
 مطالعات جغرافيايي مناطق خشک

 1398 زمستان، سي و هشتم، شماره دهمدوره 

 20/03/1399تأييد نهايي:   22/08/1398دريافت مقاله: 

 37-53صص 

 سنجش و تحلیل فقر در نواحی روستایی شهرستان کوهدشت

 تهران دانشگاه-ریزی روستاییاستادیار جغرافیا و برنامه ،*خراساني محمدامين

 تهران دانشگاه-ریزی روستاییارشد جغرافیا و برنامه کارشناس، محمدی مجيد

 چکيده

 ییروستا یدر نواح دهیپد نیا یفقر و گستردگ یمسئلهبا  توسعهدرحال یهمانند کشورها زیکشور ما ن

فقر از ملزومات و  ییو شناسا گیریاندازه. رودمیبه شمار  ییروستا یمشکالت نواح ترینمهممواجه است و از 

 یقدرتمند برا یابزار تواندمیجامعه است و  ییفقرزدا هایسیاستو  هابرنامه نیدانش جهت تدو نفکیجزء ال

 تیوضع نییو تب یبررس -1حاضر با دو هدف  قیتحق. باشد ریافراد فق یزندگ طیبه شرا گذارانسیاستتوجه 

 نیشهرستان کوهدشت تدو ییفقر روستا ییفضا عیتوز تیوضع ییشناسا -2شهرستان کوهدشت  ییفقر روستا

و بر  یکاربرد ،پژوهش از نظر هدف نیا ینهمچن محور است.سؤالو  یپژوهش حاضر از نوع اکتشاف. شده است

 یدانیمو  ایکتابخانهمطالعات  ،قیتحق نیاطالعات در ا ی. ابزار گردآوراست یلیتحل-یفیاساس روش توص

 نییشهرستان کوهدشت است. جهت تع یشامل روستاها یآمار یه است. جامعهنامه، مشاهده( بودپرسش)

حاصل  جینتا بندیجمع. در اندشده انتخاب هادهستان یمناسب در سطح تمام ییفضا عیروستا با توز 26 ،نمونه

آن در شهرستان  ییفضا عیو توز ییدر فقر روستا تأثیرگذارعوامل  ترینمهمگفت  توانمیپژوهش  نیاز ا

-یشاخص خدمات ،یطیآموزش، شاخص مح الت،یدرآمد و تسه هایشاخصمربوط به  بیکوهدشت به ترت

 ،یشناخت تیجمع هایشاخصدر همچنین  و اشتغال است. یجانب هایهزینه ،یخوراک هایهزینه ،یکالبد

 رینسبت به سا هاشاخص نیمطلوب ا تیوضع یکنندهبیانقرار دارند که  3باالتر از  نیانگیعدالت با م

مربوط به  زین نیانگیم ترینکماست و  2.20و  6.99برابر  بیبه ترت هاآنهر کدام از  یست و مقدار تهاشاخص

 -8.04و  -13.98 یبا مقدار ت هاآن نامطلوب تیوضع یکنندهبیانو آموزش است که  یطیمح هایشاخص

 است.

 .فضایی، فقر روستایی، شهرستان کوهدشتتوزیع  تحلیل،، سنجش: واژگان کليدی

                                                            

  Email: khorasani_ma@ut.ac.ir                                                                         ی مسئول:نویسنده*

 ییروستا یفقر در نواح ییفضا لیعنوان سنجش و تحل» با یمحمد دیمج ارشد یکارشناس ینامهانیمقاله برگرفته از پا نیا

 .دانشگاه تهران است ایجغراف یدر دانشکده «شهرستان کوهدشت
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 38                                                      ...خاک اتيآن از خصوص یريرپذيو تأث یباد شيفرسا یسرعت آستانه يبررس

 مقدمه -1

 هاینگرانی آن به نسبت یافتهتوسعه کشورهای هم و توسعهدرحال کشورهای هم که ؛جهانی است ایمقوله فقر

 که دارد ایچندگانه ابعاد تالش این .کنندمی تالش آن کاهش برای المللیبین هایسازمان و دارند را خود خاص

 (.4: 1390)معصومی، پردازندمی مختلف هایجنبه از آن بررسی به خود مطالعاتی یرشته و دیدگاه به توجه با محققین

سازمان  ی. در برنامهشودمی بشری یشدن روند پیشرفت جامعهیک مشکل اساسی است که باعث کُند  فقر همیشه

 ،ده است که اولین مورد آنشتعیین  پایداری توسعههدف برای  17تدوین شده است،  2030سال  ملل متحد که برای

 است، یافتگینتوسعه از نمودی  که فقر(. Griggs et al., 2013: 305دادن به فقر به تمام اشکال آن است)پایان 

 کشورهای تمامی سوی از فقر موضوع که روستینازا ؛آوردمی بار به جوامع برای گوناگون ابعاد در را مختلفی مشکالت

 سنجش لذا ،کنندمی اجرا را ایویژه هایبرنامه آن وسعت کاهش یا بردن بین از برای و بوده فراوان اهمیت دارای جهان

 دنیا کشورهای اقتصادی هایگذارییاستس در تریبیش اهمیت اخیر هایدهه در فقرزدایی مختلف هایراه نیز و فقر

تحقیقات فقر سابقه طوالنی دارد، اما هنوز  (.24: 1392 کریمی،و  ارشدی)است کرده پیدا یافتهنتوسعه کشورهای ویژهبه

فقر  یدربارهمختلف درک، شناخت و نگرانی خاص خود را  هایرشتهتعریف قطعی و واحدی از فقر وجود ندارد. 

 (.Zhou et al., 2018: 1)دارند

فقر فردی ارتباط  .(Liu et al., 2017: 70)ستگذرا "فقر فردی" کهدرحالی ؛مزمن و مداوم است "ایمنطقهفقر "

. فقر دهندمیقرار  تأثیریکدیگر را نیز تحت  ،دارد و عالوه بر اینکه دارای تعامل هستند ایمنطقهنزدیکی با فقر 

 یو فقر فردی به نوبه شودمیدر یک منطقه منجر  فردی یتوسعهبرای  زادرون یانگیزهبه فقدان  معموالا  ایمنطقه

فقر  عنوانبهکه درنهایت  شودمیخود منجر به رشد کند اقتصادی و عدم وجود زیرساخت و خدمات عمومی کل منطقه 

 :Liu & Xu, 2016: 275; Ding & Leng, 2018: 235; Adewuyi, 2010)شودمیجمع و شناخته  ایمنطقه

179.) 

 یسرمایه نیزالی، فیزیکی، طبیعی، معیشتی و انسانی، اجتماعی، م هاییهسرما تأثیرتحت  ایمنطقهفقر فردی و 

 :Liu & Xu, 2016)استزمانی و مناطق جغرافیایی متفاوت  هاییاسمقجغرافیایی مصنوعی آن است و این عوامل در 

275; Ding & Leng, 2018: 235).  خدمات وپرورشآموزشفقر شامل درآمد کم و کمبود برخی نیازها مانند ،

 .(Adewuyi, 2010: 179)است آشامیدنی است که برای بقاء و حفظ کرامت انسانی ضرورییز و تم آب بهداشتی،

و گستردگی این پدیده در نواحی روستایی مواجه است  فقر یمسئلهبا  توسعهدرحالکشور ما نیز همانند کشورهای 

 مصرف، از سطحی هر در هک شده (. گفته12: 1387)رضوانی، رودمیمشکالت نواحی روستایی به شمار  ترینمهمو از 

(. فقر در نواحی روستایی مسائلی 122: 1386 است)محمودی، شهری نواحی از تربیش روستایی نواحی در فقر نرخ

محیطی روستاها،  پذیریآسیب ها،روستا یتخلیه ، مهاجرت به شهرها،روستایی یجامعهچون ایجاد نابرابری در درون 

 وابستگی اقتصادی به دیگر کشورها، یشافزا شمار تولیدکنندگان و تولیدات بخش کشاورزی، کاهش افزایش بیکاری،

 (.12: 1387امنیت عمومی و بسیاری از مسائل دیگر را در پی دارد)رضوانی، کاهش رفتن آمار بزهکاری، باال

فقرزدایی جامعه  هایاستسیو  هابرنامهو شناسایی فقر از ملزومات و جزء الینفک دانش جهت تدوین  گیریاندازه

: 1398 راد فقیر باشد)گریوانی و همکاران،به شرایط زندگی اف گذارانیاستسابزاری قدرتمند برای توجه  تواندمیاست و 

126.) 

شناسایی وضعیت  -2بررسی و تبیین وضعیت فقر روستایی شهرستان کوهدشت  -1تحقیق حاضر با دو هدف 

 زیر تدوین شده است: سؤاالتبه  ییگوپاسخ درصددن کوهدشت تدوین شده است و توزیع فضایی فقر روستایی شهرستا

 است؟ تأثیرگذارعوامل اقتصادی تا چه حد در فقر و توزیع فضایی آن در مناطق روستایی شهرستان کوهدشت  .1

 ؟است تأثیرگذارعوامل اجتماعی تا چه حد در فقر و توزیع فضایی آن در مناطق روستایی شهرستان کوهدشت  .2
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  39                                               1398 زمستان، هشتم، شماره سي و دهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 یرگذارتأثطق روستایی شهرستان کوهدشت عوامل جمعیت شناختی تا چه حد در فقر و توزیع فضایی آن در منا .3

 است؟

 است؟ تأثیرگذارعوامل محیطی تا چه حد در فقر و توزیع فضایی آن در مناطق روستایی شهرستان کوهدشت  .4

 است؟ تأثیرگذارهرستان کوهدشت عوامل سیاسی تا چه حد در فقر و توزیع فضایی آن در مناطق روستایی ش .5

 تحقيق یپيشينه -2

که یکی از موضوعات مهم و  پردازیممیروستایی فقر  یینهزمپژوهش در  یپیشینهدر این بخش به بررسی اجمالی 

و  گیریشکلچه نشان داده شده است، طیف متنوعی از عوامل بر . چنانشودمیلعات روستایی محسوب در مطا سابقهپر

. این اندپرداختهفقر در نواحی روستایی اثرگذار هستند و البته غالب مطالعات به بررسی عوامل محدودی  یتوسعه

بر عوامل جغرافیایی، وضعیت فقر را در  تأکیدبه مبحث فقر روستایی داشته و با  ترجامعپژوهش بر آن است تا نگاهی 

 روستاهای شهرستان کوهدشت کنکاش و تحلیل نماید.
 تحقیق مطالعاتی فقر روستایی ییشینهپ: 1 جدول

 نتايج یخالصه عنوان سال محقق

فهرستی ثانی و 

 همکاران
1386 

نقش 

 هایگذاریسرمایه

دولتی در بخش 

عمرانی و زیربنایی در 

بهبود توزیع درآمد و 

 کاهش فقر روستایی

 عدر مناطق روستایی سبب بهبود توزی زیربنایی هایگذاریسرمایه

 منجر آموزشیمراکز  تأسیسروستایی و  هایراهدرآمد گردیده و احداث 

 به افزایش نابرابری در میان روستاییان شده است.

پورطاهری و 

 همکاران
1389 

 بر کاهش مؤثرعوامل 

فقر خانوارهای 

 روستایی

اجتماعی تنها سه عامل سن سرپرست  هایزمینهدر میان عوامل و 

مستقیم با  یرابطهبیمه و شاخص احساس محرومیت دارای  نوع خانوار،

اقتصادی در مقایسه با عوامل اجتماعی نقش  عوامل .اندبودهفقر 

 دارد. مطالعهمورد یمنطقهفقر در  گیریشکلدر  تریبیش

 1389 طالب و همکاران

فراتحلیل مطالعات فقر 

 روستایی یجامعهدر 

 ایران

مشارکتی نیز  اجتماعی و با رویکردهای انسانی و هایجنبهفقر را باید از 

مذکور، به این موضوع  قرار داد. در اغلب مطالعات وتحلیلتجزیهمورد 

در مطالعات یادشده، موضوعاتی  این، بر چندان توجه نشده است. عالوه

 هایسیاستروستایی،  یاقشار مختلف جامعه مانند آثار گوناگون فقر بر

 شدنجهانیکالن مانند  هایپدیدهو نیز اثر  هاآنآثار  فقرزدایی و ارزیابی

 .روستایی بررسی نشده است بر فقر

گریوانی و 

 همکاران
1392 

بررسی عوامل فقر 

خانوارهای روستایی در 

 اصفهان

 مخارج سن سرپرست خانوار، های جنسیت سرپرست خانوار،متغیر

بار  متغیردرصد و  99خانوار و شغل سرپرست خانوار در سطح  آموزشی

 بر فقر دارند. دارمعنی تأثیریدرصد  95تکفل با اطمینان بیش از 

مستقیم و  یرابطهتکفل و سن و جنس سرپرست خانوار  بار یرهایمتغ

 معکوسی با فقر دارند. یرابطهسایر 

 1393 یگانه و همکاران

بر توزیع  مؤثرعوامل 

فضایی فقر خانوارهای 

 روستایی

بر  مؤثرعوامل  ترینمهمو اعتبارات بانکی از  یالتتحص عامل دارایی،

 .است موردمطالعه یر در محدودهتوزیع فضایی فق

اسفندیاری و 

 نبی ئی
1397 

فقر بر  تأثیربررسی 

مهاجرت از روستا به 

 شهر در ایران

نسبت دستمزد شهری به روستایی و اختالف ضریب جینی شهری از 

 یوربهرهروستایی بر تصمیم به مهاجرت از روستا اثر مثبت معنادار و 

منفی و معنادار بر تصمیم به  تأثیرنیروی کار در بخش کشاورزی، 
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 40                                                      ...خاک اتيآن از خصوص یريرپذيو تأث یباد شيفرسا یسرعت آستانه يبررس

 مهاجرت از روستا دارد.

صدرموسوی و 

 همکاران
1398 

بررسی و تحلیل عوامل 

ترش فقر بر گس مؤثر

روستایی در شهرستان 

 میاندوآب

دولتی، افزایش مهاجرت  گذارییاستساقتصادی و  هاییرساختزضعف 

و اشتغال، ضعف فرهنگ اجتماعی و  گذاریسرمایهفصلی و محدودیت 

 ترینمهماز و کاهش درآمد و...  یسالخشکمخاطرات طبیعی، بروز 

ان میاندوآب عوامل پخش و گسترش فقر در مناطق روستایی شهرست

 است.

Zhan & Fan 2008 

عمومی،  هایهزینه

رشد و کاهش فقر در 

 روستاهای اوگاندا

مثبت بر کاهش فقر  تأثیرروستایی  هایراهدولتی در بخش  هایهزینه

 هایهزینهپس از  وپرورشآموزشروستایی داشته است. همچنین اثر 

روستایی داشته  را بر فقر تأثیرن تریبیش ی کشاورزیتوسعهتحقیق و 

 است.

Glauben et 

al 
2012 

فقر مداوم در 

 روستاهای چین

احتمال خروج از  حالینبااموقت فقیر هستند؛  طوربهاکثریت جمعیت 

 هااستانمدت فقر در سرتاسر  تأثیرمتفاوتی تحت  طوربهفقر برای فقرا 

 قرار دارد.

Dzanku 2015 
معیشت و فقر گذرا 

 روستایی در غنا

و  وپرورشآموزشموقعیت فضایی خانوارها، عوامل جمعیت شناختی، 

رفاه  یکنندهیینتععوامل  ترینمهم یکنندهمصرف هاییمتقتفاوت 

 خانوارهای روستایی است.

Liu et al 2017 
های زمانی مکانی الگو

 در چینفقر 

نسبت افراد فقیر در چین نشانگر توزیع نامتوازن افراد فقیر روستایی 

در مناطق کوهستانی و مناطق مرزی تمرکز  عمدتاات. فقر در چین اس

 دارد.

Padda & 

AbdulHame

ed 
2018 

تخمین میزان فقر 

چندبعدی در 

روستاهای پاکستان: 

 هایسیاستکمک به 

 ی پایدارتوسعه

. کنندمیدرصد از خانوارهای پاکستان در مناطق فقیرنشین زندگی  44

و کاهش فقر باید منابع مالی اضافی  پایداری توسعهرای دستیابی به ب

 ی کشاورزیتوسعهآب و  تأمینبرای رفاه اجتماعی، آموزش، بهداشت 

 اختصاص یابد.

McAreavey 

& Brown 
2019 

تحلیل تطبیقی فقر و 

نابرابری روستایی بین 

 ایاالتبریتانیا و 

 آمریکا یمتحده

محل سکونت بر احتمال  تأثیر نییتعدر جهت کاهش فقر روستایی باید 

فقر و احتمال  رنج بردن از زمانمدت، خانوادگیو  یفقر در سطح فرد

 دقتبهفقر  ی دارای همبستگی بارهایمتغ ریسا تأثیر تحتفقر  از خروج

 .ودش انجام

 

هم عوامل اقتصادی و اجتماعی  عمدتاافقر که  گیریشکلبر  مؤثرعوامل بر  غالبااپیداست، مطالعات پیشین  کهچنان

 توجهقابلاز ابعاد  تواندمی موردتوجه ترکمیکی از ابعاد مهم  عنوانبهابعاد جغرافیایی فقر  برتکیههستند، پرداختند و 

 این پژوهش به شمار آید.

 مباني نظری -3

زمانی که سه محقق شرایط زندگی افراد را در انگلستان  قرار گرفت؛ مورداستفادهمفهوم فقر ابتدا در قرن نوزدهم 

مفهوم مطلق  ،شودمیاولین مفهومی که از فقر در اذهان عمومی متبادر . (Pham, 2017: 11)قرار دادند موردبررسی

و بر وضعیت میزان دریافت کالری  شودمی(. فقر مطلق بر اساس میزان مصرف کاالها تعریف Son, 2015: 23آن است)

یک  عنوانبهکه فقر مطلق  کندمی تأکید 2001. بانک جهانی در سال (Desai, 2002: 22)مواد غذایی داللت دارد از

. در شودمیآن توجه  کنیریشهبه بحث  یافتهتوسعهولی در کشورهای  ،ماندمیباقی  توسعهدرحالنگرانی در کشورهای 

فقر مانند شکاف اجتماعی و نابرابری تمرکز  هایجنبهروی  تربیش یافتهتوسعهو  توسعهدرحالهر دو کشورهای 
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محققانی است که به سمت فقر مطلق  موردانتقادیک مفهوم نسبی  عنوانبهفقر  (.world bank, 2001: 90)اندکرده

قر ف جامعه است. درآمدبودن درآمد فرد از متوسط  ترپایین ،. فقر نسبی(Bellu & Liberati, 2005: 4)دارند گرایش

آن نسبتی  یواسطه بهفقر نسبی معیاری نسبی است تا  خط ،یگردعبارتبه. ینابرابرنسبی شاخصی است برای سنجش 

 یهامالک. شودمقایسه  ،دارد تریبیشاز اکثریت جامعه دارد با جمعیتی که درآمد  یترکماز جمعیت که درآمد 

یا  50کل جامعه و  هایهزینه یدرصد میانه 66یا  50 هاآنرای تعیین خط فقر نسبی وجود دارد که یکی از بمختلفی 

 (.48: 1396مدنی قهفرخی، )است کل جامعه هایهزینهصد میانگین در 66

 فقر روستايي یکنندهيينتععوامل  -1-3

( و نظریات داندمییر را مسئول فقر خویش که افراد فق) محوردر به دو دسته نظریات فرد غالباانظریات فقر 

یعنی ساختار سیاسی و اجتماعی را مسئول فقر افراد  ؛که علت اصلی فقر را نیروهای خارج از کنترل فرد) حورساختارم

 افراد کهمقصر پنداشتن  هاینظریه: کندمی بندیدسته. گیدنز فقر را تحت دو عنوان کلی شوندمیتقسیم  ،(داندمی

مقصر پنداشتن نظام که نیروهای ساختاری را مسبب ایجاد فقر و  هاینظریهو  داندمیافراد فقیر مسئول فقر خویش 

زیرا علت را از جامعه و  ،هستند یانهفردگرا هاییدگاهدطرفدار  عموماا کارمحافظه هاینظریه. دانندیمآن  یدبازتول

دیدگاهی  عنوانبهفقر را  هاآنهمچنین  .سازندیما متوجه فرد اقتصادی و اجتماعی آن گرفته و آن ر هایسیاست

و افراد فقیر را  دانندیم شانیاخالقخطاهای  ینتیجهرا که در آن فقر و رنج فقرا  گیرندیماخالقی و عقالیی در نظر 

اکتسابی و  هایگییژو یطورکلبه ،. در این بخشبینندیمفاقد هوش و انتخاب عقالیی برای فرار از فقر و غنی شدن 

. نگرش شوندمیمشخص  پذیرتریبآسافراد  هایژگیوو به کمک این  شودمیمحسوب  هاآنانتسابی افراد عامل فقر 

 یهاکمکنگرشی اساس  زندگی و فقر درآمدی متمرکز است. چنین نیازهای اساسی تأمینمحور بر ناتوانی فرد در فرد

 بوده کارمحافظهرفاه  یهادولتمجتمعی  یمتقارزانمنازل  ییهتهنقدی و خدمات بهداشتی سالمت و گاه 

است که عوامل مختلف  یچندبعد اییدهپدعنوان شد فقر  تریشپکه  گونههمان (.159: 1396است)حمیدیان، 

 .گذارندیم تأثیراقتصادی، جمعیتی، اجتماعی، جغرافیایی بر آن 

 عوامل جمعيتي و اقتصادی -2-3

جمعیتی نظیر  متغیرهای. ندمؤثرعواملی هستند که بر میزان فقر خانوارها  ازجملهی و اقتصادی جمعیت هاییژگیو 

و سطح درآمد  اقتصادی نظیر نوع شغل منبع درآمد خانوار متغیرهایجنسیت، سن، بار تکفل و بعد خانوار در کنار سایر 

(. سن 7: 1391)محمدزاده و همکاران،تأثیرگذارندمواردی هستند که بر فقر خانوار  ازجملهو بیکاری پنهان در خانوار 

 اثرگذارکسب کنندگان درآمد از دو طریق  عنوانبهدر موقعیت آنان  مؤثرسرپرست خانوارها یکی از عوامل  یژهوبهافراد 

ی ، از بازدهی و کارایی باالترسالییانمافراد در سنین جوانی و  "دوران زندگی ییهفرض"بر طبق  کهآناست: نخست 

باالتری  یهاپستند به مشاغل و توانمیافراد با افزایش مهارت و تخصص  سالییانمدر سنین  کهآن. دوم برخوردارند

در سنین  سرپرستشانگفت خانوارهایی که  توانمیاگر این فرضیه صادق باشد،  یطورکلبهدسترسی پیدا کنند. 

 هایویژگی(. در بخش 71: 1383،  ینیحسرند)عرب مازار و پایین درآمدی قرار دا یهاردهدر  ،نوجوانی و پیری است

بر  خدمات و منبع درآمد خانوارها مبنیاقتصادی، نوع شغل خانوار مبنی بر اشتغال در بخشش صنعت، کشاورزی و 

بخش دولتی یا خصوصی باشد یا از محل شغل آزاد کشاورزی یا شغل آزاد  بگیرحقوقدرآمد خانوارها از محل  کهاین

و  باشد)محمدزاده تأثیرگذارهر بخش بر فقر خانوارها  درآمدیا میزان  وریبهرهاز طریق میزان  تواندمیر کشاورزی غی

 (.8: 1391، همکاران

 عوامل اجتماعي -3-3
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 42                                                      ...خاک اتيآن از خصوص یريرپذيو تأث یباد شيفرسا یسرعت آستانه يبررس

این عوامل  ازجمله. کنندمیفقر روستایی ایفا  خصوصبهدر فقر  ایکنندهیینتعاجتماعی نقش  هایویژگیعوامل و 

تطابق و سازگاری با فقر  با قوانین و حقوق خود و ییآشنابه حوادث و رسوم اجتماعی، سطح آموزش، میزان  توانمی

که حوادث و رسوم اجتماعی توان و مقاومت خانوارهای فقیر را در مقابل حوادث احتمالی کاهش  یاگونهبهرد، اشاره ک

عدم  .شودمیفقر  یب باعث عدم آگاهی فقرا و ادامهو نبود امکانات مناس سوادییبدر بخش سطح آموزش،  .دهدیم

و همچنین به دلیل  شودمیثروتمندان  یوسیلهآشنایی با قوانین و حقوق خود باعث قربانی شدن خانوارهای فقیر به 

بعد منتقل  هاینسلو آن را به  کنندمیتطابق و سازگاری با فقر و عدم توانایی خروج از آن به فقر عادت 

 (.66: 1389)پورطاهری و همکاران، کنندمی

 عوامل جغرافيايي -4-3

 یک عنوانبه آن از دانانجغرافی همواره و است شده جغرافیایی ادبیات وارد فقر جغرافیای که است زیادی مدت

 کنندمی یاد ،است منعکس اجتماعی و فردی زندگی زوایای همه در آن سوء عوارض و آثار که اجتماعی تلخ واقعیت

 همچنین. کندمی ترسیم را فقر پراکنش ینقشه و نگردمی فقر به فضایی بعد از جغرافیا(. 33-34: 1377 رضوی،)

. دارد قرار کانون در جغرافیا که طلبدمی را ایرشتهمیان تخصص یک فقر کاهش هایطرح اجرای و پژوهش

 طریق از اجتماعی عدالت اجرای و قدرت و تولید بازتوزیع به توجه در انسانی علوم پژوهشگران سایر با دانانجغرافی

 فضایی، توزیع به عمدتاا یاجغراف (.18: 1387چمبرز،)دارند مشترکی دیدگاه مردم، مفید مشارکت و جدید هایسازمان

 فقر بر مؤثر جغرافیایی عناصر .است متمرکز زمین سطح جغرافیایی عناصر ایمنطقه خصوصیات و تکامل مکانسیم

 ,bigman and Fofack)است ایمنطقه فرهنگ و سیاست عمومی، خدمات زیست، محیط منابع، مکانی موقعیت شامل

 عنوانبه دوردست جغرافیای موقعیت (.Liu and Lee, 2017: 275 ؛Do and Iyer, 2010: 739 ؛133 :2000

 در حتی( Bird et al., 2002: 3)است شده گرفته نظر در زیمبابوه خشکنیمه یمنطقه در فقر بروز عامل تریناصلی

 یرابطه جغرافیایی موقعیت با روستایی ییفقرزدا آمریکا یمتحده ایاالت و انگلیس مانند اییافتهتوسعه کشورهای

 ،طبیعی شرایط(. Partridge and Rickman, 2008: 288)یابدیم افزایش فقر شهرهاکالن از فاصله با و دارد نزدیک

 کیفیت بر تواندمی خاک فرسایش(. Cheng et al., 2018: 551)کندمی ایفا فقر بروز در را مقیاس از مستقل نقشی

 و مزارع سطح کاهش خاک، فرسایش ،محیطییستز هایآسیب ایدایره تواندمی و بگذارد تأثیر کشاورزی هایزمین

  (.2000 اسچر،)بینجامد برداریبهره

 :شودمی تقسیم دسته دو به فقر جغرافیایی علل دانانجغرافی دید از یطورکلبه

 طبیعت از ناشی فقر -

 انسان از ناشی فقر -

 و متعادل طبیعی شرایط و آید وجود به طبیعت در نامناسبی شرایط که است مفهوم این به طبیعت از ناشی فقر

 کاهش مثالا ؛آید وجود به غذایی مواد تولید امر در گیریچشم کاهش یک و بخورد به هم شکلی به غذا تولید برای الزم

 .هوایی و آب تغییرات یا پیاپی شخم ییجهنت در خاک فرسایش یمسئلهبا  و تولید در آن نقش و آسمانی نزوالت

 ایجاد با و شده عمل وارد عاملی یمنزله به انسان حالت، این در ؛است انسان سکه، دیگر روی یا دیگر یمسئله

 کمبودهای پیدایش برای را زمینه اجتماعی صحیح روابط زدن برهم یا و طبیعی مناسب و متعادل شرایط در تغییراتی

 (.36-35: 1377رضوی،)سازدیم فراهم غذایی مواد حاد

(. Gauci, 2005: 114)شودمی ترکیب فضایی توزیع با تربیش فقر یچندبعد ماهیت. است فضایی و یچندبعد فقر

 Dasgupta et al., 2005: 635 ؛Grey, 2005: 20)است داشته فقر به گیریچشم عالقه جغرافیا گذشته یهادهه در

 محیط است معتقد که است ساکس جفری از محیطی یکنندهتعیین ینظریه ینترمعروف(. Barbier, 2010: 651 ؛&

 مناطق که سوئیس مانند؛ هستند ریفق دلیل همین به کشورها از بسیاری. کندمی تعیین را ملل اقتصاد جغرافیایی

 فضایی فقر متوجه زودتر اقتصادی فضای 1990 یدهه اوایل در ،درواقع .است کرده احاطه را آن مرتفع و کوهستانی
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 بانک 1990 یدهه اوایل از .کندمی مطالعه را آن یدهندهیلتشک عوامل و فضایی طرح و اقتصادی هاییتفعال که شد

 از بسیاری توسط که جغرافیایی ییهسرما که دریافت و کرد تمرکز فقر جهانی یهاتفاوت و فقر فضایی توزیع بر جهانی

 هاییهسرما از یامجموعه جغرافیایی ییهسرما .گذارندیم تأثیر کشاورزان درآمد بر ،شده ساخته جغرافیایی عناصر

 Jalan and)است گرفته شکل طبیعی محیط شرایط و جغرافیایی موقعیت توسط که است انسانی و جتماعیا مادی،

Ravallion, 1998; 342 Ravallion and Wodon, 1999: 687 & Liu et al., 2014: 145) .فضایی، فقر ییهنظر 

 فقر موتدا و گیریشکل در جغرافیایی فضای موقعیت مهم نقش بر و دهدمی پیوند جغرافیایی فضای عوامل با را فقر

 فقر ماهیت کشف و شد شناخته یچندبعد اییدهپد عنوانبه فقر یجتدربه تحقیقات گسترش و تعیین با. کندمی تأکید

 فقر معروف تئوری و کندمی تعریف توانایی منظر از را فقر سن. رسدیم نظر به دشوار واحد عامل یک از استفاده با

 ,Zhou and Liu)بود یچندبعد فقر تئوری یتوسعه اساس و پایه فضایی فقر و توانایی تئوری. کرد معرفی را قابلیتی

2019: 1.) 

 موردمطالعه یمحدوده -4

 کاربردی و بر اساس روش ،این پژوهش از نظر هدف ینهمچن محور است.سؤالپژوهش حاضر از نوع اکتشافی و 

روستا با  26 ،آماری شامل روستاهای شهرستان کوهدشت است. جهت تعیین نمونه یجامعه .استتحلیلی -توصیفی

تصادفی  یریگنمونه. برای انتخاب روستاها از روش اندشده انتخاب هادهستانتوزیع فضایی مناسب در سطح تمامی 

 20زیر  یتعداد خانوار در سطح دسته ازلحاظکه روستاهای هر دهستان  یاگونهبه استفاده است؛ شدهیبندطبقه

تصادفی انتخاب شده  صورتبهیک روستا  ،از هر دسته و اندشده یبنددستهار خانو 50خانوار و باالی  50تا  20خانوار، 

عات ابزار گردآوری اطالبوده که دارای توزیع فضایی مناسبی در سطح دهستان باشند.  یاگونهبهاست و انتخاب روستاها 

از  نامهپرسش، مشاهده( بوده است. برای تعداد و توزیع نامهپرسش) و میدانی ایکتابخانهمطالعات  ،در این تحقیق

م شده و در مواردی که امکان شماری اقداخانوار ابتدا در جهت تمام 20زیر برای روستاهای  فرمول کوکران استفاده شد.

وده ب نامهپرسش 425تعداد  هانامهپرسشدرصد در نظر گرفته شده است که مجموع  50مبنای  ،شماری نبودهتمام

ابتدایی جهت ورود به  نامهپرسش 30است. در این تحقیق برای سنجش پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ برای 

باالی  نسبتاا پایایی  یدهندهنشاناست که  0.808 با ابربر، آمدهدستبهاستفاده شد و ضریب  نامهپرسشاصلی  یمرحله

همچنین  .استفاده شده است SPSS افزارنرماز  ،نامهحاصل از پرسش اطالعات وتحلیلیهتجزابزار پژوهش است. برای 

)معکوس فاصله(  IDW 1ی یابدرونو روش  Arc GIS افزارنرمفقر از  هایشاخصتحلیل فضایی  یهانقشه ییهتهبرای 

 تفاده شد.اس

 داده اختصاص خود به را لرستان استان مساحت ٪14 معادل یلومترمربعک 3977 وسعت با کوهدشت شهرستان

درجه  33و  15"درجه طول شرقی و  47 و 45" و 45 و 5" جغرافیایی موقعیت در گرفتن قرار با شهرستان این. است

 شهرستان به شرق از ،دخترپل شهرستان عرض شمالی از شمال استان کرمانشاه و شهرستان دلفان، از جنوب به

 دقیقه 36 و درجه 47 در جغرافیایی نظر از کوهدشت مرکز شهرستان. شودمی محدود ایالم استان به غرب از و آبادخرم

 فرمانداری) دارد قرار دریا سطح از متری 1195 ارتفاع و شمالی پهنای دقیقه 32 و درجه 33 و خاوری ازای در

 بخش چهار دارای شهرستان. است جمعیت نفر 166685 (. شهرستان کوهدشت دارای1390کوهدشت،  شهرستان

کوهدشت  یهانام به دهستان سه شامل مرکزی بخش. است بخش طرهان و گنبد درب کوهنانی، بخش بخش مرکزی،

 دهستان و تنگ سیاب زیر دهستان دو شامل کوهنانی بخش. است گلگل دهستان و شمالی کوهدشت جنوبی،

 دو شامل نیز طرهان بخش .است گنبد دهستان درب و بلوران دهستان دو شامل گنبد بخش درب و است کوهنانی

 (.1395 ایران، مرکز آمار) است شرقی طرهان و غربی طرهان دهستان

                                                            
1- Invers distance weighting 
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 : روستاهای نمونه به تفکیک جمعیت و دهستان2جدول 

 خانوار 50باالی  خانوار 50-20 خانوار 20زير  دهستان

 میره و احمد صیدرضا - طرهان شرقی

 صیدکریم کوشکی قلندر چم چل رهان غربیط

 برآفتاب سیدمحمد ده خسرو حسن بگی ریکا کوهدشت جنوبی

 نامجو سرخ دم لکی چشمه داراب شرفعلی کوهدشت شمالی

 ابوالوفا آباد باالفرخ کوتوله حسن گل گل

 گرخشاب چم میر بگ پرچه سرخ زیرتنگ

 باباگردعلی پایین شورابه باغ پای کوهنانی

 بلورن سرناوه چنگیزی گنج علی بلوران

 شرشره چم زرشک کاللیباغ  درب گنبد

 (1395مرکز آمار ایران، ) :منبع

 تحقيق شناسيروش -5

پژوهشی -علمی یمقاله 50نامه از مطالعه و تحلیل محتوا و نماگرهای پرسش هاشاخصدر این تحقیق برای تدوین 

خود یک پشتوانه برای افزایش  ،شدهیل محتواتحل یو نظر اساتید استفاده شد که این تعداد مقاله داخلی یشدهچاپ

های خاص شاخص که هر کدام دارای گویه 11و بعد  5در این تحقیق از  یطورکلبه روایی ابزار سنجش تحقیق است.

 برای سنجش و تحلیل فقر استفاده شده است. ،مربوط به خود هستند
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 موردمطالعه یمحدوده ینقشه: 1 شکل

 

 های تحقیقو گویه هاشاخص: ابعاد، 3 جدول

 گويه شاخص ابعاد

 اجتماعی

مراجعه به  ،ترویجی-آموزشیی هابرنامهمناسب بودن مدرسه، وجود معلمان خوب، دسترسی به  آموزش

مسئول، آموزش برای توانمندی  هایسازمانتوسط  شدهارائههای ، آموزشآموزشیهای نکانو

عدالتی، امکان دفاع از حق خود، احساس روستاییان، امکان ادامه تحصیل، تحصیالت، وجود بی

 محرومیت

 عدالت

 اقتصادی

 هایهزینه

 خوراکی
میزان مصرف گوشت قرمز، میزان مصرف گوشت سفید، میزان مصرف حبوبات، رضایت از درآمد، 

انداز، میزان استفاده از های کشاورزی، رضایت از پسانداز ماهیانه، میزان درآمد از فعالیتپس

ای برگزاری ه، هزینهآموزشیدولتی در روستا، میزان مخارج  هایگذاریسرمایهوام، میزان 

دخانی، اشتغال در بخش کشاورزی، اشتغال در  هایهزینه، مخارج بهداشتی، میزان ورسومآداب

 یکشاورز یرغبخش 

درآمد و 

 تسهیالت

 اشتغال

جمعیتی 

 شناختی

جمعیت 

 شناختی
 بارتکفل، مونث بودن سرپرست خانوار، سن سرپرست خانوار

 سیاسی

خش تلویزیونی و رادیویی به زبان محلی، پ ، پخش برنامههایههمسارضایت از امنیت، نزاع با  امنیت

بروشور به زبان محلی، وارد نبودن روستاییان به کار سیاست، شرکت در انتخابات، احساس 

 امور کشور یادارهداشتن نقش مهم در 
 سیاسی

 محیطی

-خدماتی

 کالبدی

عمرانی در روستا، بادوام بودن مصالح مسکن، میزان هدر رفت انرژی در منزل،  هایطرحمیزان 

مناسب بودن منزل برای بازی فرزندان، وجود امکانات الزم در منزل، رضایت از معماری مسکن، 

، کیفیت یرسانآب یشبکهعمومی، کیفیت  ونقلحملرضایت از متراژ مسکن، دسترسی به 

کشاورزی، وجود امکانات فرهنگی ورزشی در روستا،  یهانهاده، دسترسی به یگازرسان یشبکه

 هایزمینبازیافت زباله، کمیت و کیفیت منابع آب کشاورزی، میزان وجود  هایطرحاجرای 

 منابع طبیعی روستا.، میزان تنوع محصوالت کشاورزی، میزان کسب درآمد از کشتقابل

 محیط زیستی

 

 : تقسیمات سیاسی شهرستان کوهدشت4جدول 

 تعداد آبادی دهستان شهر بخش شهرستان

 کوهدشت

 گراب طرهان
 طرهان غربی

 طرهان شرقی

12 

26 

 کوهدشت مرکزی

 کوهدشت جنوبی

 کوهدشت شمالی

 گل گل

55 

80 

47 

 کوهنانی کوهنانی
 زیرتنگ

 کوهنانی

38 

22 

 درب گنبد گنبددرب 
 درب گنبد

 بلوران

19 

16 

 (1395 ران،ی)مرکز آمار ا :منبع

 تحقيقهای يافته -6

 های فردیويژگي -1-6
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نفر  425. از بین اندبودهدرصد زن  30.8مرد و  یانگوپاسخدرصد از  69.2توصیفی تحقیق نشان داد که  هاییافته

 .بودند متأهلدرصد  55.5درصد مجرد و  44.5نمونه 

نفر و  6تا  3درصد تعداد خانوار بین  24.2نفر،  3از  ترکم هاآندرصد تعداد خانوار  67.8در بخش تعداد خانوار نیز 

 درصد بوده است. 8باالی  هاآننوار درصد نیز تعداد خا 8
سال  30تا  20سنی  یهاگروهن درصد مربوط به تریبیشسنی نشان داد که  یهاگروهحجم نمونه بر اساس  یعتوز

مربوط نیز  سنین ترینکم. انددادهدرصد را به خود اختصاص  36و  42.4سال بوده که هر کدام به ترتیب  40تا  30و 

نامه را درصد از کل تعداد پرسش 2.6و  1.9 ست که هر کدام به ترتیببه باال 60سال و  60تا  50سنی یهاگروهبه 

 درصد از کل را به خود اختصاص داده است. 5.6سال نیز  20سنی زیر  یرده ؛ وشودمیشامل 

درصد از افراد نمونه دارای سطح سواد در  46.6 توزیع حجم نمونه به تفکیک سطح تحصیالت نیز نشان داد که

 33.6بعدی سطح سواد لیسانس وجود دارد که  یدر مرتبه. شودمین درصد را شامل تریبیشسطح دیپلم هستند که 

و باالتر است که هر  یسانسلفوقو سطح تحصیالت  سوادانیبمربوط به  سطح تحصیالت هم ترینکم. شودمیرا شامل 

 .شودمیدرصد از کل حجم نمونه را شامل  4درصد و  2.6کدام به ترتیب 

ین رقم دائمی بوده که ا صورتبه هاآننفر وضعیت شغلی  245 ،در بخش وضعیت شغلی از تعداد کل حجم نمونه

 فصلی بوده است. صورتبه هاآننفر نیز وضعیت شغلی  182گیرد و یم دربردرصد از حجم کل را  57.6

درصد کاسب و  9.4درصد کارمند،  17.2درصد سایر مشاغل،  45.9درصد کشاورز،  22.4در بخش عنوان شغل نیز 

 .باشندیمدرصد کارگر  5.2

میلیون  1درآمدی  یرده ،بعدازآن .اندداشتههزار تومان درآمد  500زیر  گویانپاسخدرصد از  52 ،در بخش درآمد

 ترینکمدرصد را در بین افراد حجم نمونه به خود اختصاص داده است.  17.6هزار تومان قرار دارد که  499میلیون  1تا 

ن به باال است که هر کدام به میلیو 3هزار تومان و  999میلیون  2میلیون تا  5/2درآمدی  یهاردهدرصد نیز مربوط به 

 .انددادهدرصد را به خود اختصاص  7.5درصد و  0.9ترتیب 

استفاده شد. جهت این مقایسه از یک طیف با  یانمونهفقر از آزمون تی تک هایشاخص ییسهمقاجهت  ،در ادامه

است و  3 برابر با هاشاخصبی وسط جهت ارزیان حد متیگیانبنابراین م ؛( استفاده شده است5تا  1 یحالت )بازه 5

در وضعیت  3با میانگین باالتر از  هایشاخصدر وضعیت نامطلوب و  ،هستند 3از  ترکمی که دارای میانگین هایشاخص

سطح  در ،شاخص سیاسی جزبه هاشاخصتمام ، شودمیمشاهده  5که در جدول  گونههمانمطلوب قرار دارند. 

-جمعیت هایشاخص ،در نظر گرفته شده است 3 نظری، یمیانهحد  کهآن. همچنین با توجه به قرار دارندمعناداری 

نسبت به سایر  هاشاخصوضعیت مطلوب این  یکنندهبیانقرار دارند که  3شناختی، عدالت با میانگین باالتر از 

میانگین نیز مربوط به  ترینکماست.  2.20و  6.99ه ترتیب برابر ب هاآنست و مقدار تی هر کدام از هاشاخص

 است. -8.04و  -13.98با مقدار تی  هاآن وضعیت نامطلوب یکنندهبیانمحیطی و آموزش است که  هایشاخص

 
 فقر هایشاخص بررسی وضعیتجهت  یانمونهنتایج آزمون تی تک :5 جدول

 شاخص آزادی یدرجه tمقدار  میانگین تفاوت میانگین سطح معناداری

 جمعیت شناختی 424 6.944 3.3122 0.31216 0.000

 عدالت 424 2.202 3.0824 0.08235 0.028

 سیاسی 424 1.855 3.0644 0.06441 0.064

 امنیت 424 4.756- 2.8165 0.18353- 0.000

 کالبدی-خدماتی 424 9.167- 2.7296 0.27041- 0.000

 جانبی هایهزینه 424 8.291- 2.6929 0.30706- 0.000

 خوراکی هایهزینه 424 9.084- 2.6588 0.34118- 0.000
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 اشتغال 424 8.046- 2.6435 0.35647- 0.000

 آموزش 424 13.985- 2.4624 0.53765- 0.000

 محیطی 424 25.679- 2.1139 0.88612- 0.000

 درآمد و تسهیالت 424 26.981- 1.9970 1.00303- 0.000

 

فقر روستایی از آزمون تحلیل واریانس  ازلحاظبررسی تفاوت میان روستاهای مورد  جهت ،بعددر گام 

تفاوت میان  یکنندهبیان fمقدار  ،شودمیمشاهده ( 6)که در جدول  گونههمان( استفاده شد. ANOVA)طرفهیک

وجود تفاوت بین  یدهندهنشان ،برای این آزمون که نزدیک به صفر است آمدهدستبه sigمقدار  همچنین ست.هاگروه

 درصد است. 95در سطح اطمینان  موردمطالعهروستاهای 
 فقر با استفاده از آزمون آنوا هایشاخص ازلحاظتفاوت میان روستاها : 6جدول 

 مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات fمقدار  داریسطح معنا
 

 بین گروهی 9.561 25 0.382 2.044 0.002

  
 یگروهدرون 74.659 399 0.187

   
 جمع 84.220 424

 

روستاها  یبندسطحدانکن برای تعقیبی در این قسمت از آزمون با توجه به پی بردن به تفاوت میان روستاها 

 عنوانبه 1که سطح  اندشده بندیدستهدر پنج سطح  موردمطالعهروستاهای نمونه در شهرستان  .استفاده شده است

در  ،شودمیمشاهده  که در جدول گونهآنباالترین سطح مطلوبیت در نظر گرفته است.  عنوانبه 5و سطح  ینترپایین

و در  اندگرفتهقرار  1در سطح  2.44 و حسن بگی ریکا با میانگین 2.44روستاهای کوتوله حسن با میانگین  1سطح 

آباد باال، چم زرشک و نیز سه روستای فرخ 3ارد. در سطح قرار د 2.47فقط روستای پرچه سرخ با میانگین  2سطح 

 نیز روستاهای ابوالوفا، 4قرار دارند. در سطح  2.52و  2.53، 2.50میره و احمد هر کدام به ترتیب با مقدار میانگین 

 هاآنکه میانگین  شودمیچشمه داراب شرفعلی، گرخشاب، چم میربگ، برآفتاب سیدمحمد، شرشره و باغ کاللی شامل 

روستاهای  ،ن تراکم روستا را داردتریبیشکه  5یعنی در سطح  ین سطح؛در آخر و در تغییر است 2.69و  2.54بین 

چل، قلندر، ده خسرو، سیدکریم کوشکی، باباگردعلی، نامجو، شورابه  چم سرخ دم لکی، صیدرضا، سرناوه چنگیزی،

اما وجود ؛ در تغییر است 3.14و  2.71اها نیز بین پایین، بلوران گنج علی و باغ پای قرار دارند که میانگین این روست

 گونههمان .روستاها نیست یبه معنای وضعیت مطلوب این روستاها نسبت به بقیه 5این تراکم باالی روستاها در سطح 

 از حد متوسط است. ترپایینروستای باغ پای  جزمیانگین تمام روستاها  ،شودمی که مشاهده
 دانکنتعقیبی -اس شاخص فقر با استفاده از آزمونروستاهای نمونه بر اس یبندسطحجدول  :7 جدول

 روست 1سطح  2سطح  3سطح  4سطح  5سطح 

    
 کوتوله حسن 2.4414

    
 حسن بگی ریکا 2.4480

   
2.4728 

 
 پرچه سرخ

  
2.5078 

  
 فرخ آباد باال

  
2.5308 

  
 چم زرشک

  
2.5422 

  
 میره و احمد

 
2.5473 

   
 ابوالوفا

 
2.5572 

   
 چشمه داراب شرفعلی

 
2.5875 

   
 گرخشاب

 
2.6306 

   
 چم میربگ
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2.6667 

   
 برآفتاب سید محمد

 
2.6807 

   
 شرشره

 
2.6963 

   
 باغ کاللی

2.7121 
    

 سرخ دم لکی

2.7363 
    

 صیدرضا

2.7423 
    

 ناوه چنگیزی

2.7684 
    

 چم چل

2.7766 
    

 قلندر

2.7829 
    

 ده خسرو

2.7839 
    

 صیدکریم

2.8062 
    

 باباگردعلی

2.8288 
    

 ناامجو

2.9067 
    

 شورابه پایین

2.9453 
    

 بلوران

2.9878 
    

 گنج علی

3.1412 
    

 باغ پای

 در روستاهای نمونه فقر روستايي هایشاخصتحليل فضايي  -2-6

 و فقر جغرافیایی الگوی تواندمی این .است انسان بهزیستی هایشاخص تحلیل و بازنمایی فضایی فقر، یبردارنقشه

 ،حالینباا .تخصیص منابع باشد نیزیک راهنما برای تنظیم اولویت و  تواندیمکه  کند آشکار را آن فضایی ناهمگونی

 Erenstein)است فشرده یهاداده از آن یبردارنقشه هم و فقر گیریاندازه هم فقر از یبردارنقشه یهاچالش ترینعمده

et al., 2010: 114.) یابی به درونارزیابی وضعیت کلی فقر روستایی شهرستان کوهدشت با استفاده از روش  منظوربه

یک نقشه  ،فقر روستایی پرداخته شد. با استفاده از مقادیر میانگین برای هر شاخص هایشاخصتحلیل فضایی وضعیت 

 وضعیت توزیع فضایی فقر در سطح شهرستان کوهدشت است. یهکنندبیانکه  تهیه شد

 گرفتهشکلداغ  یهاخوشه. دهدمیزیر وضعیت کلی فقر روستایی را در سطح شهرستان کوهدشت نشان  ینقشه

سرخ، چشمه داراب شرفعلی و چم  پرچه وضعیت نامطلوب در روستاهای حسن بگی ریکا، کوتوله حسن، ،در این نقشه

 ؛بهترین وضعیت نیز مربوط به مناطق مرکزی و جنوبیکه با رنگ قرمز نشان داده شده است و  کندمیبیان  ارزرشک 

 .استیعنی روستاهای گنج علی، بلوران، باغ پای، شورابه سفلی و نامجو 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 17

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1529-en.html


  49                                               1398 زمستان، هشتم، شماره سي و دهممطالعات جغرافيايي مناطق خشک، دوره 

 
 کلی فقر: تحلیل فضایی فقر روستاهای نمونه بر اساس شاخص 2 شکل

 و پيشنهادها گيرینتيجه -7

است و یکی از عالئم  شده یلتبدکه به یک نگرانی جهانی  اهر محرومیت انسان استمظ ترینیجدیکی از  ؛فقر

، خدمات وپرورشآموزششامل کمبود درآمد و کمبود برخی نیازها مانند  ؛. فقرشودمیمحسوب  یافتگینتوسعه

 است که برای حفظ کرامت انسانی ضروری است. یز و آشامیدنی و...بهداشتی، آب تم

در فقر روستایی و  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمگفت  توانمینتایج حاصل از این پژوهش  بندیجمعدر  یطورکلبه

درآمد و تسهیالت، آموزش، شاخص محیطی،  هایشاخصتوزیع فضایی آن در شهرستان کوهدشت به ترتیب مربوط به 

اکثر  ،جانبی و اشتغال است. در شاخص درآمد و تسهیالت هایهزینهخوراکی،  هایهزینه کالبدی،-شاخص خدماتی

دولتی در سطح کم و  هایگذاریسرمایهخود رضایت نداشتند و به  یماهیانه اندازپساز میزان درآمد و  یانگوپاسخ

 روستا و یشت وضعیت مدرسهمردم نواحی روستایی شهرستان کوهد ،اشاره کرده بودند. در شاخص آموزش کم خیلی

-ی آموزشهابرنامه یدر زمینه شدهارائه یهاآموزشدانسته بودند و همچنین کیفیت تدریس معلمان را نامطلوب 

عنوان  یانگوپاسخمسئول را ناکافی دانسته بودند و حتی خیلی از  یهاسازمانترویجی کشاورزی و روستایی توسط 

 ترینمهم توانمییعنی شاخص محیطی  ؛بعدی تأثیرگذاربیگانه هستند. در شاخص  هاآموزش گونهیناکرده بودند که با 

عدم توانایی مردم روستایی برای  نیزروستا و  کشتقابل هایزمینرای کشاورزی، میزان کم برا کمبود آب  آنعلل 

از دیگر عوامل  درآمد دانست. وب و ماسه برای کسباستفاده از دیگر منابع روستا مانند گردشگری، برداشت شن و چ

پایین بودن تنوع اقتصادی و تنوع  یطورکلبه .عدم تنوع محصوالت کشاورزی دانست توانمیمهم در این شاخص را 

کالبدی نیز -. در شاخص خدماتیشودمیال آن افزایش فقر روستایی محصوالت کشاورزی باعث ضعف اقتصادی و به دنب

جانبی نیز اکثر  هایهزینهکشاورزی عنوان کرد. در شاخص  یهانهادهدسترسی آسان به  عامل را عدم ترینمهم توانمی

فقر خانوار  یشافزااجتماعی را خیلی زیاد دانسته که باعث  ورسومآدابمربوط به آموزش و مراسم و  هایهزینهمردم 

کشاورزی و غیر  یهابخشمیزان درآمد حاصل از فعالیت در  گویانپاسخ. در شاخص اشتغال نیز شودمیروستایی 

 هاییسالخشکو  یآبکمبه دلیل  تواندمیکشاورزی را خیلی کم دانسته که این میزان درآمد کم در بخش کشاورزی 

رزی نیز میزان درآمد کم های کشاویتفعالدر بخش عدم تنوع محصوالت کشاورزی باشد. پیاپی شهرستان کوهدشت و 

 شد.در کشور در قبال سایر مشاغل بابه دلیل میزان دستمزد اندکی با توجه به شرایط اقتصادی موجود  تواندمی

 ی، محور اساسییروستا ینواح یاقتصاد در ساختارکه  دهدمینشان  موردمطالعهکلی شرایط روستاهای  یابیارز

و  یاقتصاد یفقدان تنوع در بسترها ،یساختار نیچن یژگیو ینترمهم است و ، کشاورزیخانوار شتیمع تأمین
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 یو عوامل درون یدولت هایگذارییاستساز نوع نگرش به روستا و  گرفتهنشأت یاست که تا حدودی شغل یهافرصت

محصول،  متینوسان ق ،یمیاقل مدتکوتاهدر مقابل نوسانات  تریکمتا روستاها انعطاف  شده موجبامر  نیا ست.روستا

آشکار و پنهان،  یکاریوجود ب ،روستا ازخارج  طمحی به بردارانبهره وابستگی باشند که اشتهبازار د هاییتمحدود

 .را به دنبال داشته استتولید  یهیمنابع پا بیتخر و هیکاهش بازده سرما

 میدانی مطالعات به توجه با روستا میان تفاوت و کوهدشت شهرستان یموردمطالعه روستاهای در فقر وجود دالیل

 :است شرح دیدن به گرفته صورت

 به روستا دو این شرفعلی. داراب چشمه و سرخ پرچه روستای دو در فقر بر آن تأثیر و تحصیالت سطح بودن پایین 

 روستایی مردم و هستند محروم آموزشی هاییرساختز از خانوار 20 زیر روستاهای گروه در گرفتن قرار دلیل

 بپیمایند. را طوالنی نسبتاا مسافت باید تحصیل ادامه برای

 گوپاسخ افراد اکثر که یاگونهبه روستاییان؛ کردن توانمند برای کشاورزی ترویجی-آموزشی یهابرنامه ضعف 

 .اندبوده بیگانه هابرنامه گونهینا با حسن کوتوله و ریکا بگی حسن روستاهای در خصوصبه

 روستاها برخی دربودند و  کرده عنوان پایین بسیار را کشاورزی هاییتفعال از خود درآمد میزان گویانپاسخ اکثر 

 است. نشده انجام رزیکشاو بخش در الزم گذاریسرمایه حسن کوتوله و آباد فرخ زرشک، چشم مانند

 مشاهده فضایی تحلیل ینقشه در که گونههمان) دولتی هایگذاریسرمایه برای زیاد جمعیت وجود تأثیر 

 .باشندیم خانوار 20 زیر روستاهای جزء ،اندگرفته قرار داغ یهاخوشه در که روستاهایی از مورد 3 (،شودمی

 حسن احمد، و میره روستاهای مانند ،هستند باالیی نسبتاا دام تعداد دارای که روستاها برخی در امنیت وجود عدم 

 سرخ. پرچه و شرفعلی ریکا، بگی

 هایشاخص ازلحاظ وضعیت بدترین دارای که بود روستاهایی در فقر وجود دالیل از باال در شدهعنوان نکات تمام 

 به مربوط وضعیت بهترین ،شودمی مشاهده فقر فضایی تحلیل ینقشه در که گونههمان اما؛ است روستایی فقر

 روستای نیز و( بلوران و علی گنج روستاهای) مرکزی منطق و سفلی شورابه و پای باغ روستاهای) جنوبی مناطق

 دیگر روستاهای به نسبت مناسب وضعیت این دالیل ینترمهم ازجمله که است شهرستان شرقی شمال در نامجو

 است: زیر شرح به

 عمرانی هایگذاریسرمایه و آموزشی هاییرساختز ایجاد برای کافی و الزم جمعیتی یآستانه از روستاها این اکثر 

 .برخوردار هستند

 آستان پای باغ و سفلی شورابه بلوران، روستاهای در کشاورزی وضعیت بودن مناسب. 

 بافت درون در ابوالوفا محمد زادهامام وجود دلیل به مذهبی گردشگری بخش در ابوالوفا روستای مناسب وضعیت 

 .روستا اهالی توسط بازارچه یک شکل و است شهرستان از زیادی مسافران پذیرای سال هر که روستا

 برای منطقه محیطی توان از روستایی مردم استفاده و بلوط انبوه یهاجنگل کنار در بلوران روستای قرارگیری 

 .دیگر یدرآمدها کسب و دامداری

 در محصول این بودن برند و آن اشرف نواحی و عبدی گرخشاب روستای در انار یگسترده یهاباغ انبوه وجود 

 .جوارهم یهااستان و شهرستان

 استان و شهرستان سطح در مطرح گردشگری یهامکان از که یرازش یتنگه مسیر در نامجو روستای قرارگیری 

 .است

  شودمی، پیشنهادهای زیر ارائه موردمطالعههمچنین با توجه به وضعیت روستاهای: 

 بر محصوالت  تأکیدبا  روستاییان برای دستی یعصناو  کشاورزی ترویجی-آموزشی یهاکالس و هابرنامه برگزاری

 .آب بر و صنایع دستی بومی و محلیکشاورزی کم
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 ادامه امکان افزایش باعث که یاگونهبه روستایی نواحی در آموزشی هاییرساختز کیفیت و گسترش بهبود 

 .(عبدی گرخشاب و بلوران شرشره، شرفعلی، داراب چشمه سرخ، پرچه روستاهای) شود تحصیل

 نشناساند به نسبت که کندیم بیجاا ستاهااز رو یربسیادر  گذارییهسرما یهافرصت نماند ناشناخته 

 .دشو امقدا ستاهادر رو گذارییهسرما جهت ستااز رو رجخاو  خلدا گذارانیهسرما به ستادر رو دوـموج یهافرصت

 گندم صادرات و تولید افزایش ،کوهدشت شهرستان یبرا 1404 افق در استان اندازچشم سند در کهآن به توجه با 

 شود. اییژهو توجه گندم یژهوبه شهرستان کشاورزی اقتصاد بخش به شودمی پیشنهاد ،شده گرفته نظر در

 در مستقیمی منافع زارعان زیرا دولت؛ سوی از محلی مردم به آن نگهداری عملیات و آبیاری مدیریت واگذاری 

 طرفی از ؛باشند نداشته مناسبی یانگیزه است ممکن دولتی هایساالرییواند کهدرحالی ،دارند آبیاری مدیریت

 .شود زارعان سوی از اضافی هایهزینه جبران و آبیاری یهاشبکه کارایی افزایش باعث است ممکن امر این دیگر

 بهتر سم و بذر کود، مانند کشاورزی یهانهاده به کشاورزان یژهوبه روستاییان، ترآسان و بهتر دسترسی منظوربه 

 به یآسانبه پاخرده زارعان یژهوبه کشاورزان یهمه که پذیرد انجام صورتی به کشاورزان میان در هانهاده این توزیع

 کمک به هانهاده توزیع شودمی پیشنهاد امر این بهترچه هر انجام برای. کنند پیدا دسترسی یادشده یهانهاده

 .پذیرد صورت روستا اهالی سوی از شدهیرفتهپذ نمایندگان کمک به یا و روستا اسالمی شورای

 جوانان. اشتغال به کمک جهت در ایحرفه و فنی هایآموزش ییلهوس به روستاییان توانایی سطح ارتقاء 

 یهاصندوق طریق از هاآن مهارت به توجه با خانوار سرپرست روستایی زنان اشتغال برای مناسب یزمینه ایجاد 

 زنان. خرد

 منابع -8

 اول تا چهارم توسعه. یبرنامه یهاسال(. بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در 1392) کریمی، عبدالعلی ،ارشدی، علی .1

 .23-42 صص یکم، یشمارهراهبردی و کالن، سال یکم،  هایسیاست یفصلنامه

اقتصاد  یفصلنامه .رانیر در افقر بر مهاجرت از روستا به شه تأثیر یبررس .(1397نبی ئیان، صدیقه ) ،اسفندیاری، ساسان .2

 .1-23، صص 101 یشماره، 26کشاورزی و توسعه، سال 

بر کاهش  مؤثرتحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی  (.1389) افتخاری، عبدالرضا ینالدرکن طالبی، حسین؛ ،پورطاهری، مهدی .3

 ،2 یشماره، 15و آمایش فضا، سال  یزیربرنامه یمجله فقر غذایی: بخش خلجستان استان قم.بر  تأکیدفقر روستایی با 

 .62-80صص 

مصطفی ازکیا(، تهران، انتشارات  ی)ترجمه .به فقرای روستایی بخشییتاولو روستایی؛ ی(. توسعه1387) چمبرز، رابرت .4

 دانشگاه تهران.

 شناسان، تهران، چاپ اول.. انتشارات جامعهنابرابری، فقر، طرد اجتماعی(. 1396) حمیدیان، اکرم .5

 روستایی در ایران. انتشارات قومس، تهران، چاپ چهارم. یتوسعه یزیربرنامه(. 1390) رضوانی، محمدرضا .6

. سلسله انتشارات روستا و توسعه، هاشاخصو  هایافتره(. روستا، فقر، توسعه، جلد اول: مفاهیم، 1377) رضوی، سیدحسن .7

 .31 یشماره

گسترش فقر روستایی  بر مؤثر(. بررسی و تحلیل عوامل 1398) والئی، محمد آقایاری هیر، محسن؛ ،صدر موسوی، میرستار .8

 .27-44 صص ،3 یشماره، 8. سال Qدر شهرستان میاندوآب با تکنیک 

توسعه  ی، فصلنامهرانیا روستایی یجامعهمطالعات فقر در  لیفراتحل .(1389محمدی، سمیه ) ،پیری، صدیقه ،طالب، مهدی .9

 .23-40، صص 2 یشماره ف 2 یدوره روستایی.

 یفصلنامه خانوارهای شاغل روستایی در ایران.بر فقر  مؤثر(. عوامل 1383) مرتضینژاد، سیدحسینی ب مازار، عباس،عر .10

 .67-94، صص 1 یشمارهیکم،  یدورهجستارهای اقتصادی، 

بررسی وضعیت فقر و توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران  .(1386) اهللیبحبسالمی،  ،صالح، ایرج ،فهرستی ثانی، مسعود .11

 .2-38، صص 3 یشمارهعلوم کشاورزی ایران،  یمجله .عمرانی دولت هایگذاریسرمایه تأثیربر  تأکیدبا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 17

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-1529-en.html


 52                                                      ...خاک اتيآن از خصوص یريرپذيو تأث یباد شيفرسا یسرعت آستانه يبررس

(. تحلیل پویایی فقر در نواحی 1398) راغفر، حسین ،فالحی، محمدعلی ،هراحمدی شادمهری، محمدطا ،گریوانی، فاطمه .12

 .13-25 صص ،3 یشماره، 8روستایی، سال  یزیربرنامهپژوهش و  یایی ایران. مجلهروست

نوارهای روستایی در بررسی عوامل فقر خا (.1392) مد طاهر، فالحی، محمدعلیمح اطمه؛ احمدی شادمهری؛گریوانی، ف .13

 .125-145. صص 3 یشماره، 16سال روستا و توسعه،  یفصلنامه خراسان شمالی.

 یادومرحلهکاربرد الگوی هکمن  (.1391) حکمتی فرید، صمد ،ید کمالصادقی، س ،یمحمدعلمتقکرزاده،  ،پرویز محمدزاده، .14

پژوهشی مطالعات اقتصادی -ی علمیفصلنامه ی و روستایی کشور.شکاف فقر خانوارهای شهر یکنندهتعییندر بررسی 

 .1-31، صص 4 یهشمار، 1کاربردی ایران، سال 

 ر و توزیع درآمد در ایران. چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.قف گیریاندازه(. 1386) محمودی، وحید .15

 ، چاپ دوم.(. ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران. انتشارات آگاه، تهران1396) مدنی قهفرخی، سعید .16

کارشناسی ارشد  ینامهیانپا ان با استفاده از یک شاخص ترکیبی.بررسی روند فقر در ایر(. 1390ده مهرنوش )معصومی، سی .17

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی.

18. Adewuyi, S. A., Phillip, B. B., Ayinde, I. A., & Akerele, D. (2010). Analysis of profitability 

of fish farming in Ogun State, Nigeria. Journal of Human Ecology, 31(3), 179-184. 
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