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 :لهأطرح مس

ه اهمیت مسئله فقر روستایي چندان استت کته بانته جهتاني در تعریتف ختود از توستع       

قتر  فچترا کته    .ترین جمعیت هدف را فقیران روستایي معرفتي متي نمایتد   روستایي عمده

راکنتدگي و  پهای توسعه را با شکست روبترو نمایتد.   تواند بسیاری از برنامهروستایي مي

بترای بتاال بتردن ستطح      در سطح استان خراستان رضتوی   چگونگي این معضل اجتماعي

ی و کتاهش  اهتای الزم بترای ایجتاد تعتادل منطقته     ریزان و ارائه راهنمتایي آگاهي برنامه

 نابرابری دغدغه اصلي این پژوهش است.

یي جغرافیتا  فقر روستایي به عنوان یه پدیده اجتماعي خود احتماالً زائیده برخي عوامل

 ضتمن بررستي الگتوی    .دهتد ود، جغرافیتای فقتر را ستامان متي    است و از سوی دیگر خ

ارش و هتای استتان ااترات دو متغیتر میتانگین بت      پراکندگي مکاني فقر در سطح شهرستان

. ستت اگرفتته  متورد بررستي قترار     مطالعته در ایتن  متوسط فاصله از مرکز استان بتر فقتر   

تعیین  خمیني )ره( شاخص فقر در این تحقیق درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد امام

 میتزان و  شده چرا که از جمله معدود منابعي است که مي تواند آمتار مستتندی در زمینته   

 گستره  فقر ارائه نماید.

 

 فرضیه هاي تحقیق:

سد درصد افراد تحت پوشش روستایي کمیته امتداد در ستطح شهرستتان    به نظر مي ر -1

 دارد. ها رابطه معکوسهرستانمتوسط بارش این ش های استان خراسان رضوی با میزان

-سد درصد افراد تحت پوشش روستایي کمیته امداد در سطح شهرستتان به نظر مي ر -2

د به تقیم دارهای استان خراسان رضوی با فاصله این شهرستان ها از مرکز استان رابطه مس

 ود.نحوی که با نزدیه شدن به مرکز استان از درصد افراد تحت پوشش کاسته مي ش
 شینه تحقیق:پی

در سطح جهان مطالعات قابل توجهي در مورد فقر بویژه فقتر روستتایي صتورت گرفتته     

چنان اهمیت دارد که بانته جهتاني در تعریتف ختود از توستعه      است و این موضوع آن
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داند که به منظور بهبود زندگي اقتصتادی و اجتمتاعي گتروه    را راهبردی ميروستایي آن

اییان فقیر( طراحي شده است. این فرایند شامل بستط منتاف    خاصي از مردم روستا )روست

توسعه در میان فقیرتترین اقشتاری استت کته در منتاطق روستتایي در پتي کستب معتاش          

از اعضتای مسسسته مطالعتات     2رابرت چمبرز .(73،1983: 1هستند)دیاس و ویکر امانایاك

فقر روستتایي انجتام   توسعه در دانشگاه ساسکس مطالعات جام  و نسبتاً مفصلي در مورد 

و در ستال  « ابعاد فصلي فقتر در جامعته روستتایي    » کتاب  1981داده است. وی در سال 

و « توسعه روستایي اولویت بخشي به فقرا ) حمایت از اقشار آسیب پذیر( » کتاب  1983

را به رشتته تحریتر درآورده استت.    « بعد از اولویت بخشي به فقرا» کتاب  1993در سال 

چون عدم درك فقر روستایي، تله محرومیت و کتاب دوم خود به مسائلي هم چمبرز در

 کنندگان فقر روستا اشاره کرده است.فرهنگ خاص حاکم بر مطالعه

به بررسي تأایر گسترش کشاورزی بر کاهش فقر در اریتره پرداختته استت. و معتقتد     3رنا

کشاورزی و گسترش درصدی جمعیت این کشور به بخش  70است با توجه به وابستگي 

و پراکندگي قابل توجه فقر روستایي در سراسر کشور توجه به بخش کشاورزی، اعمتال  

هتای مناستتب و گستترش کشتتاورزی در راستتای کتاهش بخشتتي از فقتری کتته      سیاستت 

 (.357:2009گیر مردم است ضرورتي اجتناب ناپذیر است)رنا، گریبان

وني در سیاست کشاورزی تانزانیا و فقتر  اصالحات بیروني و درارتباط   4چمینگو و سابت

-اند که اصالحات تجاری و کاهش یارانهنواحي روستایي را مطالعه کرده و نتیجه گرفته

دهد و فقط افزایش محصوالت ها متوسط رفاه را در فقیرترین طبقه خانوادها کاهش مي

را به همتراه  کشاورزی مي تواند افزایش درآمد و به دنبال آن کاهش فقر در این نواحي 

 .(1:2001،چمینگو و سابت)داشته باشد

                                                 
1 - Dias and Wikramanayake 

2 -R. Chambers 

3 -  Rena 

4 -  Chemingui and Thabet 
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ه وستایي بت در ایران به کلیات موضوع فقر روستایي در کتب مربوط به توسعه و اقتصاد ر

انشتگاه  طور پراکنده پرداخته شده است. مرحتوم  دکتتر حستیني ابتری از جغرافیتدانان د     

وی در  ام داده استت. های مفصّلي در منطقه بشاگرد استان هرمزگان انجاصفهان پژوهش

نتشتر  را م« بشاگرد، گذری و نظری به یه منطقته محتروم  » کتاب سفرنامه ی 1367سال 

گاشتت.  را ن« بشاگرد گذری بر جهت محرومیت منطقه » نیز اار  1369ساخت و در سال 

یته امداد های محرومیت زدایي کمچنین در پژوهشي که در زمینه فعالیتحسیني ابری هم

قته و  این منط ره( در منطقه یاد شده منتشر ساخته است ابعاد مختلف فقر در امام خمیني )

ر داده نقش مثبت اقدامات کمیته امتداد در کتاهش فقتر را متورد  مطالعته و بررستي قترا       

 است.

 25ان در ایتر انقالب و توزی  مجتدد فقتر و نتابرابری    » در مقاله( 2006) صادقي اصفهاني

ی اخیتر  هتا در سالبعد از انقالب، لي رغم کاهش فقر خاطر نشان کرده که ع«سال اخیر 

-ه بتا ستال  و حتي در مقایست سطح استانداردهای بین اللملي روند کاهش اابت نبوده و از 

متي در  ترکیتب متتد کیفتي و ک    (2006) . حیاتي و همکارانپایین استانقالب های اوّل 

ار و اعتب ای تعیینبرها  . آنرا مورد مطالعه قرار دادندایران در اندازه گیری فقر روستایي 

-ج یافتته و نتتای  ایجاد شاخص فقر روستایي یه فرایند شش مرحله ای را ارائه کرده اند

ضتواني  ر . های خود را در مورد چند روستا در استان فارس متورد ارزیتابي قترار دادنتد    

اخص شت ( سطوح برخورداری در نواحي روستایي استان زنجتان را بتا استتفاده از    1383)

مجاورت و  اموزون موریس مورد مطالعه قرار داد بر اساس این مطالعه امکانات محیطي،ن

ي و هتای صتنعت  هتای توستعه، محتدوده   ها و محتور فاصله نزدیه با مراکز شهری، کانون

از  های زیربنایي عمده نقتش متساری در ستطوح برختورداری نتواحي استتان دارد.      شبکه

ه روستتایي  فقر و آسیب پتذیری در منطقت   به مطالعهتوان دیگر مطالعات در این زمینه مي

(   2011) عزیزی و همکارانو  ( 1388گرمسار از دیدگاه جامعه شناسي ازکیا و غفاری) 

 ستتفاده از ابتا  و ایر سیاست های کالن اقتصادی بر فقر در ایران با مدل تعتادل عمتومي   أت

 اشاره کرد.(  1388ازکیا و غفاری)  2002سال در ماتریس داده های اجتماعي 
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 منستجم وهش جا  که نگارندگان بررسي نموده اند تاکنون پژدرمنطقه مورد مطالعه تا آن

در  ی کته ادر زمینه فقر روستایي انجام نشده است، مگر آمارهتای پراکنتده   و دانشگاهي

 منتشر شده است. گاهاً  مورد فقر روستایي
 مواد و روش تحقیق:

ای خانته آشتنایي بتا منطقته متورد مطالعته از روش کتاب     روش کار و  ،برای بررسي مفاهیم

ستتان و  اسپس آمار و اطالعات متغیر های متوسط بتارش، فاصتله از مرکتز     . استفاده شد

جزیته  تدرصد افراد تحت پوشش از  مراکز مربوطه اخذ گردید . پردازش داده ها جهت 

های نهایي  آنگاه دادهانجام گرفته و   SPSSو Excelهای آماری  و تحلیل با نرم افزار

 است. شدههای هدف تبدیل به نقشه GISدر محیط 
 مفاهیم تحقیق : 

 مفهوم فقر: -1

و همیشه یه موضوع  مطرح شدههای متفاوتي زمان و مکان به گونه گذرفقر در مفهوم 

نتاتواني تتأمین حتد    را  رای فقت (. عتده 2:2004)باقری،مورد بحث بین محققین بوده است 

. (80: 1377)کرامت ا... زیتاری،   انددانستهی اساسي انسان در سطح خانواده کافي نیازها

بر دو مفهوم سطح زنتدگي و حتداقل امکانتات معیشتتي قابتل قبتول استتوار        ارزیابي فقر 

سطح زندگي یه مفهوم چند بعدی است و ابعاد مختلف نیازهای اساسي از قبیل  ؛است

. پتس  موزش و پرورش و... را شامل مي شتود نیاز به غذا ، بهداشت و درمان ، مسکن ، آ

مین هر یه از نیازهای فوق در حد کفایت ناتوان باشد مي توان أای در تهر گاه خانواده

افتراد فقیتر کستاني هستتند      ،در واق  . (222:1388آن را فقیر تلقي کرد)ازکیا و غفاری ، 

گیتری از ختدمات   هکه در معرض محرومیت نسبي یا مطلق در تامین حداقل نیازها و بهر

بر اساس معیارهای مختلتف   زیربنایي عمومي ، رفاهي ، اجتماعي و اقتصادی قرار دارند.

فقر ذهني که به صورت قضاوت هر فترد  توان انواع مختلف فقر را شناسایي کرد. در مي

بررسي که آیا نیازهای وی در حد کافي و یا غیرکافي ارضاء مي شود یا نه، در مورد این

فقر نستبي ستنجش درجته    در  قضاوت شخصي و ذهني افراد است.فقر مالك  و شودمي
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فقتر مطلتق   در  .متالك استت  ارضاء نیازهای فرد در رابطه و نسبت به دیگر افراد جامعته  

فقتر مطلتق بتا    . (61:  1377) کرامتت ا... زیتاری،   افراد مطرح استحداقل سطح زندگي 

و آلوده مرگ و میر زیتاد نتوزادان و   سوء تغذیه، بي سوادی، بیماری، محیط های کثیف 

امید  به زندگي پایین که پتایین تتر از تعریتف قابتل قبتول و شایستته بترای انستان استت          

 . (14: 1997مشخص مي شود) چمبرز، 

توان به دو دسته فقر روستایي و فقر شهری تقسیم کرد. بر اساس مکان زندگي فقر را مي

وستایي است کته حتداقل نیازهتای اساستي     فقرای روستایي شامل آن بخش از جمعیت ر

زندگي و بقایشان با حفظ عزت نفس و منزلت انستاني تتأمین نشتده استت )جمعته پتور،       

ای چند بعدی است و ریشه در عوامل مختلفي دارد ولي در جامعه فقر پدیده. (58: 1385

د زاروستایي از چنان گستردگي و عمقي برخوردار است که فقر و زندگي روستایي هتم 

شدت و وخامت فقر روستا به حدی است که برخي از صاحب نظتران   .شوندپنداشته مي

فقر روستتایي  . ای روستایي استفقر اصوالً پدیده»استدالل مي کنند که« ملور »از جمله 

ترین موان  تقالی کشورهای در حال توسعه برای ترفی  توسعه روستا محتور  یکي از مهم

حیتتاتي و  )یط تعیتتین فقتتر روستتتایي بایتتد مشتتخص شتتوداستتت بنتتابراین گستتتره و شتترا

 (.  388:2006همکاران،

ال ثال در سدرصد فقر و نابرابری در نواحي روستایي از نواحي شهری باالتر است برای م

متین  وّو د نخستتین درصد مردم نواحي شهری زیتر   1/12و  6/2در ایران به ترتیب  1996

و  نخستین ردرصد مردم زی  9/22و  8/7ستایي که در نواحي روند در حالياهخط فقر بود

 درصتد مجمتوع   5/1. فقیرتترین دهته  در نتواحي روستتایي     بتوده انتد  مین خط فقر دوّ

درصتد   2/2کته فقیرتترین دهته در نتواحي شتهری      در حتالي  دارنتد. مصرف کشور را 

 .( 168-169و 10-11: 1378تبیبیان ،) مجموع مصرف کشور را مصرف مي کند

تزویتر و دارای قابلیتت انعطتاف    ، ستاده، بتي  رر معموالً سخت کوش، استواروستاییان فقی

هستند و فقرای روستایي ناگزیر هستند که علیه پنج عامل زیتان آور و نتامطلوب کته بته     

ها را به دام محرومیتت انداختته استت مبتارزه کننتد ایتن       اند و آنیه دیگر گره خورده
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قدرتي) چمبترز،  انزوا، آسیب پذیری و بي فقر، ضعف جسماني، عوامل عبارتند از: خودِ

1997 :132). 

از  ت گرفتهأسرانجام به گمان نگارندگان فقر روستایي ، هم ناشي از فقر طبیعت و هم نش

کته بتا    ساختار اجتماعي و اقتصادی ناعادالنه اجتماع است و فقیر روستتایي کستي استت   

 این توان ور بجنگد و معموالًباید در هر دو جبهه مذکی اندك توان و مهارت، ميتوشه

ا ت طبیعت یفقرای روستایي کساني هستند که با توجه به خسّ»به عبارت دیگر   .را ندارد

وان خود نقص جسمي و یا توسعه نیافتگي اقتصادی ، اجتماعي و فرهنگي محیط روستا، ت

 «را برای اداره زندگي معمول و همراه با عزت نفس از دست داده اند.
 : رد استفاده کمیته امدادمفاهیم مو

به خانواری گفته مي شود که واجتد شترایط دریافتت کمته از      : خانوار مورد حمایت

متداد  اکمیته امداد بوده و در تمام یا مقطعتي از ستال از ختدمات و کمته هتای کمیتته       

 گردد. برخوردار مي

 وشتده  شود که دچار مشکالت جسمي، اقتصادی و اجتماعي به فردی گفته مي:  مددجو

هتتای مربتتوط قتتادر بتته استتتقالل و  بتتدون دریافتتت کمتته و ختتدمات ویتتژه از ستتازمان 

 .خودکفایي اقتصادی و اجتماعي نباشد

ختواني وضتعیت   به مددجویي گفته مي شتود کته بته دلیتل هتم     مددجوي مورد حمایت : 

انتات  عمومي وی با شرایط پذیرش مندرج در دستور العمل سازمان هتای ذیتربط از امک  

 .مند شودي شده به طور مستمر بهرهپیش بین

طرح شهید رجایي طرحي است که به موجب آن سالمندان روستایي طرح شهید رجایی : 

ي مت و عشایری نیازمند و عائله تحت تکفّل آن هتا زیتر پوشتش ختدمات حمتایتي قترار       

 .(37: 1387 ،گیرند)سالنامه آماری کمیته امداد
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 منطقه جغرافیایی تحقیق:

ی تحقیق استان خراسان رضوی مي باشد که در زمان انجتام ایتن پتژوهش    منطقه جغرافیا

نفتتر جمعیتتت بتتوده و بتتین متتدار   5500408هتتزار کیلتتومتر مربتت  وستتعت و   116دارای 

 19درجته و   56دقیقه عرض شمالي و  42درجه و  37دقیقه تا  52درجه و  33جغرافیایي 

 دقیقه طول شرقي قرار دارد . 16درجه و  61دقیقه تا 

 حث و بررسی :ب

 1ر جتدول  با نگاهي به آمار طبقات افراد تحت پوشش کمیته امداد امتام خمینتي )ره( د   

درصد از جمعیت استان خراستان رضتوی تحتت پوشتش      6گردد که حدود مشخص مي

 ستط کشتوری   تتر از متو اند که این میتزان کمتي پتایین   کمیته امداد امام خمیني )ره( بوده

تان به عبارت دیگر در مجموع خراسان رضتوی در میتان است   باشد مي افراد تحت پوشش

چرا کته   .مناسبي دارد های کشور به لحاظ افراد تحت پوشش کمیته امداد وضعیت نسبتاً

افتراد   درصتد 5/17درصتد و  19های ایالم و کهکیلویه و بویر احمتد بتا   استانور، در کش

ستتان  از ستوی دیگتر ا  تحت پوشش را داریم که شرایط بحراني و هشدار دهنده دارنتد.  

ه وضتعیتي  کت چون تهران، قم، اصفهان، سمنان، قزوین و مازندران را نیز داریتم  هایي هم

د تحتت  بهتر از استان خراسان رضوی دارند. به طور کلي با نگتاهي بته درصتد کتل افترا     

-متي  تا حد زیادی آشکارکشور متأسفانه این واقعیت  کلدر  روستایي و شهری پوشش

بت بته  نستری ترند افراد تحت پوشش کمایي که به مرکز کشور نزدیههکه استان شود

ختي متوارد   ی کلتي نیستت و در بر  البته این یه قاعده .دارندهای دور از پایتخت استان

 خورد.خالف این قاعده به چشم مي

درصد ازکل جمعیت  6حدود  گونه که بیان شددر سطح استان خراسان رضوی همان

در  اما وضعیت ،باشنداد ) طرح مددجویي و شهید رجایي( ميتحت پوشش کمیته امد
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درصد در  5/3 درصد افراد تحت پوشش استان ازهای استان متفاوت است. شهرستان

 باشد.  جام در نوسان ميتربتشهرستان درصد در  14مشهد تا شهرستان 

ی ضومتوسط درصد افراد تحت پوشش روستایي خراسان ر 2 شکلو  3بر اساس جدول 

درصد بوده و 19حیدریه معادل این میزان در شهرستان تربت بیشینه .رسددرصد مي11به 

ردد که گمالحظه مي .شوددرصد را شامل مي17های درگز و کاشمر رقم در شهرستان

ش در مناسب استان خراسان به لحاظ افراد تحت پوش رغم وضعیت کلي نسبتاًعلي

 ه دستبگیرند اعداد مورد بررسي قرار مي مجموع کل کشور، وقتي نواحي روستایي

 گردد.يمعادل ماحمد بویرهای کشور نظیر ایالم و کهکیلویه و آمده با محرومترین استان

ت قسم با توجه به این که مقوله فقر روستایي یه موضوع چند بعدی است، در این

ان ز شهرستز مرکی این مقوله با دو متغیر میانگین بارش ساالنه و متوسط فاصله ارابطه

رایط شننده گیرد. زیرا میانگین بارش ساالنه تاحدودی منعکس کمورد بررسي قرار مي

تاییان ر روستی غالب در تأمین معاش بیشکلي طبیعي مسار بر کشاورزی به عنوان شیوه

نقش  ها وهگرایي در برنامتواند تا حدودی تمرکزومتوسط فاصله از مرکز استان مي

ی تا حدّ های مختلف اقتصادی راهای عمراني در بخشبر اختصاص بودجهمرکز استان 

 روشن کند. 

 
 (ای پژوهشه)مآخذ : یافته درصد کل افراد تحت پوشش کمیته امداد در سطح استاننقشه  :1شکل 
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 1388سال  های کشور بر اساس افراد تحت پوشش کمیته امداداستانوضعیت فقر در : 1جدول 

 طبقه  درصد افراد تحت پوش از کل جمعیت استان   نام استان ردیف

 بسیار محروم   19 ایالم   1

 بسیار محروم  5/17 کهکیلویه و بویر احمد   2

 بسیار محروم  15 هرمزگان  3

 بسیار محروم  14 خراسان جنوبي   4

 بسیار محروم  3/12 سیستان و بلوچستان   5

 بسیار محروم  12 لرستان  6

 بسیار محروم  11 کرمان  7

 بسیار محروم  11 گیالن   8

 نسبتاً محروم 10 کردستان  9

 نسبتاً محروم 10 چهارمحال و بختیاری   10

 نسبتاً محروم 10 خراسان شمالي   11

 نسبتاً محروم 10 بوشهر   12

 نسبتاً محروم 8 کرمانشاه  13

 نسبتاً محروم 8 فارس   14

 نسبتاً محروم 8 گلستان   15

 متوسط 7 بیل  ارد 16

 متوسط 7 خوزستان   17

 متوسط 7 مرکزی  18

 نسبتاً بهره مند 6 خراسان رضوی   19

 نسبتاً بهره مند 6 آذربایجان شرقي   20

 نسبتاً بهره مند 6 همدان   21

 نسبتاً بهره مند 6 آذربایجان غربي  22

 بهره مند 5/5 یزد  23

 بهره مند 5/5 زنجان   24

 مند بهره 5 قزوین   25

 بهره مند 5 قم   26

 بهره مند 5 مازندران   27

 بسیار بهره مند  5/4 اصفهان   28

 بسیار بهره مند  4 سمنان   29

 بسیار بهره مند  5/2 غرب استان تهران   30

 بسیار بهره مند  1 تهران   31

 و یافته های پژوهش. 88مآخذ : سالنامه آماری کمیته امداد، سال 
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  1388 کمیته امداد سالافراد تحت پوشش فقر خراسان رضوی بر اساس  وضعیت:  2جدول 

 شهرستان
جمعیت کل 
 شهرستان

کل افراد تحت پوشش مدد جویي و شهید 
 رجایي

به  کل افراد تحت پوشش
 درصد

 9 6163 69551 بردسکن 

 8 11063 145992 تایباد

 14 33489 244455 تربت جام 

 13 35420 267604 تربت حیدریه  

 13 14794 110378 خواف  

 12 9285 75925 درگز 

 12 6941 57994 رشتخوار

 8 35219 440133 سبزوار

 9 8222 87442 سرخس 

 9 7796 87266 فریمان  

 7 12201 186022 قوچان  

 11 16740 149358 کاشمر 

 13 5369 40667 کالت  

 9 10004 110135 گناباد

 5 5227 110966 چناران 

 6 26865 448170 نیشابور  

 5/3 98039 2868350 مشهد  

 6 342837 5500408 کل استان 

 و یافته های پژوهش. 88سالنامه آماری کمیته امداد استان، سال  مآخذ:

 

 
-فته: یا )مآخذ نقشه درصد کل افراد  روستایي تحت پوشش در سطح استان خراسان رضوی : 2شکل 

 های پژوهش(



129 

 
  اسماعیل نصرآبادی و علیرضا حمیدیان / . . .  بررسی گستره فقر روستایی در سطح 



 

  نو متغیر متوسط بارش و فاصله از مرکز استا اسان رضویروستایي در خرفقر:  3جدول 

 شهرستان
جمعیت 
 روستایي

در صد 
جمعیت 
 روستایي

کل افراد 
تحت پوشش 
 روستایي

 در صد افراد
تحت پوشش  

 روستایي

متوسط بارش 
 به میلي متر

فاصله از 
مرکز استان 
 به کیلومتر

 273 166 12 4799 58 40441 بردسکن 

 228 176 10 7227 50 73011 تایباد

 167 190 16 22072 5/55 135565 تربت جام 

 149 279 19 24285 48 128015 تربت حیدریه  

 267 160 16 10118 57 62669 خواف  

 254 223 17 5568 43 32929 درگز 

 199 183 5/12 5752 5/79 46111 رشتخوار

 237 189 13 25371 44 191714 سبزوار

 185 183 12 6449 61 53199 سرخس 

 77 226 13 4844 43 37544 فریمان  

 137 301 10 8349 45 83782 قوچان  

 228 217 17 10516 41 60601 کاشمر 

 155 280 14 4188 72 29401 کالت  

 278 157 16 7636 44 48306 گناباد

 61 211 5 3290 62 68962 چناران 

 122 243 9 18031 47 210805 نیشابور  

 0 257 5 19329 5/14 416638 مشهد  

 189 215 11 187824 3/31 1719693 کل استان 

 و یافته های پژوهش. 88 ماخذ:  سالنامه آماری کمیته امداد استان سال

 : بررسی فرضیات

های استتان  ه نظر مي رسد درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد در سطح شهرستانب -1

 ها رابطه معکوس دارد.شهرستان اینساالنه بارش میانگین خراسان رضوی با  

میزان بارش و درصتد افتراد روستتایي تحتت پوشتش       میانگین ضریب همبستگيبررسي 

بتارش و   میتانگین چه بتین  . اگردهدنشان مي 3در شکل های استان کمیته امداد شهرستان

امتا ایتن    ،درصد افراد تحت پوشش روستتایي ضتریب همبستتگي معکتوس وجتود دارد     
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و بایتد ادعتا کترد کته بتین درصتد افتراد تحتت         معني دار نیست  -02/0ضریب به میزان 

عتالوه نمتودار پراکنتدگي دو متغیتر و     ه بای وجود ندارد. پوشش و میانگین بارش رابطه

تتوان  بارش نمي میانگینباشد. به عبارتي با متغیر خط روند بین آنها نیز موید این ادعا مي

 آورد نمود. ردرصد افراد تحت پوشش را ب

 
های تهمآخذ : یافار ضریب همبستگي درصد افراد تحت پوشش و میانگین بارش ساالنه )نمود -3شکل 

 پژوهش(

-ح شهرستتان رسد درصد افراد تحت پوشش روستایي کمیته امداد در ستط به نظر مي -2

ن رابطته  مرکتز استتا   ازهتا  های استان خراسان رضوی با میزان فاصله مرکز این شهرستتان 

وشتش  پد به نحوی که با نزدیه شدن به مرکز استان از درصتد افتراد تحتت    مستقیم دار

 کاسته مي شود.

های استان خراستان رضتوی از مرکتز    نشان دهنده میزان فاصله مراکز شهرستان 3جدول 

باشد. ضریب همبستگي استان و درصد افراد تحت پوشش نواحي روستایي این استان مي

مثبت ضعیف و د تحت پوشش و فاصله از مرکز استان بین درصد افرا 49/0مثبت به میزان

نمودار پراکندگي و خط رونتد ایتن دو متغیتر     ،برای تبیین بهتر این رابطه .دار استمعني

 24حتدود  تتوان  ميروند خطي بین این دو متغیر با نمودار  4شکل رسم گردید بر اساس 

از مرکتز استتان تبیتین    متوستط فاصتله   را بتا  درصد از میزان افراد تحت پوشش روستایي 

درصد از فقر روستایي با عوامل و متغیرهای دیگری به غیتر از فاصتله از مرکتز     76 کرد.
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کیلتومتر افتزایش فاصتله از     100هتر   ،با توجه به معادله ختط رونتد  شود. استان توجیه مي

 .داردافراد تحت پوشش را به همراه دردرصد افزایش  6/2مرکز استان  حدود 

 
ز مرکز نمودار ضریب همبستگي درصد افراد تحت پوشش و متوسط فاصله شهرستان ا -4شکل 

 مآخذ : نتایج پژوهش() استان

 :نتیجه گیري

بایتد  متي  ،رار دهتیم قت درصد افراد تحت پوشتش را متالك   11چه آمار میانگین چنان -1

ریمان، ف، تربت جام، کالت، های تربت حیدریه، درگز، کاشمر، گناباد، خوافشهرستان

هد، های مشانتر از میانگین استان بدانیم و شهرستسبزوار، رشتخوار و بردسکن را محروم

ار شهرستتان  چهت بتدانیم.  های برختوردارتر  شهرستانرا  چناران، نیشابور، قوچان و تایباد 

 طبیعتي بته   اقلیمي و شرایط نسبتاً مساعد این مجموعه با توجه به نزدیکي به مشهد نخست

ن در ایت اعد رسند. ولي قرارگرفتن شهرستان مرزی تایباد با اقلیمي نته چنتدان مست   نظر مي

دارد که  رسد تحت تأایر عوامل دیگری قرار. به نظر ميرسدکمي عجیب به نظر ميرده 

حیدریه های تربتهمان گونه که شهرستان در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است.

ر درستد  ر متي ای نه چندان دور از مشهد به نظت رایط مساعد اقلیمي و فاصلهو فریمان با ش

 قرار ندارند. مورد انتظارجایگاه طبیعي 

تاحدی مي توان گفت در استان خراسان رضوی با نزدیه شدن بته مرکتز استتان از     -2

ترین درصتد  چرا که مشهد دارای کم .میزان افراد تحت پوشش روستایي کاسته مي شود

اشد و شهرستان چنتاران در  بدرصد مي 5تحت پوشش روستایي کمیته امداد معادل  افراد
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. ستایر   استت اش در همتین حتد   همسایگي مشهد نیز درصد افراد تحت پوشش روستایي

چون  نیشابور و قوچان نیز جایگاه بهتری نسبت به شهرستان های همسایه مرکز استان هم

 ها دارند.سایر شهرستان

یدریته کته در بستیاری از آمارهتای     حچتون تربتت  هتایي هتم  شتیم شهرستانانتظار ندا -3

رین تت دهتد بتیش  یا دوم استان را به خود اختصاص متي  نخستمربوط به کشاورزی رتبه 

ز آمتار  در مورد شهرستان کاشتمر نیت   .درصد افراد تحت پوشش  روستایي را داشته باشد

ظتر  نبته   رستد. مول به نظتر متي  درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد تا حدی غیر مع17

 رسد علت ایجاد این وضعیت را در پژوهشي مورد بررسي قرار داد.مي

ستطح  منتد در  بهتره  چه باعث شده استان خراستان را در لیستت استتان هتای نستبتاً     آن -4

چته  انچنت  .گ مشتهد نیستت  رارتباط به نقش کالن شهر مشهد و یا سر بزببینیم بي کشور

ان وشتش کمیتته امتداد شهرستتان مشتهد را از سترجم  آمتار استت        آمار کل افراد تحت پ

ان خراسان رضوی کم کنیم میانگین درصد کل افراد تحت پوشش کمیته امتداد شهرستت  

ستتان  او میانگین درصد افراد تحت پوشش نواحي روستایي  درصد 10های استان معادل 

 50د تنهتایي حتدو  دانیم که شهر مشهد بته  مي .درصد  مي شود 13خراسان رضوی برابر 

ضوی ربه عبارت دیگر استان خراسان  .درصد جمعیت استان را در خود جای داده است

ان شابه استمنهای مشهد به لحاظ وضعیت فقر روستایي به سطح استان های نسبتاً محروم م

شتکل  کنتد و ایتن یعنتي همتان م    نزل متي تهای چهار محال بختیاری، کردستان و بوشهر 

 د و بیابان توسعه نیافته خراسان.قدیمي سر بزرگ مشه
 پیشنهادات

ها و تر نظیر بخشات اداری کوچههای دقیق به تفکیه واحدهای تقسیمتهیه نقشه -1

 سایي نواحيتواند در شناها از میزان و درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد ميدهستان

تفکیته   لس فقتر بته  داشتن اط محروم تر و بحراني کارشناسان و مسئولین را یاری نماید

 .کندميفراهم  را امکان اختصاص مناب  برای مناطق نیازمندتر روستاها
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را در « قتبح قضتیه  » فزون افراد تحتت پوشتش کمیتته امتداد متأستفانه      گسترش روز ا -2

 هتای کمته  روستاها زایل نموده و این نگرش بر میزان تمایل اهالي روستاها به دریافتت 

ه ایتن  نگرانتي ایتن استت کت     .مداد قرار گرفتن مي افزایتد مستقیم و تحت پوشش کمیته ا

صورت  در این .مسئله زماني به صورت یه حق طبیعي روستائیان در برابر دولت درآید

و  ننخستتی متا   لذا به گمان صالح است.نه دولت توان تأمین آن را دارد و نه انجام آن به 

ست ر این لید ممکن و اضطرار بمهم ترین دغدغه کمیته امداد باید این باشد که تا سر ح

 نیافزاید.

ي سد اگر سیاست اولیه و نگرش آغازین ایجاد کمیته امتداد  امتام خمینت   به نظر مي ر -3

ایط در شتر  ،دهخانوارهای فقیر و نیازمند بو کمینه)ره( تأمین معیشت و برآوردن نیازهای 

 م آوردنال و فتراه فعلي کشور بایستي این سیاست به سمت ایجاد توانمندی، ایجاد اشتغ

 های رف  عوامل ایجاد فقر معطوف گردد.زمینه

میم گیرندگان و تصمیم سازان سطح کشور وضعیت نسبتاً بهتره منتدتر   روا نیست تص -4

و  کالن شهر مشهد را به سراسر خراسان رضوی تعمتیم دهنتد و در تخصتیص اعتبتارات    

راستان  پهنته جغرافیتایي خ  گیتری نماینتد کته گویتا مجموعته      ای تصمیمامکانات به گونه

از  رضوی همانند مشهد مي باشد. استان خراسان رضتوی حتتي بعتد از تقستیم نیتز یکتي      

جهتت تتوجهي    باشد و از ایتن غال ميتویژه در زمینه اشه های نسبتاً محروم کشور باستان

 ویژه را مي طلبد. 
 یادداشت ها :

 لیکن در این .نمایدود ميبه افراد تحت پوشش خ های متنوعي راکمیته امداد کمه -1

 یعنتي افتراد تحتت پوشتش     ،بررسي عمده ترین شکل کمه ها که حالت استمرار دارد

 )طرح مدد جویي و طرح شهید رجایي ( مد نظر قرار گرفته است. 

د  امام ه برای اختصار هرجا واژه کمیته امداد آمده است منظور کمیته امدادر این مقال -2

 خمیني )ره( مي باشد.
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