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 چکیده   
رغر  ، علریهعرال حاضرر نیرز جامحسیاسی است که و در  و واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبوده  جوامع بشریفقر از دیرباز از بزرگترین مشکالت   مقدمه:

در جهرت نیرب بره  یزان در مناطق روستاییرهای برنامهترین دغدغهو از اصلی باشدبا آن روبرو می ،دادهیهای مختلف علوم روکه در زمینه تحوالت بسیار عظیمی
 رود.توسعه پایدار به شمار می

 باشد.  مهمترین هدف این پژوهش بررسی راهبردها کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری شهرستان باروق می  هدف پژوهش:

ای و میدانی های کتابخانهها و اطالعات از روشتحلیلی و برای گردآوری داده-از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی شناسی تحقیق:روش

ان باورق شناسایی و سپس برای های شهرستها و فرصتها، تهدیدها، ضعفساختار یافته مهمترین قوتمصاحبه نیمه 19استفاده شد. در این پژوهش با انجام 
جامعه نفر از  17اولویت بندی نهایی راهبردها از نظرات نفر و برای  12از نظرات  SWOTبندی به هر کدام از عوامب داخلی و خارجی در ماتریس دهی و رتبهوزن

   ( استفاده گردید.QSPM) 2ریزی راهبردی کمیو ماتریس برنامه SWOTها و اطالعات از تحلیب وتحلیب دادهآماری استفاده شد. برای تجزیه

 قلمرو جغرافیایی این پژوهش شهرستان باروق از توابع استان آذربایجان غربی است. :قلمروجغرافیایی پژوهش

 71/2ابیت با میزان جذ دستیگذاری و توسعه صنایع پایین دست معدن و پتروشمی و برندسازی صنایعدر شهرستان باروق راهبردهای سرمایه ها و بحث:یافته

وسعه گردشگری باروق با تأکید بر ، ت21/2های اقتصادی )خدماتی، کشاورزی، صنعتی( با میزان درصد، ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی در بخش
  و در جهت توسعه گردشگری و آب به سرچو تکمیب پروژه میانگذر میاندو 11/2گردی با استفاده از تسهیالت دولتی و مشارکت بخش خصوصی با میزان بوم

 عنوان مهمترین راهبردها شناخته شدند.درصد به 05/2دسترسی فضایی با میزان 

شگری با تأکید بر چک، توسعه گرددستی، ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوصنایع پایین دست معدن و پتروشمی و برندسازی صنایع نتایج نشان داد، توسعه :نتایج

ر مناطق روستایی و های کاهش فقر دهای فرآوری محصوالت دامی )لبنیاتی( و توسعه دامپروری مهمترین راهبردگردی و ایجاد و توسعه کارگاههای بومانهتوسعه خ
 روند.عشایری شهرستان باروق به شمار می

 

ژه :کلیدوا  فقر روستایی، مناطق عشایری، شهرستان باروق. ها
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  مقدمه
فرراد را در اشرایط زنردگی  زمانی که سه محقق در قرن نوزده  برای اولین بار که سیاسی است و عی، اقتصادی، فرهنگیواقعیتی اجتمافقر 
مسرائلی اسرت کره  تررینو اساسری ترینمبرم یکی ازفقر و گرسنگی (. Pham, 2017: 11، استفاده شد )دادندمیقرار  بررسی مورد انگلستان

ن یرک مفهروم بره عنروا را فقرر هستند. بانرک جهرانی،ر جهان، به ویژه در مناطق کمتر توسعه با آن مواجه توسعه بسیاری از کشورها در سراس
گی ه و محریط زنردخردمات اولیرای، فقدان بهداشتی و تغذیه ضعف، پیشرفت تحصیلی ضعیف، ترو مصرف کم اندک چندوجهی که شامب درآمد

تنها کمبرود فاکتورهرای اقتصرادی فقر نه ،همچنین(. Adetoro et al, 2022: 2کند )می، تعریف خطرناک و نامناسب از نظر زیستی و فعالیت
-بلکه مقوله(، Haile et al, 2021: 2سازی محدود اقتصادی است )و فراتر از مفهوم شودثروت و ...( را شامب میسرمایه، خصوص درآمد، )به

، سیاسری، محیطریت زیستکار شدن، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، مشکال، بیو اشتغال مولد های شغلیهای از قبیب؛ از بین رفتن فرصت
ر توصیف فقر چنین بیران داشرته (. سازمان ملب متحد نیز دLiu et al., 2020: 2) گیردها و ... را در بر میکالبدی، فرهنگی و سایر محرومیت

خانمرانی، ومیرر ناشری از آن، بیگرسنگی و سوءتغذیه، بیمراری و مر  عیشت پایدار،های مختلف از قبیب کمبود درآمد برای مفقر در شکب»که 
اینردهای کند. این پدیرده همچنرین خرود را بره شرکب عردم توانرایی بررای مشرارکت در فرناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می

الزم بره  (.2: 1400هیر و والئی، آقایاری؛ Li et al, 2021:943« )گذرادبه نمایش میجتماعی و مدنی های فرهنگی، اگیری در عرصهتصمی 
ارهرا برر بنردی خانوقرهبررای طبهای مختلفی برای سنجش فقر به صورت مطلق و نسبی وجود دارد ولی در مجامع بین المللی، ذکر است، روش

وز مترر از ایرن مبلرر در رو کسی که ک ودشدالر آمریکا در روز به عنوان شاخص فقر شدید استفاده می 90/1اساس سطوح مختلف فقر، خط فقر 
  (.Shekari et al, 2022: 1) برددرآمد داشته باشد در فقر مطلق به سر می

کرار و هرای محافظرهدر دولرت 1990و اوایب دهه  1980های فقر، نابرابری و بیکاری در دههدهد، بررسی روند تاریخی پدیده فقر نشان می
همرین (. برهVera-Toscano et al., 2020: 1به اوج خرود رسرید ) 1990یری داشته و در اوایب دهه کشورهای در حال توسعه رشد چشمگ

ویژه در کشرورهای کاهش آن بهبه این جهت، (. 2: 1400هیر و والئی، نامید )آقایاری« فراموشی تهیدستان دهه»جهانی این دهه را جهت بانک
، اولین هردف در لیسرت های جغرافیاییفضاها و مکانه و پایان فقر در همه اشکال آن در همه در حال توسعه توجه جهانیان را به خود جلب کرد

-های زیادی توسط دولتتالشدر این راستا، (. Leng et al, 2021: 891است ) 2030سال  افقبرای  متحد اهداف توسعه پایدار سازمان ملب

جهانی شناخته شرد و کراهش،  و معضب عنوان یک مشکبهش فقر آغاز و این پدیده بهکا راهبردهایها، اندیشمندان و متفکران در زمینه یافتن 
کررده  معطروفهای جهانی را بره خرود ویژه در کشورهای در حال توسعه و مناطق محروم توجه جهانیان و سازمانزدودن و حتی تسکین آن به

اندازی کرد، که بر اسراس را راه 2برنامه اشتغال جهانی 1المللی کاربیندفتر  1980در طول دهه در این راستا، (.  ,2021Leng et al :891است )
در فقر افزایش شدید نگرانی خود را در ارتباط با ( 1990) بانک جهانیهمچنین، انجام شد.  در جوامع انسانی آن مطالعاتی روی توزیع درآمد و فقر

فقر با در و کاهش میزان تغییر کرد یک حمله مؤثر به  اعالمفقر نشان داد و ، با تمرکز گزارش توسعه جهانی خود روی جوامع شهری و روستایی
 :زمان سه جبهه نیاز استنظر گرفتن ه 

 و ایجاد نمایید. برای فقرا تولیدمولد و پایدار که اشتغال و درآمد  (کاربر) رشد اقتصادی گسترده -

یله رشرد وسرشرده بره یجرادهرای ادهد تا بهتر از فرصتها اجازه میکه به آن (آموزش، بهداشت و تغذیه)ارتقای سرمایه انسانی فقرا  -
 .مند شونداقتصادی بهره

هرای علولیتما با توجه به رهای رشد و توسعه انسانی مند شدن از فرصتایجاد یک تور امنیت اجتماعی برای فقرایی که توانایی بهره  -
 (.217 -216: 1393)غفاری،  ندارند طبیعی، جنگ روانی و انزوای فیزیکی بالیایجسمی و روانی، 

، بیشترین تعداد افررادی کره در زیررخط فقرر قررار دارنرد، در وجود دارد این است کهیکی از مهمترین مسائلی که در حوزه فقر و محرومیت 
-کالت اساسی برنامرهاز مش هاآنکنند که شناسایی دقیق و دسترسی راحت به زندگی می کشورهای در حال توسعه مناطق روستایی و عشایری

در  و محرومیرت در سراسرر جهران، نررق فقررچنانچه، (. Radosavljevic et al., 2020: 2رود )به شمار می و اندیشمندان این حوزه ریزان
ر بیشرتدهرد، آمارها نشان می (.BAI, 2021: 1081باشد )درصد است که بیش از سه برابر بیشتر از مناطق شهری می 2/17مناطق روستایی 
بره فقرر هسرتند کره  میلیارد نفرر در جهران مبرتال 2/1گریبان بوده و بیش از بهتوسعه جهان با محرومیت شدید و مزمن دستکشورهای درحال

                                                 
1- International Labor Office  (ILO)  
2- World Employment Program 
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از در جهران میلیرون نفرر  805و از آن میران، ( FAO, 2015) کننردهمین کشرورها زنردگی مری و عشایری ها در نواحی روستاییاکثریت آن
تا پریش از  های مجلس شورای اسالمیمرکز پژوهش طبق مطالعات در ایران نیز .(FAO, 2018) برندرنج می ناامنی غذایی و سوءتغذیه شدید

اینک باید گفت تعداد فقیران است تا جایی که ه  بودهبه بعد، این آمار رو به افزایش  1384درصد بود، اما از سال  30آمار فقیران زیر  1384سال 
)مرکرز  شرودو هر روز با افزایش نرق تورم و بروز مشکالت بیکاری بر تعداد آنها افرزوده مریرسیده جمعیت درصد  40ه بیش از ایران ب کشوردر 

نیب به توسرعه پایردار برا آن جهت گذاران در های بزرگی که سیاست، یکی از چالشبه این ترتیب(. 1395های مجلس شورای اسالمی، پژوهش
به طروری  (.Li et al, 2021:943) است و عشایری فقیرنشین روستایی گونگی پایان دادن به مقوله فقر در مناطقدست به گریبان هستند، چ

توسعه، روستا و کشراورزی، ای که در کشورهای درحالگونهقرابت زیادی پیداکرده، به« کشاورزی»و « روستا»با واژگان « فقر»در دنیا، واژه که، 
کنند، منزوی و پراکنده بروده و ( و کسانی که در این نواحی زندگی می194: 1399باشند )صدرموسوی و همکاران، گر فقر و محرومیت میتداعی

فقرای روسرتایی شرامب آن بخرش از جمعیرت (. 56: 1398ندارند )والئی،  کافی و وافیاقتصادی و دیگر خدمات دسترسی  -به خدمات اجتماعی
 ای مواجره هسرتندو مشرکالت گسرتردهبقایشان با حفظ عزت نفس و منزلت انسانی ترأمین نشرده هستند که حداقب نیازهای اساسی زندگی و 

شوند. (. فقر در جامعه روستایی از چنان گستردگی و عمقی برخوردار است که فقر و زندگی ساده روستایی همزاد پنداشته می58: 1385پور، )جمعه
تزویر و دارای قابلیت انعطاف هستند. فقرای روستایی ناگزیر هستند کره علیره پرنج عامرب بیکوش، استوار، ساده، روستاییان فقیر معموالً سخت

ها را به دام محرومیت انداخته است، مبارزه کنند. این عوامب شامب فقرر، ضرعف جسرمانی، اند و آنآور و نامطلوب که به یکدیگر گره خوردهزیان
 (.56: 1398: والئی، 194: 1399: صدرموسوی و همکاران، 52: 1392ان و نصرآبادی، )حمیدی باشندمیقدرتی پذیری و بیانزوا، آسیب

نشران داده اسرت کره در  2015الی  1990های های فقر مطلق در مناطق مختلف جهان، بین سالبرآوردهای بانک جهانی از برخی شاخص
، 1990اند ایرن در حرالی اسرت کره در سرال ط فقر زندگی کردهدالر زیر خ 9/1درصد از جمعیت جهان با درآمدی روزانه  10، حدود 2015سال 
خصروص در هدالر در روز بوده و نشان از کاهش تعداد فقیران و افزایش درآمرد مرردم جهران بر 9/1درصد از جمعیت زیر خط فقر  85/35درآمد 

در برخی از مناطق روستایی، فقر به به ذکر است،  الزم (.World Bank, 2018باشد )نواحی روستایی که بیشتر با این مقوله درگیر هستند، می
چنرین منراطق ، هلنرد . آپاالشیا در ایاالت متحده، یا در منراطقی از کشرورناپذیر با تاریخ یک منطقه گره خورده است، به عنوان مثالطور جدایی

ی در میران برازیگران اجتمراعی، محردودیت های بین نسلی فقر به دلیب مقیاس کوچرک، آشرنایهای خاصی را برای درک جنبهروستایی فرصت
ها نشان بررسی نتایج (. همچنینMeij et al, 2020: 227) دهندفضایی قوی جوامع، و تمایب به حفظ ساختار طبقاتی سفت و سخت ارائه می

و کشت و زرع  به تولیدات کشاورزی با توجه به ماهیت روستاهاامرار معاش  تأمین برای دهد، خانوارهای فقیر که عمدتاً ساکن روستاها هستندمی
های تولیرد کشراورزی در سیسرت  در نواحی روسرتایی رودبرای بهبود امنیت غذایی بلندمدت و کاهش فقر، انتظار می .متکی هستند و دامپروری

 :Adetoro et al, 2022) دکاهش دهنر را در این مناطق تخریب زمین، مولدتر بوده و تنوع تولید ؛مواجهه با شرایط آب و هوایی شدید مانند

هرا و راهبردهرای توان به اهمیت بخش کشاورزی در کاهش فقر روستایی پی برد و ادعا کرد که یافتن راهکارها، استراتژی(. به این ترتیب می2
فقر در جوامع روستایی  در زمینه موضوع کاهش فقر در مناطق روستایی که وابسته به زراعت و دامداری هستند از اهمیت شایانی برخوردار است.

 (.1شده است )جدول اشاره ای در داخب و خارج از کشور صورت گرفته که در جدول زیر نیز برخی از این مطالعات مطالعات گسترده
 

 بحث مورد موضوع زمینه در گرفته انجام خارجی و داخلی مطالعات .1 جدول
 نتیجه محققان و سال

یوسفی و همکاران 
(1393) 

باشد. همچنین، درصد می 46درصد معیارها محروم و به طور میانگین شدت فقر آنها  30ها دست ک  درصد ایب 42ن داد که نتایج نشا
ین تاثیر ه ویژه دختران و زنان، بیشترباز سویی، ارتقاء وضعیت آموزش و بهداشت عشایر  .ها در معیارها و ابعاد متفاوت بوده استمحرومیت ایب

 .های توسعه هزاره نیز بر آن تاکید شده استرد که در هدفرا در کاهش فقر دا

محمدی و همکاران 
(1395) 

ید رنج ا از فقر شدشصت درصد خانواره درصد خانوارها دچار فقر بوده، از بین خانوارهای فقیر نیز نزدیک به 14/49نتایج مطالعه نشان داد که 
زه خانوار و ورزی، اندالیت کشانین میزان تحصیالت و سن سرپرست خانوار، سطح فعابرند و عمق فقر آنها بیش از هفتاد درصد است؛ همچمی

 .یافته استتعداد دام از عوامب موثر بر کاهش احتمال فقر خانوارهای عشایر اسکان

 و رزاقی بورخانی
 سیدمحمود حسینی

(1395) 

 -یرساختزی وانعم از اندرتل عباتوچا یدر روستا یانیبن هیبا استفاده از نظر ریدامداران عشا هایتینشان داد که مشکالت و محدود جینتا
 -یتیماموانع ح ،یو زراع یطیحم -یکیاکولوژ تیاز موقع یناش هایتیمحدود ،یمال -یموانع اقتصاد ،یخانوادگ تیریموانع مد ،ینهاد
 ینقش اساس ریاو عش انییاروست یکل یبنام کیبه عنوان  ی. مطابق بررسیو رفاه ییربنایکمبود امکانات ز ،یمهارت -یآموزش انعمو ،یبانیپشت

 ریو عشا انییروستاکالت و مش به مسائب یدگیدارند، و رس یکشور و رونق اقتصاد یحفظ استقالل اقتصاد ،یدر تحقق اقتصاد مقاومت یو مهم
 کشور دارد. یو توسعه اقتصاد دیدر رشد تول یآنان نقش مهم یهاتیو محدود تو  بر طرف شدن مشکال

صدر موسوی و 
 (1398همکاران )

-فصلی و محدودیت سرمایه ( افزایش مهاجرت2گذاری، های اقتصادی و سیاست( ضعف زیرساخت1مهمترین عوامب گسترش فقر عبارتند از: 
عنوان به 64/25رصد واریانس و د 17/7محیطی و غیره که عامب اول با مقدار ویژه ( ضعف فرهنگ اجتماعی و مخاطرات3ی و اشتغال، گذار

 مهمترین عامب مؤثر شناخته شد.

https://serd.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 نتیجه محققان و سال

صدر موسوی و 
 (1399همکاران )

ن شاخص ع اقتصاد روستایی و غیره. همچنیرت خرد، حمایت مالی دولت، تنواند از: اعطای اعتباهای کاهش فقر عبارتترین راهکارمه 
به  در رتبه دوم 451/0های تولیدی و رفاهی با مقدار تأثیر در رتبه اول و شاخص بهبود زیرساخت 826/0بخشی غیرکشاورزی با مقدار تأثیر تنوع

 اند.ترتیب بیشترین میزان تأثیر را در کاهش میزان فقر در میاندوآب داشته

ئی هیر و والآقایاری
 (الف1400)

قرار دارند و از نظر « لی شدیدفقر خی»درصد روستاها در خوشه  74/44روستا معادل  17روستای نمونه در سطح شهرستان، تعداد  38از بین 
ند و رو هستبهت متعددی رومحیطی و ... مردم این روستاها با مشکالکشاورزی، تأمین خدمات، اشتغال مولد، درآمد، مشارکت، امنیت، تخریب

ای شهرستان رین روستاهوان فقیرتعنداش و قورقچی بهلو، قطاراند. همچنین، روستاهای اللهاغلب این روستاها در بخش باروق قرار گرفته
 هرستان به نمایش گذاشته است.شدر سطح  Iای و متراکمی را بر اساس آماره مورن میاندوآب شناخته شده و فقر روستایی الگوی فضایی خوشه

الئی و همکاران و
(1400) 

-داری برقرار است؛ بهثبت و معنیرابطه م 000/0داری و سطح معنی 400/0بین اقتصاد دامداری و توسعه پایدار روستایی با میزان همبستگی 
 میزان ترینبیش 355/0 دار تأثیرمق با اجتماعی بخش و 0.743 تأثیر ترتیب بخش اقتصادی با مقدارطوری که برای ابعاد اقتصاد دامداری به

 اند.داشته را بر توسعه پایدار روستایی منطقه اثرگذاری

هیر و والئی آقایاری
 (ب1400)

ه توسعاز؛  اندعبارتناسایی شدند شراهبرد و استراتژی اصلی در زمینه کاهش فقر روستایی در این شهرستان  8نتایج حاصله نشان داد، تعداد 
شاورزی هت توسعه کران در جزعف، کشت در جهت مقابله با کاهش سطح آب دریاچه ارومیهالگوی بهکاشت  رعایتمحصوالت با نیاز آبی ک  و 

وسعه توریس ، تیردی و گردشگری مذهبی و اگری سنتی و گسترش بومگهاخانهسفرهی جدید، وکارهاکسبی روستاییان، ایجاد و خوداشتغال
ید لبن و کاهش ه فرآوری فرکارخان وجوده بف در پیرامون، افزایش تولیدات دامی با توجه ی خانگی با توجه به وجود بازارهای مصروکارهاکسب
و  فشارتحتنوین ) رویج آبیاریتشتغال مولد و پایدار، ادریاچه ارومیه و امکان ایجاد پاالیشگاه نمک جهت ایجاد  زارهایگری، وجود شورهواسطه
بازارهای مناسب  های خانگی فرآوری محصوالت دامی، زراعی و باغی با وجودریاچه، ایجاد کارگاهی دزارهاشورهای( و جلوگیری از افزایش هقطر

 در شهرهای اطراف.

 1میلور و مالیک
(2016) 

ی افزایش نرق رشد اشتغال نیز درصد رسیده است. ول 3/5درصد به  2/2از  2012تا  2010 نرق رشد اشتغال در استان سند و پنجاب از سال
درصد از  73ولی  ر کاسته شدهیافته است از میزان فقه جلوی افزایش فقر را بگیرید. در اتیوپی نیز مناطق که کشاورزی تجاری گسترشنتوانست

 کشاورزان در مزارع بزر  تجاری مشغول هستند که این کشاورزی نتوانسته از میزان فقر بکاهد.
و همکاران  2دیائو
(2019،) 

شده ت زمان تقویت وند با گذشاین ر اند وه شهرها اشتغال اولیه خود را از کشاورزی به غیر کشاورزی تغییر دادهخانوارها در مناطق نزدیک ب
 است. این امر در تنوع معیشت روستایی بخصوص خانوارهای فقیر روستایی تأثیرگذار بوده است.

و همکاران  3جمز
(2019) 

 ها، بهبودها و شیوهآوریود فنباعث بهب ها محافظت کند وها در مواجهه با شوکند، از داراییتواند تولید و درآمد را تثبیت کمدیریت ریسک می
 گردد.های تولیدی، افزایش تولید، درآمد و کاهش فقر میرفاه کشاورزان، تنوع سیست 

و همکاران  4ویواد
(2021) 

عیت فقرا داشته و تناسبی بر وضگیرد. این بحران تأثیر ناملی قرار میو کمتر تحت تأثیر عوامب داخ شدت تحت تأثیر شرایط بیرونی استفقر به
هیچ حمایتی از  کنند کهمی اند احساسونا شدهثبات کند و افرادی که درگیر ویروس کرتوان امنیت مالی افراد طبقه کارگر را بیراحتی میبه

 ها افزوده شده است.طرف دولت انجام نشده و بر فقر و نابرابری آن
و  5شاکری
 (2022همکاران )

های معیشتی و کاهش آوری معیشتی عشایر را از طریق بهبود کیفیت چندکارکردی سرمایهدهد که توسعه گردشگری تابها نشان مییافته
 .شودمی ن جوامعکرده و زمینه کاهش فقر در ایاتکای معیشت عشایر به دامپروری با تنوع بخشیدن به منابع درآمد، تقویت 

 و همکاران 6دیتروا
(2022) 

صمی  کشاورزان تر موارد بر دهد که جنسیت، اندازه خانوار، پیشرفت تحصیلی، تنوع محصول و خروجی بازار در میان ساینتایج تجربی نشان می
شدت فقر  ودرصد  20ا رقر خود شاخص شکاف ف کنند،که اقدام به کشت و زرع میبرای انجام کشاورزی آبیاری تأثیر گذاشته است. کشاورزان 

 .درصد کاهش دادند 22را تا 
 1400ای، مأخذ: مطالعات کتابخانه

ترع ه واسرطه داشرتن مرارود کره برروستای دارای سکنه و از مناطق محروم استان آذربایجان غربی به شمار می 69شهرستان باروق دارای 
و  عرتزرا منطقرهایرن  لیاهراشرغب بیشرتر عالوه بر این،  معروف است.های سر به فلک کشیده و غنی خان و کوهگسترده از جمله مراتع سلی 

بره  ر تولیردی روسرتاییاناست و حتی شرینیافته  ای کشاورزی در این منطقه رشد و توسعهپباشد و صنعت هممیعسب  زنبور پرورشو  دامداری
یب دسترسی بره هرستان به دلشاین  در نقاط روستایی وریو دامپر . در این میان دامداریشودها خارج میصورت خام از این منطقه توسط واسطه

دهه اخیر ایرن  5ا ه. اما در طیهای زیرزمینی و ... رواج بیشتری داشته استمراتع مرغوب گسترده، اراضی کوهستانی بسیار، مهارت ساکنان، آب
در ایرن  سرتاییروعبرارتی فقرر هبو رو به افول بوده آنها اند و وضعیت اقتصادی رو شدهمنطقه به دالیب مختلف با فقر و محرومیت بسیاری روبه

ی سرال رشماری عشرایرطبق سشود که الزم به ذکر است این شهرستان از جمله مناطق عشایری نیز محسوب میمنطقه نمود پیدا کرده است. 
باشرد )مرکرز آمرار قشرالقی مری نفر( عشایر 561خانوار )شامب  64نفر( عشایر ییالقی و  1675خانوار )شامب  212مرکز آمار ایران دارای  1387
ایرن  ایندار اسرت. بنرابربررسی راهکاری کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری این شهرسرتان از ضرروریات توسرعه پایر (. لذا،1387ایران، 
و در تالش  باشدمین باروق هرستاعشایری و روستانشین شروستایی و های کاهش فقر در مناطق راهبردها و استراتژیبه دنبال ارزیابی  پژوهش

 است به سوال زیر پاسخ مناسبی ارائه نماید.
 مهمترین راهبردهای کاهش فقر در روستاهای مناطق عشایری شهرستان باروق کدامند؟ -

                                                 
1 .Mellor and Malik 
2. Diao 
3. James 
4. Wiwad 
5. Shekari et al. 
6. Adetoro 
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 شناسی پژوهشروش
از لحراظ ، تان باروق استبا توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیب مهمترین راهبردهای کاهش فقر در نواحی روستایی شهرس

ها و اطالعرات مرورد نیراز در آوری دادهباشد. جهت جمعتحلیلی می-ای و از نظر ماهیت و روش توصیفیتوسعه-هدف از نوع تحقیقات کاربردی
گردیرد. محردوده مرورد  ساختار یافته و پرسشرنامه( اسرتفادهای )اسنادی( و میدانی )مشاهده، مصاحبه نیمهزمینه کاهش فقر از مطالعات کتابخانه

 یهراتهدیرد هرا وفرصرت ها،ها، ضعفمطالعه شهرستان تازه تاسیس باروق از توابع استان آذربایجان غربی است. جهت شناسایی مهمترین قوت
در سرطح ها و راهبردهای نهایی تالش شده از نظرات کارشناسان و خبرگان محلی ( در زمینه کاهش فقر و استراتژیSWOTشهرستان )تحلیب 

محدوده مورد مطالعه استفاده شود. جامعه آماری تحقیق شامب؛ کارشناسران و خبرگران محلری، دهیراران، اعضرای شروراهای اسرالمی روسرتا، 
حردوده کارشناسان فرمانداری باروق، کارکنان ادارات )از جمله کمیته امداد امام خمینی )ره(، جهاد کشاورزی، بهزیستی، بنیراد مسرکن و ...( در م

نمونه آماری در مراحب مختلف تحقیق تفاوت داشت. چنانچه، ابتردا برا اسرتفاده از روش نظریره  باشد.میشهرستان باروق و شهرستان میاندوآب 
شهرسرتان براورق در زمینره فقرر روسرتایی  یهراتهدیرد هرا وفرصت ها،ها، ضعفمهمترین قوت ،ساختار یافتهمصاحبه نیمه 19مبنایی با انجام 

از  SWOTبندی به هر کدام از عوامب داخلی و خارجی شناسایی شده در مراتریس دهی و رتبهوزن ،هاسازی دادهشد. سپس برای کمی شناسایی
نمونه آماری استفاده شد. نفر از  17راهبردهای پژوهش و اولویت بندی نهایی راهبردها از نظرات نفر و در نهایت برای تدوین ماتریس  12نظرات 

مرورد های کاهش فقرر روسرتایی( منظور شناسایی مهمترین استراتژی)به SWOTتحلیب سوات/، ها و اطالعات مورد نیازآوری دادهپس  از جمع
مراتریس  سپسشناسایی و  دها(ها و تهدیها( و عوامب خارجی )فرصتها و ضعف، ابتدا عوامب داخلی )قوتSWOTدر تحلیب . توجه قرار گرفت

دهی عوامب درونی و بیرونی، این عوامرب در تحلیب گردیدند. پس از مشخص شدن و نمره (2EFEو عوامب خارجی ) (1IFEارزیابی عوامب داخلی )
(، استراتژی SOهای هر بخش اتخاذ )استراتژی تهاجمی )ها قرار گرفته و سپس با ترکیب نتایج کمی و کیفی استراتژیجدول ماتریس استراتژی

 3ریرزی راهبرردی کمریمراتریس برنامره(( و سپس برا اسرتفاده از WT(، استراتژی تدافعی )STرقابتی و تنوع ) (، استراتژیWOکارانه )محافظه
(QSPM )(.1و اولویت اجرای هر کدام مشخص گردید )شکب  شدهبندی دهی و اولویتنمره 

                                                 
1. Internal Factors Evaluation 
2. External Factors Evaluation 
3. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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  (1401)منبع: نویسندگان، . مراحل انجام تحقیق حاضر 1شکل 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
ان شهرستاز توابع  1370تا قبب از سال جغرافیایی این پژوهش شهرستان باروق از توابع استان آذربایجان غربی است. این شهرستان مرو قل  
از  1400تیرر  28تراریخ  باره دردوو  تقرار گرف شهرستان میاندوآبدولت در ترکیب هیات شد که در همین سال طی مصوبه محسوب می مراغه

و تنهرا از  شرقیاستان آذربایجاناز سه جانب شمال، شرق و غرب با  هرستان میاندوآب منتزع و به شهرستان باروق ارتقاء یافت. این شهرستانش
، از شرمال شررقی و شررق برا شهرسرتان مراغرههمجواری دارد به طوری که از شمال برا  استان آذربایجان غربیسمت جنوب و جنوب غرب با 

و از جنروب هر  برا  شهرسرتان میانردوآب، از جنوب غرب برا شرقیاستان آذربایجان  شهرستان ملکانو از شمال غربی با  شهرستان چاراویماق
)براروق، نرادرگلی، آجرلروی شررقی و  دهسرتان 4، ()مرکزی و نخطرالو بخش 2شهرستان باروق  .همسایه است تکابو  دژشاهینشهرستانهای 

جمعیرت بروده نفر  22٬385 دارای، 1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  ی دارد. این شهرستان طبقشهرنقطه  1و  آجرلوی غربی(
ها حراکی از آن . بررسیی خاص، کوهستانی بودن، وجود مراتع غنی و ... متکی بر دامداری و دامپروری استبا توجه به محیط جغرافیای آناست. 

اند زایی اقدام به مهاجرت کردههای اشتغالهای گذشته به دلیب فقر و محرومیت شدید و کاهش زمینهمردم این شهرستان در طی دهه است که،
 موقعیت جغرافیایی شهرستان باروق آورده شده است. 2. در شکب شماره باشدمیرو روبه و روستاها با کاهش شدید جمعیت و پیری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B8_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A2%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B5)
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  (1401)منبع: استانداری آذربایجان غربی، . موقعیت جغرافیایی شهرستان باروق در استان 2شکل 

 

 ها و بحثیافته
 اندرصرد آنر 87یش از برکره  دهندتشکیب مینیز زنان درصد  6/4مردان و  رادرصد پاسخگویان  4/95های توصیفی تحقیق، یافتهبراساس 

درصرد  38/29یرردیپل ، زدرصد  51/21باشد. از نظر تحصیالت نیز سال می 6/39در مراحب مختلف تحقیق پاسخگویان متأهب و میانگین سنی 
، انمیلیرون تومر 4درصرد زیرر  38/17ز ه نیرد ماهانر. از نظر درآماندبودهلیسانس و باالتر درصد نیز فوق 02/14درصد لیسانس و  09/35دیپل ، 

درصد نیز  98/6لیون تومان و می 7الی  6درصد بین  02/18، میلیون تومان 6الی  5درصد بین  43/29، میلیون تومان 5الی  4درصد بین  19/28
 . اندداشتهمیلیون تومان در ماه درآمد  7باالتر از 

ب حریدن بره رونرد های اقتصادی به عنوان ابزاری بررای ایجراد تحررک و سررعت بخشرها و محدودیتدر چند دهة اخیر، توجه به فرصت
-گرفته است. به ل توسعه قرارگذاران در کشورهای درحاریزان و سیاستمشکالت و توسعة اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته مورد توجه برنامه

های متعردد و ودیتخود، با محد های اقتصادی به منابع طبیعی برای بقایتکه در این کشورها، مناطق روستایی با توجه به وابستگی فعالیطوری
های پریش الشایی غلبه بر چهای سنتی توانتوسعة اقتصادی مواجه هستند و اشتغال و درآمدهای حاصب از فعالیت برایی یهاهمچنین با فرصت

، جهرت یانفرردی پاسرخگو ایهراستا، پس از بررسی ویژگیدر همین های موجود نیز توجه شایانی نشده است.ها را نداشته و به فرصتروی آن
وامب ها )عها، ضعفسی قوتهای روستایی شهرستان باروق به بررها و مهمترین راهبردهای کاهش فقر روستایی در سکونتگاهشناخت استراتژی
تصادی و طبیعی پرداخته شده است. در این مرحله با اسرتفاده قفضایی، اجتماعی، ا-دیدر ابعاد کالبها )عوامب خارجی( ها و تهدیدداخلی(، فرصت

شناسرایی شرد. پرس از  ها در ابعاد مختلرفها و تهدیدها، فرصتها، ضعفساختار یافته با جامعه آماری(، قوتهای نیمهاز نظریه مبنایی )مصاحبه
فرصت  21عف داخلی، ض 25قوت داخلی،  29شده و تعداد  تنظی  SWOTها و مفاهی  مستخرج که طبق ماتریس کدگذاری باز و محوری مقوله

بندی هر کردام از ایرن عوامرب داخلری و دهی و رتبه(. در ادامه به وزن2تهدید بیرونی برای این شهرستان شناسایی گردید )جدول  21بیرونی و 
 خارجی پرداخته شده است.
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 خارجی( شهرستان باروق)عوامل اصلی داخلی و  SWOT. نظام تجزیه و تحلیل 2جدول 

 (Tتهدید ) (Oفرصت  ) (Wضعف  ) (Sقوت ) هاشاخص

-کالبدی

 فضایی

1S-  یانهم -عبور جاده میاندوآب 
2S- عطیب کارگاه های نیمه توجود کارگاه

 فرآوری محصوالت دامی.
3S-  ه شهر بضایی همه روستاها فدسترسی

 باروق 
4S-  وجود خدمات زیربنای اساسی مانند

 فن در همه روستاهابرق و تل
5S- جود شهرک صنعتی میاندوآب در این و

 بخش 
6S- های تاریخیوجود جاذبه 
7S- تبدیلی و جود امکان توسعه صنایعو

 تکمیلی محصوالت کشاورزی.
8S- ر جود بازار سنتی دام یا میدان دّواب دو

 شنبه بازار گب(آباد )سهروستای گب سلیمان

1W- های سب راهکیفیت نامنا
 تباطی و معابر برخی از روستاهاار
2W-  خاکی بودن راه ارتباطی برخی

 از روستاها
3W-  نبود گاز لوله کشی، آب و

تلفن در برخی از روستاهای بخش 
 باروق

4W-  وجود مشکب دسترسی فضایی
در بخش باروق به دلیب کوهستانی 

 بودن منطقه
5W-  ،کمبود مراکز آموزشی

بهداشتی، تفریحی، مذهبی، 
 نقب و ...وحمب

6W-  مشکب دسترسی روستاها به
 شهر میاندوآب به دلیب فاصب دور 

7W-  فقدان مراکز فرآوری
 محصوالت کشاورزی

1O- های ملکان، وجود شهرستان
 دژ در حومه بخشمراغه و شاهین

2O-  امکان دسترسی به مراکز
فروشگاهی و خدماتی شهرهای 

 مجاور.
3O-  دسترسی به بازارچه مرزی

 ارومیه،  سردشت و پیرانشهربانه، 

4O- های دوم  افزایش تعداد خانه 
5O- های فرآوری در وجود کارگاه

شهرستان های پیرامون ملکان و 
 دژشاهین

6O-  متفاوت بودن فضایی
جغرافیایی این بخش )دشتی و 

 کوهستانی بودن(.
 

1T-  مشکب دسترسی فضایی به شهر
 میاندوآب، مراغه و ملکان

2T-  و قطع شدن ارتباط با بارش برف
 شهر میاندوآب برای چند روز

3T-  ک  توجهی مسئولین به ساختار
 کالبدی روستاهای این بخش

4T-  کمبود امکانات حمب و نقب شهری
 در منطقه باروق

5T- های گرایی در برقراری جریانبرون
 .فضایی

6T-  مشکب دسترسی به مراکز اداری و
 خدماتی شهرستان و استان

 

 یاجتماع

9S- فت اجتماعی روستاهاهمگنی با 
10S- بودن اعتماد بین روستاییانباال  
11S- جود نیروی انسانی کارآمد، ماهر و و

 باسواد 
12S- جود انسجام اجتماعی میان و

 روستاییان
13S- ط زیاد روستاییان با شهرارتبا 
14S- ها در پذیرش نوآوری وجود روحیه

 میان اغلب مردم
15S- باال روستاییان در  مشارکت سیاسی

 مواقع انتخابات
16S- شارکت باالی روستاییان در مواقع م

 عروسی و عزای همدیگر

8W-  مهاجر فرست بودن غالب
روستاها و کاهش نیروی جوان 

 روستاها 

9W- های ها و شبکهضعف سازمان
 اجتماع محلی

10W-  وجود ناامنی در روستا
 )سرقت دام(.

11W- و ای وجود تفکرات طایفه
کاهاً بروز درگیری میان روستاییان 

 بخصوص دامداران.
12W-  کاهش اعتماد مردم به شورا

 و دهیاری.
13W- ای در یفهغلبه تفکر طا

انتخابات شوراها و حتی انتخاب 
 دهیار.

7O-  همگنی و تجانس اجتماعی
 باروق با محیط پیرامونی.

8O-  ارتباط فامیلی با محیط خارج
 از بخش.

9O- ه مهاجرت وجود پدید
 برگشتی ر سطح بخش

10O-  قوی بودن پیوندهای
اجتماعی باروق با خارج از آن در 
فواصب دور و نزدیک مانند شهر 

 لیقوان، ملکان و تبریز
11O-  وجود روحیه همکاری در

مدیریت مشارکتی در ادارات و 
 نهادهای عمومی.

12O- های عمومی افزایش آگاهی
ال های تولید و اشتغنسبت به زمینه

 در اثر قوت پیوندهای بیرونی

7T-  کمبود آموزش عمومی از طرف
 نهادهای مسئول.

8T-  تضعیف اعتماد مردم به نهادهای
ها یا عمومی در اثر ناقص ماندن پروژه

 ها.ضعف طرح
9T-  رواج سبک زندگی جدید و ترویج

 ها و ...فرهنگ غربی از طریق رسانه
10T-  فقدان جایگاه اداری مشخص برای
 دیریت مشارکتی محلی.م

11T-  پایین بودن سطح تفویض اختیار
 ها و شوراها.نهادهای دولتی به دهیاری

 اقتصادی

17S- های گردشگری مختلف وجود جاذبه
 در این بخش و امکان ایجاد مشاغب جدید.

18S- اال بودن تولیدات دامی )مانند پنیر ب
 گوسفند و ...(

19S- بافی،دستی )قالیوجود صنایع 
 بافی، سبدبافی و ...(.جاجی 

20S -  وجود دامداری )دام کوچک( سنتی در
 روستاهای این بخش و وجود عشایر غیور.

21S-  توسعه باغداری )سیب و پسته( در
ر برخی از روستاهای این دهستان مانند قطا

 چای.

22S-  نگهداری طیور خانگی در حیاط
 مسکونی.

23S-  ایجاد مشاغب مختلف خدماتی در
 .آبادشنبه بازار گب سلیمانیرامون سهپ

24S-  وجود غارهای طبیعی گوناگون در این
 بخش )مانند غار جبیکلو(.

14W- توسعه گردشگری این  عدم
 بخش

15W- عف منابع درآمدی و ض
 .هاکمبود اعتبارات در اختیار دهیاری

16W- اراضی بودن اغلب ن
کشاورزان از فرآیند خرید تضمینی 

 گندم و شیر
71W- ز رونق افتادن کشاورزی در ا

 .های اخیرطی سال
18W- ایین بودن میزان درآمد پ

 روستاییان.

19W- ای اشتغالهمحدودیت زمینه 
20W- ایین بودن قدرت پس انداز پ

 روستاییان و قدرت خرید 
 

13O- شغلی  هایافزایش فرصت
 بخش. در نواحی پیرامون

14O-  خرید شیر توسط تاجران
 اط فضایی با تبریزتبریزی و ارتب

15O-  افزایش فرصت جهت ایجاد
کسب و کارهای جدید بخصوص 

در زمینه دامی و گردشگری 
 عشایری.

16O-  توسعه کشاورزی دیمی
)زراعی و باغی( و امکان ایجاد 

 های نوین آبیاری.روش
17O- جود بازارهای مصرف در و

 پیرامون بخش باروق
 
 

12T-  یتاال بودن درآمد ناشی از فعالب-
های تجاری و اشتغال کاذب در خارج از 

 بخش.

13T-   کاهش انگیزه مسئولین در جهت
 توسعه اقتصادی این بخش

14T-  کمبود اعتبارات برای ایجاد
 های مکمب دیگر.کاربری

15T- های مشکالت ضمانتی دریافت
 .وام
16T-  وجود مشاغب کارگری در

شهرهای پیرامون و از رونق افتادن 
 کشاورزی.

71T- عدم توسعه صنعت در این بخش 
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 (Tتهدید ) (Oفرصت  ) (Wضعف  ) (Sقوت ) هاشاخص

 طبیعی

25S- های چشمه ها )کهریز( ووجود قنات
 معدنی مختلف در این بخش.

26S- جود اراضی حاصلخیز زراعی دیمی و و
 مرتعی گوناگون در این بخش.

27S- چای و آجرلیریوجود رودخانه قو-
 چای.

28S- ست زیست بکر و دوجود محیط
 نخورده.

29S- معادن  بیعی ووجود غارهای ط
سنگ گوناگون در این بخش )مانند زغال

 روستای داش قطار(

21W-  عدم توجه به ظرفیت منابع
 طبیعی در تولید.

22W- های نامناسب بودن شیوه
 ی.برداری از منابع طبیعتولید و بهره

23W-  هدر رفتن منابع آب
ها در طول زیرزمینی از طریق قنات

 های سرد سال.ماه
 

18O- مندی از آب بهره امکان
 رود و سد نوروزلو.رودخانه زرینه

19O- ند های با ارتفاع بلوجود کوه
 مانند کوه آغالغان و قره قشون.

20O-  امکان ایجاد مشاغب جدید
 در زمینه صنایع معدنی.

21O- های معدنی در وجود چشمه
 پیرامون روستاهای بخش

18T- بروز خشکسالی در سال های اخیر 

19T- بروز سیب در برخی از  احتمال
 روستاها.

20T-  خشک شدن دریاچه ارومیه و
 خطرات ریزگردهای دریاچه.

21T-  تخریب محیط زیست توسط
 .عشایر وارد شده

 

 1401های تحقیق، مأخذ: یافته

 
های شناسایی شده با ضعفها و دهی قوتجهت وزن ،( تأثیرگذار در فقر روستایی در شهرستان باروقIFEدر ماتریس ارزیابی عوامب داخلی )

هرای گردشرگری وجرود جاذبره -S71؛ ن و ... انجام شد. در این مراتریسنفر از خبرگان محلی، مدیران روستایی، کارشناسا 12استفاده از نظرات 
دسرتی یرد صنایعتول -S19جود دامداری )دام کوچک( سنتی در روستاها و وجرود عشرایر، و -S20مختلف و امکان توسعه آن ایجاد مشاغب جدید، 

جود امکان توسرعه صرنایع تبردیلی و و -S8جود اراضی حاصلخیز زراعی دیمی و مرتعی گوناگون، و -S26بافی، سبدبافی و ...(، بافی، جاجی )قالی
دماتی در مشراغب مختلرف خر ایجاد -S23ولیدات دامی )پش ، پنیر، ماست و کره گوسفند و ...(، تباال بودن  -S18تکمیلی محصوالت کشاورزی، 

 -W7مچنرین، هعنوان مهمترین نقاط قوت شهرسرتان براروق شناسرایی شردند. بازار باروق بهآباد و پنجشنبه شنبه بازار گب سلیمانپیرامون سه
هاجر فرست بودن غالب روستاها و کاهش نیرروی جروان روسرتاها و م -W8فقدان مراکز فرآوری محصوالت کشاورزی )زراعی، دامی و باغی(، 

دم توسرعه گردشرگری ایرن عر -W14تری انتخراب دهیرار، ای در انتخابات شوراها و حغلبه تفکر قومی و طایفه -W13ایش تعداد سالمندان، افز
 (.3دول )ج تعیین گردیدندعنوان مهمترین نقاط ضعف شهرستان باروق شهرستان با توجه به وجود ظرفیت بالقوه و بالفعب آن و ... به

 
 تأثیرگذار در فقر روستایی در بخش باروق  (IFEابی عوامل داخلی ). ماتریس ارزی3جدول 

 هاقوت
میانگین 
 اهمیت

انحراف 
معیار 
 اهمیت

میانگین 
 اثر

انحراف 
معیار 

 اثر

ضریب 
تغییرات 

 اهمیت

ضریب 
تغییرات 

 اثر

میانگین 
 ضرب

انحراف 
معیار 
 ضرب

ضریب 
تغییرات 

 ضرب
 وزن رتبه

1S-  016/0 10 07/0 2/0 35/2 00/0 07/0 00/0 60/0 29/0 92/3 میانه –عبور جاده میاندوآب 
2S- گاه فرآوری های نیمه تعطیب کاروجود کارگاه

 محصوالت دامی.
08/2 29/0 60/0 12/0 14/0 20/0 25/1 3/0 24/0 17 009/0 

3S-  006/0 21 14/0 1/0 83/0 00/0 14/0 00/0 40/0 29/0 08/2 روقضایی همه روستاها به شهر بافدسترسی 
4S- مه ر هوجود خدمات زیربنای اساسی مانند برق و تلفن د

 012/0 13 38/0 7/0 82/1 0.13 33/0 09/0 68/0 89/0 67/2 روستاها

5S- 007/0 19 29/0 3/0 07/1 00/0 29/0 00/0 40/0 78/0 67/2 ک صنعتی میاندوآب در این بخشوجود شهر 
6S- 013/0 12 09/0 2/0 85/1 00/0 09/0 00/0 60/0 29/0 08/3 های تاریخیوجود جاذبه 
7S- تبدیلی و تکمیلی محصوالت جود امکان توسعه صنایعو

 005/0 27 61/0 4/0 68/0 34/0 0.42 14/0 41/0 67/0 58/1 کشاورزی.

8S- 025/0 3 13/0 5/0 68/3 12/0 07/0 11/0 94/0 29/0 92/3 بجود بازار سنتی دام یا میدان دوّاب در روستای گو 

8S-  018/0 8 10/0 3/0 68/2 00/0 10/0 00/0 70/0 39/0 83/3 هاهای ارتباطی فرعی با سایر شهرستانراهوجود 
9S- 006/0 19 33/0 3/0 93/0 00/0 33/0 00/0 80/0 39/0 17/1 عی روستاهاهمگنی بافت اجتما 

10S- 009/0 16 30/0 4/0 27/1 10/0 27/0 06/0 58/0 58/0 17/2 عتماد بین روستاییانباال بودن ا 
11S- 014/0 11 23/0 5/0 04/2 00/0 23/0 00/0 70/0 67/0 92/2 د نیروی انسانی کارآمد، ماهر و باسوادوجو 
12S- 005/0 24 36/0 3/0 75/0 00/0 36/0 00/0 60/0 0.45 25/1 جام اجتماعی میان روستاییانوجود انس 
13S- 006/0 20 42/0 3/0 82/0 33/0 21/0 14/0 44/0 0.39 83/1 وستاییان با شهرارتباط زیاد ر 
14S- 006/0 19 17/0 1/0 83/0 11/0 14/0 04/0 40/0 29/0 08/2 ها در میان اغلب مردموآوریوجود روحیه پذیرش ن 
15S- 007/0 18 14/0 1/0 04/1 00/0 14/0 00/0 50/0 29/0 08/2 باتمشارکت سیاسی باال روستاییان در مواقع انتخا 
16S- شارکت باالی روستاییان در مواقع عروسی و عزای م

 017/0 9 0.20/0 5/0 50/2 11/0 18/0 09/0 79/0 58/0 17/3 همدیگر

17S- های گردشگری مختلف در این بخش و وجود جاذبه
 027/0 1 42/0 6/1 91/3 58/0 10/0 61/0 06/1 39/0 83/3 امکان ایجاد مشاغب جدید.

18S- ده ام زنانند لبنیات، پش ، دت دامی )مباال بودن تولیدا
 023/0 5 10/0 3/0 43/3 07/0 07/0 06/0 88/0 29/0 92/3 و ...(
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19S- بافی، سبدبافی و بافی، جاجی دستی )قالیوجود صنایع
.)... 92/3 29/0 98/0 06/0 07/0 06/0 85/3 4/0 09/0 2 026/0 

20S-  ن ایوجود دامداری )دام کوچک( سنتی در روستاهای
 019/0 7 0.26 7/0 81/2 03/0 25/0 03/0 99/0 72/0 83/2 بخش و وجود عشایر غیور.

21S- ی اهاتوسعه باغداری )سیب و پسته( در برخی از روست
 010/0 15 35/0 5/0 42/1 23/0 37/0 12/0 54/0 98/0 67/2 این دهستان مانند قطار چای.

22S- .006/0 23 047/0 4/0 83/0 00/0 47/0 00/0 50/0 78/0 67/1 نگهداری طیور خانگی در حیاط مسکونی 
23S- شنبه ایجاد مشاغب مختلف خدماتی در پیرامون سه

 0.024 4 08/0 3/0 49/3 03/0 07/0 03/0 89/0 29/0 92/3 بازار گب

24S- د )مانن  وجود غارهای طبیعی گوناگون در این بخش
 010/0 14 32/0 5/0 43/1 12/0 28/0 08/0 63/0 62/0 25/2 غار جبیکلو(.

25S- 008/0 18 55/0 7/0 20/1 21/0 53/0 16/0 73/0 89/0 67/1 عدنی مختلفمهای ها )کهریز( و چشمهوجود قنات 
26S- 019/0 6 26/0 7/0 82/2 17/0 14/0 14/0 86/0 45/0 25/3 جود اراضی حاصلخیز زراعی دیمی و مرتعی گوناگونو 
27S- 005/0 25 59/0 5/0 79/0 26/0 0.57 13/0 50/0 90/0 58/1 چای.جرلیآی و چاوجود رودخانه قوری 
28S- 006/0 24 34/0 3/0 93/0 14/0 36/0 10/0 68/0 51/0 42/1 .زیست بکر و دست نخوردهوجود محیط 
29S- 003/0 28 62/0 3/0 48/0 34/0 36/0 11/0 33/0 51/0 42/1 سنگ گوناگونجود غارهای طبیعی و معادن زغالو 
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تغییرات 

 ضرب
 وزن رتبه

1W- باطی و معابر برخی ازهای ارتکیفیت نامناسب راه 
 010/0 16 27/0 4/0 48/1 09/0 28/0 06/0 62/0 67/0 42/2 روستاها

2W- 005/0 23 27/0 2/0 77/0 00/0 14/0 00/0 40/0 29/0 08/2 خاکی بودن راه ارتباطی برخی از روستاها 
3W- های تانبود گاز لوله کشی، آب و تلفن در برخی از روس

 014/0 12 27/0 6/0 04/2 00/0 27/0 00/0 70/0 79/0 92/2 بخش باروق

4W- ی فضایی در بخش باروق به وجود مشکب دسترس
 015/0 8 27/0 6/0 21/2 13/0 23/0 10/0 76/0 67/0 92/2 دلیب کوهستانی بودن منطقه

5W- ،کمبود مراکز آموزشی، بهداشتی، تفریحی، مذهبی 
 014/0 10 38/0 8/0 10/2 00/0 38/0 00/0 90/0 89/0 33/2 نقب و ...وحمب

6W- وآب به دلیب مشکب دسترسی روستاها به شهر میاند
 017/0 6 17/0 4/0 47/2 16/0 12/0 13/0 78/0 39/0 17/3 فاصب دور

7W- 021/0 4 22/0 7/0 08/3 00/0 22/0 00/0 1 67/0 08/3 فقدان مراکز فرآوری محصوالت کشاورزی 
8W-  مهاجر فرست بودن غالب روستاها و کاهش نیروی

 022/0 3 18/0 6/0 17/3 00/0 18/0 00/0 1 58/0 17/3 جوان روستاها

9W- 009/0 21 49/0 6/0 25/1 24/0 43/0 14/0 58/0 94/0 17/2 های اجتماع محلیها و شبکهضعف سازمان 
10W- .)005/0 22 15/0 1/0 77/0 00/0 15/0 00/0 40/0 29/0 92/1 وجود ناامنی در روستا )سرقت دام 
11W- یانای و کاهاً بروز درگیری موجود تفکرات طایفه 
 11/0 13 10/0 2/0 57/1 06/0 09/0 03/0 51/0 29/0 08/3 ستاییان بخصوص دامداران.رو

12W- .015/0 7 24/0 5/0 23/2 08/0 17/0 06/0 72/0 51/0 08/3 کاهش اعتماد مردم به شورا و دهیاری 
13W- ابات شوراها و حتی ای در انتخغلبه تفکر طایفه

 انتخاب دهیار.
83/3 39/0 90/0 00/0 10/0 00/0 45/3 4/0 10/0 2 024/0 

14W- 027/0 1 07/0 3/0 92/3 00/0 07/0 00/0 1 29/0 92/3 ی این بخشعدم توسعه گردشگر 
15W- عف منابع درآمدی و تسهیالت در اختیار دهیاریض-
 010/0 18 42/0 6/0 47/1 36/0 23/0 18/0 50/0 67/0 92/2 ها.

16W- ند خرید دن اغلب کشاورزان از فرآیناراضی بو
 تضمینی گندم و شیر

25/2 87/0 68/0 04/0 38/0 06/0 53/1 6/0 39/0 15 010/0 

17W- 0.017 5 0.14 4/0 52/2 11/0 09/0 09/0 82/0 29/0 08/3 .های اخیرتادن کشاورزی در طی سالاز رونق اف 
18W- 11/0 14 0.49 8/0 54/1 22/0 0.37 14/0 63/0 90/0 2//42 ن میزان درآمد روستاییان.پایین بود 
19W- 015/0 9 32/0 7/0 19/2 11/0 29/0 09/0 78/0 83/0 83/2 های اشتغالمحدودیت زمینه 
20W- 014/0 11 25/0 5/0 09/2 16/0 23/0 11/0 73/0 67/0 92/2 یدایین بودن قدرت پس انداز روستاییان و قدرت خرپ 
21W- .010/0 19 46/0 7/0 49/1 24/0 38/0 16/0 65/0 89/0 33/2 عدم توجه به ظرفیت منابع طبیعی در تولید 
22W- ابع از من برداریهای تولید و بهرهنامناسب بودن شیوه

 طبیعی.
33/2 89/0 63/0 21/0 38/0 33/0 46/1 7/0 45/0 20 010/0 

23W- ا در ههدر رفتن منابع آب زیرزمینی از طریق قنات
 های سرد سال.طول ماه

33/2 89/0 68/0 17/0 38/0 25/0 50/1 7/0 44/0 17 010/0 

 1401های تحقیق، مأخذ: یافته

 
توسرعه کشراورزی دیمری و امکران  -O16؛ در شهرستان باروق نشران داد( تأثیرگذار در فقر روستایی EFEبررسی ماتریس عوامب خارجی )

وجرود پدیرده  -O9آباد، گسترده برا شرهر تبریرز و بسرتانخرید شیر توسط تاجران تبریزی و ارتباط فضایی  -O14های نوین آبیاری، ایجاد روش
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عنوان افزایش فرصت جهت ایجاد کسب و کارهای جدید بخصوص در زمینه دامی و گردشگری عشایری به -O15مهاجرت بازگشتی روستاییان، 
 -T18زایی و برکرواسری اداری آن، لهای اشتغاوام دریافت ضمانتمشکالت  -T15؛ طورباشند. همینمیشهرستان باروق  هایمهمترین فرصت

توسعه صنعت در  توجه به عدم -T17خشک شدن دریاچه ارومیه و خطرات ریزگردهای دریاچه و  -T20های اخیر، بروز خشکسالی شدید در سال
 (.4ول عنوان مهمترین تهدیدهای موجود در زمینه افزایش فقر روستایی در شهرستان باروق شناسایی شدند )جداین ناحیه به

 
 تأثیرگذار در فقر روستایی در بخش باروق (EFE. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )4جدول 
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میانگین 
 اهمیت

انحراف 
معیار 
 اهمیت

میانگی
 ن اثر

انحراف 
معیار 

 اثر

ضریب 
تغییرات 

 اهمیت
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ضریب 
تغییرات 

 ضرب
 وزن رتبه

1O- دژ در های ملکان، مراغه و شاهیند شهرستانوجو
 حومه بخش

25/1 62/0 27/0 08/0 50/0 29/0 31/0 1/0 35/0 21 004/0 

2O-  امکان دسترسی به مراکز فروشگاهی و خدماتی
 011/0 16 14/0 1/0 83/0 00/0 14/0 00/0 40/0 29/0 08/2 شهرهای مجاور.

3O- ،وسردشت   دسترسی به بازارچه مرزی بانه، ارومیه 
 پیرانشهر

92/1 29/0 18/0 04/0 15/0 21/0 35/0 1/0 26/0 19 005/0 

4O- 027/0 8 07/0 1/0 96/1 00/0 07/0 00/0 50/0 29/0 92/3 های دوم  افزایش تعداد خانه 
5O- های پیرامونهای فرآوری در شهرستاوجود کارگاه 

 018/0 13 27/0 4/0 33/1 27/0 09/0 12/0 43/0 29/0 08/3 دژملکان و شاهین

6O- متفاوت بودن فضایی جغرافیایی این بخش )دشتی و 
 024/0 10 22/0 4/0 78/1 13/0 25/0 12/0 87/0 51/0 08/2 کوهستانی بودن(.

7O- 005/0 18 33/0 1/0 35/0 00/0 33/0 00/0 30/0 39/0 17/1 ی.همگنی و تجانس اجتماعی باروق با محیط پیرامون 
8O- 004/0 20 40/0 1/0 31/0 49/0 33/0 14/0 29/0 39/0 17/1 امیلی با محیط خارج از بخش.ارتباط ف 
9O- 053/0 1 08/0 3/0 88/3 03/0 07/0 03/0 99/0 29/0 92/3 وجود پدیده مهاجرت برگشتی ر سطح بخش 

10O- آن قوی بودن پیوندهای اجتماعی باروق با خارج از 
 010/0 17 29/0 2/0 70/0 24/0 15/0 09/0 37/0 29/0 92/1 ریزتب یقوان، ملکان ودر فواصب دور و نزدیک مانند شهر ل

11O- راتوجود روحیه همکاری در مدیریت مشارکتی در ادا 
 025/0 9 11/0 2/0 83/1 05/0 09/0 03/0 59/0 29/0 08/3 و نهادهای عمومی.

12O- لید های توهای عمومی نسبت به زمینهافزایش آگاهی
 012/0 15 25/0 2/0 85/0 07/0 25/0 03/0 41/0 51/0 08/2 در اثر قوت پیوندهای بیرونی و اشتغال

13O- 012/0 14 14/0 1/0 85/0 00/0 14/0 00/0 30/0 39/0 83/2 بخش. پیرامون های شغلی در نواحیافزایش فرصت 
14O- با خرید شیر توسط تاجران تبریزی و ارتباط فضایی 

 041/0 4 17/0 5/0 3 00/0 17/0 00/0 80/0 62/0 75/3 تبریز

15O-  افزایش فرصت جهت ایجاد کسب و کارهای جدید
 043/0 2 14/0 4/0 19/3 03/0 14/0 03/0 89/0 51/0 58/3 بخصوص در زمینه دامی و گردشگری عشایری.

16O-  توسعه کشاورزی دیمی )زراعی و باغی( و امکان
 041/0 3 12/0 4/0 3 00/0 12/0 00/0 80/0 45/0 75/3 های نوین آبیاری.ایجاد روش

17O- 020/0 12 14/0 2/0 48/1 04/0 14/0 03/0 71/0 29/0 08/2 د بازارهای مصرف در پیرامون بخش باروقوجو 
18O- سد  ومندی از آب رودخانه زرینه رود امکان بهره

 030/0 7 15/0 3/0 22/2 07/0 14/0 06/0 0.78 39/0 83/2 نوروزلو.

19O- قره الغان وهای با ارتفاع بلند مانند کوه آغجود کوهو 
 033/0 5 12/0 3/0 42/2 07/0 09/0 06/0 0.78 29/0 08/3 قشون.

20O- 021/0 11 23/0 4/0 52/1 17/0 14/0 09/0 0.53 39/0 83/2 دنی.امکان ایجاد مشاغب جدید در زمینه صنایع مع 
21O- 030/0 6 10/0 2/0 18/2 04/0 09/0 03/0 71/0 29/0 08/3 ای بخشهای معدنی در پیرامون روستاهوجود چشمه 
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1T- وآب، مراغه و مشکب دسترسی فضایی به شهر میاند
 034/0 7 29/0 7/0 50/2 21/0 17/0 17/0 81/0 51/0 08/3 ملکان

2T- رایبارش برف و قطع شدن ارتباط با شهر میاندوآب ب 
 015/0 15 21/0 2/0 10/1 00/0 21/0 00/0 60/0 39/0 83/1 چند روز

3T-  ین اک  توجهی مسئولین به ساختار کالبدی روستاهای
 023/0 12 30/0 5/0 68/1 11/0 27/0 09/0 78/0 58/0 17/2 بخش

4T- 032/0 8 29/0 7/0 33/2 17/0 23/0 14/0 85/0 62/0 75/2 کمبود امکانات حمب و نقب شهری در منطقه باروق 
5T- 015/0 16 23/0 2/0 10/1 14/0 24/0 06/0 42/0 65/0 67/2 .های فضاییگرایی در برقراری جریانبرون 
6T- 007/0 19 60/0 3/0 54/0 56/0 15/0 16/0 28/0 29/0 92/1  راکز اداری و خدماتی شهرستانمشکب دسترسی به م 
7T- .028/0 11 13/0 3/0 03/2 05/0 14/0 04/0 72/0 39/0 83/2 کمبود آموزش عمومی از طرف نهادهای مسئول 
8T-  037/0 5 14/0 4/0 70/2 00/0 14/0 00/0 90/0 43/0 3تضعیف اعتماد مردم به نهادهای عمومی در اثر ناقص 
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 ها.حها یا ضعف طرماندن پروژه

9T-  رواج سبک زندگی جدید و ترویج فرهنگ غربی از
 010/0 18 56/0 4/0 73/0 55/0 14/0 19/0 35/0 29/0 08/2 ها و ...طریق رسانه

10T- ی فقدان جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکت
 022/0 13 23/0 4/0 63/1 05/0 23/0 03/0 59/0 62/0 75/2 محلی.

11T-  ه بپایین بودن سطح تفویض اختیار نهادهای دولتی
 007/0 21 30/0 2/0 53/0 20/0 21/0 06/0 28/0 39/0 83/1 ها و شوراها.دهیاری

12T-   های تجاری و رآمد ناشی از فعالیتدباال بودن
 010/0 6 17/0 4/0 63/2 00/0 17/0 00/0 70/0 62/0 75/3 اشتغال کاذب در خارج از بخش.

13T-  کاهش انگیزه مسئولین در جهت توسعه اقتصادی
 010/0 17 19/0 1/0 77/0 11/0 15/0 04/0 40/0 29/0 92/1 بخش

14T- 030/0 9 14/0 3/0 20/2 11/0 10/0 06/0 58/0 39/0 83/3 .یگرهای مکمب دکمبود اعتبارات برای ایجاد کاربری 
15T-  044/0 2 16/0 0.5 23/3 11/0 10/0 09/0 84/0 39/0 83/3 .های وامدریافتمشکالت ضمانتی 
16T-  وجود مشاغب کارگری در شهرها و کاهش رونق

 019/0 14 45/0 6/0 36/1 18/0 38/0 12/0 65/0 79/0 08/2 کشاورزی.

17T- 040/0 4 20/0 6/0 90/2 11/0 17/0 09/0 78/0 62/0 75/3 عدم توسعه صنعت در این بخش 
18T- 042/0 3 19/0 6/0 11/3 13/0 17/0 11/0 83/0 62/0 75/3 های اخیربروز خشکسالی در سال 
19T- .007/0 20 38/0 2/0 54/0 30/0 27/0 15/0 50/0 29/0 08/1 احتمال بروز سیب در برخی از روستاها 
20T- 046/0 1 13/0 4/0 36/3 12/0 07/0 10/0 86/0 29/0 92/3 خشک شدن دریاچه ارومیه و خطرات ریزگردها 
21T- 028/0 10 21/0 4/0 08/2 14/0 17/0 08/0 56/0 62/0 75/3 .تخریب محیط زیست توسط عشایر وارد شده 

 1401های تحقیق، مأخذ: یافته

 
 های کاهش فقر روستایی در بخش باروقاستراتژی

براروق پرداختره شرده کره در ادامره  نواحی روسرتایی شهرسرتانهای کاهش فقر در به بررسی استراتژی SWOTدر این قسمت از تحلیب 
(، WOکارانره )(، اسرتراتژی محافظهSOتهراجمی ) هرایاسرتراتژیه تفکیرک های کاهش فقر روستایی در این شهرستان بمهمترین استراتژی

 آورده شده است. (WT( و استراتژی تدافعی )STاستراتژی رقابتی و تنوع )

 ( استراتژی تهاجمیSO:) 1- ای افکار و کارهای کوچک و جدید توسط بومیان و مهاجران بازگشتی به روستا که دار ایجاد کسب و
ز، های محلی با توجه به وجود بازار مصرف در تبری( افزایش تولیدات دامی و فرآوری آن در کارگاه2های جدیدی هستند، ایده

ها مهرود، قوروچای و رودهای فصلی، چشمندی از آب رودخانه زرینهبهره( امکان 3میاندوآب، بناب، مراغه، ملکان و سایر شهرها، 
شگری روستایی، دستی و گرد( توسعه صنایع4های نوین آبیاری، ها در جهت توسعه باغداری و کشاورزی دیمی با روشو قنات

 های دوم.عشایری، طبیعی و خانه

 استراتژی محافظه( کارانهWO :)1خش خصوصی تسهیالت دولتی و مشارکت ب گردی با استفاده ازکید بر بومبا تأ ( توسعه گردشگری
های نوین آبیاری به یجاد روش( توسعه کشاورزی دیمی با ا2در جهت افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال مولد و پایدار، 

وسط دولت با دم و شیر از روستاییان ت( خرید تضمینی گن3هری، ش-رود و کاستن از فرایند مهاجرت روستاکمک آب رودخانه زرینه
انگی فرآوری ایجاد کسب و کارهای کوچک خ( 4ر مدیریت مشارکتی در ادارات و نهادها، وجود روحیه همکاری دتوجه به

 و ...  محصوالت دامی )لبنیات، پش  و ...( و محصوالت باغی و زراعی

 ( استراتژی رقابتی و تنوعST :)1تروشیمی، وجه به وجود شهرک صنعتی میاندوآب، پتروستایی این بخش با گذاری در صنایع ( سرمایه
( 3، تی در این بخشتوسعه زراعت و باغداری و جذب کارگران خدما( 2های الزم، دستی و معدنی متعدد و وجود زیرساختصنایع

ر بارش برف، باطی در اثه ارتن جادتکمیب میانگذر میاندوآب به میانه )سرچ ( و دسترسی روستاها به آن و کاهش احتمال قطع شد
شاغب موسعه گردشگری و افزایش زایی در زمینه تهای اشتغالروکراسی اداری دریافت وامبگذار با حب مشکالت جذب سرمایه( 4

 و ... .کاذب 

 ( استراتژی تدافعیWT :)1 ) ر زمان ال و دها در مواقع سرد سجلوگیری از هدر رفتن آب قناتاجرای طرح مدیریت آبخیزداری و

ردم نسبت مش اعتماد ( حب مشکالت ضمانت بانکی )اعتبارات( توسط مسئولین و مدیران محلی و در جهت افزای2خشکسالی، 

کشی، های ناقص و انتقال گاز لولهها و پروژه( تکمیب طرح4( کشت محصوالت با نیاز آبی ک  در جهت رونق کشاورزی، 3آنان، 

 (.5برخوردار و ... )جدول  آب و تلفن به روستاهای عدم
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 های کاهش فقر روستایی در شهرستان باروق. مهمترین استراتژی5جدول 

SWOT قوت( هاS) ضعف( هاW) 

 

8S- ب گجود بازار سنتی دام یا میدان دوّاب در روستای و 
9S-  هانهای ارتباطی فرعی با سایر شهرستاراهوجود 

17S- این بخش و  های گردشگری مختلف دروجود جاذبه
 امکان ایجاد مشاغب جدید.

18S- (.اال بودن تولیدات دامی )مانند پنیر گوسفند و ب.. 

19S- بافی، سبدبافی و بافی، جاجی دستی )قالیوجود صنایع
.)... 

20S- ینوجود دامداری )دام کوچک( سنتی در روستاهای ا 
 بخش و وجود عشایر غیور.

23S-  شنبه پیرامون سهایجاد مشاغب مختلف خدماتی در
 بازار گب 

26S- جود اراضی حاصلخیز زراعی دیمی و مرتعی و
 گوناگون 

4W-  وجود مشکب دسترسی فضایی در بخش باروق به دلیب
 کوهستانی بودن منطقه

6W- اصبمشکب دسترسی روستاها به شهر میاندوآب به دلیب ف 
 دور 

7W- فقدان مراکز فرآوری محصوالت کشاورزی 

8W- ن ت بودن غالب روستاها و کاهش نیروی جوامهاجر فرس
 روستاها 

12W- .کاهش اعتماد مردم به شورا و دهیاری 

13W- خاب ات شوراها و حتی انتای در انتخابغلبه تفکر طایفه
 دهیار.

14W- ین بخشعدم توسعه گردشگری ا 

17W- های اخیردن کشاورزی در طی سالاز رونق افتا. 
 

 W-Oاستراتژی  S-Oاستراتژی  (O) هافرصت

4O- های دوم  افزایش تعداد خانه 

9O- وجود پدیده مهاجرت برگشتی در سطح بخش 

14O- ا بی خرید شیر توسط تاجران تبریزی و ارتباط فضای
 تبریز

15O-  افزایش فرصت جهت ایجاد کسب و کارهای جدید
 بخصوص در زمینه دامی و گردشگری عشایری.

16O- و باغی( و امکان توسعه کشاورزی دیمی )زراعی 
 های نوین آبیاری.ایجاد روش

18O- و سد  مندی از آب رودخانه زرینه رودامکان بهره
 نوروزلو.

19O- و  غالغانهای با ارتفاع بلند مانند کوه آوجود کوه
 قره قشون

21O- های معدنی در پیرامون روستاهای وجود چشمه
 بخش

9O-17S: ماتی، ایجاد کسب و کارهای کوچک و جدید )خد
ه ککشاورزی، صنعتی( توسط مهاجران بازگشتی به روستا 

 های جدیدی هستند.دارای افکار و ایده
14O-20S-18S افزایش تولیدات دامی و فرآوری آن در :

یز، های محلی با توجه به وجود بازار مصرف در تبرکارگاه
 میاندوآب، ملکان و سایر شهرهای پیرامون.

18O-26S :های سطحی و از آبمندی امکان بهره
 زیرزمینی موجود در جهت توسعه کشاورزی کوچک مقیاس

 های نوین آبیاریبا روش
4O-21O-19S توسعه صنایع دستی و گردشگری :

 های دوم در سطح بخشروستایی، عشایری، طبیعی و خانه

4O- 14W :از  ادهگردی با استفتوسعه گردشگری با تأکید بر بوم
در جهت افزایش بخش خصوصی تسهیالت دولتی و مشارکت 

 درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال مولد و پایدار.
16O- 17W- 8W :های توسعه کشاورزی دیمی با ایجاد روش

 اجرتز مهرود و کاستن انوین آبیاری به کمک آب رودخانه زرینه
 جوانان روستایی به شهر.

14O- 12W: خرید تضمینی گندم و شیر از روستاییان توسط 
 نان.ه آببه کمک مسئولین روستایی و افزایش اعتماد مردم  دولت

15O-7W :  ایجاد کسب و کارهای کوچک خانگی فرآوری
 اعیزر محصوالت دامی )لبنیات، پش  و ...( و محصوالت باغی و

14O-4W ی های ارتباطی و بهبود ارتباط فضای: توسعه راه
 .بخش با پیرامون و فراپیرامون

 W-Tاستراتژی  S-Tژی استرات (T) تهدیدها

1T-  ومشکب دسترسی فضایی به شهر میاندوآب، مراغه 
 ملکان

4T- وقکمبود امکانات حمب و نقب شهری در منطقه بار 

8T- تضعیف اعتماد مردم به نهادهای عمومی در اثر 
 ها.ها یا ضعف طرحناقص ماندن پروژه

12T-  های تجاری و درآمد ناشی از فعالیت باال بودن
 ال کاذب در خارج از بخش.اشتغ

15T- های واممشکالت ضمانتی دریافت. 

17T- معدنی و پتروشیمی عدم توسعه صنایع 

18T-  آبی در سال های اخیربروز خشکسالی و ک 

20T-  خشک شدن دریاچه ارومیه و خطرات ریزگردهای
 دریاچه.

17T-19Sگذاری و توسعه صنایع پایین دست : سرمایه
 برندسازی صنایع دستی معدن و پتروشمی و

12T-26S : توسعه زراعت و باغداری و جذب کارگران
 خدماتی در این بخش.

18T-20T-8S:  توسعه مشاغب خدماتی در اطراف هفته
ر لی دکسابازار و مسیرهای منتهی به آن با توجه به بروز خش

 های اخیر و خشک شدن آب دریاچه ارومیه.سال
1T- 17S: و  ب به میانه )سرچ (توسعه میانگذر میاندوآ

 دسترسی روستاها به آن و توسعه گردشگری این بخش
15T-17S:  توسعه گردشگری و افزایش مشاغب کاذب و

گذار با حب مشکب بروکراسی اداری دریافت جذب سرمایه
 ها.وام

17W- 18Tز : اجرای طرح مدیریت آبخیزداری و جلوگیری ا
 لی.در زمان خشکساها در مواقع سرد سال و هدر رفتن آب قنات

15T-12W : حب مشکالت ضمانت بانکی )اعتبارات( توسط
ش زایمسئولین و مدیران محلی )شوراها و دهیار(و در جهت اف

 اعتماد مردم نسبت آنان
20T-17W  :  کشت محصوالت با نیاز آبی ک 
8T-8W: گاز لوله های ناقص و انتقال ها و پروژهتکمیب طرح

 از های عدم برخوردار و جلوگیریکشی، آب و تلفن به روستا
 مهاجرت جوانان روستایی

 1401های تحقیق، مأخذ: یافته

 
اخته شده ستراتژیک پردهای کاهش فقر روستایی در محدوده مورد مطالعه به تحلیب موقعیت استقرارپذیری اپس از مشخص شدن استراتژی

هرا، م از قروتضرب هرر کردا راهبرد از طریق محاسبه میانگین ضریب تغییرات است. چنانچه، تشکیب جدول میانگین نهایی و نمودار تعیین نوع

تحقیرق اسرت.  اهبرد مورد نظررنوع ر ۀ تر در این نمودار نشان دهندصورت جداگانه انجام پذیرفت. مثلت کوچکها بهها و فرصتها، تهدیدضعف
راهبررد اولویرت ( بیرانگر 194/0هرا برا میرانگین نهرایی، و فرصرت 259/0ها با میانگین نهایی، تر )ضعفلذا، در شهرستان باروق، مثلث کوچک

 (.3 شکبباشد )( میWOکارانه )محافظه
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 برای شهرستان باروق  SWOT تحلیل . تعیین موقعیت استقرارپذیری استراتژیک در3شکل 

 
راهبردهرای  بنردیتونی و بیرونی و اولویعوامب در ادامه به بررسی و سنجش میزان جذابیت SWOTپس از انجام مراحب مختلف تکنیک 

ه نشران داد، در شهرسرتان پرداخته شد. نتایج حاصرل QSPMریزی استراتژیک کمی در شهرستان باروق با استفاده از ماتریس برنامه فقر کاهش
سعه ، ایجاد و تو71/2زان جذابیت دستی با میصنایعمی و برندسازی یو پتروش گذاری و توسعه صنایع پایین دست معدنباروق راهبردهای سرمایه

ردشگری باروق با تأکید ، توسعه گ21/2های اقتصادی )خدماتی، کشاورزی، صنعتی( با میزان جذابیت کسب و کارهای کوچک روستایی در بخش
ندوآب به میانه )سرچ ( ر میاو تکمیب پروژه میانگذ 11/2استفاده از تسهیالت دولتی و مشارکت بخش خصوصی با میزان جذابیت  وگردی بر بوم

ایی در شهرستان براروق عنوان مهمترین راهبردهای کاهش فقر روستبه 05/2و در جهت توسعه گردشگری و دسترسی فضایی با میزان جذابیت 
ت، اعطرای سرهرای زیادی هر  که دارای تعداد فق شهرستانتوان گفت، مهمترین راهبردهای کاهش فقر روستایی در این باشند. بنابراین میمی

 (.6باشد )جدول های دولت میها و حمایتبخشی اقتصاد روستایی و سیاستاعتبارات خرد، تنوع
 

 . جذابیت نهایی راهبردهای کاهش فقر روستایی در شهرستان باروق6جدول 

 رتبه جذابیت نهایی راهبردها

 1 71/2 دستیه صنایع پایین دست معدن و پتروشمی و برندسازی صنایعگذاری و توسعسرمایه

 2 21/2 های اقتصادی ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی در بخش

 3 11/2 ی گردی با استفاده از تسهیالت دولتی و مشارکت بخش خصوصتوسعه گردشگری با تأکید بر بوم

 4 05/2 های دوم توسعه صنایع دستی، گردشگری روستایی، عشایری، طبیعی و خانه

 5 045/2 ه میانگذر میاندوآب به میانه و در جهت توسعه گردشگری و دسترسی فضاییتکمیب پروژ

 6 028/2 زایی های اشتغالت بروکراسی اداری دریافت وامگذار با حب مشکالجذب سرمایه

وز ر اثر برداورزی های منتهی به هفته بازار گب با توجه به کاهش تولیدات کشتوسعه مشاغب خدماتی در مسیر
 کسالی خش

02/2 7 

 8 004/2 مونی پیراهای فرآوری محصوالت دامی با توجه به وجود بازار مصرف در فضاهاایجاد و توسعه کارگاه

 9 001/2 توسعه زراعت و باغداری و جذب کارگران خدماتی در این بخش

 10 97/1 ایجاد کسب و کارهای کوچک خانگی فرآوری محصوالت دامی، باغی و زراعی 

وستایی رجوانان  مهاجرت رود و کاستن ازهای نوین آبیاری به کمک آب رودخانه زرینهکشاورزی دیمی با روش توسعه
 به شهر

96/1 11 

 12 95/1 های ارتباطی روستایی و بهبود ارتباط فضایی بخش با پیرامون و فراپیرامون.توسعه راه

 13 91/1 و شورپسندکشت محصوالت با نیاز آبی ک  و مقام به ک  آبی )بهکاشت( 

 14 90/1 های نوین آبیاریبا روش های سطحی و زیرزمینی موجود جهت توسعه کشاورزی کوچک مقیاسمندی از آببهره

تماد فزایش اعاجهت  حب مشکالت ضمانت بانکی )اعتبارات( توسط مسئولین و مدیران محلی )شوراها و دهیار(و در
 مردم نسبت آنان

85/1 15 
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 رتبه جذابیت نهایی راهبردها

ری از ر و جلوگیهای ناقص و انتقال گاز لوله کشی، آب و تلفن به روستاهای عدم برخورداا و پروژههتکمیب طرح
 مهاجرت جوانان روستایی

82/1 16 

ل و در قع سرد سایرزمینی در مواهای زها و چشمهاجرای طرح مدیریت آبخیزداری و جلوگیری از هدر رفتن آب قنات
 زمان خشکسالی

78/1 17 

 18 76/1 گندم و شیر از روستاییان توسط دولت به کمک مسئولین روستا خرید تضمینی
 1401های تحقیق، مأخذ: یافته

 
دارای  ین راهبردهرایدسرتی یکری از مهمتررتوان گفت، توسعه صنایع پایین دست معدن و پتروشمی و برندسازی صرنایعبه این ترتیب می

حردوده، بردون کسرب مسال است که غالرب معرادن ایرن  30روق است. چنانچه، بیش از اولویت اجرایی در راستای کاهش فقر در شهرستان با
ود و در شرن منتقرب مریبرداری است و به صورت خام به خارج از شهرستامجوزهای الزم و رعایت اصول و ضوابط زیست محیطی در حال بهره

خریب اراضری تحاصله، ضمن  طوری که، با دپوی ضایعاتاست. به این مدت، کشاورزان و دامداران روستایی را با مشکالت متعددی روبرو کرده
هرای معردنی آبری و چشرمه مردم، به علت قرار گرفتن در نواحی مرتفع، با تشدید فرسایش آبی و بادی در محب، موجب آلودگی گسرترده منرابع

گذاری صورت سرمایه اند. لذا، دردهتلفات شدوچار ای اخیر ههای روستاییان در همین سالاند که در نتیجه آن، بسیاری از احشام و دامموجود شده
 (.1 تصویرتوان به اشتغال مولد و درآمدهای پایدار دست یافت )در این حوزه می

 

  
های معدنی شهرستان باروق و خام فروشی آن. ظرفیت1تصویر   

 
پرایین دسرتی  ایجراد صرنایع توان اقدام برهآباد، میسلیمان همچنین با توجه به وجود پتروشیمی شهرستان میاندوآب در اراضی روستای گب

هرای ق دارای جاذبرههرسرتان براروصنعت پتروشیمی نموده و با ایجاد اشتغال مولد و پایدار از میزان فقر در این منطقه کاست. عالوه بر ایرن، ش
یجراد ابرومگردی و  وستند. لرذا، توسرعه گردشرگری گردشگری )طبیعی، تاریخی، عشایری و ...( ک  نظیری است که در سطح منطقه مشهور ه

ل و ایجراد اشرتغا د ضمنتوانهای مختلف )کشاورزی، صنعتی و خدمات( با حمایت دولت و بخش خصوصی میکسب و کارهای کوچک در زمینه
 (.2 تصویر) بکاهددرآمد از میزان فقر روستایی 
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 باداملو ب( آبشار روستای الف( حمام تاریخی روستای حیدرباغی

  
 ق( طبیعت روستای تک آغاج ه( منطقه گردشگری سد نورزلو

 های گردشگری شهرستان باروق. تعدادی از ظرفیت2تصویر 
 

 گیرینتیجه
-سرتهای مبارزه با فقر همان اندازه که به کرارایی سیاحال، برنامهرود. بااینبه شمار می اجتماعات محلی توسعه راهفقر یکی از مباحث مه  در 

آگراهی از  ترتیب بررسی واینی فقر و دالیب و پیامدهایش نیز نیاز دارد. بهگذاری و شیوه اجرای برنامه نیاز دارد، به شناخت ابعاد گوناگون پدیده
وامب رسیدن ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت است. از سوی دیگر، یکی از مهمترین عنخستین گام در راه برنامهوضعیت فقر در یک جامعه، 
المللری بروده و های بریننامرههای عمرومی و موافقتهای کاهش فقر است. کاهش فقر همواره هدف اساسی سیاستبه عدالت اجتماعی، برنامه

بوده و بسریاری از  2015است. این موضوع یک عنصر محوری در بحث و گفتگوی دستور کار توسعه پسا  1نخستین هدف از اهداف توسعه هزاره
اند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی و ارزیابی راهبردهای کراهش های اجتماعی خود را بر محور کاهش فقر قرار دادهها سیاستکشور

های روستایی شهرستان باروق تدوین شده است. نتایج حاصله نشان داد، در سطح شهرستان باروق مهمترین راهبردهای کاهش فقر در سکونتگاه
 عبارتند از؛ فقر روستایی 

 دستی.و برندسازی صنایع مییگذاری و توسعه صنایع پایین دست معدن و پتروشسرمایه -
 های اقتصادی )صنعت، خدمات، کشاورزی و گردشگری(. ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک روستایی در بخش -
 صی. لتی و مشارکت بخش خصوگردی با استفاده از تسهیالت دوهای بومتأکید بر توسعه خانه وتوسعه گردشگری  -
 های دوم. توسعه صنایع دستی )برندسازی آن(، گسترش گردشگری روستایی، عشایری، طبیعی و خانه -

                                                 
1. MDGs 
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یرامون این های شغلی پتکمیب پروژه میانگذر میاندوآب به میانه در جهت توسعه گردشگری، تسهیب دسترسی فضایی و افزایش زمینه -
 جاده.

 زایی. بارات اشتغالدریافت تسهیالت و اعتبرای یربومی با تسهیب بروکراسی اداری گذار بومی و غجذب سرمایه -
در اثرر برروز  یدات کشاورزیهای منتهی به هفته بازار گب سلیمان آباد و باروق با توجه به کاهش تولتوسعه مشاغب خدماتی در مسیر -

 خشکسالی.
 رامون.با توجه به وجود بازار مصرف در فضاهای پی (نیاتهای فرآوری محصوالت دامی )لبایجاد و توسعه کارگاه -

درصد این معادن را افراد غیربومی و  99در این میان شهرستان باروق با توجه به وجود ارتفاعات زیاد دارای معادن غنی زیادی است. ولی مالکیت 
طبیعتراً روا نیسرت . تررین بهرره و سرهمی ندارنردکوچرک ،ساکنان شهری بر عهده دارند و اهالی منطقه )روستاییان(، از عواید حاصله از معرادن

باروق گرردد. بنرابراین، برا اعطرای مالکیرت  شهرستانرونق و ضعیف گیر اقتصاد ک محیطی حاصب از فعالیت این معادن، دامنمخاطرات زیست
تحررک ایرن شهرسرتان را بره صاد ضعیف و بیتوان اقتپایین دستی معدن میایجاد صنایع ومعادن به خود روستاییان و جلوگیری از خام فروشی 

-توان اقدام به ایجراد صرنایع پرایینآباد، میسلیمانوجود پتروشیمی شهرستان میاندوآب در اراضی روستای گبچرخش آورد. همچنین با توجه به

براروق دارای  شهرسرتانم به ذکر است که دستی صنعت پتروشیمی نموده و با ایجاد اشتغال مولد و پایدار از میزان فقر در این منطقه کاست. الز
-وکارهای کوچک در زمینهنظیری بوده و توسعه گردشگری و بومگردی و ایجاد کسبهای گردشگری )طبیعی، تاریخی، عشایری و ...( ک جاذبه

ایجراد  شهرسرتانار در این مولد و درآمدهای پاید اشتغال دتوانهای مختلف )کشاورزی، صنعتی و خدمات( با حمایت دولت و بخش خصوصی می
صرورت خرام از . عالوه بر این، با توجه به اینکه عمده درآمد ساکنان این شهرستان از بخش دامداری اسرت و شریر تولیردی دامرداران برهنماید

دامرداری و اقتصراد اشرتغال و درآمرد برر رونرق  ایجرادعالوه بر  ،های فرآوری محصوالت لبنیتوان با ایجاد کارگاهشود، میشهرستان خارج می
(، محمدی و همکاران 1393توان گفت نتایج حاصله با نتایج تحقیقات یوسفی و همکاران )روستایی افزود. لذا با عنایت به نتایج تحقیق حاضر می

(، والیی 1398(، صدر موسوی و همکاران )الف1400هیر و والئی )(، آقایاری1400(، والئی و همکاران )1395) حسینی و رزاقی بورخانی(، 1395)
(، دیرائو و همکراران 2016(، میلرور و مالیرک )1400(، قنبری و والیی )ب1400هیر و والئی )(، آقایاری1399(، صدرموسوی و همکاران )1398)
  ( و غیره در یک راستا قرار دارد.2022(، شاکری و همکاران )2021(، ویواد و همکاران )2019و همکاران ) (، جمز2019)
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ABSTRACT 
Introduction Poverty has long been one of the greatest problems of human societies and is a social, 

economic, cultural and political reality that and now society, despite the huge changes that have taken place 

in various fields of science, is facing and from The main concerns of planners in rural areas are to achieve 

sustainable development. The most important purpose of this study is to investigate strategies to reduce 

poverty in rural areas of Barouq County. 

Purpose of the research:Considering the geographical distribution of nomads in Iran and the need 

to determine the area of this community with a special method of activity and conducting specialized 

research and studies, the purpose of this study is to determine the area of Iranian nomads based on 

available sources and census results of nomadic tribes in 1987. 1998 and 2008. 

Methodology In terms of practical purpose and in terms of nature and descriptive-analytical method, 

library and field methods were used to collect data and information. In this study, by conducting 19 semi-

structured interviews, the most important strengths, weaknesses, threats and opportunities of Bavargh city 

were identified and then to weight and rank each of the internal and external factors in the SWOT matrix 

from 12 points of view. The opinions of 17 people from the statistical community were used to finalize the 

strategies. SWOT analysis and quantitative strategic planning matrix (QSPM) were used to analyze the data 

and information. 

Geographical area of research The geographical area of this research is Barouq County of West 

Azerbaijan province.  

Results and discussion In this County, investment strategies and development of downstream mining and 

petrochemical industries and branding of handicrafts with an attractiveness of 2.71%, creation and 

development of small rural businesses in economic sectors (services, agriculture, industry) with a rate of / 21 

2, Barooq tourism development with emphasis on ecotourism using government facilities and private sector 

participation with a rate of 2.11 and completion of Miandoab to Sarcham intermediate project and for 

tourism development and spatial access with a rate of 2.05% as the most important Strategies were 

identified. 

Conclusion The results showed the development of downstream mining and petrochemical industries and 

branding of handicrafts, creation and development of small businesses, tourism development with emphasis 

on the development of ecotourism houses and the establishment and development of workshops for 

processing livestock products (dairy) And livestock development are the most important strategies to reduce 

poverty in rural and nomadic areas of Barouq County. 
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