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 چکیـده      
مهمرتین و اساسی ترین مانع دستیابی به توسـعه پایـدار   

ــ      ــدام دیگ ــه اق ــر گون ــد ه ــی توان ــهایی م ــه تن ــه ب   رک
 ،در جهت نیل به توسعه پایدار را با شکسـت مواجـه سـازد    

فقر به عنوان اصلی ترین عامل ختریـب حمـیط   . مساله فقر است
زیست و مانع حتقق توسعه پایدار مورد اذعان مهه پژوهشـگران  

در کشـورهای در حـال   . در جامعه ایران و بـین امللـل اسـت   
. ل می دهندخبش چشمگیری از فقرا را روستاییان تشکی ،توسعه

فقر در جوامع روستایی یکی از معضالت مهم کشـورهای توسـعه   
در فقر و توسعه نیـافتگی کشـورها   . نیافته به مشار می رود

شرایط طبیعی . خصوصا ملل عقب مانده عوامل خمتلفی نقش دارد
متاسـفانه در دنیـای   . یکی از این عوامل است) اکولوژیکی(

داعات صـنعتی و علمـی   ابـ  ،معاصر علیرغم پیشرفت اخرتاعـات 
ــعف  ــاهد ضــــــــــــ ــان شــــــــــــ   مهچنــــــــــــ

و ناتوانی بسیاری از جوامع کمرت توسعه یافته در غلبه بر  
حتقیـق حاضـر بـه بررسـی عوامـل      . شرایط طبیعی مـی باشـیم  

روسـتاهای  (اکولوژیکی موثر بر فقر سکونتگاههای روسـتایی  
بـه  . در شهرسـتان کـامشر پرداختـه اسـت    ) دشتی و کوهستانی

ضــوع مــذکور از دو روش کتاخبانــه ای و منظــور ارزیــابی مو
نتایج مطالعات کتاخبانه ای نشان . میدانی استفاده شده است

می دهد که دیدگاهها و نظریات متفاوتی در رابطه با مسصله 
به خصوص فقر روستایی و عوامـل مـوثر در پیـدایش صن     ،فقر

در روش میـدانی نیـز جامعـه آمـاری مرکـب از      . وجـود دارد 
نفـر از مـدیران    ۶خانوار و  ٣١٣تایی شامل خانوارهای روس

در این حتقیـق  . حملی روستاها مورد پرسشگری قرار گرفته اند
به منظور اثبات فرضیات با هدف شـناخت عوامـل اکولـوژیکی    
موثر بر فقر اقتصادی سکونتگاههای روستایی از آزمون هـای  
ناپارامرتی و برای بررسـی رابطـه بـین متغیرهـا از ضـریب      
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نتایج یافته هـا هـم از   . پیرسون استفاده شده استمهبستگی 
دیدگاه خانوارهای روستایی و هم از دیـدگاه مـدیران حملـی    
روستاها نشان می دهد که میان فقر سـکونتگاههای روسـتایی   
شهرستان کامشر با عوامل اکولوژیک رابطـه معنـاداری وجـود    
ــا    ــه ب ــتان در مقایس ــتانی شهرس ــتاهای کوهس ــته و روس داش

در . دشتی در برابر این عوامـل آسـیب پذیرترنـد    روستاهای
رابطه با نقش عوامل اکولوژیک بر کاهش تولید حمصوالت زراعی 
و کاهش درآمد روستاییان نتایج یافته ها نشان می دهد کـه  
وقوع پدیده های خشکسـالی و یخبنـدان در سـال هـای اخیـر      
تولید را در خبش کشاورزی شهرستان با حمدودیت روبرو سـاخته  

 .و سبب کاهش درآمد اقتصادی خانوارهای روستایی شـده اسـت  
اما از آجنا که انسان بر خالف دیگر موجودات توانسـته اسـت   

لذا مطالعـه و   ؛حمیط اطراف را مهیشه به نفع خود تغییر دهد
چگونگی کاربرد عوامل آب و هوایی می توانـد انسـان را در   

خسـارت پـیش   افزایش عملکرد حمصوالت کشاورزی و جلـوگیری از  
ــالی و    ــی از خشکس ــرات ناش ــا خط ــه ب ــده و مقابل ــی نش بین

 .سرمازدگی یاری دهد
 

 ،فقـر روسـتایی   ،فقـر  ،عوامـل اکولـوژیکی  :  واژگان کلیـدی 
 کامشر ،سکونتگاههای روستایی

 
  پیش گفتار

درک خواهـد کـرد کـه     ،آشنا باشد١اگر کسي اندکي با فقر

قـر و مفلـوک   اسالم به شـدت از ف . پدیده نامطلوبي است ،فقر

بودن و جامعه فقري متنفر مي باشـد و معتقـد اسـت کـه یـک      

 عزت و ،جامعه حمتاج و فقري مني تواند وضعیت خود را حفظ کرده
                                                        

١ - poverty 

  هـ
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منـي توانـد در مقابـل قـدرهتاي      نیـز  عظمـت داشـته باشـد و   

بـه   )ع(حضـرت علـي   در ج البالغـه  . استکباري قد علم کند

باره تو از فقر سخت من در ،فرزندم« :مي فرمایندفرزند خود 

زیرا موجـب نقصـان دینـو     ،از آن به خدا پناه برب ،بیمناکم

ــت    ــی اســـــ ــل و دمشنـــــ ــرگردانی عقـــــ   »...ســـــ

 ).٣٨۵: ١٣٧۵ ،ادیبی سده( 
 ،مهمرتین و اساسي ترین مانع دستیابي به توسعه پایـدار  

که به تنهایي مي تواند هر گونه اقدام دیگر در جهـت نیـل   
 .مساله فقر اسـت  ،مواجه سازد به توسعه پایدار را با شکست
ارتبـاط دوجانبـه و متقابـل     فقرزدایي با توسـعه پایـدار  

توسعه پایدار براي کاهش و حمـو فقـر ضـروري اسـت و     . دارد
 .پایداري توسعه را تضمني مي کند ،کاهش فقر

 ،فقر مقوله اي است که با عمر تاریخ زندگي انسان قـرین 
لکن  ؛برخورد شده استو در هر برهه از زمان به حنوي با آن 

به حنوي از احناء افکار ) فقر(این پدیده  ،با شروع صنعيت شدن
به ویژه کشورهاي در حال توسـعه را بیشـرت بـه     ،جوامع بشري

این جوامع هر یک با توجـه بـه سـطح    . خود مشغول کرده است
به حل ایـن معضـل پرداختـه و بـا      ،قرارگريي در مدار توسعه
... رشد توام با توزیع و ،شد اقتصادياختاذ راهربدهایي چون ر

اما اثرات  ،درصدد هببود شرایط زندگي مردم کشورشان برآمدند
گروه کثريي از مـردم ایـن کشـورها را     ،توزیعي این راهربدها

برخوردار نساخت و در حاشیه قـرار گـرفنت اکثریـت مـردم و     
 ١٩٨٠در دهـه   .به ارمغـان آورد  ،گسرتش پدیده فقر انبوه را

ایـن اکثریـت بـه فراموشـي      ،اختاذ سیاستهاي تعـدیل  نیز با
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دهـه  «  ،ایـن دهـه را   ،کـه بانـک جهـاني    سپرده شد تا جایي
بـر اسـاس    ،نتیجـه ایـن راهربدهـا    .نامید ١»فراموش شده فقر

میلیارد  ١/١وجود بیش از  ١٩٩٠برآورد بانک جهاني در سال 
از این رو جهت حل این معضـل  . انسان فقري در این کشورهاست

در یـک نگـرش    .نامیدنـد  ٢»جنگ با فقـر « را دهه  ١٩٩٠هه د
بزهکاري هاي  فقر زمینه بروز بسیاري از کج روي ها و ،وسیع

شک انتظار  بي .و یا تشدید مي مناید جوامع انساني را فراهم
رعایـت ضـوابط زیسـت حمیطـي از انسـان هـایي کـه از تـامني         

ند انتظـار  ترین نیازهاي حیاتي حمروم  ابتدایي ترین و اساسي
خطر ادامـه و گسـرتش فقـر    . واقع بینانه اي مني تواند باشد

بلکه کل جامعه بشري را مورد  ،تنها متوجه جوامع فقري نبوده
مسـئله مهـاجرت    ،تا فقر ریشه کن نشـود . هتدید قرار مي دهد

هاي انبوه و غري قانوني به شهرها و مسائل دیگر کماکان حل 
پایدار آرزویي بیش خنواهد  توسعه و نشدني باقي خواهد ماند

 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود 

 ).٩: ١٣٧٥ ،فنی(
در هر حال باید توجه داشت که مفهوم فقر پیچیده بـوده  

ــی  ــاگونی مــ ــب گونــ ــاد و جوانــ ــد  و دارای ابعــ  باشــ

... فرهنگـی و  ،اجتمـاعی  ،و از دیدگاه های خمتلـف اقتصـادی  
در این حتقیق سـعی شـده تـا علـل     . پیرامون آن حبث شده است

ه عبارت دیگر عوامل اکولوژیکی موثر بـر  طبیعی فقر و یا ب
 . فقر مورد بررسی قرار گیرد

فصل هتیه و تنظیم گردیـده اسـت    پنجاین پایان نامه در 
                                                        

١ - lost decade for the poor                                                                                                            
٢ -  the fight aginst poverty 
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 :که 

 ،سواالت حتقیـق  ،به کلیات حتقیق یعين طرح مسئله: فصل اول 

و روش  پیشینه علمـي موضـوع   ،اهداف حتقیق  ،فرضیه هاي حتقیق

 .اشاره شده است حتقیق

به مباني نظري حتقیـق یعـين تعریـف و توضـیح     : م فصل دو

 ،رابطه توسعه پایـدار و فقـر   ،توسعه پایدار ،مفاهیم توسعه

 .پرداخته است... و انواع فقر

به معريف ویژگي هاي طبیعي و انسـاني منطقـه   : فصل سوم    

مورد مطالعه یعين سکونتگاههاي روستایي شهرستان کـامشر مـي   

 .پردازد

پرداخته و بـا   عوامل اکولوژیکي عرفیم به:  چهارمفصل 

تاکید بر دو پدیده خشکسالی و یخبندان به بررسی نقش ایـن  

شهرسـتان  اقتصادي سکونتگاههاي روسـتایي   فقر بر دو پدیده

 .می پردازد

نتیجـه گـريي و ارائـه      ،به آزمـون فرضـیات  :  پنجمفصل 

 .پیشنهادات مي پردازد

ان ارمجندم آقای در پایان بر خود واجب می دامن از استاد

دکرت حسین رحیمی و آقای دکرت مصطفی طالشی و کلیه عزیزانـی  

که این پایان نامه بـدون کمـک آـا بـه اجنـام منـی رسـید        

  .سپاسگزاری منایم
 
 

  ز
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  فهـرست مطــالب
  صفحه                    عنوان 

 
  کلیات تحقیق: فصل اول 

 
 ٢ ------------------------------------------------------------------------- : مقدمه  
 ٣ -------------------------------------------------------------- طرح مسئله  -١-١
 ٨ ------------------------------------------------------------ سواالت حتقیق  -٢-١
 ٨ ---------------------------------------------------------- فرضیات حتقیق  -٣-١
 ٩ -------------------------------------------------------------- قاهداف حتقی -۴-١
 ٩ ---------------------------------------------------  ضرورت اجنام حتقیق -۵-١
 ١١ ------------------------------------------------- سابقه اجنام پژوهش  -۶-١
 ١۵ ------------------------------------------------------ روش اجنام حتقیق  -٧-١

 ١۵ --------------------------------------- تعریف جامعه آماری  -١-٧-١
 ١۵ ------------------------------------------- برآورد حجم منونه  -٢-٧-١
 ١٧ ---------------------------- برآورد حجم منونه روستاها  -٣-٧-١
  ١٩ ------------- حماسبه حجم منونه خانوارهای روستایی -۴-٧-١
 ٢٠ --------------------- ابزار حتقیق و روش اندازه گیری -۵-٧-١
 ٢٠ ----------------- روایی اعتبار و پایایی پرسشنامه -۶-٧-١
 ٢١ ------------------------------------------------ متغیرهای حتقیق -٧-٧-١
 ٢٣ ------------------------ روش های آماری مورد استفاده -٨-٧-١

 ٢٣ ---------------------------------------- حمدودیت ها و موانع حتقیق -٨-١
 ٢٣ ------------------------------------------------------------------مجع بندی  -٩-١

  مبانی نظري تحقیق: فصل دوم    
 ٢۶ ------------------------------------------------------------------------------ مقدمه 

توســعه اقتصــادی و توســعه  ،توســعهنظریــات بنیــادی  -١-٢
 ٢٧ -------------------------------------------------------------- پایدار روستایی 

 ٢٧ ------------------------------------------------------------- توسعه  -١-١-٢
 ٢٨ ------------------------------------------------ توسعه پایدار  -٢-١-٢
 ٣٠ ---------------------------------------------- توسعه روستایی  -٣-١-٢
مفهوم شناسی فقر و شناخت ابعاد گونـاگون جوامـع    -٢-٢

 ٣٢ ----------------------------------------------------------------- انسانی فقیر
 ٣٢ -------------------------------------------------------- مفهوم فقر -١-٢-٢

  ح
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 ٣۴ ------------------------------------------------------ فقیر کیست؟ -٢-٢-٢
 ٣۵ ---------------------------- فقر از دیدگاه سازمان ملل -٣-٢-٢
 ٣٧ ------------------------------------------------------  انواع فقر -۴-٢-٢
 ٣٩ ------------------------------------------------ نسبی بودن فقر -۵-٢-٢
 ۴٠ ------------------------------------- فقر و توسعه پایدار  -۶-٢-٢
 ۴١ ------------------------------------- فقر در کالم معصومین  -٧-٢-٢

راهربدها و نظریه های شناخت فقـر از دیـدگاه نظریـه     -٣-٢
 ۴٢ ----------------------------------------------------------------------------- پردازان

دیدگاهها و طرز تلقی های خمتلف از مفهـوم فقـر   -١-٣-٢
 ------------------------------------------------------------------------------------- ۴۴ 
قــر در جوامــع روش هــا و الگوهــای تشــخیص و ســنجش ف -۴-٢

 ۴۵ ------------------------------------------------------------------------------ انسانی
 ۴۵ -------------------------------------------------- ترسیم خط فقر -١-۴-٢
 ۴۵ ----------------------------------- روش های تعیین خط فقر -٢-۴-٢
 ۴٧ ------------------------------------------- ابعاد جهانی فقر  -٣-۴-٢
 ۴٨ -------------------------------------------------- فقر روستایی  -۴-۴-٢
شاخص های تاثیر گذار بر فقـر در سـکونتگاههای    -۴-۵-٢

  ۴٩ ------------------------------------------------------------------------ روستایی
عوامل موثر بر فقر با تاکید بر عوامل اکولوژیکی به  -۵-٢

 ۵٣ --------------------------------------------------- وستاییویژه در جوامع ر
 ۵٩ --------------------------------------------- علل اقتصادی فقر -١-۵-٢
 ۶٣ ---------------------- عوامل اکولوژیکی موثر بر فقر -٢-۵-٢

دیدگاه های موجود درباره رابطه میان فقر و  -١-٢-۵-٢
 ۶۵ ----------------------------------------------------------------- حمیط زیست 

 ۶۵ ----- فقر روستایی و ابعاد ختریب حمیط زیست -٢-٢-۵-٢
 ۶٩ ------------------------ فرهنگی فقر –عوامل اجتماعی  -٣-۵-٢
 ٧١ --------------------------------------------- عوامل سیاسی فقر -۵-۴-٢

 ٧١ ------------------------------------------- ثرات و پیامدهای فقرا -۶-٢
 ٧٢ -------------------------------- پیامدهای اکولوژیکی فقر -١-۶-٢

 ٧۴ --------------------------------------------- سیاست های تعدیل فقر -٧-٢
جتربیات موجود در تعدیل شرایط فقر در کشورها بـا   -٨-٢

ــاوت  ــدگاههای متفــــــــــــــــ   دیــــــــــــــــ
ــاعی  ــادی -اجتمـــــــــــــــ اقتصـــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
٧۶ 

 ٧۶  --------------------------------  بنگالدش  -١-٨-٢
 ٧۶  -----------------------------------  چین  -٢-٨-٢
 ٧٧  ------------------------------  هندوستان  -٣-٨-٢
 ٧٧  -----------------------------   جنوبی کره -۴-٨-٢
 ٧٧  ---------------------------------  مالزی  -۵-٨-٢
 ٧٨  ----------------------------------  ایران -۶-٨-٢

 ٧٩  ------------------------------------  مجع بندی -٩-٢
  اجتماعی و اقتصادي شهرستان کاشمر   ،شناخت ویژگی هاي طبیعی: فصل سوم 

  ط

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 ٨٢  ------------------------------------------  مقدمه 
 ٨٢  ---------------   شهرستان اکولوژیکیی ویژگی ها -١-٣

 ٨٢  -------------------  حدود و وسعت  ،موقعیت -١-١-٣
 ٨۴  -----------------------------  توپوگرافی  -٢-١-٣
 ٨۶  -----------------------------  زمین شناسی -٣-١-٣
 ٨٩  ------------------  ن وضعیت اقلیمی شهرستا -۴-١-٣

 ٨٩  ----------------------  توده های هوا  -١-۴-١-٣
 ٩١  ------------------------  درجه حرارت  -٢-۴-١-٣
 ٩١  ------------  دوره یا روزهای یخبندان  -٣-۴-١-٣
 ٩٢  ------------------------  رطوبت نسبی  -۴-۴-١-٣
 ٩٣  -------------------------  میزان بارش -۴-۵-١-٣
 ٩۵  ----------------------  تبخیر و تعرق  -۴-۶-١-٣
 ٩۶  -------------------------------  باد  -٧-۴-١-٣
 ٩٧  ------------------------------  منابع آب  -۵-١-٣

 ٩٧  ---------------------  منابع آب سطحی  -١-۵-١-٣
 ٩٩  -----------------   منابع آب زیرزمینی -٢-۵-١-٣
 ١٠١  --------------  کیفیت آب های زیرزمینی -٣-۵-١-٣
 ١٠٣  -------------------------------  نوع خاک  -۶-١-٣
 ١٠۶  --------------------  پوشش گیاهی شهرستان  -٧-١-٣
 ١٠٨  ----------------  )حیات وحش(زندگی جانوری  -٨-١-٣
 ١٠٨  --------------------  منابع طبیعی شهرستان -٩-١-٣

 ١١٢  -------------  بررسی ویژگی های مجعیتی شهرستان  -٢-٣
 ١١٢  ----------------------------  تعداد مجعیت  -١-٢-٣
 ١١٢  ----------------------------  توزیع مجعیت  -٢-٢-٣
 ١١٣  ----------------------------  کم مجعیت ترا -٣-٢-٣

 ١١٣  ------------------------  تراکم نسبی  -١-٣-٢-٣
 ١١۴  --------------------  تراکم بیولوژیک  -٢-٣-٢-٣
 ١١۵  ----------------------------  ترکیب مجعیت  -۴-٢-٣

 ١١۵  -------------------  ترکیب جنسی مجعیت  -١-۴-٢-٣
 ١١۶  --------------------  ترکیب سنی مجعیت  -٢-۴-٢-٣
 ١١٧  --------------------------  هرم سنی مجعیت  -۵-٢-٣
 ١١٨  ---  ١٣٨۵مجعیت شاغل و فعال شهرستان در سال  -۶-٢-٣
 ١١٩  ---------------------------------  مهاجرت -٧-٢-٣

 ١١٩  -----------  ویژگی های اجتماعی شهرستان  بررسی -٣-٣
 ١١٩  -----------------------------  وجه تسمیه  -١-٣-٣
 ١٢٠  ------------------------  پیشینه تاریخی   -٢-٣-٣
 ١٢٠  -----------------------------------  دین  -٣-٣-٣
 ١٢٠  ---------------------------  نژاد و زبان  -۴-٣-٣
 ١٢١  --------------------  وضعیت سواد و آموزش  -۵-٣-٣

 ١٢١  -----  تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان  -١-۵-٣-٣
 ١٢١  ------------------------  مدارس دینی  -٢-۵-٣-٣
 ١٢٢  --------------------------  وضع سواد  -٣-۵-٣-٣
 ١٢٣  ------------------------  زش عالی آمو -۵-۴-٣-٣
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 ١٢٣  ---------------------------  آثار تاریخی  -۶-٣-٣
 ١٢۴  -----------  بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان  -۴-٣

 ١٢۴  -------------------------  وضعیت کشاورزی  -١-۴-٣
 ١٢۵  -----------------------------  زراعت  -١-١-۴-٣
 ١٢٧  ---------------------------  باغداری  -٢-١-۴-٣
 ١٢٨  -------------------------  وضعیت دامداری  -٢-۴-٣
 ١٢٩  ----------------------  فعالیت های صنعتی  -٣-۴-٣

 ١٢٩  ------------------  صنایع کارخانه ای  -١-٣-۴-٣
 ١٣٠  ------------------------  صنایع دستی  -٢-٣-۴-٣
 ١٣١  --------------------  صنایع استخراجی  -٣-٣-۴-٣

 ١٣٢  ------------------------------------  مجع بندی -۵-٣
 آن بر فقر اقتصادي سکونتگاه هاي روستایی شناخت عوامل اکولوژیکی و تاثیر:  چهارمفصل 

  شهرستان کاشمر
 ١٣۴  ------------------------------------------  مقدمه 

 ١٣۴  -----------------------  مفهوم عامل اکولوژیکی -١-۴
 ١٣۵  ----------------------  انواع عوامل اکولوژیکی -٢-۴
ارتباط با نقش  در) روستاییان(ارزیابی از کشاورزان  -٣-۴

عوامل اکولوژیک بر فقـر اقتصـادی سـکونتگاههای روسـتایی     
 ١٣۶  ----------------------------------------  شهرستان 

بررسی رابطه میـان کـاهش آبـدهی منـابع آبـی       -١-٣-۴
روستا با میزان تولید حمصـوالت زراعـی و کـاهش درآمـد     
ــتایی  ــانوار روســــــــــــــــ خــــــــــــــــ

  ----------------------------------------------  
١٣۶ 

تاثیر کاهش آبدهی منابع آبی روستا بـر کـاهش    -٢-٣-۴
ــ   ــوالت زراعـــــــــ ــد حمصـــــــــ یتولیـــــــــ

  ----------------------------------------------  
١٣٧ 

بررسی رابطه میان نوع خاک روسـتا بـا میـزان     -٣-٣-۴
تولید حمصوالت زراعی و کـاهش درآمـد خـانوار روسـتایی    

  ----------------------------------------------  
١٣٩ 

بررسی رابطه میان وضعیت توپوگرافی روستا بـا   -۴-٣-۴
میزان تولیـد حمصـوالت زراعـی و کـاهش درآمـد خـانوار       
روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتایی

  ----------------------------------------------  
١۴٢ 

ن بررسی رابطه میـان پدیـده یخبنـدان و میـزا     -۵-٣-۴
ــد     ــاهش درآمــــ ــی و کــــ ــدات زراعــــ   تولیــــ
ــتایی  ــانوار روســــــــــــــــ خــــــــــــــــ

  ----------------------------------------------  
١۴۴ 

  ك
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بررسی تاثیر یخبندان بر کـاهش تولیـد حمصـوالت     -۶-٣-۴
  زراعــــــــــی در روســــــــــتاهای دشــــــــــتی

و کوهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانی 
  ----------------------------------------------  

١۴۶ 
بررسی میزان درآمد کشـاورزان قبـل و بعـد از     -٧-٣-۴

ــتان  ــر شهرســـــ ــای اخیـــــ ــالی هـــــ خشکســـــ
  ----------------------------------------------  

١۴٨ 
فقــر  مقایســه تطبیقــی عوامــل اکولــوژیکی مــوثر بــر -۴-۴

 ١۵١  ---------------  اقتصادی روستاهای دشتی و کوهستانی 
بررسی وضعیت روستاهای حجم منونه به حلاظ منابع  -١-۴-۴

عمده تـامین آب شـرب و آب مـورد نیـاز فعالیـت هـای       
اقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادی

  ----------------------------------------------  
١۵١ 

ــای    -٢-۴-۴ ــه خانواره ــد ماهیان ــزان درآم ــی می بررس
روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتایی

  ----------------------------------------------  
١۵٢ 

بررســی وجــود فرســایش در زمــین هــای زراعــی   -٣-۴-۴
ــتاها ــتانیروســـــــ ــتی و کوهســـــــ ی دشـــــــ

  ----------------------------------------------  
١۵۴ 

کـوچکی  (بررسی رابطه میان وسعت اراضی زراعـی   -۴-۴-۴
  و رانـــــــدمان) یــــــا بزرگـــــــی قطعـــــــات 

تولیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  ----------------------------------------------  

١۵۵ 
ــتی   -۴-۴-۵ ــتاهای دش ــاجرت در روس ــعیت مه ــی وض بررس
  ----------------------------------------------  

١۵۶ 
بررسی وضعیت مهـاجرت در روسـتاهای کوهسـتانی    -۴-۴-۶
  ----------------------------------------------  

١۵٨ 
بررسی اثر عوامل اکولوژیک بـر فقـر اقتصـادی     -٧-۴-۴

ــکون ــتانســــــ ــتایی شهرســــــ تگاههای روســــــ
  ----------------------------------------------  

١۵٩ 
بررسی نظرات شوراهای اسالمی جامعه منونه در ارتباط  -۴-۵

با نقش عوامل اکولوژیک بر فقـر اقتصـادی سـکونتگاههای    
ــتایی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل
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  ------------------------------------------------  
١۶١ 
بررسی میـزان تـاثیر پدیـده هـای خشکسـالی و       -١-۴-۵

یخبندان بر کاهش تولید حمصوالت زراعی و وضعیت اقتصادی 
یخانوارهـــــــــــــــــای روســـــــــــــــــتای

  ----------------------------------------------  
١۶١ 

بررسی مهاجرت بعـد از بـروز پدیـده خشکسـالی     -٢-۴-۵
  ----------------------------------------------  

١۶٢ 
بررسی قیمت آب در روستاهای جامعه منونه قبل و  -٣-۴-۵

بعــــــد از وقـــــــوع پدیـــــــده خشکســـــــالی 
  ----------------------------------------------  

١۶٣ 
 ١۶۴  -----------------------  مجع بندی و نتیجه گیری -۴-۶

  آزمون فرضیات و نتیجه گیري:  پنجم فصل
 ١۶٧  ------------------------------------------  مقدمه 

 ١۶٧  -------------------------------  آزمون فرضیات -١-۵
فرضــــــــــــــــــــــــــــــــــیه اول -١-١-۵
  ----------------------------------------------  

١۶٧ 
فرضــــــــــــــــــــــــــــــــــیه دوم -٢-١-۵
  ----------------------------------------------  

١٧٢ 
ــوم  -٣-١-۵ ــیه ســـــــــــــــ فرضـــــــــــــــ
  ----------------------------------------------  

١٨۶ 
 ١٩٠  -----------------------  مجع بندی و نتیجه گیری -٢-۵
 ١٩٠  -----------------------  راهکارها و پیشنهادات -٣-۵

 ١٩٢  ------------------------------------  منابع و مآخذ
 
 
 
 

  داولـهرست جــف
عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان                                                                                                             

 صفحه
روستاهای دشتی بر اساس طبقه بندی ) : ١-١(جدول مشاره   

 ١٧  ------------------------------------  تعداد خانوار
طبقه بندی روسـتاهای کوهسـتانی بـر    ) : ٢-١(جدول مشاره 

 ١٨  -------------------------------  اساس تعداد خانوار

  م
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تعـداد خانوارهـای جامعـه آمـاری و     ) : ٣-١(جدول مشاره 
 ٢٠  ------------------  برآورد حجم منونه به تفکیک روستا

ر در کشورهای در حال توسـعه  گسرته فق) : ١-٢(جدول مشاره 
  ۴٨  -------------------------  و اقتصادهای در حال گذار

 ۵٣  --------  ویژگی های فقر روستایی ) : ٢-٢(جدول مشاره 
ــاره  ــدول مش ــی   ) :١-٣( ج ــای اقلیم ــتگاه  –متغیره ایس

ــامشر دوره   ــتان کـــــــ ــینوپتیک شهرســـــــ   ســـــــ
 ٩٠  -------------------------------  )١٣۶۵-١٣٨۶( آماری

ــاره  ــدول مش ــدگی م) : ٢-٣(ج ــانگین بارن ــیمرت(ی در ) میل
  دوره آمـــــاری کـــــامشریک ایســـــتگاه ســـــینوپت 

 )١٣٨۶-١٣۶۵(  ------------------------------------  ٩۴ 
پراکنش درصد بارندگی در فصـول سـال   ) : ٣-٣(جدول مشاره 

 ٩۵  ---------------------  )١٣۶۵-١٣٨۶( ساله ٢٠طی دوره 
 منــابع آبــی شهرســتان کــامشر   ) : ۴-٣(جــدول مشــاره  

  ------------------------------------------------  
١٠١ 

وضعیت موجود اراضی مرتعـی شهرسـتان   ) : ۵-٣(جدول مشاره 
ــامشر کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٠٩ 

د اراضی جنگلـی شهرسـتان   وضعیت موجو) : ۶-٣(جدول مشاره 
ــامشر کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١١٠ 

پدیده های بیابانی فاقد پوشش گیاهی ) : ٧-٣(جدول مشاره 
ــامشر  ــتان کــــــــــــــــــ شهرســــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١١٠ 

مجعیت شهرستان کامشر به تفکیک منـاطق  ) : ٨-٣(جدول مشاره 
  در مقــــــاطع خمتلــــــف   شــــــهری و روســــــتایی 

ــانی  زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١١٢ 
دهستان های شهرستان کامشر به تفکیـک  ) : ٩-٣(جدول مشاره 
  مجعیـــــــت و تـــــــراکم نســـــــبی   ،تمســـــــاح

ــال    ١٣٨۵در ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١١۴ 
توزیع مجعیت بر حسب جنس بـه تفکیـک   ) : ١٠-٣(جدول مشاره 

١٣٨۵ســـــــاکن و غیـــــــر ســـــــاکن ســـــــال    
  ------------------------------------------------  

١١۶ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

توزیع درصد مجعیت شهرستان کامشر بـه  ) : ١١-٣(جدول مشاره 
ــنی  ــای سـ ــروه هـ ــک گـ ــف  تفکیـ ــای خمتلـ ــال هـ  در سـ

  ------------------------------------------------  
١١۶ 

سال و باالتر  ۶درصد باسوادان مجعیت ) : ١٢-٣(جدول مشاره 
   طق شـــــهری و روســـــتایی ابـــــر حســـــب منـــــ  

 در ســـــــــــــال هـــــــــــــای خمتلـــــــــــــف
  ------------------------------------------------  

١٢٢ 
تعداد دام شهرستان کامشر بـه درصـد   ) : ١٣-٣(جدول مشاره 

  ------------------------------------------------  
١٢٩ 

بررسی رابطه میان کاهش آبدهی منابع ) : ١-۴(جدول مشاره 
ــی  ــدات زراعــ ــزان تولیــ ــا میــ ــتا بــ آبــــی روســ

  ------------------------------------------------  
١٣٧ 

نابع آبـی  بررسی تاثیر کاهش آبدهی م) : ٢-۴(جدول مشاره 
 ١٣٨روستا بر کاهش تولیدات زراعی روستا

بررسی رابطه میان نوع خاک روستا با ) : ٣-۴(جدول مشاره 
ــی   ــزان تولیـــــــــــدات زراعـــــــــ میـــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٣٩ 

بررسی رابطه میان وضعیت توپـوگرافی  ) : ۴-۴(جدول مشاره 
ــی    ــدات زراعـــ ــزان تولیـــ ــا میـــ ــتا بـــ روســـ

  ------------------------------------------------  
١۴٢ 

ت بررسـی ضـریب مهبسـتگی میـان وضـعی     ) : ۵-۴(جدول مشاره 
ــوگرافی ــاهش  ،توپــــ ــد و کــــ ــزان تولیــــ   میــــ

ــد  درآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۴۴ 
بررسی رابطه میان پدیده یخبنـدان و  ) : ۶-۴(جدول مشاره 

ــی    ــزان تولیـــــــــــدات زراعـــــــــ میـــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۴۵ 
بررسـی تـاثیر یخبنـدان بـر کـاهش      ) : ٧-۴(جدول مشـاره  

ــتی   ــتاهای دشــــ ــی در روســــ ــدات زراعــــ   تولیــــ
ــتانی و کوهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١۴۶ 

زان قبـل و  بررسی میزان درآمد کشاور) : ٨-۴(جدول مشاره 
بعـــــد از خشکســـــالی هـــــای اخیـــــر شهرســـــتان

  ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  ------------------------------------------------  
١۴٨ 

بررسی میزان کاهش درآمـد کشـاورزان   ) : ٩-۴(جدول مشاره 
  بعــــــــد از خشکســــــــالی هــــــــای اخیــــــــر 
در روســـــــــتاهای دشـــــــــتی و کوهســـــــــتانی

  ------------------------------------------------  
١۴٩ 

بررسی وجود فرسـایش در زمـین هـای    ) : ١٠-۴(جدول مشاره 
ــتی   ــتاهای دشـــــــــ ــی روســـــــــ   زراعـــــــــ

ــتانی  و کوهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۵۵ 
بررسـی رابطـه میـان وسـعت اراضـی      ) : ١١-۴(جدول مشاره 

زراعـــــــــــی و رانـــــــــــدمان تولیـــــــــــد
  ------------------------------------------------  

١۵۶ 
بررسی وضعیت مهـاجرت در روسـتاهای   ) : ١٢-۴(جدول مشاره 

ــتی دشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۵٧ 
بررسی وضعیت مهـاجرت در روسـتاهای   ) : ١٣-۴(جدول مشاره 

ــتانی کوهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۵٨ 
بررسی اثر عوامل اکولوژیک بر فقـر  ) : ١۴-۴(جدول مشاره 

  ســـــــــتایی اقتصـــــــــادی ســـــــــکونتگاههای رو
ــتان شهرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١۶٠ 

بررسـی میـزان تـاثیر خشکسـالی و     ) : ١۵-۴(جدول مشـاره  
ــی   ــدات زراعـــ ــاهش تولیـــ ــر کـــ ــدان بـــ یخبنـــ

  ------------------------------------------------  
١۶٢ 

میزان مهاجرت بعد از بـروز پدیـده   ) : ١۶-۴(جدول مشاره 
  خشکســـــالی در روســـــتاهای دشـــــتی و کوهســـــتانی

ــال   ١٣٨۶ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۶٢ 
بررسی قیمت آب در روسـتاهای منونـه   ) : ١٧-۴(جدول مشاره 
  ل و بعــــــــد از وقــــــــوع پدیــــــــده قبــــــــ

ــالی خشکســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۶٣ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

بررسی رابطه میان کاهش آبدهی منابع ) : ١-۵(جدول مشاره 
ــی   ــدات زراعــ ــزان تولیــ ــا میــ ــتا بــ آبــــی روســ

  ------------------------------------------------  
١۶٨ 

نتایج حاصل از آزمون بررسـی رابطـه   ) : ٢-۵(جدول مشاره 
میان کاهش آبدهی منابع آبی روستا بـا میـزان تولیـدات    
ــی زراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١۶٨ 

ررسی رابطه میان نوع خاک روستا با ب) : ٣-۵(جدول مشاره 
ــی   ــزان تولیـــــــــــدات زراعـــــــــ میـــــــــ

  ------------------------------------------------  
١۶٩ 

نتایج حاصل از آزمون بررسـی رابطـه   ) : ۴-۵(جدول مشاره 
ــدات    ــزان تولیـ ــا میـ ــتا بـ ــاک روسـ ــوع خـ ــان نـ   میـ
ــی زراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١۶٩ 

بررسی رابطه میان وضعیت توپـوگرافی  ) : ۵-۵(جدول مشاره 
ــی    ــدات زراعـــ ــزان تولیـــ ــا میـــ ــتا بـــ روســـ

  ------------------------------------------------  
١٧٠ 

نتایج حاصل از آزمون بررسـی رابطـه   ) : ۶-۵(جدول مشاره 
میان وضعیت توپوگرافی روستا با میزان تولیـدات زراعـی  

  ------------------------------------------------  
١٧٠ 

بررسی رابطه میان پدیده یخبنـدان و  ) : ٧-۵(جدول مشاره 
ــی    ــزان تولیـــــــــــدات زراعـــــــــ میـــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٧١ 

نتایج حاصل از آزمون بررسـی رابطـه   ) : ٨-۵(جدول مشاره 
ــزان   ــدان و میـــــ ــده یخبنـــــ ــان پدیـــــ   میـــــ

اعــــــــــــــــــــیتولیــــــــــــــــــــدات زر
  ------------------------------------------------  

١٧١  
میانگین رتبـه هـا در سـکونتگاههای    ) : ٩-۵(جدول مشاره 

ــتایی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١٧٢ 
آزمون حاصل از بررسی سطح زیر کشـت  ) : ١٠-۵(جدول مشاره 

  هبــــــره بــــــرداران زراعــــــی بــــــه تفکیــــــک 
ــت و کوهســــــــــــــــــــتان دشــــــــــــــــــ

  ع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  ------------------------------------------------  
١٧٣ 

میانگین رتبه هـا در سـکونتگاههای   ) : ١١-۵(جدول مشاره 
ــتایی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٧۴ 

ون حاصـل از بررسـی ارزش یـک    آزمـ ) : ١٢-۵(جدول مشـاره  
ــی    ــد ملکــ ــرای خریــ ــی بــ ــین زراعــ ــار زمــ   هکتــ
ــتانی    ــتی و کوهســ ــتاهای دشــ ــک روســ ــه تفکیــ بــ

  ------------------------------------------------  
١٧۴ 

میانگین رتبه هـا در سـکونتگاههای   ) : ١٣-۵(جدول مشاره 
ــتایی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٧۵ 

آزمون حاصل از بررسی ارزش یک ساعت ) : ١۴-۵(جدول مشاره 
ــی  ــد ملکــــــــــ ــرای خریــــــــــ   آب بــــــــــ

ــتی و    ــتاهای دشــ ــک روســ ــه تفکیــ ــتانیبــ کوهســ
  ------------------------------------------------  

١٧۵ 
بررسی وجود یا عدم وجود فرسایش در ) : ١۵-۵(جدول مشاره 

ــتاها    ــی زراعـــــــــــی روســـــــــ   اراضـــــــــ
ــتانی( ــتی و کوهســــــــــــــــ )دشــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١٧۶ 
آزمون حاصل از بررسی وجود فرسـایش  ) : ١۶-۵(جدول مشاره 

ــک     ــه تفکیـــ ــاورزی بـــ ــای کشـــ ــین هـــ   در زمـــ
ــت و کوهســــــــــــــــــــتان دشــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٧۶ 

های میانگین رتبه هـا در سـکونتگاه  ) : ١٧-۵(جدول مشاره 
ــتایی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٧٧ 

آزمون حاصل از بررسی میزان و شـدت  ) : ١٨-۵(جدول مشاره 
فرسایش در زمین های کشاورزی به تفکیک دشـت و کوهسـتان  

  ------------------------------------------------  
١٧٧ 

بررسـی رابطـه میـان وسـعت اراضـی      ) : ١٩-۵(جدول مشاره 
ــت      ــک دشـ ــه تفکیـ ــد بـ ــزان تولیـ ــا میـ ــی بـ   زراعـ
ــتان و کوهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٧٨ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

سی تـاثیر وسـعت   آزمون حاصل از برر) : ٢٠-۵(جدول مشاره 
ــی    ــدات زراعـــ ــزان تولیـــ ــر میـــ ــی بـــ اراضـــ

  ------------------------------------------------  
١٧٨ 

میانگین رتبه هـا در سـکونتگاههای   ) : ٢١-۵(جدول مشاره 
ــتایی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٧٩ 

آزمون حاصل از بررسی تـاثیر وسـعت   ) : ٢٢-۵(جدول مشاره 
اراضــــــی زراعــــــی بــــــر میــــــزان تولیــــــد

  ------------------------------------------------  
١٧٩ 

بررسی وضعیت مهاجر پذیری یا مهاجر ) : ٢٣-۵(جدول مشاره 
ــتی در ر ــتی  فرســــــــ   وســــــــــتاهای دشــــــــ

ــتانی و کوهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١٨٠ 
آزمون حاصل از بررسی وضعیت مهـاجر  ) : ٢۴-۵(جدول مشاره 

  پــــذیری یــــا مهــــاجر فرســــتی در روســــتاهای     
ــتی و کوهســـــــــــــــــــتانی دشـــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٨٠ 

میانگین رتبه هـا در سـکونتگاههای   ) : ٢۵-۵(جدول مشاره 
ــتایی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٨١ 

آزمون حاصل از بررسی میزان مهـاجر  ) : ٢۶-۵(جدول مشاره 
ــتی  ــتی  فرســـــــــ   روســـــــــــتاهای دشـــــــــ

ــتانی و کوهســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١٨١ 
میانگین رتبه هـا در سـکونتگاههای   ) : ٢٧-۵(جدول مشاره 

ــتایی روســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١٨٢ 
آزمون حاصل از بررسی میزان مهـاجر  ) : ٢٨-۵(جدول مشاره 

ــتی   ــتاهای دشـــــــــ ــذیری روســـــــــ   پـــــــــ
ــتانی  و کوهســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١٨٢ 
بررسی عوامل اکولـوژیکی مـوثر بـر    ) : ٢٩-۵(جدول مشاره 

اییکــــــاهش درآمــــــد خانوارهــــــای روســــــت   

  ف
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  ------------------------------------------------  
١٨٣ 

نتـایج جتزیـه و حتلیـل هـای آمـاری      ) : ٣٠-۵(جدول مشاره 
ــای  ــال هـــــ ــدگی در ســـــ ــرات بارنـــــ   تغییـــــ

 ١٣٨۶-١٣۶٨
  ------------------------------------------------  

١٨۴ 
بررسی عوامل اکولـوژیکی مـوثر بـر    ) : ٣١-۵(جدول مشاره 

کــــــاهش درآمــــــد خانوارهــــــای روســــــتایی   
  ------------------------------------------------  

١٨۶ 
نتایج حاصل از آزمون بررسی عوامـل  ) : ٣٢-۵(جدول مشاره 

ــاه   ــر کـــ ــوثر بـــ ــوژیکی مـــ ــد اکولـــ   ش درآمـــ
خانوارهــــــــــــــــــای روســــــــــــــــــتایی

  ------------------------------------------------  
١٨۶ 

ضریب مهبستگی میزان بـارش و میـزان   ) : ٣٣-۵(جدول مشاره 
ــاری   ــه دوره آمـــــ ــی رودخانـــــ ١٣۶٨-١٣٨۵دبـــــ

  ------------------------------------------------  
١٨٧ 

ضریب مهبستگی میزان درجـه حـرارت و   ) : ٣۴-۵(جدول مشاره 
ــار دوره  ــول انـــــ ــد حمصـــــ ــزان تولیـــــ   میـــــ

ــاری   ١٣٧٩-١٣٨۶آمــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١٨٨ 
زان درجـه حـرارت و   ضریب مهبستگی می) : ٣۵-۵(جدول مشاره 

ــور   ــول انگــــــ ــد حمصــــــ ــزان تولیــــــ   میــــــ
ــاری  ١٣٧٩-١٣٨۶دوره آمــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١٨٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
  اـهفهرست نمودار

  س
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عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان                                                                                                          
 صفحه

 ٢٢  --   نظری روابط ینب شاخص هامدل ) : ١-١(منودار مشاره  
                                                                                         ۵۴  ----   دایره فقر یا دایره خبیثه) : ١-٢(منودار مشاره 
 ۶٢  --------------  ل اقتصادی فقرلع) : ٢-٢(منودار مشاره 
 ۶۴  --------   رابطه فقر و حمیط زیست) : ٣-٢(منودار مشاره 

ــاره منــو ــق  ) : ١-٣(دار مش ــای مطل ــداقل دم ــداکثر و ح ح
  شهرســـــــــتان کـــــــــامشر در دوره آمـــــــــاری

)١٣٨۶-١٣۶۵(
  ------------------------------------------------  

٩١ 
میــانگین تغییــرات رطوبــت نســبی ) : ٢-٣(منــودار مشــاره 

 شهرسـتان کـامشر  در ایسـتگاه سـینوپتیک    به درصد ماهانه
 ٩٣  -------------------------   )١٣۶۵-١٣٨۶دوره آماری (

ــاره  ــارش ) : ٣-٣(منــودار مش ــیمرت میــانگین ب ــه میل ر دب
ــامشر  ــتان کـ ــینوپتیک شهرسـ ــتگاه سـ ــاری  ایسـ   دوره آمـ

)١٣٨۶-١٣۶۵(   ------------------------------------  ٩۴ 
آمربوترمیک اقلیمی شهرستان کـامشر طـی   ) : ۴-٣(منودار مشاره 
 ٩۵  ---------------------------  )١٣۶۵-١٣٨۶(دوره آماری

مجعیت شهرستان کامشر به تفکیک مناطق ) : ۵-٣(منودار مشاره 
ــتایی ــهری و روســــــــ ــاطع  شــــــــ   در مقــــــــ

ــف  ــانی خمتلـــــــــــــــــــ زمـــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١١٣ 
هرم سنی مجعیت شهرستان کـامشر در سـال   ) : ۶-٣(منودار مشاره 

١٣٨۵  --------------------------------------------  ١١٨ 
های  مجعیت شاغل شهرستان کامشر در خبش) : ٧-٣(منودار مشاره 

ــاورزی   صــــــــــــــــــــنعت  ،کشــــــــــــــــــ
ــدمات و خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١١٨ 

 ١٣۵  --------  اجزای منابع اکولوژیکی) : ١-۴(منودار مشاره 
تاثیر کاهش آبدهی منابع آبـی روسـتا   ) : ٢-۴(منودار مشاره 

 ١٣٨  -----------------------  راعیبر کاهش تولید حمصوالت ز
عوامــل تــاثیر گــذار بــر میــزان ) : ٣-۴(منــودار مشــاره 

ــد   ــاهش درآمـــــ ــی و کـــــ ــدات زراعـــــ   تولیـــــ
ــتایی  ــانوار روســـــــــــــــــ خـــــــــــــــــ

  ------------------------------------------------  
١۴٣  

بررسـی تـاثیر یخبنـدان بـر کـاهش      ) : ۴-۴(منودار مشاره 
ــی در روســـــــــتاهای   ــدات زراعـــــــ   تولیـــــــ

ــتانی   ــتی و کوهســــــــــــــــ دشــــــــــــــــ
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  ------------------------------------------------  
١۴۶ 

بررسی میزان درآمد کشـاورزان قبـل و   ) : ۵-۴(منودار مشاره 
 ١۴٨  -----------------------------  د از وقوع خشکسالیبع

میزان کاهش درآمد کشاورزان بعد از ) : ۶-۴(منودار مشاره 
  بــــــــــروز خشکســــــــــالی در روســــــــــتاهای

ــتانی    ــتی و کوهســــــــــــــــ دشــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۵٠ 
وضعیت روستاهای جامعه منونه بـه حلـاظ   ) : ٧-۴(منودار مشاره 

 ١۵١  ---------------------------------  تامین منابع آبی
ــاره   ــودار مش ــه   ) : ٨-۴(من ــد ماهیان ــزان درآم ــی می بررس

 ١۵٣  ----------------------  روستایی حجم منونه خانوارهای
بررسـی وضـعیت مهـاجرت در روسـتاهای     ) : ٩-۴(منودار مشاره 

 ١۵٧  --------------------------------------------  دشتی
مقایسه میزان مهاجر پذیری روستاهای ) : ١٠-۴(منودار مشاره 

 ١۵٩  ---------------------------------  دشتی و کوهستانی
بررسی اثر عوامل اکولوژیک بر فقر ) : ١١-۴(منودار مشاره 

  اقتصـــــــــادی ســـــــــکونتگاههای روســـــــــتایی
ــتان  شهرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۶٠ 
بررسی قیمت آب در روستاهای منونـه  ) : ١٢-۴(ودار مشاره من

  قبــــــــل و بعــــــــد از وقــــــــوع پدیــــــــده
ــالی  خشکســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ------------------------------------------------  

١۶۴ 
بررسی عوامل اکولوژیکی موثر بر کاهش ) : ١-۵(منودار مشاره 

 ١٨٣  -------------------------  درآمد خانوارهای روستایی
تغییرات جمموع بارنـدگی در سـال هـای    ) : ٢-۵(منودار مشاره 

١٣٨۶-١٣۶١٨  ---------------------------------------  ٨۴ 
 

  
  اـه فهرست نقشه

عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان                                                                                        
  صفحه

موقعیت شهرستان کامشر در استان خراسان ) : ١-٣(نقشه مشاره 
 ٨٣  -------------------------------------------  رضوی 

 ٨۵  -------  توپوگرافی شهرستان کامشر ) : ٢-٣(نقشه مشاره 
 ٨٨  ------   زمین شناسی شهرستان کامشر) : ٣-٣(نقشه مشاره 
 ١٠٢  ------  شبکه زهکشی شهرستان کامشر ) : ۴-٣(نقشه مشاره 
 ١٠۵  ------  پوشش گیاهی شهرستان کامشر ) : ۵-٣(نقشه مشاره 

  ت
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 ١٠٧  -------  گیاهي شهرستان كامشر  پوشش) : ۶ـ٣(نقشه مشاره 
 ١١١  ----  کاربری اراضی شهرستان کامشر ) : ٧-٣(نقشه مشاره 

 
 

 اـفهرست عکس ه  

ار در شهرستان کـامشر  سرمازدگی باغات ان) : ١-۴(عکس مشاره 
 ١۴۵  -------------------------------------  ١٣٨۶در سال 

 
 
 

 
   ر

 

 

 اولفصل 
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 هـمقدم   

اجتمـاعی و فرهنگـی    ،علی رغـم پیشـرفت هـای اقتصـادی    

هنوز میلیون هـا   ،کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر

کـه رقـم چشـمگیری از آـا را      ،نفر از مجعیت این کشـورها 

مـی  در فقر و حمرومیـت بـه سـر     ،روستاییان تشکیل می دهند

در . برند و از حداقل امکانات زندگی معمولی بی هبـره انـد  

حـدود   ١٣٨٥ایران بر اساس نتایج آخرین آمار سرمشاری سـال  

. درصد مجعیت کشور در مناطق روستایی ساکن بوده انـد  ٥٤/٣١

اگرچه مجعیت شهری بیشرت از مجعیت روستایی است اما با عنایت 

بـر روسـتاها در    به ساختارهای ویژه و حمدودیت هـای حـاکم  

توجه به فقر روستایی و تالش در راسـتای   ،مقایسه با شهرها

جلوگیری از بروز یا گسـرتش فقـر در ایـن منـاطق بایـد در      

از سوی دیگـر درآمـد   . اولویت برنامه های دولت قرار گیرد

بــاالخص در  ،در روســتاها بیشــرت دســتخوش تغییــر مــی گــردد

دتا بر فعالیت های اقتصادهای روستایی توسعه نیافته که عم

کشاورزی و دامی متکی است کـه خـود تـابع قانومننـدی هـای      

از این رو درجه آسـیب پـذیری روسـتاییان    . زیستی می باشد

باال رفته و بر ) باالخص گروههای درآمدی پایین در روستاها(

شـواهد و نتـایج   . امهیت بررسی فقـر روسـتایی مـی افزایـد    

های بین املللـی و برخـی   حتقیقات به عمل آمده توسط سازمان 

دال بر این است کـه در کشـورهای توسـعه نیافتـه      ،کشورها

لـذا  . درصد قابل توجهی از فقرا در روستاها سکونت دارنـد 
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با توجه به موضوع مورد بررسی در این فصل به تشریح کلیات 

پیشـینه   ،اهداف حتقیق ،فرضیات حتقیق ،حتقیق شامل طرح مسئله

 .و روش حتقیق می پردازیم

 

 

 

 

 

 

 

 ه ـطرح مسئل -١-١

 ،رکن اصلي هر حتقیق علمي را بیان مسئله تشکیل مـي دهـد  

ــود    ــاي خـــ ــت هـــ ــه فعالیـــ ــق کلیـــ ــرا حمقـــ   زیـــ

در ایـن مرحلـه مسـئله حتقیـق     . را بر پایه آن شکل مي دهد

ــود     ــي شــ ــه مــ ــق متوجــ ــود و حمقــ ــي شــ ــخص مــ   مشــ

 ) ٨٣: ١٣٨٢ ،حافظ نیا( .که ناشناخته و جمهول او چیست

اگر حمقق مرحله بیان مسئله را جدي نگريد و یـا بـا بـي    

ــذرد   ــار آن بگـــ ــيت از کنـــ ــي دقـــ ــلگي و بـــ   حوصـــ

و نتواند شالوده مناسيب براي فعالیت هاي بصري پایه ریـزي  

. خنواهد توانست حتقیق را به حنو مطلوب به اجنام برسـاند  ،کند
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  در واقـع پژوهشـگر امهیـت حتقیـق را از جمـراي بیـان مسـئله        

 ). ٣٤-٣٥: ١٣٧٧ ،مارشال(ز مي دارد ابرا

به بررسی عوامل اکولوژیکی  ،بر این اساس در این پژوهش    

موثر بر فقر اقتصادی سـکونتگاههای روسـتایی در شهرسـتان    

 .کامشر می پردازیم

کلمه فقر در کتب لغت به معـين نیـاز و احتیـاج انسـان     

ــکل     ــوان مشـ ــه عنـ ــاني بـ ــوال زمـ ــت و معمـ ــده اسـ   آمـ

ظر مي مناید که با عـدم ارضـاي ایـن نیـاز و     معضل جلب ن و

مشکالت روحي و جسـمي   ،انسان داراي نیاز ،پاسخ ندادن به آن

  پیـدا منایـد و رونـد زنـدگي معمـول او دچـار اخـتالل شـود         

 ). ١٠٩: ١٣٧٥ ،بنیانیان(

فقر به معناي ناداري، هتیدسيت و تنگدسيت است، ويل مفهـوم  

ــاليت  ــه حـــ ــام آن بـــ ــي  عـــ ــه مـــ ــود گفتـــ   شـــ

بـا توجـه    .نگردد تامینازهاي فطري و طبیعي انسان نیکه  

تواند ابعاد خمتلفي داشته باشـد،   مزبور، فقر مي به نیازهاي

فقـر فرهنگـي، فقـر     نظري فقر معنوي، فقـر عـاطفي و روحـي،   

  سیاســـــــي، فقـــــــر رفـــــــاهي و خـــــــدماتي،    

عنوان فقر و فقري خبش  اما آنچه که به... .  فقر اقتصادي و 

ن مساله را به خود اختصاص داده اسـت  اي از ادبیات ای عمده

نظران  بر پدیده فقر اقتصادي است، که عمدتا توسط صاحب ناظر

اقتصاددانان، جغرافیدانان و جامعه شناسان  توسعه، به ویژه
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نیز در مهني قلمرو  به آن پرداخته شده است و موضوع این حتقیق

 .قرار دارد

حقایق  ،اريفقر و بیم ،گرسنگي ،دور ˝در گذشته هاي نسبتا

  مــــــزمين بودنــــــد کــــــه جــــــزء سرنوشــــــت      

به طـور دوره اي   خماطرات ،و تقدیر انساني به مشار مي آمدند

افزایش مي یافتند و گمان مي رفـت کـه فشـار قضـا و قـدر      

چنني افکار موهومي که مهان حالـت تسـلیم   . تشدید یافته است

یک امر احرتاز ناپذیر بود به تدریج در حـال حمـو    در برابر

مهه مردم و بسیاري از جهان سومي ها دریافته اند . ستشدن ا

که امکان زندگي کردن در شرایطي کامال متفـاوت بـا اوضـاع    

یکي از دالیل پیدایش این آگاهي . کنوني به خوبي وجود دارد

مي تواند پدیده مهاجرت به شهرهاي بزرگ باشد کـه آـا را   

 .مي سازدمل و زندگي لوکس روبه رو با گستاخ ترین مظاهر جت

تفاوت میان حنوه زندگي  ،به طور کلي از اوایل قرن نوزده

مردم مناطق خمتلف جهان شناخته شد و بروز نـابرابري هـا و   

اندیشمندان و نظریه پـردازان  ،عواقب آن ها  بي عداليت ها و

را به ارائه فرضیاتي پريامون علل و عوامل موثر در پیدایش 

 ).١: ١٣٧٥ ،فين(فقر واداشت 

کیفي بودن فقر به دلیل . است مقوله اي کیفي و نسيبفقر 

رابطه آن با کیفیت تنوع زندگي انساا است و نسيب بودن آن 

به دلیل مطرح شدن آن در برابر سایر انساا و جوامع دیگر 

ــت ــني . اســــــــــــــــــــــ   مهــــــــــــــــــــــ
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دو ویژگي براي مقوله فقر کايف است که امکانات حتلیل علمـي  

مسئله علمي در مـورد یـک    طرح یک ،چرا که. آن را حمدود کند

نیاز به اندازه گـريي پدیـده مـورد مطالعـه دارد و      ،پدیده

بـه مشـار    بس مشکل امري ،اندازه گريي پدیده هاي کیفي و نسيب

علـت  . دربـاره فقـر تعریـف واحـدي وجـود نـدارد      . مـی رود 

پراکندگي در تعریف این است که در فرآیند تعریف به جنبـه  

و تنـها بـه برخـي از آن هـا      ،هاي خمتلف موضوع توجه نشـده 

 .پرداخته شده است

فقري به کسي اطالق شده است که از سطحي از  ،در حتقیق حاضر

درآمد برخوردار باشد که براي تامني نیازهـاي معیشـيت وي و   

 .خانواده اش کفایت نکند
فقر هنگامي وجود دارد که شخص یا اشخاصي نتواننـد بـه   

ــایش  ــطحي از آســــــ ــه(ســــــ ــوال جنبــــــ   معمــــــ
حـداقل معقـول    ،که بر اساس معیارهاي آن جامعه) آن  مادي 

  دســـــت یابنـــــد  ،بـــــه حســـــاب مـــــي آیـــــد   
از تعامل پیچیده عواملي نظري  معموال فقر). ٣: ١٣٧٨ ،گایها( 

 ،مهارهتـا  ،)مثال عدم دسرتسي بـه زمـني   (برخورداري هاي حمدود 
و آسیب پذیري در مقابل شوک هایي که  ،برخورداري از اعتبار

  نظــــــــــــــــــــــام تولیــــــــــــــــــــــد  
 .سرچشمه مي گريد) مانند خشکسايل( را متاثر مي سازند 

شـن و  اشتیاق براي هبرت زیسنت و حرکت به سوي فرداهاي رو 
  ه،داشـــــــنت ســـــــرزمیين سرشـــــــار از رفـــــــا    

اکثریـت سیاسـتمداران و   . از آرمان هاي بزرگ هر مليت اسـت 
اقتصاددانان نیک اندیش در چـارچوب منـافع ملـي خـود بـه      
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راي سرعت خبشیدن بـه رونـد رشـد و    جستجوي راهربدهاي عملي ب
 .توسعه اقتصادي کشورهایشان هستند

روستا و جامعه روستایي خبش مهمـي از جوامـع در حـال      
ویـژه در ایـن     جتربه توسـعه بـه  . توسعه را تشکیل مي دهد

گروه از جوامع نشان مي دهد که توسعه روستایي نقـش مهمـي   
ه گونـه اي  بـ . در رسیدن به اهداف توسعه در سطح ملي دارد

توسعه روستایي را موتـور حمرکـه    ،که بسیاري از صاحب نظران
توسعه در کشورهاي جهان سـوم بـه خصـوص در مراحـل اولیـه      
توسعه دانسته و دستیابي به آن را ضرورتي اجتناب ناپـذیر  

 .مي دانند
فقر در جوامع روستایي یکي از مسـائل و معضـالت مهـم و    
  اساســـــــي کشـــــــورهاي در حـــــــال توســـــــعه     

شغل و حملي کـه   ،جنس ،افراد با توجه به سن. مشار مي رودبه 
در آن زندگي مي کنند داراي جمموعه اي از نیازهـاي اساسـي   
براي زندگي هستند که به وسـیله مقـادیر مشخصـي از مـواد     

  مســـــــــــــکن  ،پوشـــــــــــــاکي ،غـــــــــــــذای
 ،علريغم پیشـرفت هـاي اقتصـادي   . و سایر اقالم تعریف مي شود

  ياجتمـــــــــاعي و فرهنگـــــــــي در کشـــــــــورها   
در حال توسعه خبش چشمگريي از فقرا را روستائیان تشکیل مي  

دهند که مهچنان از حداقل امکانات زندگي معمـويل حمـروم مـي    
 .باشند

بـر   ١٩٨٠-١٩٨٧مجعیت فقراي جوامع روستایي در سال هـاي  
جهاني خواروبار و کشاورزي از  سازمان)  F.A.O (اساس گزارش 

ر رسیده است و خبش وسیعي میلیون نف ٨٠٨میلیون نفر به  ٧٨٣
 ). ١: ١٣٧٨ ،گایها( .داز این افراد در آسیا به سر مي برن
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 کـاهش مسـئله   ،یکي از مهمرتین عوامل اجياد فقر روسـتایي 

را تشکیل ) سیکل(با درآمد پایني یک دور  ،سطح بازدهي تولید

ایـن امـر   . مي دهند که هر یک تقویـت کننـده دیگـري اسـت    

ــادي   ــدي اقتصــــــــــــــــــ   فرآینــــــــــــــــــ

ماعي است که اشخاص کم درآمـد روسـتایي را از داشـنت    اجت و

 ،سـطح پـایني بـازدهي    ايل تولید حمروم مي کند و ناگزیرسطح ع

 ،هلسـائي زاده (.درآمدي را براي آنان به ارمغان خنواهـد آورد 

 .)١٣٧٤: ٩فصلنامه مشاره 

درآمد روستاییان و نوسانات احتمالی آن که متـاثر از   

ت روستایی است از عوامـل عمـده   ساختارهای تولید و مقتضیا

واقعیت این است کـه  . ای است که در فقر روستایی موثر است

ساختار سنيت مناطق روسـتایي بسـیاري از کشـورهاي در حـال     

 ،در عـني حـال  . توسعه مانع اصلي افزایش هبره وري منابع است

ضعف جدي سیسـتم نگهـداري آـا نیـز      ،کمبود امور زیربنایي

ارث مهراه با افزایش مجعیـت موجـب خـردي     قوانني. وجود دارد

بیشرت اراضي هبره برداریها مي شود کـه در واقـع بـه دلیـل     

تولید آا از صرفه  ،حمدودیت هاي استفاده از تکنولوژي جدید

خمـاطره پـذیري تولیـد کشـاورزي در      .اقتصادي خارج مي شود

عرضـه   ،بسته بندي ،مقابل حوادث طبیعي و ضعف نظام نگهداري

نني ناعادالنه بـودن رابطـه مبادلـه بـر علیـه حمصـوالت       و مهچ

به  ،نابرابري ختصیص منابع به زیان مناطق روستایي ،کشاورزي

زاهـدي  (.تشدید واستمرار فقر مناطق روستایي منجر مي شـود 
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 ) ٣٣٦-٣٣٧: ١٣٧٥ ،عبقري

حمیط روستایي به دلیل ویژگـي هـاي خـاص اکولـوژیکي از     

 ،عـواملي چـون آب و هـوا    .ساختارهاي متنوعي برخوردار است

  منـابع آب و سـایر    ،شرایط پسيت بلندي و وضعیت فیزیکي زمـني 

عوامل طبیعي هر یک در شکل گريي و روند حیات آـا اعـم از   

تاثري خاص خود را بر جـاي مـي    ،پوشاک و تولید ،خوراک ،مسکن

درصـد نقـاط    ٦٧حـدود   ،بـر اسـاس اطالعـات موجـود    . گذارند

 ،تان و یا کوهپایه ها مستقر شده اندروستایي کشور در کوهس

و بقیه به پـريوي از عـوارض طبیعـي در     ،درصد در دشت ها ١٣

حاشـیه دریاچـه    ،ساحل دریـایي  ،کویري ،حمیط هاي رودخانه اي

وزارت جهـاد  ( جزیره اي و بندري واقع شده انـد  ،هاي داخلي

 ). ٦١: ١٣٧٧ ،سازندگي
ز منـابع  درصد مصـاحل سـاختماني روسـتایي ا    ٧٠بیش از  

ــل   ــت و گــــ ــم از خشــــ ــود اعــــ ــنگ  ،موجــــ   ســــ
کـه   ،ساخته شده اسـت ... سنگ و گچ و الیاف گیاهي و ،و چوب

نزدیک بـه   ،این نوع مصاحل قبل از گسرتش وسایل محل ونقل جدید
. متامي مصاحل ساختماني مسـاکن روسـتایي را تشـکیل مـي داد    

لباس را نیز طبیعت و امکاناتي که در  الگوي غالب خوراک و
اما با اجياد حتوالت . ار آنان قرار مي داد تعیني مي کرداختی

مهزمـان بـا تسـهیل در     ،جدید و تسلط نسيب انسان بـر طبیعـت  
ــواحي   ــایر نـــــــ ــه ســـــــ ــي بـــــــ   ،دسرتســـــــ

کم و بیش نقش طبیعت در خبـش هـایي از نیازهـاي روسـتایي      
ــت    ــده اسـ ــر شـ ــادل تـ ــر    ،متعـ ــي دیگـ ــا در بعضـ   امـ
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عوامـل طبیعـي    ،دبه ویژه تعیني حمل استقرار و الگوهاي تولی
ــوز ــش هنــ ــه عهــــده دارنــــد    نقــ ــلي را بــ   . اصــ

در ابعاد مجعیيت و مسائل مربوط به آن نیز به ویـژه در      
نوع . عوامل یاد شده تا حد زیادي موثر است ،زندگي روستایي

تراکم نسيب و حيت میزان سواد و کـم و   ،اشتغال و درآمد ،کشت
منـي توانـد    ،آنان از روستا و یا به مست روسـتا  کیف مهاجرت
 . پذیري از عوامل طبیعي باشد بدون تاثري

بارزترین و ملموس ترین تاثري عوامـل طبیعـي در زنـدگي    
 ،در تولید روستایي است ،آن روستایي بعد از مسکن و مشخصات

زیرا تولیدات روستایي تابعي است از حمیط طبیعي که خانوار 
سـعي کـرده   اگرچه آا مهواره  ،روستایي در آن زندگي مي کند

ــیط     ــي حمـــ ــاي طبیعـــ ــدودیت هـــ ــا حمـــ ــد تـــ   انـــ
اما در نظام سنيت این قابلیت مهـواره   ،را به حداقل برسانند

 ). ١٣٤: ١٣٨٠ ،حسیين ابري(وجود دارد 
 عنـا بـه ایـن م  ) یطبیع(ل اکولوژیکي فقر ناشي از عوام

است که شرایط نامناسيب در طبیعت بـه وجـود آیـد و شـرایط     
خبـورد  تولید غذا به شکلي به هم طبیعي متعادل و الزم براي 

 .تولید مواد غذایي بـه وجـود آیـد    که کاهش چشمگريي در امر
مثال کاهش نزوالت آمساني و نقـش آن در تولیـد و یـا وضـعیت     

 وهستاني و نقش آن در فرسایش خاکتوپوگرايف زمني در نواحي ک
که می تواند منجر به کاهش تولیـد و در نتیجـه فقـر    ... و

 .جامعه شود
ا از آجنا که تولیدات کشاورزی بستگی شدید به اوضـاع  لذ

به مهین منظور پدیده های طبیعی ماننـد   ؛طبیعی و جوی دارد
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گرمـای بـیش از انـدازه و حـوادثی      ،یخبندان ،سیل ،خشکسالی
نظیر اینها موجب نوسان در درآمد کشاورزان می شود و آسیب 

قسـمت  با توجه به ایـن کـه   . پذیری آا را افزایش می دهد
عمده ای از کشور ایران در منطقه خشک و نیمـه خشـک واقـع    

خاک و شـرایط جـوی از مهمرتیـن عوامـل حمـدود       ،آب ؛شده است
. اقتصادی و اجتماعی به مشار می روند ،کننده توسعه کشاورزی

شهرستان کامشر نیز به دلیـل ویژگـی هـای توپـوگرافی خـاص      
کمبـود آب و  دارای پیچیدگی های اقلیمی زیادی می باشد که 

باال یا پایین رفنت درجه حرارت که متاثر از عوامل اقلیمـی  
اسـت مشـکالت عدیـده ای را بـر سـر راه توسـعه کشـاورزی و        

 ،نیز در این حتقیقبر این اساس . عمرانی به وجود آورده است
در بني عوامل اکولوژیکي موثر بر فقر با در نظر گرفنت شاخص 

یجــه کــاهش منــابع آب در نتو  شبــارکمبــود : هــایي چــون 
سـرمازدگی   ،بروز پدیـده خشکسـالی سـالیان اخیـر     ،شهرستان

افزایش درجه حرارت  ،حمصوالت بر اثر یخبندان های غیر منتظره
سعی داریم نقش عوامـل  ... خصوصا در فصول هبار و تابستان و

ذکر شده را بر فقر اقتصادی حاکم بر سکونتگاههای روستایی 
هرستان کـامشر مـورد حتلیـل قـرار     واقع در دشت و کوهپایه ش

 . دهیم

 سواالت حتقیق  -٢-١

اقتصـادي سـکونتگاه    یکي از مهمرتین عوامل موثر بر فقر

  هـــــاي روســـــتایي در شهرســـــتان کـــــامشر مســـــاله 

متغريهـاي اکولـوژیکي   . اکولوژي و عوامل مرتتب بـر آن اسـت  

کمبود زمین در مناطق  ،توپوگرافی ،آب و هوا: منطقه ازمجله 
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... سرمازدگي هـاي اخـري و   ،خشکسايل هاي پي در پي ،کوهستانی

 اقتصادي روستاها و در نتیجه اجياد مسائل باعث افزایش فقر

 .و مشکالت متعدد از مجله مهاجرت از روستا به شهر شده است

 :هاي اصلي حتقیق عبارتند از بر این اساس سوال

آیا میان فقراقتصادي سـکونتگاه هـاي روسـتایي بـا     ) ١

ولوژیکي شهرسـتان کـامشر رابطـه معنـاداري وجـود      شرایط اک

 دارد؟

کـدامیک از عوامـل اکولوژیـک بیشـرتین     نقش آفرینـی  ) ٢

 دارد؟ ییروستاسکونتگاههای اقتصادي  اثرات را بر فقر

اقتصـادي   آیا عوامل اکولوژیک اثرات یکساني بر فقر) ٣

ــيت  ــتاني و دشــــــــ ــتاهاي کوهســــــــ   در روســــــــ

 داشته است؟ 

 

 رضیات حتقیق ف -٣-١

رضیه عبارت است از حدس معقـول یـا گمـاني مبـتين بـر      ف

چندین  ،از این رو حمقق ممکن است هنگام مطالعه. مدارک موجود

فرضیه بسازد و در ایت یکـي را کـه بـا مسـاله سـازگاري      

داشته باشد و یا به طور رضایت خبشي متـام مـدارک را تبـیني    

له حتـت  فرضیه حل معقول مسا ،به سخن ساده. کند انتخاب مناید

 ) ٨٠-٨١: ١٣٦١کجوري ، ،مهراد (  .بررسي را نشان مي دهد

پـژوهش   فرضیه چارچوبي براي گزارش نتایج ،طبق نظر دالور

توان فرضیه اي را به صورت  ميدر هر پژوهش . فراهم مي آورد
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جمزا انتخاب کرد و مورد آزمون قرار داد و سـراجنام نتـاجيي   

ک ارزشـیابي ـایي   پـس در یـ  . از آن استخراج و گزارش کرد

  یــــاي مهمــــي برخوردارنــــد    فرضــــیه هــــا از مزا  

 ) ٧٤: ١٣٧٨ ،دالور( .پژوهش را به عهده دارند زیرا هدایت

فرضیه حدس یا گمان معقول حمقـق در رابطـه بـا     ،در واقع   

پاسخی که حمقق به سواالت مطرح شده می . سواالت مطرح شده است

 .دهد و برای اثبات آن تالش علمی می مناید

 :در این حتقیق فرضیات ما عبارتند از بر این اساس، 

میان فقراقتصادي سکونتگاه هـاي روسـتایي شهرسـتان    ) ١

 .کامشر با عوامل اکولوژیک رابطه معناداري وجود دارد

عوامل اکولوژیـک اثـرات سـریعرتي را بـر روسـتاهاي      ) ٢

کوهستاني در مقایسه با روستاهاي دشيت گذاشته و در نتیجـه  

 .ي کوهستاني را آسیب پذیرتر مي منایدروستاها

مـوثر بـر تشـدید فقـر       عوامل اکولوژیـک  از مهمرتین) ٣

پدیـده  اقتصادی سکونتگاههای روستایی ناحیه مورد مطالعـه  

 .است خشکسايل

 

  اهداف حتقیق -٤-١

اهداف بنیـادی در   ،بر اساس طرح ریزی مساله و فرضیات حتقیق

 :باشد  این پژوهش به شرح ذیل قابل توجه می

ــادي  ) ١ ــر فقراقتص ــوثر ب ــوژیکي م ــل اکول ــناخت عوام ش

 .روستاهاي شهرستان
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ــر     ) ٢ ــوثر ب ــوژیکي م ــل اکول ــي عوام ــه تطبیق مقایس

 .فقراقتصادي روستاهاي کوهستاني و دشيت

ارائه راهکارهاي مناسب بـراي کـاهش اثـرات بالیـاي     ) ٣

 .طبیعي در مناطق روستایي شهرستان

جهـت اسـتفاده هبینـه از    ارائه راهکارهاي مناسب در ) ٤

 .منابع طبیعي موجود در روستاها

 

  ضرورت اجنام حتقیق -٥-١

ضرورت پرداخنت به مسئله فقر بدین علت است که وجود فقر 

چشمگري در میان افراد جامعه و پایداري آن موجب شـکل گـريي   

نوعي فرهنگ فقر مي شود که خروج از آن به مراتب دشـوارتر  

فقـر کـه منـودی از توسـعه      ،نابراینب .از خروج از فقر است

در صورت  ،سیاسی و فرهنگی است ،اجتماعی –نیافتگی اقتصادی 

 .مهبستگی و سالمت حمیطی جامعه را هتدید می کند ،تداوم

فقر دارای ابعاد حمیطی مهمی است به گونه ای که هـر دو  

فقر بر حمیط اثر می گذارد و حمیط  ،بر یکدیگر اثر می گذارند

فعالیت های انسان تابعی اسـت  . متاثر می سازد نیز فقر را

هیچ نـوع  زیرا  ،از حمیط فیزیکی که وی در آن زندگی می کند

فعالیت انسانی منی تواند جدا از بسرت عوامل و شـرایط حمـیط   

اگرچه انسان مهـواره سـعی   . طبیعی صورت گیرد و تکامل یابد

اما  ؛کرده است تا حمدودیت های فیزیکی را به حداقل برساند

آب  ،خاک ؛یعنی، با مظاهر و جنبه های گوناگون خود ،طبیعت
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در نواحی خمتلف امکانات متنوعی را بـرای توسـعه    ،و اقلیم

حمققان اولیه  ،از مدهتا پیش. در اختیار انسان قرار می دهد

سعی داشتند توضیح دهند که چگونه تغییرات حمیطی بر روی حمل 

رگ بـر امهیـت مهـاهنگی    مک ها. های کشاورزی تاثیر می گذارد

و نیـاز بـه درک و مطابقـت دادن منـابع      انسان با طبیعـت 

با پیـروی از ایـن   . طبیعی با نیازهای او تاکید کرده است

 ،نامیـد  »اکولـوژیکی  واقـع گرایـی    «اصول که وی آا را 

، نشان داد که چگونه طبیعت می تواند مولد حمدودیت ها باشد

ــار  ــا را در اختی ــوط راهنم ــا خط ــد   و ی ــرار ده ــان ق   انس

پـرورش  . تا او را در حل مشـکالت زیسـت حمیطـی یـاری منایـد     

گیاهان زراعی و دامپروری وابسته به حمیط زیست طبیعی بوده 

امکـان تغییـر اکوسیسـتم    . و حمدودیت های خاص خود را دارد

اما این امـر   ،طبیعی در نواحی خشک و نیمه خشک وجود دارد

سیسـتم  . قابل اجنام می باشدتنها در ازای صرف هزینه گزاف 

حتـت   ،های کشاورزی تا زمانی که شرایط فیزیکی تغییر نکنند

بنـابراین مالحظـه مـی شـود کـه      . تاثیر آا واقع می شوند

در تعیین نوع گونه های گیـاهی   عوامل حمیطیاقلیم و جمموعه 

، جاسربسینگ(و جانوری هر منطقه نقش مهمی را بر عهده دارند

٧٦: ١٣٨٥( . 

از مهمرتین عوامل موثر بر فقر روستایی در شهرستان  یکی

با توجه به . کامشر مساله اکولوژی و عوامل مرتتب بر آن است

این که شهرستان کامشر نیز در منطقه خشک و نیمه خشک واقـع  
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خاک و شـرایط جـوی از مهمرتیـن عوامـل حمـدود       ،آب ؛شده است

منطقه به  اقتصادی و اجتماعی در این ،کننده توسعه کشاورزی

کاهش آبـدهی منـابع آبـی شهرسـتان و وقـوع      . مشار می روند

سرمازدگی حمصوالت کشاورزی بر اثر یخبندان های غیر  ،خشکسالی

مشکالت عدیده ای را بر سر راه توسعه کشاورزی ... منتظره و

به وجود آورده و هـر سـاله خسـارت هـای فراوانـی را بـر       

سـعی   ر ایـن حتقیـق  دبر این اساس . کشاورزان وارد می سازد

شـده نقـش عوامـل ذکـر شـده بـر فقـر اقتصـادی حـاکم بـر           

سکونتگاههای روستایی شهرسـتان کـامشر مـورد بررسـی قـرار      

در برنامه ریزي هاي كشاورزي نسبت بـه   چنانچهزیرا . گیرد

 ،نقش عوامل و عناصر جوي آگاهي كـايف وجـود نداشـته باشـد    

ست كه در بیشرت ثابت شده او توفیق چنداني حاصل خنواهد شد؛ 

موارد بازده كم حمصوالت كشاورزي نتیجه عدم حفظ و نـاتواني  

 . در اجياد شرایط متعادل جوي است

 

  پژوهشابقه اجنام س -٦-١

مطالعه ادبیات و سوابق مساله حتقیق به حمقق کمک مي کند 

تا نسبت به موضوع اشراف زیادتري پیدا کرده و بر اطالعـات  

طبعـا ایـن   . شـود  مطالعه افزوده وي در زمینه موضوع مورد

 ،د که حمقق با دید بازتري مساله را ببیندشوآگاهي باعث مي 

و در نتیجـه بـر    ،فضاي نگرش به مساله را روشـن تـر منایـد   

بر اساس آگـاهي از معلومـات   . مساله تسلط بیشرتي پیدا کند
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یعين وقـت   ،حاصله اقدام به دوباره کاري و تکرار خنواهد کرد

دجه را صرف روشن کردن موضـوعاتي کـه تـاکنون    و توان و بو

  روشـــــــــن شـــــــــده خنواهـــــــــد منـــــــــود    

مطالعه ادبیـات  . و به کاري جدید و ابتکاري دست خواهد زد

و سوابق مساله حمقق را کمک خواهد منود تـا متغريهـاي مـورد    

نظر در مطالعه را هبرت شناسایي و روابط علت و معلـويل آـا   

ب مدهلاي نظري تبیني مناید را با توجه به جتارب گذشته در قال

 ). ١٤٠: ١٣٨٥ ،صفرزاده  ،فرهنگي(

بـه اواخـر    ،مطالعات علمي درباره فقر و مبارزه بـا آن 

 ١٨٩٧در سـال   ١قرن نوزدهم باز مي گردد که به حتقیقات بـوث 

نیـز   ٢راونرتي ١٩٠١سپس در سال  .در انگلستان مربوط مي شود

 ،تفــاوتبــه منظــور بررســي فقــر در انگلســتان بــا روشــي م

بر مبناي  ،مطالعاتي را اجنام داد که شاخص و استاندارد فقر

دیگـر نیازمنـدي هـاي     برآوردي از حداقل میـزان تغذیـه و  

حتقیقي پريامون امرار معاش و  ٣باويل ١٩٠٢در سال . زندگي بود

او در روش شناسـي  . فقر در چهار شهر انگلستان آغـاز کـرد  

و در مطالعات بعـدي   د،راز روش منونه گريي استفاده ک ،حتقیقي

بـاويل در  . این روش به عنوان یک الگوي مطلوب پذیرفته شـد 

حيت احتمال احنراف ناشي از پاسخ ندادن یـا   د،منونه حتقیق خو

مهزمان با  .را پیش بیين کرده بود عدم دسرتسي به افراد منونه

                                                        
1 - Booth  

2 - Rowntree                                                                                                
3 -. Bowly 
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کشور امریکا نیز در زمینه فقر وارد صحنه شد  ،این مطالعات

 ،به حماسبه خط فقر پرداخت که این مهم ١هانرت ١٩٠٤و در سال 

.                                                                                    موجب حتقیقات دیگري در زمینه مفهوم حداقل رفاه شد

به مهـه پرسـي    ،راونرتي بار دیگر ١٩٥٠و  ١٩٣٦در ساهلاي  

ــهر یـــــــورک  ــت ٢در شـــــ   یقـــــــاتحتق. پرداخـــــ

او ماخذ استاندارد اطالعاتي براي مطالعه چگـونگي کـارکرد   

ــاهلاي      ــس از ســ ــان پــ ــاهي آن زمــ ــت رفــ                                                                      ١٩٨٤دولــ

اغلـب صـاحب نظـران نتیجـه گـريي       ،براساس حتقیق مزبور. شد

سیاسـت هـاي    کردند که سیاست فقرزدایي با ترکیيب از اجراي

تامني اشتغال کامـل و پرداخـت مزایـاي اجتمـاعي بیشـرت در      

شک و تردید در مورد این نتیجـه  . انگلستان موثر بوده است

و ٣گريي ها با حتقیقات جتربي جامعه شناسان و حتقیقات آبل امسیت

این پژوهش ها نشان داد که . آغاز شد ١٩٦٥در سال  ٤تاونسند

  نفـــــــر  میلیـــــــون ٢حـــــــدود  ١٩٦٠،در ســـــــال 

نتایج پژوهش هاي . زیر خط محایيت تامني اجتماعي قرار داشتند

مزبور را حتقیقات و برآوردهاي رمسـي وزارت هبداشـت و تـامني    

و مهچنني حتقیق جمدد تاونسند در  ٧٠اجتماعي انگلستان در دهه 

در امریکا هـیچ   ١٩٦٠تا قبل از دهه . تایید کرد ١٩٧٩سال 

ر ارائه نشده بـود و سیاسـت   گونه طرحي براي مبارزه با فق

                                                        
1 - Hunter 

2 - York 
3 - Abel,Smith                                                                               

4 - Townsend                                                                                                   
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وجود نداشت تـا ایـن کـه     د،هایي که منجر به فقرزدایي شو

مطالعه بر روي اقشار فقري در امریکا به طور هدفمند اجنـام  

البته مطالعـات پراکنـده اي در ایـن زمینـه توسـط       .گرفت

این مطالعـات   ،اجنام شده بود ٣و گالربایت ٢هارینگتون ١،ملپمن

حاصل . منجر نشد ،ر خصوص فقر موثر باشدبه سیاست هایي که د

مورد فقر در امریکا بود که باعـث   این مطالعات گزارشي در

بـراي خنسـتني   ) رئیس مجهور وقت امریکا(شد در دوران جانسون 

خط فقر و حنوه حماسبه آن توسط مشاور اقتصادي او اجنام  ،بار

ا در مراکز حتقیقاتي بسـیاري از کشـوره   ،به طور مهزمان. گريد

در . به مطالعه تطبیقي فقر بني کشورها پرداختند ،نیز حمققان

 IMFو بعدا  ،٫OECD ILOسازمان هاي بني املللي مانند  ،این بني

فقر را در سطح جهاني مورد بررسـي قـرار دادنـد     نیز مسئله

 .)٤٤-٤٥: ١٣٧٣ ،مهریار(

 WB UNDP٫ ،در حال حاضر افزون بـر سـازمان هـاي فـوق      

،UNRISD  وUNISEF    نیز در این خصوص مطالعات بسـیاري اجنـام

  .داده اند

دیوید هاروي اولني جغرافیداني بود که در کتاب خود حتـت  

مفهوم عـدالت اجتمـاعي را   ) عدالت اجتماعي و شهر (عنوان 

ختصـیص   ،توزیع درآمد در مکاـا  ،در کمک به خري و صالح مهگاني

. ر مي گـريد عادالنه منابع و رفع نیازهاي اساسي مردم به کا

                                                        
1 - Lampman 

2 - Harington                                                                                                  
3 - Galbrith            

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

ــارگري  ــه ک ــاروي ب ــاي ه ــل ه ــاعي را در حتلی ــدالت اجتم  ي ع

بـدین  . انقالب در تفکرات جغرافیـایي مـي دانـد    ،جغرافیایي

ــا     ــه نابرابریهــ ــیم کــ ــي کنــ ــه مــ ــب مالحظــ   ترتیــ

ه پیشگامان علم جغرافیا و فقر از گذشته هاي دور مورد توج

 ).٣٥: ١٣٧٧ ،رضوی(بوده است

حتقیق و پـژوهش پرداختـه    در زمینه فقر افراد زیادی به   

 :چنانکه  ؛اند

طراحي راهربد  «در کتاب خود با عنوان  گایهاـ راگهاو ١

   »کـــــــاهش فقـــــــر در نـــــــواحي روســـــــتایي    

 :می نویسد 

رشد کشاورزي يف نفسه ممکن اسـت تـاثري چنـداني بـر فقـر      

حيت اگر فراینـد رشـد بـه گونـه اي     . روستایي نداشته باشد

بـاز هـم بعضـي     ،شته باشـند باشد که فقرا در آن مشارکت دا

از این فرایند بي  مامتا ،براي منونه ساخلوردگان و ضعفا ،خبشها

  اغلــب هســته اي ســخت و بــزرگ  ،در واقــع. هبــره مــي ماننــد

از افراد دچار فقر مزمن وجود دارد کـه از رشـد کشـاورزي    

ــرد   ــي بــ ــن ر. نفعــــي منــ ــره گــــريي   و،از ایــ   هبــ

ارانه هـاي مـواد   از مداخله هاي مستقیم ضد فقر از قبیل ی

 .امري ضروري است ،غذایي و امور عام املنفعه روستایي

ماهیـت   «در کتاب خود حتـت عنـوان    گالربایتجان کنت  -٢

روستا پدیـده اي رام   فقر در ،که اعتقاد دارد » فقر عمومي

شرایط سخت زندگي در روستاها باعث شده است که . نشدني است
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دامه حیات زندگي کننـد  مردم با حداقل امکانات الزم براي ا

د، یابـ  در این مناطق فقر ادامه مـي . و با فقر سازش منایند

زیرا مردم روستا در یک حالت تعادل فقر زندگي مي کننـد و  

ــد     ــي افتـــــ ــاق مـــــ ــدرت اتفـــــ ــه نـــــ   بـــــ

که چیزي فراتر از حداقل زندگي در سطح امرار معـاش وجـود   

ــد  ــته باشــ ــود   . داشــ ــب شــ ــئله اي موجــ ــر مســ   اگــ

ر از ایـن سـطح بـرود نريوهـایي وجـود      که زندگي مردم فرات

دارند که وارد عمل شده و مردم را به سطح حمرومیت شان باز 

افزایش و هببود سطح درآمد در روستاها یک امر . مي گردانند

 .آید منيطبیعي به مشار 

پدیـده   «در کتـاب  نـوري  و حممـد امیـر   اصغري حممود  -٣

قر و توسعه نیافتگي در ف ،عنوان می کنن د ک ھ    » شناسي فقر و توسعه

شـرایط طبیعـي یکـي از    . جهان سوم عوامل خمتلفي نقـش دارد 

آب و هـواي مناسـب    ،وجود زمني هاي وسیع و مهوار. عوامل است

جنگـل   ،بارندگي فراوان ،براي زندگي و فعالیت هاي کشاورزي

قرار داشنت در منـاطقي کـه بـه     ،هاي انبوه و مراتع فراوان

زلزله  ،کمرت گرفتار مي شود و سیلحوادث و پیشامدهاي طبیعي 

  . زمینه ساز رشد و توسعه است ،و خشکسايل به ندرت رخ مي دهد

نبود شرایط مناسب طبیعي و اقلیمي را مي تـوان از عوامـل   

شـرایط   البته فقر منابع طبیعي و. بازدارنده توسعه دانست

سخت حمیطي هرگز مني تواند جلو توسعه را بگريد و به فقر رنگ 

با شرایط ناسازگار حمیطي مواجـه   کشوري که. نگي بدهدجاودا
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باید بیشرت تالش کند تا بر طبیعـت و نارسـایي هـاي آن     ،است

 .  مسلط شود و راهش را به توسعه بگشاید

بـر مشـردن    «در مقاله خود با عنوان  ادیيب سدهمهدی  -٤

 :می نویسد  » عوامل ایجاد فقر و تعیین سهم هر کدام
 ،علي رغـم پیشـرفت اخرتاعـات    ،اي معاصرمتاسفانه در دنی
بسـیاري  نـاتواني  و  مهچنان شاهد ضعف ،ابداعات صنعيت و علمي

در غلبـه بـر شـرایط جغرافیـایي مـي       سـوم جهان از جوامع 
 ،عالوه بر آن حوادث طبیعي پیش بیين نشده مهچون زلزله. باشیم

حمصـول   مي تواند در از بني بـردن  ...خشکسالی و ،طوفان ،سیل
د و اقشاري از شوو کوشش افراد جامعه موثر واقع تالش  ساهلا

در کشور ما به علـت  . افراد جامعه را به فقر کامل بکشاند
گوناگوني و تفاوهتاي فاحش شرایط جغرافیایي در بـني منـاطق   

وستایي و شـهري منـاطق حمـروم و توسـعه نایافتـه و      ر خمتلف
فقر آنان ده است که علت شیجه فقري کامال مشهود و مشخص درنت

 .را در مهه زمینه ها مي توان مالحظه منود
زمینـه هـای   «سهیال پروین در مقاله خود حتـت عنـوان    -٥

بیان می کند که دوگانگی اقتصـادی   »اقتصادی فقر در ایران
ناشی از اختاذ سیاست های صنعتی شدن و نقش درآمدهای حاصـل  

ابر توزیع نابر ،زمینه های بروز بیکاری ،از نفت در اقتصاد
  بــه طــوری کــه  . درآمــد و فقــر را پدیــد آورده اســت   

و (تصویری بسیار نابرابر از توزیع درآمد  ،های توزیع شاخص 
شدت نابرابری تا اندازه ای است . را نشان می دهند) هزینه

برابـر   ٤/١تقریبا  ،که سهم یک درصد قشر پر درآمد در مصرف
 .سهم بیست درصد فقیر جامعه است
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 حتقیقروش اجنام  -٧-١

حتقیـق حاضـر از نـوع     ،با توجه به موضوع و حمتواي حتقیـق 

کاربردي اسـت کـه حمقـق در نظـر دارد نقـش عوامـل        –حتلیلي 

اکولوژیکي را بر فقـر اقتصـادي سـکونتگاه هـاي روسـتایي      

ــایي    ــاص جغرافی ــه خ ــامشر در دو منطق ــتان ک ــت و (شهرس دش

 .قرار دهد و مقایسه مورد حتلیل) کوهستان

 جامعه آماري تعریف  -١-٧-١

 روسـتایی  ایـن حتقیـق سـکونتگاه هـاي     در جامعه آمـاري 

دسته بندی روستاها بر اسـاس  شهرستان کامشر مي باشد که با 

و بـا  ) متوسـط و بـزرگ   ،کوچـک (تعداد خانوار در سـه طبقـه  

استفاده از روش منونه گیری تصادفی در جمموع سـه روسـتا از   

شهرسـتان  منطقـه کوهسـتانی و سـه روسـتا از منطقـه دشـتی       

 .انتخاب و مورد جتزیه و حتلیل و مقایسه قرار خواهد گرفت

 ،واحد منونه گريي در این حتقیق خانوار روستایي مـي باشـد  

از این رو حجم جامعه آماري با استفاده از آمـار سـرمشاري   

 . خانوار مي باشد  ١٧١٩برابر با  ١٣٨٥سال 

 برآورد حجم منونه  -٢-٧-١

مشاري حمقق بایسيت به متـام اعضـاي   مسائل سر از آجنا که در
از ایـن رو وقـت و زمـان زیـادي      ،جامعه آماري مراجعه کند

ري از موارد گذشـت  براي اجنام کارها نیاز دارد که در بسیا
اما چون منونه گريي بـر  . ن مشکل ساز مي شودازمان براي حمقق

روي خبش حمدودي از جامعه صورت مي گريد لذا سرعت اجنام کارها 
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هزینه هاي اجنـام حتقیـق در برخـي    . ت افزایش مي یابدبه شد
ــت   ــدر باالســـــــــــ ــوارد آنقـــــــــــ   مـــــــــــ

بـه  . که امکان اجنام حتقیق به صورت سرمشاري عمال غري ممکن است
ــي   ــات جتربــــــــــ ــوص در حتقیقــــــــــ   خصــــــــــ

و مواردي که نیاز به چندین بار مراجعه حمقق به عضو جامعه 
. آماري مي باشد و نیاز به آزمایشات پزشکي مورد نظر باشد

از این رو پژوهشگران با انتخاب روش منونـه گـريي و رعایـت    
اقدام به برآورد پارامرتهاي جامعه از  ،اصول و ضوابط مربوط

جتربه نشان داده اسـت کـه نتـایج    . طریق منونه گريي مي کنند
حاصل از بررسي هاي منونـه اي بـا نتـایج سـرمشاري تقریبـا      

م منونـه مناسـب   تعـیني حجـ   ،در کلیه حتقیقات. یکسان مي باشد
زیرا اگر منونـه انتخـاب شـده خیلـي      ،حائز امهیت بسیار است

ــان   ــد زمــــــــــــ ــزرگ باشــــــــــــ   بــــــــــــ
در حايل که منونه هاي کوچک بـه  . و منابع را هدر خواهد داد

ــد   ــد شـــ ــر خواهـــ ــق منجـــ ــري دقیـــ ــایج غـــ   .نتـــ
لذا انتخاب حجم منونه مناسب براي هر حتقیق به میزان خطاي  

  . جمــــــاز یــــــا قابــــــل قبــــــول بســــــتگي دارد 
جم منونه یا تعداد افرادي که ما بایـد بـا آـا مصـاحبه     ح

  کنـــیم بســـتگي بـــه آن دارد کـــه مـــا بـــا چـــه دقـــت  
و اطمیناني مي خواهیم نتـایج حتقیـق از منونـه را بـه کـل      

  هـــر چـــه ایـــن دقـــت . جامعـــه آمـــاري تعمـــیم دهـــیم
بیشرت باشد نیاز بـه حجـم منونـه بیشـرتي      م،و اطمینان تعمی

میزان دقت و سطح براین باید اول بنا. خواهد بود و بر عکس
 ). ٣٧١: ١٣٧٢ ،رفیع پور(. تعمیم را بدانیم

براي هر حتقیقي نیاز به یک منونـه بـا حجـم مناسـب از         
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ــد     ــي باشـــــــ ــاري مـــــــ ــه آمـــــــ   جامعـــــــ

ويل انتخاب تعداد مناسب یکـي از معضـالت هـر پژوهشـگر مـي      

زیرا اگر منونه کفایت نداشته باشد هیچ اطمیناني به . باشد

یکي از روش . حاصل از حتلیل اطالعات وجود خنواهد داشت نتایج

هاي برآورد حجم منونه براي حتقیق اسـتفاده از جـدول جرسـي    

در این جدول براي جامعه هاي آماري کوچک . مورگان مي باشد

د و با شوخاب  مي درصد باالیي از جامعه به عنوان منونه انت

ه عنوان مثـال  ب. یابد زایش حجم جامعه این درصد کاهش مياف

نفر به عنـوان   ٧نفر باشد باید  ١٠اگر جامعه آماري حدود 

ــاب   ــه انتخــــــــــــــــــــ   منونــــــــــــــــــــ

 ٣٠نفر باشد الزم است  ٥٠و در صورتي که جامعه آماري حدود 

  نفـــــر بـــــه عنـــــوان منونـــــه انتخـــــاب شـــــوند  

نفـر بـه    ٤٣نفر باشد بایسيت  ١٠٠و اگر جامعه آماري حدود 

 ). ٧: ١٣٨٦ ،ريفش دوست،وطن (.عنوان منونه انتخاب شوند

در این حتقیق عالوه بر جدول مورگـان از فرمـول کـوکران    

بـراي بـرآورد حجـم    . براي اطمینان بیشرت استفاده شده است

 :دو سوال مطرح است  منونه در حتقیق حاضر

به تعداد روستاهایي مربوط مي شود که باید : سوال اول 

لعـه  به منظـور مطا سکونتگاههای روستایی شهرستان از میان 

 . انتخاب شوند

درباره تعداد پاسخگویاني است که مي بایست : سوال دوم 

در مورد سوال اول یعـين تعـداد   . مورد پژوهشگري قرار گريند
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 : روستاها این گونه عمل شد 

 برآورد حجم منونه روستاها  -٣-٧-١

منطقه دشيت یا مهان خبش مرکزي شهرسـتان کـامشر شـامل دو     

 :دهستان مي باشد 

 دهستان باال والیت                             - 

 دهستان پایني والیت - 

بعد . دنروستا مي باش ٣٢این دو دهستان در جمموع داراي 

از اجنام یک سری مطالعات اولیه و اقدام به پیمایش میدانی 

اقتصـادی   ،مشخص شد که روستاهای دشتی شهرستان به حلاظ حمیطی

در  ؛ختی خاصــی برخوردارنــدو اجتمــاعی از مهگنــی و یکنــوا

ابتـدا روسـتاها بـر اسـاس      ،برای تعیین جامعه منونهنتیجه 

متوسـط و بـزرگ دسـته     ،تعداد خانوارشان در سه طبقه کوچـک 

سپس در هر طبقه ده درصد تعداد سـکونتگاهها بـه   . بندی شد

بنـابراین در منطقـه دشـتی    . عنوان منونه در نظر گرفته شد

 .دشهرستان سه روستا انتخاب ش

  طبقه بندی روستاهای دشتی بر اساس تعداد خانوار) : ١-١(جدول مشاره 

   

  .١٣٨٧هاي میداني ،  یافته: مآخذ

  حجم منونه   تعداد روستا    تعداد خانوار   

 ١ ٩  خانوار ٥٠کمرت از  کوچک
 

   متوسط
١   ٧  ٥٠-٢٤٩   

 ١ ١٦ ٢٥٠-٥٠٠ بزرگ
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وه سرخ نیـز  منطقه کوهستاني شهرستان کامشر یا مهان خبش ک

 :شامل سه دهستان مي باشد 

 دهستان بررود -

 دهستان برکوه -

 دهستان تکاب  -

د نباشـ  روستا مي ٢٨این سه دهستان نیز در جمموع داراي 

بعد از اجنام مطالعات اولیه و پیمـایش میـدانی    که باز هم

 ،مشخص شد روستاهای منطقه کوهستانی شهرستان به حلـاظ حمیطـی  

ی تفاوت چندانی با هم ندارند در نتیجـه  اقتصادی و اجتماع

 ،کوچک(ابتدا روستاها بر اساس تعداد خانوارشان در سه طبقه

دسته بندی شدند و سپس در هر طبقه ده درصد ) متوسط و بزرگ

مهانگونه کـه  . تعداد سکونتگاهها به عنوان منونه انتخاب شد

مالحظه می شود در منطقه کوهستانی شهرستان نیز سـه روسـتا   

 .عنوان جامعه منونه در نظر گرفته شد به

طبقه بندی روستاهای کوهستانی بر اساس تعداد ) : ٢-١(جدول مشاره 

  خانوار

 

 

 

 

  ١٣٨٧،  هاي میداني یافته: مآخذ
  

  حجم منونه  تعداد روستا  تعداد خانوار 
   کوچک

  خانوار ٥٠کمرت از 
٢ 

 
١ 

  متوسط
٥٠-٢٤٩ 

 
١٧ 

   
   ١        

  بزرگ
٩ ٢٥٠-٥٠٠ 

 
١ 
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 حماسبه حجم منونه خانوارهاي روستایي  -٤-٧-١

در این حتقیق براي حماسبه حجم منونه از فرمول کوکران به 

 : شرح زیر استفاده شده است 
  

pqtNd
pqNtn
××

×
= 22

2

 

  n    =حجم منونه 

   N   =خانوار   ١٧١٩که در جمموع برابر با   ،جامعه آماري

 .روستایي مي باشد

٩٦/١    t =←  ٩٥در اینجـا  (ضریب اطمینان در سطح مطلوب 

 )درصد

   d  =دقت احتمايل مطلوب  ←درصد  ٠٥/٠ 

 : بنابراین حجم منونه به این صورت حماسبه گردید   
 

)5/05/0()96/1()05/0(1719
)5/0()5/0()841/3()1719(

22 ××+
×××

=n 

313
2579/5

6697/1650
== 

ازآجنایي که حجم منونه آماري ما در این حتقیق برابر بـا  

باید سهم منونـه خـانوار هـر روسـتا      ،خانوار مي باشد  ٣١٣

 ،تعداد کل خانوارهـاي روسـتاهاي برگزیـده شـده    . مشخص شود

خانوار پرسـش   ٣١٣خانوار بود که از این تعداد باید  ١٧١٩

بـدین  . بنابراین باید سهم منونه هر روستا معني شـود . شوند

منظور تعداد آا نسبت به سهم کل حماسبه و سهم هـر روسـتا   

سامي روستاها و تعداد خانوار جامعه آماري و مشخص شد که ا

. آمده است) ٣-١(تعداد حجم منونه به تفکیک روستا در جدول 
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قابل ذکر است که تعداد حجم منونه  هر روستا گرد شده و به 

پس از مشخص شدن تعـداد منونـه   . صورت عدد صحیح درآمده است

دو کل و حجم خانوار هر روستا به تدوین پرسشنامه اي براي 

  یعـــــــين خانوارهـــــــاي روســـــــتایي    ،گـــــــروه

) شوراي اسـالمي روسـتا و دهـداري هـا    (مسئوالن هر روستا  و

جعه به روستاهاي پرداخته شد و براي تکمیل آن از طریق مرا

 . دشمنونه اقدام 
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تعداد خانوارهاي جامعه آماري و برآورد حجم منونه به ) : ٣- ١(جدول مشاره  

  تفکیک روستا

 نام روستا ردیف
عداد ت

خانوار 
 روستا

تعداد                  
حجم 
 منونه

وضعیت   
 توپوگرايف

 ١٠٠٩ فدافن ١
 

 دشتی ١٨٤

 ١٦٧ اسحاق آباد ٢
 

 دشتی ٣٠

 ٣ ١٨ دحممد آبا ٣
 

 دشتی
 

 ٣٨ ٢٠٩ وندرت ٤
 

 کوهستاني
 

 کوهستانی ٥١ ٢٧٨ کوشه ٥
کالته  ٦

 تیمور
 کوهستانی ٧ ٣٨

    ١٣٨٧یداني یافته هاي م: ماخذ             

 ابزار حتقیق و روش اندازه گريي  -٥-٧-١
با توجه بـه اهـداف پـژوهش هبرتیـن راه بـراي مجـع آوري       

بر این اساس  .اطالعات استفاده از پرسشنامه تشخیص داده شد
 .به منظور آزمون فرضیات پرسشنامه ای هتیه و تنظیم گردیـد 

راحـی  سواالت طـوری ط  .سوال مي باشد ٢٨پرسشنامه مشتمل بر 
. شده که در عین سادگی قابلیـت اسـتخراج را داشـته باشـد    

البته در کنار پرسشنامه از روش هاي مشاهده و مصاحبه نیز 
 .شده است استفاده

 روایي اعتبار و پایایي پرسشنامه  -٦-٧-١
روایي به معناي کفایت ابزار پژوهش در پاسخ به فرضیات 
ــد     ــي باشـــــ ــق مـــــ ــواالت حتقیـــــ ــا ســـــ   یـــــ

 : ه ممکن است که این از دو را
ابزار پژوهش استاندارد بوده و قـبال بـراي مهـان    ) الف 

فرضیات به دفعات در جوامع آماري استفاده گردیده و نتایج 
قابل قبويل را داشته و از نظر متخصصني اهل فن مورد تاییـد  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 .مي باشد
ابزار پژوهش را خود حمقق ساخته است در ایـن صـورت   ) ب 

تخصصني مورد مطالعه و نقطه نظرات الزم است که ابزار توسط م
 آنان  اعمال و حيت در منونه گريي مقـدماتي مـورد ارزشـیابي   

قرار گريد و پـس از رفـع اشـکاالت احتمـايل در حتقیـق مـورد       
با توجه به آنکـه ابـزار حتقیـق حاضـر     . استفاده قرار گريد

) ب(استاندارد نبوده لذا براي تعـیني روایـي آن از قسـمت    
  اســــــت بــــــدین طریــــــق  اســــــتفاده گردیــــــده

که از اساتید صاحب نظر تاییدیه اخذ شده است و هم چنني با 
ــالح     ــنامه و اصـــ ــت از پرسشـــ ــد تســـ ــام چنـــ   اجنـــ

 .و تغیري جمدد آن سعي شده است بر روایي آن افزوده گردد
 متغريهاي حتقیق  -٧-٧-١

 متغري مستقل 
 عوامل اکولوژیکي ▪

 :شاخص هاي متغري عوامل اکولوژیکي عبارتند از 
 )پدیده خشکسالی(ش بار کمبود -
  )افت درجه حرارت و بروز یخبندان(درجه حرارت  -

 متغري وابسته 
 فقر اقتصادي ▪

  :در این حتقیق عبارت است از  شاخص متغري فقر اقتصادي
 درآمد خانوارهاي روستایي  -
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 مدل نظری روابط بین شاخص ها) : ١- ١(نمودار شماره 

    
                    
  

  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 

یخبندان و 
سرمازدگی

نزوالت  کاهش افت درجه حرارت
 آسمانی

 کاهش آبدهی
  یمنابع آب

 بروز پدیده خشکسالی از بین رفتن محصوالت زراعی
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 روش هاي آماري مورد استفاده  -٨-٧-١

در این حتقیق از روش هاي آمـار توصـیفي ماننـد جـداول     

 احنراف معیـار  ،هم چنني میانگني ،منودارهاي ستوني  ،فراواني 

  ن،پريسـو  تغريها از ضـریب مهبسـتگي  و براي بررسي رابطه بني م

های ناپارامرتی و جـداول   در روش هاي استنباطي از آزمونو 

براي جتزیـه   .ل زمینه ها استفاده شده استبراي حتلیتوافقی 

و براي ترسـیم منودارهـا      spssو حتلیل اطالعات ازنرم افزار 

 .شده استاستفاده  Exellاز نرم افزار 

 دودیت ها و موانع حتقیق حم -٨-١

 ها و موانع ژوهش مهمرتین حمدودیتدر راستای اجنام این پ    

  : به شرح زیر می باشد

فقدان آمار و ارقام دقیق در خصوص برآورد میزان خسارت  -    

های وارد شده بر خانوارهای روستایی و کشاورز شهرستان بر 

 کاهش تولید

 کاهش درآمد

 دیفقر اقتصا
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 .  اثر وقوع خشکسالی در سال های اخیر

که با توجه به این: پراکندگی جغرافیایی روستاهای منونه  -    

اعـم از  (مل روستاهای شهرستان کامشر منطقه مورد مطالعه شا

روسـتاهای منونـه در فاصـله     و می باشـد  )دشتی و کوهستانی

 . پراکنده شده اند  ی از مرکز شهر و در متام جهاتزیاد

 

 مجع بندی -٩-١

یکی از چالش هـای مهـم دنیـای امـروز نـابرابری بـین       

عه یافته از یک سو و کشورهای بیشرت توسعه یافته و کمرت توس

نـابرابری منـابع و امکانـات در سـطوح ملـی بـه ویـژه در        

این مسئله سبب شده اسـت کـه   . کشورهای عقب مانده می باشد

فقر روستایی در اینگونه کشورها از مسـائل حـاد و حبرانـی    

 ،روستاییان در این کشورها کمرتین سـهم را از منـابع  . باشد

و بدین حلاظ فقر روسـتایی  سرمایه ها و امکانات ملی دارند 

به یک چالش بزرگ توسعه انسانی و نیز یک معضل عمده زیسـت  

در این فصل چارچوب کلی طرح حتقیق مورد . حمیطی بدل شده است

با توجه به اینکه موضوع اصلی حتقیق بـر  . بررسی قرار گرفت

مبنای نقش عوامل اکولوژیکی بر فقر روسـتایی تـدوین شـده    

قیق مورد تشریح قرار گرفـت و سـپس بـا    ابتدا مساله حت ،بود

توجه به آن پرسش ها و فرضیات بیان گردید و پس از آن بـه  

 ،اهداف حتقیق و روش حتقیق که به شـیوه کتاخبانـه ای   ،پیشینه

به منظور تعیین جامعه . پرداخته شد ،میدانی و اینرتنتی بود
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منونه نیز روستاهای شهرستان کامشر بر اساس تعـداد خـانوار   

متوسط و بزرگ طبقه بنـدی شـده و در هـر     ،سه طبقه کوچک به

طبقه ده درصد تعداد سکونتگاهها بـه عنـوان جامعـه منونـه     

بر این اساس در این حتقیق با بررسـی فقـر بـه    . انتخاب شد

در جستجوی اثـر خبشـی عوامـل حمیطـی یـا       ،ویژه فقر روستایی

. اکولوژیکی تاثیر گـذار بـر فقـر روسـتایی خـواهیم بـود      

براین دسـتیابی بـه نظریـه هـا و تئـوری هـای فقـر و        بنـا 

از این رو در فصل . اجتماعی ضروری است –الگوهای اقتصادی 

 .بعدی مبانی نظری حتقیق مورد بررسی قرار می گیرد
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 ه ـمقدم 

فقر واژه اي ناخوشایند است که جوامع خمتلف بشري مهواره 
دسـت بـه    ،شـته با آن و پیامدهاي نامطلوبي که به مهـراه دا 

سیستم هاي تامني  ،شکل گريي دولت هاي رفاه. گریبان بوده اند
فقرزدایي  قرار گرفنت برنامه هاي ،در کشورهاي خمتلف اجتماعي

ــف      ــاي خمتلـــ ــت هـــ ــار دولـــ ــتور کـــ   در راس دســـ
تنـها   ،و مهچنني ادهاي منطقه اي و بني املللي در سطح جهـاني 

نه مبارزه بـا فقـر   در زمی ونه هایي از حتوالت اجنام گرفتهمن
کننده جدیت گسـرتده و حساسـیت    است که مهه آا به حنوي بیان

ارائـه یـک مفهـوم     .اجتماعي است –این معضل اقتصادي  باالي
چندان آسـاني  به دلیل چند بعدي بودن آن کار  ،مشخص از فقر

بیشرت به ر، تفاوت هاي متدلوژیکي و مفهومي تعریف فق. نیست
اد و گروه هایي است که فقري شناخته خاطر تفاوت تعاریف افر

جلـوگريي از افـزایش    پیشنهادات سیاسـيت  ،مي شوند؛ در نتیجه
بـر ایـن   . فقر ممکن است با نوع تعریف فقـر متفـاوت باشـد   

اعمال و اجراي سیاست هاي کاهش فقر کـه در راسـتاي    س،اسا
صاحب نظـران و حـيت تـامني     ،دیدگاه ها و نظرات سیاستگذاران

در . نیز بسیار مشـکل اسـت   ،د افراد فقري باشدکننده نظر خو
بانک جهاني و سازمان ملل متحد به عنـوان   ،میالدي ١٩٩٠دهه 

پیشگامان اجراي سیاست هاي کاهش فقر و تعریف مبـاني ایـن   
به امجاع نظـر کلـي در    تالش خود را در جهت رسیدن ،سیاست ها

آغـاز   ر،ارتباط با مفهوم فقر و اسـرتاتژي هـاي کـاهش فقـ    
 -١٩٩١توان در گزارش هـاي سـال    که نتایج آن را مي ،دندکر

بانک جهاني و نیز گزارش هاي خمتلفي که  ٢٠٠٠ -٢٠٠١و  ١٩٩٠
بـر  . جسـتجو کـرد   ،از جانب سازمان ملل متحد منتشر مي شود
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میلیـارد   ٠١/١ ، ٢٠٠٢در سـال   ،طبق برآوردهاي بانک جهاني
لیارد نفـر  می ٦/٢نفر با درآمدي کمرت از یک دالر در روز و 

 ،رضـوی ( دالر در روز زنـدگي مـي کننـد    ٢از  با درآمدي کمرت
٦٧: ١٣٨٢.( 

 ،در این فصل پس از بیان نظریات بنیادی در خصوص توسـعه 
به مفهـوم شناسـی    ،توسعه اقتصادی و توسعه پایدار روستایی

فقر و شناخت ابعاد گوناگون جوامع انسانی فقیـر پرداختـه   
ان راهربدها و نظریه های شناخت در ادامه نیز با بی ،می شود

فقر از دیدگاه نظریه پردازان به روشها و الگوهای تشـخیص  
در پایان نیز . و سنجش فقر در جوامع انسانی اشاره می شود

عالوه بر بیان عوامل موثر بر فقـر بـا تاکیـد بـر عوامـل      
جتربیـات موجـود در    ،اکولوژیکی به ویژه در جوامع روسـتایی 

در کشورهای خمتلف با دیـدگاههای متفـاوت   تعدیل شرایط فقر 
 . اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد –اجتماعی 
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توسـعه اقتصـادی و توسـعه     ،نظریات بنیادی توسـعه  -١-٢

 پایدار روستایی

  1ه ـتوسع -2-1-1 

اصطالحي است که براي حتوالت و دگرگوني هـاي عمـدي   ه توسع

بـه توسـعه   جوامـع معـروف    در جهت پیشرفت یا جتدید سازمان

 ). ٤: ١٣٧٣ ،توسلي(نیافته به کار مي رود 

اتفاق نظرهایی وجود دارد کـه بـر    ،درباره تعریف توسعه

طبق آا این اصطالح به فرایندی اطالق می شود که منجـر بـه   

اما این تعریفی بسیار حمـدود اسـت کـه    . رشد اقتصادی گردد

 ،والتوسعه معمـ . تنها بر مبنای پدیده اقتصادی بنا شده است

. گـردد  شامل سایر پدیده ها و مفاهیم غیراقتصادی نیـز مـی  

 ،بنابراین توسعه می تواند به عنوان یـک فراینـد اقتصـادی   

اجتماعی و سیاسی تعریف شود که به رشد مضاعف استاندارهای 

مهه جانبه زندگی برای خبش بیشرتی از افراد جامعه منجـر مـی   

 ). ٥: ١٣٨٥ ،هودر(شود

اسـت پویـا کـه هـدف اصـلي آن تـامني        توسـعه فرآینـدي      

ــت    ــه اسـ ــد جامعـ ــه رشـ ــاي رو بـ ــایي  .نیازهـ   نیازهـ

سو و حتول مستمر سبک زندگي از  که در اثر کثرت مجعیت از یک 

توسعه اقتصادي . خصلت فزایندگي برخوردار است سوي دیگر، از

نیازها منجر نگردد، متـام   اجتماعي و فرهنگي اگر به تامني -

 ا حمروم خواهـد کـرد و در نتیجـه فقـر،    یا خبشي از جامعه ر
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).                                                                               ٩١: ١٣٧٢ ،حافظ نیا(توسعه خواهد یافت 

توسعه مهان رشد اقتصادي نیست؛ زیرا توسعه جریاني چنـد  

بعدي است که در خود جتدید سازمان و مسـت گـريي متفـاوت کـل     

توسعه عالوه بـر  . اجتماعي را به مهراه دارد -نظام اقتصادي

شـامل دگرگـوني اساسـي در     ،هببود در میزان تولید و درآمـد 

اداري  و مهچـنني ایسـتارها و    ،اجتمـاعي  ،ساختمان هاي ادي

توسعه در بسیاري مـوارد حـيت   . وجه نظرهاي عمومي مردم است

 ،ازکیـا (گريد  عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر مي

١٨: ١٣٧٠ .( 
که هر یک به نـوعي   ،توسعه پدیده اي است با ابعاد خمتلف

اگرچـه ایـن ابعـاد از امهیـت     . در زندگي انسان منـود دارد 
یکساني برخوردار نیستند و بسته به سطح توسعه جوامع خمتلف 
تفاوهتایي دارند ويل با این وجود مهاهنگي بني ابعـاد توسـعه   

و در حمافل علمي و بني املللي توسعه را با  الزم و ضروري است
این صفت مي شناسند و مورد حبث قرار مي دهند؛ یعـين پدیـده   

بـه عنـوان   . یا عنصري که مهاهنگي در متام ابعـاد آن باشـد  
اجتماعي بدون توسـعه سیاسـي امکـان     –مثال توسعه اقتصادي 

 ،پــاپلي یــزدي(. نظــایر آن پــذیر نیســت و یــا بــر عکــس و
  ) ٣٨: ١٣٨١ ،ابراهیمي

عوامل مهم و موثر بر توسعه را می تـوان بـه دو گـروه       
 :عمده تقسیم کرد

دسرتسـی بـه    ،وسعت ،اقلیم ،موقعیت: عوامل طبیعی شامل  -   
  منـــــــابع آبـــــــی و منـــــــابع زیرزمینـــــــی     

 .و ویژگی های توپوگرافیکی
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نظـام   ،نظـام اقتصـادی   ،مجعیـت : عوامل انسانی شـامل   -   
 .های علمی و تکنولوژیکیاجتماعی و پیشرفت 

 )٢٦: ١٣٨٣ ،رحیمی(
توسعه باید عامل ارضای نیازها باشد که بـا از میـان       

بیکـاری و نـابرابری    ،کاهش گرسنگی. بردن فقر آغاز می شود
اما هدف توسعه باال بردن  ،مهگی معیار توسعه به مشار می روند

کیفیت زندگی توده های مردم و آزاد کـردن نیروهـای خالقـه    
مردم و از میان آا اکثریت هتیدستان حمور توسعه . آنان است

یعنی اکثریت مردمی که خـارج از شـهرها   . به حساب می آیند
سـهم   ،زندگی می کنند و متامی آـا را دهقانـان اجـاره دار   

بران و الیه های پایینی آـا را کـارگران کشـاورزی فاقـد     
 ).  ٦٣: ١٣٦٥ ،عبیداهللا خان(زمین تشکیل می دهند

مـی تـوان    ،با توجه به تعاریف بیان شده در مورد توسعه
گفت توسعه فرایندی است مهزاد بشر که هـدف آن ارتقـا سـطح    

 .مشارکت و خبشیدن عزت به انسان است ،زندگی مردم
  1توسعه پایدار -2-1-2

پاسخ گویي بـه نیازهـاي   «: عبارت است از توسعه پایدار
اي آینـده در تـامني   نسل حاضر بدون این که توانایي نسل هـ 

 ). ٨٥: ١٣٨١ ،بیلهارز ،مولدان(»نیازهایشان از بني برود
ــدا ــعه پای ــای  ر، توس ــزی ه ــه ری ــیاری از برنام در بس

اجتماعی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی مطرح می  ،اقتصادی
کاربرد توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه . باشد
و این مفهوم کلی بـا  مطرح شد  ،توسط باربارا وارد ، ١٩٧٠

به طور گسـرتده ای مـورد حبـث قـرار      ،اسرتاتژی حفاظت جهانی
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تا حمافظت از منابع و حمیط زیست را در راستای ایفای  ،گرفت
 .نقش هببود رفاه انسانی به حنو مطلوب مدیریت مناید

 ) ٤٥: ١٣٧٦ ،بارو(

اندیشه نوین توسعه پایدار آن است کـه مهـواره بـا یـک     

ک و نظام یافته مهه چیز را در حمیط زیسـت در  تفکر سیستماتی

از این رو الزم است کـه  . پیوند با یکدیگر مدنظر قرار دهد

اجتماعي و زیست حمیطـي   ،در ابعاد اقتصادي ،هر پدیده توسعه

 ). ١٧: ١٣٨٣ ،رحیمي(متاثر از هم مورد بررسي قرار گريد 

بر اساس نظریه ارائه شده توسط برنامـه حمیطـي سـازمان    

مفهوم توسعه پایدار در بر گرينـده جنبـه   ) UNEO(متحد  ملل

 :هاي زیر است 

زیرا براي آنان راهي جز ختریب حمـیط   ،کمک به هتیدستان -١

 . زیست باقي مني ماند

توجه به تفکر توسعه خودي در چـارچوب حمـدودیت هـاي     -٢

 . منابع طبیعي

موثر بودن توسعه با به کار گريي ویژگي هاي اقتصادي  -٣

 . غري سنيتو 

هبداشـت و مسـکن بـراي     ،در نظر گرفنت تکنولوژي مناسب -٤

 . مهه

مردم حموري و درک این واقعیت که انگیزه مردم حمـوري   -٥

 .مورد نیاز مي باشد

 ) ٥١: ١٣٨١،ابراهیمي ،پاپلي یزدي(

توسـعه پایـدار ذاتـا مفهـومي ارزشـي اسـت کـه در آن            
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نشـان داده شـده    مسئولیت هاي نسل حاضر و نسل هاي آینـده 

این مفهوم درباره یک فضاي خايل نیسـت بلکـه دربـاره    . است

فعالیت هاي مربوط به توسعه در جوامع و گـروه هـاي بشـري    

بعضي گروه هاي مذهيب یا فرهنگي هیچ دلیلي براي فکـر  . است

کردن به توسعه پایدار مني بینند چرا که آا سـخت اعتقـاد   

  . مــي رســد   دارنــد کــه دنیــا بــه زودي بــه پایــان      

از این دیدگاه تالش در جهت حفظ منابع براي نسـل آینـده و   

نیز حفظ دنیا بیهوده به نظر مي رسد زیرا حیـات در دنیـا   

بنابراین رابطه بسیار نزدیکـي  . به زودي از بني خواهد رفت

هـاي اجتمـاع یـا عامـه و      و ارزش آیني ها ،باورها ،بني اصول

 ،بیلـهارز  ،مولـدان ( رهیافت هاي توسعه پایدار وجـود دارد 

٨٥: ١٣٨١ .( 

با توجه به مطالب بیان شده توسعه پایدار را می توان     

تالش انسان برای برقراری آشتی میـان پیشـرفت بـه مـوازات     

. حفاظت از حمیط زیست و منابع موجـود در جهـان معنـی کـرد    

زیربنای متامی فعالیـت هـای اجتمـاعی و اقتصـادی از مجلـه      

ولیـدات صـنعتی و حتـی سـکونتگاه هـای      ت ،تولیدات کشاورزی

الزمـه رسـیدن بـه     ،بر این مبنا. انسانی، منابع طبیعی است

ایجاد تغییراتی در حنوه نگرش مان در رابطـه   ،توسعه پایدار

 .  با حمیط و توسعه می باشد
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  توسعه روستایی -2-1-3
روستا فضایی جغرافیایی است که در آن الگوهای رفتاری خاص 

بنـابراین الزم اسـت کـه برنامـه هـای      . اشددر جریان می ب

توسعه طوری طراحی و اجرا شوند که متامی جوانب حمیط روسـتا  

  ).٨٦: ١٣٨٣ ،رحیمی(را شامل گردند

ریشـه اصـلی    ،با نگاهی از منظری مشرتک بـه مسـئله توسـعه   

رشـد سـریع مجعیـت و     ،رشد نابرابری،مسایلی مهچون گسرتش فقر

سیر قهقرایی زندگی اقتصـادی   افزایش بیکاری مهه در رکود و

مـیالدی   ٧٠و  ٦٠در دهه هـای  . در مناطق روستایی فته است

سعی شد تا سطح زندگی روستاییان از طریق خـط مشـی توسـعه    

الزمـه برنامـه هـای    . یکپارچه و مهاهنگ روستایی هببود یابد

 : مهاهنگ توسعه روستایی عبارتند از 

 .شاورزان خرده پارشد سریع بازدهی کشاورزی توسط ک) الف

 افزایش تقاضای داخلی ) ب

توسعه روستایی مبتنی بر فعالیت هـای غیـر کشـاورزی و    ) ج

ایجاد تنوع در اقتصاد روستا به طوری که از فعالیـت هـای   

 ،هـودر .(کشاورزی محایت کرده و مورد پشـتیبانی آـا باشـد   

٧٧: ١٣٨٥  ( 

ه برنامه هاي توسعه روستایي جزئي از برنامه هاي توسـع 

هر کشور به مشـار مـي رود کـه بـراي دگرگـون سـازي سـاخت        

ایـن  . اقتصادي جامعه روستایي بـه کـار مـي رود    –اجتماعي 

برنامه ها توسط دولت و کارگزاران آا در مناطق روسـتایي  
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کـه   ،این امر در میان کشورهاي در حال توسعه. اجرا مي شود

بـه   دولت نقش اساسي در تالش بـراي جتدیـد سـاختمان جامعـه    

منظور مهاهنگي با اهداف سیاسي و اقتصـادي خـاص بـه عهـده     

اهداف توسـعه روسـتایي را   . امهیت بیشرتي پیدا مي کند ،دارد

 :مي توان به چهار دسته کلي تقسیم کرد 

، درآمد ثابت و دائمي: اهداف اقتصادي که عبارتند از  -١

  تعــــــــادل شــــــــغلي   ،امنیــــــــت شــــــــغلي  

امکان کسب یک  ،)رت و صنعتجتا ،خبشهاي کشاورزي ترکیيب شامل( 

توزیع و مصرف ، تقسیم توانایي پاسخگویي منابع ،زندگي آزاد

 .براي مدتي طوالني 

حفظ سـالميت کـه اسـاس    : اهداف اجتماعي که عبارتند از  -٢

هتیـه و توزیـع آن در    ،ادامه حیات جامعه است و نیز دسرتسـي 

یـک  توسعه آموزش که عامل هدایت توسعه و اجيـاد   ،سطح جامعه

رسیدن به خودکفـایي بـر اسـاس ارزش هـاي     ت، زندگي سامل اس

 .حفظ حمیط طبیعي جهت سالميت جامعه ،فرهنگي

حفظ حمیط طبیعي به حنوي   :اهداف طبیعي که عبارتند از  -٣

تغیري در نوع زنـدگي بـه گونـه اي کـه      ،که قابل حتمل باشد

نیازمند انواع موادغذایي و میـزان متفـاوتي از تولیـدات    

تکمیل استانداردهاي حمیط طبیعـي و اعمـال آن در مهـه     ،دباش

احساس مسئولیت بني املللي با وجـود   ،واقعیات زندگي اجتماعي

 .جدایي انسان ها در داخل فضاي جهاني

که در جوامع خمتلف مي توانـد متفـاوت    :اهداف سیاسي  -٤
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ويل اصول کلي آن مهراه ساخنت جامعه روستایي با سیاسـت   ،باشد

لت و به دنبال آن استفاده از روستا به عنوان منبع هاي دو

 ) ٥٣: ١٣٨١ ،ابراهیمي ،پاپلي یزدي( .قدرتي پایدار است

توسعه روسـتایي   ، ١٩٧٥طبق گزارشات بانک جهاني در سال 

اسرتاتژي برنامه ریزي جهت هببود زندگي اقتصادي و اجتمـاعي  

ت یعـين تعمـیم منـافع توسـعه جهـ      ،گروه هاي فقري روستاییان

فقريترین کساني که به دنبال یـک زنـدگي معیشـيت در نـواحي     

 ،ایــن گــروه شــامل خــرده مالکــان. اســت ،روســتایي هســتند

 .مستاجران و کساني است که زمني کمرتي دارند

نوع جدیدي از فعالیت ها در  ١٩٨٠و اوایل  ١٩٧٠در دهه 

سطح ملي جهت پاسخ به ماهیت مسائلي که برخي نواحي بـا آن  

این اسرتاتژي ها متنـوع بودنـد   . حاکم شد ،بودند مواجه شده

توسعه پایني به باال و توسعه مهـه جانبـه    ،مانند توسعه بومي

 .) ٦٠: ١٣٨١ ،ابراهیمي ،پاپلي یزدي(روستایي 

اسـرتاتژی   ،با توجه به مطالب بیان شده توسـعه روسـتایی  

است که برای هببود زندگی اقتصادی و اجتماعی گـروه مشخصـی   

ایـن  . طراحـی مـی شـود    ،ه مهان روستاییان فقیرنداز مردم ک

اسرتاتژی در پی گسرتش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی 

 .است که در نواحی روستایی به دنبال امرار معاش هستند
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مفهوم شناسی فقر و شناخت ابعاد گونـاگون جوامـع    -٢-٢

 انسانی فقیر

   رـمفهوم فق -2-2-1

تطاعت مايل یک فرد یا گروهي فقر عبارت است از فقدان اس

از افراد جامعه به درجـه اي کـه کفایـت نیازهـاي اساسـي      

زندگي آا را ندهد و در نتیجه رفاه و آسایش آا در معرض 

شـامل متغريهـاي متعـددي از قبیـل      این امر. خطر قرار گريد

 ،لبـاس  ،نداشنت توان مايل و یا ضعف آن براي هتیه مواد غذایي

سي به کاالهایي اسـت کـه عمـدتا بـه صـورت      مسکن و عدم دسرت

فقر مهچنني ممکـن اسـت بـه    . روزمره مورد استفاده قرار دارد

مفهوم زیسنت در حمیط ناسامل و هر آنچه بر کیفیت زندگي اثـر  

 ).  ٥: ١٣٨٠ ،عاملي(باشد  ،گذار است

فقر را به معناي عـدم تکـافوي    ،در بسیاري از فرهنگ ها

ایـن ضـروریات زنـدگي در    . اندضروریات زندگي تعریف کرده 

جوامع گوناگون و در زمان هاي خمتلف معیار و اندازه مشـخص  

حيت در میان گروه  ،و یکسان و یکنواخت مني باشد و معني داشته

ابعـاد مـتغريي    ،ها و اقشار گوناگون یک جامعـه مشـخص نیـز   

داراست و ناگزیر حمققان با توجه به زمینه هـاي حتقیـق بـه    

اي گوناگوني روي آورده انـد تـا بتواننـد    ضوابط و شاخص ه

پدیـده  . گروه هاي فقري و غين را از یکدیگر متمـایز مناینـد  

و مکاني برخـوردار اسـت و بـا خـود      فقر از اعتبار زماني

بني فقرا مفهوم فقر و فقـري  . جامعه متحول و دگرگون مي شود
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برخي از آنـان در شـرایط یکسـان    . نیز یکسان تلقي مني شود

ــر ــ ،فقــ ــته  احســ ــابه نداشــ ــي مشــ ــرز تلقــ   اس و طــ

برخي خود را فقري و برخي خـود را در عـني    ،و به عبارت دیگر

 ). ٣٨١: ١٣٧٥ ،ادیيب سده(غين احساس مي کنند  ،فقر

فقر شرایطي است کـه  « : هورتن فقر را چنني تعریف کرده 

ستاندارد سـالمت  ا اشخاص آنقدر پول ندارند که حداقل ،در آن

در جامعه و توسط اکثریت مردم شـرایط   و بقا را به حنوي که

بـا نگرشـي خـاص بـه      وی. »دارا باشـند  ،عادي تلقي مي شود

  جامعـــه امریکـــا نتیجـــه مـــي گـــريد کـــه فقـــرا        

ي کساني هستند که در حاشیه جامعه زندگي مي کنند و بسـیار 

هـاي اجتمـاعي و یـا بـدني      از آا با مسائل و یا معلولیت

 .مواجه هستند

چگـونگي فرهنـگ خـانواده و امکانـات      ،يتفقر روي تندرس    

حتصیلي اثر مي گذارد و حتقیقات نشان مي دهد که افراد فقـري  

به علت سوء تغذیه و مهچنني عدم دسرتسي به امکانـات مـادي و   

حتصـیلي و رفـاهي نسـبت بـه افـرادي کـه از ایـن امکانـات         

اکثر . برخوردارند از هوش و استعداد کمرتي برخوردار هستند

از دگرگون کـردن مقـام و موقعیـت     ،ه گرفتار فقرندکساني ک

فقرا از آن حیـث فقرينـد کـه امکـان     . اقتصادي خود عاجزند

: ١٣٧٥ ،کارشـناس (تناول از خوان نعمـت جامعـه را ندارنـد    

٣٦٩-٣٧٠ .( 

و فقـري   ،اکتسابي –فقر ناظر است بر یک پایگاه اجتماعي 
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 ،یـدگاه ایـن د  از. کسي است که آن پایگاه را اشغال مي کند

فرد در صورتي فقري است که در نظامي کـه خـود عضـوي از آن    

فقر یک مفهوم نسيب است  ،از این حلاظ . برچسب فقري خبورد ،است

، به دیگر سخن. که از جامعه اي به جامعه دیگر فرق مي کند

مفهوم فقر یک مفهوم هنجاري است که تعریف و انـدازه گـريي   

  آن تـــــــــــابعي اســـــــــــت از تعریـــــــــــف   

 ) ٣٠١: ١٣٧٥ ،ماهر( .یگاه اجتماعي منطبق با آنما از پا 

فقر یعين نـاتواني انسـان در بـرآورده سـاخنت حـد کـايف       

اسـتطاعت مهـه    نیازمندي هاي اساسي خود تا رسیدن به مرحله

در کوچکرتین واحد اجتماعي یعين خانواده؛ بـه منظـور    ،جانبه

آبرومند و شایسته به عنوان شرط الزم و  رسیدن به یک زندگي

 ). ٨٥: ١٣٧٥ ،زیاري(کايف در سري او به سوي کمال 

یکـي از علـل اصـلي     ،فقر این پدیده پیچیده و چند بعدي

الزمـه یـافنت   . باشـد  مشکالت و حبران هاي زیست حمیطي جهاني مي

جهـاني در نظـر گـرفنت     راه حل مناسب جهت معضالت زیست حمیطي

برگرينـده  گسرتده اي است که شامل متامي عوامل در  آا از طیف

بـراي  . باشـد  ملل مي فقر جهاني و ناعداليت هاي موجود میان

فقر مرکزیت و نقطه عطف متامي مسائل  ،کشورهاي در حال توسعه

. فقر مي تواند به طروق خمتلف تفهـیم و سـنجیده شـود   . است

  بــــر حمــــور خــــط فقــــر  ،دیــــدگاه اقتصــــادي ســــنيت

کز مـي  متمر ،که اساس آن بر مصرف و روش هاي صرف هزینه است

با آن که خط فقر یک سنجش مهـم میـزان فقـر در یـک     . باشد
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کشور در واحد زمان حمسوب مي شود اما ذکـر ایـن نکتـه الزم    

است که بدانیم فقر مهیشه میزان درآمد مـردم را حتـت تـاثري    

هنـوز داراي درآمـد    بیش از یک میلیارد نفر. قرار مي دهد

و ایـن در حـايل   روزانه اي معادل کمرت از یک دالر مي باشند 

 ٢رآمـدي معـادل   است که حدود سه میلیارد نفر روزانه با د

  ).   ٣٥: ١٣٨٦ ،میرزا ابراهیمی ،حسن زاده(کننددالر زیست مي 

شاخص هاي اجتماعي جهاني نشانگر این واقعیت هستند کـه  

در سرتاسر دنیا استاندارد زیسنت افراد روندي رو به هببـود  

میزان دسرتسي بـه مراقبـت هـاي    فقر بر . را جتربه کرده است

احرتام و میزان ارزش هاي اجتماعي انسـان هـا   ،حتصیالت ،هبداشيت

  فقــر مــي توانــد   . در یــک جامعــه تــاثري مــي گــذارد    

پـس یکبـار دیگـر    . احساس عجز و ناامیـدي باشـد   به معناي

ــت        ــدي اسـ ــد بعـ ــر چنـ ــه فقـ ــريمي کـ ــي گـ ــه مـ   نتیجـ

در مورد . دپوشیده و ان مي باش و بسیاري از ابعادش اغلب

ــرا ذکــــر       ــدگاه فقــ ــر از دیــ ــاي فقــ ــاخص هــ   شــ

این نکته الزم و ضروري است که چون فقريان به طـور روزمـره   

فقر را جتربه مي کنند لذا متخصصني واقعـي پدیـده فقـر مـي     

هنگامي که به آا فرصت و موقعیت مناسب داده شـود  . باشند

فقرا مي توانند هبرتین داده هـاو مسـتدل تـرین علـل را در     

علل و میزان گسرته فقر و طیف راه حل هاي موجود  ،مورد ریشه

 .ارائه دهند

 فقري کیست؟  -٢-٢-٢
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فقـري   «در پاسخ به اینكه فقري كیست گالربایت معتقد است 

كسي است كه درآمدش خیلي پایني تر از درآمد سـرانه جامعـه   

وقعیـت  اي باشد كه درآن زندگي مي كند، چنني شخصي ، ضمنًا م

 . »نامطلوبي نیز دارداجتماعي 

فقري کسي است که براي زیسنت و ادامه بقا از هیچ کوششـي  

دریغ نورزد حيت اگر این تالش معنایش انـداخنت آخـرین درخـت    

باقي مانده بر تپه اي باشد که خـاک آن در معـرض فرسـایش    

هر چند آینده مکتـوم و   ،گذران کند است تا با آن امروز را

یه بانک جهاني فقري کسي است کـه  بر طبق نظر. نامعلوم باشد

. دالر امریکا باشـد  ٤٠٠معادل  ،درآمد ساالنه او زیر خط فقر

درصـد مـردم کشـورهاي کمـرت توسـعه       ٣٠ ،میالدي ١٩٩٠در سال 

در کشـورهاي کمـرت توسـعه    . یافته داراي چنني شرایطي بودند

فقرا در مجعیت هـاي بسـیار متـداول روسـتایي      ،یافته و فقري

یاري از فقرا در مناطقي که منابع طبیعـي در  بس. متمرکزند

در کشـورهاي توسـعه   . زنـدگي مـي کننـد    ،آن بسیار کمیابند

کودکـان و   ،یافته تاثري فقر بیش از هر کـس دیگـر در زنـان   

از دیدگاه کشـورهاي جهـان   . اقلیت هاي نژادي دیده مي شود

سوم کلمه فقر مي تواند یک واژه کامال منفي ويل عادي تلقـي  

ین واژه مي تواند شامل افراد سخت کوش و زمحتکش شـود  ا ،شود

و زمحت فراوان با بدني خسته و کوفته  که با کار طاقت فرسا

واژه بـه شـخص مسـخ شـده اي اطـالق      این . به خواب مي روند

شود که جمبور به فروش دسرتنج و کار خویش است و هر کـاري   مي
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داشـته و  را که اجنام مي دهد در آن موفقیيت از نظـر مـايل ن  

 ) ١- ٤: ١٣٧٧ ،شیدایي ،شکري کشاورز( .مهیشه از پیش بازنده است

  فقر از دیدگاه سازمان ملل -٣-٢-٢

سازمان ملل متحد مفهوم فقـر را از چهـار منظـر مـورد     

ــت کـــه عبارتنـــد       ــرار داده اسـ ــي قـ ــه و بررسـ   توجـ

ــويل :از  ــرد پ ــد ،رویک ــرد توامنن ــت  ي،رویک ــرد حمرومی رویک

 . رکيتاجتماعي و رویکرد مشا

 رویکرد پويل ) الف

. معمول ترین روش براي اندازه گريي فقر است ،رویکرد پويل

توانایي مايل در به دسـت   خط فقر نیز بر اساس کفایت میزان

هر فـردي کـه   . ي شودآوردن حداقل استاندارد زندگي تعیني م

کمرت از خط فقر باشد بـه عنـوان فـرد    ) هایش هزینه(درآمدش 

دستیابي به  ،تا زماني که درآمد افراد. دفقري شناخته مي شو

ایـن سـطح    ،کاالها و خدمات الزم را براي ایشان فراهم سـازد 

درآمد به عنوان سطحي مطلوب براي پوشـش بسـیاري از جنبـه    

حمـدودیت ایـن    ،به هر حـال . در نظر گرفته مي شود ،هاي فقر

در این است که امکان دسرتسي به خدمات اجتمـاعي را   ،رویکرد

 . در نظر مني گريد ،ي تواند رفاه یک فرد را افزایش دهدکه م

 رویکرد توامنندي ها) ب

. اقتصاددان مشهور اسـت  ،پیشگام این رویکرد آمار تیاسن

وي فرض را بر این مي گريد که درآمد زماني ارزمشند است کـه  

توانایي هاي افراد را افـزایش داده و از آن طریـق فرصـت    
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هدف اساسي این رویکـرد  . بدهد افعالیت در جامعه را به آ

مهچـون برخـورداري از زنـدگي    دسـتیابي بـه توانـایي هـایي     

توانـایي   ،کار کردن مهراه با داشنت سـالمت جسـماني   ر،ت طوالني

  نوشـــــنت و امکـــــان انتخـــــاب حمـــــل     ،خوانـــــدن

افرادي که توانایي ها و کـارکرد   ،بر این اساس. سکونت است

ــتاندارد پذیرف   ــطح اسـ ــر سـ ــا زیـ ــاي آـ ــدههـ ــه شـ   تـ

 ،کسـب منـابع یـا درآمـد    . فقري حمسوب مـي شـوند   ،قرار گريد 

  مســــــتلزم دســــــتیابي بــــــه ســــــطحي یکســــــان  

از . از توامنندي هاست که از شخصي به شخص دیگر متفاوت است

ممکن است از  ،این منظر شخصي که از نظر توامنندي ها فقري است

ــد   ــري نباش ــدي فق ــر درآم ــود   . نظ ــکالت موج ــل مش ــه دلی   ب

شاخص هایي چون سطح  در عمل ،ندازه گريي توامنندي هادر حنوه ا

سواد و امید به زندگي به عنوان معیار عملکرد این رویکرد 

رویکـرد توامننـدي هـا     ،به طور کلـي . مي شود در نظر گرفته

نسبت به رویکرد پويل مفهوم گسرتده تري از فقر را بـه دسـت   

  ي،مــي دهــد بــه طــوري کــه مســاله کاالهــاي اجتمــاع       

را نیز  رویکرد پويل از آن سخين به میان نیامده بود که در 

 .در بر مي گريد

 رویکرد حمرومیت اجتماعي ) ج

بر روابط بني افـراد در جامعـه    ،رویکرد حمرومیت اجتماعي

اتفاق مي افتـد کـه    حمرومیت اجتماعي زماني. د مي کندتاکی

مـل در  افراد یا گروههاي یک جامعـه قـادر بـه مشـارکت کا    
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 ،نتیجـه اینکـه  . نباشـند  ،کنند در آن زندگي مي اجتماعي که

بـه طـور    ،توانایي ها و سایر مشخصه هاي افراد فقري ،درآمد

از استانداردهاي جامعه و نیز گروهي که به  ،غري قابل تصوري

فقـر یـک   س، بـر ایـن اسـا   . فاصله مي گـريد  ،آن تعلق دارند

ساختار اجتماعي است و اغلـب بـه عنـوان مشخصـه اي بـراي      

کهنسـاالن و معلـولني شـناخته مـي     ن، هاي خاص مهچون زناگروه

مهم ترین ویژگي این رویکرد این است که نه تنها بـر  . شود

بلکـه   ،پیامد هاي ناشي از حمرومیت اجتماعي مترکـز مـي کنـد   

  فرآینـدي کـه منجـر بـه آن مـي شـود را نیـز مـورد توجـه          

 . قرار مي دهد

 رویکرد مشارکيت ) د

هها و نظرات خود افراد فقري جامعه دیدگا ،رویکرد مشارکيت

خود مردم مي دانند که فقري بودن بـه  . را به حساب مي آورد

 ،در این رویکرد. چه معناست و گسرتدگي و شدت فقر چگونه است

فقر تنها از منظر فرد فقري قابلیت تعریف پیدا مـي کنـد و   

رویکرد مـذکور بـه    ،بنابراین. از خارج به وي حتمیل مني شود

از جتزیه و حتلیل فقر تکیـه  ) برآمده از منت (اي بافيت شیوه 

اقتصادي و  ،فرهنگيي، دارد که به فهم گسرته فقر حمیط اجتماع

پیامـدهاي ناشـي از    ،چرا که. کمک مي کند ،سیاسي یک جامعه

 ،حسـن زاده (. فقر ممکن است مقداري و استاندارد شده نباشند

  ) ٨ -١٠: ١٣٨٦ ،مريزا ابراهیمي

 انواع فقر  -٤-٢-٢   
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  ١فقر مطلق •   

 ،فقر مطلق وضعیيت است که در آن مجعیت یا خبشي از یک مجعیت

تنها قادر به تامني کمرتین حد ضـرورت هـاي معیشـيت خـود از     

پوشاک و سرپناه است تا بتواند به حداقل سـطوح   ،موادغذایي

نداشـنت درآمـد کـايف بـراي حفـظ تـوان و       . زندگي دست یابد

که این فقر بـه معنـاي مطلـق     ،رواني انسانکارایي بدني و 

یعين هنگامي که انسان مني تواند نیازهاي اصلي و . کلمه است

پوشاک و سرپناهش را بـا درآمـدي کـه     ،اساسي خود یا خوراک

 ) ٣٦٩: ١٣٧٥ ،کارشناس( .برآورد ،دارد

نیز نامیده مي شود به حمرومیت  ٢فقر مطلق که فقر معیشيت

تیابي بـه حـداقل نیازهـاي اساسـي     و ناتواني افراد در دس

کـه بـراي زنـدگي سـامل     ) پوشاک و سـرپناه  ،تغذیه: مانند (

بـر عـدم    ،ایـن مفهـوم از فقـر   . اشاره دارد ،ضروري هستند

دسرتسي به حداقل استاندارد تعیني شده نیازهاي فیزیولوژیکي 

فقـر  بنابراین  .داللت دارد ،که براي بقاء انسان ضروري است

ست فراتر از كمبود درآمـد كـه درآن سـوء    مطلق مقوله اي ا

قدان آموزش نیـز مـورد نظـر مـي     تغذیه ، كمبود هبداشت و ف

 ).  ١٧٣: ١٣٨٢ ،رضوي( باشد

       ٣فقر نسيب • 

                                                        
1 - Absolute poverty                                                                                                             

    
2 - Subsistance poverty 

3 - Relative poverty 
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فقر نسيب عبارت است . استنسبی فقر  ،مفهوم دیگري از فقر

 ،درواقـع . از احساس کمبود و فقر در پي مقایسه با دیگـران 

احساسي که در مقایسه . است نه خود فقر فقر نسيب احساس فقر

فقـر بـراي    ،اگرمهه فقري باشـند . آید با دیگران به وجود مي

ويل اگر دیگران مثل او نباشـند او   ،کسي ناراحت کننده نیست

 ) ٣٦٩-٣٧٢: ١٣٧٥ ،کارشناس(. کمبود و فقر مي مناید احساس

پیرت تاونسند در زمینه مفهوم فقر نسيب خاطر نشـان مـي    

ه افراد و خانوارهایي فقريند که درآمد آـا در طـول   کند ک

زمان به طور جدي کمرت از درآمد فرد یا خانوارهاي متوسـطي  

اگرچـه تاونسـند   . بشود که در مهان جامعه زندگي مـي کننـد  

  د،تفاوت بني فقـر نسـيب و فقـر مطلـق را چنـدان منـي پـذیر       

اما معتقد است نیازهایي که اساسي یا مطلـق نامیـده مـي     

ــ ــون   ،وندشــ ــان داده شــ ــيب نشــ ــت نســ ــن اســ   د،ممکــ

کند که فقـر بایـد بـه عنـوان شـکلي کلـي از        ميو استدالل 

که در اثر توزیع نامناسب  ،حمرومیت نسيب مورد توجه قرار گريد

به طور کلي مي توان گفـت کـه مفهـوم    . منابع پدید مي آید

مصداق  فقرمطلق در بیشرت کشورهاي توسعه نیافته و کم درآمد

ر حايل که فقر نسيب معموال به کشورهاي با درآمد زیاد د ،دارد

 ).  ١٧٤: ١٣٨٢ ،رضوي( شود  ميو توسعه یافته مربوط 

 فقر طبیعی  •

فقری است که از کمبود یا فقـدان عوامـل طبیعـی و یـا     

و در نتیجه عدم دسرتسی به (تغییراتی در مرزهای جغرافیایی 
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 ،ها و مواد آلیفقدان کانی ،وجود بیابان ها ،)دریاهای آزاد

نبود مازاد تولید و افزایش سـرمایه و کمبـود آب و زمـین    

که به نوبه خـود در مهـه    ،های مهوار و حاصلخیز پدید می آید

حوادث ناخوشـایندی چـون   . فعالیت های اقتصادی تاثیر دارد

ــیل ــان ،سـ ــرگ ،طوفـ ــوزی ،تگـ ــش سـ ــاتي، ،آتـ ــات نبـ   آفـ

ی ها کـه سـبب   خشکسال و  فرو رفنت زمین های کشاورزی زیر آب 

نیـز از مجلـه    ،کمبودها و نابسامانی های اقتصادی می شـوند 

  .عوامل شکل دهنده فقر طبیعی اند

 فقر اقتصادی •

تنها از حلاظ اقتصادي و یـا میـزان    ،در برخي موارد فقر

فقـر عبارتسـت    ،با این دید. درآمد مورد توجه قرار مي گريد

رآمدي که در سطح از عدم برخورداري از قوت الميوت و میزان د

 ). ٢٤: ١٣٨٠ ،حسیين(امرار معاش قرار دارد 

فقر را آن سطح درآمدي مي دانند کـه بـه    ،اقتصاد دانان

فرد امکان خرید و مصرف حداقل نیازهاي الزم براي زیسـنت را  

 ). ١٦٢: ١٣٧٥ ،رشیدي(مني دهد 

 فقر فرهنگی  •

. فقر فرهنگی را می توان فقدان آگاهی هـای الزم دانسـت  

ورزی، انکار علم و پیشرفت های  خودپسندی ها، جلاجت ،عصب هات

  خـودداری از دانـش پژوهـی و پایبنـدی بـه سـنت هـا         ،علمی

فقـر  . و روش های ناخبردانه نیاکـان از آن ناشـی مـی شـود    

ــی رود     ــار مـ ــه مشـ ــر بـ ــوع فقـ ــدیدترین نـ ــی شـ   فرهنگـ
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و ریشه ای ترین عامل عقب ماندگی و مانع بسیاری از حرکـت  

مشکالت زیادی از آن بـر مـی خیـزد و     ،ه و رشد استهای توسع

مبارزه با فقر فرهنگی به زمان . دردناک ترین بیماری هاست

 .نیاز دارد و مهت و تالش طاقت فرسایی را می طلبد

 فقر سیاسی •

یکی از مشکالت اساسی بشریت در طـول تـاریخ نظـام هـای     

فاسد و خودکامه ای بوده که بـر تـوده هـای مـردم سـیطره      

قـرن  . اشته و در مسیر تعالی بشر احنراف ایجاد کرده انـد د

هاست که بسیاری از شرایط و امکانات با سلطه جباران ضایع 

شده و زمینه هبره وری درست آا از میان رفته است که علـت  

 . اصلی آن علل سیاسی و یا تبعیض نژادی است

 فقر روحی و معنوی  •

مهان گونه که جسـم  انسان آمیزه ای از جسم و روح است و 

او نیازمند غذا و مواد الزم است روح نیـز تغذیـه متناسـب    

الزم دارد و هر آن که از آن غافل مباند دچـار فقـر معنـوی    

: ١٣٨٠ ،حسینی. (است که مهان فقر نفس، قلب و روان آدمی است

٢٧( 

   نسبی بودن فقر -2-2-5
با پدیده فقر، اساسا امري نسيب است و به مهني دلیل مهیشه 

خواهد بود، مگر این که چنان حـاليت   مهراه بوده و زندگي بشر

صـورت   پیش آید که متام نیازهاي مـادي و معنـوي انسـان بـه    

جامعه قادر به تـامني آـا در سـطح     معیار تعریف شود، سپس

  البتـه چــنني وضــعیيت  . شـده باشــد  حـداقل معیارهــاي تعریـف  
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عملي حتقق  حلاظ از حیث نظري ممکن است قابل تصور باشد، ويل از

آرمـان را دچـار    آن بسیار مشکل است، و متغريي که حتقق این

مناید، حتول سبک زندگي نوع انسان است کـه مهـواره در    مي مشکل

. منایـد  نیازهـا را مطـرح مـي    حال تغیري است و سطح جدیدي از

تـابعي اسـت از میـزان     ،بنابراین، سنجش وجود یا نبود فقر

نـات بـراي بـرآورده سـاخنت ایـن      نیازها و میـزان امکا  حجم

آا وجود نداشته باشد و  نیازها، که اگر تعادل و توازن بني

دچار  توان گفت که جامعه مي ،خبشي از نیازها قابل تامني نباشد

اگر این کمبود مربوط به نیاز یـک فـرد   . فقر و کمبود است

توان به وجود فقر شخصي قائل بـود، ويل   مي یا خانواده باشد،

باشد کـه گروهـي    مبود در زمینه یک نیاز عمومي و مجعياگر ک

گردند، جامعه دچار فقر عمـومي  از جامعه یا متام آن متضرر 

 ). ٦٥: ١٣٧٢ ،حافظ نیا(است

  فقر و توسعه پایدار -2-2-6
بـرای  . رابطه تنگاتنگی بین فقـر و توسـعه وجـود دارد   

زیرا  ؛ریشه کنی فقر ضروری است ،دستیابی به توسعه پایدار

آسیب پذیری هر یک از افـراد جامعـه تـاثیرات اجتمـاعی و     

اقتصادی ناگواری در کل جامعه دارد و برطـرف کـردن معضـل    

  .توسعه پایدار را تضمین می کند ،فقر

در هر مفهوم و تعریفي که براي توسعه مورد پذیرش قرار 

گريد این نکته مورد تایید قطعي متـامي صـاحب نظـران علـوم     

ابعـاد   ،ي است که در جریان حتـوالت توسـعه  اقتصادي و اجتماع

هم به حلاظ تنـوع و   ،نیازهاي انساا در جامعه رو به توسعه
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گسرتش مي یابند ويل بررسي وضـعیت بسـیاري    ،هم به حلاظ کیفیت

از کشورهاي توسعه یافته نشان مي دهد که الزاما با حتـوالت  

توسعه مساله فقر در جامعه کاهش پیدا منـي کنـد بلکـه مـي     

هم فقر ادامه یابد و هـم بـه    ،تواند به دلیل گسرتش نیازها

از جامعـه دامـن    احساس فقر بیشرتي در گروه هـاي تـازه اي  

 ) ١١٠ -١١١: ١٣٧٥ ،بنیانیان(.بزند

 ،در دهه هاي گذشته شاهد توجه فزاینده بـه پدیـده فقـر   

چـالش   ،در واقـع . پایداري حمیط و رابطه بني آن دو بـوده امي 

منابع حمیطي و مجعیـت   ،فهم روابط متقابل فقراصلي در توسعه 

آـا نـاگزیر   . فقريان در یک دور باطل قهقرایي اسريند. است

هبـره   .از هبره برداري مضاعف از منابع به خاطر بقا هسـتند 

برداري مضاعف منابع را بـه گونـه اي تغـیري مـي دهـد کـه       

ختریـب حمـیط    ،لـذا  .بازسازي آن خارج از توان اکوسیستم است

فشار بر زمني از . اي آا را مشکل تر و مبهم تر مي سازدبق

ــز  ــريان روســــــتایي فاجعــــــه آمیــــ   ســــــوي فقــــ

زمني هاي حاشیه اي به زیر کشت مي روند و جنگلها . مي مناید

اگر . به سرعت حمو مي شوند تا به مصرف سوخت و علوفه برسند

مسـائل حمیطـي    ،قرار باشد کشوري به مسئله فقـر پاسـخ دهـد   

کاهش سـطح آهبـاي زیـرزمیين     ،فرسایش خاک ،زدایي مانند جنگل

اگـر  . باید از بیشرتین توجهات سیاسي برخوردار شـوند ... و

بایـد مسـئله    ،خبواهیم در راستاي توسعه پایدار حرکت کنـیم 

فقر و فقرزدایي به عمده ترین هدف یا حداقل یکي از اهداف 

 .) ٣٠٧: ١٣٧٥ ،ماهر(عمده برنامه هاي توسعه تبدیل گردد 
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  فقر در کالم معصومین  -2-2-7
قرآن براي اغنیا و صاحبان ثروت قوانني و حـدودي تعـیني   

کرده و از طرق گوناگون سعي بر حمـدود سـاخنت سـرمایه داري    

 .منوده و توجه سرمایه داران را نسبت به فقرا جلب مي مناید

فقر و کمبود درآمد ملي یک جامعه در رابطه با یـک سلسـله   

در احادیـث متعـدد   . انساني و اجتماعي است ،عوارض فرهنگي

افراد با اخـتالالت روانـي نظـري     ،دیده شده که در جامعه فقري

و نقصان قـدرت تشـخیص مواجـه مـي      ترس،دیرباوري ،فراموشي

ش مــي دهــد و آــا را فقــر حافظــه افــراد را کــاه. شــوند

 ، ١٥صفحه  ، ٤جلد  ،ةاحلیا(» الفقر ینسي «کند  فراموشکار مي

 ). ٢٤حدیث 

کند چنانکه از حضرت امام رضـا   تنگدسيت اخالق را زشت مي

فقـر دمشـين و   . » بي چیزي دریچه نکبـت اسـت   «نقل شده › ع‹

جامعه فقري تن . ستیز را بني گروههاي اجتماعي پدید مي آورد

رفتاري مـي کنـد کـه بـا     . به کارهاي زشت و زننده مي دهد

ــاي ان   ــي و معیاره ــوازین عقالی ــد  م ــت ن ــاني مطابق   . اردس

خــدایا بــه «: مــي فرماینــد  ٢١٦در خطبــه  )ع(حضــرت امــري

توانگري آبرومي را نگه دار و به تنگدسـيت حـرمتم را ضـایع    

از بندگان روزي خوارت خواهم و به نکوهیـدن   ،مساز تا روزي

» آن کس فریفته گردم که خبشش خود را از من بازداشـته اسـت  

 ).   ٢١٦خطبه  ،ج البالغه(

ریزان بـوده و آن را مهسـایه دیـوار بـه     اسالم از فقر گ
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ــر  ــوار کف ــد   دی ــي دان ــرا   « م ــون کف ــر یک ــاد الفق   ،»ک

و با مهان شدتي که با کفر مبارزه مي کند با فقر نیز بـه   

مبارزه برمي خیزد و در این خصوص برنامـه وسـیعي را طـرح    

برخي با استفاده از اعتقادات مذهيب تـوام  . ریزي منوده است

فقر را ناشـي از قضـا و قـدر قلمـداد     با جهل خواسته اند 

 ،کرده و مبارزه با آن را خارج از اختیار بشـر بنمایاننـد  

اما قرآن تاکید مي کند که هر مصیبيت بـر انسـان مـي رسـد     

زاییده انسان اسـت   ،بنابراین فقر.  نتیجه رفتار خود اوست

روي مهني عامل تکیه دارد و  ،و اسالم نیز در مبارزه اش با آن

احتکار و رباخواري و امثال  ،استثمار ،ا احنصارطليبمبارزه ب

بـه مهـني معـين مـي      ،آن که زیر کلمـه ظلـم خالصـه مـي شـوند     

 ).٣٦٨:  ١٣٧٥ ،کارشناس(باشد
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راهربدها و نظریه های شناخت فقر از دیدگاه نظریه  -٣-٢

 پردازان

مورد فقر و حمرومیت دو الگوی نظری عمده وجـود دارد  در 

دگاه کارکرد گرایانه و دیـدگاه قـدرت   دی: که عبارتند از 

 .گرایانه

دیدگاه کارکرد گرا فقر و حمرومیت را بازتاب نـابرابری  

 ،اما معتقد است کـه نـابرابری اجتمـاعی    ،اجتماعی می داند

و  ١بـرای مثـال دیـویس   . مفید و دارای کارکردهای مثبت است

نابرابری  «جزو اولین کسانی بودند که اعتقاد داشتند  ٢مور

ماعی وسیله ای است که به طـور خودکـار پدیـد آمـده و     اجت

اشغال مهمرتین مناصب توسـط واجـد شـرایط تـرین افـراد را      

 .»تضمین می کند 

کارکرد گرایان دلیل هبره مندی عده ای و بی هبـره بـودن   

دیگران از موقعیت ها و فرصت هـای اجتمـاعی را در ویژگـی    

ن آـا دالیـل   های فردی اشخاص جستجو می کنند که قدیمی تری

  ژنتیکـــــــــــــــــــــی، قـــــــــــــــــــــومی   

آا می کوشند تا ثابت کننـد کـه حمرومـان و    . و نژادی است

  فقـــرا افـــرادی هســـتند کـــه از انطبـــاق هبنجـــار       

با حمیط بازمانده اند و دلیل این ناتوانی را در نارسـائی  

  گروهـــی . هـــای فـــردی آنـــان جســـتجو مـــی کننـــد     

                                                        
1 -Davis  
2 -Moor  
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ومیـت را  هتیدسـتی و حمر  ،از کارکرد گرایان پا فراتر گذارده

  بـــه مســـائل آســـیب شـــناختی پیونـــد مـــی زننـــد       

و هر جا که از فقر نشانی می یابنـد بـه جسـتجوی رد پـای     

برخی دیگـر نیـز   . فساد و اعتیاد بر می خیزند ،فحشا ،دزدی

در اثبات نارسائی های فردی فقرا به عنوان تنها دلیل فقر 

 حمرومیت سخن به میان آورده انـد ) سیکل(از چرخه  ،و حمرومیت

و کوشیده اند نشان دهند که چگونه فقـر پـدران و مـادران    

کارکرد گرایان به دلیل . زمینه ساز فقر فرزندان آنان است

بی توجهی به ساختارهای اجتماعی و عوامل بیرونی در ایجاد 

فقر و به خاطر این که سعی منودند گناه فقـر را بـه گـردن    

شـدند و  خود فقرا بیاندازند با انتقادهای زیـادی روبـرو   

گرچـه   ،این دیـدگاه . نظریه قدرت گرا در مقابل آن مطرح شد

ــرا   ــی از فقــــــ ــردی اقلیتــــــ ــکالت فــــــ   مشــــــ

نادیـده   ،را که سبب تداوم فقر در خانواده هایشان می گردد

  لــــیکن جامعــــه را مســــئول حمرومیــــت  ؛منــــی گیــــرد

 ،بر اساس این نظریـه . و فقر اکثریت هتیدستان معرفی می کند

مکانیسم های قانومنند در هر مرحلـه   جامعه انسانی بر پایه

این طبقـات کـه   . معین تاریخی به طبقات مشخصی جان می خبشد

از امتیـازات جامعـه    ،در تضاد آشکار و پنهان با یکدیگرند

بنیانگـذاران  . به حنوی نامهگون و نامتعادل هبره مـی گیرنـد  

فقـر و حمرومیـت را    ١و ماکس وبـر  ١جامعه شناسی نظیر مارکس

                                                        
1 -Marx  
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ــی از م ــه    ناشــ ــده از جامعــ ــای برآمــ ــم هــ   کانیســ

گـروه   ،به نظر ماکس وبـر طبقـات  . و بازتولید آن می دانند

ــره     ــدپایگان و بالخـــ ــا بلنـــ ــخص یـــ ــای متشـــ   هـــ

پدیده هایی ناشی از توزیع نامتعادل قدرت در جامعه  ،احزاب

ــد ــارکین. انـ ــوم     ٢پـ ــر مفهـ ــث وبـ ــاس مباحـ ــر اسـ   بـ

ت که هر را مطرح می مناید و معتقد اس ٣)حمدود سازی اجتماعی(

قشر و طبقه ای پس از احراز مـوقعیتی مشـخص    ،گروه اجتماعی

اقتصـادی، راه را بـر سـایر اقشـار و      –در ساخت اجتماعی 

  طبقـــــــــــــات و گـــــــــــــروه هـــــــــــــا    

موقعیت خـویش   ،می بندد و با وضع دستورالعمل ها و قوانینی

. را مستحکم و تداوم می خبشد تا وضـع موجـود را حفـظ کنـد    

ست که فقر را بـر عـده ای حتمیـل    بدین ترتیب این اجتماع ا

 ).١٠٣: ١٣٧٥ ،پیران(مناید می

به هر حال به نظر می رسد که دیـدگاه قـدرت گرایانـه        

  واقـــع گراتـــر بـــوده و بـــه خصـــوص بـــا ویژگـــی هـــا  

. و شرایط حاکم بر جوامع جهـان سـوم مطابقـت بیشـرتی دارد    

برخی صاحب نظران در تبیین فقر کشورهای در حال توسعه بـا  

بر مکتب وابستگی و هبره گیری از مدل مرکز ـ پیرامون   تکیه 

بر این باورند که رابطه کشورهای پیشرفته به عنوان مرکـز  

و کشورهای فقیر و در حال توسعه بـه عنـوان پیرامـون یـک     

                                                                                                                                                                             
1 -Max, weber  

2 -Parkin  
3 -So cial closure  
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رابطه استثماری و نابرابر است و جهـانی شـدن بـه عنـوان     

موجـب تشـدید    ،فرایندی که به حتکیم این رابطه مـی پـردازد  

از . ابرابری و افزایش فقر در کشورهای جهان سوم می شـود ن

ــون     ـــ پیرامـــ ــه مرکزـــ ــدگاه رابطـــ ــن دیـــ   ایـــ

در سطوح ملی و منطقه ای نیز بین شهرهای بـزرگ و کوچـک و   

روســتاهای ایــن کشــورها برقــرار بــوده و بــر ایــن اســاس  

نابرابری و فقر در مناطق روستایی ایـن کشـورها بـا شـدت     

 ).  ٧٦-٨١: ١٣٨٤ ،لیتوک(بیشرتی به چشم می خورد
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  دیدگاهها و طرز تلقي هاي خمتلف از مفهوم فقر -١-٣-٢
مفـاهیم   ،با گذشت زمان و تغیري و حتوالتي که صورت مي گريد

ظهـور و سـقوط ایـدئولوژي و    . نیز دستخوش تغیري مـي شـوند  
طرز نگرش به پدیده ها را دچار حتول مي کنـد و   ،مکاتب خمتلف

تکامل آا برخي نظریات متحول مي  متناسب با حتول نظامها و
 :درباره فقر نیز دو دسته نگرش قابل متیز است . شوند
 نگرش مبتين بر مطلوبیت فقر  -

برخي برآنند که تداوم و ماندگاري فقر و نـداري بـراي   
ضروري تلقي  ،اینکه عده معدودي به حداکثر منافع دست یابند

فراد را عاقل و ا ،از این نظریه که فقر ١توماس من. مي شود
معتقد بود کـه    ٢آرتوریونگ. کرد جانبداري مي ،فعال مي کند

مهه افراد عاقل مي دانند کـه طبقـات پـایني را بایـد فقـري      
آنان هیچ گاه تـن بـه کـار     ،چون در غري این صورت. نگهداشت

کارگران را به خاطر دسـتمزدهاي بـاال    ٣جان الو. خنواهند داد
بود کـه اگـر موادغـذایي ارزان    زیرا معتقد  ،سرزنش مي کرد

بـه اوج   ،باشد بطالت و تنبلي که عادت غري قابل حتمل آاسـت 
  ).٧: ١٣٧٧ ،رضوی(خود مي رسد

 نگرش مبتين بر عدم مطلوبیت فقر -

طرفداران این نگرش برآنند که سلیقه هاي اجتمـاعي کـه   
جایگاهي را پدید آورده است  ،مبتين بر ارزش هاي انساني است

خشـنودي و رضـایت افـراد را     ،نـه کاهشـي در فقـر   که هر گو

                                                        
1 - Thomus Man 

2 - Arthur young                                                                                         
3 - John Low 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

فقـر از بعـد اجتمـاعي     ،از ایـن دیـدگاه  . افزایش مي دهـد 
این نظریه را مطرح مـي   ١راین. نامطلوب است و باید حمو شود

کند که نباید اجازه داد که مردم آن قدر فقري شوند که بـه  
ــانند  ــیب برس ــه آس ــاحل جامع ــدگاه. مص ــن دی ــت  ،از ای امهی

هزینه هاي حتمیـل شـده بـر اجتمـاع از وخامـت       ناخوشایندي
هببـود  . اوضاع و احوال فقرا و فالکت و بدخبيت آا بیشرت اسـت 

خبشیدن به سطح زندگي فقرا بدون کاهش عـدم مطلوبیـت بـراي    
 ).٩ :١٣٧٧ ،رضوي(سایر افراد جامعه امري ناکايف است 

                                                        
1 - Rein                                                                                   
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  روشها و الگوهاي تشخیص و سنجش فقر در جوامع انسانی  -2-4

 ١ترسیم خط فقر -١-٤-٢

: خط فقر عبارت است از) ١٩٩٨(به عقیده مارتني راولیون 

بـه   یدسرتسـ  ییك زمان و مكان معني برا كه یك فرد در یخمارج

 كه به این سـطح  یافراد. شود ی متحمل م ،یك سطح حداقل رفاه

كه به ایـن   یشوند و كسان ی م یفقري تلق ،ندارند یرفاه دسرتس

 قـر خـط ف  .باشـند  ی غري فقري م ،دارند یسرتسقل رفاه دسطح حدا

خطـوط  . وسیله اي براي سنجش فقر یعين تعیني تعداد فقرا است

مـردم  . بر داده هاي درآمد یا مصرف هسـتند  فقر اغلب مبتين

بـراي   آنگاه فقري حمسوب مي شوند که معیار زندگي حماسبه شده

در زیر سطح حـداقل بـه طـور    ) معموال درآمد یا مصرف(آنان 

قـرار   –که خط فقر خوانـده مـي شـود     –اجتماعي قابل قبول 

 . داشته باشد

خط فقر را مي توان به دو صورت مطلق و نسيب تعریف کـرد  

: 

فقر نسيب اشاره دارد بـه موقعیـت فـرد یـا خـانوار در      

خـط فقـر نسـيب بـر حسـب       .مقایسه با متوسط درآمد در کشور

 .متوسط درآمد متفاوت خواهد بود

                                                        
1 - Drawing Poverty Line 
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ره دارد به موقعیـت فـرد یـا خـانوار در     فقر مطلق اشا

زمـان ثابـت    خط فقري که ارزش واقعي آن در طولارتباط با 

خط فقر مطلق مبتين بر قیمت حداقل سبد مصريف اسـت کـه   . است

خود مبتين بر غذاي مورد نیاز و ضروري بـراي کـالري مـورد    

 ١٣٧٨ ،زاهدي عبقري ،زاهدي مازندراني(.نیاز توصیه شده است

:٣ ( 

 خط فقرروش های تعیین  -٢-٤-٢

شـاخص   یمطالعه فقر و تعیني خط فقر، معرفـ اولني قدم در 

 یهـا  ت توانـد صـور   ی شاخص فقر مـ . معیار سنجش فقر است یا

 : ترین آا سه مورد زیر است  داشته باشد كه معروف یخمتلف

 مصرف یك سبد خاص از كاالها  - 

 هزینه كل  - 

 درآمد كل - 

یشنهاد شده است كه به وسیله توبني پ یشخنست مهان رومورد 

ی اشـاره مـ   یو ضـروریات  یبیولوژیك یتوبني به نیازها. است

را  یابرابر بني افراد توزیع شود، بعضكند كه اگر به طور ن

 یبـرا  یكاف یغذا یاگر خانوار. زیر خط فقر قرار خواهد داد

 یتلقـ فقري  ،خوردن، سرپناه الزم و پوشاك مناسب نداشته باشد

 .شود  یم
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اقل دو ترسیم خط فقر براساس هزینه حداقل یا درآمد حد  

برداشت است كه از دیر زمان انتخاب بني ایـن دو روش مطـرح   

در زمینـه   یكه بعد از جنگ دوم جهـان  یمطالعات. بوده است

به آمـار بودجـه    یر انگلستان صورت گرفته عمدتا متكفقر د

آبل امسیـت  . تتفاده شده اسخانوار بوده و از روش هزینه اس

عـات بودجـه   به عنوان پیشقدم مطال ١٩٦٥ند در سال سو تاون

ن یحمقق. ن فقر استفاده منودندییتع یخانوار از روش فوق برا

ن یبـ  یهـا   كردند تفـاوت  یخود نیز سع یبعد یفوق در كارها

ترسیم خـط فقـر مطـرح     یاستفاده از هزینه و درآمد را برا

 . منایند

ش اول بیشرت مورد نظر بـوده و  از میان این سه روش، رو  

ترجیح ) روش هزینه(از میان روش دوم و سوم، اغلب روش دوم 

میـزان   یر واقعـ داده شده است، زیرا بـه دسـت آوردن آمـا   

درآمـد اسـت، چـون     یتر از سنجیدن میزان واقعـ  نه آسانهزی

مردم معموال  میـزان   ها یربه نشان داده است كه در نظر سنججت

كننـد و   را بیش از میزان درآمد بیان مـي ن شا یزندگ  هزینه

بیـان   یمنـد  بیش از عالقه یبیان هزینه واقع یمند درصد عالقه

نباید از نظـر دور  این نكته را .  درآمد است یمیزان واقع

) مصرف یك سبد خـاص از كـاال  (استفاده از روش اول داشت كه 

و  یتوانـای یگر نیز وابسته است، زیرا از دو روش د یبه یك
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مصرف سبد خاص از كاال، اثبات  یخانوار برا یدم تواناییا ع

 . شود مگر از طریق هزینه كل و یا درآمد كل یمن

خط فقـر   یینبت یكه برا یهر شاخص است یالزم به یاد آور

مقـدار   کبـه یـ   یرد، باید منتـه یگ ی مورد استفاده قرار م

این منظور، باید  یبرا. ن خط فقر شودییتع یبرا ین پولیمع

ه طور دقیق مشخص شود تـا ارزش  ن یك سبد خاص از كاال بمیزا

. خط فقر تعیني شود یآن سنجیده و در نتیجه مقدار پول یپول

ن راه این است كه سبد كاال بر رتیه این مهم، هبرسیدن ب یبرا

شود و سـپس   جیده سن یمانند كالر یعمده غذای یها  حسب ارزش

 آن .مشـخص گـردد   یتأمني كـالر  یالزم برا یمیزان مواد غذای

حماسبه شده و  یبازار، قیمت هر كالر یها  اساس قیمت گاه بر

مـد خـانوار   اگـر درآ . با درآمد خانوار مقایسه شـود  ،جمموع

 یآن خانوار باال ؛باشد یكاف ،یضرور یتأمني مقدار كالر یبرا

نباشد، زیر خط فقر حمسوب  یرد و اگر كافیگ ی خط فقر قرار م

   ).٥-٢٣: ١٣٧٥ ،پژویان(شودی م

 فقر  یابعاد جهان -٣-٤-٢

است  یا حمرومیت و فقر در جهان به گونه یتوزیع جغرافیای

آسـیا، افریقـا و    یهـا  سوم در قاره جهان یکه عمدتا کشورها

و جهان به دو منطقه  ن گرفتار این مصیبت هستندیالت یامریکا

 کـه فاصـله   ،تقسیم شده است) جنوب(و حمروم ) مشال(برخوردار 
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. زیـاد اسـت    ین آا خیلـ یب یو اقتصاد یاجتماع یاه  شاخص

مجعیـت جهـان از   ) یک پـنجم (درصد  ٢٠عالوه بر این، در حدود 

در (  برنـد ی م  رنج یسواد ی، و بی، بیماریفقر مطلق، گرسنگ

کـار  ی روین درصد از ٣٠و در حدود  ،) میلیارد نفر ٢/١حدود 

 جهـان  یرااین فق . جهان فاقد شغل مولد هستند یمیلیارد ٥/٢

ــورها   ــدتا در کش ــز عم ــع ینی ــوم   توس ــان س ــه جه ه نیافت

 - یسیاسـ  سـاخت   ،جهان سـوم  نیـز   یدر کشورها. اند پراکنده

 (که یـک اقلیـت    است یا جامعه به گونه یو اقتصاد یاجتماع

و نتایج  یرا از منابع مل یمند  ، بیشرتین هبره) درصد ٢٠زیر

درصد جامعـه از   ٨٠دهد و بیش از  ی م  به خود اختصاص توسعه

  .هــــــا حمــــــروم هســــــتند      ایــــــن فرصــــــت  

 ). ٨٠: ١٣٧٢ ،حافظ نیا(

 

گسرته فقر در کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي ) : ١-٢(جدول مشاره 

 در حال گذار
مجعیيت که با درآمد کمرت از یک دالر در روز زندگي مي  منطقه

 )میلیون نفر(کنند 
٢٠٠٢ ١٩٩٩ ١٩٩٦ ١٩٩٣ ١٩٩٠ ١٩٨٧ 

آسیاي 
  شرقي 

و     
 پاسیفیک

٢١٤ ٢٨٢ ٢٨٧ ٤١٥ ٤٧٢ ٤٢٦ 

اروپاي 
  شرقي

و آسیاي  
 مرکزي

١٠ ٣٠ ٢٠ ١٧ ٢ ٢ 
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آمریکاي 
  التني 

 و کارائیب
٤٧ ٥٤ ٥٢ ٥٢ ٤٩ ٤٥ 

خاورمیانه 
و آفریقاي 

 مشايل
٥ ٨ ٥ ٤ ٦ ٧ 

 ٤٣٧ ٤٢٩ ٤٦١ ٤٧٦ ٤٦٢ ٤٧٣ جنوب آسیا
صحراي 
 ٣٠٣ ٢٩٤ ٢٧١ ٢٤٢ ٢٢٧ ٢١٩ آفریقا

 ١٠١٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٢٠٨ ١٢١٨ ١١٧١ مجع

   ٢٠٠٦ ،بانک جهاني گزارش : ماخذ   

 فقر روستایي  -٤-٤-٢
فقر در جوامع روستایي یکي از مسـائل و معضـالت مهـم و    

 ،شـرایط . رود يمـ اساسي کشـورهاي توسـعه نیافتـه بـه مشـار      
مقتضیات و امکانات موجود در روسـتاها و نگـرش هـاي خـاص     

این مناطق را از  ،روستایي نسبت به زندگي و رفاه در جوامع
  به خصوص از دیدگاه مباحـث مربـوط بـه فقـر     ( مناطق شهري 

از میان این عوامل مي تـوان  . متفاوت مي سازد) و حمرومیت 
 :به موارد ذیل اشاره کرد 

زیرساخت هاي روستایي در مقایسه بـا شـهرها در سـطح     -
معمـوال عمـر مفیـد ایـن     . ناکايف و نامناسـب اسـت   ،ابتدایي

یرساخت ها نیز به حلاظ امهیت نداشـنت و در اولویـت نبـودن    ز
 .نگهداري آا بسیار کمرت است

ارتباطات و نبود تشکل ها یـا اهـرم    عدم سازمان دهی -
  هــــاي مــــوثر بــــراي مشــــارکت یــــا انتقــــال       

 .خواسته هاي روستاییان
 .در روستاها ليفرصت هاي شغ کاهش -
داشيت و درماني و هب ،عدم دسرتسي مناسب به خدمات آموزشي -

ساده بودن ابزارها و امکانات مورد اسـتفاده در روسـتاها   
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ل، وسایل محل و نق ،لوازم خانگي ،مانند ساختمان هاي مسکوني
ــات    ،تفرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .و عدم تنوع در مصرف

بي ثباتي درآمدها به دلیل بیولوژیکي بودن تولیـدات   -

به  کشاورزي و متاثر شدن آا از عوامل جوي و حوادث طبیعي

ویژه در کشورهایي که اشتغال عمـده روسـتاییان را تولیـد    

حمصوالت زراعي و دامي با ساختارهاي نسبتا سـنيت تشـکیل مـي    

فرصـت هـاي اشـتغال غـري کشـاورزي در       ،از سـوي دیگـر  . دهد

 .روستاهاي این کشورها بسیار اندک است

 ،رضـوي ( .پایني بودن سطح سواد نسبت بـه منـاطق شـهري    -

١٧٦: ١٣٨٢ .( 

گالربایت در مورد فقر شهري و روستایي عقیـده دارد کـه   

در حبـث فقـر مـورد     خنستني ویژگي یا خصوصیت آشکاري که باید

روستایي است  اطریگريد این است که فقر عمومي خمتاکید قرار 

و این بدان دلیل است که ملزومـات ابتـدایي زنـدگي شـامل     

   .غــذا و ســرپناه از طریــق زمــني بــه دســت مــي آیــد ،لبــاس

پدیـده   ،فقر شهري در سراسر جهان پدیده نسبتا نوظهوري است

این نوع فقـر  . اي که طي چند دهه گذشته به وجود آمده است

ويل یـک گـام از حمرومیـت     ،پدیده اي ساده و بـي خطـر نیسـت   

باید فهمید که زنـدگي  در یـک کلبـه    . روستایي جلوتر است

  ک کوچـک روسـتایي بـا ابتـدایي تـرین نـوع خـوراک و پوشـا        

آموزش و فقدان امکانات هبداشيت مهراه  و فرصت بسیار کم براي

با تبعیضات اجتماعي ممکن است بدتر از زنـدگي در فقريتـرین   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

فقر شهري در هـیچ جـاي دنیـا جتلـي حمرومیـت      . حمل شهر باشد

ریشه فقر شهری و پیامدهای آن در شهرهای بسیاری از  .نیست

فقیران روستایی به کشورهای در حال توسعه ناشی از مهاجرت 

 ).٣٥: ،١٣٦٠گالربایت(شهر می باشد

از آجنا که حتقیقات نشان می دهـد اکثـر فقـرا در نقـاط     

روستایی ساکن انـد مـی تـوان مشخصـه هـایی بـرای فقـرای        

 :اهم این مشخصات عبارتند از . روستایی ذکر کرد

شاخص های تـاثیر گـذار بـر فقـر در سـکونتگاههای       -٥-٤-٢

 روستایی

 ١اراضی کشاورزیبه  دسرتسي •

 اراضـی کشـاورزی  و دسرتسـي حمـدود بـه    زراعی فقدان زمني 

ویژگي چشمگري فقر روستایي و مهم تـرین ویژگـي روسـتاییان    

بررسي موسسه مطالعات توسعه در بنگالدش نشان مـي  . فقري است

 ٧٨دهد که شیوع فقر براي خانوارهاي بدون زمـني کشـت شـده    

 ٧١هکتـار زمـني    ٥/٠مرت از درصد و براي خانوارهاي داراي ک

درصد فقراي اصلي مالک زمني هایي بـا مسـاحت    ٩٠. درصد است

درصد آنان اصـال داراي زمـني    ٥٣هکتار هستند و  ٥/١کمرت از 

حيت در کشوري مانند مجهوري کره کـه کـاهش   . کشت شده نیستند

یکي از آشکارترین علـل   ،فقر روستایي در آن سریع بوده است

عـدم دسرتسـي بـه زمـني      ،روستاها وجود داردفقر که هنوز در 

                                                        
  )۵۲شماره: از كتاب سلسله انتشارات روستا و توسعه:(اين مطلب ترجمه مقاله زير است -۱

١ -Kiran Pyakuryal, Dimensions of Rural Poverty in and the Pacific: Review of Current ststus, seminar on  
Rural Poverty Alleviation , Tehran, 18-25 February,1997.  
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درصد خانوارهاي بدون زمني در یک بررسي منونه  ٨٨حدود . است

یـک مطالعـه مـوردي در    ، عالوه بر این. فقري شناخته شدند ،اي

در  نشان داد که مالکیت ارضي زراعي عاملي حیاتي ١٩٨٧سال 

درصد فقـراي   ٧٢تشخیص فقر در طي دو نسل گذشته بوده است؛ 

بـا  . انـد  برخاسـته روستایي کنوني از خانوارهاي بدون زمني 

رشد باالي مجعیت و فرصت هـاي   ،این حال با توجه به مترکز زمني

شغلي حمدود در خارج از حوزه کشاورزي نیز مي توانـد عامـل   

  ه در منـــــــاطق روســـــــتایي  فقـــــــر گســـــــرتد  

 ).        ٨٥: ١٣٨٢ ،رضوی(به حساب آیند 

 خصوصیات مجعیت شناخيت  •

مـی  رتي مجعیت بیشـ هاي فقري داراي خانوار ،ر اکثر کشورهاد

خانوارهـاي بسـیار فقـري داراي تعـداد      ،در بـنگالدش . باشند

تعـداد انـدکي عضـو گـروه سـين       ،سال ١٠زیادي فرزندان زیر 

به مهـني  . داراي درآمد و نسبت باالي فرزندان به زنان هستند

ي بزرگ تري فقرا داراي خانواده ها ،در مجهوري کره نیز ،شکل

شـیوع فقـر در    ،در سـري النکـا  . نسبت به غـري فقـرا هسـتند   

درصد  ٤٠حدود . روستاها با اندازه خانوار افزایش مي یابد

 )    ٨٦: ١٣٨٢ ،مهان(عضو یا بیشرت هستند ٧فقري داراي خانوارهاي 

 سواد  •

ــنگالدش ــه   ،در ب ــک ب ــاالن  در   ٨٦نزدی ــد از بزرگس درص

در خانوارهاي  درصد ٤٧مقایسه با در  ،خانوارهاي بسیار فقري

 نسبت دانش آموزان در سـنني مدرسـه  . غري فقري بي سواد بودند
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درصد  ٤٣درصد و براي دخرتان  ٥٣پسران  براي) سال ١٥تا  ٦(

درصد  ٦٢درصد و  ٧٠در مقایسه با  ،در خانوارهاي بسیار فقري

سطح پایني  ،در مجهوري کره. براي خانوارهاي غري فقري بوده است

یـک مطالعـه   . حتصیالت وجه مشخصه روستاییان فقري بـوده اسـت  

موردي نشان داده که هیچ یک از سرپرست هاي خانوارهاي فقري 

 . در دبريستان درس خنوانده اند

  های نوین اده ها و فناوري ،دسرتسي به اعتبارات •

تفاوت اندکي در میزان استفاده از گونه هاي  ،در بنگالدش

در  ،با ایـن حـال  . مساحت اراضي وجود دارد در کل ١پر حمصول

کشاورزان بزرگ در هر هکتار بـیش از   ،مورد کودهاي شیمیایي

کشاورزان خرده پا از این کودها استفاده مي کننـد و ایـن   

فقر در روسـتاها  . به دلیل دسرتسي بیشرت آنان به منابع است

وري کشاورزي پایني است و خشکسـايل و طوفـان    جایي که هبرهدر 

فقـدان   ،حـيت در مجهـوري کـره   . معمول است ،کرارا رخ مي دهد

دسرتسي به فناوري هاي کشاورزي و سطح پایني حتصـیالت از علـل   

 ). ٨٥ -٨٨: ١٣٨٢ ،رضوي(مهم فقر در روستاهاست 

یکي از روش هایي که مي توان به بررسي  ،از دید بانک جهاني

م تـرین  مه. افراد فقري است شناخت و بررسي ،علل فقر پرداخت

 :ویژگي فقرا از دیدگاه مذکور عبارتند از 

 یي براي رفع نیازهاي اولیه انبود درآمد و دار) الف

افراد فقري مهواره تاکید مستمري بر کـار و فعالیـت بـه    
                                                        

1 - High Yielding Varieties                                                                                                      
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ثروت یک کشور  ه،در این زمین. منظور هببود زندگي شان دارند

چرا که با ثرومتندتر شـدن یـک کشـور     ،داراي تاثري مهمي است

وضعیت فقراي آن کشور نیز در حد میانگني هببود مـي یابـد و   

با . اشتغال با دستمزد هبرت است ،سازوکار اصلي براي این امر

فقر درآمدي کاهش و بـا رکـود اقتصـادي فقـر      ،رشد اقتصادي

بیش از چهار دهه اسـت کـه بعضـي    . درآمدي افزایش مي یابد

رخ رشـد  نـ  ،کشورهاي آسیاي شرقي در تولیـد ناخـالص داخلـي   

درصد کسب کرده اند که باعث هببود  ٥تا ٤سرانه ثابيت در حد 

 و آموزش و هبداشت افراد فقـري  ،قابل مالحظه اي در سطح زندگي

البته باید توجه داشت نرخ رشدي کـه مـي   . غري فقري شده است

تگی به نابرابری اولیـه  به کاهش فقر تبدیل گردد بس تواند

 .زمان دارد در طولآن توزیع درآمد و چگونگی تغییرات 

 

ناتواني افراد در بیان حقوق خود در چـارچوب جامعـه و   ) ب

 موسسات دوليت به عنوان پایه ادي فقر

افرادي که دچار فقر مادي هستند به شدت احساس فقـدان   

ــر  ــار نظـــ ــایي اظهـــ ــتقالل   ،توانـــ ــدرت و اســـ   قـــ

احساس حقـارت و   ،این درماندگي آنان را به خشونت. مي کنند

رفتاري غري بشري و تصـور اسـتثمار شـدن از جانـب      ،يشرمسار

هتدیـد   ،از سـوي دیگـر  . موسسات دوليت و اجتمـاع مـي کشـاند   

مشارکت در  ،نريوهاي فیزیکي یا قدرت هاي دیوان ساالري مستبد

فعالیت هاي عمومي براي بیان عالیق شان و اینکه آا را به 
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ل پیشـرفت  در واقع یکي از دالی. دشوار مي سازد ،حساب آورند

 ،انساني فقرا نسبتا کند موسسات دوليت در توسعه دارایي هاي

از طرف دیگر بعضـي  . عدم پاسخگویي و مسئولیت پذیري آاست

موانع و هنجارهاي اجتماعي شرایطي را به وجـود مـي    ،مواقع

بـه عبـارتي   . آورد که فرد قادر به بیان حقوق خـود نیسـت  

 خـود اسـت کـه گـاهي     فرهنگ حملي داراي ارزشهایي منحصر به

زنـان   ،به عنوان مثال. شود مانع از کاهش حمرومیت انساني مي

در دریافت اعتبار ... بازار کار و ،کشتزار ،فقري در خانوار

این امر نه تنها به گسرتش فقر کمک . از تبعیض رنج مي برند

کرده بلکه از توسعه نیز جلوگريي مي کند؛ زیرا زنان منبـع  

ــرمایه ــدي از س ــراي   قدرمتن ــدمات ب ــت ارائــه خ ــاني جه انس

 . کودکانند

 آسیب پذیري ) ج

آسیب پذیري پدیده اي است که مهیشه مهراه حمرومیت مادي و 

انساني است و افراد را فقري کرده یا در حد فقـر نگـه مـي    

فقرا معموال در حاشـیه شـهرها و حملـه هـاي پـرمجعیيت      . دارد

ند آا را از سکونت دارند که حوادث طبیعي به راحيت مي توا

امنیت شغلي الزم را در حمیط کار ندارند و از نظـر  . بني بربد

وضعیت هبداشيت مهیشه در معرض بیمـاري هـاي خطرنـاک و بعضـا     

از برخوردهاي خشن و مستبدانه مقامات حملي بي . العالج هستند

نصیب نیستند و زنـان فقـري مهـواره در معـرض حمرومیـت هـاي       

ریسک هـایي   ،در واقع. رار دارندجنایت و خشونت ق ي،اجتماع
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هستند از  رو  در نتیجه شرایط خود با آن روبهکه افراد فقري

اما دلیل اصلي فقر آا نـاتواني شـان   . علل اصلي فقر است

ــک   ــرات ریســـ ــربان اثـــ ــا جـــ ــاهش یـــ ــراي کـــ   بـــ

یا تکانه هاي آن است؛ عاملي که زاییده فقر اسـت و خـود    

ــ      ــي اجنامـ ــر مـ ــاد دیگـ ــرت در ابعـ ــر بیشـ ــه فقـ   . دبـ

ناتواني دولت و جامعـه بـراي    ،دلیل عمده دیگر آسیب پذیري

ریسک هـایي اسـت    طراحي سازوکارهاي مقابله یا کاهش اثرات

برخي از این . که قشر آسیب پذیر با آن دست به گریبان است

تـامني   ،توسعه شـبکه هـاي آبیـاري   : سازوکارها عبارتند از 

... المت عمومي وارائه خدمات هبداشت و س ،زیرساخت هاي اساسي

 ). ١٧ -١٩: ١٣٨٦ ،مريزا ابراهیمي ،حسن زاده(

 ویژگي هاي فقر روستایي) : ٢-٢(جدول مشاره 

    
 ٥١صفحھ  ،  ،١٣٧٦» توسعه روستایي در جهان سوم «  ،دیکسون: ماخذ  

 

بر فقر با تاکید بر عوامل اکولوژیکی عوامل موثر  -٥-٢

)                             فقدان زمني (بي زمیين                   
 امید به زندگي پایني 

ــني                                                    ــعت زمــــ ــاچیزي وســــ نــــ
 درآمد اندک 

ــرتده                                                     ــاي گســـــــ خانوارهـــــــ
 درآمد نا منظم 

ــه                                                               ــوء تغذیــــــــــ ســــــــــ
 موقعیت ضعیف مبادله 

ــاقص                                                         هبداشــــــــــــت نــــــــــ
 به علت ارتباطات ضعیف  انزوا

ــوزش                                                             ــدم آمــــــــــ عــــــــــ
 تقال براي ادامه حیات 

مــــرگ و مــــري زیــــاد کودکــــان                                             
 بدهکاري 
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  به ویژه در جوامع روستایی

نظریه پردازان تئوری های گونـاگونی را در مـورد علـت    

 « ،یکـی از معـروف تـرین نظریـه هـا     . فقر عنوان منوده اند

طبق این نظریـه علـل اولیـه یـا     . است  »تئوری دایره فقر

درآمد کم و پس انـداز   ،کم بازدهی ،اصلی فقر در سرمایه کم

که عامل نابرابری ثـروت هـای تولیـدی نظیـر      ،کم فته است

زمین و سرمایه های مالی و فیزیکی است و به نسل های بعدی 

 ) ١-٢(منودار مشاره . منتقل می شود

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 دایره فقر یا دایره خبیثه) : ١- ٢(منودار مشاره 

 کمآمددر                                        

        

        پس انداز کم                          

بازدهی کم                                                                                        

                                        

                                                      

                                                   سرمایه کم
  

 ٥١صفحه  ، ١٣٧١سال  ،روزهبان: ماخذ        

 هاي مجعیت را از حلاظ کمي و کیفي، عامل ویژگي دیگر برخي

شــناس و  مجعیــت ١» مــالتوس«انــد، نظــري  تولیــد فقــر دانســته 

و طبیعـي فقـر معتقـد بـود      اقتصاددان معروف که به فلسـفه 

  مجعیــــــــــــــــــــــت   فزونــــــــــــــــــــــي 

هاي سیاسـي   نظام ،برخي بر عکس. دانست را باعث افزایش فقر مي

ژوزئـه  « و اجتماعي را عامل تولید فقر مي داننـد ، نظـري   

معروف برزیلي که به فلسـفه    دانشمند و جغرافیدان » دوکاسرتو

 ). ١٤٠و  ٨٤: ١٣٦٤ ،کتابي( اجتماعي فقر اعتقاد داشت

هـاي اقتصـادي    اسـت برخي نیز فرآیند گونـاگوني نظـري سی  

ــت ــاد حکومـــ ــام اقتصـــ ــا، نظـــ ــني هـــ ــل  بـــ   امللـــ

هـاي اسـتعماري را عامـل فقـر      هاي چند ملیيت و دولت و شرکت

در کنار عوامل زایش فقر عمومي، عوامل . کنند مي جوامع معريف

                                                        
1 - Malthus 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

هـا کمـک    فردي در خانواده اختصاصي نیز به زایش فقر شخصي و

 خود فرد مربوطها و صفات  کنند که برخي از آا به ویژگي مي

هـا و صـفات جامعـه و نظـام      شود و برخي دیگر به ویژگـي  مي

تعامل با یکدیگر به بروز و  سیاسي حاکم بر آن که جمموعا در

یکي از ریشـه هـاي فقـر را عـدم     . رسانند مي تولید فقرکمک 

وجود منابع فراوان مي دانند در صورتي کـه ایـن امـر منـي     

بـه عنـوان علـت فقـر      از نظام اقتصادي. تواند صحیح باشد

گفته مي شود مردم به . مهیشه با خشم و احساسات یاد مي شود

رقابـت و بـازار    ،این علت فقري هستند که هنوز اقتصاد آزاد

ریشه دیگر عامل مجعیت است . آزاد را درک و جتربه نکرده اند

هـر چـه مجعیـت    . که این مسئله در بلند مدت آشکار مي شـود 

عده زیـادي توزیـع مـي شـود و بـه       بیشرت باشد امکانات بني

اما جاي دیگر بر عامل آب و هـوا  . افراد سهم کمرتي مي رسد

به عنوان یکي از عواملي که بر فقر تاثري مي گذارد تاکیـد  

هانتینگتون این طور نتیجه گريي مي کند که آب و . کرده اند

به طور مستقیم بر سالميت و فعالیـت افـراد اثـر    : هوا اوال 

 . دارد

انگل ها و  ،به طور غري مستقیم از طریق نوع غذا: یا ثان

ــراد      ــر افـ ــدگي بـ ــیوه زنـ ــز شـ ــا و نیـ ــروب هـ   میکـ

 . اثر مي گذارد 

این خود عامل قوي و شاید هم قوي تـرین عامـل   : ثالثا 

 .براي مهاجرت اختالط نژادي و گزینش طبیعي مي تواند باشد
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اي دیگر این طور مي پندارند کـه علـت فقـر برخـي      عده 

اد این است که سرنوشت اهلي آنان چنني رقم زده شـده کـه   افر

فقري باشند یا علت آن نقص و عدم کارایي خودشان اسـت و در  

 ). ٣٧١: ١٣٧٥ ،کارشناس(واقع سزاوار فقر هستند 

اما شاید از نظر اقتصادي بتوان گفت علت هاي مهم فقـر  

  .مالکیـــــــت  –کمبـــــــود : دو عامـــــــل اســـــــت 

جوامع مهه چیـز بـه قـدر وفـور      بدین معين که در بسیاري از

  . وجــــود نــــدارد و تقاضــــا بــــیش از عرضــــه اســــت 

در نتیجه هر چه که براي زندگي ضروري و کمیـاب اسـت ارزش   

اقتصادي پیدا مي کند به حمـض اینکـه ارزمشنـد مـي شـود در      

بسیاري از کشورها عده قلیلي آن را تصاحب مي کنند و عـده  

این امر کسـاني کـه    به دنبال. مي گردند کثريي از آن حمروم

امکان دستیابي به اشـیاء نـادر را ندارنـد نسـبت بـه آن      

 .احساس فقر مي کنند

در توضیح نظریه دوم که بیشـرت جامعـه شناسـان بـر آن         

ــد  ــرایش  : باورنـ ــات بـ ــدگي امکانـ ــد در زنـ ــرد بایـ   فـ

مهیا باشد تا به جایي برسد در حايل که در اکثر جوامع این 

  گي و اســــتفاده  امکــــان نیســــت و شــــرایط زنــــد    

از تسهیالت زندگي براي مهه یکسان نیسـت و در بیشـرت جوامـع    

ــت     ــار اســــ ــم در کــــ ــاتي هــــ ــله طبقــــ   فاصــــ

و مهچنني حمیط و جامعه اي که فرد در آن زندگي مي کنـد اگـر   

ــکالت  ــائل و مشـــــــــ ــود داراي مســـــــــ   خـــــــــ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

اجتماعي باشد افراد هم الجرم درگـري ایـن مسـائل و معضـالت     

ــی    ــن واقعــ ــوند و ایــ ــي شــ ــاعي مــ ــت اجتمــ   يت اســ

ــود     ــي ش ــده م ــع دی ــر جوام ــفانه در اکث ــه متاس ــت (ک کن

 ). ٢١-٢٢: ،١٣٦٤گالربایت

بـه دو   ،در بررسي نظریات اصلي موجود درباره علـل فقـر  

 :نظریه ذیل بر مي خورمي 

 تضاد بني جوامع شهري و روستایي  - 

صاحب نظران این تضاد را نتیجـه اسـتفاده از پیشـرفت     

دانند كه چهره شـهرها را عـوض   هاي فين و علمي و صنایع مي 

در حـايل كـه چهـره روسـتاها     . كرده و آا را غين مي منایـد 

ویران و فقري باقي مانده و دراثر كوچ روستاییان فقريتر هم 

  این نظریه كه به صـورت تئـوري مدرنیزاسـیون هـم     . مي شود

نامگذاري مي شود در حاليت وسیع تفاوت بـني جوامـع صـنعيت و    

ــا ج ــرفته را بـــ ــه پیشـــ ــعه نیافتـــ ــع توســـ   وامـــ

یا در حال توسعه تعیني مي كنـد كـه ایـن اخـتالف در بعـد       

 .دیگري به تفاوت بني جامعه شهري و روستایي مي رسد

 تئوري تضاد بني منافع داخلي و خارجي  -

در این نظریه كه در بعدي وسیع شـامل نظریـه اول مـي     

ــور   ،شــــود   علــــت فقــــر را خــــود مــــردم یــــك كشــ

عدم وجود  مساله آموزش و ضعف آن و ،لیلاین حت در. مي دانند

در ایت به ضـعف هـوش و    ،امكانات ضروري براي ملت هاي فقري

استعداد مردم یك كشور و باالخره تفاوت هاي نژادي منجر مي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

ماننـد یـك دور باطـل     ،شود كه فقر روز افزون ملت هاي فقري

  نشـــان داده) فقـــر مـــادي -فقـــر فرهنگـــي -فقرمـــادي(

نه از بـني بـردن   (بارزه و تعدیل این مشكل جهت م .مي شود 

كمك و دخالت خارجي و آوردن تكنولوژي و صـنایع مطـرح   ) آن

مي شود و نظریه مبارزه با فقرا از خـارج رواج مـي یابـد    

 ).٦: ١٣٦٩ ،صاحلي(

به طور کلي مي توان فقر را ناشـي از سـه عامـل عمـده     

  نداشــــنت دارایــــي هــــاي قابــــل تبــــدیل : دانســــت 

ارزش گذاري نـازل اجتمـاع    ،نند نريوي کار ختصصيبه درآمد ما

ــرا      ــا افـ ــرد یـ ــاي فـ ــي هـ ــد و دارایـ ــر تولیـ   د،بـ

تولیـد و دارایـي    ،سازوکارهاي خمتلفي که نتیجه کار و وجود

 ،در این تعریف. کند ميهاي بعضي افراد را به دیگران منتقل 

به دارایي هاي فیزیکي مانند خانه و زمـني   ،دارایي هاي فرد

بـانکي حمـدود منـي شـود؛      زي مايل مهچون پس انداو دارایي ها

 ،توانایي ها و قابلیت هاي جسـمي  ،شهرت اجتماعي یا اعتبار

ذهين و ختصصي یا به بیان جدیدتري سرمایه انساني نیـز جـزو   

  جممـــوع . دارایـــي هـــاي فـــرد بـــه مشـــار مـــي رود     

بـه   ،این گونه امکانات و دارایي هاي فیزیکي و انسـاني را 

در بررسي  د،درآمد یا ثروت فر. رد مي نامنداختصار مواهب ف

به عبـات  . معیاري مناسب است ،میزان هبره مندي او از مواهب

میزان برخورداري شـخص را از منـابع    ،درآمد یا ثروت ،دیگر

: ١٣٧٥ ،شهید زاده ماهاني ،طبیبیان(.اقتصادي تعیني مي کند 
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٥٣   .(   

دد كـه در  عوامل گوناگوني ممكن است باعث اجياد فقـر گـر  

 :طبقه بندي ذیل به چند مورد آن اشاره مي شود 

نظـري خشكسـايل ، حـرارت ،    : عوامل بازدارنده طبیعـي   -

 برودت مفرط هوا

 مانند ناآگاهي ، جهل: عوامل فرهنگي  -
 مهچون استعمار، استثمار، سلطه جویي: عوامل سیاسي  -
ماننــد عــدم عــدالت و نــابرابري : عوامــل اجتمــاعي  -

 اجتماعي
 نظري كمبود منابع طبیعي: عوامل اقتصادي  -

تفـاوت میـان حنـوه     ،به طور کلي از اوایل قـرن نـوزدهم  
زندگي مردم مناطق خمتلف جهان نظریه پردازان را به ارائـه  
 –فرضیاتي پريامون عوامـل مـوثر در پیـدایش فقـر اقتصـادي      

اجتماعي واداشت که اغلـب علـل آن را بـه جـاي مطالعـه و      
بـه اعتقـاد   . به صورت فرضي عنوان کرده انـد  ،بررسي موضوع

گالربایت این پاسخ ها در عمل متنـاقض و متضـاد جلـوه مـي     
  کننــد و دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه جــاي علــت و معلــول  

به طوري که کمرت کسي جرات مطـرح کـردن    ،را اشتباه مي گريند
 ). ٢٢: ١٣٦٤ ،کنت گالربایت(آا را در یک حبث علمي دارد

 م ترین مباحث مطرح شده در رابطه با علل فقراز مجله مه
 :مي توان به موارد زیر اشاره کرد

یکي از معمول ترین توضیحاتي که در رابطه با علت ) الف
  ایـــــــن اســـــــت ،فقـــــــر داده مـــــــي شـــــــود

فقـر از منظـر منـابع     ،که علت فقر یک جامعه یا یک کشـور  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

ــت ــي اسـ ــي   . طبیعـ ــر فیزیکـ ــع فقـ ــر در واقـ ــن فقـ   ایـ
 . ها و موهبات طبیعي معنا شده است تاز نعم و حمرومیت

 ،از دیگر دالیلي که در رابطه با فقر مطـرح مـي شـود   ) ب
بـه  . نقش دولت و نظام اقتصادي کشورها در گسرتش فقـر اسـت  

گفته مي شود که مردم به این علت فقـري هسـتند کـه     ،عبارتي
رقابـت و بـازار آزاد را جتربـه نکـرده      ،هنوز اقتصاد آزاد

لیل انرژي و نريوي آا در پیچ و خـم کارهـاي   به مهني د. اند
  اداري 

مهچـنني   ،از این منظر. و کاغذ بازي هاي پرهزینه هدر مي رود
جامعه به این دلیل فقري است که مورد اسـتثمار واقـع شـده    

براي هر دوي موارد فوق موارد نقضي مـي   ،در عامل واقع .است
ایي چـون  کشـوره  .توان یافت که از استحکام دالیل مي کاهـد 

سنگاپور و کره جنوبي که غالبـا از منـابع و ذخـایر     ،ژاپن
طبیعي سرشار حمرومند و کشوري مانند چني که با وجـود نظـام   
کمونیسيت در دو دهه اخري توانسته است بیش از سایر کشورهاي 

از موارد نقض کننـده حتلیـل هـاي     ،جهان با فقر مبارزه کند
  . مـــــــــــــذکور مـــــــــــــي باشـــــــــــــند   

جمموعه علـل دیگـري بـراي فقـر      ،بیان شدهدر کنار علت هاي 
برمشرده مي شوند که در واقع خود مي توانند معلول و نتیجه 

 . فقر باشند
 :در این راستا مي توان به موارد ذیل اشاره کرد 

فقدان سرمایه و دانش فـين و تکنیکـي در کشـورهاي    ) الف

  موجــــــب پیــــــدایش  ،فقــــــري در حــــــال توســــــعه

ارتي یک کشور به این علت فقري به عب. و تشدید فقر مي گردد
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را مـي   این استدالل. است که سرمایه کايف براي توسعه ندارد

یعـين کشـور مـورد نظـر      ،توان به صورت عکس نیز بیـان کـرد  

. پس به این دلیل فقـري اسـت   ،سرمایه کايف براي توسعه ندارد

پس انداز براي تشکیل سرمایه تنها موقعي به وجود مي آیـد  

 ،د بر مصرف فوري و آني وجـود داشـته باشـد   که درآمدي مازا

اما در مناطقي که فقر بـه صـورت عمـومي وجـود دارد چـنني      

 . مازادي وجود خنواهد داشت

افزایش شدید موالید و نفـوس در یـک کشـور موجبـات     ) ب

درست اسـت کـه افـزایش بـي     . تشدید فقر را فراهم مي آورد

توسـعه   بـه ویـژه در مراحـل اولیـه     ،رویه و غريمنطقي مجعیت

 ،روند توسعه را خمتل یا متوقف مي سـازد  ،اجتماعي ،اقتصادي 

 ـ  اما این عامل را بیشرت مي توان از تبعـات فقـر اقتصـادي    

 .اجتماعي قلمداد منود و نه از عوامل آن

در مهني راستا گفته مي شود که دلیـل فقـر یـک کشـور     ) ج

فقدان استعدادهاي کارآزموده و آمـوزش دیـده فـين و اداري    

اما نريوي کارآزموده در کشوري که از فقر رنج مي . رب استجم

. وجود خنواهد داشـت  ،برد و فاقد یک نظام آموزشي مناسب است

  لــذا اگــر فقــدان نــريوي انســاني کــارآزموده و جمــرب یکــي  

از علل فقر تلقي شود مطمئنا نتیجه آن هم مـي توانـد بـه    

 . مشار آید

ي کفایت که در این فاسد یا ب ،وجود یک دولت غري فعال) د

ــول    ــت و معلـــ ــوان علـــ ــي تـــ ــز مـــ ــورد نیـــ   مـــ
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گفته مي شـود کـه فعالیـت هـاي     . را جایگزین یکدیگر ساخت

مقامات فاسـد   مربوط به توسعه اقتصادي با مقررات نامهاهنگ

و نااستوار دولت ها عقیم مي شود و اصـالحات الزم نظـري حمـو    

  عقــــــــــــــــــــــب مانــــــــــــــــــــــدگي  

به مهـني ترتیـب نیـز    . رعیيت ناممکن مي گردد ـ  و نظام ارباب  

تشویق خبش خصوصي یا اعمال مـدیریت مـوثر در سـازمان هـاي     

اما مطمئنا فقر علت بي پويل و یا بي . دوليت غري ممکن مي شود

 ١٣٦٤ ،کنت گالربایـت (.کفایيت سازمان هاي عمومي و دوليت است 

:٢٣-٢٨ .( 

 اقتصادي فقر علل -١-٥-٢

مـل عمـده   به طور کلی می توان فقـر را ناشـی از دو عا  

نداشنت دارایی های قابل تبدیل بـه درآمـد ماننـد    : دانست 

نیروی کار ختصصی و ارزش گذاری نازل اجتمـاع بـر تولیـد و    

دارایـی هـای    ،در ایـن تعریـف  . دارایی های فرد یا افراد

به دارایی های فیزیکی مانند خانه و زمین و دارایـی   ،فرد

شـهرت   ؛شـود حمـدود منـی    ،های مالی مهچون پس انـداز بـانکی  

ذهنی  ،توانایی ها و قابلیت های جسمی ،اجتماعی یا اعتبار

و ختصصی یا به بیـان جدیـدتری سـرمایه انسـانی نیـز جـزو       

ارزیابی انـدک جامعـه از   . دارایی های فرد به مشار می رود

دالیل خمتلفـی دارد یکـی از    ،مواهب افراد و یا اقشار فقیر

ــارت     ــرای مهـ ــا بـ ــود تقاضـ ــل نبـ ــن دالیـ ــ ،ایـ   صختصـ

و یــا دارایــی هــای خاصــی اســت کــه افــراد فقیــر از آن   
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مانند زمـین روسـتایی در مقایسـه بـا زمـین      (برخوردارند 

ارزش تـوان   ،باید توجه داشت که آنچـه امهیـت دارد  ). شهری

  تولیــــد و دارایــــی فــــرد از دیــــد جامعــــه اســــت 

در جامعه ای که مبادله هر چنـد بـه   . نه از دید خود فرد 

ناشـی از کنشـی    ،ارزش گذاری ،ته باشدشکلی حمدود وجود داش

دو سویه خواهد بود که به طور سنتی در قالب عرضه و تقاضا 

 ).٥٣: ١٣٧٥ ،طبیبیان شهید زاده ماهانی(بیان می شود

علل اقتصادی فقر یا علل اولیـه مسـتقیم در سـطح کـالن     

 : عبارتند از 

 حمدودیت توان فعالیت و تولید  •

کمي سن به مهراه نداشـنت   ،ريبیما ،عواملي مانند ناتواني

پريي و حيت برخوردار نبودن از انگیزه و شرایط روحي  ،سرپرست

در مهـه ایـن   . در این طبقه بندي کلي جاي مـي گرينـد   ،مناسب

حمدود مي شـود   ،خواسته یا ناخواسته ،توان تولید فرد ،موارد

تالش و نريوي فکري  ،میزان درآمد فرد از حمل کار ،و در نتیجه

در صورتي که منجر به حمـروم شـدن    ،این کاهش. مي یابدکاهش 

فقـر را بـه دنبـال خواهـد      ،از امکانات معمول زندگي شـود 

 . داشت

  ماهر و کارآمد نبود سرمایه انساني •

انتقـال جتربـه هـا و     ،یکي از مهمرتین کارکردهاي اجتماع

در کنار سرمایه فیزیکي و . دانش از نسلي به نسل دیگر است

انباشـت   ،که از انباشت مازاد تولیـد مـي آیـد    ،همايل جامع
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سرمایه انسـاني را   ،هاي متوايل طي نسل ،جتربه ها و دانش نیز

مهمرتیـن عامـل کسـب     ،امروزه سرمایه انساني. تشکیل مي دهد

 ٧٠حـدود   ،در کشورهاي پیشرفته صنعيت. درآمد به مشار مي آید

میـان   درصد از کل درآمد جامعه ناشي از کار است و در این

هنرمنـدان و   ،ماننـد متخصصـان   ،صاحبان سرمایه هاي انساني

سـرمایه  . سهم چشمگريي را به خود اختصاص مـي دهنـد   ،مدیران

 ،انساني از طریق آموزش و تربیت رمسي و در بسیاري از موارد

شکل مـي گـريد؛ بـراي مثـال افـرادي کـه در        ،تربیت غري رمسي

ــاالت     ــیالت بــ ــوردار از حتصــ ــاي برخــ ــانواده هــ   ر خــ

از  ،اغلـب  ،و جتربه هاي اجتماعي غين تـر پـرورش مـي یابنـد    

منـد مـي شـوند کـه      هبرهمهارت هاي رفتاري و حرفه اي خاصي 

بـه  . شرایط کسب درآمد بیشرت را براي آا فـراهم مـي آورد  

دلیل امهیت سرمایه انساني در هببود شرایط زنـدگي افـراد و   

متعـادل آن  توسعه سرمایه هاي انسـاني و توزیـع    ،فقرزدایي

یعين گسرتش پوشش آموزش علوم و فنـون از یـک سـو و از سـوي     

توسـعه بازارهـاي خمتلـف     ،دیگر اجياد تقاضا براي مهارت هـا 

ابعـاد   ،و اجياد فرصت هاي برابـر و رفـع تبعـیض    ،نريوي کار

یاسـت فقرزدایـي را تشـکیل مـي     بسیار مهمي از هر گونـه س 

  ).٣٧: ١٣٨٢ ،رضوی(دهند

 یزیکي ود سرمایه فکمب •

بـه دالیـل    ،ممکن است بعضي از افراد یـا قشـرهاي جامعـه   

 و فقدان سـاز  ،از مجله ادهاي اجتماعي مانند ارث ،گوناگون
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وجود امتیازهاي طبقاتي و  ،کارهاي توزیع جمدد درآمد و ثروت

سـهمي در   ،هـاي مـادي جامعـه    از مواهـب و ثـروت   ،مانند آن

ر کنار عوامل دسته د وقيت ،این عوامل. اختیار نداشته باشند

بر وخامت اوضاع مـي افزاینـد؛ زیـرا در     ،گريند اول قرار مي

تولیـد    تـوان  ،و اضـطراري  شرایطي که فرد به دالیـل مقطعـي  

. خواهد شـد  دچار فقر آني یا طوالني مدت ،حمدودي داشته باشد

آغازگر افـول اقتصـادي و    ،این عوامل ،در بسیاري از موارد

ــه     ــانواده ب ــا خ ــرد ی ــت ف ــدت   حرک ــوالني م ــر ط ــت فق   مس

 . به مشار مي روند

  کاهش تقاضا براي تولید •

گذر زمان تغیريات فراواني را در اجتماع و اقتصـاد بـه   

مهراه دارد؛ با تغیرياتي که در سلیقه هاي افراد جامعه نیز 

باعـث کـاهش    ،پیـدایش علـوم و فنـون جدیـد    . آشکار مي شود

هش نیاز و تقاضـاي  هاي قدميي و نیز کا و مهارتکاربرد علوم 

 ،بـراي مثـال  . خواهـد شـد   ،جامعه براي برخي تولیدات قدميي

تقاضا براي تلویزیون هاي سیاه و  ،هاي رنگي عرضه تلویزیون

درآمد  مهچنني افزایش رفاه و. سفید را بسیار کاهش داده است

سهم هزینه هاي مصريف برخي از کاالهـاي ضـروري    ،افراد جامعه

در  ،ایـن واقعیـت  . معه کاهش مي دهـد هاي جا هزینهرا در کل 

جتارت جهاني نیز به شکل کاهش درآمد تولید کنندگان حمصـوالت  

کاهش تقاضا براي . کشاورزي و مواد اولیه جلوه گر شده است

چـه در سـطح افـراد     ،دارایي ها و تولیدات ،برخي مهارت ها
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باعث کاهش حمـدود   ،جامعه و چه در سطح خبش هاي اقتصادي کشور

 ،تداوم این وضـعیت . مي شود ،ده درآمد و ثروت افرادیا گسرت

ــواردي  ــژه در مـــــــــــ ــه ویـــــــــــ   بـــــــــــ

 ،که حترک افراد براي تغیري فعالیت و کسب مهارت هـاي جدیـد   

: ١٣٨٢ ،رضوي. (باعث فقر حمدود یا گسرتده خواهد شد ،کم باشد

 ).  ٣٨و٣٩
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 فقر  اقتصادي للع) : ٢-٢(منودار مشاره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٥٢،سلسله انتشارات روستا و توسعه مشاره  ،رضوي : ماخذ 

 ٣٨صفحه  ، ١٣٨٢سال 
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 فقر عوامل اکولوژیکی موثر بر -٢-٥-٢
تا قبل از انقالب صنعتی و خمصوصا در جوامـع قـدیم چـون    
میزان پیشرفت علوم و فنون بسیار کم و امکـان دسرتسـی بـه    
منابع زیرزمینی و مبـارزه بـا قهـر و ناسـازگاری طبیعـت      
ناچیز بود تاثیر شرایط اقلیمی به مفهوم تغییرات جـوی آب  

منـابع   ،درجـه حـرارت   ،بارنـدگی  میـزان  ،نـوع خـاک   ،و هوا
. در ایجاد فقر امری بسیار مهم تلقی می شد... زیرزمینی و

به مهین خـاطر پیـدایش مهـه متـدن هـای بـزرگ در حمـیط هـای         
جغرافیایی معتدل بوده و مناطق جغرافیایی جهـان بـا آب و   
هوای حاره ای یا قطبی فاقد هر گونه فعالیت موثر و قابـل  

بوده اند که به مرور زمان و پیشـرفت  توجه در زندگی بشری 
از امهیـت تـاثیر    ،علوم و فنون و چیره شدن بشر بـر طبیعـت  

امـا متاسـفانه در   . شرایط اقلیمی بر مبحث فقر کاسته شـد 
ابـداعات صـنعتی و    ،اخرتاعـات  ،دنیای معاصر علیرغم پیشرفت

علمی مهچنان شاهد ضعف و ناتوانی بسـیاری از جوامـع جهـان    
عـالوه بـر آن   . شرایط جغرافیایی می باشیم سوم در غلبه بر

رانـش   ،طوفان ،سیل ،حوادث طبیعی پیش بینی نشده مهچون زلزله
می تواند در از بین بـردن حمصـول سـاهلا تـالش و     ... زمین و

کوشش افراد جامعه موثر واقـع گـردد و اقشـاری از افـراد     
 ).٣٨٨: ١٣٧٥ ،ادیبی سده(جامعه را به فقر کامل بکشاند

دیدگاه های موجود درباره رابطه میان فقـر و   -١-٢-٥-٢
 حمیط زیست

دیـدگاه هـای    ،در زمینه رابطه میان فقـر و حمـیط زیسـت   
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پـس از   ١دورایاپـا .ک.بـرای مثـال آ  . گوناگونی وجـود دارد 
مطالعه و مجع بندی نظرهای خمتلف عوامل زیر را در ختریب حمیط 

 : زیست موثر می داند 
قر خـارجی عوامـل بیرونـی    منظور وی از ف(فقر خارجی  -

سیاسـت   ،موثر در ایجاد فقر می باشند نظیر نوسانات بـازار 
که از بیرون بر جامعه روسـتایی حتمیـل مـی    ... های دولت و

 ).شوند
 ثروت و طمع ورزی ،قدرت -
 ناتوانی نظام اداری -
 ناتوانی بازار -
 ).١٢١: ١٣٨٣ ،توکلی(فقر داخلی -

رابطه فقر ) ٣-٢(مشاره  با ترسیم منودار  ٢شارا چاندرام
بـه اعتقـاد وی فقـر دارای    . و حمیط زیست را بیان می کنـد 

ابعاد حمیطی مهمی است به گونه ای که هر دو بر یکدیگر اثر 
فقر بر حمیط اثر می گذارد و حمـیط نیـز فقـر را     ،می گذارند

فقر سبب می شود افراد با سـرعتی بـیش از   . متاثر می سازد
طلوب است به هبره برداری از منـابع  آنچه از نظر اجتماعی م

حمیط بپردازند و این امر می توانـد ضـد انگیـزه ای بـرای     
سرمایه گذاری در منابع ارضی باشد کـه پیامـدهای آن چنـد    
  ســـال بعـــد آشـــکار مـــی شـــود و ایتـــا منجـــر        

 ). ٣٤: ١٣٧١ ،شارا چاندرام(به ختریب حمیط زیست می گردد

 حمیط زیست رابطه فقر و) : ٣-٢(منودار مشاره 
                                                        

١ -Duraiappah, A.k.  
٢ -shara chandram,M.L. 
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 ٣٤صفحه  ، ١٣٧١ ،شارا چاندرام : ماخذ         

می گوید سرنوشت جنگل و سرنوشـت مـردم فقیـر      ١ووندر اسون

وی اضافه می . مناطق جنگلی ارتباط مستقیم با یکدیگر دارد

کند که بسیاری از فقیران مناطق جنگلی برای قرن ها جنگـل  

لذا فقر در ترکیـب بـا عوامـل     ،کرده اندهای خویش را حفظ 

داخلی و خارجی دیگری موجب ختریب جنگل می شود از مجله ایـن  

رقابت بـرای زمـین و مـداخالت     ،عوامل می توان به رشد مجعیت

فقیـران از رونـد ختریـب جنگـل ناآگـاه      . خارجی اشاره کرد

نیستند و بر پیامدهای آن نیز نابینا منی باشند بلکه اگـر  

ا قطع می کنند بـه دلیـل نیـاز و از سـر ناچـاری      درختی ر

 ).١٢٣: ١٣٨٣ ،توکلی(است

                                                        
١ -Sven Wunder  

 ختریب
حمیط 

 

 ثروت
         

دسرتسی به 
    منابع  

ارزش ها و 
   فرهنگ ها

فناوری           

فقیران       
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در آفریقا حاکی از آن اسـت    ١مطالعات دکرت ویلیام کاوندیش

که منابع زیست حمیطی سـهم عمـده ای از درآمـد خانوارهـای     

درصد درآمـد   ٣٥فقیر روستایی را تشکیل می دهند و تقریبا 

دیگر اینکه خانوارهـای  . خانوارها بر این منابع متکی است

روستایی معموال از منابع زیست حمیطی متنـوعی اسـتفاده مـی    

وی مهچنین دریافت که بـین سـهم درآمـد خـانواده از     . کنند

منابع زیست حمیطی با کل درآمد خانوار رابطه ای منفی وجود 

دارد به طوری که فقیران بیش از ثرومتندان به ایـن منـابع   

کته نیـز امهیـت دارد کـه تقاضـا     اما این ن. وابسته هستند

برای مصرف این منابع با افزایش درآمد فزونی مـی یابـد و   

خانوارهای مرفه از نظر کمی مهم ترین مصرف کننـده منـابع   

عالوه بر این متوجـه شـد کـه متغیرهـای     . زیست حمیطی هستند

سـن و ترکیـب خـانوار بـر      ،اقتصادی نظیر جنسیت –اجتماعی 

حمیطی اثر می گذارند و خانوارهـای   استفاده از منابع زیست

خمتلف منابع متنوعی را به دالیـل متفـاوت و در زمـان هـای     

: ١٣٨٣ ،تـوکلی (گوناگون مورد هبره بـرداری قـرار مـی دهنـد    

١٢٤.( 

 فقر روستایی و ابعاد ختریب حمیط زیست  -٢-٢-٥-٢

ختریــب حمــیط زیســت ناشــی از هبــره بــرداری هــای ناپایــدار  

نابع حمیطی است کـه بـه بیـان امجـالی     روستاییان فقیر از م

 :برخی واقعیت های آماری و شواهد موجود می پردازیم 

                                                        
١ -W.cavendish.  
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 خاک  •

حاصلخیزی خاک وضعیت خاک از نظر قابلیت هتیه عناصر ضـروری  

برای رشد گیاه است بدون آنکه غلظت هیچ عنصری به حد مسیـت  

بنابراین حاصلخیزی خاک بـه هتیـه مناسـب و متعـادل     . برسد

مواد غـذایی توجـه دارد تـا احتیاجـات گیاهـان       عناصر یا

 ).١: ١٣٧٦ ،الیس، فوث(برآورده شود

ختریب حمیط به شرایط ایجاد فقر کمک می کند از آجنا که فقرا 

به دلیل شرایط خویش با منابع طبیعـی ضـعیف تـری سـروکار     

 ،دارند به میزان بیشرتی با افت بازدهی ناشی از ختریـب خـاک  

فرسایش یا ختریب  ،مواجه هستند... هی واز بین رفنت پوشش گیا

خاک نه تنها موجب کاهش درآمد بلکه باعث افزایش نوسـانات  

درآمدی نیز می شود و علتش آن است کـه ظرفیـت باقیمانـدن    

رطوبت خاک و مقاومت آن در مقابل خشکی به شدت تـاثیر مـی   

هم چنین ممکن است فقرا برای سوخت مورد نیـاز خـود   . پذیرد

ده های حمصوالت یا حیوانات استفاده کنند و بدین از باقیمان

ترتیب مزارع را از مواد زنده حیاتی که برای جلـوگیری از  

یکـی دیگـر از   . حمروم سازند ،ختریب و فرسایش خاک ضروری است

شـیوه هـای    ،معضالت زیست حمیطی در اکثر روستاهای جهان سـوم 

وش غلط و ناپایدار کشاورزی و عـدم آگـاهی کشـاورزان از ر   

های هبره برداری و پایدار در جهت افزایش بازده حمصول و در 

ــت     ــیط زیســـــ ــظ حمـــــ ــال حفـــــ ــین حـــــ   عـــــ

برای مثال کشت اراضی با شیب بیش از حد جماز که . می باشد 
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ــود     ــی شـــ ــایش مـــ ــدید فرســـ ــه تشـــ ــر بـــ   منجـــ

و شخم زدن اراضی شیبدار در جهت شیب که شست و شوی خاک را 

ید مـی منایـد و در   تسریع و بروز سیالب های ویرانگر را تشد

شواهد گویای . قابل ذکر است ،ایت موجب افزایش فقر می شود

شـیوه غلـط    ،آن است که در بسیاری از روستاهای جهـان سـوم  

آبیاری غرقابی به قوت خود باقی است و نقش مهمی در ختریـب  

برآوردهـای اجنـام شـده    . خاک و به هدر رفنت منابع آب دارد

رصـد کـل خانوارهـای کشـاورز     د ٣٠گویای آن است که حـدود  

  بنگالدش مستاجر اراضی کشاورزی خویش هستند و اکثـر اراضـی   

در تایلنـد  . این واحدها از طریق غرقابی آبیاری می شـوند 

ــز  ــاورزی   ٥٧نیــ ــای کشــ ــرداری هــ ــره بــ ــد هبــ   درصــ

این شـیوه   .در مرکز این کشور به روش فوق آبیاری می شوند

ــاک      ــایش خــ ــر فرســ ــالوه بــ ــوارد عــ ــر مــ   در اکثــ

کاهش حاصلخیزی خـاک کشـاورزی را در    ،هدر دادن منابع آب و

 ).٧٨-٧٩: ١٣٧٣ ،جزایری(پی دارد 

  آب  •

 ف آب هـم نیـاز  مصر امری بدیهی است  گونه كه تنفس هوا مهان

امـا   ،تصور می شـد منـابع آب ناحمدودنـد    سابقا .حیاتی است

یت منـابع آبـی را درك   حمـدود  ،امروزه حتی كشورهای پیشرفته

آب كیمیاترین منابع موجود در جهـان اسـت و از    .دمنوده ان

  هـای بشـری حمسـوب مـی شـود       اساسی ترین الزامـات فعالیـت  

ــت   ــده انگاش ــوان نادی ــی آن را منــی ت ــت حمیط ــت زیس . و امهی
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متاسفانه فعالیت های بشری موجبات تنزل كمی و كیفی منابع 

كمبود آب كه در گذشته به علت كـم    .آب را فراهم ساخته است

اكنـون بـا    مجعیت، به اندازه امروز حمسوس نبـوده، هـم   بودن

افزایش روزافزون مجعیت جهان و نیاز بشر بـه غـذاي بیشـرت،    

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیش 

یکـی از   .تاز گذشته در حال منایش عوارض خطرنـاك خـود اسـ    

ایـن کمبـود    ،معضالت کشورهای جهان سوم کمبود منابع آب است

دان مـدیریت  معموال به دو دلیل حمدودیت های طبیعی و نیز فق

در . و هبره برداری صحیح از منابع آب موجود بروز می منایـد 

بانک جهانی ختمـین زد کـه    ، ١٩٩٢گزارش توسعه جهان در سال 

کشـور   ١٨کشور با کمبود شدید آب مواجـه بـوده انـد و     ٢٢

دیگر به واسطه نوسانات بارندگی در معـرض خطـر کمبـود آب    

جهـان در منـاطقی    حدودا دو میلیارد نفر از مـردم . بودند

  زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدگی 

در حالی کـه تقاضـا   . می کنند که با کمبود آب مواجه اند 

برای آب به واسطه رشد فزاینده مجعیت و رشـد فعالیـت هـای    

از طرفـی   .اقتصادی در این گونه کشورها رو به افزایش اسـت 

کشاورزان هم معموال برای حاصلخیزی زمـین و برداشـت بیشـرت    

شیمیایی بیشرت متوسل می شوند کـه  حمصول به استفاده از کود 

نتیجه این امر آلودگی حمیط زیست و به ویژه آب هـای جـاری   

افزایش درصد کودهای مـذکور در منـابع آب بـه ویـژه     . است

 ،آبگیرها و مرداب ها موجب رشد بیش از حد برخی از گیاهـان 
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کاهش اکسیژن آب و در نتیجه انقراض نسل برخی مـاهی هـا و   

مهچنین استفاده غیر اصولی از . زی می شودسایر گونه های آب

مسوم و آفت کش ها نیز ضمن اینکه در دراز مدت تاثیر خـویش  

را از دسـت داده و مقاومـت بیشـرت آفـات گیـاهی را در پـی       

خواهد داشت به انقراض گونه هـای حشـرات مفیـد و گیاهـان     

سودمند و آلودگی آب و خاک می اجنامد کـه نتیجـه ـایی آن    

بیشرت برای روستاییان فقیر است که منابع حمیطـی  تشدید فقر 

گران بودن هزینه تصفیه . خویش را به سرعت از دست می دهند

پساب های صنعتی و آب های آلوده ناشی از عملیات کشـاورزی  

در بسیاری از کشورهای جهان سوم منجر بـه رهـا منـودن     ،نیز

بع آا به شبکه آهبای سطحی و زیرزمینی شده و آلـودگی منـا  

 ). ١٣٣: ١٣٨٣ ،توکلی(آب را در بر دارد

 تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به زراعی •

فقر روستایی در کشورهای جهان سوم تغییر  یکی از پیامدهای

. کاربری عرصه های جنگلی و مرتعـی بـه زمـین زراعـی اسـت     

کشاورزان کم زمین و بی زمین در این کشورها در واکنش بـه  

ان زنـدگی و بـرای تـامین خمـارج خـود و      فشار ناشی از گذر

بیشرتین فشـار را بـر منـابع حمیطـی وارد مـی       ،خانواده شان

به این ترتیب کشاورزان برای تبـدیل سـرمایه هـای    . آورند

بـه جـای بـازار از فرآینـد      ،طبیعی به جریان درآمد جـاری 

برای شکسنت ایـن چرخـه بایـد    . بیوفیزیکی استفاده می کنند

ای بیوفیزیکی مزبور جدا کرد تا سرمایه فقر را از فرآینده
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نابود نشود و در عـین حـال وابسـتگی    ) پوشش جنگلی(اولیه 

 ).١٤٩: ١٣٧٧ ،ریردون(آنان را به این دارایی کاهش دهد

ختریب حمیط زیست منجر به باروری و هبره وری کمـرت یـک منبـع    

طبیعی مثل خاک می شود در نتیجه تامین غـذایی کمـرت را در   

یـافنت   ،یکی از راه های مقابلـه بـا ایـن وضـعیت    . پی دارد

اراضی جدید برای زراعت و چرای دام اسـت کـه اغلـب موجـب     

استفاده از اراضی نامناسب و حاشـیه ای نظیـر زمـین هـای     

این گونه اراضی در . باتالقی و جنگل های آسیب پذیر می شود

بلند مدت قابلیت استفاده پایـدار را ندارنـد و رهـا مـی     

در عـین  . نتیجه روند ختریب آا تشدید می گـردد  شوند و در

بـرای مثـال   . حال از فقر روستایی نیز چیزی کاسته منی شود

 ،در هندوراس سوزاندن جنگل برای کشاورزی به دلیل فقر شدید

 ٦١ ،جنگـل زدایـی  . تاثیر زیادی بر ختریب جنگل داشـته اسـت  

 درصد نواحی جنگلـی منطقـه   ٥٥درصد نواحی غربی و جنوبی و 

خسـارت سـاالنه   . اقیانوس اطلس را حتت تاثیر قرار داده است

میلیــون دالر آمریکــا  ١١٢ ،وارده بــه حمــیط زیســت هنــدوراس

 ).١٣٠: ١٣٨٣ ،توکلی(برآورد شده است

 چرای بی رویه دام •

ــیاری از    ــد بس ــع درآم ــوم منب ــان س ــورهای جه ــر کش در اکث

ک روستاییان فقیر پرورش و نگهداری انواع دام سنگین و سـب 

... می باشد که اغلب به شیوه سنتی به صورت رمه گردانـی و 

به چراندن دام های خویش در عرصه های جنگلی و مرتعـی مـی   
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این امر تا زمـانی کـه تعـادل بیولـوژیکی بـین       .پردازند

تعداد دام و عرصه های جنگلی و مرتعی برقرار بـود پیامـد   

   زیسـت حمیطـی چنـدانی نداشـت و منـابع مزبـور فرصـت جتدیـد        

اما مسئله از زمانی به یک مشکل . و ترمیم خویش را داشتند

زیست حمیطی بدل شد که تعداد دام موجود در این عرصه ها به 

واسطه افزایش مجعیت هبره بردار باال رفت و تعادل بین دام و 

ــی   ــای جنگلــــــــــــ ــه هــــــــــــ   عرصــــــــــــ

در این شرایط گیاهان جنگلی و مرتعی . و مرتعی از بین رفت

ــاد   ــداد زیــ ــم تعــ ــر ســ ــدزیــ ــین رفتنــ   دام از بــ

و به واسطه چرای مفرط امکان زادآوری و ترمیم خویش را از 

نتیجه این فرآیند از بین رفنت برخی گونه هـای  . دست دادند

در ایـن  .گیاهی و نیز تشدید فرسایش عرصه های مزبـور بـود  

میان شواهد نشان می دهد کـه میـزان وابسـتگی خانوارهـای     

ش از سـایرین اسـت زیـرا    روستایی فقیرتر به این منابع بی

این خانوارها فاقد اراضی کشاورزی برای استفاده از ته چر 

و سایر بقایای حمصوالت کشاورزی جهت تامین علوفه دام هستند 

و از سویی سرمایه کافی نیز بـرای خریـد و تـامین علوفـه     

اما در مقابل این عقیده نیـز  . برای دام های خویش ندارند

که در روستاهای کشورهای جهان سوم  مطرح می شود که از آجنا

تعداد دام خانوار یکی از شاخص های منزلـت اجتمـاعی اسـت    

خانوارهای مرفه تر با نگهداری دام بیشرت نقش مـوثرتری در  

این امر به ویژه در مـواردی کـه   . ختریب منابع حمیطی دارند
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روش های سنتی پرورش دام در میان ثرومتندان روسـتایی نیـز   

حفظ شده و در برخی موارد حتی با آداب و رسوم به قوت خود 

و ارزش های آا نیز گره خورده است مصداق می یابـد زیـرا   

اینان معموال عالقه ای به تغییر شـیوه هـای آبـا و اجـداد     

ــد   ــویش ندارنــــــــــــــــــــ   خــــــــــــــــــــ

. و معموال برای افزایش تعداد دام سرمایه گذاری مـی کننـد  

رابر فقـر و  به نظر می رسد که در چنین مواردی دو لبه ناب

: ١٣٧٢ ،کنـدی (غنا هر دو نقش مهمی در ختریب حمیط زیست دارند

١٤٣.( 
 فرهنگی فقر  -عوامل اجتماعی  -٣-٥-٢

نیروهای انسانی هر جامعه به عنوان کارگزاران کنش های 
اجتماعی یکی از عوامل مهم تاریخی تغییرات اجتماعی حمسـوب  

کنش تاریخی  یکی از عوامل روانی که می تواند بر .می گردند
در . اسـت   »انگیزه و نیاز بـه موفقیـت  «اثر بگذارد عامل 

بررسی فقر اجتماعی باید دید چه عواملی ممکن است مـانع از  
ایجاد انگیزه و یا نیـاز بـه موفقیـت گـرددو یـا شـرایط       
اجتماعی که تاثیر منفی بر میزان انگیـزه موفقیـت دارنـد    

حـوادث را مـی   کدامند که فرد را دچار فقر می مناید؟ ایـن  
 :توان به دو دسته تقسیم بندی منود

حوادث مربوط به حتصیل درآمـد از بـین رفـنت و یـا     ) الف
 .کاهش درآمد

حوادثی که در حین زندگی اجتماعی برای افراد رخ می ) ب
 :مانند  ،دهد و او را فقیر می منایند

کاهش سطح زندگی به دلیل هزینه های غیر مرتقبه و پیش  -
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 .بینی نشده
 .بیماری و هزینه های معاجله و دارو -
افزایش هزینه های زنـدگی بـه دلیـل افـزایش تعـداد       -

 .فرزندان
. کاهش سطح زندگی به دلیـل فشـارهای تـورمی اقتصـاد     -

 ).٣٩٦: ١٣٧٥ ،ادیبی سده(
مهه موارد ذکر شده را می توان خطرات اجتماعی گوناگونی 

ت اجتمـاعی  این خطـرا . دانست که موجب فقر افراد می گردند
ــت   ءجــز ــن اس   جــدا ناپــذیر زنــدگی حمســوب مــی شــوند و ممک

در زندگی برخی افراد رخ دهند که مقابله بـا آـا ضـروری    
 .است

اما یکی دیگر از مهمرتین عوامل موثر بر فقـر را بایـد   
فقر فرهنگـی اشـد   : چنانکه گفته اند  ،عامل فرهنگی دانسته

فقر جوامع جهان  مهان طوری که علل عقب افتادگی و .فقرهاست
علـل حمرومیـت    ،سوم را باید در درون آن جوامع جسـتجو منـود  

  مردم یک جامعه را نیز باید ابتدا در درون افکار و عقاید 
از دیـدگاه اجتمـاعی و جامعـه    . و اعتقادات آن مردم جسـت 

شناختی افرادی که دچار این نـوع فقـر هسـتند کسـانی مـی      
 .اند »ماعی نشدهاجت«باشند که به طور کامل و مناسب 

شـاید  : می نویسد  »جامعه شناسی فقر«ژان البن در کتاب 
بـا افـراد    ،هبرت باشد به جای جستجو درباره کمبودهای فقـرا 

روبـرو   ،فقیر به عنوان موجوداتی کامال طبیعی امـا متفـاوت  
اگر چنین کنیم فقر به صورت شـیوه خاصـی از زنـدگی    . شویم

ج دارد و طبیعتـا بـه   مطرح خواهد شد که میـان گروهـی روا  
فرهنـگ  «فرزندانشان نیز منتقل خواهد شد در این صورت یـک  

وجـود خواهـد    »خـرده فرهنـگ فقـر   «یـا هبـرت بگـوییم     »فقـر 
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 ). ٩٤: ١٣٥٩البن، (داشت

یک روش کامـل   »فرهنگ فقر«معتقد است که  ١اسکار لوئیس

زندگی است که می تواند در موقعیت های تاریخی گوناگون به 

  امـا بـه نظـر مـی رسـد کـه بیشـرت در جـوامعی         . وجود آید

 :رشد و توسعه می یابد که دارای این شرایط باشند 

یعنی کار برای مزد  ،اقتصاد مبتنی بر داد و ستد نقدی -

 .و تولید برای به دست آوردن سود

نبودن کار یا نامناسب بودن آن برای کسانی که حرفـه   -

ــد   ــژه ای ندارنــ ــارت ویــ ــا مهــ ــاس  ،یــ ــه مقیــ   بــ

 .ع و مداوموسی 

 .پایین بودن سطح دستمزد -

سیاسی و اقتصادی مـورد   –نبودن سازمان های اجتماعی  -

نیاز برای اجنام امور و حل مشکالت مردمی که درآمدشان اندک 

 .است

وجود روابط خویشاوندی دو سویه بـه جـای روابـط یـک      -

 .سویه

که ) در میان طبقات حاکم(وجود نگرش ها و ارزش هایی  -

جا به جـا شـدن از    ،اندوزی را تقویت و ترغیب می کندثروت 

یک طبقه اجتماعی به طبقه باالتر را از راه صـرفه جـویی و   

کوشش را ممکن می مشارد و پایین بودن سـطح زنـدگی و شـرایط    

اقتصادی افراد را نتیجه ضعف شخصی و بی قابلیتی خود آـا  

                                                        
1 -Oscar, Lewis  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 .می داند

تنیـده   لوئیس ویژگي هاي فرهنـگ فقـر را صـفات درهـم     

روانشناخيت مي داند و اعتقـاد دارد کـه    ،اقتصادي ،اجتماعي

تزلـزل در روابـط    ،این ویژگیها موجب بیکـاري هـاي طـوالني   

ــانوادگي    درمانـــــــــــــــــــدگي ،خـــــــــــــــــ

و احساس وابستگي به دیگـران و پـایني بـودن سـطح مشـارکت      

ــت ــاعي و در ای ــس و   ،اجتم ــه نف ــاد ب ــت دادن اعتم از دس

 ) ٦-١٢: ١٣٧٧ ،رضوي(ود بیگانگي نسبت به جامعه مي ش
کشورهای جهان سوم غالبا از نظر منابع زیرزمینی غنـی   

می باشند اما به دلیل فقر فرهنگی قادر به تبدیل بـالقوه  
خود به امکانات بالفعل نیستند و تا حتول و دگرگونی اساسی 
در اد و تفکرات مردم آن به وجود نیاید هیچ گونه امیـدی  

 ).      ٣٩٥: ١٣٧٥ ،ادیبی سده(منی رودبه هببودی وضعیت آنان 
 سیاسی فقر  عوامل -٤-٥-٢

در توسعه یافته ترین کشورهای جهان هـم ممکـن اسـت بـه     
دالیلی مناطق فقیری که در آا هنوز اقتصاد ابتـدایی رواج  

غلبه بـر ایـن شـرایط بـرای ایـن      . وجود داشته باشد ،دارد
ر اختیـار  ابـزار و فنـونی کـه د    ،کشورها با توجه به ثروت

دارند امر بسیار ساده ای است اما عامل یا علت اصـلی کـه   
مانع از این اقدام می گردد علل سیاسی و یا تبعیض نـژادی  

زیرا برای حکومت های جدا از مردم و در خدمت منـافع  . است
بیگانگان بسیار ساده تر است بر مردمی حکومت براننـد کـه   

دارنـد و در ذهـن   از جهل و بی سوادی و فقر و فالکـت برخور 
برنامه ریزان آا انسان ها طبقه بندی سیاسی شـده انـد و   
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عمران و توسعه فقط به دالیل سیاسی و در مناطق خاصی صـورت  
 ). ٣٩٨: ١٣٧٥ ،ادیبی سده(می پذیرد

  

 رـاثرات و پیامدهاي فق -٦-٢

زمینه بروز بسیاری از کج روی ها و بزهکاری هـای   ،فقر

نیروی تدبیر و مدیریت جامعه خلل جامعه انسانی است که به 

وارد می آورد و جامعه را به سوی پذیرش سـلطه و اسـتعمار   

موجـب نابسـامانی و بـروز تـنش هـای       ،فقـر . سوق می دهـد 

پیامدهای فقـر در سـه سـطح     ،به طور کلی. اجتماعی می شود

  :چهره می منایاند 

 پیامدهای فقر برای افراد فقیر •

به تیـره روزی و فالکـت    ،دیدفقر دائمی و ش ،در این سطح

ایـن وضـع از   . جسمی و روانی مردمان فقـر زده مـی اجنامـد   

نبود آمـوزش   ،نبود مراقبت های پزشکی ،رهگذر تغذیه ناکافی

اساسی و مرتبط با مشاغل و حمروم ماندن از بازارهای کار و 

مطالعات نشان می دهد کـه مردمـان   . حاصل می شود ،مهانند آن

ماعی بسیار اندکی برخوردارند و بیشرت آا از حترک اجت ،فقیر

 .پیوسته در فقر به سر می برند

 پیامدهای فقر برای نظام های اقتصادی ملی فقر زده •

پیامدهایی برای اقتصاد ملی در بر دارد کـه از آن   ،فقر

مشکالت  ،مجله می توان به ایجاد حمیط های شلوغ و آلوده شهرها

تفاده از روش های منسـوخ و  بوم شناختی به ویژه در اثر اس

قدیمی در کشاورزی و هبره گیری ناکارآمد از منابع انسـانی  
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بـه   ،فالکت روانی و جسـمی مردمـان فقیـر   . موجود اشاره کرد

کارآیی منابع انسانی آا آسیب می رساند و تا آجنا که بـه  

نظام های اقتصادی ملی مربوط می شود منجر به هزینـه هـای   

مهچنین  ،فقر. ازسازی و جتدید قوا می شودبلند مدت و هنگفت ب

ــج  ــادی را فلــــــ ــای اقتصــــــ ــزه هــــــ   انگیــــــ

زیرا تقاضای مردمان فقیـر بـه کاالهـا و خـدمات      ؛می کند 

حمدود است و خبش بزرگی از آا در چـارچوب   ،ضروری برای حیات

 .نیازهای خود را بر طرف می کنند ،نظام اقتصاد معیشتی

ی و سیاسی کشـورهای  پیامدهای فقر برای توسعه اجتماع •

  فقیر

ساختارهای قدرت موجـود و امتیازهـای    ،فقر ،به طور کلی

در چنین شـرایطی  . اقلیت مجعیتی را حفظ و یا تقویت می کند

معموال اقلیتی رشوه خـوار وجـود دارد کـه عالقـه منـد بـه       

 ،فقر ،تغییرات ساختاری به نفع مجعیت فقیر نیست و در نتیجه

ســعه ســاختارهای دموکراتیــک و مــوانعی را بــر ســر راه تو

 )٥٩: ١٣٧٨ ،گایها(مشارکت عمومی پدید می آورد

 پیامدهای اکولوژیکی فقر -١-٦-٢

یکی از چالش های عمده کشورهای در حال توسعه برای نیل 

مسئله فقر روستایی و تعامل شدید آن بـا   ،به توسعه پایدار

که  اعتقاد بسیاری از اهل فن این است. ختریب حمیط زیست است

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

امکان و توان هبره برداری صحیح و  ،و به ویژه فقر روستایی 
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  پایـــدار از منـــابع حمیطـــی را از بـــین مـــی بـــر      

. د و از این رو موجب تشدید روند ختریب حمیط زیست می گـردد 

 ،چنانچه از دیدگاهی نظام مند و جـامع بـه مسـئله بنگـریم    

ه وری ختریب حمیط زیست نیز به نوبه خود از طریـق کـاهش هبـر   

منابع حمیطی یا از بین رفنت آا در دراز مدت موجـب تشـدید   

رونـد   ،فقر می شود و چنانچه این چرخـه شـوم متوقـف نشـود    

مسـئله  . فزاینده فقر و ختریب حمیط زیست تشـدید خواهـد شـد   

دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد تاثیر نابرابری های 

. زیست مـی باشـد   موجود بین کشورها و ملت ها در ختریب حمیط

به بیان دیگر ختریب وسیع منابع حمیطی از یک طـرف ناشـی از   

ــرف ــزایش مصـ ــدگی  ،افـ ــتانداردهای زنـ ــودن اسـ ــاال بـ   بـ

و اسراف در هبره گیری از منابع در کشورهای پیشرفته بـوده  

ــر  ــی از فقـــ ــر ناشـــ ــرف دیگـــ ــت  ،و از طـــ   حمرومیـــ

 ،تـوکلی (و پایین بودن سطح زندگی بسیاری از ملل جهان اسـت 

١١٤: ١٣٨٣ .( 

 ،اگر چه آلودگي و ختریب حمیط زیسـت و پیامـد آـا فقـر     

فرایندهایي هستند که در متام نقـاط زمـني چـه در کشـورهاي     

و  هـا   و چه در کشـورهاي جهـان سـوم جنبـه    پیشرفته و صنعيت

اما غالبا تـاثري ایـن    ،اثرات گوناگون شان به چشم مي خورد

زیرا در جهان سـوم   ت،عوامل بر کشورهاي جهان سوم بیشرت اس

شبکه اقتصادي بسیار کم بنیه بوده و دامنه ختریب حمیط زیست 

 ،اقتصـادي  ،در کوتاه مدت به نابودي برخي زمینه هاي معیشيت
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براي مثال ختریب حمـیط زیسـت و   . اجتماعي و سکونيت مي اجنامد

ذیـل را بـه دنبـال     پیامـدهاي  در مجهوري اسالمي ایرانفقر 

 :شته است دا

 کشاورزي و دامداري نابودي -

 مهاجرت از روستاها -

 رشد بي رویه مجعیت -

 یگرسنگ -

طـالق   ،سـرقت  ،اعتیـاد (افزایش ناهنجاری های اجتماعی  -   

 ...)و

در ایت مي توان گفت که سعادمتند شدن ملل جهان سـوم و     

فقري و رسیدن به یک جامعه مهگام با طبیعت پایـدار در گـرو   

و علي اخلصوص جدال با این پدیـده در  مبارزه با فقر جهاني 

جتربه نیز ثابت شده است که هبرتیـن راه   به. بني ملل فقري است

فراهم کردن شرایطي است که به واسطه آن  ،رسیدن به این هدف

این بـدان معناسـت کـه    . فقري به یک معاش پایدار دست یابد

گذران زندگي کـرده و   ،مردم بتوانند به طور مداوم و مستمر

ي به دست آوردن قوت و مسکن خود که از نیازهاي اولیـه  برا

درمانده نشوند و به حمیط زیست خسارت وارد نکرده  ،بشري است

 ،شـیدایي  ،شـکري  کشـاورز (و از آن حفاظت و حراسـت مناینـد   

٦٩: ١٣٧٧ .( 
 

 فقر  تعدیلسیاست هاي  -٧-٢
توجه به پیامدهاي منفي فقر در جوامع خمتلف و آثـار آن  
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ادها و موسسات بني املللـي   ،سران کشورها ،جهاني بر اقتصاد
را بر آن داشت که پدیده فقر را نه فقط به عنـوان هتدیـدي   

بلکـه بـه عنـوان معضـلي جـدي در       ،داخلي براي جوامع خمتلف
 ،بنابراین طي سال هاي اخـري  .بنگرند ،چارچوب اقتصاد جهاني

بعـد   حتلیل و بررسي راهکارها و اسرتاتژي هاي کاهش فقـر در 
بني املللي در دستور کار بسیاري از نشست ها و گـزارش هـاي   
ساالنه اد هاي بني املللي به خصوص سازمان ملل متحد و بانک 

مبارزه با فقر تا حد حمـو فقـر از    .جهاني قرار گرفته است
فقـر در جامعـه یـک شـبه پیـدا      . جامعه امري دستوري نیست

بر داشنت سیاست ها و  آن نیز عالوه تعدیلشود و بنابراین  مني
   ،برنامــــــــه هــــــــاي درســــــــت و پــــــــیگري   

کـه در   ،چه بسا برنامه هاي توسعه اقتصـادي  .خواهد زمان مي
به ازدیاد شکاف طبقاتي و فقر خبشـي   ،کوتاه مدت و میان مدت
 ،اگر درست اجنام شـود  ،مبارزه با فقر. از جامعه منجر گردد
مـع صـنعيت   چون عامل اصلي فقر در جوا ،انگیزه اقتصادي دارد

مبارزه با فقر مساوي بـا اجيـاد    ،نداشنت کار یا بیکاري است
است و اجياد هر شغل و اشتغال معـادل بـازده    کار و اشتغال

به درآمد ملي جامعه مي  ،ایي کار در مشاغل تازه اجياد شده
از راه اجيـاد کـار    ،به عبارت دیگر مبارزه با فقر. افزاید

 .ف منابع با ارزش جامعه استجلوگريي از اتال ،براي بیکاران
کال به سه گروه قابل تقسـیم   ،سیاست هاي مبارزه با فقر 
 :است 
سیاست هایي که متوجه عوامل اجياد بیکـاري  : دسته اول  

 .یا کار نداشنت فرد فقري است
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شامل سیاست هایي است کـه متوجـه رسـاندن    : دسته دوم  
  درآمــــد نقــــدي بــــه فــــرد فقــــري و کــــم درآمــــد  

 . شود مي
متوجه کاسنت از خمـارج جـاري    یی کهسیاست ها: دسته سوم 

فرد بي چیز و باال نگاه داشنت سطح مصرف آا در حـد حـداقل   
 . مورد قبول مي باشد

سیاسـت گـذاری دولـت هـا در کـاهش شـرایط فقـر در جوامـع         
 : استاصلي  اجتماعی ناشی از دو علت

عـه  جام. است متامی اقشارفقر از جامعه به نفع  اهشک -١
کمک مجعـي مـردم از   . فقر زده آماده آشوب و انقالب مي باشد

طریق دولت سبب مي شود که مهه مردم یـک حـداقل اسـتاندارد    
 . زندگي را داشته باشند

. یک تور اطمینان براي مهـه مـردم اسـت    ،کمک به فقرا -٢
زندگي آا حـيت   امعه اطمینان پیدا مي کند که سطحیعين کل ج

ناخواسته از یک حداقل پایني تر خنواهد  در صورت بروز حوادث
 ).   ١٦٨ -١٧٠: ١٣٧٥ ،رشیدي( رفت

گالربایت دو راه را براي مبارزه وسیع با فقر روسـتایي  
 :مطرح مي کند 
مبارزه با تطابق و سازگاري افراد روسـتایي  : راه اول 

ــت    ــري اسـ ــادل فقـ ــا تعـ ــود یـ ــود خـ ــرایط موجـ   بـــا شـ
 .که ساهلا گرفتارش هستند

محایت از این گونه افراد است تا به حتـرک  : م و راه دو 
جدیدي در تولیدات کشاورزي خود دست یازند و یا به فعالیت 

 ). ٨٥: ١٣٦٦ ،گالربایت(دیگري مشغول شوند 
موضوع سازگاري و تطابق افراد با ارزشـها و هنجارهـاي   
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جامعه روستایي به دلیل حمدود بودن مجعیت روستا از یک طـرف  
ید اجتماعي به دلیل وجود روابط چهـره بـه   و وجود کنرتل شد

چهره از طرف دیگر و داشنت روحیه قناعت و بردباري ناشي از 
کار و فعالیت با عوامل طبیعي موجب گردید که روستایي ضمن 

احساس عدم رضایت ننمـوده و   ،پایني بودن درآمد و سطح زندگي
 .باشـد » خري حمدود«به قول برخي از جامعه شناسان معتقد به 

شاید این وضعیت تا چند دهه گذشته وجود داشـت ويل از دهـه   
گسـرتده شـد و    روسـتا در ایران که ارتباطـات شـهر و    ١٣٤٠

  زمینــــــه هــــــاي الزم بــــــراي ورود ارزشــــــها     
مجلگـي در جهـت مبـارزه     ،فراهم شـد  و هنجارهاي جامعه شهري

روستاییان خصوصا جوانان روستایي با روحیـه سـازگاري بـا    
ت از زندگي حمقر روستایي مـوثر بودنـد و   موجود و تبعی وضع

اقدامات متنوع دولت در این مورد گریز از وضعیت موجود را 
تسهیل منود ويل موضوع دوم یعين پرداخنت به کشـاورزي نـوین و   
پربازده یا توسعه فعالیـت هـاي وابسـته بـه کشـاورزي در      

. جامعه روستایي و اجياد شغل به بوته فراموشـي سـپرده شـد   
را کارخانه هاي مونتاژ شهري نیاز به کارگر داشت زیرا ظاه

اولني (.و از طرف دیگر هدف این نبود که کشاورزي رونق گريد 
 ).  ١٣٦٩ ،مسینار فقر و فقرزدایي

با کشورها موجود در تعدیل شرایط فقر در جتربیات  -٨-٢
 اقتصادی -دیدگاههای متفاوت اجتماعی 

امع و پـیگريي  بسیاري از کشورها با یک برنامه ریـزي جـ  
ــي     ــاص داخلـــ ــاي خـــ ــدوین الگوهـــ ــتمر و تـــ   مســـ

موفق به کاهش گسرتده  ،و نیز استفاده از معیارهاي بني املللي
از مجله مهمرتین آا مـي تـوان   . فقر در جوامع شان شده اند
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اشـاره   ،به برخي کشورهاي جنوب شرق آسـیا و آمریکـاي التـني   
ه در ایـن  وجود جتربیات نو و گونـاگوني کـ   ،از این رو. کرد

ضرورت هبره گريي از جتربه سـایر کشـورها و    ،زمینه وجود دارد
اطالعات اد هاي بني املللي را الزم و ضروري مي سازد؛ زیـرا  
ــونگي    ــل در چگـــــــــ ــناخت و تامـــــــــ   شـــــــــ

گريي آا مـي توانـد کمـک قابـل تـوجهي بـه ارائـه        به کار
 .راهکارها و برنامه ریزي هاي دقیق در این مسري مناید

 گالدش بن -١-٨-٢
دولت بنگالدش با توجه به واقعیات اقتصـادي و اجتمـاعي   

 :اسرتاتژي توسعه روستایي را به این شرح تعیني کرده است 
 توسعه سیستم هاي آبیاري -
 توسعه زیربناهاي فیزیکي -
گسرتش برنامه هاي تولید و اشتغال براي افـراد فقـري    - 

 .روستایي 
یدي که خبش کشاورزي فقر در بنگالدش با توجه به اتکاي شد

دارد و به ماهیت برداشت حمصول یعين نوسان هایي کـه عمـدتا   
از این رو . بستگي دارد ،به وضعیت جغرافیایي وابسته هستند

بنگالدش از مجله کشورهایي بوده که در مـورد فقـر روسـتایي    
 ١٩٦٥-٨٥بـه طـوري کـه طـي دوره     . چندان موفق نبوده اسـت 

 ١٨٩٩کـالري بـه سـطح     ١٩٦٤ح میانگني دریافت کالري از سـط 
 ). ٦ :١٣٧٥ ،سایث(کالري تنزل یافته است

 چني  -٢-٨-٢
در چني فقر مطلق با سرمایه گذاري و توجه دولت و اجراي 

دولت . اصالحات ارضي در خبش کشاورزي تقریبا از بني رفته است
به منظور حفظ بقاء کشاورزي و گسرتش سطوح تولید به ارائـه  
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خدمات اجتمـاعي در   ،تکنولوژي ،زیربنایيامور ،خدمات آموزشي
مناطق روستایي مي پردازد به طـوري کـه ایـن اقـدامات از     

 .ابتال کشاورزان به فقر مطلق جلوگريي کرده است
 هندوستان  -٣-٨-٢

فقر یکـی   ،فرهنگی هندوستان –با توجه به بافت اجتماعی 

در .از آشکارترین معضالت اجتماعی این کشور به مشار مـی رود 

ندوستان براي مقابله با فقر روستایي به طـور مهزمـان دو   ه

براي فقرا » طرح هاي خود اشتغايل«روش انتخاب شده است یکي 

و ) IRDP(به نام برنامه ادغام فعالیت هاي توسعه روسـتایي  

سـرمایه الزم   IRDP در روش. است» کارمزدي«دیگري برنامه هاي 

مهـاي بـانکي و   براي خانواده هاي فقري به دو طریق یکـي وا 

صاحب نظران بسیاری کـه  . دیگري کمکهاي دوليت تامني مي گردد

خاطر نشان کرده  ،فقر را در هند مورد بررسی قرار داده اند

مزایـای   ،اند که علی رغم چهار دهه برنامه ریـزی اقتصـادی  

حـال آنکـه وضـعیت     ،توسعه احنصارا عاید ثرومتندان شده اسـت 

ــه    ــود نیافتـــ ــه هببـــ ــیچ وجـــ ــه هـــ ــرا بـــ    فقـــ

 ).   ٣-٤ :١٣٧٥ ،سایث(و حتی بدتر شده است
  جنوبی کره -٤-٨-٢

: فقر مطلق به سه دلیل در کره جنوبي از بني رفته اسـت  

اجراي طرح سامسئول و رشد سریع  ،توفیق در اجراي انقالب سبز

علي رغم موفقیت در عوامل مذکور هنوز هم فقـر  . صنعيت کشور

ش فقر روستایي را از لکن دولت کاه. نسيب در کره وجود دارد

واحد رفاه روستایي . وظایف اولویت دار خود قرار داده است
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امکان جمـدد   ،و شرکت توسعه روستایي که در آن آموزش مهارهتا

تشـکیل   ،و دیگر اشکال کمک براي مجعیت روستایي پیش بیين شده

فقر روستایي در مجهـوري کـره حمـدود بـه مسـائل      . داده است

جهت روش هاي کاهش فقر روسـتایي بـه    اقتصادي نیست و بدین

 ،مشارکت افراد فقري روستایي در متامي جنبه هاي برنامه ریزي

 .حتقیق و آموزش توصیه گردیده است ،ارزیابي
 مالزي  -٥-٨-٢

دولت مالزي در دهه هاي گذشته براي توسعه خبش روسـتایي  

این امـر موجـب   . است کشور سرمایه گذاري وسیعي اجنام داده

براي افزایش . دائمي در مناطق روستایي گردیده است تغیريات

   درآمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

چشـم   ،و پیشرفت اقتصادي و اجتماعي جامعه روسـتایي مـالزي  

ترسـیم   انداز آینده توسعه روستایي مالزي با سه عنصر زیر

 :شده است
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 مدرنیزه کردن کشاورزي  -

 صنعيت کردن جامعه روستایي  -

   اجياد شهرک هایي در نواحي روستایي -
دولت مالزي بیشرتین توجه خود را در فعالیت هاي توسـعه  

وضـعیت مـالزي   . روستایي به توسعه انساني معطوف کرده است
با توجه به پیوندهاي خـارجي قدرمتنـد    ،از حلاظ فقر روستایي

آن به طور قابل مالحظه اي طبق دگرگونیهاي جتارت بـني امللـل   
ي در میزان فقـر  گفته مي شود که کاهش سریع. تغیري مي یابد

رحیمـي  (روستایي بني کشاورزان و ماهیگريان وجود داشته است 
 ). ٢٨٦-٢٨٧: ١٣٧٥ ،رضوي ،سوره
 ایران -٦-٨-٢

کشور ایران نیز با مسئله فقر به خصـوص فقـر روسـتایی    
موسسه تغذیه ایران در سال هـای   ،قبل از انقالب. مواجه است

چنـین اولـین   مه. گزارش هایی را منتشر کرده است ١٣٥٥-١٣٥٢
مطالعه جامع مسئله فقر در کشور بر اسـاس آمارهـای مصـرف    

 ١٣٥٤-١٣٥٣خانوارهای شهری و روستایی ایران طی سـال هـای   
در موسسه برنامه ریزی ایران اجنام گرفتـه و نتـایج آن در   

بر اسـاس  . گزارش ویژه ای به زبان انگلیسی منتشر شده است
درصـد از   ٤٨هری و درصـد از مجعیـت شـ    ٤٧حدود  ،این مطالعه

مجعیت روستایی کشور در آن زمان دچار فقر تغذیـه ای بـوده   
گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد در سـال  . اند

میلیون نفر اعالم  ٨/٧تعداد فقرای روستایی ایران را  ١٣٧٣
درصد جامعه روستایی ایـران را تشـکیل    ٣٠می کند که حدود 

عات دقیقی برای برآورد میـزان  هر چند آمار و اطال. می دهد
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اما بررسـی هـای    ،یا حجم فقر روستایی در کشور وجود ندارد
پراکنده بر اساس برخی آمارها نشان دهنده گسرتده بودن فقر 

توجه بـه روسـتاها و سیاسـت هـای     . روستایی در ایران است
فقرزدایی در سال های بعد از پیروزی انقالب اسـالمی مهـواره   

با شـکل گیـری   . و برنامه ریزان بوده استمورد توجه دولت 
عمال در جهت شناسایی منـاطق حمـروم کشـور     ،دولت شهید رجایی

سـازمان هـای    ،از دیگـر سـو  . گام های اساسی برداشـته شـد  
متعددی جهت مقابله با فقر روستایی اقدامات مستقیم و غیر 

. مستقیمی را برای خانوارهای فقیر روسـتایی اجنـام دادنـد   
خرداد و دفرت مناطق  ١٥بنیاد  ،کمیته امداد ،یستیسازمان هبز

حمروم به طور مسـتقیم و وزارختانـه هـایی ماننـد آمـوزش و      
جهاد سازندگی و کشـاورزی بـه طـور     ،هبداشت و درمان ،پرورش

 .غیر مستقیم در این زمینه فعالیت داشته اند
برای مبـارزه   ،دولت در برنامه های پنج ساله اول و دوم

 :زیر را مورد توجه قرار داد  با فقر موارد
اجتماعی بـرای   –تعیین معیارهای قابل قبول اقتصادی  -

 زندگی خانوار روستایی
تدوین برنامه جـامع جهـت ایجـاد فرصـت هـای کـار و        -

 ؛اشتغال در جامعه روستایی
بررسی اسکان مجعیت روسـتایی در منـاطق مسـتعد و کـم      -
 ؛تراکم
 ؛آموزش ختصصی نیروی کار روستایی -
 ؛اجرای برنامه تنظیم خانواده -

جهاد سازندگی در عمران روسـتایی نیـز بعـد از انقـالب     
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از زمـان تشـکیل   . اقدامات وسیعی را به اجنام رسانده اسـت 
هـزار کیلـومرت راه    ٢٧این اد بـیش از   ١٣٧٨جهاد تا سال 

 .هزار کیلومرت راه شوسه ایجاد کرده است ٧٧آسفالته و 
دو وزارختانـه   ،ج و مشارکت مردمـی تروی ،در زمینه آموزش

جهاد سازندگی و کشاورزی فعالیت های مستمر و گسرتده ای را 
در مناطق روستایی اجنام داده اند کـه اکنـون نیـز ادامـه     

ــوی.(دارد   ،رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٤: ١٣٨٢ .( 
 
 مجع بندی -٩-٢

در جمموع آنچه که به طور مشخص می توان گفت ایـن اسـت کـه    

عوامـل و مولفـه هـای    . اسـت فقر پدیده بسیار پیچیـده ای  

تعیین کننده فقر بسیار متعدد و متنوع می باشند در حـالی  

فقر یک پدیـده  . که بسیاری از این عوامل شناخته شده نیست

. انسانی می باشد و چون انسانی است یک مسـئله نسـبی اسـت   

سیاسی و اقتصـادی هـر    ،ارزشی ،پدیده فقر به مسائل فرهنگی

قیده برخی از کارشناسـان وضـعیت   منطقه بستگی دارد و به ع

اجتماعی هر کشور تعیین کننـده   –اقلیمی و شرایط اقتصادی 

این مسئله باعث شده است که یک . شکل خاصی از فقر می باشد

در مجـع  . حکم کلی را در سطح ملی و جهانی نتوان صادر منـود 

بندی از دیدگاههای ذکر شده در خصوص رابطـه میـان فقـر و    

اذعان داشت که هر چند تاثیر فقر بر ختریـب  حمیط زیست باید 

دارای تنـوع و   ،حمیط زیست انکار ناپذیر است اما این رابطه
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پیچیدگی های خاصی است که مـا را از تـک بعـدی نگـری بـه      

بنابراین در حتلیل رابطه فقـر و حمـیط   . مسئله باز می دارد

فرهنگـی   ،اقتصادی ،شرایط اجتماعی ،نوع ختریب ،نوع فقر ،زیست

راهربدهـای   ،سیاست های بازار ،عوامل بیرونی و درونی ،جامعه

هر کـدام دارای  ... دولت در ارتباط با مدیریت حمیط زیست و

لذا ضرورت جامع نگری بـه مسـئله از   . نقش و وزن مهمی اند

کشور ایران بـه دلیـل قـرار    . امهیت ویژه ای برخوردار است

مهیشـه دسـتخوش حـوادث     داشنت در منطقه اسرتاتژیک خاورمیانه

وجود حکومت های وابسته در گذشته و بروز . سیاسی بوده است

تنش های سیاسی بعد از پیروزی انقالب اسالمی شرایط کشور ما 

سـرعت بسـیار زیـاد شـهری شـدن در      . را حساس تر کرده است

دوران قبل از انقالب و حتی در سـال هـای بعـد از آن نقـش     

ل شرایط فعلـی دارد و طـی چهـل    بسیار مهمی در جتزیه و حتلی

 ٤٠درصد به کمـرت از   ٨٠سال گذشته مجعیت روستایی ایران از 

عوامل مهمـی کـه در ایـن مسـئله دخالـت      . درصد رسیده است

داشته است ناشی از دوگانگی در نظام قیمـت گـذاری حمصـوالت    

وجـود   ،جاذبه هـای شـهری  . کشاورزی و حمصوالت صنعتی می باشد

توزیع ناعادالنه امکانات رفاهی از سوی یارانه های شهری و 

در واقع خبش عظیمی از . دیگر این مسئله را تشدید کرده است

فقر در مناطق روستایی ناشی از سیاست گذاری های نامناسـب  

برنامه ریـزی و  . در برنامه ریزی ملی و منطقه ای می باشد

. نظارت بر فقر بـه یـک نظـم مسـتمر و دائمـی نیـاز دارد      
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ک جتدید نظر اساسی و رویکـرد بـه برنامـه هـای     بنابراین ی

جامع فقرزدایی در برنامـه هـای دراز مـدت و کوتـاه مـدت      

 . ضرورتی غیر قابل انکار است
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 ه ـمقدم   

ــاعی   ــای اجتم ــی ه ــناخت ویژگ ــدی  –ش ــادی و کالب اقتص

سکونتگاههای روستایی در پی بررسی خصوصـیات اکولـوژیکی و   

از ایـن رو ایـن فصـل بـه     .دی اسـت فعالیت های خمتلف اقتصا

اقتصـادی شهرسـتان    اجتمـاعی و  ،بررسی ویژگی هـای طبیعـی  

اکولـوژیکی شهرسـتان از   بررسی ویژگـی هـای    .اختصاص دارد

زمین  ،خاک شناسی ،توپوگرافی ،ژئومورفولوژی طریق مطالعات

اجنـام مـی    ،ویژگی های اقلیمی و منابع آب شهرستان ،شناسی

های اجتماعی شهرستان بـه مـواردی   در بررسی ویژگی . پذیرد

مجعیـت   ،الگـوی سـکونت   ،تراکم مجعیـت  ،مهچون مجعیت و خانوار

ی مجعیت و مهاجرت پرداختـه  ساختار سنی و جنس ،فعال و شاغل

وضـعیت هبـره    ،ویژگی هـای اقتصـادی   نیز در ادامه. می شود

وضعیت تولیـد   ،توزیع اراضی کشاورزی ،برداری های کشاورزی

میزان تولیدات دامی و تعداد  ،حمصوالت زراعیو سطح زیر کشت 

نایع تبـدیلی مـورد مطالعـه و    دام های موجود و وضـعیت صـ  

 .بررسی قرار می گیرد
 
 ای اکولوژیکی شهرستانویژگي ه -١-٣

  حدود و وسعت ،موقعیت -3-1-1
هرستان هاي بردسـکن در  ش یی ازشهرستان کامشر پس از جدا

در حال  ،از آن مشسی ١٣٨٢و خلیل آباد در سال مشسی  ١٣٧٤ سال

 ٩/٤٣٧٠حاضر با دو خبش مرکزي و کوه سرخ با مساحيت در حدود 

شـهر کـامشر   . کیلومرت مربع در استان خراسان رضوي واقع است

کیلــومرتي  ٢١٧بــه عنــوان مرکــز ایــن شهرســتان در فاصــله 
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این شهرستان از غرب با شهرستان . شهرستان مشهد قرار دارد

 ،مشال غربي با شهرسـتان هـاي نیشـابور   خلیل آباد از مشال و 

و از  سبزوار و بردسکن از شرق و مشال شرقي با تربت حیدریه

 ١٣٨٤سـعادمتند، (جنوب و جنوب غربي با گناباد مهجـوار اسـت   

:١٩٦.( 

دقیقـه   ١٤درجه و  ٣٥شهرستان کامشر در عرض جغرافیایي  

ارتفـاع  . دقیقه طول شرقي قـرار دارد  ٢٨درجه و  ٥٨ مشايل و

 ). ١٢ ׃١٣٧٤ ،جعفري(.مرت است ١٠٥٢ن شهر از سطح دریا ای

را از  )جنـوبی  ،رضـوی  ،مشـالی ( استان خراسانکل چنانچه 

شهرسـتان کـامشر در    ،مشال تا جنوب به دو قسمت تقسیم منـاییم 

مرکـزي و   ،استان را به سـه قسـمت مشـايل   کل نیمه مشايل و اگر 

مي  زي قرارشهرستان کامشر در خراسان مرک ،جنوبي تقسیم کنیم

 )١١ ׃١٣٨٤هامشي و دیگران،(.گريد
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 توپوگرافی -٢-١-٣

پسيت و بلندي ها، بـه   ر کلي شهرستان کامشر از نظربه طو

دو واحد مستقل و جدا از هم، به صورت ارتفاعـات و منطقـه   

 : جلگه اي، تقسیم گردیده که شامل مناطق ذیل است

 :سـرخ منطقه کوهستاني مشال کامشر یا ارتفاعـات کـوه    -١

این کوهها از غرب درونه شروع و دشت کامشر را از سبزوار و 

ادامه این ارتفاعات از مشال تربـت  . نیشابور جدا مي سازند

 . حیدریه مي گذرد

در داخل منطقه کوهستاني فوق دشت ریوش قرار دارد ایـن  

مـرت  ١٧٠٠دشت مرتفع بوده و متوسط ارتفاع آن از سطح دریـا  

دشت کامشر واقع شده و از آن جدا مي دشت ریوش در مشال . است

 .باشد

 -فولوژي این شهرستان دشت کـامشر رمهمرتین واحد ژئومو -٢

بردسکن مي باشد این دشت از مست شرق با عارضه خاصـي حمـدود   

از مست جنوب  .مني گردد و به دشت تربت حیدریه متصل مي گردد

به کوه هاي فغان و از مست غرب به منطقه کـویري حمـدود مـي    

حوضچه دشت کامشر را به طور دقیق تر مي توان از مشال . رددگ

کوه سرخ و کـوه سـفید از شـرق بـه      ،به ارتفاعات کوه سیاه

بلندیهاي سرسفید دال و دشت ازغند و از جنوب بـه کوههـاي   

 .بوغو و از غرب به کویر درونه حمدود کرد ،فغان

 ،منطقه کوهستاني جنوب شهرستان که شامل کوههاي فغان -٣

از نظـر وسـعت و ارتفـاع در مقایسـه بـا      . دلکن است ،وغوب
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ــدارد   ــداني ن ــت چن ــتان امهی ــال شهرس ــتاني مش ــه کوهس . منطق

 .مـرت اسـت   ١٧٠٢بلندترین ارتفاع منطقه در کوه فغان حدود 

از ویژگیهاي خاص کوههاي جنوب شهرستان که در جمـاورت دشـت   

کویر قراردارد مي توان به فسیل هاي فـراوان و متنـوع آن   

 .شاره کردا

درصــد مــي باشــد کــه در  ١-٣شــیب شهرســتان بیشــرت بــني 

راز مشـاهده  طـ قسمتهایي از خبش باال والیت و قسميت از خبش شش 

  در خبـش هـاي جنـوبي شهرسـتان    ) ٠-١(کم ترین شیب . مي شود

گردد که مناطق بسیار مهـوار و مناسـيب را بـراي     ميمشاهده  

ب غربي در جماورت در خبش هاي جنو .کشاورزي فراهم آورده است

: ١٣٧٣ ،غالمـي اول (. درصد است ١٥تا  ٣کویر بیشرتین شیب بني 

١٥ .( 
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 زمین شناسی -٣-١-٣
ژئومورفولوژي جزئـي   -شناسيشهرستان کامشر از نگاه زمني 

ایـن دشـت در مشـال    . آبریز دشت کامشر حمسوب مي شود ضهاز حو
ایـران  حوضه کویر منک واقع شده و خبشي از زون زمـني شناسـي   

به علت چني خوردگي بريون زدگي هایي از رسـوبات  . مرکزي است
مي گردد و کنتاکـت ایـن    دورااي خمتلف در این دشت مشاهده

تشکیالت با مواد آذرین حالت دگرگوني اجياد کرده و در اثـر  
فعالیتهاي کوهزایي گسل هـایي دارد کـه بـزرگرتین آن گسـل     

ــه را ب   ــل درونـ ــين گسـ ــت یعـ ــال دشـ ــري مشـ ــود سراسـ   وجـ
قدميي ترین سازند شناخته شده در منطقه مربـوط  . آورده است

به دوره پرکامربین مي باشد که در ارتفاعات مشايل بـه ویـژه   
سـازندهاي ایـن دوران   . در امتداد گسل تکنار رخ منون دارد

 .شیت و ریولیت مي باشند ،عمدتا سنگ هاي دگرگون شده
 کامربین: دوران اول -
از قدميي ترین تشـکیالت موجـود   : یسنيرخساره هاي اردو -١

روشن (در منطقه است که وسعيت ناچیز داشته و شامل آهک هاي 
ضخامت این تشـکیالت حـدود   . است) الرحاوي تریلوبیت(و ) نود
مرت است که به علت حتمل فشارهاي تکتونیکي داراي درز و  ٥٠٠

 . شکاف فراوان است و در مشال و مشال شرق کامشر دیده مي شود
این رخساره در جنـوب منطقـه در کـوه    : رخساره دونني -٢

و دلکن بريون زدگي دارد که شامل آهـک هـاي تـريه     ،هاي بوغو
ضخامت . رنگ و نازک الیه بوده و داراي شکستگي فراواني است

 .مرت مي باشد ١٤٠این آهک ها حدود 
شامل آهک هاي توده اي و دولومیت بـه  : رخساره پرمني -٣

است که در کوه آهومب در مشـال دشـت رخنمـون     نام سازند مجال
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 داراي ،این سازند در اثر حتمل وضعیت تکتونیکي شـدید . دارد
مـرت و   ٣٠٠ضـخامت آن در حـدود   . شکستگي هاي فـراوان اسـت  
 . باشد ميفراوان  داراي گسله و درز و شکاف

 مزوزوئیک: دوران دوم -

وره آهک هاي این د ،به علت تکتونیک شدید منطقه: کرتاسه

و آثـار احنـالل در آن هـا     داراي درز و شکاف فراوان بـوده 

 .مشاهده مي شود
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 سنوزوئیک: دوران سوم -

خبش گسرتده اي از ارتفاعات مشايل و خبش نـاچیزي   :ائوسن -١

ویژگي آن تشکیالت سـري   .شود مياز ارتفاعات جنوبي را شامل 

ــت      ــگ اس ــبز رن ــاي س ــامل توفه ــن ش ــبز ائوس ــخامت . س   ض

 .مرت مي باشد ٢٥٠تا  ١٨٠ آن حدود

خبش بزرگي از حاشـیه ارتفاعـات جنـوبي دشـت     : نئوژن -٢

: این سازند شـامل . پوشاند ميکامشر را تشکیالت رسوبي نئوژن 

ژیپس و کنگلومرا است که به صورت تپه ماهورهـاي کـم    ،مارن

ارتفاع به هم پیوسـته از جنـوب کـامشر تـا جنـوب بردسـکن       

 .امتداد دارد

 کواترنري: دوران چهارم -

رسوبات دوران چهارم که نواحي پست و جلگه اي حوضـه را  

 ،تراس هـاي جدیـد   ،قدميي تراس هاي آبرفيت: مي پوشاند شامل 

آبرفت هـاي جـوان و شـن هـاي      ،خمروط افکنه ها و واریزه ها

 ،تقریبا مهـه خراسـان   ،مطابق حتقیقات زمني شناسان .روان است

  پوشـــــیده از گســـــل و نـــــه زلزلـــــه اســـــت      

بزرگرتین آن ها گسـل   ،از میان. مهه این گسل ها هم فعالندو 

خط گسل درونه کـه منطقـه اي   . هاي درونه و ناي بند هستند

 ،شرقي پوشش مي دهـد  –کیلومرت را با جهت غربي  ٦٠٠در حدود 

این . خط حیات نیز هست ،استدر عني حال که خطرناک و مرگ آور

یمـه بیابـاني   گسل که کوههاي کوه سرخ کـامشر را از دشـت ن  

موجب باال آمدن آب هـاي زیـرزمیين و    ،مهجوار خود جدا مي کند
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سفره هاي آبي  ،در مهني حال. اجياد چشمه سارهاي متعدد مي شود

در زیر زمني غين مي شود و مادر چاه هایي در باال دسـت ایـن   

 . گسل تشکیل مي گردد

د فیض آبا ،خلیل آباد ،بردسکن ،نتیجه آنکه شهرهاي کامشر    

مثـل   ،و صدها آبادي کوچک و بزرگ دیگر در حمدوده ایـن گسـل  

ایـن منـایش   . دانه هاي تسبیح در کنار هم چیـده شـده انـد   

اوج مهبستگي گسل و متدن  ،سکونتگاه ردیفي در کنار گسل درونه

 ). ٨٠: ١٣٨٣وثوقي،  ،پاپلي یزدي(در خراسان است 
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 وضعیت اقلیمي شهرستان  -٤-١-٣

یم حاکم بر یک منطقه با سنجش عناصر آب به طور کلي اقل

  و هــــــوایي آن منطقــــــه تعــــــیني مــــــي شــــــود  

و سنجش آب و هوا، احتیاج به مجـع آوري دانسـته هـاي آب و    

ــردازش   ــوالني و پـــ ــان طـــ ــدت زمـــ ــوایي در مـــ   هـــ

 ).٢: ١٣٧١کاویاني، علیجاني، (و مجع بندي آا دارد  

شرایط اقلیمـي یـک منطقـه برسـایر پارامرتهـاي طبیعـي       

در تکـوین و   ،اشته و به عنوان یک عامل اصلي و مـوثر اثرگذ

تکامل سایر عناصر طبیعي نظري آب و خاک و پوشش گیـاهي بـه   

مشار مي رود و بني عوامل طبیعي نقش بارزي در زندگي انسـان  

 ). ٥٦: ١٣٧٠ ،جعفرپور(ایفا مي کند 

آب و هواي متفاوتي  ،به سبب اقلیم متفاوت شهرستان کامشر

 ،فرماست و درجـه حـرارت در نقـاط خمتلـف آن     نیز بر آن حکم

 ،با اقلیم خشک و نیمـه خشـک   ،این ناحیه. بسیار متغري است 

زمستان هاي بسیار سرد و تابستان هاي گرم و طاقت فرسـایي  

هـا در   دشتو کویرها  ،بدون شک نقش کوه ها. را حتمل مي کند

بسیار زیاد است و بـه علـت    ،تنوع آب و هوایي این شهرستان

 نسـبتا  از هوایي ،ر بودن از دریا و نرسیدن رطوبت به آندو

خشکي هوا در ارتفاعات بـا سـردي و در   . خشک برخوردار است

وجـود کوهسـتان هـاي    . مناطق پست با گرماي زیاد مهراه است

مرتفع در خبش هاي مشايل این شهرستان موجب شـده مشـال آن بـه    

باشـد و در  داراي آب و هوایي سرد و خشک  ،ویژه خبش کوه سرخ
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 تابستان به عنوان 

این در حايل است که در اطـراف  . اي ییالقي حمسوب گردد منطقه

ــامشر ــهر کـــــــ ــريي  ،شـــــــ ــواي گرمســـــــ   هـــــــ

 ،و در قسمت هاي جنوبي به علت جماورت با کویر)  گرم و خشک(

طـرح  (.آب و هوایي بسیار گرم و خشک و بیاباني حاکم اسـت  

 ). ٦٨: ١٣٧٥ ،جامع شهرستان کامشر

 توده هاي هوا  -١-٤-١-٣

در جمموع اقلیم شهرستان کامشر را مي توان حتت تاثري چنـد  

 :که عبارتند از  تم هوایي دانستسیس
به علت استقرار پرفشـار  : توده هواي حاره اي بري -الف

جنب حاره روي آمسان ایران، هوا داراي شرایط گرم و خشـک و  
طح با ثبات مي شود و خشکي فیزیکي در فصـل تابسـتان در سـ   

گردد، در نتیجه مـانع ورود هـواي مرطـوب بـه      ميزمني اجياد 
کامشر را  این توده هوا شهرستان. مناطق خمتلف ایران مي شود

در بیشرت روزهاي فصل هبار و تابستان حتت تاثري خود قرار مـي  
 .دهد

این توده هوا روي خشـکي وسـیع   : توده هواي قطيب بري -ب
از طریـق گـذرگاه    ر سیربيسیربي اجياد شده و با تشکیل فرابا

هاي مشال، وارد ایران شده و هواي سرد و خشک و پایـدار را  
هواي شهرستان کامشر در بیشرت روزهاي سـرد  . آورد وجود ميبه 

 .گريد قرار ميسال حتت تاثري این توده هوا 
در جریان ورود توده هواي قطـيب  : توده هواي قطيب حبري -ج

ه هوا به قطيب حبري تبدیل مي بري به دریاي مدیرتانه این تود
شود و از غرب وارد کشور شده تا شرق امتـداد مـي یابـد و    
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  شــــــــــــــــــــرایط ناپایــــــــــــــــــــدار   
 .و بارش را براي منطقه فراهم مي کند

مناطق مشايل و قسـميت از مشـال   : جریان هاي مدیرتانه اي -د
شرق خراسان، چند ماه از سال را حتت تاثري ایـن تـوده هـوا    

وده هوا در اطـراف دریـاي مدیرتانـه و    این ت. قرار مي گريد
ــکل  ــیاه شــــــــــــ ــاي ســــــــــــ   دریــــــــــــ

مي گريد و به دلیل جذب رطوبت از ایـن دو منبـع در بـارش     
ــد     ــي کن ــا م ــده اي ایف ــش عم ــراف آن نق ــامشر و اط ــهر ک ش

 .) ١٢: ١٣٨٢موسوي،(
 

ــاره        ــدول مش ــینوپتیک  ) : ١-٣(ج ــتگاه س ــي ایس ــاي اقلیم متغريه

 )١٣٦٥ -١٣٨٦(شهرستان کامشر دوره آماري 
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 ٨/٢٣٦ ٥٨ ٢٦ ٤٢ ١/٢١ ٢/١٠ ٧/١٥ -٢ ٦/٣٢ ٨/١٤٥ ٤/٠ ٣١ ٢٣ فروردین

 ٢٨٢ ٤٦ ٢٢ ٣٤ ٩/٢٧ ١٦ ٨/٢١ ٢/٢ ٦/٣٨ ٤/٢٧٣ ٠ ٥/١٩ ٤٧ اردیبهشت

 ٤/٣٤٣ ٣٣ ١٨ ٢٦ ٣٣ ٢/٢٠ ٩/٢٦ ٣ ٥/٤٢ ٥/٣٧٣ ٠ ٤/٢ ٥ خرداد

 ١/٣٦٨ ٣٠ ١٧ ٢٤ ٨/٣٦ ١/٢٣ ٩/٢٩ ١٥ ٤٣ ٨/٤٥٩ ٠ ٩/٠ ١٠ تري

 ٨/٣٦٤ ٢٩ ١٦ ٢٢ ٣٦ ٧/٢١ ٩/٢٨ ٦/١١ ٤/٤٢ ٩/٤٠٦ ٠ ٢/٠ ٢ مرداد

 ٣٢٩ ٢٧ ١٦ ٢٢ ١/٣٣ ٥/١٨ ٨/٢٥ ٤/٨ ٣٩ ٣٣٢ ٠ ٥/٠ ١١ شهریور

 ٣/٢٨٢ ٣٩ ٢١ ٣٠ ٢٧ ٥/١٣ ١/٢٠ -٨/٠ ٦/٣٥ ٨/٢٢٣ ٠ ٤/١ ٧ مهر

 ٩/٢٢٩ ٥٥ ٣٠ ٤٢ ٥/٢٠ ٩ ٨/١٤ -٨/٢ ٦/٢٩ ٣/١٣٤ ٧/٠ ٥/٩ ٢٠ آبان

 ٣/١٨٦ ٦٩ ٣٩ ٥٤ ٧/١٢ ٢/٣ ٨ -٥/٩ ٤/٢٤ _ ٩/٥ ٦/٢٧ ٣٨ آذر

 ٣/١٧١ ٨٠ ٤٦ ٦٣ ٩ ٠ ٧/٤ -٦/٩ ٢/١٩ _ ٧/١٣ ٣/٢٩ ٣٦ دي

 ٧/١٨٨ ٨٢ ٤٤ ٦٣ ٨/٩ ٨/٠ ٣/٥ -٨/٩ ٦/٢٣ _ ٥/١٢ ٦/٣٧ ٤٢ هبمن

 ٢/١٩١ ٧٢ ٣٥ ٥٤ ٨/١٤ ٩/٤ ٨/٩ -٦/٦ ٨/٢٨ _ ١/٤ ٣/٤٠ ٣٨ اسفند

/٥ ٣/٣٧ ٢/٢٠٠ ٤٧ سال١٥
٣١٧٤ ٥٢ ٢٨ ٤٠ ٥/٢٣ ٨/١١ ٦/١٧ - ٨/١٥ ٤٣ ٢٣٤٩ 

 اداره هواشناسي شهرستان کامشر : ماخذ  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 ارت درجه حر -٢-٤-١-٣
دما یکي از عوامل اقلیمـي اسـت کـه بـه دلیـل تـاثري        

ــي   ــوان یکـ ــه عنـ ــاتي بـ ــدهاي حیـ ــر فرآینـ ــتقیم بـ   مسـ
از متغريهاي اصلي زیست حمیطي مورد بررسي قرار مـي گـريد و    

کشاورزي و صنعيت از  ،اجتماعي ،در برنامه ریزي هاي اقتصادي
متوسـط درجـه حـرارت سـاالنه     . امهیـت خاصـي برخـوردار اسـت    

 ،)١٣٦٥-١٣٨٦(سـاله  ٢٠ه سینوپتیک شهر کامشر طي دوره ایستگا
حداکثر مطلق درجه حـرارت  . درجه سانيت گراد بوده است ٦/١٧

درجه سانيت گراد در تري ماه و حـداقل مطلـق    ٤٣حدود  ،ساالنه
منـودار مشـاره    ،در هبمن ماه گزارش شده است -٨/٩درجه حرارت 

)١-٣.( 
بـني بیشـرتین و    بر این اساس دامنـه تغـیريات و تفـاوت    

درجـه سـانيت گـراد     ٨/٥٢کمرتین دماي رخ داده در این شـهر  
بوده است که حاکي از تفاوت نسبتا زیاد درجه حرارت در دو 

 .مي باشد دوره گرم و سرد سال

حداکثر و حداقل دماي مطلق شهرستان کامشر ) : ١-٣(مشاره منودار       

 )١٣٦٥ -١٣٨٦(دوره آماري 

 

 

                                                 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 
 
 اداره هواشناسي شهرستان کامشر : ماخذ   

 متوسط درجه حرارت ماهانه -
بر اساس آمار ایستگاه مزبور گرمرتین ماه سال در منطقه 

درجـه   ٩/٢٩سـاله آن   ٢٠تري ماه است که متوسط درجه حرارت 
 ٧/٤ط گزارش شده است و سردترین ماه سال دي ماه بـا متوسـ  

 . درجه سانيت گراد مي باشد
 دوره یا روزهاي خيبندان  -٣-٤-١-٣

دوره خيبندان منطقـه  ) ١-٣(مشاره بر اساس داده هاي جدول
فروردین ادامه  لعه از آبان ماه شروع و تا اوایلمورد مطا
حداقل دما در هبمن ماه بوده اما بیشرتین روزهـاي  . مي یابد

. در دي ماه اتفاق مي افتدروز است  ٧/١٣خيبندان که برابر 
هـم چـنني    ،روز است ٣/٣٧متوسط روزهاي خيبندان در طول سال 

یخ بندیهاي زود هنگام در برخي ساهلا بیشرتین خسارت را بـه  
سرما زدگـي جوانـه    مزارع و باغها وارد مي کند زیرا موجب

هاي درختان در اوایـل هبـار و یـخ زدن گلـهاي زعفـران در      
 .پاییز مي شود

 رطوبت نسيب  -٤-٤-١-٣

متوسط رطوبت نسيب در منطقه ) ١-٣(مشارهبا توجه به جدول 
درصد  ٨٢درصد مي باشد و حداکثر این مقدار در هبمن ماه  ٤٠

دوره گرم سال  ،با گرم شدن هوا و کاهش بارش در منطقه. است
 ٢٢متوسـط رطوبـت نسـيب بـه      ،آغاز شده  در مرداد و شهریور

 ٣٠که رطوبت نسيب بـه کمـرت از   روزهایي. درصد کاهش مي یابد
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 ،در شهرستان کامشر. درصد مي رسد در کشاورزي حائز امهیت است
 ،ه وقـوع مـي پیونـدد   ماه از سال بـ  ٧چنني وضعیيت تقریبا در

 .)٢-٣(منودار مشاره
 متوسط حداکثر و حداقل رطوبت نسيب -

حـداکثر رطوبـت نسـيب در    ) ١-٣(دول مشارهطبق داده هاي ج
د و حداقل آن در ماه هاي مرداد و شـهریور  درص ٨٢هبمن ماه 

درصد رطوبت نسيب با درجه حرارت نسـبت معکـوس    ،درصد است ١٦
دارد و درفصل سرد سال به علت پایني بـودن درجـه حـرارت و    

درصد رطوبت مقدار بیشرتي را نشان مي  ،افزایش بارش هاي جوي
 .دهد
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در )  به درصد(ماهانه میانگني تغیريات رطوبت نسيب ) : ٢- ٣(منودار مشاره 
  ایستگاه سینوپتیک شهرستان کامشر

  ) ١٣٦٥- ١٣٨٦دوره آماري ( 

 

 

        

                                                 

 

 

 
 

  
 پژوهشکده اقلیم شناسي مشهد : ماخذ 

 میزان بارش -٥-٤-١-٣
یکي از ویژگیهاي مشخص مناطق خشک و نیمه خشک نوسـان    

ر بارندگي در سـاهلاي خمتلـف اسـت بـه طـوري کـه       شدید مقدا
بارندگي در یک سال ممکن است برابر نزوالت جوي یـک مـاه در   

 .سايل دیگر باشد
طبق آمار موجود بیشرتین ریزش هاي جوي در منطقه داراي  
اي است زیرا در ایـن   ها جبهه زمستانه است و اکثر بارشرژمي 

 ،سـرد و خشـک قطـيب   فصل منطقه حتت پوشش یا نفوذ توده هـواي  
بارش را به ارمغان مي آورد اما در فصل تابستان که جریان 
بادهاي غربي ضعیف شده و بـه عـرض هـاي بـاالي جغرافیـایي      

متوسط بـارش طـي دوره   . کشیده مي شود خشکي هوا رخ مي دهد
حـداکثر میـانگني   . میلي مرت گزارش شده اسـت  ٢/٢٠٠ساله  ٢٠

ي مـرت بـوده و حـداقل    میلـ  ٣/٤٠ماهانه آن در اسفند مـاه  
 .میلي مرت است ٢/٠ میانگني ماهانه در مرداد ماه
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در ایستگاه سینوپتیک ) میلیمرت(میانگني بارندگي ) : ٢-٣(جدول مشاره 
 )١٣٦٥ -١٣٨٦(کامشر دوره آماري 

    

 
  ماه

 
 دي

 
 هبمن

 
 اسفند

 
 فروردین

 
 اردیبهشت

 
 خرداد

 
 تري

 
 مرداد

 
 ریورشه

 
 مهر

 
 آبان

 
 آذر
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 سال

  بارش
 

٣/٢٩ 
 

٦/٣٧ 
 

٣/٤٠ 
 
٣١ 

 
٥/١٩ 

 
٤/٢ 

 
٩/٠ 

 
٢/٠ 

 
٥/٠ 

 
٤/١ 

 
٥/٩ 

 
٦/٢٧ 

 
٢/٢٠٠ 

  اداره هواشناسي شهرستان کامشر: ماخذ 
  

در ایستگاه ) به میلي مرت(میانگني بارش ) : ٣-٣(منودار مشاره 
 )١٣٦٥-١٣٨٦(دوره آماري  سینوپتیک شهرستان کامشر

 

 

 

 

 

 

 
 

  اداره هواشناسي شهرستان کامشر : ماخذ 

 بارش فصلي توزیع -

ــتان   ــل زمس ــارش در فص ــدار ب ــرت و در  ٢/١٠٧مق ــي م میل

میلـي مـرت و در پـاییز     ٦/١در تابسـتان   ،میلي مرت ٩/٥٢هبار

میلي مرت است و به این ترتیب بیشرتین درصد بارش یعـين   ٥/٣٨

 ،د در پاییزدرص ٢٣/١٩ ،درصد از کل آن در فصل زمستان ٥/٥٣

درصد در تابسـتان رخ مـي    ٨٠/٠درصد در هبار و تنها  ٤٢/٢٦

دهد الزم به ذکر است که حداکثر بارش در یک شبانه روز بـه  

 .میلي مرت در اردیبهشت ماه بوده است ٤٧میزان 
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 ٢٠پراکنش درصد بارندگي در فصول سال طي دوره ) : ٣-٣(جدول مشاره 

 )١٣٦٥ -١٣٨٦(ساله 
  

 زمستان پاییز ابستانت هبار فصل
میزان بارش 

mm 
٢/١٠٧ ٥/٣٨ ٦/١ ٩/٥٢ 

 ٥/٥٣ ٢٣/١٩ ٨٠/٠ ٤٢/٢٦ درصد بارش

 اداره هواشناسي شهرستان کامشر : ماخذ    
  

 تبخري و تعرق  -٦-٤-١-٣
به علت شرایط اقلیمي و طبیعي منطقـه از قبیـل کمبـود    
رطوبت جوي و از طرف دیگر باال بودن درجه حرارت و روزهـاي  

متوسط . فتابي و غريه تبخري در سطح شهرستان نسبتا باال استآ
میلي مـرت در سـال گـزارش     ٥/٢٥٠٩تبخري در دوره آماري باال 

با مقایسه میزان بارش و تبخري و تعرق مـي تـوان   . شده است
چون در ماه . مازاد یا کمبود رطوبت در منطقه را تعیني منود

 ،بـیش از تـبخري اسـت   هبمن و اسفند میزان بارش  ،دي ،هاي آذر
مازاد آب وجود دارد اما در سایر ماه هاي سال بـه واسـطه   
  افـــــــــــــزایش دمـــــــــــــا تـــــــــــــبخري    

 .افزایش یافته و خشکي هوا رخ مي دهد
منودار آمربوترمیک که بر اساس داده هاي اقلیمـي منطقـه   

در شهرستان کامشر  یسالشده نشان دهنده دوره طوالني خشک هتیه
ان طور که در منودار مزبـور دیـده   مه). ٤-٣(منودار مشاره ،است
 ٥فروردین شروع و تـا   ١٥از دوره خشکی در شهرستان شود  مي

دوره  ءآذر ماه ادامه می یابـد و سـایر ماههـای سـال جـز     
 . مرطوب حمسوب می شوند

آمربوترمیک اقلیمي شهرستان کامشر طي دوره ) : ٤-٣(منودار مشاره 
 )١٣٦٥ -١٣٨٦( آماري 
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  اداره هواشناسي شهرستان کامشر : ماخذ   
  

اقلیم  ،با استفاده از فرمول دمارتن و داده هاي اقلیمي

.                                                                                                       مي شود جزو اقالیم خشک حمسوب ،شهرستان کامشر
     
 

 سـانيت  بـه  حـرارت  درجه متوسط=P        بارش به میلي مرت طمتوس

   T= گراد

دمارتن بر اساس مقدار ضریب خشکي هفت اقلـیم را مشـخص   

مي کند که اقلیم منطقه جزو اقـالیم خشـک حمسـوب مـي شـود      

 ). ٢٣٥: ١٣٧٩ ،علیزاده(

 )I(نام اقلیم حمدوده ضریب خشکي دمارتن        

 

ــک                      خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I<10   

ــک                                                                       ــه خشــــــــــــــــــ نیمــــــــــــــــــ

10<I<19.9 

ــه اي                                                                      مدیرتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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20<I<23.9 

ــوب     ــه مرطـــــــــــــــــ                                                                  نیمـــــــــــــــــ

24<I<27.9 

ــوب                                                                          مرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

28<I<34.9 

ــوب                                                                       ــیار مرطـــــــــــــــــ بســـــــــــــــــ

I<35 

 ). ٢٥: ١٣٨٤ ،و دیگرانهامشي (

 باد -٧-٤-١-٣

سرعت باد و جهت باد با توجـه بـه توپـوگرايف منطقـه و     

  بادهـــایي  . پدیـــده هـــاي جـــوي فـــرق مـــي کنـــد      

که از مناطق کوهستاني به مست دشت مي وزند داراي سرعت کـم  

و مالمي بوده و در بعضي مواقع داراي سرعت بیشرتي مي باشـند  

به غرب مي وزند و بادهـایي   که مهراه با گرد وغبار از شرق

که از دشت کویر به داخل این شهرسـتان مـي وزنـد جهـت آن     

شرقي است و سرعت آن زیاد اسـت کـه در فصـول خشـک      -غربي 

 ).طرح جامع شهرستان کامشر(مهراه با شن و ماسه مي باشد 
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 منابع آب  -٥-١-٣

به طور کلي منبع تامني کننده آب هـاي منطقـه بارنـدگي    

ري از آب ها نیز از طریق ذوب برف دامنـه هـاي   است و مقدا

شـبکه  . تامني مي گردد) مشال کامشر(جنوبي ارتفاعات کوه سرخ 

هاي هیدروگرايف منطقه از رودخانه هایي تشـکیل یافتـه کـه    

ــده     ــرازیر ش ــرخ س ــوه س ــوبي ک ــاي جن ــه ه ــرا از دامن   اکث

. و پس از عبور از دشت سـراجنام بـه کـویر منـک مـي ریزنـد      

ــزبنــــــابراین سی ــدروگرايف درون ریــــ ــتم هیــــ   ســــ

بر اساس نتایج بررسي هاي به عمـل آمـده میـزان    . باشد مي 

میلیون مرت مکعـب در سـال    ٧٦٩ریزش هاي جوي شهرستان کامشر 

میلیـون مـرت مکعـب بـه صـورت       ٥٤٦برآورد مي شود که حدود 

  مســـــــــــــتقیم تـــــــــــــبخري شـــــــــــــده    

میلیـون مـرت    ٤٦میلیون مرت مکعب آن رواناب سـطحي و   ١٧٧و 

مـدیریت  (دیگر به سفره هاي آب زیرزمیين نفوذ مي کند مکعب 

 ).جهاد کشاورزي شهرستان کامشر

 منابع آب سطحي  -١-٥-١-٣

بقیه  ،راز داردطدشت کامشر یک رودخانه دائمي به نام شش 

ــوده      ــلي بــــ ــا فصــــ ــیل هــــ ــا و مســــ   رودهــــ

کـال   ،حصـاریه : و در فصل گرما خشک مي شوند از آن مجله اند

کـال دره   ،کال علي آبـاد  ،ال سرخ درهک ،کال رودجرف ،برکال

کال خلیل آباد و کال  ،)سید مرتضي(کال جاده کوه سرخ  ،گرگ

ایـن مسـیل هـا متامـا از ارتفاعـات مشـال شـرق        . قوچ پلنگ
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هر چند از آب آن هـا کمـرت بـراي     ،شهرستان سرچشمه مي گريند

کشاورزي استفاده مي شود ويل به علت نفوذ قسميت از آب ایـن  

. ر زمني نقش مهمي در تغذیه سفره آب زیرزمیين دارندسیالهبا د

میزان آب سفره هاي زیرزمیين با میزان آب هاي سطحي ارتباط 

به گونه اي که خبش اعظم آب هاي زیرزمیين دشت  ،مستقیمي دارد

  کـــــــامشر از حمـــــــل بـــــــارش هـــــــاي جـــــــوي  

راز و دیگـر  طـ و مقدار کمي از آن از طریـق رودخانـه شـش    

به مهـني دلیـل رودخانـه    . کیل مي گرددرودخانه هاي فصلي تش

هاي فصلي گاه جریان عاملي موثر و مفید در تـامني آب هـاي   

 .زیرزمیين به مشار مي روند

 رازطرودخانه شش  -

پس از مشروب کردن دشت ریـوش در حمـل    رازطرودخانه شش  

حمـدوده دشـت ریـوش کـه      .ریـزد  مـي  ایرج آباد به دشت کامشر

راز اسـت عمـدتا از سـنگ هـاي     طسرچشمه شاخه هاي اصلي شش 

و هم چنني سنگ هاي رسـوبي   ،کنگلومرا ،آتشفشاني نظري آندریت

آهـک هـاي    هـر چنـد   ،آتشفشاني تشکیل شـده اسـت   –و رسوبي 

اردویسني تا کرتاسه و نیز آمیزه رنگني به خصوص در خبش غربي 

اما خبش نسبتا قابـل تـوجهي از حوضـه     ،حوضه مشاهده مي شود

رفت هاي دوران چهارم دشت ریوش تشکیل مـي  مزبور را نیز آب

از آجنا که این رودخانه تنـها و مهمرتیـن رودخانـه اي     ،دهد

است که در دشت کامشر از دیرباز مـورد توجـه قـرار داشـته     

آمار نسبتا مفصلي از این رودخانه در حمـل ایسـتگاه ایـرج    
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 .آباد مجع آوري گردیده است

 کیلومرت مربع ١١٠وسعت حوضه  -

 لیرت در ثانیه ١٢٠٠ط آبدهي متوس -

 لیرت در ثانیه ٣٠٠٠متوسط آب هباره  -

 میلیون مرتمکعب ٧٤حداکثر حجم آب ساالنه  -

 میلیون مرتمکعب ٨حداقل حجم آب ساالنه  -

 میلیون مرتمکعب ٣٣متوسط رواناب ساالنه  -

 ). ٢٨-٣٠: ١٣٨٤هامشي و دیگران (

رزي کیفیت آب این رودخانـه بـراي مصـارف شـرب و کشـاو     

حداکثر و حداقل هدایت الکرتیکي آن بـه ترتیـب   . مناسب است

ــت   ٧٧٠و  ١٤٧٥ ــده اس ــزارش ش ــرت گ ــانيت م ــر س ــوس ب   میکرومه

 ). ١٥٦: ،١٣٧٠توسلي  ،والیيت( 

کیلومرت است که پـس از   ٧٥راز حدود ططول رودخانه شش   

مشروب کردن اراضي گاهي در فصول پرآبي وارد سد شهید مدرس 

منشـا مهـم   . آن نیز وارد کویر مـي گـردد  شده که قسميت از 

تغذیه کننده آب رودخانه ریزش هاي جوي شامل برف و بـاران  

دبـي  . و هم چنني چشمه هاي موجود در مسري رودخانه مي باشـد 

این رودخانه در زمستان و اوایل هبار به حداکثر مي رسـد و  

از  ،چون عـدم بارنـدگي و تـبخري زیـاد     در تابستان به عللي

 .شود  به طور قابل مالحظه اي کاسته مي رودخانه مقدار آب

 ).  ٣٢: ١٣٧٥ ،منظم امساعیل پور(

کیلومرت مربـع   ٨١٠این رودخانه با حوضه آبریزي برابر  
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از به هم پیوسنت چندین رودخانه کوچک بـه وجـود آمـده کـه     

 :مهمرتین آا عبارتند از 

راز است کـه از تپـه   طمهم ترین شاخه شش : کال ریوش) ١

ــرخ    م ــوه ســــ ــت کــــ ــع دشــــ ــاي مرتفــــ   اهورهــــ

و دامنه مشايل رشـته کـوه مشـايل کـامشر سرچشـمه گرفتـه و در       

ــور     ــس از عبــ ــرب پــ ــه غــ ــرق بــ ــريهایي از شــ   مســ

از مرکز خبش ریوش در حمل روستاي کریز با شعبات دیگر به هم 

 .راز را تشکیل مي دهندطپیوسته و رودخانه شش 
باشـد   راز مـي طیکي از شعبات مهم شش : کال غوزستان) ٢

رکـز  که مسريي از شرق به غرب دارد سرچشمه هـاي اصـلي آن م  
این شاخه آخـرین شـاخه   . استد ارتفاعات مشايل شهر خلیل آبا

مهم است که به شعبه اصلي مي ریزد و پس از طي چند کیلومرت 
ــش  ــآب شــ ــردد   طــ ــي گــ ــامشر مــ ــت کــ   راز وارد دشــ

راز پس از پیوسنت ایـن شـاخه بـه شـعبه     طدر حقیقت نام شش 
 .ي است که به آن اطالق مي گردداصل

این شعبه در مسريي از مشال ) : آب گرمک(کال بندقراء ) ٣
ــته     ــان داشـــ ــرق جریـــ ــوب شـــ ــه جنـــ ــرب بـــ   غـــ
و به دلیل داشنت چشمه در هیچ کدام از فصول سـال خشـک منـي    

ــز . شــــــود   ایــــــن شــــــعبه در روســــــتاي کریــــ
 .به شعبه اصلي مي ریزد

ل غرب به جنوب مسري حرکت این شاخه از مشا: کال خوشاب) ٤
شرق بوده و دقیقا در فرا دست سد شاهي به شعبه اصلي وصـل  

 .مي گردد
این شعبه مسريي در جهـت شـرق بـه غـرب     : کال دربناي) ٥
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داشته و در جنوب روستاي کریز و فرا دست سد شاهي به شعبه 
 .مرکزي مي پیوندد

یکي دیگر از شعبات فرعي است که مسريي از : کال جترود) ٦
جنوب دارد و در روستاي کریز بـه شـعبه اصـلي مـي     مشال به 
 .پیوندد
 منابع آب زیرزمیين -٢-٥-١-٣

شامل آب هـاي فتـه در    ،منابع آب زیرزمیين در دشت کامشر
رسوبات آبرفيت است که آب هاي اصلي دشت را تشکیل مي دهد و 

مسیل ها و خمروط افکنه هاي دامنـه   ،عمدتا توسط رودخانه ها
عمـق برخـورد بـه آب زیـرزمیين در     . ي شودکوه سرخ تغذیه م

. مرت متغري اسـت  ١٣٩تا  ٩نقاط خمتلف دشت متفاوت بوده و از 
 ١٣٩عمیق ترین عمق سطح آب زیرزمیين در اراضي سـید مرتضـي   

  مــــــــــــــرت و کــــــــــــــم تــــــــــــــرین    
بـه ایـن ترتیـب عمـق     . مرت مي باشـد  ٩آن در روستاي کاهه 

از مشال و  برخورد به آب زیرزمیين با توجه به توپوگرايف دشت
متوسـط  . مشال شرق به طرف جنوب و جنوب غرب کاهش مـي یابـد  

از نظـر کیفیـت   . در هزار اسـت  ٥تا  ٣شیب آب زیرزمیين بني 
شیمیایي آب در اطراف کامشر و در حاشیه ارتفاعات کوه سـرخ  

کیفیت آب مطلوب بوده و به طرف جنوب و جنوب  ،و خمروط افکنه
  غربــــــــــــي کیفیــــــــــــت آن کــــــــــــاهش   

میلي گرم و حداکثر  ١٧٣داقل امالح حملول معادل ح .مي یابد 
 .میلي گرم در لیرت مي رسد ٧٢٠٤آن به 

 ) ٥٥٥: ١٣٧٥ ،شرکت سهامي آب منطقه اي خراسان(
 چاه ها -

ــال   ــاربرداري در س ــني آم ــات   ١٣٤٧اول ــب مطالع در قال
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ها در شهرسـتان   تعداد چاه. شناسایي منطقه صورت گرفته است
بـه طـوري کـه     ،ریج افزایش یافتـه به تد ١٣٤٧کامشر از سال 

در نتیجـه  . حلقه چاه در دشـت حفـاري شـده اسـت     ٢٢ساالنه 
تعدادي از قنات هاي منطقه بر اثر پـایني افتـادن سـطح آب    

. هاي زیرزمیين و کاهش بـارش هـاي جـوي خشـک گردیـده انـد      
 ١٢٦متوسط عمق چـاه هـا    ،مرت ٢٤٠حداکثر عمق چاه هاي عمیق 
لـیرت در ثانیـه گـزارش شـده      ٦١ا مرت و حداکثر دبي چاه هـ 

  ). ١٥٦: ١٣٧٠ ،توسلي ،والیيت(است

لیرت در ثانیه است که با توجه  ٥/٢٧متوسط دبي چاه ها  
مشـاهده   ،مرت در هر سال ٠٢/١به افت شدید آب خان به میزان 

مي شود که هنوز هم چاه ها از دبي قابل تـوجهي هبـره منـد    
طح آب زیـرزمیين در  به دلیل افت شـدید سـ   ،گفتين است. هستند

ــامشر  ــت کـ ــرف وزارت    ،دشـ ــاورزي از طـ ــتخراج آب کشـ   اسـ
امور آب ممنوع شد و حفر چاه تنها به جاي قنـات خشـک    –نريو 

 ،شـرکت سـهامي آب منطقـه اي خراسـان    (.شده امکان پذیر است
٥٢: ١٣٧٥ ( 

 قنوات  -
چاه هاي عمیق و نیمـه عمیـق  خبـش     تا قبل از رایج شدن

یاز شهرستان کامشر توسط قنـوات تـامني   عمده اي از آب موردن
مي شد ويل با متداول شدن حفر چاه آب دهي قنوات داخل دشـت  
به علت افت سطح آب زیرزمیين کاهش یافت و تعداد زیـادي از  

با این حال قنوات پرآب و مهمـي  . آن ها خشک و بي آب شدند
. در منطقه وجود دارد که حیات روستاها به آا وابسته است

ترین قنات شهرستان قنات رزق آباد مي باشد کـه بـیش   پرآب 
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طویل ترین قنات مربـوط  . لیرت در ثانیه آب دهي دارد ٩٠از 
در . کیلومرت طول دارد ٣٠به روستاي فروتقه است که بیش از 
درصـد از آب هـاي    ٤/١٣جمموع قنوات دایـر شهرسـتان حـدود    

 ،کامشرجهاد کشاورزي شهرستان (زیرزمیين را استحصال مي کنند 
 ). ١٣٧٨ ،واحد آب و خاک

 چشمه  -  
به علت کمبود سازندهاي نفوذپذیر در سطح شهرستان کامشر 

. هاي پرآبي در آن ظاهر شده است چشمه ،و منقطع بودن الیه ها
دهنه چشمه که متاما در ارتفاعات مشايل شهرستان قـرار   ٣٣از 

شـود  دارند ساالنه دو میلیون مرتمکعب از آب خان برداشت مي 
ــامیدن     ــراي آشـــ ــا بـــ ــمه هـــ ــت آب چشـــ   و کیفیـــ

معروف ترین این چشـمه هـا   . و کشاورزي مناسب و مطلوب است
ــد از  ــگاه : عبارتنــــــــ ــمه آتشــــــــ   ،چشــــــــ

چشمه گـدار شـیخ    ،چشمه بید حاجي ،چشمه گلي ،چشمه کور چشمه
 . ...و
 ).٥٥ :١٣٧٥ ،شرکت سهامي آب منطقه اي خراسان(

 

 کامشرمنابع آبی شهرستان ) : ٤-٣(جدول مشاره

منابع 
 آبی

چاه 
 )حلقه(عمیق

چاه نیمه 
 )حلقه(عمیق

قنات 
 )رشته(دایر

چشمه 
 )دهنه(دایر

رودخانه 
فصلی و 
 دائمی

 ١٦ ١٦٣ ٢٢٠ ٥٣ ١٨١ تعداد

 ١٣٨٥منابع طبیعی شهرستان سال : ماخذ 

 کیفیت آب هاي زیرزمیين  -٣-٥-١-٣
بررسي هاي آزمایشگاهي روي منونه هاي آب زیرزمیين نشـان  

واقـع در مشـال    ،که میزان کلر آب در دامنه کوه سرخ مي دهد
 ٥٠به ترتیـب از  ) دامنه کوه دلکن(تا جنوب غربي دشت  ،شهر
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مقـدار هـدایت   . میلي گرم در لیرت تغـیري مـي کنـد    ١٢٠٠تا 
میکرومهوس بر سانيت مرت در  ٦٠٠الکرتیکي آب زیرزمیين نیز از 

هـوس بـر   میکروم ٥٥٠٠دامنه کوه سرخ و مشال شهر کـامشر تـا   
  در جنــــــوب غربــــــي دشــــــت    ،ســــــانيت مــــــرت 

به طور کلي کیفیـت آب زیـرزمیين در حواشـي    . تغیري مي مناید
ــرخ     ــوه ســ ــات کــ ــه ارتفاعــ ــامشر و دامنــ ــهر کــ   شــ

در  ،تیپ آب زیرزمیين. از سایر نقاط دشت هبرت است ،و شرق دشت
در وسـط دشـت و دامنـه     ،خبش مشايل و مشال شرقي دشـت کربناتـه  

حواشي روستاي  ،در حمدوده کوچکي از دشت جنوبي آن سولفاته و
 ) ١٥٨: ١٣٧٠ ،توسلي ،والیيت(.کلروره است ،کهه و عباسیه
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 نوع خاک  -٦-١-٣
خملوط با مواد آلی پوسیده و  ،مواد حاصل از ختریب سنگ ها

خاک را تشکیل مـی دهنـد    ،هوا و آب ،موجودات زنده ،نپوسیده
که بر اثر عوامل بنابراین خاک قسمت سطحی پوسته زمین است 

خـاک یـک   . شیمیایی و حیاتی به وجود می آیـد  ،خمتلف فیزیکی
  پدیـــده طبیعـــی اســـت کـــه عمـــدتا در هـــر جـــا       

و در هر نوع شرایط آب و هوایی مـی توانـد وجـود داشـته      
باشد و یکی از عوامل کلیدی در پیدایش حیات و متـدن بشـری   
است به مهین دلیل بررسی دقیـق ایـن پدیـده طبیعـی کـه در      
زندگی هر موجود زنده نقشی بسیار مهم را ایفا می کنـد از  

: ١٣٨٢ ،کردوانـی (نگاه علم جغرافیا نیز الزم و ضروری اسـت  
٤١-٤٣  .( 

دشت نسبتا مهوار کامشر که در حد فاصل ارتفاعات مشـالی و  
جنوبی آن قرار گرفته است عمدتا از خاک های آبرفتی قدیمی 

را  آن عصر حاضر نیز رویهای جدید  ده شده است و آبرفتپوشی
زیادی روستاهای بزرگ و  شهر کامشر و تعداد. فرا گرفته است

کوچک روی این دشت قرار گرفته و خاک حاصل خیز این منطقـه  
. زمینه مناسبی را برای زراعت و باغداری فراهم کرده اسـت 

 ،قابلیت اراضی و نوع خاک ،از نظر وضعیت طبیعی به طور کلی
 :شود  ميبندی  مواحد ارضی تقسی ١٢ شهرستان کامشر به

این واحد ارضی شامل کوه هـای نسـبتا   :  -١-١واحد ارضـی  -
تا  ١١٠٠درصد و ارتفاع  ٥٠تا مرتفع که شیب بیش از  ،مرتفع
خاک این منطقه خیلی کم عمـق و سـنگ ریـزه    . مرت دارد ٢٨٠٠

خـاک   ،دار و غیر یکنواخت است و در بعضـی قسـمتهای دامنـه   
 .ریزه دار نیز مشاهده می شودنیمه عمیق سنگ 
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این واحد ارضـی شـامل تپـه هـای کـم      : -٢-١واحد ارضـی   -
ــل مــــدور اســــت      ــا مرتفــــع و قلــ   .ارتفــــاع تــ

 ٣٠٠درصد و ارتفـاع آن بـین    ٥٠تا  ٢٠شیب این واحد بین  
مرت از سطح دریا است این واحد دارای خاک کم عمـق   ١٨٠٠تا 

 .تپی داردتا نسبتا عمیق است و پوشش گیاهی مرتعی تا اس
این واحد شامل تپه هـای مرتفـع بـا    :  -٣-١واحد ارضـی   -

  قلــــل تیــــز و دره هــــای متعــــدد بــــا شــــیب      
 .خاک این منطقه بسیار کم عمق می باشد ،درصد است٦٠تا  ٢٠ 

مساحت در برگرفته این واحد را فالهتـا   : -٤-١واحد ارضی  -
ــتی      ــا پســــ ــانی بــــ ــای فوقــــ ــراس هــــ   و تــــ

خـاک ایـن   . توسط می پوشاندو بلندی و فرسایش آبی کم تا م
 .واحد ارضی نسبتا عمیق تا عمیق می باشد

این واحد ارضی شامل تپه های مـارنی   : -٥-١واحد ارضـی   -
 .های خاک آن را تشکیل می دهد که ویژگی رسی و گچی منکی است

فالهتا و تراس های فوقانی بـا پسـتی و   :  -٦-١واحد ارضی  -
زیاد سطح این واحد را  بلندی زیاد و فرسایش آبی متوسط تا

خاک این منطقه کم عمـق و سـنگریزه دار مـی    . پوشانده است
گیاهی استپی بوده و اغلب به صورت دیـم   دارای پوشش. باشد

 . شود از آن استفاده می
دشت آبرفتی نسبتا مسطح که متشـکل از   : -٧-١واحد ارضی  -

 رسوبات رودخانه ای فعال است در سطح این واحد گسرتش یافته
خاک عمیـق بـا بافـت    . است و دشت ریوش را تشکیل داده است

 ٥/٠شیب آن کم و حـدود  . متوسط تا سنگین از ویژگی آن است
 .درصد می باشد ١تا 
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این واحد شامل واریزه های بـادبزنی  :  -٨-١واحد ارضـی   -
شکل با پستی و بلندی کم می باشد که فرسایش آبی آن را حتت 

. درصـد اسـت   ٤تا  ٢منطقه بین شیب . تاثیر قرار داده است
 .خاک این واحد کم عمق تا نسبتا عمیق با بافت متوسط است

این منطقه را سطح نسبتا پستی تشکیل  : -٩-١واحد ارضـی   -
ــدی   ــتی و بلنــــــ ــدون پســــــ   داده کــــــــه بــــــ

. درصد می باشد ٢تا  ٥/٠و فرسایش آبی است و شیب آن حدود 
ــطح     ــه ســــ ــل یافتــــ ــق و تکامــــ ــاک عمیــــ   خــــ

است و شهر کامشر و اغلب روستاهای دشـتی آن  آن را پوشانده 
 .روی این واحد ارضی استقرار یافته اند

این واحد ارضی شامل فالهتا و واریزه  : -١٠-١واحد ارضی  - 
ــدیمی   ــکل قـــــــ ــادبزنی شـــــــ ــای بـــــــ   هـــــــ
با پستی و بلندی و بریدگی های نسبتا زیاد و فرسایش آبـی  

خنـدقی  متوسط تا زیاد است که در بعضی قسمتهای آن فرسایش 
سطح آن ها را مارن های گچی و ماسـه  . و بادی دیده می شود

خاک آن کم عمق تا نسبتا عمیق بوده است . سنگ پوشانده است
ــاهی آن      ــش گیـ ــتپی پوشـ ــت و اسـ ــک دوسـ ــان منـ   و گیاهـ

 . را تشکیل می دهد

این واحد ارضی شامل دشت های دامنـه  :  -١١-١واحد ارضی  -

از یـک اسـت کـه بـرای      رتای با شیب مالیم و فرسایش آبی کم

 .زراعت آبی و باغی مساعد می باشد

تپه های کم ارتفاع تا مرتفع با قلل :  -١٢-١واحد ارضی  -

گچـی و   ،رسـی  ،مدور و گنبدی شکل متشکل از مارن های آهکـی 

این واحـد ارضـی   . منکی سطح این واحد ارضی را پوشانده است
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 ١٣٨٤ ،گـران هـامشی و دی ( .در جنوب شهرستان کامشر قرار دارد

:٢٧ -٢٦ ( 
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 پوشش گیاهی شهرستان -٧-١-٣

وضعیت پوشـش   ،به دلیل تنوع اقلیمی و تفاوت در نوع خاک

گیاهی در سطح شهرستان کامشر یکنواخت نیست به طوری کـه در  

نواحی غرب و جنوب شهرستان پوشـش گیـاهی از تـراکم کمـرتی     

نواحی  حال آنکه قسمت های شرق و مشال شرق و. برخوردار است

گیاهـان  . کوهستانی مشال از تـراکم بیشـرتی برخـوردار اسـت    

بادام کوهی و بوته  ،نواحی کوهستانی بیشرت شامل درختان بنه

افـزون بـر ایـن    . درمنه و دیگر گیاهان کوهی است ،های گون

 ،بومــادران ،آویشــن ،گیاهــان دارویــی از مجلــه زیــره کــوهی

وان مشاهده مـی  فرا... نعناع و ،کلپوره ي،مریم گل ،بابونه

 بیشرت دره های نواحی کوهستانی را درختان میوه نظیر. گردد

و نیز درختان جنگلـی نظیـر   ... انگور و ،گردو ،هلو ،زردآلو

 ... زرشک و ،متشک ،بید ،سپیدار ،چنار

در حال حاضر در طرح حتقیقاتی که توسط گـروه  . پوشانده است

درآمـده   کشاورزی جهاد دانشگاهی شهرستان به مرحلـه اجـرا  

گونه از گیاهان دارویی را در شرایط آب و  ٣٠می توان  ،است

: هوایی شهرستان کامشر کشت منود که برخی از آا عبارتند از

گـل   ،مـریم گلـی آبـی    ،مریم گلی رمسی ،رازیانه ،زجنبیل شامی

 ،سـلمه  ،گشـنیز  ،مارچوبـه  ،رونـاس  ،گچ دوست ،شاه دانه ،گندم

 ... . ه وسیاه دان ،گل گاوزبان ،بارهنگ
از نظر پراکندگی جغرافیایی می توان در سـطح شهرسـتان   
به دلیل شرایط اقلیمی متفاوت سـه گونـه مرتـع بـا پوشـش      

به طوری که مراتع کوهستانی مشال . گیاهی متفاوت تشخیص داد
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شهرستان به دلیل برخورداری از ریزش های جوی نسبتا مناسب 
  خــانواده  دارای تنــوع رســتنی هــا بــوده و بیشــرت گیاهــان

ها و گیاهان علفی پایا و غیر پایا و درختـانی از   نهگرامی
و گونه های دیگـر از گیاهـان    ،بادام کوهی ،زرشک ،قبیل بنه

یوجنـه هـای چندسـاله     ،زیره سـیاه  ،ریواس وحشی ،کنگر: نظیر
نواحی دشت و دامنـه   به چشم می خورد در صورتی که در... و

میلی مرت  ١٧٥نه که حدود ها با توجه به میزان بارندگی ساال
گونه های گیاهی نسبت به مراتع کوهستانی ضعیف تر  د،باش می

اسپند  ه،تلخ ي،خارشرت ،بوده و گیاهانی از قبیل درمنه دشيت
رشد و منو می کنند و سراجنام در نواحی جنوبی شهرستان ... و

گیاهان مراتع کویری با شرایط خاص خود از مجله ریشـه هـای   
گروه کشـاورزی  (ای کوچک و خاردار وجود دارندبلند و برگ ه

 ).جهاد دانشگاهی و اداره منابع طبیعی شهرستان کامشر
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 )  حیات وحش ( زندگی جانوری -٨-١-٣
 ،و پوشش گیاهی شهرسـتان کـامشر   به دلیل تنوع آب و هوا 

زندگی جانوری و حیات وحش نیز متنوع بوده که به طور خالصه 
 .نوری منطقه اشاره می گرددبه دو نوع از زندگی جا

 :زندگی جانوری منطقه مشال شهرستان -الف

با توجه به حمصور بودن این منطقه به وسـیله کـوه هـای    
ــتان ــال شهرســــ ــانوری  ،مشــــ ــای جــــ ــه هــــ   گونــــ

قـوچ و مـیش کـوهی و     ،بزوحشـی  ،روبـاه  ،گرگ ،از قبیل پلنگ
در آن ... عقـاب و  ،انـواع کـرکس   ،تیهـو  ،پرندگانی چون کبک

بـه جهـت امهیـت منطقـه اداره حمـیط زیسـت       . ننـد زیست می ک
هزار هکتار از اراضـی منطقـه را    ٤٧شهرستان مساحتی حدود 

   ،حتت عنوان منطقه شکار ممنوع سید مرتضـی در اختیـار گرفتـه   
به طوری که احیای حمیط طبیعی و گونه های جانوری و گیـاهی  

  .آن حتت مراقبت قرار گرفته است
 )كامشر اداره حمیط زیست شهرستان(

 زندگی جانوری در منطقه دشت -ب

این منطقه که نواحی جنـوب و جنـوب غـرب شهرسـتان تـا      
اراضی شهرستان گناباد را شـامل مـی شـود دارای جـانوران     

: پرنـدگانی نظیـر    ،انواع سـنجاب زمینـی  : زیادی از قبیل 
و دیگـر پرنـدگان مهـاجر مـی      شانه به سر ،گنجشک ،بلدرچین

 ،خرگوش ،روباه ،جانورانی مهچون شغال به جز موارد فوق. باشد
که در اکثر نقـاط ایـران بـا    ... مارمولک و ،سومسار ،کفتار

ــن منطقــــه       ــد در ایــ ــی کننــ ــدگی مــ ــوع زنــ   تنــ
 ).٧ :١٣٨٥ ، زندیه(نیز وجود دارند 
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 منابع طبیعی شهرستان  -٩-١-٣
عرصه منابع طبیعی شهرستان کامشر به تفکیک مراتع جنگـل  

ــش    ــدون پوشــــ ــی بــــ ــا و اراضــــ ــاهیهــــ   گیــــ
 :به شرح زیر است  

 مراتع ) الف

مرتع به کلیه اراضی دارای پوشش گیاهی طبیعی اطالق مـی  
شود به حنوی که خوراک دام از آن تـامین مـی شـود و جتدیـد     

 .حیات آن به طرز طبیعی اجنام می پذیرد
مرتع یکی از منابع مهمی است که در تولید فرآورده های 

د به ویژه آن کـه افـزایش   دامی نقش ارزنده ای ایفا می کن
روزافزون مجعیت سبب شده است که برای دستیابی به تولیـدات  

از مراتع بیش از انـدازه هبـره بـرداری شـود و      ،دامی بیشرت
 .تعداد دام بیشرتی برای چرا روانه مرتع شوند

مراتع سطح شهرستان را بر اساس فصل هبره برداری نیز به 
 :سه دسته تقسیم می منایند 

شـامل مراتـع جنـوب کـامشر بـا متوسـط       : ع قشـالق  مرت -
میلی مرت و پوششی پراکنده از خانواده  ١٠٠بارندگی کمرت از 

 salsola)می باشد) سالسوال. 
شامل مراتع دشت یا پای کوه می باشد : مرتع میانبند  -

میلـی مـرت و پوشـش     ١٩٠تـا   ١۵٠که دارای متوسط بارنـدگی  
 ،علفـزار  ،ت بوتـه زار گیاهی در این مراتع اکثرا بـه صـور  

 .گرامینه و گیاهان چندساله می باشد ،بروموس
شامل مراتع خبش کوه سرخ می باشد که بین :مرتع ییالقی  -
میلی مرت در سال هـای معمـولی بارنـدگی دارد و     ٢٠٠ – ٢٧٠
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پوشش گیاهی آن با منطقه دشت و حاشیه کویر بسیار متفـاوت  
از گیاهان ریـزوم   اکثر مراتع این منطقه پوشیده. می باشد

استولن دار و گیاهان یک ساله و گرامینه می  ،پیازدار ،دار
بادامشک  ،باشد و در مناطق کوهستانی درختچه هایی مهچون بنه

 ۵معمـوال  (و انواع اجنیر به صـورت پراکنـده   ) بادام کوهی(
دیده می شود کـه ایـن گیاهـان معـروف بـه      ) عدد در هکتار

 .گیاهان صخره رو می باشند
 

 وضعیت موجود اراضی مرتعی شهرستان کامشر) : ۵-٣(جدول مشاره
 مساحت به درصد مساحت به هکتار طبقه پوشش گیاهی

 ٠۶/٠ ٢٠٧ مراتع مرتاکم
 ٣٣/١٩ ۶۴٧۶٠ مراتع نیمه مرتاکم
 ۵٠/۵٠ ١۶٩١۵١ مراتع کم تراکم

 ١٢/٠ ۴٠۵ بیرون زدگی سنگی
 ١٣٨۵منابع طبیعی شهرستان سال : ماخذ  

 ا جنگل ه)ب
جنگل های شهرستان کامشر با توجه به شـرایط اقلیمـی در   

جنگل هـای   ءتورانی قرار دارد و جز –ناحیه جنگلی ایرانی 
که بـه سـه خبـش     ،مناطق با اقالیم خشک و نیمه خشک می باشد

 :عمده که شامل 
 کوه سرخ –مناطق کوهستانی 

 حاشیه شهرها –مناطق دشتی 
 .ا استجنگل های دست کاشت حاشیه بیابان ه

 :جوامع گیاهی هر کدام از این خبش ها 
 سپیدار ،بادامشک ،چنار ،بنه ،ارس: خبش کوهستانی 

  ...درمنه و ،گون ،گز ،تاغ: خبش دشتی 
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 وضعیت موجود اراضی جنگلی شهرستان کامشر) : ۶-٣(جدول مشاره
طبقه بندی پوشش  ردیف   

 گیاهی
 مساحت به درصد مساحت به هکتار

ی دســـت جنگلـــها ١     
  کاشت

    ٣/٠     ١٠٢٩ 
بیشــــــه زار و  ٢     

  درختچه زار
     ٢۶۴     ٠٧/٠ 

 ١٣٨۵منابع طبیعی شهرستان سال : ماخذ 
 

 اراضی بدون پوشش گیاهی) ج 
اراضی بدون پوشش گیاهی شهرستان کامشر طبـق جـدول ذیـل    

 :عبارتند از 
 

  هرستان کامشرپدیده های بیابانی فاقد پوشش گیاهی ش) : ٧- ٣(جدول مشاره
 مساحت به درصد مساحت به هکتار پدیده بیابانی

 ٠٨/٠       ٢٨١        دق های رسی
 ١٧/٠       ٥٩٤        اراضی شور و منکزار

 ١٣٨٥منابع طبیعی شهرستان سال : ماخذ 

 

 

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



   

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 

 بررسی ویژگی های مجعیتی شهرستان   -٢-٣

 تعداد مجعیت  -١-٢-٣

آمار دقیقی  ١٣٣٥ر تا قبل از سال از مجعیت شهرستان کامش
خنستین آمارگیری نفوس و مسکن در آبـان مـاه   . در دست نیست

 ١٣٣٥بر اساس سـرمشاری سـال   . در سراسر کشور اجنام شد ١٣٣٥
 ١٣٤٥این رقم در سـال  . نفر بوده است ٩٣٫٦٤٥مجعیت شهرستان 

در سـال   ،نفـر ١٤٧٫٧٥٨ بـه   ١٣٥٥،در سال  ،نفر١٠٧٫٥٦١معادل 
برابـر   ١٣٧٥و در سال  ،نفر افزایش یافته ٢١٧٫٤١٧به  ١٣٦٥

ــر ١٨٦٫٧٦٥   نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـا   ١٣٨٥شهرستان کامشر طبـق سـرمشاری سـال     ١.اعالم شده است

ــدود   ــی در حــــــــ ــر ١٤٩٫٣٥٨مجعیتــــــــ    ،نفــــــــ
 ٢.از دو خبش مرکزی و کوه سرخ تشکیل شده است

 )شهرستان کامشر ٣٥-٨٥سکن ساهلای سرمشاری عمومی نفوس و م(
  توزیع مجعیت -٢-٢-٣

مجعیــت شهرســتان کــامشر بــر اســاس ) ٨-٣(هدر جــدول مشــار
 .شده است سکونتگاه شهری و روستایی آورده

مجعیت شهرستان کامشر به تفکیک مناطق  شهری و ) : ٨-٣(جدول مشاره 

 روستایی در مقاطع خمتلف زمانی
  

 
 سال

١٣٨٥ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥ ١٣٣٥ 
تعداد 
به 
 نفر

تعداد  درصد
اد تعد درصد به نفر

تعداد  درصد به نفر
تعداد  درصد به نفر

تعداد  درصد به نفر
 درصد به نفر

مناطق 
 ٥/٥٩ ٨٨٧٥٧ ٣/٤١ ٧٧١١٢ ٦/٣٠ ٦٦٥٢٩ ٦/٢٠ ٣٠٤٣٨ ٩/١٥ ١٧٠٦٥ ٢/١٤ ١٣٢٩٩ شهری

مناطق 
 ٥/٤٠ ٦٠٥٣٨ ٧/٥٨ ١٠٩٦١٤ ٤/٦٩ ١٥٠٨٨٨ ٤/٧٩ ١١٧٣٢٠ ١/٨٤ ٩٠٤٩٦ ٨/٨٥ ٨٠٣٤٦ روستایی

                                                        
مربوط به جدایی بخش بردسکن و تبـدیل آن بـه    1365نسبت به سال  1375کاهش تعداد کل جمعیت شهرستان در سال  - 1

   .شهرستان است
مربوط به جدایی بخش خلیل آباد و تبدیل آن به  1375سال  نسبت به 1385کاهش تعداد کل جمعیت شهرستان در سال  - 2

  .                                شهرستان است
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 ١٠٠ ١٤٩٣٥٨ ١٠٠ ١٨٦٧٦٥ ١٠٠ ٢١٧٤١٧ ١٠٠ ١٤٧٧٥٨ ١٠٠ ١٠٧٥٦١ ١٠٠ ٩٣٦٤٥ کل مجعیت

 ، ١٣٥٥ ، ١٣٤٥ ، ١٣٣٥سرمشاری عمومی نفـوس و مسـکن سـال هـای     : ماخذ 

 ١٣٨٥و  ١٣٧٥ ، ١٣٦٥

 ١٣٥٥-٦٥نکته حائز امهیت این است که طی دوره ده سـاله  

در رشـد مجعیـت    ،پذیر بوده و این امـر  شهرستان کامشر مهاجر

مهان گونـه کـه از جـدول     .گردیده استشهری شهرستان منعکس 

 ١٣٣٥فوق استفاده می گـردد درصـد شهرنشـینی کـه در سـال      

در  ،درصـد  ٩/١٥بـه   ١٣٤٥درصد بوده در سال  ٢/١٤برابر با 

در  ،درصـد  ٦/٣٠بـه   ١٣٦٥در سـال   ،درصد ٦/٢٠به  ١٣٥٥سال 

 ٥/٥٩بـه   ١٣٨٥درصـد و بالخـره در سـال     ٣/٤١به  ١٣٧٥سال 

به عبارتی در ساهلای اخیـر مجعیـت   . استدرصد افزایش یافته 

درصــد   ٥/٥٩درصــد بــه  ٢/١٤شهرنشــین شهرســتان کــامشر از 

سـال اخیـر حتـرک     ٥٠اجتماعی  در  ،که حتوالت اقتصادیه، رسید

در ایـن زمینـه   . مجعیتی را در جهت شهرنشینی سوق داده است

 .ای داشته است نقش عمدهمهاجرهتای روستایی 

عیت شهرستان کامشر به تفکیک مناطق شهری و مج) : ٥-٣(منودار مشاره 

  روستایی در مقاطع زمانی خمتلف
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  ١٣٨٥تا  ١٣٣٥سال های عمومی نفوس و مسکن  سرمشاری: ماخذ  

 تراکم مجعیت  -٣-٢-٣

 تراکم نسبی  -١-٣-٢-٣

تراکم نسبی مجعیت از تقسیم مجعیت کل یک کشور در یک سال 

ل مهان کشور بر حسب کیلومرت مربع بـه دسـت   معین بر مساحت ک

این تراکم رابطه موجود بـین مجعیـت یـک     ،در حقیقت. می آید

کشور و یا یک منطقه را با مساحت خاک مهان کشـور یـا مهـان    

ــد    ــی منایـــــــ ــان مـــــــ ــه بیـــــــ   .منطقـــــــ

 ). ١٧: ١٣٧٥ ،کالنرتی(

این نسبت نشان می دهد که در هر کیلومرت مربع چند نفـر  

 ١٣٣٥اکم مجعیت شهرسـتان کـامشر در سـال    تر. زندگی می کنند

 ، ٦٥ ٥٥، ، ٤٥نفر بوده که این رقـم در سـاهلای    ٧برابر با 

نفـر در   ١/٣٤و ٩/٤٦ ، ٤/١٦ ، ١/١١ ، ١/٨به ترتیب  ٨٥و  ٧٥

 .هر کیلومرت مربع بوده است
  

مجعیت و  ،دهستان های شهرستان کامشر به تفکیک مساحت) : ٩-٣(جدول مشاره 

  ١٣٨٥ال تراکم نسبی در س
  

کیلومرت (مساحت مجعیت نسبی تراکم
 )مربع

 خبش دهستان

٧/٣٨ 
٣/٣٩ 

 

٢٦٧٢٠ 
١١٣٩٩ 

٦٨٩ 
٢٩٠ 

 باال والیت
پایین 
 والیت

 مرکزی

٩ 
٢/١٤ 
٦/١١ 

٥٧٧٢ 
١١٩٦٣ 
٤٦٨٤ 

٦٣٨ 
٨٣٩ 
٤٠٢ 

 تکاب
 برکوه
 بررود

 خبش
 کوهسرخ
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 فرمانداری شهرستان کامشر : ماخذ 
  

در دهستان پایین  با توجه به جدول مذکور بیشرتین تراکم

ــا   ــت بـــ ــع   ٣/٣٩والیـــ ــومرت مربـــ ــر در کیلـــ   نفـــ

نفـر در کیلـومرت مربـع     ٩و کمرتین آن در دهستان تکاب بـا  

ــت ــت   . اســ ــاال والیــ ــت و بــ ــایین والیــ ــتان پــ   دهســ

به دلیل نزدیکی به شهر کامشر و سهولت دستیابی به امکانات 

ــبرت   ــای مناســــ ــورداری از راههــــ   شــــــهری و برخــــ

بتا کافی از تراکم مجعیـت بیشـرتی   و اراضی حاصلخیز و آب نس

 .   برخوردار است

 تراکم بیولوژیک  -٢-٣-٢-٣

تراکم نسبی تا حدودی می تواند توزیـع مجعیـت را نشـان    

ــد ــا. دهــــ ــود کوههــــ ــی وجــــ ــا  ،ولــــ   بیاباــــ

و زمینهای غیرقابل کشت باعث می شود تا تراکم نسبی مجعیـت  

بـا  مالک مناسبی برای شناسایی مجعیت یـک منطقـه در رابطـه    

هبره  ،درجه استفاده از خاک ،امکانات و استعدادهای اقتصادی

برای آگاهی از فشار مجعیـت   بنابراین ،نباشد... وری زمین و

بر روی اراضی زراعی از تراکم بیولوژیک مجعیت استفاده مـی  

شود که از تقسیم مجعیت به مساحت زیر کشت دایر به دست مـی  

صوالت زراعـی و بـاغی   با توجه به آمار سطح زیر کشت حم. آید

  هکتـار بـوده    ٤٨٫٥٣٣که حدود  ٨٥-٨٦شهرستان در سال زراعی 

 ،اعالم شـده  ١٤٩٫٣٥٨معادل  ١٣٨٥و مجعیت شهرستان که در سال 

ــدود   ــک در حـــــ ــراکم بیولوژیـــــ ــر  ٣تـــــ   نفـــــ
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 .در هکتار می باشد
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  ترکیب مجعیت -٤-٢-٣

با مطالعه ترکیب مجعیت می توان به رونـد تکامـل مجعیـت    

تشخیص فزونی یکی از دو جـنس زن یـا   . العه پی بردمورد مط

مرد بر دیگری دارای نتایج دموگرافیک و اقتصادی نامشـاهبی  

کم بودن زن در سـاختمان و ترکیـب مجعیـت موجـب عـدم      . است

امکان ازدواج و تولید نسل شده و طبقه جوان و فعال جامعه 

 عالوه بر ترکیب جنسی توجه به ترکیب سـنی . را کاهش می دهد

چگونگی رشـد مجعیـت در    .مجعیت از امهیت باالیی برخوردار است

  هــر ســرزمین متــاثر از ترکیــب ســنی و جنســی مجعیــت        

مجعیتی که گروه جوان آن با کاهش مواجه  .در آن سرزمین است

  باشــــــد در آینــــــده مشــــــکالتی را از نظــــــر     

دارا بـودن درصـد   . خواهـد داشـت   تامین نیروی فعال در پی

سـبب رشـد مجعیـت و ایجـاد      ،مورد قبـول جوان بیش از میزان 

ــراوان در زمی ــکالت ف ــد  مش ــی خواه ــزی مجعیت ــه ری ــه برنام ن

 ). ٤٣: ١٣٧٣ ،مطیعی لنگرودی(.بود

 ترکیب جنسی مجعیت  -١-٤-٢-٣

 ،نفــر مجعیــت شهرســتان ١٤٩٫٣٥٨از ١٣٨٥در ســرمشاری ســال 

نفر زن بوده اند که نتیجه نسـبت   ٧٥٫١٤٤نفر مرد و  ٧٤٫٢١٤

به عبارت دیگر در . به دست می آید درصد ٧٦/٩٨ جنسی برابر

نفر مرد وجـود   ٧٦/٩٨ ،نفر زن ١٠٠این شهرستان در مقابل هر

و  ١٣٦٥ ١٣٥٥ ١٣٤٥،گفتنی است که این رقم در سـاهلای  . دارد

درصـد   ٩٨و  ١٠٢ ، ١/١٠١ ، ٩/١٠١به ترتیب برابر بـا   ١٣٧٥
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  آنچـــــــه مســـــــلم اســـــــت . بـــــــوده اســـــــت

تعـداد   ، ٨٥و  ٧٥سـال هـای    در مهه سرمشاری ها به اسـتثنای 

مردان بر زنان فزونی داشته است باید گفت که نسـبت جنسـی   

بـاال بـودن رقـم    . در نواحی شهری و روستایی متفـاوت اسـت  

مردان در شهر کامشر نسبت به نقاط روستایی ناشی از مهاجرت 

روستاییان به شهر برای کار و یا ادامه حتصیل دانش آموزان 

انانی می شود که به صورت جمرد به شـهر  است و بیشرت شامل جو

 .می آیند
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توزیع مجعیت بر حسب جنس به تفکیک ساکن و غیر ) : ١٠-٣(جدول مشاره 

 ١٣٨٥ساکن سال 
  

  
غیر 
 ساکن

 ساکن
نقاط  جنس شهرستان

 روستایی
نقاط 
 شهری

 مرد و زن ١٤٩٣٥٨ ٨٨٧٥٧ ٦٠٥٣٨ ٦٣
 مرد ٧٤٢١٤ ٤٤٩١٧ ٢٩٢٦٢ ٣٥
 زن ٧٥١٤٤ ٤٣٨٤٠ ٣١٢٧٦ ٢٨

 شهرستان کامشر ١٣٨٥سرمشاری عمومی نفوس  و مسکن سال : ماخذ    

 ترکیب سنی مجعیت  -٢-٤-٢-٣

مطالعه ترکیب سنی برای پیش بینی وضع آینده و برنامـه  

ریزیهای بلند مدت اجتماعی و اقتصادی دارای امهیـت زیـادی   

سـن   ،هر گاه در بررسی و طبقه بندی مجعیـت یـک جامعـه   . است

. مجعیت را توزیع سـنی منـوده ایـم    ،مالک قرار دهیم افراد را

برای توزیع سنی مجعیت یک جامعه می تـوانیم افـراد را بـه    

و مشخص مناییم که چـه تعـداد    ،گروههای سنی پنج ساله تقسیم

ــرار   ــا قــــ ــن گروههــــ ــک از ایــــ ــر یــــ   در هــــ

البتـه  ... . سـاله و  ٥-٩ ،ساله ٠-٤گروههای  مثال. گیرند می

. گروههای سنی بزرگرت نیز تقسیم منایند ممکن است مجعیت را به

 :در این روش مجعیت به سه دسته یا گروه تقسیم می شود 

 )خردساالن(سال  ١٤گروه سنی تا  -

 )بزرگساالن(سال  ٦٤تا  ١٥گروه سنی  -

 )کهنساالن(سال  ٦٥گروه سنی بیشرت از  -
 

گـروه  توزیع درصد مجعیت شهرستان کامشر به تفکیـک  ) : ١١- ٣(جدول مشاره 

  های سنی در سال های خمتلف
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سال 
١٣٨٥ 

سال 
١٣٧٥ 

سال 
١٣٦٥ 

سال 
١٣٥٥ 

سال 
١٣٤٥ 

 سنین

 ١٥کمرت از  ٤٦ ٥/٤٥ ٥/٤٨ ٣٦/٤١ ٥٣/٢٥
 سال

 سال ١٥-٦٤ ٥/٤٨ ٧/٥٠ ٥/٤٧ ٥٣ ١٩/٦٨
سال به  ٦٥ ٥ ٨/٣ ٩/٣ ٦٤/٥ ٢٨/٦

 باال

  ١٣٤٥-٨٥سرمشاری عمومی نفوس و مسکن سال های : ماخذ   

سـال   ١٥درصد مجعیت را افراد کمـرت از   ٤٠قل چنانچه حدا

بـا دقـت در   . نامنـد  میآن مجعیت را مجعیت جوان  ،تشکیل دهند

یم که در مهه دوره شوی متوجه این نکته م) ١١-٣(جدول مشاره 

ر مجعیـت شهرسـتان کـامش    ، ١٣٨٥به استثنای سـال    های سرمشاری

ــی   ــه مـــ ــز مالحظـــ ــوده و نیـــ ــوان بـــ ــوجـــ   د شـــ

سـال نسـبت    ١٥درصد مجعیت کمرت از  ،بعد به  ١٣٧٥که از سال 

به سال های گذشته کاهش قابل توجهی را نشان مـی دهـد کـه    

ناشی از محایت دولت از سیاست های کنرتل موالید و تبلیغـات  

رسانه های گروهی مبنی بر جلـوگیری از ازدیـاد موالیـد و    

  چـرا کـه در سـاخت سـنی      ،پیامدهای نـاگوار آن بـوده اسـت   

رصد قابل توجهی از آا در تولید نقشی ندارند د ،جوان مجعیت

ــتند     ــده هســــــ ــرف کننــــــ ــرت مصــــــ   و بیشــــــ

نیازهـای   ،مسـکن  ،پوشـاک  ،های زیادی باید صرف غذا که هزینه

 .هبداشتی و رفاهی شود ،آموزشی

 هرم سنی مجعیت  -٥-٢-٣

منوداری تـدوین   ،برای منایش هندسی توزیع مجعیت بر حسب سن

ایـن منـودار دارای دو   ت، اس می کنند که به هرم سنی معروف

حمور عمودی اختصاص به گروه سـنی و حمـور افقـی آن     ،حمور است
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. اختصاص به تعداد افراد در هر یک از گروههـای سـنی دارد  

هر قدر از پایه منودار به طرف باال برویم به سـنین بـاالتر   

در هرم سـنی  . می رسیم که تعداد افراد نیز کاهش می یابند

سـال   ٦٥ن کامشر مشاهده می گردد که از سن شهرستا ١٣٨٥سال 

از آجنا کـه  . تعداد زنان از تعداد مردان کمرت است ،به باال 

مجعیت فعال آن را تشـکیل مـی    ،سال شهرستان ١٥-٦٤گروه سنی 

ــت     ــی مجعیــ ــر یعنــ ــنی دیگــ ــای ســ ــد و گروههــ   دهنــ

 ،سال به باال در ردیف مصرف کنندگان هسـتند  ٦٥سال و ١٥زیر 

ــت  ــابراین از دســـ ــره   بنـــ ــد مثـــ ــج و تولیـــ   رنـــ

 ،خوراک ،هبداشتی ،وسایل آموزشی ،)سال١٥ -٦٤(کار گروه فعال 

ــاک و ــان  ... پوشـــــ ــروه جوانـــــ ــرای گـــــ   بـــــ

سال بـه بـاال فـراهم مـی      ٦٥و خدمات اجتماعی برای گروه  

  بــه عبــارتی بــار تکفــل و یــا ســنگینی بــار       . آیــد

 .اقتصادی به دوش طبقه فعال است

در شهرستان کامشر  ١٣٨٥ میزان بار تکفل طبق سرمشاری سال

 :به قرار زیر می باشد 

      
  

6/46100
19/68

29/652/25
=×

+ 

  

  

  ١٣٨٥هرم سين مجعیت شهرستان كامشر در سال ) : ٦- ٣(منودار مشاره 

  

میزان = 
 بار تكفل

) + ( سال و باالتر ٦٥  مجعیت  درصد(× ١٠٠
 )سال ٠-١٤مجعیت   درصد

 )سال ١٥ -٦٤درصد مجعیت ( 
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  ١٣٨٥مجعیت شاغل و فعال شهرستان در سال  -٦-٢-٣

/ ٦٨مجعیت شاغل شهرستان در خبـش کشـاورزی    ، ١٣٨٥در سال 

 ١٣/٣٩درصـد و در خبـش صـنعت     ٨٨/٢٩در خبش خـدمات   ،درصد ٢٨

درصد بوده است که در مقایسه با نتایج سـرمشاری دوره هـای   

د مبتنـی بـر   قبل منایانگر کشیده شـدن شهرسـتان از اقتصـا   

کشاورزی به مست خدمات بوده است در حالی کـه در خبـش صـنعت    

 .تغییر چندانی به چشم منی خورد

 ،مجعیت شاغل شهرستان کامشر در خبش های کشاورزی) : ٧-٣(منودار مشاره 

 صنعت و خدمات

 

 ساله ۵- ٩

 ساله ١۵ - ١٩
 ساله ٢٠ - ٢۴
 ساله ٢۵ - ٢٩

 ساله ٣٠ - ٣۴

 ساله ٣۵ - ٣٩

 ساله ۴٠ - ۴۴

 ساله ١٠- ١۴

 ساله ۴۵- ۴٩

 ساله ۵٠ - ۵۴

 ساله ۵۵ - ۵٩

 ساله ۶٠ - ۶۴

 ساله ۶۵- ۶٩

 ساله ٧٠ - ٧۴
 ساله ٧۵ - ٧٩

 ساله ٨٠ - ٨۴

 ساله ٠ـ ۴

 
 ١٣٨٧سال  فرمانداري شهرستان كامشر: أخذم
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  ١٣٨٥سال  سرمشاری عمومی نفوس و مسکن: ماخذ 

 مهاجرت -٧-٢-٣

ایی بین دو واحد جغرافیـایی  مهاجرت عبارت است از جاجب"
و یا به عبارت دیگر ترک یک سـرزمین و اسـکان در سـرزمین    

 ). ١٨٤: ١٣٨٦ ،هودر( "دیگر
انسـان آگـاه و   . حرکت نشان پویایی و تالش انسان هاسـت 

. اندیشمند برای یافنت افق های باز و روشن مهاجرت می کنـد 
ش و زمینـه هـای تـال    ،انسان هایی که در یک مکان جغرافیایی

به تـرک زادگـاه خـود     ،پویایی را برای خود حمدود می بینند
 .مبادرت می ورزند

درصـد   ٥٢/٧سال گذشته برابر بـا   ١٠رشد مجعیت کامشر در 
درصـد   ٨/٣اگر مهین نسبت را که در کشور برابـر  . بوده است

بوده مبنا قرار دهیم از اختالف این دو نتیجه می گیریم که 
ی بوده و از نقاط دیگر به آن کوچ شهر کامشر یک هدف مهاجرت

می توان نتیجه گرفـت کـه زادگـاه پـاره ای از     . کرده اند
مجعیت مهاجر بیرون از شهر بوده است اگر چه هنوز به درستی 
معلوم نیست که از گروه مهاجر چه تعداد به شهر کامشر آمده 

به احتمال  ،اند ولی چون در مهاجرت ها عمدتا مقصد شهر است
از آجنـا کـه    ،افراد در شهر کامشر به سر می بردندزیاد این 

مطالعات نشان می دهد در استان خراسان بیشرت مهاجرت ها از 
در داخل شهرستان اجنـام مـی گیـرد در چنـین      ،روستا به شهر

مـوارد دیگـر مهـاجرت    . استنتاجی معقول تر به نظر می رسد
 بیشرت به مراکز مجعیتی بزرگ ماننـد مشـهد یـا شـهرهای     ،نیز

 .بیرون استان است
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 بررسی ویژگی های اجتماعی شهرستان  -٣-٣
 وجه تسمیه  -١-٣-٣

البتـه ایـن نـام در    . ترشیز بوده اسـت  ،نام قدیم کامشر
در صورتی که نـام   ،دوره اسالمی بر روی این شهر گذاشته شده

استاد باستانی پـاریزی  . قدیمی تر این شهر کشمر بوده است
ــیز     ــام ترشــــــ ــه نــــــ ــده دارد کــــــ   عقیــــــ
از مهمرتین رودخانه این شهرستان به نام شـش طـراز گرفتـه    

. شده است که ممکن است این واژه در اصل طرازشیش بوده اسـت 
کشـمر نـام    ،اما نام باستانی شهر بی تردید کشمر بوده است

در حمـدوده  (کیلومرتی کامشر مـی باشـد    ٤٢روستایی در فاصله 
بـه امـروز   و اگر می بینیم که تـا  ) فعلی شهرستان بردسکن

 ،نام کامشر که برگرفته از واژه کشمر می باشد بـاقی مانـده  
 ،خسـروی (. ار سرو زرتشت در آن حمل بـوده اسـت  صرفا به اعتب

٢٣: ١٣٧٦  .( 
 پیشینه تاریخی  -٢-٣-٣

در معجم البلدان آمده که ترشیز از نیشـابور سـه روز    
ترشیز از اقلیم چهـارم  : محد اهللا مستوفی می گوید . راه است

آثار تاریخی بر جای مانده در ایـن دیـار حکایـت از    . است
از مراکز قـدیمی شـهر کـامشر مـی تـوان از      . قدمت آن دارد

مسـجد جـامع و بالخـره مـزار      ،مدارس علوم دینی ،بازارقدیم
 .شهید آیت اهللا مدرس عامل جلیل القدر یاد کرد

اجتمـاعی و فرهنگـی سـال     ،گزارش شاخص های توسعه اقتصادی(
 )رستان کامشر شه ١٣٨٣
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 دین  -٣-٣-٣

اسالم است و مفتخر به نام متربک  ،دین مردم شهرستان کامشر
ــتند ــامی هســـــ ــیعه دوازده امـــــ ــردم . شـــــ   مـــــ

نام گذاری کـامشر  . نیز عمدتا پایبند مسائل دینی می باشند
  بـــه جنـــف کوچـــک و قـــم ثـــانی و اهتمـــام مـــردم       

گـواه بـر ایـن     ،آن به امور خیریـه و موقوفـات و نـذورات   
های شهرهای  مسجد که یکی از مسبل ،ای دورهاز گذشته . ستادعا

وجـود دو  . اسـالمی اسـت در کـامشر مـورد احـرتام بـوده اسـت       
در شهر کامشر به اسـتحکام  ) سید محزه و سید مرتضی(امامزاده

افزون بر این وجود  ،معتقدات دینی مردم کمک زیاد کرده است
اجنام مراسم بیش از یک صد مسجد و حسینیه و مراکز مذهبی و 

یکی دیگر از جلوه های اعتقـادات   ،های خاص به مناسبتمذهبی 
 .دینی مردمان این سامان است

  نژاد و زبان -٤-٣-٣
ماننـد بسـیاری از    ،با توجه به این نکته که کـامشر هـم  

: نقاط دیگر ایران صحنه تاخت و تاز اقوام گونـاگون چـون   
منـی تـوان    ،هبـود ... افغـان هـا و   ،ازبک ها ،مغوالن ،اعراب

قومیت و نژادی به خصوص را نه تنها در این ناحیه بلکه در 
درایـن شهرسـتان بـر    . بسیاری از مناطق دیگر در نظر گرفت

اسـتیالی   ،تـاریخی ماننـد محلـه اسـکندر     اثر پیشامد حـوادث 
نژادهـای   ،هجوم قبایل وحشی مغول و تاتار و تـرکمن  ،اعراب

ی که بنی عباس خالفـت  ظاهرا از زمان. خمتلفی تشکیل شده است
  بســـــــــــیاری  ،را در دســـــــــــت گرفتنـــــــــــد

از قبایل اعراب به حوالی ری و خراسان رخـت کشـیدند و از   
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اعرابی که . آن پس در بسیاری از نقاط ایران پراکنده شدند
 ،طـاهری  ،در ترشیز گرد آمده بودند از چهار طایفـه اللـویی  

در میـان قبایـل عـرب    . مقصودی و میش مست تشکیل می شـدند 
ــیزت ــد       ،رش ــه بودن ــرتی یافت ــت بیش ــا امهی ــت ه ــیش مس   م
  ). ٦٥: ١٣٧٦ ،خسروی(

زبان مردم آن  ،به رغم اسکان اقوام خمتلف دراین شهرستان

هلجـه   ،فارسی است و هر چه به مست کوه سرخ نزدیک تر می شویم

 ٢١٤: ١٣٨٤ ،سعادمتند(.ها به مست فارسی دری نزدیک تر می شود

   .( 

 آموزش وضعیت سواد و  -٥-٣-٣

 تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان   -١-٥-٣-٣

در امـور فرهنگـی و    ١٣٢٨آموزش و پرورش کامشر تا سـال  

ــه    ــت حیدریــــ ــگ تربــــ ــه فرهنــــ ــافی بــــ   اوقــــ

مسئول . باد وابسته بوده استاو در امور مالی به فرهنگ گن

مدیریت یکـی  ، بیمارستان ،فرهنگ کامشر امور مربوط به اوقاف

و امور مربوط به فرهنگ و علوم شـهر  کار آموزشی  ،از مدارس

 ١٣٨١ ،ساالری خیابانی(را به طور مهزمان به عهده داشته است 

:٢٥.( 

اداره اوقاف از اداره فرهنـگ جـدا شـده     ١٣٢٨در سال  

ــت ــرورش   ،اســـ ــوزش و پـــ ــس از آن آمـــ ــاهلا پـــ   ســـ

و کـوه سـرخ    ١٣٧٤خلیل آباد در سال  ، ١٣٥٦بردسکن در سال 

و به صورت منطقه آموزشی مستقلی  از کامشر جدا ١٣٧٧در سال 

 .اداره می شوند
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 مدارس دینی  -٢-٥-٣-٣

در گذشته نه چندان دور در شهر کامشر سه مدرسـه علمیـه   

 :وجود داشته است که به اختصار از آا یاد می شود

پایـه  (بانی آن مرحوم مصطفی قلی خـان :  مدرسه عتیـق ) ١  

بعـدها مرمـت و   بوده است این مدرسه ) گذار شهر کهنه کامشر

 .نوسازی شده است

ــه ارگ) ٢ ــانی و   :  مدرس ــی خ ــطفی قل ــانواده مص ــوص خ خمص

ــه      ــن مدرســـ ــت ایـــ ــوده اســـ ــتگان او بـــ   وابســـ

در زمان رضا شاه مدتی دخرتانه بوده و اکنون به نام مدرسه 

  حــــــاج شــــــیخ حممــــــد حســــــین اولیــــــایی      

 .مشهور است) جمتهد جامع شرایط(

در حال حاضر دایر  این مدرسه: مدرسه حاج سلطان العلما ) ٣

خنسـتین   .مشـغول هسـتند   بوده و چندین طلبه در آن به حتصیل

بـا نـام    ١٣٠٣مدرسه ابتدایی در شهرسـتان کـامشر در سـال    

خنستین دبستان در کوه . مدرسه دولتی مبارکه ترشیز دایر شد

 ١٣١٥سرخ با نام رازی در روستای قراچه کوه سـرخ در سـال   

 .راه اندازی شده است
 وضع سواد  -٣-٥-٣-٣

اجنام فعالیت های اقتصادی و اجتمـاعی مجعیـت متـاثر از    
  ســــــــطح ســــــــواد و میــــــــزان حتصــــــــیالت     

نـاگزیر بـه    ،مجعیتی کـه حتصـیالت پـایین دارد   . آن مجعیت است
چنـین مجعیتـی قـدرت     ،انتخاب مشاغل ساده و بـی امهیـت اسـت   

به مهین دلیل باید بـرای بـاال    ،ابتکار و نوآوری کمرتی دارد
رشد و توسـعه در   ،زیرا هر گونه حتول ،سواد کوشید بردن سطح
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:  ١٣٧٣ ،مطیعـی لنگـرودی  (جامعه متضمن یک مجعیت باسواد است
٥٩.( 

سـاله و بـاالتر    ٦از افـراد   ١٣٥٥بر اساس آمار سـال   
درصد باسواد بوده اند این رقم درسـال   ٣/٢٩شهرستان کامشر 

 ١٥/٧٨برابر بـا   ١٣٧٥درصد  در سال  ٨٢/٥٢برابر با  ١٣٦٥
 ٦درصد کـل مجعیـت     ٤٧/٧٣برابر با   ١٣٨٥درصد  و در سال 

 .سال به باال بوده است

سال و باالتر بر حسب ٦درصد باسوادان مجعیت ) : ١٢-٣(جدول مشاره 

 مناطق شهری و روستایی در ساهلای خمتلف
  

درصد با 
سوادان در       

مناطق 
 روستایی

درصد با 
  سوادان

درمناطق 
 شهری

درصد 
افراد 
باسواد 
 شهرستان

  
  
 سال

١٣٥٥ ٣/٢٩ ١/٥٤ ١/٢٣ 

١٣٦٥ ٨٢/٥٢ ٥٣/٦٩ ٣٦  
 

١٣٧٥ ١٥/٧٨ ٦٥/٩٧ ٠٤/٩٥ 

١٣٨٥ ٤٧/٧٣ ٧٦/٧٨ ٢٤/٢١ 

-٨٥سرمشاری عمومی نفوس و مسکن شهرستان کـامشر در سـاهلای   : ماخذ 

١٣٥٥ 

متوجه می شـویم کـه در   ) ١٢-٣(با نگاه به جدول مشاره  

ادان در مناطق روستایی نسـبت  درصد باسو ،چهار دوره سرمشاری

این اثر تنـها مربـوط   . به مناطق شهری پایین تر بوده است

به نبود امکانات حتصـیلی در روسـتاها نیسـت بلکـه عوامـل      

به کارگیری بچه  ،عدم توانایی مالی روستاییان: دیگری چون 

 ،قـالی بـافی   ،سال در امور مربوط به کشـاورزی  ١٢های زیر 
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... رده از مناطق روستایی به شهرها ومهاجرت افراد حتصیل ک

 .  در پایین بودن درصد باسوادی آا نقش به سزایی دارد

 آموزش عالی  -٤-٥-٣-٣

مراکز آموزش عالی شهرستان اغلب نوپـا بـوده و پـس از    

انقالب اسالمی مانند سایر نقاط گام های نسبتا خوبی در این 

آموزش عالی در حال حاضر سه مرکز . زمینه برداشته شده است

 ،در شهرستان فعال است که عبارتند از دانشگاه آزاد اسـالمی 

نیـز   ١٣٨١در سـال  . دانشگاه پیام نور و جهـاد دانشـگاهی  

 . مرکز عالی تربیت مدرس قرآن جمید دایر گردیده است

 آثار تاریخی  -٦-٣-٣

آثـار باسـتانی    ،با توجه به سابقه تاریخی و قدمت کامشر

ستان وجود دارند کـه برخـی از آـا    زیادی در سطح این شهر

 :عبارتند 

 مسجد جامع کامشر ) ١

بنای کنونی مسجد جامع کامشر از دویست سال پیش بر جـای  

اصـلی مسـجد از آجـر     ترکیب). هجری قمری ١٢١٣(ست مانده ا

مقداری از ایـوان   ،ساخته شده است بدون هیچ زینت و زیوری 

یبـه هـا بـه خـط     کت ،و حمراب را با کاشی معرق آراسته انـد 

استاد حممد اصفهانی و کاشی ها کار استاد امساعیل اذانی می 

 .باشد

 قلعه و غار آتشگاه ) ٢

قلعه و غار آتشگاه در حوالی شهر کامشر از دیگـر آثـار   
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این غـار در  . تاریخی می باشد که امروزه در حال ختریب است

گذشته آتشکده زرتشتیان بوده و در آجنا آتش دایمـی برپـای   

مرت طول دارد که در  ٢٠٠غار تقریبا بیش از . داشته اند می

داخل آن اتاق های کوچکی ساخته اند و بر صخره هـای عظـیم   

قلعه نقوشی وجود دارد که شکل سربازان با تیر و تـرب   داخل

 .بر آا حکاکی شده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 سد شاهی ) ٣

این سد که از سنگ و خاک و آهک ساخته شده دارای قدمتی 

سد مذکور در هفت  ،ه و منسوب به دوره سلجوقی استطوالنی بود

راز ساخته طکیلو مرتی جنوب روستای کریز بر روی روخانه شش 

مرت بوده کـه در حـال حاضـر     ٢٥شده ارتفاع اولیه سد حدود 

 .بیش از دوازده مرت ارتفاع ندارد

 قلعه های دخرت ) ٤

از دیگر آثار تاریخی که بر فراز قلل مرتفع منطقه بنا 

ه می توان به قلعه های فراوان که عمدتا به قلعـه دخـرت   شد

به جز قلعه چهل دخرت کامشر که بر . اشاره کرد ،اشتهار دارند

بقیـه قـالع    ،بنا شده) سید مرتضی(روی ارتفاعات مشالی کامشر 

 .مربوط به دوره ظهور امساعیلیه می باشند
 سایر آثار تاریخی ) ٥

متـام کلمـه فقـط     آثار تاریخی کامشر بـه معنـای تـام و   
نیـز   اینهایی نیست که برمشردیم بلکه آثار و ابنیه دیگـری 

 ،بقایای تپـه باسـتانی کنـدر   : وجود دارند که عبارتند از 
کـاریز قـدیمی   ،  خبقایای گورستان گربها در قراچه کـوه سـر  

 ،آب انبارهـا  ،یـخ دان هـا   ،دیوار سنگی قلعـه نـامق   ،نامق
... کـاروان سـراها و   ،امارت هـای اشـرافی   ،درختان کهنسال

 ). ٤٢-٤٤: ١٣٨٤ ،هامشی(
 
 بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان  -٤-٣
 وضعیت کشاورزی  -١-٤-٣
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در متون تاریخی و جغرافیـایی مطالـب زیـادی در مـورد     
 ر،انگـو  ر،مزارع و کشتزارها و فراوانی غالت و میـوه نظیـ  

آمده است افزون بر این در مـورد آبـادی   ... انار و ر،اجنی
. ی بسیار و قنوات منطقه کامشر نیز سخن فراوان آمده استها

صاحب حدود العامل در قرن چهارم هجری در توصیف این منطقـه  
شهرک هایی هسـتند از حـدود   ... ترشیز و کندر و: می گوید 

  .ن و نیشابور با کشت و زرع بسیارکوهستا
 ) ٩٠صفحه  ،حدود العامل(

 ،ی شهرسـتان کـامشر  به سبب ویژگی های جغرافیایی و اقلیم
از تنوع ویژه ای برخـوردار   ،فعالیت های کشاورزی مردم آن 

نـوع   ٢٠ نوع حمصول زراعی و ٣٥بیش از  ،چنان که در آن. است
 )جهاد کشاورزی کامشرآمار نامه (.حمصول باغی تولید می شود

اد اصلی  ،در کوه سرخ نیز به سان دیگر نواحی روستایی 
ره برداری مستقیم از آب و خاک اسـت  متکی به هب ،معیشت مردم

 ،به شکل بسیار متنوع و گونـاگون  ،که به زراعت آبی و دیمی
در بسیاری از روستاهای کوه سرخ به ویـژه آـا   . متکی است
سـهم   ،باغات میـوه  ،ر رودخانه شش طراز واقع استاکه در کن

اگرچـه چنـد   . بارزی در فعالیت های کشاورزی بومیـان دارد 
دچار آفت  ،گالبی و سیب ،اری از درختان زردآلوسالی است بسی

در عین حال بادامسـتان هـای کـوه     ،شده و از بین رفته اند
 ،این خبش. کم نظیر و چه بسا بی نظیر است ،سرخ در سطح کشور

 .رتبه اول تولید بادام استان و رتبه دوم کشور را داراست
 زراعت و باغداری   -

اغداری از رونـق خـوبی   در خبش مرکزی شهرستان زراعت و ب
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؛ برخوردار است؛ به ویژه سـه حمصـول پـرآوازه کـامشر یعنـی     
کشـمش سـبز   . در سطح کشور مشهور است ،انار و طالبی ،انگور

نه تنها در . قلمی کامشر نیز از آوازه جهانی برخوردار است
مـردم ایـن    ،بلکه در قسـمت زراعـی نیـز    ،خبش تولیدات باغی

 ،له در زمینـه تولیـد زعفـران   از مج. صاحب مقامند ،شهرستان
ر منطقـه  د کشـاورزی . مقام دوم استان را دارا مـی باشـند  

هـزار هکتـار زمـین هـای      ٨٠از . کامشر نیمه مکانیزه اسـت 
 ،هکتار زیر کشت حمصوالت آبـی ٤٨٫٥٣٣زراعی شهرستان نزدیک به 

  هکتـار بـه کشـت گنـدم      ١٧٫٠٥٧از این رقم . دیم و باغ است
... سبزیجات و نباتات علوفه ای و ،یزجال ،حبوبات ،پنبه ،جو

هکتار سطح زیر کشت حمصوالت بـاغی   ٣٥٫٢٥٣. اختصاص یافته است
را در ... انـار و  ،پسـته  ،بادام ،آبی و دیم از قبیل انگور

 ).جهاد کشاورزی شهرستان کامشر( بر می گیرد
 زراعت  -١-١-٤-٣
کشت حمصوالت زراعی در شهرستان کامشر در دو مرحله اجنـام   

گنـدم   ،زیـره   ،کشت پاییزه یا سفید برگ مانند جو ،می گیرد
 ،گوجه فرنگی ،پنبه ،کشت هباره یا سبز برگ مانند خربزه... و

دارای  ، ٨٥-٨٦شهرستان کامشر در سال زراعی  ... .هندوانه و
نـوع   ٣٢هکتار سطح زیر کشت حمصوالت زراعی بـوده کـه    ١٩٢٠٤

 ،جـو  ،حمصوالت آن گندمحمصول در آن کشت می گردد و عمده ترین 
تـن حمصـول برداشـت     ١١٦٥٠٦پنبه و طالبی بوده که در جمموع 

 .گردیده است
معیشتی در طـول تـاریخ    –شیوه کشاورزی سنتی : گندم  -

گندم حمصول عمـده تـامین    ي،سبب شده که در بسیاری از نواح
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کننده تغذیه خانواده در راس فعالیت هـای کشـاورزی قـرار    
ز گندم کشت غالب منطقه به حساب می آیـد  در کامشر نی. گیرد

در سـال زراعـی    ،از کل سطح زیر کشت  حمصوالت زراعی شهرستان
از . هکتار به کشت گندم اختصاص داشـته اسـت   ٦٩٨٠ ، ٨٥ -٨٦

. هکتـار دیـم بـوده اسـت     ٣٨٠٠هکتار آبی و ٦٦٠٠این مقدار
مهمرتین نواحی کشت گندم آبی شهرستان به ترتیب دهستان های 

بررود و  ،در دهستان های تکاب ،والیت و باال والیت استپایین 
 ،برکوه به دلیل کوهستانی بودن و بارش مناسب کشت گندم دیم

 .رواج دارد
از مجله حمصوالت عمده کشاورزی جـو اسـت کـه نقـش     : جو  -

زیر کشت این حمصول  مهمی در تغذیه دام های منطقه دارد سطح
بوده که از این میـزان  هکتار  ٤٫٣٥٠ ، ٨٥-٨٦در سال زراعی 

هکتـار بـه کشـت دیـم اختصـاص       ٢٥٠هکتار کشت آبی و  ٤٫١٠٠
ــت  ــته اســـ ــرت   . داشـــ ــو بیشـــ ــی جـــ ــت آبـــ   کشـــ

در دهستان های بـاال والیـت  و پـایین والیـت رواج دارد در     
حالی که کشت جو دیم آن بیشرت در خبـش کـوه سـرخ اجنـام مـی      

 .گیرد
شـت آن  زعفران از حمصوالت سودآوری است کـه ک : زعفران  -

سـطح زیـر کشـت    . در ساهلای اخیر رواج چشم گیری داشته است
کیلـوگرم در   ٧/٣هکتار با متوسـط تولیـد    ٤٦٠٠این حمصوالت 
در کـوه   ،هکتـار  ٢٫٩٠٠این میزان در خبش مرکزی . هکتار است

 .هکتار بوده است ١٫٧٠٠سرخ 
پنبه از حمصوالت کشاورزی پایه ای و اسـرتاتژیک  : پنبه  -

ــد  ــه تولیـــ ــت کـــ ــت   اســـ ــبب امهیـــ ــه ســـ   آن بـــ
ایـن حمصـول در   . و مصارف خاص باید مورد توجه قـرار گیـرد  

در . گذشته سطح زیر کشت زیادی را به خود اختصـاص مـی داد  
سال های اخیر به علت کاهش قیمت آن در مقابل حمصوالتی مهچون 
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پنبـه تولیـدی شهرسـتان    . ته اسـت فو صیفی کاهش یازعفران 
ــبی   ــیار مناسـ ــت بسـ ــامشر از کیفیـ ــتکـ ــوردار اسـ   . برخـ
در شهرسـتان   ٨٥-٨٦سطح زیر کشت پنبه در سال هـای زراعـی   

 ٢٢٠٠بوده کـه میـانگین تولیـد آن    ) آبی(هکتار  ٩٠٠کامشر 
 .کیلوگرم در هکتار است

زیره از مجلـه حمصـوالتی اسـت کـه بیشـرت جنبـه       : زیره  -
هکتار  ١٢٠ ، ٨٥-٨٦بر اساس آمار سال زراعی  ،صادراتی دارد
. شهرستان به کشت این حمصول اختصاص داشته استاز زمین های 
 .هکتار دیم بوده است  ٩٠هکتار آبی و  ٣٠از این رقم 

 ٨٥-٨٦راعـی  آمار سطح زیر کشت حمصوالت ساالنه شهرستان در سال ز(

 )مدیریت جهاد کشاورزی

بـا توجـه بـه گسـرتش شـبکه راههـای       : حمصوالت جالیزی  -
ری کشت  حمصوالت صـیفی  ارتباطی ازدیاد وسایل نقلیه و سودآو

در سالیان اخیر نسبت بـه سـایر حمصـوالت کشـاورزی افـزایش      
مهمرتین حمصوالت صیفی شهرستان عبارتنـد  . چشمگیری داشته است

 ... .گوجـه فرنگـی  و   ،هندوانـه  ،خیار ،طالبی ،خربزه: از 
خربـزه و   ،مهمرتین مراکز کشت حمصوالت جالیزی به ویژه طـالبی 

باال والیت و پایین والیت هستند که بیشرت  های دهستان ،هندوانه
  ) عمــدتا مشــهد(تولیــدات خــود را بــه خــارج از شهرســتان 

 .  مناید صادر می

کشت سیزیجات به دلیـل امهیتـی کـه دارنـد      : سبزیجات  -

خبشی از مواد غذایی انسان را تشکیل می داده و مورد توجـه  

شـت مـی   ر کعمده ترین سبزیجاتی که در کامش. قرار می گیرند

گوجـه   ،سـیر  ،بادجمـان  ،پیـاز  ،زمینی سیب: شوند عبارتند از 

 .فرنگی و سایر سبزیجات برگی و غده ای
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حمصوالت  ،افزون بر حمصوالت یاد شده: سایر حمصوالت جالیزی  -

دیگری نیز در مناطق خمتلف کامشر با توجـه بـه شـرایط آب و    

 ،دچغنـدر قنـ  (گیاهـان صـنعتی   : هوایی کشت می شود از مجله 

و ) مـاش  ،لوبیـا  ،عـدس  ،خنود(و حبوبات ) کنجد ،آفتاب گردان

 ...).ذرت علوفه ای و ،شبدر ،یوجنه(نباتات علوفه ای 

 باغداری  -٢-١-٤-٣

. باغداری در منطقه کامشر از امهیت واالیی برخوردار اسـت 

خاک حاصلخیز و آب و هـوای مناسـب شهرسـتان زمینـه ای را     

میـوه بـا حمصـول مرغـوب و     فراهم ساخته که انواع درختـان  

 . فراوان به عمل می آید

  ،پسته ،انگور: ی شهرستان عبارتند از مهمرتین حمصوالت باغ

شهرسـتان کـامشر در سـال     ... .زردآلـو و  ،آلو ،گردو ،بادام

هکتار سطح زیـر کشـت حمصـوالت     ٥/٢٧٤٨٧دارای  ، ٨٥-٨٦زراعی 

کشـت  نـوع حمصـول در آن    ٢٤تن بوده و  ٨٤٢٢٣باغی و تولید 

ــت  ــده اســـ ــطح   . گردیـــ ــتان در ســـ ــن شهرســـ   ایـــ

انگـور و زعفـران بـه ترتیـب دارای      ،زیر کشت حمصوالت بادام

 . مقام اول تا سوم در استان می باشد

از آجنا کـه کشـت انگـور بـه تابسـتان هـای       : انگور  -

آفتابی گرم نیازمند است و در خاکهای ریز بافت بـه خـوبی   

خـاک مناسـب در سـطح     شرایط مساعد اقلیمـی و  ،حمصول می دهد

شهرستان کامشر باعث شده است که این حمصول خبش های زیادی از 

ــد   ــاص دهـ ــود اختصـ ــه خـ ــاورزی را بـ ــای کشـ ــین هـ   . زمـ
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این شهرستان بزرگ ترین تولید کننده انگور در سطح اسـتان  

 ٨٫٤٥٠ سطح زیر کشـت تاکسـتان هـای شهرسـتان     . خراسان است

ر در سـال زراعـی   تن در هر هکتا ٢٥هکتار با متوسط تولید 

رقـم انگـور در منطقـه     ٢٢بـیش از . گزارش شده اسـت  ٧٩-٨٠

انگور عسکری و پیکامی عمـده تـرین آـا و     ،تولید می گردد

بیشـرت بـاغ   . در درجات بعدی قرار دارند... خلیلی و ،صاحبی

  هـــای شهرســـتان در خبـــش مرکـــزی واقـــع گردیـــده انـــد 

 ).مدیریت جهاد کشاورزی کامشر(

ری کشت و شـرایط مسـاعد در سـال هـای     سودآو: بادام  -

ــادی     ــای زیــ ــین هــ ــه زمــ ــده کــ ــبب شــ ــر ســ   اخیــ

 ه سـرخ بـه کشـت ایـن حمصـول اختصـاص       از دیم زارهای خبش کو

با توجه به کوهپایه ای بودن خبش کوه سـرخ و اقلـیم   . یابد

در اغ های بـادام منطقـه در ایـن    درصد ب ٩٠مناسب بیش از 

هکتـار   ١٦٫٤٢٥غ بر سطح زیر کشت آن بال. این خبش قرار دارد

 .است

در ساهلای اخیر به دلیل درآمد زایـی پسـته و   : پسته  -

شرایط مساعد با توجه به کاهش میزان آب به خصوص در جنـوب  

کشت این حمصول رواج یافته است و ایـن حمصـول    ،شهرستان کامشر

از قدیم در روستاهای جنوبی شهرستان که درصـد شـوری خـاک    

ــی ع  ــابع آبـ ــاال و منـ ــا بـ ــت آـ ــد کشـ ــده ای ندارنـ   مـ

. که اکنون در سرتاسر منطقه گسرتش یافتـه اسـت  . شده است می

در . هکتار بوده اسـت  ١٫٤٥٠سطح زیر کشت پسته  ١٣٧٩در سال 
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حال حاضر به علت باال بودن قیمت این حمصول در بازار داخلی 

 .و خارجی روز به روز بر سطح زیر کشت آن افزوده می گردد

والت دیگر باغی هسـته داران و دانـه   حمص: سایر حمصوالت  -

زیر کشت این باغ ها در  درصد سطح ٨٠داران و گردو است که 

 ).جهاد کشاورزی شهرستان(خبش کوه سرخ واقع شده است 

 وضعیت دامداری  -٢-٤-٣

دام داری و دام پروری مهچون کشاورزی از گذشته های دور 

  . در منطقــــــــــه رواج داشــــــــــته اســــــــــت   

عی فعالیت اقتصـادی اسـت کـه مکمـل     دام داری در حقیقت نو

ایـن فعالیـت پـس از کشـاورزی     . کشاورزی به حساب می آیـد 

بـا توجـه بـه اینکـه     . دومین منبع درآمد روستاییان اسـت 

شهرستان کامشر جزء مناطق گرم و خشک بوده و از نظر منـابع  

مـی توانـد زیسـتگاه     ،آبی و حاصـلخیزی خـاک حمـدودیت دارد   

 .دمناسبی برای دام داری باش

بیشــرت از راه  ،اگرچـه نــواحی شـرقی و غربــی شهرسـتان    

لیکن به سبب کوهسـتانی بـودن    ،کشاورزی روزگار می گذرانند

دام پروری خبشی گریزناپذیر از زندگی مردم این  ،خبش کوه سرخ

درصـد مجعیـت    ٧٠بررسی ها نشان می دهد . رود میخطه به مشار 

درصد از  ١٠و   درصد از مجعیت عشایری ٩٠ ،شاغل در روستاها 

. مجعیت شهرنشین شهرستان به امر دام پروری فعالیـت دارنـد  

درصـد تولیـد    ١٢درصد ارزش افزوده خبش کشاورزی و  ٤٣حدود 

درصـد صـادرات خبـش کشـاورزی مربـوط بـه        ١٨ناخالص ملی و 
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 .فعالیت های زیر خبش دام و طیور است
  

 دتعداد دام شهرستان کامشر به درص) : ١٣-٣(جدول مشاره 
  

گوسفند  نوع دام
 و بز

گاو و 
 گوساله

طیور  شرت
 صنعتی

طیور 
 بومی

 ٥/٠ ٦ ١ ١٧ ٥/٧٣ درصد

  ١٣٨٥جهاد کشاورزی شهرستان کامشر سال : ماخذ   

. بیشرتین نوع دام گوسفند و بز و کمرتین نوع آن شرت اسـت 

ــاو   ــداری گــــ ــرورش و نگهــــ ــر پــــ ــالوه بــــ   عــــ

نگهداری مـی  االغ و قاطر نیز  ،تعداد زیادی اسب ،و گوسفند 

این دام ها برای محل و نقل به ویژه در نقاط روستایی . شود

پرورش طیور در شهر کامشر و نقاط روستایی . استفاده می شود

واحـد مرغـداری گوشـتی و ختـم      ٢٦معمول است در حال حاضـر  

ــت   ــا ظرفی ــذاری ب ــه   ٤٠٠٫٠٠٠گ ــه جوج ــر دوره(قطع   ) در ه

تـن   ١٢٠٠تی آن نتیجه فعالیت واحدهای گوشـ . فعالیت دارند

اسـتخر   ٧کندوی زنبـور عسـل و    ١٨٧٧گوشت مفید است مهچنین 

 .پرورش ماهی در شهرستان کامشر فعالیت دارند

 ). ١٣٨٥ ،پروری شهرستان کامشر دامسیمای  ،اداره اموردام(

 فعالیت های صنعتی  -٣-٤-٣

 صنایع کارخانه ای  -١-٣-٤-٣

وقعیـت  نظیـر م  ،در سالیان گذشته بنـا بـه دالیلـی چنـد    
نبود امکانـات   ،دوری از راه های اصلی ارتباطی ،جغرافیایی

سبب شـده بـود   ... و زیرساخت های مناسب برای گسرتش صنعت و
 ،تا صنایع ماشینی در کـامشر توسـعه چنـدانی نداشـته باشـد     

خوشبختانه در سال های اخیر به این مهم توجه بیشـرتی شـده   
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تعـاونی و خبـش   واحد صنعتی در قالـب   ٤٧در حال حاضر . است
از مجله مهمرتین آا می توان به . خصوصی به فعالیت مشغولند

 ،آرد ،ماکـارونی  ،کاشـی و سـرامیک   ،روغن نباتی: کارخاجنات 
 ،افـزون بـر ایـن   . اشاره کـرد ... لبنیات و ،پنبه پاک کنی

شست و شـو و بسـته    ،تولید نان فانتزی: کارگاه هایی نظیر 
نیز در خبش ... رب و آبلیمو وتولید  ،خوراک دام ،بندی کشمش

 .به فعالیت مشغولند  ،صنایع تبدیلی
 ). ٢٤٣:  ١٣٨٤ ،سعادمتند(

 ،با توجه به اینکه یکی از هبرتین راه های حمرومیت زدایـی 
گسـرتش صـنایع مـرتبط بـا      ،اشتغال زایی و توسـعه شهرسـتان  

می بایست با تشویق و ترغیـب مـردم    ،قابلیت های منطقه است
  موجبــــــــــــــــــــــات جلــــــــــــــــــــــب   
و جذب سرمایه گذاران به خبش صنعت و معدن فراهم گردیـده و   
ــود    ــاد شـــــــ ــبی ایجـــــــ ــرت مناســـــــ   بســـــــ

داران و مردم در خبش صنعت و معدن سرمایه گـذاری   سرمایهتا 
بیشرتین واحدهای تولیدی شهرستان در دهسـتان  . بیشرتی منایند

باالوالیت قرار گرفته دلیل این امر وجـود شـهرک صـنعتی در    
در حال حاضر در خبش کوه سرخ صنعت جایگاهی  .این منطقه است

ــدارد ــه     . نـ ــرت منطقـ ــت بیشـ ــر حمرومیـ ــن امـ ــه ایـ   کـ
را بـه دنبـال داشـته و از عواقـب نـاگوار آن مـی توانـد        

 . مهاجرت بی رویه باشد
 صنایع دستی  -٢-٣-٤-٣

شهرستان کامشر سابقه ای طوالنی در زمینه تولیـد صـنایع   
راوان در فعالیت های دستی و خانگی و نیروی انسانی شاغل ف
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مربوط در بین شهرستان های استان از مقام واالیی برخوردار 
ــس از. اســت ــتی پ ــنایع دس ــد   ص ــم درآم ــع مه ــاورزی منب کش

در بین صنایع دستی قالی . روستاییان منطقه به مشار می رود
گفته مـی  . بافی بیشرتین ارقام را به خود اختصاص داده است

 ١٥٠به حدود  ،ی بافی در کامشرشود پیشینه و سابقه صنعت قال
ه ش برمی گـردد و   ١٢٨٠تا  ١٢٦٠یعنی به سال های  ،سال پیش

از حممد کرمانی به عنوان اولـین اسـتادکار قـالی در ایـن     
وی کـه حمـتمال از اهـالی کرمـان     . نام برده می شـود  ،منطقه
در روستای فروتقه سکونت اختیار  ،با مهاجرت به کامشر ،بوده
 .این هنر ظریف و زیبا مبـادرت منـوده اسـت    به آموزش ،کرده

قالی دست باف کامشر از مرغوبیت و شهرت خاصی در بازارهـای  
ــت    ــوردار اســـــ ــارجی برخـــــ ــی و خـــــ   . داخلـــــ

این صنعت در گذشته بازار خـوبی داشـته و نیـروی انسـانی     
 . بسیاری را به ویژه در روستاها به خود جذب کرده است
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 صنایع استخراجی  -٣-٣-٤-٣

ق کوهســتانی شهرســتان کــامشر معــادن و ذخــایر در منــاط

فراوانی از مواد کانی وجود دارد که به علت صـعب العبـور   

بودن راهها و نبود سـرمایه هـای الزم تـاکنون کمـرت مـورد      

 . استفاده قرار گرفته اند

 :عمده ترین معادن شناخته شده شهرستان عبارتند از 

 معادن کائولن  -١

 کیلومرتی مشال کامشر  ٤٥معادن کائولن ریوش در  -

 کیلومرتی شرق کامشر  ١٦معدن کائولن قوچ پلنگ در  -

 کیلومرتی مشال کامشر  ٤١معدن کائولن مکی در  -

 کیلومرتی شرق کامشر  ١٠معدن کائولن هباریه در  -

 معدن سنگ آهن  -٢

 ٥٤٧٠٠٠سنگ آهن سیاه کوه با ذخیره قطعی  -

 ٥٠بـا چگـالی   ه جـ سنگ آهن کوه سرخ در روسـتای تنور  -

 درصد به باال

 ،جتـرود  ،مرمریت کمرسـفید : معادن مرمریت عبارتند از  -

  .سنجدک کوه سرخ و کالته بید ،داغی

غنی تـرین ذخـایر خـاک هـای صـنعتی      : خاکهای صنعتی  -

خاک صنعتی قوچ پلنگ با ذخیـره قطعـی   : منطقه عبارتند از 

تـن   ١٩٫٢٥٠٫٠٠٠تن و خاک صنعتی تنورجه که بالغ بر  ٥٠٠٫٠٠٠

معادن فراوان دیگـری در منطقـه   : سایر معادن .ذخیره دارد

کرومیـت  : وجود دارد که مهمرتین آا به قرار زیـر هسـتند   
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سنگ تزیینی سیاه کوه با  ،تن ١١٫٠٠٠خرو کوه سرخ با ذخیره 

کیلومرتی مشـال   ٧٦آباد در  آنتیموان علی ،تن ١٫٥٠٠٫٠٠٠ذخیره 

معادن  ،ومرتی مشال شرق کامشرکیل ٥٧سرب و روی نامق در  ،کامشر

ــحا   ــاکی اس ــچ خ ــک و گ ــاد در آه ــوب   ١٧ق آب ــومرتی جن کیل

 ) ١٤٠: ١٣٨٤ ،هامشی(.رکامش
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 مجع بندی -٥-٣

در این فصل ضمن بررسی ویژگی های طبیعی شهرستان به عنوان 

عاملی که در شکل دهی فعالیت های انسانی روسـتاهای مـورد   

ارتبـاط و تـاثیر   بـه بررسـی    ،مطالعه نقش مهمی داشته است

آب و  ،عوامل طبیعی نظیر وضعیت زمـین سـاختی و توپـوگرافی   

پوشش گیاهی  ،منابع آب ،کاربری اراضی و خاک ،بارش ،دما ،هوا

. بر زندگی روستاییان این شهرستان پرداخته شده اسـت ... و

به طور کلی باید عنوان کرد که تنوع حمیط طبیعـی شهرسـتان   

 ،ار روستاها و وضـعیت اقتصـادی  سبب ایجاد متایزاتی در ساخت

  فرهنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی  

 ،اقتصـادی  –در مبحـث اجتمـاعی   . و معیشتی آنان شـده اسـت  

ــراکنش   ــا پــ ــع یــ ــت و توزیــ ــر مجعیــ ــائلی نظیــ   مســ

موقعیت طبیعـی و ارتبـاطی و    ،ترکیب سنی و جنسی مجعیت ،آن 

نیز اقتصادی متفاوت در بین روستاهای شهرستان سبب ایجـاد  

به طـوری کـه   . رستان شده استعدم تعادل در توزیع مجعیت شه

عدم توزیع یکنواخت مجعیـت   ،یکی از ویژگی های بارز شهرستان

ــت    ــتاهای آن اســــ ــطح روســــ ــات در ســــ   و امکانــــ

) روسـتاهای دشـتی  (و در روستاهای نزدیک به مرکز شهرستان 

مجعیت بیشرت با امکانات زیادتری نسبت به روسـتاهای دورتـر   

) در خبـش کـوه سـرخ   روستاهای کوهستانی واقـع  (از شهرستان 

 . وجود دارد
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 مقدمـه                                               

اقلیم به عنوان میانگین شرایط طوالنی مدت جوی یکی از     

اقلـیم مهـان   . عناصر مهم تشکیل دهنده حمیط زندگی بشر اسـت 

 ،طوری که از فعالیت های گوناگون انسانی تاثیر مـی پـذیرد  

هیچ یک . اثرات خمتلفی بر فعالیت های انسانی ایجاد می کند

 ،از فعالیت ها و نیازهای انسان بی ارتباط با اقلیم نیسـت 

اما بعضی از فعالیت های انسـان ماننـد کشـاورزی ارتبـاط     

  اصـــوال رشـــد . مســـتقیم و حمسوســـی بـــا اقلـــیم دارنـــد

و تولید در جوامع گیاهی و جانوری تـابعی از کلیـه خـواص    

به طـوری کـه بشـر از     ؛یطی و اثرات متقابل آا می باشدحم

زمان شروع کشاورزی رابطه بین اقلیم و نوع رویش را شناخت 

بـا  . را جهت اهلی کردن انتخاب منود و بر مهین اساس گیاهان

وجود این که کشاورزی مدرن توانسته برخی از گیاهان را به 

ولـی هنـوز   ، دمناطقی که رویشگاه اصلی آا نیست وارد منای

رویش طبیعی و اقلـیم   ،می توان رابطه بین نوع گیاه زراعی

 ،جاسربسـینگ (هر منطقه را در متام جهان به وضوح مشاهده کرد

٧٦-٨٠: ١٣٨٥.(  

یکـی از مهمرتیـن عوامـل مـوثر بـر فقـر روسـتایی در             

. شهرستان کامشر مساله اکولوژی و عوامل مرتتـب بـر آن اسـت   

 ،حمـیط طبیعـی   ،آب و هـوا : حمل از مجله متغیرهای اکولوژیکی 

باعـث  ... یخبنـدان و  ،خشکسالی های پـی در پـی   ،توپوگرافی

افزایش فقر روستایی و در نتیجـه ایجـاد مسـائل و مشـکالت     
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بـر ایـن   . متعدد از مجله مهاجرت از روستا به شهر شده است

از معرفی امجالی عوامل اکولوژیک، به  در این فصل بعداساس 

لیل داده های آماری حاصـل از پرسشـنامه هـا مـی     جتزیه و حت

 .پردازیم

 

 ١مفهوم عامل اکولوژیکی -١-٤

کلیه موجودات زنده در حمیط زیسـت خـود حتـت تـاثیر مهزمـان      

عوامل خمتلفی قرار می گیرند و هیچ موجودی بـدون وابسـتگی   

هـر یـک از   . به حمیط اطراف و به صورت جمزا زندگی منـی کنـد  

ک دوره از مراحل رشد موجود زنـده بـر   عوامل حمیطی که طی ی

عامل اکولوژیکی نامیده مـی   ،روی آن تاثیر مستقیم بگذارد

عوامل اکولوژیکی بـر موجـودات زنـده بـه شـکل هـای       . شود

د برای مثال بـه دلیـل نامسـاع   . گوناگون تاثیر می گذارند

بعضـی از   ،شیمیایی حمـیط  ـ بودن خصوصیات اقلیمی یا فیزیکی

ین خاص حذف گردیـده و بـدین ترتیـب بـر     گونه های یک سرزم

چگونگی پراکندگی جغرافیایی این گونه ها اثر گذاشـته مـی   

 ).١٣٠: ١٣٨٦ ،اردکانی( شود

 

 انواع عوامل اکولوژیکی  -٢-٤

عوامل اکولوژیکی را می توان به چهار گـروه اصـلی تقسـیم    

 :منود 

                                                        
1 -Ecological Factor 
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 ،حـرارت  ،مهمرتین این عوامل شامل نـور : عوامل اقلیمی ) ١

 .باد است آب و

 ،شامل خواصی از قبیل مقدار عناصر غذایی: عوامل خاکی ) ٢

 .اسیدیته و مقدار رطوبت خاک است

این عوامـل شـامل عـوارض    :  ١)توپوگرافی(پستی و بلندی ) ٣

جهـت شـیب و    ،برای مثال زاویه یـا شـیب زمـین   . زمین است

 .ارتفاع از این گروهند

ل متـام روابـط   این گروه از عوامـل شـام  : عوامل زیستی ) ٤

چـرا و   ،از قبیـل رقابـت  . متقابل بین موجودات زنده اسـت 

    ...وخالت های انسان در حمیط زیست سایه اندازی و یا د
 منابع اکولوژیکی ءاجزا) : ١- ٤(منودار مشاره 

 

 

 

 

 
  
  

                                  
      

 

 ؛مشـاهده مـی شـود   ) ١-٤(مهان گونه که در منودار مشـاره  

منابع اکولوژیکی به دو دسته منابع فیزیکی و منابع زیستی 
                                                        

1- Topography 

منابع 
 ياكولوژیک

یا منابع 
 طبیعي

منابع 
 فیزیكي

 اقلیم

 آب و هوا

 ها سنگ
 شكل زمني

 ها خاك

منابع 
 زیسيت

 ها رستين

 جانوران

 ٦٤ صفحه ، ١٣٨٣ ،رحیمی : ماخذ 
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منابع فیزیکـی  تقسیم می شوند که مورد حبث ما در این حتقیق 

  ســــــــــــــــــــــعی  بــــــــــــــــــــــوده و 

می شود تا اثر این متغیر بر فقر اقتصـادی سـکونتگاههای    

  .روستایی شهرستان مورد توجه قرار گیرد

ط با در ارتبا) روستاییان(ارزیابی از کشاورزان  -٣-۴

نقش عوامل اکولوژیک بر فقر اقتصادی سکونتگاههای روستایی 

 شهرستان

به منظور تکمیل پرسشنامه های مـذکور بـا اسـتفاده از    

در ( نظـرات خانوارهـای روسـتایی     ،روش منونه گیری کـوکران 

مورد سنجش قرار گرفت که به بررسی آـا  ) خانوار ٣١٣حدود 

 .می پردازیم

فقـر اقتصـادی سـکونتگاههای     نقش عوامل اکولوژیک بر •

 روستایی شهرستان کامشر 

برای بررسی اثر عوامل اکولوژیـک بـر وضـعیت اقتصـادی     

از . سواالت متعددی مطرح شـد  ،سکونتگاههای روستایی شهرستان

اثـر خشکسـالی بـر کـاهش درآمـد      : مجلـه ایـن سـواالت اسـت     

   ،اثر یخبنـدان بـر کـاهش تولیـد حمصـوالت زراعـی       ،خانوارها

که پس از استخراج نتایج به بررسـی و جتزیـه و حتلیـل    ... و

 .داده های به دست آمده می پردازیم

بررسی رابطه میان کاهش آبدهی منابع آبی  -١-٣-٤

حمصوالت زراعی با میزان تولید ) بروز پدیده خشکسالی(روستا

  و کاهش درآمد خانوار روستایی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

هـای  خشکسالی تقریبا بر کلیه جنبـه هـای زنـدگی و خبـش       

علی  ،جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر می گذارد

اخلصوص در مناطق خشک و نیمه خشک به علت وجود نوسـان هـای   

شدید در بارش های این مناطق و آسیب پذیری بیشـرت حمـیط در   

وقوع خشکسالی با درجات متفـاوت اثـرات    ،مقابل این پدیده

وارد مـی  ... آب و ،زیانباری بر خبـش هـای خمتلـف کشـاورزی    

  .مناید
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

رابطه میان کاهش آبدهی منابع آبی بررسی ) : ١-۴(جدول مشاره 

 با میزان تولیدات زراعی هاروستا

 

       

  

  

 ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ   

درصـد از   ۵/٩۶مشاهده می شود کـه  ) ١-۴(در جدول مشاره 

) اعم از دشتی و کوهستانی(خانوارهای روستایی جامعه منونه 

بروز پدیده (وجود رابطه میان کاهش آبدهی منابع آبی روستا

 .و میزان تولید حمصوالت زراعی را تایید می منایند) خشکسالی

آنان مطرح می کنند که پدیده خشکسالی از مجله حوادث هتدیـد  

کننده زراعت به مشار مـی آیـد و بـه شـدت درآمـد خـانوار       

 .روستایی را حتت تاثیر قرار می دهد

منابع آبی روستا بر کاهش  تاثیر کاهش آبدهی -٢-٣-۴

 زراعی تولید حمصوالت

زراعت در زمین خشک و بدون اجنام آبیاری عملی خماطره 

در دسرتس بودن  ،در چنین شرایطی. آمیز و غیر اقتصادی است

ذخیره ناکافی آب در . تنها عامل جربان کننده می باشد ،آب

زند و توسط زمین های خشک که از جهات دیگر حاصلخی

صرفا منجر به ایجاد  ،کشاورزان حتت کشت قرار می گیرند

 .کشاورزی معیشتی می شود

  درصد فراوانی  وضعیت موجود
 3.5 11 عدم وجود رابطه
 96.5 302 وجود رابطه

 100 313 مجع کل
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

حبران در شهرستان کامشر اخري  یها ی خشكسال با توجه به 

. كمبود آب، این شهرستان را در معرض هتدید قرار داده است

 ،ی شهرستانجهاد كشاورزبر اساس اطالعات حاصل از مدیریت 

و  شده است یمنابع آب یدرصد  ۵٠ سبب افت  یبارندگكاهش 

در این منطقه  ی، كشاورزیكاف یآببدون وجود منابع 

 . ودخنواهد ب یاقتصاد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

آبی روستا بر  تاثیر کاهش آبدهی منابعبررسی ) : ٢-۴(جدول مشاره 

 زراعی روستا کاهش تولیدات
  

 درصد فراوانی تاثیر بر کاهش تولید
 ٧/۴۴ ١۴٠ خیلی زیاد

 ۴٧ ١۴٧ زیاد
 ٣/۶ ٢٠ متوسط
 ٢ ۶ کم
 ٠ ٠ هیچ

 ١٠٠ ٣١٣ مجع کل

  ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

تاثیر کاهش آبدهی منابع آبی روستا بر کاهش تولید  ) :٢-۴(منودار مشاره 

   حمصوالت زراعی

  

  

  

  

  

  

  

  ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ    

می دهد  نتایج نظر سنجی های اجنام گرفته در این خصوص نشان

اعم از دشتی و (درصد از خانوارهای روستایی  ٧/٩١که حدود 

آبدهی منابع آبی اظهار داشته اند که کاهش ) کوهستانی

تاثیر زیادی بر کاهش تولیدات زراعی ) خشکسالی( روستا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

مالحظه مي شود ) ٢-۴(مهان طور که در جدول مشاره  .داشته است

) دشيت و کوهستاني(از کل خانوارهاي روستایي جامعه منونه 

درصد گزینه زیاد را  ۴٧درصد گزینه خیلي زیاد و  ۴۴/٧

با توجه به نظرات بیان شده و مشاهده . انتخاب منوده اند

از مجله دمي زارهاي بادام (دمي زارهاي خشکیده برخي حمصوالت 

و مصاحبه با مسئوالن روستاها مي ) خبش کوه سرخ شهرستان

نقش زیادي در ) خشکسايل(ه توان نتیجه گرفت که این پدید

کاهش تولیدات زراعي و باغي و به تبع آن در کاهش درآمد 

  .خانوارهاي روستایي طي سالیان اخري ایفا منوده است

بررسی رابطه میان نوع خـاک روسـتا بـا میـزان      -٣-٣-٤

 تولید حمصوالت زراعی و کاهش درآمد خانوارهای روستایی

کی هر گونـه فعالیـت   خاک پایه و اساس فیزی ،به طور کلی

در درجه اول بستگی به توانـایی   ،بازدهی خاک. کشاورزی است

مواد غذایی و  ،آن در تامین نیازهای رشدی گیاه از قبیل آب

 ،خاکها عالمت مشخصه اقلیم هستند. فضا جهت تثبیت ریشه دارد

خاکهای متفاوتی را به وجـود مـی    ،زیرا شرایط اقلیمی خمتلف

 .آورند
 

رابطه میان نوع خاک روستا با میزان بررسی ) : ٣-۴(جدول مشاره 
 زراعیات تولید

 

 

 

 درصد فراوانی وضعیت موجود
 5.8 18 عدم وجود رابطه
 94.2 295 وجود رابطه

 100 313 مجع کل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

مشـاهده مـی شـود حـدود     ) ٣-۴(مهان گونه که در جدول مشاره 

اعـم از  (روسـتایی جامعـه منونـه    درصد از خانوارهای  ٢/٩۴

بیان منوده اند که میان نوع خاک روسـتا   ) دشتی و کوهستانی

. و میزان تولید حمصوالت زراعی رابطه معنـاداری وجـود دارد  

نظیر بافت  ،به عبارت دیگر آنان معتقدند که ویژگی های خاک

که به طور خاص در افزایش ظرفیت ذخیره و نگهـداری  (و عمق 

و نیز عناصر غذایی موجود در خاک بیشرتین ) استرطوبت موثر 

 ،عالوه بر ایـن . اثر و نقش را در تولید حمصوالت زراعی دارد

درجـه   ،زیرا که عمق ؛موقعیت خاک ها را باید در نظر گرفت

خاک های دشـت هـای   . تکامل و زهکشی خاک بستگی به آن دارد

 مسطح عمیق تر از خاک های واقع در شیب ها بـوده و زودتـر  

خاک های نـواحی دشـتی    ،بنابراین ،از آا تکامل می یابند

ــند     ــی باش ــتانی م ــواحی کوهس ــای ن ــاک ه ــلخیزتر از خ حاص

حاصلخیزتر باشـد بـه    هر قدر خاک ).١٣٤: ١٣٨٥ ،جاسربسینگ(

و  مهان نسبت حمصول بیشرت و مرغوب تری را بـه عمـل مـی آورد   

 .درآمد بیشرتی را نصیب کشاورز می مناید

رابطه میان نوع خاک روستا با میزان تولیدات برای اثبات  

عالوه بر استفاده از نظرات خانوارهای  ،زراعی و کاهش درآمد

روستایی از نتایج حتقیقات و منونه برداری های اجنام شده بر 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

روی خاک شهرستان کـه توسـط واحـد آب و خـاک اداره جهـاد      

نتـایج ایـن   . اسـتفاده شـد   ،کشاورزی صورت گرفته بود نیـز 

 :قیقات به شرح ذیل می باشد حت

 

 

دشت های دامنه ای با شـیب مالیـم و بـدون     : ٤.٢مشخصات واحد ارضی 

 .درصد ٢تا  ٥/٠شیب  ،پستی و بلندی و فرسایش آبی

خاکهای خیلی عمیق تکامل یافته با بافـت متوسـط تـا    : مشخصات خاک 

 .خیلی سنگین با جتمع آهک ثانویه در بعضی قسمتها

عموما حتت کشت زراعت آبی : تفاده اصلی از اراضی گیاهان طبیعی و اس

 . و باغات

شـوری   ،بافت خاک خیلی سنگین در بعضی قسـمتها  :حمدودیت های اساسی 

 .در بعضی قسمتها

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 

کوههای نسبتا مرتفع با قلل مدور و بعضـا  :  ١.٢مشخصات واحد ارضی 

 دگرگـونی و  ،ماسه سـنگی  ،کنگلومرائی ،متشکل از سنگهای آهکی ،مسطح

 .مرت از سطح دریا ٢٨٠٠تا  ١١٠٠ارتفاع  ،درصد ١٠٠تا  ٥٠شیب  ،شیل

 .پوشش خاکی خیلی کم عمق سنگریزه دار و غیر یکنواخت: مشخصات خاک 

پوشـش کـم تـا متوسـط     : گیاهان طبیعی و استفاده اصـلی از اراضـی   

 .گیاهان استپی و چراگاه فصلی

حمدودیت عمق  ،یادفرسایش آبی ز ،شیب بسیار تند :حمدودیت های اساسی 

 .رخنمون سنگی ،خاک

تپه های کم ارتفاع تا نسـبتا مرتفـع بـا     : ٢.٢مشخصات واحد ارضی 

ماسـه   ،کنگلـومرائی  ،متشکل از سنگهای آهکی ،قلل مدور و بعضا مسطح

مـرت   ١٨٠٠تا  ٣٠٠ارتفاع  ،درصد ٥٠تا  ٢٠شیب  ،دگرگونی و شیل ،سنگی

 .از سطح دریا

 .عمق تا نسبتا عمیق و سنگریزه دارخاکهای کم  :مشخصات خاک 

پوشـش کـم تـا متوسـط      :گیاهان طبیعی و استفاده اصـلی از اراضـی   

ــتپی  ــان اسـ ــلی  ،گیاهـ ــاه فصـ ــی   ،چراگـ ــاری در بعضـ ــم کـ   دیـ

 .دامنه ها 

حمـدودیت   ،فرسایش آبی متوسط تا زیاد ،شیب تند :حمدودیت های اساسی 

 .عمق خاک

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

را سطح  ٤.٢ارضی  مهان گونه که در باال توضیح داده شد واحد

نسبتا پستی تشکیل داده که بدون پستی و بلنـدی و فرسـایش   

خاک عمیق و تکامل یافتـه سـطح آن را پوشـانیده    . آبی است

روی ایـن واحـد    ،است و شهر کامشر و اغلب روستاهای دشتی آن

 ٢.٢و  ١.٢امـا دو واحـد ارضـی    . ارضی استقرار یافته اند

می دهند که دارای شـیب   منطقه کوهستانی شهرستان را تشکیل

روسـتاهای کوهسـتانی شهرسـتان    . زیاد و خاک کم عمق هستند

 .اغلب روی این واحدهای ارضی قرار گرفته اند

بنابراین مهین جا می توان میان روستاهای دشتی و کوهستانی 

ــه در    ــت ک ــی اجنــام داد و گف ــه تطبیق ــک مقایس ــتان ی شهرس

زمـین هـای    بـه دلیـل وجـود    ،روستاهای کوهستانی شهرسـتان 

تولید در خبش کشاورزی با حمدودیت  ،سنگالخی و خاک های کم عمق

روبرو است حال آنکه روستاهای دشـتی شهرسـتان بـدین حلـاظ     

 . مشکلی ندارند

بررسی رابطه میان وضـعیت توپـوگرافی روسـتا     -۴-٣-۴  

با میزان تولید حمصوالت زراعی و کاهش درآمـد  ) نامهواری ها(

 خانوار روستایی

تعیین کننـده ارزش آن ناحیـه    ،تی و بلندی یک ناحیهپس 

جهت اجنام زراعت است و با افزایش ارتفاع و وجود نـامهواری  

قابلیت های کشاورزی کم شده و ارزش ناحیه بـرای اجنـام    ،ها

 .امور زراعی چندین برابر کاهش می یابد
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

رابطه میان وضعیت توپوگرافی روستا با بررسی  ):۴-۴(جدول مشاره 

 زراعی زان تولیداتمی

 

       

 

 
  

 ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

درصد از  ٣/٩١مالحظه می شود که ) ۴-۴(در جدول مشاره 

) اعم از دشتی و کوهستانی(خانوارهای روستایی جامعه منونه 

این است که وضعیت زمین روستا به حلاظ وجود  نظرشان

 .نامهواری ها به شدت تولید کشاورزی را متاثر می سازد
  

 درصد فراوانی وضعیت موجود
 8.7 27 عدم وجود رابطه

 91.3 286 وجود رابطه
 100 313 مجع کل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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عوامل تاثیر گذار بر میزان تولیدات زراعی و ): ٣-٤(منودار مشاره 

 کاهش درآمد خانوار روستایی

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

شـود   يمشاهده منیز ) ٣-۴(مهان گونه که در منودار مشاره 

کمبـود  مشکل  بعد از شهرستان يکوهستان ينواح يادر روستاه

ین مانع بر سر به عنوان مهمرت ي زراعنيکمبود زم آب بالفاصله

 .مطرح شده است يزراع راه افزایش تولیدات

اما به منظور بررسی بیشرت و اثبـات رابطـه میـان سـه      

میـزان تولیـد و کـاهش درآمـد از ضـریب       ،متغیر توپوگرافی

 .استفاده شد مهبستگی پیرسون نیز

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

Correlations
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4 4 4
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4 4 4
-.952* .977* 1
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4 4 4

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ارتفاع روستا

متوسط تولیدات

متوسط درآمد

ارتفاع روستا متوسط تولیدات متوسط درآمد

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

میزان  ،توپوگرافیوضعیت ن بررسی ضریب مهبستگی میا) : ۵-۴(جدول مشاره 

 تولید و کاهش درآمد

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

مشـاهده مـی شـود میـزان     ) ۵-۴(مشاره جدول  چنان که در   
مهبستگی بین ارتفاع روسـتا و متوسـط تولیـدات برابـر بـا      

اسـت   ٠.٠۴۵ا سطح معنی داری آن برابر بـ  می باشد و -.٩۵۵
بـین  ی کمـرت اسـت بنـابراین رابطـه معنـی دار      ٠.٠۵کـه از  

و یـا میـزان    وجـود دارد  )ارتفاع و متوسـط تولیـدات  (آا
 -.٩۵٢مهبستگی بین ارتفاع روستا و متوسط درآمد برابر بـا  

کـه از  اسـت   ٠.٠۴٣سطح معنی داری آن برابر با  و می باشد
ارتفـاع  (بین آای کمرت است بنابراین رابطه معنی دار ٠.٠۵

 . وجود دارد )و متوسط درآمد

میزان تولید و کاهش  ،توپوگرافی بنابراین بین سه متغیر
درآمد رابطه معناداری وجود دارد و می توان نتیجـه گرفـت   

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

که وضعیت توپوگرافی زمین زراعی در تولیـد و بـه تبـع آن    
 . درآمد خانوار روستایی موثر است

یـده یخبنـدان و میـزان    ررسی رابطـه میـان پد  ب -۵-٣-۴
 روستایی تولیدات زراعی و کاهش درآمد خانوار

به طور كلي خيبندان به شرایطي اطالق مي شود كـه در آن   
مرتي از سطح زمني ، به صفر یا بـه   ١.٢دماي هوا در ارتفاع 
اما از دیدگاه هواشناسي . گراد مي رسد زیر صفر درجه سانيت

هـاي پـایني در حـدي كـه     به حمض وقوع درجه حرارت  ،كشاورزي
  خيبنــدان  ،منجــر بــه خســارت بــه بافــت هــاي گیــاهي شــود 

افتد كه این نوع خيبندان با توجه به درجات حرارت  اتفاق مي
 .باشد ميحبراني براي هر نوع حمصويل متفاوت 

بررسی رابطه میان پدیده یخبندان و میزان ): ۶-۴(جدول مشاره 

 ت زراعیتولیدا

  

                         
 

        

  

  ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

مشاهده می شـود حـدود   ) ۶-۴(مهان طور که در جدول مشاره 

اعـم از  (درصد از خانوارهای روسـتایی جامعـه منونـه     ٩٨/۴

 ،داشته انـد کـه پدیـده یخبنـدان    اظهار ) دشتی و کوهستانی

تولید کشاورزی را با خماطره مهراه ساخته به طوری که کـاهش  

شدید درجه حرارت و وقوع یخبندان در سـال هـای گذشـته در    

 رصدد فراوانی وضعیت موجود
 1.6 5 عدم وجود رابطه

 98.4 308 وجود رابطه
 100 313 مجع کل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

شهرستان کامشر خسارت های فراوانی را بـه حمصـوالت زراعـی و    

باغی کشاورزان وارد منوده و سبب کاهش چشمگیر میزان درآمد 

 .رهای روستایی شده استاقتصادی خانوا

در سال  سرمازدگی باغات انار در شهرستان کامشر) : ١-۴(عکس مشاره 

١٣٨۶ 

 

 

 

 
 
 

 

 

  جهاد کشاورزی شهرستان کامشر: ماخذ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

تاثیر یخبندان بر کاهش تولید حمصوالت زراعـی  بررسی  -٦-٣-٤
 های دشتی و کوهستانیروستادر 

 یبرا یتلف رویشقوع خيبندان در مراحل خمافت درجه حرارت و و
ایـت موجـب   كـه در   باشـد ی خماطره انگیز م یحمصوالت كشاورز

زیرا گیاهان حسـاس بـه سـرما مثـل      .حمدودیت تولید مي شود
 یگلـها حساس به سرما مثل  یگیاهان یكساله و مهچنني اندامها

 یدرجه به شدت صدمه مـ  -٥تا -٢بني  یدرختان میوه در دماها
 .بینند

در  زراعی یر یخبندان بر کاهش تولیداتتاثبررسی ) : ٧-٤(جدول مشاره 

 روستاهای دشتی و کوهستانی

تاثیر یخبندان بر 

 کاهش تولید

 روستاهای کوهستانی روستاهای دشتی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
 ٥٨.٩ ٥٦ ١٤.٧ ٣٢ خیلی زیاد

 ٢٢.١ ٢١ ٤٧.٨ ١٠٤ زیاد
 ١٢.٧ ١٢ ٢٨.٤ ٦٢ متوسط
 ٦.٣ ٦ ٨.٧ ١٩ کم
 ٠ ٠ ٠.٤ ١ هیچ

 ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ٢١٨ مجع کل

  ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

ی زراع یر یخبندان بر کاهش تولیداتتاثبررسی ) : ٤-٤(منودار مشاره 

 در روستاهای دشتی و کوهستانی
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 ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

مشاهده می شود حـدود  ) ٧-٤(مهان گونه که در جدول مشاره 

 ٥٨.٩انوارهـای روسـتایی سـاکن در دشـت و     درصـد از خ  ١٤.٧

درصد از خانوارهای روستایی ساکن در کوهستان گزینه خیلـی  

به نظر می رسد تاثیر یخبنـدان  . زیاد را انتخاب منوده اند

زیرا . در از بین بردن حمصوالت زراعی در ارتفاعات بیشرت است

اخـتالف ناشـی از زاویـه     ،در مناطقی که نامهواری زیاد اسـت 

ورد اشعه خورشید به سطح زمین به وسیله اخـتالف تعـداد   برخ

امـا در  . تشدید می گـردد  ،ساعات آفتابی روی شیب های خمتلف

مصاحبه با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در این خصوص این 

 :اطالعات به دست آمد 

اشاره به تنوع و با کامشر شهرستان جهاد کشاورزی  مدیر 

: ی در ایــن شهرســتان گفــتغحمصــول زراعــی و بــا ٢۵تولیــد 

به متام حمصوالت زراعی و بـاغی شهرسـتان    زدگی های اخیرسرما

درصـد خسـارت وارد کـرده اسـت کـه خسـارت        ١٠٠تـا  ٢۵بـین  

های بادام دیم، زردآلو و گردو در خبش کوهسرخ صددرصـد   باغ

درصد برآورد شده  ٣٠تا  ٢٠و حمصوالتی مانند جو و گندم بین 

های انگور بـه مـرور    وارده به باغخسارت : افزودوی . است

ها که در ارتفاعات واقع شده  شود، برخی باغ زمان مشخص می

تـری قـرار گرفتـه،     هایی که در قسـمت پـایین   نسبت به آن
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میـزان خسـارت وارده بـه خبـش     وی . خسارت بیشرتی دیده اسـت 

از ایـن  : میلیارد ریال اعالم کرد و افزود ٢٨٠کشاورزی را 

 ٩۵ریـال بـرای حمصـوالت خبـش مرکـزی و       میلیـارد  ١٨۵میـزان  

 میلیارد ریال برای حمصوالت خبـش کوهسـرخ بـرآورد شـده اسـت     

  ).٢٥/٩/١٣٨٧: مصاحبه در تاریخ (

بررسی های میدانی  ،موع با توجه به نظرات بیان شدهدر جم

و مشاهده خسارت های وارد شده به مزارع و باغات بـر اثـر   

جه گرفت که این پدیده می توان نتی های گذشته یخبندان سال

نقش زیادی در کاهش تولیدات زراعی و باغی و به ) یخبندان(

بـه ویـژه در    تبع آن در کاهش درآمد خانوارهـای روسـتایی  

 .ایفا منوده است روستاهای کوهستانی
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قبـل و بعـد از   میزان درآمـد کشـاورزان   بررسی  -٧-٣-٤

 خشکسالی های اخیر شهرستان

ان در رابطه بـا میـزان درآمـد    نتایج نظر سنجی از کشاورز

آنان در قبل و بعد از وقوع پدیده خشکسالی نشان مـی دهـد   

که تفاوت حمسوسی در میزان درآمد آنـان در قبـل و بعـد از    

 . وقوع خشکسالی وجود دارد

میزان درآمد کشاورزان قبل و بعد از بررسی ) : ٨-٤(جدول مشاره 

 خشکسالی های اخیر شهرستان
  بعد از وقوع خشکسالی  قبل از وقوع خشکسالی  رزانمیزان درآمد کشاو

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
 ٦/١ ٥ ٣١ ٩٧ خیلی زیاد

 ١/٤ ١٣ ١/٣٤ ١٠٧ زیاد
 ٦/٩ ٣٠ ١/٢٦ ٨٢ متوسط
 ٥/٧٣ ٢٣٠ ٨/٦ ٢١ کم
 ٢/١١ ٣٥ ٢ ٦ هیچ
 ١٠٠ ٣١٣ ١٠٠ ٣١٣ مجع کل

  ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

قبل و بعد از  سی میزان درآمد کشاورزانبرر) : ٥-٤(منودار مشاره 

 وقوع خشکسالی
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  1387 ،یافته هاي میدانی:   ماخذ  

اعـم از دشـتی و   (در جمموع خانوارهای روستایی جامعه منونه 

بر این باورند که موفقیت یـا  در شهرستان کامشر  )کوهستانی

 سیله شدت عوامـل اکولـوژیکی  به و ،عدم موفقیت یک فصل کشت

بنابراین می توان گفت خشکسالی هـای اخیـر    .می شود تعیین

را به شـدت  ) کشاورزان(شهرستان درآمد خانوارهای روستایی 

 .حتت تاثیر قرار داده است

تاثیر خشکسالی  ،اما با توجه به نظر سنجی های به عمل آمده

بر میزان درآمد خانوارها در روستاهای دشـتی و کوهسـتانی   

 .یکسان نبوده است
بررسی میزان کاهش درآمد کشاورزان بعد از ) : ٩-٤(اره جدول مش

 خشکسالی های اخیر در روستاهای دشتی و کوهستانی
درآمد کاهش میزان 
بعد از بروز  کشاورزان

  خشکسالی

  روستاهای کوهستانی  روستاهای دشتی
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

 ٥٥.٧ ٥٣ ٢١.٥ ٤٧ خیلی زیاد
 ٢٥.٣ ٢٤ ٣٦.٦ ٨٠ زیاد
 ١٩ ١٨ ٣٠.٣ ٦٦ طمتوس
 ٠ ٠ ٨.٨ ١٩ کم
 ٠ ٠ ٢.٨ ٦ هیچ
 ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ٢١٨ مجع کل

  ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 
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میزان کاهش درآمد کشاورزان بعد از بروز ) : ٦-٤(منودار مشاره 

 در روستاهای دشتی و کوهستانی خشکسالی

 

 

 

 

 

 

 

  ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

مشـاهده مـی شـود حـدود     ) ٩-٤(اره مهان گونه که در جدول مش

درصـد از   ٥٥.٧درصد از خانوارهای روستاهای دشـتی و   ٢١.٥

خانوارهای روستاهای کوهستانی گزینه خیلی زیاد را انتخاب 

به نظر می رسد خشکسالی میزان درآمد خانوارهـا  . منوده اند

. را در روستاهای کوهستانی بیشرت حتت تاثیر قرار داده اسـت 

ی و وقوع خشکسالی در خبش منابع آب هـای سـطحی   کاهش بارندگ

با کاهش رواناب به سرعت خود را نشان می دهد و روسـتاهای  

کوهستانی شهرستان که برای اجنام امور مربوط بـه کشـاورزی   

به آب های سطحی نیازمندند خیلی زود با کمبـود آب مواجـه   

) خشکسـالی (اما در آخبوان هـای آبرفتـی اثـر آن    . می شوند
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در نتیجه روستاهای دشتی کـه آب   ،با تاخیر توام است اندکی

بـه  ) چاه ها و قنوات(مورد نیاز خود را از این آخبوان ها 

دست می آورند در مقایسه با روستاهای کوهستانی بـا حبـران   

در نتیجه هنگـام وقـوع خشکسـالی روسـتاهای      ،مواجه نیستند

 .کوهستانی آسیب پذیرترند

ت ارائه شده از سوی کشـاورزان  بنابراین با توجه به نظرا 

 ،روستایی شهرستان و با توجه به بررسی های به عمـل آمـده  

دودیت هـایی کـه عوامـل    می توان نتیجه گرفت که به دلیل حم

رابطـه   ،بر رشد گیاه زراعـی حتمیـل مـی کننـد     اکولوژیکی،

و گیاهان زراعی وجود دارد که تا  ین این عواملمعناداری ب

الگوی فعالیت زراعی و تولید حمصـول   حد زیادی تعیین کننده

 .می باشد
 

  مقایسه تطبیقی عوامل اکولوژیکی موثر بر فقـر اقتصادي روستاهاي دشتی و کوهستانی -4-4

بررسی وضعیت روستاهای حجم منونه به حلاظ منـابع   -١-٤-٤

 عمده تامین آب شرب و آب مورد نیاز فعالیت های اقتصادی

آب های منطقه بارندگی اسـت   به طور کلی منبع تامین کننده

و مقداری از آهبا نیز از طریق ذوب برف دامنه هـای جنـوبی   

شـبکه هـای   . تامین می شـود ) مشال کامشر(ارتفاعات کوه سرخ 

هیدروگرافی منطقه از رودخانه هایی تشکیل یافته که اکثرا 
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قن      ات  چ   اه عمی   قچش    مھرودخان   ھ
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روس     تا

از دامنه های جنوبی کوه سرخ سرازیر شده و پس از عبور از 

 .ویر منک می ریزنددشت سراجنام به ک

آب شـرب و آب مـورد نیـاز    (وضعیت روستاهای جامعه نمونه به لحاظ تـامین منـابع آبـی    :)٧-٤(نمودار شماره 

   )اقتصادی فعالیت های

 ،یافته های میدانی: ماخذ 
١٣٨٧  
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در  مالحظه می شود که) ٧-٤(با توجه به منودار مشاره 

درصد از خانوارهای  ١٣/٥٤، روستاهای دشتی جامعه منونه

ان مهمرتین درصد قنوات را به عنو ٨٧/٤٥روستایی چاه ها و 

در روستاهای  ،در مقابل. منوده اندمنابع تامین آب معرفی 

درصد از خانوارها رودخانه  ٨٩/٣٧ ،کوهستانی جامعه منونه

درصد چشمه سارها را عمده  ٢١/٢٤درصد چاه ها و  ٦٨/٣٣ ،ها

وضعیت اقلیمی خشک و  .منوده اندتامین آب بیان  ترین منابع

شک موجب آسیب پذیری شدید منابع آبی در مقابل کاهش نیمه خ

کاهش بارندگی در خبش منابع آب های سطحی . بارندگی می گردد

اما در . با کاهش رواناب به سرعت خود را نشان می دهد

. آخبوان های آبرفتی اثر آن با اندکی تاخیر توام است

بنابراین کاهش نزوالت جوی در نواحی کوهستانی که برای 

الیت های خود به آب های سطحی نیاز دارند زودتر احساس فع

زودتر از نواحی دشتی حتت ) کوهستانی(می شود و این نواحی 

 .تاثیر کم آبی قرار می گیرند و آسیب پذیرتر می منایند

نیز مشاهده می شود در ) ٦-٤(مهان گونه که در منودار 

ب دشتی شهرستان منابع عمده تامین آب شرب و آ روستاهای

مورد نیاز فعالیت های اقتصادی چاه های عمیق و قنوات می 

اما در روستاهای نواحی کوهستانی شهرستان منبع . باشند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

و سپس ) رودخانه ها(ابتدا آب های سطحی  ،عمده تامین آب

البته نقش چشمه ها را نیز در تامین آب . دنچاه ها می باش

 .تتوان نادیده گرف یمورد نیاز نواحی کوهستانی من

  بررسی میزان درآمد ماهیانه خانوارهای روستایی -٢-٤-٤

چون در حتقیق حاضر مالک و معیار آسیب پذیری و فقر اقتصادی 

 ،خانوارهای روستایی میزان درآمد آا در نظر گرفته شده

داده . لذا از درآمد ماهیانه خانوارهای روستایی سوال شد

) ٥-٤(اره های استخراج شده از پرسشنامه در منودار مش

 .مشاهده می شود
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 ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

مشاهده می شود اکثر  ) ٨-٤(مهان گونه که در منودار مشاره 

وان منوده اند که خانوارهای روستایی ساکن در کوهستان عن

 ٢٠٠تا  ١٠٠هزار و یا بین  ١٠٠ماهیانه درآمدی کمرت از 

هزار تومان را برای گذران زندگی کسب می منایند که این 

خود بیانگر آسیب پذیری روستاهای کوهستانی به حلاظ 

پس از بررسی های الزم در خصوص علل این . اقتصادی است

 : موضوع نتایج زیر به دست آمد 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

رای بودن زمین زراعی در نواحی دشتی و اینکه بزیاد  -

با کمبود زمین مواجه  فعالیت کشاورزی روستاییاناجنام 

حال آنکه در نواحی کوهستانی به دلیل وضعیت خاص  ؛نیستند

روستاییان با کمبود زمین  ،و از مجله شیب زیاد توپوگرافی

نامهواری (یت توپوگرافی زمین زراعی مواجه هستند و وضع

حمدودیت را با  این نواحی فعالیت کشاورزی روستاییانر د)ها

 .روبرو ساخته است

گسرتدگی وسعت اراضی زراعی در نواحی دشتی سبب شده که  -

کشاورزان ساکن در دشت راندمان تولید بیشرتی در مقایسه با 

مهان طور که می . کشاورزان نواحی کوهستانی داشته باشند

ماشین آالت کشاورزی می دانیم در اراضی وسیع از انواع 

توان کمک گرفت حال آنکه در روستاهای کوهستانی به دلیل 

 .   کوچک بودن اراضی هبره برداری این امکان میسر نیست

روستاهای نواحی دشتی به دلیل نزدیک بودن به مرکز  -

اسب با روستاهای اطراف و یا شهرستان و خطوط ارتباطی من

کوهستانی قایسه با روستاهای عیت هبرتی در مشهرستان وضمرکز 

این موضوع باعث شده تا ساکنان روستاهای دشتی از . دارند

چون به راحتی  ؛دی نیز موقعیت هبرتی داشته باشندنظر اقتصا

می توانند به مرکز شهرستان رفت و آمد کرده و در فعالیت 
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ال داشته های اقتصادی متنوعی که در شهر وجود دارد اشتغ

روستاهای کوهستانی به دلیل ساکنان حال آنکه . باشند

وضعیت نامناسب خطوط ارتباطی و فاصله نسبتا زیاد از مرکز 

شهرستان منی توانند در شهر به کار و فعالیت مناسب مشغول 

 .شوند

با توجه به اینکه منابع تامین آب در روستاهای  -

 ،کوهستانی عمدتا آب های سطحی و قنوات کم عمق می باشد

کسالی بر روستاهای کوهستانی در کوتاه مدت اثر پدیده خش

زیرا روستاهای دشتی آب . حمرزتر از روستاهای دشتی است

مورد نیاز خود را از چاه های عمیق به دست آورده و شیب 

توپوگرافی نیز به مست دشت هاست و آهبای سطحی و زیرزمینی 

 .بسته به شیب توپوگرافی به مست دشت ها در حرکتند

وجود فرسایش در زمین های زراعـی روسـتاهای    بررسی -٣-٤-٤

 کوهستانی دشتی و

مشاهده مـی شـود در   ) ١٠-٤(مهان طور که در جدول مشاره  

خانواری که به این  ٩٥از  ،روستاهای کوهستانی جامعه منونه

درصـد   ٣/٨٥خـانوار یعنـی    ٨١سوال پاسخ داده انـد حـدود   

عـرض  اعتقاد داشته اند که زمـین هـای زراعـی روسـتا در م    

در مقابل در روسـتاهای دشـتی جامعـه    . فرسایش قرار دارند

خانواری که به این سوال پاسخ داده اند فقط  ٢١٨از  ،منونه
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درصد بیان منوده اند کـه زمـین    ٥/٣٣خانوار یعنی حدود  ٧٣

های زراعی روستا در معرض فرسـایش قـرار دارنـد و تعـداد     

درصـد   ٥/٦٦یعنی حـدود   ،کثیری از خانوارهای ساکن در دشت

بنابراین می توان نتیجه گرفت . خالف این نظر را داشته اند

خبش کوه (که مسئله فرسایش خاک در نواحی کوهستانی شهرستان 

 .بیشرت احساس می شود) سرخ
 

بررسی وجود فرسایش در زمین های زراعی روستاهای ): ١٠-٤(جدول مشاره 
 دشتی و کوهستانی

 
 
 

عدم وجود  وجود فرسایش
 فرسایش

 کل مجع

روستاهای 
 کوهستانی

 95 14 81 تعداد
 100 14.7 85.3 درصد

روستاهای 
 دشتی
 

 218 145 73 تعداد
 100 66.5 33.5 درصد

 ١٣٨٧ ،یافته های میدانی: ماخذ 

فرسایش خاک در نواحی کوهستانی بـه دلیـل شـیب زیـاد         

زمین و وضعیت خاص توپوگرافی، اراضی زراعی را حتـت تـاثیر   

اده و بر روی میزان تولید و در جمموع بر روی توسعه قرار د

 .اقتصادی منطقه اثر می گذارد

کـوچکی یـا   (بررسی رابطه میان وسعت اراضی زراعـی   -٤-٤-٤

 و راندمان تولید) بزرگی قطعات

درصد  ٤/٩٥نشان می دهد ) ١١-٤(مهان گونه که جدول مشاره 

ــت و   ــاکن در دش ــتایی س ــای روس ــد ا ٨/٩٦از خانواره ز درص

خانوارهای روستایی ساکن در کوهستان نظرشان این اسـت کـه   

بـر نـوع و میـزان    ) کوچکی یا بزرگـی قطعـات  (وسعت اراضی 
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در شهرستان کـامشر   بنابراین. ار استراندمان تولید اثر گذ

خانوارهـای روسـتایی جامعـه     ،در ارتباط با این موضوع خاص

بوده و  منونه اعم از دشتی و کوهستانی با یکدیگر هم عقیده

پس مـی تـوان    .تفاوت چشمگیری میان نظرات آا وجود ندارد

کوچکی یـا بزرگـی   (زراعی  وسعت اراضینتیجه گرفت که میان 

رابطــه  نــوع کشــت و میــزان رانــدمان تولیــد بــا) قطعــات

اما از آجنایی که در نواحی کوهستانی  .معناداری وجود دارد

قطعـات کوچـک   کشاورزی اغلـب در   ،به دلیل وجود نامهواری ها

بنـابراین رانـدمان تولیـد در ایـن      ؛زراعی صورت می گیـرد 

قطعات کوچک زراعی کاهش یافته و روستاهای کوهستانی را در 

 .مقایسه با روستاهای دشتی آسیب پذیرتر منوده است
 

 میان وسعت اراضی زراعی و راندمانرابطه  بررسی) : ١١-٤(جدول مشاره 
 تولید

  

  
  

  کل جمع  رابطهعدم وجود   وجود رابطه

  218  10 208  تعداد  روستاهای دشتی
  100  4.6  95.4  درصد

  روستاهای کوهستانی
  

  95  3  92  تعداد
  100  3.2  96.8  درصد

  
 ۱۳۸۷ ،يافته های ميدانی: ماخذ 

 
  بررسي وضعيت مهاجرت در روستاهای دشتی -٥-٤-٤

 ٢١٨از  ،تي جامعه نمونهمشاهده مي شود در روستاهاي دش) ١٢- ٤(همان طور که در جدول شماره 

درصد بيان نموده اند که  ٣/٥١خانوار يا به عبارت ديگر حدود  ١١٢خانواري که به اين سوال پاسخ داده اند 

طي سال هاي اخير ميزان مهاجرت از روستا به مرکز شهرستان يا ديگر شهرهاي استان کمتر شده و گاه افراد 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

به دليل ارزان بودن اجاره بهاي منازل مسکوني در روستا (ند از مرکز شهرستان به روستا مهاجرت مي نماي

چون اغلب فاصله چنداني از مرکز  ،الزم به ذکر است که روستاهاي دشتي شهرستان). نسبت به شهر

رفاهي و خدماتي بهتري نسبت به روستاهاي کوهستاني  ،بهداشتي ،ندارند از امکانات آموزشي ستانشهر

ي توان نتيجه گرفت که روستاهاي دشتي شهرستان نسبت به روستاهاي پس م. شهرستان برخوردارند

  .کوهستاني مهاجر پذيرترند

  

  

  

  
  بررسي وضعيت مهاجرت در روستاهای دشتی) : ١٢-٤(جدول شماره 

  

  ١٣٨٧ ،يافته های ميدانی: ماخذ  

  
  بررسي وضعيت مهاجرت در روستاهای دشتی) : ٩-٤(نمودار شماره 

میــزان مهــاجرت بــه    بررسی مهاجرت   
  روستاهای دشتی

میـــزان مهـــاجرت از  
  روستاهای دشتی

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی
 ٨/٧ ١٧ ٥/٣٢ ٧١ یلی زیادخ     

 ٧/٩ ٢١ ٢/٤٢ ٩٢ زیاد       
 ٢/٣١ ٦٨ ٣/١٩ ٤٢ متوسط       

 ٣/٥١ ١١٢ ٦ ١٣ کم        
 ١٠٠ ٢١٨ ١٠٠ ٢١٨ مجع کل       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  

  ١٣٨٧ ،يدانيم يافته هاي: ماخذ 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  يکوهستان يبررسي وضعيت مهاجرت در روستاها -٦-٤-٤

درصـد از خانوارهـاي    ٨/٧٦نيـز مالحظـه مـي شـود حـدود      ) ١٣-٤(همان گونه که در جدول شماره 

از روستاييان به  د که طي سال هاي اخير عده زياديروستايي جامعه نمونه در نواحي کوهستاني بيان نموده ان

ستان مهاجرت نموده اند که اين خود ناشي از آن است که اين روستاها بـه داليـل   مرکز شهرستان و يا مرکز ا

از بـين رفـتن    ،)بـه دليـل نـاهمواري هـا    (کمبـود زمـين حاصـلخيز     ،)خشکسالي(کمبود آب ؛متعدد از جمله

بنابراين مي تـوان نتيجـه   . جاذب جمعيت نيستند ،محصوالت زراعي در اثر يخبندان و کمبود امکانات رفاهي

  .ندتر فرستر مقايسه با روستاهاي دشتي مهاجر فت که روستاهاي کوهستاني شهرستان کاشمر دگر

  
 يکوهستان يبررسي وضعيت مهاجرت در روستاها) ١٣-٤(جدول شماره 

  

  
  ۱۳۸۷ ،هاي ميداني يافته: ماخذ 

 
  

میزان مهاجرت به  بررسي مهاجرت
  روستاهاي کوهستاني

میزان مهاجرت از 
  روستاهاي کوهستاني

  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان
 ١/٢٣ ٢٢ ١/٢ ٢ ادیز يلیخ     

 ٧/٥٣ ٥١ ١٩ ١٨ ادیز       
 ٢٠ ١٩ ١/٢٢ ٢١ متوسط       
 ٢/٣ ٣ ٨/٥٦ ٥٤ کم        
 ١٠٠ ٩٥ ١٠٠ ٩٥ مجع کل       

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  روستاهاي دشتي و کوهستانيزان مهاجر پذيري مقايسه مي) : ۱۰-۴(نمودار شماره 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ۱۳۸۷ ،يافته هاي ميداني: اخذ م

  

ي ک بر فقر اقتصادیاثر عوامل اکولوژ يبررس -٧-٤-٤

 سکونتگاههاي روستایي شهرستان

شود در  يمشاهده م) ١٤-٤(مهان گونه که در جدول مشاره 

 يدرصد از خانوارها ٤/٥١حدود  ،روستاهاي دشيت جامعه منونه

بب کاهش  را سريان اخیسال يدر پ يپ يها خشکسايل یيروستا

جامعه منونه  يکوهستان يدر روستاها. دانند يدرآمد خود م

درصد از  ٧/٥٤حدود  عينی ؛ منوال استنيت به مهیوضع ،زین

ل یبه دل( يمنابع آب يکاهش آبده یي،روستا يخانوارها

ک ساعت یباال بودن ارزش   ،جه آنیدر نت و )رياخ يها خشکسايل

ان ین مشکل خود بیرا به عنوان مهمرت يد ملکیخر يآب برا

 يجه گرفت که در روستاهایتوان نت ين میبنابرا .منوده اند

 ريان اخیسال يط يو کوهستان شهرستان کامشر اعم از دشيت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کوھس              تاني
دش         تي
روس     تا 

ان یین سهم را در کاهش درآمد روستایشرتیب ده خشکسايلیپد

 .داشته است

 

 

 

 

بررسي اثر عوامل اکولوژیک بر فقر اقتصادي ): ١٤-٤(جدول مشاره 

 ههاي روستایي شهرستانسکونتگا
  

 
 مجع

 
ر یسا
 ،تگرگ(عوامل

 )باد

بندان و خي
 يسرمازدگ

کمبود 
 نيزم

 يزراع

 
 خشکسايل
 

  

 يروستاها تعداد 112 0.0 103 3 218
 دشيت

 درصد 51.4 0.0 47.2 104 100
 يروستاها تعداد 52 6 34 3 95

 يکوهستان
 درصد 54.7 6.3 35.8 3.2 100

  
  ١٣٨٧ ،يندایم يافته های: ماخذ 

 
بررسي اثر عوامل اکولوژیک بر فقر اقتصادي  ):١١-٤(منودار مشاره 

    سکونتگاههاي روستایي شهرستان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  
  

  ١٣٨٧ ،يدانیم يافته های: ماخذ 

دهد بعد از  ينشان م) ١١-٤(مهان طور که منودار مشاره 

و سرمازدگي نیز از جانب  بندانخيده یپد ،عامل خشکسايل

به عنوان  )يو کوهستان اعم از دشيت(ان شهرستان ییستارو

از حمصوالت  ياری عامل کاهش درآمد مطرح شده است که بسنيدوم

 ي برده و سبب وارد شدن خسارت هانيرا از ب يو باغ يزراع

 .به کشاورزان شده است ينیسنگ

 

) کوهستانیاعم از دشتی و (بررسی نظرات شوراهاي اسالمی روستاهاي جامعه نمونه  -4-5

  در ارتباط با نقش عوامل اکولوژیک بر فقر اقتصادي سکونتگاههاي روستایی

 يروسـتاها  ياسـالم  يق نظـرات شـوراها  ین خبش از حتقیدر ا

  اعــــــــم از دشــــــــيت  (جامعــــــــه منونــــــــه   

در مورد نقـش   ،به عنوان مدیران حملي روستایي )يو کوهستان 

ورد عوامل اکولوژیک بر فقر اقتصادي خانوارهاي روستایي مـ 

 . ارزیابي قرار مي گريد

بررسي میزان تاثري پدیده هاي خشکسايل و خيبنـدان   -١-٥-٤

بر کاهش تولید حمصوالت زراعي و وضعیت اقتصـادي خانوارهـاي   

 روستایي

طبـق  شود  يمشاهده م) ١٥-٤(مهان گونه که در جدول مشاره 

مشـخص شـد کـه دو    ) شش روستا(روستاها  ياسالم ينظر شوراها

ايل و خيبندان در سال هـاي  اخـري تولیـد حمصـوالت     پدیده خشکس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

زراعي و باغي را با حمدودیت روبرو ساخته و تـاثري چشـمگريي   

) کشـاورز (خانوارهـاي هبـره بـردار    ) فقـر (بر کاهش درآمد 

 .داشته است

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

بندان بر کاهش خيو   خشکسايلريتاثبررسي میزان ) : ١٥-٤(جدول مشاره 

 يدات زراعیتول
 درصد يفراوان دیش تول بر کاهريتاث

 ٥٠ ٣ ادیز يلیخ
 ٤/٣٣ ٢ ادیز

 ٦/١٦ ١ متوسط
 ٠ ٠ کم

 ١٠٠ ٦ مجع کل

  ١٣٨٧ ،يدانیم يافته های: ماخذ 

 بررسي مهاجرت بعد از بروز پدیده خشکسايل -٢-٥-٤

مشـخص شـد   ) شش روستا(طبق نظر شوراهاي اسالمي روستاها 

ي جامعه منونه که بعد از بروز پدیده خشکسايل در مهه روستاها

مهاجرت اتفاق افتاده اسـت امـا   ) اعم از دشيت و کوهستاني(

در روستاهاي نواحي کوهستاني شهرستان ) مهاجرت(این مسئله 

 . منود بیشرتي داشته است

میزان مهاجرت بعد از بروز پدیده خشکسايل در ) : ١٦-٤(جدول مشاره 

  )١٣٨٦سال (روستاهاي دشيت و کوهستاني 

  ١٣٨٧ ،يدانیم يافته های: ماخذ 

 مهاجرت روستاهاي دشيت  يتانکوهس يروستاها
 
 
١٣  

۶  
تعداد 

خانوارهایي که 
روستا  به خارج

  نده امهاجرت منود
 
٠  

 
۴  

تعداد 
خانوارهایي که 

روستا  به داخل
 نده امهاجرت منود

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

-۴مشاره  جدول(بر اساس اطالعات شوراهاي اسالمي روستاها 

 ۶شيت جامعـه منونـه جمموعـا    در روستاهاي د ١٣٨۶در سال ) ١۶

خانوار از  ۴خانوار به بريون از روستا مهاجرت منوده اند و 

روستاهاي اطراف یا حيت از شهر به روسـتاهاي دشـيت مهـاجرت    

وضـعیت  : که این خود ناشي از عوامل خمتلفي چون ( ،منوده اند

زمـني زراعـي و ارزان بـودن     ،هبرت روستاهاي دشيت بـه حلـاظ آب  

در حـايل کـه در   ) منازل نسبت به شهر مـي باشـد  اجاره هباي 

 ١٣جمموعـا   ١٣٨۶روستاهاي کوهستاني جامعـه منونـه در سـال    

خانوار به بريون از روستا مهاجرت منوده اند و مهاجرتي نیز 

به عبارت دیگر مي  .به داخل این روستاها صورت نگرفته است

 توان گفت پدیده خشکسايل در روستاهاي کوهستاني در مقایسـه 

با روستاهاي دشيت مهاجران بیشـرتي را روانـه مراکـز شـهري     

 .منوده است

قبل و آب در روستاهاي جامعه منونه  متیقبررسي  -٣-۴-۵

 ده خشکسايلیبعد از وقوع پد

نتایج پرسشگري از شوراهاي اسالمي در رابطه با قیمت آب 

در قبل و بعد از پدیده خشکسايل تفاوت حمسوسي را نشـان مـي   

 .دهد
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قبل و بعد بررسي قیمت آب در روستاهاي منونه ) : ١٧-۴(ل مشاره جدو

 ده خشکسايلیاز وقوع پد

  ١٣٨٧ ،يدانیم يافته های: ماخذ 

  بعد از وقوع خشکسايل  قبل از وقوع خشکسايل مت آب در روستایق
  درصد  يفراوان  درصد  يفراوان

 ٨/٦٦ ٤ ٠ ٠ ادیز يلیخ
 ٦/١٦ ١ ٠ ٠ ادیز

 ٦/١٦ ١ ٤/٣٣ ٢ متوسط
 ٠ ٠ ٦/٦٦ ٤ کم
 ٠ ٠ ٠ ٠ چیه
 ١٠٠ ٦ ١٠٠ ٦ ع کلمج
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قبل و  بررسي قیمت آب در روستاهاي منونه) : ١٢-۴(منودار مشاره 

 ده خشکسايلیبعد از وقوع پد

   

  

  

  

  

  

  

  ١٣٨٧ ،يدانیم يافته های: ماخذ 

بنابراین مي توان گفت که از دیدگاه شـوراهاي اسـالمي    

ــه   ــه منونـــ ــتاهاي جامعـــ ــ (روســـ ــم از دشـــ   يتاعـــ

بروز پدیده خشکسايل تاثري زیادي بـر افـزایش   ) و کوهستاني 

 .قیمت آب در روستاها داشته است

  

   جمع بندي و نتیجه گیري -4-6

 زندگي بشـر با توجه به مطاليب که بیان شد مي توان گفت 

قـرار   يعـ یدر سراسر جهان مهواره در معرض انواع خماطرات طب

ها و اشـي از فعالیتـ  ین خطرات و حوادث ناز ا يکه خبش دارد

 ،ل زلزلـه یـ از قب يکیو ژئومورفولوژ  شناخيتنيزم يندهایفرا
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که از  يعیاز حوادث طب است و خبشي دیگر... سیل و ،آتشفشان

حوادث ناشـي   ،برخوردارند يشرتیبه نسبت ب يو گسرتدگ يفراوان

از فرآیندهاي آب و هوایي یا به عبارتي اقلیمي مي باشـند  

پدیده ها تا حدود زیادي به خمتصـات   که شدت و فراواني این

ژه یـ بـه و  یيت آب و هـوا یوضـع . جغرافیایي حمل بستگي دارد

ع یـ و توزي جمموع بارندگ ،درجه حرارت ( یيات آب و هوایريتغ

 يطـوالن  ي دوره هـا نيانگیـ  مني ساهلا و هم بـ نياغلب هم ب) آن

عامـل   ،میک اقلـ یـ ات در داخل یرين تغیا. متفاوت است ،مدت

 سـال  نيبـ  يحمصوالت زراعـ  يفیو ک يت در عملکرد کمتفاو ياصل

 ).٢٣: ١٣٧٩ ،يج(متفاوت است  يها

در این حتقیق به  منظور ارزیابي نقش عوامـل اکولوژیـک   

بر فقر اقتصادي سکونتگاههاي روستایي شهرستان فرضیه هایي 

هتیه و تدوین گردید و بـه منظـور آزمـون ایـن فرضـیات از      

ران حملي روستاها پرسشگري بـه  جامعه آماري کشاورزان و مدی

متغريهاي اکولوژیکي که در این حتقیق مـورد سـنجش   . عمل آمد

و ) پدیده خشکسـايل (کمبود بارش : قرار گرفت عبارت بود از 

 ).کاهش درجه حرارت و بروز خيبندان(درجه حرارت 

با توجه به نظر سنجي هاي به عمل آمده از هبره برداران 

) خشکسايل و خيبندان(عوامل اکولوژیک  ،روستایي و مدیران حملي

توسعه کشاورزي را در منطقه مورد مطالعه با حمدودیت روبرو 
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ساخته سبب کاهش درآمد خانوارهاي روستایي شده است که این 

موضوع نیز به نوبه خود اثرات منفي مهچون افـزایش مهـاجرت   

ن یبا توجه به ا. از روستا به شهر را به دنبال داشته است

و از مجلـه حمـدوده مـورد     رانیـ از کشور ا يمت عمده اکه قس

مه خشک واقع شده یدر منطقه خشک و ن )شهرستان کامشر(مطالعه

و  ياز حلـاظ اقتصـاد  ) دمـا و بـارش  ( يجـو  يمولفه ها ،است

بـه   این مولفه ها. ي مي باشندت فراوانیامه يدارا ياجتماع

ر و به تبع آن در اقتصـاد هـ   يم در امر کشاورزیصورت مستق

ن یـ شـناخت ا  بـر ایـن اسـاس   . نددار یي به سزاريمنطقه تاث

ي اقتصـاد  يها يزیبرنامه ر يدر راستا يمولفه ها کمک بزرگ

 . باشد يموجود م يعیمناسب از منابع طب يورو هبره 
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 مقدمـه 

با توجه به مطالعات اجنام شده درباره فقـر  ن فصل یادر 

تـدوین پرسشـنامه و    ،مشـاهده  ،و با اجنام عملیـات میـداني  

مصاحبه با خانوارهاي روستایي نواحي دشيت و کوهستاني و به 

کار گريي نظرات مسئوالن روسـتاهاي شهرسـتان کـامشر فرضـیات     

بـراي بررسـي   . حتقیق مورد بررسي و آزمـون قـرار مـي گـريد    

فرضیات از آزمون هاي ناپارامرتي و جداول توافقي اسـتفاده  

 .شده است

 

 اتیـآزمون فرض -١-۵

 فرضیه اول  -١-١-۵

شهرسـتان   یيروسـتا  يسـکونتگاهها  يان فقر اقتصادیم « 

 .» وجود دارد يک رابطه معناداریکامشر با عوامل اکولوژ

در فصل دوم حتقیق بیان منودمي که فقر مي تواند بـه طـرق   

بر حمور خط فقر کـه   ،دیدگاه اقتصادي سنيت. خمتلف سنجیده شود

متمرکـز مـي    ،صرف هزینـه اسـت  اساس آن بر مصرف و روش هاي 

با آن که خط فقر یک سنجش مهـم میـزان فقـر در یـک     . باشد

کشور در واحد زمان حمسوب مي شود اما ذکـر ایـن نکتـه الزم    

است که بدانیم فقر مهیشه میزان درآمد مـردم را حتـت تـاثري    

مهان گونه که قبال نیز اشاره شـد شـاخص فقـر    . قرار مي دهد

درآمد خانوارهـاي روسـتایي در نظـر     ،اقتصادي در این حتقیق

نقـش    ،بنابراین به منظور بررسي فرضیه اول. گرفته شده است
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فقـر  (عوامل اکولوژیکي بر کاهش درآمـد خـانوار روسـتایي    

به صورت جداگانه مورد بررسـي قـرار مـي    ) اقتصادي خانوار

 . گريد

فقـر   و عوامـل اکولوژیـک   بررسي وجود رابطه میان براي

 ،شهرستان) يو کوهستان دشيت(یي روستا يگاههاسکونت ياقتصاد

ها کیفـي هسـتند از آزمـون کـاي دوي یـک مـتغريه       چون متغري

 .استفاده شده است
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ي د حمصوالت زراعیتولاثر خشکسايل بر کاهش  يبررس -

 شهرستان

               
 )١-۵(جدول مشاره 
 
 
 
 

چون یک متغري کیفي دارمي از آزمون کاي دوي یک متغريه 

 .تفاده مي شوداس
 )٢-۵(جدول مشاره 

 

 

 

 

نتایج حاصـل از آزمـون را نشـان مـي     ) ٢-۵(جدول مشاره 

 ٠.٠۵و از  ٠.٠٠٠چون مقدار سطح معين داري برابر بـا  . دهد

و ) بـروز پدیـده خشکسـايل   (روسـتا  کمرت شده بنابراین میان 

بـه  . رابطه معناداري وجود داردید حمصوالت زراعي میزان تول

طور کلي کاهش نزوالت جوي و عدم پراکنش مناسب آن در فصـول  

و بروز پدیـده   کاهش آبدهي منابع آبيعامل اصلي  ،خمتلف سال

خشکسايل مي باشد که تبعات منفي فراوانـي را در اقتصـاد و   

 .زندگي روستاییان شهرستان بر جاي گذارده است

 270.546 آماره کاي دو
 1 درجه آزادي
 000. سطح معين داري

 

 
تعداد فراواني 

 فراواني مورد انتظار مشاهده شده
عدم وجود 

 156.5 11 رابطه
 156.5 302 وجود رابطه

  313 مجع کل
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د یزان تولیو  میان نوع خاک روستا رابطه م يرسبر -
 يحمصوالت زراع
 )٣-۵(جدول مشاره 

چون یک متغري کیفي دارمي از آزمون کـاي دوي یـک مـتغريه    

 .استفاده مي شود

 )۴-۵(اره جدول مش
   

  
  
  

  

چـون  . مشاهده مي شود) ۴-۵(نتایج آزمون در جدول مشاره 

کمـرت   ٠.٠۵شـده و از   ٠.٠٢٠مقدار سطح معين داري برابر با 

و میزان تولیـد حمصـوالت    است بنابراین میان نوع خاک روستا

بدین معين که خانوارهاي . دارد زراعي رابطه معناداري وجود

روستایي جامعه منونه اعم از دشيت و کوهستاني اعتقاد داشته 

اند که خاک نیز به عنوان یکي از عوامـل اکولـوژیکي حمـیط    

بر نوع کشت یک منطقه تاثري گذار بوده و حـيت میـزان    ،طبیعي

به عبارت دیگر پتانسیل تولید . تولید را نیز تعیني مي کند

به شرایط غالـب اقلیمـي و خـاکي     ،عي در یک ناحیهگیاه زرا

 
تعداد فراواني 

 فراواني مورد انتظار مشاهده شده
 156.5 18 عدم وجود رابطه

 156.5 295 وجود رابطه
  313 مجع کل

 
 5.371 آماره کاي دو
 1 درجه آزادي

 020. سطح معين داري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

و بـه تبـع آن   (بستگي دارد و به مهان نسبت میـزان تولیـد   

 . را نیز حتت تاثري قرار مي دهد) میزان درآمد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

) نامهواري هـا (بررسي رابطه میان وضعیت توپوگرايف روستا  -

 با میزان تولید حمصوالت زراعي

 )۵-۵(جدول مشاره 
 

 
 تعداد فراواني
 مشاهده شده

فراواني مورد 
 انتظار

عدم وجود 
 156.5 27 رابطه

 156.5 286 وجود رابطه
  313 مجع کل

 

چون یک متغري کیفي دارمي از آزمون کاي دوي یک متغريه 

 .استفاده مي شود

 )۶-۵(جدول مشاره 
 
 
 

  

 
  
  
  

. شـود  يمشـاهده مـ  ) ۶-۵(جدول مشاره در نتایج آزمون   

 ٠.٠۵شـده و از   ٠.٠٠٠برابر بـا   يدار چون مقدار سطح معين

نـامهواري  (وضعیت توپوگرايف روسـتا   انین میکمرت است بنابرا

بـا میـزان تولیـد حمصـوالت زراعـي      ) ها و وجود شیب در زمني

بـه عبـارت دیگـر خانوارهـاي     . رابطه معناداري وجود دارد

بـر ایـن   ) اعم از دشـيت و کوهسـتاني  (عه منونه روستایي جام

باورند که وضعیت توپوگرايف زمني یکي از مهمرتین عوامل موثر 

. براي هبره برداري کشاورزي از زمني در یک ناحیه مـي باشـد  

 214.316 آماره کاي دو
 1 درجه آزادي
 000. سطح معين داري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

وجود خاک هاي فقري در نواحي کوهستاني از میـزان رانـدمان   

ار تولید کاسته و اقتصاد خانوار روستایي را حتت تـاثري قـر  

 ،روستاییان اظهار داشته اند که در شیب هـاي تنـد  . مي دهد

حيت به کارگريي ماشني آالت بسـیار سـاده زراعـي بـا دشـواري      

 . روبروست

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

د درجـه حـرارت و بـروز    یان کاهش شـد یرابطه م يبررس -

 در روستا يد حمصوالت زراعیزان تولیبندان با مخيده یپد

   )٧-۵(جدول مشاره 
 

تعداد فراواني 
 هده شدهمشا

فراواني مورد 
 انتظار

 156.5 5 عدم وجود رابطه
 156.5 308 وجود رابطه

  313 مجع کل
  

چون یک متغري کیفي دارمي از آزمون کـاي دوي یـک مـتغريه    

 .استفاده مي شود

 )٨-۵(جدول مشاره 
  
  
  
  

  

  

. شـود  يمشـاهده مـ  ) ٨-۵(ل مشاره جدونتایج آزمون در   

 ٠.٠۵شـده و از   ٠.٠٠٠برابر بـا   يدار چون مقدار سطح معين

کـاهش شـدید درجـه حـرارت و بـروز       انین میکمرت است بنابرا

با ) به عنوان یکي از عوامل اکولوژیکي حمیط(پدیده خيبندان 

میــزان تولیــد حمصــوالت زراعــي در روســتاهاي جامعــه منونــه  

رابطه معنـاداري وجـود    ،)شيت و کوهستانياعم از د(شهرستان 

با توجه به مطالب بیان شده و اجنام آزمـون هـا مـي    . دارد

 يسـکونتگاهها  يان فقـر اقتصـاد  یـ م: توان نتیجه گرفت که 

 يک رابطه معناداریشهرستان کامشر با عوامل اکولوژ یيروستا

  .وجود دارد

 
 88.607 آماره کاي دو
 2 درجه آزادي
 000. سطح معين داري

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 .شود يد مییق تایه اول حتقین فرضیبنابرا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 ه دوم یفرض -٢-١-٥

 يرا بــر روســتاها يعرتیک اثــرات ســریــعوامــل اکولوژ «

جـه  یگذاشته و در نت دشيتي سه با روستاهایدر مقا يکوهستان

 .» دیمنا يرتر میب پذیرا آس يکوهستان يروستاها

عوامل اکولوژیک بـر فقـر    يگذار زان اثریم يبراي بررس

 نيسه بـ یشهرستان و اجنام مقا یيروستا يسکونتگاهها ياقتصاد

چـون متغريهـا کیفـي     ،)يو کوهسـتان  دشـيت (پ روستاها یدو ت

بـراي  . هستند باید از آزمون هاي ناپارامرتي استفاده شـود 

متغريهایي که داراي دو سـطح هسـتند از جـداول تـوافقي  و     

براي متغريهایي که داراي چند سطح رتبه اي هستند از آزمون 

 .استفاده مي شود ١یومان ویتين

بـه   ير کشت هبـره بـرداران زراعـ   یح ززان سطیم يبررس -

  يو کوهستان دشيت يک روستاهایتفک

 تينیـ ومـان و یش از دو سطح دارد از آزمـون  یچون سوال ب

ک یمیانگني رتبه ها را به تفک) ٩-٥(جدول . شود ياستفاده م

 .دهد ينشان م یيروستا يسکونتگاهها

 یيمیانگني رتبه ها در سکونتگاههاي روستا) : ٩-۵(جدول مشاره 
  

 جمموع رتبه ها میانگني رتبه تعداد روستاها
 34642.50 158.91 218 روستاهاي دشيت
روستاهاي 
 14498.50 152.62 95 کوهستاني

 مجع
 313   

                                                        
توان از آزمون  اگر بخواهیم دو جامعه مستقل را از نظر یک متغیر با هم مقایسه کنیم به طوري که این متغیر کیفی باشد نمی - 1
t هاي ناپارامتري نظیر یومان ویتنی استفاده کرد اده کرد بلکه باید از آزموناستف  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

چـون  . نتایج حاصل از آزمون را نشان مي دهـد ) ١٠-٥(جدول 

 ،کمـرت شـده  ٠٥/٠و از ٠٣/٠مقدار سطح معناداري برابـر بـا   

از نظـر سـطح   ) دشت و کوهستان(ستا پ رویبنابراین بني دو ت

کـه در   ن معـين یبـد . زیر کشت تفاوت معنـاداري وجـود دارد  

ــتاها ــيت يروسـ ــتاها   دشـ ــر خـــالف روسـ    يکوهســـتان يبـ

مسـطح مواجـه    ي هـا نينامرغوب و کمبود زم يبا مشکل خاک ها

 نيزمـ  يدارا ،جه اکثر کشاورزان ساکن در دشتیم در نتیستین

 يحـال آنکـه در روسـتاها    ،اس بـوده یبزرگ مق يکشاورز يها

 ي هـا نيل وجـود زمـ  یواقع در کوهستان اغلب کشاورزان به دل

اس بــه زراعــت و یــو نــامهوار در قطعــات کوچــک مق يســنگالخ

 . مشغولند يباغدار
 

آزمون حاصل از بررسي سطح زیر کشت هبره  ) :١٠-٥(جدول مشاره 
 دشت و کوهستان برداران زراعي به تفکیک

 
  

 
  

 9938.500 آماره یومان ویتين
 14498.500 آماره ویلکاکسون

 z -.602آماره
سطح معين د اري براي آزمون تقریيب 

 0.03 دوطرفه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

بررسي ارزش یک هکتار زمني زراعي بـراي خریـد ملکـي بـه      -

 )دشت و کوهستان(تفکیک روستاها

چون سوال بیش از دو سطح دارد از آزمـون یومـان ویـتين    

 رتبـه هـا را بـه    نيانگیـ م) ١١-٥(جـدول  . استفاده مي شود

 . دهد يک روستاها نشان میتفک

  رتبه ها در روستاهانيانگیم) : ١١-٥(جدول مشاره 
 جمموع رتبه ها  رتبه هانيانگیم تعداد روستاها

 19848.00 208.93 95 دشيت يروستاها
 يروستاها
 يکوهستان

218 134.37 29293.00 

   313 مجع

. زمون را نشـان مـي دهـد   نتایج حاصل از آ) ١٢-٥(جدول 

کمـرت شـده    ٠.٠٥و از  ٠.٠٠٠چون سطح معناداري برابـر بـا   

 يبـرا  يپ روستا از نظر ارزش زمني زراعـ یبنابراین بني دو ت

که ارزش  ن معينیبد. تفاوت معناداري وجود دارد ،يد ملکیخر

شرت یب) خبش کوه سرخ(شهرستان  يه کوهستانیدر ناح ي زراعنيزم

 نياز کمبود زم ين خود ناشیتان است که اشهرس دشيت ياز نواح

 .شهرستان است يه کوهستانیدر ناح زیمسطح و خاک حاصلخ

 
آزمون حاصل از بررسي ارزش یک هکتار زمني  ) :١٢-٥(جدول مشاره 

 زراعي براي خرید ملکي به تفکیک روستاهاي دشيت و کوهستاني

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 

 

 

 

 
 

  
  تينیومان ویآماره 

5422.000 
 لکاکسونیآماره و

 
 

29293.000 
 zآماره     

 
 

-7.178 
 يبیآزمون تقر يبرا يد ار سطح معين

 دوطرفه
0.000 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

ک یبه تفک يد ملکیخر يک ساعت آب برایارزش  يبررس -

 ) دشت و کوهستان(روستاها 

چون سوال بیش از دو سطح دارد بنابراین از آزمون 

تبه میانگني ر) ١٣-٥( در جدول. یومان ویتين استفاده مي شود

 .نشان داده شده است يو کوهستان دشيت يها در سکونتگاهها
  

  رتبه ها در روستاهانيانگیم) : ١٣-۵(جدول مشاره 
 جمموع رتبه ها میانگني رتبه ها تعداد روستاها

 20690.50 217.79 95 روستاهاي دشيت
روستاهاي 
 کوهستاني

218 130.51 28450.50 

   313 مجع
 

. ل از آزمون را نشـان مـي دهـد   نتایج حاص) ١٤-٥(جدول 

کمـرت شـده    ٠.٠٥و از  ٠.٠٠٠چون سطح معناداري برابـر بـا   

ــني دو ت  ــابراین ب ــبن ــاوت  ی ــر ارزش آب تف ــتا از نظ پ روس

 يک ساعت آب بـرا یارزش  که ن معينیبد. وجود دارد يمعنادار

 يشرت از نواحیشهرستان ب يه کوهستانیدر ناح يمصارف کشاورز

ن اسـت کـه کشـاورزان سـاکن در     یا ن امریل ایدل. است دشيت

شرت بـه  یمزارع خود ب ياریآب يشهرستان برا يه کوهستانیناح

بوده و کـاهش   يمتک) رودخانه ها و چشمه سارها( يسطح يآهبا

سبب کاهش  ده خشکسايلی و بروز پدرياخ يدر سال ها ينزوالت جو

رودخانـه هـا و بعضـا خشـک شـدن آـا        يزان آبدهی مريچشمگ

سـه بـا   یدر مقا ين نـواح یجه ارزش آب در ایتدر ن ،دهیگرد

 .افته استیش یشهرستان افزا دشيت ينواح

 
 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 يک ساعت آب برایارزش  يآزمون حاصل از بررس ) :١٤-٥(جدول مشاره 
 يو کوهستان دشيت يک روستاهایبه تفک يد ملکیخر

  
  

 4579.500 آماره یومان ویتين

 28450.500 آماره ویلکاکسون

 z -8.131آماره 

سطح معين داري براي آزمون تقریيب دو 
 طرفه

0.000 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

بررسي  وجود فرسایش در زمني هاي کشـاورزي روسـتاها     -

 )دشيت و کوهستاني(
 

  

 )١۵-۵(جدول مشاره 
عدم وجود  وجود فرسایش مجع کل

 فرسایش
  

روستاهاي 
 تعداد ١۴ ٨١ ٩۵ کوهستاني

 درصد ٧/١۴ ٣/٨۵ ١٠٠
 روستاهاي تعداد ٧٣ ١۴۵ ٢١٨

 درصد ۵/٣٣ ۵/۶۶ ١٠٠ دشيت
  

سطح معناداري . قرار دارد) ١٦-٥(نتایج آزمون در جدول 

 يبنابراین بني روستاها ،کمرت است ٠.٠٥واز  ٠.٠٠١برابر با 

 ي هـا نيش زمـ یزان فرسـا یشهرستان به حلاظ م يو کوهستان دشيت

طبـق آمـار بـه دسـت      .وجود دارد يتفاوت معنادار يکشاورز

منطقـه  (  ش خاک در خبش کوه سرخ شهرسـتان یزان فرسایآمده م

شرت بـوده اسـت کـه    یب دشيت يسه با نواحیدر مقا ،)يکوهستان

ــا ــیـــ ــود ناشـــ ــ ين خـــ ــب زیاز شـــ ــیـــ    نياد زمـــ

در . اسـت  ي و شخم اراضي در جهت شیب توپوگرايفن نواحیدر ا

 ینيب دار آب باران قبل از آن که جذب شود به مست پـا ی شنيزم

 ي محـل مـ  ینيرا با خود به مست پاابد و ذرات خاک ی يان میجر

د کـه  ريتوانـد اجنـام گـ    يمـ  يزمـان  يکند حال آنکه کشاورز

 .به پوشش خاک وارد نشود يخسارت

 
آزمون حاصل از بررسي وجود فرسایش در زمني ) : ١۶-۵(جدول مشاره 

 هاي کشاورزي به تفکیک دشت و کوهستان

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 

 

 

 

 ) يو کوهستان دشيت(ش در روستاها یزان فرسایبررسي م -

پ روسـتاها  یـ میانگني رتبـه هـا در دو ت  ) ١٧-٥(درجدول 

 .نشان داده شده است
  

 میانگني رتبه ها در روستاها) : ١٧-۵(جدول مشاره 
 ها رتبه  جمموعه میانگني رتبه ها تعداد روستاها

 11736.00 144.89 81 روستاهاي دشيت
روستاهاي 
 13915.00 95.97 145 کوهستاني

   226 مجع کل
 

ســطح . دهــد ينتــایج آزمــون را نشــان مــ) ١٨-٥(جــدول 

بنابراین بني  ،کمرت است ٠.٠٥واز  ٠.٠٠٠معناداري برابر با 

ز تفـاوت  ی ننيش زمیزان فرسایپ روستا به حلاظ شدت و میدو ت

ش در یکـه شـدت عمـل فرسـا     ن معينیبد. وجود دارد يمعنادار

 .است دشيت يش از نواحیشهرستان ب يکوهستان ينواح
 
  

 نيش در زمیزان و شدت فرسایم يآزمون حاصل از بررس) : ١٨-۵(جدول 
 دشت و کوهستان کیبه تفک يکشاورز يها

 

 

 
مقدارآماره 

 آزمون
درجه 
 يآزاد

 يبرا يارسطح معين د
 دوطرفه يبیمون تقرآز

 يآماره آزمون ک
 001. 1 11.590 سنريدو پ

   313 تعداد مشاهدات

  

  آماره یومان ویتنی
3330.000 

  آماره ویلکاکسون
13915.000 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها  
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

کوچکي یا بزرگي (زراعي  يراضوسعت ارابطه میان  يبررس -

 )ک دشت و کوهستان یبه تفک( د یتول با میزان) قطعات 

تعداد و درصدها نشان داده شده ) ١٩-٥( مشاره جدول در

 .است

 )١٩-۵(جدول مشاره 
عدم وجود  وجود رابطه مجع کل

 رابطه
  

روستاهاي 
 تعداد ٣ ٩٢ ٩۵ کوهستاني

 درصد ٢/٣ ٨/٩۶ ١٠٠
روستاهاي  تعداد ١٠ ٢٠٨ ٢١٨

 درصد ۶/۴ ۴/٩۵ ١٠٠ دشيت

سطح معناداري . قرار دارد) ٢٠-٥(نتایج آزمون در جدول 

پ یـ بنابراین بني دو ت ،شرت شدهیب ٠.٠٥واز  ٠.٧٦١برابر با 

نکـه  یا عـين ی. ن حلاظ تفاوت معناداري وجود نداردیروستا بد

ان ساکن در ییو هم روستا دشيت يان ساکن در نواحییهم روستا

 يزراعـ  ياعتقـاد دارنـد کـه وسـعت اراضـ      يکوهستان ينواح

د اثرگـذار اسـت   یبر راندمان تول) قطعات يا بزرگی يکوچک(

تـوان از انـواع    يع مین باورند که در مزارع وسیآا بر ا

ش ید را افـزا یـ هبره گرفت و راندمان تول ي آالت کشاورزنيماش

 .داد

 
بر  يسعت اراض وريتاث حاصل از بررسي آزمون) : ٢٠-۵(جدول مشاره 

 یدات زراعيزان تولیم
 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 

مقدارآماره  
 آزمون

درجه 
 يآزاد

سطح معين 
 يبرا يارد

آزمون 
 يبیتقر

 دوطرفه

سطح معين داري 
براي آزمون 

 ق دوطرفهیدق

دو  يآماره آزمون ک
  560. 1 340. سنريپ

  550. 1 357. یينسبت درست منا
 0.761    شریق فیآزمون دق

 تعداد مشاهدات
313    

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

د در یراندمان تول گذاري وسعت اراضي بر زان اثریم يبررس -

  يو کوهستان دشيت يروستاها

پ روستا نشـان  یمیانگني رتبه ها در دو ت) ٢١-٥(درجدول 

 .داده شده است

 سکونتگاههاي روستایي رتبه ها در نيانگیم) : ٢١-٥(جدول 
 جمموع رتبه ها میانگني رتبه ها تعداد روستاها
 35398.00 162.38 218 دشيتروستاهاي 

روستاهاي 
 13743.00 144.66 95 کوهستاني

   313 مجع

سطح معناداري . قرار دارد) ٢٢-٥(نتایج آزمون در جدول 

پ یبنابراین بني دو ت ،شرت استیب ٠.٠٥و از  ٠.٠٧٦برابر با 

زان یـ بـر م  يوسـعت اراضـ   يزان اثرگـذار یـ روستا به حلاظ م

سـاکنان   عـين ی. داري وجود نداردد تفاوت معين یراندمان تول

ده اند که یعق نیبر ا يمهگ يو کوهستان دشيت از روستاها اعم

د یـ زان تولیبر م يادی زريتاث يزراع ياراض يا کوچکی يبزرگ

 .دارد

 
وسعت اراضي حاصل از بررسي تاثري آزمون  ) :٢٢-٥(جدول مشاره 

 زراعي بر میزان تولید به تفکیک دشت و کوهستان
 

 

 

 

 

 9183.000 تينیمان وویآماره 
 13743.000 لکاکسونیآماره و

 z -1.776آماره
 يبیآزمون تقر يبرا يدار سطح معين

 076. دو طرفه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

دشيت (پذیري یا مهاجر فرسيت در روستاها مهاجروضعیت  يبررس -

 )يکوهستانو

 )٢٣-٥(جدول مشاره 

 مجع مهاجر فرست ریمهاجر پذ  
 ٢١٨ ٣ ٢١۵ تعداد دشيت يروستاها

 ١٠٠ ١.۴ ٩٨.۶ درصد
 ٩۵ ٩۵ ٠ تعداد يکوهستان يروستاها

 ١٠٠ ١٠٠ ٠ درصد
  

سطح معناداري . قرار دارد) ٢۴-۵(نتایج آزمون در جدول 

پ یـ کمرت است بنابراین بـني دو ت  ٠.٠۵و از  ٠.٠٠١برابر با 

ن یبد. تفاوت معين داري وجوددارد روستا به حلاظ مهاجر فرسيت

کمرت مهاجر فرست بوده اما در مقابـل   دشيت يکه روستاها معين

 .باشند يار مهاجر فرست میبس يکوهستان يروستاها
ر پذیري و مهاجحاصل از بررسي وضعیت  آزمون: ) ٢۴-۵(جدول مشاره 

 مهاجر فرسيت روستاها به تفکیک دشت و کوهستان
  

 

مقدارآماره 
 آزمون

درجه 
 يآزاد

 سطح معين
 يبرا يدار

آزمون 
 يبیتقر

 دوطرفه

   معين سطح
 يبرا يدار

ق یآزمون دق
 دوطرفه

دو  يآماره آزمون ک
  251. 1 1.320 سنريپ

     شریق فیآزمون دق
    .001 

    313 تعداد مشاهدات

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 )دشت و کوهستان(روستاها مهاجر فرسيتمیزان بررسي  -

 میانگني رتبه ها در روستاها) : ٢۵-۵(جدول مشاره 

 

 

 

 
  

سطح معناداري . قرار دارد) ٢٦-٥(نتایج آزمون در جدول 

پ  یـ ین بـني دو ت اکمرت است بنـابر  ٠.٠٥واز  ٠.٠٠١برابر با 

وجـود   يتفـاوت معنـادار   زان مهاجر فرسـيت یروستا به حلاظ م

در  يکوهستان يروستاها زان مهاجر فرسيتین که میا عينیدارد 

 .شرت استیب يلیخ دشيت يسه با روستاهایمقا

 

حاصل از بررسي میزان مهاجر فرسيت آزمون ) : ٢۶-۵(جدول مشاره 

 )دشت و کوهستان( روستاها
 

 
 تينیومان ویآماره 

 
7931.500 

 31802.500 لکاکسونیآماره و
 z -3.470آماره

آزمون  يبرا يدار سطح معين
 001. دو طرفه يبیتقر

  
  

 نيانگیم تعداد  روستاها
 موع رتبه هاجم رتبه

 31802.50 145.88 218  دشيت يروستاها
 يروستاها
 يکوهستان

 95 182.51 17338.50 
   313  مجع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 )تانسدشت و کوه(روستاها  يریزان مهاجر پذیبررسي م -

 
 

  رتبه ها در روستاهانيانگیم) : ٢٧-۵(جدول مشاره 
 

 نيانگیم تعداد روستاها
 جمموع رتبه ها رتبه

 26680.00 134.75 198 دشيت يروستاها
 2481.00 57.70 43 يکوهستان يروستاها

   241 مجع
 

سطح معين داري . قرار دارد) ٢٨-٥(نتایج آزمون در جدول 
پ یـ بنابراین بني دو ت ،کمرت است ٠.٠٥و از  ٠.٠٠٠برابر با 

وجـود   يدار تفـاوت معـين   يریزان مهاجر پذیروستا به حلاظ م
شـان   يریزان مهـاجر پـذ  یم دشيت ينکه روستاهایا عينی ،دارد

 .است يکوهستان يشرت از روستاهایب يلیخ
 

میزان مهاجر پذیري حاصل از بررسي آزمون ) : ٢٨-۵(جدول مشاره 

 )دشيت و کوهستاني(روستاها 
 

 1535.000 تينیومان ویآماره 

 2481.000 لکاکسونیآماره و

 z -6.914آماره 

آزمون  يبرا يدار سطح معين
 000. دو طرفه يبیتقر

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

خشکس             اليکمبوداراض          يیخبن            دانس      ایر

ص   د
در
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20.0%

10.0%

0.0%
3.16

35.79

6.32

54.74

1.38

47.25

0.0

51.38

کوھس           تاني
دش        تي

روس     تا

ــي  - ــل اکولــوژبررس ــد  بــر کــاهشمــوثر  يکیعوام درآم

 )دشت و کوهستان(  یيروستا يخانوارها

 )٢٩-۵(جدول مشاره 
کمبود  بندانخي ریسا مجع

 نيزم
   خشکسايل

 يروستاها تعداد ١١٢ ٠ ١٠٣ ٣ ٢١٨
 درصد ۴/۵١ ٠ ٢/۴٧ ۴/١ ١٠٠ دشيت

 يروستاها تعداد ۵٢ ۶ ٣۴ ٣ ٩۵
 درصد ٧/۵۴ ٣/۶ ٨/٣۵ ٢/٣ ١٠٠ يکوهستان

  ١٣٨٧ ،یافته هاي میداني: ماخذ 

بررسي عوامل اکولوژیکي موثر بر کاهش درآمد : )١-۵(منودار مشاره 

 خانوارهاي روستایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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شــود در  يمشــاهده مــ) ١-۵(مهــان گونــه کــه در منــودار 

بندان به عنوان خيو سپس  ابتدا خشکسايل دشيت ينواح يروستاها

در . ان شـده انـد  یـ ب يعوامل موثر بر کـاهش حمصـوالت زراعـ   

 عينی گونه بوده نيت به مهیز وضعین يکوهستان ينواح يروستاها

ن عوامـل  یـ بنـدان بـه عنـوان مهمرت   خيو سـپس   ابتدا خشکسايل

. شـده انـد   معـريف  يموثر بر کاهش حمصـوالت زراعـ   يکیاکولوژ

کمبـود مقـدار   ( ده خشکسـايل یپ روستا پدین هر دو تیبنابرا

صول و ن عامل کاهش حمی و مهمرتنيرا به عنوان اول) يمنابع آب

 يم در سطح شهرستان  معريف  یيبه تبع آن کاهش درآمد روستا

 . ندیمنا

 ١٣۶٨-١٣٨۶بارندگي در سال هاي  ات جمموعیريتغ) :  ٢-۵(منودار مشاره 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

نتایج جتزیه و حتلیل هاي آماري تغیريات : )٣٠-۵(جدول مشاره 

 ١٣۶٨-١٣٨۶بارندگي در سال هاي 

 

 
          

 
 

ســاله  ١٨میــانگني بــارش در  دوره ) ٣٠-۵(ل مشــاره در جــدو
در . میلي مـرت مـي باشـد    ٢٢٠.٩۴٧۴برابر با ) ١٣۶٨ -١٣٨۶(

کمرت ) ٢٢٠.٩۴٧۴(سال هایي که جمموع بارندگي از این میانگني 
گونـه   مهان. شده است شهرستان دچار پدیده خشکسايل بوده است

در  يرنـدگ شود جمموع با يمشاهده م) ٢-۵(که در منودار مشاره 
ان شده ی بنيانگی از مرياخ ياغلب سال ها به خصوص در سال ها

ن سـال هـا بـا    یـ جه شهرستان کامشر در ایکمرت بوده و در نت
 . مواجه بوده است خشکسايل

دشـيت و  (دو تیـپ روسـتا     هـاي كـه بـني    با توجه به مقایسـه 
گرفـت و بـا توجـه بـه نتـایج آمـاري و         اجنـام ) كوهسـتاني 

توان نتیجه گرفـت كـه عوامـل اكولوژیـك      ق ميهاي حتقی یافته
تري را بر روستاهاي كوهسـتاني در مقایسـه بـا     اثرات سریع

روستاهاي دشيت گذاشته و در نتیجه روسـتاهاي كوهسـتاني را   
بنابراین فرضیه دوم حتقیق نیز تائید . مناید پذیر تر مي آسیب

 .شود مي

حدا جمموع
 کثر

حدا
 قل

دام
نه 
تغی
یرا
 ت

ضری
ب 
کشی
 دگي

ضری
ب 
چول
 گي

واریا
 نس

احنراف 
استان
 دارد

میانگ
 ین

3742.00 394.90 93.80 301.10 1.048 1.212 6490.242 80.56204 220.9474 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

 ه سوم یفرض -٣-١-۵

 رين تاثیشرتیب ده خشکسايلیدک پیان عوامل اکولوژیدر م « 

 .» دارد یيرا بر فقر روستا

براي بررسي این فرضیه باید از آزمون کاي دو یک متغريه 

 .استفاده شود

فراواني هاي مشاهده شده و فراواني هاي ) ٣١-٥(جدول 

فراواني مشاهده شده براي . مورد انتظار را نشان مي دهد

 .مورد اول یعين خشکسايل بیشرتین است

 )٣١-۵(ول مشاره جد
 

 Observed N Expected N Residual 
 85.8 78.3 164 خشکسايل

 72.3- 78.3 6 کمبود زمني
 58.8 78.3 137 خيبندان
 72.3- 78.3 6 سایر
Total 313   

 

مي باشد، چـون سـطح معـين    ) ٣٢-٥(نتایج آزمون در جدول 

کمـرت اسـت بنـابراین مـي      ٠.٠٥و از  ٠.٠٠٠داري برابر با 

ان گفت پدیده خشکسايل بیشرتین تاثري را بـر کـاهش درآمـد    تو

 .روستاییان داشته است
 
 )٣٢-۵(جدول مشاره 

 

 

 

 

Chi-Square 271.498 
df 3 

Asymp. Sig. .000 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

در میـان   عينی ،شود يد مییز تایق نیه سوم حتقین فرضیبنابرا

عوامل اکولوژیک پدیده خشکسايل بیشـرتین تـاثري را بـر فقـر     

 .دارد روستایي

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  جمع بندي فرضیات  - 
ق یحتق يافته هایو  يج آمارین که در نتایبا توجه به ا 

 رياخـ  يسال هـا  يد شده و مشخص شد که طییه ها تایه فرضیکل

ده یـ دو پد يعـ یط طبیموجود در حم يکیان عوامل اکولوژیاز م

 ين اثر را بـر کـاهش حمصـوالت زراعـ    یشرتیبندان بخيو  خشکسايل

ان داشـته  ییروسـتا  يبع آن بر  فقر اقتصادشهرستان و به ت

بـه  سـون   ريپ يب مهبسـتگ یجه با اسـتفاده از ضـر  یاست در نت

 .ميپرداز يمبررسي دالیل این امر 

 

رودخانه  يزان دبیزان بارش و می منيرابطه ب يبررس) الف

 شش طراز 

شهرستان  ين رودخانه خبش کوهستانیرودخانه شش طراز مهمرت

ه یـ ناح(از عبـور از خبـش کـوه سـرخ     باشد که پـس   يکامشر م

 ياریـ را در آب يوارد دشت کامشر شده و نقش مهمـ ) يکوهستان

 . کند يفا میخبش کوه سرخ ا ياراض

ضریب مهبستگي میزان بارش و میزان دبي )  : ٣٣-٥(جدول مشاره 

 )١٣٦٨ -١٣٨٥(دوره آماري  رودخانه
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 يسـون بـرا  ريپ يب مهبسـتگ یاز ضـر ) ٣٣-۵(در جدول مشـاره  

. و بارش استفاده شده اسـت  ي دبري دو متغنيرابطه ب یيشناسا

برابر  يردا دهد مقدار سطح معين ين جدول نشان میچنان که ا

 ري دو مـتغ نين بـ یکمرت است بنابرا ٠۵/٠است که از  ٠٠٠/٠با 

ب یوجود دارد و چون مقدار ضـر  يدار و بارش رابطه معين يدب

 دو نيجه رابطه بیاست در نت ٨۴٣/٠مثبت و برابر با  يمهبستگ

 يش میز افزاین يگرید يکیش یبا افزا عينیم است ی مستقريمتغ

 .ابدی

بـه   ياریخسارت بسـ  ،رياخ يها يازدگبندان و سرمخيچون در 

به خصوص باغات انار و انگور شهرستان وارد شـد   ،خبش باغات

فراوان منود بر  مايل يرا متحمل خسارت ها يادیو باغداران ز

ان افـت  یا میم آینیعلت پرداخته و بب ي تا به بررسميآن شد

انار و (ن دو حمصول خاص یا يد برایزان تولیدرجه حرارت و م

 ا نه؟   یوجود دارد  يرابطه ا) انگور

 

 يدب بارش  
 Pearson Correlation 1 .843 بارش
    

Sig. (2-tailed)  .000 
 N 18 18 
 Pearson Correlation .843 1 يدب

 Sig. (2-tailed) .000  

  
N 

18 18 
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زان یـ و م) درجه حـرارت (زان دما ی منيرابطه ب يبررس) ب

 حمصول انار يد برایتول
 

زان یزان درجه حرارت و میم يب مهبستگیضر) :٣۴-۵(جدول مشاره 
 )١٣٧٩ -١٣٨۶(ي دوره آمار د حمصول اناریتول

 

 

 

 

 

 

 يسـون بـرا  ريپ يب مهبسـتگ یاز ضـر ) ٣۴-۵(در جدول مشـاره  

زان یـ زان درجـه حـرارت  و م  ی مري دو متغنيرابطه ب یيشناسا

ن جـدول  یـ چنـان کـه ا  . د حمصول انار استفاده شده استیتول

است کـه   ٠١۴/٠برابر با  يدار دهد مقدار سطح معين ينشان م

زان درجه حـرارت   ی مري دو متغنين بیکمرت است بنابرا ٠۵/٠از 

وجـود دارد و چـون مقـدار     يدار د رابطه معينیزان تولیو م

جه رابطـه  یاست در نت ٨١٣/٠مثبت و برابر با  يب مهبستگیضر

ز یـ ن يرگـ ید يکـ یش یبا افـزا  عينیم است ی مستقري دو متغنيب

 .ابدی يش میافزا

 دیتول دما  
 Pearson Correlation 1 .813 دما
 Sig. (2-tailed)  .014 
 N 8 8 
 Pearson Correlation .813 1 دیتول

 Sig. (2-tailed) .014  
 N 8 8 
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زان یـ و م) درجه حـرارت (زان دما یم نيرابطه ب يبررس) ج

 حمصول انگور يد برایتول

کمـرت شـده    ٠٥/٠از  ٠/ ٠٠٠برابـر بـا     يسطح معنا دار

دار  ن حمصـول معـين  یا يد برای دما و تولنين رابطه بیبنابرا

 .باشد يز مثبت مین يب مهبستگیاست و مقدار ضر

  
ضریب مهبستگي میزان درجه حرارت و میزان ) : ٣۵-۵(جدول مشاره 

 )١٣٧٩ -١٣٨۶(تولید حمصول انگور دوره آماري 
  

 

 

 

 
 

 

 يسـون بـرا  ريپ يب مهبسـتگ یاز ضـر ) ٣۵-۵(در جدول مشـاره  

زان یـ زان درجـه حـرارت  و م  ی مري دو متغنيرابطه ب یيشناسا

ن جـدول  یـ چنان کـه ا . د حمصول انگور استفاده شده استیتول

است کـه   ٠١١/٠برابر با  يدار دهد مقدار سطح معين ينشان م

زان درجه حـرارت   ی مري دو متغنين بیکمرت است بنابرا ٠۵/٠از 

وجـود دارد و چـون مقـدار     يدار د رابطه معينیتولزان یو م

جه رابطـه  یاست در نت ٨٣٠/٠مثبت و برابر با  يب مهبستگیضر

ز یـ ن يگـر ید يکـ یش یبا افـزا  عينیم است ی مستقري دو متغنيب

 .ابدی يش میافزا

 دیتول دما  
 Pearson Correlation 1 .830 دما
 Sig. (2-tailed)  .011 
 N 8 8 
 Pearson Correlation .830 1 دیتول

 Sig. (2-tailed) .011  
 N 8 8 
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قات اجنـام شـده مشـخص شـده کـه      یبر اساس مطالعات و حتق

ر و درختـان  ر صـف یـ گراد ز درجه سانيت ١٧درختان انگور در 

 يب سـرمازدگ یر صفر دچار آسیگراد ز درجه سانيت ١٠انار در 

ن یز ثابـت شـده اسـت بـد    یـ ن موضوع به جتربه نیا. شوند يم

بر اسـاس اعـالم اداره     ١٣٨۶بندان سال خيب که سرما و یترت

درصـد   ١٠٠درصد باغات انگـور و   ٩٢شهرستان  يجهاد کشاورز

  .باغات انار را دچار خسارت منوده است
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  ي و نتیجه گرييمجع بند -٢-۵

زندگي روستایي از مجله انواع زندگاني بشري بر روي زمني 

بـاغي و   ،که در اکثر جهات و به ویژه تولیـد زراعـي   ،است

دامي در ارتباط مستقیم بـا طبیعـت و عوامـل و عناصـر آن     

قرار دارد؛ به گونه اي که مني توان ایـن زنـدگي را بـدون    

از مجله این عناصـر و  . طبیعت تصور کردارتباط تنگاتنگ با 

آثـار   ،شرایط اقلیمي است که در متام مراحل تولیـد  ،عوامل

نوسـانات آب و هـوایي رشـد    . آن به روشين مشاهده مـي شـود  

کـم   ،گیاهان و تولیدات دامي را با توجه به اثرات خشکسايل

چگونگي وقوع خيبندان و خطرات  ،باد و آب ،فرسایش خاک ،آبي

جمموع کاهش حمصـول در مقیـاس هـاي خمتلـف بـه طـور       آن و در 

 .ملموسي حتت تاثري قرار مي دهد

اگر در برنامه ریزي هاي كشاورزي نسـبت بـه    ،بنابراین

 ،نقش عوامل و عناصر جوي آگاهي كـايف وجـود نداشـته باشـد    

توفیق چنداني حاصل خنواهد شد؛ زیرا ثابت شده اسـت كـه در   

شـاورزي نتیجـه عـدم حفـظ و     بیشرت موارد بازده كم حمصوالت ك

با وجـود اینكـه   . ناتواني در اجياد شرایط متعادل جوي است

امـا   ،كنرتل عوامل جوي و اقلیمي توسط انسـان نـاممكن اسـت   

انسان با تالشي كه در جهت ارتقاء دانش خود نسبت به تـاثري  

عوامل جوي دارد و با به كاربردن مطالعات و بررسـي هـایي   

مـي توانـد    ،ت عوامـل جـوي دارد  كـه بـر روي رونـد تغـیريا    
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توامنندي خود را در كاهش خسارات ناشي از عوامـل جـوي بـه    

 .مرحله اجرا در آورد

 

 شنهادات یپراهکارها و  -٣-۵

 ريبرخورد و اختاذ تداب يچگونگ يرسد در راستا يبه نظر م

سته است بـا  یشا يناگوار جو يها دهیالزم جهت مقابله با پد

 ياز سو يشنهادیپ يستگاهها راهکارهاه دیکل یيو مهسو يمهکار

 :ند رياستان مورد توجه قرار گ يسازمان جهاد کشاورز
 يع هواشناسـ یستم نظام مند کسب اطالعات وسیک سیاد جيا -

 يکشـاورز  يد به خصوص از قطب هایتول ياز عرصه ها يکشاورز
د یـ به مناطق خمتلف تول يو پردازش آا به منظور اطالع رسان

ا کـاهش  ی يريد و جلوگیول مطلوب در اقتصاد تولاد حتجيا يبرا
 .يجو يده هایاثرات پد

وه خسـارت آـا بـه    و حنـ  يشناخت عوامل نـامطلوب جـو   -
  بـــــــــــــاغي ،گیاهـــــــــــــان زراعـــــــــــــي

 .ي جاتفیو ص يسبز ،

ي مطالعاتي الزم به منظور تعیني پتانسـیل  ه طرح هایهت - 

عیني از مجله شهرستان کامشر و تران یمناطق خمتلف ا هاي طبیعي

قبل از برداشت با توجه بـه عوامـل    پیش بیين عملکرد حمصوالت

 .يجو

اه با توجه به یاز گیزان مورد نیآموزش مصرف آب به م -

ات یـ کشت مطلـوب و اجنـام عمل   يط منطقه و انتخاب الگویشرا
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و  يدر مصـرف آب کشـاورز   یيمناسب به منظور صرفه جو يزراع

 .کپارچه ی ياز اراض يهبره بردار يچگونگ

بـاال  و   ياز آبـ یر کشت حمصوالت با نیحمدود منودن سطح ز -

ن کردن حمصوالت با مصرف کم آب و بـه کـار بـردن روش    یگزیجا

 یيبـر اسـاس اطالعـات موجـود کـارا     ( مناسـب    ياریآب يها

ــاب  ــتفاده از آب در روش غرق ــکمرت ياس ــره ای  ين در روش قط

پشـته   يجـو  ،ياریشـ  ياریگر مثل آبید ين و در روش هایشرتیب

 ) .ن دو روش است ی انيدر حد ب... و يباران ،يا

 ينـه هـا  یدر زم کـايف  يه گذاریبه امر سرما يتوجه جد -

 .  يدر خبش کشاورز نه آب مصريفی انتقال و مصرف هبنيخمتلف تام

ات یــه عملیــدر اجنــام کل يقیتشــو ياســت هــایاختــاذ س -

 يسـتم هـا  یت توسعه سیدر مزارع و باغات با اولو یيربنایز

 .مزارع  يز و نوسازیحتت فشار و پوشش اار و جته ياریآب

 يکنرتل و به هنگام منودن آمار و اطالعات منابع آب هـا  -

دات الزم به منظـور  یمته يريزات و به کارگیو نصب جته ينیرزمیز

 . يو سطح ينیرزمیاعم از ز يلیو حتو کنرتل مقدار آب مصريف

 يســطح ياان هــیــکــنرتل جر برنامــه ریــزي بــه منظــور -

ه شونده از قنوات یختل ينیرزمیآب ز يان هایو جر) يزداریآخب(

ق جمدد به سـفره  یق تزریاز طر ي زراعريو چشمه ها در فصول غ

 . ياد خمازن سطحجيو ا ينیرزمیز يها
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  آخـذمنابع و م
 يمایس ، ١٣٨٦ ،حمیط زیست شهرستان کامشر حفاظت اداره -١

 شهرستان کامشر يعیطب

: گـزارش   ، ١٣٨٦ ،طبیعي شهرستان کـامشر  اداره منابع -٢

 سیماي منابع طبیعي شهرستان کامشر

: گـزارش   ، ١٣٨٦، اداره هوا شناسـي شهرسـتان کـامشر    -٣

 وضعیت آب و هواي شهرستان کامشر

بر مشردن عوامل اجياد فقر  ، ١٣٧٥ ،مهدي  ،ادیيب سده  -٤

گردمهـایي بررسـي مسـئله فقـر و      ،و تعـیني سـهم هـر کـدام     

 جلد اول  ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه  ،ایي فقرزد

، اكولــوژي ، موسســه   ١٣٨٦اردكــاني، حممدرضــا ،   -٥

 انتشارات و چاپ هتران

مقدمه اي بر جامعه شناسـي   ، ١٣٧٠ ،مصطفي  ،ازکیا  -٦

ــتایي   ــعه روســـــــــ ــران  ،توســـــــــ   : هتـــــــــ

 انتشارات اطالعات 

  GISگروه  ، ١٣٨٦ ،استانداري خراسان رضوي  -٧

شناخت (، مدیریت ریسك خشكسايل  ١٣٨٤یایي ، مهدي، آس -٨

 گسرت ، انتشارات سخن) و راهكارها

پدیـده   ، ١٣٨٠ ،حممـد امـري    ،حممود ؛ نوري  ،اصغري  -٩

  بوســـــــتان  ،شناســـــــي فقـــــــر و توســـــــعه    

 جلد ،کتاب قم  
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سیماي کلـي  : گزارش  ، ١٣٨٦ ،امور آب شهرستان کامشر -١٠   

 منابع آبي شهرستان کامشر

ــراب ،   -١١ ــامسي ، تــ ــري قــ ــرمازدگي١٣٨١امــ   ، ســ

 آیندگان: ، ناشر)خيبندان، صدمات، پیشگريي(گیاهان

 ،مفهـوم : دار یـ توسعه پا ، ١٣٧٦ ، يج.يس ،بارو  - ١٢

ــل ــه (ارزش و عم ــ: ترمج ــدر يعل ــلنامه حتق ،) يب ــات یفص ق

  ٤٤مشاره  ،یيایجغراف

جغرافیاي خاکهاي ایران  ، ١٣٨١ ،جمید  ،باقر نژاد  -١٣

 انتشارات دانشگاه شرياز  ،ان و جه

چارچوب نظري شیوه هـاي   ، ١٣٧٥ ،حسن  ،بنیانیان  -١٤ 

گردمهایي بررسي مسـئله فقـر و    ،فقرزدایي در ایران اسالمي 

 جلد اول  ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه  ،فقرزدایي 

 ،حممـد امـري    ،حممد حسني ؛ ابراهیمـي   ،پاپلي یزدي  -١٥

 انتشارات مست  ،وسعه روستایي نظریه هاي ت ، ١٣٨١

 ، ١٣٨٣ ،فاطمـه   ،حممد حسني ؛ وثوقي  ،پاپلي یزدي  -١٦

  يپاپل: ناشر  ،مشهد  ،ژئوپلیتیک و توسعه  ،خراسان 

، آب و هوا و عملكرد گیاهان زراعـي   ١٣٧٩ج ، . پرت -١٧

 .دانشگاهي مشهد ، انتشارات جهاد) كايف و دیگران حممد: ترمجه(

هاي اقتصادي فقـر در   ، زمینه ١٣٧٢ال ، پروین ، سهی -١٨

 .تربیت مدرس  اقتصادي، دانشگاه  دكرتي علوم  ایران ، رساله

بـه مفهـوم فقـر و     ينگـاه  ، ١٣٧٥ ،ز یپرو ،ان ريپ -١٩

      ، یيفقرزدا
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نظریـه هـاي جامعـه     ، ١٣٧٣ ،غـالم عبـاس    ،توسلي  -٢٠

 جلد دوم ،انتشارات مست  ،شناسي توسعه 

شدن و چالش فقـر در   يجهان ، ١٣٨٤ ،فر جع ، يتوکل -٢١

  شیانتشارات سپهراند: هتران  ،در حال توسعه  يکشورها

ــینگ ، اس -٢٢ ــون ، . اس. جاسربس ــاي  ١٣٨٥دیل ، جغرافی

كـوچكي ، علـي كالهـي     سیاوش دهقانیان، عوض: ترمجه( كشاورزي

 .، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد)اهري

ــعید ، -٢٣ ــانبخش، س ــاثري ١٣٧٥ ج ــیم  ، ت ــاهش  اقل   در ك

  كشاورزي  تولیدات

 ،اقلــیم شناســي  ، ١٣٧٠ ،ابــراهیم  ،جعفــر پــور  -٢٤

 انتشارات دانشگاه پیام نور 

شناسنامه جغرافیاي طبیعـي   ، ١٣٧٤ ،عباس  ،جعفري  -٢٥

 انتشارات گیتا شناسي  ،ایران 

ــامشر   -٢٦ ــتان ک ــاورزي شهرس ــاد کش ــیماي  ، ١٣٨٦ ،جه س

  ١٣٨٥هرستان کامشر در سال کشاورزي ش

: گــزارش  ، ١٣٨٦ ،جهـاد کشــاورزي شهرسـتان مشــهد    -٢٧

  سیماي کلي کشاورزي استان خراسان رضوي

مقدمـه اي بـر روش    ، ١٣٨٥ ،حممد رضـا   ،حافظ نیا  -٢٨

 انتشارات مست  ،حتقیق در علوم انساني 

شـناخت عوامـل فقـر     ، ١٣٧٢ ،حممد رضا  ،حافظ نیا  -٢٩

گزارش  ،) ره(حتت پوشش کمیته امداد امام مخیين  خانواده هاي

 دفرت مرکزي امداد  : هتران  ، ٩مشاره 
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 ، ١٣٨٦ ،رضـا   ،حممد ؛ مريزا ابراهیمي  ،حسن زاده  -٣٠

موسسه : هتران  ،اسرتاتژي کاهش فقر جتربه کشورهاي شرق آسیا 

 حتقیقاتي تدبري اقتصاد 

فقـر و   پدیـده شناسـي   ، ١٣٨٠ ،سید هـادي   ،حسیين  -٣١

 بوستان کتاب قم       ،توسعه 

مدخلي بر جغرافیاي  ، ١٣٨٠ ،سید حسن  ،حسیين ابري  -٣٢

 انتشارات دانشگاه اصفهان  ،روستایي ایران 

 ؛ يعلـ  ، يمـ یحک ؛حممد  ، يمیحک ؛حممدرضا  ، يمیحک -٣٣

جلـد   ، يغات اسالمیمرکز انتشارات دفرت تبل ، ةایاحل ، ١٣٦٣

  چهارم

هاي مقابله با  ، روش ١٣٨٢آباد ، حسني ،  فحیدري شری -٣٤

جهـاد     وزرات  زراعـت   معاونـت : ، ناشـر )١(خشـكي و خشكسـايل   

  كشاورزي

انتشارات  ،تاریخ کامشر  ، ١٣٧٢ ،حممد رضا  ،خسروي  -٣٥

 آستان قدس رضوي 

ــیان -٣٦ ــانفر ،   دانش ــران ١٣٨٢، جه ــوژي ، هت : ، اكول

 دیباگران  هنري  فرهنگي   موسسه

 يپژوهشـ  يو عملـ  ينظر يمبان ، ١٣٧٨ ، يعل ،الور د -٣٧

 رشد: ناشر  ، يو اجتماع يدر علوم انسان

در جهـان   یيتوسعه روسـتا  ، ١٣٧٦ ،س یکر ،کسون ید -٣٨

 ام نوریانتشارات دانشگاه پ ،) يرستم شاه خبيت: ترمجه (سوم
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مقدمـه اي بـر جغرافیـا و     ، ١٣٨٣ ،حسـني   ،رحیمي  -٣٩

 رات اقلیدس  انتشا ،توسعه پایدار 

 ، ١٣٧٥ ،سـید حسـن    ،صـمد ؛ رضـوي    ،رحیمي سوره  -٤٠

نگرشـي بـر جایگـاه روسـتا و روسـتاییان در برنامـه هـاي        

 ،گردمهــایي بررســي مســئله فقــر و فقرزدایــي  ،فقرزدایــي 

 جلد اول ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه 

فقر و راههاي مبارزه با آن  ، ١٣٧٥ ،علي  ،رشیدي  -٤١

انتشــارات  ،ایي بررســي مســئله فقــر و فقرزدایــي گردمهــ ،

 جلد اول ،سازمان برنامه و بودجه 

 ،توسـعه   ،فقـر  ،روسـتا  ، ١٣٧٧ ،سید حسن  ،رضوي  -٤٢

وزارت جهاد سازندگي مرکز حتقیقات و بررسي مسائل روسـتایي  

 جلد اول  ، ٣١مشاره : سلسله انتشارات روستا و توسعه  ،

 ،توسـعه   ،فقـر  ،روسـتا  ، ١٣٨٢ ،سید حسن  ،رضوي  -٤٣

وزارت جهاد کشاورزي مرکز حتقیقات و بررسـي مسـائل   : هتران 

 ، ٥٢مشـاره  : سلسله انتشارات روسـتا و توسـعه    ،روستایي 

 جلد دوم 

کنـدوکاو و پنداشـته    ، ١٣٧٢ ،فرامرز  ،رفیع پور  -٤٤

 ،مقدمه اي بر روشهاي شناخت جامعه و حتقیقات اجتماعي  ،ها

 ر شرکت سهامي انتشا

ــرز    -٤٥ ــور  فرام ــع پ ــتایي و    ١٣٦٤رفی ــه روس جامع

 نیازهاي آن  شرکت سهامي انتشار 
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، مباني توسـعه اقتصـادي ،    ١٣٧١روزهبان ، حممود ،  -٤٦

 انتشارات مشعل آزادي

سیاستهاي محایيت و  ، ١٣٧٥ ،ابراهیم  ،زاهدي عبقري  -٤٧

گردمهـایي بررسـي مسـئله     ،راههاي مقابله با فقر روستایي 

جلد  ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه  ،ر و فقرزدایي فق

 اول

 ، يعبقـر  يزاهـد  ؛حممـد جـواد    ، يمازندران يزاهد -٤٨

در  يریب پـذ یدرباره فقـر و آسـ   يپژوهش ، ١٣٧٨ ،م یابراه

و  يزیـ برنامـه ر  يموسسه پژوهش ها ،ن یمنونه قزو يروستاها

  ياقتصاد کشاورز

شهرستان کامشر  يعیطب يمایس ، ١٣٨٥ ،عباس  ،ه یزند -٤٩

 ست شهرستان کامشر یط زیاداره حفاظت حم ،

مفـاهیم و متـدولوژي    ، ١٣٧٥ ،کرامـت اهللا   ،زیاري  -٥٠

ــر   ــط فقــ ــیني خــ ــئله  ،تعــ ــي مســ ــایي بررســ   گردمهــ

 ،انتشارات سـازمان برنامـه و بودجـه     ،فقر و فقرزدایي  

 جلد اول

تارخيچه آمـوزش   ، ١٣٨١ ،مروارید  ،ساالري خیاباني  -٥١

 و پرورش شهرستان کامشر 

راهربدهــاي توســعه و   ، ١٣٧٥ ،آشــواني  ،ســایث  -٥٢

وزارت : هتـران   ،) هبنـام شـاهپوري  : ترمجه (روستاییان فقري 

 جهاد سازندگي مرکز حتقیقات و بررسي مسائل روستایي 
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ــروش  -٥٣ ــد  ،س ــر   ، ١٣٧٥ ،حمم ــط فق ــیني خ ــه و تع  ،فق

انتشارات سـازمان   ،گردمهایي بررسي مسئله فقر و فقرزدایي 

 جلد اول ،برنامه و بودجه 

نگـاهي بـه    ،کتاب ترشیز ، ١٣٨٤ ،ایرج  ،سعادمتند  -٥٤

هنـري و   ،موسسه فرهنگـي  ،تاریخ و جغرافیاي شهرستان کامشر

 جلد اول ،انتشاراتي ضریح آفتاب 

یـك  : ، توسـعه پایـدار   ١٣٧١،  هللا. شارا چاندرام، م -٥٥

،  ـ اجتمـاعي  اقتصـادي  مسـائل   گزیده بررسي انتقادي، ماهنامه

 ١٢٧ مشاره

رونـد و  (ران یـ فقـر در ا  ، ١٣٨٤ ،صابر  ، يبانیش -٥٦

  ت یریســــــازمان مــــــد  : هتــــــران   ،) ســــــاختار 

 کشور يزیو برنامه ر

-يعلـل اجتمـاع  : مقالـه   ، ١٣٦٩ ،ز یـ پرو ، يصاحل -٥٧

سـازمان   ، یـي نـار فقـر و فقرزدا  ی مسنياولـ  ،فقر  ياقتصاد

 کشور سيتیهبز

خمتــارپور  ؛اکــرب  ، يرانــیا ؛جــواد  ،ژاد نــ يصــف -٥٨

 يموسسـه فرهنگـ   ،حدودالعامل  ،؟سال     ،ضا ريعل ، يقهرود

   اهل قلم

 ١٣٧٥ ،رضـا   ،حممد ؛ شهید زاده ماهاني  ،طبیبیان  -٥٩

پـژوهش و   موسسـه عـايل   ،برخي مباحث نظـري دربـاره فقـر    ،

 توسعه يزیبرنامه ر
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 ،وم بـازنگري  مرحلـه د  ،طرح جامع شهرستان کـامشر   -٦٠

سـازمان مسـکن و شـهر     ،مهندسني مشاور زیست کـاوش   ، ١٣٧٧

 سازي خراسان 

فقـر و اثـرات آن بـر     ، ١٣٨٠ ،علـي اکـرب    ،عاملي  -٦١

انتشـارات شـرکت جهـاد     ،جتربیات و اشتباهات غرب  ،تندرسيت

 حتقیقات و آموزش

در سطح  يزیبرنامه ر ، ١٣٦٥ ،م .ز.ا ،داهللا خان یعب -٦٢

وزارت برنامـه و   ،) عباس خمرب: ترمجه (یيسعه روستاو تو يحمل

  بودجه 

هتران  ،آب و هواي ایران  ، ١٣٧٤ ،هبلول  ،علیجاني  -٦٣

 انتشارات دانشگاه پیام نور : 

اصول هیدرولوژي کـاربردي   ، ١٣٧٩ ،امني  ،علیزاده  -٦٤

 انتشارات آستان قدس  ،

دیریت در و ضرورت م  ، خشكسايل١٣٨١علیزاده ، امني ،  -٦٥

خشكي و خشكسايل كشـاورزي،    علمي ـ تروجيي    آب ، فصلنامه مصرف

 ٣، نشریه مشاره سازندگي وزارت جهاد

 ،ژئومورفولـوژي کـامشر    ، ١٣٧٣ ،امحـد   ،غالمي اول  -٦٦

 پایان نامه دوره کارشناسي ارشد 

  ١٣٨٦ ،فرمانداري شهرستان کامشر  -٦٧

 ، ١٣٨٥ ، حســني ،علــي اکــرب ؛ صــفرزاده  ،فرهنگــي  -٦٨

با نگرشي بـر پایـان نامـه    (روشهاي حتقیق در علوم انساني 

 پیام پویا : ناشر  ،) نویسي 
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 ،حتلیل و بررسي اقتصادي فقـر   ، ١٣٧٥ ،زهره  ،فين  -٦٩

 موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني  

فقر و تاثري آن در افزایش  ، ١٣٧٥ ،جمید  ،کارشناس  -٧٠

گردمهایي  ،گاه جامعه شناسي اسالمي احنرافات اجتماعي از دید

انتشارات سازمان برنامه و  ،بررسي مسئله فقر و فقرزدایي 

 جلد اول ،بودجه 

 ، ١٣٧١ ، هبلــول ، يجــانیعل ؛حممدرضــا  ،کاویــاني  -٧١

 انتشارات مست ، يآب و هوا شناس يمبان

شـه هـا و   یبـر اند  يدرآمـد  ، ١٣٦٤ ،امحد  ،کتابي  -٧٢

و  يپژوهشگاه علوم انسـان  :هتران  ،سي مجعیت شنا يه هاینظر

  يمطالعات فرهنگ

ــي  -٧٣ ــز  ،کردوان ــا  ، ١٣٨٢ ،پروی ــاي خاکه  ،جغرافی

 دانشگاه هتران 

 ، ١٣٧٧ ،حممد  ،عبدالکرمي ؛ شیدایي  ،کشاورز شکري  -٧٤

چرا برخي کشورها غين و بسـیاري از آـا   « فقر و حمیط زیست 

 نشر علوم کشاورزي  ،» فقريند ؟ 

ــرتي  -٧٥ ــمد  ،کالن ــي   ، ١٣٧٥ ،ص ــت شناس ــاني مجعی  ،مب

 انتشارات ماني 

ماهیـت فقـر عمـومي     ، ١٣٦٦ ،جان کنـت   ،گالربایت  -٧٦

 انتشارات اطالعات : هتران  ،) سید حممد حسني عاديل: ترمجه (

طبیعت فقـر تـوده اي    ، ١٣٦٠ ،جان کنت  ،گالربایت  -٧٧

 مها : هتران  ،) کورش زعیم: ترمجه (
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طراحي راهربد کـاهش فقـر    ، ١٣٧٨ ،راگهاو  ،ها گای -٧٨

وزارت  ،) مرتضـوي  عبدالرسـول : ترمجـه  (در نواحي روستایي 

 جهاد سازندگي مرکز حتقیقات و بررسي مسائل روستایي 

اجتماعي و فرهنگـي   ،گزارش شاخصهاي توسعه اقتصادي -٧٩

 شهرستان کامشر  ١٣٨٣سال 

جغرافیـایي  مقالـه   ٣٢ ، ١٣٥٣ ،حممـد حسـن    ،گنجي  -٨٠

  انتشارات دانشگاه هتران ،) ١٤مقاله (

د یمجش: ترمجه (فقر يجامعه شناس ، ١٣٥٩ ،ژان  ،البن  -٨١

  يخوارزم: ناشر  ،) هبنام

قـات  یفصلنامه حتق ، ١٣٧٤ ، يعبدالعل ،هلسائي زاده  -٨٢

آستان قـدس   يمعاونت فرهنگ ، ٩فصلنامه مشاره  ، یيایجغراف

  يرضو

روش  ، ١٣٧٧ ،گرچن ب  ،راس من  ،ن یکاتر ،مارشال  -٨٣

 ،) يد حممـد اعرابـ  یسـ  ،ان یپارسائ يعل: ترمجه (يفیق کیحتق

  يفرهنگ يدفرت پژوهش ها ،هتران 

مددکاري اجتماعي روسـتایي   ، ١٣٧٥ ،فرهاد  ،ماهر  -٨٤

گردمهـایي   ،راهربدي نو جهت آسیب شناسي پدیده فقر و حمو آن 

شارات سازمان برنامه و انت ،بررسي مسئله فقر و فقرزدایي 

 جلد اول ،بودجه 

 ،سرمشاري عمومي نفـوس و مسـکن    ،مرکز آمار ایران  -٨٥

 شهرستان کامشر  ١٣٨٥و  ١٣٧٥ ، ١٣٦٥ ، ١٣٥٥ ، ١٣٤٥ساهلاي 
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جغرافیاي اقتصـادي   ، ١٣٧٣ ،حسن  ،مطیعي لنگرودي  -٨٦

 آستان قدس رضوي  ،خراسان 

  )رسيانگلیسي به فا(،  ١٣٦٠معني ،  فرهنگ -٨٧

توان هـاي حمیطـي    ، ١٣٨٠ ،علي  ،منظم امساعیل پور  -٨٨

 پایان نامه دوره کارشناسي ارشد  ،در شهرستان کامشر 

ــوي  -٨٩ ــم  ،موس ــیده اعظ ــابع آب   ، ١٣٨٢ ،س ــش من نق

پایـان نامـه    ،زیرزمیين در توسعه روستایي شهرستان کـامشر  

 دوره کارشناسي ارشد 

شاخص  ، ١٣٨١ ،سوزان  ،بدریچ ؛ بیلهارز  ،مولدان  -٩٠

نشاط حـداد هترانـي ناصـر حمـرم     : ترمجه (هاي توسعه پایدار 

 انتشارات سازمان حمیط زیست  ،) نژاد

اصول و مبـاني جغرافیـاي    ، ١٣٧٧ ،مسعود  ،مهدوي  -٩١

 نشر قومس : هتران  ،مجعیت 

روش حتقیق  ، ١٣٦١ ،پروین  ،جعفر ؛ کجوري  ،مهراد  -٩٢

 ت شرياز انتشارات کانون تربی ،

ف و یــتعر: فقــر  ، ١٣٧٣ ، هوشــنگ ريامــ ،ار یــمهر -٩٣

 يزیپژوهش در برنامه ر موسسه عايل: هتران  ،آن  يرياندازه گ

 و توسعه

انتشـارات   ، ريفقـر و فقـ   ، ١٣٨٢ ،جـواد   ،نورخبش  -٩٤

 لدا قلمی

  ٢١٦خطبه  ،ج البالغه  -٩٥
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 ،روسـتا نشـیين در ایـران     ، ١٣٥٤ ،کاظم  ،ودیعي  -٩٦

 شوراي عايل فرهنگ : هتران 

آمـار   ، ١٣٨٦ ،مرجـان   ،علريضا ؛ شريف  ،وطن دوست  -٩٧

 انتشارات استاد : مشهد  ،در پژوهشهاي کاربردي 

منـابع و   ، ١٣٧٠ ،سـعید   ،سعداهللا ؛ توسلي  ،والیيت  -٩٨

موسسه چـاپ و انتشـارات آسـتان     ،مسائل آب استان خراسان 

 قدس رضوي 

 ، ١٣٨٤ ،مـرمي   ،؛ آقـایي میبـدي   سید حسن  ،هامشي  -٩٩

موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي  ،جغرافیاي شهرستان کامشر 

 ضریح آفتاب 

توسعه در جهـان   يایجغراف ، ١٣٨٦ ،راپرت  ،هودر  -١٠٠

نشـر  : هتران  ،) يناصر جواد ، يله خانیفض: ترمجه (رانیو ا

 قومس 

)http://www.daneshnameh.roshd.ir/ (101. 

)http:// www.semnanmet.ir/  .(102. 
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