبی این شهرستان اقلیم کوهستانی و نقاط شمالی اقل ا نظر. شود کوهستانی تقسیم می

 دهد. عه را ارائه مینقشه مقدوده مورد مطال 2شکل 

 
  موردمطالعهمحدوده  .2 شکل
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کشزاور ي شهرسزتان    مرکزو جهزاد  ا   آمده دست بهبر مبناي مطالعات میدانی و اطالعات  مطالعه موردهمچنین در منطقه  

 .هستندمشغول به فعالیت  در مناطب روستایی شهرستان 2جدول مطابب اطالعات  نوغاندار 103رامیان تعداد 

 روستاهای شهرستا، رامیا، وزیع فعاال، نوغانداری در سطحت .2جدول 

 تعداد روستا تعداد روستا

 7 دارکالته 13 قاچ قره

 3  ینب آباد 10 امامیه

 1 شیرآباد 1 تاتارسظلی

 1 کلوکن 0 سعدآباد

 1 مشو 1 باقرآباد

 0 سیدکالته 1 چشمه دیسظ

 1 قورچاي 3 د د 

 1 توران فارس 1 گلند

 نتایج
 3 جزدول  در و بیمزه  میوان تقصیالت ،، وضعیت اشتغالتأهلمتغیرهاي جنسیت، وضعیت  فسب بر  فراوانی پاسخگویان تو ی

 دهنزد  یمز درصد را  نان تشزکیل   1/31معادل نظر  30و  انمرددرصد را  1/13 نظر 19ا  مجموع پاسخگویان دهد که  نشان می

درصزد   1/12 نظزر برابزر بزا    13تعزداد  میوان تقصیالت  نظر ا همچنین  ند.ا بوده متأهلنظر  39نظر مجرد و  10 ا  این تعداد که

نظزر   0درصزد برابزر بزا     3/3دیزپلم   ا  درصد کمتزر  0/12معادل  نظر 10، افراد نیو به ترتیب ریو سابودند  سواد یبجامعه هدف 

درصزد   1/09  این تعزداد فعزال نوغانزداري    ا اند. بوده و باالتردرصد نیو لیسانس  2/21برابر با نظر  27 و پلمید فوقداراي مدر  

 يوکارهزا  کسزب بررسی وضعیت اشزتغال بزه    نیا برافوون  اند. استظاده کرده وکار کسبنظر ا  خدمات مرتبط با بیمه  11 برابر با

 2 کزار  معزدن نظزر،   0کشاور   اند و سایر موارد نیو عبارت است ا  دار بوده خانه ،درصد فعاالن 2/11دهد که  دیگر نتایق نشان می

 .اند بوده نظر داراي شغل آ اد 3نظر و  7نظر، بافنده  7نظر، معلم  3نظر، راننده  2نظر، دانشجو  1دار  نظر، مغا ه

   وضعیت اشتغال  میزا، تحصیالت و بیمهتأهلمتغیرهای جنسیت  وضعیت  حسب برتوزیع فراوانی پاسخگویا،  .3جدول 

 
 وضعیت بیمه ، تحصیالتمیزا وضعیت اشتغال تأهلوضعیت  جنسیت

 ریر بلی کرده لیتحص سواد بی سایر دار رانه متأهل مجرد ز، مرد

 12 11 90 13 00 13 39 10 30 19 تعداد

 1/10 1/09 0/37 1/12 3/33 2/11 0/31 1/13 1/31 1/13 فراوانی

 نظزر در خانزه پزدري    13اي و  هاجار نظر 13نظر داري مسکن شخصی،  72نوغانداري  وکار کسبهمچنین ا  مجموع فعاالن  

میلیزون،   2نظر داراي درآمزد کمتزر ا     17. بوده استمسکن قدیمی  19مسکن نوسا  و  00 نیهمچنا  این تعداد ساکن بودند 

نظزر   39 ا  این تعزداد  اند. میلیون درآمد ماهانه داشته 3نظر بیشتر ا   3تا میلیون و  1نظر داراي  11میلیون،  1تا  2نظر بین  30

نظر بزین   20سال،  10نظر کمتر ا   01. مدت فعالیت در نوغانداري براي اند بوده نظر داراي وسیله نقلیه 01 داراي  مین  راعی و

 20 هاي سنی تعزداد  گروه فسب براست. همچنین  شده  بتسال تجربه در این فعالیت  20نظر بیشتر ا   11سال و  20تا  10

سزال سزن    11نظر بیشزتر ا    20سال سن و  10تا  01نظر بین  23سال سن،  00تا  31ن نظر بی 21سال سن،  30نظر کمتر ا  

 .اند داشته

 نیبزد و فازاهاي اختصاصزی    هوینه، تعداد الروها، درآمدنظر  ا هاي فعالیت نوغانداري  هاي مرتبط با ویژگی همچنین یافته 

 هزوار اسزت.   20 تزا  هزوار  11موجود در هر قوطی بین  هوار تومان و تعداد الروهاي 11هوینه هر قوطی نوغان  که است صورت

میلیون تومزان و قیمزت    2کیلو بوده، لیا درآمد تقریبی ا  هر قوطی در فدود  20تا  11میوان برداشت ا  هر قوطی نوغان بین 

 10-70د هوار تومان برآورد شده است. ا  سویی دیگر مقدار فااي اختصاصی براي پرورش هر قزوطی فزدو   100هر کیلو پیله 

نیزو   شربزراي پزرو   درخت توت است. 11رو ه در فدود  01براي هر قوطی در طول دوره  ا یموردنو مقدار برگ توت  مترمرب 
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 صزورت  بزه مکزان و تجهیزوات    کزه  ییا آنجزا درصد ال م است.  10-70و رطوبتی معادل  گراد یسانتدرجه  21 - 23بین  دمایی

 اسزت.  شزده  اعزالم  درصزد  30در فزدود   دهنزدگان  پزرورش د، میوان تلظات ا  سزوي  سنتی بوده و استانداردها رعایت نشده بو

هوینه خزانوار، کزاها سزطا بیکزاري، مشزارکت  نزان،        نیتأمایجاد درآمد مکمل،  این فعالیت توانسته است ضمن وجود نیباا

 برداران کمک نماید. قدرت خرید بهره باالرفتن هاي شغلی براي جوانان به خلب فرصت

هاي معیشتی فعالیزت نوغانزداري در سزطا منطقزه مطزابب       هاي فاصل ا  ار یابی میدانی سرمایه یافته موارد، نیر ابافوون 

در هاي معیشزتی بیزانگر آن اسزت کزه      آ مون فریدمن براي سرمایه اجراينتایق . به نتایق  یر منجر شده است 0شماره جدول 

اي بزه متغیزر    و کمتزرین میزانگین رتبزه    (02/1) ها با امتیا ود تغییه خانواربه متغیر بهب ار شانسانی باالترین  هاي بین سرمایه

ایزن فعالیزت در   توان گظت  می اساس نیبرااست.  گرفته تعلب( 31/3ها با ) وضعیت ارتباط این فرفه با نهادهاي دولتی و دانشگاه

هزا   پژوهشزی دانشزگاه  دولتزی و  هاي  الیت با بخارابطه بین این فعبوده اما  مؤ راي شاغالن در این فرفه  بهبود و امنیت تغییه

 ها است. به این فو ه ا  فعالیت ها آنمشارکت پژوهشگران و ورود  مطلوب نیست و نیا مند

براي  نان  مینزه مناسزبی جهزت اشزتغال      اغلبنشانگر آن است که این فعالیت اقتصادي  هاي سرمایهبه  مربوط يها افتهی 

اي بزه   ترین میزانگین رتبزه  باالداري، درآمد ایجاد نماید بطوریکه  براي بسیاري ا   نان در کنار خانهتواند  فراهم آورده است و می

 ،شزده  جزاد یادرآمزدهاي   وجزود  با خانوار روستایی و  نان واشتغال مردان  رغم بهاما مختص بوده  (10/9) با اشتغال  نانمتغیر 

 ختصا  دارد.( ا11/0با امتیا  )اندا ها  سطا پسکمترین میوان به 

فزائو بزاالترین و رضزایتمندي ا  وضزعیت      (23/10) عزددي  بزاار ش  سرمایه اجتماعی متغیر انسزجام خزانوادگی   در بقث 

هزاي اقتصزادي و    در مقایسه بزا سزرمایه   توان گظت می اند. آورده به دستترین امتیا  را  پایین( 77/1رمانی و آمو شی با مقدار )د

 یعنزی  وکزار  کسزب ه ماهیزت ایزن   توانزد بز   این عملکرد می ادی  افتمال به. داشته است رد بهتريانسانی، سرمایه اجتماعی کارک

 .ارتباط داشته باشدخانواده مقور بودن 

جهت تغییه در این نوع فعالیت باید نسبت به توسعه درختان توت اهتمام بیشتري داشت و این توسزعه باعزث    که ییا آنجا 

 اي بزه متغیزر   سرمایه طبیعی باالترین میزانگین رتبزه  کنندۀ  هاي تبیین گردد بین گویه میهاي خاصی   یبایی مقیط و جیابیت

ناشزی ا    سزت ی  طیمقز به متغیر آسیب بزه   امتیا کمترین  و دارداختصا   (31/1) باار ش هاي مقیطی بهبود و ارتقاي جاذبه

جهزت  پوشزا سزبو    کشزت  ریز  سطا  گسترش. این موضوع ناشی ا  است گرفته تعلب (13/3) با مقدار عددي وکار کسباین 

 تغییه الروهاي کرم ابریشم است.

( بیشزترین و کمتزرین   30/2) بزاار ش بهبزود وضزعیت مسزکن     و (39/2) با امتیا  هاي آمو شی اندا ي کارگاه راههمچنین  

 اند. هاي فیویکی به خود اختصا  داده کارکرد را در بین سرمایه

 رانوارهای نوغاندار با استفاده از آزمو، فریدمنهای معیشتی  بررسی سرمایه .0جدول 

 میانگین متغیر ابعاد
میانگین 

 ای هرتب

ضریب کای 

 اسکوئر

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 انسانی

 09/0 23/3 ایجاد ایده و ارتقاء سطا خالقیت شاغلین

001/11 1 **000/0 

 02/1 13/3 بهبود تغییه خانوار

 70/3 12/3 ارتقاء سطا دانا شاغالن

 00/0 17/3 وجود نیروي انسانی ماهر و نیمه ماهر

 21/0 30/3 ارتقا توانایی میاکره و تعامل با مشاغل دیگر

وضززعیت ارتبززاط ایززن فرفززه بززا نهادهززاي دولتززی و 

 ها دانشگاه
91/2 31/3 

فاور طبقات مبتکر و خالق داراي دانا و سزرمایه  

 در این فرفه
90/2 10/3 
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  .0جدول ادامه 

 میانگین متغیر ابعاد
میانگین 

 ای هرتب
ضریب کای 

 اسکوئر
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 اقتصادي

 13/7 27/3 افوایا درآمد

097/173 12 **000/0 

 99/7 33/3 ها هوینه نیتأم
 11/0 13/2 اندا  افوایا پس
 02/1 19/2 گیاري سودآور و پررونب در روستا سرمایه

 10/1 01/3 هاي شغلی متعدد وجود فرصت
 11/3 11/3 کاها بیکاري در روستا

 10/9 70/3 ل  نانافوایا اشتغا
 31/3 09/3 هاي جدید شغلی براي جوانان خلب فرصت
 01/7 21/3 قدرت خرید باالرفتن

 33/1 10/3 توان دریافت وام
 00/1 97/2 افوایا قیمت اراضی روستایی )مسکونی و  راعی(

 يوکارها کسبایجاد یک شبکه ارتباطی مناسب با 
 دیگر

20/3 10/7 

 39/1 32/2 وکار کسبها براي توسعه  مطلوب بودن  یرساخت

 اجتماعی

 11/7 23/3 اعتماد به دیگران

103/107 10 **000/0 

 23/10 31/3 میوان انسجام خانوادگی
 27/7 22/3 افساس امنیت

 09/7 23/3 دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات
 77/1 97/2 و شی روستارضایت ا  وضعیت درمانی و آم

 99/9 73/3 رضایت ا  این فرفه
 37/3 10/3 در روستا وکار کسباندا ي  ترجیا راه

 13/7 31/3 کاها مهاجرت ا  روستا به شهر
 10/7 31/3 رضایت ا  موقعیت اجتماعی

 30/7 31/3 هاي تعاونی تمایل به ایجاد شرکت
 10/9 13/3 عیهاي اجتما کاها آسیب

 فرهنگمیوان تغییرات ناشی ا  توسعه این شغل در 
 جامعه روستایی

07/3 31/1 

 91/7 33/3 میوان توجه به خواسته پرورش دهندگان این فرفه
 21/7 21/3 نگرش جامعه نسبت به این فرفه

 91/7 01/3 میوان استظاده ا  دانا مقلی در توسعه این فرفه

 عیطبی

 33/1 39/3 دسترسی به آب سالم

300/107 3 **000/0 

 30/0 33/2 توجه به توسعه فااهاي سبو
 01/1 20/3 وکار کسبمیوان مساعدت مقیط براي توسعه 

 03/1 02/3 ها و مواد  ائد توجه به دف  بهداشتی  باله
 31/1 11/3 هاي مقیطی بهبود و ارتقاء جاذبه

 13/3 03/2 وکار کسبناشی ا  این  ستی  طیمقآسیب به 
 10/0 97/2 توجه به پوشا گیاهی نافیه

 13/1 29/3 هاي مقیط  ندگی بر  یبایی يرگیاریتأ 
 ینیب ایپ رقابلیغمیوان آمادگی در برابر تغییرات 

 فرفهطبیعی در این 
31/2 13/0 

 فیویکی

 30/2 02/3 بهبود وضعیت مسکن

021/21 3 **000/0 
 39/2 37/3 هاي آمو شی اندا ي کارگاه راه

 09/2 07/3 هاي ارتباطی روستا بهبود شبکه
 32/2 97/2 بر ساخت فااهاي آ مایشگاهی ریتأ 

 درصد معناداری 33** در سطح ؛ درصد معناداری 39* در سطح 
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در  شزده  مقاسزبه کزاي اسزکوئر   ضزریب   مقزدار  به باتوجهد. ده آ مون کاي اسکوئر را نشان میاجراي  نتایق فاصل ا  1جدول 

هاي مزورد انتظزار    و فراوانی شده مشاهدههاي  بین فراوانیتظاوت ، هاي معیشتی براي متغیرهاي سرمایه 01/110تا  7/22دامنه 

انزدا ي   راهشود که کمترین ضریب مربزوط بزه متغیزر تزرجیا      مالفظه می در جدول بادقت .است دییتأمورد  (01/0)در سطا 

و بیشترین امتیا  نیو بزه وجزود نیروهزاي     اجتماعی هاي ا  مجموعه سرمایه 701/22 جدید در روستا با مقدار عددي وکار کسب

 اختصا  دارد. هاي انسانی ا  گروه سرمایه 013/110انسانی و متبقر در فعالیت نوغاندار با ضریب 

 شتی با استفاده از آزمو، کای اسکوئرهای معی مقایسه فراوانی متغیرهای سرمایه .9جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی کای اسکوئر متغیر ابعاد

 انسانی

 000/0** 3 111/31 ایجاد ایده و ارتقاء سطا خالقیت شاغلین

 000/0** 3 133/73 بهبود تغییه خانوار

 000/0** 0 393/101 ارتقاء سطا دانا شاغالن

 000/0** 0 013/110 ه ماهروجود نیروي انسانی ماهر و نیم

 000/0** 3 073/29 ارتقا توانایی میاکره و تعامل با مشاغل دیگر

 000/0** 0 121/10 ها وضعیت ارتباط این فرفه با نهادهاي دولتی و دانشگاه

 000/0** 0 011/31 فاور طبقات مبتکر و خالق داراي دانا و سرمایه در این فرفه

 اقتصادي

 000/0** 0 333/101 افوایا درآمد

 000/0** 3 310/01 ها هوینه نیتأم

 000/0** 3 232/30 اندا  افوایا پس

 000/0** 3 790/01 گیاري سودآور و پررونب در روستا سرمایه

 000/0** 0 200/32 هاي شغلی متعدد وجود فرصت

 000/0** 3 100/20 کاها بیکاري در روستا

 000/0** 3 199/01 افوایا اشتغال  نان

 000/0** 3 331/11 هاي جدید شغلی براي جوانان خلب فرصت

 000/0** 0 091/31 قدرت خرید باالرفتن

 000/0** 0 971/92 توان دریافت وام

 000/0** 0 100/31 افوایا قیمت اراضی روستایی )مسکونی و  راعی(

 000/0** 0 121/71 دیگر يوکارها کسبایجاد یک شبکه ارتباطی مناسب با 

 000/0** 3 192/21 وکار کسبها براي توسعه  مطلوب بودن  یرساخت

 اجتماعی

 000/0** 0 101/10 اعتماد به دیگران

 000/0** 3 013/12 میوان انسجام خانوادگی

 000/0** 0 130/00 افساس امنیت

 000/0** 0 320/11 دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات

 000/0** 0 013/03 درمانی و آمو شی روستا رضایت ا  وضعیت

 000/0** 0 011/11 رضایت ا  این فرفه

 000/0** 3 709/22 در روستا وکار کسباندا ي  ترجیا راه

 000/0** 0 133/12 کاها مهاجرت ا  روستا به شهر

 000/0** 3 200/02 رضایت ا  موقعیت اجتماعی

 000/0** 3 011/23 هاي تعاونی تمایل به ایجاد شرکت

 000/0** 2 199/10 هاي اجتماعی کاها آسیب

 000/0** 0 700/11 گ جامعه روستایینمیوان تغییرات ناشی ا  توسعه این شغل در فره

 000/0** 0 301/31 میوان توجه به خواسته پرورش دهندگان این فرفه

 000/0** 0 100/31 نگرش جامعه نسبت به این فرفه

 000/0** 0 300/17 اده ا  دانا مقلی در توسعه این فرفهمیوان استظ
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  .9جدول ادامه 

 سطح معناداری درجه آزادی کای اسکوئر متغیر ابعاد

 طبیعی

 000/0** 3 117/01 دسترسی به آب سالم

 000/0** 3 310/11 توجه به توسعه فااهاي سبو

 000/0** 3 027/21 وکار کسبمیوان مساعدت مقیط براي توسعه 

 000/0** 0 200/31 ها و مواد  ائد توجه به دف  بهداشتی  باله

 000/0** 0 331/10 هاي مقیطی بهبود و ارتقاء جاذبه

 000/0** 3 370/23 وکار کسبناشی ا  این  ستی  طیمقآسیب به 

 000/0** 0 311/13 توجه به پوشا گیاهی نافیه

 000/0** 0 717/71 هاي مقیط  ندگی بر  یبایی يرگیاریتأ 

 000/0** 3 107/32 وکار کسببیعی در این ط ینیب ایپ رقابلیغمیوان آمادگی در برابر تغییرات 

 فیویکی

 000/0** 3 003/07 بهبود وضعیت مسکن

 000/0** 3 170/21 هاي آمو شی اندا ي کارگاه راه

 000/0** 3 010/33 هاي ارتباطی روستا بهبود شبکه

 000/0** 0 100/70 بر ساخت فااهاي آ مایشگاهی ریتأ 

 درصد معناداری 33* در سطح * ؛درصد معناداری 39* در سطح 

کزه   طزور  همزان  .اسزت  شده ارائه( 1هاي معیشتی فعالیت نوغانداري در جدول ) همچنین نتایق فاصل ا  مناسبات سرمایه 

و کمتزرین امتیزا  بزا     0392/0 راتییز تغبزا ضزریب    17/3با میانگین عددي  سرمایه انسانیشود بیشترین امتیا  به  مشاهده می

در  توجزه  قابزل اختصا  دارد. ا  نکزات مهزم و   نوغانداري  وکار کسبهاي فیویکی  سرمایهبه  01301/0 اتو ضریب تغییر 10/3

هزاي   داده بزه  باتوجزه  است. همچنین قههاي معیشتی فعالیت نوغانداري در منط بسیار نودیک تمامی سرمایه عملکرد این بخا

مقاسزبات   بزه  باتوجزه . بزرآورد شزده اسزت    13/3مقدار عددي ها در دستیابی به معیشت پایدار  این سرمایهجدول ار ش نهایی 

 افتد بستگی دارد. هاي معیشتی اتظاق می در سرمایه که به تغییرات جوئی وکار کسباین توان گظت  می شده انجام

 های معیشتی فعالیت نوغانداری تحلیل مناسبات سرمایه .1جدول 

 اییارزش نه ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین سرمایه

 0392/0 2323/0 17/3 سرمایه انسانی

13/3 

 00033/0 1010/0 11/3 سرمایه اقتصادي

 01712/0 2121/0 11/3 سرمایه اجتماعی

 00101/0 1010/0 11/3 سرمایه طبیعی

 01301/0 2121/0 10/3 سرمایه فیویکی

هاي شاغل در این فرفه را با اسزتظاده ا  آ مزون   رتباط بین فعالیت نوغانداري با برخی متغیرهاي اقتصادي خانوارا 7جدول  

 99دهد بر اساس ضزریب همبسزتگی اسزپیرمن رابطزه معنزادار در سزطا        دهد. همانطور که نتایق نشان می اسپیرمن ارائه می

گزردد.   درصد مشاهده مزی  91قدرت خرید این معناداري در سطا  باالرفتندرصد وجود دارد و فقط در متغیر مشارکت  نان و 

منبز    عنزوان  بزه کنزد، ایزن شزغل     هاي سنی مختل  فراهم می هاي شغلی را براي افراد در گروه داري فرصت نوغان که یی آنجاا

کنزد.    ابزت فزراهم مزی    صورت بهمنظمی را  ياتکا قابلگردد لیا درآمد  درآمدي جایگوین براي بسیاري ا  افراد مقروم تلقی می

یک شغل مناسب براي طی  وسزیعی ا    عنوان بهآن را  کونتگاهی انجام داد و در نتیجه،مقیط ستوان در  ها را می بیشتر فعالیت

با ده اقتصادي شغل مستقیماً به نظ  نیا  خانواده اسزت  یزرا اعازاي خزانواده     . هاي اجتماعی تبدیل کرد هاي سنی و الیه گروه

 .کند قتصادي خانواده کمک میدر نهایت به رشد اکه  هاي مختل  آن در ارتباط هستند عمیقاً در فعالیت
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 داری با متغیرهای اقتصادی رانوارهای شاغل در این حرفه با استفاده از آزمو، اسپیرمن ارتباط بین فعالیت نوغا، .1جدول 

 های معیشتی سرمایه فعالیت
تعداد 

 نمونه

آماره 

 اسپیرمن

سطح 

 معناداری

 نتیجه

 رد دییتأ

 داري در بهبود معیشت نقا نوغان

 طا درآمدس

103 

**111/0 000/0 *  

  * 007/0 213/0** هوینه خانوار نیتأم

  * 007/0 270/0** کاها سطا بیکاري

  * 023/0 220/0* مشارکت  نان

  * 000/0 393/0** هاي شغلی براي جوانان خلب فرصت

  * 003/0 191/0* قدرت خرید باالرفتن

 درصد 39درصد؛ * در سطح  33سطح ** در 

 بحث
 طیز   اتخزاذ  لیانیست،  پییر امکان کشاور ي بر هیباتک تنها مردم،  ندگی بهبود و بقا روستایی، مناطب ا  بسیاري در که ییا آنجا

انزدا ي   راههزاي اخیزر    در دهزه  اسزاس  نیبزرا . ضزرورت دارد در روسزتاییان   انگیزوه  ي فعالیزت و ایجزاد  راهبردها بزرا  ا  وسیعی

 عنزوان  بزه و ا  آن  گرفته قرار، اساس تققیقات و اقدامات توسعه روستایی نوان یک رویکرد راهبرديع کوچک به يهاوکار کسب

اقتصزادي، اجتمزاعی و فرهنگزی منزاطب روسزتایی      و راهکاري سا نده براي توسعه  دایی، کاها فقر  براي مقرومیت اکسیري

سزرمایه و  مزان جلزوگیري     هزدررفت تزا ا   ست روستاها هاي موجود در ها و پتانسیل ظرفیتاین الگو مبتنی بر . گردد تلقی می

معیشزت پایزدار    هاي معیشتی با رویکزرد  سرمایهآن بر  ریتأ و  فعالیت نوغانداري ظرفیتتقلیل این مقاله با هدف  رو نیا ا .شود

 ائه شود.فعالیت تولیدي در مناطب روستایی شهرستان رامیان ار این تا در  درستی ا  واقعیات فاکم بر انجام گرفت

دهد بیشترین میانگین متغیرهاي بررسزی   هاي این پژوها نشان می پرسشنامه لیوتقل هیتجوهاي فاصل ا   بر اساس یافته 

انزدا ي   هزاي مقیطزی، راه   شده به بهبود تغییه خانوارها، اشتغال براي  نان، افوایا انسجام خانوادگی، بهبزود و ارتقزاي جاذبزه   

هزا،   ه است و کمترین میانگین بزه متغیرهزاي ارتبزاط ضزعی  بزا نهادهزاي دولتزی و دانشزگاه        هاي آمو شی صورت گرفت کارگاه

تزوان   اندا  کم، عدم رضایت ا  وضعیت درمانی و آمو شی روستا، رضایت کمتر در وضعیت مسکن تعلزب گرفتزه اسزت. مزی     پس

اي آنکه این فعالیت سزهم بیشزتري در ایجزاد    گردد و بر یک فعالیت مکمل براي خانوارها تلقی می عنوان بهبیان نمود این فرفه 

 یزرا کزه ورود بخزا دانشزگاهی بزا       استآمو شی  مؤسساتتر نهادهاي متولی و  درآمد و اشتغال ایظا نماید نیا مند ورود جدي

ی  نزان روسزتای   خصزو   به. در عین ایجاد اشتغال براي روستاییان و است رگیاریتأ تققیقات علمی در بهبود بیشتر این فرفه 

 مینه فاور بیشتر این قشر را در عرصه اجتماعی و اقتصادي فراهم گردیده و باعزث توانمنزدي روسزتاییان و  نزان روسزتایی      

شده است. در فال فاضر این فعالیت با ایجاد درآمد مکمل براي خانوارهاي روستایی در بهبزود  نزدگی و معیشزت روسزتاییان     

ا  ایزن فعالیزت بزراي شزاغالن در ایزن فرفزه توانسزته بسزیاري ا  نیا هزاي مزالی            فراوان بر جاي نهاده و درآمد فاصزل  ریتأ 

 نماید.   نیتأمروستاییان را 

هاي منطقه ا  جمله اقلیم مناسب و فراوانزی درختزان تزوت و تجربزه فزراوان فعزاالن        پتانسیل به باتوجهتوان بیان نمود  می 

توان نسزبت   ط منطقه و تقاضاي فراوان براي مقصوالت این فعالیت می نان و سا گاري این فعالیت با شرای خصو  بهروستایی 

به ترویق و گسترش این فعالیت اهتمام بیشتري به خرج داد. اقتصاد کشور با وضعیت خاصی روبرو اسزت ماننزد کزاها نقزا     

قتصادي کزه باعزث تزورم    در ابعاد ا ژهیو بهعلیه ایران  رموجهیغهاي  دولت در امور اقتصادي، رشد باالي بخا خصوصی، تقریم

صزنعت   ژهیز و بزه سیاست کاها نرخ تورم و با گرداندن رشد معقول، بخا کشزاور ي و   به باتوجه یادي در کشور شده است و 

هزا فزراهم نمایزد.     تواند مواد اولیه، نیروي انسانی و سزرمایه مناسزبی بزراي تهیزه کزاال و خزدمات سزایر بخزا         داري می نوغان

اي  هاي فرعی و مکمل مشاغل اصلی کشاور ي هزر منطقزه   هاي ابریشم در کشور که ا  جمله فعالیت وردهداري و تولید فرا نوغان

مناسزبی را بزراي خانوارهزاي     نسزبتاً است با ایجاد انگیوه اقتصادي و استظاده ا  بخشی ا  نیزروي کزار روسزتایی منبز  درآمزد      

 روستایی در طول سال فراهم نماید.  
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این فعالیت و گسزترش مناسزب آن متناسزب بزا شزرایط اقلیمزی        شدن یصنعتتوسعه فناوري و  تموا ا بهمدت  دوره کوتاه 

اي مناسزب بزراي تخظیز  ا زرات      برنامزه  عنزوان  بزه تزري ا  آن   برداري ا  آن و کسب مناف  مناسب مناطب مختل ، امکان بهره

بزراي فقر دایزی بزه شزمار      مؤ رابواري  نعنوا بهصنعت ابریشم نیا هاي ار ي کشور وجود خواهد داشت.  نیتأمتقریمی جهت 

رود. نرخ مشارکت نیروي کار در مقصوالت کشاور ي در مقایسه با مشزاغل مشزابه روسزتایی بزاالترین میزوان اسزت. ایزن         می

تبزدیل   فرد منقصربهکند. این ماهیت   نان و افراد مسن فراهم می ژهیو بههاي شغلی را براي همه اعااي خانواده  صنعت فرصت

را براي خانوارها به ارمغزان بیزاورد و    یتوجه قابلتواند درآمد  این شغل می رو نیا اخانواده به درآمد مظید براي خانواده دارد  کار

 ا  این طریب به چندین خانواده فقیر در مناطب روستایی کمک کند.

 گیری نتیجه
ار خانوارهاي شاغل در ایزن فرفزه انجزام گرفزت.     نوغانداري در بهبود معیشت پاید وکار کسباین پژوها با هدف بررسی نقا 

کن کردن فقر شزدید و گرسزنگی، تزرویق برابزري و توانمندسزا ي       هاي صنعتی با چهار هدف اصلی توسعه هواره )ریشه فعالیت

 یست و ایجاد یک مشارکت جهانی براي توسعه( که توسط سا مان ملل متقد تعیین شزده اسزت     نان، تامین پایداري مقیط

آل بزراي   ابواري ایزده  عنوان بهداري  نرخ باالي مشارکت نیروي کار در مقایسه با سایر مشاغل روستایی در صنعت نوغان به جهباتو

هزا، جلزوگیري ا     براي مشارکت  نان که منجر به جریزان بیشزتر درآمزد در خزانواده     خصو  به ایی و توسعه روستایی  اشتغال

گیاري کزم بزا بزا دهی بیشزتر، دوره کوتزاه فعالیزت بزا         ی مناطب روستایی، سرمایهمهاجرت به شهر، کمک به فظو تنوع  یست

 یست، افوایا پوشزا سزبو، کمزک بزه فظزو خزا  و جلزوگیري ا          درآمد  ابت در طول سال، فرایند تولید سا گار با مقیط

مقصزوالت ابریشزمی کزه     هاي نامناسب براي کشت مقصوالت غیایی، تقاضاي قوي و مطمئن براي فرسایا، استظاده ا   مین

 .استگردد مطرح  به طور مداوم بیشتر می

داري در مقزدوده مزورد مطالعزه کزه تزداوم       نوغزان  خصزو   بزه مقلزی   يوکارها کسببا وجود اهمیت و ضرورت توجه به  

دارنزد امزا    هاست ساکنان این نوافی به این فعالیت اشزتغال  معیشت بسیاري ا  خانوارهاي روستایی را فراهم نموده است و سال

عدم توجه کافی ا  طرف نهادهاي متولی در جهت ترویق و گسترش این فعالیت در سزطا منطقزه باعزث شزده اسزت هنزو  ا        

گردد خانوارهاي با ظرفیت فراوانزی کزه دارنزد در     هاي منطقه به طور مطلوب و بهینه استظاده نگردد. آنچه مشاهده می پتانسیل

هزاي   توان در  یرساخت آن را می نیتر مهمم بهتر این فعالیت هنو  داراي مشکالتی است که اما تداو هستنداین فعالیت همگام 

بندي مقصوالت و عزدم ارتبزاط    المللی، عدم بسته با اریابان بین خصو  بهاي  ناقص این فعالیت در منطقه، نبود مشاوران فرفه

تزوان   ها دانست که بزا تقویزت ایزن متغیرهزا مزی      اهآمو ش عالی و پژوهشگ مؤسساتمناسب بین این فرفه با بخا تققیقاتی 

تجربیات فراوان شاغالن در این فرفه را بیشتر نمود و اسزتقبال  یزاد سزاکنان روسزتایی ا       به باتوجهانگیوه تداوم این فعالیت را 

شزاغالن بزه آن   نوغانداري ا  موضوعات مهمی است کزه بسزیاري ا     وکار کسبنظیر است. همچنین مقوله بیمه  این فعالیت بی

هزا   ضزع  عملکزردي در بیمزه ایزن فعالیزت      ینزوع  بزه هاي دیگر که  تجارب قبلی براي فعالیت به باتوجهاند بنابراین  اشاره نموده

 ضزرورت  بزه ال م اسزت   ؛ لیاتوسط نهادهاي متولی جدي گرفته شود وکارها کسبرود بیمه این  مشاهده گردیده است انتظار می

جهزت   ربزط  يذهزاي   ها و سایر دسزتگاه  در سطا یک سا مان بلکه در سطا و ارتخانه تنها نهاهنگی نگري و هم نگري، کل جام 

نگزري و اقزدامات افساسزی،     فل اصولی مسائل و مشکالت مردم و نیل بزه اهزداف توسزعه پایزدار کشزور و پرهیزو ا  بخشزی       

 ار گیرد.، مقطعی،  ودگیر و ناپایدار در سرلوفه تظکر و اقدام قرریتأ  ده، کم  شتاب

در قالزب یزک   خزود   فزرد  منقصزربه هاي  فعالیت نوغانداري با ویژگیکه  شده  ابتدر این  مینه  شده انجامهاي  در پژوها 

ایجزاد اشزتغال و درآمزد ایی، نقزا اساسزی در       و باکند  در استظاده ا  مناب  طبیعی ایظا میي مؤ ربسیار  نقا ،فعالیت مکمل

 Girish et al., 2020; Lalhmingsangi, 2019; Bhattacharjya et) یان داردیي روسزتا ارتقاء پایگاه اجتمزاعی و اقتصزاد  

al., 2019; Giacomin, 2017). ؛ معتمزد و همکزاران،  1391 ،یق مطالعات )صورتی  نجانی و رکنیبر مبناي نتا افوون بر این 

ابزواري   فعالیت نوغانزداري ( Dewangan, 2013؛ 1391 ،و همکاران؛ عابدي پریجایی 1391 مقدم و همکاران، ؛ فسینی1391

بزا مشزاهده    . ا  طرفیاستبوده  مؤ رو در ارتقاء سطا  ندگی روستاییان  خانگی قلمداد شده يهاوکار کسبدر راستاي توسعه 
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جمعیت روستایی این نقزاط کزاها نیافتزه اسزت بلکزه       تنها نهدهد که  هاي مختل  نشان می اطالعات مرکو آمار ایران در دوره

دالیزل   نیتزر  مهزم آن بود که جمعیت این روستاها افوایا نیو یافته است که یکزی ا    دهنده نشانهاي سرشماري  ایسه دورهمق

براي  نان روستایی بوده است و توانسته باعث مانزدگاري   ژهیو بهفعالیت نوغانداري و  خصو  بههاي اقتصادي و  آن تنوع فعالیت

   گردد. جمعیت در نوافی روستایی مورد مطالعه

هزاي اقتصزادي روسزتاها و اسزتظاده ا  منزاب  مقلزی        ی به فعالیزت بخش تنوع کهنتایق این پژوها مبین این موضوع است  

 ...نهزادي و   اقتصزادي،  قزانونی،  سیاسزی،  مقزیط : شزامل شرایط موجود  درنظرگرفتن با و ها سرمایه پایه بر که یدرصورتموجود 

نتزایق بررسزی    نیز ا بزر افزوون   کزرد.  طرافزی  يمزؤ ر هاي  برنامه تعری  و روستاها ظرفیت جدیدي براي توسعه توان باشد می

هاي معیشزتی   رابطه معناداري بین سرمایه نشان داد که هاي آماري آ مون يریکارگ بهو  هاي معیشتی فعالیت نوغانداري سرمایه

بزه   10/3 بزاار ش مقزدار   انسزانی و کمتزرین   به سزرمایه  17/3و فعالیت نوغانداري وجود دارد و باالترین ار ش با مقدار عددي 

ها بیانگر این موضزوع اسزت کزه ایزن فعالیزت بزه        همچنین تقلیل یافته .هاي فیویکی فعالیت نوغانداري اختصا  دارد سرمایه

هزاي   در بخزا  مزؤ ر ریوي دقیب، مهارت و مکانیسزم تقزول    نیا مند برنامهکه ها بستگی دارد  سرمایه یتغییرات جوئی در تمام

 .موارد  یر  مینه رشد و توسعه این فعالیت در منطقه فراهم شود به باتوجهشود  توصیه می رو نیا اولتی و خصوصی است. د

 ها و صنعت تر بین تولیدکنندگان با بخا پژوهشی دانشگاه ارتباط مطلوب -

 يداردهاي جدید پژوهشی مربوط به نوغانهاي آمو شی جهت آشنایی با دستاور رگواري کالسب -

 هاي تعاونی نوغانداري ایجاد شرکت -

 داريطریب خرید تامینی مقصوالت نوغان فمایت دولتی ا  -

 داريي جدید براي تولید مقصوالت نوغانها استظاده ا  فناوري -

 منابع
تولیزد  : ديمزور  مطالعزه ) یروسزتای  پایزدار  معیشزت  در استراتژیک مقصوالت نقا واکاوي (.1391) علی ایودي، ؛لظمجانی، صادق اصغري

 .293-273(، 3) 1 ،نشریه  راعت و فناوري  عظران .(رشتخوار دهستان در عظران 

بخا مرکوي شهرسزتان  : مطالعه موردي)نقا و عملکرد توانمندسا ي روستاییان در کارآفرینی مناطب روستایی (. 1391قمد )م، اکبرپور

 .11-11(، 1) 1 ،جغرافیا و پایداري مقیط. (هشترود

(. روسزتاي برغزان شهرسزتان سزاوجبالغ    : مطالعزه مزوردي  )گردشزگري بزر معیشزت پایزدار روسزتایی       ریتزأ  (. 1390قمود )م، پور جمعه

 .12-33(، 2) 1 ،هاي روستایی پژوها

بررسی ابعاد رضایت شزغلی و  (. 1391فسانه )ا، مرآتقمدرضا؛ م، راهیجید؛ م، فر انهقمد؛ م، کاوسی کالشمییدفسین؛ س، فسینی مقدم

 .دانشگاه گیالن، همایا ملی ابریشم ایران. نوغانداران گیالنافب دید 

هزاي معیشزتی در منزاطب روسزتایی بزا       سنجا سطا دارایزی (. 1391فرد، اسماعیل ) سجاسی قیداري، فمداهلل؛ صادقلو، طاهره؛ شکوري

 .211-197(، 1) 1، ریوي روستایی پژوها و برنامه .(روستاهاي شهرستان تایباد رویکرد معیشت پایدار )مطالعه موردي:

قزال، رسزاله    با گشت مهاجران به روستاها و نقا آن در معیشت پایزدار روسزتایی؛ مطالعزه مزوردي شهرسزتان آق     (. 1390) همنب ،صقنه
 تهران: دانشگاه تهران. دکتري دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

(. ا رات روابط شهر و روستا بر تقوالت اقتصزادي و اجتمزاعی   1391ن؛ سادین، فسین؛ نشاط، عبدالقمید؛ تلخابی، فمیدرضا )صقنه، بهم

 .133-121(، 3) 21، فصلنامه اقتصاد فاا و توسعه روستاییروستاهاي شهرستان آ ادشهر. 

قزال.   اي معیشتی خانوارهاي روستایی در سیل شهرسزتان آق ه پییري سرمایه (. تقلیلی بر آسیب1399صقنه بهمن؛ نورتقانی، عبدالمجید )

 .272-239(، 2) 13، اي جغرافیا و توسعه نافیه

 .قزال  قالیبافی بر وضعیت اقتصادي و اجتماعی خانوارهاي روستایی شهرستان آق ریتأ (. تقلیل 1000صقنه، بهمن؛ خراسانی، مقمدامین )

 .173-111(، 1) 12، هاي روستایی پژوها

همزایا  کشزور،   ا یز موردنهاي پژوهشزی   هاي صنعت نوغانداري، الوامات آتی و اولویت چالا(. 1391سن )ف، رکنیضا؛ ر،  نجانیصورتی 
 .هرماهم 27دانشگاه گیالن، . ملی ابریشم ایران

هزاي   ادي نهزاده برآورد ار ش اقتص(. 1391) قمدم، کاوسی کالشمیسین؛ ف، شعبانعلی فمیقمدکریم؛ م، معتمدبداله؛ ع، عابدي پربجایی

https://www.magiran.com/paper/1544598
https://www.magiran.com/paper/1544598
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 .331-379(، 07) 0، مجله تققیقات اقتصاد و توسعه کشاور ي ایران. پرورش کرم ابریشم در استان ما ندران

عوامل ا رگیار بر مشارکت نوغانداران استان (. 1397قمدرضا )م، راهیجید؛ م، فر انهیدفسین؛ س، فسینی مقدمقمد؛ م، کاوسی کالشمی

 .99-39(، 7) 3، تققیقات تولیدات دامی. قصوالت نوغانداريگیالن در توسعه  نجیره ار ش م

دومزین همزایا   . اقتصاد نوغانزداري در اسزتان گلسزتان   (. 1391سماعیل )ا، باقريبري؛ ک، سلطانی ناصريسن؛ ف، هالکوبیب؛ ف، کرامتلو
 .دانشگاه گنبدکاووس، ملی اقتصاد کالن ایران

دومین همزایا  پایدار با تاکید بر توسعه پایدار روستایی در استان همدان.  شتیمعیکرد (. تبیین رو1393) اطظهع ،دماونديسول؛ ر ،مالکی
 .همدان ،ایران ستی  طیمقهاي  ملی و تخصصی پژوها

بررسی نقا عوامل اقتصادي و اجتماعی در پییرش نوغانداري در اسزتان  (. 1391لیرضا )ع، صیداويقمدصادق؛ م، اللهیاريفسانه؛ ا، مرآت

 .دانشگاه گیالن، ملی ابریشم همایا. گیالن

با گشزت   ریتزأ  (. 1390) همزن ب ،صزقنه بدالقمیزد؛  ع ،نظزري  قمدرضزا؛ م ،رضوانی جتبی؛م ،معصوم قدیريیدفسن؛ س ،لنگرودي مطیعی

-17 ،(0) 73 ،هاي جغرافیزاي انسزانی   پژوهاقال(.  ي: شهرستان آقدمهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان )مطالعه مور
33. 

هاي فمایتی بر سامانه تولید پیلزه تزر ابریشزم     بررسی ا ر سیاست(. 1391، مقمدرضا )راهی، مقمد؛ کاوسی کالشمیقمدکریم؛ م، دمعتم

 .111-139(، 1) 1 ،تققیقات تولیدات دامی. استان گیالن

. علزوم تزرویق و آمزو ش    نالیدر اسزتان گز   يصزنعت نوغانزدار   يداریز پا ي(. واکاو1000معتمد، مقمدکریم؛ قربانی پیرعلیدهی، فاطمه )

 .99-31(، 1) 17کشاور ي ایران، 

تقلیلی بر پیامدهاي صنای  تبدیلی و تکمیلی بخا کشزاور ي  (. 1399منه )آ، مسگريالا؛ ص، آرخیهمن؛ ب، صقنهلی اکبر؛ ع، کانی نجظی

 ،هاي انسزانی  ریوي سکونتگاه همطالعات برنام(. بندر گوهاي مرکوي و نوکنده شهرستان  بخا: مطالعه موردي)در نوافی روستایی 
1 (11 ،)31-12. 

جغرافیزا و پایزداري   . ار یابی نقا استخراج معادن شهرستان قروه بر پایزداري روسزتاهاي پیرامزونی   (. 1399عظر )ج، توکلیکرم؛ ا، نصیري
 .11-1(، 10) 3 ،مقیط
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