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 چکیده

دهند و پیچیدگی این دایرره نیازمنرد ای، مسائل متعددی دایرة فقر را شکل میویژه روستاهای حاشیهیافته بهترتوسعهدر نواحی روستایی کشورهای کم هدف:

ه عنوان تلة محرومیت یاد کرده یافته است. هدف این پژوهش، ارزیابی میزان فقر و تحلیل زنجیرة فقر که رابرت چمبرز از آن بهای علمی و سازمانانجام بررسی

 های روستایی شهرستان قصرقند است. گاهدر سکونت، 

نفر و حجم نمونره  47325تحلیلی است و جامعة آماری کلّیة ساکنان روستایی در این شهرستان هستند. جامعة آماری شامل  -روش پژوهش توصیفی روش:

نامه( بره های تحقیق از طریق مطالعات میدانی )تکمیل پرسشبه روش کوکران به دست آمد. داده گاه روستایی است کهسکونت 24سرپرست خانوار در  335

 مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت.  بستگی پیرسونهمای و تک نمونه tهای از طریق آزمون SPSSافزار های آماری در نرمدست آمد و به روش

 و (03/4قردرتی )بری هایبه ترتیب، شاخص ر محدودة مورد مطالعه، باالتر از حدّ متوسط نظری است. در این میاندهد میزان فقر دها نشان مییافته ها:یافته

 گر ضرع این مسأله به طور غالب، بیران. اندداده اختصاص خود به را فقر میزان از میانگین درجة ترین( پایین28/3فقر خانوار ) شاخص و باالترین (78/3انزوا )

 و فقدان دسترسی کافی به امکانات زیر بنایی و تولیدی است. ویژه در بخش کشاورزی(روستایی )به اقتصاد هاینجدّی بنیا

 بودن، وجودها در ارائة اطاّلعات آماری مربوطه به بهانة محرمانهکاری بسیاری از سازمانی این پژوهش شامل ضع  همهاتیمحدود بردها:ها و راهمحدودیت

 زیاد نقاط روستایی محدودة پژوهش بوده است. اطاّلعات میدانی و فاصلة آوریجمع در مالی مشکالت
های باغداری )خرما و انبه( و فرآوری دهی و توسعة زیرساختهای سامانریزیهای مناسب و برنامهگذاریسیاستنیاز است تا کارهای عملی:  راه

رفع یا کاهش فقر بخش تلنگ به منظور  زراعت و دامداری دهی صیادی،چنین، سامانبندی محصوالت در بخش مرکزی و ساربوک و همو بسته

 در نواحی روستایی شهرستان قصرقند انجام شود.و به تبع آن، بهبود کیفیت زندگی 

تی جامع مرورد پرردازش و های فقر یا همان تلة محرومیت را در رهیاف: این پژوهش ضمن ارزیابی میزان فقر، زنجیرة درونی بین شاخصاصالت و ارزش

گذاران و مسؤوالن محلّی و سازی سیاستتواند در آگاهنتایج این پژوهش می تحلیل قرار داده است که در نوع خود در منطقة مورد مطالعه تازگی دارد.

استانداری،  توسعة روستایی از جمله های متولیهای آن در محدودة مورد مطالعه مؤثّر باشد و توسّط دستگاههای فقر و اولویتای از چالشمنطقه

 ریزی هدفمندتر مورد استفاده قرار گیرد.فرمانداری، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و غیره برای برنامه

 های روستایی، شهرستان قصرقندگاهتلة محرومیت، سکونت میزان فقر،ها: کلیدواژه
 

 .های روستایی )مطالعة موردی: شهرستان قصرقند(گاهتلة محرومیت در سکونتبررسی و تحلیل (. 1395. )رئیسی، ا. و رئیسی، م ارجاع:
 .185-175(، 4)5ریزی روستایی، مجله پژوهش و برنامه

http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.55146  
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 مهمقدّ. 1
 لهأطرح مس. 1. 1

قاد بر ایرن اسرت کره اغلرب فقررای جهران، روسرتایی اعت 

( و فقر در نرواحی روسرتایی 191 ، ص.1388، 1هستند )داوان

به دلیرل ابهرام و بره  فقررایج و مزمن است. با این حال، وجود 

-وسیلة بحث قوی مربوط به صفا و سادگی روستایی پنهان می

 و نآ گیریاندازه و فقر موضوع(. 463 ، ص.1390، 2شود )وودز

 و توسرعه، اقتصرادی ادبیرات در فقرزدایری مختل  هایراه نیز

 یرتاهمّ گذشرته هایدهه در جایگاه این و دارد ایویژه جایگاه

 ،دنیررا کشررورهای اقتصررادی هایگذاریدر سیاسررت تررریبیش

 نیرز در ایرران. اسرت کرده پیدا نیافته،توسعه کشورهای ویژههب

 که بود جهانی موج یک از رمتأثّ فقرزدایی و فقر ةمسأل به هتوجّ

 قرار تأثیر تحت کشورها سایر از بیش را نیافتهتوسعه کشورهای

 ،منظور از فقر .(235 ، ص.1388)پیرایی و شهسوار،  است داده

وجود شرایطی است که درآمد یا مخارج افراد و خرانوار خیلری 

تر دسترسی به آموزش و بهداشت نباشد و از همه مهم هکم بود

فقر برر پویرایی فقرر یرا  ،در برخی تعاری  .ر اندک باشدیا بسیا

شرود کره بره احتمرال کراهش شردید پذیری تأکید مریآسیب

دسترسی به غذا یا کاهش میزان مصررف کره موجرب نراتوانی 

-شرود، اطرالم مریاقل نیازهای ضروری میافراد در تأمین حدّ

 ؛حرال زمران در فقرط نه فقر (.239 ، ص.1388)داوان،  گردد

 ترأثیر تحرت را مرا زندگی جریان سراسر هبالقوّ صورت به بلکه

 در سیاستمداران یحتّ و هاطرح مجریان فالسفه، .دهدقرار می

 دارنرد توافق هم بااست،  مسأله یک فقر کهاین ؛چیز یک مورد

محرومیرت مربروط بره فقرر و مفهوم  (.4، ص 2006 ،3آلکوک)

شخصری، زمانی است که دسترسی بره درآمرد و دیگرر منرابع )

کره  باشردخانوادگی، اجتماعی و فرهنگی( به قدری نامناسرب 

را از برخورداری از استانداردهای زندگی و کیفیت زندگی مردم 

  (.11، ص 2004، 4الکسیدو) کندمورد قبول جامعه محروم 

ها و اظهرار سازیمفهوم ،مبحث فقر زمینةدر  ،یبه طور کلّ

ر مورد فقر در نرواحی ا دامّ ؛نظرهای زیادی صورت گرفته است

، «محرومیت ةتل»سازی رابرت چمبرز با عنوان روستایی، مفهوم

آور پنج عامل زیان ،در این رابطه اوای است. یت ویژهدارای اهمّ

 ةانرد و روسرتاییان را در تلرو نامطلوب را که به هم گره خورده

، 5اندازند، مورد تبیرین قررار داده اسرت )چمبررزمحرومیت می

ند از: فقر خرانوار، ضرع  ا(. این عوامل عبارت134 .، ص1387

قدرتی. این پژوهش بر مبنای پذیری و بیجسمانی، انزوا، آسیب

محرومیررت در  ةعوامرل مررذکور درصرردد ارزیررابی و تحلیررل تلرر

تررین منراطق کشرور های روستایی یکی از محررومگاهسکونت

)شهرسررتان قصرررقند واقررع در جنرروب اسررتان سیسررتان و 

جرا کره اسرتان سیسرتان و بلوچسرتان ن( است. از آنبلوچستا

-تررین اسرتانمحروم ءترین یا جزطبق شواهد موجود، محروم

های کشور است و روستاهای آن با محرومیتی مضاع  نسربت 

هرای رو هستند، مطالعه و ارزیابی شراخصهبه نقاط شهری روب

های اساسی است. فقر در نواحی روستایی این استان از ضرورت

های روستایی شهرستان قصرقند به عنروان گاهاکنان سکونتس

آماری ایرن پرژوهش نره تنهرا از ایرن قاعرده مسرت نی  ةجامع

ترری هرای اقتصرادی و اجتمراعی بیشبلکه با چرالش ؛نیستند

ترین از جمله مهم ؛ندهستنسبت به سایر مناطق استان مواجه 

گی هرا و پراکنردنراهمواری ةهرا در منطقره، مسرألاین چرالش

وری بسیار پرایین رسانی، بهرهروستاها، ناکارآمدی نظام خدمات

عوامل تولیرد در بخرش کشراورزی، فقردان مکانیسرم مناسرب 

تی تولید، فقدان ضمانت های سنّاقتصاد نواحی روستایی )روش

(، نرر  براالی بیکراری و عرواملی از ایرن غیره خرید تولیدات و

 رسرد کره حردّمری به نظرر ،دست قابل ذکر هستند. از این رو

هرای گاهباالیی از فقر و محرومیت خانوارهای ساکن در سکونت

شهرستان قصرقند را احاطه کرده است. مطالعات فقر  ،روستایی

توانرد راهری های روسرتایی مریگاهمحرومیت( در سکونت ة)تل

 ةزدایی و توسرعهای محرومیتبرای ارزیابی میزان تحقق برنامه

بعد اقتصادی و پایداری معیشت روسرتایی ویژه در به ،روستایی

 ةریرزان عرصرگذاران و برنامرهباشد و از این طریق به سیاسرت

 د. کنها کمک کردن برنامهروستایی کشور در هدفمندتر ةتوسع

-با هدف ارزیابی و تحلیل شراخصپژوهش حاضر  ،بنابراین

های رابرت محرومیت( مبتنی بر دیدگاه ةتل)روستایی های فقر 

کره: برآمده اسرت درصدد پاسخ به این پرسش اساسی ز، چمبر

روسررتایی  هررایگاهدر سررکونتمحرومیررت(  ةتلررمیررزان فقررر )

و زنجیررة آن  شرودارزیابی می یدر چه حدّ قصرقندشهرستان 

 ،تا از این مسیر گرفته است؟ سرچشمهاز چه مسأله یا مسائلی 

در  را ها، نیازها و مشرکالت معیشرتی روسرتاییانبتوان کاستی

ترر و هرای روشرنبهترر شرناخت و گراممورد مطالعه  ةمحدود

زدایی و بهبررود کیفیررت تررری در راسررتای محرومیررتصمشررخّ

 روستایی برداشت. زندگی
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 نظری تحقیق ۀپیشین. 2. 1
های دهره در فقر ةدربار خود مطالعات ( در1985) 7تانسَند

 افررراد،: اسررت کرررده تعریرر  گونررهاین را فقررر ،1970 و 960

 بره فقیرر تروانمری زمرانی جمعیتری را هرایگروه و هاانوادهخ

 هرایرژیرم انرواع کسرب بررای منرابع نبرود با که آورد حساب

 زندگی معمول امکانات شرایط و هاالیتفعّ در غذایی، مشارکت

( به دو مفهوم فقر اشاره کرده 1989) 6باشند. اَتکینسون مواجه

 بره امکانرات رسیدست عدم عنوان به فقر مفهوم، یک است. در

 مصررف یرا هراهزینره کرلّ هرگاه آن طبق که معینی معشیتی

 فقیرر فرد باشد، ترکم معینی حدّ فرد از طتوسّ خاصی کاالهای

 خاص از اقلحدّ از برخورداری حقّ دیگر، مفهوم. شودمی یتلقّ

 از فرد درآمد اگر که است اجتماعی و اقتصادی امکانات و منابع

 نخواهرد دسترسری هراآن بره او تر باشرد،پایین معینی اقلحدّ

 .(237، ص. 1388 شهسوار، و داشت )پیرایی

 شناسی تحقیق. روش2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق. 1. 2

 26شهرستان قصرقند از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض 

دقیقه شرقی  45درجه و  60و طول  دقیقه شمالی 14درجه و 

بره طروری کره  است؛ قرار گرفته و دارای اقلیمی گرم و خشک

ط دمرای مترر و متوسّر میلری 172آن  ةمیانگین بارندگی ساالن

نامه آمراری اسرتان )سال گراد استدرجه سانتی 29اش ساالنه

(. شهرستان قصررقند دارای سره 1390سیستان و بلوچستان، 

  (.1)شکل است بخش مرکزی، ساربوک و تلنگ 

، 1390جمعیت روستایی این شهرستان طبرق سرشرماری 

 ةنفرر اسرت. طبرق آمرار خانر 47164خرانوار و 10758تعداد 

، جمعیرت روسرتاهای نمونره 1394بهداشت روستایی در سال 

نفر است. در نرواحی روسرتایی  4127نفر و خانوار نیز  16546

طبق آمار جهاد کشراورزی  ،شهرستان قصرقند در وضع موجود

شرراغل در بخررش  11000هکتررار زمررین زیرکشررت،  7821

 رأس دام وجود دارد. 28500 کشاورزی و

 . روش تحقیق2. 2
آمراری  ةتحلیلی است. جامعر -روش این تحقیق، توصیفی

 ةآن همة ساکنان روستایی شهرستان قصرقند )واقع در منطقر

آمراری  ةجامعرجنوبی استان سیسرتان و بلوچسرتان( هسرتند. 

سرپرسرت  335روسرتا و  24حجرم نمونره نفر و  47325شامل 

ست که به طرور تصرادفی و براسراس نسربت خانوار روستایی ا

 جمعیت روستاها و با استفاده از روش کوکران حاصل شد. 

 

 

 
 )شهرستان قصرقند( مورد مطالعه ۀموقعیت سیاسی و جغرافیایی محدود -1 شکل

 1393های پژوهش، خذ: یافتهأم
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 های تحقیق شاخصو رها . متغی3ّ. 2
سری مبرانی و رهرای پرژوهش پرز از بررها و متغیّشاخص

مررورد مطالعرره  ةماتی محرردودمقرردّ ةنظررری و مطالعرر ةپیشررین

های تحقیق از طریرق و داده العات(. اط1ّ)جدول  استخراج شد

نامه( ای و عملیرات میردانی )تکمیرل پرسرشخانرهمنابع کتاب

نامه با بررسری مفراهیم و تعریر  عملری د. پرسششگردآوری 

ناسان موضوع، روایی شد. رها و نیز با استفاده از نظر کارشمتغیّ

آزمون عمل شرد نامه به روش پیشجهت بررسی پایایی پرسش

ه بر 839/0نمونره، ضرریب آن  30و از طریق آلفای کرانبا  برا 

شده بره های حاصلست آمد که مقدار قابل قبولی است. دادهد

 بسرتگی( درو هم t)میرانگین، آزمرون های آمراری کمک روش

د پرردازش و تحلیرل واقرع شرد. مرور SPSSافرزار محیط نرم
 

 مورد بررسی در این پژوهشهای فها و معرّشاخص -1جدول 
 1393های پژوهشی تحقیق، یافتهو  1387خذ: رابرت چمبرز، أم

 هارمتغیّ هاشاخص شرح

ت
ومی
حر
م م
دا

 

 فقر خانوار
ودن اثاث منزل، فقدان توالت دارایی پولی و کاالیی ناچیز، مسکن و سرپناه نامناسب، پوشاک کم و کهنه، ناچیزب

 بودن، ذخایر کم مواد غذایی، وابستگی به دولتبهداشتی، مقروض

 ضع  جسمانی
بودن نیروی کار از نظر انرژی و وقت، کیفیت و سال سالم، درمضیقهنسبت باالی وابستگی افراد ناتوان و بیمار به بزرگ

 از رشد هاوزادان و بازماندگی آنومیر زیاد کودکان، وزن کم نع پایین تغذیه، مرگتنوّ

 انزوا

العات، سواد پایین، عدم تحصیل یا ها و مطبوعات و کسب اطّدوری از مراکز برتر خدماتی، دسترسی ضعی  به رسانه

ن ترویج و اترک تحصیل فرزندان، فقدان یا ضع  مشارکت، فقدان مسافرت تفریحی، فقدان دریافت راهنمایی از مأمور

 بهداشت

 ای اجتماعیهها، نیازها و مصیبتدر مقابل خطرات طبیعی و حوادث، بیماری پذیریبآسی

 قدرتیبی
زنی عدم شناخت قانون، عدم آگاهی حقوقی، رقابت با دیگران برای اشتغال و خدمات در شرایط یکسان، قدرت چانه

 ناچیز

 

 تحقیق مبانی نظری. 3
یت شخصری فقر نسبت به محیط فیزیکی و اجتماعی، موقع

و نیازهای مادی و فرهنگی شخص یرا گرروه مفراهیمی نسربی 

معنررایی یررا ای تکوجرره واژهفقررر برره هی  ،اسررت. بنررابراین

، 9و برون فیگالیرولی 2007، 8)ساچز مفهومی مطلق نیستتک

نظرران ط صاحب(. تعاری  و مفاهیم متعددی از فقر توس2005ّ

عردم تکرافوی  ارائه شده است. یفولین، فقر را چیرزی فراترر از

داند و معتقرد اسرت کره فقرر انسانی پایین می ةدرآمد یا توسع

، 10لین)یافو بود قدرت و ابراز عقیده استپذیری، نهمان آسیب

گوید فقرا افررادی هسرتند کره قرادر بره (. سری وان می2006

)اس  اقل نیسرتندتأمین غذا، پوشاک و مسرکن در سرطح حردّ

عبارت از نارسرایی در ترأمین  (. وارف نیز فقر را2000، 11ریوان

آن دسترسری بره  شررایطی کره در ؛داندنیازهای اجتماعی می

(. در 2006، 12)وارف آستانه است تر از حدّکاالها و خدمات کم

 شرامل بعرد تنهرا نره یعنی ؛است چندبعدی ایپدیده فقر ،کل

 انسرانی، بعد شامل بلکه ؛اساسی نیازهای ارضای برای اقتصادی

، 13)زیلر سیاسی نیز هست و اجتماعی محیطی،زیست فیزیکی،

 (.466، ص. 2006

تر آور که پیشنظر رابرت چمپرز از میان پنج عامل زیانبه 

مرورد شرناخت و  یردقردرتی باپرذیری و بریآسیب ،دشمطرح 

نبرود یرا پذیری بره معنرای تری قرار گیرند. آسیبتحلیل بیش

. ایررن تررأمین در برابررر پیشررامدهای احتمررالی اسررت کمبررود

ازدواج،  ة)ماننررد هزینرر پیشررامدها شررامل رسرروم اجتمرراعی

 هررای جسررمانی(، بالیررای طبیعرری، نرراتوانیغیررره ومیررر ومرگ

های درپرری(، هزینررههررای پی)بیمرراری، حرروادث و زایمرران

. به عقیدة او این مسرائل بره ترداوم استبازگشت و است مار بی

دارایری  به طوری که فقررا نراگزیر از فرروش ؛زندفقر دامن می

کنرد. پذیرتر میند و این امر فقرا را فقیرتر و آسیبشوخود می

 گرروه. قدرتی ناشی از اعمال قدرت نخبگان روسرتایی اسرتبی

-به روستاها سررازیر مری زداییها منافعی را که به نیت فقرآن

برازی یرا هدهد. ایرن کرار از راه حقّرشود، به خود اختصاص می

ویژه زنان و افراد ناتوان از به ،زنیر چانهفقرا د ناتوانیاستفاده از 

  پذیرد.نظر فیزیکی صورت می

کننرده تررین عامرل تعیینقروی «فقرر» ،چمبرزاز دیدگاه 

تغذیه به ضرع  جسرمانی است. فقر از طریق فقدان غذا و سوء

هرای دفراعی ضرعی  بردن در منجر به واکنشکند و کمک می
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یابی بره خردمات دسرت های عفونی و نراتوانی درمقابل بیماری

آموزش  ةد. ناتوانی در پرداخت هزینشوبهداشتی و آموزشی می

دارایری جهرت  نبود ،یبه طور کلّ .شودمنجر به انزوای افراد می

 سرببحروادث احتمرالی های بزرگ یا مقابله با پرداخت هزینه

بودن منزلرت ثرروت نیرز برا پرایین نبود د.شوپذیری میآسیب

-فقرر بره بری ،از ایرن رو، قرا توانی ندارندراه است و چون فهم

بره بیرانی  ؛(135، ص. 1387، چمبررز) انجامدها میقدرتی آن

چهارم درآمدشان کسانی که دچار فقر شدید هستند، سه ،دیگر

جایی که دارایی فقررا نراچیز کنند. از آنرا صرف تأمین غذا می

 ها مجبورند با فروش نیروی کرار خرود زنردگی کننرداست، آن

 (.192-193. ص، ص1388)داوان، 

-راه به فقر منجرر مری ضع  جسمانی یک خانواده از چند

وری پرایین، تضرعی  نیرروی کرار بره خراطر شود: از راه بهرره

بیماری و غیره. فقرا بره دلیرل نداشرتن وقرت و انررژی جهرت 

-العات به انزوا کشیده میکردن اطّشرکت در جلسات یا دنبال

هرای سوءتغذیه یکی از نشانه. (136 ، ص.1387، چمبرز) شوند

توسعه دچرار کودک در کشورهای درحال هامیلیونفقر است و 

وزنی خطر مرگ را ی نوع خفی  این کموزنی هستند که حتّکم

دهد و مانع از پررورش صرحیح روح و جسرم افرراد افزایش می

وجرود بیمراری سرخت در  (.187، ص. 1388)داوان،  شرودمی

-شود و وقتی که عضو نرانزرگی محسوب میخانوار نیز خطر ب

شود، منابع درآمدی خرانوار بره طرور آور خانوارِ فقیر، بیمار می

-این وضرعیت مری ،یابد. در نهایتکاهش می ،ایقابل مالحظه

تواند خانوار را بسیار درمانده کند؛ زیرا ممکن است مجبور شود 

ایل برا درمان، دارایی خود )دام، زمرین، وسر ةبرای تأمین هزین

 عرالوه برر ؛جا و با قیمرت ارزان بفروشردارزش مصرفی( را یک

وجود فرد بیمار در خانوار نیاز به مراقبت دارد و مراقبت از  ،این

بررد و توانرایی تولیرد آن را بیمار، منابع خرانوار را تحلیرل مری

دور ترشردن قویدهد. ایرن ترأثیر دوسرویه موجرب کاهش می

)داوان،  کنردرا ضعی  مری وستاییرشود و خانوار باطل فقر می

  (.246-247. ص، ص1388

انرررزوا )بررره معنررری فقررردان آمررروزش، دورافترررادگی، 

کند. خردمات بره افرراد بودن( فقر را تقویت میازدسترسخارج

العراتی تواننرد اطّسوادان نمریرسد. بیدرستی نمیدوردست به

م های اقتصادی داشته باشند و کسب اعتبرار و واپیرامون ارزش

 راهریهم ،هرم ها دشوار است. انزوا و ضع  جسمانی بابرای آن

هرای دورافتراده ممکرن اسرت سرطح براالیی از دارند. خرانواده

افراد سالم به شهرها و سایر نواحی داشته باشند. انزوا  مهاجرت

-منجر مری رویدادهاپذیری در برابر به تقویت آسیب ،چنینهم

ر در معررض خطرر ترای دوردسرت بیشد. منراطق حاشریهشو

زدگی هسرتند و بره دلیرل آفت ردادن محصول به خاطازدست

مانند قحطی و بیماری  ؛هاییتجهیزات محدود در مقابل آسیب

آموزش برا هرم رابطره دارنرد و  نبودفقر و آورند. تر تاب میکم

پذیری باید موانع بسریاری آسیب ةتنیدبرای نابودی تودة درهم

 نبرررود. (138، ص. 1387، چمبررررز) را پشرررت سرگذاشرررت

شود های انسانی باعث محرومیت کودکان از آموزش میسرمایه

ها را به کار بگمارند کره ایرن کند که آنو والدین را مجبور می

 در نرواحی دورافتراده نیرزشرود. خود موجرب تردوام فقرر مری

العات بسریار کرم مشکالت دسترسی به بازار زیاد و رقابت و اطّ

و  دوردسررتدر روسررتاهای  تررربیشرا فقرر ،برره عبررارتی ؛اسررت

راه ارتبراطی مناسرب ترر بیشکننرد کره ای زندگی میحاشیه

 ؛هرای برازاربا نارسرایی تربیشروستاییان  ،این افزون بر ؛دندارن

العراتی ضرعی ، پراکنردگی جغرافیرایی هرای اطّمانند سیستم

ونقرل نامناسرب هرای ارتبراطی و حملاالن بازار و زیرساختفعّ

فقرای روستایی نسبت بره دیگرران از  ،در کلهستند و  روهروب

. ص، صر1388)داوان،  شروندتر متضرر مریاین مشکالت بیش

 (.251و  191

هرای محرومیرت نقرش پذیری در بسیاری از زنجیرهآسیب

توان دریافت که فررد بررای زمانی می ،دارد. ارتباط آن را با فقر

اشرتن و فرروش های ناخواسته نراگزیر بره گروگذل آسیبتحمّ

پذیری با ضع  جسمانی د. آسیبشوخود میدارایی قسمتی از 

 ؛کنردغیراحتمالی ارتباط پیدا می رویدادهایبه دلیل مبارزه با 

دیده ناگزیر است به جای پول از انررژی و وقرت زیرا فرد آسیب

کره بره . ضع  جسمانی با انزوا از ایرن جهرت هزینه کندخود 

هانی ناگزیر به منراطق دیگرری نقرل ناگرویدادهای  دنبال بروز

کند و یا از لحاظ اجتماعی روابط خرود برا دیگرران را مکان می

ت قردرتی بره علّربا بی ،و سرانجام ارتباط دارد ،دهدکاهش می

هرا( وابسرته یرا شررکت ، نهادهرا)دولرت که فقرا بره اربراباین

 ،سررانجام .(141، ص. 1387، چمبرز) باشدهستند، مرتبط می

های گوناگون و نره تنهرا از طریرق اسرت مار تی به شیوهقدربی

امکران  ،قردرتیکنرد. بیقدرتمندان به استمرار فقر کمک مری

یابی فقرا به منابع دولتی، جبران قانونی در مقابرل تجراوز دست
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مزد را ها بر سر میزان دستو توانایی منازعة آن هابه حقوم آن

ی قرع فرروش ضرروردر موا ،چنریند. همکنمحدود یا سلب می

گیررد و مری هرارا از آنگو وگفتقدرت  ،زندگی هاینیازمندی

ها برر دولرت جهرت ترأمین خردمات تأثیر ناچیز آن دربردارندة

قدرتی فقرا به خاطر بی ،عالوه براین ؛باشدنواحی فقیرنشین می

نیازهای غذایی خود را فرراهم توانند در مواقع بروز قحطی نمی

قردرت قدر بیزیرا فقرا آن ؛قدرتی مرتبط استند. انزوا با بیکن

درسرتی هرای دولتری و سرایر منرابع بههستند کره بره کمرک

د کره شوقدرتی سبب میبی ،سرانجامکنند. نمیدسترسی پیدا 

مانند پرداخت بردهی  ؛نشدهبینیپیشفقرا هنگام بروز نیازهای 

در نیاز به پرداخت رشروه و یا  زندانپیگرد، جریمه،  مورد ،خود

 ؛(145، ص. 1387، چمبررز) پذیر باشند، آسیبیک کشمکش

فقرا برای افزایش درآمد خود به فنراوری نیراز  ،به عبارتی دیگر

باید به بازار دسترسی داشرته باشرند ترا  ،چنینها همآن .دارند

ا امّر ؛کنندارائه تر بتوانند تولیدات خود را آزادانه و با سود بیش

در آن،  افرراد برا نفروذزار و قردرت فقرا هنوز به دلیل ضع  برا

توزیع نامناسب درآمدها که ناشی از اعمال نفوذ افراد موفرق در 

بازار است و نیز مروانعی کره در دسترسری بره آن وجرود دارد، 

 (.195، ص. 1388)داوان،  شوندتضعی  می

 تحقیقهای یافته. 4
 9/46ی از لحراظ وضرعیت سرنّ های میردانی،براساس داده

درصرد  1/25سرال،  35ترا  15 بین سنّدهندگان پاسخدرصد 

سال قرار  45باالی  درصد در سنّ 1/28سال، و  45تا  36بین 

ترر سرپرسرتان خرانوار بیش ،دارند. از لحاظ میرزان تحصریالت

زیر درصد دارای تحصیالت  2/27سواد، بی کامالً درصد( 4/53)

د درصر 8/4درصد فوم دیرپلم و  9/6درصد دیپلم،  8/7، دیپلم

از نظرر  ،چنرینند. همهسرتدارای تحصیالت لیسانز و براالتر 

نمونه دارای شغل کشاورزی  ةدرصد جامع 5/35وضعیت شغلی 

 داری و راننرردگی و)مغررازه یوردرصررد پیشرره 5/8و دامررداری، 

درصرد  2/7درصرد کارمنرد،  9/9درصد کارگری،  6/20، (غیره

حرراظ از ل ند.هسررتدرصررد بیکررار  4/18دارای مشرراغل آزاد و 

 8/38 ،هراط ماهیانه بدون احتساب یارانرهوضعیت درآمد متوسّ

 1/30هزار تومان،  200تر از درآمد کم ،درصد خانوارهای نمونه

 600ترا  400درصرد برین  20هرزار،  400تا  200درصد بین 

هرزار تومران را اظهرار  600ترر از درصرد بیش 11هزار و فقط 

، نفر 3تر از کمد خانوارها درص 6خانوار نیز  ةاز نظر انداز دند.کر

  باشند.نفر می 5درصد باالی  36نفره  5تا  3درصد  9/57

، میرزان فقرر در نرواحی چمبررزهرای ه بره دیردگاهبا توجّ

گیرد که زنجیروار به هم گره هایی را در بر میروستایی شاخص

محرومیرت  ةتلتبیین زنجیره یا  به منظور ،اند. از این روخورده

ورد مطالعرره، ابترردا میررزان فقررر در هررر یررک از مرر ةدر محرردود

برین درونری بسرتگی هم ،گیری شرد و سرپزها اندازهشاخص

جهرت ارزیرابی هرای فقرر مرورد بررسری قررار گرفرت. شاخص

ترک  tهای حاصرل از آزمرون یافتهمحرومیت،  ةتلهای شاخص

ی هراشراخص تمامی نظراز  فقرکه میزان  دهدنشان مینمونه 

ه سرطح برا توجّر ،«محرومیت ةتل» ،یطور کلّو به  مورد بررسی

شرود از نظر آماری تأیید میاست(  05/0زیر )که معناداری آن 

میرزان آن ند، هسرتهای باال و پایین م بت جا که کرانو از آن

( ارزیرابی 3) نظرری طمتوسّر  حردّاز  ترریعنی بیش ؛باال در حدّ

 ةمحردود ها، میزان فقر دره به میانگین شاخصبا توجّ د.شومی

باالتر و  ،به ترتیب انزواقدرتی و های بیمورد مطالعه در شاخص

 (2تر است )جدول از همه پایین فقر خانواردر شاخص 

بسرتگی جز همبستگی پیرسرون برههای حاصل از همیافته

قدرتی، بین پذیری، بین فقر خانوار و بیبین فقر خانوار و آسیب

قدرتی پذیری و بیسیبپذیری و بین آضع  جسمانی و آسیب

بستگی درونری برین سرایر گر وجود همکه معنادار نیست، بیان

هرا شراخص ةبستگی درونی در بین هم. این هماست هاشاخص

ین معنی که افزایش یکی با افزایش ه اب؛ مستقیم و م بت است

 .استراه بوده و عکز قضیه نیز درست دیگری هم

ین فقر خانوار و ضرع  بستگی بترین همبیش ،در این میان

-ترین آن بین ضرع  جسرمانی و بری( و کم398/0جسمانی )

بین فقر خانوار و انرزوا  ،چنین( برقرار است. هم155/0قدرتی )

بسرتگی نسربی ( هم320/0قردرتی )( و بین انرزوا و بی360/0)

یعنری افرزایش فقرر برا گسرترش انرزوا و  ؛تری وجود داردبیش

عرالوه برر  ؛کنردراهی میقدرتی همافزایش انزوا با گسترش بی

( و بین انزوا 302/0بستگی بین ضع  جسمانی و انزوا )هم ،این

 دهندةنشراند کره شرو( نیز تأییرد می235/0پذیری )و آسیب

راهری گام با گسترش انزوا و نیرز همافزایش ضع  جسمانی هم

پذیری در نواحی روستایی مرورد گسترش انزوا با افزایش آسیب

 (.3است )جدول مطالعه 
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 تک نمونه tآزمون  محرومیت در نواحی روستایی با ۀارزیابی تل -2 جدول
 1393های پژوهش، خذ: یافتهأم

 هاشاخص

test value = 3 

 اختالف میانگین سطح معناداری آزادی ةدرج tمقدار  میانگین جامعه
 درصد 95سطح اطمینان 

 کران پایین کران باال

 2301/0 3237/0 2769/0 000/0 334 6/11 28/3 ارفقر خانو

 5552/0 6911/0 6231/0 000/0 334 04/18 62/3 ضع  جسمانی

 8105/0 9241/0 8673/0 000/0 334 03/30 87/3 انزوا
 4159/0 5229/0 4694/0 000/0 334 2/17 47/3 پذیریآسیب

 9793/0 087/1 033/1 000/0 334 5/37 03/4 قدرتیبی

 5644/0 6324/0 5984/0 000/0 334 6/34 6/3 رومیتمح ةتل
 

 محرومیت ۀتلهای بستگی درونی بین شاخصبررسی هم -3جدول 
1393های پژوهش، خذ: یافتهأم

 فقر خانوار شرح
ضع  

 جسمانی
 قدرتیبی پذیریآسیب انزوا

 فقر خانوار
 024/0 -052/0 360/0** 398/0** 1 بستگیضریب هم

 658/0 339/0 000/0 000/0 --- سطح معناداری

ضع  

 جسمانی

 155/0** -035/0 302/0** 1 --- بستگیضریب هم

 004/0 524/0 000/0 --- --- سطح معناداری

 انزوا
 320/0** 235/0** 1 --- --- بستگیضریب هم

 000/0 000/0 --- --- --- سطح معناداری

-آسیب

 پذیری

 018/0 1 --- --- --- بستگیضریب هم

 737/0 --- --- --- --- سطح معناداری

 قدرتیبی
 1 --- --- --- --- بستگیضریب هم

 --- --- --- --- --- سطح معناداری

 

 گیریبحث و نتیجه. 5
های فقرر یرا شراخصهای پژوهش، میرزان ه به یافتهبا توجّ

در نواحی روستایی مرورد مطالعره  محرومیت ةدهندة تلتشکیل

معیشرت در ی گر چالش جدّد که بیانشرزیابی باالیی ا در حدّ

ابعاد مختل  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نهرادی، محیطری و 

مرردم گیر زنردگی گریبانفردی در روستاهای منطقه است که 

علرل ایرن تررین مهماز  اسرت. قصرقندروستایی در شهرستان 

هرا، ضرع  گاهپراکندگی و انرزوای جغرافیرایی سرکونت ،مسأله

از همره رفراهی و  -های آموزشی، درمانی و خردماتیزیرساخت

وری بسریار پرایین تولیدی )بهررهو امکانات  ضع  منابع ترمهم

ه بره اقتصراد غیرکشراورزی از بخش کشراورزی و فقردان توجّر

قابل ذکر  روستایی(گری جمله صنایع تبدیلی و صنعت گردش

 نیرز محرومیرت ةتلرهای میانگین شاخص ةبررسی رتب .هستند

باالترین و  ،به ترتیب انزواقدرتی و های بیشاخص شان داد کهن

در ترین درجة میانگین از میرزان فقرر پایین فقر خانوارشاخص 

بسرتگی هم ،چنرینهمانرد. را بره خرود اختصراص دادهمنطقه 

بسرتگی همجز دیگر )بهها با همدرونی و مستقیم سایر شاخص

قردرتی، خرانوار و بی پذیری، برین فقرربین فقر خانوار و آسیب

-پذیری و بریپذیری و بین آسیببین ضع  جسمانی و آسیب

گونره اینکه معنرادار نبرود( مرورد تأییرد قررار گرفرت.  قدرتی

هرای اقتصراد روسرتایی ها و ضرع چالششود که استنباط می

 ةتلرخصوص در بخش کشراورزی بره عنروان منشرأ به ؛منطقه

قدرت خریرد )تضرعی   بر کاهش درآمد و، مستقیماً محرومیت

بره طرور توان اقتصادی روسرتاییان( ترأثیر اساسری گذاشرته و 
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قدرتی )که از ناتوانی روسرتاییان از این مسیر بر بیغیرمستقیم 

در بازاریابی محصوالت روسرتایی و نفروذ نخبگران و دالالن در 

بازار و نیز فقدان دسترسی به امکانات دولتی و غیرره منشرعب 

منزوی کرده و به روستایی را  اجتماعاتاده و ر افت( مؤثّشودمی

هررای مصرریبتدر برابررر خطرررات طبیعرری و  ،تبعیررت از آن

ده اسررت کرره کرررپررذیر ت آسرریبشرردّبه اقتصررادی -اجتمرراعی

برابررر خطرررات سرریل و پررذیری در آسرریببررارزترین نمررود آن 

های الزم سالی از یرک سرو و نراتوانی در ترأمین هزینرهخشک

از اسرت. فرزندان از سوی دیگر  غیره جهت تحصیل و ازدواج و

نسبتاً زیادی برا  تا حدّتوان اقتصادی ضعی  روستاییان  ،طرفی

است؛ زیرا  ی اجتماعات روستایی وابستهضع  جسمانی و انزوا

ع کیفیرت و تنروّ چرونهم ؛پیامردهایی اقتصاد ضعی  روستاها

-سالمت و نیز عدم توان پرداخت هزینره تضعی  پایین تغذیه،

در پری داشرته کره بره ضرع   غیره رادرمان و و  وزشهای آم

سروادی و بی ،عرالوه برر ایرن ؛جسمانی و انزوا منجر شده است

-درصرد کرامالً بری 4/53پایین سرپرستان خانوار )بسیار سواد 

به گسترش انرزوا زیادی  تا حدّدرصد زیر دیپلم(  2/27سواد و 

ی توپروگرافی منطقره و پراکنردگ ،چنرینهم کمک کرده است.

جغرافیررایی زیرراد روسررتاهای شهرسررتان قصرررقند و مشررکالت 

دسترسی این روستاها به مراکرز نافرذ خردماتی جهرت ترأمین 

معیشت و تبادل اقتصادی، نواحی روستایی را در انزوا قرار داده 

ده اسرت. کررونقل را با دشواری مواجه رسانی و حملو خدمات

یت روسرتاییان توان گفت عامل انزوا از این منظر به محروممی

انرزوا  ،شردهمباحث مطرحبه ه با توجّ ،ه است. در کلدشمنجر 

 تررفقر را بر روسرتاییان تنرگ ةدایر ،پذیرینیز با تقویت آسیب

احقرام حقروم  جهرتقدرتی روستاییان ده که این امر بر بیکر

دسترسری  تروانعردم نفروذ متنفرذان، دالالن و  به خاطرخود 

افرزوده اسرت.  و غیرره، ت دولتیمناسب به تسهیالت و اعتبارا

ضع  جسمانی نیز مستقیماً از طریق کاهش وقرت و انررژی و 

 ،اقتصادی و به تبعیت از آن ة  بنییضعت ، بهضع  سالمتنیز 

ترر پذیری بیشبه گسترش انزوا و به طور غیرمستقیم به آسیب

 ةهمر انجامرد.قدرتی مریروستاییان منجر شده و به افزایش بی

 ةتلرر ،گر یررک دور باطررل فقررر و برره عبررارتیانایررن مرروارد بیرر

رابرت های با دیدگاه زیادی تا حدّ محرومیت روستایی است که

 انطبام دارد.  چمبرز

هرای نگر ضرع  بنیرابیران ،نترایج پرژوهش ،یبه طور کلّر

ریزی گذاری مناسب و برنامرهاقتصاد روستایی و فقدان سیاست

-تنی بر پتانسیلمبروستایی  اقتصاددهی هدفمند جهت سامان

است  های بیرونی )دولت(و نیز حمایت یها و استعدادهای محلّ

محرومیرت  ةتلری در روسرتاییان منطقره را بره طرور جردّکه 

به  ویژه باغداری()به ی بخش کشاورزیجدّ ةانداخته است. لطم

عنوان ستون اقتصرادی روسرتاهای منطقره، مسرائلی از قبیرل 

ضع  سرالمت و  ،یت از آنضع  درآمد و قدرت خرید و به تبع

بره  ،را در پری داشرته و در نهایرتقدرت جسمانی و نیز انرزوا 

قردرتی در و بیهرا مصریبتبالیرا و پذیری در برابر انواع آسیب

منجر شده اسرت. ایرن زنجیررة  ،تأمین معیشت و ادارة زندگی

را  قصرررقندمحرومیررت روسررتایی در شهرسررتان  ةتلرر ،پیوسررته

مریم بره تمرام روسرتاهای ایرن عدهرد کره قابرل تتشکیل می

ه توجّرعردم گر نتایج پرژوهش بیران ،از این رو شهرستان است.

امکانات زیربنایی مورد نیراز جمعیرت روسرتایی به تأمین  الزم

های زیرساخت ةه به ایجاد و توسعمخصوصاً فقدان توجّ ؛منطقه

و نیرز  دهی اقتصاد بخرش کشراورزیاقتصاد روستایی و سامان

 .استبه اقتصاد دامداری و زراعت  زماله توجّفقدان 

زدایی در های محرومیتشود پروژهدر این راستا توصیه می

 ةنیافتهای دولت برای رفع محرومیت توسعهسیاستارچوب هچ

دهی های توسعه و ساماندر زمینهفرادستی های برنامهکشور و 

هررای مرکررزی و سرراربوک و در بخش باغررداری انبرره و خرمررا

در بخرش  )کشت حبوبرات( دامداری و زراعت دیمدهی سامان
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Extended abstract 
1. INTRODUCTION 
It is believed that most of the world's poor, are 

rural and is common and chronic poverty in the 

rural areas. The issue of poverty and its 

measurement and different ways of poverty 

alleviation and development in the economic 

literature, has a special place. This place has 

gained in the past decades. In general, in relation to 

the issue of poverty conceptualized and many 

comments been done. But in the case poverty in 

the rural areas, the concept of Robert Chambers the 

titled has the special significance "deprivation trap 

", has the special significance. She in this regard, 

in this regard, five of the harmful and undesirable 

was explained. These factors include: household 

poverty, poor health, isolation, vulnerability and 

powerlessness. In the trying to evaluate and 

analyze the trap of deprivation in rural settlements 

is one of the most deprived areas of the country 

(Qasreqand County located in the southern 

province of Sistan and Baluchistan). 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

The poverty compared to the social and physical 

environment, personal status and material and 

cultural needs of the person or group is a relative 

concept. In this research, is been paid the theory 

Robert Chambers. Robert Chambers believes in the 

trap of deprivation, vulnerability and 

powerlessness should be more study. From the 

perspective of Chambers, "poverty" is the most 

powerful determining factor. In this regard, the 

vulnerability has a role in the many chains 

deprivation. Its relationship to poverty when can be 

received that Person to endure the inevitable 

collateral of damage will be Pledge and selling part 

of its assets. 

3. METHODOLOGY 

The method of this research is analytic. The study 

population, are all rural residents Qasreqand 

County (Qasreqand County located in the southern 

province of Sistan and Baluchistan). Indicators of 

Research was extracted from the theoretical basis 

and preliminary study from the study area. 

Information and data through were collected 

library research and field work (questionnaires). In 

order to test reliability, the method of operation 

and through Cronbach Alpha test with 30 samples, 

the ratio was 0.839, which is an acceptable value. 

Research data were processed using statistical 

methods, t-test and correlation and analyzed in 

SPSS software. 

3. DISCUSSION 

The Review Rating Average indices of deprivation 

trap of powerlessness and isolation also indicated 

that the highest and lowest level of average 

household poverty index of poverty in the region is 

allocated. As well as internal and direct 

relationship with each other indices (except the 

correlation between household poverty and the 

vulnerability, between household poverty and 

powerlessness, physical weakness and 

vulnerability between the vulnerability and 

powerlessness that was not statistically significant) 

was approved. Indirectly from the path of 

powerlessness (the inability of villagers in rural 

product marketing and elite influence of 

speculators in the market and lack of access to 

government facilities and etc. can be split) were 

effective in rural and isolated communities and to 

follow it against natural hazards and disasters is 

socially and economically vulnerable.  

Additionally, illiteracy and with low literacy heads 

of households (53.4 and 27.2 percent high school 

diploma ignoramus percent) greatly contributed to 

the spread of isolation. Well as the topography the 

region and the geographical distribution of many 

Qasreqand County of villages and access problems 

penetrating the rural service centers to secure 

livelihoods and economic exchange, rural areas 

and put in isolation and transportation service has 

faced with difficulty. It can be said from the point 

of view of isolation has led to the exclusion of the 

villagers.  
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In general, the discussions, isolation and the 

vulnerability by strengthening the circle tighter on 

rural poverty. This is on powerlessness villagers 

for their rights to infiltrate influential power 

brokers and the lack of convenient access to 

government facilities and funds and etc. is added. 

All these cases represent a vicious circle of poverty 

and deprivation trap, ie village, which largely 

corresponds with the views of Robert Chambers. 

5. CONCLUSION 

Overall results is indicate weakness rural economic 

base of and the absence of appropriate policy and 

purposeful planning to organize the rural economy 

based on local potentials and talents, as well as the 

support of the outer (the government).  The 

Villagers seriously the trap of deprivation is 

thrown. Serious dent agricultural sector (especially 

fuel) as the economic pillar villages of the region, 

issues such as lack of income and purchasing 

power and to comply with health and physical 

strength as well as weakness and isolation lead 

eventually to the vulnerability led to disasters and 

tragedies and powerlessness in the livelihoods and 

living administration.  

This continuous chain the rural of deprivation in 

Qasreqand of county degree that can be 

generalized to all areas of the county. The results 

indicate a lack of the necessary infrastructure 

facilities needed to provide the rural population, 

especially the lack of attention to the development 

of rural economic infrastructure and organization 

of the economy the agricultural sector (fuel, 

mining dates citrus Mango) Sarbouk, especially in 

the sectors and Central and lack of attention to 

non-farm economy, including the economy, 

fishing, livestock and agriculture is the Talang 

District. 

Key words: Poverty, trap of deprivation, rural 

areas, Qasreqand County. 
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