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  زاهدانموردي: شهر مطالعۀ  .شهري هاي فقر شناسایی و تحلیل فضایی پهنه
  

  4، بهرام ایمانی3خمر، غالمعلی 2، علیرضا محمدي*1زهرا سرگزي

  ایران ، اردبیل،محقق اردبیلی، گروه جغرافیاي دانشگاه شهريریزي ، رشته جغرافیا و برنامهدکتريدانشجوي 1
 ایران ، اردبیل،محقق اردبیلیدانشگاه  جغرافیاي گروهدانشیار ، شهريریزي دکتري تخصصی، رشته جغرافیا و برنامه2

  ایران ، زابل،ریزي شهري، استادیار گروه جغرافیاي دانشگاه زابلبرنامهدکتري تخصصی، رشته جغرافیا و 3
  ایران ، اردبیل،محقق اردبیلیگروه جغرافیاي دانشگاه استادیار ، روستاییریزي ، رشته جغرافیا و برنامهکتري تخصصید4

  1/9/98؛ تاریخ پذیرش: 30/2/98تاریخ دریافت: 
  چکیده
فقر  پدیدةشهرهاي ایران است.  کالن به ویژه هاي اساسی شهرهاي بزرگ و چالششهري یکی از مسائل و  فقر
 هـاي  پهنـه و بـه صـورت    کنـد مـی پیدا  شهر نمود فضاییعدي است و به دلیل ماهیت مکانی، در اي چندب مسئله

در شـهرها، شناسـایی و تحلیـل    هاي ناشـی از فقـر    یکی از راهکارهاي کاهش آسیب یابد. فقیرنشین گسترش می
در شهر زاهدان است. هاي فقر  است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل فضایی پهنه فقر فضایی شپراکن

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی   شهر زاهدان و مؤلفه 1395هاي سرشماري آماري سال  از دادهدر این پژوهش 
عـاملی،  هـاي فقـر از روش تحلیـل    اسایی پهنهاستفاده شده است. براي شنو کالبدي براي شناسایی و تحلیل فقر 

دهند  ها نشان می اطالعات جغرافیایی استفاده شده است. یافته تراکم و مدل موران در محیط سامانۀمدل تخمین 
درصد) 78/36( 1666درصد) فقیر،  83/33( 1532فقیر،  درصد) بسیار85/11( 537بلوك،  4529که از مجموع 

هاي  پهنه ین تعدادبیشتراز نظر جغرافیایی، . اند همرف درصد) خیلی92/0( 42درصد) مرفه و 60/16( 752توسط، م
نتیجه اختالف فضایی معناداري از . در اند قرار گرفته شرقی شهر  هاي شمال و شمال قسمت فقیر در  خیلی و فقیر

سیاستگذاران و  بهتواند  هاي این پژوهش می یافته شود. زاهدان مشاهده می شهرهاي فقر در  نظر پراکنش شاخص
محـدود شـهري را بـه صـورت     و منـابع  اجرا کننـد  مناسب  هاي حل کمک کند تا راه  اي مدیران شهري و منطقه

هاي تحلیل فضایی، گسترش فقر در  با استفاده از روش توانند آتی می تحقیقات .مطلوب و هدفمند تخصیص دهند
   د. مدلسازي کننشهرها را 

  
   ، شهر زاهدانتحلیل عاملی، تخمین تراکم کرنل ،فقر بندي پهنه فضایی، حلیلت :هاي کلیدي واژه

  
 1مقدمه

ـ  امـروز  در جهان روند غالب شهرنشینی،  حسـاب  هب
، 2007در سـال   بشـر،  بار در تاریخ اولین براي و آیدمی

 جمعیت کل درصد 50دنیا از شهرنشین جمعیت  سهم
هاي اخیر، شهرنشینی و     ه در دههک طوري بهرفت.  فراتر

رحـال توسـعه   رشد شهري در بسیاري از کشـورهاي د 
ـ  ).Ravallion, 2007: 9افزایش یافته است ( مـین  ه  هب

نیـز   در شـهرها  شـده  انجـام  هايریزيبرنامه سبب گاه

                                                             
  sargazizahra@yahoo.com  نویسنده مسئول:*
  

و مشـکالت   قـرار گرفتـه   سـریع  رشد الشعاع این تحت
 را خود ترو بغرنج حادتر صورتی به جوامع در این شهري
 است فقیري مردم به مربوطآتی،  سازند. رشدمی نمایان

بنـابراین   زندگی خواهند کـرد؛  شهري ايه هحوزدر  که
ر مراکز شـهري موجـب   توزیع نابرابر امکانات به ویژه د

تـرین معضـل   عنـوان مهـم   فقر به شده است که مسئلۀ
 Baharoglu and(اقتصادي محسوب گردد  -اجتماعی

Kessides,  2002: 130.(  
ـ  شهري اي است و فقرپدیده پیچیدهفقر   عنـوان ه ب

ـ  در رو پـیش  هـاي چالش تریناصلی از یکی ا و هـ  همحل
 امنیـت  عـدم  چـون  مختلفـی  ابعاد هاي شهري بربلوك

 مقاله کامل علمی پژوهشی



  56                                                                                                                                                                         و همکاران  سرگزي زهرا

معیشـت   پـذیري  آسیب ساکنان، درآمدي فقر مالکیت،
 بهداشـت  و سـالمت  فردي، فقـر  امنیت عدم شهروندان،

 محرومیـت  و حقـوقی  فقـر  آموزشـی،  فقر محیط، و فرد
 تعریـف  جایگـاهی  فقـدان  در شکل سیاسی و اجتماعی

 مـدیریت  و ریـزي برنامـه  نظـام  در شهروندان براي شده
 در فقـر  مقولۀ ره دآنچیافته است.  ظهور و بروز شهري،

 فقر فضایی یابد، تبلور    می شهري اهمیت مطالعات حوزة
ــت  در ــان، شهرهاسـ ــاه  ).116: 1389(پالیزبـ از نگـ

فضایی فقر معلـول  هاي   گیري پهنه دانان، شکل جغرافی
است. فقـر ناشـی از طبیعـت    دو عامل انسان و طبیعت 

ــایی   عــدم تعــادل طبیعــی و نارســایی  ۀدر نتیجــ در ه
اقلیمی و زمینی است. فقـر ناشـی از انسـان    هاي   زمینه

هـاي    اجتمـاع در شرایط نبود سـازوکارهاي صـحیح در   
 ).95: 1394(زنگانه و همکـاران،  شود   می نی ایجادانسا

انسانی، شناسایی و  ۀامروزه در تالش براي تحقق توسع
کـه در  فقـر شـهري موضـوعی اسـت     اي ه هپهن تعیین

ــت ــهري   سیاس ــدیریت ش ــذاري و م ــیاري از  گ در بس
بنابراین تجزیه و  شود؛  می کشورهاي مواجه با آن دنبال

تحلیل فقر، رشد و توزیع فضایی آن در جوامع شـهري  
ــی دارد؛  ــت فراوان ــاذ  اهمی ــد اتخ ــري نیازمن ــین ام چن

فقیرنشین هاي   هاي علمی به ویژه در تعیین پهنه روش
آمـاري و تعریــف  هــاي   شـهري از طریــق کـاربرد روش  

عیـین ابعـاد متفـاوت فقـر     مناسب بـراي ت هاي   شاخص
  ).41: 1391نژاد، ويهري است (خسرش

ایران نیز از جمله کشورهاي درحال توسـعه اسـت   
اي گذشته با افـزایش نـرخ شهرنشـینی و    ه هکه در ده

گسترش فقر شهري، نواحی فقیر شهري در آن افزایش 
مرکـز اسـتان سیسـتان و    شــهر زاهــدان   یافته است. 

یکــــی از شــــهرهاي بلوچســـتان در شـــرق ایـــران، 
دسـتیابی بـه    لحــاظ است که از برخـوردار کشـور  کـم

هـایی روبـرو    شهري با محـدودیت  امکانـاتو  خدمـات
مـرزي بـودن شـهر، اشـتراکات فرهنگــی بـــا    بوده و

دو کشــور افغانســتان و پاکســتان، خــط ترانزیــت 
و مـــواد مخـــدر باعـــث عـــدم برخـــورداري       االک

زندگـــی   کیفیتر هاي مؤثــر بــشــهر از پتانســیل
در ابعــاد محتلــف آن (اقتصــادي، اجتمــاعی،  شـــهري 

طبق آمـار سـازمان   ت. شــده اســ فرهنگی و کالبدي)

کـه جمعیـت آن    و بودجه شهر زاهدان در حالی نامهبر
در سـال   ،کردهزار نفر تجاوز نمی 17از  1335ل در سا
 بــهبنـابراین   ؛نفــر رسـید  730هـزار و   587بـه   1395

 ،امکانــات شــهري انفجــاري جمعیــت،دنبــال افــزایش 
عینی فقر را  کردرویه و متناسب با جمعیت رشد نداشت

سـوزي،  آبـاد، سـیک  شیرآباد، کریمتوان در محالت می
نمک، شهرك بابایان، شهرك گاوداران، شهرك کارخانه
 خوردن سبب برهممشاهده کرد که  غیرهن و جوشکارا

بنابراین در این  ؛است شهر شده سطح در توازن و تعادل
تالش شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ  پژوهش

  داده شود که:
هـاي فقـر شـهري در    الگوي فضایی توزیع شـاخص  -1

  زاهدان چیست؟
هـاي  ها و پهنههاي فقر (کانونشدت تراکم شاخص -2

  فقر) در شهر زاهدان به چه میزان است؟
  

  پژوهش پیشینۀ
طوالنی  تقریباً شهري فقر به مربوط مطالعات سابقۀ

چندان  قضیه این به دانشگاهی و مدون رویکرد اما است،
جهـان   و ایـران  در متعددي هاي نیست. پژوهش قدیمی

  توان به موارد زیر اشاره کرد:  می انجام شده است که
رن در سال  تحقیق زمینه، این در از جمله مطالعات

 با فقر در محالت هايپویایی سازيبا عنوان مدل 2011
 . ایـن چندسـطحی اسـت   متوسط؛ رویکـردي  فقر سطح

کـالن   براي نواحی اوهایو ایالتی دانشگاه در که پژوهش
 2000تـا   1990زمـانی   بـازة   در متحده ایاالت شهري
 به چرخـۀ  متوسط محالت گذار فرایند است، شده انجام

 نـواحی کـالن   در که گیردمی نتیجه و شده فقر بررسی
کالسـیک   مـدل  بـا  محالت، گذار فرایند آمریکا، شهري

 ایـن  تئـوریکی  است. مبناي تبیین  قابل چرخه زندگی،
 محـالت  و خانوارها اقتصادي توان که است این پژوهش

 حـال  در کـه  خانوارهـایی  و کنـد می فتاُ زماندر طول 
 را آن پتانسـیل  برنـد، مـی  سـر  به متوسط فقر در حاضر
 درجـه  بـا  و فقیر کامالً خانوارهاي به آیندهکه در  دارند

 مبارزه و مقابله راه بهترین بنابراین شوند؛ باال تبدیل فقر
 از را فقـر  تغییـرات  الگوهـاي  کـه  اسـت فقـر ایـن    بـا 

 فقیـر  کامالً خانوارهاي طبقه به فقیر اي نسبتاًه هخانواد
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 این اثبات براي کافی باید شواهدهمچنین  کنیم، کشف
 فقـر  با محالت اصلی منبع فقیر، نسبتاً که محالت مدعا
 لـذا ایـن   کنـیم؛  را گـردآوري سـتند  هه در آینـد  بـاال 

بـرد.  مـی  باال فقر، توالی مکانیسم از را دانش ما ،پژوهش
اي تحت عنوان تحلیـل  مقاله 2009هی نیز در سال شو

ه کـرد فضایی فقر شهري در شهر مانیال فیلیپـین ارائـه   
جمعیـت،   متغیرهـاي  بر مبنـاي  را فقر شهري اواست. 

هاي غیررسمی در شهر مانیال فیلیپـین  فقر و سکونتگاه
دهـد کـه   ا نشان مـی ه هکرده است. یافتفضایی تحلیل 

و  افتـه ی شیافـزا  الیمترو مـان  ۀدر حوم عمدتاً تجمعی
ــان جیخلــاز  یفقــر در منــاطق در  .متمرکــز اســت الیم

سـازگار  ی فقر با سـکونت رسـم   ییفضا يکه الگو یحال
چنـد شـهرك    ،الیشهر مانین در مناطق فقرنش ست،ین
ــل و   وجــود دارد یرســمریغ کــه خــدمات حمــل و نق

 از، در هر نقطه از مرکز در دسترس اسـت  ی کهاجتماع
منـاطق خـدمات خـود را بـه منطقـه فقـر        ال،یمترو مان

 یدر حـال دهـد  یا نشان مه هافتی نیا دهد.یپوشش نم
 يبـرا  يشـهر  يهـا استیگسترده است، س تیجمع که

هنـوز   ،یرسم ریغ يدر شهرك ها ژهیکاهش فقر، به و
 در 2008همکـارانش در سـال   و  هـی  اسـت.  ازیمورد ن

 ايهـ هگـرو  در فقـر  توزیـع  و عنـوان تمرکـز   با پژوهشی
 و بیشـتر  فقـر  کـه  دادندشهرهاي چین نشان  اجتماعی

 از برخـی  در کشـوري  رسـمی  به آمار نسبت شدیدتري
 و بیکارهـا  کـارگر، از جملـه اقشـار    اجتمـاعی  ايههگرو

 حمایـت  و شناسایی نیز و دارد وجود روستایی مهاجران
 پیشـنهاد  را اجتمـاعی شبکه امنیـت   توسط اههگرو این

 تحـت  ايقالـه ، م2007سـال   درنیـز  راوالیـون  دادنـد.  
ر فقـ  مقالـه  اینر د که  است پرداخته شهرير فقن عنوا
 شـده  بیـان  و هگرفتـ  قرار مقایسه مورد شهر و روستا در

ط نقـا  از بیشـتر % 30د حـدو  شهر در فقر خط که است
 مطلـب  این به مقاله این در همچنین ت؛اس آنی روستای
ـ  بـا  طورکلیه ب کشورها تجارب که است شده اشاره ن ای

 منـاطق  در سـاکن  جمعیـت  سـهم  افـزایش  که دیدگاه
ر سـازگا  ،کندمیا ایف فقر کاهش در مثبتی نقش شهري

  ت.  اس
نیـز، زادولـی و همکـارانش بـه شناسـایی       ایران در

ر گسـتره فقـر شـهري در محلـه     اي تأثیرگذار به همؤلف

پرداختنـد. در تجزیـه و   1397تبریز  در سـال   آخماقیۀ
ــل داد ــ هتحلی ــادالت   ه ــدل مع ــژوهش از م ــن پ اي ای

ویکرد حداقل مجذورات جزئی در ساختاري مبتنی بر ر
ــرم ــزار ن ــ  SMART-PLSاف ــتفاده شــد. یافت ــ هاس اي ه

اي تأثیرگـذار  ه هدهد که تمامی مؤلفپژوهش نشان می
فقر شهري، نقش مثبت و معنادار دارنـد؛ بـه    بر گسترة

هاي نبود سرمایه که ارتباط بیرونی بین شاخص طوري
فقـر   شناختی بر شاخص گسترةسرمایه رواناجتماعی و 

ــی و د  ــاط بیرون ــدي و ارتب ــار  کالب ــی شــاخص رفت رون
گســتره فقــر  شــاخصگرایــی بـر  مصـرفی و مطلوبیــت 

اي پـژوهش  ه ههمچنین یافت جمعیتی قابل توجه است؛
اي طـرد  هـ دهندة همبستگی قوي بـین شـاخص  نشان

ــاتوان ــا گســترةاجتمــاعی و سیاســی و ن فقــر  ســازي ب
ــدي اســت.  ــکالب ــال بزرگ ــاران در س  1396وار و همک

اي فقـر  هـ  هاي تحت عنوان سـنجش مکـانی پهنـ   مقاله
ـ   شهر انـد. نتـایج   ه دادهي در شهر جدیـد هشـتگرد ارائ

اجتماعی اکثریت  -نشان داده است که پایگاه اقتصادي
فقیـر و   جمعیت شهر جدید هشـتگرد در زمـره اقشـار   

اي ه هطور بین فقر و محدودتهیدست قرار دارند. همین
مسـتقیمی وجـود دارد؛    درآمـد رابطـۀ  مسکن اقشار کم

 1و  2، 3، 4، 7کـه بـه ترتیـب فقـر در فازهـاي       چنان
ــهر  ــز   ش ــی و تمرک ــترین فراوان ــتگرد بیش ــد هش جدی

ــایی را دارد. ــال   جغرافی ــز در س ــاران نی ــد و همک موح
شـهر  به تحلیـل فضـایی فقـر شـهري در کـالن      1395

 تحلیـل   براسـاس  کـه  دادنـد  نشاناند و تهران پرداخته
 صـورت  بـه  تهران شهر کالن در فقر الگوي موران، آمارة

 مسـکن،  فقـر  عوامل تمام در همچنین است؛  ايخوشه
، 17آموزشـی، منـاطق    و فرهنگـی  اجتماعی، اقتصادي،

 پیشـنهاد  و انـد داشـته  را اه هرتب باالترین 16و  18، 19
 و فقرزدایـی  اقـدامات توسـعه،   اولویـت  در گـردد مـی 

شـوند. زبردسـت و رمضـانی در     داده قرار توانمندسازي
 رابطـه  منظـور شناسـایی   ، در پژوهشی بـه 1395سال 
 شـهري،  خـدمات  دسترسی بـه  و قزوینفقر شهر  میان

 مـدل  عـدي، چندب فقـر  شـاخص  قـابلیتی و  فقر رویکرد
 و خـدمات  بـه  دسترسی گیرياندازه فاصله براي حداقل

 روش یـا  مسـتقیم  اسـاس خـط   بـر  فاصـله  محاسـبات 
 تمرکـز  از حـاکی  اند. نتایجقرار داده اقلیدسی را مدنظر
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 شـهر  غربـی  جنـوب  و جنـوب  هايبخش در شهري فقر
 در گرفتـه  صـورت  هـاي دیگـر بررسـی   اسـت. از طـرف  

 و عینـی  هاي روش طریق از شهري خدمات به دسترسی
 تحلیـل  از اسـتفاده  نامـه) و پرسـش  از ذهنی (اسـتفاده 

در  شـهري  خـدمات  از رخـی  ضعفدهندة نشان عاملی،
فقیـر)   ايهـ  هپهنـ  در ویـژه  هن (بساکنا به دهیسرویس

اي ارائـه  مقاله 1394نه و همکارانش در سال . زنگااست
کـه  کـه شـهر اراك از جملـه شـهرهایی اسـت      اند داده

 -فضــاي شــهري آن داراي عــدم تعــادل اجتمــاعی    
اي فضــایی فقــر در  هــ هاقتصــادي و وجــود گســتر  

اي هـ  هبندي گسـتر اي شهر است و براي سطحه هحاشی
 AHPو  ELECTREهاي کمـی  شناسایی شده از مدل

نشان داد که به لحاظ بندي استفاده کردند. نتایج سطح
برخورداري و شرایط مطلوب زیستی بخش مرکـزي در  

اي رودکی و ه همتري میقان و محل 20رتبه اول، محور 
حلـه  دوم، محله داوران و کشتارگاه، م باغ خلج در رتبۀ

سوم و سـرانجام کـوي    عصر در رتبۀفوتبال و کوي ولی
قنات ناصـري در رتبـه چهـارم قـرار دارنـد. رضـایی و       

بـه شناسـایی و ارزیـابی     1393اران نیـز در سـال   همک
 انـد ایی فقر شهري در شهر یزد پرداختهاي فضه هگستر

ا بـ  1385ال هاي آماري سـ  اي بلوكه هکه به کمک داد
ــبۀ  ــ  15محاس ــاخص در قال ــد ش ــر عم ــه متغی  ةب س

محـالت شـهري بـا    در اقتصادي، اجتمـاعی و کالبـدي   
 هـــاي ویکـــور و آنتروپـــی شـــانون اســـتفاده از روش

توزیع فقر ترسـیم   ۀپس از آن نقشو بندي شدند  سطح
از رصـد  د 2/12ه دهـد کـ  شد. نتایج حاصل نشان مـی 

 8/26درصد فقیـر،   5/19محالت شهر یزد خیلی فقیر، 
 9/4قـط  سـتند و ف ه  همرفدرصد  6/26درصد متوسط، 

 و جـواهري  سطح خیلـی مرفـه قـرار دارنـد.    درصد در 
ن عنـوا  تحـت  اي مقالـه  در 1393ن نیز در سال همکارا
 فضـاهاي ر د عـدي چندب فقـر  بنديهپهن و فازي رویکرد
 ســنجش بـه  نکامیــارا شـهر ي: مــوردۀ نمونـ ي؛ شـهر 
ش سنج برايش پژوه این در د.انپرداخته فقر عديچندب
درآمـدي، ي و اقتصـاد  شـاخص  70ز ا فقـر،  عـدي چندب 

 و دانـش و  سـالمت  و بهداشـت  دارایی، مالکیت مسکن،
 وضـوح  حاصـل بـه   نتـایج ت و اسـ  شده استفاده مهارت

 شـهر  ةمحـدود  در فقـر  فضـایی  اخـتالف  ةدهنـد نشان
  ت.اسن کامیارا

دهد کـه  بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق نشان می
تحقیقات در زمینـه شناسـایی و تحلیـل فضـایی فقـر      

ی شهري کم است و در مورد شهر زاهدان هیچ تحقیقـ 
بنـابراین انجـام ایـن     در این زمینه انجام نگرفته اسـت؛ 

قر شهر زاهدان و تحقیق براي ترویج ادبیات مطالعات ف
  .  آگاه کردن مسئوالن امر نیازي ضروري است

  
  ظريی نمبانو  مفاهیم

ترین مشکالت جوامع انسانی بوده و  فقر از گسترده
عمـري بــه درازاي زنـدگی بشــر دارد (خدادادکاشــی و   

 کشــورهاي از گذشــته ). فقــر139: 1384همکــاران، 
 بـا  نیـز  یافتـه توسـعه  کشـورهاي  در توسـعه،  درحـال 
 و شناسـی، ابعـاد   بندي، گونه طبقه از هاي خاصی تفاوت

 بـه  مشـترك  اساسـی  هاي ویژگی از برخی با اما اهمیت،
 دهنـدة  خانمانی نشـان  بی که طوري خورد؛ به می چشم

اسـت   شـهري  منـاطق  در فقـر  مظهـر  تـرین  افراطـی 
)Paraschiv, 2012: 226 .(اساسـی،  نیازهاي مانند فقر 

و  )120: 1382 اســتریتین، ( پویاســت  مفهــوم  یــک
ــده ــه اســت عــديچندب اي پدی ــف ک ــر آن تعری  از فرات

 همچنـین  و )Job, 2002: 1(باشد   می غذایی محرومیت
 بـه  ؛همدیگرنـد  بـا  متقابـل  نشکُ در فقر مختلف ابعاد

 ویتـتقـــ بـــا فقــر  بازدارنـــدة عوامــل  کـــه طــوري 
ـــدیگـــهم ــاي ر،ــ ــر زنجیرهـ ــم را فقـ ــر محکـ  و تـ

ــذیرتر رســوخ  از فقــر، فقــر محرومیــت. ســازند  مــی ناپ
 و انتخــاب آزادي بشــر، حقــوق اساســی، هــاي قابلیــت
 تعریفـی  ).Odekon, 2010: 2( اسـت  برابـر  هاي فرصت

 هـاي  سیاسـت  اتخاذ در مهمی نقش شود  می فقر از که
 فقـر  بـراي  کـه  عواملی نحو مینه هب. دارد فقر با مبارزه

 فقـر  با مبارزه هاي سیاست اتخاذ در شوند  می شناسایی
  ).PI Uzhoujie, 2003: 16(مؤثرند 
 موجـب  متفـاوتی  عوامـل  بیسـتم،  قـرن  اواخـر  در

 فقـر  یـا  فقـر  شـدن  شهري نام به اي پدیده گیري شکل

 کـه  شده شهري که است شهري فقري فقرشهري شد. 

 جغرافیایی مختلف هايعرصه فقر در دیگر انواع از را آن
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: 1397دوست و همکـاران،  است (محمدي کرده متمایز
 سـرریز  دلیـل  بـه  شـهري  توسـعۀ  ناگزیر فرجام). 149

 هـاي  سیاسـت  ناکارآمدي و روستایی مناطق کار نیروي
 بـر  آن تـأثیر  و میالدي هشتاد دهۀ در اقتصاديتعدیل 
 هـاي  گـروه  شـمار  بـر  اقتصـادي،  توسـعۀ  آهنگ کاهش
 توسعه افزود و حالدر کشورهاي در پذیر، به ویژه آسیب

یافـت   انتقـال  شـهر  بـه  روسـتا  از فقـر  کـانون  تدریج به
 خــاطر بــه شهرنشــینان ).127: 1381پــور،  (جــواهري

 بـه  دسترسـی  عـدم  جملـه  از هـا؛  از محرومیت بسیاري
 هاي مناسـب،  زیرساخت و مسکن اشتغال، هاي فرصت

 و آموزش بهداشت، به دسترسی و اجتماعی تأمین نبود
(مجیـدي خامنـه و    انـد  در رنج و مضـیقه  فردي امنیت

 بــه محــدود تنهــا فقرشــهري. )138: 1384محمــدي، 
 ناپایـدار  شـرایط  بـه  و اشـاره  نبوده بردهنام هاي ویژگی

نیـز  ها   آسیب و ناتوانی در مقابل پذیري آسیب منجر به
   ).Baharoglu and Kessides, 2002: 2دارد (

ــرورتاً  ــهري ض ــه فقرش ــاي ب ــاتوانی معن ــام ن  انج
 هـاي  فرصـت  شـهرها  و نیسـت  اقتصـادي  هـاي  فعالیت

 آورنـد  می فراهم درآمدکم مهاجران براي رتاقتصاد بیش
 در مشـارکت  را محـدودي  هـاي  فرصـت  مقابل در ولی

 و خــــدمات از برخــــورداري شــــهري، ادارة بــــراي
و  محمـدي پور( سـازد  می مهیا نیز توسعه ايــه فرصت

زنـدگی در شـهرهاي فقـر    ). 138: 1387 ،زاده مصیبت
لیـد آن بـراي زنـده    زده به معنی اقتصادي است که تو

شهري انتقال شـوك اقتصـادي کالنـی    ماندن است. فقر
است که معموالً از طریق بازار کار و از دست دادن کـار  

   ).Fay, 2005: 2دهد (  می رخ
ترین ویژگی زندگی شهري در کشورهاي  فقر عمده
شهري داراي برخـی ویژگـی    و فقر است درحال توسعه
 ,Beall& Fox, 2007; Beall(باشـد    مـی  خـاص خـود  

تـوان گفـت     مـی  بنابراین به عنوان نتیجه )؛434 :2000
ــه   ــولی شــده، وابســتگی ب ــه اقتصــاد پ اقتصــاد  اتکــا ب

قـدان  امنی حق تصـرف، ف غیررسمی، مسکن ناکافی، نا
پــذیري در برابــر  دسترســی بــه خــدمات پایــه، آســیب

ت محیطی، افتراق اجتماعی، در معرض امراض، مخاطرا
ربه فزاینده تروریسم و خشونت و جرم قرار گرفتن و تج

 محسـوب فقـر شـهري   هـاي    ترین ویژگی جنگ کلیدي

با وجودي که فقر  ).Beall& Fox, 2007: 7گردند (  می
فوق الذکر یـا بخشـی از   هاي   شهري داراي تمام ویژگی

 1م تجـانس باشـد، امـا شـناخت عـد      هـا مـی    این ویژگی
شهري از اهمیت شـایان تـوجهی برخـوردار    هاي   حوزه

است. چنان که حدود و عمق فقر شهري در کشورهاي 
 درحال توسعه از تنـوع بـه مراتـب بیشـتري برخـوردار     

  .  است
پهنـه فقـر    ین بار در ابتداي سـده نـوزدهم واژة  ولا

براي مناطقی از شهر لندن که براي دیگر ساکنان شهر 
رفـت و آمـد   از شـهر کـه   هـایی    ناشناخته بود یا بخش

گرفـت و فاقـد بهداشـت و    چندانی در آن صورت نمـی 
امکانات شهري و آکنده از فقر و جرایم شهري بود، بـه  

به نقـل از   Small& Witherick, 1995کار گرفته شد (
هـاي  کردروی). یکـی از بـارزترین   122: 1385نصیري، 

غیررسمی است که هاي فقر، سکونتگاههاي   مکانی پهنه
شـود    می مترادف با بسیاري از اصطالحات به کار گرفته
 کنـد مـی  که این نـوع مسـکن یـا اجتمـاع را توصـیف     

)Peattie& Aldrete- Hass, 1981; Davis, 2006.( 
فضـایی فقـر در    -مکـانی  کردفقر را بایـد بـاز  هاي  پهنه
). 16: 1384(پاتر و ایوانز، شهري معرفی کرد هاي   پهنه
 ۀتازه در پیشـین هاي   شهري پدیدهفقر هاي پهنهچه  اگر

سـال هـم       شهرشناسی نیستند و از آن در جوامع کهـن 
اد گسـترده و  در ابعـ هایی  شود، چنین سکونتگاه  می یاد

ــده    ــع، پدی ــورت مجت ــه ص ــا   ب ــه ب ــت ک ورود اي اس
داري مــین مرحلــۀ خــود (ســرمایهداري بــه دو ســرمایه

ــکونت در    ــومی س ــام ب ــوردن نظ ــرهم خ صــنعتی) و ب
جغرافیـایی عینیـت یافتـه اسـت (پیـران،      هـاي    گستره
امــر در کشــورهاي جنــوب بــا رشــد ). ایــن 31: 1381
سوم اقتصاد یعنـی رشـد خـدمات از    بخش  کنندةخیره
ا از سو و استحصـال بخـش کشـاورزي در روسـتاه    یک

  دیگر سوي رخ داده است.  
ــورت (   ــون ش ــورت و بنت ــان ش ــد 2008ج ) معتق

ترین ساکنان شـهري در  فقر، فقیرهاي   هستند در پهنه
اي از مسائل محیطی و اجتمـاعی قـرار    معرض مجموعه

فقـدان تأسیسـات زیربنـایی     -که عبارتند از: اند   گرفته
 - آب، فاضـالب، بـرق و گـردآوري زبالـه    فراهم کننده 

                                                             
1. Heterogeneity 
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مل منشاء بیماري در هوا، غذا، آب و خـاك کـه بـر    عوا
موجود در هاي   آالینده - گذارند  می سالمت انسان تأثیر

مـدت و  و آب که بر سـالمت انسـان در کوتـاه   هوا، غذا 
 -. 1ازدحــام و انبــوهی -گذارنــد.   مــی مــدت تــأثیربلند

تصـادفی،  هـاي    مخاطرات فیزیکی نظیـر آتـش سـوزي   
 ,Benton- Short& Short(هـا    و زمـین لغـزه  هـا    سیل

فقر داراي هاي   توان گفت پهنه  می در واقع .)58 :2008
 بارز هستند که از آن جملههاي   اي از مشخصهمجموعه

تـوان بـه بیکـاري بـاال، جـرم و جنایـت روزافـزون،          می
ناکارآمد و نابسـامان، مسـکن ناپایـدار، عـدم     هاي   بافت

: 1394(مهـدنژاد،  ی کـافی  خدمات و امکانـات زیربنـای  
  . کرداشاره ) 40

اگر جمعیت فقیر به صورت یکدسـت توزیـع شـده    
باشند بایستی تنها با درآمد اندك خود کنار بیایند، اما 

افتد. در واقـع   اي واقعی این امر هرگز اتفاق نمیدر دنی
افراد فقیر گرایش دارند در نزدیکی سایر افـراد فقیـر و   

ی کنند. زمانی کـه فقـر   در محالت با نرخ فقر باال زندگ
 شـوند؛   مـی  یابـد مسـائل اجتمـاعی متمرکـز      می تمرکز

هاي   بنابراین افراد فقیر نه تنها از مشکالت و تنگدستی
مالی خودشان بلکـه از اثـرات و تبعـات منفـی محـیط      

برنـد. ایـن محـیط      مـی  خشن اجتماعی خود نیـز رنـج  
  اجتمــاعی هــم عامــل و هــم معلــول فقــر اســت       

)Ren, 2011: 4.(  
  

  روش پژوهش
بر حسب هدف، کـاربردي و از لحـاظ    این پژوهش

آمـاري   تحلیلـی اسـت. جامعـۀ    -یماهیت و روش، کم
مسکونی شهر زاهدان بوده و مأخـذ  هاي   پژوهش، بلوك
هـاي    مورد استفاده، اطالعات بلوكهاي   استناد شاخص

و  1395آمـاري سرشـماري عمـومی نفـوس و مسـکن      
. جهـت ارزیـابی   است آمار ایران) مرکز GIS(هاي   نقشه

ــر و     ــل فق ــه تحلی ــی در مقول ــل بررس ــوعات قاب موض
تأثیرگذار بر آن و بـراي نیـل بـه اهـداف     هاي   خصیصه

دسته مؤلفه اجتماعی،  4در قالب شاخص  15پژوهش، 
ــی   ــادي،کالبدي و فرهنگ ــژوهش  اقتص ــام پ ــراي انج ب

                                                             
1. Congestion 

هـا از تکنیـک    براي انجام تحلیلانتخاب گردیده است. 
  املی استفاده شده است.  تحلیل ع

 بــین کـه  اســت آمــاري عــاملی تکنیکــیتحلیـل 
 ارتبـاط  بی ظاهر به که متغیرهایی از فراوان  اي مجموعه
 و کنـد (گلدسـته   مـی  را برقـرار  خاصـی  رابطـۀ  هستند،

 بـه  تحقیـق  انجـام  در ). معمـوالً 417: 1377همکاران، 
 هسـتیم،  روبرو زیادي از متغیرها حجم با مختلف دالیل
 و تـر  علمـی  نتایج به رسیدن و ها داده دقیق تحلیل براي

 حجم کاهش محققان به دنبال تر، عملیاتی حال عین در
 متغیرهـا  حجـم  کاهش هايراه از ند. یکیهست متغیرها

 و عـاملی اسـت (مـؤمنی    تحلیـل  روش از گیـري  بهـره 
تکنیـک   کلـی اجـراي   طـور  بـه  ).191: 1386قیـومی،  

  دارد:  متفاوت مرحله چهار تحلیل عاملی
 متغیرهـا  سـایر  بـا  رسـند  می نظر به که متغیرهایی -

 شوند. می معین دارند، ضعیفی وابستگی
 مرحلـه  ایـن  هاسـت،  عامل استخراج مرحله دومین -

هاسـت.   عامـل  محاسـبه  روش و تعداد تعیین شامل
 مرحلـه  ایـن  در نیـز  ها داده به میزان پردازش مدل

 شود. می محاسبه
 براي ها عامل روي بر خاص تبدیالتی اعمال و دوران -

 گردد. تفسیر بهتر ها داده میان روابط کهآن
 و گردیده محاسبه مشاهده هر براي عامل هر امتیاز -

  .گیرد می قرار ها تحلیل مبناي
 صورت گرفته EXCELافزار در نرمها   سازيشاخص

 بـا اسـتفاده از تکنیـک تحلیـل     SPSS23افزار در نرم و
ها به     عاملو  ها پرداخته شد    عاملی به کاهش ابعاد داده

خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه و خیلی مرفـه   ۀطبق 5
اطالعـات بـراي   هـا و  داده در نهایتد. نشدطبقه بندي 

انی شـده  فراخو ArcGIS10.6تحلیل و ترسیم نقشه به 
فضـایی  هاي پـراکنش    افزار نقشهو با استفاده از این نرم

شهر زاهـدان   فقیرنشین درهاي   بندي بلوكفقر و پهنه
 تصـویر  بـه  بـراي در این پژوهش همچنین  تهیه شدند؛

از  پیوسـته،  سـطح  صـورت  بـه  فقرهاي   کانون کشیدن
 ایـن اسـتفاده شـده اسـت.     کرنـل  تراکم تخمین روش
 روي تـراکم فقـر را بـر    تغییرات از همواري سطح روش

 مکـانی  و فضـایی  توزیع ونماید     می ایجاد شهر محدودة
در . دهـد     مـی  نشـان  بیشتري دقت با را فقر هاي    کانون
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بلوك  6683شهر زاهدان هاي   این پژوهش تعداد بلوك
فاقـد جمعیـت بودنـد    ها   %) از بلوك32( 2154که  بود

(الزم بـه ذکـر اسـت کـه      که از مطالعـه حـذف شـدند   

زیـر سـه خـانوار و    هـاي    فاقد جمعیت بلوكهاي   بلوك
  اند).مسکونی بوده با کاربري غیرهایی   بلوك

  

  شهريهاي مورد استفاده براي سنجش فقر  شاخص :1 جدول
  هاي کالبدي  شاخص  هاي فرهنگی  شاخص  هاي اقتصادي  شاخص  هاي اجتماعی  شاخص  ردیف

  تراکم جمعیت  میزان سواد  بار تکفل  خوردگی  میزان سال  1

میزان باسوادي در   میزان بیکاري  متوسط بعد خانوار  2
  ساالن  بزرگ

تراکم خانوار در واحد 
  مسکونی

  مسکونی واحد در نفر تراکم  میزان بیسوادي  میزان اشتغال  جوانی جمعیت  3
  -  -  مشارکت اقتصادي  -  4

مشارکت زنان در   -  5
  -  -  هاي اقتصادي  فعالیت

  -  -  میزان سرباري  -  6
  1397هاي پژوهش،  منبع: یافته

  

  
  1397هاي پژوهش،  : موقعیت منطقۀ مورد مطالعه، منبع: یافته1شکل 

  
  مورد مطالعه محدودة

شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچسـتان در  
شرق ایران و نزدیک مرز ایران و کشـورهاي افغانسـتان   

شهرستان زاهـدان  و پاکستان قرار دارد. این شهر مرکز 
 درجه و 60از لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول . است
ــ 51 ــرض   ۀدقیق ــرقی و ع ــه  29ش ــ 30و درج  ۀدقیق



  62                                                                                                                                                                         و همکاران  سرگزي زهرا

شمالی قرار دارد. متوسط ارتفاع شهر زاهـدان از سـطح   
ب عمـومی در سـطح شـهر    متر است و شی 1416دریا 

شـهر   ).93: 1397، و همکـاران  % است (آبیـل 5حدود 
ــماري   ــدان در سرش ــال زاه ــر  587730، 1395س نف

 ةهکتار و محـدود  8123 جمعیت دارد و مساحت شهر
 هکتـار اسـت.   6400قانونی شهر درحال حاضر حـدود  

هکتار آن بافت فرسـوده   1325درصد یعنی  20حدود 
 5. ایـن شـهر داراي   باشدمی سال 30با قدمت بیش از 

منطقه شهري است. در شکل زیر موقعیـت جغرافیـایی   
نطقه بندي شهر نشان داده شده است شهر زاهدان و م

)Center for Statistics of Iran, 2017.(  

  هاي پژوهش  یافته
اطالعـات  : هـاي فقرشـهري   آمار توصیفی شاخص

ــانگین،   توصــیفی شــاخص هــاي فقرشــهري شــامل می
ــه شــده اســت.   ــی ارائ ــار، درصــد و فراوان انحــراف معی

هاي پـژوهش نشـان داد کـه میـانگین و انحـراف        یافته
بـود.   01/4 ± 83/2معیار بعـدخانوار در شـهر زاهـدان    

 27/0مسـکونی   واحـد  در خانوار این میزان براي تراکم
ــزان 19/1 ± ــراي میـ ــا و بـ  96/56 ± 13/39ري بیکـ

ها در جـدول    مشاهده شد. آمار مربوط به سایر شاخص
  ).2 ارائه شده است (جدول

  

  1395آماري شهر زاهدان در سال هاي   مورد استفاده براساس بلوكهاي   : بررسی وضعیت شاخص2جدول 

  شاخص

 هاي  شاخص
  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  پراکندگی

انحراف   میانگین
  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار

  19/1  54  07/6  275  04/17  772  90/29  1354  79/45  2074  01/3  50/2  سالخوردگی میزان
متوسط بعد 

  06/0  3  04/0  2  44/17  790  89/50  2305  55/31  1429  83/2  01/4 خانوار

  32/12  558  82/23  1079  39/32  1467  48/24  1109  97/6  316  08/10  88/34 جوانی جمعیت
  55/0  25  1/1  50  61/14  662  91/41  1898  82/41  1894 68/0 47/0 بار تکفل

  62/0  28  15/1  52  39/14  652  08/42  1906  75/41  1891  96/56  32/39 میزان بیکاري
  96/5  270  27/6  284  4/12  562  39/45  2056  96/29  1357  31/8  96/5 میزان اشتغال
  02/0  2  23/12  554  48/11  520  36/47  2145  88/28  1308  97/28  80/14 میزان سرباري
  04/0  2  39/0  18  63/5  255  48/31  1426  44/62  2828  57/12  02/37 میزان سواد

میزان باسوادي 
 در بزرگساالن

02/87  58/12  52  14/1  213  7/4  893  71/19  1407  06/31  1964  36/43  

  01/1  46  74/4  215  78/19  896  08/31  1408  36/43  1964  35/12  85/12 میزان بیسوادي
  04/0  2  44/0  20  63/5  255  16/30  1366  72/63  2886  88/136  37/113 تراکم جمعیت

تراکم خانوار در 
  13/0  6  41/1  64  92/11  540  15/35  1592  38/51  2327  27/0  19/1 واحد مسکونی

 در نفر تراکم
مسکونی واحد  

80/4  04/4  2213  86/48  1811  98/39  490  81/10  12  26/0  3  06/0  

مشارکت 
  8/8  399  62/26  1206  43/36  1650  07/23  1045  05/5  229  37/6  41/83 اقتصادي

مشارکت زنان در 
هاي   فعالیت

 اقتصادي
76/41  74/5  288  35/6  1095  17/24  1624  85/35  1198  45/26  324  15/7  

  1397، هاي پژوهش یافتهمنبع: 
  

در این : شهري در شهر زاهدان تحلیل فضایی فقر
 5/0 از بیشـتر  کـه  شـده  بارگذاري هاي    تحقیق شاخص

ــود ــد.     ،ب ــه ش ــر گرفت ــل در نظ ــک عام ــوان ی ــه عن ب
 نداشـتند،  را یکـدیگر  با تجمیع امکان که هایی   شاخص
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 15 تقلیــل نتیجــۀ. انــد    تشــکیل داده را دیگــري عامــل
 زیــر،  جــدول  در. اســت  بــوده  عامـل  4 بـه  شاخص

بیـان شـده    را عوامل از یک هر و واریانس ویـژه مقـدار
  ).3است (جدول

  
  در شهر زاهدانها     ها، مقادیر ویژه، واریانس و ضریب اختالف عامل    عامل: 3 جدول

  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  ها    نام عامل
 33/21 33/21 41/3  عامل اول
 92/37 59/16 65/2  عامل دوم
 19/51 26/13 12/2  عامل سوم

 92/62 72/11 87/2  عامل چهارم
  1397، اي پژوهشه همنبع: یافت

  
مقدار ویژه  نشان داد که پژوهشهاي   یافتهل: عامل او

درصــد واریــانس را  33/21بــود کــه  41/3ایــن عامــل 
هـاي میـزان       شـاخص  ،ه است. در این عامـل کردتبیین 

سوادي و میزان باسوادي در بزرگساالن  سواد، میزان بی
قـرار گرفتـه در   هـاي    توجه به شاخصاند. با     قرار گرفته

. میـزان  گـذاري گردیـد   این عامل، عامل فرهنگـی نـام  
، میـزان  970/0هـاي میـزان سـواد     همبستگی شاخص

سـوادي در بزرگسـاالن    و میـزان بـا   -965/0سوادي  بی
  دهد. درصد را نشان می 970/0

تحلیل توزیع فضایی فقر در شهر زاهـدان از لحـاظ   
بلـوك   4529کـه از مجمـوع   عامل فرهنگی نشان داد 

ــر،   25/1( 57 ــی فقی )  درصــد38/6( 289درصــد) خیل
ــر،   1387درصـــــد) متوســـــط، 13/21( 957فقیـــ

) خیلـی  درصـد  60/40( 1839) مرفـه و  درصد62/30(
  ).الف 2 مرفه بودند (شکل

در رابطه بـا عامـل دوم    هاي پژوهش    یافتهدوم: عامل 
بود که  65/2مقدار ویژه این عامل حاکی از آن بود که 

درصد واریانس را تبیـین کـرده اسـت. در ایـن      59/16
مســکونی،  واحــد در نفــر هــاي تــراکم    عامــل شــاخص

انـد. بـا       متوسط بعد خانوار و میزان سرباري قرار گرفتـه 
 قـرار گرفتـه در ایـن عامـل آن را    هاي   توجه به شاخص

ادي نام گذاري اقتص -کالبدي -توان عامل اجتماعی  می
هاي متوسط بعـدخانوار   همبستگی شاخص . میزانکرد
 886/0درصد، تـراکم نفـر در واحـد مسـکونی      904/0

  باشد. درصد می 798/0درصد و میزان سرباري 
توزیـع فضـایی فقـر در شـهر      در رابطـه بـا  ها   یافته

اقتصـادي   -کالبـدي  -زاهدان از لحاظ عامل اجتمـاعی 

 1450بلـــوك  4529از مجمـــوع  نشـــان داد کـــه 
درصد) 26/48( 2186فقیر، درصد) بلوك بسیار01/32(

درصد) 19/4( 190) متوسط، درصد47/15( 701فقیر، 
 2 شـکل ) خیلـی مرفـه بودنـد (   درصد04/0( 2مرفه و 

  ).ب
بـود کـه    87/1، مقدار ویژه در عامل سومسوم: عامل 

درصد واریانس را بـرآورد کـرده اسـت. در ایـن      72/11
بیکـاري قـرار    تکفـل و میـزان   هـاي بـار    عامل شاخص

بارگـذاري شـده در   هـاي    اند. با توجه به شاخص    گرفته
ــل آن را ــن عام ــی ای ــد.    م ــل اقتصــادي نامی ــوان عام ت

هــاي بارتکفــل  همچنــین میــزان همبســتگی شــاخص
 درصـد را نشـان   953/0درصد و میزان بیکاري  950/0
ع فضایی فقر در شـهر  توزیدر رابطه با ها   یافته دهد. می

زاهدان از لحاظ عامل اقتصادي نشان داد که از مجموع 
 1700درصد) بسـیارفقیر،  42/33( 1514بلوك  4529

) متوسـط،  درصـد 53/24( 1111ر، ) فقیدرصد53/37(
) خیلی مرفه درصد7/0( 35) مرفه و درصد73/3( 169

  ).پ 2 بودند (شکل
بـود   12/2در عامل چهارم، مقدار ویـژه  چهارم: عامل 

درصد واریانس را تبیین کرده است. در این  26/13که 
ــاي مشــارکت    عامــل شــاخص  اقتصــادي، مشــارکت ه

اند. با توجـه      جمعیت قرار گرفته زنان و جوانی اقتصادي
 بارگـذاري شـده در ایـن عامـل آن را    هـاي    به شـاخص 

اجتمــاعی نامیــد. میــزان  -ديتــوان عامــل اقتصــا  مــی
 885/0رکت اقتصــادي هــاي مشـا  همبسـتگی شـاخص  

ی درصد و جوان 800/0درصد، مشارکت اقتصادي زنان 
در رابطـه  ها   یافتهباشد.  درصد می -549/0جمعیت نیز 
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توزیع فضایی فقـر در شـهر زاهـدان از لحـاظ عامـل      با 
 4529مـوع  اجتمـاعی نشـان داد کـه از مج    -اقتصادي

 1102ر، فقیدرصــــد) بســــیار 76/5( 261بلــــوك 

 2928) متوسـط،  درصـد 7/0( 32درصد) فقیر، 33/24(
مرفـه   درصد) خیلـی 54/4( 206) مرفه و درصد65/64(

  .)ت 2 بودند (شکل
 

  
  .نتایج تکنیک تحلیل عاملیالگوي توزیع فضایی فقر در شهر زاهدان بر اساس : 2شکل 

  الف) عامل اول، ب) عامل دوم، پ) عامل سوم) ت) عامل چهارم. 
  1398، هاي پژوهش : یافتهمنبع

  
شـهر  توزیـع فضـایی فقـر در     بـا  در رابطـه ها   یافته

نشان داد کـه از مجمـوع    زاهدان از لحاظ عامل تلفیقی
 1532قیر، فبســیاردرصــد) 85/11( 537بلــوك  4529

درصـد) متوسـط،   78/36( 1666فقیـر،   )درصد83/33(
) درصــــد92/0( 42) مرفــــه و درصــــد60/16( 752

  ).3 مرفه بودند (شکل خیلی
و هـا    هـاي فقـر (کـانون     شدت تـراکم شـاخص  

یکی از توابع تحلیل : هاي فقر) در شهر زاهدان  پهنه
فضایی مهم در محـیط سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی،     

توانـد تـراکم یـک      تابع تراکم کرنل است. این تابع مـی 
جغرافیایی را در یک منطقه بـه تصـویر فضـایی     ۀعارض

هـا کـاربرد     ریـزي بکشاند. این تابع در بسیاري از برنامه
ند یک پهنه و یـک سـطح همـواري را بـا     توا  دارد و می

توجه به مسـاحت و نـوع متغیـر در سـطح منطقـه بـه       
هـاي مناسـب     تصویر بکشاند. هم چنین یکی از آزمـون 

هـاي خطـی و مخصوصـاً      براي به تصویر کشـیدن داده 
نیـا و همکـاران،   اي به صورت پیوسته است (فاضل نقطه

 صـویر ت بـه  ). بنابراین در این پژوهش براي228: 1391
از  پیوسـته،  سـطح  صـورت  بـه  هاي فقر  کانون کشیدن

 ایـن  اسـتفاده شـده اسـت.    کرنـل  تراکم روش تخمین
 روي تـراکم فقـر را بـر    تغییرات از همواري سطح روش

 از روش فزاینـده  استفاده .نماید    می ایجاد محدودة شهر

 الف ب

 ت پ
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 هـاي     جنبـه  دلیـل  به عمدتاً پیوسته، سطح هموارسازي
 تهیـه  هـاي     نقشه. است آن بودن دسترس در و دیداري

 هـاي     کـانون  پیوسـته  سـطح  هموارسازي روش به شده
 فـراهم  را فقـر  هـاي     خوشـه  تـر     سـاده  تغییر امکان فقر،
 بـا  را فقـر  هـاي     کانون مکانی و فضایی توزیع و آورد    می

ها در رابطه با شدت   یافته. دهد    می نشان بیشتري دقت
هاي فقر نشان داد که سه نوع کانون فقر   تراکم شاخص

  هر زاهدان تشکیل شده است که شامل:در ش
 در فقر تمرکز هاي اصلی فقر: بیشترین  کانون - 1

  اند.شده مشخص قرمز رنگ با که استهاي   محدوده
 نارنجی رنگ با که یهای  هاي درجه دوم: کانون  کانون - 2

  اند.شده مشخص
هاي با رنگ سبز   هاي درجه سوم: کانون  کانون - 3

  هستند.
 

 
  1395هاي شهري بر مبناي عوامل تلفیقی شهر زاهدان در سال بندي فقر در بلوكپهنه :3شکل 

  1397، اي پژوهشه همنبع: یافت
 

 
  1395هاي فقر) در شهر زاهدان در سال   ها و پهنه  هاي فقر (کانون  شدت تراکم شاخص :4شکل 

  1397، اي پژوهشه همنبع: یافت
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ــین  ــده در  همچن ــبه ش ــادیر محاس ــوص  مق خص
 Iبــراي مـــوران   فضایی فقر در شهر زاهدانپراکنش 

) Z )Z Score=3.755141مقــــدار و  0.31بــا  برابــــر
محاسبه  Z Score= 3.75که مقدار  بود. با توجه به این

بزرگتر از مقدار  Sig. L= 0.01شده در سطح اطمینان 

ایـی   ، در نتیجـه خوشـه  ) اسـت EI= 2.58مورد انتظار (
بودن توزیع فضایی فقر در شـهر زاهـدان مـورد تأییـد     

ــوران   ).5شــکل باشــد ( مــی ــایج م ــه نت ــا توجــه ب  ،Iب
 در ســطح شــهر براســاس رخـــداد فقــر گیـــري شــکل
  ی به وقوع پیوسته است.منظم

  

  
  1395: الگوي فضایی توزیع فقر در شهر زاهدان در سال 5شکل 

  .1397، اي پژوهشه همنبع: یافت
  گیري نتیجه

هـاي فقـر شـهر    هـا و کـانون  پهنه در این پژوهش،
ــاگون در ابعــاد از طریــق تحلیــل فضــایی زاهــدان  گون

و کالبـدي مـورد مطالعـه     اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی
 اول (فرهنگـی)  عامل :نشان دادند هاهیافت قرار گرفت و

ــدي 33/21 ــل دوم (کالبـ ــد، عامـ ــاعی -درصـ  -اجتمـ
ــادي)  ــادي)   59/16اقتص ــوم (اقتص ــل س ــد، عام درص

اقتصـادي)   -درصـد و عامـل چهـارم (اجتمـاعی    72/11
شـهري را   از پراکندگی کل واریانس فقـر درصد 26/13

ــین  ــیتبی ــد م ــادي،  کنن ــر اقتص ــل فق ــام عوام . در تم
داراي جتماعی، فرهنگی و کالبدي، مناطق سه و چهار ا
ر در بــین منــاطق شــهر زاهــدان یشــترین میــزان فقــب

همچنین براساس مدل تخمـین تـراکم کرنـل     هستند؛
در  شـهري و ترسـیم چگـونگی توزیـع آن     فقـر بررسی 

تمرکز فقـر در   دهندةسطح شهر زاهدان به خوبی نشان
در نتیجـه  شهر اسـت.   شرقی و شمال یشمالهاي  بخش

زاهدان مورد در شهر ایی بودن توزیع فضایی فقر  خوشه
  .  تأیید است
کـه  هاي فوق با پژوهش موحـد و همکـارانش   یافته

شــهر تهــران در کــالنبــه تحلیــل فضــایی فقرشــهري 
آمـاره   تحلیـل  براسـاس  کـه  دادنـد  نشاناند و پرداخته
 خـوش  صورت به تهران شهر کالن در فقر الگوي موران،

 فقر عوامل تمام در همچنینهمخوانی دارد و ، است اي
آموزشی، مناطق  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، مسکن،

 انــد. داشــته را هــا رتبــه بــاالترین 16و  18، 19، 17
ــژوهش  شناســایی  در زمینــه زادولــی و همکــاران پ

 شـهري در محلـۀ   فقـر  اي تأثیرگذار بر گسـترة ه مؤلفه
اي پـژوهش نشـان   هـ  یافتـه  ي تبریـز اسـت و  آخماقیه

 گســترةاي تأثیرگــذار بــر هــ تمــامی مؤلفــهدهــد  مــی
در پژوهشـی   شهري، نقش مثبت و معنـادار دارنـد،  فقر
هـاي  سنجش مکـانی پهنـه  بزرگوار و همکارانش به نیز 
اند که نتایج شهري در شهر جدید هشتگرد پرداختهفقر
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اجتماعی اکثریت جمعیـت   -نشان داده پایگاه اقتصادي
فقیـر و تهیدسـت    اقشـار  د در زمرةشهر جدید هشتگر

هـاي مسـکن   طور بین فقر و محدودهقرار دارند. همین
  مستقیمی وجود دارد؛   اقشار کم درآمد رابطۀ

هـا،   با سـایر پـژوهش   با مقایسه نتیجۀ این پژوهش
مشـابهی  تقریبـاً  این ویژگی مشـخص شـد کـه نتـایج     

؛ با این تفاوت که در شهر زاهدان از بروزترین اندداشته
هـاي  و مـدل  1395هـاي آمـاري سـال    اطالعات بلوك

تجزیـه و  در تراکم کرنـل  تخمین به ویژه از مدل  دیگر
هـاي   بنابراین یافتـه  است؛ ا استفاده شدهه هیافتتحلیل 

بر شـناخت نـواحی فقیـر شـهر و اهمیـت       این پژوهش
ریـزي شـهري تأکیـد     هاي فقـر در برنامـه   ترسیم نقشه
ها و ارج نمودن این پهنهبراي خدر نهایت داشته است. 

تـوان معرفـی   یی مـی اهپیشنهادشهري  هاي فقرکانون
  توان به موارد زیر اشاره نمود:نمود که از جملۀ آنها می

اي هـاي مناسـب توسـعه   گزینی پهنـه تعریف و مکان -
  درآمد؛و اقشار کم ونت و اشتغال مهاجرانبراي سک

 هاي نامناسب سـکونت گیري پهنهجلوگیري از شکل -
  شهري؛ هاي مستعد فقردر پهنه

اي فقر جهـت خـروج   هبراي ساکنان پهنهکارآفرینی  -
  هاي غیررسمی و غیرقانونی؛افراد از اشتغال

هــاي محـرك اقتصــادي جهــت جــذب  انجـام پــروژه  -
ها و رونق بخشـیدن بـه اشـتغال    مراجعان این پهنه

  رسمی؛
-یسـت خدمات رسانی و برطرف نمـودن مشـکالت ز   -

  ها؛دي این پهنهمحیطی و کالب
  ها؛عمومی در این پهنههاي رفع ضعف زیرساخت -
گیـري از  عتماد و برانگیختن مشـارکت و بهـره  جلب ا -

هاي تشـویقی مناسـب در   ساکنان و اعمال سیاست
  ها؛بود وضعیت زندگی ساکنان این پهنهجهت به
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