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مقدمه 
باور عمومی بر این است که فقر در جهان در حال توسعه بهسرعت شهری شده است .جرارد پیل ،1روزنامهنگار و ناشر
مشهور ( ،)1336اظهار کرده است «روزگاری فقرای شهری عمدتاً در مناطق روستایی زندگی میکنند؛ اما در جهان
مدرن ،سرنوشت آنها با شهرها گره خورده است» (راوالیون و همکاران .)5 :5551 ،مرکز اسکان بشر ( )5559و کیزی و
کیزی ( )5551به ترتیب از آن بهعنوان «شهرنشینی در چهرة فقر» 5و «شهرنشینی تحت فقر» 9تعبیر کردهاند (آویینا-
موشی .)6 :5519 ،فقر یکی از مهمترین مباحث در علوم اجتماعی ،مطالعات توسعه ،و پژوهشهای شهری است .درک
فقر شهری با کمبود منابع مادی آغاز شده و به پدیدهای چندبُعدی و پیچیده گسترانده شده است .به طور عادی ،فقر
بهعنوان نبود موارد موردنیاز برای رفاه مادی بهخصوص غذا ،سرپناه ،پوشاک ،آب پاکیزه ،و سایر داراییها تعریف شده
است (جاشی .)1 :5519 ،به سخن بهتر ،به ناتوانی خانوار در فراهمکردن معیشت کافی و راهبری یک زندگی اجتماعی و
اقتصادی شایسته اطالق میشود (موگس .)55 :5519 ،افزون بر تعاریف مصرفمبنا و درآمدمبنا ،فقدان زیرساختهای
اساسی از قبیل جادهها ،حملونقل ،امکانات و تسهیالت بهداشتی ،زیرساختهای آب ،برق ،و گاز و همینطور فقدان صدا،
قدرت ،و استقالل بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر رفاه افراد مطرح شدهاند .ماهیت پیچیده و چندوجهی فقر شهری به خاطر
تولید دانش و ارائة روشهای راهبردی سزاوار درک عمیقتری است؛ با وجود این ،فقر شهری در چارچوب پژوهشهای
کاربردی و سیاستهای کاهش فقر نادیده گرفته شده است (تولوسا .)9 :5515 ،از طرف دیگر ،شهرنشینی روزافزون باعث
شهریشدن فقر شده است .چنانچه به طور متوسط خط فقر شهری  95درصد باالتر از خط فقر روستایی است .سهم
فقرایی که با درآمد روزانه یک دالر در مناطق شهری زندگی میکنند در فاصلة سالهای  5555-1339از  13درصد به
 52درصد رسیده است (در حالی که سهم جمعیت شهری بهعنوان یک کل از  91درصد به  95درصد رسیده است) .این
ارقام بیانگر این واقعیت است که توسعة شهری فرجام ناگزیر بیشتر جوامع در دهههای پیش روی هزارة جدید است .در
حالی که بنا بر برآوردهای موجود از یک میلیارد نفر افراد فقیر بیش از  125میلیون نفرشان در مناطق شهری سکونت
دارند که از داشتن سرپناه مناسب و دریافت خدمات پایه محروماند ،حدود 91درصد جمعیت شهری کشورهای در حال
توسعه در بخش غیررسمی شاغل و یکچهارم خانوادهها در فقر بهسر میبرند (مهدنژاد و سعیدی رضوانی .)5 :5511 ،در
ایران نیز بر اساس آمارهای وزارت راه و شهرسازی بیش از  55میلیون نفر در سکونتگاههای فقیرنشین شهری زندگی
میکنند که  11میلیون نفر از آنها در سکونتگاههای غیررسمی و  3میلیون نفر در بافتهای فرسوده اسکان گزیدهاند.
بیشترین مناطق فقیرنشین شهری در استان تهران وجود دارد که به صورت یک هالل  Uشکل پیرامون کالنشهر تهران
از کرج تا ورامین استمرار یافته است .افزون بر این ،تمرکز بیش از 55درصد جمعیت کشور در 1درصد وسعت جغرافیایی
کشور (استان تهران) موجب شکلگیری مناطق حاشیهنشین فراوانی شده است (مهدنژاد.)11 :1939 ،
در این میان ،کالنشهر تهران ،مانند بسیاری از کالنشهرهای رو به رشد جهان ،رشد سرسامآوری طی پنج دهة اخیر
تجربه کرده است .چنانچه جمعیت این شهر از  5/1میلیون نفر در سال  1992به  1/12میلیون نفر در سال  1935رسیده
است .از لحاظ وسعت نیز از  9655هکتار در دورة پهلوی دوم ،هماکنون به بیش از  61هزار هکتار رسیده است .به سخن
دیگر ،در یک دورة هفتادساله وسعت شهر تهران بیش از  19برابر شده است .به تبعیت از این وضعیت ،گسترههای فقر
شهری در درون و پیرامون آن نیز رشد کرده است (موحد و همکاران .)1932 ،بر اساس آمار موجود 9563 ،هکتار بافت

1. Gerard Piel
2. Urbanization in the face of poverty
3. Urbanization under poverty

513

کالنشهرتهران)
تعیینمکانیپهنههایفقرشهری(موردپژوهی:منطقۀ 12


فرسوده در تهران وجود دارد که  239هکتار آن در مرکز تهران قرار دارد .مناطق  15و مناطق همجوار آن نظیر ،19 ،11
 ،12و  16در این پهنه قرار دارند .از ویژگیهای بارز این مناطق ریزدانگی خانوار ،سکونت افراد فقیر جویای کار ،و
مهاجران کمدرآمد است .ریزدانگی شهری به دنبال خود بزهکاری و عدم امنیت به ارمغان میآورد تا راه هر گونه
سرمایهگذاری جدید برای بخش خصوصی و دولت گرفته شود .هرچند توسعة تجاریسازی در مناطق یادشده ادامه دارد و
منازل قابلسکنی یا تخریبشده با سرعت زیادی تبدیل به انبار بنکداران بازار یا مجتمعهای تجاری و تولیدی میشوند
(محمدپور و همکاران .)1939 ،بر همین اساس ،هدف مقالة حاضر تعیین پهنههای فقیرنشین منطقة  15کالنشهر تهران
جهت ساماندهی و توانمندسازی ساکنان و افزایش کیفیت زندگی و مکانی است.

مبانینظری
نظریههای مختلفی از جمله اقتصاد سیاسی ،محرومیت واقعی ،قطبش اجتماعی ،و طرد اجتماعی -مکانی در ارتباط با فقر
شهری مطرح شده است .هدف نظریة اقتصاد سیاسی شناخت مداخالت توسعه جهت درک فرایندهای سیاسی و اقتصادی
غالب در جامعه بهخصوص انگیزهها ،روابط ،توزیع ،و اختالف قدرت بین گروهها و افراد مختلف است که همة آنها تا حد
زیادی بر نتایج توسعه تأثیر میگذارند (مکلوگلین5 :5519 ،؛ کارتر .)1 :5512 ،به طور ساده ،اقتصاد سیاسی به تعامالت
بین سیاست ،اقتصاد ،قانون ،و جامعهشناسی اطالق میشود .گرچه برای اولین بار از اصطالح اقتصاد سیاسی در سدة
هجدهم برای توصیف سازماندهی تولید در دولت -ملتهای سیستم سرمایهداری استفاده شد؛ با وجود این ،از میانههای
سدة نوزدهم مفهومسازی و کاربرد آن به یک بحث میانرشتهای تبدیل شد .چنانچه بر علوم سیاسی ،اقتصاد ،و قانون
متمرکز شد و همین طور چگونه محیط سیاسی و نهادهای سیاسی بر رفتار اقتصادی و اجتماعی تأثیر میگذارند .نمایندگان
اصلی رویکرد اقتصاد سیاسی در سدههای هجدهم و نوزدهم ،آدام اسمیت ،1دیوید ریچارد ،5و کارل مارکس 9بودند .با
وجود اینکه رویکرد اقتصاد سیاسی در فرایندهای بنیادی تولید ،توزیع ،و اولویت شرایط مادی بهخصوص عوامل اقتصادی
در تبیین زندگی اجتماعی ریشه دارد و از روششناسی مارکس در تبیین پدیده و مفهوم فقر استفاده میکند ،منشأ این
رویکرد به اقتصاد سیاسی کالسیک از جمله پژوهش مارکس با تاکید بر ماهیت سرمایهداری و کاربرد آن در حاشیه
برمیگردد (ایجومودو و ایجووکپوپو .)63 :5519 ،مارکس نشان داده چگونه سیستم سرمایهداری «ارتش ذخیرة بیکاران»
را بهعنوان یک راهبرد آگاهانه برای پایین نگهداشتن دستمزدها ایجاد کرده است .پس از وی ،دورکهیم 9نشان داد که
حتی شخصیترین اقدامات (خودکشی) از سیستمهای اجتماعی تأثیر میپذیرد (برادشاو .)15 :5556 ،از دیدگاه این نظریه،
سیستم اقتصادی به نحوی ساختارمند شده که افراد فقیر را به ورطة سقوط میکشاند بدون اینکه به شایستگیهایی آنها
توجه کند ،زیرا دستمزدهای حداقلی امکان استقالل و خودکفایی را به خانوارها نمیدهد (جینکس .)15 :1336 ،ویلیام
جولیوس ویلسون 2در کتاب محرومیت واقعی )1311( 6تز تأثیرگذاری در خصوص فقر شهری جدید ارائه داده است.
مشخصة بارز این فقر شهری جدید تمرکز جغرافیایی در محلههای خاص دارای میزان باالی بیکاری و وابستگی رفاهی؛
نسبت باالی زنان سرپرست خانوار ،کودکان بیسرپرست ،و ازدواج نوجوانان؛ سطح باالیی از نابسامانی اجتماعی ،خشونت،
و جرم است .تز ویلسون مبنایی برای دیدگاههای جدید فقر شهری تشکیل داده است .یکی از مهمترین علل فقر شهری
1. Adam Smith
2. David Richard
3. Adam Smith, David Richard and Karl Marx
4. Durkheim
5. William Julius Wilson
6. The Truly Disadvantaged
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جدید بازساخت اقتصادی و حرکت اقتصاد به سمت تسلط خدماتمحوری است .این امر به از بین رفتن میزان چشمگیری
از شغلهای پایدار برای کارگران کم مهارت منجر شده است .در مقابل ،بازار کار شهری تا حد زیادی به دو دسته مشتمل
بر کارهایی با دستمزد باال (فناوریمحور) و بخشهای خدماتی با دستمزد پایین (خردهفروشی) تقسیم شده است .این
«ناهمخوانی مهارتها» با خروج کسبوکارها به سمت مناطق حاشیهای مصادف شده است؛ زیرا زمینهای بزرگتر و
ارزانتر بهوفور یافت میشود .این امر به ناهمخوانی فضایی 1منجر شده است (جوزف و همکاران .)919 :5551 ،تز
ناهمخوانی فضایی را نخستین بار کاین 5مطرح کرده است .وی اظهار کرده است که سکونت در مناطق محروم،
دورافتاده ،و ارتباط ضعیف با مراکز اصلی رشد اشتغال موجب ایجاد موانع جغرافیایی قوی برای یافتن و حفظ کارهایی با
دستمزد مناسب میشود (اسمیت و زنو.)5 :5559 ،
در اواخر دهة  ،1335هدفهای سیاستگذاری از مبارزه با فقر به سمت طرد اجتماعی تغییر جهت داده است .معنای هر
دو اصطالح مناقشهانگیز است که به تفاوتهای بین سنت علمی آنگلوساکسون و فرانسه برمیگردد (گوگ15 :1331 ،؛ روم،
521 :1331؛ ساراسنو .)6 :5551 ،مکتب فرانسه بر اساس نظریههای دورکهیم ( )1131در خصوص همبستگی و انسجام
اجتماعی ،اهمیت ارزشها و هنجارهای جمعی و خطر بیگانگی اجتماعی بنا شده است .این دیدگاه بیشتر به سمت مفهوم
طرد اجتماعی به جای فقر گرایش دارد ،در حالی که فقر موضوع کانونی مکتب آنگلوساکسون است .در این مکتب
پژوهشهای علمی از نظریههای نابرابری اجتماعی و محرومیت نسبی پیروی میکنند که به دسترسی ناهمسان به درآمد،
کاالهای اساسی ،خدمات عمومی ،و حقوق شهروندی بهعنوان نقطة شروع تحقیق در زمینة فقر و طرد اجتماعی میپردازد.
پژوهش رانسیمن ( )1366و تاوسند ( )1313بهعنوان برجستهترین نمایندگان این سنت دیده میشوند .بُعد اجتماعی گسترده
توجه کمتری در پژوهشهای آنگلوساکسون دریافت کرده است (جئهل -جیجسبرس و و رومن .)19 :5551 ،طرد اجتماعی
به نابرابریهای اجتماعی -اقتصادی بین مناطق ،شهرها ،محلههای شهری ،و مناطق روستایی میپردازد .بر این اساس،
بیشتر فعالیتهای سیاسی ،راهبردی ،و برنامهریزی برای مبارزه با فقر و طرد اجتماعی با تمرکز ویژه بر افزایش سطح
استانداردهای زندگی در پهنههای فقیر تالش میکنند (کرزیاستوفیک و همکاران .)96 :5511 ،طرد اجتماعی فرایندی است
که به وسیلة آن افراد خاص به حاشیه و لبة سیستم رانده میشوند و به واسطة فقر یا نبود صالحیتهای پایهای فرصتهای
یادگیری مادامالعمر و تبعیض از مشارکت آنها جلوگیری بهعمل میآید .این امر آنها را از فرصتهای شغلی ،درآمد،
تحصیالت و شبکهها و فعالیتهای اجتماعی جدا میکند .آنها دسترسی اندکی به قدرت و فرایندهای تصمیمگیری دارند.
بنابراین ،احساس بیقدرتی میکنند و قادر به کنترل تصمیماتی نیستند که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .از این رو،
طرد اجتماعی مفهومی چندبُعدی است که فقر درآمدی ،بیکاری ،دسترسی به آموزش ،تسهیالت بهداشتی و مراقبت از
کودکان ،شرایط زندگی ،و مشارکت اجتماعی را دربر میگیرد (کمیسیون اروپا .)1 :5515 ،نظریة قطبش اجتماعی بر آن است
که نابرابری بین طبقات اجتماعی در نتیجة گذار ساختار اقتصادی به نقطهای بحرانی میرسد .از قطبش اجتماعی برای بیان
تغییرات اجتماعی استفاده میشود که در ساختار اقتصادی و اجتماعی و گسترش نابرابری در توزیع درآمد نمایان شده است.
در این زمینه موارد اجتماعی -اقتصادی زیادی وجود دارد که سطح قطبش را تبیین میکنند :توزیع درآمد ،ساختار اقتصادی
دوگانه ،توزیع ثروت ،و طبقهبندی بازار کار (کوک و همکاران .)556 :5519 ،تضاد بین فقیر و غنی بهخصوص در مناطق
شهری جریان دارد .ساسن با مطالعة شهرهای بزرگ نظیر نیویورک ،توکیو ،و لندن اظهار کرده است که قطبش شکلگرفته
محصول تغییرِ بازارهای کار صنعتی به پساصنعتی است .این امر به بینالمللیشدن روزافزون اقتصاد و توسعة شهرهای
1. Spatial poverty trap or spatial mismatch
2. Kain

511

کالنشهرتهران)
تعیینمکانیپهنههایفقرشهری(موردپژوهی:منطقۀ 12


جهانی منجر میشود که بهعنوان سایتهای تولید خدمات تخصصی (مالی) عمل میکنند .از دیدگاه فرضیة قطبش اجتماعی
ساسن ،در همان حال که ساختار خاص اقتصادی در شهرهای جهانی طیف وسیعی از شغلهای کممزد را بهوجود میآورد،
بسیاری از گروههای مهاجر و کمدرآمد را نیز جذب میکند .بیشتر پژوهشگران متفقالقولاند که قطبش اجتماعی دارای یک
پیامد فضایی خاصی است .در این رابطه ،پژوهشگران بر جداییگزینی متمرکز شده و نشان دادهاند چگونه فاصلة اجتماعی
بین فقیر و غنی به نوعی جداییگزینی فضایی تبدیل شده است که گروههای کمدرآمد در بخشهای خاصی از شهرها
بهخصوص پهنههای نابسامان و ناکارآمد متمرکز شدهاند (زویرزو همکاران.)9 :5512 ،

روشپژوهش 
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است .با توجه به مؤلفههای بررسی شده ،از رویکرد کمّی استفاده شد .جامعة آماری در این
پژوهش منطقة  15کالنشهر تهران در سال  1932است .اطالعات الزم از بلوکهای آماری مرکز آمار ایران در سال
 1932استخراج شده است .بدین صورت که در نرمافزار

Arc/View،Arc/GIS

با استفاده از اطالعات موجود در بانک

اطالعاتی شاخصسازی انجام گرفت؛ سپس ،از شاخصها خروجی گرفته و به محیط
اجرای مراحل فوق ،شاخصها به محیط نرمافزار

SPSS

Excel

انتقال داده شد .پس از

منتقل شد و از طریق مدل تحلیل عاملی شاخصها به چهار

عامل طبقه بندی شد .مقدار ویژه ،درصد واریانس ،واریانس تجمعی ،و همچنین ضریب اختالف (شکاف برخورداری بین
بلوکها) برای هریک از عوامل چهارگ انه محاسبه شده است .با توجه به هریک از عوامل استخراجی ،بلوکهای شهر در
پنج گروه بسیار مرفّه ،مرفّه ،متوسط ،فقیر ،و بسیار فقیر قرار گرفت.

محدودۀموردمطالعه
منطقة  15مشتمل بر هستة مرکزی و تاریخی شهر تهران است و با مساحتی معادل  1655هکتار ( 9/5درصد محدودة
تهران) شامل  6ناحیه و  91محله است 25/31 .درصد مساحت منطقة  15را فضاهای مسکونی (معادل  26/19درصد کل
کاربریها را) 55/19 ،درصد کاربری تجاری و اداری ( 53/61درصد) ،و  92درصد کاربری خدمات شهری (به غیر از
تجاری و اداری) را به خود اختصاص داده است .در ضمن ،5/31 ،5/91 ،و  9/93از مساحت منطقة  15به ترتیب به
کاربریهای سایر ،بایر ساختهنشده ،و صنعتی و کارگاهی اختصاص یافته است.

شکل.1محدودۀجغرافیاییپژوهش 
مأخذ:ترسیمنگارندگان 1533،
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بحثویافتههایپژوهش 

برای سنجش فقر شهری در پژوهش حاضر از تحلیل عاملی با روش مؤلفههای اصلی استفاده شده ،که هدف آن تعیین
درجة توسعهیافتگی بلوکهای شهر و سنجش میزان فقر شهری در سلولهای شهر با استفاده از خالصهکردن تعداد زیاد
شاخصها به عوامل معنادار بوده است .بلوکهای شهر با استفاده از  99شاخص سنجش شد .از طریق چرخش
واریماکس ،شاخص ها به چهار عامل تقلیل پیدا کرد .سپس ،از طریق استانداردکردن مبادرت به رفع اختالف مقیاس شده
است .مجموع چهار عامل  26/93درصد از واریانس را تبیین نمود که نشان از رضایتبخشبودن تحلیل عاملی و
متغیرهای پژوهش است .در جدول  1مقدار ویژه ،درصد واریانس ،و درصد واریانس تجمعی هر یک از عوامل آمده است.
هادرتحلیلدادهها


ها،مقادیرویژه،واریانس،وضریباختالفعامل

.عامل
جدول1
نامعاملها 


مقدارویژه 

درصدواریانس 

درصدواریانستجمعی 

ضریباختالف 

عامل اول

6/65

55/51

55/51

96/11

عامل دوم

9/39

19/31

92/52

95/95

عامل سوم

9/21

15/19

92/13

99/61

عامل چهارم

9/93

15/23

26/93

51/66

مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

عامل اول :در این عامل نُه شاخص مشتمل بر تراکم خالص مسکونی ،تراکم کلی مسکونی ،تراکم مسکونی جمعیت،
میزان تراکم جمعیت منطقه ،سرانة خالص مسکونی ،میزان اشتغال جمعیت ،ضریب تکفل ،بار جمعیتی ،و مشارکت
اقتصادی قرار گرفتهاند .مقدار ویژة این عامل  6/65است که  55/51درصد از واریانس را تبیین میکند .ضریب اختالف
در این عامل بین بلوکهای شهر  96/11درصد است (جدول  .)5در این عامل بهترین وضعیت را بلوکهایی با رنگ آبی
و بدترین وضعیت را بلوکهای قرمزرنگ داشتهاند (شکل  .)5جدول  5همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد .بر اساس
این جدول ،نُه متغیر در عامل اول بارگذاری شدهاند .در بین این متغیرها پنج متغیر کالبدی و چهار متغیر اقتصادی بودند.
با توجه به شاخصهای بارگذاریشده این عامل را میتوان عامل اقتصادی -کالبدی نامید .این عامل بیشترین تأثیر را در
بین عوامل چهارگانه داشته است .توزیع مکانی طبقات اجتماعی در عامل اول نشان میدهد که گسترههای فقر در
پهنههای جنوبی محلة دروازهغار -شوش ،سیروس (مولوی) ،پامنار ،بهارستان ،و اللهزار نمود بیشتری دارد .در عین حال،
پهنههای طبقة مرفّه و متوسط در بیشتر محلهها بهخصوص کوثر ،قیام ،آبشار دردار ،امینحضور ،مختاری ،سنگلج ،و
دروازهشمیران عینیت بارزتری دارد.
.متغیرهایبارگذاریشدهدرعاملاول(اقتصادی-کالبدی) 

جدول2
ردیف 

متغییر 

همبستگی 

ردیف 

متغییر 

همبستگی 

1

تراکم خالص مسکونی

5/355

6

میزان اشتغال جمعیت

-5/153

5

تراکم کلی مسکونی

5/131

1

ضریب تکفل

-/199

9

تراکم مسکونی جمعیت

5/355

1

بار معیشت

5/111

9

میزان تراکم جمعیت منطقه

5/355

2

سرانة خالص مسکونی

-5/611

3

مشارکت اقتصادی

-5/159

مأخذ:محاسباتنگارندگان1533،
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مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

شکل  9روند تغییرات و پراکنش فقر شهری در منطقة  15شهر تهران را نشان میدهد .چنانچه مالحظه میشود ،به
لحاظ عوامل اقتصادی -کالبدی 191 ،بلوک خیلی فقیر 991 ،بلوک فقیر 935 ،بلوک متوسط 119 ،بلوک مرفّه ،و 59
بلوک خیلی مرفّه بودهاند .به بیان دیگر ،توزیع فضایی فقر شهری از منظر عوامل اقتصادی -کالبدی در منطقة  15شهر
تهران بدین ترتیب بوده است 19 :درصد بلوکهای شهری جزو طبقة خیلی فقیر 95 ،درصد فقیر 91 ،درصد متوسط16 ،
درصد مرفّه ،و  5درصد خیلی مرفّه بودهاند .نتایج مشاهدات مبیّن آن است که بهدستآمده  5/319است .میتوان گفت
عوامل اقتصادی -کالبدی  31/9درصد از تغییرات جامعه را تبیین میکند.


شکل.5پراکنشفضاییفقرشهریباتوجهبهعواملاقتصادی-کالبدیدرمنطقۀ12تهران 
مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

عامل دوم :مقدار ویژة این عامل  9/39است که  19/31درصد از واریانس را توجیه میکند .در این عامل شش
شاخص اقتصادی ،دو شاخص اجتماعی ،و دو شاخص فرهنگی بارگذاری شدهاند .از این رو ،این عامل را میتوان عامل
اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی نامید .ضریب اختالف در این عامل نیز  95/95درصد است (جدول .)9
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متغیرهایبارگذاریشدهدرعاملدوم(اقتصادی-اجتماعیوفرهنگی) 

جدول.5
ردیف 

متغییر 

همبستگی 

ردیف 

متغیر 

همبستگی 

1

بار تکفل

5/191

6

نرخ بیسوادی در جمعیت الزمالتعلیم

5/213

5

نسبت جوانی جمعیت

5/666

1

میزان فعالیت

-5/212

9

میزان فعالیت عمومی

-5/659

1

متوسط بُعد خانوار

5/692

9

نسبت وابستگی

5/191

3

ضریب اشتغال

5/699

2

نرخ بیسوادی

5/235

15

مشارکت اقتصادی زنان

-5/259

مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

شکل.0پهنهبندیفقربرمبنایعواملاقتصادی-اجتماعیوفرهنگیدرمنطقۀ12تهران 



مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

با توجه به شکل  ،2از نظر عامل اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی  16بلوک خیلی فقیر ( 1درصد) 511 ،بلوک فقیر
( 56درصد) 999 ،بلوک متوسط ( 95درصد) 595 ،بلوک مرفّه ( 55درصد) 95 ،بلوک ( 9درصد) خیلی مرفّه بودهاند .از
لحاظ عمل دوم (اقتصادی -اجتماعی) پهنههای فقر در محلههای بهارستان سعدی ،بهارستان -سعدی ،فردوسی-
اللهزار ،سیروس ،ارگ پامنار ،و دروازهغار شوش تمرکز یافته است .با وجود این ،طبقههای متوسط در محلههای
دروازه شمیران ،ژاله آبسردار ،آبشار دردار ،قیام ،و کوثر استقرار یافته است .با استفاده از شکل معلوم میشود  35/1درصد از
تغییرات  Yتوسط  Xقابل بیان است ،بنابراین 1/9 ،درصد تغییرات  Yتبییننشده باقی میماند که معلول عواملی است که
در الگوی رگرسیون لحاظ نشدهاند.
عامل سوم :مقدار ویژة این عامل  9/21بوده که  15/19درصد از واریانس را تبیین میکند .در این عامل چهار متغیر
قرار گرفته است (جدول  .)9با توجه به شاخصهای بهکاررفته ،میتوان این عامل را عامل اقتصادی نامید .در بین
بلوکهای شهر بهترین حالت را بلوکهای آبی و بدترین وضعیت را بلوکهای قرمز دارا بودهاند (شکل  .)6ضریب
پراکندگی در این عامل  99/61درصد است.
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شکل.3پراکنشفضاییفقرشهریباتوجهبهعاملاقتصادی-اجتماعیوفرهنگیدرمنطقۀ12تهران 
مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،
.متغیرهایبارگذاریشدهدرعاملسوم(اقتصادی) 

جدول9
ردیف 

متغیر 

همبستگی 

ردیف 

متغیر 

همبستگی 

1

نرخ بیکاری

5/359

9

بیکاری زنان

5/615

5

بیکاری مردان

5/191

9

بار تکفل خالص

5/319

مأخذ:محاسباتنگارندگان1533،



شکل.2پهنهبندیفقربرمبنایعاملاقتصادیدرمنطقۀ12شهرتهران 
مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

همانطورکه در شکل  1مالحظه میشود ،از لحاظ عامل اقتصادی 22 ،بلوک خیلی فقیر ( 2درصد) 915 ،بلوک فقیر
( 92درصد) 939 ،بلوک متوسط ( 91درصد) 111 ،بلوک مرفّه ( 11درصد) 29 ،بلوک خیلی مرفّه ( 2درصد) بودهاند .بر
اساس نتایج عامل سوم ،شاخصهای اقتصادی در محلههای سیروس ،کوثر ،قیام ،ژاله آبسردار ،مختاری تختی ،دروازهغار،
و سنگلج وضعیت چندان مناسبی ندارد .فقر در همة سلولهای منطقة  15عینیت مکانی پیدا کرده است .نتایج نشان
میدهد  11درصد از پراکندگی (تغییرات)

Y

قابل بیان به وسیلة

معلول عواملی است که در این عامل بیان نشده است.

X

است و  19درصد تغییرات

Y

تبیین نشده است و
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شکل.3پراکنشفضاییفقرشهریباتوجهبهعاملاقتصادیدرمنطقۀ12شهرتهران 
مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

عامل چهارم :در این عامل درصد توجیه واریانس  15/23و مقدار ویژة آن  9/93درصد بوده است و چهار شاخص نرخ
سال خوردگی ،سرانة ناخالص مسکونی ،تراکم نفر در واحد مسکونی ،و متوسط مساحت اتاق بر نفر در این عامل بارگذاری
شدهاند .این عامل با توجه به متغیرهایی که در آن بارگذاری شده است عامل کالبدی– اجتماعی نامیده میشود .بر اساس
نتایج محاسبهشده ،ضریب پراکندگی در این عامل  51/66درصد است .نقشة عامل چهارم نشاندهندة آن است که
پهنههای سیروس ،دروازهغار شوش ،امینحضور ،ارگ پامنار ،و اللهزار به مکان تمرکز فقرا تبدیل شدهاند .درحقیقت ،فقر
در این محلهها بیشترین نمود را داشته است.
.متغیرهایبارگذاریشدهدرعاملچهارم(کالبدی-اجتماعی) 

جدول3
ردیف 

متغیر 

همبستگی 

ردیف 

متغیر 

همبستگی 

1

نرخ سالخوردگی

5/299

9

تراکم نفر در واحد مسکونی

-5/159

5

سرانة ناخالص مسکونی

5/119

9

متوسط مساحت اتاق بر نفر

5/119

مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

شکل.3پهنهبندیفقربرمبنایعواملکالبدی-اجتماعیدرمنطقۀ12شهرتهران 
مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،
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کالنشهرتهران)
تعیینمکانیپهنههایفقرشهری(موردپژوهی:منطقۀ 12


شکل  3مبتنی بر آن است که از لحاظ عوامل کالبدی– اجتماعی  25بلوک خیلی فقیر 555 ،بلوک فقیر 935 ،بلوک
متوسط 516 ،بلوک مرفّه ،و  52بلوک خیلی مرفّه بودهاند .در نتیجه ،از منظر کالبدی– اجتماعی 5 ،درصد خیلی مرفّه56 ،
2

درصد مرفّه 96 ،درصد متوسط 51 ،درصد فقیر ،و  2درصد خیلی فقیر بودهاند R .بهدستآمده  5/115است که نشان
میدهد  11درصد تغییرات جامعه ناشی از این عامل است .در این عامل نیز  15درصد از تغییرات  Yتبیین نشده است.
سطحبندی بلوکها بر اساس عامل تلفیقی :با تلفیق عوامل چهارگانة فوق با همدیگر ،بهعنوان شاخص تلفیقی،
نتایجی به این صورت حاصل شده است :تعداد  29بلوک ( 2درصد) خیلی مرفّه 511 ،بلوک ( 56درصد) مرفّه 951 ،بلوک
( 91درصد) متوسط 521 ،بلوک ( 59درصد) فقیر ،و  19بلوک ( 1درصد) خیلی فقیر .بلوکهای آبی خیلی مرفّه و
بلوکهای قرمز فقیرترین بلوکهای شهر بودهاند .نتایج حاصل از شکل  11نشان داد که  31درصد از تغییرات  Yقابل
بیان به وسیلة  Xاست و  9درصد تغییرات  Yتبیین نشده است و معلول عواملی است که در این عامل بیان نشده است.

شکل.3پراکنشفضاییفقرشهریباتوجهبهعواملکالبدی–اجتماعیدرمنطقۀ12شهرتهران 



مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

بندیفقردربلوکهایشهریباتوجهبهتلفیقعواملچهارگانۀمنطقۀ12تهران 


.پهنه
شکل11
مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،



پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،35شمارۀ،1بهار1011



513

شکل.11پراکنشفضاییفقرشهریباتوجهبهتلفیقعواملچهارگانۀمنطقۀ12شهرتهران 



مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

نتیجهگیری 

نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که  91درصد جمعیت منطقة  15کالنشهر تهران فقیرند؛ در حالی که  91درصد
آنها متعلق به طبقة متوسطاند .این امر بیانگر آن است که نوعی قطبش اجتماعی در منطقة  15اتفاق افتاده است (شکل
 .)15به این معنا که بین بلوک های شهری نوعی نابرابری شکل گرفته است و بهوضوح میتوان تمایزات اجتماعی،
اقتصادی ،و کالبدی در بین آنها را مشاهده کرد .نقشة نهایی فقر نشان میدهد که فقر با شدت و ضعف در محلههای
منطقه  15عینیت جغرافیایی پیدا کرده است .به این معنا که فقر در محلههای مرکزی ،جنوبی ،و شمالی نظیر سیروس،
دروازهغار شوش ،پامنار ارک ،بهارستان -سعدی ،و فردوسی -اللهزار بیشترین نمود را دارد .در محلههای دیگر نظیر
امینحضور ،کوثر ،آبشار دردار ،مختاری تختی ،قیام ،سنگلج ،و دروازهشمیران نیز با شدت کمتری فقر ریشه دوانده است.
نکتة قابل توجه این است که کامالً بین فقر و شاخصهای بافت فرسوده (ریزدانگی ،نفوذناپذیری ،و ناپایداری) رابطة
مستقیمی وجود دارد؛ بهطوریکه بیشترین تمرکز بافتهای فرسوده در محلههایی نظیر دروازهغار شوش ،سیروس،
مختاری تختی ،سنگلج ،پامنار ،امینحضور ،بهارستان ،و بخشهایی از لبههای دروازهشمیران وجود دارد .بنابراین،
پهنههای فقیرنشین بر پهنههای بافت فرسوده منطبقاند.


شکل.12درصدپراکنشفضاییفقرشهریباتلفیقعواملچهارگانۀمنطقۀ12شهرتهران 
مأخذ:محاسباتنگارندگان 1533،

کالنشهرتهران)
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نتایج پیشینة پژوهش نیز نمایانگر آن است که شهرهای کشور به سمت نوعی قطبش اجتماعی حرکت کردهاند (روستایی و
کرباسی1936 ،؛ فرهادیخواه و همکاران1936 ،؛ بزرگوار و همکاران .)1936 ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش
روستایی و کرباسی ( )1936منطبق است .بر مبنای یافتههای پژوهش آنها 11/29 ،درصد از بلوکهای شهر مراغه خیلی فقیر،
 56/35درصد فقیر 95/91 ،درصد متوسط 11/29 ،درصد مرفّه ،و  1/63درصد در سطح خیلی مرفّه قرار دارند .درواقع ،حدود 91
درصد بلوکهای شهر مراغه فقیرند و نوعی قطبش اجتماعی در این شهر شکل گرفته است .همینطور نتایج پژوهش
فرهادیخواه و همکاران ( )1936بیانگر آن است که الگوی توزیع محالت فقیرنشین در شهر مشهد از الگوی خوشهای تبعیت
میکند و بزرگترین خوشة فقر شهری در بخش شرقی شهر مشهد تمرکز یافته است؛ هرچند یک خوشة کوچک فقر نیز در
بخش شمالی شهر وجود دارد .همچنین ،نتایج پژوهش بزرگوار و همکاران ( )1936نشان میدهد که در شهر جدید هشتگرد
 12/3درصد از طبقة خیلی فقیر و  1درصد در زمرة طبقة فقیرند .افزون بر این ،طبقة متوسط معادل  2/6درصد است و همچنین
 1/5درصد در طبقة مرفّه و  5/9درصد در طبقة خیلی مرفّه قرار دارند .پایگاه اقتصادی -اجتماعی بیشتر جمعیت شهر جدید
هشتگرد در زمرة اقشار فقیر و تهیدست قرار دارند .چنانچه اقشار «خیلی فقیر ( 12درصد) و فقیر ( 1درصد)» مجموعاً  35درصد
این شهر را تشکیل میدهند و طبقة متوسط زوال یافته یا عمالً نابود شده است ( 2درصد) .طبقة مرفّه و خیلی مرفّه نیز 1/2
درصد شهر جدید هشتگرد را شامل شدهاند .افزون بر این ،نتایج این پژوهش با یافتههای اندرسون ( )5559همپوشانی دارد.
چنانچه تا حد زیادی از لحاظ تلفیق شاحصهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،و کالبدی در منطقة  15شهر تهران نوعی قطبش
جغرافیایی شکل گرفته است (شکل  .)19به این معنا که در قطبش جغرافیایی ،افراد یا خانوارها در محلههای خاصی متمرکز
شدهاند .درواقع ،محلههای خاصی به صورت خوشهای مکان تمرکز فقرا هستند.

شکل.15نمایششماتیکقطبشجغرافیایی(سمتراست)وقطبشغیرجغرافیایی(سمتچپ) 
مأخذ:اندرسون 2110،

پیشنهادها
ـ توسعة مشاغل خانگی بهخصوص برای زنان بهویژه صنایع دستی و اعطای تسهیالت مقرونبهصرفه برای آنها از
طرف دولت؛
ـ برگزاری دورههای مهارتگستری برای جوانان؛ توانمندسازی ساکنان بافتهای فرسوده از راه ارائة تسهیالت الزم برای
اشتغالآفرینی؛
ـ تقویت اقتصاد دانشبنیان در محدودة بافتهای فرسوده بهخصوص محلة سیروس به خاطر موقعیت مرکزی آن در بازار و شهر؛
ـ اعطای تسهیالت برای صنایع خالق بهخصوص صنایع دستی؛
ـ تقویت گردشگری شهری در منطقة  15بهویژه در بافتهای تاریخی ارشمند آن؛
ـ ارائة بستههای تشویق برای نوسازی بافتهای فرسوده.
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