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 نشین شمال هاي اجتماعی در مناطق حاشیهبررسی الگوي تطبیقی گسترش نابرابري

  1 1375-1385زمانی  شهر تبریز طی بازه
  

  3شاهرخ زادولی خواجه*، 2محسن احدنژاد روشتی، 1زمانیاکبر اصغري

  ،دانشگاه زنجان، ریزي شهريدانشیار جغرافیا و برنامه2، دانشگاه تبریز ،ریزي شهريدانشیار جغرافیا و برنامه1
  دانشگاه شهید چمران اهواز  ،ریزي شهريدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه3

  9/9/1393؛ تاریخ پذیرش:  28/4/1393تاریخ دریافت: 
  چکیده

 در فضایی هاينابرابري رشد به رو روند از نمودي توسعه، حال در کشورهاي از بسیاري همانند ایران در نینشیحاشیه
 .یابدمی افزایش روزافزونی سرعت با - کشور شهرهايکالن از یکی عنوانبه - تبریز شهر در سکونت، شیوه این. ستا شهرها

توجه به اهمیت  ناپذیر است. بانشین ضرورتی اجتنابحاشیهها و کمبودها در سطح مناطق بنابراین شناخت نارسایی
هاي اجتماعی و نشان نشین شهري، هدف این پژوهش تحلیل توزیع نابرابريها در مناطق حاشیهتحلیل فضایی نابرابري

است. روش نشین شمال شهر تبریز جغرافیایی به متن یا برعکس در مناطق حاشیه ها از حاشیهدادن حرکات این نابرابري
 SPSSافزار کامپیوتري پژوهش، کاربردي از نوع توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است که از مدل تحلیل عاملی در محیط نرم

و سه عامل در سال  1375در این پژوهش، پانزده شاخص اجتماعی به چهار عامل ترکیبی در سال  استفاده شده است.
 هاي اجتماعی استفاده شده است. برينابرابرتحلیل عاملی براي ارزیابی  یري از مدلگبهرهتبدیل شده و نتایج با  1385
 درصد 73/1 معادل بلوك 36 تعداد ،1375 سال در بلوك 2090 از اجتماعی، يهاشاخص مورد در اولیه هايیافته اساس
 412 دادتع متوسط، وضعیت درصد 76/62 معادل بلوك 1312 مطلوب، درصد 1/10 معادل بلوك 311 مطلوب، خیلی
 بر چنینهماند. شده شناخته نامطلوب بسیار درصد 6/5 معادل بلوك 119 تعداد و نامطلوب درصد 71/19 معادل بلوك
 درصد 35/3 معادل بلوك 71 تعداد نیز 1385 سال در مطالعه مورد محدوده در بلوك 2116 از اولیه هايیافته اساس
 153 تعداد متوسط، وضعیت درصد 56/38 معادل بلوك 816 وب،مطل درصد 73/48 معادل بلوك 1031 مطلوب، خیلی
 آن بیانگر آمارهااند. شده شناخته نامطلوب بسیار درصد 13/2 معادل بلوك 45 تعداد و نامطلوب درصد 23/7 معادل بلوك
از  .است کرده پیدا کمی و کیفی ارتقاي ،1385 تا 1375 سال از مطالعه مورد محدوده در اجتماعی يهاشاخص که است

هاي مختلف یتفعالسازي براي مشارکت زنان در ینهزمتوان از یم هاشاخصي اجرایی براي ارتقاي این هاروشجمله 
  ي براي مهاجران اشاره کرد.احرفهي فنی و هاآموزشاجتماعی و  - اقتصادي

 
  ، تحلیل عاملی، تبریزنشینهاي اجتماعی، مناطق حاشیهنابرابري :يکلید يهاواژه

 
  2مسألهو طرح 1مقدمه
، نیمـی از مـردم جهـان در منـاطق 2008سال در 

بـه هفتـاد  2050کردنـد و تـا سـال یمشهري زندگی 

                                                
  sh.zadvali@yahoo.comمسئول مکاتبه: * 
ارشد در رشته جغرافیا و نامه کارشناسیاین مقاله مستخرج از پایان -1

هاي ریزي شهري با عنوان ارزیابی جابجایی سلولی شاخصبرنامه
  باشد.نشین شمال شهر تبریز میق حاشیهاجتماعی در مناط -کالبدي

درصد افزایش خواهد یافت، که به موجب آن آفریقـا و 
آسیا، نرخ سریعی از شهرنشینی را تجربه خواهند کرد و 

را در این نقاط  درصد 8/61آفریقا،  مراکز شهري در قاره
). ایـن UN- HABITAT, 2008, 2009هد داشت (خوا

نرخ و مقیاس از جمعیت شهري، همراه تغییـرات آب و 
 عنوان فاجعههاي زیادي را بههوا و تقلیل منابع، نگرانی

 ,Blanco, et al)وجود خواهد آورد محیطی و انسانی به
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چنین باید توجه کرد که بخش زیادي هم. (221 :2009
ــهري در کشــ ــت ش ــعه، از جمعی ــال توس ورهاي در ح

ــر ــش غی ــه بخ ــیاري ب ــتگی بس ــد وابس ــمی دارن رس
HABITAT, 2009) (UN-. اسکان این مناطق افزایش 

 اثربی مرسوم سنجیده هايواکنش با معموالً غیررسمی
هر  مدتکوتاه صورت به هااستراتژي و هاراه این. شودمی

 این. دهدمی کاهش را نشینحاشیه مناطق افزایش گونه
 کـه هسـتند جدیـدي رویکردهـاي و ابـزار ها،نهادپیش

 بـراي تواننـدمی شـهري ریـزانبرنامه و مدارانسیاست
ــود ــدیریت و درك بهب ــد م ــاطق رش ــینحاشیه من  نش
  ). Sietchiping, 2004: 117( کنند استفاده
ــه ــتب ــر، سیاس ــتراتژينظ ــف و اس ها و هاي مختل

هـاي جهـان سـومی هایی وجـود دارد کـه دولتبرنامه
اند تا مشکل مسکن شهري را کـه بخـش احی کردهطر

ــده ــکلعم ــالت ش ــکان اي از معض ــاطق اس گیري من
ي رسمی است حل کنند. این رویکردها شامل برنامهغیر

اي و افـزایش ي خدماتی منطقـهمسکن عمومی، برنامه
هاي در . اما ایـن برنامـهاستسطوح مسکن مناطق و... 

کـردن نیـاز مقیاس کالن به اهـداف خـود در برطـرف 
   .(Fekade, 2000: 132)اند مسکن شهري نرسیده

اي از نشـینان نمونــهطبـق نظـر هالفــاکري، حاشیه
اند کـه نسـبت بـه مباحـث ها شناخته شـدهنامتجانس

صـدا حومه شهرهاي انگلـیس بی مربوط به شکل آینده
ــته نمیهســتند و از آن ــري خواس ــیچ نظ ــا ه ــود ه ش

(Halfacree, 2001: 57). کـه نشـینانحاشیهی از طرف 
 و شـهر حاشیه در وسازساخت قانونی مشکالت دلیلبه

 منطقـه ایجـاد تـوان خـود مـالی مشـکالت چنـینهم
 فضاهایی آمدن وجود به باعث ندارند، مناسبی مسکونی

 معضـالت تجمـع محـل بـه زمان مرور به که شوندمی
ــهري ــدیل ش ــودمی تب ــوع از. ش ــرم وق ــزایش و ج  اف
 در نــاتوانی احسـاس تـا گرفتـه، اجتمـاعی هايآسـیب

 کلـی طـور بـه. و غیـره خـود فرهنگی و مالی بازسازي
 هستند شهر از مغفولی هايبخش نشین،حاشیه مناطق

 و ارزان يخانـه اولـین زده،یبتمص و فقیر مهاجران که
وجو جسـت به شروع و کرده بنا آنجا در را خود کوچک
 حــوالی همــان در مناســب شــغل و کــار یــافتن بــراي

 سـازمان بشري اسکان مرکز مطالعه و بررسی .کنندیم

 جمعیـت ،1400 سـال در که دهدیم نشان متحد ملل
 ده بلکـه رسـید خواهد برابر دو به تنها نه ایران شهري
 يهـاگروه شـمار در جدیـد ساکنان این از نفر میلیون

پـنج تـا هفـت  حدود که بود خواهند شهريدرآمد کم
 رسـمیغیـر يهـاگاهکونتسـ درهـا آن از نفـر میلیون

 شد خواهند ساکن مادرشهري نواحی و بزرگ شهرهاي
)UN Habitat, 2008: 3 .(  

 تـأمین از -مسـکن تأمین براي درآمدکم هايگروه
 ينحـوه اساسـی، خـدمات از برخـورداري میزان زمین،
) وام( مالی اعتبار تأمین تا مسکن مالکیت نوع و تصرف

 از تعبیـري بـه وانـد اجهمو مشکل با -آن بازپرداخت و
ــا رســمیغیــر اســکان از فراینــد ایــن ادامــه پیــران،  ت
چنـین هم ).17: 1387پیران، ( بود خواهد نایابیاسکان

ي اجتمـاعی در هاشـاخصاین مناطق از شهرها از نظر 
در سـطح  برند و از طرفـیینموضعیت مطلوبی به سر 

هــاي اجتمــاعی بــین ایـن منــاطق نیــز شـاهد نابرابري
ــا ــتیم. س ــابرابريکنان آن هس ــاعی ن ــاظر 1اجتم ــه ن  ب

 ارزشـمند خـدمات و منـابع آن، در کـه است وضعیتی
 قرار جامعه اعضاي دسترس در طور مساويبه اجتماعی

در  شناسـیجامعه متـون در مفهـوم ایـن. باشد نگرفته
 نیـز آن سوابق و شده مطرح قشربندي نظریۀ چارچوب

 »اجتمــاعیپایگــاه « و »طبقــه« مفــاهیم بــر تــربــیش
 ;Lawson and Tood, 2002: 297است ( شده متمرکز

Kerbo, 2003: 21 .(  
 اشـاره افـراد میـان تمـایز بـه نابرابري اولیه معناي

 نظـر از ویژهبـه هـاآن بـین زنـدگی که نحوي به دارد،
ــوق، ــت حق ــدگی، هايفرص ــاپاداش زن ــازات، و ه  امتی
 باشــد داشـته وجـود زیــادي و پنهـان آشـکار اخـتالف

 فضایی الگوي که تأثیراتی جمله ). از10:1377، 2رپگ(
 در خـدماتی و تسـهیالتی برخـورداري نامتوازن فضایی
 بر جـاي شهر یک سیاسی و اقتصادي -اجتماعی حیات

ــذارد،یم ــوانیم گ ــه ت ــواردي ب  ارزش ایجــاد چــون م
ــاوت ــین متف ــهري زم ــأث تحــت ش ــع الگــوي یرت  توزی

ـــب  ـــاتمی(نامتناس ـــران،ح ـــژاد و دیگ  ،)91 :1387 ن
 یدوقطب و روزافزون شکاف و اکولوژیک هايداگزینیج

                                                
1- Social inequality 
2- Grep 
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 شـدن گسـترده اجتمـاعی، يهـاگروه و منـاطق شدن
 شـهروندان، میـان در اقتصـادي -اجتمـاعی يهاتفاوت

 ،)91: 1383مرصوصـی، ( اجتماعی هاييناهنجار بروز
 تهدیـد کـالم یـک در و شهرها اجتماعی امنیت تهدید

 نـابرابري شـدن هاین آمیخت .کرد اشاره شهري پایداري
ـــاعی ـــا اجتم ـــدایی ب ـــیج ـــایی، گزین ـــایج فض  نت

گـذارد. از می بـاقی اجتماعی لحاظ از تريکنندهتعیین
رو در این تحقیق سعی بر آن داریـم تـا بـا بررسـی این

ها هاي اجتماعی، وضعیت نابرابري این شـاخصشاخص
نشــین شــهري در دو دوره هــاي حاشیهرا در بلــوك

ها را بسـنجیم کمی و کیفی آن مقایسه کرده، تغییرات
کارهـاي مناسـبی بـراي ها راهو با توجه به وضعیت آن

هـا ارائـه دهـیم. بنـابراین ایـن دهی این نابرابريسامان
  هاي زیر است:گویی به سؤالتحقیق در پی پاسخ

 نـواحی در اجتماعی هايشاخص تحوالت سطح آیا -1
 بـه جغرافیایی حاشیه از شمال تبریز رسمی غیر اسکان

هاي اجرایـی سیاسـت تـأثیر تحـت شهرها، اصلی متن
 است؟ کرده پیدا کیفی عمومی ارتقاي

 يدهه بین اجتماعی هايشاخص کیفیت میزان آِیا -2
ــا 1375 ــت 1385 ت ــأثیر تح ــت ت ــی هايسیاس  اجرای

  است؟ داشته افزایش درآمدکم اقشار عمومی
  

  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه
هـا و نظر در کتاب یده موردپد: نشینیمفهوم حاشیه

هاي مختلفـی بیـان شـده اسـت کـه ها با نامنامهپایان
هاي غیـر رسـمی، گاهها عبارتند از: سکونتبرخی از آن

ــراد کمگاهســکونت هـــاي گاهدرآمــد، ســکونتهــاي اف
ــه ـــوقتینیم ــی م ــکونت1دائم ــونکیگاه، س ــاي آل ، 2ه

هـاي کنتــرل گاه، سـکونت3هـاي غیرمجــازگاهسـکونت
ـــده،  ـــکونتنش ـــاگاهس ـــهي ه ـــدهربرنام ، 4یزي نش

ي هـاگاهسـکونت، 5ي نابهنجار یا نابسامانهاگاهسکونت
  ).  19: 1382، زادهيهادنشینی (یهحاشو  6نشینیهحاش

                                                
1  - Semi income settlment 
2  - Shanty town settlment 
3  - Unauthorized settlment 
4  - Unplanned settlment 
5  - Irregular settlement 
6- Marginal settlement 

 داز میان این اصطالحات، موردي کـه بیشـتر مـور
اسـکان غیررسـمی اسـت، زیـرا  قبول قرار گرفتـه، واژه

یزي ربرنامـهمـا  حدود چهل سال اسـت کـه در کشـور
یی کـه هـاگاهسـکونترو شـود؛ از ایـنیمرسمی انجام 

رسمی ایجاد شوند، غیررسمی هسـتند.  خارج از برنامه
یري کـارگ بـهاین واژه، جامعیت فراگیري دارد و شاهد 

ــی و  ــند مل ــتیم (س ــی هس ــدارك مل ــناد م آن در اس
دهی و توانمندسازي اسکان غیر رسـمی مصـوب سامان

توان بـه یم). اسکان غیررسمی را 1382هیأت وزیران، 
زندگی و فضاي خاصی از زندگی شـهري اطـالق  شیوه

کرد که در تمامی یا غالب جهـات سیاسـی، اجتمـاعی، 
 نحــوهاسـتقرار و  اقتصـادي، کالبـدي، حقــوقی، سـابقه

هاي مجـاور یري و سیر تحوالت تاریخی با بخشگشکل
ــامعلوم، خیابان ــاکن ن ــی دارد. مس ــاوت اساس ــا و تف ه

هاي تنــگ و تاریــک، مشــکالت محیطــی و کوچــه
بهداشتی، فزونی و تراکم باالي جمعیت، فقر فرهنگی و 

پذیري باال در برابر حوادث طبیعی، سطح پـایین آسیب
برخـورداري از امکانـات و تسـهیالت زنـدگی، نداشـتن 
امکانــات الزم، تأسیســات و خــدمات شــهري، اشــتغال 

غیـر قـانونی زمـین غالب در مشاغل غیررسمی، تصرف 
ین ترعمـدههاي اسکان غیر رسمی اسـت. و... از ویژگی

هــاي مســکن و یژگیوي رســمیت نداشــتن، هــامالك
  ).18: 1376مالکیت بر زمین است (کمانرودي، 

 هايموقعیتنابرابري اجتماعی به  :نابرابري اجتماعی
توانــد سیاســی، نــابرابر بــین افــراد اشــاره دارد کــه می

 هـايبنیانی باشد. نابرابري اجتماعی، اقتصادي، فرهنگ
اي از محققــان توانــد داشــته باشــد. عــدهمتعــددي می

 هــايتفاوتاصـلی نــابرابري،  هــايبنیانمعتقدنـد کــه 
ــردي در توانایی ــه ف ــل ب ــزه و تمای ــی و انگی ــاي ذات ه

کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد اسـت نـابرابري سخت
ه در رفتار است که جامع هاییتفاوتبر در اصل، مبتنی

شـود. علـت ایـن می قائـل هاآنبین  ،و برخورد با افراد
ــایز، ــه تم ــممشخص ــههایی ه ــون طبق ــاعی،  چ اجتم

اقتصادي، نژاد، قومیت، جنسیت و دیـن اسـت کـه بـه 
طبقـه،  اند. از آنجـا کـهطریق اجتمـاعی تعریـف شـده

ــابرابري، یعنــی تفــاوت در میــزان اساســی ــوع ن ترین ن
در  رواز این ،مادي زندگی استدسترسی مردم به ابزار 
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اهمیـت  ،بـه نـابرابري اجتمـاعی مربوط هايبحثاکثر 
. اما نـابرابري اجتمـاعی ضـرورتاً طبقـاتی داردبسیاري 

نیست. مثالً اختالف دستمزد میان یک کـارگر سـاده و 
مختلـف  ایـن دو را در دو طبقـه ،یک کارگر متخصص

 ايرابرينـابدهـد. نـابرابري طبقـاتی اجتماعی قرار نمی
اقتصادي داشته باشد  است که ریشه در ساختار زندگی

شـود و از راه و به عملکرد متفاوت اقتصادي مربوط می
نهادهاي اساسـی اجتمـاعی و قـانونی هـر دوره تـداوم 

  .  )95: 1379(کمالی،  شودیافته و تشدید می
ــان ــز ج ــايينابرابر، )1383( 1راول ــاعی ه و  اجتم
: دانـدیم منصفانه و قبول قابل شرط، دو به را اقتصادي

 و مناصـب مختص به باید هاينابرابر این کهاین نخست
 يمنصـفانه برابـري شـرایط تحـت کـه باشد ییهامقام

 و اسـت؛ گشـوده روي همگـان بهها آن باب ،هافرصت
 بـراي را سود ترینبیش باید هاينابرابر این کهاین دوم

) تفـاوت اصـل( باشد داشته اعضاي جامعه ینترمحروم
 بـازتوزیع یـا توزیـع دیدگاه، این ). از84: 1383راولز، (

 آن منفعـت کـه شودمی تلقی عادالنه در صورتی منابع
فیتـز ( باشد تربیش جامعه آن اعضاي ترینمحروم براي

  ).12: 1381، 2پاتریک
 هـر در: نابرابري اجتمـاعی در فضـاهاي شـهري

 و یابـدمی زبـرو مختلفـی مراتب در نابرابري اي،جامعه
ــوالً ــاطق در معم ــهري، من ــربندي ش ــابرابري قش  و ن

ــیش اجتمــاعی ــده روســتایی منــاطق از ب شــود می دی
Sun, 2006: 521) and(Chen 3. الورنــس )2002( 

 در اجتمــاعی هــاينابرابري افــزایش اســت کــه معتقــد
 ترکیبـی موقعیـت و تغییـر سـاختار بـا شهري مناطق

 و ملـی محلـی، سـاختار عـالوهبه شهري، هايجمعیت
 مـادي، تنـوع وي نظـر بـه. است جهانی مربوط اقتصاد

 شـهرهاي آشـکارِ خصوصـیات از اجتمـاعی و اقتصادي
 ناشی تواندمی شهرها نامتجانس جمعیت. امروزي است

 ایـن نـوع. باشـد اجتمـاعی پایگـاه و درآمـد قومیت، از
 مسـکونی، موقعیـت آموزش، يوسیله به اغلب تمایزها
 نمایـان ثـروت مـادي و دارایی کیت،مال شغلی، حیثیت

 شـهرهاي در تمایزهـا ایـن. گـرددمی پایدار و شودمی
                                                
1- John Ravels 
2- Feets Patrik 
3- Lawrens 

ــا  معمــوالً و بــوده آشــکارتر بــزرگ  گزینــیجــدایی«ب
 نــابرابري و قشــربندي یعنــی اســت؛ همــراه» 4فضــایی

 مختلــف جــدا شــدن اقشــار بــه بــه تــدریج اجتمــاعی
 اجتمـاعی، نـابرابري و گرددمی منجر فضا در اجتماعی

: 1387 ،5وارد و سـاوج( کنـدمی پیـدا فضـایی ايهجلو
برحسـب  غالبـاً شـهر فضـایی طرفی الگوهـاي). از 92

به . گیرندمی قرار توجه مورد متفاوت اجتماعی مقوالت
 از متفاوتی هايبخش در اجتماعی هايگروه کهطوري 

 ثروتمنـد افـراد مثال، براي. شوندمی بنديخوشه شهر،
 زنـدگی فقیـران بـا یی مشـابهفضـاها در نیستند مایل
 مـرز بـا توانـدمی شهري فضاي اشکال، اغلب در. کنند

 و اجتمـاعی تفـاوت الگوهـاي طریق از و شود مشخص
  . (Joseph, 2008: 32)گردد  منعکس نابرابري
: فضـاهاي شـهري در اجتماعی عدالت و عدالت

مفهوم عدالت از منظرهاي مختلف قابل بررسی اسـت و 
ت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت مفاهیمی چون عدال

جغرافیایی و عدالت محیطـی نیـز متـأثر از چندبعـدي 
عـدالت  ).91: 1383است (مرصوصی، بودن این مفهوم 

در نظر افالطون، بخشی از فضیلت انسـانی و در همـان 
ها بـه اي است که مردمان را در داخل دولتحال رشته

ي دهـه سـه). تا 57: 1370، 6دهد (فاسترهم پیوند می
ي عدالت متمرکـز بـر ها و مطالعات دربارهاخیر، نظریه

هاي اقتصادي آن بود، ولـی از آن زمـان بـه بعـد، جنبه
مفهوم عدالت و تساوي به طرف مباحث مختلف مـادي 

مـادي (آزادي، هاي تـوزیعی) و غیـر(بازنگري سیاسـت
ها، کیفیــت زنــدگی، امنیــت و غیــره) شــادي، فرصــت

عـدالت  ).Wagner, 2010: 4( گرایش پیدا کرده اسـت
ترین شـعارهاي مکاتـب بشـري در اجتماعی از جـذاب

هاي اخیـر، یکـی از طول تاریخ بـوده اسـت و در دهـه
ــوم مهم ــمندان عل ــه دانش ــت ک ــوعاتی اس ــرین موض ت

دارند. این امـر ناشـی از رویکـرد اجتماعی به آن توجه 
ــهبواقع ــامی ینان ــتهي تم ــه هارش ــانی ب ــوم انس ي عل

: 1383نابرابر در جهـان اسـت (مرصوصـی،  فرایندهاي
91  .(  

                                                
4- Spatial segregation 
5- Sowj And Ward 
6- Faster 
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، در حفظ منافع »اجتماعی در شهر عدالت«مفهوم 
هـاي هاي مختلف اجتماعی بـه طـور عـام و گروهگروه

منابع شهري،  طور خاص، از طریق توزیع بهینههدف به
بنـابراین  ).Gray, 2002: 49ها است (درآمدها و هزینه

ي عـدالت تـوزیعی و ندهعدالت اجتماعی باید در برگیر
توان منافع عمـومی، نیازهـا و تخصیصی باشد. زیرا نمی

ــوزیعی و  ــاي ت ــدون معیاره ــهروندان را ب اســتحقاق ش
ــن ــت. از ای ــر گرف ـــصی در نظ ـــه تخصی ــر گون رو ه

ریزي شهري که مبتنی بـر عـدالت اجتمـاعی در برنامه
شهر باشد، بایـد بتوانـد هـم در توزیـع نیازهـا، منـافع 

ها مؤثر باشـد. تحقاق و هم در تخصیص آنعمومی، اس
از جملــه عــواملی کــه بایــد در جهــت اجــراي عــدالت 

ریـزي اجتماعی و همـراه بـا عـدالت فضـایی در برنامـه
شهري رعایت کرد، توزیـع مناسـب خـدمات شـهري و 
اســتفاده صــحیح از فضاهاســت. در ایــن خصــوص 

ها و خدمات شهري، عوامل مؤثري هستند کـه کاربري
نیازهاي جمعیتی، افـزایش منـافع عمـومی و  با ارضاي

تواننـد بـا برقـراري توجه به استحقاق و لیاقت افراد می
تر، عدالت اجتماعی و اقتصـادي و فضـایی را در عادالنه

مناطق شـهر برقـرار کننـد. بنـابراین توزیـع نامناسـب 
تواند به برهم زدن جمعیـت خدمات شهري نه تنها می

جامد، بلکه فضاهاي شهري شهر بین و عدم توازن آن در
شکل را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادي 

  ).  144: 1387دهد (وارثی و دیگران، 
عدالت اجتمـاعی بـر ایـن اسـت کـه  اساس نظریه

ي و اجتمـاعی جامعـه بـر سـازمان هاي اقتصادينابرابر
فضایی آن تأثیر دارد و نیز هرگونـه تغییـر در سـازمان 

اجتماعی و توزیع درآمد در  -ط اقتصاديفضایی در رواب
)، حتـی 21: 1376، 1جامعه اثر مسـتقیم دارد (هـاروي

فرهنگی به توسـعه توجـه شـود.  -اگر با دید اجتماعی
یابی به سـوي یافتگی همان راهتوسعهتوان گفت که یم

). 281: 1380عدالت اجتماعی است (مطیعی لنگرودي،
 باشـد، داشـته حاکمیـت نابرابري آن در که جوامعی در

از طرفی  است. نشده توزیع عادالنه پیشرفت يهافرصت
 را محرومیـت و فقـر تواننـدیم راحتی به بشري جوامع

 تحمل قابل ايجامعه هیچ براي آنچه ولی تحمل کنند،
                                                
1- Harvey 

 امنیت سلب که موجب است نابرابري و تبعیض نیست،

توان گفـت شود. بنابراین میملی و اجتماعی جامعه می
لت اجتمـاعی بـه لحـاظ جغرافیـایی و فضـایی، که عدا

هاي مشــیها و خطتوزیـع منــابع عمــومی بـا سیاســت
  ).Smith et al, 1994: 32اجتماعی و جغرافیایی است (

  
  روش تحقیق

 بـه توجـه با که است کاربردي نوع از حاضر تحلیل
 در تحلیلـی -کمـی رویکرد از بررسی، مورد هايمؤلفه

آمـاري ایـن  جامعـه. تاسـ شـده استفاده پژوهش این
ي دورهنشـینان شـمال شـهر تبریـز در یهحاشتحقیق، 
ي ایــن تحقیــق از هــادادهاســت.  1385-1375زمـانی 

ي آماري موجود در مرکز آمار ایـران اسـتخراج هابلوك
شده است. در این تحقیق از پانزده شـاخص اجتمـاعی 

 متوسـط: از عبارتنـدها شاخص استفاده شده است. این
 نـرخ سـوادي،یب نـرخ سـالخوردگی، نـرخ ار،خـانو بعد

 بیکاري التعلیم،الزم جمعیت در سواديیب نرخ بیکاري،
 جمعیـت نسـبت باسوادي، نسبت زنان، بیکاري مردان،
 در باسـوادي نـرخ تحصـیل، بـه اشـتغال میـزان فعال،
ــاالنبزرگ ــوانی، نســبت ،س ــار ج ــل، ب ــارکت تکف  مش

  عمومی.  فعالیت میزان زنان و اقتصادي
 پـراکنش چگـونگی ارائـه در سـعی حاضـر قیقتح
 و نشــینیهحاش منــاطق در اجتمــاعی هــايينابرابر

-1375 زمانی يبازه درها شاخص این تغییرات ارزیابی
 اطالعــات تحلیــل بــراي دارد. بــدین جهــت 1385

 تغییـرات و نشـینحاشیه مناطق اجتماعی هايشاخص
 جغرافیایی اطالعات سامانه از مطالعه، مورد دوره در آن

)GIS (افـزار و مدل تحلیل عاملی در محیط نرمSPSS 
 براي روشی عنوان به عاملی تحلیل .است شده استفاده
 کـردن خالصه آن هدف و است فراوان هايداده تحلیل

 باشـد صورتی به باید هاکردن خالصه این متغیرهاست.
 از را خــود ياولیــه و اصــلی خصوصــیت متغیرهــا، کـه

بنـابراین مـدل ). Everitt B.S, 1994:17( ندهند دست
تحلیل عاملی در این تحقیق به دنبـال خالصـه کـردن 

  ها و متغیرها با حفظ تأثیر این متغیرهاست. عامل
تبریـز، مرکـز اسـتان : محـدوده و قلمـرو پـژوهش

آذربایجان شرقی، یکی از شهرهاي بزرگ ایـران اسـت. 
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شـمال غـرب کشـور  ترین شهر منطقهاین شهر، بزرگ
ــی ــانی، سیاس ــاطی، بازرگ ــب اداري، ارتب ــوده و قط ، ب

شـود یمصنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته 
ي بــه وســعت امنطقــه). تبریــز در 61:1393(زادولــی، 

کیلومتر مربع گسترده شـده اسـت. ایـن شـهر از  150
ي تبریـز و از شمال به کوه عینالی، از غـرب بـه جلگـه

اسـت.  شـده دودمحـي کـوه سـهند هادامنهجنوب به 

کـه  بوده 1494998، 1390جمعیت این شهر در سال 
نشـین سوم از این جمعیت در مناطق حاشیهحدود یک

نشـین شـهر تبریــز در انـد. منــاطق حاشیهسـاکن بوده
شـمال، شـمال غربـی، جنـوب و شـرق شـهر پراکنــده 

تـرین حجـم ایـن منـاطق مربـوط بـه اند که بیششده
  شمال شهر تبریز است.

  

  
  تبریز شهر شمال نشینیهحاش مناطق موقعیت - 1 شکل

  
  بحث اصلی

هاي اجتماعی مورد ویژگی تحلیلی شاخص
در پژوهش حاضر از تحلیل عاملی با روش : بررسی

هاي اصلی استفاده شده، که هدف آن، تعیین مؤلفه
سنجش هاي شهري و هاي اجتماعی بلوكنابرابري

ي مناطق ي شهرهاسلولها در ينابرابرمیزان این 
نشین شمال شهر تبریز با استفاده از خالصه یهحاش

دار است. یمعنبه عوامل  هاشاخصکردن تعداد زیاد 
نشین شمال شهر تبریز با یهحاشي مناطق هابلوك

پانزده شاخص اجتماعی با این روش مورد سنجش و 
کار رفته به چهار ي بههاشاخص. اندگرفتهبررسی قرار 

و سه عامل برتر در سال  1375عامل برتر در سال 

از طریق چرخش واریماکس تقلیل پیدا  1385
درصد از واریانس  42/65. مجموع چهار عامل، اندکرده

درصد  98/80و مجموع سه عامل،  1375را براي سال 
کند. یمتبیین  1385از واریانس را براي سال 

، 1375سال  هايبراي داده KMOچنین مقدار هم
است که  623/0، 1385ي سال هاداده و براي 789/0

بخش بودن ها و رضایتهمبستگی باالي شاخص بیانگر
است.  رفته کاربهي هاشاخصتحلیل عاملی براي 

) مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد 3) و (1جداول (
 1375را براي سال  هاعاملواریانس تجمعی هر یک از 

  دهد.نشان می 1385و 
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  1375ي سال هادادهدر تحلیل  هاآن، مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی شدهاستخراج عوامل - 1جدول 
  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  عوامل

  26,69  26,69  4,549  عامل اول
  45,14  18,45  3,338  عامل دوم
  58,53  13,39  2,431  عامل سوم

  65,42  6,89  1,245  عامل چهارم
  (منبع: محاسبات نگارندگان) 

  
  1375ي سال هادادهداري در تحلیل یمعنو آزمون بارتلت و سطح  KMOمقدار  - 2 جدول

 (Sig)داري سطح معنی  بارتلت  KMO مقدار  مجموعه مورد تحلیل
  000/0  965/691  789/0  1375هاي اجتماعی سال شاخص

  (منبع: محاسبات نگارندگان) 
  

  1385سال  يهاداده تحلیل در هاآن، مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی شدهاستخراجعوامل  -3 جدول
  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  عوامل

  40,53  40,53  3,24  عامل اول
  76,92  27,37  2,19  عامل دوم
  80,988  13,06  1,04  عامل سوم

  (منبع: محاسبات نگارندگان)   
  

  1385ي سال هادادهداري در تحلیل یمعنو آزمون بارتلت و سطح  KMOمقدار  -4 ولجد
 (Sig)داري سطح معنی  بارتلت  KMO مقدار  مجموعه مورد تحلیل

  000/0  943/737  623/0  1385هاي اجتماعی سال شاخص
  (منبع: محاسبات نگارندگان) 

  
هاي اجتماعی محدوده مورد نتایج بررسی شاخص

  1375سال  مطالعه در
در این عامل، پنج شاخص نسبت : الف) عامل اول

جمعیت فعال، نرخ سالخوردگی، نسبت جوانی 
جمعیت، متوسط بعد خانوار و نسبت فعالیت عمومی 

 549/0ي این عامل، . مقدار ویژهاندشدهبارگذاري 
درصد از واریانس را تبیین  69/26است که به تنهایی 

یی هابلوكوضعیت را  کند. در این عامل، بهترینیم
. رنگ اندشدهدارند که با رنگ آبی و بنفش مشخص 

دهد را نشان می ییهاسلولو  هابلوكي، اقهوهقرمز و 
هاي سبز نیز که وضعیت نامساعدي دارند. بلوك

هاي اجتماعی در وضعیت متوسط شاخص دهندهنشان
  هاي شهري هستند.سلول

  
  

  در عامل اولمتغیرهاي بارگذاري شده  - 5 جدول
  ردیف هاشاخص  بار عاملی
 1 نسبت جمعیت فعال 0,861
  2 سالخوردگی نرخ 0,833
  3 نسبت جوانی جمعیت 0,796
 4 خانوار بعد متوسط 0,744
 5 عمومی فعالیت میزان 0,689

  (منبع: محاسبات نگارندگان) 



 49 بهاردهم/ پانز/شماره مسلسل  پنجممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                            178
 

 

جدول باال که پنج عامل بارگذاري شده با توجه به 
ر را نسبت جوانی جمعیت با بار ترین تأثیاست، بیش

ترین تأثیر را میزان فعالیت عمومی و کم 861/0عاملی 
ترین تأثیر را . این عامل، بیشدارند 689/0با بار عاملی 

این عامل، اکثر در بین عوامل چهارگانه دارد. با توجه به
  ها وضعیت مطلوبی دارند.بلوك

  

  

  
  1375 سال در اول عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی -2 شکل

  
است که  338/0این عامل،  مقدار ویژه: ب) عامل دوم

کند و چهار یمدرصد از واریانس را تبیین  45/18
سوادي در جمعیت یبشاخص نسبت باسوادي، نرخ 

سوادي و نرخ باسوادي در یبالتعلیم، نرخ الزم
 بهترین عامل، این . دراندشدهبارگذاري  ساالنبزرگ

 بنفش و آبی رنگ با که یی دارندهابلوك را وضعیت

 وها بلوك ي،اقهوه و قرمز رنگاند. شده مشخص
 نامساعدي وضعیت که دهدیم نشان را ییهاسلول
 متوسط وضعیت دهندهنشان نیز سبز هايبلوك. ندارند

محدوده  شهري هايسلول در اجتماعی هايشاخص
  .مورد مطالعه هستند

  
  

  دوم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي -6 جدول
هاشاخص بار عاملی  ردیف 

باسوادي نسبت 0,748  1 

التعلیم الزم جمعیت در سواديبی نرخ 0,714  2 

سوادينرخ بی 0,681  3 
ساالنبزرگ در باسوادي نرخ 0,612  4 

  نگارندگان) محاسبات: (منبع 
  

به جدول باال که چهار عامل بارگذاري با توجه 
ي با بار باسوادترین تأثیر را نسبت شده است، بیش

ترین تأثیر را نرخ باسوادي در و کم 748/0عاملی 

دارد. با توجه به این  612/0با بار عاملی  ساالنبزرگ
  دارند. وضعیت نامطلوبی هابلوكعامل، اکثر 
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  1375 سال در دوم عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 3 شکل
  

است  431/2این عامل، ویژه مقدار : ج) عامل سوم
کند و چهار یمدرصد از واریانس را تبیین  39/13که 

شاخص نرخ بیکاري، بیکاري مردان، بیکاري زنان و 
. در اندشدهمیزان مشارکت اقتصادي زنان بارگذاري 

ترین تأثیر را نرخ بیکاري و ، بیشهاشاخصبین این 
به ترین تأثیر را میزان مشارکت اقتصادي زنان کم

  .دارد 512/0و  731/0ی بار عاملترتیب با 
  

  
  سوم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي -7 جدول

عاملی بار هاشاخص   ردیف 
بیکاري نرخ 0,731  1 

مردان بیکاري 0,621  2 

زنان بیکاري 0,573  3 

 4 میزان مشارکت اقتصادي زنان 0,512
  نگارندگان) محاسبات: (منبع 

  
 هایی دارندبلوك را وضعیت نبهتری عامل، این در

 و قرمز رنگ. اندشده مشخص بنفش و آبی رنگ با که
 که دهندمی نشان را هاییسلول و هابلوك اي،قهوه

 نیز سبز هايبلوك. دارند نامساعدي وضعیت
 در اجتماعی هايشاخص متوسط وضعیت دهندهنشان

در این  .محدوده مورد مطالعه هستند شهري هايسلول
هاي هاي نامطلوب از سلولها و سلولبلوك عامل،

  تر است.مطلوب اندکی بیش
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  1375 سال در سوم عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی -4 شکل

  
است  245/1ل، مقدار ویژه این عام: د) عامل چهارم

کند و در این یمدرصد از واریانس را تبیین  89/6که 
ل و بار تکفل عامل، دو شاخص میزان اشتغال به تحصی

. اندمشاهدهکه در جدول زیر قابل  اندشدهبارگذاري 
 چهارگانهترین تأثیر را در بین عوامل این عامل، کم

  دارد.
  

  
  چهارم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي -8 جدول

عاملی بار هاشاخص   ردیف 
تحصیل به اشتغال میزان 0,666  1 
 2 بار تکفل 0,582

  ارندگان)نگ محاسبات: (منبع 
  

  

 هـایی دارنـدبلوك را وضعیت بهترین عامل، این در
 و قرمـز رنـگ. اندشده مشخص بنفش و آبی رنگ با که

 کـه دهنـدمی نشـان را هاییسـلول و هابلوك اي،قهوه
ــعیت ــاعدي وض ــد نامس ــايبلوك. دارن ــبز ه ــز س  نی

 در اجتمـاعی هايشاخص متوسط وضعیت دهندهنشان
در این  .مورد مطالعه هستند محدوده شهري هايسلول

هاي هاي نــامطلوب از ســلولهــا و ســلولعامــل، بلوك
  تر است.مطلوب بیش

  
  

  



 181               1385- 1375ي زمانی نشین شمال شهر تبریز طی بازههاي اجتماعی در مناطق حاشیهیقی گسترش نابرابريبررسی الگوي تطب

  

 

  
  1375 سال در چهارم عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 5 شکل

  
هاي ها بر اساس تلفیق شاخصبلوكبندي سطح

تلفیق عوامل چهارگانه یادشده با یکدیگر با : اجتماعی
اخص تلفیقی اجتماعی، نتایج زیر حاصل به عنوان ش

بلوك در  2090هاي اولیه از شده است: بر اساس یافته
درصد خیلی  73/1بلوك معادل  36، تعداد 1375سال 

درصد مطلوب،  1/10بلوك معادل  311مطلوب، 
درصد وضعیت متوسط،  76/62بلوك معادل  1312
درصد نامطلوب و  71/19بلوك معادل  412تعداد 

درصد بسیار نامطلوب  6/5بلوك معادل  119تعداد 
ي بنفش و آبی به عنوان هابلوك. اندشده شناخته

بسیار مطلوب و مطلوب  ي داراي وضعیتهابلوك
اي و هاي قهوهاند. در عین حال بلوكشناخته شده

ي وضعیت نامطلوب و بسیار دهندهقرمز به ترتیب نشان
متوسط و  هاي رنگ سبز نیز وضعیتنامطلوب و بلوك

  دهند. متعادل را نشان می
  

  

  
  1375 سال درها عامل تلفیق اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 6 شکل
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هاي دهد که شاخصچنین شکل باال نشان میهم
مورد مطالعه، وضعیت  اجتماعی در مرکز محدوده

آبی نیلی بسیار مطلوب دارد. نقاط مطلوب که با رنگ 
مرکز این محدوده قرار دارد. در  اکثراًمشخص است نیز 

نیز به سمت داخلی شهر  هاشاخصنامطلوبیت این 
ي هاشاخصدهد که یم(متن شهر) سوق دارد و نشان 

ي ترنامطلوباجتماعی نسبت به نزدیکی شهر، وضعیت 
  .دارند 1375در سال 

  

  
  هاعامل تلفیق اساس بر 1375 سال در اجتماعی يهاشاخص وضعیت -7شکل 

  
مورد  هاي اجتماعی محدودهبررسی شاخص نتایج

  1385مطالعه در سال 
است که  24/3این عامل، مقدار ویژه : الف) عامل اول

کنــد. در ایــن یمدرصــد از واریــانس را تبیــین  53/40
ــرخ  عامــل، هفــت شــاخص نســبت جمعیــت فعــال، ن
ســالخوردگی، نســبت جــوانی جمعیــت، متوســط بعــد 

ــ ــومی، می ــت عم ــزان فعالی ــانوار، می ــارکت خ زان مش
اقتصادي زنان، میزان اشـتغال بـه تحصـیل بارگـذاري 

ترین تـأثیر را در بـین عوامـل . این عامل، بیشاندشده
را در ایـن عامـل نسـبت  ترین تأثیردارد. بیش گانهسه

تـرین تـأثیر را میـزان اشـتغال بـه جمعیت فعال و کم
  تحصیل دارد.

 
  اول عامل در شده بارگذاري متغیرهاي - 9 جدول

 ردیف  هاشاخص بار عاملی
 1 نسبت جمعیت فعال 0,981
 2 سالخوردگی نرخ 0,796
 3 نسبت جوانی جمعیت 0,744
 4 خانوار بعد متوسط 0,651
 5 عمومی فعالیت میزان 0,881
 6  زنان اقتصادي مشارکت میزان  0,882
 7  تحصیل به اشتغال میزان  0,906

  (منبع: محاسبات نگارندگان) 
  

 هایی دارندبلوك را وضعیت بهترین امل،ع این در
 و قرمز رنگ. اندشده مشخص بنفش و آبی رنگ با که

 که دهندمی نشان را هاییسلول و هابلوك اي،قهوه

 بیانگر نیز سبز هايبلوك. دارند نامساعدي وضعیت
 هايسلول در اجتماعی هايشاخص متوسط وضعیت
  .محدوده مورد مطالعه هستند شهري
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  1385 سال در اول عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 8 شکل

  
است که  19/2ویژه این عامل، مقدار : ب) عامل دوم

کند. در این یمدرصد از واریانس را تبیین  37/27
سوادي در یبعامل، چهار شاخص نسبت باسوادي، نرخ 

سوادي و نرخ باسوادي در یبالتعلیم، نرخ جمعیت الزم
 بهترین عامل، این . دراندشدهگذاري بار ساالنبزرگ

 بنفش و آبی رنگ با دارند که ییهابلوك را وضعیت

 وها بلوك ي،اقهوه و قرمز رنگاند. شده مشخص
 نامساعدي وضعیت که دهندیم نشان را ییهاسلول
 متوسط وضعیت دهندهنشان نیز سبز يها. بلوكدارند

 همحدود شهري هايسلول در اجتماعی هايشاخص
  .مورد مطالعه هستند

  
  

  دوم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي - 10 جدول
عاملی بار هاشاخص   ردیف 

باسوادي نسبت 0,865  1 
التعلیمالزم جمعیت در سواديبی نرخ 0,812  2 
سوادينرخ بی 0,936  3 
ساالنبزرگ در باسوادي نرخ 0,714  4 

  نگارندگان) محاسبات: (منبع 
  

دول باال که چهار عامل بارگذاري جبا توجه به 
ي با بار باسوادترین تأثیر را نسبت شده است، بیش

ترین تأثیر را نرخ باسوادي در و کم 865/0عاملی 
دارند. با توجه به این  714/0با بار عاملی  ساالنبزرگ

، وضعیت 1375سال  برعکس هابلوكعامل، اکثر 
  مطلوبی دارند.
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  1385 سال در دوم عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی -9 شکل

  
 نرخ شاخص این عامل، چهاردر : ج) عامل سوم

زنان و بار تکفل  بیکاري مردان، بیکاري بیکاري،
است که  04/1. مقدار ویژه این عامل، اندشدهبارگذاري 

 این کند. دریمدرصد از واریانس را تبیین  06/13
 رنگ با که ندیی دارهابلوك را وضعیت بهترین عامل،

 ي،اقهوه و قرمز رنگاند. شده مشخص بنفش و آبی
 وضعیت که دهندیم نشان را ییهاسلول وها بلوك

 يدهندهنشان نیز سبز يها. بلوكدارند نامساعدي
 هايسلول در اجتماعی هايشاخص متوسط وضعیت
  .هستند مطالعه مورد يمحدوده شهري

 خ بیکاري با بارترین تأثیر را نردر این عامل، بیش
  دارد. 832/0عاملی 

  

  
  سوم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي -11 جدول

عاملی بار  ردیف  هاشاخص 
 1 بیکاري نرخ 0,832
 2 مردان بیکاري 0,731
 3 زنان بیکاري 0.621
 4  تکفل بار 0,573

  نگارندگان) محاسبات: (منبع 
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  1385 سال در سوم املع اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی -10 شکل

  
هاي ها بر اساس تلفیق شاخصبلوك بنديسطح

یادشده با یکدیگر  گانهسهعوامل با تلفیق : اجتماعی
به عنوان شاخص تلفیقی اجتماعی، نتایج زیر حاصل 

بلوك در  2116هاي اولیه از شده است: بر اساس یافته
 71، تعداد 1385ي مورد مطالعه در سال محدوده

بلوك  1031درصد خیلی مطلوب،  35/3دل بلوك معا
بلوك معادل  816درصد مطلوب،  73/48معادل 

بلوك  153درصد وضعیت متوسط، تعداد  56/38
بلوك معادل  45درصد نامطلوب و تعداد  23/7معادل 

اند. بسیار نامطلوب شناخته شده درصد 13/2
هاي داراي عنوان بلوكهاي بنفش و آبی بهبلوك

اند. در طلوب و مطلوب شناخته شدهوضعیت بسیار م
ترتیب قرمز به اي وهاي قهوهعین حال بلوك

ي وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب و دهندهنشان
هاي رنگ سبز نیز وضعیت متوسط و متعادل را بلوك

  دهند. نشان می
  

  

  
  1385 سال درها عاملتلفیق  اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 11 شکل
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ي اجتماعی به هاشاخص، وضعیت 1385در سال 
ي دیگر است. در این سال اکثر نقاط این محدوده اگونه

وضعیت مطلوب دارند و هر چقدر از حاشیه به متن 
افزایش  هاشاخصشویم، کیفیت یمشهر نزدیک 

ي نزدیک به حاشیه از لحاظ هابلوك، برعکسیابد و می
  دارند.وضعیت نامطلوب  اجتماعی، شاخص

  

  

  
  هاعامل تلفیق اساس بر 1385 سال در اجتماعی يهاشاخص وضعیت - 12شکل 

  
  گیريو نتیجهبندي جمع

تطبیقــی از نــواحی شــهري بــه خصــوص  مطالعــه
نشـین و بررســی یهحاشرســمی و منـاطق اســکان غیـر

ماننـد: بررســی هاي مربوطــه، یرسیسـتمزها و یسـتمس
ي شــهري از منظــر تحلیــل فضــایی هــابلوكتطبیقــی 

ریـــزان و توانـــد برنامـــهیمهـــاي اجتمـــاعی يرنابراب
گــذران را در اتخــاذ تصــمیمات و اجــراي سیاســت

ـــاهش هابرنامـــه ـــراي ک ـــا و ينابرابري مناســـب ب ه
دهی این مناطق یاري رسـاند. بـر اسـاس نتـایج سامان

 هـايينابرابرحاصل از این پژوهش که با هدف ارزیابی 
 نشـین شـمالیهحاشي اجتماعی در منـاطق هاشاخص

ي آماري سـال هابلوكو بر مبناي اطالعات  شهر تبریز
شود کـه یمانجام شده است، مشاهده  1385 – 1375

ــاعی،  1375در ســال  ــورد محــدودهاز نظــر اجتم ي م
بـرد و اکثـر یممطالعه در وضـعیت نـامطلوبی بـه سـر 

ي مورد هاشاخصي مسکونی از نظر هاسلولو  هابلوك
  داشتند. بررسی در شرایط نامطلوبی قرار 

ـــال  ـــاس  1385در س ـــر اس ـــامطلوبی ب ـــن ن ای
هاي مدیران اجرایی تا حد قابل قبولی، ارتقـاي یاستس

هاي کمی و کیفی پیدا کرده است که بر اسـاس یافتـه
ــق  ــاي یمتحقی ــن ارتق ــه ای ــرد ک ــاهده ک ــوان مش ت

ي اجتماعی به سوي متن شهرها بوده اسـت. هاشاخص
ي اجتماعی هاشاخص اولیه هايیافته اساس چنانچه بر

 معادل بلوك 36 تعداد ،1375 سال در بلوك 2090 از
 1/10 معـادل بلـوك 311 مطلوب، خیلی درصد 73/1

 درصــد 76/62 معــادل بلــوك 1312 مطلــوب، درصــد
 71/19 معــادل بلــوك 412 تعــداد متوســط، وضــعیت

 درصـد 6/5 معادل بلوك 119 تعداد و نامطلوب درصد
  اند. شده شناخته نامطلوب بسیار
ــ ــاس رب ــه اس ــه هايیافت ــوك 2116 از اولی  در بل

 71 تعـداد نیـز 1385 سـال در مطالعـه مورد محدوده
 بلـوك 1031 مطلوب، خیلی درصد 35/3 معادل بلوك

ــادل ــوب، درصــد 73/48 مع ــوك 816 مطل ــادل بل  مع
 بلــوك 153 تعــداد متوســط، وضــعیت درصــد 56/38

 معـادل بلـوك 45 تعداد و نامطلوب درصد23/7 معادل
در پایـان  اند.شده شناخته نامطلوب بسیار صددر 13/2

با تکیـه  صرفاًذکر این نکته الزم است که نتایج حاصله 
ي مـورد اسـتفاده در پـژوهش اسـت و در هاشاخصبر 

ي هاشاخصصورت نبود مشکالت آماري و به کارگیري 
 تر، این احتمال وجود دارد که نتـایج تحـت تـأثیربیش

  قرار گیرد. 
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  پیشنهادها
ــراي ــاطق هاشــاخصارتقــاي  ب ي اجتمــاعی در من

کارهـایی چنـد در ي آتـی، راههاسـالنشین در یهحاش
  شود:یمذیل ارائه 

 در رفـاهی و آموزشـی -بهداشـتی  خدمات توسعه -
 بـه مهـاجرت آمـادگی بـالقوه کـه روستاهایی و شهرها
  دارند. را تبریز شهرکالن حواشی

ــراي ســازيزمینه - ــايفعالیت ایجــاد ب  اقتصــادي ه
 طریــق از مهــاجران هــايویژگی و شــرایط بــا منطبــق
 نیـروي مهـارت بردن باال و ايحرفه و فنی هايآموزش

  کار.
ــود - ــرانه بهب ــايکاربري س ــهري ه ــالت  در ش مح

ـــق نشـــینحاشیه ـــزایش از طری ـــرانه دادن اف  هايس
ــه تجــاري در آموزشــی، فرهنگــی، مســکونی، ــا محل  ب

 مردم. مشارکت با و دولت حمایت

 اصـالح و شـهر تفصیلی و جامع هايحطر بازنگري -
 اقشـار همه در برگیري و اجتماعی عدالت با مطابق آن

 جامعه.
ــی هايسیاســت اعمــال - ــوگیري و تمرکززدای  از جل

ــد ــهبی و گســیختهلجام رش ــز يروی ــهر تبری ــراي ش  ب
  افراد. تربیش مهاجرت از جلوگیري

هـاي کوچــک بـراي ایجــاد ي کارگاهایجـاد و ارائــه -
نتقال بخشی از جمعیت فعال به سایر نقـاط اشتغال و ا

 شهر.
 فعـال طریق از کودکان و زنان حقوق به ویژه توجه -

 و دهیسامان هايطرح در آنان کردن شریک و ساختن
 محله. توانمندسازي

جلوگیري از مهاجرت بـه ایـن محـدوده بـه دلیـل  -
  تراکم باالي جمعیت در این محالت.
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