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  چکیده

مـورد   که به واسطه تبعـات سـوء خـود،    اندداده ري روزگار معاصر ما را شکل از جوامع شهناپذیري  هاي فقر، بخش جداگستره

سـخن در  و  ي اسـت فقـر اقتصـاد  هایی، تصور عام در خصوص بسط چنین گستره. گرفته اندتوجه جوامع محلی و جهانی قرار 

اما . هستندو یا با مشکل مواجه بوده است که در دستیابی به نیازهاي اولیه زندگی ناتوان  ساکنانی یادآورها این گسترهخصوص 

هایی تـا چـه   گیري و بسط چنین سکونتگاهدر شکلبه عنوان مهمترین خصیصه آن درآمد اقتصاد و گذاري ه راستی میزان اثرب

  ها، اثرگذارند؟هایی دیگري در بسط این گسترهو آیا مولفه بودهمیزان 

صادي، اجتماعی، کالبـدي  هاي چندبعدي اقتحکایت از اثرگذاري مولفه ،هاي فقرگستره گیري و بسطشکلکنکاش در خصوص 

هـاي فقـر و روشـنگري در    هاي مـوثر در بسـط گسـتره   گذاري مولفههدف پژوهش حاضر، شناسایی میزان اثر .دنو محیطی دار

در بسط و توسعه چنین  کارشناسان عام هايعنوان مهمترین مولفه در باور ههاي اقتصادي بخصوص میزان همبستگی خصیصه

جهـت  . اسـت  تحلیلـی توصـیفی ـ    روش ،گرفته شده کار به تحقیق روش مذکور هدف به تیابیدس منظور به. هاي استگستره

-با استفاده از روي هـم  (AHP)و روش ارزیابی فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی  Delphiشناسایی ارتباطات ذکر شده، از تکنیک 

  .ه استشد استفادههاي فقر به عنوان مدل شناسایی گستره (GIS)ها در سیستم اطالعات مکانی گذاري الیه

، دو مولفـه   )اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و محیطـی ( مولفه مورد بررسی  4ه از میان حاضر حاکی از آن است ک نتایج پژوهش

درصـد   57با همبسـتگی   فقر داشته و مولفه اقتصاد يهاگیري و بسط گسترهمحیطی و کالبدي بیشترین همبستگی را با شکل

بـه عنـوان   بـه طـور معمـول    کـه   خانوارهـا  یصـه درآمـد  همچنین خص. یی قرار داردهاتگی با چنین گسترهدر رتبه سوم همبس

الیی برخـوردار نبـوده و   درصـد از همبسـتگی بـا    22بـا   ،دشوهایی از آن یاد مینین سکونتگاهمهمترین عامل موثر در بسط چ

هـاي  گیـري و بسـط گسـتره    مبستگی بیشتري در شکلر تکفل از هبیکاري و میزان بانرخ اقتصادي دیگري چون  هايخصیصه

  .فقري برخوردارند

  

  شهر کاشمر ،AHp ، Delphi درآمد خانوار، نرخ بیکاري، فقر، ي اقتصاد شهري، گستره: واژگان کلیدي

 

  



  مقدمه 

اریخی توسـعه  در فرآیند ت سازتمدن ینقش ی کهاسکان .یکی از مسایل عمده جهان امروز اسکان بشر به دنبال شهرنشینی است

-اگر شهرها را به عنوان پدیده .اندشهرها به مثابه برترین سطح اسکان، کانون ایفاي این نقش مهم بودههمواره  و جوامع داشته

یابنـد، در نظـر   در فضا تکامل یافته و با گذشت زمان رشـد مـی  و ند، شواي خاص ایجاد می در نقطهکه » ـ زمانی مکانی«هاي 

یافته با درجات گوناگونی تبلور  جهان که در نقاط شهري مختلف دادهناپذیري از این پدیده را شکل  جدا گیریم، فقر نیز بخش

  .است

 کارهـاي نظـام و نهادهـاي حـاکم بـر جامعـه اسـت       معرفی نمود که حاصل سـازو  اقتصادي ـ باید یک مقوله سیاسیفقر را می

 "تبلور فضایی فقـر "یابد ناسی که خاص این مقاله است، اهمیت میکه در مقوله فقر، در حوزه شهرش آنچه .)3891 پالیزبان،(

-فرسوده، بافت يها، بافتهاي فقرگسترهگیري و بسط توان در قالب شکلمیرا در شهرها  "تبلور فضایی فقر" .استها در شهر

اشتغال کاذب، بار تکفـل   با مشکالت حاد در خصوص مهاجران فقیر، بیکاري،حاشیه نشینی  و اسکان غیررسمی هاي ناکارآمد،

؛ 1389؛ پالیزبــان، 1383مرصوصــی ،(ي چــون از ایــن دســت مشــاهده نمــود و مــوارد 1)وندالیســم(بــاال، خشــونت و نــاامنی 

متفاوت خود در شـهرها نـاظر    گیريبا اشکال، عناوین و علل شکل "رهاي فقپهنه" .)1388 راد،رضایی ، بمانیان و1381پیران،

هـایی روبـرو بـوده و    که از لحاظ دستیابی به خدمات و امکانات شـهري بـا محـدودیت    استجمعیت  بر محل اسکان بخشی از

. یسـت از  شـرایط مطلـوبی برخـوردار ن   ) اجتماعی، اقتصادي، کالبدي ـ فضایی و محیطـی   (کیفیت زندگی در ابعاد مختلف آن 

در . نمـوده اسـت  ر مطـرح  فقـ  هـاي گسترهایجاد عامل در  مهمترینبه عنوان  عامل اقتصاد راهاي صورت گرفته، عموم پژوهش

ها، محدود به عامل اقتصاد نبوده و تالش گشته تا عوامل موثر دیگري نیز مـورد شناسـایی   پژوهش حاضر شناسایی این گستره

  :از این رو پژوهش حاضر تالشی است جهت روشنگري در خصوص .قرار گیرند

 هاي فقر رهدهی و بسط گست شناسایی سایر عوامل موثر در شکل -

  هاي فقر بستگی این عوامل با گسترهممیزان ارتباط و ه -

 هاي فقر اقتصادي با گستره هاي عامل بستگی خصیصهممیزان ارتباط و ه -

   .تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است روش، روش تحقیق به کار گرفته بنابر ماهیت پژوهش

هاي عامل اقتصـادي و دیگـر     ادبیات فقر شهري، خصیصه یبررس از مناسب تحلیلی روند یک اجراي جهتابتدا در این راستا 

ها در قالب دو مدل مبتنی بر این خصیصه ،در مرحله بعد. اند شدههاي فقر استخراج گیري و بسط پهنهدر شکل موثر عوامل

AHP   وDelphi ده اسـت شـ  گرفتـه قـرار   و بررسی مورد شناسایی ،ونهنمشهر کاشمر به عنوان هاي فقر شهري در گستره. 

، میـزان  )درصد 88(در مقایسه با میانگین شهري کشور با نرخ اشتغال  )درصد 94(شاخص نرخ اشتغال کل در شهر کاشمر 

باال بودن نرخ اشتغال در شهر کاشمر از یک سو بیانگر ظرفیت باالي این شـهر در راسـتاي تـامین    . دهد باالتري را نشان می

فراد بومی  به سایر نواحی استان و کشور بوده و از سوي دیگر نقطه جـاذب بـراي   معیشت ساکنین و جلوگیري از مهاجرت ا

   .ساکنین سایر نقاط است

گـذاري عوامـل و   هـاي همبسـتگی آمـاري میـزان اثر    لیـل هاي فقر، در مرحله نهایی و به کمـک تح با شناسایی پهنه سپس

ارزیابی   نظام قالب در تواندمی حاضر پژوهش مقاله، هدف به توجه با .است داده شدهقرار هاي اقتصادي مورد ارزیابی خصیصه

هـاي اقتصـادي در ایـن    هاي فقر و میزان اثرگذاري خصیصـه حوزه شناسایی گستره در را جدیدي هايیافته خود، و تحلیلی

   .نماید ارائه میان

  

  

  

  



  نظري مبانی 

  فقر -

روانشناسـی،  سیاسـت،  شناسـی،   اقتصـاد، جمعیـت   هایی چونحوزهبا  اي است چند بعدي که، پدیدهعلمی از منظر محافلفقر 

 نمایـد مـی  مشـکل  آن از دقیـق  و جـامع  یتعریف ارائه فقر، بعدي چند ماهیت دلیله ب. یابد ارتباط می... ، شهرسازي و جغرافیا

 دلیـل  که به شود می مرتبط مادي هاي خواسته به باید اذعان نمود که اساسا فقربا ذکر این مطلب  .)1377،56کاشی، خداداد(

 ایـن  و آیـد  مـی  بوجود تحصیل بهداشت و مسکن، خوراك، تأمین ي زمینه در نیازها حداقل شدن برآورده در ناکافی ابزارهاي

خداداد کاشی، ( گیرد می خود به تري وخیم حالت هاي مختلف تبعیض اعمال و شغلی هاي فرصت به دسترسی عدم با وضعیت

1381،9(.    

 .نمایـد باشد، تعریف مـی  می آن فرد مستحق هر که هایی فرصت و ها دارائی از محرومیت را فقر ، (ADB)2آسیا ي توسعه بانک

 هـاي  رژیـم  انـواع  کسب براي منابع فقدان ذکر نمود که با فقیر توان می زمانی را جمعیتی هايگروه« :که دارد اذعان  3تانسند

 دو راونتري و بوت .(Townsend,1985,67) »باشند مواجه زندگی، معمول و امکانات شرایط و هافعالیت در مشارکت غذایی،

ها  پوست فقر براي سیاه، شرق آمریکا در. نموده اندمطرح  4فقر را در دو سطح فقر مطلق و نسبی مبحث حاضر، پیشگامان از نفر

شـود و ایـن    نظر می ها صرف التینکنند که آفریقایی تبار هستند و از  آنجلس مناطقی را فقیر اعالم می شود و در لس تعریف می

فقـر   هـا  آن بـه کمـک  هاي آماري وجود دارد که  روش ،به جز این. تر از میدان فقر است دهد که معنی فقر خیلی مهم نشان می

    ).1381،11کاشی،  خداداد( دشو تعریف می

  

  فقر تعاریف  - 1جدول

  فقر ریفاتع  سال  پردازنظریه

Booth  1889  
جلوه در مقایسه : فقر نسبی /عدم توانایی در تامین احتیاجات: فقرمطلق ./لق و نسبیتمایز مابین فقر مط

  هاسطوح زندگی انسان

Rowntree 1941  
فرد دسترسی به منابع : فقر ثانویه/ عدم تامین نیازهاي اولیه و اساسی: فقر اولیه./ تمایز بین فقر اولیه و ثانویه

  را براي افزایش سطح معاش خود ندارد آن ه را داشته ولی توانایی استفاده ازیاول

Townsand  1979  
ها و شرایط و امکانات معمول هاي غذایی، مشارکت در فعالیتافرادي با عدم توانایی در کسب انواع رژیم

  زندگی

Sen  1981  
ا هم تواند بهاي متفاوت میها و زمانفقر به محرومیت اشاره داشته و نسبی است، به همین لحاظ در مکان

  فرق داشته باشد

ADB -  باشدهایی که هر فرد مستحق آن میو فرصت ییمحرومیت از دارا  

  نگارندگان: ماخذ

  

  فقر شهري ي گستره -

فقر را چنین  ي گستره 1970آبرامز در  .معرفی نمودهاي شهري باید بازنمود فضایی ـ مکانی فقر در پهنه  هاي فقر را می گستره

یا از کسانی که مالک ملک در حال انحطاط  ،تهی دست پدید آید هاي نشینان ی که از انبوه اجارهیها حلهم« :نموده استمعرفی 

( » آمـده باشـد   هـا در  قانونی آن تواند قانونا ملک ساکنان به شمار آید و یا به تصرف غیر ها میاند، زمین این قبیل خانه خویشتن

و از آن در جوامـع کهنسـال    نبودهاي تازه در ادبیات شهرشناسی پدیده شهري، هاي فقراگرچه گستره .)1384،16ایوانز، پاتر و

داري بـه   اي اسـت کـه بـا ورود سـرمایه     هایی در ابعاد گسترده و به صورت مجتمع، پدیـده  اما چنین سکونتگاه شود، یاد میهم 

 هاي جغرافیایی عینیت یافته است هداري صنعتی و برهم خوردن نظام بومی سکونت در گستر یعنی سرمایه ،دومین مرحله خود

این امر  .یابدهاي صنعت قوام اروپاي غربی و امریکاي شمالی بر شانهشهرهاي بایست چون  شهر میچراکه  ؛)1381،31پیران، (

سـو و استحصـال بخـش کشـاورزي در      کننده بخش سوم اقتصاد یعنی رشد خدمات از یک با رشد خیره 5در کشورهاي جنوب



در کشـورهاي توسـعه    شهر نشینی به شکل فزاینـده از این رو  .(Mansoor Rezaee,2010,68) رخ دادگر سوي روستاها از دی

هاي مناسب افتد که تمامی مهاجران قادر به سکنی گزینی در گسترههاي سریع روستاییان اتفاق مینیافته در حالی با مهاجرت

کنند کـه داراي اسـتانداردهاي پـایینی از لحـاظ      با درآمد انتخاب می هایی را متناسبشهري نبوده و به واسطه فقر خود، مکان

هـاي متفـاوت در شـهرها     هاي فقر در قالب و گونـه  در پی چنین روندي است که پهنه .)1373شکویی، ( هستندکیفیت زندگی 

  .(UN_Habitat,2005)یابند و در گذر زمان بسط می گرفتهشکل 

  & Clark,2003  (Cohen,2006;Larson؛1375؛ گیلبـرت و گـاگلر،   1384و ایـوانز  ؛ پاتر 1379چیما، (مرور متون مختلف 

و  6گیلبـرت براي مثـال،  . نشانگر تلقی نسبتا مشابهی از پیامدها و اثرات سوء شهرنشینی فزاینده در کشورهاي جهان سوم است

ب و سازي شهري، بیکاري و اشتغال کاذ انباشتگی شهري، شکاف شهري ـ روستایی و مهاجرت انبوه و به تبع آن بزرگ  ،7گاگلر

گیري اقتصاد غیررسمی و معضل مسکن و فقر شهري را از جمله پیامدهاي شهرنشـینی در جهـان سـوم قلمـداد     ناقص و شکل

رویـی و   نیز کمبود خدمات عمومی، مسکن نامناسب و ناکافی، پراکنده 9و وارول 8الرسن .)1388پور، برك: برگرفته از( کنند می

  .)1388پور، برك(اند نمودهآلونکی، فقر شهري و بحران بهداشت را از جمله نتایج شهرنشینی شتابان ذکر  توسعه

کـه   10کنفـرانس اسـکان بشـر    مـین ها در کشورهاي جهان تا حدي است که در دو عمق بحران و مشکالت ناشی از این گستره

در خالل سی سال آینده از هر سه نفر در جهان، یـک   شد که ، اعالمشده ئهبر اساس آمار ارا گردیدتوسط سازمان ملل برگزار 

  .(UN_Habitat,2005)نمود هاي فقر زندگی خواهندنفر در مناطق حاشیه شهرها و گستره

  

  هاي فقر هاي شناسایی گستره خصیصهبررسی  -

از چرخه توسعه شـهرها کـه   هاي قدیمی و تاریخی شهرها بازمانده  هاي فرسوده، بافت حاشیه نشینی، اسکان غیر رسمی، بافت

 .)1389ري، ئ؛ حـا 1381ابلقـی،  ( باشـند  هاي فقر شهري مـی  ی از گسترهیها جلوه ،من مهاجران و فقیران شهري استامروزه مأ

کـه نقـاطی کـه     چـرا  شود؛  ها ختم نمی هاي فیزیکی و معماري این پهنه تنها به جنبه ،هااین گستره هاي پرداختن به خصیصه

بها، انحطاط فیزیکی را تشدید و از سوي دیگر  روبرو بوده و از طرفی کاهش اجاره بها با کاهش اجاره شده،یکی اط فیزدچار انحط

دهد لذا انحطاط سازمان اجتماعی نیز متعاقب انحطاط فیزیکی رخ می. کندگان تمامی نقاط شهري را به خود جلب می شد رانده

  .)1374پیران، ( دشو ها مطرح میاجتماعی، محیطی و بهداشتی در آن هاي آسیب شناختی چه از نظر روانی و یا و جنبه

به طور مستقیم با ماهیت  ها ف موجود از آن حکایت دارد که این خصیصهیبر گرفته از تعار فقر يهاگستره يهابررسی خصیصه

در وهلـه   يافـراد  چنـین چراکه نیاز  .یابد دهند، ارتباط می را فقیران و مهاجران شکل می ها هاي فقر که عموم آن ساکنان پهنه

ها، ثبات درآمدي و پیدا کردن سـقفی در شـهر   لویت اول آنوبلکه ا و کیفیات محیط مسکونی مناسب نیست؛مسکن  گاهاًاول 

د و بیشترین بهـره از آن  سقفی که کمترین هزینه براي آن پرداخت گرد .)1389ري و منصور رضایی، ئحا، 1374پیران، ( است

طـی و  هاي اجتماعی، اقتصـادي، محی اي سکونت در قالب مولفهاستانداردهکه حاصل چنین جریانی، بر هم خوردن  برده شود؛

نحوه مواجهه یک فقیر و یا مهاجر  2شماره جدول  .نمایندبروز می ،که در شان و منزلت سکونت و حیات انسانی نیستکالبدي 

 .کندهري را در خصوص شهر بازگو میش
 

  شهر باواجهه فقیر و یا مهاجر شهري نحوه م - 2 جدول

  گزینی در شهرمکان  جایگاه مسکن  ها در شهرالویت خواسته  ویژگی اقتصادي  گونه شهرنشین

فقیر و مهاجر 

  شهري

بیکاري یا شغل 

  ايدوره
  به دنبال ثبات درآمدي و سقف

  متقاضی مسکن نیست

  متقاضی شهر هست
حاشیه نشینی، اسکان غیر 

ده، هاي فرسورسمی، بافت

  هاي قدیمی و فقیربافت
فقیر و مهاجر 

  شهري
  شاغل با درآمد پایین

-به دنبال مالکیت سقف و بهره

  وري از خدمات با هزینه پایین

  متقاضی مسکن هست

طراحی  متقاضی معماري،

ریزي شهري و برنامه

  نیست

  1389ري و منصور رضایی، ئحا: ماخذ    



هایی از شـهر  در مکان هستندافراد که عموما از لحاظ اجتماعی و اقتصادي ضعیف  دهد، این همانگونه که جدول فوق نشان می

 ایشـان بـر   هـاي کمتـري  تا شـاید هزینـه   بودهناکارآمد  وهاي محیطی و کالبدي نابسامان گزینند که از لحاظ مولفهسکنی می

بـه واسـطه چنـد     .زندزتولید فقر دامن میهاي ذکر شده در نقطه مشترك به تولید و بالذا همگرایی مکانی مولفه .دشوتحمیل 

مجامع جهانی بیان شده به تبع از منظرهاي متفاوتی افراد و هایی که جهت بررسی آن توسط  خصیصه ،له فقرئوجهی بودن مس

 طـرح  اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و محیطی ي توان در قالب چهار مولفهمیبندي کلی،  در یک دستهها را این خصیصه .هستد

  .ودنم

  :دنماین معرفی میچنین را هاي فقر خصیصه 2004ساترثویت و میلین ، 

دهی آب شرب و بازپرداخت ب غذا،: به منظور رفع نیازهاي زیستی ضروري مانند(درآمد  يعدم کفایت و اغلب ناپایدار -1

 )و اقساط به همراه کاهش چشمگیر درآمدها

 وارها و جامعهنآموزشی و مسکن براي افراد خات انمانند امکا ،هاي بنیادي و پایه هیعدم کفایت و ناپایداري سرما -2

 فرین و اغلب پر تراکم مساکنطمئن و خطر آکیفیت نازل، نام -3

 ندشو هاي عمومی می ش هزینهایعمومی که سبب افز يها ضعف زیرساخت -4

هاي بهداشـتی   تمهدکودك، مدرسه، کارآموزي براي اشتغال، مراقب :اي مانند ضعف در پیش بینی تامین خدمات پایه -5

 حمل و نقل عمومی و و حیاتی

ه با بحران هگاهی براي تامین مخارج ضروري و مسکن در مواقع مواج عدم کفایت حداقل درآمد خالص به عنوان تکیه - 6

 و کاهش درآمد افراد

و هـا   انونی شـامل آیـین نامـه   قـ کارهاي  و هاي کم درآمد، ناشی از سازه هاي تحت پوشش قرار دادن گرو محدودیت -7

لودگی محیطی، حفاظت از منـابع طبیعـی، تـامین امنیـت و برخـورد بـا جـرایم و        آضوابط معطوف به حقوق شهروندي، 

 کشی هاي رفع تبعیض و بهره خشونت و سیاست

ی همچـون کاالهـا و   ینداشتن مشارکت و نفوذ فقرا در ساختار سیاسی و بوروکراتیک به عدم دستیابی به استحقاق هـا  -8

هـا،   هـا و ابتکـارات آن   زاي اجتماعـات، عـدم حمایـت از نـوآوري     شفاف نبودن پاسخ به نیازهاي دروناقالم مورد نیاز، 

در تعیـین اهـداف و    توان به نبود نهادهاي مردمی و اجتماع محور به منظور تقویت مشـارکت کـم درآمـد    همچنین می

 هاي فقرزدایی اشاره داشت اجراي برنامه

UNPD خص فقر دو شا يها در ارایه خصیصهHDI12و ١١ HPI  کند که به ترتیب عبارتند از مطرح می را:  

  عمر میزان دستیابی و محرومیت از طول -

  زندگی سطح و سوادي با و آموزش میزان -

 رفاه از جزیی به عنوان را آن و نگریست رفاهی دیدگاه از بایدمی هاي  فقربه خصیصه  که دارند پردازان اعتقاد از نظریه  برخی

   .گرفتدر نظر خانوار کلی تسالم و

 قـرار  مورد بررسی غیررفاهی هايدیدگاه از فقر بررسی که ستا آن بهتر که معتقدند ) 1977 ( 13بن افرادي نظیر مقابل در

  .باشد آنها رفاه میزان از نظر صرف خانواده افراد دسترس در موجود منابع میزان اصلی معیار و گیرد

 فقر شاخص فقر، شکاف فقر، خط انواع کاربرد ي مورد استفاده در مطالعات فقر، به کارگیري هایکی از پرکاربردترین خصیصه

  ).1381،18خداداد کاشی، (خانوار، بار تکفل است سبد میزان درآمد، نوع اشتغال، هاي اقتصادي چون خصیصهدر قالب 

 حداقل به عنوان   (OECD)ها شاخصاین . نمود گیري اندازه نیز اجتماعی هاي شاخص از تعدادي کمک به توان می را فقر

 هستند، متوسط وزنی کم که دچار کودکانی میر، درصد و مرگ زندگی، نرخ به امید :از ندعبارت M.B.N١4اساسی  نیازهاي

  .GDPسالم، سرانه  آب به بیکاري، دسترسی خانوار، نرخ سرانه دبستان، درآمد سالهاي



پایتخت ( یااوندي شهردر   (ISGM)رسمیهاي غیر سازي رشد سکونتگاه با مدلدانشگاه ملبورن پژوهشی را  2004در سال 

هـا  فقـر از آن  هـاي گسـتره از  ايگونـه هایی که در خصوص پژوهش مذکور بـه عنـوان    معیارها و محرك ؛انجام داد) کامرون

  :)1387،66رفیعیان، سرداري،( باشند ستفاده گردید، شامل موارد زیر میا

  که در شیب تند قرار گرفته باشند ن استفاده در پیرامون شهرهافضاهاي خالی و بدو -1

 فضاهاي خالی و بدون استفاده در نزدیکی راه، رودخانه، بازار و پرستشگاه و یا شیب کم واقع شده باشد -2

نظـر   هـایی کـه از   ها در مکـان  گزینی این پهنه هاي فقر در ایران به مکانگسترهنیز با بررسی  1389 و حائري 1374یران پ

ي برق، مناطق ناکارآمـد و  هاي فشار قو ها، دکل ها، رودخانه قرارگیري در حریم گسل :محیطی و یا مصنوع با مشکالتی چون

  .باشند، اشاره دارندشهري و وامانده از چرخه توسعه مواجه میرهاشده 

  هاي فقر شهري در شناسایی گستره کاررفتهبه  مدلو  هاي برگزیده معرفی خصیصه -

. رود به شمار مـی  هاگسترهگونه  گذاري جهت ورود به این ریزي و سیاست از اقدامات اولیه برنامه فقر هايگسترهن محدوده تعیی

-ها را در سـکونتگاه آناست که بتوان  يموثر يهاخصیصه نیاز به شناخت هایی،گستره چنینبندي  شناسایی و پهنه لذا جهت

گرا نگاهی کل د،شو میحاضر به واسطه رویکرد خود که در حوزه شهرسازي مطرح  پژوهش .مورد بررسی قرار دادهاي شهري 

ادبیات  در بررسی .داندمحیطی و کالبدي میهاي اجتماعی، اقتصادي، نهی مولفه را حاصل بر هم هاآنو داشته ها این گسترهبه 

 لـی و ؛انـد پرداخته مختلفی به آن از مناظر قرف به واسطه ماهیت چند بعدي جهانی مربوط به فقر دیده شد، محققین و مجامع

. دباش به بحث حاضر نظر داشتهتوان سراغ گرفت که از مجموع جوانب را می )2004( ساترثویت و میلیناي چون کمتر مطالعه

در وانی و فرا تعدد بیشترین از که است هاي مطالعه ادبیات فقر و شناسایی خصیصه چارچوب نظري پژوهش حاضر، قوام یافته از

در چهار  هاآنبا توجه به ماهیت  را ي استخراج شدههاهر یک از خصیصه 3 شماره جدول .برخوردارندهاي فقر شناسایی گستره

 .نمایدمعرفی می ،مولفه اصلی

  

  منتخبهاي هاي تحلیلی پژوهش در مقام خصیصهکلید واژه -3 جدول

  محیطی  کالبدي  اجتماعی  اقتصادي  مولفه

صه
صی

خ
  

خانوار، نرخ بیکاري، بار درآمد 

تکفل، قیمت و اجاره بهاي 

  مسکن

نسبت جمعیت مهاجر، نفر و 

خانوار در واحد مسکونی، 

تراکم جمعیتی، بعد خانوار، 

نسبت سنی و جنسی 

 جمعیت و میزان جمعیت با

  سواد

دسترسی و نسبت خدمات، 

شبکه معابر، شکل و عرض 

مساحت، زیربنا و شکل 

قطعات مسکونی، کیفیت و 

نماي ابنیه مسکونی، 

برخورداري از تاسیسات آب، 

  برق، گاز و تلفن

حرایم مسیل و کابل 

فشار قوي برق، فاصله از 

کاربري مزاحم، شیب و 

  کیفیت اراضی بستر

ر 
 د

ده
ش

ه 
ار

اش

ت
ریا

ظ
ن

 
ت

عا
طال

وم
  

  / ساترثویت و میلین

UNPD /فقر خط/ بن /

 OECD /دیدگاه رفاهی

 /و میلینساترثویت 

UNPD /دیدگاه رفاهی/ بن /

OECD  

  

/ بن/ساترثویت و میلین

پیران و / دیدگاه رفاهی

  حائري

  

 /ساترثویت و میلین

  پیران و حائري

  نگارندگان: ماخذ  

  



که بتوان در قالب آن به سـنجش،   است اي کاربردي و بهینه هاي مدل هاي فقر، نیاز به هاي تحلیلی گستره با شناخت خصیصه

آمـده و مطالعـات    عمل  هاي به با بررسی .پرداخت در قالب چهار مولفه مورد نظر هابی، اثرگذاري و همبستگی این خصیصهارزیا

صـورت کـه در    بـدین . مورد توجه قرار گرفت Delphiو  AHPمدل  دو، استفاده همزمان از در این حوزه گرفته صورت مبسوط

دهـی   هـا از روش وزن و در سـطح خصیصـه   AHPدهـی   هـا از روش وزن  آنآوردن اهمیت نسبی   ها و براي بدستسطح مولفه

Delphi  شداستفاده.  

  )شهر کاشمر(نمونه موردي 

دقیقـه   28درجـه و   58شـمالی و   دقیقه عـرض  12درجه و  35شهر کاشمر در مرکز استان خراسان و در موقعیت جغرافیایی 

مشـاور  ( اسـت  نفـر  83667آن جمعیـت  و ار ـهکتـ  1450ر کاشـمر معـادل   ـکـل مسـاحت شهـ   . اسـت  طول شرقی واقع شـده  

   . )1387پرداراز،

  وضعیت فعالیت شاغلین -

سـال در شـهر    10نفر جمعیت باالي  70035هاي آماري مرکز آمار ایران، از بین  بر اساس اطالعات بدست آمده از حوزه بلوك

ها بـر   این نسبت. امل جمعیت غیرفعال استش) درصد 59(نفر  41165شامل جمعیت فعال و ) درصد41(نفر  28870کاشمر، 

با توجه به این جدول، درصد جمعیت فعال در . نشان داده شده است 4شماره اساس جنسیت کارکنان بدست آمده و در جدول 

 . مردان بسیار بیشتر از زنان است

  

  مقایسه وضعیت فعالیت شهر کاشمر به تفکیک جنس -4جدول 

 وضعیت فعالیت
 )زن(شهر کاشمر  )مرد(اشمر شهر ک شهر کاشمر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 %17 6047 %65 22823 %41 28870 جمعیت فعال

 %83 28727 %35 12438 %59 41165 جمعیت غیرفعال

 %100 34774 %100 35261 %100 70035 مجموع

  1385مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن، : ماخذ                

  

، )درصـد  88(که در مقایسه با میانگین شهري کشور با نـرخ اشـتغال    ؛درصد است 94شاخص نرخ اشتغال کل در شهر کاشمر 

بـاال بـودن نـرخ    . دهـد  میزان باالتري را نشان مـی ) 84/93(و شهري شهرستان کاشمر ) 99/91(شهري استان خراسان رضوي 

الي این شهر در راستاي تامین معیشـت سـاکنین و جلـوگیري از مهـاجرت     اشتغال در شهر کاشمر از یک سو بیانگر ظرفیت با

به سایر نواحی استان و کشور بوده و از ) جستجوي کار مهمترین دلیل مهاجرت از سوي مهاجرین عنوان شده است(افراد بومی 

  .سوي دیگر نقطه جاذب براي ساکنین سایر نقاط است

  وضعیت بارتکفل اقتصادي -

دهد و این بدان معنی است که از نظر اقتصادي یک نفر فعـال وظیفـه    را نشان می 09/3ر شهر کاشمر رقم شاخص بار تکفل د

) 32/3(، شهري استان خراسان رضوي )02/3(رقم این شاخص در شهري شهرستان کاشمر . را برعهده دارد 09/3تأمین معاش 

اي  ص شهر کاشمر تفاوت محسوسی با سایر سطوح مقایسـه که در ارتباط با این شاخ با وجود این. است) 44/3(و شهري کشور 

 .تر از شاخص استانی و کشوري است ولی با این حال وضعیت این شاخص در شهر کاشمر مناسب ؛ندارد

  

  

  

  



  1385 بار تکفل شهر کاشمر در مقایسه با سایر سطوح شهري کشور در سال .5 جدول شماره

 بارتکفل شاخص

 44/3 کشور

 32/3 ضوياستان خراسان ر

 02/3 شهرستان کاشمر

 09/3 شهر کاشمر

  1385مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن، : ماخذ                                 

  هاي تحقیق تجزیه و تحلیل یافته

  هاي فرودست کاربردي در شناسایی گستره فقر شهري و محله  استفاده از مدل -1

بـراي شناسـایی   . رود بـه شـمار مـی    هـا  محدودهگونه  از اقدامات این پژوهش جهت ورود به این ي فقرهاگسترهتعیین محدوده 

 مولفـه  4در ایـن بخـش از ارزیـابی در مجمـوع از      .هایی استچنین پهنهشناسایی  هاي خصیصهگام اول معرفی  فقر، ي گستره

هار معیار اصلی نسبت به یکـدیگر بـا اسـتفاده از روش    امتیاز این چ. استفاده شده استاجتماعی، اقتصادي، کالبدي و محیطی 

AHP آید و به صورت زیر بدست می: 

  

  عواملاي امتیاز نهایی  نمودار میله -1نمودار 

 
 
 
 
 
 
 

  

هـاي  از مدلتا بتوان  ،دست یازیده شد پژوهش 3در بخش  هاي خصیصهبه  تحلیلی چهارگانه هايمولفههر یک از در خصوص 

محیطـی   4کالبـدي و   13اقتصادي،  5اجتماعی،  8به تفکیک  خصیصه 30در مجموع از . هش بهره گرفتکمی در مطالعه پژو

  .ده استشاستفاده 

  

  گستره فقرکالبدي شناسایی  هايخصیصهاي  نمودار میله - 2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
  هاي اجتماعی شناسایی گستره فقراي خصیصه نمودار میله-3نمودار 

 

 



  هاي اقتصادي شناسایی گستره فقراي خصیصه لهنمودار می - 4نمودار 

 

  

  

  

  

 

  

  هاي محیطی شناسایی گستره فقراي خصیصه نمودار میله -5نمودار 

 

  

  

  

  

 

شود بیـانگر   تر می هرچه رنگ تیره. ده استشه ئهاي رستر ارا بصورت نقشه GISي هر یک از عوامل توسط نرم افزارهاي  نتیجه

  :باشد مورد نظر در شهر می هايیصهخصدر سنجش  هاگسترهبیشتر  فقر 

  

  نتیجه زیر معیارهاي اجتماعی - 2نقشه           نتیجه زیر معیارهاي اقتصادي -1نقشه 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتیجه زیر معیارهاي محیطی -4نقشه     نتیجه زیر معیارهاي کالبدي -3نقشه      

 

 

 

  

  

  

  

  



هاي رستري مربوطه به هرکدام از این عوامل در  ها، الیه هایی گزینههاي چهار عامل و تعیین وزن ن بعد از دریافت خروجی نقشه

و با  MAP Calculatorو با استفاده از تابع  Spatial Analyseهاي تحلیلی نرم افزار الحاقی  به کمک قابلیت Arc GISمحیط 

بـر اسـاس برآینـد کـل      هاي فقرهگستربندي گستره فقر شهري و  پهنه  ها با هم تلفیق و نقشه در نظر گرفتن اهمیت نسبی آن

 فقرشود بیانگر  میتر  دهد، هر چه رنگ تیره ه نهایی را نشان میجنتی 5نقشه . آید  دست می مورد نظر به هايخصیصهو ها مولفه

  :در شهر استها بیشتر گستره

  

  مولفه مورد پژوهش 4نتیجه نهایی فقرشهري حاصله از  -5نقشه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يفقر شهرهاي  گسترهدهی و بسط در شکل هاي اقتصاديثرگذاري خصیصهبررسی میزان ا -2

خصیصه در چهـار مولفـه    30این . پذیردصورت می خصیصه 30با استفاده از هاي فقر  شناسایی گستره ،دشگونه که اشاره همان

مولفـه مـورد    4قالـب   هـاي در بررسی میـزان اثرگـذاري خصیصـه   . اندگرفتهکلی اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و محیطی جاي 

در درصـد   54با  ،و کمترین میزان همبستگی مولفه اجتماعیدرصد  76بررسی، حکایت از بیشترین اثرگذاري مولفه محیطی با 

رغم عموم نظرات، از بیشترین میزان همبستگی با  در این میان مولفه اقتصادي که علی. هاي فقر داردگیري و بسط گسترهشکل

جدول شـماره  . گیرد سوم همبستگی قرار می ي مولفه، در رده 4درصد همبستگی از میان  57وردار است با هاي فقر برخگستره

  .دهد میزان همبستگی چهار مولفه تحلیلی پژوهش را نشان می 6

  هاي فقر شهري ارتباط و همبستگی خصایص اقتصادي با پهنه -6جدول 

  همبستگی  هاي فقر گستره

هاي  مجموع شاخص

  جتماعیا

هاي  جموع شاخصم

  اقتصادي

هاي  مجموع شاخص

  کالبدي

هاي  مجموع شاخص

  محیطی

54%  57%  70%  76%  

  نگارندگان: ماخذ

  

-گسـتره  باالترین همبستگی با ، د که دو خصیصه بارتکفل و بیکاريشومشاهده می ،هاي اقتصاديتر خصیصهدقیق بررسیدر 

 .یسـت برخوردار ن هادر بسط این گستره ز همبستگی باالییدرصد، ا 27با  د و درآمد خانوارداده انبه خود اختصاص را هاي فقر 

موثر در بسـط   هايرا به عنوان مهمترین خصیصه یـ اجتماعی منتخباقتصادي   هاي خصیصهمیزان همبستگی  7شماره جدول 

نشـان  هـا  ایـن گسـتره  سیون با ا استفاده از رگر، برا داراست هاکه مدیریت شهري توانایی کنترل و هدایت آن فقر، يهاگستره

-اقتصـادي مـی   رفتارهـاي  هنیز نتیجـ  )تراکم جمعیتیو  مهاجرت(هاي اجتماعی اشاره شده درجدول مذکور  خصیصه .دهد می

   .باشند



هـاي فقـر از منظـر    از جهت روشنگري مدیریت شهري در شناسایی و برخورد با گستره 7شماره ها در جدول ذکر این خصیصه

بها، بعد خانوار، نسبت ی چون؛ قیمت زمین و اجارهیهاخصیصه از آن باب است که خصیصه 5دلیل اکتفا به تنها و . اقتصاد است

ها از توان مدیریت محلـی  باشند و یا هدایت و کنترل آن هاي اقتصادي نمیسنی و جنسی و میزان جمعیت باسواد یا داراي رگه

  . ستنده گیري خارج بوده و نیازمند سطوح باالتر تصمیم

  فقر شهري هايگسترهبا  ـ اجتماعی منتخب همبستگی خصایص اقتصادي -7جدول 

  همبستگی

  هاي فقر گستره

  تراکم جمعیتی  مهاجرت  درآمد خانوار  بیکاري  بارتکفل

63%  62%  27%  41%  55%  

  نگارندگان: ماخذ

  

  بارتکفل در شهر -7 نقشه                              پراکنش بیکاري در شهر -6 نقشه                

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

این نتیجه با توجه به نتـایج  . هاي شهر است بار تکفل در نواحی جنوب و جنوب شرقی شهر کاشمر بسیار باالتر از سایر قسمت

 فقر شهر منطبق بوده و گویاي این مطلب است که در این قسمت از شهر همانطور که بـار  هايگسترهي  بدست آمده از مطالعه

  .بیشتر است، بعد خانوار بزرگتر و تراکم جمعیتی نیز بیشتر استتکفل 

آباد و حاشیه رودخانه  فیض(اي بافت فرسوده  پراکنش بیکاري در بافت فرسوده نواحی شمالی شهر و در نواحی جنوبی و حاشیه

شـهر  (در نـواحی شـمالی    بوده ور در حالت کلی نرخ بیکاري زنان از مردان بیشت. هاي آن است بیشتر از سایر قسمت) و مسیل

تر از بیکاري مـردان   نرخ بیکاري زنان پراکندهنیز در نواحی جنوبی شهر . نرخ بیکاري زنان از مردان بیشتر است) جدید کاشمر

این شرایط به این صورت قابل . نواحی مرکزي نرخ بیکاري زنان بیشتر و با تجمع باالتري از مردان شکل گرفته است است و در

ها باالتر است، نرخ بیکاري زنان بیشتر  هایی از شهر که وضعیت معیشتی ساکنین و در نتیجه رفاه آن حلیل است که در قسمتت

   .دارنداي و فقیرنشین شهر زنان نیز عالوه بر مردان در تامین معاش زندگی مشارکت  هاي حاشیه اما در بخش بوده

  

  

  



  گیري نتیجه 

بـا   عامـل اقتصـاد   کـه کارشناسان تصورات عام  که بر خالف توان گرفت چنین نتیجه میرفته هاي صورت گبا توجه به تحلیل

 همبسـتگی بـه نسـبت از بیشـترین     محیطی و کالبـدي  دو عامل ،برخوردار است همبستگی نتریاز باال هاي فقر شهري گستره

ابعاد اقتصادي و اجتماعی هستند و در واقع ؛ هرچند باید توجه داشت که عوامل کالبدي و محیطی نیز خود متاثر از ندبرخوردار

هاي  خصیصه ،عامل اقتصادي هايخصیصه در میان همچنین .ابعاد کالبدي و محیطی شاخص هاي مشخص تري از فقر هستند

ایـن در   ؛هسـتند دارا هـاي فقـر    با شکل دهی و بسط گستره بیشترین ارتباط و درآمد کمترین ارتباط را نیز بیکاري و بارتکفل 

   .دهندها را فقیران شکل مید که ساکنان آنشو هایی یاد میهاي فقر شهر به عنوان گسترهلی است که عموما از گسترهحا

هـاي فقـر شـهري از حیـث درآمـد داراي       در نگـاه اول گسـتره   که که برخالف آن از آن حکایت دارند، حاصل از پژوهش نتایج

و بیشـترین   یابـد مـی هـا ارتبـاط    با این پهنـه % 22و درآمد تنها به میزان  نبوده گونه اما اینآیند، میبیشترین معضل به شمار 

  . است بیکاري و بارتکفل هايخصیصه در خصوص مولفه اقتصاد مربوط بهاثرگذاري 

که  چرا اطالعات سرشماري ذکر نمود؛ها را در  شاید بتوان دلیل ارتباط باالي بیکاري و بارتکفل با این پهنهدر تحلیل این یافته 

هاي شغل عموماً در اما ؛اندنبودهاز لحاظ درآمد دچار مشکل  چندانها  اهالی ساکن این پهنه ،هاي تهیه شده طبق پرسشنامه بر

 هـا در تحلیل لذا .دشو به عنوان شغل محسوب نمی هاي رسمیکه در سرشماري اشتغالی. اند اشتغال داشتهغیررسمی و کاذب 

هاي کاذب و و شاغل در بخش مواجه نبودهمشکل درآمد  واقع امر این افراد با درکه  در حالی ،ه اندشدبه عنوان بیکار محسوب 

  .دهستن يغیررسمی اقتصاد شهر

عنوان دقیـق شـغلی    هاي به عمل آمده،پرسش درفراوانی افرادي است که  در پژوهش حاضر، درصدقابل توجه  از دیگر مسائل

  .مشاغل غیررسمی و غیرقانونی باشد در از احتمال باالي اشتغال این افراد یواکنش تواند یمخود که ؛ اندخود را ذکر ننموده

ـ و یا به بیان بهتر اشتغال در بخش غیر رسمی  در حوزه اقتصاد با توجه به میزان باالي اثرگذاري دو خصیصه بیکاري رو از این

ند، شـو هاي شهري موثر واقـع  توانند در کاهش چنین گسترههاي فقر، راهبردهایی میدهی و بسط گسترهـ و بارتکفل در شکل

  .موجبات کاهش دو خصیصه مذکور را مورد هدف قرار دهند که

 ییهـا  پهنـه  در چنـین به بهبود اوضاع  تواندها میپهنه اینکارآفرینی پایدار و رسمی براي اهالی  جهتیداتی هاندیشیدن تملذا 

توانـد بـا اعمـال    هاي گران قیمت دولت محلی نبوده و مـی گذاريوارد نیازمند سرمایهاین تمهیدات در بسیاري از م .دمنجر شو

کـه   را ظرفیت مـذکور . دشو هاهاي تشویقی مناسب، موجبات به مشارکت در آوردن سرمایه خود اهالی در چنین پهنهسیاست

عنـوان پایـدارترین منبـع در     بایـد بـه  ی اسـت، مـی  یهـا هاي محلـی در چنـین پهنـه    NGOدهی و حمایت از نتیجه مشارکت

  .دانستهاي مذکور توانمندسازي پهنه

-هاي رادیکالی در خصوص پـروژه داز تجویز راهبر ،هاییپژوهش حاضر به واسطه چندبعدي بودن مسائل هر یک از چنین پهنه

-هر یک از چنین پهنـه هاي اقتصادي صرفنظر نموده و چاره کار را در مطالعات اجتماعی، اقتصادي، کالبدي ویژه و مختص به 

. دانـد هـاي فقـر شـهري مـی    هایی و  آگاهی رسانی از مشکالت و معضالت، جلب اعتماد و برانگیختن حس مشارکت در پهنـه 

همچنـین نتـایج   . بایـد یـاد نمـود   کشـورمان مـی  مشارکتی که از آن به عنوان حلقه مفقود مواجهه با شهرنشینی و شهرسازي 

کارهـایی کـه منجـر بـه بهبـود وضـعیت محیطـی و         راهآن حکایت دارند که  از ي فقر شهريها بین عوامل و گستره  همبستگی

ها از فقر شهري و بهبود بخشیدن به اقتصـاد آنهـا کمـک     این گستره نمودنند به خارج نتوا می د،نشومی هاگسترهکالبدي این 

به مواردي چون از این دست اشاره  بایدمی نمود، توان مدیریت شهري معرفیرا میاز جمله این راهکارها که مجري آنها . نماید

  :نمود

 گستره هاي فقر شهريکلیه مولفه هاي اقتصادي، اجتماعی، محیطی و کالبدي در تاثیر گذاري درنظرگرفتن  -

 درآمد  ي براي سکونت و اشتغال مهاجرین و اقشار کما  مناسب توسعه و مکان گزینی پهنه هايتعریف  -

 هاي مستعد فقر شهري هاي نامناسب سکونت در گستره هنهگیري پ جلوگیري از شکل -

 هاي غیررسمی و غیرقانونی هاي فقر جهت خروج افراد از اشتغال کارآفرینی براي ساکنان گستره -



  ها و رونق بخشیدن به اشتغال رسمی  هاي محرك اقتصادي جهت جذب مراجعین این پهنه انجام پروژه -

 هاي کاذب جهت جلوگیري از فعالیتهاي غیرقانونی و اشتغال ها ایجاد امنیت اجتماعی در این پهنه -

جلب اعتماد و برانگیختن مشارکت و بهره گیري از ساکنان و اعمال سیاست هاي تشویقی مناسـب در جهـت بهبـود     -

 وضعیت زندگی ساکنان این پهنه ها

 ها محیطی و کالبدي این پهنه خدمات رسانی و برطرف نمودن مشکالت زیست -

 یت و تراکم مطلوب ساخت در این پهنه هابهبود کیف -

 رفع ضعف زیرساخت هاي عمومی در این پهنه ها -
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4
  زندگی؛ استاندارد حداقل کسب در انیناتو عنوان به :مطلق فقر 

 تشخیص مطلوب یا الزم فعلی جامعه در که استانداردهاي زندگی از معین سطح یک کسب در ناتوانی عنوان که به: نسبی فقر

   شود؛ می داده

 
سـعه نیافتـه   انـد، کشـورهاي تو  بازخوانی از شهر و مدرنیته مرتضی هادي جابري مقدم، کشورهایی که زادگاه مدرنیته نبـوده  5

  .جهان سوم

  هاي شمال و جنوبمقایسه عوامل موثر در روند مدرن شدن سرزمین

  
6 Gilbert 
7 Gugler 
8 Larson  
9 Varol 

.برگزار شد 1996ژوین  3-14بین ) استانبول( دومین کنفرانس اسکان بشر در ترکیه  10
 

11Human Development Index 
12Human poverty Index 

13 Ben 
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Minimum Basic Needs 

15
دهی اسـت کـه در آن کارشـناس همـه      هاي وزن این روش یکی از متداول ترین روش): مقایسه دودویی و وزن دهی معیارها(دهی دلفی  روش وزن

د معیارهاي مقایسه مشکل این روش زمانی است که تعدا. دهد دهی را انجام می کند و کار وزن معیارها یا زیرمعیارها را در ذهن خود با هم مقایسه می

چراکه وضعیت خوب و بـد در مـورد   . ها است کاربرد این روش در سطح گزینه. ها نیست زمان آن شود و ذهن قادر به در نظر گرفتن هم شونده زیاد می

هاي غیررسمی وجود دارد و قطعات  دانیم که قطعات ریزتر بیشتر در سکونتگاه مثالً در مورد زیرمعیار اندازه قطعات ما می. ها براي ما مشخص است گزینه

  .دهی کرد توان بین این دو حد باال و پایین را به روش دلفی وزن هاي رسمی، لذا به راحتی می تر بیشتر در سکونتگاه درشت
تمال خطـا در آن بـاال   تر است روش دلفی کاربردي ندارد و اح ولی در سطح معیارها و زیرمعیارها، براي بیان این مطلب که معیاري از معیار دیگر مهم

ها از نظر  براي مشخص کردن اهمیت نسبی معیارها و زیر معیارها و وزن نسبی گزینه. شود می  و مقایسات زوجی استفاده AHPبنابراین از روش. است

  .چندین کارشناس مجرب و مرتبط با موضوع اسکان غیررسمی استفاده شد


