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 چکیده
 توسعه، حال در کشورهای از بسیاری ماننده ايران در غیررسمی هایسکونتگاه

 .شهرهاست در فضايی و افزايش فقر هایبریلنابرا رشد به رو روند از نمودی

 ارهاش شهر شمال از هايیبخش به توانمی تبريز شهر در سکونت، شیوه از اين
رو هدف اين از .اندگسترش در حال سرعتبه خود، خاص مکانیسم با که نمود

ه نشین شمال شهر تبريز و مقايسسنجش فقر اجتماعی در مناطق حاشیهاين مقاله 
نظر  و از تحلیلی -توصیفی  نوعنظر  از حاضر باشد. تحلیلآن با شهر تبريز می

لب غا رويکرد بررسی، مورد هایمؤلفه به توجه با باشد کهماهیت کاربردی می
 رد تبريز شهر لشما نشینانحاشیه آماری جامعه. است بر تحقیق از نوع کمی

 های اين پژوهش از سرشماری عمومی نفوس و مسکنداده باشد ومی 1390 سال
 شده است. برای های آماری( استخراجمرکز آمار ايران )بلوک 1390 سال
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 مورد محدوده در اجتماعی فقر پراکنش دادن نشان و هاداده اين وتحلیلتجزيه
های پژوهش نشان يافته .است ديدهگر استفاده Arc/GIS افزارنرم از مطالعه

 که باشدمی بلوک 2116 دارای 1390مطالعه در سال  مورد دهد که محدودهمی
 بلوک 465 مطلوب، وضعیت در درصد 56/8 معادل بلوک 181 تعداد اين از

 درصد 81/23 معادل بلوک 504 مطلوب، نسبتاً وضعیت در درصد 98/21 معادل
 نامطلوب نسبتاً وضعیت در درصد 61/26 دلمعا بلوک 563 متوسط، وضعیت در

 همچنین. دارند قرار نامطلوب وضعیت در نیز درصد 04/19 معادل بلوک 403 و
 از رتمطلوب شهر متن به نزديک هایبلوک در اجتماعی هایشاخص اين کیفیت

باشد يعنی پراکنش فقر اجتماعی به حاشیه شهر گرايش می ایحاشیه هایبلوک
 دارد.

 ريز.نشین، تبتحلیل فضايی، فقر شهری، مناطق حاشیه کلیدي: يهاهواژ
 

 مقدمه
 کیي که بود خواهند مواجه بزرگی هایچالش با ترديد بدونِ يکم و بیست قرن شهرهای

 شهری فقر از ترعمیق روستايی فقر هرچند. هاستآن در 1فقر تمرکز هاآن ترينمهم از

 هایتفرص به مردم دسترسی و برخورداری و تسکون در بااليی توانايی از شهرها و است

 سرعت با توسعه،درحال کشورهای در ويژهبه شهری، فقر اما برخوردارند، بهتر زندگی

 سهم حاضر حال در(. UNFPA, 2007: 15است ) گسترش در حال باالتری حجم و بیشتر

 انکب گزارش .(Ravallion, 2001: 1)است  افزايش حال در فقرا کل از شهری بخش

فقیر  افراد تعداد. است شده شماری کم جهان فقرای تعداد که است آن از حاکی جهانی

 يافتهکاهش سختیبه گذشته در دهه( کنندمی زندگی روز در دالر يک از کمتر درآمد با که)

 بنابراين. است جهان ساکن نفر 5 هر در يک از بیشتر يا میلیون 1.2 نزديک حدوداً و است

 يکی فقر، کاهش (.Spoor, 2005: 36) شودمی ترمستحکم فقیر کشورهای از خیلی در فقر

                                                           
1. POVERTY 
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 تحقیق و بسط بر که تأکیدی با کشور اقتصادیتوسعه  یهابرنامه در. است توسعه اهداف از

 ماده در که اين جمله از. است يافته مضاعف اهمیت فقر کاهش گرديده، 1اجتماعی عدالت

عهده  بر 2نابرابری و فقر کاهش برای متعددی کالیفت توسعه، چهارم برنامه قانون 95

 و شناخت بدون توسعه اهداف تحقق(. 1384 چیل، ارضروم) است شده گذاشته دولت

 و فقر رب اقتصادی متغیرهای اثر مانند آن بر مؤثر عوامل فقر و وضعیت از علمی ارزيابی

 نآ از تربیش فقر مبحث. بود نخواهد ممکن و پذيرامکان مناسب راهکارهای جستجوی

 تهديد را انسانی کرامت و اندازدیم خطر به را اجتماعی حیات که دارد اهمیت جهت

 یگوناگون یهافرآيند ستمیقرن ب یهادهه نیدر واپس (.1379 کالن، اقتصاد دفتر)کند یم

 یکيشده است که  "3یفقر شهر" اي "شدن فقر یشهر"ای به نام گیری پديدهموجب شکل

ديگر عبارتیبه اي 4یررسمیغ یهاسکونتگاه یابيآن در ساخت  یکالبد یهااباز بازت

 سکونت نوعی نشینی،حاشیه (.44: 1383پور،  یيافته است )جواهر تبلور "5ینشینحاشیه"

 و بدیکال اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ابعاد تمامی در که است شهری فضای در

 ,Goit) دهدیم نشان را اساسی یهاتفاوت شهر در دموجو سکونت انواع ساير با حقوقی

 غیرقانونی و غیررسمی یهاسکونتگاه شهری، داخل فرسوده محالت(. 116 :1994

 ظامن در شفاف مقررات و قوانین وجود عدم نشانگر کهاند سکونت شیوه اين از یهانمونه

 . ناپايداری(Khalifa, 2011: 40)است  شهرها اقتصادی شرايط نابسامانی و ريزیبرنامه

 ،سوم جهان کشورهای در شهری مناطق یهاستمیس عناصر و ساختار ناکارآمدی از حاصله

(. Nahiduzzaman, 2006: 4) است کرده ايجادها سکونتگاه اين در را اساسی هایويژگی

 دباشیم قانونی و اجتماعی، فرهنگی کالبدی، هایويژگی شامل هاويژگی اين نيترمهم

(Asia Social Issues program, 2001) با توجه به مطالب فوق بررسی اين نوع از .

ی موجود در شهرها هاینابرابراز منظر امکانات و کمبودها و پژوهش در مورد  هاسکونتگاه

                                                           
1. Social inequality 
2. Inequality 

3. Urban poverty 
4. Informal settlement 

5. Marginal settlement 
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 قرف ارزيابی رو هدف اين تحقیق. ازاينباشدیمناپذير )متن و حاشیه( ضرورتی اجتناب

ین همچن و آن با متن شهری هسيمقاتبريز و  شهر شمال ننشیحاشیه مناطق در اجتماعی

 نفر هزار 400حدود  بودن دارا با تبريز شهر .آن است بهبود برای راهکارهايیارائه 

 خود ناخوانده شهروندان از بخش به اين را مسکونی واحد هزار 70 تعداد نشین،حاشیه

شامل  را شهروندان %30 حدود شهر کل جمعیت با مقايسه در مقام. است داده اختصاص

 محیطیزيست و اجتماعی، اقتصادی کالبدی، متعدد مسائل با اکنونهم مناطق اين. شوندیم

ضرورت و اهداف تحقیق، درواقع اين مطالعه در پی پاسخگويی است. با توجه به مواجه

 باشد:یمی زير هاسؤالبه 

ه يز از چنشین شمال شهر تبرپراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه  -

 ای يا پراکنده(؟)لکه کندیمالگويی تبعیت 

يی بین فضاهای دوگانه شهری )متن و حاشیه( ازنظر فقر هاتفاوتچه   -

 شهر تبريز وجود دارد؟اجتماعی در کالن

 

 پیشینه تحقیق
رمان شده است. و در کشو ستهيمسئله نگر کيصورت کمتر به یفقر شهر دهيپد ران،يا در

 اي يیایشده است تا در عرصه جغراف مطرح یو بهداشت یاقتصاد هایزهحودر  شتریفقر، ب

 یرا درباره فقر شهر یمطالب توانمی قاتیتحق نياز ا یبرخ در. البته یشهر هایحوزهدر 

 دانانیعالقه جغراف از موضوعات مورد یکي ینشینحاشیه مسئله یبه دست آورد، از طرف

ازجمله  افت،ي توانمیباب  نيرا در ا یآثار 60ه دهه ويژو به 50بوده است. از دهه  یرانيا

(، مهاجرت 1364) کازرونیو کاظم  زادهیاز محمد عل رانيدر ا ینیکتاب مهاجرت و شهرنش

 و در همدان ینشینمطالعه حاشیه ،(1366) یاکبردر شهر زابل از عبداهلل  ینشینو حاشیه

(، 1351 احسنو  رومندی، بندرعباس )ن(یو کازرون رومندی)ن ، اهواز(1352 احسنکرمانشاه )
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(، بوشهر )موسسه مطالعات و 1358 ای)ازک آباد(، اسالم1353 زاهدانی)زاهد  کرمان

 (.1361 ،ریزاده دل نی، حس1354 ایيشکو) زي(، تبر1351 اجتماعی قاتیتحق

 سالدر  ،یحالج بیشده است. ازجمله حبنوشته نهیزم نيدر ا زین هايینامهپايان

 یدرآمد نمونه موردريزی اسکان مهاجران کمعنوان برنامهنامه خود را بهايانپ ،1381

 دیاه شهدانشگ یایای در گروه جغرافنامهپايان زینژاد ن یصفرآباد زنجان نوشته است. حاتم

 زین ،یمرصول سهیشهر مشهد انجام داده است. نف یاجتماع دالتدر رابطه با ع یبهشت

 یاجتماع عدالت يیفضا لیبا عنوان تحل یباراهنمايی دکتر شکوئخود را  ینامه دکترپايان

تهران( نوشته است که در آن به موضوع شناخت فقر  یدر شهر تهران )مطالعه شهردار

در  ینامه خود را تحت عنوان سنجش فقر شهرپايان 1387در سال  یطارم ی. علپردازدمی

رضا زنگنه در سال علیهمچنین اده است. انجام د GISآباد زنجان با استفاده از محله اسالم

با استفاده از  یگسترش فقر شهر ینامه خود را تحت عنوان شناخت الگوپايان 1389

انجام  1375-1385 هایدوره یشهر کرمانشاه ط ی( براGIS) يیایاطالعات جغراف ستمیس

 داده است.
 

 مبانی نظري

 نشینی و اسکان غیررسمیحاشیه تعریف

 شهر اقتصادی محدوده در که دانندمی کسانی تمام شامل عام معنای در ار نشینیحاشیه

 افراد اين شهری، رفاه و شهرنشینی جاذبه. اندنشده 1شهری اقتصاد جذب ولی بوده ساکن

 هاآن اکثر و کشاندمی کار بازارهای و صنعتی هایقطب سویبه خويش زادگاه از را

 رشالما. اندگشته شهرها راهی زندگی بهتر رانگذ منظوربه که هستند روستايی مهاجرين

 3هابزهکاری عمده منشأ و شهری ایعارضه و مسئله نشینیحاشیه: گويدمی 2کلینارد

                                                           
1.  Urban Economics 
2.  Marshal Klinard 
3.  Delinquency 
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 جهانی مشخص الگوی يک اما است گوناگون انواع دارای نشینیحاشیه هرچند. باشدمی

 مومیع سیاست و رتقد ساختار از کنندمی زندگی نشینحاشیه مناطق در که افرادی. دارد

. است شدهگرفته  ”Slumer“لغت  از نشینیحاشیه حقیقت در. انديافته جدايی جامعه

 اجتماع زا پايینی طبقه در و بوده متزلزل موقعیتی دارای اجتماعی لحاظ به نشینانحاشیه

 )اصغری کنندمی زندگی درآمدکم محالت و هاکوچهپس و کوچه در و فقیرند. دارند قرار

 ديگری گوناگون اصطالحات با بعضاً غیررسمی اسکان درواقع مفهوم .(33:1379 مانی،ز

 نشینیحاشیه و 4نابسامان ،3غیرقانونی ،2نشده ريزیبرنامه ،1خودرو هایسکونتگاه مانند

 هایوهگر مسکن تأمین از اشکالی که دارد اشاره یفرآيند به مفهوم اين. شودمی توصیف

 راخی هایدهه در نیز ايران در. گیردبرمی در غیرقانونی و غیررسمی صورتبه را درآمدکم

 دهايجادش سرعتبه شهرها، مجاورت يا درون هاسکونتگاه اين شهرنشینی، رشد موازاتبه

 در دهند،می نسبت 1340 هایسال به را ايران در غیررسمی اسکان ريشه. انديافته رشد و

 جوامع و جمعیت مسئله که شويممی مواجه کارهايی و رآثا با بار نخستین برای هاسال اين

 جتماعیا معضل عنوانبه نشینیحاشیه مسئله. شودمی واقع موردبحث هاآن در نشینحاشیه

(. 82: 1384 رضوانی، )سعیدی است نموده رخساره دولت، هایبرنامه مقابل در اقتصادی و

 آورده غیررسمی اسکان معادل که...  و آلونک و زاغه مثل هايیواژه که است ذکر به الزم

 وعن اساس بر غیررسمی هایسکونتگاه و هستند غیررسمی اسکان از جزئی است، شده

 پرازدحام، فقدان هایزاغه در زندگی معمول طوربه .آورندمی هانام اين با را مسکن

 ونیرقانغی هایزمین تصرف خدمات، محدود به دسترسی پايین، ابنیه کیفیت زيرساخت،

 درآمد فقیران یهامشخصه . از ديگر(Baker, 2009)است  فقیر شهرهای هایاز ويژگی

 مسائل زا است که پايین بهداشتی امکانات به دسترسی سوادی،بی بهداشت و کمبود کم،

 .(Moser et al., 1996: 9) فرهنگی ريشه گرفته است و سیاسی اجتماعی، اقتصادی،

                                                           
1. spontaneous settlement 

2. Unplanned settlement 

3. UNLAWFUL settlement 
4. Irregular settlement 
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  تعریف فقر و دالیل ایجاد آن

ست های برابر اهای اساسی، حقوق بشر، آزادی انتخاب و فرصتفقر محرومیت از قابلیت

(Odekon, 2010:2.) طور انتزاعی خیلی دشوار همچنین فقر مفهومی است که درک آن به

های رو رشتهنیست اما بیان آن به شکلی مناسب و عملی تقريبًا غیرممکن است ازاين

ات اند. مروری بر منابع و مطالعفقر تعبیرهای گوناگونی داشته گوناگون در مطالعات خود از

شده درزمینه فقر حاکی از آن است که تعاريف و مفاهیم متعددی از فقر از ابعاد  انجام

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... وجود دارد که دستیابی به مفهومی واحد از فقر را با 

فهوم فقر را از چهار منظر رويکرد پولی، رويکرد سازمان ملل متحد م سازد.مشکل مواجه می

و رويکرد مشارکتی موردتوجه و بررسی قرار داده  1توانمندی، رويکرد محرومیت اجتماعی

ر ترين داليل ايجاد فقاز مهم ترين تعريف فقر تعريف اقتصادی آن است.است. متداول

 توان به موارد زير اشاره کرد:می
باشد: الف( پايین د ذکر دو نکته ضروری میدرآمد: در ارتباط با درآم -1

ای و های فردی، خانوادگی، منطقهبودن درآمد که عوامل بسیاری همچون ويژگی

ردد. گمحلی، نحوه اشتغال، قوانین مالکیت، ساختار اجتماعی و ... سبب ايجاد آن می

عه وست حال ترين علت فقر در کشورهای درب( نابرابری توزيع درآمد که شايد مهم

باشد، يعنی در اين کشورها کمبود درآمد به آن شدت که مطرح است وجود ندارد، 

بلکه قسمت اعظم درآمد در دست قشر محدودی از جامعه قرار دارد که اين امر منجر 

 به گسترش فقر عده کثیری از جمعیت اين کشورها شده است.

ی فقر ندگتدريج با خطر زآموزش: سطوح پايین آموزشی با بیکاری و به -2

اند اغلب هايی که خود در سطوح پايین آموزشی بودهآمیز ارتباط دارد. خانواده

توانند شرايط آموزشی بهتری برای فرزندانشان فراهم نمايند و درنهايت نمی

                                                           
1. Social exclusion 
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های بعدی شود و موجبات انتقال فقر به نسلها گرفته میهای شغلی بهتر از آنموقعیت

 سازد.را فراهم می

های با درآمد پايین صاحب مسکن ها معدودی از خانوادهمسکن: تن -3

ذارد. و در اغلب گنوبه خود بر پیدا کردن کار، تعلیم و تربیت تأثیر میهستند. مسکن به

های شغلی بیشتری هستند، قیمت مسکن و شهرها و مناطقی که دارای فرصت

بر سالمتی  أثیراتی منفیباشد. از سوی ديگر مسکن فقرا تبهای منازل بسیار باال میاجاره

 گذارد.و رفاه زيستی افراد برجای می

های جسمی و روانی برند بیماریسالمتی: افرادی که در فقر بسر می -4

آور زندگی در ناداری و تنگدستی کنند. فقر و شرايط استرسبسیاری را تحمل می

دن سیگار ثل کشیگردد؛ منوبه خود بر ايجاد رفتارهايی که منجر به تهديد سالمتی میبه

گذارد. بعالوه افراد ناتوان و فقیر به دلیل اينکه اغلب و رژيم غذايی نامناسب تأثیر می

های مراقبت شخصی نیستند بايد هزينه باالتری برای اوقات قادر به پرداخت هزينه

 وآمد و ساير خدمات درمانی پرداخت کنند.خدمات پزشکی، رفت

ای که گونهمامی افراد جامعه بهخدمات: دسترسی به خدمات برای ت -5

قابله با های مترين استراتژیبرای فقرا نیز شرايط دسترسی فراهم باشد يکی از مهم

گردد چراکه در صورت عدم دسترسی به خدمات، شرايط فقر فقر محسوب می

 (.(ACOSS,  2010: 5-9  گرددتر میبحرانی

وط به امرارمعاش و ناشی از با شروع انقالب صنعتی، فقر يک مسئله فردی و مرب

ان يک عنوشده. اما امروزه فقر بهشد نه موقعیتی از پیش تعیینهای فرد تلقی میناکامی

قبول همگان است که بايد از طريق عمل اجتماعی درمان شود و  آسیب اجتماعی مورد

 ستالمللی را به دنبال داشته اهای گوناگون محلی، ملی و بینهمین امر تالش سازمان

 (.45:1380عظیمی آرانی، )
 

 شهروندي و فقر مفهوم
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 هایخواستگاه شناخت به مربوط نوشتارهای در شهروندی با آن رابطه و فقر مفهوم

 وجود لزوم بر نظرانصاحب همه. است قرارگرفته موردبررسی وسیع طوربه شهروندی

. اچ توماس(. 38447:1 شیانی،) دارند نظراتفاق تاريخ در شهروندی تحقق برای برابری

 هدانست اجتماعی برابری سویبه حرکتی را سال 250 طی شهروندی تحول مراحل 1مارشال

 در دهش تقسیم -اجتماعی و سیاسی مدنی، -بخش سه به شهروندی دارد اعتقاد وی. است

 اقتصادی نابرابری و شهروندی طلبانه مساوات هایارزش میان تنش از مارشال حقیقت،

 نکرد خنثی برای استوارشده، عمومی منابع پايه بر که اجتماعی حقوق از و بوده آگاه

 تاريخ در 2داروندورف ازنظر(.  ,1981marshal :32) کندمی دفاع نابرابری منفی هایجنبه

 موتور هاقرن برای چراکه ندارد، وجود شهروندی از پوياتر ایاجتماعی ايده هیچ مدرن

 رد شهروندی از پويايی تصوير تواننمی امروزه،. است بوده اجتماعی هایگروه حرکت

 نقش و خورده پیوند مدرنیته مهم مفاهیم تمام به شهروندی ايده چون يافت، مدرن جامعه

 املک اعضای برای مشارکتی اساسی يا اولیه برابر حقوق مجموعه عنوانبه را شهروندی

 (.dahrendorf, 1974: 292) کندمی تعريف اجتماع

 

 اجتماعی انحرافات و شهري فقر
 فرهنگ" مفهوم در 3لوئیس اسکار. اجتماعی هستند هاییبآس انواع معرض در همواره فقرا

 م،الکلیس زياد شیوع فقدان خصوصی بودن، انگلواری،: مانند هاروی کج از ، برخی4"فقر

 ودکان،ک تربیت در خشونت جسمانی دعواها، به دادن فیصله برای از خشونت مکرر استفاده

 جروا و ناپايدار، غیررسمی یهاازدواج جنسی، زندگی به آشنايی زودرس زنان، زدن کتک

ديد ش گیریجهت آمريت، مورد در قومی سازیطردشده، زمینه فرزندان و مادران زياد نسبتاً

                                                           
1. Tomas h. Marshal 

2. dahrendorf 

3. Oscar lewis 

4. Culture of Poverty 
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 ينده،آ برای ريزیبرنامه عدم گذرانی وخوش تعويق برای کم توانايی با حال به نسبت

 سلطه و برتری مذکر به اعتقاد زندگی، ناگوار هاییتواقع اساس برتقديرگرايی  احساس

شمرد. همچنین برمی فقرا هنجاری ضد و رفتارهای کج روانه نمودهای از را...  و مردانه

وئی، شک)دارد  مستقیم ارتباط سوءتغذيه و جسمی امراض هایماریب از بسیاری با فقر

107:1389-97.) 

 

 شهري فقر ینتبی رویکردهاي و هایهنظر

 فقر از کالسیک مارکسیسم تحلیل

 به أکیدت با مارکسیستی تفکر بهعموماً  ساختاری مارکسیسم يا کالسیک مارکسیسم

 روتسکی،ت لنین، تفکرات مانند روسی نوع مارکسیسم. شودیم اطالق اقتصادی زيربناهای

 بیشتر جهانی فقر کالسیک مارکسیسم در. باشدیم مارکسیسم اين از جزئی نیز پلخانف

 يدیجد نکات انگلس، و مارکس تفکرات بر عالوه فکری نحله اين در. است شدهتحلیل

 ارمی،طشود )یم يافت جهانی عرصه درمخصوصاً  نابرابری ايجاد مکانیسم تحلیل درباره

 فوايد نشست با که کندیم تلقی موقتی و عارضی ایپديده را فقرا رويکرد اين(. 58: 1387

 (.337-336: 1384 قاسمیان،رفت ) خواهد بین از پايین به درش منافع و

 

 اجتماعی آنارشیست نگاه و فقر

 نارشیسمآ تاريخ در معروف پیشگامان و دانانجغرافی از رکله، الیزه و کروپوتکین پیترو

 را دخو زندگی نیز، دو هر و داشتند مشترکی عاليق دانشمند، دو اين. باشندیم اجتماعی

 زندگی از جديدی نوع آنارشیسم دان،جغرافی دو اين برای. کردند فدا انآرمانش درراه

 دگیزن اين متن در. شدیم تشکیل مردم میان همیاری و تعاون مبنای بر که بود اجتماعی

 .داشت قرار مردمی سیاسی یهاسازمان و انسانی سالم روابط برابری، آزادی، اجتماعی،

 عنوانبه را آنارشیسم مفهوم سیاسی، استر یهاجناح و هایستمارکس که هرچند
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 تعاون مرا بر تأکید رکله، و کروپوتکین ازنظر مفهوم اين اما. کنندیم مطرح طلبی ومرجهرج

 رد اجتماعی، داروينیسم که شدیم مطرح درزمانی درست و بود انسانی متقابل کمک و

 باور ينا بر اجتماعی ارشیسمآن. دادیم اخالقی و علمی اعتبار رقابت عامل به انسانی روابط

 و اندوزیمال جويی،ستیزه گردد؛ حذف رقابت عامل انسانی، جوامع در اگر که است

 را انسانی طبیعت در تحقیق قضاوتی، چنین. رودیم کنار انسانی طبیعت از نیز طلبیزياده

 وتججس سیاسی و اقتصادی اجتماعی، نظام شرايط در انسانی قلمرو به طبیعی علوم از

 (.239: 1382 شکوئی،شود )یم

 

 فقر مورد در شهري اکولوژي دیدگاه

 داده بتنس نواحی آن ساکنان ژن پستی به گتوها، نظیر شهری فقیر نواحی ديدگاه اين در

 نژادی و قومی مهاجر یهاگروه اگر حتی که معتقدند گروه اين پردازاننظريه. شودیم

 ابراينبن. ماند خواهند باقی فقیر نواحی اين ازهمب شوند، ساکنها محله اين در نیز ديگری

 ينا در که افرادی به نه گرددبرمیها آن خاص نواحی به فقیرنشین یهامحله اين مشکل

 با شهرها مورد در را اجتماعی داروينیسم مکتب اين(. 96: 1377افروغ، ) اندساکن نواحی

 طبیعی امنظ يک به امپريالیسم یآزاد در را شهرها خاص گیریشکل و گرفته کار به سکوت

 نشینان،زاغه قبیل اين مسائل درمان جهت(. 131: 1389شکوئی، است ) داده نسبت عمومی

 هريش ازها آن فرهنگی و اقتصادی -اجتماعی هاییناراحت همه منشأ و اساس که است الزم

 قرار تالوي در گروه اين مسائل حل جامعه، اقتصادی توسعه موازاتبه شود خشکانده

 (.78: 1372شکوئی، ) یردبگ

 

 روش تحقیق
به  وجهت که با است تحلیلی و ازنظر ماهیت کاربردی –توصیفی  نوع از حاضر تحلیل

 آماری جامعه. است شدهاستفاده پژوهش در اين کمی رويکرد از موردبررسی، هایمؤلفه
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دنیاز از طريق مرکز باشد که اطالعات مورمی 1390نشینان شمال شهر تبريز در سال حاشیه

استخراج گرديده است. برای  1390های آماری سرشماری سال آمار ايران و بر اساس بلوک

ها و نشان دادن پراکنش فقر اجتماعی در محدوده مورد مطالعه از وتحلیل اين دادهتجزيه

 رشده است. در اين تحقیق برای تحلیل فضايی فقر اجتماعی داستفاده Arc/GISافزار نرم

 اند از: متوسطانتخاب گرديده که عبارت شاخص 7نشین شمال شهر تبريز مناطق حاشیه

 یزانم بیکاری، نرخ زنان، اقتصادی مشارکت نرخ سواد، سطح اشتغال، میزان خانوار، بعد

 .شهرنشینی فرهنگ سطح و عمومی فعالیت

 

 محدوده موردمطالعه
 شهر اين. است شرقی ذربايجاناستان آ مرکز و ايران بزرگ شهرهای از يکی تبريز

 ،سیاسی ارتباطی، بازرگانی، اداری، قطب و کشور غرب شمال شهر منطقه نيتربزرگ

 ر تبريزشه آمار ايران، مرکز سرشماری بر اساس. است اين منطقه نظامی و فرهنگی صنعتی،

 از پس ايران شهر پرجمعیت پنجمین ،1390نفر در سال  1494998 بر بالغ جمعیتی با

 جای دادن دلیل به شهر اين. گرددیم و کرج محسوب مشهد، اصفهان تهران، هرهایش

 شرکت 600 از بیش وجود نیز و در خود صنعتی بزرگ و مادر کارخانجات از بسیاری

 یلدل به و رودیمشمار  به کشور صنعتی شهرهای نيتربزرگآن، يکی از  در ساز قطعه

 در) تبريز در .شودیم محسوب ايران هاجرپذيرم شهرهای نيترمهم از يکی بودن، صنعتی

 آن نفر هزار 400 حدود شهر جمعیت کل از تبريز شهردار اعالم اساس بر ،(1387 سال

 شهر غربی جنوب و جنوب غربی، شمال شمال، یهابخش در که هستند نشینحاشیه

مال شهر نشین شحاشیه گونهنشین در بیشترين وسعت و جمعیت حاشیه .انديافته اسکان

. حیدرآباد، داداش آباد، کوی بهشتی، ايده لو و سیالب ازجمله محالت اندتبريز قرارگرفته

 .شوندیمنشین شمال شهر تبريز محسوب حاشیه

 

 نشین شمال شهر تبریزموقعیت مناطق حاشیه -1شکل 
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 1394وسیله نگارندگان، منبع: تلخیص به

 

 هاي تحقیقبررسی و یافته هاي موردشاخص
 و بهداشت و آموزش آزادی، امنیت، و است پولی و درآمدی بعد از بیش شهری فقر ابعاد

 به نیاز ابتدا شهری فقر کاهش برای. کندمی تهديد را شهری فقرای سکونت وضعیت

 تیشناخ چنین. داريم آن گرايانهواقع و مستند تحلیل و دقیق سنجش صحیح، شناخت

 تاس مناسب سنجش هایروش و هاشاخص نماگرها، یکارگیربه و ابداع تعريف، نیازمند

 اهدفب بايستی هاشاخص اين کاربرد. است انطباق در شهری توسعه موجود واقعیات با که

 مومیع و فردی امنیت و سکونت شرايط بهبود و آموزشی بهداشتی، اقتصادی، ارتقای

 ياری ینراست ایتوسعه تحقق برای شهروندان توانمندی و اقتدار افزايش به و گرفتهانجام

نشین در اين پژوهش برای بررسی فقر اجتماعی و نحوه پراکنش آن در مناطق حاشیه .رساند

 ها بر رویشده است. پراکنش اين شاخص شاخص اجتماعی استفاده 7شمال شهر تبريز از 

ترين سلول شهری واحد اند. کوچکشده مشخص 4تا  2های های شهری در نقشهسلول
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باشد ولی به علت موجود نبودن اطالعات در واحد مسکونی از بلوک مسکونی ی میمسکون

شده است. هر بلوک شهری تلفیقی از چندين واحد مسکونی عنوان سلول شهری استفادهبه

نشین شمال بررسی در مناطق حاشیه های موردشود. در جدول زير شاخصمحسوب می

 با شهر تبريز مقايسه شده است.

 

نشین شمال شهر تبریز در مقایسه هاي اجتماعی در مناطق حاشیهمیانگین شاخص -1جدول 

 1390با تبریز در سال 

 شهر تبريز نشین شمالمناطق حاشیه هاشاخص

 %31/87 %45/32 میزان باسوادی

 %4/38 %1/8 نرخ مشارکت زنان

 نفر 9/3 نفر 86/4 بعد خانوار

 %34 %21 نرخ اشتغال

 %6/11 %1/19 نرخ بیکاری

 %21/83 %65/53 نرخ فعالیت عمومی

 های پژوهش و مرکز آمار ايرانمنبع: يافته

 

نشین شمال نسبت به شهر تبريز ازنظر در جدول باال مشخص است که مناطق حاشیه

های اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و اختالف فاحشی بین اين شاخص

شود. همچنین بین محالت ین شمال مشاهده مینشها در شهر تبريز و مناطق حاشیهشاخص

ها اختالف وجود دارد. بنابراين نشین نشین نیز ازنظر برخورداری از اين شاخصحاشیه

و  نشین نسبت به شهر تبريز بیشتر استتوان گفت که فقر اجتماعی در مناطق حاشیهمی

 شده است از هصورت متفاوت پراکنداين فقر نیز در محالت گوناگون اين محدوده به

های موجود در فضاهای دوگانه شهری )متن و حاشیه( به يکی از معضالت رو تفاوتاين



  

 

 

 
 15  تحليل فضايي پراكنش فقر اجتماعي در  ...    

نحوه  طور مفصلی به فقر اجتماعی وشهر تبريز تبديل گشته است. در زير بهاساسی کالن

 شود.نشین پرداخته میپراکنش آن در مناطق حاشیه

های جمعیتی پژوهشمتوسط بعد خانوار: منظور از بعد خانوار در  -

طور رسمی يا عرفی يا شرعی جزء يک خانوار محسوب تعدادی از افراد است که به

(. با توجه به بررسی صورت گرفته میانگین بعد خانوار در 93:1374شوند )تقوی، می

ترين بعد خانوار در باشد. همچنین پايیننفر می 4.86نشین شمال مناطق حاشیه

باشد. نفر می 5.9نفر و باالترين بعد خانوار نیز  3.3مطالعه  های محدوده موردبلوک

ن را ازنظر بعد خانوار نشا نشین شمال شهر تبريزوضعیت مناطق حاشیه 2شکل شماره 

 دهد.می

متوسط بعد خانوار  =
جمعیت

تعداد خانوار 
 

های نزديک به متن شهر ازنظر بعد دهد بلوکنشان می 2طور که نقشه شماره همان

 ند.باشای میتر از مناطق حاشیهخانوار مطلوب

عبارت است از نسبت باسوادی جمعیت در هر صد : نسبت باسوادی -

میزان سواد کسری است که صورتش تعداد باسوادان و  ساله و باالتر. 7نفر از افراد 

ساله و بیشتر يک جامعه است که برحسب درصد محاسبه  7جمعیت  مخرجش

 شود.می

میزان سواد  =
تعداد باسوادان

جمعیت 7 ساله و بیشتر 
× 100 

 توزيع جمعیت برحسب شناسی بحث از چگونگی و توزيع سواد افراد رادر جمعیت

نامند و برای مقايسه جوامع گوناگون ازنظر سواد و آموزش از شاخص میزان سواد سواد می

مطالعه را  سطح سواد در محدوده مورد 2شکل شماره  (.79:1374کنند )تقوی، استفاده می

تن های نزديک به مباشد که نسبت باسوادی در بلوکدهد و گويای اين نکته مینشان می

ه های بارنگ بنفش کباشد. همچنین در بلوکای شهر میهای حاشیهشهر بیشتر از بلوک
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های بارنگ سبز که باشد. در بلوکدرصد می 40باشند نسبت باسوادی باالی مطلوب می

باشد. درصد می 25شوند، دارای نسبت باسوادی کمتر از های نامطلوب محسوب میبلوک

 باشد.درصد می 45/32ين محدوده همچنین میانگین باسوادی در ا

های مهم دموگرافی میزان فعالیت عمومی: میزان فعالیت يکی از نسبت -

و اقتصادی است که میزان نیروی کار جامعه را در زمان و مکان مشخص و تحوالت 

(. شاخص مهم در 206:1383دارد )جوان، در مقاطع گوناگون زمانی معلوم می آن را

است که از تقسیم جمعیت فعال « میزان فعالیت عمومی»مطالعات مربوط به فعالیت 

شود )تقوی، آيد و معموالً برحسب درصد بیان میبر کل جمعیت به دست می

 (64-15) (. جمعیت فعال70:1374

میزان فعالیت عمومی =
(64 − جمعیت فعال (15

جمعیت کل
× 100 

دهد. ی محدوده موردمطالعه را ازنظر فعالیت عمومی نشان میهابلوک 2شکل شماره 

 باشند، میزان اين شاخصهای بارنگ بنفش که ازنظر فعالیت عمومی مطلوب میدر بلوک

 40های بارنگ سبز میزان اين شاخص کمتر از باشد. همچنین در بلوکدرصد می 60باالی 

 باشد.درصد می 65/53طالعه م باشد. میانگین اين شاخص در محدوده مورددرصد می

ار ازحد نیروی کنسبت بیکاری و اشتغال: جوانی جمعیت و عرضه بیش -

در ايران موجب تشکیل جامعه بیکار بزرگی شده است که تقريباً از پراکنش خاصی 

نیز برخوردار نیست و در تمام شهر از همه اقشار جامعه بیکار وجود دارد، معمواًل 

ار فقیر و محروم جامعه بسیار کم و از طرفی به دلیل باال های شغلی برای اقشفرصت

رود بودن بعد خانوار، نیاز مالی و ... عرضه در اين محالت باالست. بنابراين انتظار می

 نشین( بیشتر باشد.مناطق حاشیه به ويژهنرخ بیکاری در محالت فقیر )

نرخ بیکاری =
جمعیت بیکار

جمعیت فعال ده ساله و بیشتر
× 100 

 د.آيست مینسبت اشتغال نیز از تقسیم جمعیت شاغل بر جمعیت فعال به د
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اشد، بر نقاط محدوده موردمطالعه ازنظر نرخ بیکاری وضعیت نامطلوب میبیشتدر 

باشند در نزديکی هايی که دارای وضعیت مطلوبی ازنظر اين شاخص میهمچنین بلوک

باشد که اختالف درصد می 1/19اند. متوسط نرخ بیکاری در اين منطقه متن شهر قرارگرفته

باشد. همچنین میانگین اشتغال در اين درصد دارا می 6/11با میانگین فاحشی با شهر تبريز 

 درصد است. 34که اين میانگین برای شهر تبريز باشد درحالیدرصد می 21منطقه 

مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی  مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی: -

. اما ن و فقیر باال باشدتواند در مناطق باال و ثروتمند نشین و هم در مناطق پايیهم می

بخش ثروتمند و مرفه نشین نه به دلیل نیاز مالی خانوارها بلکه به دلیل نیاز فرهنگی 

و اجتماعی میل به مشارکت اقتصادی دارند. در بخش فقیرنشین شهر مشارکت زنان 

. اين باشدبیشتر ناشی از نیاز مالی و درآمد بیشتر برای گذران زندگی خانوارها می

آيد. ساله و بیشتر به دست می 10از تقسیم جمعیت فعال زن بر جمعیت شاخص 

باشد و درصد می 1/8نشین شمال میانگین مشارکت اقتصادی زنان در مناطق حاشیه

باشد در مقايسه نرخ درصد در کل اين منطقه می 20میزان اين مشارکت کمتر از 

باشد که درصد می 4/38های اقتصادی در شهر تبريز مشارکت زنان در فعالیت

 نشین است.دهنده اختالف فاحش با مناطق حاشیهنشان
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 نشین شمال شهر تبریزهاي اجتماعی براي مناطق حاشیهنقشه شاخص -2شکل 

 
 های تحقیقمنبع يافته

 

نشین به علت اينکه مهاجر ر خانوارهای مناطق حاشیهبیشتاز نظر فرهنگی نیز 

رنشینی و عدم آشنايی بافرهنگ شهرنشینی دارای فقر باشند، ازلحاظ معاشرت و شهمی

باشند، شکل زير وضعیت مهاجر بودن خانوارها را در سطح محدوده فرهنگی می

دهد که میزان افراد مهاجر در های بارنگ بنفش نشان میدهند. بلوکموردمطالعه نشان می

ها افراد مهاجر کم در بلوک دهندههای بارنگ سبز نیز نشانباشد و بلوکها زياد میاين بلوک

 باشد.می
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 نشین شمالوضعیت مهاجر بودن ساکنان در مناطق حاشیه -3شکل 

 
 های پژوهشمنبع: يافته

 

 گیريبحث و نتیجه
 بررسی انندم مربوطه، هایزيرسیستم ها وسیستم بررسی و شهری نواحی از تطبیقی مطالعه

 گذارانیاستس و انريزبرنامهتواند می فقر، فضايی تحلیل منظر از شهری هایتطبیقی بلوک

 یسوبه و میل هانابرابری کاهش برای مناسب هایبرنامه و اجرای تصمیمات اتخاذ در را

 هایو تفاوت اندمتنوع بسیار شهری نواحی .رساند ياری جامعه، در اجتماعی عدالت

مشاهده ( هاحاشیه رد معموالً) شهری خاص در محالت و گوناگون مناطق در توجهیقابل

 قرف برافزايش خاص مناطق در های دولتیگذاریسرمايه که است آن گويای نتايج. شودمی

 نسانی،ا مسائل از بسیاری همچون شهری فقر .است بوده تأثیرگذار ديگر در نواحی شهری

 رايطش با متناسب آن کاهش در تا است الزم و است بشری جامعه برای همیشگی چالشی

ین نشهای اين تحقیق در مورد فقر اجتماعی در مناطق حاشیهنمود. بررسی کوشش زمانه

باشد که از بلوک می 2116دهد که محدوده مورد مطالعه دارای شمال شهر تبريز نشان می

 98/21بلوک معادل  465درصد در وضعیت مطلوب،  56/8بلوک معادل  181اين تعداد 
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درصد در وضعیت متوسط،  81/23وک معادل بل 504درصد در وضعیت نسبتاً مطلوب، 

 04/19بلوک معادل  403درصد در وضعیت نسبتاً نامطلوب و  61/26بلوک معادل  563

 های اجتماعی دردرصد نیز در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین کیفیت اين شاخص

لفیق ت باشد. شکل زيرای میهای حاشیهتر از بلوکهای نزديک به متن شهر مطلوببلوک

نشین شمال شهر تبريز دهنده فقر اجتماعی در مناطق حاشیههای اجتماعی و نشانشاخص

 باشد.می

 

 هاي موردبررسینقشه تلفیقی شاخص -4شکل 

 
 های پژوهشمنبع: يافته

 

نشین درصد از مناطق حاشیه 30دهد که حدود نتايج بر اساس شکل باال نشان می

های اجتماعی موردمطالعه نظر شاخص امطلوبی ازشمال شهر تبريز دارای وضعیت ن

ر شمال ترين شهعنوان يک شهر صنعتی و بزرگباشند. اين درصد برای شهر تبريز بهمی

العه مط باشد. همچنین پراکنش فقر اجتماعی در محدوده موردغرب کشور درصد بااليی می
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نشین ر مناطق حاشیهتوان گفت پراکنش فقر اجتماعی دباشد که میصورت متمرکز میبه

کند. در اين راستا برای رسیدن به توسعه و ای پیروی میشمال شهر تبريز از الگوی لکه

های اجتماعی اين مناطق نیازمند توجه مسئوالن اجرايی بهبود و عدالت در شاخص

باشیم. در زير راهکارهايی برای بهبود اين مناطق با توجه به نتايج اين تحقیق ارائه می

 گردد:می

 ممکن هایراه و را دريابیم شده طی روندهای فقر، مسئله خصوص در -

 بارهها دراينيافته تکرار از و هزينه و وقت اتالف از تا. مشخص گردانیم را رو پیش و

 آيد؛ عمل به جلوگیری

ی هاسکونتگاهبه  باعث مهاجرت که يابی مشکالتیو ريشه شناسايی -

 مشکالت؛ بردن اين بین زا پی تالش در و شود،یمغیررسمی 

 رادها ايجاد برای عمومی/  دولتی بخش در ويژهبه گسترده، سازیفرهنگ -

 یهاسکونتگاه ساماندهی و توانمندسازی ملی تحقق سند در فرادستگاهی و جانبههمه

 .(هاطرحغیررسمی )استفاده از رويکرد مشارکتی در 

 سازوکار لاعما با غیررسمی اسکان نواحی يژهو شهرداری تشکیل -

 .اجتماعات محلی با کار در مشارکتی مديريت

ريزی متمرکز و پیچیدن نسخه برای مردم نگريستن از باال در قالب برنامه -

قابله منظور مبدون حضور مردم بايد از میان برداشته شود )هماهنگی بین دستگاهی به

د اال و رويکرها در اين محدوده و توجه به نگرش پايین به بيینارسابا مشکالت و 

 ای در حل بحران(.محله

سازی مردم و حضور واقعی آنان در برای مبارزه با معضل فقر، آگاه -

اين کار داشتن  الزمهتواند در اين زمینه راهگشا باشد و یمی فقرزدايی هابرنامه

 ساالر است.ای مردمجامعه

 ايجاد اشتغال در سطح منطقه در اولويت قرار گیرد. -
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وپرورش های انسانی )آموزشيهسرماها و يرساختزدر  گذاریسرمايه -

 و خدمات بهداشتی و ...( در اولويت قرار گیرد.

 

 منابع
 هايپژوهش مجموعه ايران، در فقر ابعاد گوناگون ،(1384. )نسرين چیل، ارضروم -

 ايران. اسالمی جمهوری مرکزی بانک ،اقتصادي

 مطالعه. )ايران در نشینیشیهحا درروند پژوهشی ،(1379. )اکبر زمانی، اصغری -

 شهری، ريزیبرنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی نامهپایان ،(تبريز موردی

 .تبريز دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده

 انتشارات تهران ،اجتماعی نابرابري و فضا: جامعه و فضا (،1377. )عماد افروغ، -

 .مدرس دانشگاه تربیت

 .چهر ،(سابق نیمای. )نیا انتشارات ،شناسیجمعیت مبانی ،(1374. )اهللنعمت تقوی، -

 .مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات ،ایران جمعیت جغرافیاي ،(1383. )جعفر جوان، -

 تعديل هایبرنامه از. )فقر و اجتماعی (، سیاست1383. )مهرداد پور، جواهری -

 ،یماعاجت رفاه پژوهشی علمی فصلنامه ،(فقر کاهش راهبردهای تا ساختاری
 .12 شماره سوم، سال

 موردی نمونه درآمدکم مهاجرين اسکان ريزیبرنامه ،(1381. )حبیب حالجی، -

 .بهشتی شهید دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامهپایان زنجان، صفرآباد

 گزارش مجله کشور، ريزیبرنامه و مديريت سازمان(، 1379) ،کالن اقتصاد دفتر -

 تهران. هماهنگی، و اقتصادی امور معاونت اقتصادی،

 ستمسی از استفاده با شهری فقر گسترش الگوی (، شناخت1389. )رضازنگنه، علی -

، 1375-1385 هایدوره طی کرمانشاه شهر در( GIS) جغرافیايی اطالعات

 ، دانشگاه زنجان.نامه دوره کارشناسی ارشدپایان
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 روز،ام شهرهای در ديروز روستاهای تطور (،1384. )هادی رضوانی، سعیدی -

 امهفصلن مشهد، آبکوه قلعه: موردی نمونه غیررسمی، اسکان از نوپديد ایگونه

 .82 شماره ،جغرافیایی تحقیقات

 فلسفه ،(دوم جلد) جغرافیا فلسفه در نو اندیشه (،1382. )حسین ای،شکوی -

 .تهران گیتاشناسی جغرافیايی، هایمکتب و محیطی

 ،شهر اجتماعی اکولوژي شهرها، اجتماعی جغرافیاي ،(1372. )حسین ای،شکوی -

 .تهران دانشگاهی جهاد انتشارات

 انتشارات تهران، ،جغرافیاي شهري در نو هايدیدگاه ،(1389. )حسین شکوئی، -

 .سمت

 رفاه مجله ايران، در شهروندی و محرومیت فقر، مقاله ،(1384. )ملیحه شیانی، -

 .18 شماره ،اجتماعی

 از استفاده با زنجان آباداسالم محله در شهری فقر (، سنجش1387. )طارمی، علی -

GIS ،زنجان دانشگاه ،ارشد کارشناسی دوره نامهپایان. 

 اقتصادي مجله فقر، پديده از محتوايی ، تحلیل(1380. )آرانی، حسین عظیمی -

 .196 ـ 197 شماره هفدهم، سال ،جهاد

 رفاه نامهفصل ها،و افق هاچالش ايران، در فقر کاهش ،(1384. )سعید قاسمیان، -

 .18 شماره ،اجتماعی

 مهناپایان ،تهران شهر در اجتماعی عدالت فضايی تحلیل ،(1382. )نفیسه مرصولی، -

 .مدرس تربیت دانشگاه ،دکتري
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