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 چکیده

اجتماعی،  هایگروهمناطق و  فضایی، قطبی شدن هایتعادلبا عدم  توسعهدرحال کشورهایروند شهری شدن در 

را با  فقر شهری افرادشهری همراه شده است.  هایحوزهفقر در  هایگستره گیریشکلشهری و  قوارهبیرشد 

از مسکن و  مندیهرهب عدم درآمدی، - شغلی هایفرصتدسترسی محدود به  ازجملهبسیاری  هایمحدودیت

اشتی و وکارهای حمایتی بهدساز ،اجتماعی از خدمات مندیبهرهعدم  ،و خشنناسالم  هایمحیطمناسب،  خدمات

و اولویت  لف را مشخصمخت، میزان محرومیت نواحی هاگسترهتحلیل فضایی این  .سازدمیمواجه  آموزشی،

ن موجود و نشا هایرابریناب. هدف پژوهش حاضر بررسی نمایدمیاقدامات را برای ارتقای سطح زندگی معلوم 

 1395تا  1385 هایالسطی  اجتماعی هایشاخصبر  تأکیدشهری اردبیل با  هایبلوکدادن الگوی فقر در 

 21ا استفاده از شهر اردبیل ب هایبلوکی فقر در سطح حلیلی است. تحلیل فضایت -است. روش پژوهش توصیفی

 افزارنرمدر  داغ و خودهمبستگی فضایی هایلکهآمار فضایی، تحلیل  هایمدلاز  گیریبهرهشاخص اجتماعی و با 

در  هموردمطالعشهری اردبیل در هر دوره  هایبلوکنتایج پژوهش،  بر اساساست.  شدهانجام اسآیجی آرک

اکنین فقیر، در مقابل شرایط س هایبلوکجز  شمال غربیغربی و  هایبخشمتفاوتی قرار دارند؛  هایطیف

هش همچنین پژو .باشندمیشهر به لحاظ اجتماعی بسیار مطلوب  شمال شرقیجنوبی و بخشی از  هایبخش

 137205/0بر با برا 1395برای سال  و 100517/0برابر با  1385شاخص محاسبه موران برای سال  نشان داد که

ردبیل از راکنش فقر در شهر اپالگوی است.  موردنظر یهادادهفضایی  یخودهمبستگ دهندهنشانکه این  باشدیم

 شده است. شهریپایینو  باالشهری دوقطبیکه باعث ایجاد نظام  کندمیتبعیت  ایخوشهمدل 
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 مقدمه

و همکاران،  1است )وو یافتهافزایش یزیانگرتیجهان با سرعت ح تیجمع ،یالدیم 18در اواخر قرن  یصنعت باز انقال

، سبب رشد توأمان جمعیتی توسعهدرحالکشورهای  ویژهبهافزایش روزافزون جمعیت شهری در تمامی کشورها  (.2:2011

های ( و تقاضای عظیمی نیز برای زیرساخت2005:284و همکاران،  2کالبدی بسیاری از نقاط شهری شده )مارشال –

بروز  (. همچنین این میزان از افزایش جمعیت، باعث2010:815 3،آورده است )اسچوتن و ماتِنگ به وجوداساسی و پایه 

 ینکمسیب و ینکبدمس، یطبقات اختالف وی شغلی هانابرابر فرصت عیتوزی، اجتماع ینابرابرمشکالت متعددی همچون 

گیری و گسترش محالت فقیرنشین شهری موجب شکل این مسائل ها در کنترلدولت یناتوانگردیده و ضعف مدیریتی و 

فقر از زوایای گوناگونی چون فلسفی، علمی، ادبی، (. 2017:427و همکاران،  5؛ ویارِی2014: 259 4،شده است )گیلبرت

(. این پدیده 224: 1397و تأمل است )عنابستانی و علیزاده،  بررسیقابلهنری و دینی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و ... 

ر و )موز سازدمیشوم چهره کریه خود را در اختالف طبقاتی افراد مختلف یک جامعه بخصوص در شهرها بیشتر نمایان 

 (.67: 2001 6ایشیدا،

؛ 1985:14 8،؛ سن2000:45 7،است )آالن و توماس قرارگرفتهو بررسی  موردبحثطور گسترده فقر در ادبیات توسعه به

 توسعهعدم ، ها و امکاناتمحرومیت یا کمبود ظرفیتها، در مباحث موجود، فقدان فرصت(. 2017:27و همکاران،  9هاسلم

های اقتصادی، اشکال مختلف درآمدهای پایین و نارسایی، (2010:1 10،)برنامه توسعه سازمان ملل متحد انسانی

نشینی و محرومیت اجتماعی، عدم دسترسی به خدمات و امکانات عمومی و اجتماعی، محرومیت از حکمرانی خوب حاشیه

آن  جادکنندهیاهای فقر و همچنین عوامل ویژگیها از و مشارکت فعال در تصمیمات و قرار گرفتن در معرض انواع آسیب

گردید. از آغاز گیری میفقر با توجه به معیارهای اقتصادی اندازه درگذشته. )31:2017و همکاران،  )هاسلم اندذکر گردیده

های را نیز تنها بعد اقتصادی، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی و دیگر جنبهتر گردید و نه، مفهوم فقر گسترده1980 دهه

بنابراین فقر (. 1987:126 13،؛ تاونسند2001:120 12،؛ النگلیوز و کیچن2003:26 11،بورگوگنون و چاکراوارتی)شامل شد 

و  14)نوبل باشدشامل بهداشت، تحصیالت و استانداردهای زندگی می چندبعدی مطرح گردیده که عالوه بر بعد اقتصادی،

 یآن ناش جادکنندهیابودن عوامل  ده، از ابعاد مختلف و متعددین پدیاو چندبعدی بودن  یدگیچیپ (.171:2006همکاران، 

، ییاند. از سوستهیده نگرین پدیبه ا یگوناگون یردهایکبا رو یو اجتماع یل، علوم مختلف انسانین دلیشود. به همیم

 یگر، جامعه شناسان عوامل اجتماعید یدهند. از سویمؤثر بر فقر را مدنظر قرار م یاقتصاد ها و عواملاقتصاددانان جنبه

 بنابراین. (1:2019)برنامه توسعه سازمان ملل متحد  نندکیم یالن بررسکانه و یم، را در سطوح مختلف ُخرد یو فرهنگ

به بعد اقتصادی آن توجه کرد: زیرا فقر شهروندی و فقر اجتماعی  صرفاً تواننمینابرابری فضایی و فقر شهری  تبییندر 

و انحرافات اجتماعی اهمیت اساسی دارند  هاآسیبابعاد دیگری از فقر هستند که در گسترش و شیوع انواع  عنوانبهنیز 
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داشت، در دهه  تأکیدز که در ابتدا بیشتر بر خطوط اقتصادی توسعه (. سازمان ملل متحد نی3:1384)کالنتری و همکاران، 

یا  مسئلهفقر یک  (.225:1384، رادقانعیکانون توجه خود را به حذف فقر و توسعه اجتماعی معطوف داشت ) 1970

 هایچهرهفقر اجتماعی را یکی از  شناسانجامعهوجود دارد.  ایشبکهو  ایخوشه صورتبهمشکل اجتماعی است که 

 انددانستهمفروض  ایجامعهو آن را معیاری برای ارزیابی شکاف طبقاتی در  اندکردهزندگی اجتماعی قلمداد  نامطلوب

بر موفقیت اقتصادی و  تواندمیاجتماعی  هایارزشنوسازی معتقدند که  پردازاننظریه(. وبر و 107:1390)میری آشتیانی، 

و  فقر سنجیامروزه ضعف مطالعات  .(2009 1،ناسیونال -)انستیتو رگذار باشدفقر از وضعیت موجود اث رفتبرون

به  هاییپژوهشبه  توانمی باوجوداما  .(4: 2011 2)رن، است آشکارشدهبر همگان  تقریباً شهرهامبنا در  فقر رویکردهای

 اشاره نمود: شرح زیر

 یآمار یهابلوکدر سطح  یقطبش اجتماع ییفضا لیو تحل یبندپهنهدر پژوهش خود به  (1400مهدنژاد و غالمی )

و  طدر حالت متوس اصفهان شهرکالن یهامحله شتریب. بر اساس نتایج پژوهش ایشان پردازندیم اصفهان شهرکالن

سلیمانی مقدم و همکاران  رخساره نموده است. ییفضا ازلحاظ شهر نیدر ا یاجتماع قافترا ینامطلوب قرار دارند و نوع

. اندپرداخته شهر مشهد درمکانی  هایتحلیلو تحلیل فضایی فقر شهری با استفاده از  بندیپهنهدر پژوهشی به  (1400)

 در موردبررسی معیارهای لحاظ از را مناسبی بسیار وضعیت مشهد، شهر سطح از رصدد 33.05بر اساس نتایج پژوهش، 

 ولیعصر، بهاران، رازی، گوهرشاد، سجاد، فلسطین، هایمحدوده شامل که باشندمی دارا شهری فقر بندیپهنه راستای

 باشدمی مناسب وضعیت نشانگر کهدرصد(  75/18 معادل) دوم طبقه. باشدمی...  و ایثارگران حافظ، ،التحصیالنفارغ

 متوسطی شرایط دارای درصد( 28/19 معادل) سوم طبقه. است...  و هنرور تربیت، جانباز، الهیه، شاهد، محدوده شامل

. باشدمی موعود و کشاورز امیرآباد، وحدت، شمالی، طبرسی ،آهنراه ازجمله شهر مختلف هایمحدوده شامل و باشدمی

 و ایوان آباد، سیس هایقسمت شامل آن محدوده و است دارا را نامناسب شرایط درصد( 46/8 معادل) چهارم طبقه

 ،شودمی شامل را نامناسب بسیار وضعیت که درصد( 43/20 معادل) پنجم طبقه باشدمی 7 منطقه از هاییبخش

 .گیرد دربرمی را آبادمهدی و قربانی شهید عبا، آل پنجتن بهارستان، انقالب، رباط، ابوذر، جاهدشهر، هایقسمت

فقر در  دهندیمممسنی را بررسی کرده و نشان  نورآباد در شهری فقر فضایی تغییرات (1400یاراحمدی و نیک پور )

 هم دهد،می نشان تغییرات روند همچنین بررسی فضایی دارد. خودهمبستگیو  یاخوشهنورآباد ممسنی الگوی توزیع 

 و 338/28 تدریجبه 1395 تا 1385 هایسال بین در و داشته افزایشی رونددر این شهر  فقیر پهنه هم و مرفه پهنه

 روند دیگر سوی از است، داشته مساحت در افزایش درصد 166/31 و 187/71 و جمعیت در افزایش درصد 46/37

 فضایی نابرابری دهندهنشان مساحت در کاهش درصد 42/04 و جمعیت در کاهش درصد 53/91با  متوسط طبقه کاهشی

در  (1398رشیدی )ذکایی و  .شودمی دیده ممسنی نورآباد شهر فضایی ساختار در که است عمیقی طبقاتی شکاف ایجاد و

هرندی  محلهاتوبیوگرافیک فقر در فضاهای شهری تهران،  نگارانهمردم تجربهفقر شهری:  سازهتحقیق خود تحت عنوان 

رنگ بر فضا، کم تیعدم احساس مالک ن،ییپا اریبس یدال بر نظارت اجتماع ی تحقیقهاافتهاند. یقرار داده موردبررسیرا 

 ،یو هنجارشکن یزیگرقانون یبرا نهیاجتماعات شهر، فراهم بودن زم ریساکنان محله با سا یاجتماع یوندهایبودن پ

قبال اجتماعات ساکن  دردولت  یتیحما یهااستیضعف س ده،یدبیآس یهاتوسط گروه نینماد یشکل گرفتن قلمروها

موارد  یدگیاساس، درهم تن نیاست. بر ا یطرد اجتماع یباال زانیها و مخُرده گروه یبرخ نیدر ب اجتماع ستیزیمحله، 

باشد که به متن  ایگونهبه یاجتماع یگذاراستیطلبد سیزا در سطح محله، مبیآس یشهر یو فضاها دببا کال ادشدهی

                                                           
1 . Instituto- Nacional 

2 . Ren 
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و از  یبه مالحظات کمّ یمتک یکردهایرو قیامر از طر نیکه ا دیها را در آن لحاظ نماگروهتمام  طیحساس بوده و شرا

 نخواهد بود. سریم نییباال به پا

. نتایج این پژوهش نشان اندپرداختهدر پژوهشی به بررسی رابطه بین رفاه روانی، خشونت و فقر ( 2022) 1آلوش و بلوم

. همچنین با ادامه کنندیمباالست زندگی  هاآنبیشتر افراد فقیر آفریقای جنوبی در محالتی که میزان خشونت در  دهدیم

در  (2021و همکاران ) 2وِلدریَگی در این محالت گسترش پیدا خواهد کرد. فقیرنشیناین روند میزان سکونت افراد 

اند. نتایج شهر تیگرای، اتیوپی شمالی پرداخته حومهدر  خرده شهریشهری بر فقر کشاورزان  توسعه تأثیرپژوهشی به 

باشد. همچنین درصد کلی درصد بیشتر از سایر مناطق شهر می 5دهد که میزان فقر در این منطقه پژوهش نشان می

 توسعهدرصد بوده است. بنابراین  8/55و  8/28، 4/15آموزش، سالمت و ابعاد استاندارد زندگی در این منطقه به ترتیب 

 3چویانگافان و  باشد.ای مناسب نبوده است و فقر شهری در این مناطق بیشتر میای و حومهدر مناطق حاشیه شهری

. ایشان در این پژوهش اذعان پردازندیمضمن بررسی تجارب بین المللی به بررسی راهکارهای خروج از فقر  (2021)

 ایمنی هایشبکه شود، انجام ایمنطقه و بخشیتوسعه طریق از بزرگ مقیاس در فقر کاهش اینکه از ، قبلدارندیم

 هایشبکه چراکه. گیرند قرار پوشش تحت اندنبرده ایبهره توسعه و رشد از که را کسانی تا شود ایجاد باید اجتماعی

 شهرها به روستایی جمعیت از بزرگی بخش هستند و وقتی صرفهبهمقرون کشورها از بسیاری در مولد اجتماعی ایمنی

در پژوهشی به ( 2020و همکاران ) 4پوکو بوآنسی .باشد حمایتی طرح از بخشی باید نیز شهری فقر ،کنندمی مکاننقل

دهد که سطح تحصیالت و وضعیت اند. نتایج پژوهش نشان میبررسی جغرافیای فقر شهری در شهر کوماسی غنا پرداخته

باشند. در این راستا، مداخالت مدیران شهری در شهر کوماسی میاقتصادی از عوامل تأثیرگذار بر توزیع فقر -اجتماعی

های شغلی، بایستی نظارت بر تغییرات فضایی در توزیع و تمرکز های اجتماعی و فرصتعالوه بر ارتقای زیرساخت

با ای به سنجش فقر شهری در مطالعه( 2020و همکاران ) 5فضایی فقر و جلوگیری از گسست اجتماعی شهر باشد. نیو

دهد که ارزیابی فقر شهر در گوانگژو اند. نتایج مطالعه نشان میها و منابع چندگانه در گوانگژو چین پرداختهاستفاده از داده

منظور های مقیاس بزرگ و منابع متعدد باعث شناسایی همبستگی فضایی مثبت در سطح جامعه بهبا استفاده از داده

کارهایی را برای کاهش فقر در توان با استفاده از اطالعات، راهمی راحتیبهیده که های فقیر گردشناسایی افراد و پهنه

 گیری و اجرا ارائه کرد.گذاری، تصمیمسیاست عرصه

فقر در مناطق شهری نیازمند توجه بیشتر به ابعاد  بینانهواقعگفت شناخت و تحلیل  توانمیپیشینه تحقیق،  برتکیهبا 

از  تنهانه، بنابراین افراد فقیر شوندمیمسائل اجتماعی متمرکز  یابدمیاست. زمانی که فقر تمرکز  مسئلهاجتماعی این 

؛ این برندمیمالی خودشان، بلکه از اثرات و تبعات منفی محیط خشن اجتماعی خود نیز رنج  هایتنگدستیمشکالت و 

در حال  ایالعادهفوقت سرع در کشور ما با شهرنشینی هامدتتا . محیط اجتماعی هم عامل و هم معلول فقر است

که شهرنشینی مساوی با برخورداری بیشتر از امکانات و  افراطی به شهر در ایران، این بود . دلیل این گرایشگسترش بود

: هر نوع تغییر سریع و خارج از گویدمی شناسیجامعهبیشتر و بهتر برای زندگی است. یک قانون ساده  هایفرصت

: 2010و همکاران،  6)گربر گردد موجب آشفتگی و نابسامانی )تئوری آنومی اجتماعی( تواندمیدر جامعه انسانی  ایقاعده

 نامتعادلکه با تبدیل این شهر به مرکزیت استان و توزیع  ایگونهبه؛ مستثنا نبوده است از ایـن قاعـده اردبیلشـهر (. 9

. مجموع (1385)طرح جامع استان اردبیل،  استامکانات اشتغال در سطح استان باعث جذب مهاجرین به این شهر شده 
                                                           
1 . Alloush 

2 . Weldearegay 

3 . FAN & EunYoung CHO 

4 . Poku-Boansi 

5 . Niu 

6 . Gerber 
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که در  دهدمیافزایش جمعیت این شهر منجر شده است. بررسی اطالعات جمعیتی استان اردبیل نشان  این عوامل به

مرکز آمار  1385نظام شهری تسلط دارد. در سرشماری  کلت شهر بر نخس عنوانبهنظام شهری این استان، شهر اردبیل 

نفر  529374دارای  1395سرشماری سال  درنفر جمعیت و  418262ایران و تقسیمات استانی، شهر اردبیل دارای 

 هایپهنهبا این رشد سریع، فقر شهری نیز خود را در قالب  زمانهم (.1385-1395مرکز آمار ایران، جمعیت بوده است )

نیازمند  هاپهنهبرای بهبود وضعیت این  ریزیبرنامهدر این راستا . داخل و حاشیه شهر گسترش داده استدر  یرنشینفق

آمار فضایی و تعریف  هایروشاز طریق کاربرد  نیرنشیفق هایپهنهدر تعیین جغرافیایی  ویژهبهعلمی  هایروشاتخاذ 

شهری با رویکرد  در بیشتر موارد فقر کهازآنجایی. است یشهرمناسب برای تعیین ابعاد متفاوت فقر  هایشاخص

لذا پژوهش ، است پرداختهموثر بر فقر شهری اجتماعی  هایجنبهبه  اندکی مطالعات دی در کانون توجه بوده است واقتصا

در فقر اجتماعی و الگوی گسترش آن  هایگسترهشناسایی  اجتماعی موثر در این زمینه، به هایجنبهبر  تأکیدحاضر با 

 در یران شهریو مد ریزانبرنامه، گذاراناستیس ینه را برایزمتا  در شهر اردبیل پرداخته 1395تا  1385 هایسالطی 

در این  .نمایدفراهم  یدر محالت شهر اجتماعی تیالت مرتبط با فقر و محرومکاهش مشکمربوط به  هایگیریتصمیم

 از اردبیل یشهر هایبلوک اجتماعی در فقر پراکنش که این است است، مطرح پژوهش این در که اساسی راستا پرسش

 ؟کندمی تبعیت چه الگویی

 

 مبانی نظری

و  جتماعیا ،سیاسی ،یدقتصاا توالـتح براثرو  نماز طیآن در  ممفهوو  ستا شدهتعریف نگوناگو هایصورت به فقر

نمود: در تعریف تانسند بر فقدان منابع  یبندمیتقستعریف و  ناگوـگون تجها از توانمیرا  فقر. ستا تغییریافته فرهنگی

 1،)تاونسدو شرایط و امکانات معمول زندگی توجه شده است  هاتیفعالغذایی، مشارکت در  یهامیرژبرای کسب انواع 

اساسی در نظر گرفته و بر نسبی بودن مفهوم فقر در  یهاتیقابلمحرومیت از  صورتبهسن فقر را او (. 672: 1985

و  هاییدارابانک توسعه آسیا، فقر محرومیت از  ازنظر(. 225: 8319 2،)سن کندیم تأکیدمختلف،  یهازمانو  هامکان

باشد. بتو روانتری، به فقر از منظر فقر مطلق و فقر نسبی توجه نموده و میان  هاآنست که هر فرد مستحق ا ییهافرصت

ناتوانی در  عنوانبهناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی و فقر نسبی  عنوانبه. فقر مطلق شودیمتمایز قائل  دو این

 (.1901 3،تری)ران  است شدهتعریفزندگی در جامعه فعلی  یاستانداردهاکسب یک سطح معین از 

رویکردهای متداول  ازجملهقرار داده است. رویکرد پولی  موردبررسیهای متفاوتی منظرسازمان ملل متحد فقر را از 

گرفته  مدنظراستاندارد  عنوانبهزندگی را که  یازهایننتواند حداقل  اگر فردی آن بر اساسنگرش به مفهوم فقر است که 

در رویکرد  .شودیمآن را نداشته باشد، فقیر محسوب  یهانهیهزبه دست آورد و یا درآمد کافی برای پرداخت  شودیم

. در این رویکرد درآمد و شوندیمفقیر محسوب  ،کمتر از سطح استاندارد باشد هاآنافرادی که توانمندی توانمندی 

فقر یا  در آناست که  رویکرد مهم دیگر یعنی رویکرد اجتماعی متقابل بر هم داشته باشند. تأثیر توانندیمتوانمندی 

از یک جامعه قادر به مشارکت کامل در اجتماعی که در  ییهاگروهکه افراد یا  ردیگیممحرومیت اجتماعی زمانی شکل 

آشکارا از  طوربهاجتماعی این افراد  یهامشخصهو سایر  هاییتوانادرآمد،  درنتیجه، نباشند و کنندیمآن زندگی 

فقیر و فقر از منظر خود افراد  یهایژگیو در رویکرد مشارکتی است که درنهایتو  ردیگیمجامعه فاصله  یاستانداردها

: 1392بسیار موثر است )رشیدی و همکاران، البته سطح برخورداری و مشارکت اجتماعی در این رویکرد  .شودیمریف تع

                                                           
1 . Townsed 

2 . Sen 

3 . Rowntree 
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به خواهد شد.  چندبعدی ایپدیدهفقر اگر در شهرها شکل گیرد دارای اما  (.8:1386و میرزا ابراهیمی،  زادهحسن) (136

گوناگونی از قبیل کمبود دسترسی به اشتغال، خدمات و مسکن کافی، حفاظت  یهاتیمحروماین معنا که افراد فقیر از 

 بانک (.2002 1،)بانک جهانی رنج خواهند برد و امنیت و ایمنی شخصیاجتماعی، نبود دسترسی به بهداشت، آموزش 

و صرف  اندازپسرا در سطح پایین سـواد و باال بودن بعد خانوار که خود کاهش  شهرهادر  جهانی دالیل فقر اجتماعی

و حاجیلویی،  اینیفیشر) داندیمهزینه هنگفت برای بهداشت، آموزش، مصرف غذایی و مسکن را به دنبال دارد، 

در این زمینه خواهد  هادیدگاهشناخت و مقابله با فقر شهری در ابتدا نیازمند مطالعات دقیق در نظریات و  (.84:1390-67

اقتصاد ، اکولوژی شهری، رادیکالیسم و تعارض گرا، متفاوتی همچون نظریه انتقادی شهر، کارکردگرایی یهادگاهیدبود. 

 شدهارائههای فقیرنشین نظریات مختلفی گیری پهنهدر راستای شکل .شوندمیدر بررسی فقر شهری مطرح  سیاسی

گروه  نیا پردازانهی. نظرداننسبت داده یژن ساکنان آن نواح یبه پست را نیرنشیفق ینواح یریگشکلها است. اکولوژیست

 یباق ریفق ینواح نیها ساکن شوند، باز امحله نیدر ا زین یگرید یو نژاد یمهاجر قوم یهااگر گروه یمعتقدند که حت

 ینواح نیکه در ا ینه به افراد ،گرددبرمی هاآنخاص  یحبه نوا نیرنشیفق یهامحله نیمشکل ا ن،یخواهند ماند؛ بنابرا

وجود باعث به  اقتصادی، فرصت فقدان که کندمی بیان(. اسکار لوئیس در دیدگاه فرهنگ فقر 41، 2011 2،)رِن اندساکن

. (29، 2005 3،گردد )کیورلیمی فقر منجر گیریشکلو  فرهنگ اجتماع در تغییراتی به که شودمی ساختاری معایب آمدن

. یابدانتقال می آینده به گردد ومی درونی نسل، و وراثت طریق از که دارد دنبال فرهنگی به هاییواکنش تغییرات، این

را از  ایدئولوژیک و سیاسی یهاواسطه و روابط بروکراتی، عقالنیت شهرها،شهری سازمان اجتماعی  انتقادی هینظر

های پهنه گیری(. اقتصاد سیاسی فضا، شکل556، 2000 4،کند )بِرنرعوامل تأثیرگذار بر گسترش فقرش شهری ذکر می

 از ملی هایویژگی و سویک از جهانی مسلط هایقدرت و المللیبین روابط و مناسبات معلول سوم جهان در را فقیرنشین

بر نقش  تأکیدسیاست و اقتصاد است. مفهوم اقتصاد سیاسی با  متقابل بین طمتمرکز بر ارتبااین رویکرد . داندمی دیگر سو

 5الهاداری، و )سمات شودیماقتصادی دخالت دارد، مشخص  یهایریگمیتصمقسمتی از قدرت که در  ژهیوقدرت به

 یهانیزمو معتقدند که بهترین  نمودهثروت و قدرت در شهر توجه  عمحققان شهری، به توزی در این دیدگاه،(. 2012

ساختار شهر،  کنندهنییعوامل تع هاآنثروتمندان است. به اعتقاد  ق بهلشهر و بیشترین دسترسی به خدمات شهری، متع

اقتصاد سیاسی این است که  پردازانهینظرنقطه مشترک تمام . مادی ثروتمندان و کنش سیاسی دولت است عتعقیب مناف

دارند. اقتصاد سیاسی  تأکیدبر نقش سرآمدان اقتصادی و قدرتمندان سیاسی  خصوصبههمه بر نقش کنش انسانی و 

اقتصادی و سیاسی حادث در  ل شهری مستلزم آن است که محقق، حوادث شهر را به تغییراتئدارد که تحلیل مسا تأکید

 یهاگروهبر تضاد و تنازع  تأکیدنیز با  انیگراتعارض .این تغییرات، به تحلیل شهر بپردازد بچارچوکند و در ط جهان مربو

داند مختلف بر سر قدرت، ثروت و منزلت، فرد را در کانون توجه خود قرار داده و هرکسی را مسئول اعمال خود می

 یهاارتباطشرایط ساختار اقتصاد سیاسی دانسته که در دیدگاه رادیکالیسم، فقر را ناشی از  (.29، 2006 6،)داکالس و آرار

این دیدگاه، مشارکت همگانی و حرکت برای آزادی و  بر اساس. شودیمسیاسی و اقتصادی عادی متبلور  -اجتماعی

با سوگیری توسعه همگانی و مهار  ییهادولتزمینه را برای به قدرت رسیدن  تواندیمدموکراسی، رفاه و عدالت است که 

در  ینینشآلونکمعضالتی مانند: فقر، بیماری، بیکاری و  به خاطر(. امروزه 33: 1379فقر فراهم آورد )رئیس دانا،  یاشهیر
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 ردیپذیم تأثیراز رادیکالیسم  شهر گراییدرباره شهرنشینی و  شدهارائهجهان سوم، بیشتر نظریات اجتماعی  یشهرها

 (.422: 1373)شکوئی،

است و  شدهابانتخین پژوهش راهنمای نظری ا عنوانبهنظریه رادیکالیسم و اقتصاد سیاسی و فقر در پژوهش حاضر 

به  سیاسی را لیسم و اقتصادادیکار، تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر یریگشکلفرایند  (1در شکل ) که میانمودهسعی 

 تصویر بکشانیم:

 
 هایزهحوتر در گذشته بیش هادههتقل نگریسته شده است. فقر در مسئله مس صورتبهدر ایران پدیده فقر شهری کمتر 

 هایحوزهاجتماعی و در  هایعرصهو کمتر در  (396: 1397است )نیک پور و همکاران،  شدهمطرحاقتصادی و بهداشتی 

 هایدههدر  ابان آنو شهرنشین شدن شت جمعیتبوده است. تحوالت اجتماعی و اقتصادی، رشد سریع  موردتوجهشهری 

زندگی  هایخصیصهیکی از  عنوانبهاجتماعی و اختالف شدید طبقاتی را  هاینابرابریاخیر در ایران، پدیده فقر شهری و 

کالن  هایسیاستیکی از  عنوانبهن مبارزه با آ کهطوریبهبر زندگی شهری عارض نموده است.  سومیجهانشهرهای 

ر مقوله )همان(. آنچه د شودمیدرازمدت قلمداد  هایاستراتژیو هم  مدتکوتاه هایبرنامهکشور هم در  ریزیبرنامهنظام 

در قالب  توانیمرا  یی فقر، تبلور فضایی فقر در شهرهاست. تبلور فضایابدمیطالعات شهری اهمیت فقر در حوزه م

با مشکالت  نشینیحاشیهان غیررسمی و ، اسکناکارآمد هایبافته، دفرسو هایبافتفقر،  هایگسترهو بسط  گیریشکل

 .نمود را مشاهده دستازاینواردی م حاد مهاجران فقر، بیکاری، اشتغال کاذب، بار تکفل باال، خشونت و ناامنی و

 

 پژوهشروش 

 یفیتوص یهاروشـق مورداستفاده از نــوع یـت و روش تحقیماه ازنظراسـت و  یـاربردک هدف ازنظرق حاضر یتحق

 یهـاتیکمو  هاشاخصمنبع استناد  .اندشدهگردآوری یاکتابخانهصورت اسنادی و اطالعات به. است یلیتحل -

 یهاسـالطی در  اردبیلماری سرشماری عمومی نفوس و مسـکن شـهر آ یهابلوکو اطالعات  هاداده، شدهاستفاده

 یهابلوکما بر روی پژوهش  .باشدیماردبیل  استانداری یزیربرنامهمعاونت  ،اسآیجی یهانقشه و 1395-1385

 روشاز  در این شهرت فقـر ینشان دادن وضـع یبرا. صورت گرفته است 1395تا  1385طی دوره آماری شهر اردبیل 

 ، تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر رادیکالیسم و اقتصاد سیاسییریگشکلفرایند  .1شماره  شکل

1391، پورشارع: مأخذ  
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 یل الگوهایتحل یـده است. برایگرداستفاده  2اسآیجیآرک  افزاردر نرم 1داغ یهاـل لکهیتحل و ییفضا یخودهمبستگ

)وانگ و  گرددمیرابطه زیر محاسبه  وسیلهبهمقدار موران  .شده استـز از آماره موران استفادهین ینش فقر شـهرکپرا

 :(67: 2016 3فنگ،

(1) 

 

، موردمطالعهجغرافیایی موجود در منطقه  ضعداد کل عوارت n باشدمی j و i وزن فضایی بین عارضه Wij در رابطه فوق

Xi و Xj  در منطقه موردنظرمتغیر  شدهمشاهدهبه ترتیب مقدار i و j فضایی باید  خودهمبستگیمقدار ضریب  .است

رابطه زیر  توسطباشد. ضریب مورد انتظار موران  موردقبولاز ضریب مورد انتظار باشد تا الگوی پراکنش فضایی  تربزرگ

 .آیدمیبه دست 

(2) 

ود. نمره آماری نتایج استفاده ش داریمعنیتا از آن برای آزمون  شودمی گیریاندازه Z آزمون اهمیت موران توسط نمره

Z استانداردشدهمقدار  عنوانبه I  (68: 2016)وانگ و فنگ،  آیدمیست دکه توسط رابطه زیر به  شودمیدر نظر گرفته: 

(3) 

 

 (I )SD ( وI )E  انحراف معیار و میانگینی از  دهندهنشانبه ترتیبI در ادامه  (.230: 2010 4همکاران،)دای و  باشندمی

لکه  عنوانبهزمانی یک عارضه استفاده شد.  5داغ از آماره گتیس ارد جی  هایلکهاز توزیع فضایی  تردقیقجهت کشف 

که در مجاور آن قرار دارند، مقادیر زیادی داشته باشند. آماره کتیس  هاییعارضهکه هم خودش و هم  شودمیداغ تلقی 

 (.40: 2005و همکاران،  6مرجم) شودمیزیر محاسبه  صورتبهارد جی 

 

(4) 

 

 

 

را نشان  هاعارضهکل  تعداد nو  i ،jوزن فضایی بین عارضه و  j، Wijمقدار خصیصه برای عارضه  Xjدر این فرمول 

 دهدمی

 هاشاخصو  رهایمتغمعرفی   -

 مورد موضوع را از یاجنبههرکدام  که است ییهاشاخص تعیین به نیاز دیگر مفاهیم اغلب مانند فقر سنجش یبرا

 موضوع اجتماعی واقعیت بر که شوند داده اولویت ییهـاشـاخص ، بههایابیارزشـ ایـن در باید اصوالً. دهند قرار ارزیابی

 به اجتماعی شاخص 21 از استفاده با حاضر پژوهش بنابراین در .باشـند یـریگاندازه و یبررسقابل سهولت به و منطبق

 معرفی را تحقیق یهاشاخص وها مؤلفه 1 شماره جدول. است پرداختهموردمطالعه  محدوده فقر در شناسایی و تحلیل

 :دینمایم
                                                           
1 . Hot Spot Analysis 

2 . ARC/GIS 

3 . Wang & Fang 

4 . Dai 

5 . Getis-Ord- Gi 

6 . Gemmer 
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 پژوهش هایشاخصو  هامؤلفه .1 شماره جدول

 

 هایافتهبحث و 

 1385سال  یآمار یهابلوک یهادادهاز  فقر شهری در شهر اردبیل، یهاگسترهو تعیین  ییفضا ینابرابر یبررس یبرا

 یهاشاخصهمه  یداغ برا یهالکه آن، تحلیل یهاتیقابلبا استفاده از  اسآیجیآرک افزار و در نرماستفاده  1395و 

محاسبه  هادادههمه عوارض موجود در  یآماره گتیس ـ ارد جی را برا این تحلیلاست.  شدهانجامدر پژوهش  مورداستفاده

زیاد یا کم  با مقادیر هاداده هابلوکنشان داد که در کدام  توانیم شدهمحاسبه Zبا توجه به امتیاز  . همچنینکندیم

و لکه  شدهیبندخوشه یباشد مقادیر باال به میزان زیاد تربزرگ Z هرچه امتیاز این تحلیل اساسبر . اندشدهبندیخوشه

تر باشد به معنی کوچک Z نیز باید گفت هر چه امتیاز یآمار ازنظرمنفی و معنادار  Z. در مورد دهدیمتشکیل  داغ را

از  هرکدامداغ برای  یهالکههستند. در این مرحله تحلیل  سرد یهالکهشدیدتر مقادیر پایین بوده و نشانگر  یبندخوشه

 شدهداده( نشان 3و  2این مرحله در جدول ) مورداستفاده 1یهادادهمیانگین است؛  شدهانجامپژوهش  یهاشاخصزیر 

 است.

 

 1395-1385شهر اردبیل طی دوره  یهابلوکتعداد و درصد هر یک از سطوح نابرابری در  .2 شماره جدول

 یهابلوکطبقات 
 شهری

 1395سال  1385سال 

 درصد تعداد درصد تعداد

 4/21 1411 15/23 1262 خیلی محروم

 3/25 1700 75/29 1530 محروم

 7/23 1523 70/25 1322 متوسط

 6/21 1418 89/17 920 برخوردار

 3/12 830 1/2 108 برخوردار کامالً

 100 6439 100 5142 جمع

 

درصد در وضعیت  53 بلوک شهری در شهر اردبیل، حدود 5142، از بین 1385بر اساس اطالعات جدول فوق، در سال 

برخوردار قرار  کامالًدرصد در وضعیت برخوردار و  21درصد در وضعیت متوسط و حدود  26خیلی محروم و محروم، 

و این  باشدیملوک شهری ب 6439در بین  33، 23، 46نیز این درصدها به ترتیب  1395داشتند. بر اساس اطالعات سال 

بت به سال نس 1395اجتماعی در سال  یهاشاخصشهری اردبیل از لحاظ  یهابلوککه  باشدیماین  دهندهنشانامر نیز 

 در وضعیت بهتری قرار دارند. 1385

و  شدهپرداخته هاشهنق، به تلفیق هاشاخصاز  هرکدامدر این مرحله بعد از مشخص شدن نقاط سرد و داغ برای 

است )شکل  شدهبندیطبقهسطح  5با توجه به شاخص موریس در  1395و  1385برای هر دو دوره نقشه نهایی  درنهایت

 (:3و  2

                                                           
است. در این قسمت به دلیل اجتناب از طوالنی شدن  قرارگرفته موردبررسی 1395و  1385در دو دوره  موردنظرشاخص  21. با توجه به اینکه تعداد 1

 بسنده شده است. هادادهخام خودداری شده و به ارائه میانگین این  هایدادهگزارش، از ذکر ارقام مربوط به 

 هاشاخص مؤلفه

 اجتماعی

، جرتتراکم جمعیتی، بعد خانوار، جمعیت معلول، مها

نسبت مهاجرت زنان، نرخ نسبت مهاجرت مردان، 

نرخ  اشتغال، نرخ اشتغال زنان، نرخ اشتغال مردان،

 بیکاری، نرخ بیکاری مردان، نرخ بیکاری زنان،

 یمالتعلالزمنسبت جمعیت  ،یمالتعلالزمنسبت جمعیت 

وادی، نرخ زن، نرخ باس یمالتعلالزمنسبت جمعیت  مرد،

 ، نرخسوادییب، نرخ مردان یباسوادزنان، نرخ  یباسواد

 زنان، سوادییبمردان، نرخ  سوادییب
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 1385، شهری اردبیل هایبلوکاجتماعی مؤثر بر فقر شهری در  هایشاخصوضعیت  .2شماره شکل 

 

 
 1395 ،شهری اردبیل هایبلوکاجتماعی مؤثر بر فقر شهری در  هایشاخص: وضعیت 3شکل 

 

در هر دوره  یسوادیب، نرخ معیتی، نسبت معلولیت، نرخ بیکاریاز قبیل تراکم ج ییهاشاخصپراکنش فضایی 

 شمال غربیبا نسبت باالی میانگین در حوزه غربی و  ییهابلوککه اکثریت  دهدیمدر شهر اردبیل نشان  موردبررسی

ی شمال غربی و غربی شهر و محالت جداشده از شهر و هابخشپراکنش فضایی بعد خانوار نیز  . دراندشدهواقعشهر 

که علت این  باشندیمدارای بیشترین میزان خانوار با بعد خانوار بیش از میانگین  ی بزرگراه بسیجسوآنقرارگرفته در 

ی درون رینگ صفر هاپهنه. نواحی مرکزی شهر و نمود وجوجستروستایی این محالت  یهاشهیردر  توانیمموضوع را 

 میزان بعد خانوار را دارند. نیترنییپاشهر 

آن  دنبالاقتصاد ملی و به  یهااستیسنظری پژوهش عنوان شد، که در مدل مفهومی و چارچوب  گونههمان

و تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر مکتب اقتصاد سیاسی  یریگشکل، یکی از دالیل مهم روستا شهری یهامهاجرت

نیز کارکرد نامناسب اقتصاد ملی در فراهم کردن امکانات به  موردمطالعه. در محدوده (1391)شارع پور،  باشدیم

هم در بخش  یررسمیغگسترده از روستاهای اطراف به شهر اردبیل منجر شده و همین امر گسترش بخش  یهامهاجرت

ث خود باع دنبالتمامی این موارد به  درنتیجهکار، هم در بخش خدمات و هم در بخش مسکن را به دنبال داشته است و 

 موردمطالعهاجتماعی  یهاشاخصکه بسیاری از  ایگونهبهفقر شهری در این نواحی شده است.  یهاخوشه یریگشکل
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محسوسی باالتر از سایر  کامالً  طوربهو گسترش فقر شهری دارند، در این نواحی  یریگشکلمنفی بر روند  تأثرکه 

 .باشدیممناطق شهری اردبیل 

آباد، سـیدآباد، اروج آبـاد، مالباشـی، مالیوسـف، آبـاد، حسـینپراکنش نسبت مهاجرت، محالت پناه هاینقشهبر اساس 

. باید توجـه داشـت کـه اندبودهپذیرای بیشترین نسبت مهاجرین  مهرآباد، کلخوران، نیار، شهرک سبالن و شهرک توحید،

به جمعیت محالت، نوع مهاجرین واردشده نیز حـائز اهمیـت  هاآنعالوه بر تعداد مهاجرین واردشده به محالت و نسبت 

که اکثریت مهـاجران در محـالت دور از مرکـز شـهر را  باشدمیگرفته در شهر حاکی از آن فراوانی هست. پیمایش انجام

صـادی و دارای پتانسـیل اقت اندشدهسوی شهر روانه که به دالیل متعددی به دهندمیمهاجران روستاهای اطراف تشکیل 

ارزان و خـدمات  یهـانیزمبه دلیل وجود  .اندشده، لذا مجبور به اسکان در نواحی بافاصله از مرکز شهر باشندنمیباالیی 

را  هـابخشاطراف کـه تـوان تملـک مسـکن در سـایر  یروستاهاو  شهرها، اکثر مهاجرین هاعرصهدر این  شهریپایین

 نامنسـجممحالت فقیرنشین با ساختار اجتمـاعی  یریگشکلو این امر باعث  اندداکردهیپاسکان  هاعرصهنداشتند در این 

بـه ایـن محـالت  یشـرق از آذربایجـان و جـدا شـدن اردبیـل 1370پس از  یهاسالدر  عمدتاًشده است. این مهاجرین 

وارد چرخه اصلی اقتصادی شهر شـوند. در ایـن شـرایط نیـز بـر  اندنتوانسته شانیاقتصاد، اما به سبب ضعف اندواردشده

شـهری  نانینشـهیحاشراهبردی برای توانمندسازی مهاجرین که اکنون  یهااستیسمبنای مکتب اقتصاد سیاسی، فقدان 

امـر  ، به ناتوانی این مهاجرین در ورود به بخش رسمی و طرد اجتماعی آنان منجر شـده و ایـندهندیماردبیل را تشکیل 

 نیز به تولید و بازتولید فقر شهری در اردبیل دامن زده است.

در  یگذارهیسرماکارگران و کاهش  یدستمزدهابر مبنای مکتب رادیکال، شکاف زیاد بین فقیر و غنی، سطح پایین  

 یهاخوشه یریگشکلدر شهر اردبیل نیز  (.33: 1379 )رئیس دانا، گرددیمتجهیزات باعث تولید و بازتولید و تداوم فقر 

که همین شکاف بین غنی و فقر و  ایگونهبهبارزی بر مبنای نظریات این مکتب قابل توجیه است.  طوربه فقیرنشین

فضاهای  یریگشکلمدیریت شهری در تجهیزات و تسهیالت محالت فقیرنشین باعث  یهایگذارهیسرماکاهش 

 دوقطبی در شهر اردبیل شده است.

به دسترسی نامناسب به خدمات تجاری، بهداشتی و درمانی، عدم  توانیمبارز محالت فقیرنشین اردبیل  یهایژگیواز  

باز و مناسب تفریحی، درصد باالی  یفضاهاخدماتی و اکولوژیکی، کمبود شدید  یازهاینتطابق افزایش جمعیت با 

 کرد. و تحصیالت پایین جمعیت، عدم مهارت و تخصص نیروی شاغل اشاره یسوادیب

فقر  یهاگستره، علت قرارگیری این گستره در میان کندیمپیروی  یترمتفاوتمرکزی شهر نیز از الگوی  یهاپهنه

فرسودگی بافت مرکزی، گسترش شهری، خروج  جهیدرنتشهری، تبعیت این بخش از پدیده زوال شهری است که 

 یهابخشپدید آمده است. در مقابل این محالت، شرایط ساکنین  یربومیغبا مهاجران  هاآنساکنان بومی و جانشینی 

 .شودیمشهر به لحاظ اجتماعی بسیار مطلوب ارزیابی  شمال شرقیجنوبی و بخشی از 

برای نشان دادن الگوی توزیع و ، در این مرحله 1395 و 1385 یهاسالشهری اردبیل در  یهابلوک یبندطبقهپس از 

مار فضایی آشده است. ابزار فضـایی استفاده یخودهمبستگو از ابزار  اسآیجیآرک افزار پراکنش این نابرابری، از نرم

فضایی است  یهاداده دربارهتحلیلی برای تحقیـق  یابزارها ترینمهمو  نیتریکاربردفضایی( یکی از  یخودهمبستگ)

 Iآماره موران  بـه و رودیمـکاررفته به مکان و فضا در هادهیپد و عوارض توزیع و پراکنش یالگوها تحلیل نهیکه درزم

 صورت تصادفی،به که عـوارض دهدیماست. نتایج این تحلیل در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی نشان معروف 

 هاداده باشـد،+( 1) نزدیک به عدد مثبت . اگر مقدار شاخص موراناندشدهعیدر فضا توز یاخوشهپراکنده یا 

باشد،  (-1است و اگر مقدار موران نزدیک به عـدد منفی ) یاخوشه هاآنفضایی دارند و الگوی پخش  یخودهمبستگ

ن اسـت کـه هـیچ آ صـفر فرضیهپراکنده است. در مورد ایـن ابـزار  هاآناند و الگوی پخش گسستهازهم هادادهنگاه 
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(. در 66:1390ندارد )عسگری،  وجود مدنظر جغرافیایی عوارض با مرتبط صهفضایی بین مقادیر خصی یبندخوشه نـوع

 شدهدادهدر شهر اردبیل نشان  1395و  1385فضایی الگوی نابرابری سال  یخودهمبستگ(، نمایش عددی 4و  3جدول )

 است:
 

 1385 ،)آماره موران( برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل تحلیل خودهمبستگی فضایی یعدد خروجی .3شماره جدول 

 100517/0 شاخص موران

 -000603/0 شاخص مورد انتظار

 000065/0 واریانس

 z 550695/12 امتیاز

 p 000000/0مقدار 

 

1395 اردبیل،لگوی فقر اجتماعی شهر )آماره موران( برای ا تحلیل خودهمبستگی فضایی یعدد خروجی .4 شماره جدول  

 137205/0 شاخص موران

 -000604/0 شاخص مورد انتظار

 000180/0 واریانس 

 z 682324/10امتیاز 

 p 000000/0مقدار 

 

 137205/0برابر با  1395و برای سال  100517/0 برابر با 1385برای سال  شدهمحاسبهدر این پژوهش شاخص موران 

 یهادادهنتیجه گرفت  توانیم برابر با صفر است. پی از یک است و از سوی دیگر مقدار ترکوچک مقادیراین . باشدیم

است، بنابراین الگوی فضایی  فضایی هستند و چون مقدار موران مثبت و نزدیک به یک یخودهمبستگدارای  موردنظر

(، نمایش 5و  4شکل ) بوده استمتمرکز و  یاخوشه صورتبه 1395و هم در سال  1385هم در سال در شهر اردبیل فقر 

 :دهدیمرا نشان  هالیتحلگرافیکی این 

 

 
 1385 ،)آماره موران( برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل تحلیل خودهمبستگی فضایی گرافیکی نمایش .4شماره شکل 
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 1395 ،)آماره موران( برای الگوی فقر اجتماعی شهر اردبیل تحلیل خودهمبستگی فضایی گرافیکی نمایش .5 شماره شکل

 

ای بودن باشد، به معنی خوشه« 1»فضایی مثبت و عددی نزدیک به  یخودهمبستگاگر میزان ضریب  دیگرعبارتبه

ای بودن توزیع دلیل بر خوشه شدهمحاسبهتوزیع فضایی عوارض مکانی است. اما فقط مثبت یا زیاد بودن میزان ضریب 

منفی زیاد در فرایند تعیین فضایی  Zعوارض نیست و بایستی شرط دومی هم رعایت شود. این شرط دوم داشتن ارزش 

و سال  1385در سال  برای فقر اجتماعی در سطح شهر اردبیل شدهمحاسبه Zعوارض است، با توجه به اینکه ارزش 

 99(، توزیع فضایی این شاخص با اطمینان باالی 68/10و  55/12) ، مقدار عددی مثبت و بزرگی داردبه ترتیب 1395

 کند.ای تبعیت میدرصد از الگوی خوشه

این  یاخوشهبیانگر توزیع  1385فقر اجتماعی برای سال  فضایی یخودهمبستگ ضریب محاسبهنتیجه حاصل از 

 فضایی یخودهمبستگضریب  .در بخشی از شهر است فقراین مسئله بیانگر تمرکز . است اردبیلدر سطح شهر شاخص 

 .دهدرا نشان می فضایی یخودهمبستگمیانگین محاسبات شاخص  ج( نتای4) شمارهبوده است. شکل  100/0آن برابر با 

 این یاخوشهبیانگر توزیع نیز  1395برای سال  فقر اجتماعی فضایی یخودهمبستگضریب  محاسبهنتیجه حاصل از 

ضریب  که بیانگر تمرکز فقر در مناطقی از شهر نسبت به مناطق دیگر است. است اردبیلدر سطح شهر  شاخص

میانگین خودهمبستگی محاسبات شاخص  ج( نتای5) شمارهبوده است. شکل  12/0آن برابر با  فضایی یخودهمبستگ

 .دهدرا نشان می فضایی

فقر و نابرابری فضایی شهر اردبیل،  یاخوشهالگوی  دهدیمنشان  هانقشهکه نتایج نمایش گرافیکی و  طورهمان

در  هاخوشهشمالی غربی و غرب قرار دارند و تمرکز این  شمالی، یهاقسمتدر  ترشیبمحروم و خیلی محروم  یهاخوشه

 یهابافت. این هستروستایی به کالبد شهر  یهاهستهاز پدیده خزش شهری و ادغام  متأثرعمده  طوربهاین قسمت 

چه به لحاظ کالبدی چه به لحاظ اقتصادی و چه به  هاآن یریگشکلشرایط حاکم بر  لیبه دلدر کالبد شهر  شدهادغام

 .شودیم شهرهادوگانه در سطح  یهاقطب یریگشکلو ناپایدار بوده و باعث  ریپذبیآسلحاظ اجتماعی دارای بافت 

 

 گیرییجهنت

آن داریم. به نظر  یزیربرنامهت است که سعی در جه ایپدیدهدر گروه شناخت درست از  یابرنامهاصوالً موفقیت هر 

 جامعه هردر  فقر ضعیتو سیربرصورت نگرفته است. بنابراین  درستیبهفقرزدایی  یهابرنامهکه این شناخت در  رسدیم

 توالـتح نداز رو کیدر به فقر سنجش .ستا میتومحرو  فقر اـب رزهمبا یابری زیردر برنامه مقد لیناز آن، او گاهیو آ

 تتصمیما توانندیم یزانربرنامه ،درنتیجه؛ دهدیم هـئارا رـفقاز  سجمـمن یصویرـت ن،اـمز لوـطو در  شودیم منجر فقر



 1401 زمستان ،4 شمارۀ ، 54 دورۀ انسانی، جغرافیای هایپژوهش                                                                             1336

. در بحبوحه این اقدامات نیز نزاع بین عین و ذهن یا به عبارتی هندد منجارا ا زمال تماادـقو ا دـکنن ذتخارا ا زمال

رفع فقر، بیش از هر چیزی نمایان است. در  یهاکوشش، نگرش کمی و کیفی جهت به فرجام رسیدن تریامروز

که  ایگونهبهاست.  شدهدگرگوناجتماعی،  -فرهنگی یهاشاخصبر  تأکیداخیر این نزاع به نفع نگرش کیفی و  یهاسال

توسعه و رفع فقر توجه بسیاری شده  تسریع بخشو  کنندهیلتسه عنوانبهاجتماعی  یهاشاخصدر ادبیات امروز به نقش 

شرایط شناسایی بهتر مناطق با  ،هاشاخصتحلیل فضایی این  ؛ لذااما شناسایی عوامل فقر شهری کافی نیست است.

اهای در فضآگاهانه، نابرابری  هاییاستسن مناطق و اتخاذ تصمیمات و ای یابیمکان. با نمایدیم پذیرترامکانرا  امناسبن

 ریزیبرنامهنخستین قدم در مسیر  موردنظربنابراین آگاهی از وضعیت فقر در منطقه . شهری بهتر کاهش خواهد یافت

مطالعات تطبیقی آن،  . تعیین گستره فقر وباشدمیبرای مبارزه با این پدیده و پیامدهای ناشی از آن در محیط شهری 

 توانندمیمحلی هم بهتر  هایدولت و نمایدمیفقر و تغییر و تحوالت آن را در بستر زمان بیشتر مشخص  جاییجابه

همیشه ارتباط معناداری بین  کهازآنجاییقرار دهند.  موردحمایتمناطقی را که در وضعیت بدتری از لحاظ فقر هستند را 

شهری باید نسبت به دیگر  دارمسئله هایبافتبهسازی و نوسازی  هایبرنامهوضع مسکن و فقر شهری وجود دارد، 

برای آگاهی از نوع  هاپژوهش گونهاینانجام  روازایندولت محلی قرار گیرد.  هایارگانکاهش فقر در اولویت  هایبرنامه

 سنجش تغییرات آن امری ضروری است. پراکنش فقر شهری و

 ترینمهم، شهر اردبیل اییهحاش یدر نواح فقر خصوصاً دهیگسترش پدکه  دهدیمدر این راستا این پژوهش نشان  

و روستایی به محدوده این شهر  یهابافتروستایی و الحاق  یهامهاجرتبا  ریاخ یهاسال یست که طا شهر نیمشکل ا

در  همدآ دجوو به تمعضال دبعاا سنجشو  شناساییبه اینکه . با توجه است یافتهافزایش ،نشینییهحاشگسترش امر 

 ،ستا نسانیا یهااز ارزش برخاسته تیورضر بلکه ،یبرانابرو  فقر کاهش یابر تیورضرتنها نه اردبیل یهرـش یهابلوک

و با فراخوانی  شدهاستخراج، 1395و  1385آماری سال  یهابلوکشاخص اجتماعی از اطالعات  21لذا در این پژوهش 

 است. شدهپرداختهبه بررسی وضعیت فقر و نابرابری در شهر اردبیل ، تاسآیجیآرک  به محیط هاشاخصاین 

درصد در وضعیت خیلی  53، حدود 1385بلوک شهری در شهر اردبیل در سال  5142از بین  آمدهدستبهبر اساس نتایج 

برخوردار قرار داشتند. در  کامالًدرصد در وضعیت برخوردار و  21درصد در وضعیت متوسط و حدود  26محروم و محروم، 

این  دهندهنشانو این امر نیز  باشدیمبلوک شهری  6439در بین  23،33، 46نیز این درصدها به ترتیب  1395سال 

در وضعیت  1385به سال  نسبت 1395اجتماعی در سال  یهاشاخصشهری اردبیل از لحاظ  یهابلوککه  باشدیم

 بهتری قرار دارند.

 یهابخشبیشتر شامل  باشندیماجتماعی در وضعیت خیلی محروم  یهاشاخصبه لحاظ دوره دو که در هر  ییهابلوک

، آبادسلمانو غربی شهر مانند محالت  شمال غربی یهابخشمحالت و مناطق واقع در  خصوصبهشهر  اییهحاش

در  تقریباً با وضعیت محروم نیز، یهابلوک. شوندیمو ...  آبادکاظمو  یدآبادس، آباداسالم، آبادینحس، آبادپناه میراشرف،

ی شهر و غرب شمال غربی یهابخشدر  نسبتاً هابلوکاما تمرکز این  خورندیمشهر اردبیل به چشم  گانه 4تمامی مناطق 

الحاق شده  یروستاها نامناسبوضعیت  موردمطالعهبیشتر است. نکته شایان توجه در بحث توزیع فضایی فقر در محدوده 

جز مهاجران  کهازآنجایی. ساکنین این مناطق شوندیممحالت شهری شناخته  نام باکه در حال حاضر  باشدیمبه شهر 

 پذیریبآسجز محالت  موردمطالعهدر هر دوره  هاپهنهاین  روستایی هستند، در وضعیت نامناسب اجتماعی قرار دارند.

فقر  یاخوشهن تحلیل خودهمبستگی فضایی موران، بیانگر پراکنش یهمچن .اندشدهشناساییاجتماعی به لحاظ فقر 

و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی فضایی در این شهر  بود 1395و  1385 یهالسا، در شهر اردبیلدر اجتماعی 

 و کالن هایسیاست بر بودن مبتنی باوجود فقرزدایی در شهر اردبیل هایبرنامه در گروه این شناخت شده است.

فقرزدایی در  هایبرنامه کردن ایمنطقه و شود. محلی هم اجرا ایمنطقه و محلی صورتبه باید فراگیر، هایریزیبرنامه
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 و منطقه ینیازها و استعدادها امکانات، با هماهنگی جهت در هابرنامه بیشتر پذیریانعطاف به منجر موردمطالعهمنطقه 

 آن با همسو و مختلف هایبرنامه اردبیل شهر سطح مختلف مناطق در که است یضرور بنابراین خواهد شد. هامحله

 درآید. اجرا بهدولت محلی  مرکزی وتوسط دولت  مناطق

 

 تقدیر و تشکر
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