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  چکیده
 آتـی دهه سه طی در کنونی، نامطلوب روند تداوم صورت در که است جهانی توسعه هاي چالش ترین بزرگ از فقر شدن شهري

 کـه باشـد می ایران پرجمعیت شهر پنجمین عنوان  به امروزه تبریز شهر. شد خواهد فقیرنشین نواحی ساکنان نفر میلیارد دو شامل
 نمـود و بـوده شـهروندان بـه امکانات دسترسی و خدمات کمبود باعث خود این و است شده سریع گرایی شهر و شهرنشینی دچار
 محـدوده در فقـر فضایی گسترش بررسی بنابراین. کرد مشاهده... و ،آباد خلیل ،آباد یوسف سیالب، محالت در توان می را فقر عینی
 شـناخت براي که است تطبیقی -تحلیلی -توصیفی  نوع از  کاربردي پژوهش روش. است ناپذیر اجتناب ضرورتی تبریز شهر قانونی

 براي. است گردیده استفاده Arc/GIS افزار نرم در داغ هاي لکه تحلیل از استفاده با فضایی خودهمبستگی تکنیک از فقر سنجش و
 اسـاس بـر فقـر فضـایی تغییـرات سـنجش بـراي همچنین. است شده  استفاده  موران آماره از شهري فقر پراکنش الگوهاي تحلیل

 اسـتفاده IDRISI افـزار نرم محـیط در Crosstab روش از1375-85 زمـانی بـازه طی کالبدي و اقتصادي اجتماعی، هاي شاخص
 سـال آمـاري هـاي بلوك اطالعـات از شـهري فقر فضایی سازمان تحلیل منظر از مطالعه مورد محدوده شناخت براي. است گردیده
 توزیـع کـه دهـد می نشان هاي یافته همچنین است. گردیده استفاده کالبدي و اقتصادي اجتماعی، شاخص 30 از و 1385-1375

 و دارنـد گـرایش شـهر مرکـز بـه نزدیـک مرفـه هاي خوشه و کند می پیروي اي خوشه مدل از تبریز شهر فضاهاي در شهري فقیر
  .دهد می نشان را ها شاخص این از برخورداري در طبقاتی شکاف و اختالف که اند گشته پراکنده شهر حاشیه در فقیر هاي خوشه

  
  .تبریزآمار فضایی،  ،شهري فقر فضایی، تحلیل :کلیدي هاي واژه

  
 1مقدمه
 شهر و شهرنشینی رشد گذشته، هاي دهه در
 است بوده شتابان ،توسعه  حال در کشورهاي در ،گرایی

)Masika, 2001:3 .(،دستاوردهاي از یکی شهرنشینی 
 فراگیر هاي پدیده از یکی و تمدن و فرهنگ بزرگ

 پیامدهاي که رود می شمار به حاضر عصر در اجتماعی
 و فساد افزایش فقر، اجتماعی، هاي نابرابري ازجمله

 و نابرابري ،محیطی  زیست هاي بحران جنایت، و جرم
 میر و  مرگ اجتماعی، رفاه نبود طبقاتی، اختالف
 ،مسکنی  بی و مسکنی بد مادران، و کودکان در زودرس
 مورد مقوله این در توان می را... و غیررسمی اسکان
 مشکالت و مسائل سریع شهرنشینی .قرارداد بررسی

                                                             
  s.rostaei@gmail.com  نویسنده مسئول:*

 ترین مهم از یکی داشته، همراه به را شماري بی
 شهري فقر نام به اي پدیده گیري شکل شهري معضالت

 اقتصادي، و اجتماعی تحوالت).  1: 1389 زنگنه،(است
 در آن شتابان شدن شهرنشین و جمعیت سریع رشد
 و شهري فقر پدیده ایران، در اخیر هاي دهه

 را طبقاتی شدید اختالف و اجتماعی هاي نابرابري
 شهرهاي زندگی هاي خصیصه از یکی عنوان به

ه ب است، نموده عارض شهري زندگی بر سومی جهان
 هاي سیاست از یکی عنوان  به آن با مبارزه که طوري
 هاي برنامه در هم کشور ریزي برنامه نظام کالن
 قلمداد درازمدت هاي استراتژي هم و مدت کوتاه

 یکی درواقع و جهانی، نگرانی یک فقر کاهش .شود می
 مؤسسات و درآمد کم کشورهاي اهداف ترین مهم از

 حال در. )Simler, 2003: 1( است المللی بین مالی
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 افزایش حال در فقرا کل از شهري بخش سهم حاضر
 بانک گزارش جدیدترین). Ravallion, 1998: 1( است

 کم جهان فقراي تعداد که است آن از حاکی جهانی
 کمتر درآمد با که( فقیر افراد تعداد. است شده شماري

 به گذشته دهه در) کنند می زندگی روز در دالر یک از
 میلیون 1,2 نزدیک  حدوداً و است یافته کاهش سختی 

 بنابراین. است جهان ساکن 5 هر در یک از بیشتر یا
 شود می تر مستحکم فقیر کشورهاي  از خیلی در فقر

)Spoor, 2005:36.( توان می فراگیر و عام تعریفی در 
 به که دخالتی نوع هر عنوان  به را شهري ریزي برنامه
 این. کرد معرفی ،شود می منجر موجود نظام در تغییر

 نظر در را دخالت این چگونگی مسئله بالفاصله تعریف
 جامعه در دخالت ابزارهاي اکنون  هم ،سازد می متبادر

 که نیست برخوردار روشنی و محکم بنیان چنان از ما
 واقع ثمر مثمر فضایی نظام سرنوشت تعیین در بتواند
 ترجمه علمی، وظیفه و هدف اساس این بر. شود

 به.....) و فرهنگی اقتصادي، اجتماعی،( فضایی عوامل
 آسان را فقر مطالعه رهگذر این از تا است فضایی زبان
  ).3: 1389 زنگنه،( سازد

 در شـهري فقر موضوع به که خاصی توجه علیرغم
 جایگـاه ،شـود می و حاضرشـده جهان شهري مطالعات

 کشورمان جغرافیایی هاي پژوهش در مطالعات گونه این
 در و است خالی آماري ابعاد در چه و نظري بعد در چه
 فقـر مقوله البته. شود می احساس خأل نوعی رابطه این

ــهري ــاي حوزه در ش ــوم ه ــاعی عل ــورد اجتم ــه م  توج
 هـاي ویژگی داراي فقـر اینکـه بـه نظر. است قرارگرفته
) Time and Space( زمـان و مکان ابعاد در جغرافیایی

 و دوسـتی نوع حـس تقویـت کـه این به توجه با و بوده
 اهـداف تـرین مهم از بشـر زنـدگی بهبـود بـراي تالش

 ضـمن هایی پژوهش چنین ارائه استا جغرافی آموزشی
ــازي غنی ــات س ــاي ادبی ــورمان جغرافی ــد می کش  توان
 هاي برنامــه تـدوین بـراي مناسـب راهنمـایی عنوان بـه

ــدالت ــاعی ع ــی و اجتم ــاهاي در فقرزدای ــهري فض  ش
 عنوان بــه امـروزه تبریــز شـهر. قرارگیــرد مورداسـتفاده

 دچــار کــه باشـد می ایــران پرجمعیـت شــهر پنجمـین
 خـود ایـن و است شده سریع گرایی شهر و شهرنشینی

 شهروندان به امکانات دسترسی و خدمات کمبود باعث

 سـیالب، محـالت در توان می را فقر عینی نمود و بوده
ــاد خلیل ،آباد یوســف ــاد، داداش ،آب ــاراالن، آب  حــافظ، م

 مشـاهده... و عباسی کشتارگاه، آخماقیه، ،الله طالقانی،
 سـنجش شـده بیان مطالـب بـه توجـه با بنابراین کرد،

 طـی تبریـز شهر قانونی محدوده در شهري فقر فضایی
 .رسـد می نظـر بـه ضـروري 1375-1385 زمانی دوره

ایـن  ،که در این تحقیـق مطـرح اسـت اساسی پرسش
شهري تبریز از چه  هاي بلوكاست که پراکنش فقر در 

  ؟کند میالگویی تبعیت 
  

 پیشنه تحقیق
 یـک صـورت به کمتـر شـهري فقر پدیده ایران، در
 بیشـتر فقـر، کشورمان در و. است شده نگریسته مسئله

 تـا اسـت شده  مطرح بهداشتی و اقتصادي هاي حوزه در
 از البتـه. شـهري هـاي حوزه در یا جغرافیایی عرصه در

 فقـر دربـاره را مطـالبی توان می تحقیقات این از برخی
 تــا تحقیــق پیشــینه از آنچــه آورد، دســت بــه شــهري
 نمـود اشاره توان می مقاله موضوع با ارتباط در حدودي

 :است زیر قرار  به
 فقـر "تحـت عنـوان اي مقالـه) در 2007(1راوالیون -

 و روستا در فقر مقاله این پرداخته است که در "شهري
 که است شده بیان و است قرارگرفته مقایسه مورد شهر
 روسـتایی نقـاط از بیشتر% 30 حدود شهر در فقر خط
 اشـاره مطلـب ایـن به مقاله این در همچنین. است آن

 ایـن بـا طورکلی بـه کشـورها تجـارب کـه  اسـت  شده 
 منـاطق در سـاکن جمعیـت سـهم افـزایش که دیدگاه
 سازگار ،کند می ایفا فقر کاهش در مثبتی نقش شهري

  .است
تحــت  اي مقالــه) در 1392( همکــاران و جــواهري -

 در چندبعـدي فقـر بنـدي پهنه و فازي رویکرد" عنوان
بـه  ")کامیـاران شـهر: مـوردي نمونه( شهري فضاهاي
 پـژوهش ایـن در انـد پرداختهفقـر  چندبعـديسنجش 

 و اقتصادي شاخص 70 از فقر، چندبعدي سنجش براي
 و سالمت، و بهداشت ،دارایی مالکیت مسکن، درآمدي،

 حاصـل نتـایج و. اسـت شـده  اسـتفاده مهارت و دانش

                                                             
1. Ravallion 
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 محـدوده در فقـر فضایی اختالف دهنده نشان وضوح به
 .است کامیاران شهر

ی بررسـی موضـوع) به 1390( همکاران و روستایی -
 شـهر در فقـر گسـترش تطبیقـی الگوي "تحت عنوان

کـه ایـن  اند پرداخته "1375-1385 دوره در کرمانشاه
 در شـهري فقـر فضـایی توزیع شناخت مقاله نیز براي

 هاي سـال آمـاري هاي بلوك اطالعات از کرمانشاه شهر
 هــاي روش بـا کـه شـاخص 33 از نیـز و 1385-1375
 از گیـري بهـره بـا و تبـدیل ترکیبـی عامل 4 به آماري
 .اسـت گردیده استفاده ،شده ارزیابی عاملی تحلیل مدل

 شــهر در کــه اســت آن از حــاکی آمده دســت به نتــایج
 مربوط ها بلوك تعداد بیشترین1375 سال در کرمانشاه

 1385 سـال در ولی است متوسط شهري هاي بلوك به
 خـود بـه فقیـر هـاي بلوك را ها بلوك  تعداد بیشترین
 .است داده اختصاص

 بـا خـود پـژوهش در) 1390( همکاران و افتخاري -
 اسـتان روسـتایی مناطق در فقر وضعیت بررسی عنوان

 خـط و نامـه پرسش از استفاده با بویراحمد و کهگیلویه
 مـواد دریـافتی انـرژي روش از استفاده با و غذایی فقر

 درصـد 32 حـدود کـه رسـیدند نتیجـه ایـن به غذایی
 .دارند قرار فقر زیرخط بررسی این هاي نمونه

ــوئی و یوســفی - ــه در) 1389( ورش  تحــت" اي مقال
: مشــهد شــهري فضــاي در اجتمــاعی نــابرابري عنــوان

 نـواحی در تحصیلی و درآمدي هاي نابرابري از برآوردي
 مشـهد شـهر فضـایی نامتوازن توسعۀ موضوع به "شهر

 .است پرداخته
 تحـت اي مقالـه در) 1387( حاضري و نورمحمدي -

 طــی ایــران  شــهري فقــر بــا مــرتبط عوامــل" عنــوان
ــه ")1363 -1385( هاي ســال  شــهري فقــر مســائل ب

 .است پرداخته
 اي مقالـه در) 1384( محمـدي و  خامنـه مجیـدي -

 شـهري فقر سنجش و شناخت بر درآمدي عنوان تحت
 هـاي روش طریـق فقراز مختلف ابعاد دقیق شناخت به

  .است پرداخته رایج
  

  مبانی نظري
 انســانی، ۀتوســع تحقــق جهــت تــالش در امــروزه

 کــه اســت موضــوعی شــهري فقــر تعیــین و ســنجش

 بسـیاري در انسانی ۀتوسع مدیریتِ و گزاري درسیاست
 امـر ایـن و شـود می دنبـال آن بـا مواجه کشورهاي از

ــد ــاي روش اتخــاذ نیازمن ــه علمــی ه ــین در ویژه ب  تعی
 کاربرد طریق از شهري فقیرنشین هاي پهنه جغرافیایی

 ابعاد تعیین جهت مناسب هاي شاخص تعریف و ها مدل
ــاوت ــر متف ــهري فق ــت ش ــهري. اس ــدن ش ــر ش  از فق

 در کــه اســت جهــانی توســعه هــاي چالش تـرین بزرگ
 دهـه سـه طـی در کنونی، نامطلوب روند تداوم صورت

 فقیرنشـین نـواحی سـاکنان نفر میلیارد دو شامل آتی
  ).UN-Habitat, 2005( شد خواهد

 بـدون فقر، کاهش هاي سیاست اجراي است بدیهی
 نخواهـد چنـدانی موفقیـت ،ها آن ابعاد و گستره تعیین
 هاي برنامه تدوین در مهم مسائل از یکی اصوالً و داشت
 و جامعـه بر حاکم فقر گستردگی از اطالع فقر، کاهش
 و فقـر ي گستره تعیین از پس. است آن بر مؤثر عوامل
 بیشـتري بصـیرت با آن ي کننده تعیین عوامل از اطالع

 عملـی هـاي روش گـزینش و اهداف تصریح به توان می
 درآمـد توزیـع بهبـود و فقـر کـاهش هاي برنامه اجراي
 و فقـر صحیح شناخت عدم که است آشکار. نمود اقدام

ــاد ــوجهی کم و آن ابع ــه ت ــل ب ــذار عوام  در آن تأثیرگ
 نامناسب، هاي گذاري سیاست باعث مختلف، هاي برنامه
 و هـا تالش مانـدن عقیم اقتصادي، کمیاب منابع اتالف
 ي توسعه به دستیابی از ممانعت و فقر تداوم و ها برنامه
 آن ابعـاد فقر، صحیح شناخت بنابراین. گردد می پایدار

 عنوان بـه توانـد می آن ةکننـد تعیین عوامل شناسایی و
 و فقرزدایـی هاي برنامـه تدوین براي مناسب راهنمایی
 تلقـــی ملـــی ســـطح در منـــابع از بهینـــه ةاســـتفاد

 ).42: 1389همکاران، و زاده محمد(گردد
  

  آن هاي ویژگی، فقر شهري و مفهوم فقر
 تاکنون که است آن از حاکی فقر ادبیات بررسی

 و مکانی شرایط به بسته فقر از گوناگونی هاي تعریف
 گوناگونی معیارهاي آن اساس بر و بیان مختلف، زمانی
 ،شیروانیان و زیبائی( است شده ارائه فقر سنجش براي

 که منفی بار با است اي کلمه فقر، کلمه). 16: 1388
 باشد می کمبود و محرومیت چون کلماتی شامل

 چندبعدي پدیده شهري فقر). 16: 1387 طارمی،(
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 ؛ها محرومیت از بسیاري خاطر به شهرنشینان و است
 و مسکن اشتغال، هاي فرصت به دسترسی عدم ازجمله

 و اجتماعی تأمین نبود مناسب، هاي زیرساخت
 و رنج در فردي امنیت و آموزش بهداشت، به دسترسی

 هاي ویژگی به محدود تنها شهري فقر. اند مضیقه
 به منجر ناپایدار شرایط به و اشاره نبوده برده نام

 دارد نیز ها آسیب مقابل در ناتوانی و پذیري آسیب
(Baharoglu and Kessides, 2002: 2) .شهري فقر 

 اقتصادي هاي فعالیت انجام ناتوانی معناي به ضرورتاً
 براي تربیش اقتصاد هاي فرصت شهرها و نیست

 مقابل در ولی آورند می فراهم درآمد  کم مهاجران
 شهري، اداره براي مشارکت در را محدودي هاي فرصت

 مهیا نیز توسعه هاي فرصت و خدمات از برخورداري
 شهرهاي در زندگی). 138: 1386 محمدي،( سازد می

 زنده براي آن تولید که است اقتصادي معنی به فقرزده
فقر شهري داراي  ).Fay, 2005: 2( دهد است، ماندن
  به موارد زیر اشاره کرد: توان میاست که  هایی ویژگی

 بیکـاري پـایین، دسـتمزد کم، مهارت فقیر شهر در .1
 و غیررسـمی بخـش در اغلـب کـار محـل .2 است؛ باال

 جوانــان . بیکـاري3اســت؛  اجتمـاعی هاي بیمــه بـدون
 مـرتبط اجتمـاعی مسـائل بـا کـه است بزرگی مشکل
 در زندگی طورمعمول به .اجتماعی امنیت . نبود4 است؛
 ابنیـه کیفیـت زیرسـاخت، فقـدان ،پرازدحام هاي زاغه

 هـاي زمین تصرف خدمات، به محدود دسترسی پایین،
 اســـت فقیـــر شـــهرهاي هـــاي ویژگی از غیرقـــانونی

)Baker,2009:7 .(درآمـد فقیران هاي مشخصه دیگر از 
 امکانـات به دسترسی ،سوادي بی و بهداشت کمبود کم،

 اجتماعی، اقتصادي، مسائل از که است پایین بهداشتی
 ,.Moser et al( اسـت گرفته ریشه فرهنگی و سیاسی

1996:9.(  
 بایـد می را فقـر هاي گسـتره: شـهري  فقر ي گستره
 معرفـی شـهري هاي پهنه در فقر مکانی فضایی بازنمود

 معرفـی چنـین را فقـر ةگسـتر 1970 در 1آبرامز. نمود
 هـاي نشینان اجاره انبوه از که هایی محله "است نموده
 در ملـک مالـک کـه کسـانی از یا آید، پدید دست تهی
 ها خانـه قبیـل ایـن زمـین ،اند خویشـتن انحطاط حال

                                                             
1. Abrams 

 تصرف به یا و آید شمار به ساکنان ملک قانونا تواند می
: 1384 یـوانز، ا و پـاتر( باشـد درآمـده ها آن غیرقانونی

 در تـازه اي پدیـده شهري، فقر هاي گستره اگرچه). 16
 سـال کهن جوامـع در آن از و نبوده شهرشناسی ادبیات

 ابعـاد در هایی سـکونتگاه چنـین امـا ،شـود می یاد هم
 ورود بـا که است اي پدیده مجتمع، صورت به و گسترده
 داري سـرمایه یعنی خود، مرحله دومین به داري سرمایه

ــنعتی ــرهم و ص ــوردن ب ــام خ ــومی نظ ــکونت ب  در س
 پیـران،( اسـت یافتـه عینیـت جغرافیـایی هـاي گستره
 شـهرهاي چـون بایسـت می شـهر چراکه). 13 :1381
 صـنعت هاي شـانه بـر شـمالی امریکاي و غربی اروپاي
 رشــد بــا  جنــوب کشــورهاي در امــر ایــن. یابــد قــوام
 از خـدمات رشـد یعنـی اقتصاد سوم بخش کننده خیره
 از روسـتاها در کشـاورزي بخـش استحصـال و سـو یک

 از). Mansoor Rezaee, 2010: 68( داد رخ سوي دیگر
 کشــورهاي در فزاینــده شــکل بــه شهرنشــینی رو ایــن

 روستاییان سریع هاي مهاجرت با حالی در نیافته توسعه
 سـکنی بـه قـادر مهـاجران تمـامی کـه افتـد می اتفاق

 واسـطه به و نبوده شهري مناسب هاي گستره در گزینی
 انتخـاب درآمـد بـا متناسـب را هـایی مکان خـود، فقر
ــد می ــه کنن ــتانداردهاي داراي ک ــایینی اس ــاظ پ  ازلح

 کـه اسـت روندي چنین پی در .هستند زندگی کیفیت
 شـهرها در متفـاوت هاي گونه و قالب در فقر هاي پهنه

 یابنـــد می بســـط زمـــان درگـــذر و گرفته شـــکل
 )UN_Habitat  ,2005.(  

ــانگی ــر از نمــودي شــهري دوگ  در: شــهري فق
 مختلـف عناوینی با شهري دوگانگی شهري، جغرافیاي
 از هـدف مـوارد، بیشتر در اما ،یردگ یم قرار موردبحث

 شـدن قطبـی افـزایش تبیـین مفهوم، این کارگیري  به
ا شـهره درآمـد کم و پردرآمد طبقه میان شهري جامعه
 و هـا روشنی شهر مانند عناوینی با آن از محققان. است
 شـهرهاي در دوگانگی این. کنند می یاد ها تاریکی شهر

 بسیار ،یافته توسعه کشورهاي شهرهاي از سومی  جهان
 شـهري جامعه اکثریت زیرا. است تر گسترده و تر عمیق

 فقـراي دیگـر طرفـی از. اسـت شهري متوسط طبقه با
. دارنـد قرار موردحمایت همواره یافته توسعه کشورهاي
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 چهـار نظریه شهر، دوگانگی نظریه برابر در ،1پترمارکوز
 شـهر شـامل کـه کنـد می پیشنهاد را شهر بودن بخش

 شــهر و اي حومــه شــهر پــذیر، اصــالت شــهر تجملــی،
-485: 1373 شـکویی،(اسـت ها نشین اجاره و ها آلونک
ــه ).482 ــر هاي نمون ــانگی دیگ ــر و دوگ ــهري فق  را ش
 آپارتایـدي شـهر یا شهري گتوهاي مفاهیم در توان می

 شـهر دریـاي میان در را "فقر جزایر" درواقع که یافت
ـــازند می ـــوئیس. س ـــرث ل ـــان از ،2وی ـــب بزرگ  مکت

 در را خود دکتري رساله شیکاگو، شهري شناسی جامعه
 کـه دانست می محلی را گتو او. است کرده گتوها مورد

 ضروري ابزاري مثابه  به مهاجران اولیه پذیرش دلیل به
 آمـدن وارد از جلـوگیري و هـا آن پـذیري فرهنگ براي
 بـا درواقـع گتـو. کند می عمل ایشان به فرهنگی ضربه
 فرهنـگ خرده میان ضروري اجتماعی فاصله  یک ایجاد

 مهـاجران به جامعه، قدرتمند و غالب فرهنگ و مهاجر
 آمـاده جامعه آن به ورود براي را خود که داد می امکان
 انجـام فضـایی حرکـت یک اساس بر نیز امر این. کنند

 از خـروج و مسـکونی جایی جابه شکل به که گرفت می
  ).188-189: 1383فکوهی،(شد می دیده گتو

  
 روش تحقیق

 نوع کـاربردي اسـت و هدف از ازنظرتحقیق حاضر 
ــوع  از مورداســتفاده تحقیــق روش ماهیــت و نظــر از ن

جامعـه  .اسـت تطبیقـی -تحلیلـی -توصیفی هاي روش
 بـا اسـت. 1375-1385آماري شـهر تبریـز طـی دوره 

 75 هاي سـال آماري هاي بلوكبانک اطالعاتی  به توجه
ــاخص ،85 و ــاعی، هاي ش ــادي اجتم ــدي و اقتص  کالب

 از فقــر بــراي نشــان دادن وضــعیت اند شــده  اســتخراج
 تحلیـل از اسـتفاده بـا  فضـایی خودهمبستگی تکنیک
ـــــزار نرم در داغ هاي لکـــــه  اســـــتفاده Arc/GIS اف
 شهري فقر پراکنش الگوهاي تحلیل براي. است گردیده

 بــراي همچنــین. اســت شـده  اســتفاده مــوران آمـاره از

                                                             
1. Peter Marcuse 
2. Louis Wirth 

 هاي شـاخص اسـاس ربـ فقـر فضایی تغییرات سنجش
-85 زمـانی بـازه طـی کالبـدي و اقتصـادي اجتماعی،

 IDRISI افــزار نرم محــیط در Crosstab روش از 1375
  .است  گردیده استفاده

  
 آمـاره داغ هاي لکـه تحلیـل: 3داغ هـاي  لکه تحلیل
 در موجــود عــوارض کلیــه بــراي را 4جــی ارد-گتــیس

 نشـان شده  محاسبه Z امتیاز. نماید می محاسبه ها داده
ــد می ــه ده ــاي ک ــا داده کج ــادیر ه ــم مق ــاد  ک  و زی

 عارضـه هر به حقیقت در ابزار این. اند شده بندي  خوشه
 دارنـد قرار اش همسایگی در که عوارضی چهارچوب در

 باشـد داشـته بـاال مقـادیر اي عارضـه اگر. کند می نگاه
 لکه یک است ممکن تنهایی به  ولی است، مهم و جالب

 عارضه یک اینکه براي. نباشد آماري نظر از معنادار داغ
 باشـد نیـز معنـادار آمـاري نظر از و شود تلقی داغ لکه
 اش همسـایگی در کـه عوارضـی هم و خودش هم باید
 یـک 5محلـی جمـع. باشند باال مقادیر داراي دارند قرار

ــا نســبی طور بــه همســایگانش و عارضــه  کــل جمــع ب
 طور به محلی جمع که زمانی. شود می مقایسه ها عارضه

 بیشتر انتظار مورد محلی جمع از اي منتظره غیر و زیاد
در  را آن نتـوان باشـد کـه اي انـدازه  به اختالف و باشد

 دسـت بـه Z امتیـاز در نتیجـه دانسـت، تصادف نتیجه
 زیـر صـورت به جـی ارد - گیـتس آمـاره .آمـد خواهد

  :شود می محاسبه
  

  

                                                             
3. Hot Spot Analysis 
4. Getis- Ord Gi 
5. Local Sum 
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  تحقیق هاي مؤلفه و ها شاخص: 1 جدول
  ها مؤلفه  ها شاخص
  

   یاجتماع يها شاخص
 ، التعلیم الزم جمعیت در يسواد یب نرخ، يسواد یب نرخ، سالخوردگی نرخ، جمعیت جوانی ، خانوار بعد متوسط، سواد میزان
  بزرگساالن در باسوادي نرخ  زنان، به تحصیل به اشتغال میزان ،تحصیل به اشتغال میزان

  
  ياقتصاد يشاخص ها

 میزان، تکفل ضریب، زنان اقتصادي مشارکت، اقتصادي مشارکت، تکفل بار، زنان بیکاري، مردان بیکاري، بیکاري نرخ
  عمومی فعالیت میزان، وابستگی نسبت، اقتصادي بار، سرباري نرخ، خالص تکفل بار، بارمعشیت، اشتغال

 ناخالص تراکم، مسکونی واحد تراکم ،جمعیت مسکونی تراکم مسکونی، واحد در جمعیت تراکم، شهري جمعیتی تراکم  کالبدي يها شاخص
  مسکونی واحد در خانوار تراکم، مسکونی واحد در نفر تراکم ،مسکونی

  1393 نگارندگان میدانی مطالعات: منبع
  

  1موران آماره
 الگوهـاي تحلیـل زمینـه در کـه ابزارهایی جمله از

ه بـ مکان و فضا در ها پدیده و عوارض توزیع و پراکنش
 بـه کـه فضایی خودهمبستگی تحلیل شود می برده کار

 فضـایی، آمـار ابـزار. اسـت معـروف نیـز مـوران آمـاره
ـــاربردي از یکـــی فضـــایی خودهمبســـتگی  و ترین ک

 مــورد در تحقیــق بــراي تحلیلــی ابزارهــاي تــرین مهم
 خود خودي به تنها  نه تحلیل این. است فضایی هاي داده

ــدي اطالعــات ــورد در مفی ــاط م ــی ارتب ــوارض درون  ع
 از بســیاري بــراي آن نتــایج بلکــه ،دهــد می دســت بــه

 قـرار مورداسـتفاده نیـز آمـاري تر پیچیـده هاي تحلیل
ــد می ــزار ).60:1390 عســگري،( گیرن  خــود تحلیــل اب

 همبسـتگی خـود بررسـی به موران فضایی همبستگی
 نظـر مـورد خصیصه و مقدار دو مکان اساس بر فضایی
 توزیـع الگوي تحلیل این. پردازد می جغرافیایی عوارض
 و مکانی موقعیت همزمان مالحظه با را فضا در عوارض

 این از حاصل نتایج. دهد می قرار ارزیابی مورد خصیصه
 ،تصادفی صورت به عوارض آیا که دهد می نشان تحلیل

 ابـزار این. اند شده  توزیع فضا در اي خوشه یا و پراکنده،
 کند می محاسبه را موران شاخص یا و آماره حقیقت در
 بـه P- Value و Z اسـتاندارد امتیـاز از اسـتفاده بـا و

 .پردازد می شده محاسبه شاخص بودن معنادار و ارزیابی
 صـورت به فضـایی خودهمبسـتگی براي موران شاخص

  :شود می محاسبه زیر

  
                                                             
1. Morans I 

 حاصل تغییرات که است روشی این: Crosstab روش
 دار پیکسـل و متعامـد جداول صورت به را دوره دو بین

 سـلولی تغییرات روش این در همچنین. دهد می نشان
  .شود می داده نشان دار ارزش هاي پیکسل صورت به
  

 محدوده مورد مطالعه
ــز، ــز تبری  از یکــی شــرقی آذربایجــان اســتان مرک

 شـهر تـرین بزرگ شهر این. است ایران بزرگ شهرهاي
 ارتباطی، اداري، قطب و بوده کشور غرب شمال منطقه

 ایــن نظــامی و فرهنگــی صــنعتی، سیاســی، بازرگـانی،
ــان دانشــنامه( شــود می شــناخته منطقــه  اســالم، جه

 150 وســـعت بـــه اي منطقـــه در ،تبریــز). 81:1380
 مطالعه مورد محدوده .است شده گسترده کیلومترمربع

 در تبریـز شهرداري هشتگانه مناطقدر این پژوهش  ما
  .است 1385-1375 سال

  
  تحقیق  هاي یافته تحلیل و  تجزیه
 کـــردن محاســـبه از بعـــد حاضـــر، پـــژوهش در

ــاخص ــدي هاي ش ــاعی، اقتصــادي و کالب  روي از اجتم
هـر یـک  براي را داغ هاي لکه تحلیل آماري، هاي بلوك

ــاخص ــده هاي مطرح از ش ــه ش ــه طور ب ــام جداگان  انج
 کلیه براي را جی ارد -گتیس آماره تحلیل این. ایم داده

 همچنـین. نمایـد می محاسبه ها درداده موجود عوارض
 کـه داد نشان توان می شده محاسبه z امتیاز به توجه با

بندي  خوشــه کـم یـا زیـاد مقـادیر بـا هـا داده کجـا در
 مقـادیر باشـد، تـر بزرگ z امتیاز هرچه درواقع. اند شده 

 را داغ لکــه و شــده بندي خوشه زیــادي میــزان بــه بــاال
 ازنظــر معنـادار و منفــی z مـورد در. دهــد می تشـکیل
ــاز هرچــه آمــاري، ــه باشــد تر کوچــک z امتی  معنــی ب
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 کـه بـود خواهـد پـایین مقـادیر شـدیدتر بندي خوشه
 مشـخص از بعـد. هسـتند سرد هاي لکه نشانگر درواقع
 تلفیـق بـه شـاخص هر براي سرد و داغ هاي لکه شدن

 عنـوان تحت واحدي ي نقشه تا ایم پرداخته ها نقشه این
اجتمـاعی، اقتصـادي و کالبـدي  هاي شـاخص وضعیت

ــراي ــه را1385و  1375ســال  ب ــم وجــود ب ــن. آوری  ای
ــا ها نقشــه  ســطح 5 در مــوریس شــاخص بــه توجــه ب
 هاي شـاخص وضـعیت نقشه زیـر است شده بندي طبقه

 شـهري هـاي بلوك در اجتماعی، اقتصـادي و کالبـدي
.اســت  شــده  داده را نشــان 1375ســال  در تبریــز

  

  
 موردمطالعه  محدوده :1 نقشه

  
  1385و  1375 هاي سال در تبریز شهري هاي بلوك در کالبدي و اقتصادي اجتماعی، هاي شاخص تلفیق وضعیت: 2 نقشه

  
 و اقتصادي اجتماعی، هاي شاخص وضعیت 2 نقشه

ـــدي ـــاي بلوك در را کالب ـــهري ه ـــال ش و  1375س
 در سـالآماري  هاي دادهبر اساس  دهد می نشان1385
. اختیــــارداریمبلـــوك شــــهري را در  9777 ،1375
 و اقتصادي اجتماعی، هاي شاخص داراي که هایی بلوك

 هـاي بلوك از بلوك 1075 هستند فقیر خیلی کالبدي
 بـاال ي نقشـه بـه توجـه با که شوند می شامل را شهري
 رنـگ باو  دارند تمرکز ها حاشیه در ها بلوك این بیشتر

 بارنـگکـه  فقیـر هاي بلوك. است شده  دادهقرمز نشان 
 از بلـوك1467 اسـت شده مشخصبنفش در نقشه باال 
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 بـه توجـه بـا و اختیاردارنـد در را 75 سـال هاي بلوك
. شـود مـی دیـده شـهري فضاهاي تمام در تقریباً نقشه
 ،3422 ترتیب به مرفه خیلی و مرفه متوسط، هاي بلوك

ــوك1271 و 2542 ــاي بلوك از بل ــامل را شــهري ه  ش
 را شرقی شمال و مرکزي هاي بلوك بیشتر که شوند می

 بلوك 10309 داراي ما 1385 سال در. شوند می شامل
 تعـداد بیشترین بلوك، تعداد این از که هستیم شهري
 شـهري فقیـر خیلی هاي بلوك شامل شهري هاي بلوك
. اسـت بلوك 1649 با برابر ها بلوك این تعداد که است
 ایـن کنیم مـی مالحظـه بـاال نقشه در که طوري همان
 تعـداد .شـوند می دیده اي حاشیه هاي بلوك در ها بلوك
 10309برابـر  1385شهري تبریـز در سـال  هاي بلوك

شـهري  هـاي بلوك تعـدادبلوك است که با توجـه بـه 
 هــا بلوكبلــوك بــه ایــن  532، 1375تبریــز در ســال 

 فقیـر هـاي بلوك 2است. با توجه به نقشه  شده  افزوده

 ،اند شــده  مشـخص بــاال نقشـه در صــورتی بارنـگ کـه
ــداد بیشــترین ــاي بلوك تع  دارا را 85 ســال شــهري ه

 هماننـد کـه اسـت بلـوك 4433 شـامل کـه باشند می
ــده ها حاشــیه در بیشــتر فقیــر خیلــی هــاي بلــوك  دی

 برابـر ترتیـب بـه مرفـه و متوسـط هاي بلوك. شوند می
 را 85 سـال شـهري هاي بلوك از بلوك1444 و 2371

 بیشـتر هـا بلوك ایـن کـه انـد داده اختصـاص خـود به
 خیلـی هاي بلوك. اند یافته تمرکز مرکزي  هاي دربلوك

 علـت بـه کـه است شهري بلوك 412 شامل تنها مرفه
 .نیسـت مشـاهده قابل نقشـه در ها بلوك این کم تعداد

 فقـر فضـایی پراکنش درصدتعداد و ) 2( شمارهجدول 
 ،هاي شـاخص بـه توجـه بـا تبریز شهر هاي بلوك در را

 1385و 1375 ســال در کالبــدي و اجتماعی،اقتصـادي
  .دهد می نشان

  

  )1375- 1385( فقر فضایی سازمان تحلیل منظر از تبریز شهري نواحی تطبیقی مقایسه :2 جدول
  ها شاخص

  
  طبقات جامعه

  1385سال   1375سال 

 هاي شاخص
  اجتماعی

 هاي شاخص
  اقتصادي

 هاي شاخص
  کالبدي

 هاي شاخص تلفیق
 اجتماعی،اقتصادي

  کالبدي و

 هاي شاخص
  اجتماعی

 هاي شاخص
  اقتصادي

 هاي شاخص
  کالبدي

 هاي شاخص تلفیق
 اجتماعی،اقتصادي

  کالبدي و

  فقیر خیلی
  1649  2165  2062  4845  1075  3226  1858  1075  تعداد
  %16  %17  %20  %47  %11  %33  %19  %11  درصد

  فقیر
  4433  3711  3506  1959  1467  1467  2346  1467  تعداد
  %43  %30  %34  %19  %15  %15  %24  %15  درصد

  متوسط
  2371  1134  2680  1753  3422  2444  3128  3422  تعداد
  %23  %6  %26  %17  %35  %25  %32  %35  درصد

  مرفه
  1444  1546  1959  1237  2542  2249  1858  2542  تعداد
  %14  %5  %19  %12  %26  %23  %19  %26  درصد

  خیلی مرفه
  412  1753  102  515  1271  391  587  1271  تعداد
  %4  %42  %1  %5  %13  %4  %6  %13  درصد

  تحقیق هاي یافتهمنبع: 
  

در این پژوهش براي آگاهی از نوع پراکنش فضایی 
ـــــر در  ـــــالفق ـــــل  1385 -1375 هاي س از تحلی

ــتگی ــایی خودهمبس ــوران)  فض ــاخص م ــتفاده(ش  اس
 اجتمـاعی، هاي شـاخص براي موران شاخص .است شده 

 بـر کـه 1385و سـال 1375 سـال کالبدي و اقتصادي
 اسـت برابـر شده محاسبه ها شاخص این میانگین اساس

 مقـدار کـه آنجـا از و است0,059745و  0,165231 با
 و مثبـت 1385و  1375 هاي سـالاین شـاخص بـراي 

  مقـدار بـه توجـه بـا و همچنـین اسـت یک به نزدیک
 p-value نتیجه توانیم می است کوچک بسیار که ها آن 

 کالبـدي و اقتصـادي اجتماعی، هاي شاخص که بگیریم
ــالدر  ــود داراي1385و  1375 هاي س ــتگی خ  همبس

 به آماري هاي بلوك در ها شاخص این و هستند فضایی
 همچنـین شـاخص ایـن .اند شده  توزیع اي خوشه شکل
ــراي ــوق هاي شــاخص ب ــاز1375 در ف ــر z امتی ــا براب  ب

ــال  در و 148,764241 ــاز  1385س ــا   zامتی ــر ب براب
ــد می نشــان را 65,229467 ــدول. ده ــدول ،)3( ج  ج

 گرافیکــی ،شــکل)1(شــماره شــکل و عــددي توصــیف
و  اقتصـادي اجتمـاعی هاي شاخص براي موران شاخص
  .دهد می نشان بررسی مورد کالبدي
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 تبریـز  شهر کالبدي و اقتصادي اجتماعی، هاي شاخص تلفیق به توجه با فضایی خودهمبستگی تحلیل توصیفی جدول: 3 جدول
  .1385و  1375 هاي سال در

  فضایی( شاخص موران) خودهمبستگیخالصه نتایج تحلیل 
  1385سال   1375سال 

  0,059745  0,165231  شاخص موران
  -0,000102  0,000097  شاخص مورد انتظار

  0,000001  0,00001  واریانس
  z 148,764241  65,229467امتیاز 
  p 0,00000  0,00000ارزش 

  تحقیق هاي یافته: منبع
  

  
   اقتصادي اجتماعی، شده  تلفیق هاي شاخص براي فضایی همبستگی خود تحلیل گرافیکی شکل: 1 شکل

  .1385 و 1375 سال در کالبدي و
  

بعد از نشان دادن وضعیت فقر در فضاهاي شـهري 
ش فقـر پراکن  نحوهو 1385و  1375 هاي سالتبریز در 

 تغییــرات میــزان بررســی بــه ها ســالشــهري در ایــن 
 ســال از کالبــدي و اقتصــادي ،اجتمــاعی هاي شــاخص

 از منظـور بدین. شود می پرداخته 1385 سال تا 1375
 اســــتفاده متعامــــد جــــداول یــــا Crosstab روش

 هاي شـاخص تغییرات میزان بررسی براي. است گردیده
ــورد محــدوده ــه م ــدار پیکســل روش یــک از مطالع  م

 از حاصـل هاي نقشـه عبـارتی به است؛ گردیده استفاده
 در اقتصـادي و اجتمـاعی، کالبـدي هاي شاخص تلفیق
 بـا و شـده  داده قالانت IDRISI افزار نرم به GIS محیط

 از حاصـل تغییرات Crosstab و LCM روش از استفاده
 زمـانی ي بـازه در ها شـاخص دار ارزش هاي پیکسل این

 جـداول در پیکسـلی مقایسه صورت به 1385 تا 1375

 استخراج فرایند زیر شکل اند؛ گردیده استخراج متعامد،
 ایــن در کــه. دهــد می نمــایش را ها شــاخص تغییــرات

 و) بلـوك بـه بلوك( ها شاخص سلولی حرکات ها شکل
  .است شده  داده نمایش ها آن تغییر میزان

 بـازه در تبریـز شـهر در ها شاخص سلولی تغییرات
ــانی ــان 1375-1385 زم ــد می نش ــه ده ــترین ک  بیش

 مربوط شهري هاي بلوك و ها سلول در داده رخ تغییرات
 و شـمال هـاي بلوك در اکثـراً کـه فقیـر به متوسط به

 خیلـی تغییـرات همچنـین و. اسـت شـهر شرق شمال
 هـاي بلوك بـه مربـوط تغییـرات ایـن که فقیر به فقیر

 کمتــرین و باشـد می تبریــز شـهر میــانی و  اي حاشـیه
 کـه باشـد می مرفه به فقیر تغییرات به مربوط تغییرات

 نقشـه در ها آن تغییرات،ها بلوك این کم تعداد علت به
  نیست. مشهود
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  1375-1385 زمانی دوره طی کالبدي و اقتصادي اجتماعی، هاي شاخص سلولی تغییرات :3 نقشه

  
  هاو ارائه پیشنهاد گیري نتیجه

 اي برنامـه هـر در موفقیـت اصـلی شرط پیش اصوالً
 در سـعی کـه اسـت اي پدیده آن از درست "شناخت"

 در رسـد می نظـر بـه. داریـم آن جهـت در ریزي برنامه
 صـورت درسـتی به شـناخت ایـن فقرزدایی هاي برنامه

 و ها برنامـه تمـام کـه رفتـه پـیش نحـوي به و نگرفته
 فقـر چراکـه. است داده قرار خود تأثیر تحت را فرایندها
ــا و اســت اجتمــاعی اي مســئله  اي مســئله کم دســت ی

 تـوان نمـی را مسـئله چنین و است اجتماعی-اقتصادي
 اسـتدالل منطـق. کـرد حـل اقتصـادي ابزاري با اصرف
 همچنـین .باشـد اهـداف مناسـب باید ابزار که کند می

 بـه بایـد ابتـدا شـهري فقـر مسـئله بردن بین از براي
 آن کاهش براي تا پرداخت شهري فقر عوامل شناسایی
 فضـایی تحلیـل طورکلی به. پذیرید  انجام الزم اقدامات

 شـرایط از که مناطقی شناسایی به تواند می شهري فقر
 یـابی مکان بـا و کنـد کمک هستند برخوردار نامناسب

 آگاهانـه هاي سیاسـت و تصمیمات اتخاذ و مناطق این
رو  از ایـن .دهـد کاهش شهري فضاهاي در را نابرابري

ها براي آگاهی از نوع پـراکنش  گونه پژوهش انجام این
فقر شهري و سنجش تغییـرات آن امـري ضـروري بـه 

 کـه دهـد مینشان  نتایج پژوهش رسد. در این  نظر می

 از فقیـر خیلـی طبقـه 85 تا 75 سال از تبریز شهر در
ــه% 11 ــه% 16 ب ــر طبق ــه% 15 از فقی ــه ،%43 ب  طبق

ــه% 35 از متوســط ــه طبقــه ،%23 ب ــه 26 از مرف  14 ب
ــه و درصــد ــی طبق ــه خیل ــه% 13 از مرف ــر% 4 ب  تغیی

 تعـداد 85 سـال بـه نسبت 75 سال در است پیداکرده
ــاي بلوك ــی ه ــر خیل ــه 1075 از فقی ــوك 1649 ب  ،بل
 هـاي بلوك بلـوك، 4433 بـه 1467 از فقیر هاي بلوك

 از مرفـه هـاي بلوك بلـوك، 2371 به 3422 از متوسط
 1271 از مرفه خیلی هاي بلوك بلوك،1444 به 2542

ــه ــوك 412 ب ــد تغییریافته بل ــین .ان ــر همچن  اســاس ب
 هاي شـاخص بـراي مـوران شـاخص تحقیـق هاي یافته

ــادي ــاعی -اقتص ــدي  اجتم ــالو کالب و  1375 هاي س
 ها شـــاخص ایـــن میــانگین اســـاس بـــر کــه 1385

 و 0,165231 بــا اســت برابــر ترتیــب بــه شــده محاسبه
 براي موران شاخص مقدار که آنجا است از 0,059745

 بـا همچنـین اسـت یک به نزدیک و مثبت گروه دو هر
 اســت کوچــک بســیار کــه p-value مقــدار بــه توجــه

 -اقتصـادي هاي شـاخص کـه بگیـریم نتیجه توانیم می
ــدي ــا اجتمــاعی و کالب ــراي م ــردو ب و  1375ســال  ه

 ایــن و هســتند فضــایی همبســتگی خــود داراي1385
 توزیع اي خوشه شکل به آماري هاي بلوك در ها شاخص
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 در تبریـز شـهر در ها شـاخص سلولی تغییرات اند. شده 
 بیشـترین کـه دهـد می نشان 1375-1385 زمانی بازه

ــرات ــلول در داده  رخ تغیی ــاي بلوك و ها س ــهري ه  ش
 شمال هاي بلوك در اکثراً که فقیر به متوسط به مربوط

 خیلـی تغییـرات همچنـین و اسـت شهر شرق شمال و
 هـاي بلـوك بـه مربـوط تغییـرات این که فقیر به فقیر

 کمتـرین و باشـد مـی تبریـز شـهر میـانی و اي حاشـیه
باشـد.  مـی مرفـه بـه فقیـر تغییرات به مربوط تغییرات

 بـر بنا فقر مشکل از رفت برون براي راهکارها ترین مهم
 توصـیه زیـر شـرح بـه تبریـز شـهر در کنـونی شرایط

  :گردد می
ــی هاي برنامــه - ــا فقرزدای ــی وجــود ب ــودن مبتن ــر ب  ب

 بایــد فراگیــر، هــاي ریزي برنامــه و کــالن هاي سیاســت
ــی صــورت به ــه و محل ــی. شــوند اجــرا اي منطق  و محل

 بـه منجـر کشـوري کـالن هاي برنامـه کردن اي منطقه
 امکانـات، با هماهنگی جهت در ها برنامه پذیري انعطاف

 شـد، خواهـد هـا محلـه و منطقـه نیازهاي و استعدادها
 سـطح مختلـف منـاطق در کـه اسـت ضروري بنابراین

 را منـاطق آن با همسو و مختلف هاي برنامه تبریز شهر
  .درآورد اجرا به
 که کنند حرکت سمتی به باید فقرزدایی هاي برنامه  -

 مشـارکت زمینه و بپرهیزند موجود تمرکزگرایی از
 مشـارکتی ماهیـت. آورند فراهم را هدف هاي گروه

 نیازهـا تدوین مرحله در که شود می باعث ها برنامه
 برجسته ها اولویت تنظیم مرحله در شوند، شناخته
 بـاالیی کیفیـت و سـرعت بـا ها آن اجراي و گردند
  .گیرد صورت

 به نقدي غیر و نقدي هاي کمک دادن قرار اختیار در -
 توقیـف براي و است فقر موقتی تسکین نیازمندان،

 آنـان اشـتغال طریـق از را درآمـدزا منـابع باید آن
  .آورد فراهم

 نیاز مورد دهنده نظم و کمکی اهرم ترین مهم اشتغال -
 طبقـات اقتصـاد ویژه بـه و ایران اقتصاد حاضر حال
 شهر نشین حاشیه و غیررسمی اسکان مناطق( فقیر
  .است) تبریز

 محوریـت بـر باید فقرا نفع به اجتماعی هاي سیاست -
 تا بچرخد آنان هاي قابلیت به توجه و توانمندسازي

 بـه قـادر آنـان دولت، هاي حمایت توقف صورت در
  .باشند خود زندگی احیاي و شرایط کنترل

 کـه شهري، مناطق هاي شهرداري در دفاتري تشکیل -
 محلـی هـاي انجمن بـا مشارکتی مدیریت ۀدرزمین

  نماید؛ اعمال را مناسب سازوکارهاي
 همزمـان اقدامات پیگیري براي اي جانبه همه رویکرد -

 اقتصـادي -اجتمـاعی -کالبـدي هاي یافته تلفیق و
  گیرد؛ انجام شهر
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