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  چکيده

 يصادتعديل اقت هاي برنامهترين اهداف بيشتر از برجسته يروستاي يدر نواح يهر چند، فقرزداي
دليـل  بـه  يفقـر روسـتاي   ياز افـزايش تـدريج   يشـده حـاک  رفت، اما مطالعات انجاميشمار مبه

آيا با تغيير شـيوة مطالعـه و   «پرسش اصلي اين است که  .ستهاي نامناسب مطالعه و اجرا شيوه
 گونـه در بيشتر موارد، ايـن . »ميزان فقر مناطق روستايي را کاهش داد؟ توان مي، ها برنامهاجراي 
به اجرا  يهاي صاحب قدرت در نقاط روستايبا مشارکت حداقلي افراد و آن هم گروه ها برنامه

آبـاد شهرسـتان   گيـري از روش سـاپ در منطقـة حسـين    مطالعة حاضر، بـا بهـره  . درآمده است
ي عمراني و اجتماعي در تأمين معـاش فقـرا، بـه    ها برنامهسربيشه، و با تعيين اهميت و جايگاه 

دهنـدة  نتـايج بررسـي نشـان   . پردازديگونه مناطق مي مديريت و مداخله در اينها شيوه يبررس
يي اسـت کـه پـس از تهيـه و تـدوين بـا       هـا  برنامـه اجـراي   يکاهش چشمگير ميزان فقر در پ

اند، کاهشي که تحقـق آن بيشـتر   ي اصولي و مبتني بر نظر ساکنان اين مناطق اجرا شدهها روش
که  دهد ميهمچنين، اين بررسي نشان . بوده است ي تأمين معاشاه شيوهبخشي به مرهون تنوع

سازي امکانات رفاهي و بهداشتي اين مناطق نيز مورد توجـه  گذشته از تأمين درآمد، بايد فراهم
  . قرار گيرد

                                                            
، و دانشـجوی کارشناسـی ارشـد    )saberifar@yahoo.com(ترتيب، عضو هيئت علمی دانشـگاه پيـام نـور    به *

  .  دانشگاه پيام نور بيرجند
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  /روسـتاها (آبـاد غينـاب سربيشـه    حسـين / کـاهش فقـر  / يمنـاطق روسـتاي  : هـا کليدواژه

  .يمطالعة مورد 

* * *  

  مقدمه

ناپذير  عدالت اجتماعي اجتناب به توجه جامعه، اجتماعي -اقتصادي توسعة و رشد روند در

ي پذير آسيب زيرا نيست؛ فقرزدايي جز ايچاره پايدار، توسعة به رسيدن براي مسلمًا و است

فرد در جامعه با پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي منفي همراه اسـت کـه بـر کـل جامعـه      

اين در حالي است که طي اجـراي  ). ۲۱۴: ۱۳۸۳متي و کرمي، صا(گذار خواهد بود تأثير

فقـر در کـل و     ،)۳۷: ۱۳۸۱ محمودي، (ي تعديل اقتصادي  و تورم ناشي از آن ها برنامه

در ). ۱۳۸۲غفراني و همکـاران،  (شدت افزايش يافته است ويژه در جوامع روستايي بهبه

ورهاي در حـال توسـعه،   واکنش به همين شـرايط، در ايـران نيـز همچـون بيشـتر کشـ      

ي مختلف عمران روستايي به سمت کاهش فقر و اهداف مربـوط بـه حفاظـت    ها برنامه

ايـن  ). Tennyson and Zingari, 2006; FAO, 2006(گيـري شـد   محيط زيست جهت

گيري باعث شده است که به اهداف اجتماعي و اقتصادي توجه بيشـتري شـود و   جهت

هـايي کـه بـه تحقـق ايـن اهـداف کمـک        باط با فناوريي در ارتگذار سرمايهدر نتيجه، 

ي کار ها شيوهاز موارد،  يابا اين همه، در پاره). Saberifar, 2009(، افزايش يابد کنند مي

هاي مربوط به مديريت مناطق روستايي را فقرا پرداخـت  بوده است  که هزينه ياگونهبه

  ارتباطـات واقعـي و   ). Kerr, 2002: 1398(کردند و بهـرة اصـلي را ثروتمنـدان بردنـد     

اجتماعي در روستاها، مديريت منـابع طبيعـي و فقـر     -اقتصادي يهابالقوه ميان مداخله

هـاي مـورد مطالعـه  اسـت     هاي مکاني ويـژه و مقيـاس  پيچيده و تا حدي تابع موقعيت

)Swallow et al., 2006: 367 .(همين دليـل، مـدارک مسـتند مـرتبط بـا پيونـد بـين        به

در عين حال، از آنجـا کـه   . ت مناطق روستايي و فقر تا حدي محدود و نادر استمديري

ي کاهش فقر در مناطق روستايي، مشـکالت ايـن   ها برنامهبسياري از  يدر آغاز، با اجرا

از داليل اصلي اين مخالفـت آن  . کنند مي، روستاييان با آن مخالفت شود ميمناطق بيشتر 
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جـاي صـرفًا بهبـود    ي کاهش و يا حذف فقر، بـه ها هبرنام يو اجرا ياست که در طراح

امـا برخـي از   . شود ميمدت فقرا، تأمين رفاه بلندمدت آنها در نظر گرفته وضعيت کوتاه

کـارگيري  ها که بر اساس شناخت بافت اجتماعي روسـتاهاي مـورد نظـر و بـا بـه     طرح

گرفته اسـت،   صورت) ارزيابي مشارکتي روستايي(ي واقعي مشارکت روستاييان ها شيوه

همراه بـوده اسـت    يرو نشده بلکه با چنان آثار و ثمراتتنها با مخالفت روستاييان روبهنه

  . اندجوار نيز متقاضي اجراي آنها شدهکه ساکنان مناطق هم
ارتباط بين فقر و مديريت اجتماعي مناطق روستايي در منطقة  يمقالة حاضر به بررس

اي مورد توجه قرار گرفتـه  مثابه پديدهاين تحقيق، فقر بهدر . پردازديآباد غيناب محسين
ويـژه اسـت؛ و بـا توجـه بـه تحـوالت اجتمـاعي،         يتحـوالت  يکه در طول زمان، پذيرا

متفـاوت   ياقتصادي و  مانند آن، خانوارهاي يک محدوده يا قلمروي جغرافيايي شـرايط 
 يو ثـروت نيـز داليلـ   جايي خانوارها در سطوح مختلـف فقـر   و براي جابه کنند ميپيدا 

هـاي اقتصـادي و   که در اين مطالعـه، بـر اسـاس پويـايي زمينـه      شود ميمتفاوت مطرح 
و ميـزان   يگيـرد تـا از ايـن رهگـذر، چگـونگ     محيطي، مورد بررسـي قـرار مـي   زيست
  .  معيشت فقرا آشکار شود يمديريت اجتماعي مناطق روستايي بر راهبردها يگذارتأثير

  هاي تأمين معاش و کاهش فقر مديريت اجتماعي، شيوه

ــة   ــا ده ــة ( ۱۹۹۰ت ــي ۱۳۷۰ده ــامي )شمس ــه، تم ــا برنام ــه ه ــتايي و ب ــژه ي روس   وي

  رو، بــراي شــد و از ايــنمهندســي تلقــي مــي ياي آبخيــز مســئلههــا حوضــهمــديريت 

خصـوص در ارتبـاط بـا مهـار فرسـايش خـاک، کـاهش ميـزان         مشکالت اين قلمرو به

افـزايش منـابع آب زيـر زمينـي، بيشـتر ارائـة راه       آب، جلوگيري از وقوع سـيل و   روان

اتي تـأثير نيز بدون توجه بـه   ها برنامهها و اين طرح. گرفتيمد نظر قرار م يهاي فن حل

آمد که بر معيشت افراد، بازدهي مزارع يا عدالت اجتماعي داشت، به مرحلة اجرا در مي

)Pretty and Shah, 1999; Johnson and Knox, 2002 .( راين، بسـياري از ايـن   بنـاب

مناسب در پي نداشتند و به محض توقـف پـروژه، ابـزار، تجهيـزات و      ينتايج ها برنامه
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  شـيوة دلخـواه   رفـت و يـا بـه   يحتي آثار و اقـدامات ملمـوس مـرتبط بـا آن از بـين مـ      

  بررســي ). ۱۴: ۱۳۸۱فــر، صــابري(گرفــت روســتاييان، مــورد اســتفادة آنهــا قــرار مــي 

توجهي به خواسـت  که بي دهد مياجرايي در مناطق روستايي نشان  يها برنامهتجربيات 

بـوده اسـت    هـا  برنامـه ترين داليل شکست ايـن نـوع   و دانش بومي کشاورزان از عمده

)Kerr, 2002: 1388 .( آمـده از ايـن شـرايط، سـعي      دست بهبه همين دليل، با تجربيات

جانبـة  يي با مشـارکت همـه  مربوط به توسعه در مناطق روستا يهاشده است که مداخله

ها، به همان اندازه کـه بـه مباحـث حفـظ     در اين طرح. ساکنان اين مناطق صورت گيرد

، موضوعات مربوط به تأمين معاش و کسب شود ميمنابع طبيعي و محيط زيست توجه 

در شيوة جديد، بر اساس توجه بـه مـديريت منـابع    . گيرديدرآمد نيز مورد تأکيد قرار م

کـه گذشـته از    شـوند  ميهايي در نظر گرفته جتماعي هر محل، طرح و پروژهانساني و ا

گيري از نقاط مناسـب ورود بـه بدنـة    هاي اساسي جوامع، با بهرهتأمين نيازها و اولويت

در ايـن  . ها را در پي داشـته باشـند  گيريها و موضعاصلي بافت اجتماعي، کمترين تنش

ي و نهادي، بيشترين اهميت را دارد و از ايـن  رويکرد، توجه دقيق به موضوعات اجتماع

هـاي  ها و سـرماية اجتمـاعي الزم بـراي اجـراي پـروژه     که ظرفيت شود ميطريق، سعي 

ها را نظارت و نگهداري طرح  شده فراهم آيد، شرايطي که مسئوليت اصلي اجرا،تعريف

توجه به افـراد   جايدر روند جديد، به. گذاردينوعي بر عهدة  خود جامعة روستايي مبه

کـه تـاکنون در    يويـژه کسـان  ها، به مشارکت تمام اقشار بهقوي و حاضر در همة صحنه

اين شيوه بيشتر معطوف به کهنساالن، مردان جـوان  . شود مياند، تأکيد حاشيه قرار داشته

گـاه نظـر   کشند اما هـيچ و نيز  زناني است که بار اصلي مديريت خانواده را بر دوش مي

هـاي  وقتـي اولويـت  ). ۹۸: ۱۳۸۷مقصـودي و رحيمـي،   (گيرد رد توجه قرار نميآنها مو

گيـرد،  زمان با مسائل و مشکالت روستاييان مورد توجه قـرار مـي  اي هممحلي و منطقه

پيوندد که از پيامدهاي جداگانة هر کـدام از آنهـا   تر به وقوع ميمثبت و واقعي يتحوالت

  .بسيار بيشتر خواهد بود
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هـاي فقيـر، نبايـد    نظرات گروهن، بايد توجه داشت که هنگام گرفتن نقطهدر اين ميا
نفوذ در مناطق روستايي قلمداد کرد؛ چـرا کـه فقـرا    هاي ذيسنگ ساير گروهآنها را هم

هاي الزم، از زمينه يداليل مختلف، مانند عدم دسترسي به اطالعات و عدم برخوردار به
و اساسًا از توان چنداني براي نفـوذ بـر سـاير     قدرت ورود به مباحث عمومي را ندارند

  . عامالن موجود و کسب منافع الزم برخوردار نيستند

  منطقة مورد مطالعه

هزار هکتـار، در محـدودة سياسـي شهرسـتان      ۱۴۴آباد غيناب، با مساحت دشت حسين
اين حوضـه از شـمال بـه دشـت پهـواز، از      . سربيشه از استان خراسان جنوبي قرار دارد

هاي رضـا  هاي شول سرخ، و از شرق به کوههاي دوکوله، از غرب به کوهب به کوهجنو
اين دشت در . رسدمتر مي ۱۷۰۰ميانگين ارتفاع اين حوضه به ). ۱شکل (محدود است 

روزة سيستان است که هر ساله، از خـرداد   ۱۲۰معرض فرسايش شديد ناشي از بادهاي 
بـه پوشـش گيـاهي، مـزارع و محصـوالت       هـايي عمـده  تا مهرماه جريان دارد و آسيب
جدي دسـتخوش اثـرات    طور بههمچنين، اين منطقه . آورديکشاورزي اين دشت وارد م

  ات شديد اقتصادي و اجتمـاعي بـر زنـدگي سـاکنان     تأثيرخشکسالي درازمدتي بوده که 
آبادي با جمعيتي نزديـک بـه    ۳۲در اين دشت، حدود . جا گذاشته استاين محدوده به

در اين بررسـي،  . انوار قرار دارند که شغل اصلي آنها دامداري و کشاورزي استخ ۸۰۰
خانوار تعيين شد که براي افزايش ميـزان   ۱۱۵با استفاده از معادلة کوکران، حجم نمونه 

براي انتخاب نمونه از ميـان روسـتاها،   . خانوار افزايش يافت ۱۳۰اطمينان، اين ميزان به 
اد در ميان تمام روستاها توزيع شود؛ اما با توجه به وسعت نخست، قرار شد که اين تعد

  زياد و شمار اندک سـاکنان برخـي از روسـتاها، بـا اسـتفاده از روش تخصـيص بهينـه،        
  تصـادفي،  طـور  بـه روستا در نقاط مختلـف منطقـه انتخـاب شـد و در هـر روسـتا،        ۱۰
 دهـد  ميجود نشان هاي موبررسي. صورت نمونه مورد پرسش قرار گرفتندخانوار به ۱۰

و تـا اوايـل    )۱(که جمعيت محدودة مورد بررسي تا پيش از اجراي پروژة ترسيب کـربن 
در حال کاهش بوده است؛ پس از اين مقطع زمـاني و بـا ظـاهر شـدن      همواره  ۸۰دهة 
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هاي مورد نظر روند نتايج طرح مورد نظر، روند تحوالت جمعيت معکوس شده و آبادي
  ). ۱۳: ۱۳۸۷گروه مؤلفان، (اند بوده افزايش جمعيت را شاهد

شـده بـر   منظور افزايش ميزان کربن ترسـيب ، به۲۰۰۳پروژة ترسيب کربن در آوريل 
يافته در ان کربن ترسيبزسازي ميهاي مقاوم در مناطق بياباني و نيز مدلاثر کاشت گونه

نخستين و بدين ترتيب، ). ۳: ۱۳۸۶زاده و همکاران، خراشادي(مناطق خشک، آغاز شد 
هـا و  مشکل پـروژه ترغيـب مـردم بـه سـکونت در منطقـه و پـذيرش طـرح         ترين مهم

گرفت که ساکنان منطقـة مـورد   ياين چالش در حالي شکل م. ي اين پروژه بودها برنامه
ها اميد و توان خود را براي رسيدن به يک زندگي مناسب از دست داده بودنـد  نظر سال

داشـتند، منطقـه را تـرک کـرده و راهـي شـهرها و        و کساني کـه تـواني بـراي فعاليـت    
در نتيجه، صحبت از مشارکت و همکاري مردم، دولـت  . تر شده بودندروستاهاي بزرگ

تنهـا جلـوگيري از تخريـب مراتـع     در اين شرايط، نـه . نمودمعني ميو جوامع محلي بي
بسيار مشـکل و  پذير نبود، بلکه گفتگو با مردم دلسرد از همه کس و همه چيز نيز امکان

  .رسيدينظر مدر مواردي، غيرممکن به
  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  ۱۳۸۷يوسفي، : مأخذ

   موقعيت منطقة مورد مطالعه در ايران و شهرستان سربيشه -۱شکل 
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اما نکتة بسيار مهمي که متوليان پروژه ترسيب کربن متوجه شده بودند، بسيار اساسـي و  
دار وجـود دارد  معنـي  يازايـي رابطـه  ر و بيابانآنها دريافته بودند که بين فق. زيرکانه بود

اي درگيـر حـداقل   به عقيدة آنها، چنانچه جامعـه ). ۳: ۱۳۸۶زاده و همکاران، خراشادي(
نيازهاي اجتماعي و معيشتي خود باشد، طبيعي است که به ديگر مسائل اهميت نخواهد 

دم و بـاال بـردن سـطح    رو، اولين اقدامات در راستاي افزايش قدرت خريد مراز اين. داد
ويژه در دستور قرار دادن مشکالتي بـود کـه بـراي مـردم اولويـت      رفاه ساکنان منطقه به

گرفت که گرچـه مشـکالت و   صورت مي ياگونهتمامي اين اقدامات به. باالتري داشت
هـاي پـروژه هـم    گيـري کرد، امـا بـا جهـت   خوبي مرتفع ميتنگناهاي زندگي مردم را به

هـاي مرتعـي   نمونه، از آنجا که بيش از هشتاد درصد مردم از بوتـه  يبرا. دارتباط نبو بي
کردند، ارائة تنورهاي گازي و ترغيب روسـتاييان بـه   براي پخت و پز و گرما استفاده مي

منـدي از  در کنـار تنورهـاي گـازي، بهـره    . ويـژه پيـدا کـرد    يمندي از آنهـا اولـويت  بهره
مجموعة اين اقـدامات باعـث   . کار قرار گرفت هاي خورشيدي نيز در دستورکن گرم آب

مثبـت را   يتحوالت توانند ميصورت کساني بپذيرند که شد روستاييان مجريان طرح را به
در پــي ايــن پــذيرش، حضــور و مشــارکت ســاکنان در جلســات و . وجــود آورنــدبــه

ي برآمـده از جلسـات   هـا  برنامـه هـا و  قابل قبول رسيد و طـرح  يها به سطحآيي گردهم
ي مـورد بحـث بـه ايجـاد     هـا  برنامـه اجـراي  . مشترک، مورد توجه ساکنان قرار گرفـت 

محيطـي انجاميـد کـه    و زيست  ي اقتصادي، اجتماعي،ها بخشويژه در مثبت به يتحوالت
نوشتار حاضـر بـر آن اسـت کـه ايـن      . تمامي آنها وضعيت فقر منطقه را متحول ساخت
  . يل قرار دهدتحوالت را با دقت بيشتري مورد تجزيه و تحل

  روش تحقيق

 و هدفمنـد  دخالـت  يهـا  برنامـه  اجـراي  بـا  کـه  آن، تحـوالت  درک و فقـر  شناسـايي  براي
   )۲( )ســاپ(شــدة روســتايي بــه وقــوع پيوســته، از روش مراحــل تغييــر  ريــزي  برنامــه

)Krishna, 2007: 93 (گيري و علـت  در اين روش، نحوة شکل. برداري شده استبهره
در اين تحقيق، بـا توجـه بـه    . گيردزمان مورد بررسي قرار ميهم طور هببروز پديدة فقر 
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هاي پنهان و نامکشوف ابعاد فقـر، بيشـتر بـه تعريـف فقـر از      مشکالت مربوط به زمينه
، دهد ميآرامي رخ با آنکه تحول  فقر در سطح ملي به. ديدگاه درآمدي توجه شده است

ثابـت و بـدون تغييـر اسـت؛      يافقر پديده اما اين روند کند بدان معني نيست که اساسًا
بلکه اين پديده بر اثر عواملي چون تغييرات فصـلي، تحـوالت اقليمـي، فشـارهاي وارد     

، تغييـرات مربـوط بـه دوران    )مانند بيماري، مـرگ و ميـر، و يـا طـالق    (شده به خانوار 
بررسـي  ي مـورد  هـا  دورهمعموًال مدت . شود ميهاي کلي دچار تغيير زندگي، و سياست

پـس از  . شـود  مـي ساله در نظر گرفته  ۲۵و يا  ۲۰، ۱۰صورت متفاوت است و اغلب به
هـاي آمـاري در ايـن مراحـل،     تشخيص موقعيت هر کدام از خانوارها بر اساس بررسي

  :شرح زير استهاي آنها بهکه گروه شود ميجداولي تهيه 
  حاضر نيز فقيرند؛  خانوارهايي که در گذشته، فقير بودند و در حال  :گروه الف
  خانوارهايي که در گذشته، فقير بودند و در حال حاضر، فقير نيستند؛ : گروه ب
  اکنون فقيرند؛ و خانوارهايي که در گذشته، فقير نبودند و هم: گروه ج
  .اکنون نيز فقير نيستندخانوارهايي که در گذشته، فقير نبودند و هم: گروه د

براي . بندي قرار گرفتندخانوار مورد بررسي و طبقه ۱۳۰در اين مطالعه، در مجموع، 
هاي مـورد مطالعـه نسـبتًا    آنکه نتايج به کل منطقه قابل تعميم باشد، توزيع فضايي مکان

هـاي  اي کـه مکـان  گونـه صورت گرفت، به ها بخشاز تمامي  گيري نمونهمناسب بود و 
مربـوط بـه تـأمين معـاش     هـاي  دهندة وضعيت فقر و ناسازگارينشان يخوبانتخابي به

هاي کمي روش ساپ شده براي هر مجموعه دربرگيرندة دادهياطالعات گردآور. باشند
هـاي  و نيز داده) هاي مربوط به دايرة فقر و داليل اصلي وقوع آنشامل ورود و خروج(

شده با خانوارها و خبرگان محلي، و مشاهدات  هاي انجامآمده از مصاحبه دست بهکيفي 
  . گروه مطالعاتي در منطقه بود ميداني

  ادبيات تحقيق

در کنار مطالعات متعدد در ساير کشورها، که برخي از آنها در همين مقاله معرفي شـده،  
يکـي، پـيش از    -شـده با مقايسة نتايج دو تحقيق انجام) ۱۳۶۰(نخستين بار، نيکي کدي 
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ويـژه در  ان بـه به مقايسة وضـعيت فقـر در ايـر    -اصالحات ارضي و ديگري، پس از آن
، با انجام يـک  )۱۳۶۲( يدر همين ارتباط، حسين عظيمي آران. مناطق روستايي پرداخت

  .داد دست بهتري بررسي تحليلي ديگر، اطالعات کمي دقيق
طرح جامع مطالعات مصرف  ي، وزارت کشاورزي با اجرا۱۳۶۹در همين راستا، در 

پديدة فقر را نمايان سـاخت   يناپيدا مواد غذايي و تغذيه در کشور، برخي ديگر از ابعاد
) ۱۳۷۳وزارت جهاد سازندگي، (ها از سازمان يبعدها، برخ). ۱۳۶۹وزارت کشاورزي، (

؛ خـداداد کاشـي،   ۱۳۷۵و زاهـدي عبقـري،    ي؛ زاهدي مازنـدران ۱۳۷۳پژويان، (و افراد 
 يسـ امـا برر . بدين پديده عالقه نشان دادنـد ) ۱۳۸۳نژاد، مازار و حسيني؛ و عرب۱۳۸۱

. کدام از اين مطالعات مورد توجه قـرار نگرفـت  شيوة مراحل تحول در هيچپديده فقر به
ي پيچيـدة اقتصـادي   ها روشها و بيشتر اين مطالعات براي برآورد و تشريح فقر از مدل

سانة پديـدة فقـر، انجـام چنـين     شنا جامعهرو، براي درک ساده و از اين .انداستفاده کرده
  . رسيدينظر ممراحل تحول ضروري به شيوةاي بهمطالعه

  ها يافته

  تعريف فقر و مراحل تغيير آن
مثابه به يحداقل زمين، با درآمد کارگر يفاقد زمين و يا دارا يدر اين مطالعه، خانوارها
هاي با کيفيـت پـايين، برخـوردار از وضـعيت نـامطلوب      خانه يمنبع اصلي درآمد، دارا

و ساير خدمات، و ناتوان از فرستادن فرزندان به مدرسـه  مندي از بهداشت و درمان بهره
انـد؛ و بـه عبـارت ديگـر،     دليل مشکالت مـالي فقيرتـرين خانوارهـا محسـوب شـده     به

فقير شامل خانوارهايي بوده است که زير پوشش کميتة امداد و يـا سـازمان    يخانوارها
دليـل  انـد امـا بـه   داشـته هاي اين نهادها را مندي از کمکبهزيستي بوده و يا شرايط بهره
در ايـن  . انـد گونه نهادها، از ايـن امکانـات محـروم مانـده    تنگناهاي مالي و اعتباري اين

گيري از اطالعات و ترکيـب  اما بهره. بررسي، ابعاد غيرمادي نيز مورد توجه قرار گرفت
ي ديگر، که تحوالت مربوط به فقـر را مشـخص   ها بخشآمده از  دست بههاي آن با داده

ي هـا  فعاليـت در حـوزة مـورد مطالعـه، عـدم شـرکت در      . پذير نبـود ساخت، امکانمي
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بر اين اساس، بيش از نيمـي از  . اجتماعي در قالب يک شاخص فقر مد نظر قرار گرفت
بندي شدند؛ در حالي که براي ساير خانوارها، در گروه فقيرترين خانوارها طبقه خانوارها

ر قالب يکي از اجزاي رفاه مناسـب در نظـر گرفتـه    ي اجتماعي دها فعاليتمشارکت در 
هاي مادي و غيرمادي توأمان در پديدة فقر نقش دارند، در از آنجا که دو عامل جنبه. شد

رو، دهندة همبستگي بـاالي آنهاسـت و از ايـن   ها با يکديگر نشانعمل، ترکيب اين داده
  . خوبي تعيين کردبهموقعيت خانوارهاي مورد مطالعه را در مراحل فقر  توان مي

بنـدي  در مرحلة بعد، اولويت هر کدام از عناصر مورد نياز در مصرف خانوار درجـه 
  آمـوزش،   رفـت، تـأمين نيازهـاي اوليـه ماننـد غـذا،       گونـه کـه انتظـار مـي    شد؛ و همان

  هـا قـرار گرفـت    پوشاک و مسکن در تمـامي جوامـع مـورد بررسـي در اولـين رديـف      
داد روش ساپ هماهنگي نشـان مـي  شده بهساير تحقيقات انجام، که با نتايج )۱جدول (
)Krishna et al., 2004: 216; 2006: 276 .(    در موارد افزايش رفاه خـانوار، رتبـة اقـالم

اين تغييرات بـراي جـوامعي کـه    . شديشده در جدول دستخوش تغييرات زيادي مارائه
  ه بـود، در بخـش خـدمات    ها در زمينة کشـاورزي تخصـيص يافتـ   يگذار سرمايهبيشتر 

هـا بـه سـمت    شد؛  و براي ساير جوامع، حرکت تغيير رتبه ديده مي )يعني، آب و برق(
  .کاالهاي بادوام بود

  

  جايگاه اقالم مصرفي خانوارها در نمونة مورد بررسي -۱جدول 

  فراواني  رتبه  ياقالم مصرف  فراواني  رتبه  ياقالن مصرف

 ۷  ۸  ابزارآالت برقي۲۳  ۱  غذا
 ۶  ۹  بهداشت و درمان۱۷  ۲  نمسک

 ۵  ۱۰  محصوالت۱۶  ۳  پوشاک
 ۳  ۱۱  ساير اقالم۱۷  ۴  آموزش
 ۳  ۱۲  حمل و نقل۱۲  ۵  دامداري
 ۳  ۱۳  گذاريسپرده۸  ۶  زمين

 ۳  ۱۴  تفريح و مسافرت۷  ۷  )آب و برق(خدمات 

  ي پژوهشها يافته: مأخذ
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ه به منـابع درآمـدي   خانوار اعالم داشتند ک ۸۸خانوار مورد بررسي،  ۱۳۰از مجموع 
  اين شـرايط بـراي دسترسـي بـه     . کافي براي تأمين نيازهاي اساسي خود دسترسي دارند
بسـيار  ) يماننـد منـابع گرمايشـ   ( يآب سالم و بهداشتي، سوخت و منـابع تـأمين انـرژ   

ترين معضل همة سـاکنان  نامناسب بود که تا پيش از اجراي پروژة ترسيب کربن، بزرگ
شده از رهگذر اين پروژه، اين مشـکل  ي تدوينها برنامهاما با اجراي شد منطقه تلقي مي

  .  تا حد زيادي مرتفع شده است
  بــا ايــن همــه، هنــوز هــم در بــيش از پــنج مجموعــه از روســتاهاي مــورد بررســي 

، دسترسي به آب مناسب در حد جوامعي است که زير خـط  )درصد آنها ۳۸نزديک به (
صورت يک کمبود عنوان نشده و ها، اين عامل خواه بهعهدر ساير مجمو. فقر قرار دارند

از داليل مناسب و قابل قبـول  . کيفيتي معادل شرايط باالتر از خط فقر است يخواه دارا
دسترسـي مناسـب    تـوان  مـي بودن وضعيت دسترسي به آب آشاميدني در ايـن جوامـع،   

ها و يا شيرهاي چشمه ها،بسياري از خانوارهاي ساکن به منابع آب طبيعي از جمله چاه
هـاي  وسيلة دستگاههاي نامناسب نيز بهآب همگاني را يادآور شد؛ همچنين، کيفيت آب

و از طريق پروژة ترسـيب کـربن ارائـه     کنند ميتصفية آب، که با انرژي خورشيدي کار 
در مواردي که وضعيت دسترسي بـه آب در حـدي بـاالتر از    . اند، بهبود يافته استشده

گونه دسترسي باعث تسهيل امکانات تأمين معاش خواهـد  رار دارد، بهبود اينخط فقر ق
، )درصـد  ۲۳(در سـه مجموعـه   . مسـتقيم نخواهـد کاسـت    طـور  بهشد اما از ميزان فقر 

تـر از خطـر فقـر اسـت؛ بـدين      وضعيت دسترسي به آب در شرايط مرزي و نسبتًا پايين
حداقل در حد نظري، خانوارهـا از   که چنانچه شرايط دسترسي به آب بهبود يابد، يمعن

بنـدي جوامـع از نظـر بيشـترين تـا کمتـرين مقـدار        با رتبـه . شوند ميشرايط فقر خارج 
تقاضاي آب، سه مجموعه که در سومين رتبة خـروج از شـرايط فقـر قـرار داشـتند، در      

 دهندة نبود الگويي خاص درنشان شرايط اين .گرفتند يجا يازدهم و هفتم سوم، هايمکان
  .رابطه با اهميت آب و  ساير عناصر براي سطح دسترسي جوامع به رفاه مناسب است
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با کمک به بهبـود دسترسـي بـه غـذا،      توان مي، دهد مينشان  ۱گونه که جدول همان
 يمقيـاس و يـا زمـين بهتـر، بـه يـار      هـاي کوچـک  آموزش، پوشاک، مسکن، دامـداري 

  .خانوارهاي فقير شتافت

  والت آن پويايي فقر و داليل تح
 ، در ده سـال اخيـر،  )۲جـدول  (بنـدي خانوارهـا   آمده از دسـته  دست بهبر اساس نتايج 

، حـدود  ۱۳۷۰در دهـة  . تقريبًا در تمامي روستاهاي منطقه، ميزان فقر کاهش يافته است
تـا   ۱۳۷۷در دورة  . هـايي از فقـر بودنـد   نشـانه  يهفتاد درصد خانوارها فقير و يـا دارا 

امـا در همـين     ؛)گـروه ب (ين خانوارها از گروه فقرا خارج شدند درصد از ا ۳۹، ۱۳۸۷
مدت، حدود سه درصد از خانوارها نيز وارد اين عرصه شـده و شـرايط فقـر را تجربـه     

نمونه، در  يبرا. ها بسيار متفاوت بوده استالبته اين شرايط در برخي از آبادي. اندکرده
، تمـامي  ها و واحـدهاي جمعيتـي کوچـک   آباد، کندرود و ساير آباديهاي حسينآبادي

امـا بـا اجـراي    . بردند و به همـين دليـل، مهـاجرت کـرده بودنـد     سر ميافراد در فقر به
 يي عمراني جديد، اين گروه به منطقه بازگشته و سطح رفاه خود را بـه مقـدار  ها برنامه

در رابطه بـا  گفت که در اين مدت،  توان ميبر اين اساس، . اندقابل مالحظه افزايش داده
بـا ايـن همـه،    . انـد هايي مهم رسيدهارتقاي کيفيت زندگي، روستاييان منطقه به پيشرفت

  . رونديشمار مدرصد خانوارهاي ساکن فقير به يهنوز س
طي دورة مورد بررسي، براي هر کدام از خانوارها، بيش از سه عامل در قالب عوامل 

در مجمـوع، بـراي کـل    . تعيـين شـده اسـت   کنندة تغيير و تحوالت مرتبط با فقـر  تبيين
از ايـن ميـان،   ). ۳جـدول  (خانوارهاي مورد بررسي، بيست عامل مختلف مشخص شد 

  ) يعنــي، در قالــب متغيــر اصــلي و عامــل اول(هــاي اول عوامــل ذکــر شــده در رديــف
، کيفيـت زمـين در اختيـار    )درصـد  ۲۰(دريافت کمک از سوي دولت : عبارت بودند از

اندازي کار و کسب ، راه)درصد ۱۰(ريافت کمک از خانواده و دوستان ، د)درصد ۳/۱۸(
اين نتـايج  ). درصد ۳/۸(، و کارگري )درصد ۳/۸(جديد با حمايت پروژة ترسيب کربن 

  . ي تأمين معاش غير از بخش کشاورزي استها شيوهکامل با تنوع  يخواندهندة همنشان
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د و تنها تفاوت در اين است کـه اهميـت   انشده براي اکثر خانوارها مشابهداليل گفته
در ميان خانوارهايي کـه متغيـر   . ها بيشتر استمحصوالت کشاورزي در برخي از آبادي

 ۳/۲۱مورد نظر را در قالب عامل دوم آورده بودند، باز هـم کمـک از سـوي دولـت بـا      
د، درصـ  ۱۷درصد در باالترين جايگاه و پس از آن، کمک از سوي خانواده و دوستان با 

 يهادرصد در رتبه ۵/۸درصد، و کشاورزي با  ۶/۱۰گذاري هر کدام با کارگري و سپرده
در بخش دليل سوم نيز کشاورزي و کار و کسب جديد هر کـدام بـا   . اندبعد قرار گرفته

 ۷/۸ي هر کدام بـا  گذار سرمايهدرصد و کمک از سوي خانواده، آموزش، دامداري و  ۱۳
کلي، وضعيت خانوارهايي که داليـل بيشـتري    طور به. شتنددرصد در مراتب بعد قرار دا

ايـن  . کردنـد بود که داليل محدودتري را بيان مـي  ياند، بهتر از خانوارهايرا يادآور شده
  . ي ساير تحقيقات هماهنگي داردها يافتهبخشي و نتايج با فرضية تنوع

  
روستاهاي تغييرات پديد آمده در وضعيت فقر خانوارهاي ساکن در  -۲جدول 

  )درصد خانوارهاي هر گروه( ۱۳۸۷تا  ۱۳۷۷مورد بررسي طي دورة 

  روستا
مجموع 
 خانوارها

  درصد خانوارها
  الف

)فقير  فقير به(
  ب

 )غيرفقير فقير به (
  ج

 )فقير غيرفقير به (
  د

  )غيرفقير غيرفقير به (
  ۱۲  ۱۳  ۴۱  ۳۴  ۱۸ کلنگي حسن
  ۲۸  ۳  ۴۶  ۲۳  ۵۱  ميرتاج
  ۰  ۰  ۷۰  ۳۰  ۷  آبادحسين

  ۳۱  ۸  ۴۶  ۱۵  ۱۶۷  نازدشت
  ۷  ۷  ۵۷  ۲۹  ۱۳  پرنگ

  ۷۲  ۰  ۲۲  ۶  ۹  خشکانچاه
  ۳۱  ۸  ۴۶  ۱۵  ۲۸  بهامرز
  ۰  ۰  ۷۰  ۳۰  ۴۷  کندرود
  ۰  ۰  ۲۵  ۷۵  ۴  توتک
  ۲۱  ۰  ۵۷  ۲۲  ۱۵  دوغ
  ۰  ۲۲  ۶۱  ۱۷  ۴۶  آبادهمت
  ۱۲  ۱۳  ۴۱  ۳۴  ۳۳  ۱چاه 
  ۳۱  ۸  ۴۶  ۱۵  ۲۸  ۲چاه 

  ي ميدانيها يافته: مأخذ



  فر، صديقه قيصاري رستم صابري  ۲، شماره ۱۲وسعه، سال فصلنامه روستا و ت ۲۸

 

رفت، در بيشتر موارد، داليل خاص در پيشـرفت و يـا ورود   نتظار ميگونه که اهمان
با جايگذاري متغيرهـاي فرضـي بـراي خانوارهـايي کـه در      . به وضعيت فقر مؤثر بودند

انـد و صـفر بـراي    عدد يک براي خانوارهايي که دليلي را ذکر کـرده (، فقير بودند ۱۳۸۷
خـوبي  زيع داليل براي کاهش فقـر را بـه  تو توان مي، )اندرا يادآور شده يآنهايي که دليل
  .مشاهده کرد

  شـرايط خـانوار نسـبت بـه      يآمـده، بـا توجـه بـه چگـونگ      دست بهبر اساس نتايج 
يابـد  يعوامل زير، احتمال گرفتار شدن آن خانوار در وضعيت فقر بدين شرح کاهش مـ 

؛ بهبـود وضـعيت کشـاورزي    )درصـد  -۳۸(دريافت کمک از سوي دولـت  ): ۶جدول (
منـدي از حقـوق   ؛ بهـره )درصـد  -۷/۳۱(اندازي کار و کسب جديد ؛ راه)درصد -۵/۳۶(

؛ دريافـت کمـک از سـوي    )درصـد  -۷/۲۷(اي هـاي بيمـه  بازنشستگي و ساير پرداخت
انـداز  ؛ و داشـتن پـس  )درصـد  -۷/۲۲(؛ رونق دامداري )درصد -۲۴(دوستان و بستگان 

در ايـن حـال، احتمـال    ). رصـد د-۴/۱۷(هـاي مناسـب   کارگيري آن در زمينـه الزم و به
از زمـين نامناسـب    ي، در موارد برخوردار۱۳۸۷يک خانوار در گروه فقرا در  يبند طبقه

  درصــد، بيمــاري و يــا تصــادف  ۲/۲۶تأســيس درصــد، خــانوار تــازه ۶/۲۴بــه مقــدار 
  . يابديدرصد افزايش م ۶۵درصد، و داشتن مشکالت حقوقي و خانوادگي  ۶/۳۸

ها، دليل اصلي عدم خروج از شرايط فقر عـادات نامناسـب يـا    در برخي از مجموعه
در عين حال، بايد تفسير اين نتايج با احتياط کامـل صـورت   . مشکالت خانوادگي است

گيرد، چرا که ممکن است دليل اين شرايط وجود مسائل و مشکالت اساسي باشـد کـه   
ست اهميـت انـدک   ديگر، در اين ميان، ممکن ا ياز سو. راحتي قابل تشخيص نيستبه

بيماري نشانگر آن باشد که در اين محدوده، ارتباط مسـتقيم بـين فقـر و کيفيـت آب و     
  .گذار بر سالمتي چندان زياد نيستتأثيردسترسي به خدمات بهداشتي 

داشـتن   در مزرعه از خارج يها فعاليتکه  دهد مي نشان نتايج شده، ياد شرايط بر افزون
 دليلهاي خارج از مزرعه، بهاشتغال. ايگاهي ويژه دارندراهبردهاي تأمين معاش موفق ج

ترين داليل کاهش وجود کار و شغل پايدار و درآمد بيشتر، از عمده چون شرايطي داشتن
ي تـأمين معـاش و اهميـت جايگـاه     هـا  شيوههمراه تنوع اين عامل، به. شود ميفقر تلقي 
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هـاي  جـود ارتبـاط و شـبکه   دريافت کمک از دوستان و آشنايان، ممکن است نشانگر و
 .از مزرعه، براي افراد ايجاد شده است خارج مشاغل نتيجة در که باشد ينيرومند اجتماعي
از عوامل کاهش فقر نيـز ممکـن    يمثابه يکآموزي بهتحصيالت و مهارت تأثير و اهميت

  . است مربوط به ضرورت سطوح مهارتي باال براي دريافت مشاغل غيرکشاورزي باشد
  

  درصد داليل اصلي تغيير در وضعيت فقر خانوارهاي مورد بررسي -۳ جدول

  داليل
  عامل اول

  )خانوار ۶۰(
  عامل دوم

  )خانوار ۴۷(
  عامل سوم

  )خانوار ۲۳(
  )۱۰۰(کل 

 ۷/۷ ۳/۸۳/۴۰/۱۳  کار و کسب جديد
 ۳/۱۲ ۰/۱۰۰/۱۷۷/۸  کمک از خانواده
 ۵/۱ ۷/۱۱/۲۰/۰  منافع غيرمنتظره

 ۸/۳ ۷/۱۳/۴۷/۸  آموزش
 ۷/۱۷ ۰/۲۰۳/۲۱۳/۴  کمک از دولت

 ۵/۸ ۳/۸۶/۱۰۳/۴  کارگري
 ۵/۱ ۰/۰۱/۲۳/۴  وام

 ۱/۳ ۳/۳۱/۲۳/۴  بيماري/ تصادف
 ۸/۰ ۷/۱۰/۰۰/۰  خانوارهاي بزرگ

 ۸/۰ ۰/۰۰/۰۳/۴  خانوارهاي کوچک
 ۵/۱ ۳/۳۰/۰۰/۰  خانوارهاي جديد

 ۷/۷ ۷/۶۵/۸۰/۱۳  کشاورزي
 ۱/۳ ۷/۱۱/۲۷/۸  دامداري

 ۸/۰ ۰/۰۱/۲۰/۰  مديريت سرمايه
 ۳/۲ ۳/۳۱/۲۰/۰  عادات نامناسب

 ۵/۱ ۳/۳۰/۰۰/۰  مشکالت خانوادگي
 ۳/۱۲ ۳/۱۸۴/۶۷/۸  کيفيت زمين

 ۹/۶ ۳/۳۶/۱۰۷/۸  گذاريسپرده
 ۸/۳ ۰/۵۱/۲۳/۴  بازنشستگي

 ۵/۱ ۰/۰۱/۲۳/۴  کارهاي اجتماعي
 ۱۰۰ ۱۰۰۱۰۰۱۰۰  مجموع
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   )درصد خانوارهاي هر گروه(هاي فقير تعداد داليل بر حسب گروه -۴جدول 

  د  ج  ب  الف  تعداد داليل

  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰  يک
  ۳۸  ۵۰  ۹۳  ۶۵  دو
  ۳۸  ۸  ۵۱  ۱۹  سه

  ۰۰۰/۰= دو پيرسونيضريب خي      ي ميدانيها يافته :مأخذ

ر روسـتاهاي مـورد   هاي اساسـي تـأمين رفـاه د   هر چند، مشارکت اجتماعي از جنبه
شد، زماني که فقر در نخستين مراحل تحليـل سـاپ تعريـف شـد،     بررسي برشمرده مي

. شمار اندکي از خانوارها اين عامل را دليلي براي فقر و يـا پيشـرفت آن اعـالم کردنـد    
نيـاورد، شـرايطي کـه     دسـت  بههاي آماري جايگاه اساسي بنابراين، اين عامل در تحليل

اهميت نسبي موضوعات مديريت منابع طبيعي در راهبردهـاي تـأمين   هماهنگ با فقدان 
د نشانگر توسـعة انـدک نهادهـاي الزم    توان ميهمچنين، اين عامل . معاش خانوارهاست

  . هاي اساسي در سطوح گسترده باشدگيريبراي اقدامات جمعي محلي ماهر يا تصميم
ن درآمد خـارج از مزرعـة   گفت که در منطقة مورد مطالعه، تأمي توان ميدر مجموع، 

رود؛ و در عين حال، يشمار مهاي خروج خانوارها از فقر بهترين راهشخصي از اساسي

گونه مشاغل و منابع تأمين درآمد نيـز در صـنايع مربـوط بـه منـابع طبيعـي و       بيشتر اين

  . شود ميکشاورزي يافت 

ممکـن اسـت فقـرا از    گفت که  توان ميآمده،  دست به، با توجه به نتايج يکل طور به

ي در حال توسعة مديريت مناطق روستايي و منـابع طبيعـي بـه منـافع مسـتقيم      ها برنامه

، آسـيب ديـده باشـند امـا چنانچـه      )مـدت حداقل در کوتاه(نرسيده و حتي در مواردي 

وجـود آيـد کـه بـه اصـالح مـديريت آب و زمـين و        ي حاکميتي بهها شيوهتغييراتي در 

کـه   ياگونـه وابسته به کشاورزي و منابع طبيعي بينجامـد، بـه   افزايش سودآوري صنايع

رفتـه،  هـم  يهاي اشتغال و بازارهاي فروش کاالها و خدمات را افزايش دهـد، رو زمينه

بر اين اساس، بايد اقداماتي را به مرحله اجـرا درآورد کـه   . کند ميميزان فقر کاهش پيدا 
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بتواننـد خـود را بـا تغييـرات جديـد       ايمن قرار گيرنـد تـا   ياهاي هدف در شبکهگروه

  . آنکه ميزان فقر افزايش يابديهماهنگ کنند، ب
برند؛  يسر مبه مضاعف ايحاشيه وضعيت دچار فقرا واقع، در که است آن اصلي نگراني

 گيري تصميم اصلي سطوح به هم و دارند قرار دوردست نواحي در جغرافيايي، نظر از هم زيرا
آيـد، نقـش   واقعًا در اقداماتي که به اجرا در مـي  توانند ميرو، نيندسترسي ندارند و از ا
تنهـا در اقـدامات بـزرگ و اساسـي بلکـه حتـي در       ها نهاين گروه. اساسي داشته باشند

، شوند ميمستقيم بر منافع آنها دارد، ناديده انگاشته  تأثيرهايي محلي که ها و طرحپروژه
هاي  اين تفاوت در ميان گروه. متنوع و متفاوت است ياربس آنند، درپي فقرا که منافعي زيرا

، کـامًال آشـکار   کنند ميي جغرافيايي خاص يک حوضه زندگي ها بخشمختلف، که در 
بـه  . هاي چندجانبه انکارناپـذير اسـت  در نتيجه، ضرورت حضور فقرا در نشست. است

برسـند و بـا    اهميـت ويـژه   يمناسب از موضـوعات دارا  يهمين دليل، فقرا بايد به درک
  .هاي بالقوة آنها در ارتباط با کاهش فقر آشنا باشندو قابليت يگذارتأثيري ها شيوه

اند  همچنان فقير بوده ۱۳۸۷ارتباط داليل عنوان شده و خانوارهايي که در سال  -۵جدول 
  ).۶۳تعداد (

  ميانگين  %۹۵فاصلةاطمينان |z P>|z استاندارد خطاي  ضريب  داليل
 /۱۷۳ - ۳۰۴/۰- ۳۳۴/۱ /۰۰۲-۲۶۲۶/۲۴۸۳/۳-۸۱۹۰/۰  کار جديد

 /۲۵۳ - ۴۳۰/۰- ۳۴۷/۱ /۰۰۰-۲۳۳۸/۹۵۶۳/۳-۸۸۸۵/۰  کمک خانواده
 /۰۸۱ - ۴۲۷/۰- ۲۰۳/۲ /۰۰۴-۴۵۶۰/۹۸۸۰/۲-۳۰۹۳/۱  آموزش

 /۴۰۹ - ۹۲۱/۰- ۷۳۱/۱ /۰۰۰-۲۰۶۵/۶۸۴۱/۶-۳۲۵۹/۱  کمک دولت
 /۰۶۱ ۱۱۵/۰۹۳۸/۱ /۰۲۶۷/۱۴۶۵۰/۳۰۰۹/۲۰۲۸  بيماري

 /۰۵۲ ۵۶۱/۱- ۱۴۶/۰ /۷۰۷۳/۰۴۳۵۴/۶۸۶۶/۱۱۰۸  خانوادة جديد
 /۱۷۰ - ۱۲۹/۱- ۶۷۸/۲ /۰۰۰-۳۹۵۳/۰۱۸۲/۵-۹۰۳۵/۱  کشاورزي
 /۰۷۵ - ۲۰۸/۰- ۹۵۷/۱ /۰۰۲-۴۴۶۱/۵۲۹۹/۲-۰۸۲۸/۱  دامداري

 /۰۴۶ ۴۳۸/۰۳۰۹/۳ /۸۷۳۶/۱۷۳۲۵/۶۶۵۳/۲۰۱۱  حقوقي. م
 /۲۵۷ -/۱۷۵- ۰۲۳/۱ /۰۰۶-۲۱۶۲/۸۸۳۹/۲-۵۹۹۳/۰  کيفيت زمين

 /۱۸۵ - ۳۷۸/۰- ۳۵۷/۱ /۰۰۱-۸۶۷۹/۰۲۴۹۸/۶۲۳۱/۳  اندازپس
 /۰۷۲ - ۶۳۱/۰- ۲۸۳/۲ /۰۰۱-۴۲۱۱/۶۰۲۳/۳-۴۵۷۲/۱  بازنشستگي
  ۸۷۸/۰- ۲۲۵/۰ /۳۲۶۶/۰۲۸۱۴/۲۰۷۷/۱۲۵۶  مقدار ثابت

  ي ميداني ها يافتهشده بر اساس محاسبات انجام: مأخذ
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  ام از عوامل بر احتمال فقير ماندن خانوادههر کد تأثير -۶جدول 

  فقر احتمالي تغييرات  عامل  تغييرات احتمالي فقر  عامل

 ۲۲۷۱۷۴/۰  دامداري ۳۸۰۰۱۲/۰  کمک دولت

 ۱۷۴۱۸۱/۰  يگذار سرمايه/اندازپس ۳۶۴۷۰۸/۰  کشاورزي

 -۲۴۶۵۴/۰  کيفيت زمين ۳۱۶۶۰۸/۰  کار و کسب جديد

 -۲۶۲۰۵/۰  يسخانوار تازه تأس ۲۷۷۵۶۵/۰  بازنشستگي

 -۳۸۵۸۴/۰  تصادف/بيمار ۲۶۷۴۶۶/۰  آموزش

 -۶۴۹۹۸/۰  مشکالت حقوقي ۲۴۰۵۰۱/۰  کمک خانواده

  ي ميداني ها يافتهشده بر اساس محاسبات انجام: مأخذ

  گيري بحث و نتيجه

ي تعـديل  هـا  برنامـه ويژه پـس از  به(که در طول زمان  دهد ميشده نشان مطالعات انجام
ي بـه  هـا  برنامـه هر چند، بيشـتر  . نواحي روستايي افزايش يافته است، فقر در )اقتصادي

ي نامناسب مطالعـه  ها شيوهدليل اجرا درآمده در اين مناطق در پي کاهش فقر بوده اما به
بـا ايـن همـه، وجـود     . انـد شـده دسـت نيافتـه   و اجرا، اکثر آنها به اهداف از پيش تعيين

ان بـا پيامـدهاي منفـي همـراه نبـوده بلکـه در       تنها چنـد که نه يآميزي موفقيتها برنامه
اي بود تا بررسي يکي از اند، انگيزهدستيابي به کاهش فقر روستاييان نقش اساسي داشته

هدف اين . در دستور کار قرار گيرد) پروژة ترسيب کربن(ي موفق در اين زمينه ها برنامه
هـاي فقيـر   معاش گروه در تأمين) مديريت اجتماعي(هدفمند  يهامقاله بررسي مداخله

بر همين اساس، سعي شده است تا مشخص شـود کـه   . آباد غيناب بوددر منطقة حسين
نتايج ايـن بررسـي نشـان    . ها کاهش دادفقر را از طريق اين نوع مداخله توان ميچگونه 

هاي اولية کار و کسب در همراه تأمين زمينهکه تأمين نيازهاي اولية روستاييان، به دهد مي
طقه، عاملي حياتي براي خانوارهاي روسـتايي مختلـف چـه فقيـر و چـه غنـي تلقـي        من
بر منابع تأمين درآمد خارج از مزرعـه   توان مي؛ چرا که از رهگذر اين اقدامات، شود مي

ي تـأمين معـاش بهتـرين    هـا  شيوهسازي بر اين اساس، توجه به راهبردهاي متنوع. افزود
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رو، خانوارهايي که طي ده سال اخيـر،  رود؛ و از اينيشمار مراهکار براي کاهش فقر به
ي تأمين معاش خود را متنوع سازند و به کارهاي خارج از مزرعـه  ها شيوهاند تا کوشيده

البته در اين ميان، اقداماتي کـه در  . اندروي آورند، در کاهش فقر موفقيت بيشتري داشته
ويـژه اجتمـاعي   هـاي انسـاني و بـه   رابطه با افزايش دسترسي خانوارهاي فقير به سرمايه

مقايسـة ايـن   ). ۳جـدول  (بسيار بيشتري بر کاهش فقـر داشـته اسـت     تأثيرانجام شده، 
و طبيعي بدون ارتباط با سـاير منـابع تأکيـد     يهاي ماداقدامات با اقداماتي که بر سرمايه

  .بسيار بيشتر آنهاست تأثيردهندة اند، نشانداشته
که ارتباطات بين فقر و مديريت منابع طبيعي بسيار مهم در اين مطالعه، مشخص شد 

پردازند، به حل و و اساسي است؛ و همچنين، صنايعي که به ايجاد اشتغال براي فقرا مي
معطـوف   يبنابراين، توان بالقوة راهبردها. کنند ميمحيطي نيز کمک فصل مسائل زيست

يکي از اين موارد را بيش از به مسائل فقر و محيط زيست بيش از راهبردهايي است که 
اين يافته با نتايج مطالعاتي که در رابطه با کاهش فقر به . دهند مياندازه مورد توجه قرار 

در عـين حـال،   .  ، همـاهنگي دارد )۱۳۸۴ترکماني و جمالي مقـدم،  (انجام رسيده است 
مـورد  ويـژه برخوردارنـد؛ زيـرا در منطقـة      يي مناسب مداخله همچنان از اهميتها شيوه

مطالعه،  پيش از پروژة ترسيب کربن نيز اقدامات متعدد در زمينة آبخيـزداري بـه انجـام    
ريـزان، مجريـان و سـاير    بر ايـن اسـاس، برنامـه   . نداشت يرسيده بود که موفقيتي در پ
، کننـد  ميي مديريتي را دنبال ها شيوههاي روستايي از طريق کساني که دخالت در حوزه

ستقيم فقر و محيط زيست و نيز پيوند آن با نيروي کار، محصـوالت  بايد از ارتباط غيرم
 ييي را طراحـي کننـد کـه تـا جـا     هـا  برنامهآگاه باشند تا بتوانند ) ۶جدول (و خدمات 

 ياگونـه البته بايد اين کار با دقت تمام انجام شود، به. رساند يممکن، به کاهش فقر يار
ايـن  . ها تهديد و آسيب وارد نشودير جنبهکه با توجه بيش از حد به يک موضوع، به سا

وضعيت زماني بهترين شرايط را خواهد داشت که اقدامات مورد نظر از طريق قواعـد و  
امن براي فقرا باشد تا در  يمحيطي انجام شود و تالش بر ايجاد شرايطارتباطات زيست

يط زنـدگي  حتي در مـواردي کـه شـرا   . مدت، بر اثر تحوالت سياسي آسيب نبينندکوتاه
مردم به حدي نامناسب است که قادر به تأمين حداقل نيازهاي معيشـتي خـود نيسـتند،    
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محيطـي را فـداي شـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي      کوتاه اهداف زيسـت  يبايد براي مدت
به نياز ساکنان، حتي در صـورتي کـه خـروج     يبخشزندگي آنها کرد؛ زيرا عدم اولويت

هـاي  هـا و پـروژه  پي نداشته باشد، مردم را در مقابل طرحآنها را از منطقة مورد نظر در 
  .دهد مياجرايي قرار 

آمده، مي توان گفت که ممکـن اسـت فقـرا از     دست بهدر مجموع، با توجه به نتايج 
مستقيم دريافت نکرده باشند  يي مرتبط با توسعة روستايي و منابع طبيعي منافعها برنامه

آسـيب ببيننـد، امـا چنانچـه تغييراتـي در      ) مـدت حداقل در کوتـاه (و حتي در مواردي 
وجود آيد که به اصالح مديريت آب و زمين و افزايش سودآوري ي حاکميتي بهها شيوه

هـاي اشـتغال و   که زمينـه  ياگونهصنايع وابسته به کشاورزي و منابع طبيعي بينجامد، به
رفتـه کـاهش   مهـ  يبازارهاي فروش کاالها و خدمات را افزايش دهـد، ميـزان فقـر رو   

  .  خواهد يافت

  هايادداشت
آباد غيناب، کار مشترک دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران، برنامـة      پروژه ترسيب کربن دشت حسين -۱

ايـن پـروژه از اواسـط    . است) GEF(محيطي جهاني و تسهيالت زيست) UNDP(عمران ملل متحد 
. وناگون در اين منطقه پرداخته اسـت ي گها فعاليت، در راستاي توسعة اقتصادي و اجتماعي، به ۱۳۸۲

-هاي اعتبارات خرد وابسته بـدين گـروه  گروه توسعة روستايي در سيزده آبادي و صندوق ۲۵تشکيل 
براي بررسي وضعيت پيشـرفت پـروژه، مطالعـة    . روندشمار ميهاي توسعه از اقدامات عمدة پروژه به

هـاي نازدشـت،   به انجام رسـيد کـه آبـادي    ۱۳۸۶اي در محدودة جغرافيايي منطقة مورد نظر در نمونه
آباد آباد، حسينمير، شهيد اصفهاني، چاه مدرس، کندرود، بهامرز، توتک، همتکلنگي، تاجدوغ، حسن

در ايـن مطالعـه، از نتـايج همـين بررسـي      . خشـکان را زيـر پوشـش قـرار داد    غيناب، پرنگ، و چـاه 
  .برداري شده است بهره

2. stages of progress 

  عمناب
هـاي شـهري و   بررسي و توزيـع درآمـد و الگـوي مصـرف جامعـه     «، )۱۳۷۳(پژويان، جمشيد 

  . ۳، شمارة ۱سال . مجلة اقتصاد. »۱۳۶۸تا  ۱۳۶۲روستايي در طي دورة 
در مناطق  فقرزدايي بر دولت عمراني مخارج اثرات« ،)۱۳۸۴( مقدم، الهام جمالي و جواد ترکماني،

  ).۲۵پي در پي شمارة( ۴، شمارة ۷سال . قتصاديا هايپژوهش فصلنامة. »روستايي
  .پژوهشکدة آمار: تهران. گيري شاخص فقر در ايراناندازه، )۱۳۸۱(خداداد کاشي، فرهاد 
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عوامل اساسي براي اجراي توسـعة مشـارکتي   «، )۱۳۸۶(حسين و همکاران زاده، غالمخراشادي
  .۲، شمارة ۱سال . نشرية انديشة سبز. »)پروژة ترسيب کربن(

ــراهيم    ــري، اب ــدي عبق ــدجواد و زاه ــدراني، محم ــدي مازن ــر و «، )۱۳۷۵(زاه ــتاييان فقي روس
مرکز مطالعات و : تهران. ي روستاييپذير آسيبمجموعه مقاالت فقر و . »يپذير آسيب
  .اقتصادي کشاورزي ريزي برنامه

ت مطالعات اجتماعي و اقتصادي طرح حريم و بستر رودخانة کال، )۱۳۸۱(فر، رستم صابري
  .اي خراسانسازمان آب منطقه: مشهد. شرکت مهندسين مشاور سازآب شرق. نادر

هاي دولت در بخـش کشـاورزي   هزينه تأثيربررسي «، )۱۳۸۳(رضا مجيد و کرمي، علي صامتي، 
 ۴، شـمارة  ۱۶سـال  . مجلـة تحقيقـات اقتصـادي   . »بر کاهش فقر روستايي در کشـور 

  ).۶۷شمارة پي در پي (
هاي برآورد ميزان فقر و شدت آن در گروه، )۱۳۸۳(نژاد مرتضـي  و حسيني مازار، عباسعرب

و اقتصـاد کشـاورزي، وزارت جهـاد     ريـزي  برنامههاي مؤسسة پژوهش: تهران. مختلف
  .کشاورزي

: تهـران . توزيع زمين و درآمد در آسـتانة اصـالحات ارضـي   ، )۱۳۶۲(عظيمي آراني، حسين 
  .آگاه

مؤسسـة  : تهـران . ۲۰۰۳گزارش توسـعة انسـاني سـال    ، )۱۳۸۲(غفراني، حسين  و همکاران 
  . سيناي بزرگفرهنگي ابن

ترجمة ابراهيم زاهدي . روستاهاي ايران قبل و بعد از اصالحات ارضي، )۱۳۶۰(کدي، نيکي 
مرکـز تحقيقـات روسـتايي، وزارت کشـاورزي و     : تهـران . رضا حيـدري عبقري و غالم
  .عمران روستايي

ارش اقتصادي و اجتماعي، پايش و مانيتورينگ مشـارکتي پـروژة   گز، )۱۳۸۷(گروه مؤلفان 
: بيرجنـد . ۲جلد . ها و مراتع کشورسازمان جنگل: کارفرما. )ترسيب کربن( المللي بين

  . دانشگاه بيرجند
  . هـاي بازرگـاني  فصـلنامة پـژوهش  . »گيـري فقـر در ايـران   اندازه«، )۱۳۸۱(وحيد   محمودي،

  ).۲۴پي  شمارة پي در( ۳، شمارة ۶سال 
مطالعـة مـوردي   : روش ارزيابي مشارکتي روستايي«، )۱۳۸۷(مقصودي، منيژه و رحيمي، عباس 

  . ۲، شمارة ۱۱سال . و توسعه روستا فصلنامة .»قزوين استان از ُاوان منطقة در روستا چهار
 ريـزي  برنامهسمينار . اشتغال و فقر در جامعة روستايي ايران، )۱۳۷۳(وزارت جهاد سازندگي 

  .وزارت جهاد سازندگي: تهران. هاي روستاييراکز و سکونتگاهم
انسـتيتو  : تهـران . طرح جامع مطالعات مصـرف و تغذيـة کشـور   ، )۱۳۶۹(وزارت کشاورزي 

  . و اقتصاد کشاورزي ريزي برنامهاي و صنايع ايران و مرکز تحقيقات تحقيقات تغذيه
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ادارة کـل منـابع   : بيرجنـد . بننقشة سامان عرفي پروژة ترسيب کـر ، )۱۳۸۷(يوسفي، محسـن  
  . ترسيب کربن المللي بينمديريت پروژة  ،طبيعي استان خراسان جنوبي
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