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Abstract 
The imbalance in the distribution of spatial developments causes a clear 
contradiction in the level of development of the center and periphery of the 
regions. The product of such contradictions is a change in the quality of socio-
economic indicators, especially those related to poverty and livelihood. In the 
provinces of our country, the ruling system has led to the production of poverty 
in the villages and dilapidated neighborhoods of the city, requiring the 
recognition of the roots of poverty production and reproduction as well as 
analyzing and interpreting the governing system. In the present study, the 
functional system of Semnan Province has been analyzed and interpreted using 
the ISM model. Thus, after interviewing the experts, environmental scanning, and 
studying 80-variable library documents, the main components of the functional 
system were selected, and then with the cooperation of 16 experts in Semnan 
Provincial issues, the relationships between these variables were analyzed to 
factors and process of poverty production and reproduction chains in the 
settlements of this province. The results of the study showed that the problems 
related to water shortage in the sub-system of "agricultural climate", have had a 
major contribution to rural poverty. Moreover, the "management and planning" 
subsystem, which included macro-planning variables and determined system 
policies, has not played a major role in changing this. Meanwhile, the "urban 
access and privileges" subsystem has intensified the current situation and has led 
to the reproduction of rural poverty and the emergence of a cycle of poverty in 
the province. Finally, it was concluded that the reform of the sub-systems of 
"agricultural climate" and "urban access and privileges" is the only way to achieve 
a situation that prevents the production, reproduction, and the cycle of poverty 
in the rural areas of the province. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
 The discrepancy in the development of 
the center and the periphery of the 
regions is the result of imbalance in the 
distribution of spatial developments. Such 
contradictions eventually lead to changes 
in the quality of social indicators, 
especially those related to poverty and 
livelihood. As the functional system of 
Semnan Province has now led the 
components to produce poverty in the 
villages and dilapidated neighborhoods of 
the city, it is necessary to know the roots 
and main factors in the production and 
reproduction of poverty, and analyze the 
ruling system. Since previous studies have 
not taken a systematic look at the issues, 
in this study, the functional system of 
Semnan Province has been analyzed and 
interpreted using ISM model to show the 
factors and processes of poverty 

production and reproduction chains in the 
settlements of this province.  
 

2. Research Methodology 
Provincial functional systems can be 
considered as systematic sets of cities and 
villages that act as interconnected and 
interacting components  in the system and 
are affected by any change or evolution in 
the system. The interpretive structural 
modeling approach is an effective and 
efficient methodology for topics in which 
the qualitative variables at different levels 
of importance interact with each other. 

Therefore, by interviewing the specialists, 
studying the environmental dynamics, and 
reviewing library documents, 80 variables 
were selected as components with a role 
in the system; after completing the 
questionnaires, the model was 
implemented on the current system 
(Figure 1). 

 
Figure 1. Model for achieving a schematic view of the system, Source: Authors 

 

3. Research Findings 
An overview of the distribution of variables 
in the system shows a logical order in the 
research results, so that in the basic levels 
of the system, there are generally 
influential variables. These variables are 
the most basic system variables that act as 
system inputs and produce the most 

impact to propagate in the system with a 
high driving force; if a change is made in 
these variables, they will be able to 
transmit the change throughout the 
system. For this reason, these variables are 
called fundamental. 

"Planning management subsystem" is the 
most basic subsystem related to the 
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upstream systems which causes the 
transfer of upstream system to the system 
under study. This subsystem, as the 
determinant of the policies of the whole 
system, can have the most important 
effects on the indicators of poverty and 
livelihood. 

The "urban access and privileges" 
subsystem generally has independent, 
influential, and in some cases, two-
dimensional variables. Most of the 
variables in this subsystem refer to the 
concentration of facilities, opportunities, 
accesses, and urban privileges, while rural 
communities do not have a share of these 
privileges. 

The "agricultural climate water" 
subsystem is also one of the subsystems 
affecting the whole system. "Natural 
resource distribution", "water resources 
transfer and dam construction", "drought" 
and "groundwater level" are the most 
fundamental variables in this sector. 
Water problems have been one of the most 
important reasons for the spread of 
poverty in rural communities. Consecutive 
droughts have led to a recession in 
agriculture and, as a result, widespread 
unemployment in these settlements. 

4. Conclusion 
Finding the roots and strategies to reduce 
or prevent the production and 
reproduction of poverty requires the 
examination of the functional system of 
Semnan Province through ISM and the 
identification of the subsystems in the 
functional system of Semnan Province to 
move the system towards reducing 
inequality and poverty. Therefore, based 
on the effect of the variables and their 
operation, seven subsystems were 
identified and distinguished from each 
other. The "management and planning" 
subsystem, which includes government 

and macro planning variables, is at the first 
level of the system determining the system 
policies. Although the problems of water 
shortage that are the result of the 
"agricultural climate water" subsystem, 
have created a major part of rural poverty, 
a review of the system shows that the 
"government management" subsystem has 
not had any major contribution to the 
agricultural climate subsystem and 
evacuation of more than 80% of villages, 
especially in the last decade. Moreover, 
the "urban access and privileges" 
subsystem has exacerbated the current 
situation. The concentration of facilities, 
infrastructure, and other benefits in cities 
and the deprivation of villages from these 
benefits has led to the reproduction of 
rural poverty and the emergence of a cycle 
of poverty in these areas. The lack of roots 
of urban poverty in the present study 
showed that the roots of urban poverty 
should be sought in the upper systems. 
However, it was found that the 
accumulation of poor people in the 
suburbs of the province is rooted in rural 
poverty that causes migration to cities. 
Finally, reforming the "water, climate, 
agriculture" subsystems and the "urban 
access and privileges" subsystem is the 
only way to achieve a system that prevents 
production, reproduction, and the cycle of 
poverty. Evolution also occurs when the 
policies of managers and planners are 
fairer, encompassing all communities in 
the province. 
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 :تاریخ انتشار
 ١٤٠١مهر  ٣٠

 چکیده
  مرکز   فتگیتوسعه یا  میزان   در  آشكار  تناقضی  بروز  موجب  فضایی،  هایتوسعه  پراکنش  در  تعادلعدم 

  - اجتماعی  هایشاخص  کیفیت  در  تغییر  ها،تناقض  گونهاین  محصول.  شودمی  مناطق  حاشیه  و
  هایاستان  غالب  در  کهنحویبه.  است  معیشت  و  فقر  به  مربوط  هایشاخص  خصوصبه  اقتصادی

 لزوم  و  یافته  سوق  شهر،  فرسودۀ  محالت  و  هاروستا  در  فقر  تولید  سمت  به  حاکم  سیستم  کشور،
در  .  سازدمی  ضروری  را  حاکم  سیستم  تفسیر  و  تحلیل،  فقر  بازتولید  و  تولید  هایریشه  شناخت

  است قرار گرفتهمورد تحلیل و تفسیر   ISM پژوهش حاضر سیستم کارکردی استان سمنان با مدل
ای اسناد کتابخانه  ۀا کارشناسان، پویش محیطی و مطالعمصاحبه ب  وسیلهبهکه ابتدا    صورتبدین

تن از    ۱۶همکاری    بااصلی سیستم کارکردی انتخاب شدند و در ادامه    هایمؤلفه  عنوانبهمتغیر    ۸۰
ها مورد واکاوی قرار گرفت تا عوامل، کارشناسان خبره به مسائل استانی سمنان، روابط بین متغیر

حاصل از   های این استان نمایان شود. نتایجهای تولید و بازتولید فقر در سکونتگاهو زنجیره   فرایند
ستم «آبی اقلیمی کشاورزی» دهد که مشکالت مربوط به کمبود آب که در زیرسی پژوهش نشان می

مدیریتی «زیرسیستم    از سوی دیگر  .استه به وجود آورد   ای از فقر روستایی راقرار دارد، بخش عمده 
را تعیین مشیریزی کالن بوده و خطهای برنامهریزی» که دربردارنده متغیرو برنامه های سیستم 

هیچمی عمده کند،  دخالت  نداشگونه  امر  این  تغییر  در  زیرسیستم استهتای  میان،  این  در   .
وضعیت موجود را تشدید نموده و موجب بازتولید فقر روستایی و به   »«دسترسی و امتیازات شهری

یافت که توان دستبه این مورد می  در نهایت.  استهوجود آمدن دور تسلسل فقر در استان شد
ات شهری»، تنها مسیر رسیدن های «آبی اقلیمی کشاورزی» و «دسترسی و امتیاز اصالح زیرسیستم

. شودمیکه مانع از تولید، بازتولید و دور تسلسل فقر در نواحی روستایی استان  استبه وضعیتی 
تر  ریزان عادالنههای مدیران و برنامهها و سیاستپیوندد که خطی مشیاین امر زمانی به وقوع می
  .دهدقرار  تأثیرتهای استان را تحاز پیش، تمامی سکونتگاه

 کلیدواژه ها: 
- ای، تحلیل تفسیریفقر منطقه
 ، استان سمنان ISMساختاری، 

 
 سید مجتبی قاضی میرسعید :ویسنده مسئولن*

ستادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه ا آدرس:
 .ایرانسمنان، 
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منظور  ساختاری از سیستم عملکردی استان سمنان به - تحلیلی تفسیری . اسماعیلی  عرب علی   ی،دادرس عیسی میرسعید،  قاضی  مجتبی سید
 شناسایی روندهای تولید و بازتولید فقر 

 مقدمه ١
کشورهای   تقویت    منظوربه  توسعه  حال   در امروزه 

زیربناهای اقتصادی، رهایی از وابستگی، ایجاد تعادل  
پایدار، نیاز به    نیل به توسعۀ  در نهایتو    یامنطقه

کشورهای   منابع  و  امکانات    خود شناسایی 
همکاران   زادهم یابراه(دارند از  ٢٠١٠،  ١و  همچنین   .(

یکی از   ٢ی چون میردال و تودارو پردازان ه ینظردیدگاه 
توسعۀهااصل کاهش    دیتأکی،  امنطقه  ی  بر 
در  عدم  اجتماعی  هانهیزمتوازن  و  اقتصادی  ی 

در  عدم .  )Hansen et al, 2019: 32(است تعادل 
می توسعه  فضایی  پراکنش موجب  که  ها،  شود 

  تفاوتی آشکار بین   ه ک  شکل گیرندمناطقی    ج یتدربه
حاشیه  ۀتوسع و  مرکزی  آن ای  مناطق  وجود  در  ها 

ی ایران درگیر این نوع از  هااستان داشته باشد. عموم  
هستندامنطقهی  هاتعادل عدم   کهی نحو به   ،ی 

ی از  توجهقابل نسبت    ها استان   تیپرجمعشهرهای  
ترتیب    هاتوسعه بدین  و  کرده  جذب  خود  به  را 

این    روستاها از  کوچک  شهرهای  کنار    هاتوسعه و 
  ی زندگ  که  آنجا  از.  )Engels et al, 2020: 6(اندمانده

شهرنش گسترش  سمت  به  تمركز    ، است  ی نیبشر 
امکانات و خدمات در شهر  ایجاد    ها نامعقول  باعث 

روستا    هاشغل در  بیکاری  و  شهر  در 
از  Morese et al, 2019: 11(شودیم یکی   .(

و   مهم  ارزیابی    توجهقابل موضوعات  ی  هاشهی ردر 
ی  یفقر، وضعیت عدالت فضایی در فضاهای جغرافیا

دلیل    امروزه   است. سهمگین  هاموج به  ی 
در    مسألۀ   جهانی، ی  دارهیسرما نابرابری  و  فقر 

ً کشورهایی مانند ایران نیز     استه فضایی شد  اساسا
)Hansen et al, 2019: 33  و    حاجت   ی قادر؛

 . )٩٧: ٢٠١٩، ٣ی آفتاب

  ی، مباحث در علوم اجتماع  نیتراز مهم   یکیفقر  
پژوهش  و  توسعه  .  است  ی شهر  یهامطالعات 

و    شده  آغاز   یبا کمبود منابع ماد  یفقر شهر  یفتعر
پد  به  پ  یچندبعد  یاده یامروزه   تبدیل   یچیدهو 

 
1 Ebrahimzadeh et al 
2 Myrdal & Todaro 
3 Ghaderi Hajat and Aftabi 

پره  مهدنژاد؛  Kacem,   8:2018(  استهشد ، ٤یزو 
در   . )۲۰۲۱ ناتوان   فقر  به  فقط  در    ی گذشته  خانوار 

مع کردن  راهبر  افی ک  یشتفراهم    ی زندگ  یک   یو 
اقتصاد  یاجتماع  شدمی اطالق    یستهشا   یو 

)Hansen et al, 2019: 35  ؛Moges, 2013: 63  ؛
امروزه عالوه    )،۱۹:  ۲۰۱۵،  ٥شهیکی تاش و همکاران 

مبنا، فقدان    مبنا و درآمدِ   مصرفِ   مفاهیمی چون   بر
ونقل،  ها، حمل جاده   یلاز قب  ی اساس  یهارساخت یز

تسه و  آب،    یهارساخت یز   ی،بهداشت   یالتامکانات 
هم و  گاز  و  قدرت  طور ن یبرق  مشارکتفقدان،  و    ، 

  یرگذار عنوان عوامل تأثبه  ها،گیریدر تصمیم  استقالل 
 :Lucci, 2018(  استهشد  مطرح بر رفاه افراد و فقر  

 . )۳۲۳: ۲۰۲۱یز، مهدنژاد و پره؛ 302

و مشکل در    مسألهفقر حاصل چندین    ازآنجاکه
، لذا  است فرایندیک  ۀج ینت گری دعبارتبه کنار هم و 

خرد   مقیاس  در  آن  کردن  یا  بررسی  و  محله  مانند 
و این ارزیابی و    نیست  اثربخش چندان    ،حتی شهر

روشنی برای پیدا کردن    سازنهیزم  تواندی نم   هالیتحل
بررسی  هاشه یر با  نماید.  ایجاد  شهرها  در  فقر  ی 

نکته    شدهانجام های  پژوهش  این  زمینه،  این  در 
ها یا فقر را در مقیاس  شود که غالب آن دریافت می 
را فقط از یک جنبه    مسألهیا این    انده کردخرد بررسی  

(مهدنژاد    اندنموده در مقیاس کالن تحلیل و بررسی  
پره واقع   یک   .)۳۰۸:۲۰۲۱یز،  و  پرداز  ی،  مفهوم 

محدود    ی امور جزئ  یج، پیامدها و صرفاً به نتا  تواند ی نم
امور    ین ا  یوند بتواند پ  یدتر از آن، بابماند، بلکه مهم 

  یانکنش مشرح دهد و برهم  تری را با امور کل   ی جزئ
را  آن نماید  ها  این    ).۳۳:  ۲۰۱۸،  ٦(ترکمهایجاد  بر 

  روها ینها،  فرایند  به سازوکارها،  یشترمسائل ب  اساس
گرا بازتول  یی هاش ی و  به  که  است    د یمربوط 

  ی هااس یدر مق  یی فضا  یفقر و نابرابر  یستماتیکس
ملی،  جهان  مختلف شهر  یامنطقهی،  منجر    ی و 

 ).۹۹: ۲۰۱۹ی، آفتابو  حاجت ی (قادر شوند می

4 Mahdenejad and parhiz 
5 Shahiki Tash et al 
6 Turkmeh 
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پژوهش    مطالعۀ  عنوانبه استان سمنان   موردی 
میزان    تعادل عدم .  استه شد  انتخاب حاضر   در 

به تغییر   منجر   در نهایتها،  پراکنش فضایی توسعه
شاخص  کیفیت  ً   ،اقتصادیهای  در    خصوصا

ن استان  در ای   ،های مربوط به فقر و معیشتشاخص
بین    ایمالحظهقابل   تفاوت  کهنحوی به   ؛استهشد

متغیر سکونتگاه این  میان  در  و  ها  روستایی  های 
  در نهایت شود که  می   مشاهده  شهری استان سمنان

امر سکونتگاه   زیادی بخش    ۀتخلی  به  این  های  از 
فضلی   استهانجامید  روستایی :  ١،٢٠١٧(رحمانی 

ستا در این استان  رو  ٢٨٠شهر و   ٢٠  درمجموع  .)٣٤١
،  ١٣٥٠ن در حالی است كه در سال  یا   وجود دارند.

  روستا در این استان وجود داشت ولی   ١٦٢٥تعداد  
ب مشكالت  اثر  منابع،    ی كاریدر  و  امکانات  کمبود  و 

  ك دهۀ یدر    خصوص بهن روستاها  یاز ا   یبخش اعظم 
خالیاخ شده  یر  سكنه  و  علی سید(اند  از  پور 

ا٦٣:  ٢،٢٠١٠همکاران  دیگر).  ب  ز سوی  در    یكارینرخ 
كه    .است  ٪٦٫٨استان سمنان   این در حالی است 

روستاهایا در  نرخ  به    ین  رسد می   ٪١٥استان 
همکاران  و  و  ٢٣٩:  ٢٠١٨،  ٣(رضوانی  شادی  ؛ 

آنکه  .)٨١:  ٤،٢٠١٦همکاران  به  و   نظر  مطالعات 
گذشته بر   مندنظام و    عمیقنگاهی    تحقیقات 

اند، لذا  نداشته  در استان  ایمسائل منطقه  گونهاین 
حاضر   تحلیلی    باهدف تحقیق    - تفسیریارائۀ 

 منظور به از کارکردهای استان سمنان    ٥سیستماتیک
د و بازتولید  یل بر تولیمهم و دخ  یرهایمتغ  ییشناسا

با توجه به ما  هیت  فقر، انجام گردید. این پژوهش 
نوع   از  اهداف  و  و    - توصیفیموضوع  بوده  تحلیلی 

موردنیاداده  با  های  و  اسناد  مطالعۀ  طریق  از  ز 
سالنامۀ به  (  مراجعه  سمنان  استان  )،  ١٣٩٩آماری 

نویس سند  ) و پیش ١٣٩٤طرح جامع شهر سمنان ( 
) سمنان  استان  سرزمین  جمع ١٣٩٧آمایش   آوری ) 

 .استهشد

 
1 Rahmani Fazli 
2 SeiedAlipour et al 
3 Rezvani et al 
4 shadi et al 

 مبانی نظری  ٢
ادبیات پژوهش حاضر در چهار بخش به شرح ذیل  

 : است بندیطبقهابلق

 تعاریف و مفاهیم در باب فقر  ٢٫١
آن،   چندبعدی  و  پیچیده  ماهیت  دلیل  به  فقر 
مفهومی پویاست که بر اساس وضعیت رفاهی فرد  

برنامه ادبیات  در  خانوار،  و  یا  تعاریف  ریزی، 
آنبندیطبقه برای  متعددی    است هشدارائه  های 

)Lucci, 2018: 304 محمودی علت  ۵۴:  ۲۰۱۳،  ٦؛   .(
پدی به  مختلف  علوم  نگرش  تعاریف،  تعدد    ۀ داین 

و   سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  شرایط  تفاوت  فقر، 
  است های مختلف  فرهنگی در جوامع گوناگون و زمان

و سهرابی  بسیاری  ۷۲:  ۲۰۱۵،  ٧(میرزایی  ). محققان 
اتفاق  به تعریف فقر  دارند  در خصوص احتیاج  نظر 

تعاری این  از  هدف  الیه که  درک  برای  ف  فقر  های 
سیاست  و  تدوین  نظارت  همچنین  و  حمایتی  های 

زمان   طول  در  اقتصادی  پیشرفت  .  استسنجش 
پدید از  تعریفی که  باور عمومی    ۀنخستین  در  فقر 

می  متبادر  فقر  جامعه  مطلق  مفهوم    است شود، 
)Son, 2015: 23  فقر مطلق وضعیتی است که بر .(

میزان و  معیشت  سطح  حداقل  دریافت    اساس 
شود که اگر این منابع  کالری از مواد غذایی تعریف می 

نباشند زندگی مختل خواهد شد. در مقابل تعریف  
که   دارد  وجود  نیز  فقر  نسبی  مفهوم  مطلق،  فقر 

مطلق    موردانتقاد فقر  نگرش  و   استطرفداران 
تر بودن درآمد فرد از متوسط درآمد  تعریف آن پایین 

است ).  Bellu & Liberati, 2005: 4(  جامعه 
در    ٨تانسند  فقر  خصوص  در  خود  مطالعات  در 

تعریفی از فقر ارائه داد که با   ۱۹۷۰و   ۱۹۶۰های  دهه 
هایش بسیار مهم بود.  توجه به دیدگاه وی و یافته 

خانواده  افراد،  او  گروه ازنظر  و  را  ها  جمعیتی  های 
حساب آورد که با فقدان منابع  توان فقیر به زمانی می 

کسب   رژیم برای  در  انواع  مشارکت  غذایی،  های 

5 Systematic Interpretive Analysis 
6 Mahmoudi 
7 Mirzaei and Sohrabi 
8 Townsand, Peter 
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منظور  ساختاری از سیستم عملکردی استان سمنان به - تحلیلی تفسیری . اسماعیلی  عرب علی   ی،دادرس عیسی میرسعید،  قاضی  مجتبی سید
 شناسایی روندهای تولید و بازتولید فقر 

ها و شرایط و امکانات معمول زندگی، مواجه  فعالیت
)  ۱۹۸۱( ١). آمارتیا سن Townsend, 1979: 31باشند (

تر از فقر  مفهومی عام   ، معتقد است که فقر قابلیتی
دیدگاه   از  را  فقر  نباید  صرفاً  و  داشته  درآمدی 

درآمد سنجید و  را  ،اقتصادی  آن  باید  مثابه به   بلکه 
 ,Romeroهای رفاهی دانست ( محرومیت از قابلیت 

سازمان    ۀ). برنامSimler et al.,2007:1؛  102 :2018
) متحد  را شاخص  ۱۹۹۰ملل  انسانی  ) شاخص فقر 

طول عمر (بر  ۀ  ترکیبی معرفی نمود که بر سه مؤلف
اساس امید به زندگی در بدو تولد)، آموزش (باسوادی  

سال  سطحو  و  تحصیل)  زندگی    های  استاندارد 
قدرت   و  سرانه  داخلی  ناخالص  تولید  (برحسب 

راد  رحیمی  و  (موالیی  است  استوار  :  ٢،۲۰۱۸خرید) 
که مفهوم    آنجا   ). از۶۰:  ۲۰۱۲،  ٣؛ حیدری و سامی ۱۶۹

نمی  و  است  نسبی  معنای  یک  دارای  یک  فقر  توان 
آ برای  قطعی  و  ثابت  و  تعریف  محققان  یافت،  ن 

زیر  حوزه شاخص اندیشمندان  در  را  فقر  های  های 
 اند:اصلی که به شرح زیر است تشریح کرده 

 درآمد و هزینه؛-
 توزیع سرمایه و درآمد؛-
 ها و قابلیت مصرف؛دارایی -
اساسی،  - و    ازجمله نیازهای  آموزش  بهداشت، 

 خدمات اجتماعی؛ 
ع برق و  خدمات پایه، از قبیل شبکه آب سالم، توزی -

 سایر خدمات زیربنای، خدمات درمانی؛
 ها؛امنیت زندگی و دارایی -
چشم - با  مقایسه  در  زندگی  و  داشت استاندارد  ها 

 انتظارات؛ 
 پذیرش و احترام از سوی جامعه؛ -
فرصت - به  دستیابی  و  انتخاب  زندگی  حق  برای  ها 

 فردی و خانوادگی؛ 
 و صدای مردم؛  هادرک و پاسخ به خواسته-
-) غیرمادی  و  معنوی  نیازهای   ,Jitsuchonتأمین 

2001: 9  .( 

 
1 Amartya sen 
2 Molaei and Rahimi Rad 
3 Heidari and Sami 
4 Afrough 

 نظریات مرتبط با فقر  ٢٫٢
همچنین    و  فقر  مفهوم  پیچیدگی  و  گستردگی 

ها و  اه شناخت این پدیده باعث به وجود آمدن دیدگ
زمین در  هم  مختلف  در    ۀنظریات  هم  و  اقتصادی 

به    است اجتماعی    ۀ عرص حاضر  پژوهش  در  که 
 ها اشاره خواهیم کرد: ین آن ترمهم

(اکولوژی):بوم   ۀنظری از    شناسی  یکی 
نظریهبااهمیت  فقر  ترین  باب  در  این  .  استها 

پدید که  است  معتقد  عوامل    ۀدیدگاه  به  فقر 
جغرافیایی، طبیعی و شرایط محیطی بستگی دارد.  

گروه  نظریه این  اگر    دارند  اعتقادپردازان  حتی  که 
ها  های مهاجر قومی و نژادی دیگری در این محلهگروه

باقی خواه  باز همساکن شوند،   فقیر  نواحی  د  این 
(افروغ  را  ۹۶:  ۱۹۹۸،  ٤ماند  این گروه فقر  )؛ بنابراین 

انند عوامل طبیعی،  رؤیت است مآنچه قابل در پرتو  
استفاده از طبیعت، رشد جمعیت و    ۀ تکنولوژی، نحو

ایجادشده بر منابع طبیعی و زیست  محیطی  فشار 
، ٥دهند (شیخی و امانیان وتحلیل قرار می مورد تجزیه 

۲۰۱۰ :۷۵ .( 

نظریه   فرهنگ فقر:   ۀنظری که  پرداز  این دیدگاه 
تأثیرگذار در    ایعقیده دیگر    ،است  ٦آن اسکار لوییس 

که  استفقر    ۀ حوز است  معتقد  لوییس  اسکار   .
سرمایه سیستم  در  زندگی  تغییرات  رشد  و  داری 

شهرنشینی باعث به وجود آمدن فرهنگ فقر شده  
شود که این فرهنگ نسل به نسل انتقال  و باعث می 

پیدا کند و حتی در صورت رسیدن افراد فقیر به رفاه  
کند و فقر به  تغییر نمی   سانی آبه نسبی، این فرهنگ  

می  ادامه  خود  فقر،  حیات  فرهنگ  ادبیات  در  دهد. 
گیری فضای ارتباطی مشترک  کمبود امکانات و شکل 

آگاه و  ارتباط  نیز  و  فقرا  دنیای  برای  با  حداقلی  ی 
زمین را    ۀپیرامون،  فقر  فرهنگ  بیشتر  هرچه  بروز 

 ). ۸-۹: ۲۰۱۱، ٧آورد (بساطیان فراهم می 

5 Sheikhi and Amanian 
6 Oscar Lewis 
7 Basatian 
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شهری کارکرد و ساختار مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

منظور  ساختاری از سیستم عملکردی استان سمنان به - تحلیلی تفسیری . علی عرب اسماعیلی سید مجتبی قاضی میرسعید، عیسی دادرسی،  
 شناسایی روندهای تولید و بازتولید فقر 

به بعد، با احیای    ۱۹۶۰از دهه    سیک:نئوکال  ۀنظری
نظام   پولی،  مکتب  نیز  و  نئوکالسیک  مکتب 

داری لیبرال جانی تازه گرفت. در این رویکرد،  سرمایه
کانون   استفرد  بر سود    توجه  مبتنی  نیز  هدف  و 

اعمال خود خواهد    مسؤول شخصی است و هرکس  
 ) این  Duclos & Araar, 2006: 255بود  پیروان   .(

دیدگاه معتقدند که فقیران باید صبر کنند تا عرضه  
مفهوم تعادل کلی و در  ها را در  و تقاضای بازار، آن

 ). ۱۷: ۲۰۰۰، ١گیرد (رئیس دانا بربلندمدت در 

رفاه:  ۀنظری ایده   دولت  از  یکی  نظریه  های  این 
(سرمایه دیدگاه  .  استداری)  لیبرال  این  اساس  بر 

از   اقتصادی  بر  رشد  عالوه  شدن  صنعتی  طریق 
تواند فقر را از  توسعه و بهتر شدن سطح زندگی می 

داخل نابود کند. اگرچه این نظرگاه نسبت به بقیه  
(سرمایه هاایده  لیبرالی  زمینی  در  فقرزدایی    ۀداری) 

کرد  عمل  رشد،    استه بهتر  اصلی  عامل  هنوز  ولی 
  کارگیری آن در جوامع در که به   استه انباشت سرمای

باعث رشد و توسع  ل حا و    ۀتوسعه  اندک  یا  منفی 
 استه دشوار شدن وضعیت فقر در این جوامع شد

 ).۱۱۱: ۲۰۰۱، ٢(علی زاده 

این دیدگاه معتقد است    اقتصاد سیاسی:  ۀنظری
اقتصادی و اجتماعی کالن باعث  -ساختارهای سیاسی

گسترهشکل سکونتگاه گیری  و  فقر  های  های 
می  و  غیررسمی  (بزرگوار  )  ۹:  ۲۰۱۷،  ٣همکاران شود 

پدیده   نظریه  این  دیگر  عبارتبه را  درونی  فقر  ای 
ندانسته و آن را ناشی از عوامل بیرونی و ساختاری  

امی در  شهری  اندیشمندان  به  داند.  دیدگاه  ین 
ثروتمندان در شهر توجه    ۀمناسبات قدرت و سلط

که معتقدند  و  بهترین    دارند  ثروت  و  قدرت  روابط 
امکانا و  اختیار  خدمات  در  را  شهری  فضای  ت 

می  قرار  تابع  ثروتمندان  نیز  شهر  ساختار  و  دهد 
سیاسی  منفعت رفتار  و  شهری  قدرتمندان  طلبی 
داری، نظم  بر نقش سرمایه   . این رویکرد استدولت  

المللی، انباشت و تمرکز ثروت و قدرت،  اقتصاد بین 
 

1 Rais Dana 
2 Alizadeh 
3 Bozorgvar et al 
4 Sharepour 

تأکید   اجتماعی  طبقات  بین  روابط  و  دولت  نقش 
دارد که تحلیل مسائل  یاسی بیان می دارد. اقتصاد س

شهری مستلزم آن است که محقق، حوادث شهر را  
جهان   در  حادث  سیاسی  و  اقتصادی  تغییرات  به 
تحلیل   به  تغییرات،  این  چارچوب  در  و  کند  مربوط 

 ).  ۲۰۱۲، ٤شهر بپردازد (شارع پور 

 عدالتی فضایی فقر و بی  ٢٫٣
اساس   یک فضا   بن  یبُعد  جامع  یادیو  ی  انسان  ۀدر 

اجتماعا عدالت  و  جار  ی ست  فضا    یبا  در  شدن 
و (  ابد یی میت  نیع ). در  ٢٠١٩ی،  آفتاب   قادری حاجت 

و   پیشرفته  از    توسعه  حال   درکشورهای  یکی 
فضای  عدالتی ب یی،  فضا  یهای تجل   نیترمهم ی 

فضایی  عدالتی ب  .)Rauhut, 2019: 112(است ی 
، امکانات و  هافرصت عبارت است از توزیع ناموزون  

همکاران و  (احمدی  فضا  در  ).  ٤:  ٢٠١٥،  ٥قدرت 
محرومیت و  فقر  فضاهای    گسترش  و  مناطق  در 

کم  دلیل    ،قدرتجغرافیایی  فضایی  عدالتی ببه  ی 
موضوعی  عدالتی ب ).  Brad, 2017(  است فضایی  ی 

شته و  است که پیامدهای منفی زیادی به دنبال دا
ارزیابی   است  هاشه یر در  مهم  موضوع  یک  فقر  ی 

). با توجه به آمارها و  ٣٣:  ٦،٢٠١٢(کالنتری و همکاران 
ی کمی و کیفی عدالت فضایی موجود در  هاشاخص

و   استانی  از  امنطقهسطح  برخورداری  شاخص  ی، 
یکسان   کشور  جای  همه  در  فضایی  عدالت 

مبRomero, 2018: 103(    استه نبود این  بر  نا  ). 
باشند که    ینا   یوجودر جست یزان  ربرنامه   ایستیب

  ها، چه آن   یعتوز  ۀخدمات و نحو  یاب یمکان   یدر الگو
گروه   ینابرابر  اندازه چه  و  آمده  وجود  از    ییهابه 

، ٧اشکوری   معصومی(  اندمحروم شده   یشترجامعه ب
٣٢:  ٢٠٠٦ .( 

 پژوهش   پیشینۀ ٢٫٤
  عنوان   با  تحقیقی   در)  ۲۰۰۴(   زیبایی  و  طرازکار

 فقر  و  درآمد  توزیع  و  اجتماعی  رفاه  معیارهای  بررسی«

5 Ahmadi et al 
6 kalantari et al 
7 Masoumi Ashkori 
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منظور  ساختاری از سیستم عملکردی استان سمنان به - تحلیلی تفسیری . اسماعیلی  عرب علی   ی،دادرس عیسی میرسعید،  قاضی  مجتبی سید
 شناسایی روندهای تولید و بازتولید فقر 

 موردی  مطالعه  شهری،  و  روستایی  جوامع  در
  طریق   از  »سمنان  و  اصفهان   فارس،  هایاستان

  های شاخص   محاسبه  به  DAD  و  SPSS  افزارهاینرم 
  درآمد  و   فقر  توزیع   و   رفاه  ۀزمین  در  گوناگون 
  دهد،می   نشان  آن  از  حاصل   نتایج  که  اندپرداخته 

  مناطق   در   فقر   شکاف  و   درآمد  ناعادالنۀ  توزیع 
  همچنین   و   است   شهری  مناطق  از   بیشتر   روستایی 

  با   مقایسه  در   استان  هر  روستایی   خانوارهای  رفاه
 .است ترپایین   استان همان شهری مناطق

  عنوان   با  تحقیقی  در )  ۲۰۰۶(  آبادیحکیم  گیلک
  از   فقر   برآورد  »مازندران  استان   در   فقر  گیریاندازه«

  را )  ISUR(  تکراری   نامرتبط   معادالت   روش
  نشان   پژوهش  این   نتایج.  دادند  قرار  موردبررسی

  جمعیت   درصد   ۴۸  مطالعه،  دورۀ   طول   در   که  دهد می
  پر   و  دارند  قرار  فقر  خطر  زیر  متوسط  طوربه  استان
  خط   درصد  ۴۴  پرداخت   مستلزم   فقر  شکاف  کردن

 . است فرد هر به  متوسط طور به فقر

  با   ایمقاله   در)  ۲۰۱۱(   همکاران  و   آبادینصرت 
- ۱۳۸۵:  کرمان  استان  در   فقر   وضعیت «  عنوان 
  کرمان   استان   سطح   در  فقر  وتحلیل تجزیه  به   ، »۱۳۶۸

. ندتپرداخ  STATA  و   SPSS  افزارنرم   از   استفاده   با
  و   میزان  که   است   آن   از   حاکی   پژوهش   این   نتیجۀ
  کرمان   استان   روستایی  خانوارهای  در   فقر  شدت
  هر   و   استه بود  استان  شهری  خانوارهای  از  بیشتر

  سرشمار،   نسبت  شاخص  یعنی  فقر  ۀسنج  سه
  در  فقـر،  به  حساس  سنجه  و  یدرآمد  شكاف  نسبت 
  مناطق   به  نسبت   كرمـان  اسـتان  ی شـهر  منـاطق

  ۀ دور  یط   در  یش یافزا  یروند   از  كشور   یشهر
 . استه بود برخوردار  موردنظر

  عنوانِ   با  پژوهشی  در)  ۲۰۱۲(  همکاران  و  افتخاری
  استان   روستایی   مناطق  در   فقر   وضعیت  بررسی«

  SPSS  افزارنرم   از  استفاده  با  ،»احمد  بویر  و  کهکیلویه
  که   پرداختند  فقر  وضعیت  بررسی  به   تی  آزمون  و

  معناداری   تفاوت   دهد، می   نشان   آن   از   حاصل   نتایج 
  در   تنگدست  غیر  و  تنگدست   گروه   دو   میان

  از کنندگاناستفاده  سرپرست، سن هایکنندهتعیین
  خانه،  تراکتور،  مالکان   تسهیالت،   و   درمانی  خدمات

  آشپزخانه،   و  حمام  کشی،لوله   گاز  ،کشیلولهآب
  خانوار،   ۀانداز  به   باسواد  و  درآمد  یدارا  افراد  نسبت 

 . دارد وجود  اجتماعی ۀسرمای و رفاه

  برآورد «  عنوان   با   پژوهشی   در )  ۲۰۱۲(  نژاد   خسروی 
  با   را  فقر  ،»روستایی  و   شهری  مناطق  در  فقر

  های شاخص   و   فقر  شکاف  سرشمار،  فقر   هایشاخص
  تحلیل   و  ارزیابی)  FGT(  توربک   و  گریر  فوستر،

  آن   دهندۀنشان   آن  از  حاکی  نتایج  که  استه کرد
  های شاخص  ،مطالعه  دورۀ   اول   نیمۀ  در  که   است

ً   روند  فقر   دوم،   نیمۀ  در   ولی   کرده   طی  را  نزولی  تقریبا
  مشاهده  فقر هایشاخص بودن صعودی  از تصویری

 . شودمی

  عنوان   با   پژوهشی)  ۲۰۱۸(   نگهداری   و   محمدیان 
 استان  شهری  مناطق  در   فقر  هایشاخص   بررسی«

  طی   خطی  مخارج   سیستم  از  استفاده  با  هرمزگان
  که   اند داده   انجام   »توسعه  پنجم  و   چهارم   های برنامه

  مناطق   فقر  هایشاخص  و  فقر  پژوهش  این  در
  مدل   و  خطی  مخارج   سیستم  از  استفاده   با  شهری

  و   چهارم  برنامه  طی  نامرتبط  ظاهربه   هایرگرسیون
  که   استه شد  برآورد )  ۱۳۸۴- ۱۳۹۴(  توسعه  پنجم
  های برنامه  اجرای   که  است  این  از   حاکی   آن   نتایج 

 وضعیت  اگرچه  مطالعه  دورۀ  در  سالهپنج   توسعۀ
  تعداد   اما  استه بخشید  بهبود  را  فقیر  افراد  رفاهی
 اندرفته  فقر  خط   زیر  به   دوره   همین  در  که  افرادی

 .است یافته  افزایش 

  تحت   ایمقاله   در)  ۲۰۲۱(   همکاران  و  حیدری
  و   شهری   فقر  و  درآمد  نابرابری  برآورد«  عنوان

  ،»کشور  کل   با   مقایسه   در   هرمزگان   استان  روستایی 
  و   فقر   شکاف  ،ناپارامتریک  صورت به  جینی   ضریب   از

  منظوربه  واریانس  تحلیل  رگرسیونی  الگوی  نیز
  هرمزگان   استان  در  نابرابری  و  فقر  مقایسۀ  و  تحلیل

  نتایج   و   نمودند   استفاده  کشور   هایاستان   سایر  با
  روستایی   و  شهری  مناطق  در  فقر  که  دهدمی   نشان
  و  شهری  مناطق  در  فقر  از  ترتیب  به  هرمزگان  استان

  حالی   در   این  و  استه بود  تربیش  کشور  روستایی
  روستایی   و  شهری  مناطق  در   نابرابری   که  است
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 .استه بود ترکم  کشور روستایی  و شهری

  فقر   با  رابطه  در   شدهانجام   های پژوهش   غالب   در
 پیشینۀ  در   هاآن   از   برخی   که  فضایی   نابرابری   و

 ۀجنب  بیشتر  گرفتند،  قرار  موردبررسی   پژوهش 
  استقرار گرفته ارزیابی و تحلیل مورد فقر اقتصادی

در    اند،داشته  فقر  مسألۀ  به  نهنگرا  جزئی  دیدگاهی   و
که    توان نمی   فقر   به  جزئی   نگرش   داشتن   با   حالی 

  حاصل   فقر  که  آنجا  از  و  نمود  پیدا  را  آن  هایریشه 
.  نگریست کلی صورتبه را  آن   باید   است   فرایند   یک 

  از   فقر  به  فقط  تنهانه  هاپژوهش   این  دیگر  سوی  از
ً   نتایجی  به  بلکه   اندکرده   نگاه   جنبه  یک    بدیهی   نسبتا
  اساس   این   بر.  اندرسیده  دارد   وجود  رایج  باور   در   که
  شده   نگریسته   کلی   دیدگاه  از   فقر   حاضر   پژوهش   در 
  و   است  مختلف  هایزمینه  در  شاخص  ۸۰  شامل  و

  فقر   بازتولید  هایشاخصه  سیستماتیک   صورتبه
 .استهشدتحلیل

 روش تحقیق ٣
د  نظریاز  سیدگاه  مجموعه یستمیه  كه  ،  منظم  ای 
ن  یدارا و  مشخص  روابط  و  عملكردی  یعناصر  ز 

مع  مندنظام س یو  باشد،  میین  نامیده  شود.  ستم 

 
1 Jackson 

سگری دعبارتبه كل  ی،  كه  اده یچیپستم،  است  ی 
اجزا به  آن  ب  كاركرد  تعامل  دارد    ی بستگ   هاآن ن  یو 

تفکر سیستمی،  ).  ۱۶۲۰:۲۱،  ١جكسون ( چارچوب  در 
 یارا مجموعه استانی    یكاركرد   یهاستم یس  توانیم

روستاهااز    افتهینظام و  مانند    برشمرد  شهرها  که 
گر  یكد یدر تعامل متقابل با  و    وستهیپهمبه   یی اجزا

ای در س از    یفا یستم  و  یا    هرگونهنقش كرده  تغییر 
سیستم،   در   & Martilla(  پذیرند ی م  ریتأثتکامل 

James, 1977: 77.(  ساختارسازمدل كرد  یرو   ی ی 
  ی موضوعات   ی و كارا برا  مؤثر   یك متدولوژی   یریتفس

با سطوح مختلف    یفیی ك رهایمتغاست كه در آن  
بر  یاهم ایكدی ت،  دارند.  متقابل  اثر  به  ی گر  الگو  ن 

ك  ی و    کندی مكمك    رهایمتغ  یص روابط درونیتشخ
ر بر  یك متغی  ریتأث  وتحلیلتجزیه   یروش مناسب برا

د  توانی من این رویکرد  یهمچن گر است. یی د رهایمتغ
ستم  یك سیسطوح عناصر    نییتعی و  بندت ی اولوبه  

شا كمك  كه  كند  مد  ی ان یاقدام  و  یبه  ران 
خواهد  ،  هاده یپد شناخت بهتر    یبرا  گذاراناستیس

این بخش به جهت تسریع در فهم کارکرد  .  بود در 
قرار   موردبررسی  پژوهش  مفهومی  مدل  سیستم، 

  (شکل   است  ستمیرسیز هفت  گیرد که مبتنی بر  می
۱ .(   
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 مآخذ: نگارندگان) پژوهش ( : مدل مفهومی  ١شکل  

ارائه مفهومی  مدل  با  زیرسیستم  مطابق  شده، 
آبی  برنامه  -  مدیریتی زیرسیستم  همراه  به  ریزی 

زیرسیستما کشاورزی،  پایۀقلیمی  را    های  پژوهش 
می  متغیرهای  تشکیل  آن  بر  مبتنی  که  دهند 

امکانات  «سیاست «پراکنش  ملی»،  اقتصادی  های 
های شغلی»، «سطح رفاهی»، «دسترسی به فرصت 

زیر آب کشاورزی»  های  بخش  «شاغلین  و  زمینی» 
واسطه   عنوانبه دو    هستندای  متغیرهای  این  که 

سیستم به  را  پایه  متصل زیرسیستم  باالتر  های 
انتشار   همچون کانال انتقال تأثیر، وظیفۀ کنند و می

زیرسیستم از  زیرسیستمتأثیرات  به  پایه  های  های 
عهده  بر  را  فقر  فوق  زیرسیستم    - اشتغال   -دارند. 

عنوان زیرسیستم هدف در پژوهش حاضر،  آمد به در 
و با توجه    ردیگی مدر سطح میانی مدل مفهومی قرار  

زیرسیستم  از  آنکه  و  (  یدووجه های  به  تأثیرگذار 
«مهاجرت»، استتأثیرپذیر)   متغیرهای  طریق  از   ،

شهرها»،   در  اشتغال  «تمرکز  اجتماعی»،  «امنیت 
های  های شغلی» و سطح آب «دسترسی به فرصت 

زیرسیستم دیگر  به  به  زیرزمینی،  و  شده  وصل  ها 
پردازد. در این میان،  تبادل نیروی محرکه و وابسته می

  ر این زیرسیستم مستقیماً با پدیدۀ متغیرهایی که د
صورت اقل و در مقیاس  فقر در مقیاس روستایی به 

به  بوده شهری  مرتبط  اخص،  شامل صورت  اند، 
درون   «مهاجرت  روستا»،  اجتماعی  «طرد  متغیرهای 

«سکونتگاه  روستایی»،  «بیکاری  های  استانی»، 
شهری «بیکاری  و غیررسمی»،  معیشتی»    »  «بار 

های مستخرج از پژوهش در  که عموماً تحلیل  هستند
با تمرکز فقر در روستاها و حاشیه شهرهای  رابط ه 
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نمایان می  را  استان  دیگر، دو  بزرگ  از سوی  سازند. 
اقتصادی  اجتماعی-زیرسیستم  و  پولی    - گردش 

این    های میانی هستند.زیرسیستمجمعیتی نیز جزء  
مسکن  زیرسیستم  که  است  حالی  سکونت،    - در 

با  به که  بوده  مطرح  انتهایی  زیرسیستم  عنوان 
عنوان یک خروجی به  ذیری از کل سیستم، بهتأثیرپ

 رود. شمار می 

) پژوهش  مفهومی  مدل  به  توجه    )،١شكل  با 
انجام  نما  ی ابیدست  منظوربه   تحقیق  مراحل    یی به 

سیشمات از  بررسی  ستمیك  زیر  ،  مورد  صورت  به 
 )٢(شکل   است

 

 

 
 (مأخذ: نگارندگان)  ismمراحل انجام مدل  :۲شکل 

 

، در ابتدا  موردبررسیستم  یس  به اجزای   ی ابیدست  یبرا
پو  متخصصان،  با  مصاحبه  روش  محی از  و    ی طیش 

  ی نحوبه ،  استهشداستفاده ی  اکتابخانه مطالعات  
كتاب  که و  مقاله  بررس  ی چهل  به  ،  هاشاخص   ی كه 
اجزای   ارهایمع یا  ها ستمیس  و  استانی  کارکردی  ی 

گرفته   موردبررسی  اندپرداختهی  امنطقه در  و    قرار 
ش  ی پاال  منظوربه ر استخراج شدند.  یمتغ  ١٢٦ نهایت

در    مورداستفادهی  رهایمتغنقش    یفا ینان از ایاطم  و
سند    ۀیل در تهیدخ  یبا پنج نفر از اعضا   ،پژوهش

سرزمیآما سازمان  یش  ان استه  وبودجبرنامهِن 
دانشجو از  تن  ده  دكتری سمنان،  از    ١٠و    یان  نفر 

جلسات  علمئت یه  یاعضا سمنان،  دانشگاه  ی 
ر یمتغ  ٨٠ه،  یر اولیمتغ  ١٢٦و از    گردید   برگزار  ی مشورت

شدند.    انتخابستم  ینقش در س  یاجزاء دارا  عنوانبه
ز  یو ن  های همپوشانستم به جهت  یدر ادامه اجزاء س

كه  هاشباهت  داشتند،   ریتأث  نظرازنقطهیی 
عملكردیی  هاهدستبه گردیدندیتقس  ی كنواخت  ؛  م 

نظر گرفتن س   نی بنابرا در  كاركردیبا    ی استان  ی ستم 



 
 

20 

 ۴۳تا  ۷ صفحات .۱۴۰۱زمستان  .۳۳ شماره .۹ دوره
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به    هامؤلفه ستم فرادست،  یك سی از    یجزئ   عنوانبه
اقتصاد گروه  اجتماعیپنج  آموزشیفرهنگ -ی ،  - ی ، 

سیبهداشت کالبد  یت یریمد-ی اسی،    ی م یاقل-یو 
انتخاب   یت باال یل حساسیبندی شدند. به دلدسته

س جهت  یاجزاء  از    ۀ درنتیجكه    یادیبن  ری تأثستم 

ی بر اساس  مستندسازپژوهش دارند، جدول    یی نها
اخ  ١١ ایمقاله  برایر  حوزه،  كاركرد  یاطم  ین  از  نان 

  ی اب ید و در ادامه به جهت دستیل گردیتشك  ،رهایمتغ
روش    اتکاقابل ی  هاداده به   خبرگان    نامهپرسش از 

 ). ١جدول  ( استهشداستفاده

 
 مستندسازی متغیرها   ١  جدول 

ابعاد
 

ابعاد مقاالت  شاخص 
 

 مقاالت  شاخص 
A B C D E F G H I J K A B C D E F G H I J K 

صادی
اقت

 

ت  یجمع
     x   x   x فعال 

اجتماعی 
-

فرهنگی 
 

بعد  
  x   x  x x    خانوار

افزود ارزش 
بخش   ه

 صنعت
x     x      

نفر در  
واحد  
 ی مسكون

   x   x  x x  

افزود ارزش 
بخش   ه

 معدن 
     x      

  یخانوارها
  یدارا

  یخودرو 
 ی شخص

   x   x  x x  

افزود ارزش 
كل   ه
ها تیفعال

  ی
 یاقتصاد

x     x        نسبت
  x  x x       یجنس

ن  یشاغل
بخش  

صنعت و  
 خدمات 

x     x      
  یدسترس

انه  یبه را
 نترنت یو ا

   x   x   x  

ن  یشاغل
بخش  
 یكشاورز

    x       

  یدسترس
به اماكن  

و   یمذهب
مراكز  
  یفرهنگ
 ی هنر

 x         x 

  یكاریب
   x  x   x  x  ی شهر

ها تیفعال
  یعموم ی

(آداب،  
رسوم و  

 )هاسنت 

 x          

  یكاریب
     x  x   x  ییروستا

  یدسترس
به پارك و  

  ی فضا
 سبز 

 x         x 

تمركز  
اشتغال در  

 شهرها 
x x     x     

  یدسترس
به مراكز  
گذران  
اوقات  
 فراغت 

 x          
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اشتغال  
     x x     x ییروستا

تمركز  
و   یاسیس

  ییفضا
قدرت در  

 شهرها 

x     x      

ت  یمالك
      x x     نیزم

سیاسی
-

مدیریتی
 

تمركز  
ت  ی ریمد

و 
زیربرنامه 

در   ی
 شهرها 

x  x   x      

بخش  
  یخصوص
و 

گذا ه یسرما
 یر

 ی خصوص

         x  

تعدد 
مراكز  

یگم یتصم
 یر

x           

  ییتمرکزگرا
         x  x ییر بنایز

زیربرنامه 
از باال   ی

 نییبه پا
x     x      

ان  یجر
زیربرنامه     x     x  x ه یسرما

           x یبخش ی

ریپذرقابت 
           x ی

تفرق  
و   ییفضا

  یاسیس
در 

 منطقه

x           

و   ی بانكدار
گذا ه یسرما

 ی دولت یر
     x      یی حكمروا x  x         

هاشرکت 
      x      بودجه   x         x یتعاون ی

هاشهرک 
      x     x یصنعت ی

تمركز  
درآمد و  
منابع  
  یانحصار
 دولت

     x      

بار 
     x   x    یشتیمع

هاست یس
  یا

  یاقتصاد
 ی مل

  x       x  

  یدسترس
به 
هافرصت 

 ی شغل ی

       x    گرا صنعت
  x         x یی

  یدسترس
به مراكز  

و   یتجارت
 یبازرگان

    x      x 
آب شرب  
 و فاضالب 

       x    

اشتغال  
  x     x   x  زنان

آموزشی
-

ا
خدمات   

 یدرمان
 مه) ی(ب

 x      x    
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  یبهااجاره 
   x         مسكن 

  یدسترس
به مراكز  

  یبهداشت
 ی درمان -

 x  x x   x   x 

بازار 
  یررسمیغ

 مستغالت
        x x  

  یدسترس
به 

امكانات  
 یبهداشت

 x  x x  x x x  x 

اشتغال  
   x         كودكان

اشتغال  
به 
 ل یتحص

 x  x x  x   x  

اجتماعی
-

فرهنگی 
 

  x  x   x  x x  سواد 

ت  یفیك
  یدسترس
به 

امكانات و  
مراكز  
 ی آموزش

 x   x   x  x x 

مهاجرت  
  یدرون
 ی استان

        x   

  یدسترس
به مراكز  
  آموزش

 یعال

 x   x   x  x x 

مهاجرت  
  نیب

 ی استان
      x  x   

کالبدی
-

اقلیمی 
 

تراكم  
نقاط 

 ییروستا
 x  x   x     

  تمركز 
ت  یجمع

 در شهر 
    x     x  

پراكنش  
نقاط 

 ی شهر
 x  x   x     

تراكم  
خانوار در  

 مسكن 
   x   x  x x  یهاپهنه  

     x   x    یسكونت

ت  یامن
    x        ی اجتماع

ت  یفیك
مسكن و  

 هیابن
 x  x   x x x   

  مشارکت
     x   x  x x ی مردم

خدمات  
گاز، برق  

 و... 
 x  x x  x x x x x 

مهاجرت  
ت  یجمع

فعال از  
روستا به  

 شهرها 

x        x x  
پراكنش  
امكانات  

 یرفاه
    x    x x  

تعادل در 
  عیتوز

نظام  
  یشهر

ازلحاظ  
اندازه و  

 ت یجمع

  x          سخشک
  x          یال

سالخورد 
 یگ

 ت یجمع
   x  x x   x  ز گرد یر    x      x  
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ت  یجمع
     x   x    رفعال یغ

سطح  
  یهاآب

 ی نیرزمیز
 x      x x x x 

فرهنگ  
شهر  

 یی گرا
   x   x  x x  

انتقال  
  یمنابع آب

و 
 ی سدساز

 x      x x x x 

طرد  
  ی اجتماع

 روستاها 
x         x  

پراكنش  
منابع  

 ی عیطب
x  x         

هاست یس
  یا

  یراهبرد
توانمندس 

 یاز

         x  

ت  یفیك
شبكه  

ن  یمعابر ب
شهر و  
 روستا 

 x       x   

شبكه  
  ونقلحمل 

 یعموم
          x 

فاصله  
 یزمان

شهر و  
 روستا 

 x       x   

A ٢٠١٥( ١: افروخته و همکاران( B ٢: شماعی و همکاران )٢٠١٦( C٣: درویشی و همکاران )٢٠١٩ ( 
D ٢٠١٩( ٤: نیک پور و همکاران ( E ٥: مطیعی لنگرودی و همکاران )٢٠٠٨ ( F ٦: سیدرضایی و همکاران )٢٠١٦ ( 

G) ٢٠٢٠: نیک پور و همکاران( H٧و همکاران  :خضرنژاد )٢٠١٧( I ٨: قاسمی سیانی و همکاران )٢٠١٦( 
J :٢٠١٤( ٩و همکاران  عزیزی( K ١٠: اصغر پور و همکاران )و نگارندگان ٢٠١٨ (  

  ها نامهپرسش ل  یتكم  یخبرگان كه برا   یآمار  جامعۀ
ً   اندشده  انتخاب سازمان    عموما ،  وبودجهبرنامهاز 

  حوزۀ   ان یدانشجو د و  یا اساتیو    ی ، شهرداریاستاندار
دارای    اندبوده ی  امنطقهی  زیربرنامه حداقل  که 

کارشناسی   ل  یتكم  یبرا  رون یازا.  هستندمدرک 
اعضا  ۲۵با    هانامهپرسش  از  مذاكره    یتن  منتخب 

ل ماتریس  یبه تكم  حاضرتن    ۱۶  ن تعداد یشد كه از ا 
(جدول    راتیتأث شدند  تكم).  ۲متقابل  از  ل  یپس 

زان  یم  ی بررس  یتوسط كارشناسان برا  هانامهپرسش 
جداول  هانامهپرسش بودن    اتکاقابل و    ییا یپا  ،
و سطح  گردید  مك  كیم  افزارنرم   وارد  آمدهدست به
عدد از    ١٤  بینازاین ی شد، كه  ریگاندازه   هاآن   ییا یپا

 
1 Afrokhteh et al 
2 Shamaei et al 
3 Darvishi et al 
4 Nikpour et al 
5 Motiei Langroudi et al 
6 Seid rezaii et al 
7 Khezrnejad et al 
8 Ghasemi Siani et al 
9 Azizi et al 
10 Asgharpour et al 

برا  ییا یپا  یدارا  هانامهپرسش  در    یالزم  استفاده 
  یی یی كه پایا اهنامهپرسش پژوهش بودند. در ادامه  

ی متشكل از  اجلسه در   ی نیبازب  ی الزم را دارا نبود برا
گرفت  ،خبرگان قرار  اصالح  بد   ندمورد  ترتیو    ٢ب  ین 
دارادیگر    نامهپرسش  و    ییا یپا  یكه    اتکا قابل الزم 

نشان   هانامهپرسش ی بندجمع آمد.  دستبه  ،بودند
ماتریس   در  نظری  اشباع  و  بندجمع از  داشته  ی 

دل به  ناپارامتیهمچنین  و    ها ی بررسبودن    یرل 
انتظار  سؤاالتی  هاپاسخبودن    ی ه یبد   جهیدرنت  ،

  ادامۀ  یبرا  شدههیته  نامۀپرسش   ١٦كه    رودیم
ی نظر خبرگان و  بندجمع   ی باشند. برا  ی ژوهش كافپ

، از شاخص «نما»  هاداده   یی به جدول نها   یابیدست
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برا  صورتن یبد   .استهشداستفاده از  یهر    ی كه  ك 
ل یموارد به دل  یاما در برخ  ،گردید  نییتعروابط «مد»  

هر    یمساو تعداد  از  ی بودن  مد    تعیین،  هاپاسخ ك 
از    نفرهسه ی  اجلسه ل  یلذا با تشك  نبود.   ر یپذامکان

قرار    ینیمورد بازب  یی ورودهاداده گر  ی خبرگان بار د
بد و  ترتی گرفت  مد  ین  فاقد  كه  روابطی  برای  ب 

حاضر در جلسه  ، بر اساس نظر كارشناسان  اندبوده 
و بدین ترتیب با   عنوان مد انتخاب شد یک نتیجه به 

برگشتانامهپرسش روش   و  رفت    ای نامهپاسخ   یی 
ادامۀ  یبرا   اتکاقابل در    دست به پژوهش    استفاده 

  مد.آ

 
 خبرگان   و   کارشناسان   مشخصات   ٢  جدول 

 درصد فراوانی نسبی  فراوانی  سطح تحصیالت 
 ٥٠ ٨ كارشناسی

 ٣٧٫٥ ٦ كارشناسی ارشد 
 ١٢٫٥ ٢ دكتری

 درصد فراوانی نسبی  فراوانی  جنسیت 
 ٦٢٫٥ ١٠ مرد
 ٣٧٫٥ ٦ زن

 درصد فراوانی نسبی  فراوانی  سابقه كار
 ٢٥ ٤ سال   ٥كمتر از 

 ٢٥ ٤ سال  ١٠_٥
 ٣٧٫٥ ٦ سال   ١٥_١٠

 ١٢٫٥ ٢ سال  ١٥باالتر از  
 مأخذ: نگارندگان 

 

 قلمرو مکانی پژوهش  ٣٫١
 سمنان  استان  سرزمین  آمایش  سند  اساس  بر 
  از   درصد  ۵٫۹  بودن   دارا  با  استاناین    ،)۱۳۹۷(

  های استان   پهناورترین  از   یك ی  کشور،  كل  مساحت
و   كشور    و   شهر  ترینپرجمعیت   سمنان  شهر   بوده 
  شمال   جانب  از  که  است  استان  این  مركز

  از  مازندران،  و  گلستان  شمالی،   خراسان  هایاناستهب
  از   اصفهان،  و   یجنوب   خراسان   هایاناسته ب  جنوب
  هایاناسته ب  غرب   از   و   ی رضو   خراسان   اناسته ب  شرق
  سال   یسرشمار  در .  استه محدودشد  قم  و  تهران

  است ه بود  نفر  ۷۰۲۰۰۰  بربالغ   استان  تیجمع  ،۱۳۹۵
  نفر   ۳۴۶۰۰۰ و   مردان   را نفر   ۳۵۶۰۰۰ تعداد   ن یا   از   كه
  در   زین  تیجمع  ی نسب   تراكم.  دهندتشکیل می   زنان  را

  استه بود  کیلومترمربع  هر   در   نفر  ۷٫۲  سال   نیهم
  ی نسب  تراكم  ن یكمتر  سمنان،  استان  اساس  ن یا   بر  كه

  ن ی ا  كه  یصورت   به  ؛است  دارا  کشور   در  را  تیجمع
  خود   در  را   كشور  تیجمع  ٪ ۱  از   كمتر   پهناور   استان

  آمایش   سند  نویسپیش (  )؛۳(شکل    استه داد  جای
  مهدوی   ؛۴۴:  ۲۰۱۸  ، ١  سمنان  استان  سرزمین

   ).۸۳: ۲۰۱۸، ٢اجیلویی ح

 

 
1 Draft land management document of Semnan 
province 

2 Mahdavi Hajiloui 
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در استان سمنان، مأخذ: نگارندگان  ییو روستا یپراكنش نقاط شهر ۳شكل   

 

 ها و بحثیافته ٤
های پژوهش در دو بخش به شرح  دستاوردها و یافته

 : هستندذیل  

 بحث و روند پژوهش  ٤٫١
 ی ساختار  یخودتعامل   سی ماتر  ل یتشك:  اول   مرحله )  ۱

  س ی ماتر  لیتشك  منظوربه   مرحله  ن یا   در
  سی یماتر  در   یی نها  متغیرهای   ، یساختار  ی خودتعامل

گرفته  ۸۰*۸۰  ابعاد   با   روابط   یبررس  ی برا  و  قرار 
  ادامه  در   شد.   داده   قرار   كارشناسان   ار یاخت  در   یی دودو 

  کارگیریبه  و  هانامهپرسش   یبرگشت   و  رفت  روش  با
  در   بودند  الزم  ییایپا   یدارا  كه  هاییداده   نما،  شاخص

  ی برا  كارشناسان.  آمدند  هم  گرد  یی نها   سیماتر
  ر یز  عالئم   از  ریمتغ  دو  نی ب  رابطه  نوع   نمودن   مشخص 

 .جستند بهره 

V =اگر i یرو بر  j بگذار   تأثیر. 

A =اگر j یرو  بر i بگذارد تأثیر. 

X =اگر j روی  بر i و  i ی رو j بگذارد تأثیر . 

O =متغیر دو  نیب ایرابطه  اگر i  و j  نباشد برقرار . 

 ی ابیس دستی ماتر ) مرحله دوم: محاسبۀ۲

برا ادامه  ماتر  یدر  به  دستیرسیدن  از  یابیس   ،
  ی ساختار  ی س خودتعاملی ل ماتریتبد   یر برایروابط ز 
 .استهشداستفاده یاب یس دستیبه ماتر

ب رابطه  دو  یچنانچه   , 1=(i,j)باشد:    V  ر یمتغن 
(j,i)=0   

ب رابطه   , 0=(i,j)باشد:    A  ر یمتغن دو  یچنانچه 
(j,i)=1   

ب رابطه  دو  یچنانچه   , 1=(i,j)باشد:    X  ریمتغن 
(j,i)=1   
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 , 0=(i,j)باشد:    O  ر یمتغن دو  یچنانچه رابطه ب
(j,i)=0   

محركه) و    یرویی (نرگذاریتأث  نییتعسوم:    مرحلۀ)  ٣
 وابسته) یرویی (نریرپذیتأث

  ی ل گروه یستم موجب تبدیس  در بدنۀ  ریتأثان  یجر
اجزای به    از  منسجم  یمنفصل،  كل    . شودی مك 

ك از  ی توسط هر    ریتأثا جذب  ید و  یزان تولیم  رونیازا
عامل در نوع ایفای نقش    نیترمهم   تواندیم  رهایمتغ
ا   ریمتغآن   در  بخش  یباشد.  محركه،  روها ینن  ی 
ً یی هستند كه  رهایمتغ   ر یتأث  رهایمتغر  یبر سا   عموما

نسبت  یو    گذارندیم ارگذاریتأثا  از    رهایمتغن  یی 
ن  ی كه ا  ستا  رون یازا  است.شتر  یب  شانیریرپذیتأث

تول  رهایمتغ آن،    ریتأثد  یبا  گسترش    عنوان به و 
سموتورها محرك  عمل  یی    عنوان به و    کردهستم 

بنابراین    . دنشوی مز محسوب  یستم نیی سهای ورود
ا انتظار  ی تا  مرحله،  نرهایمتغ  رود ی من  كه    ی روییی 

ه  یی پا رهایمتغ و جز  کنندی م  نیتأمستم را یمحرك س
  رهایمتغاز    ی ستم باشند. در مقابل گروهیس  ی ادیو بن

كه   ً هستند  سا  دشدهیتول  راتیتأث  عموما ر  یتوسط 

  شانی ریرپذیتأثرا مصرف كرده و یا نسبت    رهایمتغ
از  یب بد  است  شانی رگذاریتأثشتر  ترتی و  به  ین  ب 
یا  های روین وابسته  مشهور    ریرپذیتأثی  رهایمتغی 

دل به  همچنین  محرکۀ یهستند.  نیروی  مصرف    ل 
نهایی    عنوانبه  را  هاآن   توانیمستم،  یس محصول 
در    یا تكاملیر  ییستم در نظر گرفت و چنانچه تغیس

س شود،  یبدنه  اعمال  نهایتستم  تغ  در  در  ییبه  ر 
جهت    هایخروجی  به  شد.  خواهد  ختم  سیستم 

هر   نقش  از  یبررسی  به    رهایمتغك  سیستم،  در 
ك  یهر    وابستۀ  ی روینمحركه و    یرو یزان نیم  ی بررس

بد   شود ی مپرداخته    هاآن از   ترتیتا    متغیرها  ب ین 
  ی روین  ا ی  محركه   یروین  از   مندیبهره   نسبتبه

  بر.  رندیگ  را  خود   به   مخصوص  های نقش   وابسته،
  در )  ۱(  ك ی  عددهای  تعداد  ی دستیاب  س یماتر  اساس
  محركه   ی روین  دهندهنشان  شاخص،  هر   یبرا  سطر

  هر  ستون  در   موجود  هاییک   تعداد  مقابل   در  و  آن
 .است  ریمتغ  آن  وابستۀ  ی روین  دهندۀنشان   شاخص

مجموع این نیروها در هر سطر و هر    زیر  جدول   در
تأثیرپذیری) و  (تأثیرگذاری    هر   تفکیک   به   ستون 

  ).۳ جدول ( استهشدمشخص متغیر

 
 نیروی محرکه و وابسته ۳جدول 

 ر یمتغ
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 ٥٠ ٤٣ D42 بعد خانوار ٨٩ ٩٢ D1 ت فعالیجمع

 ٥٤ ٤٥ D43 ی نفر در واحد مسكون ١١٠ ١٠٠ D2 بخش صنعت افزودهارزش
 ٤٦ ٢٧ D44 یشخص یخودرو یی داراخانوارها ٧٦ ٥٥ D3 بخش معدن افزودهارزش

 ١٤ ٨ D45 ی نسبت جنس ١٥٠ ١٥١ D4 یی اقتصادهاتیفعالكل  افزودهارزش
 ٤٧ ١٩ D46 نترنت یانه و ایبه را یدسترس ٧٣ ٣١ D5 و خدمات ن بخش صنعتیشاغل

و مراكز  یمذهب به اماكن یدسترس ٧١ ٤٠ D6 ین بخش كشاورزیشاغل
 ٢١ ٦ D47 یهنر یفرهنگ

(آداب، رسوم و  یعموم یهاتیفعال ١٠٢ ٤٥ D7 ی شهر یكاریب
 ٣٩ ١٠ D48 ها) سنت

 ٤٠ ١٥ D49 سبز یبه پارك و فضا یدسترس ١٠٩ ٣٤ D8 یی روستا یكاریب
 ٥٢ ٢١ D50 به مراكز گذران اوقات فراغت یدسترس ١١٧ ١٠٧ D9 شهرها تمركز اشتغال در 

قدرت در  ییو فضا یاسیتمركز س ٨٥ ٦٩ D10 یی اشتغال روستا
 ٥٠ ٥١ D51 شهرها

 ٥٣ ١٠٩ D52 در شهرها یزیرت و برنامهیریمد تمركز ٥٩ ٣٧ D11 ن یت زمیمالك
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  یگذاره یو سرما یخصوص بخش
 ٣٤ ٧٨ D53 یریگمیتصمتعدد مراكز  ٧٠ ١١٠ D12 یخصوص

 ٤٤ ٢٧ D54 نییی از باال به پازیربرنامه ٩٩ ٨١ D13 یی ر بناییی زتمرکزگرا
 ٥٦ ٢٩ D55 ی بخش ی زیربرنامه ٩٦ ١٢٠ D14 ه یان سرمایجر

 ١٠١ ٩٤ D56 در منطقه  یاسیو س ییتفرق فضا ٨١ ٥٣ D15 ی ریپذرقابت
 ٢٤ ١٢٢ D57 ییحكمروا ٦٧ ٨٩ D16 یدولت یگذارهیو سرما یبانكدار

 ٤٩ ٩٥ D58 بودجه  ٦٣ ٤٠ D17 یتعاون یهاشرکت
 ٧١ ٧٧ D59 دولت یتمركز درآمد و منابع انحصار ١٠١ ٩٦ D18 ی صنعت یهاشهرک

 ٤٧ ١٣٥ D60 ی مل یی اقتصادهااستیس ١٠٠ ٧٨ D19 ی شتیبار مع
 ٧٢ ١١١ D61 ییگراصنعت ١٠٤ ٨٠ D20 یی شغلهافرصتبه  یدسترس

 ٥٢ ٤٦ D62 شرب و فاضالب  آب ٥٢ ٤٦ D21 یو بازرگان یبه مراكز تجارت یدسترس
 ٤١ ٦٤ D63 مه) یب(  یدرمانخدمات  ٨١ ٦١ D22 اشتغال زنان 

 ٤٤ ٥٤ D64 یدرمان  - یبه مراكز بهداشت  یدسترس ٧٣ ٢٦ D23 مسكنی  بهااجاره
 ٤٩ ٥٢ D65 ی بهداشت به امكانات یدسترس ٨٠ ٤٣ D24 مستغالت   یررسمیغ بازار

 ٨٥ ٨٤ D66 لیاشتغال به تحص ٦٣ ٢٩ D25 اشتغال كودكان 

به امكانات و مراكز  یدسترس تیفیك ٥٥ ٥٥ D26 سواد 
 ٧٦ ٤٤ D67 یآموزش

 ٦٣ ٦١ D68 یآموزش عالبه مراكز  یدسترس ١٢٧ ٩٧ D27 ی استان  یدرونمهاجرت 
 ٥٠ ٣٠ D69 یی تراكم نقاط روستا ٨٨ ٧٦ D28 ی استان نیمهاجرت ب

 ٦٢ ٧٩ D70 ی پراكنش نقاط شهر ١١١ ٩٠ D29 ت در شهر یجمع تمركز
 ١٢٦ ١٧٧ D71 ی ررسمیغ یهاسکونتگاه ٤٥ ٤١ D30 تراكم خانوار در مسكن 

 ٥٢ ٧٧ D72 ه یمسكن و ابن تیفیك ٨٩ ٥٦ D31 ی اجتماعت  یامن
 ٥٦ ٥٧ D73 ، برق و... خدمات گاز ٤٥ ٢٦ D32 ی مردم مشارکت

ت فعال از روستا به یمهاجرت جمع
 ٧٥ ٨٨ D74 ی امكانات رفاه پراكنش ١١٤ ٩٦ D33 شهرها

ازلحاظ  ینظام شهر عیتعادل در توز
 ٢٠ ٨٢ D75 ی سالخشک  ٦٥ ٢٨ D34 ت یاندازه و جمع

 ٢١ ٨٠ D76 ز گردیر ٢٠ ١٧ D35 تیجمع یسالخوردگ
 ٢٩ ١٠٤ D77 ی نیرزمیز یهاآب سطح ٦٣ ٣٢ D36 رفعال یغت یجمع

 ٥٤ ٩٥ D78 یسدسازو  یانتقال منابع آب ٤٣ ٥٢ D38 ییفرهنگ شهر گرا
 ٢٠ ١٢١ D79 ی عیمنابع طب پراكنش ١٠١ ٥٨ D39 روستاها  یطرد اجتماع

 ٥٤ ٨٣ D80 ن شهر و روستا یت شبكه معابر بیفیك ٥٥ ١١٧ D40 ی توانمندساز یراهبرد یهااستیس
 ٢٦ ١٣٨ D81 و روستا شهر یفاصله زمان ٧٧ ٥٦ D41 یعموم ونقلحملشبكه 

  ٥٢٨٨وابسته:  یرویجمع كل ن ٥٢٨٨محركه:  یرویجمع كل ن
 

 مأخذ: نگارندگان 

ا  ورود    افزار نرم ی موجود در  هاداده و    رهایمتغن  یبا 
دسته    ازنظر  رهایمتغ،  ١مككیم چهار  به  نقش 

ی  موتورهاكه    رگذاریتأثی  رهایمتغ.  شوندی مم  یتقس
»، «تمركز  ییستم هستند شامل: «حكمروا یمحرك س

انحصار منابع  و  بودجه»،  «  دولت»،  ی درآمد 
 

1 Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied 
to a Classification 

اقتصادهااستیس« «بانكداریمل  یی  و    ی»، 
دولتگذارهیسرما «یی  «پراكنش  گراصنعت»،  یی»، 

طب منابع  یعیمنابع  «انتقال  سدسازآب»،  و  »،  یی 
«تمركز  نیرزمی زی  هاآبی»، «سطح  سالخشک « ی»، 

و  یریمد در  زیربرنامه ت  مراكز  شهرهای  «تعدد   ،«
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منظور  ساختاری از سیستم عملکردی استان سمنان به - تحلیلی تفسیری . اسماعیلی  عرب علی   ی،دادرس عیسی میرسعید،  قاضی  مجتبی سید
 شناسایی روندهای تولید و بازتولید فقر 

رفاهریگمیتصم امكانات  «پراكنش  »،  یی»، 
راهبردهااستیس« «فاصله  توانمندساز  یی  ی»، 

ن یت شبكه معابر بیفین شهر و روستا»، «ك یب  یزمان
خصوص  «بخش  روستا»،  و  ی  گذاره یسرماو    یشهر 

«یخصوص  و  كه    طورهمان .  هستندها»  گردز یر » 
ً   ی میاقل-یطیی مح رهایمتغمشخص است   در    عموما

  ر یرناپذ ییتغی  های ورود  ون دسته قرار داشته و جز یا
 ستم هستند.یس

  ی ج و خروجینتا  عنوانبهكه    ریرپذیتأثی  رهایمتغ
  شامل: «شبكۀ   شوندی م ز شناخته  یستم نیس  یی نها

به امكانات    ی ت دسترسیفی»، «كیعموم   ونقلحمل
مراكز   «آموزشو  معدن»،    افزوده ارزش ی»،  بخش 

«بازار  ریپذرقابت« مستغالت»،  ررسمیغ ی»،  ی 
روستا «بیی«اشتغال  «بیشهر  یكاری»،    ی كاری»، 

«ییروستا تعاونهاشرکت »،  «امنیی  ت ی»، 
اجتماع »،  یاجتماع «طرد  زنان»،    ی «اشتغال 

«ك و  كودكان»  «اشتغال  و  یفیروستاها»،  مسكن  ت 
ً كه    هستنده»  یابن تكامل س  عموما در  یهدف  ستم، 

 است. رهایمتغن یجهت بهبود ا 

دووجه رهایمتغ و  رگذاریتأث  یدارا  یی  ی 
هستند.توجهقابل ی  ریرپذیتأث دل  رونیازا  ی  ل  یبه 

  دست ن ییپا ی باالدست و  رهایمتغن  یی كه ماباشبکه
تغ  توانندی م،  کنندی مجاد  یا را  ییهرگونه  تكامل  و  ر 

به همیدر كل س  سرعت به و  انتشار دهند  ن  یستم 
استراتژرهایمتغل  یدل كه    هستندكی  یی 

ا گذارهیسرما در  سا   رهایمتغن  یی  به  ر  ینسبت 
بود    ترصرفه بهستم،  یتکامل س  یبرا  هاگروه خواهد 

فضا «تفرق  شامل:  س  یی كه  در    یاسیو  قدرت 
» زتمرکزگرامنطقه»،  »،  شهرهادر    یی ربنای یی 

اقتصادهاتیفعالكل    افزودهارزش« »،  یی 
جمع  افزودهارزش« «مهاجرت  صنعت»،  ت  یبخش 

»،  شهرهافعال از روستا به شهر»، «تمركز اشتغال در  
جمع «جری«تمركز  شهر»،  در  سرمایت  ه»،  یان 

صنعتهاشهرک « «دسترسیی  ی  هافرصت به    ی»، 
«جمعیشغل «ی»،  فعال»،  ی  هاسکونتگاهت 

» و یشتیل»، «بار معی»، «اشتغال به تحصیررسمیغ
استانهامهاجرت« درون  باق هستند»  یی    ی . 

در  رهایمتغ كه  ذكر  ها دستهیی  فوق  ،  اندنشده ی 
دلرهایمتغ به  و  دارند  نام  مستقل  ی مندبهره ل  یی 

نییپا از  كه  نق   ی روینی  دارند،  وابسته  و  ش  محركه 
در   توانی م  رون ی ازانکرده و    ی ستم بازیاساسی در س

چشم    رهایمتغن  ی ا  یپژوهش از بررس  ۀیسطوح اول
 د.یپوش

مرحلۀ۴ بررس  )  و    ی چهارم:  ی بندسطح روابط 
 ستم یدر س رهایمتغ

، مجموعه  رهایمتغی  بندسطح   ین مرحله برایدر ا 
س  ی ق ماتریو مشترك از طر   ی، خروج یعوامل ورود

  ی برا ها ی ورود. مجموعه شوندی ممشخص  ی ابیدست
  است یی  رهایمتغر  یر و سایر شامل خود متغیهر متغ

رو  بر  متغ  ی كه  مجموعۀ   گذارندی م  ریتأثر  یآن    و 
متغ  یخروج  خود  شامل  ساینیز  و  یی  رهایمتغر  یر 
آن    است از  همچنرندی پذی م  ریتأثكه  مجموعه  ی.  ن 

عناصر از  دسته  آن  شامل  نیز  مشترك    ی عناصر 
  مجموعۀ  در و هم   یورود مجموعۀ درهستند كه هم  

  قرار دارند. در ادامه پس از مشخص شدن   یخروج 
  عوامل   وسیلۀبه   متغیرها  بندیسطح   عوامل،  ن یا

  شود. می   انجام  مشترك  عناصر  و   یخروج 
  و   یخروج   عوامل  كه  ی شاخص  هر  كه  صورتبدین 

  شاخص   آن   باشد،  داشته  ی كسانی  مشترك   عناصر
  ستم یس سطح  ن یباالتر  در  ستم یس ی خروج عنوان به

گرفته   مجموعه (  ستمیس  كل  از  ازآن،پس   و  قرار 
  مجموعه   ،یخروج   عناصر  مجموعه   ، یورود  عناصر
  چ یه  کهنحوی به   ،شودمی   حذف...)  و  مشترك   عناصر
  در .  باشند  نداشته  ستمیس  بدنۀ  بر  تأثیری  و  نقش

 ریمتغ  كه  شد   مشخص  مدل   یاجرا  از  مرحله  نیاول
D44  ی كسان ی  مشترك  عناصر  و  یخروج   عناصر  یدارا  
  و   ی خروج  ن یاول  عنوانبه   D44  متغیر  روازاین .  است

  پس .  گردید  انتخاب  ستمیس  در  سطح  نیباالتر   یدارا
  استخراج   یبرا  ستم،یس  از   ی خروج  عنصر  حذف  از

  و   شد  اجرا   دیگر  مرتبه  ٣٥  مدل   ،متغیرها  یتمام
  ن یبد   و  شدند  خارج   ستم یس  از  متغیرها  تدریج به
 .گرفتند قرار رده  ٣٥  در متغیرها بیترت

  دربارۀ   یساختار  یریل تفسیکاربست مدل تحل
كه    کندی ماستان سمنان مشخص    یستم كاركردیس
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ی مرتبط  هاشاخصگر  ی ل در فقر و د یی دخرهایمتغ
  .هستند  بندیطبقهقابلسطح    ۳۵شت، در  یبا مع

كار از مدل استخراج    ییی كه در ابتدارهایمتغ  رونیازا
ً و    های خروج  وشدند جز  و    ریرپذیتأثی  رهایمتغ  عموما
مقابل  هستندمستقل   در    یی نها  هایخروجی . 

ً ستم  یس پا رهایمتغ  عموما بنی ی  و  را  یس  ی ادیه  ستم 
ی  دووجه ی رهایمتغ  دودستهكه در  دهندی متشکیل 

سطح    ارتفاع با    جهیدرنتاند.  جای گرفته  رگذار یتأثا  یو  
ی آنان  رگذاریتأثبندی سیستم، از  در سطح  رهایمتغ

 .شودی م افزوده  شانی ریرپذیتأثكاسته شده و بر 

ادامه خروج اصل  یی نها   ی در  كه    ISM١مدل    ی و 
دودو   گرفتهنشئت  روابط  همراه    استه بود  یی از  به 
پ  یخروج  به  متقابل،    راتی تأثِن  یشیجداوِل  منجر 

. پس  استهشدستم  یس یبرا  ٢م شکل شماره  یترس
و    نیترمهم سطح،    ٣٥در    رهایمتغی  بندطبقه از  

وجود داشت،    رهایمتغن  یی كه براتیتأث  ن یتریاساس
  افزارنرم ، از  یِم خروج ی مستقراتِ یتأثق نمودارِ  یاز طر

بد   شدهمشخص مك  كیم ترتیو  نحوۀین  ارتباط    ب 
دیمتغ با  سطح  هر  در  تعیین   هاسطح گر  یر 

برااسته گردید ادامه  در  ساز  ی .  نمودار    ی منظم 
  ی تن از كارشناسان  ٣متشكل از    ی، گروهشدهترسیم

تكم در  به  یدخ  هانامهپرسش ل  یكه  اقدام  بودند  ل 
از  یدر هر    رهایمتغی  نیباز چو    ینیبازب   ها سطح ك 
بد   یافق   صورتبه تا  ترتیکردند  در    رهایمتغب  ی ن 

رند.  یی هم حوزه قرار گرهایمتغمحل به    نیترک ینزد 
  ی دار شدن نواح ی، موجب پد رهایمتغی مجدد نیچباز 

س در  عملکردی  انتظار    شدستم  ییکنواخت  كه 
  نام برد.   هاآن از    ستمیرس یز   عنوانبه بتوان    رفتیم

از كارشناسان    تن پنج ی با حضور  اجلسهدر    رونیازا
ستم فرادست  یی سهاستمیرسی زل در پژوهش،  یدخ
مشخص  آنان    ی كاركرد  حوزۀ   و ز شده  یگر متمایكد یاز  

ایگرد حاصل  سیتقس  های بررسن  ی د.  ستم  یم 
ی  هاحوزه  ی بود كه دارا  ستم یرسیز به هفت    فرادست 

  ی متفاوت هستند. الزم به ذكر است تمام  ی كاركرد
در  های پوشانهم   یدارا  هاستم یرسیز به    مرزهایی 
همچنی كدی بودند.  برا یگر  ب  ین  شتر،  یوضوح 

رنگ   رگذاریتأثی  رهایمتغ رنگ   ریرپذیتأثقرمز،    با    با 
دووجه  و    یسبز،  زرد  رنگ  رنگ    هامستقل با  با 

دیگر    . شدندمشخص    ی خاكستر سوی    ی برااز 
عمل    ترمشخص  سا ین  رهایمتغشدن شدت  از  ز  یز 

كه    یبه صورت   .استهشداستفاده ی متفاوت  هافونت 
ی بندهدستبه ز بیشتر، با توجه  یسا  یرهای دارایمتغ

.  هستند  ی ی باالتررگذاریتأثا  یی  ریرپذ یتأث  یخود، دارا
نهایت ترك  در  تمامی با    هایخروجی   ی ب 

ترسآمدهدست به مربوطه  نمودار  گردیدی،  با    که  م 
در   هاداده   یا سازیی و گوسازخالصه زان یتوجه به م

ی گذشته، تبیین بسیار بهتری  هاپژوهش سه با  یمقا
 ). ٤  دهد (شکلرا ارائه می 
ی فراوان و  دگیچیپ  ی دارا  ISMمدل    ی اجرا  فرایند

طوالن  از  است  یمحاسبات  ستم یس  سویک . 
حجم داده    ازنظرر بوده كه  یمتغ  ٨٠  یدارا  موردبررسی
سطح     درنتیجهاست؛    فردمنحصربه  هال یتحلو 

سیچن  ی برا  ISMمدل    یاجرا حجین  با    ی میستم 
به نظر    ممکن نا  یی مرسوم كار هاک یتکنو    هاروش

ن  ی ا  ی ی موجود براافزارهانرم . از سوی دیگر،  رسدیم
با  هاستم یسروش،   را پوشش  یمتغ  ١٨یی حداكثر  ر 

ن  ی ا  ی ن مشكل و اجرایرفع ا  ی برا  در نهایت .  دهندیم
پ گروه یچیمدل  دانشجو  یده،  مهندس یاز    ی ان 

نو  افزارنرم  كد  به  شبه    ی سی اقدام  ساخت  و 
توانا افزارنرم  كه  كردند  مدل  یچن  یاجرا  ییی  ن 
بررسحج با  اساس  این  بر  بود.  دارا  را  روابط    ییمی 

  ٣٥شت، با  یل در فقر و معیی دخرهایمتغ  ییدودو 
م گردید  یترس ٢ آن در شکل  ی خروج  ،مدل  ی بار اجرا

خروج یكه   تحل  فهمقابل  یی نها  ی ك  برایو    ی ل 
.  است  ی ران شهریز مدی ان و نیكارشناسان، دانشگاه

ی  موردبررس  تفصیلبهن مدل  یی ا هالیتحلدر ادامه  
.ردیگی مقرار 

 
1 Interpretive Structural Modelling 
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 ها یافته  ٤٫٢
  از   نشان   ستمیس  در  متغیرها  پراكنش  یاجمال   ی بررس
  كه   ی صورت  به دارد؛ پژوهش جی نتا  در  یمنطق  ی نظم

ً   ستمیس  ۀیاول  سطوح   در   تأثیرگذار   متغیرهای  عموما
  ترین اساسی   و   ترینبنیادی   متغیرها  نی ا.  دارند  وجود 

  های ورودی   عنوانبه   كه  هستند  ستمیس  متغیرهای
  باال   محركۀ  ی روین  بودن   دارا  با  و   كرده  عمل  ستمیس
  د یتول  ستمیس  در  انتشار  یبرا   را  تأثیر  نیشتریب

  اعمال   متغیرها  نی ا  در  یرییتغ  چنانچه  و  کنندمی
  ستمیس  سراسر  در  را  رییتغ  كه  بود   خواهند  قادر  شود

  همین   به   شوند.   ستمیس  تكامل   موجب   و   داده   انتقال 
 اما  شوند،می   خوانده  بنیادی   متغیرها،  این  دلیل

  دارند   قرار  ستمیس  ۀیاول   سطوح  در   كه  متغیرهایی
 ً   را یز   دارند،  مداخله  یبرا   یكمتر  لیپتانس  عموما

  شامل  را  یم یاقل  و  كالن  ایبودجه   ،یحكومت  متغیرهای
  قابل   ی ستمیس  نیچن  مقیاس   در  كه   شوند می

  که   است   آن   توجهقابل  نقطۀ.  ستندین  کاری دست 
  با   متغیرها  نی هم  قیطر   از   موردبررسی  ستمیس
  ب یترت  نیبد   و  کندمی  دا یپ  ارتباط  باالدست  ستمیس

  انتقال   عامل  ستم،یس  ۀیاول  سطوح   متغیرهای
  ا ی  یكشور   فرادست   هایسیستم  راتِ ییتغ
  سمنان   استان  یكاركرد   ستمیس  به  ،یكشورفرا

ً   ستمیس  یان یم  هایبخش   در .  هستند   تراکم   عموما
  متغیرها   ن یا.  دارد  وجود   دووجهی   متغیرهای  از   باالیی 

  یی باال   تأثیرپذیری   و   تأثیرگذاری  یدارا  كه  جهت   آن   از
  بین   نقش   یفا یا  یبرا  را  ییباال   یی توانا   ،هستند
  ن یبد  دارند.  آن  ن ییپا  سطوح  و  ستمیس  ی باال  سطوح

  هایخروجی   و  هاورودی   ن یب  متغیرها  نیا  كه  معنا
  با   كه  جهت ازآن  و  کنندمی   برقرار   ارتباط  ستمیس

  سرعت به  را  راتییتغ  غیرمستقیم  های سازیشبکه
  تریناستراتژیکی   توانندمی   دهند،می   انتشار

  تمركز «  مثال   عنوان به.  باشند  ستمیس  متغیرهای
  كه   است  متغیری  »شهرها  در   تیجمع  و  اشتغال 
  موجب   شود،   جاد ی ا  آن  ت یوضع  در   یرییتغ  چنانچه

در   و   گردد می   ستمیس  كل  در   رییتغ  و   گسترش   ایجاد 
  مشخص   متغیرها  نیا  ترجزئی   یبررس  با  نهایت

  متغیرهای   ن یب  رابط  متغیرها  ن یا  كه   شود می
  متغیرهای .  هستند  تأثیرپذیر  و   مستقل  تأثیرگذار،

  به   ستم یس  یی نها   هایخروجی   عنوان به  تأثیرپذیر
  پراكنده   ستمی س  كل  در  مستقل  متغیرهای  همراه

  باالتر   سطوح   در   ،هاآن  تراكم   نی شتریب  ی ول   هستند
  ی روین  هر  کهنحوی به  شود،می   مشاهده  ستمیس

نهایت   پایین   سطوح  در   تولیدشده  محركه    به   در 
  ذكر   به  الزم .  گرددمی   ختم   متغیرها  ن یا   در  رییتغ

  به   گر ید سطوح   در  متغیرها  نی ا  پراكنش   لیدل است
  از   موردبررسی   ستمیس  های زیرسیستم   ك یتفك  لیدل
  ها،زیرسیستم  از   ك ی   هر  که  نحوی به  .است  گری كدی

  است   حالی  در  نی ا  دارند.  را  خود   یخروج   متغیرهای
ً   ستم،یس  یباال   سطح   هایزیرسیستم   كه   ی دارا  عموما

  ن ی ا  در  ایمحرکه   ی روین و   هستند  ی خروج   متغیرهای
  ن ی ا  لیدل  نیهم  به.  شودنمی   دیتول  هازیرسیستم 
  به   وابسته  خود  یداری پا   حفظ  ی برا  هازیرسیستم 
  از   ك ی  هر  ادامه  در  كه  هستند  مجاور   هایزیرسیستم 

 .گیردمی  قرار موردبررسی تفصیلبه  هاآن

  ترین ایپایه   »ریزیبرنامه  یت یریمد  ستمیرسیز«
  در   فرادست  هایسیستم  با  كه  است   زیرسیستمی

  سیستم  راتییتغ  انتقال   موجب   و   بوده   ارتباط
  ن یا .  شودمی   موردبررسی   ستمیس  به  فرادست 

  كل   هایمشی خط   کنندهتعیین   عنوانبه   زیرسیستم 
  ی رو  بر  را  تأثیرات  ترینمهم   تواندمی  ستم،یس

  با   »ییحكمروا. «بگذارد  شتیمع  و  فقر  هایشاخص
  منابع   و   درآمد  تمركز«  ی رو  بر  كه  یمیمستق  تأثیر

  كشور   »بودجه«  و   »گراییصنعت «  ،»دولت  ی انحصار
  را   ی پول   گردش   و   ی تیری مد  هایبرنامه   تواندمی   دارد،

.  دهد  سوق  آن  كنترل   ای  فقر  كاهش  سمت  به
  ن یا  كه  تغییراتی  و  کارکردها   ترینمهم  جملهمن

  توزیع   در  تعادل عدم   استهگذاشت  ی برجا  زیرسیستم
  ی صورت   به   ؛است  سمنان  استان  سطح  در   هاتوسعه

 ، »منطقه  در   ی اسیس  و  یی فضا  تفرق «  متغیرهای   كه
  ،»شهرها  در   قدرت  یی فضا   و  ی اسیس  تمركز «
  ، »یرفاه   امكانات  پراكنش«  و  »ییبنا  ریز  تمرکزگرایی«

  در   توسعه  توزیع   در   تعادل عدم   لیدال   ترینمهم
  در   ها برنامه  ی تمام  كه  صورتبدین   هستند،  استان
  ن یهم  و  استه بود  شهرها  در  هاتوسعه  تمركز  یراستا

  استان  هایتوسعه  از  روستاها   طرد  سبب  لیدل
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  با   شد  گفته  زین  ابتدا  در  كه  طورهمان   و  استهشد
  تدریج به   شهرها،   موازاتبه  روستاها  توسعهعدم 

  ی روستاها  و   استهشد  سكنه  از   ی خال   روستاها
  ن یا.  کنندمی   تجربه  را  ایگسترده   فقر  زین  ماندهباقی 

  و   شهرها   از  تمرکززدایی   هایبرنامه  كه  است  حالی  در
  شدن  ترآسان   موجب   تنها  روستاها  به  توسعه  انتقال 

  ن ی بد  و  استه گردید  شهرها  به  انییروستا  مهاجرت
  و   ت یر یمد  ستمیرسیز   از   كه  یتعادلعدم   بیترت

  در  فقر  د یتشد  موجب   استهشدحاصل   ریزی برنامه
  شهرها   ۀیحاش  به  روستاها  از   فقر  انتقال   ا ی  و  روستا

  م، یمستق  صورتبه   ستمیرسیز   ن یا .  گرددمی
 تأثیر  مورد   را  »یپول  گردشو    یاقتصاد«  ستمِ یرسیز

  شت یمع  و  فقر   هایشاخص  ق،یطر   این  از   و  داده  قرار
تح   نیز بعدی  آن  ت در سطوح  تصمیمات   قرارتأثیر 

  آن   از  نشان   پژوهش   یخروج   ی بررس  اما  .اندگرفته
  زیرسیستم  با   ستمیرسی ز   ن یا   نیب  یارتباط   كه  دارد

  وجود   میمستق  صورتبه   »یكشاورز   یم یاقل  یآب«
  در   یتالش   ریزیبرنامه   و   ی تیر یمد  نهادهای  و   ندارد

  ی كشاورز   ی میاقل  ی آب   ستمیرسیز  طی شرا  بهبود   جهت 
  از   اعظمی  بخش  که  است  حالی  در  نیا  اند.نداشته
  ركود   و  آب  مشكالت   از  ناشی   روستاها  در   هابیکاری 
 .استه بود یكشاورز 

  از   زین  »یپول  گردش  یاقتصاد«  زیرسیستم
  است.   موردبررسی  ستمیس  هایبخش   ترینمهم

  صورت به  و  گرفته  دربر  را  ستمیس  كل  که  نحوی به
  گر ید  هایزیرسیستم یرو  بر میرمستقیغ ای میمستق
  ن یا   متغیرهای  ترینبنیادی .  گذاردمی  تأثیر

  ،»یمل   اقتصاد  های سیاست«  ،»بودجه«  زیرسیستم
  تمركز«  و   »یدولت  گذاریسرمایه   و   یبانكدار«

ً   كه  »شهرهاست  در  ریزیبرنامه   و  تیریمد   مستقیما
  تمرکزهای .  پذیرندمی   تأثیر  كالن   ی تیر یمد  ی نهادها  از

  ی شهر  مراكز  توسعه  یرو   بر  ستمیرسی ز  ن یا   یاصل
ً   ی بخش  ریزیبرنامه  و  بوده    بهبود   جهت  در   عموما

.  شودمی   دیده   خدمات  و   یبازرگان   ،یصنعت  هایبخش 
که حالی    بخش   در  شهیر   روستاها  اقتصاد  در 

  ن یب  ی میمستق  ارتباط   گونههیچ   و   دارند   یكشاورز 
  به   یاقتصاد  ازاتیامت  ا ی  ی مال  اعتبارات  صیتخص

  ن یا  ارتباط عامل. شودنمی  دهید   ییروستا هایبخش 
 ازات، یامت  و   ی دسترس  ستم یرسیز   با   ستم یرسیز
  » گرایی  شهر  فرهنگ«   و  »یصنعت  هایشهرک «

  اطراف   در   ی صنعت  هایشهرک   پراكنش .  استه بود
 مهاجرت   از  یگرید   موج  سمنان  استان  بزرگ  یشهرها

  كه   است  حالی  در  نیا  .استه زدرقم  را  روستاها  از
  یی روستا  مناطق  یصنعت  هایشهرک   توزیع   چنانچه

  از   ی بخش   توانست می   داد می   قرار  شعاع  تحت   زین  را
  كاهش   موجبات  و   كرده  برطرف  را  ییروستا  یكاریب

شهر    فرهنگ .  كند فراهم  را  روستاها   در  گسترده   فقر
  و   ران یمد   یرو  بر   ییباال  ی روان  تأثیرات  زین  گرایی 

گرایی  که  نحوی به   ،استهگذاشت  شهروندان   ،شهر 
  سمت   به  را  ی دولت  و  یخصوص  گذارانسرمایه  جامعه
  شهری   تمركز   باور   و  استه داد  سوق   شهرها  در  تمركز 

  انزوا   به  هاتوسعه  ن یا  در   را  روستاها  ،شهر گرایی  و
نهایت .  استه كشاند   طریق   از   ستم یرسیز   نی ا   در 

  تأثیرگذاری   قیطر  از  و  كالن   ریتیمد  از  تأثیرپذیری
  » یشهر  ازاتیامت  یدسترس«  ستمیرسی ز  بر  میمستق

  شعاع ال   تحت  را  ستمیس  كل  ،»یتیجمع  ی اجتماع«  و
  كنترل   و   كاهش  در  یی بسزا  نقش   تواندمی   و   داده  قرار
 . باشد داشته فقر

  ازجمله   زین  »یكشاورز  یم یاقل  یآب «  ستمیرسیز
  آن   از  متأثر  ستمیس  یتمام  كه  است  هایی زیرسیستم 

  منابع  انتقال «  ،»یعیطب  منابع   پراكنش. «استه بود
  هایآب   سطح «  و   »سالیخشک «  ،»سدسازی  و   ی آب
. هستند  بخش   ن یا   متغیرهای  ترینبنیادی   »ینیرزمیز

  ی برخ   شد   گفته  زین  ی قبل  هایبخش   در  كه   طور همان 
  و   بوده   کاریدست   رقابلیغ  ی م یاقل  متغیرهای  از

كرد.    جاد یا   هاآن   در   یرییتغ  اس یمق  نی ا  در   تواننمی 
  استان  متغیرهای   گر ید  بر   متغیرها  ن یا   كه  تأثیراتی   اما
  آب   مشكالت .  باشند  کنترل قابل  توانندمی   گذارند،می

  جوامع   در   فقر  گسترش   ل یدال  ترین مهم   از   ی كی
  هایسالی خشک   کهنحویبه   ؛استه بود  یی روستا

  ی كاریب  درنتیجه  و  یكشاورز  ركود   موجب  درپی پی 
  حالی   در   ن ی ا.  استهشد  هاسکونتگاه   ن یا   در   گسترده 

  میان   در   توانست می   مدرن   ی كشاورز  كه   است
  از   و  باشد  داشته  را  الزم  ییكارا  هابحران   گونهاین 
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 گونههیچ   اما  نماید،   یریجلوگ  روستاها   در   ی كاریب
  ی كشاورز  یآب  ستمیس  در  رییتغ  جادیا   یبرا  یدیتمه
  های بررسی   كه  طور همان  و   استه نشد  ده یشیاند

ً   زیرسیستم  ن یا  دهد، می   نشان   میدانی   ك یارگان  کامال
  در .  استهرفتینپذ   صورت  آن  در   یدخالت  و  كرده   عمل

  های سکونتگاه   ستم،یرس یز   ن یا  نخست   مرحله
  تأثیر   و  دهد می   قرار  شعاع ال  تحت  را  ییروستا
  پس   ندارد.  یشهر  هایسکونتگاه   بر   یتوجه قابل
  ی حدود   بودن   مصون  كه  گرفت   جه ینت  توان می

  موجب   امروز،   به   تا   آب  مشكالت   تبعات   از   شهرها 
  مشكل   نی ا  ایریشه   حل  ی برا  یاقدام  تا  استهشد
  طرد   داست یپ  كه   طور همان   و   نشود   ده یشیاند

  كه   استه بود  ایریشه  چنان  استان  روستاهای
  را   هاسکونتگاه   نیا  هایبحران   زان،یر  برنامه  و  رانیمد
  ی داریپا  حلراه   چنانچه  لذا.  گیرندمی   دهیناد   آسانیبه
  ی كشاورز  زین  و  شود   اندیشیده   آب   مشكالت  یبرا

  ستمیرسی ز  ن ی ا  گردد،   نه ینهاد  روستاها   در   مدرن
  بخش   شاغالن«  ،»ییروستا  اشتغال «  تواندمی

  تحت   را...  و  »ییروستا  نقاط  پراكنش«  ،»یكشاورز 
 .دهد قرار تأثیر

ً   » یشهر  ازاتیامت  و   ی دسترس«  ستم یرسیز   عموما
  موارد  یبرخ  در و تأثیرپذیر مستقل، یرهایمتغ یدارا

  نشان  تأثیرگذار  متغیرهای وجود عدم . است ی دووجه 
  عنوان به  خود  ستمیرسی ز   نی ا  كه  دارد  موضوع  نیا  از
  متغیرهای  اكثر.  کندمی   عمل  یخروج   ستمیرسیز

  بر   كه  هستند  متغیرهایی   ستم یرسیز  نی ا  در   موجود 
 ازاتیامت  و  هادسترسی  ها،فرصت   امكانات،  تمركز 
  جوامع   كه  است   حالی   در   ن یا   دارند   اشاره   یشهر

.  ستندین  دارا   را  ازاتیامت  ن یا   از   ی سهم   یی روستا
  امكانات «  ،»یعال  آموزش  مراكز  به  یدسترس«

  و   یتجار  مراكز«  ،»یشغل  هایفرصت «  ،»یبهداشت
  از   »شهرها  در   اشتغال   تمركز«  كنار   در   » یبازرگان
  شهرها  در  را  ثروت دیبازتول نۀیزم كه هستند ی عوامل
  روستاها   به   ثروت  نی ا   انتشار  از  و  كرده   فراهم

  وجود عدم   كه   است   حالی  در  ن یا  کنند.می   ممانعت
  یی روستا  جوامع   در   ازات یامت  و   هادسترسی   نیا

  به   ،استه شد  جوامع  این   در  فقر  دیبازتول  موجب

  به   نسل  یی روستا  هایخانواده   در  فقر  كه   ی صورت
  باطل   دور   ن یا   از   ییرها  راه   تنها  و   شدهمنتقل  نسل
.  شهرهاست  به  مهاجرت  ان،یروستائ  اذهان  در  فقر

  در   عدالتینا   حاصل   روستاها  گسترده  فقر  درواقع 
  كرد   اذعان   توانمی   و   است   جوامع   ن یب  ازاتیامت  توزیع 

  ق یطر  از   و  دیتول  عدالتی،بی   وسیلهبه   روستاها  فقر
در    و   شودمی   دیبازتول  شهرها،  در   ازاتیامت  تمركز

  ،یحكومت  ی نهادها  از  زیرسیستم   نی ا  نهایت 
  ب یترت  ن یبد   و   رفته یپذ  تأثیر   ی اقتصاد  و   ریزی برنامه
  ی حواش  و  روستاها  در  فقر  دیبازتول  و  دیتول  هایزمینه

 .آوردمی  فراهم را شهرها 

  باالتر   سطوح   در  »یتیجمع  ی اجتماع «  ستمیرسیز
ً   و   دارد  قرار  ستمیس   ی خروج   متغیرهای  یدارا  عموما

  آیدبرمی   ستم یس  ارتباطات  از   كه   طور همان .  است
  » سكونت  مسكن «  ستمی رسیز   بر  تنها   ستمی رسیز  نیا
«گذاردمی  تأثیر  »درآمد  اشتغال،  فقر،«  و   تیامن. 

  » كودكان  اشتغال «  و  » زنان  اشتغال «  ،»یاجتماع
 شدت   اما  ،هستند  ستمیرسی ز  نی ا  جی نتا  ترینمهم
  عنوانبه . ندارند  ستمیس كل  بر تأثیرگذاری  در  یی باال

  جزء   بزرگ   ی شهرها  در   اینکه   با  یاجتماع  تیامن  مثال 
  استان   یشهرها   در  یول  است  یاساس   هایشاخص

  ی مهم   مسألۀ  دارند،  كه  یمتوسط  اسیمق  لیدل  به
 اما   گذارد،نمی   فقر  دیتول  بر  یخاص   تأثیر  و  ستین

  و   پذیردمی  تأثیر  فقر  مشكالت   از   برعكس  طوربه
  ی اجتماع  تیامن  ابند،ی  بهبود   هاشاخص   نی ا  چنانچه

  اشتغال  و  زنان  اشتغال .  كرد  خواهد  دایپ  ارتقاء  زین
  های جلوه   یدارا  هاسکونتگاه  نوع  به  بسته  كودكان 
  شهرها   در   كار   كودكان   که   ی صورت   به  ،است  یمتفاوت

  ی اجتماع   هایآسیب   جزء  ییروستا  زنان  اشتغال   و
  فقر   ایریشه   و   یی نها   نتایج  از   كه   شوند می   محسوب 

  كه   است   حالی   در   ن یا   هستند.  ی شهر  و   یی روستا
  در   كودكان   سازنده  اشتغال   و   شهرها   در   زنان  اشتغال 

  قرار   یاجتماع   هایآسیب  مقابل   جبهۀ  در  روستاها
 . دارد

  ترین مهم   »درآمد  اشتغال،  فقر،«  ستمیرسیز
  هدف   یراستا  در   آن   یبررس   كه   است   یستم یرسیز

  توانمی   قیطر  ن یبد   رای ز .  است  پژوهش   نی ا  ی اصل
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  ساخت   ان ینما   را  یی روستا  و   یشهر  فقر  هایریشه 
  شد  گفته  زین  نیشیپ  های بخش   در  كه  طورهمان 

  در   گسترده  طوربه   سمنان  استان  در  فقر  پراکنش
  ن یا .  شهرهاست  ۀیحاش   در   زین  و   روستاها

  است   ستمیس  جۀینت  ترینمهم   عنوانبه   ستمیرسیز
  و   شهر  نیب  معابر  شبكۀ  تیفیك«  متغیرهای  که

  و  »روستا  و  شهر  نی ب  یزمان  فاصلۀ«  ،»روستا
  متغیرهای  ،»توانمندسازی  ی راهبرد  هایسیاست«

  ی اجتماع  طرد«  و  هستند  زیرسیستم  ن یا  ایپایه 
  های شرکت «  ،»ییروستا  یكاریب«  ،»روستاها

  و   » یشهر  ی كاریب«  ،»یی روستا  اشتغال «  ،»یتعاون
  های خروجی   ترینمهم  ،»مستغالت  یررسم یغ  بازار«
  در   فقر  هایریشه   یبررس  در .  هستند  ستمیس  نیا
  آیدبرمی   پژوهش   جینتا  از  كه   طور همان   استان   نیا

  ركود   و   آب   مشكالت   میمستق  جه ینت  ییروستا  فقر
  و   ییروستا  یكاریب  ادامه  در  كه  است  یكشاورز 

 .  استهداشت   یپ  در   را روستاها هیتخل

  یی انتها   سطوح  در  »سكونت   مسكن«  زیرسیستم
  اذعان   توانمی   لیدل  نی هم  به  و  دارد  قرار  ستمیس

  ستم یس  یینها  یخروج   ستمیرسی ز  ن یا  كه  داشت
  مهاجرت «  متغیرهای  كه  یصورت   به  ؛شودمی   محسوب 

  ،»خدمات  و   صنعت  بخش  ن یشاغل«  ،»یاستان   نیب
  بعد«  ،»مسكن  در   خانوار   تراكم «  ،»مسكن  بهایاجاره«

  »هیابن  و  مسكن  تیفیك «  ،»نیزم  تیمالك«  ،»خانوار
  و  مستقل  متغیرهای  جز  »یمسكون   واحد  در   نفر«  و

  با   زیرسیستم  نیا   ی گیهمسا   لذا.  هستند  تأثیرپذیر
  - یتیجمع«  ،»شتیمع  درآمد،  فقر،«  هایزیرسیستم 

  مشخص   »یپول   گردش_  یاقتصاد«  و  »یاجتماع
  یک کدام   میمستق  جینتا  زیرسیستم  ن یا   كه  نمایدمی

  كه   طورهمان   توجهقابل  ۀکتن.  است  هازیرسیستم   از
  جزء   مسكن،  به   مربوط  متغیرهای  شود می   مشاهده
  به   متغیرها   نی ا  ی زمان  و  هستند  ستمیس  هایخروجی 
  تكامل   كه  رفت  خواهند  شیپ  داریپا   یبهبود  سمت

  كل   در  و  شدهشروع   ستمیس  ی ادیبن  سطوح   از
نهایت   و  گردد   منتشر  ستمیس   بهبود   موجبات   در 

  ببخشد.   بهبود   را  مسكن   بخش   به   مربوط   متغیرهای
  امر   در)  دولت(   ییحكمروا  میمستق  دخالت  لذا

  ت یوضع  داریپا   صورتبه   تواندنمی   مسكن  ساخت
  است   الزم  بهبود   نیا  یبرا   و  ببخشد   بهبود  را  مسكن

 .باشد داشته  هدفمند یتكامل  ستمیس كه

و   عملی  راهبردهای  به  دستیابی  برای  ادامه  در 
  دیتول  یروندهامنظور تقابل و یا کاهش  مناسب به

 ١در استان سمنان، از تکنیک سوات   فقر  د یو بازتول
با توجه به نتایج    صورت کهبدین   .استهشداستفاده

مدل  از  وحاصل  طرح   سازی  بررسی  های  نیز 
فرادستمنطقه و  آماری   ای  سالنامه  نظیر  استان 

سند   و  سمنان  شهر  جامع  طرح  سمنان،  استان 
قوت  نقاط  استان،  سرزمین  ضعف٢آمایش   ،٣ ،

تهدید   ٤فرصت  و  به  ٥و  استخراج  زیر  صورت 
حاصل  طبقه نتایج  میان  این  در  شدند.  بندی 
های فقر  گیری ریشه کننده شکلسازی که تبیین مدل 

نقاط ضعف    اند، غالباً در دستۀن سمنان بوده در استا
 ).   ۴اند ( جدول و تهدید جای گرفته
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 ها و تهدیدهابررسی و ارائه نقاط قوت، ضعف، فرصت  ۴جدول 
 فرصت تهدید  نقاط ضعف نقاط قوت 

های صنعتی  استقرار شهرک •
متعدد در سطح استان 

های  شهرستان خصوصبه
 سمنان، سرخه و شاهرود.

های مرتبط با  رشته وجود •
علوم نوین کشاورزی در 

برداری از منابع آب در بهره
های استان  دانشگاه

(دانشگاه سمنان، صنعتی  
 . شاهرود و دامغان)

های مسطح با  وجود زمین •
شیب مناسب در 

 های مختلف استان قسمت
های تعاونی وجود شرکت •

منظور استفاده روستایی به
از ظرفیت مشارکت 

اجتماعی و افزایش سطح 
 تولیدات

وجود معادن متعدد در سطح  
 . استان

وجود بازار سمنان در مسیر   •
عنوان یکی جاده ابریشم به

ترین بازارهای  از قدیمی
 .مرکزی کشور

گذار با  سرمایه وجود قشر •
مالی باال از افراد بومی   تمکن

 . استان سمنان
های پرباران وجود شهرستان •

عنوان  شهر بههمچون مهدی
های مهم تولیدات قطب

کشاورزی در مناطق مرکزی  
 . کشور

جود پارک علم و فناوری در  و •
دانشگاه سمنان و نیز دیگر  

مراکز نوآوری در سطح 
 . استان سمنان

های گردشگری وجود جاذبه •
ی متعدد در  طبیعی و تاریخ

استان سمنان (نظیر منطقه  
شده توران) و حفاظت

باالی بالقوه برای   تیظرف
 جذب گردشگر 

های سالیخشک  •
درپی و کاهش  پی

تولیدات کشاورزی  
در فصول کم  خصوصبه

 بارش. 
ها در تمرکز توسعه •

های شهری و سکونتگاه
های انزوای سکونتگاه

 روستایی.
بیکاری گسترده  •

مهاجرت روستایی و 
جمعیت فعال از 

 روستاها به شهرها.
مهاجرت متخصصین از  •

شهرهای استان  
جوار  های هماناستهب

 تهران. خصوصبه
نبود آموزش و آگاهی  •

کافی کشاورزان از  
های نوین  روش

 کشاورزی. 
سازی نادرست و  فرهنگ  •

ه مصرف  ز ناکافی در حو
 بهینه آب.

وجود عدم سوادی وبی •
امکانات آموزشی  

 روستاها.  مناسب در
سالخوردگی جمعیت  •

در روستاهای  خصوصبه
 استان. 

دسترسی پایین جمعیت  •
روستایی به امکانات  
ارتباطی نظیر شبکه  

 اینترنت.
فقدان امنیت اجتماعی   •

مطلوب در 
های غیررسمی  سکونتگاه

اطراف شهرهای 
 پرجمعیت استان.

دسترسی مناسب  عدم  •
جمعیت روستایی به 
مراکز گذران اوقات  
 فراغت و فضای سبز. 

های جامع وجود برنامهعدم  •
کنترل منابع آب و مقابله با 

 آبی.کم
- توجه مراکز سیاسیعدم  •

 بردیریتیم
های سکونتگاهمشکالت
 وستایی.ر 

هجوم ریز گرد از نواحی جنوبی   •
 استان سمنان. 

وضعیت حاد بازار زمین و  •
های مرکزی مستغالت در استان

کشور و تأثیرگذاری منفی بر 
 بازار مستغالت استان. 

مندی پایین تعادل و بهرهعدم  •
های روستایی از سکونتگاه
 های کشوری.بودجه

فرونشست گسترده زمین در  •
های مرکزی کشور و از استان

 بین رفتن منابع آبی زیرزمینی 
 

های  جواری با استانهم •
عنوان  شمالی کشور به

 مراکز مهم تأمین آب.
جواری با تهران  هم •
عنوان قطب صنعتی و به

 .تجارتی کشور
قرارگیری استان در   •

کریدور شرقی_غربی 
 ترانزیت کشور.

اتصال استان  •
های مرکزی  اناستهب

وسیله شبکه کشور به
ونقل عمومی حمل

 گسترده. 
ظهور گردشگری کویری  •

ای نوبنیاد  عنوان پدیدهبه
های کویری در استان

 کشور. 
نزدیکی به پایتخت و  •

های استفاده از ظرفیت
متخصصین این استان  

اساتید دانشگاهی،    نظیر
های  مهندسان، شرکت

 شاور و... م
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دسترسی مناسب  عدم  •
جمعیت روستایی بر 
امکانات بهداشتی  

 درمانی.
دسترسی تمامی  عدم  •

روستاها به امکانات آب  
 برق گاز.

پذیری پایین و رقابت •
منزوی شدن 

های روستایی سکونتگاه
 از شبکه دادوستد کاال.

گذاری بخش  سرمایه •
خصوصی صرفاً در  

های نفوذ شهرهای حوزه 
 ت استان.پرجمعی

کیفیت پایین شبکه  •
معابر بین شهر و  
 روستاهای استان. 

تمرکز فضایی مراکز   •
گیری و سیاسی  تصمیم

 قدرت در شهرها. 
تمرکز درآمد و منابع  •

انحصاری دولت در 
شهرها و انزوای روستاها 

 های کالن ملی.از سرمایه
 

 مآخذ: نگارندگان 
 

دسته از  و  پس  فرصت  ضعف،  قوت،  نقاط  بندی 
تهدید، به جهت تدوین راهبردها، ماتریس متقاطعی  

با توجه به    از عوامل درونی و بیرونی شکل گرفت که
دسته  نسبت  دسته  هر  دیگر، کنشگری  های 

  ی انطباق حداکثر)،    -حداکثر(  یتهاجم راهبردهای  
و    - حداقل(  ی دفاع حداکثر)،    -حداقل( حداقل) 

و    دست به  حداقل)  -حداکثر(  ییاقتضا در  آمدند 
دستۀ  نهایت دو  - یآب   -ی میاقل  یراهبردها   در 

وکشاورز  مدیریتی   ی    - زیرساختی   -راهبردهای حوزه 
 ) ۵بندی شدند (جدول ریزی طبقه برنامه

 

 

 

 شده  استخراج راهبردهای بندی طبقه و ارائه ۵ جدول

- آبی  -راهبردهای اقلیمی
 کشاورزی 

های شمالی برای رفع بخشی از مشکالت آبی استان و رونق مجدد  استفاده از ظرفیت استان •
 کشاورزی. 

افزایش سطح تولیدت  منظور ایجاد اشتغال و های نوین کشاورزی و دامداری بهکارگیری روشبه •
 دامی و کشاورزی در روستاها. 

غربی و استفاده از ظرفیت  -ایجاد زیرساخت برای گردشگری کویری در حواشی کریدور شرقی •
 .های پرجمعیت برای جذب گردشگرجواری با استانهم
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محصوالت  منظور استفاده بهینه از های دامداری و کشاورزی به توسعه صنایع مرتبط با فعالیت •
 .دامی و کشاورزی

 . های نوین کشاورزی در نواحی روستاییگسترش مراکز آموزشی روش •
های آبی موجود در  استفاده از علوم نوین در رابطه مصرف، ذخیره و استفاده بهینه از ظرفیت •

 استان 

-راهبردهای حوزه مدیریتی
 ریزی زیرساختی و برنامه

های روستایی و جا نات مالی کالن به سکونتگاهها و امکاایجاد تعادل در اختصاص بودجه •
 .هاها از آهنگ توسعه نماندن این سکونتگاه

های صنعتی برای فرآوری محصوالت معدنی و جلوگیری از خام استفاده از ظرفیت شهرک •
 .فروشی

گذاران بومی بخش خصوصی برای توسعه صنایع در نواحی روستایی  استفاده از ظرفیت سرمایه •
منظور جلوگیری از خروج جمعیت فعال از روستاهای های صنعتی بهبرخوردار از توسعهو کم 

 . استان
دستی روستایی جهت بهبود وضعیت اشتغال در نواحی  های مرتبط با صنایعتوسعه زیرساخت  •

 .روستایی
 .های گردشگری در روستاهای دارای پتانسیل طبیعی و تاریخیتوسعه فعالیت  •

های های تعاونی برای جذب مشارکت ساکنین روستایی در توسعهکتاستفاده از ظرفیت شر  •
 .اقتصادی

بنیان برای جلوگیری از خروج جمعیت متخصص از استان  های دانشکارگیری ظرفیت شرکتبه •
 . سمنان

بهبود وضعیت دسترسی و شبکه معابر برای انتقال تولیدات روستایی به شهرهای استان   •
 .روستاییمنظور تأمین نیاز ساکنین به

 . بهبود شبکه درمانی در مناطق روستایی محروم •
  آب آشامیدنی، برق، گاز) در نواحی روستایی کم برخوردار ( ساتیتأسگسترش شبکه  •

 مآخذ: نگارندگان 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع ٥
ــهیرافتن  ی  یریا جلوگیی كاهش  راهکارهاو    هاشـــ

ــازتول بـ و  ــد  تولیـ ــاب  یـــ از  ایجـ ــرورت را  این ضـــــ د فقر 
 )،ISM( یســــــاختار  یرینماید که با تحلیل تفســــــ می
ــتم كـاركردیتوان ســـــــ می ــمنـان را  یســـــ ــتـان ســـــ  اســـــ

بــــد  قـرارداد  مـوردـبررســــــــی ـترتـ یـ و  بــــا  یــــ ن    ـتبـیـیـنب 
اســتان    یی موجود در وضــعیت كاركردهاســتمیرســ یز

ستم به سمت كاهش  یسمنان، راهکارهای حرکت س
ـــ  و فقر  هاینابرابر ــایی نمود. بررسـ ــناســ نتایج    یرا شــ

نشـــــــان از آن دارد ـكه    رهـایمتغحـاصـــــــل از پراكنش  
ــطوح پــا  یادیــ و بن  رگــذاریتــأثی  رهــایمتغ ن  یی در ســـــ
یی كه رهایمتغن  یو همچن اندقرار گرفتهســـــــتم  یســـــــ 

، در سـطوح  شـوندیمسـتم محسـوب  یسـ   هایخروجی
ــد.   ــاالتر قرار دارن ــأث  بر اســـــــــاس نقطــۀ  رونیازاب  ریت

ـــ یز، هفت  هاآن  یو حوزه عملكرد رهایمتغ ــتمیرسـ   ســ
 سـتمیرسـ یزدا كردند.  یز پیگر تمایكدیو از   یشـناسـای

ی رهــایمتغی» كــه شــــــــامــل  زیربرنــامــهو    یتیری«مــد
ن ســـطح ی، در اولاســـتی كالن  زیربرنامهو    یحكومت

ــته و  یســـ  ــتم قرار داشـ ــیخطسـ ــتم را یســـ های  مشـ سـ
 .کندیمن ییتع

  ستم یرسیز جه  یدر مقابل مشكالت كمبود آب كه نت
ی از فقر  اعمده بخش  است» یكشاورز   یم یاقل ی«آب

ستم  یس  یاما بررس  ،استه را به وجود آورد  ییروستا
»  یحكومت  یتیری«مد  ستمیرسی زنشان از آن دارد كه  

  ی میاقل یستم آب یرسیدر ز یاعمده دخالت  گونهچیه
بررسی   طور همانو    استهنداشت  یكشاورز  های  كه 

می  نشان  نیز  تخلمیدانی  مشكل  از  یب  ۀیدهد،  ش 
ر از سوی  یك دهه اخیدر    خصوص به  روستاها  ۸۰٪

.  استهران شهری و استانی موردتوجه قرار نگرفتیمد
د  سوی  ز یاز  «دسترسیرسیگر  امت  یستم  ازات یو 

وضعیشهر موجود  ی»  تشد ت  نمودیرا  .  استه د 
امكانات،    کهی نحوبه د   هارساخت یزتمركز  گر  یو 
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  روستاها ت  یو در مقابل محروم  شهرهاازات در  یامت
ا امتی از  بازتول ین  به    یی د فقر روستایازات موجب  و 

آمد ا  نوجود  در  فقر  تسلسل  مناطق  ی دور  ن 
پژوهش  ی  اب ۀشی رعدم .  استهشد در  شهری  فقر 

کرد نمایان  شهرهاشهی ر كه    حاضر،  فقر  را    یی 
وجو نمود.  ی فرادست جست هاستم یسدر    یست یبا

  ستم یس  تكامل  ای  رییتغ  با   توان نمی   كه  صورتبدین 
  ی شهر  فقرزدایی   حوزۀ  در  را  ی مطلوب  جینتا   یاستان

  یی روستا  فقر  كه  است  حالی  در  نیاآورد.    دستبه
 رییتغ  هرگونه  و  بوده   بررسیقابل  ستم،یس  ۀتولیدشد

  كاهش   سمت   به  را  آن   تواند می   ستم یس  در   تكامل  و
  ن ی ا  كه  دهد،  سوق  فقر  دیبازتول  رۀیزنج  قطع  و

  حکمروایی،   كه  شوندمی   اعمال   یزمان  زین  راتییتغ
  و   گذاشته  کنار  را  شهرها   در  تمرکزگرایی   هایدیدگاه 

  فراهم   زین  را  ییروستا  هایسکونتگاه   توسعۀ  لوازم
  وزۀ ح   در  مصرف  ن ینو  هایسیاست   چنانچه .  كند

  پراکنش   ازاتیامت  و  امكانات  و  شود  اعمال   یكشاورز 
  كه   داشت   انتظار  توانمی   باشد،  داشته  ایعادالنه 
  و   پیداکرده   كاهش   یی روستا   فقر  از  ی اعظم   بخش

  كه   داشت   نخواهد   وجود   ز ین  ی ریفقر  قش  درنتیجه
  و   دهد   قرار  موردتصاحب   را  شهرها   ۀیحاش  بتواند

 حال  ن یا  با یول  .گردد نشینیحاشیه  شی افزا موجب
تجمع  ین كه  شد  مشخص  حاش  دستانی تهز    ۀیدر 

استانشهرها روستایر   ،ی  فقر  در  كه    ییشه  دارد 
ا مهاجرت  قشی موجبات  را  ن  شهرها  به  فراهم  ر 

نهایت سازند.  می «آبهاستم یرسیزاصالح    در  ،  یی 
كشاورز یمیاقل ز ی،  و  «دسترسیرسی»  و    ی ستم 
شهریامت مسیازات  تنها  رسی»  سیر  به    یستمیدن 

فقر    دور تسلسلد و  ید، بازتول یكه مانع از تول  است
نظرمی به  توجه  با  همچنین  و    یستمیس  ۀیشود. 

به    ین تكامل زمان ینتایج حاصل از پژوهش حاضر، ا
ی  هااست یسو    های مشخط كه    وندد یپی م وقوع  

ر یمد برنامه  و  پ  ترعادالنه زان  یران  تمامیاز    ی ش، 
را تحت  سکونتگاه  استان  قرار  ال های  از    دهد.شعاع 

شده در مورد هر  سوی دیگر، با توجه به موارد مطرح
زیرسیستم  از  به یک  و  از    منظورها  بهتر  استفاده 

مدل نتا از  حاصل  ارائۀیج  برای  و  راهکارهای    سازی 
مؤثر، برنامه  عملی  و  فر اسناد  استان  اهای  دست 

بر آن  اط قوت،  نق  موردبررسی قرار گرفتند و مبتنی 
فرصت  در  ضعف،  سمنان  استان  تهدیدهای  و  ها 

جداول مربوطه آورده شدند و با استفاده از تکنیک  
در دودسته   و  استخراج  موردنظر  راهبردهای  سوات 

اقلیمی  راهبردهای    –آبی    -راهبردهای  و  کشاورزی 
ریزی جای گرفتند. بر  زیرساختی و برنامه  - مدیریتی

نت گرفتن  نظر  در  با  و  مبنا  از  این  حاصل  ایج 
میمدل  مهمسازی،  راهبردهاتوان    دست به   ی ترین 

آن را  توان  آمده  افزایش  پی  در  که  دانست  هایی 
اقتصادی نواحی روستایی بوده و در رابطه با کاهش  

های تولید و بازتولید آن،  گیری چرخهشکلعدم فقر و  
های  کارگیری روش . راهبردهایی نظیر بههستندمؤثر  

کشاورزی  روستایی،    و  نوین  نواحی  در  دامداری 
کارگیری توسعه صنایع مرتبط با اقتصاد روستایی، به 

بهینه از منابع    های جدید در ذخیره و استفادۀکنیکت
و   نهایت آبی  و    در  بهبود وضعیت شبکه دسترسی 

و   استان  روستاهای  میان  تعامالت  سطح  افزایش 
 نواحی شهری. 
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