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چکیده

فقــر واقعیتــی اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی سیاســی اســت کــه از 
ــوده اســت و در حــال  ــن مشــکالت انســان ب ــزرگ تری ــاز از ب دیرب
ــز جامعــه بشــری، علــی رغــم تحــوالت بســیار عظیمــی  حاضــر نی
ــي  ــرو م ــا آن روب ــوم روی داده، ب ــف عل ــای مختل ــه در زمینه ه ک
ــر آن  ــردی و رویکــرد حاکــم ب ــوع کارب ــق حاضــر از ن باشــد. تحقی
ــه مطالعــات  ــر پای در ایــن پژوهــش توصیفــی  و تحلیلــی اســت و ب
انجام شــده در ایــن زمینــه و تحلیــل محتــوی مبانــی نظــری و 
اســتخراج شــاخص های تعدیــل فقــر از یــک ســو و از ســوی 
ــری  ــا بهره گی ــط، ب ــان ذی رب ــرات کارشناس ــر نظ ــه ب ــا تکی ــر ب دیگ
ــنامه و  ــق، پرسش ــه عمی ــزار مصاحب ــتفاده از اب ــی و اس ــدل دلف از م
ــاری و  ــای آم ــزار SPSS در تحلیل ه ــرم اف ــتفاده از ن ــن اس همچنی
فضایــی  آمــار  تحلیل هــای  GEODA TMو    ARC-GIS افــزار 
ــف  ــتا در طی ــد 8 روس ــان می ده ــا نش انتخــاب شده اســت. تحلیل ه
ــف  ــاد، 8 روســتا در طی ــاد، 21 روســتا در طیــف زی ــی زی فقــر خیل
متوســط، 5 روســتا در طیــف کــم و 5 روســتا در طیــف خیلــی کــم  
قــرار گرفتنــد. همچنیــن نتایــج نشــان می دهــد 3 خوشــه ســرد: فقــر 
 )HH(ــاال ــتایی ب ــر روس ــه داغ فق ــن)LL(، و 5 خوش ــتایی پایی روس
ــوب  ــه داغ در جن ــن لک ــه بزرگتری ــد ک ــایی گردی ــه شناس در منطق
ــتاهای  ــرار دارد و روس ــمنان ق ــی س ــتان و در نزدیک ــرق شهرس ش
قــرار گرفتــه در ایــن لکــه دارای فقــر روســتایی باالیــی هســتند و در 
مجــاور همدیگــر قــرار گرفتــه انــد و بزرگتریــن لکــه ســرد شــمال 
غــرب شهرســتان و در نزدیکــی شهرســتان تهــران و ری قــرار گرفتــه 

اســت.

واژگان کلیــدی: فقــر روســتایی، تحلیــل فضایــی، شهرســتان 
فضایــی خودهمبســتگی  پاکدشــت، 

تحلیل فضایی فقر روستایی در سکونتگاه های روستایی شهرستان پاکدشت با استفاده از روش های 
خودهمبستگی فضایی
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Spatial Analysis of Rural Poverty in Rural 
Settlements of Pakdasht County Using Spatial 
Autocorrelation Methods

Abstract

Poverty is a social, economic, political, cultural 
and political phenomenon that has long been the 
greatest of human problems, and human society, 
in spite of the tremendous changes that has taken 
place in various fields of science, is now struggling 
with. The present research is applied in a descriptive 
and analytical manner and is based on the studies 
conducted in this field and the analysis of the content 
of theoretical foundations and the extraction of 
indicators of poverty reduction on the one hand, 
and on the other hand, relying on the opinions of 
the relevant experts Using the Delphi model and the 
use of deep interviewing tools, the questionnaire, 
as well as the use of SPSS software in the statistical 
analyzes and ARC-GIS, GEODA TM and spatial 
statistics analysis were selected. The analysis shows 
that 8 villages in the high poverty range, 21 villages 
in a wide range, 8 in the medium range, 5 in low 
and 5 in the low range. The results also show that 
3 cold clusters (LLL) and 5 hot clusters (HH) were 
identified in the region, which is the largest hot spot 
in the southeast of the city near Semnan and is located 
in villages In this spot, there is a high rural poverty 
and are adjacent to each other and is the largest cold 
spot in the northwest of the city and near the city of 
Tehran and Ray.

Key words: rural poverty, spatial analysis, Pakdasht 
city, spatial dependency

  gity-salahi@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09123240785، رایانامه .*



108

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره 51 تابستان 1397

No.51 Summer 2018

مقدمه
زندگي  آغاز  از  که  است  نامطلوبي  پدیده هاي  از  فقر 
بوده  نشین  هم  و  قرین  وي  با  خاکي  کرۀ  این  در  بشر 
است. پدیدۀ فقرهنگامي که از نسلي به نسل دیگر تداوم 
یابد، ریشه دوانده و به صورت یک فرهنگ تبدیل شده 
و به عنوان مانعي پایدار در مقابل توسعه مي گردد. فقر 
واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سیاسی است که از 
انسان بوده است و در  از بزرگ ترین مشکالت  باز  دیر 
بسیار  نیز جامعه بشری، علی رغم تحوالت  حال حاضر 
داده است،  عظیمی که در زمینه های مختلف علوم روی 
ناشی  فقر  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  شوم  پدیده  این  با 
پدیده ای  به طور عمده  بلکه  نیست،  مادی  از محرومیت 
از  فقیر  اشخاص  می شود  موجب  که  است  اجتماعی 
باشند.  نداشته  توانایی خویش درک صحیحی  و  ظرفیت 
ادبی،  علمی،  فلسفی،  چون  گوناگونی  زوایای  از  فقر 
پدیده  این  است.  تعمل  و  بررسی  قابل  دینی  و  هنری 
شوم چهره کریه خود را در اختالف طبقاتی افراد مختلف 
اوایل هزاره سوم،  نمایان می سازد. در  بیشتر  یک جامعه 
از  به عنوان یکي  ثروت  ناعادالنه درآمد و  توزیع  فقر و 
بسیاري  و  نمایانده  را  خود  بشر  معضالت  ترین  مهم 
چالش  به  را  المللي  بین  نهادهاي  و  ملي  دولت هاي  از 
فراخوانده است. از 6 میلیارد نفر جمعیت جهان در سال، 
حدود 2,8 میلیارد نفر )تقریبًا نیمي از جمعیت جهان( با 
نفر  میلیارد  از 2 دالر در روز و حدود 1,2  درآمد کمتر 
)حدود 20 درصد از جمعیت جهان( با درآمدي کمتر از 
یک دالر در روز زندگي مي کردند. آمارها نشان میدهد، 
درصد   40 است.  یافته  افزایش  اخیر  دهه هاي  طي  فقر 
از  درصد  پنج  داراي  تنها  جهان،  جمعیت  فقیرترین  از 
درصد   20 دیگر  از سویي  باشند.  مي  جهاني  درآمدهاي 
جمعیت افراد ثروتمند، 75 درصد کل درآمد جهان را در 
اختیار دارند ),UNDP ،P.82006(. فقدان امکانات، فقرا را 
رنج نمي دهد، بلکه عدم حضور درجامعه و مشارکت ها، 
احساس شرم در مقابل خواسته هاي فرزندان و ناامیدي، 
را  فقرا  از گرسنگي  بیشتر  مهمترین مشکالتي هستند که 
رنج مي دهد بنابراین با توجه به موارد گفته شده مي توان 
گفت فقرپدیده اي چند بعدي است؛ یعني نه تنها شامل 
بعد اقتصادي براي ارضاي نیازهاي اساسي مي شود، بلکه 
اجتماعي  محیطي،  زیست  فیزیکي،  انساني،  بعد  شامل 
 .)zeller, and et al, 2006,P.54( هست  نیز  سیاسي  و 
بررسي هاي مربوط به آمار فقر نشان مي دهد که همچنان  

1,4 میلیارد  نفر از جمعیت جهان با درآمد کمتر از 1,25 
دالر در روز زندگي مي کنند و یک میلیارد نفر از جمعیت 
پایانی  دهه های  از  برند.  مي  رنج  گرسنگي  از  هم  جهان 
گرفت  قرار  توجه  مورد  زدایی  فقر  به  توجه  بیستم  قرن 
به  وابسته  نهادهای  و  ملل  سازمان  و حمایت های جدی 
آن باعث شد در اکثر کشورهای جهان  این موضوع در 
دستورکار دولتها قرار گیرد. در همین راستا سازمان ملل 
دهه 1990 را دهه ریشه کنی فقر نام گذاری کرد. اعضای 
اسکاپ )کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد 
دارد(  آن عضویت  در  ایران هم  که  اقیانوسیه  و  آسیا  در 
متعهد شدند اقدامات الزم برای ریشه کنی فقر را تا سال 
2010 انجام دهند. با این حال اطالعات موجود بازگوی 
آن است به زعم این بسیج بین المللی نتایج مهمی بدست 
نیامده و فقرای جهان در حال افزایش است. در این میان 
ساکن  جهان   فقیر  کل  جمعیت  از  درصد   70 حداقل 
نواحي روستایي مي باشند.بر اساس همین گزارش از هر 
چهار نفر کسانی  که در جهان امروز دچار گرسنگی اند، 
کشاورزان  و  می کنند  زندگی  روستایی  نقاط  در  نفر  سه 
خرده پا بیشترین در صد از مردم گرسنه جهان را تشکیل 
می دهند. آمارهاي مذکور، تاییدي بر ادامه فقر در جوامع 
رفاه  افزایش   .)IFADT  ،P.10,2011( مي باشد  روستایي 
اصلي  اهداف  از  یکي  فقر  کاهش  و  مردم  اقتصادي 
برنامه هاي توسعة اقتصادي در هرکشوري است و مسئله 
مهم و هدف غایي در این رهگذر مبارزه با فقر و کاهش 
کشورهاي  تمام  مي باشد.  روستایي  مناطق  در  بویژه  فقرا 
دنیا از جمله ایران در اینخصوص و در راستاي افزایش 
سطح رفاه و آسایش مردم خود و در ادامه نیل به توسعه 
در جهت  فراواني  تالشهاي  و  اقدامات  برنامه ها،  پایدار، 
ریشه کني فقر انجام داده اند. فقرزدایي و مبارزه با فقر و 
اقشار فقیر همواره به عنوان اهداف عالیه در  از  حمایت 
آموزه هاي دیني نیز مطرح بوده و مبارزه با آن به صورت 
سنتي و خودجوش و بر اساس تعالیم اسالم صورت مي 
گرفته است. در این راستا همواره جوامع محلي در میان 
فقیر  افراد  نیازهاي  بتوانند  تا  اند  داشته  تشکیالتي  خود 
اما با گذشت زمان و تحوالت  منطقه را برآورده سازند، 
جامعه  اجتماعي  و  اقتصادي  ساختار  در  آمده  وجود  به 
و پیچیده تر شدن ابعاد آن، به تدریج این سنت به ویژه 
نیازمند  نوین  رویکردهاي  به  و  باخته  رنگ  شهرها  در 
اقتصادي  رشد  به  گرایش  اسالمي  انقالب  از  پس  است. 
دولت  کار  دستور  در  اجتماعي  عدالت  با  همراه  فراگیر 
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از  فقر  کاهش  و  اجتماعي  عدالت  و  گرفت  قرار  وقت 
شعارهاي محوري انقالب بود و در این چارچوب برخي 
اقدامات حمایتي براي زدودن این معضل طراحي شد و 
رساني،  برق  آموزشي،  امکانات  افزایش  درآمد.  اجرا  به 
خدمات سازندگي و ترویجي براي روستاها، تعمیم بیمه 
که  بود  اقدامات  این  از جمله  زیربناها  ایجاد  و  همگاني 
اجرا  ثروت در کشور  توزیع عادالنه  فقر و  براي کاهش 
شد. با وجود این، به دالیل مختلف از جمله وقوع جنگ 
ضعف هاي  جمعیتي،  تحوالت  اقتصادي،  رکود  تحمیلي، 
اجرایي و همچنین عدم هماهنگي بین دستگاه ها، شفاف 
نبودن حمایت و کارکرد دوگانه و چندگانه برخي نهادهاي 
حمایتي، ساختار تشکیالتي چندالیه )اصطالحًا عمودي( 
اداري در دستگاه هاي حمایتي  بوروکراسي  ناکارامد و  و 
براي مبارزه با فقر از جمله عواملي هستند که باعث تداوم 
فقر و نابرابري در کشور و رنج شهروندان از این عارضه 
جمهوري  ساله  بیست  انداز  چشم  سند  در  است.  شده 
اسالمي ایران ویژگیهاي مختلف ایران در افق سال 1404 
هجري شمسي مطرح شده است. بخشي از این ویژگیها 
عبارت است از: ایراني برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت 
مناسب  توزیع  برابر،  فرصتهاي  اجتماعي،  تأمین  غذایي، 
درآمد و به دور از فقر و فساد. همچنین در مواد مختلف 
برنامه چهارم توسعه، دولت موظف به اقداماتي در جهت 
بنابر ماده  بهبود زندگي گروههاي کم درآمد شده است. 
84 برنامه ششم دربارۀ ایجاد امنیت غذا و تغذیه، دولت 
موظف به تشکیل شوراي عالي سالمت و امنیت غذایي، 
تخصیص منابع براي یارانه مواد غذایي، تهیه برنامه جهت 
ایمني غذا و کاهش ضایعات مواد غذایي شده است. ماده 
90 بر اقداماتي جهت دسترسي عادالنه مردم به خدمات 
استقرار  به   95 ماده  دارد.  تأکید  درماني  و  بهداشتي 
عدالت، کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازي فقرا از 
طریق تخصیص کار آمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعي 
و تدوین برنامه جامع فقرزدایي تأکید دارد )خداداد کاشی 
و دیگران، 1388، ص 49(. همچنان که به آن اشاره شد، 
نیز  انقالب  از  پس  دوران  در  روستایي  مناطق  در  فقر 
ادامه داشته است و هنوز هم از معضالت مناطق روستایي 
است. باید توجه داشت که وجود فقر همه جانبه در این 
مناطق باعث میشود که ارائه راه حل براي آن با مشکالت 
اقتصادي و  توسعه  زیادي مواجه شود. در روند رشد و 
اجتماعي جامعه توجه به عدالت اجتماعي اجتناب ناپذیر 
ایران،  در  پایدار  توسعه  به  رسیدن  براي  مسلما  و  است 

نیست زیرا آسیب پذیري فرد در  فقرزدایي  چاره اي جز 
فرهنگي  اقتصادي و  و  اجتماعي  پیامدهاي  داراي  جامعه 
منفي مي باشد که کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد 
ادبیات تحقیق میتوان دریافت که  به  با نگاهي گذرا  داد. 
راهکارهاي بسیار متنوع و گوناگوني براي کاهش فقر در 
ابعاد چهاني، ملي و منطقه اي ارائه شده است. هر کدام از 
این راهکارها، بر روشي خاص و نگاهي خاص به مسئله 
جایي  در  را  فقر  کاهش  شروع  نقطه  و  دارد  تکیه  فقر 
مربوط  اقدامات  اگر چه  ایران  در  دارد.  نظر  در  متفاوت 
پذیران  آسیب  و  فقرا  از  حمایت  و  اجتماعي  تأمین  به 
روستایی سابقه ای دست کم 40 ساله دارد اما دستاوردهای 
آمدی  در  پذیری  آسیب  و  فقر  کاهش  از حیث  برنامه ها 
در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست در نتیجه 
پیش شرط اساسی توفیق در برنامه های کاهش فقر انجام 
و  فقر  تحلیل  شناخت،  برای  روشمند  و  علمی  مطالعات 
و  فقرا  از  زیادی  تعداد  است.  فقر  تعدیل  الگوی  ارائه 
بنابراین  می کنند  زندگی  روستایی  نواحی  در  گرسنگان 
مستلزم  زدایی  فقر  برنامه های  در  توفیق  گفت  می توان 
گسترش مطالعات علمی فقر شناسی در نواحی روستایی 
و کوشش مستمر برای ارتقای کمی و کیفی این مطالعات 
 .)98 ص   ،1384 دیگران،  و  مازندرانی  )زاهدی  است 
سرعت بسیار زیاد شهری شدن در دوران قبل از انقالب 
اسالمی و حتی بعد از آن که شدت بیشتری گرفت، باعث 
گردیده طی 40 سال گذشته جمعیت روستایی ایران، از 
برسد.این  کشور  کل  جمعیت  درصد   30 به  درصد   80
این  تشدید  و  روستایی  فقر  از  ناشی  حدودی  تا  مسئله 
 .)67 1379، ص  دیگران،  و  )خالدی  است  بوده  مشکل 
شده  سبب  اخیر  دهه  چهار  طي  شهرنشیني  شتابان  رشد 
است که فضاي فیزیکي- کالبدي شهرها گسترش یافته و 
ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي سکونتگاه هاي 
دهد.  قرار  تهدید  مورد  نیز  را  شهرها  پیرامون  روستایي 
تهران  به ویژه در مورد کالنشهرها، خصوصا  تهدید  این 
هر  بنابراین  است.  جدي  متوسط  و  بزرگ  شهرهاي  و 
اینگونه  پیرامون  و  حاشیه  در  که  روستایي  سکونتگاه 
مشکالت  معرض  در  باشد  یافته  استقرار  شهري  مراکز 

جدي قرار گرفته و با چالشي دوسویه روبرو مي باشد:
برنامه  فقدان  و  رسانی  خدمات  عدم  دلیل  1-  به 
به  شهرها  پیراموني  روستاهای  جامع،  و  مناسب  ریزی 
تبدیل  بزرگ  ظرفیت  خصوص کالن شهرها وشهرهای 
به اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی و در پي ان افزایش 



110

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره 51 تابستان 1397

No.51 Summer 2018

فقر را دارد.
 2- متأثر از تحوالت اقتصادي و اجتماعي و نیروهاي 
معرض  در  روستا  دروني  ساختار  و  کالبد  بیروني، 
قرار  از هم گسیختگي ساختاري- کارکردي  فروپاشي و 

خواهد گرفت.
دلیل  به  کالنشهرها  پیرامون  در  واقع  روستاهاي 
از  شهر  با  کالبدي  فضایي-  وابستگي  و  مکاني  نزدیکي 
متعددي  چالش هاي  و  فرصتها  ها،  محدودیت  امکانات، 
به  کشور  روستاهاي  دیگر  در  که  باشند  مي  برخوردار 
کالنشهر  پیرامون  در  استقرار  ندارد.  وجود  شدتي  چنین 
از  مناسب  استفاده  ارتباطي  شبکه  از  مندي  بهره  و 
زمینه هاي  در  شهري  بویژه  خدمات  و  زیرساختها 
از  اینگونه  براي  اجتماعي   - فرهنگي  و  اقتصادي 
عمدتا  فرصتهاي شغلي،  مي کند.  پذیر  امکان  را  روستاها 
برای  را  کار  و  درآمد  تأمین  زمینه  خدمات،  بخش  در 
فراهم  کالنشهرها،  پیرامون  در  واقع  روستاهاي  ساکنین 
روستاها،  این  از  گروهي  که  اي  گونه  به  است،  آورده 
روزها  روستائیان  اغلب  یافته اند.  »خوابگاهي«  کارکردي 
و  صنعتي  کارگاههاي  و  ساختماني  کارگري  به  شهر  در 
روستاهاي  در  شبها  و  دارند  اشتغال  خدماتي  مشاغل  یا 
از  مهاجرت  عامل  میان  این  در  به سر مي برند.  پیراموني 
بویژه در مورد روستاهاي خوابگاهي که  به شهر،  روستا 
دارند،  قرار  صنعتي  شهرهاي  و  کالنشهرها  پیرامون  در 
روستاهاي  از  کنده  مهاجرین  دارد.  تعیین کننده  تأثیر 
و  بزرگ  شهرهاي  به  شغل  یافتن  امید  به  که  دوردست 
به دلیل گراني زمین و  صنعتي مهاجرت مي کنند، چون 
مسکن نمي توانند در بافت دروني و متن شهر سکونت 
کنند، الجرم به دنبال زمین و مسکن ارزان و احتماال بدور 
و سازهاي  مقرراتي ساخت  و  قانوني  از محدودیت هاي 
که  برند  مي  پناه  پیرامون کالنشهر  روستاهاي  به  شهري، 
به دلیل کمبود ظرفیتها و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي 
اینگونه سکونتگاههاي روستایي   در  نیاز  مورد  کالبدي  و 
باعث افزایش فقر شده است )اسکندري، 1394، ص 15(. 
در این راستاشـناخت عوامل مؤثر بر فقر و ارائه الگوی 
فـقرزدایی  برنامه های  ضروریات  از  فقر،  تعدیل  بهینه 
تطابق  زنجیره های  وگسستن  فقر  تعادل  شکستن   بـرای  
و سازگاری  با آن  می باشد؛ چراکه  عدم  شناخت صـحیح 
بهینه  الگوی مناسب و  ارائه  بر فقر و عدم  عـوامل مؤثر  
در مناطق و میان  گروه  های مـختلف جـامعه و هم چنین 
در  آن،  تخفیف دهنده  یـا  و  تـشدیدکننده  عـوامل 

نامناسب،  سیاستگذاری های  باعث   فقرزدایی،  برنامه های  
تالش ها   ماندن  عقیم  اقتصادی،  کـمیاب  مـنابع  اتالف 
پایـدار  توسعه  از  ممانعت  و  فقر  تداوم   و  برنامه ها   و 
مؤثر  عوامل  صحیح  شناخت  بنابراین،  می گردد.  کـشور 
برای  مناسب  راهنمایی  به عنوان  فقر،  تعدیل  الگوی  و 
تـدوین  بـرنامه های  فقرزدایی  و ارائه الگوی بهینه تعدیل 
فقر  برای کاهش  منابع  از  بهینه   استفاده   فقر و در پی آن 
جانبه  همه  تحلیل  و  باشد.بررسي  کشور  در  ومحرومیت 
اقتصادي،  اجتماعي،  ابعاد  به  نگاه  بدون  روستایي  فقر 
محیطي، فرهنگي و کالبدي آن و همچنین بدون واکاوي 
فضایي روابط و  پیوندهاي کانون هاي فقیرنشین روستایي 
به  نیل  راستاي  در  آنها  مجاور  شهرهاي  با  و  یکدیگر  با 
در  فقر  تعدیل  الگوي  ارائه  آن  از  پس  و  انساني  توسعه 
راستاي توسعه روستایي، امکانپذیر نمي باشد.  شهرستان 
پاکدشت در جنوب شرقي تهران و در فاصله حدودا 30 
آمار  )مرکز  باشد  مي  روستا   47 داراي  تهران  کیلومتري 
ایران، 1395(. این شهرستان به دلیل نزدیکي به تهران و 
همچنین ارزاني زمین و مسکن نسبت به تهران، پذیراي 
مهاجرین سایر نقاط کشور مي باشند که به مقصد تهران 
منطقه  این  روستاییان  فعالیت  عمده  اند.  نموده  کوچ 
کشاورزي و اشتغال در بخش خدمات پایتخت مي باشد 
که به دلیل خشکسالي هاي سالهاي اخیر و همچنین فقدان 
و  امکانات  کمبود  طرفي  از  و  روستاییان  پایدار  معیشت 
باعث  و...  بهداشتي  خدماتي،  عمراني،  زیرساخت هاي 
شده  پاکدشت  روستاهاي  در  عدیده ای  مشکالت  بروز 
است )گزارش فرمانداري پاکدشت، 1393(. این شهرستان 
منطقة کالن شهري  در  واقع  دیگر شهرستانهاي  همچون 
تهران، با پدیده هاي پیرامون شهرنشینی و اثرات آن مانند 
افت شتابان محیطی، دگرگونی بدون برنامه کاربرد زمین، 
کمبودهاي شدید خدماتی و نیازهاي پاسخ داده نشده و 
فقر روستایی مواجه مي باشد. روستاهاي پیرامون کالنشهر 
تهران )که بیشتر محّل سکونت گروه هاي درآمدي پایینتر 
یعنی گروهی که بیش از گروه هاي درآمدي از اثرات منفی 
مجاورت شهرها و روستاها صدمه منفی میبینند( به دلیل 
ویژگی  داراي  تهران  شهري  کالن  حوزۀ  در  شدن  واقع 
روستاهاي  و  توسعة شهرک ها  مهاجرپذیري،  مانند  هایی 
خوابگاهی، نامشخص بودن مرز شهر و روستا، آمیختگی 
خطرات  و  صدمات  هستند.  فقر  و  قومیّتی  و  اجتماعی 
ناشی از همجواریها و شرایط نامناسب بر سالمتی انسان 
ساکن در این روستاها را میتواند خطرهاي کالبدي مربوط 
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بهداشت  نبود  ناامن،  و  نامناسب  مساکن  در  سکونت  به 
محیط الزم و کافی، محرومیّت از انواع خدمات رفاهی و 
تسهیالت زیربنایی، دانست. برآیند تمامی این مشکالت، 
نازل  کیفیت  اجتماعی،  اقتصادي  نابرابري  گیري  شکل 
زندگی و در نهایت فقر نسبی در این روستاها است. در 
فقدان  و  رسانی  خدمات  عدم  همچون  عواملی  مجموع 
پاکدشت،  براي روستاهای  مناسب و جامع  برنامه ریزی 
محدودیت ها  باغات،   و  کشاورزي  زمینهاي  تخریب 
و  اجتماعي  اقتصادي،  کالبدي،  شده  ایجاد  زیانهاي  و 
ماهیت  تغییر  دیگر  سوي  از  و  یکسو  از  خاص  محیطي 
با  همجواري  تأثیر  دلیل  به  روستاها  معیشت  ساختار 
کالنشهر تهران و اضمحالل روستاهاي پیرامون، ساختار 
اقتصادي به دلیل تبعیت از فرآیندهاي اقتصادي کالنشهر 
شده  پاکدشت  روستاهاي  در  فقر  تشدید   باعث  تهران 

است.
پاکدشت  روستاهای  جمعیت  رشد  دلیل  به  بنابراین 
دیگر  طرف  از  و  طرف  یک  از  تهران  کالنشهر  پیرامون 
فقدان  و  روستاها  این  به  الزم  خدمات رسانی  عدم 
در  روستائیان  نیاز  مورد  ساختارهای  و  زیرساخت ها 
حوزه های مختلف بویژه حوزه اقتصادی و اشتغال باعث 
رشد فقر و گسترش آن در این سکونتگاههای روستایی 
باعث  حاضر  حال  در  وضعیتی  چنین  ادامه  است.  شده 
افزایش چالشهای و مشکالت متعدد اقتصادی، اجتماعی 
از  که  است  تهران شده  کالنشهر  پیرامون  در  فرهنگی  و 
جهت بروز ناامنی های اجتماعی و سایر تبعات مترتب بر 
این موضوع  به  توجه  لزوم  مناطق،  این  در  فقر  گسترش 
تالش  پژوهش  این  در  است.  نموده  پذیر  اجتناب  را 
گردیده است ابعاد مختلف فقر از طریق شناخت الگوی 
توزیع مکانی- فضایی گستره های فقر در سکونتگاههای 
مولفه های  اساس  بر  پاکدشت  شهرستان  روستایی 
اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و اکولوژیکی مورد بررسی و 
تحلیل قرار گیرد و با استفاده از روش های خودهمبستگی 
فضایی به ارائه مدل سازی فقر در منطقه جهت استخراج 

روابط فضایی فقر عینی و ذهنی پرداخته شود.

مبانی نظری
تعریف و مفهوم فقر 

فقر  از  مختلفي  تعاریف  که  مي دهد  نشان  متون  مطالعه 
مقاالت  و  کتاب ها  از  بسیاري  در  ولي  است  شده  ارائه 
مشخص نشده است که فقر چیست. نویسندگان این آثار، 

مسّلم  خوانندگان  و  خود  براي  را  فقر  تعریف  دانستن 
مورد  در  بحث  که  مي دانند  پنداشته اند  و  کرده اند  فرض 
چه چیزي است در حالي که واژه فقر بسیار گیج کننده و 
مبهم است )Hazlitt, 2012, P.31(. در تعریف فقر همواره 
اختالف  نظرهاي فراواني بین صاحب نظران وجود داشته و 
دارد. فقر و توانگري نسبت به محیط فیزیکي و اجتماعي، 
یا  نیازهاي مادي و فرهنگي شخص  موقعیت شخصي و 
به هیچ وجه  بنابراین، فقر  گروه، مفاهیمي نسبي هستند. 
با این حال  با مفهومي مطلق نیست.  واژه اي یک معنایي 
براي برخورداري از منابع مادي و معنوي مي توان سطح 
انساني  تأمین کننده کرامت  نظر گرفت که  را در  حداقلي 
باشد. با این حال تعریف فقر تأثیر مستقیمي بر روش هاي 
فقر  به  معطوف  توسعه اي  سیاست هاي  و  اندازه گیري 
است  بود.بدیهي  خواهد  تحقیق  این  راهگشاي  و  دارد 
تعریفي از فقر که فقر را نبود یا کمبود درآمد مي انگارد 
افراد  درصد  اندازه گیري  یا  و  فقر  اندازه گیري  هنگام  در 
فقیر از معیارهاي درآمدي استفاده مي کند؛ بدین معنا که 
فقر فقدان حداقل درآمد و فقیر به معناي کسي است که 
از این حداقل، درآمد کمتري دارد )محمودي و  دیگران، 

1384، ص 17(.
اجتماعي:  شاخص هاي  از  استفاده  با  فقر  تعریف 
را  فقر  توان  مي  آنها  کمک  با  که  اجتماعي  شاخص هاي 

اندازه گیري نمود عبارتند از:
- حداقل نیازهاي اساسي

مجموعه شاخص هاي OECD، که از 15 شاخص 
از:  عبارتند  این شاخص ها  از  برخي  است،  تشکیل شده 
به زندگی، 2- نرخ مرگ و میر)نوزاد، بچه ها،  امید   -1
وزني  کم  دچار  که  کودکاني  درصد   -3  ،) بزرگساالن 
ناخالص  تولید   -5 دبستان،  سالهاي  متوسط   -4 هستند، 
داخلي سرانه، 6- درآمد سرانه خانوار، 7- نرخ بیکاری،  

8- دسترسي به آب سالم و...
شاخص  این   UNDP انساني:  توسعه  شاخص   -
ترکیبي را در سال 1990 معرفي نمود که بر سه 
امید  براساس  : طول عمر که  استوار است  مولفه 
میزان  شود،  مي  تعریف  تولد  بدو  در  زندگي  به 
آموزش و باسوادي و سطح زندگي که بر حسب 
خرید  قدرت  و  سرانه  داخلي  ناخالص  تولید 

تعریف مي شود. 
نیز  را  شاخص  این  انساني:  فقر  شاخص   -
UNDP معرفي نمود. این شاخص، محرومیت 
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زندگي را از سه بعد منعکس مي کند : طول عمر، 
طول  بعد  از  محرومیت  زندگي.  سطح  و  دانش 
انتظار مي رود  افرادي که  بر حسب درصد  عمر 
قبل از چهارسالگي بمیرند و محرومیت در دانش 
بالغ بي سواد و محرومیت  برحسب درصد افراد 
درصد  متغیر:  سه  ترکیب  از  زندگي  سطح  در 
ندارند، درصد  دسترسي  سالم  به آب  که  افرادي 
ندارند  دسترسي  بهداشتي  به خدمات  که  افرادي 
و درصد کودکان پنج ساله اي که دچار کم وزني 
هستند به دست مي آید )ارضروم چیلر، 1384(.

ابعاد فقر
و  تعاریف  مفهوم،  ابعاد،  باید،  پدیده  هر  شناخت  برای 
چارچوب های نظری پیرامون آن را شناخت لذا در ذیل 
ان  از  که  هایی  مفهوم  به  توجه  با  فقر  ابعاد  از  برخی  به 

استنتاج می شود می پردازیم.

فقر ذهنی
زمانی که قضاوت شخص از وضعیت و موقعیت خویش 
در جامعه مالک سنجش قرار می گیرد. فقر به عدم رضایت 
تعریف  خویش  اقتصادی  و  اجتماعی  موقعیت  از  فردی 
عبارت  به  یا  مواجه هستیم  ذهنی  فقر  مفهوم  با  می شود، 
فقر ذهنی قضاوت هر فرد در مورد ارضای نیازهای وی 
برآورده  فقر ذهنی،  کافی است.  یا غیر  و  کافی  میزان  به 

شدن نیازهای فراتر از نیازهای اساسی مطرح است.

فقر عینی
فقر است که منشاء آن نیازهای افراد می باشد به عبارتی 
دیگر فقر عینی ناتوانی یک فرد روستایی در برآورد کردن 
فقر  است.  زندگی  ادامه  الزمه  که  است  اساسی  نیازهای 
خود  موقعیت  و  وضعیت  از  شخص  قضاوت  نیز  عینی 
در جامعه مالک سنجش قرار می گیرد و این تعریف وی 

ارائه می شود )حیدری و دیگران، 1389، ص 23(.

رویکردهاي اساسي به فقر
رویکردهاي اساسي به فقر را مي توان به سه دسته تقسیم 
درآمدي،  فقر  رویکرد  از  عبارتند  رویکردها   این  کرد. 
رویکرد فقر قابلیتي و رویکرد طرد اجتماعي. در بررسي 
فقر  مسئله  به  منظر  کدام  از  که  شود  مشخص  باید  فقر 
به  به یک مسئله مي تواند  مي نگریم. دیدگاه هاي متفاوت 

در  عمده  رویکرد  بیانجامد.  مختلف  حل هاي  راه  ارائه 
بررسي فقر، رویکرد فقر درآمدي و قابلیتي است. اشاره 
معرفي  و  آشنایي  جنبه  بیشتر  اجتماعي  طرد  رویکرد  به 

دارد زیرا این رویکرد اندازه گیري فقر اهمیت نمي دهد.
تک ساختي  رویکرد  این  درآمدي:  فقر  رویکرد 
مصرف  یا  درآمد  حسب  بر  فقط  و  است  یک بعدي  و 
ارزیابي مي شود. رویکرد غالب در محاسبه فقر در ایران 
سطح  به  دستیابي  رویکرد  این  در  است.  رویکرد  این 
مورد  کاالهاي  و  خدمات  به  دسترسي  معین،  درآمدي 
اساسي  فرض  رویکرد  این  در  مي کند.  تضمین  را  نیاز 
این است که افراد نیازهاي خود را از بازارهاي کاالها و 
دولت  از سوي  انتقالي  پرداخت  مي کنند.  تأمین  خدمات 
نیازهاي خود  براي کساني است که با دالیلي نمي توانند 
را از منابع ذکر شده تأمین کنند. به همین دلیل افراد در 
مستحق  که  افرادي  تا  مي شوند  دسته بندي  فوق  رویکرد 
سطح  شوند.  شناسایي  هستند  نقدي  کمک هاي  دریافت 
خدمات  سایر  و  بازار  در  خدمات  و  کاال  به  دسترسي 
درآمد  با  را  رفاه  از  مختلفي  سطوح  مي تواند  عمومي 
یا  و  فردي  ویژگي هاي  که  این  مضافًا  زند.  رقم  یکسان 
مسائل خاصي که یک خانوار ممکن است با آن روبه رو 
درآمد  داشتن  علي رغم  را  خانوار  آن  مي تواند  باشد 

مساوي، در شرایط اقتصادي ضعیف تري قرار دهد. 
اساس  بر  را  فقر  رویکرد،  این  قابلیتي:  رویکرد 
توجه  مي کند.  ارزیابي  اجتماعي  و  انساني  شاخص هاي 
ظرفیت هاي  ارتقاي  به  معطوف  رویکرد  این  در  اصلي 
انساني و کسب توانایي هاي اداره یک زندگي شرافتمندانه 
است؛ از این رو عالوه بر تأکید بر دسترسي به تغذیه کافي 
و مسکن مناسب، توانایي دسترسي به خدمات بهداشتي، 
آموزشي، مشارکت در تصمیم گیري و حفظ عزت نفس 
قابلیت هاي  تأمین  رویکرد  این  در  است.  توجه  مورد 
براي  است  وسیله اي  بلکه  است  هدف  تنها  نه  اساسي 
تأمین سایر نیازهاي زندگي )محمودي و  دیگران، 1384، 

ص 23(.
شامل  مادي  کاالهاي  بر  عالوه  زندگي  ضروریات 
حیات  در  مشارکت  و  فردي  امنیت  سیاسي،  آزادي 
اجتماعي نیز مي شود. در این رویکرد فرض بر آن است 
از  را  نیاز  مورد  خدمات  و  کاالها  نمي توان  ضرورتًا  که 
طریق ورود به بازار و کسب درآمد به دست آورد بلکه 
عمومًا  شوند.  اجتماعي  ضرورتًا  باید  خدمات  بعضي 
نهادهاي دولتي مسئول ترین سازمان ها براي ارائه خدمات 
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اقتصادي به خانوارهاي آسیب پذیر هستند.
مطرح  »آمارتیاسن«  توسط  بار  اولین  قابلیت  مفهوم 
گردید. سن معتقد است ارزش کاالها به نقش و کارکردي 
معنا  این  به  دارند.  انساني  نیازهاي  رفع  در  که  است 
مي بایست توجه خود را از نگاه تنگ و محدود درآمدي 
مبسوط  نگاه  به  است  مطلوبیت  نظریه  از  منتج  عماًل  که 

مبتني بر قابلیت معطوف کنیم.
به  قادر  واقعًا  مردم  چه  آن  معني  به  را  قابلیت  سن 
مهم  که  آن چه  بنابراین  مي کند.  تعبیر  هستند،  آن  انجام 
متفاوت  انتخابي  براي  است  افراد  بالقوه  توانایي  است 
بهتر  عبارت  به  انجام مي دهند.  آن چه  آن چه هستند و  از 
وضعیت اقتصادي یا اجتماعي که افراد در آن قرار دارند 
معنا  این  به  اجبار.  نه  باشد  انتخاب  یک  محصول  باید 
مختلفي  وضعیت هاي  که  دارد  وجود  زماني  انتخاب 
براي انتخاب کردن وجود داشته باشد. این وضعیت هاي 
شرایط  و  فردي  ویژگي هاي  به  مستقیم  بستگي  مختلف 
نظر گرفتن رویکردهاي درآمدمحور  با در  دارد.  محیطي 
نمي توان مطلوبیت براي یک فرد سالم و یک فرد معلول 
را مقایسه و اندازه گیري کرد. فرد معلول با درآمد مساوي 
به  نامناسب تري  وضعیت  در  است  ممکن  سالم  فرد  با 
مي برد.  رنج  قابلیتي  محرومیت  یک  از  او  زیرا  ببرد،  سر 
بنابراین سن بر ضرورت تغییر زاویه دید و نحوه نگرش 
در  کاال  ارزش  کرد.  تأکید  انسان  براي  کاالها  اهمیت  به 
بستگي  ارزش  و  نیاز  رفع  این  و  است  انسان  نیاز  رفع 

زیادي به شرایط فردي و قابلیتي فرد دارد.
درآمدها،  به حوزه  مفهوم  این  بسط  که  است  روشن 
نقاط ضعف متعددي از رویکرد درآمدي در حوزه مفاهیم 
آشکار  را  فقر  به  مربوط  مباحث  به خصوص  اقتصادي، 
به  فقر مي تواند  باالي خط  به ظاهر  مي سازد. درآمدهاي 
در  را  فرد  عماًل  مصائب خاص  و  بسیار  مشکالت  دلیل 
وضعیت فقر نگه دارد. سن در نهایت با مترادف قرار دادن 
قابلیت هاي انساني با آزادي هاي انساني، آن را در حد یک 
مثابه  به  »توسعه  عنوان  تحت  کتابي  در  توسعه  پارادایم 
آزادي« ارائه کرد. یکي از حوزه هایي که از نظر مفاهیم، 
تأثیر  سیاست گذاري ها  و  اندازه گیري  روش  تعاریف، 
مربوط  مباحث  حوزه  پذیرفته  قابلیت  رویکرد  از  زیادي 
مانند  کّمي  متغیرهاي  از  را  خود  نگاه  اگر  است.  فقر  به 
درآمد و رشد به سمت قابلیت ها معطوف نماییم، تعاریف 
اندازه گیري فقر بسیار متفاوت خواهد بود.  و روش هاي 
هواداران رویکرد قابلیت همچون روبینز موضوع و مفهوم 

قابلیت را بسط دادند و یکي از تقسیم بندي هاي قابلیت ها 
پایه  قابلیت  نمودند.  تقسیم  بنیادي  و  پایه  قابلیت  به  را 
را  آن  مانند  و  سالمتي  آموزش،  سواد،  همچون  مواردي 
شرایطي  وجود  معني  به  بنیادي  قابلیت  و  مي گیرد  در بر 
است که توانایي الزم و مناسب براي رها شدن از قحطي 
و گرسنگي و سوءتغذیه، سواد داشتن و امکان مشارکت 
در زندگي اجتماعي، داشتن سرپناه، امکان مسافرت و ... 

را فراهم مي آورد )همان منبع، ص 35(.
تحلیل هاي  و  مفاهیم  اجتماعي:  طرد  رویکرد 
که  است  استوار  اساسي  فرض  این  بر  اجتماعي  طرد 
تشکیل دهنده  و  قوام بخش  اقتصادي  و  اجتماعي  رفاه 
در  که  است  مفهومي  اجتماعي  طرد  است.  مردم  حقوق 
آن  در  که  است  یافته  تکامل  و  توسعه  چارچوب هایي 
گرسنگي،  آن  در  مي شود؛  تأمین  حیات  اساسي  حقوق 
بیماري هاي واگیردار و مرگ  و  میر کودکان محدود شده 
است، دسترسي بهداشت، آب آشامیدني و مدرسه تقریبًا 
در همه جا وجود دارد. این رویکرد در بستر شهرنشیني 
آن  موازات  به  و  خانوادگي  روابط  تضعیف  با  پرشتاب، 
تقویت کار به عنوان بردار اصلي ارتباط اجتماعي و هویت 
اجتماعي و نیز وسیله اصلي دسترسي به ابزار حیات و بقا 
توسعه یافته است. وقتي یک کارگر مزدبگیر از دسترسي 
در  مي شود.  اجتماعي  طرد  دچار  مي شود  محروم  کار  به 
چنین شرایطي حمایت هاي اجتماعي در قالب تور ایمني 
پایه، بخشي از نقش حمایتي است که به نهادهاي عمومي 
کّمي  اجتماعي  طرد  مي یابد.رویکردهاي  اختصاص 
نیستند، آنها تالش نمي کنند که فقر را اندازه بگیرند، بلکه 
دهند،  نشان  را  اجتماعي  طرد  فرایند  پویایي  مي کوشند 
مردم  مي شوند، چگونه  بازتولید  و  تولید  که چگونه  این 
قرار  اجتماعي  و حاشیه اي شدن  محرومیت  در وضعیت 
نهادهایي که  این که  بیرون مي آیند، و  از آن  مي گیرند و 
نظام مي بخشند کدامند )راغفر، 1384،  اجتماعي  به طرد 

ص 12(.

مالكهای تعیین اقشار فقیر و آسیب پذیر
یا هر  تغذیه  با گرسنگی، سوء  ناامنی غذایی: که   -1
تعریف  خانوار  غذایی  مصرف  الگوی  در  مخاطره  گونه 

می شود
2 - ناامنی شغلی: که با بیکاری و تحت شرایط خاص 

اشتغال موقت و ناپایدار تعریف می شود.
بودن و حالت  بی قدرت  با  اجتماعی: که  ناامنی   -3
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فاصله  بازگوی  تعریف می شود و خود  اجتماعی  انزوای 
اجتماعی فرد یا گروه با افراد یا گروههای دیگر است.

جسمانی  ضعف  بیماری،  با  که  بهداشتی:  ناامنی   -4
و نیز فقدان و دشواری دسترسی به امکانات بهداشتی و 

درمانی تعریف می شود.
در  پذیری  آسیب  تعیین  روستایی:  فقر  وضعیت   -5
تعریف  مستلزم  آن،  در  فقر  وضعیت  و  روستایی  جامعه 
زندگی  شرایط  از  آگاهی  و  روستایی  فقر  وضعیت 
روستائیان فقیر است. برای تعریف وضعیت فقر روستایی 
عالوه بر استفاده از مالکهای ماکیت زمین و دام و درآمد 

از شاخص های زیر می توان بهره گرفت.
1-    درجه امنیت غذایی: که بر مبنای الگوی تغذیه، 
میزان کالری و و ترکیب غذایی متعارف خانوار تعریف 

می شود.
2-    وضعیت جسمانی: بر مبنای سالمت، قد، وزن، 

متوسط عمر و ... سنجیده می شود.
3-    قدرت: بر مبنای اقتدار خانوارهای مرفه و بی 

قدرتی خانوارهای کم درآمد و فقیر تعریف می گردد.
و  جمع گرائی  مبنای  بر  اجتماعی:  رفتار      -4
و  متوسط  و  مرفه  روستایی  خانوارهای  فعال  مشارکت 

انزوای خانوارهای فقیر تعریف می شود. 

 نظریه هاي نابرابري و فقر از دیدگاه جغرافیدانان
ورود جغرافیاي  از  که  است  زیادي  مدت  اینکه  علیرغم 
جغرافیدانان،  است،  گذشته  فقر  ادبیات  عرصه  به  فقر 
ظهور هر گونه فقر و نابرابري را در جامعه جهانی، مغایر 
می دانند.  انسانی  پاک  سرشت  به  احترام  و  انسانیت  با 
معاصر  سرشناس  جغرافیدانان  از  یکی  جانسون،  رونالد 
که  نیست  این  تنها  جغرافیا  هدف  که  می دارد  اذعان 
کیفیت زندگی روزمره انسانها را مطالعه کند، بلکه براي 
ناحیه اي  و  جهانی  نابرابریهاي  کشف  آنها  از  بسیاري 
هدف  وي  به عقیده  می شود.  محسوب  رسالت  نوع  یک 
حذف  با  جهان  سراسر  در  که  نیست  این  جغرافیدانان 
خانواده ها  همه  اقتصادي  و  اجتماعی  شدید  نابرابریهاي 
بتوانند به شغل دائمی، مسکن، بهداشت ودرمان، آموزش 
و امنیت دست یابند، بلکه به اعتقاد وي هم اکنون بیشتر 
مردم جهان در فقر و سوء تغذیه بسر می برند، از سالمتی 
کامل بی بهره اند و زندگی غم انگیزي دارند. بر این اساس 
به ریشه  بررسی هاي خود  جغرافیدان وظیفه دارد که در 
برده و تفکرات جغرافیایی خود را در  نابرابریها پی  این 

جهت حل این مسائل بکار گیرد.
در  توسعه  مدل  دو  تاکنون  که  است  معتقد  جانسون 
بوده  مطرح  همه  از  بیش  نابرابریها  پیدایش  و  علل  بیان 
است. بر طبق مدل اول، توسعه در جهان، سازمان تولید، 
بر  زیرا  است،  اخالقی  وغیر  سوداگرانه  ومبادله،  توزیع 
و  جهانی  عظیم  منابع  از  گونه  استعمار  بهره کشی  اساس 
توده هاي انسانی سازمان یافته است، تا بدین ترتیب، اقلیتی 
اکثریتی  مند شوند و  بهره  امتیازات زندگی  از همه  مرفه 
فقیر نیز در فقر و آلودگی ابدي زندگی کنند. دیدگاه دوم 
در امر توسعه این است که نابرابریهاي موجود در جهان، 
موقتی و ناپایدار است. در این طرز تفکر که از دهه 1970 
میالدي وارد ادبیات جغرافیایی شده، چنین تلقی می شود 
که اگر مردم جهان سوم به شدت کار کنند، تالش و کار 
و  می گذارد  تاثیر  اقتصادي  سازمان  کنونی  نظام  در  آنها 
آن  را پویاتر می سازد )عظیمی، 1394، ص 40(. به نظر 
جغرافیدانان، فقر بیشتر از دو عامل ذیل، می تواند نشات 

بگیرد:
شرایط  که  مفهوم  بدین  طبیعت:  از  ناشی  فقر  الف- 
نامناسبی درطبیعت بوجود می آید و شرایط طبیعی متعادل 
و الزم را براي تولید غذا به شکلی به هم خورده و یک 
کاهش چشمگیري در امر تولید مواد غذایی و در نتیجه 

گرسنگی و فقر بوجود می آید.
به  انسان  که  مفهوم  بدین  انسان:  از  ناشی  فقر  ب- 
منزله عاملی وارد عمل شده و با ایجاد تغییراتی در شرایط 
صحیح  روابط  زدن  برهم  یا  و  طبیعی  مناسب  و  متعادل 
مواد  حاد  کمبودهاي  پیدایش  براي  را  زمینه  اجتماعی، 
1390، ص  دیگران،  و  )خالدي  سازد  می   فراهم  غذایی 

.)122

تحقیق پیشینه 
 محمدي یگانه و همکاران )1394( در مقاله اي با عنوان 
نواحي  در  فقر  فضایي  توزیع  بر  موثر  عوامل  »تحلیل 
اجتماعي،  و  اقتصادي  ویژگیهاي  بر  تاکید  با  روستایي 
شاهین  شهرستان  آباد  محمود  دهستان  شناسي  مورد 
ایجاد کننده فقر روستایي و نحوه  به بررسي عوامل  دژ« 
پراکنش آن در محدوده مورد مطالعه مي پردازند. با توجه 
به گستردگي منطقة مورد مطالعه و به منظور مطالعة دقیق 
11 روستا، استفاده از فرمول اصالح شدۀ کوکران انتخاب 
روش  طریق  از  دهستان  مختلف  جمعیتي  طبقات  بین  و 
نتایج تحقیق نشان  نمونه گیري طبقه بندي، توزیع گردید. 
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مي دهد که عامل دارایي، تحصیالت و اعتبارات بانکي از 
محدودۀ  در  فقر  فضایي  توزیع  بر  مؤثر  عوامل  مهمترین 

مورد مطالعه بود هاست.
ارشد  نامه کارشناسي  پایان  تپه در  یزداني قره   زهرا 
در  فقر  توزیع فضایی  بر  موثر  تحلیل عوامل  به   )1393(
نواحی روستایی با تاکید بر ساختار اقتصاد محلی، مطالعه 
موردی: دهستان محمود  آباد پرداخته است. در این تحقیق 
و  فقر  ایجادکننده  اقتصادي  عوامل  و  شاخص ها  عمدتا 
نحوه توزیع ان در دهستان محمود آباد بررسي و تحلیل 
شده است. در همین راستا دو فرضیه مطرح شده است: 
کار آفرینی  اقتصادی  فضای  بین  معناداری  رابطه ی   -1
وجود  مطالعه  مورد  محدوده ی  در  فقر  فضایی  توزیع  و 
در  فقر  فضایی  توزیع  بین  معنا داری  رابطه ی   -2 دارد. 

روستاهای مورد مورد مطالعه. 
عنوان  تحت  خود  مقاله  در   )1391( کاشی  خداداد 
مناطق  در  آن  تغییرات  بررسی  و  فقر  خط  »برآورد 
مناطق  در  خانوار  فقر  خط  اصفهان«  استان  روستایی 
را   1382-1387 سال های  طی  اصفهان  استان  روستایی 
جهت  تصادفی  سلطه  روش  از  و  است.  نموده  برآورد 
که  می دهد  نشان  نتایج  است.  نموده  فقراستفاده  مقایسه 
سیاست های فقر زدایی در برنامه سوم توسعه در کاهش 

فقر مناطق روستایی استان اصفهان موثر بوده است.
آثار  به  خود  مقاله  در   )1390( داودی  و  صادقی 
در  پرداختند  ایران  در  روستایی  فقر  بر  دولت  مخارج 
با استفاده  اثر مخارج دولت بر فقر روستایی  این مطالعه 
متغییرهای  شامل  همزمان  معادالت  سیستم  روش  از 
بهره  روستایی،  )فقر  شامل  روستایی  فقر  بر  گذار  تأثیر 
مناطق  اشتغال در  نیروی کار در بخش کشاورزی،  وری 
مورد   )... و  تلفن  برق،  بهداشت،  آموزش،  روستایی، 
سرمایه  می دهد  نشان  برآورد  نتیجه  دادند.  قرار  بررسی 
گذاری عمومی در بخش آب، بهداشت و جاده بیشترین 
در  دولت  هزینه های  اند.  داشته  فقر روستایی  در  را  آثار 
بیشتر  ارتقاء  به  آموزش  و  توسعه  و  تحقیق  آب،  فصول 
در  عمومی  هزینه های  است.  رسانده  یاری  بهره وری  در 
توسعه زیر ساخت های آموزشی، بهداشتی و راه ترابری 
باعث افزایش بیشتر اشتغال در مناطق روستایی گردیده و 
باعث کاهش مهاجرت  هزینه های آب، بهداشت و جاده 

از شهر به روستاها شده است. 
مدل  از  استفاده  با   )1389( همکاران  و  محمدزاده 
سال  در  فقـر  کننـده  تعیـین  عوامل  بررسی  به  پروبیت 

بیشـترین  کـه  داد  نشان  مطالعه  نتایج  پرداختند.   1387
به  مربوط  شـهري  خانوارهـاي  فقـر  احتمـال  کـاهش 

تحصیالت و جنسیت سرپرست خانوار است.
مقاله  در   )1389( کرمی  اله  آیت  افتخاری،  فرخ  
»بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق روستایی کهگیلویه 
بر  مؤثر  عوامل  و  فقر  وضعیت  بررسی  به   بویراحمد«  و 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  روستایی  مناطق  در  آن 
پرداخته اند. جامعه آماری، ساکنین مناطق روستایی استان 
بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، 403 
خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری 
خوشه ای چندمرحله ای نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان 
داد که خط فقر غذایی، غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه 
روستایی  مناطق  در   1388 سال  در  بالغ  فرد  یک  برای 
ریال  هزار   532/8 و   6/195 ترتیب 2/337،  به  استان، 
غذایی  فقر  شدت  و  شکاف  سرانه،  همچنین،  می باشد. 
در منطقه مورد 31/3، 9/6 و 4 درصد و سرانه، شکاف 
و شدت فقر کل نیز به ترتیب 32/3، 8/6 و 6/3 درصد 

می باشد
با  پژوهشی  در   )1389( همکاران  و  پورطاهری 
فقر  بر  مؤثر  اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  تحلیل  عنوان 
استان  خلجستان  بخش  غذایی  فقر  بر  تأکید  با  روستایی 
به  نمونه  خانوارهای  فقر  منظور  این  به  اند.  پرداخته  قم 
وسیله شاخص مصرف کالری در نزد 265 خانوار از 17 
روستا از طریق پرسشنامه ارزیابی و سنجش شده است. 
نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل اقتصادی در مقایسه با 
عوامل اجتماعی نقش بیشتری در شکل گیری فقر منطقه 

مورد مطالعه دارند.
عمراني و همکاران )1388( در مطالعه اي به بررسي 
رفاهي  تغییرات  همچنین  و  فقر  کننده  تعیین  عوامل 
خانوارهاي روستایي شهرستان زابل طي دوره 1376-83 
پرداخته اند. در این تحقیق سن سرپرست خانوار، ترکیب 
از  خانوار  بعد  مجذور  همچنین  و  خانوار  فرزندان  سني 
روستایي  مناطق  در  فقر  کننده  تعیین  عوامل  ترین  مهم 

شهرستان زابل تشخیص داده شده است.
تاثیر  شان  مطالعه  در   )2015( دیگران  و  شنگن 
و  نابرابري  و  اقتصادي  رشد  بر  را  مختلف  هزینه هاي 
آنان  اند.  کرده  بررسي  چین  روستایي  جامعه  در  فقر 
و  تحقیق  آموزش،  براي  دولت  هزینه هاي  که  دریافتند 
گذاري  سرمایه  کشاورزي،  بخش  در   )R&D( توسعه 
دولت براي افزایش تولید، هزینه هاي دولت براي توسعه 
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تلفن  و  برق  جاده،  قبیل  از  روستاها  در  زیرساخت ها 
عالوه بر اینکه بهره وري در بخش کشاورزي را افزایش 
مي دهد به کاهش فقر در مناطق روستایي نیز مي انجامد. 
دارند. تفاوت  و  نیست  برابر  یکدیگر  با  آنها  اثر  اگرچه 
بر  اثر  بیشترین  داراي  اموزش  براي  دولت  هزینه هاي 
افزایش بهره وري و کاهش فقر در مناطق روستایي چین 
و  تحقیق  براي  دولت  هزینه هاي  ان  از  پس  است.  بوده 
توسعه اثر زیادي بر افزایش تولید و بهره وري در اقتصاد 
و  ارتباطي  وضعیت  بهبود  است.  داشته  چین  روستایي 
ایجاد زیرساخت هایي نظیر جاده، برق و تلفن نیز عامل 
بعدي در کاهش فقر به شمار مي آید.این عامل از طریق 
اشتغال  امکان  افزایش  و  دستمزدها  غیرمستقیم  افزایش 
کاهش  در  روستاییان  براي  غیرکشاورزي  فعالیت هاي  به 
فقر و افزایش درآمد آنها موثر واقع میگردد. نتیجه جالب 
این  آمده  به دست  پژوهش مذکور  در  توجه دیگري که 
است که هزینه هایي که دولت چین مشخصا براي کاهش 
فقر در روستاها انجام مي دهد، اثر چنداني بر کاهش فقر 
یا  کردن  هزینه  نحوه  در  بازنگري  امر  است.این  نداشته 
نمایان  را  هزینه ها  اینگونه  کارایي  افزایش  راه هاي  یافتن 

ساخت. 
 )2014( کانادا  زندگي  استانداردهاي  مطالعات  مرکز 
فقر و رشد  کاهش  بین  ارتباط  بررسي  به  اي  مطالعه  در 
بهره وري در کشورهاي در حال توسعه پرداخته است. بر 
بهره وري  بین رشد  ارتباط  پژوهش مذکور،  نتایج  اساس 
و کاهش فقر از ارتباط بین رشد اقتصادي و کاهش فقر 
بیشتر بوده و اهمیت آن تقریبًا به اندازۀ ارتباط بین رشد 
است.  فقر  کاهش  و  سرمایه  به  داخلي  ناخالص  تولید 
درآمد،  نابرابري  سطوح  که  گردید  مشخص  همچنین 
حلقة واسط بین رشد بهره وري و کاهش فقر قلمداد مي 
شود. سطوح باالتر نابرابري و افزایش در آن موجب رشد 
کم بهره وري و درآمد و طبیعتًا افزایش فقر مي گردد. این 
مطالعه که براي 62 کشور در حال توسعه از نقاط مختلف 
شده  انجام  آسیا  و  التین  امریکاي  افریقا،  از  اعم  جهان 
است، رشد بهره وري نیروي انساني را عامل اساسي در 
بهبود شاخص هاي زندگي در این کشورها برمي شمارد. 
مقاله ای  در   )2011( همکــاران  و  یاســین  تحقیقات 
تحت عنوان فقر روستایی در ســودان جنــوبی نشــان 
طالق  خانوار  سرپرست  متوسطه،  تحصیالت  کــه  داد 
تعیـین کننـده هاي  خـانوار  بـودن  سرپرست  زن  و  گرفته 
و  اچیا  مطالعه  در  هستند.  شهري  خانوارهاي  فقر  اصلی 

همکـاران )2010(: اچیا به همراه همکاران خود به بررسي 
فقر در کشور کنیا با توجه به عوامل اجتماعي و فرهنگي 
و  سـن  متغیرهـاي  ایشان  مطالعات  اساس  بر  پرداختند. 
تحصـیالت سرپرسـت خـانوار و منطقـه سکونت ارتباط 
انها  مطالعان  داد.نتیجه  نشان  کنیا  در  فقر  با  را  معناداري 
در کنیا نشان داد متغیر سن با میزان فقر رابطه مستقیم و 

میزان تحصیالت با میزان فقر رابطه معکوس دارد.

منطقه مورد مطالعه
در  و  تهران  استان  در جنوب شرقی  پاکدشت  شهرستان 
درجه   51 تا  دقیقه   34 و  درجه   51 جغرافیایی  محدوده 
تا 35  و 56 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 17 دقیقه 
این  است.  شده  واقع  شمالی  عرض  دقیقه   35 و  درجه 
با مساحت 589 کیلومتر مربع )4,3 درصد  شهرستان که 
شریف  و  مرکزی  بخش  دو  از  تهران(  استان  وسعت  از 
جمعیت  و  شده  تشکیل  روستا   53 و  دهستان   6 آباد، 
بوده  نفر   350966 بر  بالغ   1395 سال  آمار  طبق  بر  آن 
به  از غرب  دماوند،  و  البرز  کوههای  به  از شمال  است، 
تهران و ری، از جنوب به بخش مرکزی ورامین و شهر 
استان سمنان و شهرستان گرمسار  به  از شرق  قرچک و 
تعداد   .)1393 همکاران،  و  )حیدریان  می شود  محدود 
روستاهای پاکدشت 47 روستا می باشد. عمده فعالیتهای 
بررسي  می باشد.  گلخانه  و  کشاورزی  منطقه  روستاهای 
اولیه نشان مي دهد که فقر روستایي  آمارها و مشاهدات 
گسترده  پاکدشت  روستایي شهرستان  سکونتگاههاي  در 

مي باشد )گزارش فرمانداري پاکدشت، 1393(.

روش تحقیق
با توجه به نوع و اهداف تحقیق که پیش از این ذکر آن بین 
و رویکرد حاکم  کاربردی  نوع  از  تحقیق حاضر  گردید، 
بر آن در این پژوهش توصیفی  و تحلیلی است و بر پایه 
مطالعات انجام شده در این زمینه و تحلیل محتوی مبانی 
نظری و استخراج شاخص های تعدیل فقر از یک سو و 
با  کارشناسان ذی ربط،  نظرات  بر  تکیه  با  دیگر  از سوی 
بهره گیری از مدل دلفی و استفاده از ابزار مصاحبه عمیق، 
در   SPSS افزار  نرم  از  استفاده  همچنین  و  پرسشنامه 
 ARC-GIS ,GEODA افزار  و  آماری  تحلیل های 
TMو تحلیل های آمار فضایی انتخاب شده است. بر این 
عملیاتی  و  طرح ریزی  بدین گونه  پژوهش  فرایند  اساس 
گردیده است که در وهله نخست با تکیه بر مصاحبه های 
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طرح  مورد  موضوع  خبرگان  و  کارشناسان  با  عمیق 
پژوهشهای  و  مطالعات  بر  استناد  با  همچنین  و  پژوهش 
چه  و  ملی  عرصه  در  چه  کنون  تا  که  مختلفی  و  معتبر 
شاخص های  پذیرفته است،  بین المللی صورت  عرصه  در 
توجه  با  پاکدشت  شهرستان  روستایی  مناطق  فقر  تعدیل 
به ویژگی های خاص آن و تحلیل محتوی و روش دلفی 
مرحله  در  شد.  خواهد  مشخص  فکری  طوفان  ایجاد  و 
با  و  مشخص شده  شاخص های  و  ابعاد  به  توجه  با  بعد 
استناد به مطالعات انجام شده در این زمینه، شاخص ها و 
معیارهای مرتبط با آن در قالب پیش نویس پرسشنامه برای 
دور اول استخراج خواهد شد. در این مرحله پیش نویس 
کارشناسان  از  تعدادی  توسط  پرسشنامه  اولیه  طرح  و 
ذی ربط مورد ارزیابی و پرسشگری واقع گردیده و پس 
روایی  جهت  اولیه  ویرایش های  و  ابهامات  رفع  آن  از 
تا  پذیرفت  خواهد  صورت  پرسشگری  فرایند  پایایی  و 
از  نهایی  پرسشگری  آماده  تحقیق  نهایی  پرسشنامه  اینکه 
جامعه آماری مورد نظر گردد. و در نهایت پس از تکمیل 
با  پرسشنامه  ها  تحقیق،  آماری  توسط جامعه  پرسشنامه ها 
استفاده از نرم افزار Arc gis  و تحلیل های آمار فضایی 
شهرستان  روستایي  سکونتگاه هاي  فقر  فضایي  وضعیت 

مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

یافته های تحقیق
در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ با توجه به اینکه با  
استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید، فقط خروجی 
عددی آن در جداولی که در ادامه آمده است، آورده شده 
تعداد 20 پرسشنامه  پایایی پژوهش  برای محاسبه  است. 
در سطح روستاها مورد مطالعه توزیع گردیده و براساس 
برای هر  آلفای کرونباخ  میزان  داده های جمع آوری شده 
یک از ابعاد فقر روستایی در جدول شماره )1( به شرح 

زیر به دست آمده است. 

پژوهش حاضر با توجه به موضوع تحقیق به منظور 
آوردن  بدست  در  دقت  ضریب  حداکثر  به  دستیابی 
نمونه هایی که دارای درجه باالیی از ویژگی های جامعه 
تعمیم  قابل  آن  از  آمده  بدست  نتایج  و  بوده  آماری 
استفاده  تصادفی  نمونه گیری  از  باشد  جامعه  کل  به 
خواهد شد. جامعه آماری روستاهاي واقع در شهرستان 
می باشد   1395 سال  در  روستا  تعداد47   به  پاکدشت 
اطالعات  می گردد.  شامل  را  منطقه  روستاهای  کل  که 
موردنیاز از سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران اخذ 
نمونه  تعداد  با  رابطه  در  پژوهش  این  در  می شود ضمنا 
از تمام شماري استفاده مي شود لیکن  در صورت وجود 
نمونه گیري  روش  اطالعات  به  دسترسي  در  محدودیت 
این راستا،  بکار گرفته خواهد شد. در  طبقه اي تصادفي 
از سرپرستان خانوار  نفر    270 بر طبق فرمول کوکران، 
باید  نکته  )این  گردید  انتخاب  نمونه  جامعه  عنوان  به 
 5 خطاي  سطح  با  محاسبه  این  که  باشد  توجه  قابل 

درصد صورت مي  گیرد(.

روستاهای  سکونتگاه های  در  فقر  محاسبه 
معکوس  شاخص  اساس  بر  پاكدشت  شهرستان 

انگل ضریب 
که  است  شاخص هایی  ترین  مهم  از  یکی  انگل  ضریب 
این شاخص  استفاده می شود.  در بررسی فقر در جامعه 
هزینه هاي  کل  به  خوراکی  هزینه هاي  نسبت  از  که 
مصرفی به دست می آید، نشان می دهد که چه سهمی از 
خوراکی  مواد  و  اولیه  هزینه هاي  صرف  خانوار،  درآمد 
می دهد  نشان  باشد،  بیشتر  این ضریب  چه  هر  می شود. 
که سهم بیشتري از درآمد خانوارها صرف هزینة موارد 
خوراکی می شود که این خود یکی از نشانه هاي فقر در 
جامعه است. کاربرد روش اخیر موجب تخمین مناسبی 
ضریب  معکوس  معیار  برحسب  نسبي  فقر  خط  از 
سرشماری  طبق  است  توضیح  به  باشد.الزم  مي  انگل 
انگل  شناسنامه آبادی های کشور در سال 1390 ضریب 
گردید  محاسبه  روستایی  مناطق  خانوارهای  به  نسبت 
شده  گرفته  نظر  در  منطقه  روستای   47 خانوارهای  که 
دارای سکنه  47 روستای   و متوسط درآمد خانوار های 
اول  دهک  مخارج  و  طبقه بندی  دهک  ده  در  منطقه 
مخارج   از  شاخصي  عنوان  به  را  )فقیرترین(  درآمدي 
مصرف  درصد  و  شد  گرفته  نظر  در  فقر  پایه  عنوان  به 
این مخارج در سبد غذایی محاسبه و ضریب انگل برای 

جدول 1. بررسی میزان آلفای کرونباخ ابعاد فقر روستایی؛ مأخذ: 
یافته های پژوهش، 1396.

میزان آلفای کرونباخابعادردیف

0/797سیاسی1

0/757اجتماعی2

0/823اقتصادی3

0/94محیطی4
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47 روستا محاسبه گردید. متوسط درآمد دهک اول در 
ریال   7225600 پاکدشت  شهرستان  روستایی  خانوار 
بوده که مالک قرار گرفته و متوسط مخارج دهک اول در 
مواد خوراکی 0,891071 درصد می باشد که مالک قرار 
گرفته است. همچنین با ایجاد دیتا بیس برای روستاهای 
منطقه،  روستاهای  برای  انگل  ضریب  اعمال  و  موجود 
نقشه پراکنش فضایی روستاهای منطقه از لحاظ فقر در 
5 سطح تهیه گردید که در شکل شماره )1( نشان داده 

شده است.
شرق   جنوب  روستاهای  می دهد  نشان  نتایج 
هستند  بیشتری  روستایی  فقر  دارای  پاکدشت  شهرستان 
و روستاهای نزدیک تهران دارای فقر کمتری می باشند. 
تعداد  و  مطلوبیت   )2( شماره  جدول  رابطه  این  در 
به  را  روستایی  فقر  طبقات  در  گرفته  قرار  روستاهای 

می کشد. تصویر 
و  نظری  مبانی  محتوی  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
کیفی  و  کمی  محلی  دلفی شاخص های  مدل  از  استفاده 
 .)3 )جدول  گردید  استخراج  منطقه  در  روستایی  فقر 
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق چند قسمت بوده 

براي جمع آوري  از قسمتهاي پرسشنامه  است. هر یک 
اطالعات  بود.  شده  طراحي  خاصي  زمینه  در  اطالعات 
و  محیطي  اقتصادي،  سیاسي،  ابعاد  در  روستایي  فقر 

اجتماعي از پرسش شوندگان اخذ میشود.

شکل 1. سطح بندی فقر روستایی در شهرستان پاکدشت با شاخص انگل

جدول 2. مطلوبیت و تعداد روستاهای قرار گرفته در طبقات فقر در 
شهرستان پاکدشت؛ منبع: یافته های تحقیق

تعداد روستامطلوبیتردیف

2خیلی مرفه1

2مرفه2

4متوسط3

11فقیر4

28خیلی فقیر5
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جدول 3. شاخص های فقر روستایی؛ یافته های تحقیق، 1396

شاخص و گویهمولفهابعاد

سیاسي

1-عدم دسترسي به پاسگاه پلیس، 2- نداشتن امنیت عمومی، 3- وجود نزاع و کشمکش با دیگران امنیت

مشارکت 
سیاسي

عدم شرکت در انتخابات شوراها، 2- عدم شرکت در انتخابات مجلس شوراي اسالمي، 3- عدم 
شرکت در انتخابات ریاست جمهوري

حقوق 
قومیت ها و 

اقلیت ها

1-عدم پخش برنامه هاي رادیو و تلویزیون به زبان هاي محلي، 2- عدم پوشش مناسب رسانه اي 
و  قبیله اي  قومي-  نامناسب  و روشهاي  عادت ها  رادیویي(، 3-  تلویزیوني،  کانالهاي  اندک  )تعداد 

اصرار بر انجام آنها، 4- نبود مجالت و بروشورهاي مفید به زبان محلي

اقتصادي

1-عدم استفاده از فرآورده های پروتئینی، 2- عدم استفاده از لبنیات و حبوبات، 3- عدم استفاده از 
انواع میوه و سبزیجات

درآمد
1-عدم رضایت از میزان درآمد، 2- عدم پس انداز، 3- عدم دسترسي به وام ها و اعتبارات بانکي، 
4- ناتواني در خرید یا دسترسي به انواع کودها و بذرها و سموم دفع آفات نباتی، 5- عدم توان 

سرمایه گذاري در امور کشاورزي، 6- عدم دسترسي به بازار محصوالت کشاورزي

مسکنمحیطي

تأثیر  میزان  بکار رفته در مسکن، 2- بي دوامي سازه واحدهاي مسکوني، 3-  1-بي دوامي مصالح 
معماري واحدهاي مسکوني روستایي در عدم صرفه جویي انرژي، 4- کمبود فضاي واحد مسکوني، 
5- میزان برخورداري واحد مسکوني از امکانات، 6- میزان دسترسي به امکانات، 7- عدم رضایت 

از معماري مسکن، 8- عدم بهره وري مناسب در تولید مسکن

آموزشاجتماعي

عدم   -3 ترویجي،  نشریه  دریافت  عدم   -2 ترویجي،  و  آموزشي  کالس هاي  در  شرکت  1-عدم 
روستا،  در  کشاورزي  جهاد  مرکز خدمات  از  استفاده  اساس  بر  ترویجي  امکانات  از  برخورداري 
4- عدم وجود مدارس نوساز با کیفیت براي تحصیل فرزندان، 5- نبود معلمان خوب و با تجربه 

براي تحصیل فرزندان

اجتماعي

مشکالت بهداشت 2-وجود  درمانگاه(،  بهداشت،  )خانه  بهداشتي  و  درماني  خدمات  به  دسترسي  1-عدم 
زباله، 4-  دفع  غیره(، 3- عدم وجود جایگاه  و  )موش، مگس  موذي  از جانوران  ناشي  بهداشتي 

نداشتن روش هاي بهداشتي جمع آوري زباله

ت  طا تبا ر ا
اجتماعي

1-عدم مشارکت در فعالیت هاي اجتماعي روستا، 2- نداشتن رابطه خوب با همسایگان و اهالي 
روستا، 3- عدم توجه به سرنوشت دیگران)مهم نبودن سرنوشت افراد(، 4- ناتواني در دفاع از 
حق خود )گوشه گیري(، 5- عدم وجود راههاي مناسب براي حمل و نقل، 6- وجود فاصله 
از شبکه های  استفاده   -8 نقل عمومي،  و  از حمل  7- عدم رضایت  مراکز شهر،  تا  زیاد  زماني 

اجتماعی

1-عدم رضایت از وضع موجود زندگي، 2- نداشتن انگیزه براي بهبود وضعیت خود، 3- عدم امید ذهني)رواني(
به بهتر شدن آینده، 4- معتقد نبودن به ثروت و ثروتمندان، 5- وجود حس محرومیت، 6- اعتقاد 

به وجود بي عدالتي در حق خود

تحلیل های میدانی فقر روستایی
محیطی  اقتصادی،  )سیاسی،  بررسی  مورد  متغیرهای  از 
و اجتماعی( که به عنوان عوامل تاثیرگذار شاخص های 
روستایی  سکونتگاههای  مناطق  بر  روستایی  فقر 
سیاسی  بعد  شده،  گرفته  نظر  در  پاکدشت  شهرستان 
شاخص،   9 دارای  اقتصادی  بعد  شاخص،   10 دارای 
دارای  اجتماعی  بعد  و  شاخص   8 دارای  محیطی  بعد 

قرار گرفته است. 23 شاخص مورد تجزیه و تحیل 

سیاسی بعد 
فقر  اثرات شاخص های  سیاسی  ابعاد  بررسی  منظور  به 
شهرستان  روستایی  سکونتگاه های  روی  بر  روستایی 
گویه  و  10 شاخص  قالب  در  و  مولفه   3 از  پاکدشت، 

است.  شده  استفاده 
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منیت ا
پلیس،  پاسگاه  به  دسترسي  عدم   -1 شامل:  مولفه  این 
2- نداشتن امنیت عمومي، 3- وجود نزاع و کشمکش 
که  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  که  بوده  دیگران  با 
دسترسي  عدم  متغیر  برای  وزنی  میانگین  بیشترین 
نداشتن  شاخص  و   2/66 میانگین  با  پلیس  پاسگاه  به 
را  میانگین  کمترین   1/98 میانگین  با  عمومي  امنیت 
بعد  که  امنیت  مولفه  کل  میانگین  همچنین  داشته اند. 
2/23 را نشان می دهد.  سیاسی را شامل می شود عدد 

سیاسي مشاركت 
این مولفه شامل: 1- عدم شرکت در انتخابات شوراها، 
اسالمي،  شوراي  مجلس  انتخابات  در  شرکت  عدم   -2
انتخابات ریاست جمهوري می باشد  3- عدم شرکت در 
که مورد آزمون میدانی قرار گرفت. شاخص عدم شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوري با میانگین 2/96 بیشترین 
انتخابات  در  شرکت  عدم  شاخص  و  وزنی،  میانگین 
مجلس شوراي اسالمي با میانگین 1/88 کمترین میانگین 
مولفه  کل  میانگین  اند.  داده  اختصاص  به خود  را  وزنی 

مشارکت سیاسی عدد، 2/44 بدست آمد

اقلیت ها و  قومیت ها  حقوق 
و  رادیو  برنامه هاي  پخش  عدم   -  1 شامل:  مولفه  این 
مناسب  پوشش  عدم   -2 محلي،  زبان هاي  به  تلویزیون 
رادیویي(،  تلویزیوني،  کانا هاي  اندک  )تعداد  رسانه اي 
و  اي  قبیله  قومي-  نامناسب  روشهاي  و  عادت ها   -3
بروشورهاي  و  نبود مجالت   -  4 آنها،  انجام  بر  اصرار 
میدانی  آزمون  مورد  که  می باشد  محلي  زبان  به  مفید 
و  رادیو  برنامه هاي  پخش  عدم  شاخص  گرفت.  قرار 
بیشترین   2/93 میانگین  با  محلي  زبان هاي  به  تلویزیون 
بروشورهاي  نبود مجالت و  میانگین وزنی، و شاخص 
میانگین  کمترین   2/15 میانگین  با  محلي  زبان  به  مفید 
وزنی را به خود اختصاص داده اند. میانگین کل مولفه 

آمد. بدست   2/435 اقلیت ها عدد،  و  قومیت ها  حقوق 
با توجه به میانگین وزنی  استخراج شده هر روستا 
اطالعاتی  داده  پایگاه  در  موجود  بیس  دیتا  تشکیل  و 
سیاسی  فقر  شاخص های  پراکندگی  نقشه  روستا،  هر 
پنج  در  مطالعه  مورد  پاکدشت  شهرستان  روستاهای 

طیف در شکل شماره )2( نشان داده شده است. 
فقر  طیف  در  روستا   8 می دهد  نشام  تحلیل ها 
14 روستا  4 روستا در طیف زیاد،  سیاسی خیلی زیاد، 

شکل 2. نقشه پراکندگی  فقر سیاسی در روستاهای شهرستان پاکدشت
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10 روستا  11 روستا در طیف کم و  در طیف متوسط، 
قرار گرفتند )جدول3(. در طیف خیلی کم  

اقتصادی بعد 
به منظور بررسی ابعاد اقتصادی اثرات شاخص های فقر روستایی 
بر روی سکونتگاه های روستایی شهرستان پاکدشت از 2 مولفه 

و در قالب 9 شاخص و گویه استفاده شده است. 

امنیت غذایی
این مولفه شامل: 1- عدم استفاده از فرآورده های پروتئینی، 2- 
عدم استفاده از لبنیات و حبوبات، 3-عدم استفاده از انواع میوه 
و سبزیجات بوده که نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین 
میانگین وزنی برای متغیر عدم استفاده از انواع میوه و سبزیجات 
با میانگین 3/41 و شاخص عدم استفاده از فرآورده های پروتئینی 
با میانگین 1/56 کمترین میانگین را داشته اند. همچنین میانگین 
کل مولفه امنیت غذایی که بعد اقتصادی را شامل می شود عدد 

2/32 را نشان می دهد. 

درآمد
این مولفه شامل: 1- عدم رضایت از میزان درآمد، 2- عدم 
پس انداز، 3- عدم دسترسي به وام ها و اعتبارات بانکي، 4- 
ناتواني در خرید یا دسترسي به انواع کودها و بذرها و سموم 
دفع آفات نباتی، 5-عدم توان سرمایه گذاري در امور کشاورزي، 
6- عدم دسترسي به بازار محصوالت کشاورزي بوده که نتایج 
تحقیق نشان می دهد که بیشترین میانگین وزنی برای متغیر عدم 
با میانگین 3/07 و  بازار محصوالت کشاورزي  دسترسي به 
شاخص عدم رضایت از میزان درآمد با میانگین 0/28 کمترین 

شکل 3. نقشه پراکندگی  فقر اقتصادی در روستاهای شهرستان پاکدشت

تعداد روستاهاطبقاتردیف
8خیلی زیاد1
4زیاد2
14متوسط3
11کم 4
10خیلی کم5

جدول 3. پراکندگی فقر سیاسی در سکونتگاه های روستایی 
شهرستان پاکدشت؛ مأخذ: یافته های تحقیق، 1396.
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میانگین را داشته اند. همچنین میانگین کل مولفه درآمد که بعد 
اقتصادی را شامل می شود عدد 1/88 را نشان می دهد. 

و  استخراج شده هر روستا  میانگین وزنی   به  توجه  با 
تشکیل دیتا بیس موجود در پایگاه داده اطالعاتی هر روستا، 
نقشه پراکندگی شاخص های فقر اقتصادی روستاهای شهرستان 
پاکدشت مورد مطالعه در پنج طیف در شکل شماره )3( نشان 

داده شده است. 
تحلیل ها نشان می دهد 4 روستا در طیف فقر اقتصادی 
خیلی زیاد، 14 روستا در طیف زیاد، 4 روستا در طیف متوسط، 
7 روستا در طیف کم و 18 روستا در طیف خیلی کم  قرار 

گرفتند )جدول4(

 بعد محیطی
به منظور بررسی ابعاد محیطی اثرات شاخص های فقر روستایی 
بر روی سکونتگاه های روستایی شهرستان پاکدشت، از یک 

مولفه و در قالب 8 شاخص و گویه استفاده شده است. 

مسکن
این مولفه شامل: 1- بي دوامي مصالح بکار رفته در مسکن؛ 
2- بي دوامي سازه واحدهاي مسکوني، 3- میزان تأثیر معماري 
انرژي،  در عدم صرفه جویي  روستایي  مسکوني  واحدهاي 

4- کمبود فضاي واحد مسکوني، 5- میزان برخورداري واحد 
مسکوني از امکانات، 6- میزان دسترسي به امکانات، 7-عدم 
رضایت از معماري مسکن، 8- عدم بهره وري مناسب در تولید 
مسکن بوده که نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین میانگین 
وزنی برای متغیر عدم بهره وري مناسب در تولید مسکن با 
میانگین 3/41 و شاخص بي دوامي سازه واحدهاي مسکوني 
با میانگین 0/12 کمترین میانگین را داشته اند. همچنین میانگین 
کل مولفه مسکن که بعد محیطی را شامل می شود عدد 1/55 را 
نشان می دهد. با توجه به میانگین وزنی  استخراج شده هر روستا 
و تشکیل دیتا بیس موجود در پایگاه داده اطالعاتی هر روستا، 

شکل 4. نقشه پراکندگی  فقر محیطی در روستاهای شهرستان پاکدشت

جدول 4. پراکندگی فقر اقتصادی در سکونتگاه های روستایی شهرستان 
پاکدشت؛ مأخذ: یافته های تحقیق، 1396.

تعداد روستاهاطبقاتردیف
4خیلی زیاد1
14زیاد2
4متوسط3
7کم 4
18خیلی کم5
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جدول 5. پراکندگی فقر محیطی در سکونتگاه های روستایی شهرستان 
پاکدشت؛ مأخذ: یافته های تحقیق، 1396.

تعداد روستاهاطبقاتردیف

9خیلی زیاد1

8زیاد2

13متوسط3

10کم 4

7خیلی کم5

نقشه پراکندگی شاخص های فقر محیطی روستاهای شهرستان 
پاکدشت مورد مطالعه در پنج طیف در شکل شماره)4( نشان 

داده شده است. 
 تحلیل ها نشان می دهد 9 روستا در طیف فقر محیطی خیلی 
زیاد، 8 روستا در طیف زیاد، 13 روستا در طیف متوسط، 10 
روستا در طیف کم و 7 روستا در طیف خیلی کم  قرار گرفتند 

)جدول5(

بعد اجتماعی
فقر  شاخص های  اثرات  اجتماعی  ابعاد  بررسی  منظور  به 
روستایی بر روی سکونتگاه های روستایی شهرستان پاکدشت، 
از چهار مولفه و در قالب 23 شاخص و گویه استفاده شده 

است. 

آموزش
این مولفه شامل: 1- عدم شرکت در کالس هاي آموزشي و 
ترویجي، 2- عدم دریافت نشریه ترویجي، 3- عدم برخورداري 
از امکانات ترویجي بر اساس استفاده از مرکز خدمات جهاد 
کشاورزي در روستا، 4- عدم وجود مدارس نوساز با کیفیت 
براي تحصیل فرزندان، 5- نبود معلمان خوب و با تجربه براي 
تحصیل فرزندان بوده که نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین 
میانگین وزنی برای متغیر عدم شرکت در کالس هاي آموزشي 
و ترویجي با میانگین 2/41 و شاخص عدم دریافت نشریه 
ترویجي با میانگین 1/12 کمترین میانگین را داشته اند. همچنین 
میانگین کل مولفه مسکن که بعد اجتماعی را شامل می شود 

عدد 1/806 را نشان می دهد. 

بهداشت
و  درماني  خدمات  به  دسترسي  عدم  شامل: 1-  مولفه  این 
مشکالت  وجود   -2 درمانگاه(،  بهداشت،  )خانه  بهداشتي 

بهداشتي ناشي از جانوران موذي )موش، مگس و غیره(، 3- 
عدم وجود جایگاه دفع زباله، 4 -نداشتن روش هاي بهداشتي 
که  می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  که  بوده  زباله  آوري  جمع 
بیشترین میانگین وزنی برای متغیر وجود مشکالت بهداشتي 
ناشي از جانوران موذي )موش، مگس و غیره( با میانگین 2/12 
و شاخص نداشتن روش هاي بهداشتي جمع آوري زباله  با 
میانگین 0/14 کمترین میانگین را داشته اند. همچنین میانگین 
کل مولفه بهداشت که بعد اجتماعی را شامل می شود عدد 

0/71 را نشان می دهد. 

ارتباطات اجتماعی
این مولفه شامل: 1- عدم مشارکت در فعالیت هاي اجتماعي 
روستا، 2- نداشتن رابطه خوب با همسایگان و اهالي روستا، 
سرنوشت  نبودن  دیگران)مهم  سرنوشت  به  توجه  عدم   -3
افراد(، 4- ناتواني در دفاع از حق خود)گوشه گیري(، 5- عدم 
وجود راههاي مناسب براي حمل و نقل، 6- وجود فاصله 
زماني زیاد تا مراکز شهري، 7- عدم رضایت از حمل و نقل 
عمومي، 8- استفاده از شبکه های اجتماعی بوده که نتایج تحقیق 
نشان می دهد که بیشترین میانگین وزنی برای متغیر استفاده از 
شبکه های اجتماعی با میانگین 3/41 و شاخص نداشتن رابطه 
خوب با همسایگان و اهالي روستا با میانگین 0/12 کمترین 
میانگین را داشته اند. همچنین میانگین کل مولفه بهداشت که 

بعد اجتماعی را شامل می شود عدد 1/55 را نشان می دهد

ذهنی )روانی(
موجود  وضع  از  رضایت  عدم   -1 شامل:  مولفه  این 
زندگي، 2- نداشتن انگیزه براي بهبود وضعیت خود، 3- 
ثروت  به  نبودن  معتقد  آینده، 4-  بهتر شدن  به  امید  عدم 
به  اعتقاد   -6 محرومیت،  حس  وجود   -5 ثروتمندان،  و 
وجود بي عدالتي در حق خود بوده که نتایج تحقیق نشان 
می دهد که بیشترین میانگین وزنی برای متغیر عدم رضایت 
از وضع موجود زندگي با میانگین 3/98 و شاخص عدم 
امید به بهتر شدن آینده با میانگین 2/66 کمترین میانگین 
بعد  که  ذهنی  مولفه  کل  میانگین  همچنین  داشته اند.  را 
اجتماعی را شامل می شود عدد 3/34 را نشان می دهد. با 
توجه به میانگین وزنی  استخراج شده هر روستا و تشکیل 
دیتا بیس موجود در پایگاه داده اطالعاتی هر روستا، نقشه 
پراکندگی شاخص های فقر اجتماعی روستاهای شهرستان 
در شکل شماره)5(  پنج طیف  در  مطالعه  مورد  پاکدشت 

نشان داده شده است. 
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فقر  طیف  در  روستا   18 می دهد  نشان  تحلیل ها   
اجتماعی خیلی زیاد، 11 روستا در طیف زیاد، 5 روستا در 
طیف متوسط، 4 روستا در طیف کم و 9 روستا در طیف 

خیلی کم  قرار گرفتند )جدول6(

 نقشه نهایی فقر روستایی
فقر  گانه   4 ابعاد  در  شده  تهیه  نقشه های  به  توجه  با 
اقدام  4گانه،  فیلدهای  جبری  جمع  طی  و  منطقه  در 
گردید  منطقه  در  روستایی  فقر  نهایی  نقشه  تهیه  به 
فقر  فضایی  پراکنش  شماره)6(  رابطه شکل  این  در  که 

می کشد. تصویر  به  را  منطقه  در  روستایی 
فقر  طیف  در  روستا   8 می دهد  نشان  تحلیل ها 
در  روستا   8 زیاد،  طیف  در  روستا   21 زیاد،  خیلی 
در  روستا   5 و  کم  طیف  در  روستا   5 متوسط،  طیف 

قرار گرفتند )جدول7(. طیف خیلی کم  

و  فضایی  واکاوی  به  پژوهش  بخش  این  در 
استخراج الگوی فضایی توزیع فقر روستایی در فضا و 
استخراج خوشه ها و نا خوشه های فضایی فقر روستایی 
نقشه ی  تهیه  جهت  موران  شاخص  می شود.از  پرداخته 
و  باال  روستایی  فقر  همان  که  فقیرنشین  کانون های 

جدول6. پراکندگی فقر اجتماعی در سکونتگاه های روستایی شهرستان 
پاکدشت؛ مأخذ: یافته های تحقیق، 1396.

تعداد روستاهاطبقاتردیف

18خیلی زیاد1

11زیاد2

5متوسط3

4کم 4

9خیلی کم5

جدول 7. پراکندگی فقر روستایی در سکونتگاه های روستایی 
شهرستان پاکدشت؛ مأخذ: یافته های تحقیق، 1396.

تعداد روستاهاطبقاتردیف

8خیلی زیاد1

21زیاد2

8متوسط3

5کم 4

5خیلی کم5

شکل 5. نقشه پراکندگی  فقر اجتماعی در روستاهای شهرستان پاکدشت
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شکل 6. نقشه نهایی فقر روستایی در شهرستان  پاکدشت

 3 نتایج نشان می دهد  پایین می باشد استفاده گردید که 
5 خوشه داغ  پایین)LL(، و  خوشه سرد)فقر روستایی 
گردید  شناسایی  منطقه  در   )HH(باال روستایی  )فقر 
داغ در جنوب شرق شهرستان و در  لکه  بزرگترین  که 
در  گرفته  قرار  روستاهای  و  دارد  قرار  سمنان  نزدیکی 
این لکه دارای فقر روستایی باالیی هستند و در مجاور 
شمال  سرد  لکه  بزرگترین  و  اند  گرفته  قرار  همدیگر 
و ری  تهران  نزدیکی شهرستان  در  و  غرب  شهرستان 

است. شکل)7(. گرفته  قرار 
در این بخش تحقیق جهت واکاوی فضایی ارتباط فقر 
حاصل  روستایی  فقر  و  انگل  شاخص  حاصل  روستایی 
دو  موران  آزمون  از  محلی  مبنای  شاخص  تحلیل های 
متغیره در محیط GEODATM  استفاده شده است. در 
و  دارد  وجود  متغیر  دو  فضایی  پایش  امکان  محیط  این 
خروجی این نرم افزار تحلیل فضایی، 4 خروجی می باشد:
روستایی  مناطق  دارای  مناطق  این   :High-High
باال  انگل و فقر روستایی  با شاخص  باال  با فقر روستایی 
مناطق  این  روستاهای  و  می باشند  محلی  شاخص های  با 
عنوان  به  و  دارند  روستایی  فقر  لحاظ  از  بحرانی  شرایط 
مطالعه  مورد  روستای  می گردند.5  معرفی  ناپایدار  مناطق 
در منطقه دارای این شرایط می باشند )خسرو، عباس آباد 

ضرغام، کلین خالصه، کریم آباد و ابراهیم آباد(.

با  روستایی  مناطق  دارای  مناطق  این   :Low-Low
فقر روستایی پایین با شاخص انگل و فقر روستایی پایین 
مناطق  این  روستاهای  و  می باشند  محلی  شاخص های  با 
دارای شرایط مناسب بوده و به عنوان مناطق پایدار معرفی 
این  دارای  منطقه  در  مطالعه  مورد  روستای  می گردند.5 
آباد،  فرون  قشالق  قیصریه،  آباد  می باشند.)علی  شرایط 
نو  قلعه  قشالق  آباد،  حاجی  قشالق  امالک،  آباد  حاجی 

امالک(
روستایی  مناطق  دارای  مناطق  این   :Low-High
روستایی  فقر  و  پایین  انگل  شاخص  با  روستایی  فقر  با 
محلی باال می باشند که نشان دهنده این واقعیت است که 
شاخص های محلی بهتر توانسته فقر روستایی را به تصویر 
این  دارای  منطقه  در  مطالعه  مورد  روستای   15 بکشد.  
قلعه  صفاییه،  سادات،  قلعه  گنبد،  می باشند.)کبود  شرایط 
عارف، قشالق کریم آباد، جامه کاران، حیدر آباد، قشالق 
جلیل آباد، یام، حصار مهتر، خلیف آباد، عبدل آباد، قلعه 

عبدل آباد، کهریزک، مندکان(
با  روستایی  مناطق  دارای  مناطق  این   :High-Low
فقر روستایی با شاخص انگل باال و فقر روستایی محلی 
که  است  واقعیت  این  دهنده  نشان  که  می باشند  پایین 
شاخص انگل توانسته فقر روستایی را به تصویر بکشد. دو 

روستای جیتو و توچال دارای این شرایط می باشند.
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نتیجه گیری و جمعبندي
افزایش رفاه اقتصادي مردم و کاهش فقر یکي از اهداف 
است.  هرکشوري  در  اقتصادي  توسعة  برنامه هاي  اصلي 
فقر از پدیده هاي نامطلوبي است که از آغاز زندگي بشر 
است.  بوده  نشین  قرین و هم  با وي  کرۀ خاکي  این  در 
یابد،  پدیدۀ فقرهنگامي که از نسلي به نسل دیگر تداوم 
ریشه دوانده و به صورت یک فرهنگ تبدیل شده و به 
پایدار در مقابل توسعه مي گردد. تحلیل ها  عنوان مانعي 
 21 زیاد،  خیلی  فقر  طیف  در  روستا   8 می دهد  نشان 
 5 متوسط،  طیف  در  روستا   8 زیاد،  طیف  در  روستا 
روستا در طیف کم و 5 روستا در طیف خیلی کم  قرار 
گرفتند. همچنین نتایج نشان می دهد 3 خوشه سرد )فقر 
روستایی  )فقر  داغ  ی  خوشه   5 و   ،)LLپایین روستایی 
لکه  بزرگترین  که  گردید  شناسایی  منطقه  در   )HHباال
سمنان  نزدیکی  در  و  شهرستان  شرق  جنوب  در  داغ 
دارای  لکه  این  در  گرفته  قرار  روستاهای  و  دارد  قرار 
قرار  همدیگر  مجاور  در  و  هستند  باالیی  روستایی  فقر 
لکه سرد شمال غرب  شهرستان  بزرگترین  و  اند  گرفته 
است. گرفته  قرار  ری  و  تهران  شهرستان  نزدیکی  در  و 
همچنین نتایج آزمون دو متغیره موران نشان می دهد : 5 

آباد ضرغام، کلین خالصه، کریم  روستای)خسرو، عباس 
آباد و ابراهیم آباد( دارای مناطق روستایی با فقر روستایی 
با شاخص های  باال  انگل و فقر روستایی  با شاخص  باال 
بحرانی  شرایط  مناطق  این  روستاهای  و  می باشند  محلی 
ناپایدار  مناطق  عنوان  به  و  دارند  روستایی  فقر  لحاظ  از 
قشالق  قیصریه،  آباد  روستای)علی   5 می گردند.  معرفی 
فرون آباد، حاجی آباد امالک، قشالق حاجی آباد، قشالق 
قلعه نو امالک( مناطق روستایی با فقر روستایی پایین با 
شاخص انگل و فقر روستایی پایین  با شاخص های محلی 
مناسب  شرایط  دارای  مناطق  این  روستاهای  و  می باشند 
 15 می گردند؛  معرفی  پایدار  مناطق  عنوان  به  و  بوده 
قلعه عارف،  قلعه سادات، صفاییه،  روستای )کبود گنبد، 
قشالق کریم آباد، جامه کاران، حیدر آباد، قشالق جلیل 
آباد، یام، حصار مهتر، خلیف آباد، عبدل آباد، قلعه عبدل 
فقر روستایی  با  مناطق روستایی  مندکان(  آباد، کهریزک، 
با شاخص انگل پایین و فقر روستایی محلی باال می باشند 
که نشان دهنده این واقعیت است که شاخص های محلی 
دو  بکشد.  تصویر  به  را  روستایی  فقر  توانسته  بهتر 
فقر  با  روستایی  مناطق  دارای  توچال  و  جیتو  روستای 
روستایی با شاخص انگل باال و فقر روستایی محلی پایین 

شکل 7. نقشه کانون های فقیرنشین)لکه های سرد و داغ( فقر روستایی در شهرستان پاکدشت
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که شاخص  است  واقعیت  این  دهنده  نشان  که  می باشند 
انگل توانسته فقر روستایی را به تصویر بکشد.
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