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چکیده
در این مطالعه به تحلیل ارتباط ابعاد محرومیت روستایی با پایداری محیطی پرداخته
شد .روش تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و روش انجام ،توصیفی -تحلیلی است .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه ،مصاحبه با مردم محلی ،سالنامه آماری استان لرستان و
دادههای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم بوده است .جامعه آماری خانوارهای
روستایی شهرستان پلدختر میباشد ( .)N=10619با استفاده از فرمول کوکران و به
روش نمونهگیری تصادفی ساده 400 ،خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید .جهت
شناسایی مهمترین ابعاد محرومیت از آزمون رتبهای همانباشتگی اکتشافی ،برای
بررسی عوامل پایداری محیطی از آزمون  tتک نمونهای و نهایتا برای بررسی ارتباط
ابعاد محرومیت روستایی و پایداری محیطی از مدل توبیت استفاده شد .نتایج نشان
داد بیشترین میزان محرومیت مربوط به محرومیت اقتصادی و فرهنگی بود .در زمینه
عوامل پایداری محیطی نتایج نشان داد که هیچ کدام از عوامل مورد نظر در شرایط
پایداری قرار ندارند .منابع آب ،درختان و مراتع در وضعیت ناپایداری قرار دارند و
تنها عاملی که وضعیتی نسبتا پایدار داشته خاک میباشد .بررسی ارتباط بین ابعاد
محرومیت و ناپایداری محیطی نشان داد که محرومیت اقتصادی ( )0/418و محرومیت
اجتماعی با ضریب ( )0/308بیشترین اثر و رابطه را با ناپایداری محیطی داشته در
حالی که محرومیت فرهنگی منطقه در سطح باالیی قرار داشته ،ولی با ضریب ()0/039
 -2نویسنده مسئول :دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی09151497846 -
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کمترین رابطه را با ناپایداری محیطی دارا بوده است .لذا برای کاهش ناپایداری
محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست توجه به ابعاد محرومیت و برنامهریزی
برای کاهش آن باید در اولویت قرار گیرد.
کلید واژگان :محرومیت روستایی ،پایداری محیطی ،توسعه پایدار روستایی ،مدل توبیت ،شهرستان
پلدختر

مقدمه
برای دستیابی به توسعه پایدار به عنوان هدف غایی برنامهریزی ،گام نخست بررسی و شناخت
واقعی وضع موجود و سطح برخورداری مناطق به عنوان مقدمه حصول به توسعه است
(پورطاهری و همکاران .)17 :1393 ،شواهد بینالمللی در این زمینه نشان میدهد که شناسایی
نابرابریهای بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی جمعیت رو به افزایش ،در حال رشد است (Fu et
) al, 2015: 223و زمینه مباحث سیاسی در کاهش محرومیت در کشورهای در حال توسعه را
به دنبال داشته است ) .(Saboor et al, 2015: 57به همین خاطر تالشهای زیادی برای
اندازهگیری شاخصهای آن در کشورهای مختلف ،از جمله موسسه توسعه انسانی آکسفورد
 (OPHI)1انجام گرفته شد ) .(Alkire and Santos, 2014: 253در این تحقیقات بر
مشکالت معرفت شناختی و ایدئولوژیک مرتبط با اندازهگیری محرومیت ،مسائل مربوط به
قدرت /دانش و فرضیات پنهان و اندازهگیری استانداردهای برجسته زندگی ،تاکید شده است
) .(Mahadevan and Hoang, 2016: 293اندازهگیری محرومیت برای شناسایی محروم-
ترین مناطق به ویژه جوامع روستایی و کمک به آنها برای بهبود کیفیت زندگی بسیار مهم است
) .(Yuan and Wu, 2014: 142این امر همچنین به برنامهریزان و سیاستگذاران برای
اقدامات مناسب و مؤثر کمک خواهد کرد .بهمنظور شناسایی مناطق محروم ،پیدا کردن
پارامترهای مؤثر ضروری است ) .(Najjary et al, 2016: 115الزم به ذکر است که شاخص-
های محرومیت و نابرابری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری نیاز به توجه دارد
) .(Fecht et al, 2017: 1همچنین جهت شناخت وضع موجود نیز استفاده از شاخصها و
نماگرهای جامع محرومیت که بتواند وضع موجود را به خوبی تحلیل کند ،ضرورتی
اجتنابناپذیر است.

1-Oxford Institute for Human Development
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با توجه به موارد ذکر شده میتوان گفت که ،افزایش محرومیت میتواند اثرات منفی ناخواسته-
ای ،بر جوامع انسانی و تخریب محیط زیست داشته باشد و برای پیشبرد توسعه پایدار ،کاهش
محرومیت به عنوان یک اصل برای سیاستگذاران باید در اولویت قرار گیرد (Najjary et al,
) .2016: 115در همین راستا یکی از مسائلی که همواره طی سالهای اخیر مورد توجه
محققان و دانشمندان قرار گرفته ،توجه به مباحث زیست محیطی میباشد (بسحاق)3 :1395 ،
که توسعه پایدار را تحت تأثیر قرار داده است ) .(Jackson, 2009: 145همپوشانی این عوامل
نشان می دهد که هر یک از آنها بر دیگری تسلط ندارد .در این رابطه برخی استدالل میکنند
رشد اقتصادی باعث صدمه به محیط زیست میشود ،و برخی دیگر معتقدند که رشد اقتصادی
الزمه توسعه است و باعث حفظ محیط زیست میشود (Morse and Vogiatzakis,
) .2014:4750در حالی که رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه پایدار مورد بحث قرار گرفته،
وجود شاخصهای محرومیت روستایی نیز به نوبه خود میتواند اثرات مثبت و یا منفی بر محیط
داشته باشد .لذا شناخت شاخصهای محرومیت روستایی و بررسی رابطه عوامل مذکور با
پایداری محیطی ضروری به نظر میرسد .شهرستان پلدختر از جمله مناطقی است که دارای
جمعیت روستایی باالتر از میانگین کشوری است (بیش از  50درصد) .از آنجا که بیش از 50
درصد جمعیت شهرستان پلدختر در نواحی روستایی زندگی میکنند ،که عالوه بر چالشهای
مختلف اقتصادی ،محیطی و اجتماعی مانند ،مسئله کمبود درآمد و پسانداز ،نرخ پایین
اشتغال ،مسکن نامناسب ،سطح پایین آموزش و بهداشت ،ناهمواری منطقه ،فرسایش زیاد خاک
و عدم مدیریت زمین ،ناکارآمدی نظام خدماترسانی ،بهرهوری پایین عوامل تولید در بخش
کشاورزی ،روشهای سنتی تولید در کشاورزی و دامداری ،کمبود گزینههای معیشتی ،فقدان
بازاریابی مناسب محصوالت ،و عواملی از این قبیل روبرو میباشند؛ که این عوامل از یک سو
باعث افزایش فشار و استفاده بیشتر از منابع محیطی ،و تخریبهای زیست محیطی که بخشی
از عوامل آن ،محرومیت روستاهای منطقه است شده ،از سوی دیگر سبب گردیده که مطالعه و
شناسایی شاخصهای محرومیت در نواحی روستایی این شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب در
جهت رفع آن و کاهش تخریب محیط زیست ضروری به نظر برسد .لذا شناسایی ابعاد
محرومیت رابطهای که با محیط زیست روستایی دارد ،میتواند راهی برای ارزیابی میزان تحقق
برنامههای محرومیتزدایی و توسعه روستایی ،بهویژه در بعد اقتصادی و پایداری معیشت
روستایی باشد .از همین روی تحقیق حاضر سعی در تحلیل ارتباط شاخصهای منطقهای
محرومیت روستایی با پایداری محیطی در شهرستان پلدختر دارد .لذا سواالت تحقیق عبارتند
از :مهمترین ابعاد محرومیت روستایی در شهرستان پلدختر کدامند؟ پایداری زیست محیطی در
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منطقه مورد مطالعه در چه وضعیتی قرار دارد؟ و چه ارتباطی بین ابعاد محرومیت و پایداری
محیطی در شهرستان پلدختر وجود دارد؟
مروری بر ادبیات موضوع
در زمینه بررسی ارتباط شاخصهای محرومیت روستایی و پایداری محیطی ،تاکنون مطالعهای
صورت نگرفته است .ولی برخی از محققین محرومیت در نواحی شهری و روستایی را مورد
بررسی و سنجش قرار دادهاند ،مانند :جمشیدی و همکاران ( ،)1392با استفاده از روش
توصیفی -تحلیلی ،به بررسی عوامل مؤثر بر تلهی محرومیت در جوامع روستایی پرداختهاند.
پورطاهری و همکاران ( ،)1393در مطالعهای با استفاده از دو نوع پرسشنامه (سرپرست
خانوارها و نخبگان) میزان محرومیت و بررسی اهمیت ابعاد ذهنی و عینی آن در سطح
روستاهای شهرستان جوانرود را بررسی کردهاند .پامپیلون و همکاران ،)2010( 1در مطالعهای با
استفاده از شاخصهای محرومیت فرد ی تفاوت نابرابری و محرومیت در نواحی شهری و
روستایی در کانادا را مطالعه نموده اند .اوالداپو سام ،)2014( 2در بررسی و مطالعه دستیابی به
کاهش فقر و محرومیت پایدار روستایی از طریق استراتژیهای توسعه اقتصادی محلی در
نیجریه از روش توصیفی استفاده نموده و نتایجی را پیشنهاد دادهاند .یوان و وو ،)2014( 3در
مطالعهای با استفاده از پنج پارامتر دستمزد ،کار ،بهداشت ،آموزش و پرورش ،و کیفیتزندگی
برای تعیین درجه محرومیت روستایی و شهری در چین همت گماشتهاند .فو 4و همکاران
( ،)2015در مطالعهای به بررسی ،شناسایی و اندازهگیری محرومیت روستایی بر اساس شرایط
مادی و اجتماعی با توجه به نظریه محرومیت نسبی تاونسند به نتایجی رسیده اند .آلیکا 5و
همکاران ( ،)2016با استفاده از دادههای سرشماری سالهای  2001تا  2011به بررسی اندازه-
گیری شاخصهای محرومیت در مناطق جدید و کوچک (روستاها) در اسکاتلند پرداختهاند.
دایمیترو 6و همکاران ( ،)2017در مطالعهای به بررسی محرومیت شهری و روستایی در
لهستان پرداختهاند .ریبرو 7و همکاران ( ،)2017در پرتغال به بررسی شاخصهای محرومیت
نواحی شهری و روستایی تحت نظریه محرومیت تاونسند را مدنظر قرار دادهاند.
1- Pampalon
2- Oladapo Sam
3- Yuan and Wu
4 - Fu
5- Allika
6- Dymitrow
7- Ribeiro
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مبانی نظری
بررسی ادبیات محرومیت در تحقیقات بینالمللی و جوامع دانشگاهی از سال  1966شروع شد
) .(Mahadevan and Hoang, 2016: 291در این تحقیقات محرومیت دارای مفهومی
پیچیده ،اشکال مختلف و پنهان است که اشاره به فقدان امکانات آموزشی ،فرهنگی ،سالمت،
رفاه ،مسکن ،حملونقل ،خدمات و غیره دارد ) .(Ribeiro et al, 2017: 17از نظر یانگ و وو
( )2014محرومیت شامل شرایط خاصی مانند؛ درآمد پایین ،فقدان پوشاک ،مسکن ،امکانات
رفاهی ،آموزش و فعالیتهای اجتماعی میباشد ) .(Yuan and Wu, 2014: 142هاروی
( ،)2010معتقد است که محرومیت یک مشکل بالقوه در جهان و نگرانی اصلی اکثر کشورها
است و اگر این اشکال وجود داشته باشند ،و سپس مردم با این اشکال کاستیهای متعدد را
تجربه کنند؛ محروم شناخته میشوند ) .(Harvey, 2010: 22برای کاهش این کاستیها
توسط دولت اقدامات زیادی برای رفع آن انجام گرفته است (محرومیت زدایی) (Welsh
) .Government, 2011: 124این برنامهها زمانی بیشتر استفاده میشود که میخواهند نشان
دهند محرومیت یک مکان دارای اثرات مستقل در سالمتی فرد ،فراتر از شرایط اجتماعی و
اقتصادی منحصربهفرد است ).(Ellaway et al, 2012: 135, Meijer, 2012: 1207
اثربخشی اقدامات محرومیتزدایی در دستیابی به اهداف ،به چگونگی نشان دادن ساختار
محرومیت ،اندازهگیری محرومیت ) (Allika, 2016: 122و اعتبار آن برای گروههای خاص
اجتماعی ،به منطقه جغرافیایی بستگی دارد (Braveman, 2005: 2881, Martin, 2000:
).737
بهطورمعمول ،اندازهگیری نابرابری در سطح جوامع ،در بسیاری از کشورها وابسته به نظریه
محرومیت نسبی تاونسند )1987( 1است ) .(Allika et al, 2016: 121در این نظریه کسانی
محروم شناخته میشوند که فاقد توانایی الزم برای به دست آوردن منابع غذایی ،شرکت در
فعالیتها ،امکانات رفاهی مرسوم باشند ،و یا این عوامل در جامعهای که به آن تعلق دارند را
نداشته باشد ) .(Townsend, 1987: 125طبق این نظریه ،مردمی را میتوان محروم دانست
که دسترسی کافی به غذا ،لباس ،امکانات ،مسکن ،سوخت ،محیط زیست مطلوب ،آموزش ،کار
و شرایط شغلی اجتماعی ،فعالیتها و امکانات معمول مورد تایید جامعهای که به آن تعلق دارند
را ،نداشته باشند ) .(Townsend, 1987: 131این نظریه به عنوان یک روش برای توضیح
نابرابریهای اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشتی بیانشده ،که در رشتههای مختلف ،برای اندازهگیری
1-Townsend's
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و توضیح در مورد تفاوت سالمت ،جرم ) ،(Fu et al, 2015: 223امکانات آموزشی و بهداشتی
) ،(Kawachi et al, 1999; 721مهاجرت و حاشیهنشینی استفاده میشود و ضمن بیان
مفهوم محرومیت و نابرابریهای جوامع ،تحلیلی از مسائل نظری و سیاسی در ارتباط با آن را
ارائه میدهد.
از دیدگاه محرومیت مطلق و نسبی ،نظریههای مختلفی بیان شده است .نخستین بار ساموئل
استوفر 1و همکاران در اثر کالسیک "سرباز آمریکایی" ( ،)1949مفهوم محرومیت نسبی را بیان
کردند .در این نظریه ،اگر شخص خودش را با دیگری مقایسه کند ،درصورت تفاوت در سطح
محرومیتشان ،شخص احساس ذهنیِ متناقضی در ارزیابی از موقعیت دیگری تجربه میکند،
اگر مقایسه با فردی محروم انجام شود ،حاالت به وجود آمده "محرومیت نسبی" نامیده میشود
) .(Davis, 2011: 283در حقیقت ،مقایسههای اجتماعی به گونهای ،مبنای نظریه محرومیت
نسبی را تشکیل میدهد.
نظریه محرومیت نسبی به عنوان یک مکانیسم اصلی به بررسی اثرات نابرابری درآمد در جوامع
میپردازد ) ،(Popham, 2015: 199که عالوه بر سطح منطقهای و ملی ،برای توصیف ،نظارت
و مقایسه نابرابری بین افراد ،در مناطق کوچک به عنوان یک روش برای اندازهگیری نابرابری،
محرومیت برنامههای کاربردی عملی در برنامهریزی بهداشت و تخصیص منابع استفاده شده
است ) .(Fu et al, 2015: 225طبق این نظریه محرومیت به معنای کمبود منابع برای حفظ
رژیم غذایی ،شیوه زندگی ،فعالیتها و امکانات رفاهی که یک فرد یا گروه و یا در جامعهای که
به آن تعلق تایید شده است ) .(Townsend, 1979: 185در این نظریه گاهی اوقات محرومیت
با مفهوم بیولوژیکی تناسب اندام نسبی مقایسه میگردد ،جایی که در آن یک موجود زنده به
علت مجموعه ژنهای بیشتر ،نسبت به رقبایشان موفقیت بیشتری دارد (Merton, 1938:
) .673یعنی محرومیت را یک امر ژنتیکی و بیولوژیکی میداند .اخیرا ،در روانشناسی اجتماعی
مفهوم ارضاء نسبی در مقابل محرومیت نسبی ظهور پیدا کرده است (Dambrun and
) .Taylor, 2013: 1محرومیت نسبی ،به عنوان یک نسبت هنجارهای اجتماعی که مطلق
نیست و معموال از زمان و مکان متفاوت است ،برسی میشود .برخی از جامعه شناسان مانند،
کارل پوالنی ،2استدالل کردهاند که تفاوت نسبی در ثروت اقتصادی از محرومیت مطلق مهمتر
است ،و در تعیین کیفیت زندگی انسانی محرومیت نسبی بیشتر از محرومیت مطلق اهمیت
دارد ) .(Griffin, 1998: 29بیلی و همکاران ( )2003نیز معتقداند که محرومیت مفهومی
1- Stouffer
2- Karl Polanyi
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نسبی است نه مطلق ،زیرا بر پایه هنجارها و استانداردهای پذیرفته شده در هر جامعه سنجیده
میشود که این هنجارها از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت است و در طول زمان نیز تغییر
میپذیرد ) .(Bailey et al, 2003: 6- 23ولی محرومیت مطلق شامل یک سطح حداقل نیاز
شخص که قادر به گذران زندگی و مشارکت فعال در جامعه نیست .در عمل ،محرومیت مطلق
اغلب با فقر مطلق ،به عنوان شرایط حداقل منابع برای پرداخت هزینه نیازهای اساسی برای
زندگی مترادف است که نشان دهنده پایین بودن استاندارد زندگی و به معنی عدم درآمد کافی
برای به دست آوردن حداقل ضروریات برای بقای فیزیکی است ) .(Ladin, 2014: 15لذا می-
توان گفت که چون محرومیت نسبت به زمان و مکان مقایسه میشود نسبی است نه مطلق و
برای شناسایی آن الزم است شاخصهای محرومیت را ارائه نمود.
شناسایی شاخصهای محرومیت برای توصیف نابرابریهای جوامع بسیار مهم هستند (Barnett
) et al, 2001: 46, Krieger et al, 2003: 178اثربخشی اقدامات محرومیتزدایی در
دستیابی به اهداف ،به چگونگی نشان دادن ساختار محرومیت ،اندازهگیری محرومیت (Pornet
) et al, 2017: 986و اعتبار آن برای گروههای خاص اجتماعی ،به منطقه جغرافیایی بستگی
دارد ) .(Braveman, 2005: 2881, Martin, 2000: 737الزم به ذکر است که شاخصها و
پارامترهای محرومیت از کشوری به کشور دیگر و از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت است .در
انگلستان ،شاخصهای محرومیت در پنج عامل اصلی و بر اساس :شغل ،سالمت ،ناتوانی ،و
آموزش و پرورش تقسیمبندی شده است .اخیراً ،شاخصهای جدیدی مانند مسکن ،خدمات،
جرم و جنایت ،کیفیت زندگی نیز در این کشور در نظر گرفته شده است (McLennan,
) .2011: 58سازمان ملل متحد شاخصهای اشتغال ،مالکیت خودرو ،درآمد ،موقعیت اقتصادی
و اجتماعی ،آموزش ،شغل و مالکیت مسکن را برای تعیین محرومیت در جوامع شهری و
روستایی در نظر گرفته است ) .(Allika, 2016: 123در آفریقای جنوبی برای شناسایی مناطق
محروم ،از پنج پارامتر دستمزد ،کار ،بهداشت ،آموزش و کیفیت زندگی استفاده شد (Noble
) .and Wright, 2012: 189در چین ،برای شناسایی مناطق محروم سیزده شاخص ،حقوق و
دستمزد ،نسبت کارگران صنعتی ،اشتغال ،دسترسی به سوخت پاک ،خدمات بهداشتی ،حمام،
آموزش ،مسکن ،جمعیت خانوار ،آب آشامیدنی ،درصد جوانان بین  6و  14سال که به مدرسه
نرفتهاند ،خدمات پزشکی ،و افراد از کار افتاده را برای مشخص کردن محرومیت در نظر گرفته-
اند ) .(Yuan and Wu, 2014: 145در اسکاتلند برای محاسبه نابرابری ( )RIIو محرومیت
شاخصهای اشتغال ،بهداشت ،بیکاری ،آموزش ،مسکن را بکار گرفتهاند (Allika, 2016: 122-
) .130در ایران ،استانداردی برای اندازهگیری محرومیت به تصویب نرسیده است.
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طبق این تحقیقات افزایش نابرابری در جوامع شهری و روستایی اثرات منفی ناخواستهای ،مانند
کاهش جمعیت ،افزایش شهرنشینی ،افزایش جرم ) ،(Najjary et al, 2016: 115افزایش
نابرابری در سالمت و محرومیت در مناطق روستایی میگردد ) .(Allika et al, 2016: 122از
طریق این مطالعات ،جنبههای چند بعدی محرومیت نمایان میشوند .این ابعاد در دامنههای
مختلف ،از جایی به جای متفاوت بیان شده ) (Noble et al, 2010:228و واحد تجزیه و
تحلیل جغرافیایی آن ،بخش ،دهستانها و مناطق میباشد ) .(Yuan and Wu, 2014: 142از
نظر نوبل 1و همکاران ( ،)2010محرومیت شامل ابعاد ،اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی -کالبدی و
محرومیت چند وجهی است .از نظر فیت ،)2017( 2جنبههای مهم محرومیت روستایی مربوط
به بیکاری ،عدم دسترسی به خدمات از جمله فروشگاهها ،امکانات بهداشتی و درمانی ،مراقبت از
کودکان و دسترسی به خدمات دیجیتال میباشد .از اینرو ،برای پیشبرد توسعه پایدار ،دستیابی
به توسعه روستایی و ارتقای معیشت پایدار ،کاهش محرومیت به عنوان یک اصل برای سیاست-
گذاران باید در اولویت قرار گیرد.
در همین راستا یکی از مسائلی که همواره طی سالهای اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته،
توجه به مباحث زیست محیطی است که نگرانیهایی عمدهای را در مجامع جهانی ایجاد کرده
(بسحاق )3 :1395 ،و توسعه پایدار را در قالب محیط زیست ،جامعه و اقتصاد ،تحت تأثیر قرار
داده است ) .(Jackson, 2009: 145بررسی ارتباط بین محرومیت و کیفیت محیط زیست
برای اولین بار بین سالهای  1960تا  2007در انگلستان و موسسه محیط زیست استکهلم در
سال  1974مطرح شد ) .(Morse and Vogiatzakis, 2014: 4749جایی که نخستوزیر
پیشین هند ،ایندرا گاندی ،3آلودگی را در وهله اول ،به فقر و محرومیت و عدم توسعه نسبت
داد (فیروزآبادی و عظیم زاده )101 :1391 ،به نحوی که این امر ،خسارات جبرانناپذیری بر
محیط زیست وارد میکند و توسعهی پایدار را با مخاطره جدی مواجه میسازد (دهقانیبیدگلی
و یوسفینجفآبادی .)176 :1387 ،بسیاری از نظریههای مرتبط با محرومیت و عوامل زیست
محیطی بر گرفته از نظریه عدالت زیست محیطی میباشند .این نظریه به بررسی این امر می-
پردازد که آیا جوامعی که در معرض محرومیت قرار دارند در مراحل تکامل خود منجر به
تخریب محیط زیست میشوند یا نه ،و راهکارهایی مانند سرمایهگذاری در محیط ،ایجاد
زیرساختهای روانی؛ روند توسعه صنعتی ،ایجاد بازار کار ،بازسازی اقتصاد که باعث کاهش
1- Noble
2- Fecht
3- Indira Gandhi
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فشار بر محیط زیست میشوند را بیان میکند ) .(Pearce et al, 2011: 410در این زمینه،
مجموعهای از عوامل وجود دارند که سبب شده محرومیت و محیط زیست پیوند پیچیدهای
باهم داشته باشند .اولین مورد که در گزارش کنفرانسها و همایشهای بینالمللی میتوان
مالحظه کرد ،کاهش محرومیت و توجه به محیط است (Morse and Vogiatzakis, 2014:
) .4750دومین مورد که باعث پیوند بین این دو گردیده است روستا میباشد (بسحاق:1395 ،
 .)4جایی که معیشت اکثریت آنان وابسته به محیط است و از سوی دیگر ،افزایش محرومیت
تمایل بیشتری به این مناطق ،بهویژه روستاهایی که محیط ناپایداری دارند ،داشته است .در این
زمینه عوامل طبیعی که بیشترین اثرگذاری را میتوانند داشته باشند :منابع آب ،زمین و خاک
حاصلخیز ،جنگلها ،مراتع و چراگاه میباشند .لذا شناخت شاخصهای محرومیت ،و ارتباط آن
با پایداری محیطی برای کاهش محرومیت و جلوگیری از تخریب محیط زیست ضرورت پیدا
میکند.
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان پلدختر میباشد .این شهرستان دارای  7دهستان و
جمعیتی بالغ بر  76000نفر است که  41772نفر در روستاها و مابقی در نواحی شهری زندگی
میکنند .این شهرستان در  100کیلومتری جنوب خرمآباد و مرز بین استانهای لرستان،
خوزستان و ایالم قرار گرفته و دارای دو بخش مرکزی و معموالن است .بخش مرکزی دارای
چهار دهستان به مرکزیت پل دختر و بخش معموالن دارای سه دهستان با مرکزیت معموالن
میباشد شکل (.)1
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شکل ( .)1نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

داده ها و روش کار
تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر «روش» ،در چارچوب روش «توصیفی-
تحلیلی» قرار میگیرد .جمعآوری دادهها به دو روش «اسنادی» و «پیمایشی» بوده است.
مطالعات نظریهای با استفاده از روش اسنادی گردآوری شد .جامعه آماری ،شامل خانوارهای
روستایی شهرستان پلدختر میباشد ( .)N=10619برای تعیین حجم نمونه ،در مرحله اول با
استفاده از فرمول کوکران  379خانوار انتخاب شد که برای اطمینان بیشتر نهایتا  400نمونه در
نظر گرفته شد .برای مشخص کردن تعداد نمونه هر دهستان (بر اساس تعداد خانوار) ،با
استفاده از فرمول حجم نمونه تعیین گردید .به عنوان مثال ،حجم نمونه دهستان جایدر به
صورت زیر محاسبه شد.
تعداد خانوار دهستان

= تعداد نمونه هر دهستان

تعداد پرسشنامه ×
کل خانوارها
2614
= تعداد نمونه دهستان جایدر
× 400 ≈ 98.46 = 98
10619

تعداد نمونه سایر دهستانها نیز به همین صورت تعیین شد .در مرحله بعدی برای مشخص
کردن تعداد نمونه روستاهای هر دهستان نیز با استفاده از همین فرمول به دست آورده شد.
جدول (.)1
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تحلیل ارتباط شاخصهای منطقهای محرومیت با پایداری محیطی
جدول ( .)1ویژگیهای جمعیتی شهرستان پلدختر
بخش

مرکزی
معموالن
جمع

دهستان

تعداد نمونه

تعداد روستا

خانوار

جمعیت

جایدر

24

2614

10384

15

جلوگیر

27

1206

4939

17

مالوی

24

2289

8645

15

86

میانکوه غربی

40

698

3020

25

26

افرینه

43

1818

7203

27

68

میانکوه شرقی

40

1043

4111

25

39

معموالن

30

951

3470

19

36

7

229

10619

41772

143

400

روستا

خانوار
98
45

منبع :مرکز آمار ایران 1395 ،و یافتههای تحقیق1396 ،

برای گردآوری دادهها ،از دادههای مرکز آمار سال  ،1395سالنامه آماری استان لرستان
( )1395و برخی دادهها نیز از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم (وابسته به نهاد ریاست-
جمهوری) استفاده شد که بعد از تبدیل به نسبتها و میانگین ،طبقهبندی گردید و به آنها
ارزش عددی داده شد ،سایر دادهها نیز با توجه به مدلها و روشهای استفاده شده در تحقیق
از پرسشنامه و سواالت کمی دو گزینهای با مقیاس (صفر و یک) استفاده شد .به این دلیل از
این نوع پرسشنامه استفاده گردید که مدل بکار (توبیت) گرفته دارای دامنهای بین یک و صفر
است و برای تحلیل این مدل باید از این نوع پرسشنامه استفاده نمود .برای بررسی میزان
عوامل پایداری محیطی نیز از سواالت کمی با طیف لیکرت استفاده شد .جهت شناسایی مهم-
ترین شاخصهای محرومیت روستایی از آزمون رتبهای همانباشتگی نامحدود اکتشافی ،1برای
بررسی میزان عوامل پایداری محیطی از آزمون  tتک نمونهای و برای بررسی ارتباط ابعاد
محرومیت و پایداری محیطی از مدل توبیت (روش –ML :سانسور شده لجستیک (مراحل
نیوتن -رافسون /مارکوارت) استفاده شد .کلیه مدلها و روشهای تحلیل در نرم افزار Eviews
نسخه  9انجام گرفت .میزان روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا سنجیده و مورد تایید
قرار گرفت ،که توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود .میزان پایایی
نیز با استفاده از آزمون های مربوط به پایایی مدل مذبور مورد تایید قرار گرفت که در تحلیل
دادهها میزان پایداری مدل آورده شده است .برای بیان ابعاد و شاخصهای محرومیت روستایی
1- Unlimited exploration rank test cointegration
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در منطقه سعی شده از ترکیبی از شاخصهای موجود در پیشینه تحقیق (جدول  )2و برای
برسی عوامل پایداری محیطی نیز عواملی که مرتبط با جوامع روستایی میباشند و به نوعی بر
میزان محرومیت نواحی روستایی اثرگذار بوده استفاده شود .جدول (.)3
جدول( .)2ابعاد و شاخصهای محرومیت
عامل

شاخص

توضیح

درآمد

عدم دسترسی به درآمد مناسب

اقتصادی

مالکیت

عدم مالکیت امالک و وسائل ،دام ،زمین و غیره

پس انداز

میزان پس انداز خانوار

اشتغال

شاغل یا بیکار بون

مسکن

مالکیت و کیفیت مسکن

امنیت غذایی

دسترسی خانوار به غذای با کیفیت

آموزش و پرورش

دسترسی به امکانات آموزشی

بهداشت و درمان (خانه بهداشت)

دسترسی به خدمات بهداشتی

اجتماعی

اوقات فراغت

تفریح و سطح رضایت از امکانات تفریحی

فعالیتها و امور اجتماعی

مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و عمرانی روستا

احساس خوشبختی

احساس خوشبختی و رضایت از زندگی

فرهنگی

کیفیت زندگی

میزان کیفیت زندگی

کتابخانه عمومی

دسترسی به کتابخانه عمومی

بوستان روستایی

بوستان روستایی یا پارک کودک

سالن ورزشی

دسترسی به سالن ورزشی

مسجد

دسترسی به مسجد

شورای اسالمی

شورای اسالمی در روستا

سیاسی -اداری

دهیار

داشتن دهیار

شرکت تعاونی روستایی

عضویت در شرکت تعاونی روستایی

شورای حل اختالف

دارای شورای حل اختالف

مرکز خدمات کشاورزی

دارای مرکز خدمات کشاورزی

پاسگاه نیروی انتظامی

دارای پاسگاه نیروی انتظامی

آب لوله کشی

دسترسی به آب لوله کشی

برق (شبکه سراسری)

دارای برق (شبکه سراسری)

زیرساختی

گاز

دسترسی به گاز شهری

طرح هادی

اجرای طرح هادی در روستا

مرکز آموزشی

دسترسی به مدرسته ،مهد کودک

غسالخانه

وجود غسالخانه در روستا

راه آسفالته

خاکی یا آسفالته بودن راه روستا

منبع :پورطاهری و همکاران ()1393؛ )McLennan (2011؛ )Noble and Wright (2012؛ Yuan and Wu

)(2014؛)Allika (2016؛). Fecht (2017
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جدول ( .)3شاخصها و نماگرهای ناپایداری محیطی
عامل

گویه
میزان ناحاصلخیزی خاک
عدم استفاده از آیش زمین
عدم شخم زمین عمود بر جهت شیب
عدم استفاده از کود حیوانی

خاک

عدم اجرای تناوب زراعی
تراس بندی زمین
زهکشی مناسب زمین
خاکورزی
سوزاندن کاه و کلش به جامانده از برداشت محصول
استفاده از کودهای شیمیایی
جمع آوری آب باران
ایجاد بند در باال دست زمین

منابع آب

کنترل هرزآبها
عدم کفایت منابع آبی
فقدان سرمایهگذاری مناسب در زیرساختهای مرتبط با آب (کانال کشی ،زه کشی و غیره)
بکارگیری روشهای سنتی آبیاری
میزان استفاده بیش از حد از منابع آبی زیرزمینی
عدم اطالع از میزان نیاز آبی محصول خود

جنگلها و درختان

عدم کاشت درخت در بین مزارع (جنگل -زراعی)
عدم مسئولیت پذیری در مقابل حفاظت از درختان و قطع بی رویه آنها
عدم آگاهی نسبت به عواقب قطع درختان
عدم آگاهی نسبت به ارزشهای زیست محیطی قطع درختان
استفاده بی رویه و نامناسب از محصوالت چوبی و جنگلی
عدم کاشت نهالهای تازه به جای درختان قطع شده
بوته کنی برای تأمین هیزم و پخت و پز

مرتع و چراگاه

بوته کنی برای تأمین هیزم تنور و گرمایش مسکن
عدم تناسب تعداد دام در مراتع منطقه
تغییر کاربری اراضی مرتعی به زراعی
عدم همکاری با نهادهای دولتی برای طرحهای آبخیزداری
چرای بیرویه دامها و فشار بر مراتع و چراگاهها

منبع :بسحاق1395 ،؛ )Awasthi et al (2011؛ )Morse and Vogiatzakis(2014؛)Pornet et al (2017
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اجرای مدل
در این مطالعه با استفاده از مدل توبیت ،1به بررسی ،ارتباط شاخصهای محرومیت با عوامل
محیطی پرداخته شد .مدل توبیت یک مدل آماری برای دادههای پنل میباشد که توسط جامز
توبین )1958( 2برای توصیف رابطهی بین یک متغیر وابسته غیر منفی مانند 𝑖𝑦 و مجموعهای
از متغیرهای مستقل 𝑖𝑥 ایجاد شده است .در این مدل یک متغیر غیرقابل مشاهده مانند ∗𝑖𝑦 در
مدل در نظر گرفته میشود که این متغیر به شکل خطی به متغیر 𝑖𝑥 وابسته است .بنابراین
رابطهی زیر را داریم:
)1

𝑡𝑖∈𝑦𝑖𝑡∗ = 𝑥′𝑖𝑡 𝛽 + 𝑎𝑖 +

جایی که در آن 𝑖𝑦 برابر متغیر غیر قابل مشاهده خواهد بود .این متغیر یا بیشتر از صفر و یا
برابر صفر خواهد بود .یعنی داریم:
)2

∗𝑡𝑖𝑦 = 𝑡𝑖𝑦 اگر 𝑦𝑖𝑡∗ = 0
 𝑦𝑖𝑡 = 0اگر 𝑦𝑖𝑡∗ ≤ 0

همچنین ،عوامل پایداری ( )SFبه عنوان متغیر وابسته ،که شامل منابع آب ،خاک ،مراتع و
چراگاه ،درختان (جنگل) ،میباشد (جدول  .)3در این مدل تمام نمرات جمع و تقسیم بر تعداد
میشود .برای پیدا کردن و شناسایی عوامل پایداری 𝑖𝐹𝑆 (مقدار کلی) به صورت ریر نشان داده
شده:
)3

𝑖)𝑆𝐹𝑖 = (∑4𝑛−1 𝑆𝑛 ∕ 4

که در آن 𝑛𝑆 نشان دهنده چهار عامل ناپایداری است .ضریب عوامل ) (SFبین صفر و یک ،در
نوسان است .اگر متغیر وابسته حساس شده یا سانسور شده ،به عنوان مثال دارای یک حد
پایین و یا حد باالیی باشد ،حداقل مربعات برآوردگرهای پارامترهای رگرسیون جانبدارانه و
متناقض هستند .در این مطالعه که تعمیمی از مدل استاندارد رگرسیونی توبیت است دارای یک
متغیر سانسور شده است ،و آن این است که برخی از شاخصهای محرومیت ممکن است اثری
در ناپایداری محیطی نداشته باشند ،و این یک متغیر وابسته خواهد بود که مقدار آن برای

1- Tobit model
2- James Tobin
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برخی نسبت به میزان مشاهده شده زیر صفر است .در مدل توبیت اگر این دو حد یافت شود
اندازهگیری قابل اعتماد تر است.
𝐼𝜀 𝑌𝑖∗ = 𝑋𝐼′ β +
𝛾 ≤ ∗𝑖𝑦𝑓𝑖𝛾
∗
𝜑 < ∗𝑖𝑦 ≤ 𝛾𝑓𝑖 𝑖𝑦{ = 𝑖𝑌
𝜑 ≥ ∗𝑖𝑦𝑓𝑖𝜑

)4
)5

جایی که 𝛾 حد پایینتر ،و صفر ،و 𝜑 حد باالیی ،که یک است .این دو (صفر و یک) مربوط به
متغیر وابسته مدل هستند .این مدل با استفاده از روش حداکثر احتمال ) ،(MLبرآورد شد و
تابع لگاریتم درستنمایی آن را میتوان به شرح زیر ارائه داد ،با فرض مدت اصطالح ،𝜖 ،به دنبال
یک توزیع نرمال با میانگین  0و واریانس ثابت 𝜎 2
) − 𝑙𝑜𝑔𝜎)])6

𝛽 𝑦𝑖 −𝑋𝐼′
𝜎

𝜙

𝑦

( 𝜃𝑔𝑜𝑙( ) 𝑖𝐼 ) + (1 − 𝐼𝑖 −

𝑋𝐼′ 𝛽−ϕ
𝜎

𝜙

( 𝑖𝐼 ) +

𝛽 𝑦−𝑋𝐼′
𝜎

𝑦

𝑁∑ = 𝑔𝑜𝑙
( 𝜙𝑔𝑜𝑙 𝑖𝐼[ 𝑖−1

جایی که 𝜙 ( )0و 𝜃 ( )0به ترتیب نشان دهنده تابع توزیع تجمعی و احتمال تابع چگالی و
𝑦

𝜙

توزیع نرمال استاندارد ،و 𝑖𝐼 و 𝑖𝐼 تاوابع زیر می باشند:

)7

𝛾=𝑖𝑦 𝑓𝑖 1,
𝛾 > 𝑓𝑖

𝑦

)8

𝜑=𝑖𝑦 𝑓𝑖 1,
𝜑> 𝑓𝑖

𝜑

𝐼𝑖 = { 0,

𝐼𝑖 = { 0,

برای مدل استاندارد توبیت ،برای مشاهده هر )𝑖( ،جایی که 𝑖  ، N ،.. ،1 ،متغیر وابسته تعریف
شده است:

𝑖∈𝑦𝑖∗ = 𝑋𝑖′ 𝛽 +

)9

0, 𝑦𝑖∗ ≤ 0
∗ { = 𝑖𝑦
𝑦𝑖 , 𝑦𝑖∗ > 0

تابع لگاریتم درستنمایی مدل رگرسیون سانسور شده را میتوان نسبت به بردار پارامتر حداکثر
 (𝛽 ′ , 𝜎)′با استفاده از الگوریتم بهینه سازی غیر خطی استاندارد کرد.
نتایج
توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگیهای فردی (جدول  )4نشان میدهد که بیشترین
فراوانی گروه سنی ،بین  41تا  50سال ،با  54/75درصد است ،از نظر تحصیالت بیشتر
پاسخگویان دارای مدرک ابتدایی ،و  93/25درصد آنها مرد بودهاند .از نظر اشتغال 48/25
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درصد پاسخگویان کشاورز بود ،از نظر تأهل از  400پاسخگو 396 ،نفر متأهل و بقیه مجرد
بودهاند.
جدول( .)4توزیع فراوانی جمعیت موردمطالعه یا جمعیت هدف
مشخصات پاسخدهنده

بیشترین پاسخگو

تعداد پاسخگو

درصد

سن

 41تا  50سال

219

54/75

تحصیالت

ابتدایی

198

49/5

جنسیت

مرد

373

93/25

تأهل

متأهل

396

99

شغل اصلی

کشاورزی

193

48/25

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

بررسی شاخصهای محرومیت روستایی
برای شناسایی مهمترین شاخصهای محرومیت در منطقه مورد مطالعه از آزمون رتبهای هم-
انباشتگی نامحدود اکتشافی استفاده شد .در این آزمون با توجه به مقادیر ویژه (مقدار عددی)،
ضمن شناسایی و اکتشاف مهمترین شاخصها ،میتوان آنها را رتبهبندی کرد .بررسی یافتهها
در زمینه شاخصهای محرومیت ،با توجه به مقادیر و سطح معنیداری نشان میدهد که
بیشترین میزان محرومیت خانوارها مربوط به محرومیت اقتصادی ( )0/211بوده و از حیث
درآمد ،مالکیت ،اشتغال و پسانداز وضعیت مردم منطقه در سطح پایینی قرار دارند .مسکن که
وابستگی زیادی به شرایط درآمدی افراد دارد نیز در سطح پایینی ارزیابی شده است .این
برآوردها ،حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی در منطقه مورد مطالعه است .بیشترین میزان
محرومیت خانوارهای روستایی به این بعد اختصاص یافته است .محرومیت فرهنگی ( )0/182در
رتبه دوم محرومیت قرار گرفته و دسترسی خانوارها به متغیرهای فرهنگی مانند کتابخانه
عمومی ،بوستان روستایی و سالن ورزشی در شرایط پایینی قرار گرفتهاند .محرومیت اجتماعی
( )0/138در رتبه سوم قرار گرفته به طوری که دسترسی مناطق روستایی به مولفههای این بعد
مانند سرانه آموزشی ،بهداشت و درمان (خانه بهداشت) ،اوقات فراغت ،شرکت در فعالیتها و
امور اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح پایینی قرار دارد .این نکته حائز اهمیت است که
بهداشت از اصول مهم و اولیه نیازهای هر جامعه میباشد .بنابراین توجه به این شاخص همراه با
بعد اقتصادی باید در اولویت برنامههای توسعه روستایی قرار گیرد .محرومیت زیرساختی
( )0/079و سیاسی -اداری ( )0/076نسبت به ابعاد دیگر در وضعیت بهتری قرار گرفتهاند .در
زمینه محرومیت سیاسی -اداری بیشتر نواحی روستایی دارای شورای اسالمی و دهیار بوده که

Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 13:11 +0330 on Thursday January 28th 2021

60

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال هفدهم ،شماره  ،46پاییز 96

تحلیل ارتباط شاخصهای منطقهای محرومیت با پایداری محیطی

این امر به قانون ایجاد دهیاری و تشکیل شورا در روستاهای بیش از پنجاه خانوار بر میگردد.
ولی در زمینه شرکت تعاونی روستایی ،شورای حل اختالف و مرکز خدمات کشاورزی به جز
مراکز دهستان ها و روستاهای پرجمعیت که به عنوان مراکز روستایی در نظر گرفته شده سایر
روستاها در وضعیت نامناسبی قرار دارند .در زمینه محرومیت زیرساختی بیشتر خانوارها (حدود
بیش از  90درصد) دسترسی مناسبی به برق (شبکه سراسری) دارند و بیشتر روستاها دارای
آب لولهکشی می باشند .در زمینه گاز رسانی به مناطق روستایی نیز به جز روستاهای بزرگ و
روستاهای نزدیک مناطق شهری سایر روستا به ویژه روستاهای کوچک در وضعیت محرومی
قرار دارند .بیشتر نواحی روستایی دارای راه آسفالته میباشند .در مجموع میتوان گفت که
بیشترین میزان محرومیت مربوط به بعد اقتصادی ،و کمترین میزان محرومیت مربوط به بعد
سیاسی -اداری است (جدول .)5
جدول ( .)5مقادیر و رتبه هر یک از شاخصهای محرومیت خانوارهای روستایی
ابعاد

مقادیر ویژه (عددی)

آماره

معنیداری

رتبه

اقتصادی

**0/211

281/419

0/000

1

اجتماعی

**0/138

116/817

0/003

3

فرهنگی

**

192/380

سیاسی -اداری

*

زیرساختی

*

0/182

0/076

0/079

30/196
61/216

0/000
0/002
0/001

2
5
4

آزمون اکتشافی تحلیلی  5آیتم همجمعی ) (Sدر سطح 0/001
* نشان دهنده سطح معنیداری در سطح 0/005
** معنیداری آزمون مککوین-هاگ  -میشل ()1999

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

در شکل ( ) 2مقادیر ابعاد مختلف محرومیت خانوارهای روستایی در شهرستان پلدختر آورده
شده است که بیشترین میزان محرومیت مربوط به محرومیت اقتصادی با مقدار عددی ()0/211
میباشد .شاخصهای این نوع محرومیت در منطقه مورد مطالعه بیشتر از سایر ابعاد محرومیت
بوده به طوری که شاخصهای درآمد ،مالکیت ،پسانداز ،اشتغال ،مسکن و امنیت غذایی
خانوارها در سطح پایینی برآورد شده است .کمترین میزان محرومیت مربوط به بعد محرومیت
سیاسی -اداری با مقدار عددی ( )0/076بوده و بیشتر روستاها دسترسی مناسبی به شرکت
تعاونی روستایی ،مرکز خدمات کشاورزی و پاسگاه نیروی انتظامی داشتهاند .همچنین بر حسب
تعداد خانوارهای روستاها اکثر روستاهای نمونه دارای شورای اسالمی ،دهیار و شورای حل
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اختالف بودهاند و روستاهای شهرستان پلدختر از نظر امکانات سیاسی و اداری در حد مطلوبی
بودهاند.

شکل( .)2مقادیر هر یک از ابعاد محرومیت روستایی

بررسی عوامل پایداری محیطی
برای بررسی عوامل پایداری محیطی از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .بر اساس یافتههای
جدول ( )6وضعیت عوامل محیطی ناپایدار ارزیابی شده است .با توجه به نوع عوامل ،تصمیم
گرفته شد دستهبندی آنها براساس سه سطح ناپایدار ،تاحدودی پایدار و پایدار انجام گیرد .نکته
قابل توجه در این قسمت قرار نداشتن هیچ کدام از عوامل مورد نظر در شرایط پایدار میباشد.
بر اساس یافتهها ،منابع آب ،درختان و مرتع و چراگاهها در وضعیت ناپایداری بسر میبرند .تنها
عاملی که در وضعیت تاحدودی پایدار دارد عامل خاک ( )0/03است .مقدار  Sigآن نیز معنی-
دار نمیباشد .با توجه به تفاسیر فوق میتوان گفت منطقه مورد مطالعه با ناپایداری محیطی
روبرو است که تهدید برانگیز و نگران کننده است .در این میان بیشترین میزان ناپایداری مربوط
به مرتع و چراگاهها میباشد.
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تحلیل ارتباط شاخصهای منطقهای محرومیت با پایداری محیطی
جدول ( .)6سنجش عوامل ناپایداری محیطی
مطلوبیت عددی مورد آزمون3 -
فاصله اصمینان  95درصد

آماره t

معناداری

تفاوت میانگین

خاک

3/03

2/538

0/214

0/032

-0/08

منابع آب

-2/745

2/82

0/002

-/180

-0/31

جنگلها و درختان

-4/389

2/74

0/000

-0/259

-0/37

-0/14

مرتع و چراگاه

-6/762

2/56

0/000

-0/463

-0/56

-0/31

عامل

میانگین

ارزیابی عامل

حد پایین

حد باال
0/15

تا حدودی پایدار

-0/05

ناپایدار
ناپایدار
ناپایدار

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

بررسی ارتباط شاخصهای منطقهای محرومیت روستایی با ناپایداری محیطی
برای بررسی ارتباط ابعاد محرومیت روستایی و ناپایداری محیطی از مدل توبیت استفاده شد .در
این مدل ابعاد محرومیت به عنوان متغیرهای مستقل و ناپایداری محیطی به عنوان متغیر
وابسته (دو وجهی) در نظر گرفته شد .با توجه به آماره ( )LRX2=167/14و سطح معنیداری
0/000؛ میتوان گفت که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است و بین محرومیت روستایی و
ناپایداری محیطی رابطه معنیداری وجود دارد و با توجه به مدل فوق میتوان از آن حمایت
کرد .در شکل ( )3اثرات واقعی ،برازش شده و باقیمانده شاخصهای محرمیت با ناپایداری
محیطی آورده شده است.
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شکل ( .)3ارتباط خطی بین محرومیت روستایی و ناپایداری محیطی

پس از اطمینان از اعتبار مدل و برآوردهای حاصل از آن ،به ارزیابی نقش هرکدام از متغیرهای
مستقل در برآورد متغیر وابسته (ناپایداری محیطی) پرداخته شد .یافتههای این مدل نشان داد
که محرومیت اقتصادی ( )0/418و اجتماعی ( )0/308بیشترین رابطه را با ناپایداری محیطی
دارند .به این دلیل که کمبود درآمد ،عدم مالکیت ،نبود پسانداز مناسب ،اشتغال نامناسب ،و
عدم امنیت غذایی خانوارها باعث تالش بیشتر آنها برای استفاده از منابع محیطی و افزایش
فشار بیشتر بر این منابع میگردد؛ و به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهرهبرداری غیراصولی از
این منابع ،موجب تشدید تخریب محیط زیست میشود و بحرانهای زیست محیطی نیز به
واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستاییان ،به نوبه بر شدت محرومیت
اقتصادی آنان میافزاید .به عنوان مثال ،نبود اشتغال غیرکشاوری در منطقه و نبود صنایع
روستایی باعث افزایش استفاده بیرویه از آب و زمینهای کشاوری شده که این امر ضمن
تخریب و کاهش کیفیت خاک باعث برداشت بیشتر از منابع آب شده است .وجود محرومیت
اقتصادی در منطقه ،و عدم پس انداز ،مالکیت امالک و امنیت سرمایه یکی از عوامل کلیدی
اقتصادی در سرمایهگذاری در مدیریت زمین میباشد .داشتن امالک و دارایی به طور مستقیم و
غیر مستقیم باعث افزایش درآمد و پسانداز خانوارهای کشاورز میگردد .لذا میتوان گفت
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خانوارهایی که در محرومیت اقتصادی به سر میبرند توانایی سرمایهگذاری در مدیریت زمین
کشاورزی را ندارند و این عامل باعث افزایش فرسایش خاک و کاهش مواد مغذی خاک می-
گردد که این امر به نوبه خود باعث ناپایداری خاک شده است .در زمینه محرومیت اجتماعی
میتوان گفت سطح تحصیالت پایین روستاییان ،باال بودن بعد خانوار ،و عدم آموزش نحوه
برخورد با محیط و پایین بودن کیفیت زندگی خانوارها از عوامل اصلی اجتماعی تخریب محیط
و ناپایداری محیطی میباشند .به عنوان مثال با وجود پیشرفت شیوههای آبیاری هنوز هم
بیشتر خانوارها به دلیل عدم آگاهی و سواد کافی از روشهای سنتی و غرقآبی استفاده می-
کنند که این امر باعث هدر رفت و مصرف منابع آب و ناپایداری آن شده است .همچنین عدم
همکاری و مشارکت روستاییان در زمینه حفاظت ازمحیط زیست روستا باعث شده که خانوارها
به صورت رقابتی از منابع استفاده کنند و این امر باعث تخریب و ناپایداری منابع شده است.
همچنین عدم مشارکت خانوارها نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم با تصمیم روستاییان در
خصوص سرمایهگذاری در حفاظت منابع آب و خاک مرتبط است .این عامل نشان دهنده نقش
و تاثیر انجمنها (سرمایه اجتماعی) در مدیریت پایدار زمین میباشد .دلیل احتمالی بر این ادعا،
این است که ،خانوارهایی که در برنامهها و فعالیتهای آموزش ،و مشارکتی با دیگران شرکت
نداشته ،به دلیل عدم تبادل دانش و یادگیری تجربی ،بسیاری از دانش و تجربه دیگران را در
این زمینه به دست نمیآورده ،و لذا این امر باعث ناپایداری این منبع با ارزش در منطقه شده
است .کمبود عوامل زیرساختی ( ،)0/172مانند آب لوله کشی ،شبکه سراسری ،گاز ،راه آسفالته
و مرکز آموزش ی در منطقه مورد مطالعه نیز سومین عامل ناپایداری محیطی در روستاهای
منطقه می باشد .نبود گاز و برق سراسری در منطقه باعث شده که خانوارها از بوتهکنی و قطع
درختان بـه منظـور تـأمین هیـزم تنـور یـا پخت و پز غذا ،تأمین گرمایش ،افزایش روشنایی و
غیره استفاده کنند ،که این عوامل باعث تخریب مراتع و جنگلها شده است .ابعاد محرومیت
سیاسی -اداری ( )0/147و محرومیت فرهنگی ( )0/039کمترین اثر را در ناپایداری محیطی
داشتهاند .هر چند در برخی از روستاها به دلیل نبود دهیار که یکی از مهمترین وظایف آن
همکاری با سازمانهای دولتی و جلب نظر مردم محلی برای حفاظت از محیط زیست روستا
میباشد ،باعث شده که خانوارها در زمینه حفظ محیط زیست روستا باهم مشارکت نداشته
باشند .این امر به نوبه باعث افزایش ناپایداری منابع محیطی شده است .جدول (.)7
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جدول ( .)7برآورد مدل توبیت از اثرات ابعاد محرومیت روستایی بر ناپایداری محیطی
آماره Z

معنی داری
0/000
0/000

ابعاد محرومیت

ضریب

انحراف استاندارد

مقیاس)5( :C :

0/195

0/006

30/321

اقتصادی

0/418

0/021

19/312

اجتماعی

0/308

0/024

12/646

0/000

فرهنگی

0/039

0/021

1/823

0/068

سیاسی -اداری

0/147

0/026

5/649

0/000

زیرساختی

0/172

0/021

7/933

میانگین احتمال ورود

0/000

57/456

مجموع مربعات

9/362

انحراف رگرسیون

0/158

LRX2

167/14

معنی داری مدل

0/000

منبع :یافتههای تحقیق1396 ،

در شکل ( ) 4شدت و ضعف اثرات و رابطه هر یک از ابعاد مختلف محرومیت با ناپایداری
محیطی آورده شده است .طبق این شکل بیشترین رابطه مطعلق به محرومیت اقتصادی است.

شکل ( .)4شدت و ضعف اثر هر یک از ابعاد محرومیت بر ناپایداری محیطی
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در مجموع میتوان گفت که مهمترین شاخصهای محرومیت در منطقه مورد مطالعه مربوط به
بعد ،محرومیت اقتصادی بوده است .در زمینه پایداری میتوان گفت که هیچ کدام از عوامل
مورد نظر در شرایط پایدار نمیباشد .عوامل آب ،درختان و مرتع و چراگاهها در وضعیت
ناپایداری بسر میبرند .در زمینه ارتباط شاخصهای محرومیت روستایی با پایداری محیطی
بیشترین اثر مربوط به بعد محرومیت اقتصادی و کمترین اثر مربوط به بعد محرومیت فرهنگی
بوده و این بعد کمترین اثر را در ناپایداری محیطی در شهرستان پلدختر داشته است.
نتیجهگیری
محرومیت در بیشتر کشورها یکی از مسائل و مشکالت مهم برای برنامهریزان دولتی به ویژه در
مناطق روستایی به شمار میآید .نابرابری در مناطق روستایی و محرومیت باعث استفاده غیر
اصولی و تحت فشار قرار گرفتن منابع زیست محیطی را در پی خواهد داشت .لذا شناسایی
شاخصهای محرومت ،کاهش محرومیت و جلوگیری از تخریب محیط زیست نواحی روستایی
از اهداف اصلی هر گونه برنامهریزی برای توسعه پایدار است .با توجه به اهمیت این موضوع،
مطالعه حاضر به تحلیل ارتباط ابعاد محرومیت روستایی با پایداری محیطی در شهرستان
پلدختر پرداخته است .یافتههای تحقیق در زمینه مهمترین ابعاد محرومیت نشان میدهد که
بیشترین میزان محرومیت خانوارهای روستایی در شهرستان پلدختر مربوط به محرومیت
اقتصادی میباشد که حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی در مناطق روستایی منطقه دارد.
محرومیت فرهنگی و اجتماعی در رتبههای بعدی محرومیت روستایی قرار گرفتهاند .محرومیت
سیاسی -اداری و زیرساختی نسبت به ابعاد دیگر محرومیت در وضعیت بهتری قرار گرفتهاند .در
مجموع میتوان گفت که بیشترین میزان محرومیت خانوارهای روستایی مربوط به بعد
اقتصادی ،و کمترین میزان محرومیت مربوط به بعد سیاسی -اداری میباشد .از میان عوامل
پایداری محیطی ،عوامل آب ،درختان و مرتع و چراگاهها در وضعیت ناپایداری بسر میبرند .تنها
عامل که وضعیتی تاحدی پایدار دارد عامل خاک است که محرومیت اقتصادی و اجتماعی
بیشترین اثر را در این زمینه داشتهاند .بنابراین ،در رابطه با یافتههای پژوهش ،برای کاهش
محرومیت روستایی و کاهش ناپایداری محیطی ،نکات زیر پیشنهاد میشود :الف) با توجه به
اینکه بیشترین میزان محرومیت روستایی در منطقه مربوط به محرومیت اقتصادی است؛ در این
بین وضعیت درآمد از بقیه شاخصها نامناسبتر است .بنابراین توجه بیشتر به آموزش و ترویج
فعالیتهای معیشتی روستایی مثل قالیبافی ،گلیم بافی ،تولید لبنیات و احداث صنایع تبدیلی
برای افزایش درآمد و باال بردن معیشت روستاییان برای کاهش میزان محرومیت اقتصادی
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ضروری است؛ ب) توسعه بازارهای محلی برای فروش بهتر محصوالت روستایی و کوتاه کردن
دست داللها واسطهها ا ز دیگر عوامل موثر بر کاهش محرومیت اقتصادی منطقه میباشد؛ ج) با
توجه به اینکه در بعد اجتماعی شاخصهای آموزشی و بهداشتی در شرایط پایینی قرار دارد
الزم است توجه ویژهای به این شاخصها شود .با این حال معظلی که بیشتر روستاییان را تهدید
میکند ،کمبود مراکز بهداشتی ،نداشتن روشهای بهداشتی جمعآوری زباله و شبکه فاضالب و
خالی کردن زباله در داخل محیط روستا است که سبب آلودگی محیط روستا گردیده است؛ د)
اغلب روستاییان منطقه سطح سواد پایینی دارند ،گسترش هر چه بیشتر برنامههای آموزشی و
تشویق روستاییان به حضور در این کالسها میتواند سطح دانش آنها را ارتقا دهد .امروزه اغلب
محققین بر این نکته متفق القول هستند که روستاییانی که از سطح سواد باالتری برخوردارند،
زودتر فناوریهای جدید را میپذیرند و آسیب کمتری به محیط پیرامون وارد میسازند؛ ه) از
چهار شاخص بررسی شده در زمینه عوامل محیطی سه شاخص در شرایط ناپایداری قرار
گرفتهاند .در این زمینه سازمانهای مربوطه الزم است توجه بیشتری به حفاظت و صیانت از
آنها داشته باشند .دولت میتواند با ایجاد صنایع روستایی و آگاهی رسانی سازمانهای ذیربط
بخصوص منابع طبیعی و اداره مرتع و آبخیزداری بیشتر به روستاییان ،میتوان از تخریب آنها
جلوگیری کرد؛ ی) با توجه به اینکه روستاییان منطقه از لحاظ اقتصادی در وضعیت نامناسبی
قرار دارند ،و بیشتر کشاورزان از شیوههای سنتی آبیاری استفاده میکنند .بنابراین الزم است تا
کشاورزان در راستای توسعه دانش خود پیرامون نوع محصول و میزان نیاز آبی آن از راهنمایی-
ها و کمکهای مروجان و متخصصان مراکز جهاد کشاورزی در شهرستانها و مراکز دهستان
بیشتر استفاده کنند و دولت نیز در این زمینه اعتبارات الزم برای استفاده از روشهای نوین
آبیاری را در اختیار آنها قرار دهد؛ و) در نهایت ،توصیه میشود که مطالعات بیشتری در زمینه
بررسی شاخصهای محرمیت روستایی و ارتباط آن با محیط زیست انجام گیرد .امید است که با
افزایش شناسایی ابعاد محرومیت هر منطقه ،با توجه به شاخصهای محلی برای رفع آن برنامه-
ریزی نمود ،و در جهت کاهش ناپایداری محیطی در نواحی روستایی و افزایش رفاه خانوارهای
روستایی ،مخصوصاً روستاهای دورافتاده استان لرستان ،بهویژه شهرستان پلدختر که در
محرومیت به سر میبرند از این پژوهش بهره گرفته شود .چونکه با توجه به اینکه روابط پیچیده
بین محرومیت روستایی با ناپایداری محیطی میتوان گفت امروزه هر طرح و برنامهای که بتواند
روستاییان را در همهی ابعاد سیاسی ،زیرساختی ،اقتصادی و اجتماعی تواناتر سازد به همان
اندازه میتوان انتظار محیطی سالمتر و پایدارتر را در مناطق روستایی داشت .در پایان خاطر
نشان میشود که تاکنون مطالعهای راجع به تحلیل ارتباط شاخصهای منطقهای محرومیت با
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پایداری محیطی در مناطق روستایی صورت نگرفته است .منابعی که وجود دارد ،مربوط به
متغیرهای دیگر است ،و بشتر مربوط به شناسایی شاخصهای محرومیت میباشد.
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