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  چكيده
ن فقــر روســتايي در ســطح روســتاهاي    بنــدي ميــزا در ايــن مقالــه بــر شناســايي و طبقــه    

بـراي تحقّـق ايـن هـدف، آمــار افـراد تحـت پوشـش كميتــه         .شهرسـتان سـبزوار اهتمـام شـده اســت    
در ســطح روســتاهاي شهرســتان مــذكور مــورد بررســي و تجزيــه و تحليــل  ) ره(امــداد امــام خمينــي

ــد       ــايي پراكن ــات جغرافي ــتم اطّالع ــاي سيس ــرم افزاره ــتفاده از ن ــا اس ــت؛ و ب ــرار گرف ــتره ق گي گس
سـپس ارتبـاط بـين ايـن الگوهـاي      . جغرافيايي پديده فقـر روسـتايي در سـطح منطقـه مشـخص شـد      

ــاه       ــداد چ ــتان، تع ــز شهرس ــله از مرك ــر، فاص ــه متغي ــا س ــر ب ــدگي فق ــپ   پراكن ــق و تي ــاي عمي ه
ــت   ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــتاها م ــه اوالً در   . توپوگرافيــك روس ــاكي از آن اســت ك ــايج حاصــل، ح نت

ــر   ســطح شهرســتان ســب ــه كوهســتاني ب ــا حركــت از تيــپ توپوگرافيــك روســتاهاي دشــتي ب زوار ب
ــت روســتايي اضــافه مــي شــود  ــاً عــواملي چــون ميــزان فاصــله از مركــز  . ميــزان فقــر و محرومي ثاني

داري بــر توزيــع هــاي عميــق در مالكيــت روســتاييان، نتوانســته تــأثير معنــيشهرســتان و تعــداد چــاه
 .ميزان فقر روستايي داشته باشد

  واژگان كليدي 
ــي      ــام خمين ــداد ام ــه ام ــبزوار، كميت ــتايي، س ــر روس ــك   )ره(فق ــپ توپوگرافي ــق، تي ــاه عمي ، چ

  .روستا
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 طرح مسأله  -1
پديده فقر و به ويژه فقر روستايي اكنون به عنوان يكي از موانع عمده و شـايد عمـده تـرين مـانع توسـعه       

رت ساختاري بـر ابعـاد مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي و      چرا كه اين پديده به صو. روستايي محسوب مي گردد
عالوه بر آن اعتماد به نفس افراد را براي انجام و يا اراده هر تغيير و تحولي . فرهنگي روستاييان تأثير گذارست

بنـابراين،  شـناخت و   . اين امر روند تحوالت مربوط به دگرگوني روستا را كند مي سـازد . بسياركاهش مي دهد
هاي جغرافيايي و تهيه اطّالعات و نقشه هايي كه بتواند برنامه ريزان و سياست ن اين فقر در پهنهسنجش ميزا

گزاران را در تخصيص اعتبارات و امكانات براي نواحي روستايي ياري دهد؛ خود يكي از ضرورت هـاي توسـعه   
 . روستايي محسوب مي گردد

بيابـاني در گسـتره جغرافيـايي خـود عرصـه تنـوع        شهرستان سبزوار علي رغم برخورداري از اقليمي نيمه
تواند در سـطح روسـتاهاي   بنابراين، پراكندگي فقر روستايي هم مي. فعاليت و درآمدهاي متنوع روستايي است

كميتـه  . چگونگي اين تنوع و علل آن، دغدغه اصلي و پرسش اساسي اين پژوهش است. شهرستان متنوع باشد
بنابراين، براي تحصيل شاخصي مستند . ترين آمار را در اين زمينه ارايه مي كندرسمي )ره(امداد امام خميني 

اسـتفاده شـده   )ره(كميته امداد امام خمينـي   جهت اين مطالعه  از آمار افراد تحت پوشش نهاد حمايت كننده
  . است
  

 فرضيه هاي تحقيق -2
درصـد  (مركز شهرستان بر ميزان فقر روستايي  اي روستاها ازرسد با افزايش فاصله جادهبه نظر مي  -1- 2

  .شودافزوده مي) افراد تحت پوشش كميته امداد 
داري هاي عميق و درصد افراد  تحت پوشش  كميته امداد رابطه معنيرود بين تعداد چاهگمان مي  -2- 2

 .وجود دارد
اي ،  دشتي، تپه(فيك روستاها رسد درصد افراد تحت پوشش كميته امداد با تيپ توپوگرابه نظر مي - 2-3

بدين معني كه با افزايش ارتفاع بـر ميـزان درصـد خانوارهـاي     . در ارتباط است) اي وكوهستانيپايكوهي،  دره
  .گرددتحت پوشش روستايي افزوده مي

  
  پيشينه تحقيق -3

يـن موضـوع   ا. در سطح جهان مطالعات قابل توجهي در مورد فقر به ويژه فقر روستايي صورت گرفته اسـت 
داند كه بـه منظـور   را راهبردي ميچنان اهميت دارد كه بانك جهاني در تعريف خود از توسعه روستايي آنآن

اين فرآيند . طراحي شده است) روستاييان فقير(بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروه خاصي از مردم روستا 
در منـاطق روسـتايي در پـي كسـب معـاش      شامل بسط منافع توسعه در ميان فقيرتـرين اقشـاري اسـت كـه     

از اعضاي مؤسسـه مطالعـات توسـعه در دانشـگاه      ٢رابرت چمبرز  .)1983،73: ١دياس و ويكر اماناياك(هستند
وي به ترتيب در سـال هـاي       . ساسكس مطالعات جامع و نسبتاً مفصلي در مقوله فقر روستايي انجام داده است

ت بخشـي   « ، »د فصلي فقر در جامعه روستايي ابعا« كتاب هاي 1993و 1983،  1981 توسعه روستايي اولويـ

                                                 
1 - Dias and Wikramanayake 
2 -R. Chambers 
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چمبـرز در كتـاب   . را نوشته اسـت » بعد از اولويت بخشي به فقرا« و » ) حمايت از اقشار آسيب پذير( به فقرا 
ت و فرهنـگ خـاص حـاكم بـر مطالعـه          دوم خود به مسائلي هم چون عدم درك فقـر روسـتايي، تلّـه محروميـ

 .قر روستا اشاره كرده استكنندگان ف
در ايران به موضوع فقر روستايي در كتب مربوط به توسعه روستايي، اقتصـاد روسـتايي بـه طـور پراكنـده      

هاي مفصلي در منطقه مرحوم  دكتر حسيني ابري از جغرافيدانان دانشگاه اصفهان پژوهش. پرداخته شده است
بشاگرد، گذري و نظري به يـك  « كتاب سفرنامه  1367ال وي در س. بشاگرد استان هرمزگان انجام داده است

را » بشاگرد گذري بر جهت محروميـت منطقـه   « نيز اثر  1369او در سال . را منتشر ساخت» منطقه محروم 
ت زدايـي كميتـه امـداد امـام       چنين در پژوهشي كه در زمينه فعاليتحسيني ابري هم. نگاشت هـاي محروميـ

اد شده، منتشر ساخته است؛ ابعاد مختلف فقر را مورد  مطالعـه و بررسـي قـرار داده    در منطقه ي) ره( خميني 
  .است

ازكيا و غفاري نيز  موضوع فقر و آسيب پذيري و توسعه را در منطقه روستايي گرمسـار از ديـدگاه جامعـه    
مـوده انـد تـاكنون    درمنطقه مورد مطالعه تا آن جا  كه نگارندگان بررسي ن. شناسي مورد مطالعه قرار داده اند

پژوهشي خاص در زمينه فقر روستايي انجام نشده است، مگر آمارهايي كه به صورت پراكنده از سـوي مراجـع   
  . رسمي در مورد فقر منتشر شده است

  
  مواد و روش تحقيق -4

 اي با مراجعه حضوري آمار و اطّالعات مربـوط بـه افـراد تحـت پوشـش،     عالوه بر استفاده از منابع كتابخانه
هاي عميق از مراكز  و ادارات مربوط اخذ گرديـد و نـواقص و اشـتباهات    فاصله از مركز شهرستان و تعداد چاه

سپس بـه  . هاي عميق در اطراف شهر سبزوار با مراجعه ميداني تكميل و تصحيح گرديد مربوط به مالكيت چاه
جاد شـد و آن گـاه بـا اسـتفاده از ايـن      يك پايگاه داده اي  اس.اس.پي.كمك نرم افزار هاي آماري  اكسل و اس

  .هاي هدف تهيه گرديدنقشه) GIS(پايگاه داده و به ياري نرم افزارهاي سيستم اطّالعات جغرافيايي 
  

  مفاهيم تحقيق  - 5
 مفهوم فقر و انواع آن -5-1

زيـاري،  .. .كرامـت ا (فقر را بايد ناتواني تأمين حد كافي نيازهاي اساسي انسان در سطح خانواده تعريف كرد
وقتي شخصي براي زندگي مطلوب كم داشته باشد و يا به قدر كـافي نداشـته باشـد تـا بـه رفـع       ). 80: 1377

  ).28:1983دياس و ويكر اماناياك،( (گوئيمنيازهايش بپردازد ما به او فقير مي
. توار اسـت به طور كلّي فقر اقتصادي بر دو مفهوم سطح زندگي و حداقل امكانات معيشتي قابـل قبـول اسـ   

سطح زندگي يك مفهوم چند بعدي است؛ و ابعاد مختلف نيازهاي اساسـي از قبيـل نيـاز بـه غـذا، بهداشـت و       
اي در تأمين هر يك از نيازهاي فوق در هر گاه خانواده. را شامل مي شود... درمان، مسكن، آموزش و پرورش و

در واقع افراد فقير كسـاني  ). 222:1388و غفاري ، ازكيا (حد كفايت ناتوان باشد مي توان آن را فقير تلقي كرد
هستند كه در معرض محروميت نسبي يا مطلق در تأمين حداقل نيازهـا و بهـره گيـري از خـدمات زيربنـايي      

 ).214:همان(عمومي، رفاهي، اجتماعي و اقتصادي قرار دارند
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كـه  ورت قضاوت هر فرد در مورد اينفقر ذهني كه به ص -1:توان در سه طبقه كلّي جاي دادانواع فقر را مي
يعني، مالك قضـاوت شخصـي و   . يابدآيا نيازهاي وي در حد كافي و يا غيركافي ارضا مي شود يا نه، تحقّق مي

فقر نسبي كه عبارت از سنجش درجه ارضاي نيازهاي فرد در رابطـه و نسـبت بـه ديگـر      -2. ذهني افراد است
زيـاري،  ... كرامـت ا ( معني برخورداري از حداقل سطح زندگي مي باشد فقر مطلق كه به -3. افراد جامعه است

هاي كثيف و آلوده مـرگ و ميـر   فقر مطلق براي انسان با سوء تغذيه، بي سوادي، بيماري، محيط). 61:  1377
چمبـرز،  ( تر از تعريف قابل قبول و شايسـته مشـخص مـي شـود    زياد نوزادان و اميد به زندگي پايين كه پايين

1997 :14.(  
  فقر روستايي  -2- 5

فقراي روستايي شامل آن بخش از جمعيت روستايي هستند كه حداقل نيازهاي اساسي زندگي و بقايشـان  
  )58: 1385جمعه پور، . (با حفظ عزّت نفس و منزلت انساني تأمين نشده است

وستايي از چنان گستردگي ولي، در جامعه ر. اي چند بعدي است و ريشه در عوامل مختلفي داردفقر پديده
روسـتائيان فقيـر معمـوالً سـخت     . شـوند و عمقي برخوردار است كه فقر و زندگي روستايي همزاد پنداشته مي

فقراي روستايي ناگزير هسـتند كـه عليـه پـنج     . كوش، استوار، ساده، بي تزوير و داراي قابليت انعطاف هستند
. را به دام محروميت انداخته است، مبـارزه كننـد   اند و آنهاوردهديگر گره خآور و نامطلوب كه به يكعامل زيان

به گمـان  ). 132: 1997چمبرز، (شودقدرتي ميپذيري و بياين عوامل شامل فقر، ضعف جسماني، انزوا، آسيب
نگارندگان اين مقاله فقر روستايي، هم ناشي از فقر طبيعت و هم نشأت گرفته از ساختار اجتماعي و اقتصـادي  

بايـد در هـر دو جبهـه    اندك آگاهي و مهارت، مي فقير روستايي كسي است كه با توشه. اعادالنه اجتماع استن
فقراي روستايي كسـاني هسـتند كـه بـا     «يا به عبارت ديگر  . مذكور بجنگد و به طور معمول اين توان را ندارد

ماعي و فرهنگي محيط روستا، توان توجه به خست طبيعت يا نقص جسمي و يا توسعه نيافتگي اقتصادي، اجت
  .»اندخود را براي اداره زندگي معمول و همراه با عزّت نفس از دست داده

  مفاهيم مورد استفاده كميته امداد -5-3
بـا  . كننـد شود كه با هم در يك اقامتگاه زنـدگي مـي  خانوار معمولي از افرادي تشكيل مي: خانوار معمولي 

بنابراين، الزم نيست كه اعضاي يك خـانوار حتمـاً بـا    . خورندموالً با هم غذا ميديگر هم خرج هستند و معيك
فـردي كـه بـه    . به عبارت ديگر الزاماً خانوار با خـانواده يكـي نيسـت   . ديگر رابطه خويشاوندي داشته باشنديك

  .شودكند نيز خانوار تلقي ميتنهايي زندگي مي
ود كه واجد شرايط دريافت كمك از كميتـه امـداد بـوده و در    شبه خانواري گفته مي: خانوار مورد حمايت 

  .گرددهاي كميته امداد برخوردار ميتمام يا مقطعي از سال از خدمات و كمك
شود كه دچار مشكالت جسمي، اقتصادي و اجتمـاعي شـده و بـدون دريافـت     به فردي گفته مي: مدد جو 

  .تقالل و خودكفايي اقتصادي و اجتماعي نباشدهاي مربوط قادر به اسكمك و خدمات ويژه از سازمان
به مدد جويي گفته مي شود كه به دليل همخواني وضعيت عمومي وي با شرايط : مدد جوي مورد حمايت 

پذيرش مندرج در دستور العمل سازمان هاي ذي ربط از امكانات پيش بيني شده به طـور مسـتمر بهـره منـد     
  ).37: 1387، )ره( خميني سالنامه آماري كميته امداد امام(شود

طرح شهيد رجايي طرحي است كـه بـه موجـب آن سـالمندان روسـتايي و عشـايري       : طرح شهيد رجايي 
  ).116: همان (گيرندزير پوشش خدمات حمايتي قرار مي نيازمند و عائله تحت تكفّل آنها
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  محدوده پژوهش -6
هاي شهرستان سبزوار واقع در غـرب اسـتان   روستا منطقه جغرافيايي مطالعات ميداني اين تحقيق  گستره

دهستان و  18اين شهرستان برابر آخرين  تقسيمات كشوري در زمان  مطالعه، داراي . باشدخراسان رضوي مي
 1385برابر نتايج سرشماري سال . هاي مركزي، خوشاب، روداب، داورزن و ششتمد بوده استپنج بخش به نام

نفر جمعيت مي باشد، كه  343217هاي جوين و جغتاي داراي شهرستان و پس از ارتقاي دو بخش قديمي به
 .كننددر روستاها  زندگي مي%  2/33در شهرها  و %  8/66از اين تعداد 

037357شهرستان سبزوار در محدوده  ′′′o  016457تا ′′′o  7936طول شرقي و ′′′o   032236تـا ′′′o   عـرض
. باشـد هاي گـرم و خشـك مـي   هاي سرد و تابستانبياباني با زمستان  داراي آب و هواي نيمه. شمالي قرار دارد

  . ميلي متر است189متوسط بارش بلند مدت ايستگاه سبزوار حدود 
ار؛ دشت سبزو -1: به لحاظ ژئومورفولوژي شهرستان سبزوار شامل واحد هاي ژئومورفولوژي اصلي زير است

. ارتفاعات ششتمد در جنـوب  -4بخشي از ارتفاعات بينالود در شمال شرق؛  -3ارتفاعات جغتاي در شمال؛  -2
متـر و پـايين تـرين نقطـه      2900بلندترين منطقه شهرستان سبزوار كوه گر در شمال بخش داورزن با ارتفاع 

ترين رودخانه شهرستان عمده. قرار دارد متر از سطح دريا در كوير مزينان 790ارتفاعي اين شهرستان با ارتفاع 
سبزوار كال شور است كه زهكش اصلي شهرستان نيشابور، سبزوار، اسفراين، جوين، جغتاي و جاجرم محسوب 

شـرقي  شده جهت شرقي غربي دارد و نهايتاً پس از عبور از چاله مزينان به كوير خوار و توران واقـع در جنـوب  
  .ريزدشهرستان شاهرود مي

بـه لحـاظ توليـد    . باشـد روستاي شهرستان سبزوار عمدتاً كشاورزي و دامپروري مي 255ت ساكنين معيش
محصوالتي مانند پنبه، زيره، تخمه هندوانه، گندم و بادام داراي موقعيت ممتـازي در اسـتان خراسـان رضـوي     

  .باشدمي
  

  بحث و بررسي -7
و . روسـتا تهيـه و تـدوين گرديـده اسـت      255ك هاي تحقيق به تفكيهاي فرضيهآمارهاي مربوط به متغير

بايد در مقاله رعايت گردد اين آمارها در جدول شماره يك به تفكيـك  ليكن، به جهت اختصاري كه الجرم مي
بر اساس اين جدول دو دهستان طبس و دره يام در بخش خوشاب در بـين كـل    ١.ها ارائه شده استدهستان
اين دو دهستان از موقعيت مناسب اقليمي در بين ارتفاعـات برخـوردار   . دترين جمعيت را دارنها بيشدهستان
هاي خواشـد و كـوه همـايي بخـش روداب     از جهت درصد افراد تحت پوشش كميته امداد در دهستان. هستند

نقشه درصـد افـراد تحـت پوشـش     . باشنددرصد جمعيت تحت پوشش حمايتي كميته امداد مي 30نزديك به 
هاي اين جدول تهيـه شـده   بر اساس محاسبات نگارندگان با داده 1ها در شكل ح دهستانكميته امداد در سط

  . است
  
  
  

                                                 
موجود  حكيم سبزواريجغرافيايي و اجتماعي دانشگاه  ركز پژوهشيتوانند به اصل طرح پژوهشي كه در متك روستاها ميآمار فقر روستايي تك عالقه مندان به آگاهي از.  ١

  .مراجعه نمايند است
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  )نويسندگان:مأخذ(هاي تحقيق مورد مطالعههاي فرضيهها و رابطه آن با متغيرمشخصات جمعيتي دهستان: 1جدول
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 436  10  136  32  53  7/15  684  4359 فروغن روداب
 74  27  250  8  84  4/28  569  2004 كوه همائي روداب
 231  42  0  0  54  30  1528  5095 خواشد روداب
 565  13  612  12  51  2/20  1483  7346 تكاب ششتمد
 506  10  459  11  102  6/16  839  5058 ربع شامات ششتمد
 298  19  177  32  33  23  1296  5671 بيهق ششتمد
 915  7  67  96  64  6/11  746  6408 شامكان ششتمد
 859  4  75  46  60  7/11  100  3434 رباط گز خوشاب
 557  15  398  21  52  2/15  987  8351 دسلطان آبا خوشاب
 560  20  280  40  40  5/17  1960  11193 طبس خوشاب
 443  25  481  23  84  7/15  1735  11078 دره يام خوشاب
 595  13  184  42  43  7/16  1295  7732 باشتن داورزن
 524  13  200  34  58  15  1024  6813 بلوك كاه داورزن
 535  12  200  32  90  7/21  1395  6427 مزينان داورزن
 753  11  259  32  10  3/10  858  8290 قصبه شرقي مركزي
 849  11  156  60  14  5/8  799  9343 قصبه غربي مركزي
 446  14  284  22  29  7/14  919  6251 رباط مركزي
 361  9  0  0  25  3/24  790  3248 كراب مركزي

  

  
  )نويسندگان:مأخذ(مطالعههاي مورد نقشه پراكندگي درصد افراد تحت پوشش در سطح دهستان:  1شكل 
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رابطه تيپ توپوگرافيك روستاها با عوامل ديگر، مانند جمعيت، متوسط فاصله از مركـز   2در جدول شماره 
با يك نگـاه مشـخص   . هاي عميق و متوسط درصد افراد تحت پوشش سنجيده شده استشهرستان، تعداد چاه

از طـرف  . ت پوشش كميته امداد نيـز افـزايش مـي يابـد    شود كه با  افزايش ارتفاع متوسط، درصد افراد تحمي
  .هاي عميق با حركت از روستاهاي دشتي به سمت روستاهاي كوهستاني كاهش مي يابندديگر تعداد چاه

  
  ) نويسندگان :مأخذ ( مشخصات و تيپ توپوگرافيك روستاهاي مورد مطالعه:  2 جدول

تيپ 
  روستا

تعداد 
  روستاها

جمعيت 
  روستاها

ن درصد اي
تيپ 

روستا از 
كلّ 

  روستاها

جمعيت 
تحت 

پوشش 
كميته 
  امداد 

درصد 
جمعيت 
تحت 

پوشش از 
  كلّ جمعيت

متوسط فاصله 
از مركز 

شهرستان به 
  كيلومتر

تعداد 
چاه 
  عميق

ضريب 
همبستگي بين 
نسبت جمعيت 
به  چاه عميق و 

درصد افراد 
  تحت پوشش

  -1/0  454  52 13 9349 47 71218  120  دشتي 
  -13/0  74  54 16 3480 23 20867  59   تپه اي

  -4/0  15  58 22 4040 20 18582  52  پايكوهي 
  -  0  63 25 1119 4 4422  11  اي دره

  -  0  51 34 1019 5 3012  13 كوهستاني 
 جمع 

  متوسط 
255  118101 100 19007 22 56  543  -  

  

  
  )نويسندگان:خذمأ(نقشه پراكندگي تيپ توپوگرافيك روستاهاي مورد مطالعه:  2شكل 
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از جمعيت روسـتايي شهرسـتان در روسـتاهاي    % 60مي توان گفت به طور كلّي حدود  2بر اساس جدول  
اي و تنهـا  در روستاهاي دره% 4در روستاهاي پايكوهي، % 16در در روستاهاي تيپ تپه اي، % 18تيپ دشتي، 

وستاها وضعيت پراكنـدگي روسـتاهاي   نقشه تيپ توپوگرافيك ر. كننددر روستاهاي كوهستاني زندگي مي% 2
  .تيپ مختلف را در گستره شهرستان سبزوار نشان مي دهد

نمـايش داده   3رابطه بين درصد افراد تحت پوشش روستاها و تيپ توپوگرافيك روستاها در نمودار شـكل   
  .شود بر اين اساس بيشترين درصد افراد تحت پوشش در روستاهاي تيپ كوهستاني مشاهده مي. شده است

  

  )نويسندگان:مأخذ(نمودار تيپ روستا و درصد افراد تحت پوشش مورد مطالعه:  3شكل 
  

از سوي ديگر در زمينه ارتباط بين نسبت جمعيت به چاه هاي عميق با درصد افراد تحت پوشش مي توان 
كه از لحاظ آماري معنـي دار نيسـت؛ هـر    گفت ضريب همبستگي بسيار ضعيفي در سطح روستاها وجود دارد 

ا، در مـورد تيـپ توپوگرافيـك     . دار مـي گـردد  ها اين ضريب معنـي ها و بخشچند در سطح برخي دهستان امـ
تـر شـده و در   هاي عميق كمدار بودن اين ضريب به اين معناست كه با افزايش ارتفاع تعداد چاهروستاها معني

 ١هاي عميق روستايي شهرسـتان از چاه% 84به طور مثال . ش يافته استمقابل درصد افراد تحت پوشش افزاي
در . جمعيت تحت پوشش كميته امداد هستند% 13در اين مناطق . در روستاهاي  نواحي دشتي حفر شده اند 

افـراد روسـتايي   % 34و % 25اي و كوهستاني به طور طبيعي هيچ چاه عميقي ندارنـد و بـه ترتيـب    نواحي دره
  . كميته امداد قرار دارند تحت پوشش

درصـد  (اي روستاها از مركز شهرستان بر ميزان فقر روسـتايي رسد با افزايش فاصله جادهبه نظر مي: فرضيه اول 
 .افزوده مي شود) افراد تحت پوشش كميته امداد

 بـه عبـارتي اگـر چـه ضـريب     . از لحاظ آماري فرضيه اول در سطح بخش هاي شهرستان تأييد نمـي شـود  
ا، ايـن همبسـتگي    . بين تعداد افراد تحت پوشش و فاصله از مركز شهرستان وجود دارد 128/0همبستگي،  امـ

آزمـون ايـن فرضـيه در سـطح     . خيلي ضعيف است و از لحاظ آماري يك ضريب همبستگي معني داري نيست

                                                 
 . باشدوستائيان روستا كه در مالكيت ر ي استهاي عميقمنظور چاه.  1

  

٠
۵

١٠
١۵
٢٠
٢۵
٣٠
٣۵

ايتپه دشتي پايكوهي ايدره  كوهستاني 
 روستاتيپ

 درصد
تحت افراد

 پوشش
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ط  بخش ها نشان مي دهد برخالف بخش ششتمد كه يك ضريب همبستگي معكوس ضعيف بين فاصله  متوسـ
ا،  . از مركز شهرستان و درصد افراد تحت پوشش وجود دارد؛ در سه بخش ديگر، اين ضريب مسـتقيم اسـت   امـ

در بخش روداب هيچ ضريب همبستگي بين اين دو متغير وجـود  . ضريب همبستگي قوي و معني داري نيست
شاب اين ضريب خيلي در بين سه بخش داراي ضريب همبستگي مثبت، در بخش خو). همبستگي صفر( ندارد

از لحـاظ آمـاري  يـك     3/0و  2/0اما، در دو بخش مركزي و بخش داورزن با ضرايب همبستگي . ضعيف است
 .ضريب همبستگي ضعيف بين تعداد افراد تحت پوشش و فاصله از مركز شهرستان وجود دارد

از مركـز شهرسـتان و    ها هم يك ارتباط قوي بين افزايش متوسط  فاصله مركز دهستاندر سطح دهستان
اگرچه اين فرضيه در سطح دهستان هـاي قصـبه غربـي و شـرقي از آن     . درصد افراد تحت پوشش وجود ندارد

اما، عكس . جهت كه برخوردارترين دهستان ها، كم ترين متوسط فاصله را تا شهرستان دارند، قابل تأييد است
ط فاصـله   موضوع در مورد خواشد كم برخوردارترين دهستان با مت درصـد افـراد تحـت     30كيلـومتر و   54وسـ

درصـد افـراد تحـت پوشـش      2/9كيلـومتري  و   54پوشش در مقايسه با  سلطان آباد با  همان متوسط فاصله 
ط فاصـله را    102صادق نيست؛ و يا دهستان ربع شامات با  كيلومترفاصله از مركز شهرستان، بيش ترين متوسـ

كيلومتر از مركز شهرسـتان    24دهستان كراب با متوسط فاصله . برخوردارتر است دهستان ديگر 8اما، از . دارد
به نظرمي رسـد  . بعد از دهستان خواشد و كوه همايي كم برخوردارترين دهستان شهرستان به حساب مي آيد

يرخود نقش و وزن نسبتاً سنگين توپوگرافي در دهستان كراب توانسته فاصله كم از مركز شهرستان را تحت تأث
در حالي كه از لحاظ فاصله از مركز شهرستان، كراب بعد از قصبه شرقي و غربي كم ترين فاصـله را  .  قرار دهد

دهسـتان  . اين روستا در رتبه سوم  كم ترين فاصله از مركز شهرستان قرار مـي گيـرد  . با مركز شهرستان دارد
ر بخش به خود اختصاص داده همين دهستان مزينان در بخش داورزن بيشترين فاصله از مركز شهرستان را د

 .بيشترين درصد افراد تحت پوشش را در بخش داورزن دارد
در سطح روستاها، اگرچه معموالً روستاهاي نزديك به شهر معموالً در طبقات با برخورداري بيش تري قرار 

  .به وفور پيدا مي شودولي يك قانونمندي كلّي و عمومي حاكم  نيست و بي نظمي در اين الگو . مي گيرند
داري هاي عميق و درصد افراد  تحت پوشش  كميته امداد رابطـه معنـي  گمان مي رود بين تعداد چاه: فرضيه دوم 

 .وجود دارد

رابطه بين تعداد افراد تحت پوشش و تعداد چاه هـاي عميـق در سـطح شهرسـتان اگرچـه داراي ضـريب        
هـا  اين ضريب در مورد بخش. دار نيست و خيلي ضعيف استاز لحاظ آماري معني همبستگي منفي است؛ اما،

. در دو بخش روداب و خوشاب ضريب همبستگي غير منتظره و مثبت خيلـي ضـعيف اسـت   . به شرح زير است
اگـر چـه در هـيچ بخشـي از     . اسـت ) معكوس(اما، در بخش هاي ششتمد، داورزن و مركزي اين ضريب منفي 

بين تعداد چاه ها و درصـد افـراد   ) معكوس( ترين ضريب همبستگي منفي بيش. ني دار نيستجهت آماري مع
  .تحت پوشش در داورزن وجود دارد

اين دهستان از . ترين نسبت جمعيت به چاه عميق در دهستان شامكان وجود دارددر مورد دهستان ها، كم
غربـي و شـرقي ، برخـوردارترين دهسـتان      دهستان شهرستان برخوردارتر است و بعـد از دهسـتان قصـبه     15

ترين نسبت جمعيت به چاه عميق در دهسـتان فـروغن و   بعد از اين دهستان كم. شهرستان به حساب مي آيد
در بخش مركزي بـه  . قصبه غربي قرار دارد كه به ترتيب  دهمين و اولين دهستان برخوردار شهرستان هستند

نفر در دهسـتان   156يگر با افزايش نسبت جمعيت به چاه عميق از استثناي دهستان كراب در سه دهستان د
درصد افـزايش   7/14درصد به  5/8نفر در دهستان رباط، درصد افراد تحت پوشش هم از  284قصبه غربي به 
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درصـد افـراد    10نفر براي هر چاه عميـق داراي   259يافته است و دهستان قصبه شرقي نيز با نسبت جمعيت 
 . تحت پوشش است

ترين نسبت جمعيت به چاه كه از كم) خوشاب( در مورد روستاها، به طور مثال در روستايي مانند صدرآباد 
بنابراين،  كم بودن نسبت جمعيت به . درصد افراد آن تحت پوشش قرار دارند 40عميق برخوردار است؛ حدود 

اما، اگر روستاهاي كوچـك  . ا شودچاه عميق نتوانسته موجب كاهش درصد افراد تحت پوشش در همه روستاه
درصـد   15در مورد روستاهاي با تعداد چاه قابل توجه به ندرت درصد افـراد تحـت پوشـش از    . را استثنا كنيم

اگرچه در همين الگو هم بي نظمي هايي  وجود دارد و به طور كلّي امكان يافتن يك رابطه قوي . كندتجاوز مي
بنـابراين، فرضـيه دوم در   . افراد تحت پوشش در همه روستاها وجود نـدارد بين تعداد چاه هاي عميق و درصد 
به عالوه در سطح . دار استاما، در مورد برخي از روستاها اين رابطه معني. سطح همه روستاها تأييد نمي شود
  . شودداري ميدهستان و بخش نيز گاهي معني

-و ضريب همبستگي قوي منفي بين تعـداد چـاه   در مجموع مي توان علل زير را در عدم وجود يك ارتباط
آب كشاورزي بـه عنـوان يكـي از     -1: هاي عميق و درصد افراد تحت پوشش در سطح روستاها دخيل دانست

منابع تأمين درآمد و اشتغال، محدود به چاه عميق كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته نيسـت و چـاه   
  . شمه هر يك سهمي در  ايجاد اشتغال و تأمين درآمد دارندقنات و چ  هاي نيمه عميق، چاه دستي،

ت همـراه نبـوده و معمـوالً ايـن افـراد          -2 حفر چاه هاي عميق در بسياري مواقع با توزيـع مناسـب مالكيـ
ت ايـن چـاه هـا      ط به باالي روستاها بوده اند كه توانسته اند در مالكيـط و متوسبرخوردار و با توان مالي متوس

ت آب    سهيم شون فانه چه در زمان حفر چاه ها و چه بعد از آن ساز و كار مناسبي بـراي توزيـع مالكيـد و متأس
  . ها به نفع قشر آسيب پذير و به خصوص روستاييان ساكن در روستا صورت نگرفته استچاه

در حـد  بايد قبول كرد كه صرف حفر چاه عميق به تنهايي نمي تواند سطح اشتغال و خصوصاً درآمد را  -3
هـاي  مصـرف آب، برنامـه ريـزي    رفع نيازها مرتفع كند و بايد عالوه بر آن با مديريت كشت، ارائه الگوي بهينـه 

  .متناسب با شرايط محيطي و نيازها در راستاي ايجاد درآمد مناسب براي روستاييان همت گماشت
ت و افـزايش     متأسفانه عدم نظارت و استفاده بي رويه از آب چاه هاي عميق، موجب -4 افت شـديد كيفيـ

شوري شده و به همين دليل در بسياري از روستاها مي توان چاه هاي آب شوري را مشاهده كـرد كـه سـطح    
هـاي  درآمد و امكان تنوع كشت در آن ها به شدت كاهش يافته است و همين موضوع بر ميزان اثرگذاري چـاه 

  .عميق در افزايش درآمد مؤثّر بوده است
دشتي، تپه اي (به نظر مي رسد درصد افراد تحت پوشش كميته امداد  با تيپ توپوگرافيك روستاها : وم فرضيه س

بدين معني كه با افزايش ارتفاع بر ميزان درصد خانوارهـاي تحـت   . در ارتباط است) ،  پايكوهي،  دره اي وكوهستاني
  پوشش روستايي افزوده مي گردد

بررسـي نقشـه تيـپ    . ت پوشش رابطه به طور نسبي قـوي وجـود دارد  بين تيپ روستاها و درصد افراد تح 
هاي بيشينه درصد افـراد تحـت پوشـش    توپوگرافيك روستاها و تعداد افراد تحت پوشش نشان مي دهد هسته

در بخش مركزي كه به طور نسبتي برخـوردار اسـت   . اي و كوهستاني داردانطباق نسبي با روستاهاي تيپ دره
شود؛ كه از روستاهاي بـا تيـپ پـايكوهي و دره اي    راد تحت پوشش دهستان كراب ديده ميدرصد بااليي از اف

بررسي افراد تحت پوشش كميته امداد در سطح روستاها نشان مي دهـد روسـتاهاي بـا بـيش     . برخوردار است
وم تأييـد  بنابراين، فرضيه س. ترين درصد افراد تحت پوشش غالباً جزو روستاهاي كوهستاني و پايكوهي هستند

. مي شود و بين خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد با تيپ روستاهاي شهرستان سـبزوار ارتبـاط وجـود دارد   
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هرچه از روستاهاي تيپ دشتي به سمت روستاهاي با تيپ كوهستاني حركـت كنـيم بـر درصـد افـراد تحـت       
اهاي تيـپ دشـتي در   درصد افراد تحـت پوشـش كميتـه امـداد روسـت      13پوشش افزوده مي شود و متوسط  

  .  درصد مي رسد 34روستاهاي تيپ كوهستاني به 
به عبارتي با حركت از روستاهاي با تيپ دشتي به روستاهاي با تيپ كوهستاني شاهد يك افـزايش حـدود   

هاي مختلف روستاها نكته ديگر آن كه در همين تيپ. درصدي در افراد تحت پوشش كميته امداد هستيم 20
. اي به تيپ كوهستاني مشـاهده مـي شـود   درصد در انتقال از تيپ دره 9رصد جهش به ميزان ترين دنيز بيش

 4بعد از آن يك افزايش شيب قابل توجه ديگري در انتقال از تيپ روستاهاي تپه اي بـه پـايكوهي بـه ميـزان     
تيپ پـايكوهي   ميزان افزايش درصد افراد تحت پوشش از تيپ دشتي به تپه اي و از. درصد قابل مشاهده است

  . درصد است 3به دره اي يكسان و به ميزان 
  

  :نتيجه گيري و پيشنهادات -8
هدف نهايي اين مقاله  تعيين گستره فقر روستايي و برخي عوامل مؤثّر بر آن در سطح شهرسـتان سـبزوار   

بـه فضـل   . نمايـد بود؛ تا نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط را در اقدامات گوناگون احتمـالي آينـده راهبـري    
هاي تحقيـق هـم آمـده بـود؛ در روسـتاهاي      گونه كه پيش بيني مي شد و در فرضيههمان. خداوند چنين شد

  . شهرستان سبزوار با حركت از تيپ دشتي به كوهستاني بر ميزان فقر و محروميت افزوده مي شود
ه بـه داده  هاي عميق با توعواملي چون ميزان فاصله از مركز شهرستان و وجود چاه  هـاي ايـن پـژوهش    جـ

علل ايـن عـدم تأثيرگـذاري خـود مسـتلزم      . اند تأثيرگذار در مسأله فقر روستايي باشندظاهراً چندان نتوانسته
پژوهش ديگري است به ويژه بحث چاه هاي عميق و ميزان اثرات آن در محروميت زدايي روستايي مـي توانـد   

  .خود عنوان تحقيق مستقل ديگري باشد
ساكنين آن تحت پوشش كميته امداد مـي باشـند خـود زنـگ خطـري      % 50روستاهايي كه بيش از وجود 

قـبح  « به علّت روند افزايش اين افـراد در سـطح روسـتاها و از ميـان رفـتن      . است براي مسئولين جامعه است
رهنگـي  بـه لحـاظ ف  . عالوه بر آن كه اسباب افزايش سرسام آور هزينه هاي دولتي شده و خواهـد شـد  » قضيه

و تـالش كـه در طـول تـاريخ     » ارزش كـار « بـه نحـوي كـه    . آسيبي جدي بر جامعه وارد كرده و خواهد كـرد 
به عالوه دريافـت  . دار شده و با چالش جدي روبه رو شده استخميرمايه زندگي روستاييان بوده اكنون خدشه

ورت مي گرفته است متأسفانه چنين كمك هايي كه زماني در خفا و با حفظ حرمت و حيثيت كمك گيرنده ص
گردد بلكه به نظر مي رسد نوعي رقابـت و مسـابقه   اكنون علني صورت مي گيرد و نه تنها ضد ارزش تلقي نمي

  . براي دريافت اين كمك ها در بين برخي افراد جامعه روستايي در حال شكل گرفتن است
مطرح شد و آن اين است كه شايد ميزان و نكته آخر اين كه در جريان اين پژوهش فرضيه ديگري براي ما 

چون ميزان نفوذ روستاييان يا كند و مسائلي همدرصد افراد تحت پوشش تنها از عوامل جغرافيايي تبعيت نمي
نخبگان روستايي، فرهنگ پذيرش اين كمك ها در روستاها و بحث هاي سياسـي اجتمـاعي ديگـر در تعيـين     

  . ر بوده استميزان افراد تحت پوشش روستاها مؤثّ
گسترش روز افزون افراد تحت پوشش كميته امداد متأسفانه قبح قضيه را در روستاها زايل نموده و اين  -1

نگرش بر ميزان تمايل اهالي روستاها به دريافت كمك هاي مستقيم و تحت پوشش كميته امداد قرار گـرفتن  
. يك حق طبيعي روستاييان در برابر دولت درآيـد  مي افزايد و نگراني اين است كه اين مسأله زماني به صورت

بنـابراين، اقـدامات   . انجامـد در اين صورت نه دولت توان تأمين آن را دارد و نه انجام آن به توسعه كشـور مـي  
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مي بايد در روستاها صورت گيـرد و طـي آن فرهنـگ كـار و تـالش مـورد       » فرهنگ سازي« خاصي در زمينه 
لذا به گمان ما نخستين و  .تلّقي نگردد "پسنديده"ت تلويحي تحت پوشش بودن ستايش قرار گرفته و به صور

  .ترين دغدغه كميته امداد بايد اين باشد كه تا سر حد ممكن و اضطرار بر اين ليست نيفزايدمهم
تأمين معيشـت  ) ره(به نظر مي رسد اگر سياست اوليه و نگرش آغازين ايجاد كميته امداد امام خميني  -2

برآوردن نيازهاي حداقلي خانوارهاي فقير و نيازمند بوده بايد اين سياست به سمت ايجاد توانمنـدي، ايجـاد   و 
سياستي كه در حـد انتظـار متأسـفانه    . اشتغال و فراهم آوردن زمينه هاي رفع عوامل ايجاد فقر معطوف گردد

) نمونـه روسـتاي بـرازق ششـتمد    ( ارتجربه ايجاد اشتغال در برخي مناطق شهرستان سبزو. اجرايي نشده است
 هـاي محيطـي و انسـاني   دهد كه اگر فراهم آوردن بستر اشتغال و درآمد با لحاظ نمـودن توانمنـدي  نشان مي

در اين راستا پيشنهاد مي شـود مراكـز علمـي، پژوهشـي و     . تواند تا حدي قرين موفقيت باشدصورت گيرد مي
ذاري را به تفكيك روستا، دهسـتان و بخـش تعيـين كننـد و سـرمايه      گهاي سرمايهدانشگاهي الگوها و اولويت

به نظر مي رسد يكي از شيوه هاي موفّق در اين زمينه انجـام  . گذاري ها بر اساس اين اولويت ها صورت بگيرد
پروژه ها و طرح هاي تجميعي بين تعدادي از خانوارهاي تحت پوشش است كه ضمن تأمين درآمد، مي توانـد  

ت      از توجي اليـهـاي  ه اقتصادي برخوردار بوده و به تقويت روحيه مشاركتي بـه عنـوان يكـي از اصـول اصـلي فع
  .  روستاهاي ما در گذشته، نيز كمك كند

هاي خاص ملّي در زمينه اقتصاد طراحي و به مرحله اجرا گـذارده  براي انجام اقدامات فوق بايد سياست -3
درآمـدها و سـرمايه هـاي خصوصـي و دولتـي كشـور خواسـته يـا         در حال حاضر بخش قابل تـوجهي از  . شود

اگر در زمينه برخـي از  ! شود؟ناخواسته با واردات كاالهاي چيني صرف اشتغال زايي روستاهاي كشور چين مي
تكنولوژي هاي باال ما نيازمند وارداتيم ، توجيهي ندارد كه لباس، لباس زير و بسياري از كاالهـاي جزيـي را از   

كشور چين، با استقرار كارگاه هاي كوچك توليدي همين اقـالم پـيش پـا افتـاده را در     . ا وارد كنيمآن كشوره
كند و براي جمعيتي، بالغ بر يك ميليارد نفر شـغل و درآمـد دسـت و پـا     قالب كمون هاي روستايي توليد مي

  .انصاف نيست چراغي را كه به خانه رواست در جاي ديگري روشن نماييم. كرده است
هاي خواشد، كوه همايي، در مجموعه شهرستان سبزوار دهستان. ها آغاز نماييممي بايد از محروم ترين -4

ها درصـد  اي كه در برخي از روستاهاي اين دهستانبه گونه. كراب، بيهق، مزينان و تكاب شرايط بحراني دارند
اين روستاها به طور عمده . رسددرصد هم مي  90افراد تحت پوشش طرح مدد جويي و طرح شهيد رجايي به 

انجـام نگيـرد قطعـاً در     چنان چه اقدامات مؤثّري در آنها. پايكوهي بوده و به شدت جمعيت از دست مي دهند
  :بنابراين، پيشنهاد مي شود. دهه آينده به ليست روستاهاي خالي از سكنه شهرستان و كشور خواهند پيوست

در هـر يـك از ايـن      :ثانيـاً . اطق بحراني و قرمز شناسايي و اعـالم گردنـد  اين دهستان ها به عنوان من: اوالً 
. ها سازمان هاي عمران و يا شركت هاي توليد خاص با سرمايه گذاري و راهبرد دولـت تأسـيس شـود   دهستان

د سپس اقدام الزم براي آغـاز فرآينـد توليـ   . ها مورد بررسي قرار گيردزمينه هاي ايجاد درآمد و اشتغال در آن
در . ها به جهاد كشاورزي واگذار نمـود تصدي و مديريت كلّي اين مسأله را مي توان در شهرستان. صورت گيرد

پس از آغاز . سطح ملّي نيز دفتر مناطق محروم رياست جمهوري مي تواند عهده دار اجراي اين مسؤليت گردد
  .ا به روستاييان واگذار نمودتوليد و ايجاد درآمد به طور تدريجي مي توان سهام اين شركت ها ر

عدم ارتباط قوي معكوس بين تعداد چاه هاي عميق و درصد افراد تحت پوشش، صرف نظـر از آن كـه    -5
موضـوع مهـم تـري را    . مي تواند مهر تأييدي بر نقش منابع ديگر تأمين آب در تأمين درآمـد و اشـتغال باشـد   
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ريزان است كه به صرف وجود چاه عميق در روسـتا نمـي   خاطر نشان مي كند و آن هشدار به مسؤلين و برنامه
بلكه، ايجاد چاه عميق اولين گـام اسـت و گـام هـاي چنـد      . توان دغدغه درآمد و اشتغال را حل شده پنداشت

در اين راستا گام هاي زير پيشـنهاد  . ديگري براي رسيدن به اهداف مورد نظر و شرايط مطلوب مورد نياز است
  .مي شود

ح شبكه هاي آبرساني و تغيير شيوه هاي آبياري از روش هاي سـنّتي و غرقـابي بـه روش هـاي     اصال) الف 
  باراني و قطره اي؛

  ها و كاهش كيفيت؛ضابطه مند نمودن ميزان برداشت از منابع جهت جلوگيري از افت سطح آب) ب
  تعيين الگوهاي كشت متناسب با شرايط محيطي و اقليمي مناطق؛) ج
هاي الزم به كشاورزاني كه در راستاي ه هاي آموزشي، ترويجي و اعطاي تسهيالت و مشوقبرگزاري دور) د

  . اجراي گام هاي قبلي حركت مي كنند
ت جسـمي و اجتمـاعي      -6 به محرومان واقعي كه به طور عمده در سنين كهنسالي مي باشند و يـا معلوليـ

ت را دريافـت   اي با آنادارند بايد خدمات بهتري ارائه گردد و به گونه ن برخورد گردد كه بيمه بيكاري و معلوليـ  
  .نمايند و نحوه پرداخت اين كمك ها هم به گونه اي باشد كه حيثيت آنان حفظ گردد

نقشه نهايي تهيه شده از وضعيت افراد تحت پوشش كميته امداد  مي تواند بسـتري باشـد بـراي ارائـه      -7
رسان دولتـي كـه در جريـان اقـدامات خـود وضـعيت اجتمـاعي         ها خدمتخدمات كميته امداد و ساير ارگان

  .هاي مناسب در اين زمينه اتخاذ نمايندساكنين اين روستاها را مد نظر قرار دهند و سياست
آن چه در جريان اين پژوهش حاصل آمد اين است كه روستاهاي نواحي پايكوهي از فقر بيشتري رنـج   -8

ي از توسـعه      . ار محدوديت آب و زمـين هسـتند  اين تيپ روستاها كه دچ.  مي برند آنهـا نيازمنـد مـدل خاصـ
اين مدل بايد نوع كشت، شكل دامپروري، بحث گردشگري روستايي و صنايع روسـتايي را  . روستايي مي باشند

هاي خـاص توسـعه بـراي تيـپ     شامل گردد و در سطح ملّي نيز به لحاظ بحراني تر بودن اين روستاها، اولويت
  .اي مذكور تدوين و اجرا گرددروستاه

پيشنهاد مي شود كه جهاد كشاورزي همانند اقدامي كـه بنيـاد مسـكن در زمينـه طـرح هـاي هـادي         -9
روستايي انجام مي دهد حداقل براي هر دهستان طرح هادي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي را تهيـه نمايـد و      

در اين رهگذر قطعاً ميـزان محروميـت روسـتاها و    . دهدتوانمندي هاي روستاها را مورد بازبيني و ارزيابي قرار 
  .راهكارهاي محروميت زدايي مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 ياداشت ها 
اي اسـت ولـيكن بدنـه و    ها داراي تنـوع گسـترده  كميته امداد به لحاظ پوشش محرومين و ارائه كمك -*

و مدد جويان تحت پوشش مستمر، تشـكيل  اسكلت بندي اساسي حمايتي كميته مذكور را طرح شهيد رجايي 
  .مي دهد كه در اين پژوهش مالك قرار گرفته است

در جريان مقاله جهت اختصار بعضاً با عنوان كميته امـداد يـاد شـده    ) ره(از كميته امداد امام خميني -**
  .است
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