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چکیده
در میان معضالت مسیر توسعه پايدار ،دو مانع اساسی فقر و تخريب ،بهويژه در کشورهای جهان سوم ،بهطور جدی مطرحاندد .ايد دو عامد ،
بجز تأثیر منفی بر دستیابی به توسعه پايدار ،با يكديگر رابطهای تعاملی دارند و يك بحران جدی توسعة کشورهای جهان سوم ،تهديددی بدرای
محیط زيست جهانی هستند .پژوهش حاضر ،با هدف بررسی رابطه فقر روستايی و تخريب مراتع در بخش مرکدزی شهرسدتان فارسدان انجدام
شده است .شیوه تحقیق ،پیمايشی بوده و با نمونهای به حجم  946خانوار روستايی با ابزار پرسشنامه انجام شده است .صحت اي پرسشنامده
بهوسیلة متخصصان توسعه روستايی و پايايی آن نیز ،با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ (که مقدار آن باالتر از  7/87شد) تأيید شده اسدت .در
اي پژوهش ،خطفقر نسبی سرانه در منطقه مدنظر ،در سال  5939حدود  5159777ريال محاسبه شدد کده باتوجدهبده نتدايج پدژوهش ،حددود
54درصد از پاسخگويان فقیر بودند .همچنی  ،نتايج پژوهش ،میزان زياد تخريب مراتع را در اي منطقده نشدان مدیدهدد و درايد میدان ،میدزان
تخريب مراتع بهوسیلة پاسخگويان فقیر ،بهطرز معناداری ،بیشتر از پاسخگويان غیرفقیراست.
کلیدواژهها :فقر روستايی ،تخريب ،مراتع ،فارسان.
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میشود

مقدمه و بیان مسأله

(فیروزآبادی و عظیم زاده.)33-517 :5935 ،

فقر نخستی آسیب اجتماعی است ،که قدمتی برابدر بدا تداريخ

باتوجه به اي مطالب ،همچنی ارتباط بی فقر و تخريب

بشدر دارد و بسدیاری از مشدكالت اجتمداعی پیامددآن اسدت

مراتع ،موضوع تخريب مراتدع ،در منداطق کمتدر توسدعهيافتده

(حمددددزهای و همكدددداران .)155-147 :5935 ،در هددددر عصددددری،

گسترگی بیشتری دارد و اهمیت آن بیشتر اسدت ،زيدرا درصدد

نیكانديشان و خیرخواهان به تناسدب در و فهدم زمانده ،در

افراد فقیر در ايد منداطق بیشدتر ،و درنتیجده میدزان صددمه و

پی ح آن بودهاند و مقابله با آن ،موضوع اصلی تمامی اديدان

تخريب مراتع در آنها بیشتر اسدت .بدهطدورکلی ،در بعضدی از

توحیدی نیز ،بوده است

مناطق کشور ،تحقیقات میدانی چندانی درزمینة رابطة بی فقدر

(رحیمی.)154-115 :5977 ،

بنابراي  ،فقر از پديدههايی اسدت کده همیشده بدا جوامدع

روستايی و تخريب مراتع ،انجام نشدده ،يكدی از ايد منداطق،

انسددانی همددراه بددوده اسددت و در بیشددتر کشددورها ،بددهويددژه

استان چهار محال و بختیداری اسدت .بدراي اسدا ،،در مقالده

کشورهای درحالتوسعه ،مسئله و مشك مهمی برای دولتهدا

حاضر ،رابطه بی فقر روستايی و تخريدب مراتدع ،در يكدی از

و بهويژه برنامهريزان ،بهشدمار مدیرود .درايد میدان ،فقدر در

مناطق اي اسدتان ،يعندی بخدش مرکدزی شهرسدتان فارسدان،

جوامع روستايی مشك مهمدی محسدوم مدیشدود کده ههد

بررسی شده است .اهداف اختصاصی اي پژوهش عبدارتاندد

بسدیاری از جامعدهشناسدان و صداحبنظدران مسدا

توسدعه

از:

روستايی را ،به خود معطوف کرده است .اي فقر ،بدهويدژه در

-5شناسايی و مقايسه ويژگیهای جمعیتشناختی پاسخگويان

کشورهای درحال توسعه ،به صورت موضوعی حداد و بحراندی

فقیر و غیرفقیر،

جلوهگر شده است .روستايیان ،در اي کشورها کمتدري سدهم

 -1شناسايی رابطه بی فقر و تخريدب مراتدع مربدوطبده دام و

را از منابع ،سرمايه ها و امكانات ملی دارند و بدي لحاظ ،فقر

دامداری و

روستايی مسأله بزرگ توسعه انسانی و نیز يك معضد عمدده

 -9شناسايی رابطه بی فقر و تخريب مراتع مربوطبده قطدع و

زيستمحیطی شده است .بسیاری از صداحبنظدران معتقدندد

برداشت.

فقر روستايی امكان و توان بهدرهبدرداری صدحیو و پايددار از
منابع محیطی را از بی میبرد؛ ازاي رو ،موجب تشدديد روندد
تخريدب محدیط زيسدت مدیشدود

( Bhattacharya, and Innes,

.)2006

پیشینه پژوهش
تخريب مراتع و فقر ،هر دو از مسا مهم جهانیاند ،که اغلب
بهطور جداگانه بررسی میشوند؛ بندابراي  ،باتوجدهبده ماهیدت

بهعبارتديگر ،يكی از جنبهها و اثدرات مهدم فقدر کده در

موضوع پژوهش ،تاريخچه علمی آنهدا در 9قسدمت مطالعدات

سالهای اخیر به آن توجه شده ،تدأثیر آن بدر تخريدب محدیط

درزمینة فقر؛ تخريب مراتع؛ و در نهايت ،رابطه فقر و تخريدب

زيست است .فقر چرخه خاصی دارد و عام مهمی در تخريب

مراتع ،ارا ه میشود.

محیط زيست ،به شمار میرود .اي پديده جغرافیايی ،به اشكال

ازجمله پژوهشهای انجامشده دربارة فقر ،تحقیق عمرانی

مختلف ،مانند استفاده از منابع طبیعی )هیزم ،فضوالت حیدوانی

و همكدداران ( )5977اسددت .آنهددا در ايدد تحقیددق ،عوامدد

و مانند اينها) برای سوخت؛ چرای بیرويده دام؛ تغییرکداربری

تعیی کنندة فقر و تغییرات رفاهی را در خانوارهدای روسدتايی

اراضی جنگلی و مرتعی به اراضی زراعی؛ استفادة بدیرويده از

منطقة سیستان (شهرستان زاب ) بررسی کردهاند .بدرای تحلید

کدود شدیمیايی بدرای حاصدلخیزی زمدی و برداشدت بیشدتر

اي عوام  ،از متغیرهدای مربدوط بده ويژگدیهدای سرپرسدت

محصول ،باعث نابودی بنیانهای حیات در اکوسیستم جهدانی

خانوار ،ترکیب سنی فرزندان و همچنی مجذور بعدد خدانوار
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استفاده شده است .نتايج نشدان داده سد سرپرسدت خدانوار؛

اي منابع هکرکردهاند .همچنی رودگرمی و همكداران ()5937

ترکیب سنی فرزندان خانوار؛ مجذور بعد خدانوار و همچندی

در تحقیق «بررسی عوام اجتماعیاقتصادی مدؤثر در تخريدب

نسبت افدراد درآمددزا بده بعدد خدانوار ،از مهدمتدري عوامد

منابع طبیعی اسدتان تهدران» نشدان دادهاندد مهدمتدري عامد

تعیی کنندة فقر در مناطق روستايی شهرستان زاب است .البدرز

تشكیالتی مؤثر در تخريب منابع طبیعی ،کمبود نیرو و امكانات

و همكاران ( )5976در پژوهش خود ،عوام مؤثر بدر فقدر را

برای کنترل عرصههای منابع طبیعدی اسدت .نتیجدة ديگدر ايد

بررسی کردهاند .نتايج اي تحقیق نشان داده وضدعیت مسدك ؛

پژوهش ،رابطه محكم و معكوسی است که بی وسعت اراضی

اشددتغال؛ سددواد؛ جنسددیت سرپرسددت؛ بعددد خددانوار و تأه د ،

کشاورزی مربوطبه مراتدع تحدت سدلطه سدودجويان ،میدزان

متغیرهای مهمی هستند که در احتمال فقیدر يدا شدبهفقیربدودن

تخريدب مراتددع در هدر منطقدده وجددود دارد .نتددايج تحقیددق

فرد ،تأثیر بهسزايی دارند .همچنی  ،نتدايج نشدان داده احتمدال

سیداخالقیشال و همكداران ( )5935نشدان مدی دهدد عوامد

فقیربودن برای زنان و مردان با بعد خانوار يك ،بسیار کمتدر از

مربوطبه دام و دامدداری (افدزايش تعدداد دام؛ افدزايش تعدداد

زنان يا مردان با بعد خانوار  1يدا بیشدتر اسدت .پورطداهری و

دامدار؛ چرای زودر،؛ چرای سنگی ؛ چرای طوالنی و رقابت

همكاران ( )5973ريشههای اقتصادی و اجتماعی فقر روستايی

در چددرا) و عوام د مربددوطبدده قطددع و برداشددت )بوتددهکنددی؛

را بررسی کردهاند .نتايج ايد تحقیدق نشدان مدیدهدد عوامد

شاخهزنی؛ زغالگیدری؛ قطدع درختدان؛ آتدشسدوزی؛ قاچدا

اقتصادی در مقايسده بدا عوامد اجتمداعی نقدش بیشدتری در

چوم و برداشت محصدوالت فرعدی) باعدث تخريدب مندابع

5

طبیعی میشوند .بهاي منظور ،هاريس )2009( 1در تحقیق خود

( )2003نیز ،کشور ماالوی را بدا هددف شدناخت عامد هدای

«بررسی میزان و عل تخريدب مراتدع در فدالت شدان هدای»

تعیی کنندة فقر خانوارهای شهری و روستايی بررسی کردهاند.

عواملی مانند تغییرات آم و هوايی؛ افزايش جمعیدت؛ چدرای

نتددايج پددژوهش آنهددا نش دان داده اسددت میددزان تحصددیالت و

بیش از حد دامها و افزايش تعداد دامها را عل اصلی تخريب

تخصیص مجدد نیروی کار ،بهويژه زنان ،در خدارج از بخدش

مراتع دانست .لدی 9و همكداران ( )2011در تحقیدق «بررسدی

کشدداورزی و در بخددشهددای تجددارت و خدددمات ،فقددر را در

عوامد مددؤثر بددر تخريددب مراتددع ،بدداتوجددهبدده تغییددر شددرايط

ماالوی کاهش میدهد.

آم وهوايی در مغولستان و چی » عوام تأثیرگذار بر تخريدب

شك گیری فقر در منطقه مورد نظر دارند .موخرجی و بنسون

در زمینددة تخريددب مراتددع ،انصدداری و همكدداران ()5978

مراتدع را  9عامد کلدی دانسددتند .ايد عوامد شددام عوامد

تحقیقی با نام« :عوام اجتماعی اقتصادی مؤثر بر تخريب منابع

بیوفیزيكی (نوسانات آموهوايی ،شرايط بد خا و ) ...عوام

طبیعی کشور ايران ،و سهم آنها در تخريدب ايد مندابع در 55

اجتمدداعی (رشددد جمعیددت ،نددا آگدداهی مددردم و ) ...و عوامد
4

استان کشور» انجام دادهاند .نتايج اي پژوهش ،نشان مدیدهدد

اقتصددادی (فقددر ،بیكدداری و ) ...هسددتند .احمددد و همكدداران

از نظر بهرهبرداران ،امور مربدوطبده دام و دامدداری ،بیشدتري

( )2012نیددز ،در پددژوهش «رويكردهددای تخريددب مراتددع و

سهم را در تخريب مراتع دارندد .آنهدا بده نقد از رياضدی در

مديريت آن در پاکستان و بلوچستان» عواملی مانند اسدتفاده از

تحقیق «عوام اجتماعی اقتصادی مؤثر در تخريب منابع طبیعی

مراتع برای سوخت؛ مصالو ساختمانی؛ محصوالت صدنعتی و

کشور ،و سهم آنها در تخريب» مهمتدري عوامد تخريدب را

نوسانات آموهوايی را عل اصلی تخريب مراتع دانستند.

فقر و زندگی ابتدايی مردم؛ ناآگداهی آنهدا؛ دامگذاشدت زيداد؛
چرای بیرويه؛ سودجويیها و بیتوجهی به ارزشهای واقعدی
2
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شريفینیا و همكاران ( )5937درزمینة ارتبداط فقدر و تخريدب

رسیده اند که افزايش تولیدد محصدوالت کشداورزی ،ازطرفدی

مراتع ،تحقیقی انجام دادهاند .اي تحقیق «نقش فقر اجتماعی و

باعث کاهش فقر ،و ازطرف ديگدر ،منجدر بده تخريدب مراتدع

اقتصاد روستايی ،بر تخريب محیط زيست در بخش شدیبآم

میشود .اوموتا )2011( 4در مقالة «فقر و کیفیت محیط زيست

شهرستان زاب » است .نتايج نشان میدهد عام فقدر اقتصدادی

در دلتددای نیجريدده» نشددان داده اسددت افددراد پردرآمددد از راه

و احسا ،نیاز به تأمی ضدروريات زنددگی باعدث نگدهداری

انرژیهايدی مانندد بدر و گداز ،و افدراد کدم درآمدد ازطريدق

بددیش از حددد دام در فضددای محدددود مرتددع و درنتیجدده،

سوزاندن کود؛ چوم درختان؛ ضدايعات محصدوالت و زغدال

موجبتخريب مراتع میشود .فیروزآبدادی و عظدیمزاده ()5935

چوم سوخت خود را تأمی میکنند .بنابراي  ،اي افراد فقیدر،

در تحقیددق «فقددر روسددتايی و تخريددب محددیط زيسددت در

محیط زيست را تخريدب مدیکنندد .نتدايج پدژوهش لدوپز 1و

روسددتاهای سددرخون و بیدلدده ،از توابددع اسددتان چهارمحددال و

همكاران ( )2012در مكزيك ،نشان می دهد خانوادههايی مرفه

بختیاری» به اي نتیجه رسیدهاند که تخريب محیط زيسدت در

نسبت به خانوادههای فقیرتر ،وابسدتگی کمتدری بده اسدتخراج

اي منطقه ،ناشی از طرز عملكرد خانوارهای فقیر نبوده اسدت

مراتع دارند .احمد ( )2012نیز در تحقیق «رشدد اقتصدادی در

و فعالیتهای صنعتی ،بیشدتري تدأثیر را بدر تخريدب محدیط

هند :بررسی رابطه بی فقر و تخريدب محدیط زيسدت» نتیجده

زيست داشتهاند .همچنی دورا یپاه )1999( 5درتحقیق «بررسی

گرفته است افزايش فعالیتهای اقتصدادی مانندد کشداورزی و

رابطه بدی فقدر و تخريدب محدیط زيسدت» نشدان داد رابطده

تولید ،باعث تهديد زمی و تخريب منابع طبیعدی مدیشدود .او

مستقیمی بی فقر و تخريب محیط زيست ،وجود دارد .او بیان

همچنی  ،دلی مهم و اصلی تخريدب مندابع طبیعدی را فقدر و

کرده است فقرای روستايی ،به روشی غیراصدولی از سدموم و

ناآگاهی نسبت به محدوديت اي منابع معرفدی کدرده و گفتده

آفتکشها استفاده میکنندد کده ايد عامد  ،ضدم اينكده در

است يك رابطه متبت و معندادار ،بدی فقدر و تخريدب مندابع

درازمدت ،بیاثر میشود ،به انقراض گونههای مفید حشرات و

طبیعی وجود دارد.

گیاهان سودمند ،و آلودگی آم و خا میانجامد .نتیجه نهايی
اي امر ،تشديد فقر برای روستايیان فقیر اسدت ،چراکده مندابع

چارچوب نظری تحقیق

محیطدی خدود را بسدرعت از دسدت مدیدهندد .اسددوينتون 1و

کارشناسان و نظريه پردازان توسعه ،از دهه  1980درپدی بدروز

همكدداران ( )2003در پددژوهش «فقددر و محددیط زيسددت در

کاستیهای مدل کالسیك توسدعه و رفدع پیامددهای آن (فقدر

آمريكای التی » نشدان داده اندد فقدر موجدب تخريدب مراتدع؛

فزاينده؛ بیكاری؛ فجايع زيست محیطدی و ) ...مفهدوم توسدعه

تخريب خا ؛ ازبی رفت تنوع زيستی؛ صید ماهیان و اسدتفاده

پايدار را در جهان مطرح کردند .براسدا ،تعريدف کمیسدیون

از آفتکش میشود .باتاچريا و اينس ( )2006در پژوهش «آيدا

برانت لند در سال  1987توسعه پايدار ،استفاده از منابع طبیعی

بی فقر و محیط زيست در مناطق روستايی کشور هند ،رابطده

برای رفع نیاز کنونی بشر ،بدون لطمهزدن به نیازهای آينددگان

وجود دارد؟» نتیجه گرفتده اندد میدان فقدر و تخريدب پوشدش

است .بنابراي  ،حفظ اسدتانداردهای زيسدتمحیطدی و تدالش

گیدداهی رابطدده متبددت و معندداداری وجددود دارد .کاسدداهان 9و

بددرای کاسددت مضددرات زيسددت محیطددی توسددعه ،عنصددر

همكاران ( )2008نیز ،در پژوهش «بررسی تأثیر تخريب مراتع

جدايیناپذير توسعه پايدار است (گلكار .)5971 ،بهعبارتديگدر،

در تولید محصوالت و معیشت در شر اتیوپی» به اي نتیجده

متون مربوطبه توسعه پايدار ،نشدان مدیدهدد در هدزاره سدوم
میالدی بدروز معضدالت محدیط زيسدت و روندد فزآيندده آن،

1
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دغدغة اصلی سازمانهدای بدی المللدی ،انديشدمندان و مراکدز

بارها آزموده شدهاند و از آنها انتقاد شده است ،چنانکه اکنون،

علمی و تحقیقاتی است و انسان ،عام تأثیرگذار و قربانی ايد

بسیاری از طرفداران آنها تصديق میکنند مردم ،بهويژه فقرا بايد

بحران (افتخاری و همكاران )48-66 :5973 ،درحالیکده نقدش فقدر

در اولويت قرار بگیرندد .بداوجود شدباهتهدای میدان ايد دو

1972

روش ،در شیوه زيسدتمحیطدی ،بجدز بیدان آثدار منفدی شدیوة

بعد از برگزاری کنفرانس سدازمان ملد متحدد دربداره محدیط

معیشدت فقدرا بدر تخريدب محدیط زيسدت ،برآثدار توسدعه و

زيسدت انسدانی در جهدان پذيرفتده شدد و از آن زمدان ببعدد،

طرحهای توسعهای بر محیط زيست نیز ،تأکید میشود .درواقع،

پددژوهشهددايی درايدد زمیندده ،انجددام شددده اسددت .ازجملدده

تفكددر محددیط زيسددتی روشددی بلندددمدددت و همددراه بددا

رويكردهای مطرح شده درباره فقدر و محدیط زيسدت ،نظريده

ارزشمنددانسدت حقدو آينددگان دارد ،درحدالیکده تفكدر

مارپیچ نزولی فقر و محیط زيست است .هدمپوشدانی ضدمنی

توسعهای روشی میانمدت دارد که در آن ،مندافع آينددگان در

مفاهیم رشد جمعیدت و حاشدیهایشددن اقتصدادی در حیطده

تحلی های مرسوم اقتصادی هزينهسود ناديده گرفتده مدیشدود.

(که خود ،علت و معلول تخريب محیط است) در سدال

بررسیهای فقرمحیط زيست ،موجب پیدايش نظرهدايی منفدی

سددومی

شده است که معتقدند جوامع فقیر ،در مواجهده بدا مسدا لی از

معكو،سازی يا برگرداندن جريانی است که ناگهان ،بهصورت

قبی رشد جمعیت و مشكالت اقتصادی ،بدا مدارپیچی نزولدی

موضوعی جدی به آن ،توجه شده است .در اي شدیوه ،آنچده

روبهرو هستند .به اعتقاد فرسیث و لیچ )1998( 5در اي نظريه،

اهمیت دارد و بايد در اولويت باشد ،معیشت مردم ،بهويژه فقرا

اي نكات فرض مدیشدوند :الدف) رابطده جمعیدت و محدیط

است .بنابراي  ،نخستی اولويت ،نه محیط زيست و بهرهوری،

زيسدت متقابد و دوسدويه اسدت؛ م) معیشدت مدردم صدرفا

بلكه تأمی معیشدت فقدرا بدا تأکیدد بدر رفدع نیازهدای اساسدی

براسا ،استفاده از منابع طبیعی و مديريت آن است؛ ج) فقدر و

کوتداهمددت و امنیدت آندان در بلندمددت اسدت

تغییرات زيستمحیطی ،باهم رابطهای علی و مسدتقیم دارندد و

عظیمزاده.)517-33 :5935 ،

يكديگر را در بعضی جريانهای علت و معلولی تقويت میکنند
و د) فقر ،دلی اصلی يدا يگانده دلید تغییدر (تخريدب محدیط

شددیوه تفكددر معیشددتی از نظددر چمبددرز ،مسددتلزم

(فیروزآبدادی و

فرضیة تحقیق
با تكیه بر اي مباحث تئوريك ،اي فرضیه مطرح میشود:

زيست) است و بر عكس؛ چنانکده درپايدان نیدز ،ايد رابطدة

بی فقر و میزان تخريب مراتدع ،در بخدش مرکدزی شهرسدتان

دوطرفه ،فقر و ويراندی محدیط زيسدت را تشدديد مدیکنندد.
همچنی  ،چمبرز 1چهار شیوه تفكر را در گفتمان غالب محدیط

فارسان ،رابطه متبت و معناداری وجود دارد.

زيست ،توسعه و فقر ،از يكدديگر متمدايز مدیکندد و در ندوع

روششناسی

چهارم ،نظرية خود را شرح میدهد .اي چهار شیوه عبارتاندد
از :تفكر محیط زيستی9؛ تفكر توسدعهای4؛ تفكدر معیشدتی 1و
تفكر معیشتی پايدار .6تفكر محیط زيستی و توسدعهای ،هدر دو
روشهای تخصصی مرسوم را بیان مدیکنندد .ايد دو روش،

موقعیت جغرافیایی
شهرستان فارسان با مساحت  11/113کیلومتر مربع ،در شدمال
غربی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و براسا ،آخري
سرشماری سال  5937جمعیت نقاط روستايی ايد شهرسدتان
 95345نفر ( 7133خدانوار) بدوده اسدت .همچندی  ،براسدا،

1
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آخددري تقسددیمات کشددوری ايد شهرسددتان شددام  9بخددش
مرکزی ،باباحیدر و جونقان و  1دهسدتان و  19روسدتا اسدت.
اي شهرستان ،منطقهای جلگهای و حاصلخیز ،باصفا و معتددل
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پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931

با آموهوای کوهستانی است .مساحت مراتدع ايد شهرسدتان

استان چهار محال و بختیداری را شدام مدیشدود

 98777هكتار است کده 9/91درصدد از مسداحت کد مراتدع

اطالعات معاونت برنامهريزی استانداری چهارمحال و بختیاری .)5937،

(دفتدر آمدار و

شکل  -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در نقشه

تحقیق حاضر ،از لحاظ هدف ،کاربردی ،ازلحاظ میدزان و

درآمدی که باتوجهبه زمینههای فرهنگی؛ اجتمداعی؛ اقتصدادی

درجة کنترل متغیرها میددانی و از نظدر روششناسدی از دسدته

جامعه مورد نظر ،برای تأمی حداق نیازهای افراد (مانند غذا؛

تحقیقدات همبسددتگی بددوده اسددت .نحددوة جمددعآوری دادههددا

پوشا ؛ مسك و )...الزم است ،يا دسدتکدم وضدعیتی مانندد

پیمايش و ابزار گردآوری آنها نیز ،پرسدشنامدهای سداختارمند

حداق میزان درآمد؛ تحصیالت؛ مسك و ...اسدت کده فقددان

مشتم بدر  9بخدش بدوده اسدت .در بخدش نخسدت ،میدزان

آنها موجب میشود فرد ،فقیر دانسته شدود .ايد روش تعیدی

تخريب مراتع ،در بخدش دوم ،بدرای بررسدی وضدعیت فقدر،

خطفقر را روش نیازهای اساسی نیز میگويند .از سدویديگدر،

دارايیهای اقتصدادی (درآمددها و هزيندههدای خدانوار) و در

خطفقر نسبی هم ،درصد معینی از درآمدد جامعده يدا میدانگی

بخش پايانی (پرسدشنامده) نیدز ،اطالعدات جمعیدتشدناختی

درآمد آن ،يا يك میزان از درآمد است که درصد معینی از افراد

بررسی شده است .مراح انجام اي تحقیق به اي شرح است:

جامعه ،پايی تر از آن قرار میگیرند (ابوالفتحی قمی.)5985 ،

سنجش فقر :باتوجهبه اينكه در تعريف فقر ،مفهوم مطلدق

در محاسبات مربوطبه فقر ،باتوجهبه وضعیت اجتماعی و

يا نسبیبودن در نظر گرفته شود ،آستانهای تعريف میشدود کده

کمگويی دربداره درآمددها ،اسدتفاده از مخدارج کد خدانوار،

مرز بی فقیران و ساير افراد جامعه را مشدخص مدیکندد .ايد

منطقیتر است (افتخداری .)5937 ،در ايد مقالده نیدز ،از مفهدوم

آستانه ،خطفقر نامیده میشود (ارضروم چیلر.)5974 ،

خطفقر نسبی استفاده شده است .برای محاسبة آن ،روشهدای

براسا ،تعريف ،خطفقر مطلدق عبدارت اسدت از مقددار

متفاوتی مانند اندازهگیری خطفقر ،براسدا 17 ،يدا 66درصدد
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میانگی مخارج خانوارها ،روش تعیی خطفقر ،براسا 17 ،يا

بددوده اسددت .جامعددة آمدداری پددژوهش ،شددام  9171خددانوار

67درصد میانگی مخارج خانوارها و روش تعیدی خدطفقدر،

روستايی در بخش مرکدزی شهرسدتان فارسدان بدوده اسدت و

(خداداد کاشی و

سرپرست خانوارها پاسخگوی سدؤاالت بدوده اندد .باتوجدهبده

همكاران .)5-17 :5974 ،همچنی  ،از روش اندازهگیری خدطفقدر،

اينكه در مطالعات مربوطبه فقر ،خانوار ،واحدد تحلید اسدت،

براسا17 ،درصد میانگی مخارج خانوارها نیز ،استفاده شدده

درحقیقت ،جامعه مدنظر ما شام  9171خانوار هکرشده بدوده

است .در اي روش ،برای سنجش فقر و گروهبندی افراد ،ابتدا

است .براسا ،جدول نمونهگیری کرجسی و مورگان (

با استفاده از فرم هزينهدرآمد خانوار ،کد هزيندههدای ماهیانده

 )2002تعداد  946خانوار ،برای نمونه آماری انتخام و سدپس

مربوط به هر خانوار ،شام هزينههای خدوراکی و هزيندههدای

به نسبت جمعیت روستاها بی آنها تقسیم شدهاند .با توجدهبده

غیرخوراکی (هزينه پوشا و کفش؛ آم؛ بر ؛ تلف ؛ سوخت؛

نسبت بی جمعیت روسدتاها شدیوة نموندهگیدری طبقدهبنددی

تحصی ؛ بهداشت و درمان؛ مسك ؛ حمد ونقد ؛ تفريحدات و

تصادفی با انتسام متناسب به کار گرفته شدد .بدرای تجزيده و

سرگرمی؛ خريد وساي منزل؛ تعمیرات و )...مشخص و سپس

تحلی اطالعات کمی و آزمودن فرضیههدا از روشهدای آمدار

میانگی مربوط به ک هزينههای همه خانوارها ،محاسدبه شدده

توصیفی و استنباطی مانند توزيع فراوانی و تی تست مسدتق

5

اسدت .در مرحلده بعدد17 ،درصدد میدانگی مخدارج خدانوار،

با استفاده از نرمافدزار  SPSSدر محدیط وينددوز ،و همچندی ،

محاسبه و سپس اي عدد بر میانگی بعدد خانوارهدا تقسدیم و

برای برآورد خطفقر نسبی به ايد روش ،از ندرم افدزار

خط فقر سرانه ،ارزيابی شده است .پس از تعیی خدطفقدر ،بدا

استفاده شده است.

براسا ،معكو ،ضريب انگ  ،ارا ه شده است

Patten,

Excel

مقايسة هزينههای ماهیانه ،افراد فقیر و غیرفقیر از هم تفكیدك
شدند؛ بهطوریکه افرادی که هزيندههدايی بیشدتر از خدطفقدر

یافتهها

داشتند ،غیرفقیر و افرادی که هزينههدايی کمتدر از آن داشدتند،

معرفی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان

فقیر محسوم شدند.

در ايد مقالده ،وضددعیت سد ؛ جنسددیت؛ تأهد ؛ تحصددیالت؛

سنجش میزان تخريب مراتع :تخريب مرتع ،شدام تدأثیر

اشتغال؛ بعدد خدانوار؛ نسدبت افدراد شداغ بده بعدد خدانوار؛

 ،خشكسددالی و

وضعیت درآمد و مخارج خانوار افراد پاسخگو ،بررسی شدده،

فاکتورهای انسدانی و حیواندات اسدت کده منجدر بده اسدتفاده

که نتايج آن در جدول ( )5آورده شده است .اکتر پاسخگويان،

بیرويه از منابع طبیعی وکاهش میزان کمیت يا کیفیت غدذايی

در گددروه سددنی  45-17سددال قددرار گرفتددهانددد (13/5درصددد)

رستنیها و گیاهان موجود برای چرای دام میشدود .ايد امدر،

درحالیکه گروه سنی  17-97سال ،کمتري فراوانی را در میان

در چارچوم زمانی کوتاه و با پیشرفت سريع ،از میزان کم بده

گروههای سنی مدنظر دارند (7/1درصد) .همچنی  ،باتوجدهبده

متوسط ،و سپس به میزان شدديد رخ مدیدهدد (.)IFAD, 2007

جدددول ،مشددخص اسددت کدده اکتددر پاسددخگويان (سرپرسددتان

در اي پژوهش ،برای سنجش میزان تخريب ،از طیف لیكدرت

خانوارها) مدرد (37/1درصدد) و حددود 3درصدد زن هسدتند.

استفاده شده و مصاديق تخريب مراتع ،شام عوام مربوطبده

دربارة وضعیت تأه پاسدخگويان ،مشدخص شدد اکتدر افدراد

قطع و برداشت (میزان بوتهکنی؛ میدزان قطدع و سرشداخهزندی

متأه (78درصد) و ساير افراد مجرد هسدتند (59درصدد) .در

درختان مراتدع؛ میدزان برداشدت محصدوالت فرعدی و میدزان

جدول ( )5وضعیت تحصیالت پاسدخگويان نیدز ،در قالدب 1

بهرهبرداری از گیاهان دارويی و خوراکی) و عوام مربوط بده

گروه بررسی شده است .اي جددول ،نشدان مدیدهدد حددود

روابددط متقاب د عوام د اقلیمددی بددهخصددو

دام و دامداری (چرای طوالنی ،چرای مفرط و خارج از فص )
Independent T- test

1
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11درصد پاسخگويان ،بدون تحصیالت و در بقیدة خانوارهدا،

کمتري فراواندی (1/6درصدد) را دارندد .همچندی  ،در نمونده

پاسخگويان تحصی کدرده هسدتند .میدانگی تعدداد سدالهدای

مورد نظر (با نگاهی به جدول) بايد گفدت در اکتدر خانوارهدا

تحصی پاسخگويان  8/79و انحرافمعیار  1/79است.

(16/61درصد) نسبت افراد درآمدزا به بعد خانوار ،بدی –7/1

همچنی  ،دربارة میزان اشتغال پاسدخگويان ،نتدايج نشدان

7 /11است .بهعبارتديگر ،کمتر از نیمی از افدراد هدر خدانوار

مدیدهدد بیشدتري فراواندی مربدوطبده شدغ آزاد (راننددگی؛

درآمد دارند و اي نشان میدهد که بار تكف در اکتر خانوارها

کارهای سداختمانی؛ مغدازهداری و )...اسدت (41/1درصدد) و

زياد است .نكتهای مهم دراي ارتباط ،آن اسدت کده در جوامدع

افراد کارمند ،کمتري فراوانی را دارند (57/8درصد).

روستايی ،معموال زنان در کارهای زراعدی و دامپدروری فعدال

باتوجهبه جدول ( )5میانگی بعدد خدانوار  4/68نفدر ،بدا
انحددرافمعیدداری در حدددود  5/39اسددت .بیشددتر خانوارهددا

هستند ،ولی به دلی آنكه درآمد مسدتقلی ندارندد ،جدزف افدراد
درآمدزا محسوم نمیشوند.

(13/9درصد)  4تا  6نفره هستند و خانوارهای  57تا  51نفره،
جدول  -1ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
متغیر
س

جنسیت
وضعیت تأه
تحصیالت

اشتغال

بعد خانوار

نسبت افدراد درآمددزا
به بعد خانوار

سطوح متغیر
17-97
95-47
45-17
15-67
65-87
85-77
مرد
زن
متأه
مجرد
بدون تحصیالت
ابتدايی
کمتر از ديپلم
ديپلم
دانشگاهی
بیكار
کارمند
آزاد (راننده؛ کارهای ساختمانی؛
مغازهداری و) ...
کشاورزی ،باغبانی و دامداری
5-9
4-6
8-3
57-51
7-7/11
7/16-7/17
7/15-7/81
7/86-5

منبع :يافتههای تحقیق

فراوانی
17
89
575
17
16
97
951
94
975
41
76
67
35
81
16
75
98
548

درصد
7/1
15/9
13/5
56/6
56/5
7/8
37/1
3/7
78
59
14/7
53/8
16/9
15/6
8/6
19/4
57/8
41/1

75
71
171
48
3
87
536
61
57

19/4
14/1
13/9
59/6
1/6
11/14
16/61
58/31
1/73

میانگین
48/38

انحراف معیار
59/38

8/79

1/79

-

4/68

5/39

7/91

7/56
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برای تعیی وضعیت درآمد خانوارهای روسدتايی ،درآمدد

طبقة چهارم ،با فراوانی  98خانوار (57/63درصد) وجدود دارد

آنها به  1دسته تقسیم شده است .همدانطدور کده جددول ()1

و میزان درآمد آنها بی  51777775تا  17777777ريال است.

نشان میدهد ،بیشتري فراوانی در طبقدة دوم ،بدا فراواندی 31

همان گونه که نتايج نشان میدهد ،میانگی درآمد ک (ماهیانه)

خانوار (18/56درصد) است و میزان درآمد آنها بدی 177775

در بی خانوارهای حدود  54487777ريال ،بدا انحدرافمعیدار

تا  57777777ريال ارزيابی شد .همچنی  ،کمتري فراواندی در

 57357777ريال ارزيابی شده است.

جدول  -2توزیع ماهیانه درآمد خانوار ،برحسب ریال
وضعیت درآمدی (ریال)

فراوانی

درصد

کمتر از 1777777

11

51/3

1777775-57777777

34

18/56

57777775-51777777

83

11/79

51777775-17777777

98

57/63

بیش از 17777775

75

19/45

ک

946

577

میانگین

54487777

انحراف معیار

57357777

منبع :يافتههای پژوهش

همددانگوندده کدده جدددول ( )9نشددان مددیدهددد ،میددانگی

فقر ،از خطفقر مطلدق يدا نسدبی اسدتفاده مدیشدود؛ بندابراي ،

هزينههای خوراکی خانوار  1447777ريال ،بدا انحدرافمعیدار

به منظور تفكیك افراد فقیر و غیرفقیر ،از خطفقر نسبی و برای

 1947777ريال و میانگی هزينههدای غیرخدوراکی 1737777

محاسبه آن ،از روش 17درصدد میدانگی هزيندة کد ماهیانده

ريال ،با انحرافمعیار 4378777ريال است .همچنی میانگی و

خانوار ،برای تفكیك افراد فقیدر و غیرفقیدر ،از روش مقايسدة

انحددرافمعیددار کد هزينددههددای ماهیاندده خددانوار ،بدده ترتیددب

ک مخارج ماهیانه هر فرد ،با خطفقر مورد نظر ،استفاده شدده

 5594777ريال و  8747777ريال ارزيابی شده است.

است .برای محاسدبه خدطفقدر سدرانه ،ابتددا ازطريدق تكمید
پرسشنامه درآمدهزينه خانوار ،کده در سدال  5939در منداطق

جدول  -3وضعیت هزینههای ماهیانه خوراکی ،غیرخوراکی و هزینه
کل برای خانوارها ،برحسب ریال
وضعیت هزینه

میانگین

انحرافمعیار

خوراکی

1447777

1947777

غیرخوراکی

1737777

4378777

55994777

8747777

ک

منبع :يافتههای پژوهش

روستايی بخش مرکزی شهرسدتان فارسدان انجدام شدده ،کد
هزينههای ماهیانه بدرای هدر خدانوار (هزيندههدای خدوراکی و
غیرخوراکی) محاسدبه شدده اسدت .پدس از بده دسدت آوردن
میددانگی  ،میددانگی کد هزيندده هددای خانوارهددا 17درصددد در
نظرگرفته شد ،که باتوجهبه جددول ( )9میدزان ايد هزيندههدا
 55994777ريال محاسبه شده اسدت .در مرحلده بعدد ،بدرای
محاسبه خطفقر سرانه ،از تقسیم خطفقر خدانوار ،بدر میدانگی

بررسی وضعیت فقر پاسخگویان

بعد خانوار ( )4/68استفاده شده و خدطفقدر سدرانه 5159777

در اي تحقیق ،مخدارج مصدرفی خدانوار ،شداخص اسدتاندارد

ريال تعیی شده است .پس از آن ،برای تفكیدك افدراد فقیدر و

زندگی بوده و خطفقر ،با استفاده از آن ،بهمنظدور گدروهبنددی

غیرفقیر ،از روش مقايسة ک هزينههای ماهیانده هدر فدرد ،بدا

افراد فقیر و غیرفقیر ،تعیی شده است .در تحقیقات مربوطبده

خطفقر استفاده شدده اسدت ،بدهايد صدورت کده افدرادی کده
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هزينههايی بیشتر از خط فقدر داشدتند ،غیرفقیدر و افدرادی کده

بددهمنظددور مقايسددة برخددی ويژگددیهددای جمعیددتشددناختی

هزينهای کمتر از آن داشتند ،فقیر محسوم شددند .باتوجده بده

پاسددخگويان ،از آزمددون تددی مسددتق اسددتفاده شددده اسددت.

جدول ( 47 )4نفر از پاسخگويان (59/3درصدد) هزيندههدايی

همان طور که جدول ( )1نشان میدهد ،از لحاظ سد  ،تفداوت

کمتر از ايد خدطفقدر داشدتند و فقیدر محسدوم مدیشدوند؛

معناداری میان پاسخگويان فقیر و غیرفقیر وجود دارد (=1/85

درحالی که اکتر پاسخگويان ( 76/5درصد) باالی خط فقر قرار

 tو  .)p =7/778همچنی  ،باتوجه بده جددول ( )1پاسدخگويان

میگیرند و غیرفقیر هستند.

فقیر و غیرفقیر ،از نظر میدزان تحصدیالت ،تفداوت معنداداری
باهم دارند و میزان تحصیالت افراد غیرفقیر ،بیش از افراد فقیر

جدول  -4وضعیت فقر پاسخگویان
آزمودنیها

فراوانی

درصد

فقیر

47

59/3

غیر فقیر

137

76/5

ک

946

577

است ( t= -4/18و .)p =7/775
گذشته ازآن ،باتوجه به همی جدول از لحاظ بعد خدانوار،
تفاوت معناداری میان پاسخگويان فقیر و غیرفقیدر وجدود دارد
( t= 4/6و  )p =7/777و  1گروه فقیر و غیرفقیر ،از نظر نسبت

منبع :يافتههای تحقیق

افراد درآمدزا به بعد خانوار نیز ،باهم تفاوت معنداداری دارندد
( t= -9/17و .)p =7/775

مقایسه ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان فقیر و غیرفقیر
جدول  -5مقایسه ویژگیهای جمعیتشناختی بین پاسخگویان فقیر و غیرفقیر
پاسخگویان فقیر

متغیر
س
تحصیالت

a

بعد خانوار
b

اشتغال

نسبت افراد درآمدزا به بعد خانوار

پاسخگویان غیرفقیر

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحراف معیار

19

59/51

48/56

59/31

آمارهt

1/85

سطح معناداری
**7/778

4/15

4/13

8/47

4/36

-4/18

**7/775

1/79

1/75

4/43

5/71

4/6

**7/775

7/1

7/1

7/75

7/93

-4/79

**7/775

7/11

7/51

7/94

7/56

-9/17

**7/775

 =aبرحسب سال
 =bبهصورت مجازی صفر (غیرشاغ ) و يك (شاغ ) بیان شده است.
** تفاوت به میزان 5درصد معناداراست.
منبع :يافتههای پژوهش

بررسی وضعیت تخریب مراتع در منطقه

و برداشت ،متغیر میزان بوتهکندی بدرای سدوخت ،بدا میدانگی

باتوجهبه جدول ( )6متغیر تخريب مراتع ،شام  1بعد عوامد

 9/76و انحددرافمعیددار  5/55رتبددة نخسددت و متغیددر میددزان

مربوط به قطع و برداشدت ،عوامد مربدوط بده دام و دامدداری

بهددرهبددرداری از محصددوالت فرعددی ،بددا میددانگی  1/81و

است .جدول ( )6رتبة گويههای مربدوطبده تخريدب مراتدع را

انحراف معیار  5/19رتبة دوم را دارد .همچنی  ،در بی عوامد

نشان میدهد .همان طور که در اي جدول مشاهده میشود ،از

مربوط به دام و دامداری ،متغیر میدزان اسدتفاده از مراتدع بدرای

 57زمینه در  1بعد برای اندازهگیری اي متغیر ،اسدتفاده شدده

چرای دام ،با میانگی  9/74و انحراف معیار  7/79رتبة نخست

است .نتايج جدول نشان میدهد در بی عوام مربوط به قطع
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و متغیر میزان رعايت مدت زمان استفاده از مراتع ،بدا میدانگی

 9/11و انحرافمعیار  5/13رتبة آخر را دارد.

جدول  -6اولویتبندی مصادیق تخریب مراتع
ابعاد

گویهها

قطع و برداشت

دام و دامداری

میانگین

*

انحرافمعیار

ضریب تغییرات

اولویت در بعد

9/76

5/55

7/961

5

میزان استفاده از مراتع برای پرورش زنبور عس

9/51

5/11

7/978

1

میزان بهرهبرداری از گیاهان دارويی و خوراکی

1/31

5/51

7/939

9

میزان قطع و سرشاخه زنی درختان مراتع

1/38

5/11

7/417

4

میزان استفاده از چوم درختان برای مصالو ساختمانی

9/75

5/18

7/415

1

میزان استفاده از چوم درختان برای تهیه زغال

1/37

5/11

7/495

6

میزان برداشت محصوالت فرعی

1/81

5/19

7/448

8

ک

1/36

7/34

7/958

-

میزان استفاده از مراتع برای چرای دام

9/74

7/79

7/158

5

میزان رعايت فص مناسب چرا

9/81

7/31

7/147

1

میزان رعايت مدت زمان مناسب استفاده از مراتع**

9/11

5/13

7/47

9

ک

9/13

7/69

7/581

-

9/18

7/81

-

-

میزان بوتهکنی برای سوخت

**

مجموع
منبع :يافتههای پژوهش.
* دامنه میانگی از خیلیکم=  5تا خیلیزياد=  1است.
** نمرهدهی گويه از خیلیزياد=  5تا خیلیکم=  1است.

مقایسههه میههانگین میههزان تخریههب مراتههع ،براسهها

فقههر

غیرفقیر ،تفاوت معناداری وجدود دارد ( t= 4/56و )p =7/775

پاسخگویان

همچنی  ،ايد پاسدخگويان ازنظدر عوامد مربدوطبده قطدع و

برای مقايسة میانگی تخريب مراتع در بی پاسخگويان فقیر و

برداشددت نیددز ،بدداهم تفدداوت معندداداری دارنددد ( t= 4/13و

غیرفقیر ،از آزمون تی مستق استفاده شده است.

 )p=7/775درحالی که ازنظر عوام مربوطبده دام و دامدداری،

همانطور که در جدول ( )8مشاهده میشود ،بهطدورکلی،

تفاوت معناداری بی آنها وجود ندارد.

از لحاظ میانگی میدزان تخريدب مراتدع ،بدی  1گدروه فقیدر و
جدول  -7مقایسه میزان تخریب مراتع بین پاسخگویان فقیر و غیرفقیر
متغیر

پاسخگویان فقیر
میانگین

پاسخگویان غیرفقیر

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

آمارهt

سطح معناداری
ns

عوام مربوطبه دام و دامداری

9/64

7/65

9/17

7/69

7/67

7/19

عوام مربوطبه قطع و برداشت

9/43

7/76

1/77

7/39

4/13

**7/775

تخريب ک

9/56

7/58

9/23

7/61

4/56

**7/775

** تفاوت به میزان 5درصد معنادار است.
 nsتفاوت معنادار نیست.

منبع :يافتههای پژوهش.
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بحث و نتیجه

از جمله يافته های ديگر اي پدژوهش ،بررسدی وضدعیت

باتوجهبه نتايج اي پدژوهش ،در سدال  5939خدطفقدر سدرانه

تخريب مراتع در منطقه مورد نظر بوده ،که میدانگی کلدی آن،

برای مناطق روستايی ،حددود  5159777ريدال محاسدبه شدده

در دامنه  5تا  1برابر با  9/18و انحرافمعیار  7/81بوده اسدت.

اسددت .همچنددی  ،نتددايج نشددان مددیدهددد حدددود 54درصددد

اي موضوع ،میزان زياد تخريدب منطقده را نشدان مدیدهدد و

پاسخگويان ،فقیر بودهاند درحالی که اکتر آنهدا چندی نیسدتند.

باتوجددهبدده نتددايج ،میددانگی میددزان تخريددب مراتددع بددهوسددیلة

مقايسة میانگی پاسخگويان فقیر و غیرفقیر ،براسا ،متغیرهای

پاسددخگويان فقیددر ،بددهطددرز معندداداری بیشددتر از پاسددخگويان

جمعیتشناختی نشان میدهد اي پاسدخگويان از لحداظ سد

غیرفقیر بوده است؛ بهطدوریکده میدزان تخريدب پاسدخگويان

تفاوت معناداری دارند و میانگی سنی پاسخگويان فقیر ،بیشتر

فقیر ،بیشتر از پاسخگويان غیرفقیر است .اي يافتده ،بدا نتدايج

از پاسخگويان غیرفقیراست .بهعبدارتديگدر ،بدا افدزايش سد

تحقیقات تقیزاده رنجبری و مهرجردی ( )5931براکلسدبای و
1

5

افراد ،احتمال فقیرشدن آنها بدهدلید شدروعشددن سدالهدای

هینشددلود ( )2001اسددوينتون و همكدداران ( )2003و اموتددا

کهولت و بازنشستگی افزايش میيابد .ايد نتیجدة تحقیدق ،بدا

( )2011مطابقت دارد .به عبارت ديگر ،فقدر روسدتايی ،ضدعف

نتیجة مطالعات عمرانی و همكاران ( )5977و گارتون ()1996

بنیة اقتصادی بهرهوری روسدتايی و کدمبدودن متوسدط درآمدد

مطابقددت دارد .همچنددی  ،اي د پاسددخگويان فقیددر و غیرفقیددر

ساالنه خانوارهای روستايی ،سبب استفادة بیرويه از مراتع ،به

ازلحاظ میزان تحصیالت نیز ،تفداوت معنداداری بداهم دارندد؛

شك هايی مانندد چدرای بدیشازحدد دامهدا؛ بوتدهکندی بدرای

چنان که میزان تحصیالت افراد غیرفقیر بیش از افراد فقیراست.

سوخت؛ فروش محصوالت فرعی ،خوراکی و دارويدی مراتدع

درواقع ،تحصیالت عاملی برای ايجاد اشدتغال افدراد و کسدب

و ...میشود.

درآمد ،و درنتیجه کاهش فقر آنها است،که اي نتیجه ،با نتیجدة
مطالعات البرز و همكداران ( )5976خدداداد کاشدی ( )5988و

منابع

رحیمی و محمدی ( )5976مطابقت دارد.

ابوالفتحی قمی ،ا .)5985( .درآمدی بر شناخت شداخصهدای

از طرفديگر ،از نظر بعد خدانوار هدم تفداوت معنداداری
میان اي پاسخگويان وجود دارد؛ چنانکه افزايش بعد خدانوار،

نابرابری درآمدی و فقر ،تهران :مرکز آمار ايران.
ارضدروم چیلدر ،ن« .)5974( .ابعداد گونداگون فقدر در ايدران»،

منجر به افزايش فقدر پاسدخگويان مدیشدود .همچندی ازنظدر

مجموعه پژوهشهدای اقتصدادی .گدزارش چدا

وضعیت اشتغال ،پاسخگويان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنداداری

شده .اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانك

دارند؛ و اي يافتده ،بدا نتیجدة تحقیقدات رحیمدی و محمددی

مرکزی جمهوری اسالمی ايران.

( )5976نجفدددی و شوشدددتريان ( )5976و افتخددداری ()5937
مطابقت دارد.
گروه فقیر و غیرفقیر ازلحاظ نسبت افراد درآمدزا به بعدد
خانوار ،باهم تفاوت معناداری دارند و نسبت افراد درآمدزا بده

رک الدي افتخاری ،ر.؛ عارفنیا ،خ.؛ سجاسدی قیدداری ،ح.؛
فیروزنیا. ،؛ صادقلو ،ط.؛ ديدانی ،ل .و فتداحی ،ا.
(« .)5973راهبردهای توسدعه آمدوزش پايددار در
ايران» ،جغرافیا ،سال  ،7ش،11

.48-66

بعد خانوار ،تأثیر معناداری برکاهش فقدر افدراد دارد؛ زيدرا بدا

افتخاری ،ف .)5937( .بررسی عوام مؤثر بر فقر روستايی در

افزايش نسبت اي افراد ،درآمد خانوار افزايش و احتمال ابدتال

استان کهگیلويه و بوير احمد ،پاياننامه کارشناسدی

به فقر درآنها کاهش میيابد .اي نتیجه نیز ،با نتدايج مطالعدات
نجفی و شوشتريان ( )5976مطابقت دارد.

Brocklesby and Hinshelwood
Swinton

1
2

بررسی رابطة فقر روستايی و تخريب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان

ارشددد توسددعه روسددتايی ،دانشددكده کشدداورزی،
دانشگاه ياسوج.

88

http://www.ostanchb.ir/dorsapax/Data/Sub_20/File/salnameh90.zip

رحیمی ،ح« .)5977( .بررسدی اثدر فقدر بدر محدیط زيسدت»،

البددرز ،م.؛ افتخدداری .، ،و گنجعلددی ،م« .)5976( .عوامدد

اطالعات سیاسی اقتصادی ،سدال  ،56ش ،51

تعیی کنندة احتمال فقر افدراد ،بدا اسدتفاده از مددل
لوژستیك تجمعی ترتیبی» ،رفاه اجتماعی ،سدال ،6
ش ،9

.154-115
رحیمددی ،م .و محمدددی ،ح« .)5976( .شدداخصهددای فقددر و

.511-593

تغییددرات رفدداهی خانوارهددای روسددتايی» ،رفدداه

انصداری ،ن.؛ سدیداخالقی شدال ،ج .و قاسدمی ،م.)5978( .
«عوام اجتماعیاقتصادی مؤثر در تخريدب مندابع

اجتماعی ،سال  ،6ش ،9
رودگرمی،

.571-519

.؛ انصداری ،ن .و فراهدانی ،ا« .)5937( .بررسدی

طبیعی کشور و سهم آنها در تخريدب» ،تحقیقدات

عوام اجتماعی اقتصادی مدؤثر در تخريدب مندابع

- 114

طبیعی استان تهران» ،تحقیقات مرتع و بیابان ايران،

مرتع و بیابدان ايدران ،سدال  ،51ش ،4
.177

سال  ،57ش ،5

.515 -585

پورطاهری ،م.؛ طالبی ،ح .و رک الددي افتخداری ،ر.)5973( .

سدیداخالقی شدال ،ج.؛ انصداری ،ن .و يوسدف کالفددی.، ،

«تحلی د عوام د اقتصددادی و اجتمدداعی مددؤثر بددر

(« .)5935بررسی عوام اجتماعی اقتصادی مؤثر بر

کاهش فقر روستايی با تأکید بر فقر غذايی :بخدش

تخريدب مندابع طبیعدی اسدتان اردبید  ،از ديددگاه

خلجستان استان قم» برنامهريدزی و آمدايش فضدا،

بهرهبرداران و کارشناسان» ،تحقیقات مرتع و بیابان

سال  ،51ش ،1

.65- 77

ايران ،سال  ،53ش ،5

.599 -547

تقیزاده رنجبری ،ح .و زارع مهرجردی ،م« .)5931( .بررسدی

شريفینیا ،ز.؛ مشیری ،ر .و علیحسینی ،ا« .)5937( .نقش فقر

اثر تخريب محیط زيسدت بدر فقدر (در شهرسدتان

روستايی بر توسعه پايدار )تخريب محیط زيسدت:

کرمان)» ،اولی همايش ملی الكترونیكی کشاورزی

مرتع)» ،فصلنامه جغرافیايی سدرزمی  ،سدال  ،8ش

و منابع طبیعی پايدار ،مؤسسه آمدوزش عدالی مهدر
اروند ،تهران.

،1

.51-13

عمراندی ،م.؛ فددرجزاده ،ز .و دهمدرده ،م« .)5977( .عامد هددای

خدادادکاشی ،ف« .)5988( .اندازهگیری فقر در ايران براسدا،

تعیی کنندده فقدر و تغییدرات رفداهی خانوارهدای

خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها :کاربرد

روسددتايی و شددهری ايددران» ،تحقیقددات اقتصدداد

شاخص س در ايران» ،پژوهشنامه بازرگانی ،سال

کشاورزی ،سال ،5ش ،1

 ،8ش ،1

.65-79

خدادادکاشی ،ف .و باقری ،ف« .)5974( .برآورد خط فقدر در
ايران طی سال های  ،»5983-5969رفاه اجتمداعی،
سال  ،1ش ،5

.5-17

دفتددر آمددار و اطالعددات معاونددت برنامددهريددزی اسددتانداری

.1-41

فیروزآبدادی ،ا .و عظدیمزاده ،د« .)5935( .فقدر روسدتايی و
تخريب محیط زيست» ،توسعه روستايی ،سدال ،4
ش،1

.33-517

گلكار ،م .)5971( .توسعه پايدار و محدیط زيسدت در ايدران،
پاياننامه کارشناسی ارشد علوم سیاسدی ،دانشدكده

چهارمحددال و بختیدداری .)5937( .سددالنامه آمدداری

حقو و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران.

استان چهارمحدال و بختیداری .قابد دسدتر ،بدا

نجفی ،م .و شوشتريان ،آ« .)5976( .برآورد خدطفقدر ،انددازه

آدر:،

فقر و بررسی عوام آن در خانوارهای روستايی و
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