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چکیده

گسترههاي فقر که بخش جدا يي ناپذيري از مناطق شهري را تشکیل دادهاند ،به دلیل تبعات و پیامدهاي منفي اين پديده (فقر) و
گسترش آن همواره مورد توجه برنامهريزان قرار گرفتهاند .مساله مهم در جلوگیري از گسترش پديده فقر ،شناخت دقیق پهنههاي

فقر و تبلور فضا يي آن در شهرهاست .بر این اساس ،با توجه به اهمیت مطالعه توزيع فضا يي فقر در جوامع شهري و با لحاظ اينکه
مطالعه اين پديده ،زمینه تصمیمگیري و برنامهريزي مناسب به منظور کاهش مشکالت مرتبط با فقر را براي برنامهریزان و مديران در
محالت شهري فراهم ميکند ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل توزيع فضا يي فقر ،شناسا يي بلوكهاي فقیرنشین و خوشهبندی فقر در

بلوكهاي شهري اردبیل با استفاده از  31شاخص اجتماعي ،اقتصادي و کالبدي انجام شده است .مبتنی بر این خصیصهها از مدل-
های آمار فضایی ،تحلیل لکههای داغ و خودهمبستگی فضایی در نرمافزار  Arc/GISاستفاده شده است .بر اساس نتایج پژوهش

بلوکهای شهری اردبیل به لحاظ شاخصهای مورد بررسی در طیفهای متفاوتی قرار دارند .همچنین بر اساس مدل خودهمبستگی
فضایی (موران) ،الگوی پراکنش فقر در شهر اردبیل از مدل خوشهای تبعیت میکند و این نوع پراکنش باعث ایجاد دوگانگی
فضایی در این شهر شده است.
واژگان کلیدی :تحلیل فضایی ،فقر شهری ،آمار فضایی ،شهر اردبیل

( -1نویسنده مسئول) P_dadazade@yahoo.com
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مقدمه
طبق گزارش سازمان ملل در سال  1900تنها  10درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی میکردند اما در سال
 ، 2007جمعیت شهری جهان به  05درصد رسید ( )Oliver,2008:21و پیش بینی میشود تا سال  2025حدود 5
میلیارد نفر و در سال  75 ، 50 02درصد یعنی  7میلیارد نفر در شهرها زندگی خواهند کرد ( .)Uwe,2008:1مطابق
اطالعات موجود ،بیشترین رشد جمعیت شهری دنیا در دهههای گذشته در جهان سوم صورت گرفته و بیشتر
معطوف به اقشار کمدرآمد و فقیر جوامع بوده است .به گونهای که در آغاز هزاره سوم از پدیدهای تحت عنوان
«شهری شدن فقر» نام بردهاند ( .)UNCHS,2001به این ترتیب روند افزایش جمعیت شهری و شهرنشینی و ظهور
کالنشهرها و غیره ،جوامع بشری به خصوص کشورهای توسعهنیافته را در معرض شرایط نامتعادل و ناموزونی قرار
داده است .به طوریکه بیشـتر شـهرهاي کشـورها درحال توسعه با وظیفۀ مدیریت نرخ بیسابقه رشد جمعیت،
مهاجرتهـاي مرکزگـرا ،جـداییگزینـیهـاي مسکونی و اجتماعی ،توزیع نامتعادل خدمات و امکانات مواجه شده
و تا کنون نیز قادر به پیریزي برنامـههاي مؤثر و کنترل مشکالت موجود نبوده و در واقع ،با نوعی محرومیت و نرخ
باالي فقر مواجه شـدهانـد (شیخی .)3 24:139 ،البته رشد شهرنشینی ،به خودی خود منجر به رشد فقر نمیشود،
بلکه شهرنشینی ،محرک توسعه اقتصادی نیز میباشد .امروزه ،هیچ کشوری در حالی که اکثریت جمعیت آن روستایی
باشند ،به توسعه اقتصادی دست نیافته است .بنابراین ارتباط بین شهرگرایی و فقر ،بسیار پیچیده و اغلب ،محل
سوءتفاهم و برداشتهای نادرست است ).)Martin, 2012
برای فهم شهریشدن فقر و تحلیل آن در شهرهای جهان در حال توسعه ،نمیتوان آن را پدیدهای مجزا و منفرد ،در
نظر گرفت بلکه این مسأله ،حاصل عملکرد زمینهها ،عوامل ،پیوندها و سازوکارهای علی متعددی میباشد که در
ابعاد منطقهای ،ملی و بین المللی در هر برهه از زمان ،باعث ظهور ،تمرکز و تداوم الگویی متفاوت از این پدید می-
شوند (موحد و همکاران .) 21:1395 ،فقر از مکانیسمهاي حاکم بر سیستم پیچیده شهري نشأت میگیرد ،این
مکانیسمها در کشورهاي جهان سوم به جاي کاهش نابرابري ،سبب تشدید آن شده است .این مسأله از نظر اتخاذ
سیاست اجتماعی حائز اهمیت است .فقر شهری ،معضلی چندبعدی است که افراد را با محدودیتهای بسیاری از
جمله :دسترسی محدود به فرصتهای شغلی و درآمدی ،عدم بهرهمندی از مسکن و خدمات مناسب ،محیطهای نا-
سالم و خشن و عدم بهرهمندی از خدمات اجتماعی و سازوکارهای حمایتی بهداشتی و آموزشی ،مواجه میکند
) .)Duclos & Araar, 2007:225فقر گذشته از كشورهاي در حال توسعه ،در كشورهاي توسعهيافته نيز با تفاوت-
های خاصي از طبقهبنـدي ،گونـهشناسـي ،ابعاد و اهميت ،اما با برخي از ويژگيهاي اساسي مشترك ،به چشم مي-
خـورد؛ بـهطـوري كـه بـيخانمـاني نشـاندهنـدة افراطيترين مظهر فقر در مناطق شهري است ( .(Paraschiv,

 2012:226اما آنچه در مقوله فقر در حـوزة مطالعـات شـهري اهميت مييابد ،تبلور فضا يي فقر در شهرهاست.
تبلور فضا يي فقر را ميتوان در قالب شكلگيري و بسط گسـترههـاي فقر ،بافتهاي فرسوده ،بافتهاي ناكارآمد،
اسكان غيررسمي و حاشيهنشيني با مشكالت حاد مهـاجران فقيـر ،ب كي ـاري ،اشتغال كاذب ،بار تكفل باال ،خشونت و
ناامني و مواردي از اين دست مشاهده كرد (بمانيان و همکاران .) 154:1390 ،اکنون اندیشمندان ،سیاستگذاران و
مدیران شهری نیز به این نکته کامال اذعان دارند که ریشه بیشتر مسائل اجتماعی شهرها ،تمرکز فقر است .بنابراین
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توجه بسیاری از مطالعات تجربی بر نواحی شهری فقیر (جایی که فقر ،حضوری مستمر و مداوم دارد) ،معطوف شده
است.
در ایران نیز پس از اصالحات ارضی دهه  40و رسـوخ دالرهای ناشـی از فـروش نفـت بـه اقتصـاد شـهری ،رونـد
شهرنشینی و تمرکزگرایی آغاز گردید و باعث شد که گروههای مختلف شهری در پی کمبود امکانـات و
زیرسـاختهـای شهری ،متناسب با موقعیت اجتماعی خود به خدمات و امکانات دسترسی نداشـته باشـند .شـهر
اردبیل از ایـن قاعـده مستثنا نبوده است .بهگونهای که با تبدیل این شهر به مرکزیت استان و توزیع نامتعادل امکانات
اشتغال در سطح استان باعث جذب مهاجرین به این شهر اشاره شده به گونهای که مجموع این عوامل به افزایش
جمعیت این شهر منجر شده است .بررسی اطالعات جمعیتی استان اردبیل نشان میدهد که در نظام شهری این
استان ،شهر اردبیل بهعنوان نخست شهر بر کل ،نظام شهری تسلط دارد .در سرشماری  1385مرکز آمار ایران و
تقسیمات استانی ،شهر اردبیل دارای  418262نفر جمعیت و در سرشماری سال  ،5931دارای  47 8 46 1 59نفر
جمعیت بوده است بوده است (سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران) 1385 -5931 ،؛ همزمان با این
رشد سریع ،فقر شهری نیز خود را در قالب پهنههای فقیرنشین در داخل و حاشیه شهر گسترش یافته است.
همزمان با این رشد سریع ،فقر شهری نیز خود را در قالب پهنههای فقیرنشین در داخل و حاشیه شهر آشکار کرده
است .در این راستا ،بررسي وضعیت فقر در هر جامعه و آگاهي از آن ،اولین قدم در برنامهریزي براي مبارزه با فقر
ومحرومیت است ،چنین امری نیز نیازمند اتخاذ روشهای علمی بهویژه در تعیین جغرافیایی پهنههای فقیرنشین از
طریق کاربرد روشهای آمار فضایی و تعریف شاخصهای مناسب برای تعیین ابعاد متفاوت فقر شهریاست.
بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی گسترههای فقر شهری و الگوی گسترش آن با استفاده از آمار فضایی و تحلیل
لکههای داغ ،به سنجش شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی فقر شهری در شهر اردبیل میپردازد تا راهحلها و
برنامهريزيهاي اصولي براي انتخاب گامهاي سنجيدة بعدي انجام گیرد و با گشودن دريچههاي جديد به بحث فقر
شهري ،زمينه را براي سياستگذاران ،برنامهريزان و مديران شهري در تصميمگيريهاي مربوط به كاهش مشكالت
مرتبط با فقر و محروميت در محالت شهري فراهم کند.
پیشینه پژوهش
از مطالعات مرتبط در زمینه فقر شهری ،پژوهش رن (  ) 2011با عنوان «مدلسازی پویاییهای فقر در محالت با سطح
فقر متوسط؛ رویکردی چندسطحی» میباشد .ایشان در این پژوهش فرایند گذار محالت متوسط به چرخه فقر را
بررسی کرده و نتیجه میگیرد که در نواحی کالنشهری آمریکا ،فرایند گذار محالت ،با مدل کالسیک چرخه زندگی،
قابل تبیین است و بنابراین بهترین راه مقابله و مبارزه با فقر این است که الگوهای تغییرات فقر را از خانوادههای
نسبتا فقیر به طبقه خانوارهای کامال فقیر کشف کنیم (.)Ren, 2011
هی و همکارانش(  ،) 2008در پژوهشی با عنوان «تمرکز و توزیع فقر در گروههای اجتماعی شهرهای چین» نشان
دادند که فقر بیشتری نسبت به آمار رسمی کشوری در برخی از گروههای اجتماعی از جمله اقشار کارگر ،بیکارها و
مهاجران روستایی وجود دارد و نیز شناسایی و حمایت این گروهها توسط شبکه امنیت اجتماعی را پیشنهاد دادند
).)He & et al,2008:121-133
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واگان (  ،) 2005در بررسی رابطه جداافتادگی کالبدی و اقتصادی محالت حاشیهنشین و فقیرنشین لندن ،در ابتدا و
انتهای یک دوره دهساله ،تغییرات ساختاری و اجتماعی – اقتصادی این بافتها را بررسی میکند و نتیجه میگیرد
تداوم فقر مسکن و کیفیت نازل محیط اجتماعی ،از ویژگیهای فقر در این محالت میباشد ( Vaughan, 2005:

)352-366
از جمله مطالعاتی که به بررسی موضوع فقر شهری در ایران پرداختهاند میتوان به پژوهش روستایی و همکاران
( )5931اشاره کرد ،ایشان در این پژوهش با استفاده از مدلهای آمار فضایی به بررسی وضعیت نابرابری و شناخت
الگوی فضایی گسترش نابرابری در شهر میاندواب پرداخته و نتیجه میگیرند که بلوکهای شهری میاندوآب به لحاظ
برخورداری از شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی در طیفهای متفاوتی قرار دارند( .روستایی وهمکاران،
)1 47 - 449 :5931
موحد و همکاران ( ،)5931در مطالعه خود با روش کمی و پیمایشی به تحلیل فضایی فقر شهری در کالنشهر تهران
پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد از بین شاخصهای چهارگانه مسکن ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی-
آموزشی ،باالترین میزان فقر مربوط به فقر مسکن میباشد .همچنین بر اساس نتایج این پژوهش ،الگوی فقر در
کالنشهر تهران بهصورت خوشهای میباشد (موحد و همکاران) 37 - 20 :5931 ،
زبردست و رمضانی ( ،)5931با استفاده از سه شاخص محرومیت اجتماعی و محرومیت مســکن و محرومیت
درآمدی به سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین میپردازند .نتایج این
تحقیق حاکی از تمرکز فقر شهری در بخشهای جنوب و جنوب غربی شهر است همچنین رابطه نسبی معنیداری
بین فقر شهری و دسترسی به خدمات شــهری در این مجدوده وجود دارد (زبردست و رمضانی.) 54 - 45:1395 ،
زنگانه وهمکاران ( ،)4931در پژوهش «گسترههای فضایی فقر شهری اراک» ،با تلفیق شاخصهای چندگانه کالبدی،
اقصادی و اجتماعی نشان دادند که عمده این فضاهای فقر شهری در حاشیه شهر اراک قرار گرفتهاند .دلیل اصلی این
امر را نیز فقدان زیرساختهای اولیه برای جمعیت مهاجر وارد شده اذعان کردهاند (زنگانه وهمکاران-49 :13 39 ،
.) 107
مبانی نظری:

 -مفهوم فقر و فقر شهری

ارائه تعریفی از فقر ،علیرغم درک نسبتا ملموسی که دارد ،آسان نیست؛ چرا که فقر مقولهای چندبعدی است .برهمین
مبنا ،بین فقر مطلق وفقر نسبی ،فقر شهری و فقر روستایی ،فقر اقتصادی ،معیشتی ،و فقر اجتماعی فرهنگی ،فقر
درآمدی و فقر قابلیتی و ...تفاوت و تمایز قائل میشوند.
بسته به اینکه در تعریف فقر ،مفهوم مطلق یا نسبی در نطر گرفته شود ،آستانهای تعریف میشود که مرز بین فقیران و
سایر افراد جامعه را مشخص میکند .این آستانه خط فقر نامیدهمیشود (ارضروم چیلر .) 4:1384 1 ،خط فقر به دو
صورت خط فقر مطلق و نسبی محاسبه میشود .در ادبيات فقـر آنچـه بـا عنـوان فقـر مطلق آن از ياد ميشود به
كمترين سطح زنـدگي اشـاره دارد آن در كه افراد يا خـانوار از دسترسـي بـه حـداقل نيازهاي اساسي زندگي عاجز
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ميمانند در.مقابل در نوع دوم فقر ،با عنوان فقر نسبي ،درآمد فـرد يـا خـانوار در حدي فقر نسبي است در كه
مقايسه با درآمـد افـراد يـا خانوارهاي ديگر فقير محسوب ميشـود درواقـع پـا يي ن بودن درآمد فرد از متوسط درآمد
جامعه است ( زاهـدي مازنـدراني 384 1 ،و .)Schiller, 2001در حال حاضر ،رشد سريع جمعيتهاي شهري به طور
گستردهاي منجر به بـدتر شـدن فقـر مطلـق و نسـبي در منـاطق شـهري گرديده است ( .)Masika, 2001:3فقر
شهري پديـدهای چندبعدي اسـت و شهرنشـينان بـه خـاطر بسـياري از محروميتها؛ ازجمله عـدم دسترسـي بـه
فرصـتهـاي اشتغال ،مسكن و زيرساختهاي مناسـب ،نبـود تـأمين اجتماعي و دسترسـي بـه بهداشـت ،آمـوزش

و امنيـت فردي در رنج و مضيقهاند .فقر شهري تنهـا محـدود بـه ويژگيهاي نامبرده نبـوده و اشـاره بـه شـرايط نا-

پايـدار منجر به آسيبپذيري و ناتواني در مقابل آسـيبهـا نيـز دارد ( .)Baharoglu and Kessides,2002:2فقر
شهری ،ضرورتًاًا به معناي ناتواني انجـام فعاليـتهـاي اقتصـادي نيست (محمدي ) 1386 :831 ،ولي زندگي در
شـهرهاي فقرزده به معني اقتصادي است كه توليد آن بـراي زنـده ماندن است ،فقر شهري انتقال شـوك اقتصـادي
كالنـي است كه معمو ًالًال از طريق بازار از و كار دست دادن كـار رخ میدهد ).(Fay,2005:2
 -رویکردهای تحلیل فقر شهری

در رابطه با فقر و به ویژه فقر شهري ،شناخت و مقابله بـا آن نظریـات مختلفـی مطـرح شـده اسـت؛ ایـن دیدگاهها
متنوع است و مکاتب مختلف ،با دیدي متفاوت مسأله فقر را بررسی کردهانـد .در ادامه به مهمترین این دیدگاهها
اشاره شده است:
 نئوکالسیک :گروهی از طرفداران این مکتب ،در دهههاي اخیر ،از توزیع مجدد درآمد به نفع فقیران جانبداريمیکنند؛ اما اغلب آنها مدعیانـد کـه سیستم قیمتها ،خود موجب گسترش فرصتهاي شغلی و افزایش درآمد
فقیران خواهد شد (روستایی و همکاران)19 :13 37 ،
 دولت رفاه و فقر :در دولت رفاه ،نقش دولت در ایجاد تعادلهاي اقتصادي عمده می شود و با تأمین نظاماجتماعی گسترده ،حمایت قابل توجهی از سوي دولـت در مواجهه با مسأله فقر و بیکاري و نوسانات اقتصادي انجام
میشود .آموزش و پرورش رایگان ،پرداخت حقوق رایگان ،پرداخت حقـوق بـه بیکاران و ملی کردن صنایع بزرگ
از جمله اقدامات در این زمینه میباشد (زیباکالم و علیزاده) 1386 ،
 بوم شناسی (اکولوژي) و فقر :این نظریه که به شهر ،به مثابه اکولوژی انسانی و به محالت فقیر ،بهعنوان مناطقگذار مینگرد ،توسط نظریهپردازان مکتب شیکاگو مطرح شد ( )Curley, 2005اکولوژیستهای شهری با طرح مدل
کالسیک هجوم ،توالی و جانشینی ،معتقدند که محالت شهری مانند دیگر سیستمهای اکولوژی ،عرصه تعارض و
کشمکش گروههای اجتماعی هستند (.)Ren, 2011
 دیدگاه رادیکال :در دیدگاه رادیکال ،فقر به طور ریشهاي ناشی از اوضاع ساختار اقتصاد سیاسی است که درارتباطهاي اجتماعی و سیاسی و اقتصـادي متبلـور میشود .بر اساس این دیدگاه ،مشارکت همگانی و حرکت براي
آزادي ،دموکراسی ،رفاه و عـدالت ،زمینـه را بـراي بـه قـدرت رسـیدن دولتهایی با سوگیري توسعه همگانی و
مهار ریشه اي فقر فراهم می کند (رئیس دانا.) 1379 ،
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 پاردایم انتقادی :نظریه انتقادی شهری ،عالوه بر تأیید و تصدیق شرایط فعلی شهرها به عنوان بیان قوانین فراتاریخی ،سازمان اجتماعی و عقالنیت بروکراتی ،بر روابط و واسطههای سیاسی و ایدئولوژیک و در نتیجه،
خصوصیات انعطافپذیر شهرها که مدام در حال بازساخت خویش است نیز تأکید میکند .به طور خالصه ،نظریه
انتقادی شامل :نقد ایدلولوژی ،قدرت ،نابرابری ،بیعدالتی استثمار در داخل شهرها و در بین شهرهاست ( Brenner,

.)2009
 نظریه فقر و عدالت اجتماعی :در پیرامون جامعه ،شاهد نابرابریهاي عظیم در قدرت سیاسی ،پایگاه اجتماعی وتجاوز به منابع اقتصادي هستیم .عـدالت اجتمـاعی کیفیتـی آشکار در کاهش این نابرابریهاست (شکویی.) 1386 ،
از بین بردن ریشهاي فقـر ،بایـد نظام توزیع را به گونهاي تغییر دهیم که هم عدالت اجتماعی در آن ،رعایت شود و
هم موجب نفی استثمار گردد (عابدین درکوش.) 1386 ،
در این پژوهش دیگاه رادیکال بهعنوان راهنمای نظری این پژوهش انتخاب شده است.
روش پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع كـاربردي اسـت و از نظــر ماهيـت و روش تحقيـق مــورد اســتفاده از نــوع
روشهاي توصيفي  -تحليلي است .اطالعات به صورت اسنادی و کتابخانهای گردآوری شدهاند و منبع استناد
شاخصها و کمیتهـای استفادهشده ،دادهها و اطالعات بلوکهای آماری سرشماری عمومی نفوس و مسـکن شـهر
اردبیل در سـال  0931و نقشههای ( ،)GISمعاونت برنامهریزی استانداری اردبیل میباشد .جامعه آماری پژوهش
بلوکهای آماری شهر اردبیل در سال  0931است .براي نشان دادن وضـعيت فقـر در این شهر از فن خودهمبستگي
فضا يي و تحليـل لكـههـاي داغ ( )Hot Spot Analysisدر نـرم افـزار  GIS/Arcاستفاده گرديـده است .براي تحليل
الگوهاي پراكنش فقر شـهري نيـز از آماره موران استفاده شده است.
-

تحلیل لکههای داغ:

1

اين تحليل آماره گيس  -ارد جی را بــراي كليــه عــوارض موجــود در دادههــا محاســبه مينمايد .امتياز Z

محاسبه شده نشان ميدهد كه كجـا دادهها به مقادير كم یا زياد خوشهبندي شدهاند .ايـن ابـزار در حقيقت به هر
عارضه در چهارچوب عوارضي در كه همسايگياش قرار دارند نگاه مـيكنـد .اگـر عارضـهاي مقادير باال داشته
باشـد جالـب و مهـم اسـت ،ولـي بـه تنها يي ممكن است كي
كي

لكه داغ معنادار از نظـر آمـاري نباشد .براي اينكه

عارضه لكه داغ تلقـي شـود و از نظر آماري معنادار نيـز باشـد بايـد هـم خـودش و هـم عوارضي در كه

همسايگياش قرار دارنـد داراي مقـادير باال باشند .جمع محلي 2كي

عارضه و همسـايگانش بـه طور نسبي با جمع

كل عارضه ها مقايسه ميشود .زمـاني كه جمع محلي به طور زياد و غيـرمنتظـرهاي از جمـع محلي مورد انتظار
بيشتر باشـد و اخـتالف بـه انـدازهاي باشد كه نتوان را آن در نتيجه تصادف دانست ،در نتيجه امتياز  Zبه دست
خواهد آمد .آماره گيتس ـ ارد جي به صورت زير محاسبه ميشود:
. Getis- Ord Gi
. Local Sum

1
2
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 -آماره موران

1

ابزار تحلیل خودهمبستگی فضایی موران ،خودهمبستگی فضایی را بر اساس مکان دو مقدار و خصیصـه مـدنظر
عـوارض جغرافیایی بررسی میکند .این تحلیل الگوی توزیع عوارض در فضا را با مالحظه همزمـان موقعیـت
مکـانی و خصیصـه ارزیابی میکند .نتایج نشان میدهد که عوارض به صورت تصادفی ،پراکنده ،یا خوشهای در فضا
توزیع شـدهانـد .ایـن ابزار در حقیقت آماره یا شاخص موران را محاسـبه و بـا اسـتفاده از امتیـاز اسـتاندارد  Zو P-

 Valueشـاخص محاسبهشده را ارزیابی میکند و معنادار بودن آن را میسنجد (عسگری.)0 0:139 6 ،
شاخص موران براي خودهمبستگي فضـا يي بـه صـورت زير محاسبه ميشود:

 معرفی متغیرها و شاخصهابراي سنجش فقر مانند اغلب مفاهیم دیگر نیاز به تعیین شاخصهایی است که هر کدام جنبهاي از موضوع را مورد
ارزیابی قرار دهند و اصوال باید در ایـن ارزشـیابی شـاخصهـایی اولویت داده شوند که بر واقعیت اجتماعی
موضوع منطبق و به سهولت قابل بررسی و اندازهگیـري باشـند .به واسطه چندوجهی بودن مسئله فقر شاخصهایی
که جهت برسی فقر توسـط مجـامع علمـی و جهـانی بیان شدهاند در قالب سه مولفه اقتصادي ،اجتماعی ،کالبدي
عنوان شدهاند .پژوهش حاضر نیـز با استفاده از  31شاخص در قالب سه مولفه یا معیار اجتماعی ،اقتصادي و کالبدي
به تحلیل و شناسایی فقر در محدوده مورد مطالعه پرداخته است .جدول شماره  1مولفهها و شاخصهاي تحقیق را
معرفی مینماید:
جدول  :1مولفهها و شاخصهاي پژوهش
مولفهها

شاخصها

کالبدی

تراکم جمعیت شهری ،تراکم جمعیت در واحد مسکونی ،تراکم مسکونی جمعیت ،تراکم واحد مسکونی ،تراکم خالص مسکونی ،تراکم ناخالص مسکونی ،تراکم خانوار در
واحد مسکونی ،تـراکم نفـر در واحـد مسکونی ،متوسط اتاق در اختیار هر فرد(معکوس) ،متوسط اتاق در واحد مسکونی (معکوس) ،تـراکم نفـر در اتـاق ،متوسـط اتاق در
اختیار برای هر خانوار(معکوس).

اقتصادی

نرخ سرباری ،میزان فعالیت عمومی (معکوس) ،بار تکفل ،ضریب تکفل ،بار تکفل ناخـالص ،میـزان اشـتغال (معکوس) ،بـار معیشت ،بار تکفل خالص ،ضریب اشـتغال
(معکوس) ،نـرخ بیکـاری ،بیکـاری مـردان ،بیکـاری زنـان

اجتماعی

نسبت باسوادی (معکوس) ،نرخ بیسوادی ،میزان اشتغال به تحصیل(معکوس) ،نرخ بیسوادی در جمعیت الزمالتعلیم ،نـرخ بیسوادی در بزرگساالن ،نرخ سالخوردگی ،متوسط بعد
خانوار

منبع :دادههای بلوک آماری شهر اردبیل بر اساس مطالعات نظری پژوهش

محدوده و قلمرو پژوهش
شهر اردبیل از لحاظ موقعیت مطلق در مشخصات جغرافیایی  48درجه و  17دقیقه طول شرقی و  38درجه و 15
دقیقه عرض شمالی قرار دارد و مرکز استان اردبیل میباشد .این استان نیز در همسایگی استانهای اذربایجان شرقی
. Morans I

1
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از سمت غرب ،زنجان از جنوب و استان گیالن در شرق آن میباشد .جمعیت شهر اردبیل در در اولین سرشماری
رسمی ایران که در سال  1335خورشیدی انجام پذیرفت ،بالغ بر  65هزار نفر بوده است .این تعداد در سال 1345
خورشیدی به  83هزار نفر ،در سال  1355خورشیدی به  841هزار نفر ،در سال  1365خورشیدی به  282هزار نفر،
در سال  1375خورشیدی به  340هزار نفر و در سال  1385به  412هزار نفر افزایش پیدا کرده است .جمعیت شهر
اردبیل بر اساس نتایج نهایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  5931خورشیدی  47 8 46 1 59نفر بوده است که
از این جهت ،هفدهمین شهر پرجمعیت ایران به شمار میرود (سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران،
.)5931- 1335

شکل  :1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

بحث و تجزیه و تحلیل
براي بررسی نابرابري فضایی و تعیین گسترههای فقر شهری در شهر اردبیل ،از دادههاي بلوكهاي آماري سال 0931
استفاده و در نرم افزار  Arc/GISبا استفاده از قابلیتهاي آن ،تحلیل لکههاي داغ براي همه شاخصهاي مورد
استفاده در پژوهش انجام شده است .این تحلیل آماره گتیس ـ ارد جی را براي همه عوارض موجود در دادهها
محاسبه میکند .همچنین با توجه به امتیاز  Zمحاسبه شده میتوان نشان داد که در کدام بلوكها دادهها با مقادیر زیاد
یا کم خوشهبندي شدهاند .همانطورکه در روش پژوهش نیز توضیح داده شد ،هرچه امتیاز Zبزرگتر باشد مقادیر باال
به میزان زیادي خوشهبندي شده و لکه داغ را تشکیل میدهد .در مورد  Zمنفی و معنادار از نظر آماري نیز باید گفت
هر چه امتیاز Zکوچکتر باشد به معنی خوشهبندي شدیدتر مقادیر پایین بوده و نشانگر لکههاي سرد هستند .در این
مرحله تحلیل لکههای داغ برای هر کدام از زیر شاخصهای کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی انجام شده ،سپس از تلفیق
الیههای بدست آمده ،نقشه تحلیل لکههای داغ برای شاخصهای کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی بدست آمده است.
شکل ( )2به ترتیب تحلیل لکههای داغ را برای شاخصهای کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی شهر اردبیل نشان میدهد:
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شکل  :2تحلیل لکههای داغ بر شاخصهای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی سال  90 31شهر اردبیل
منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

لکههای قرمزی که در هر یک از نقشههای فوق مشاهده میشود نشانگر مقادیر زیاد  Zاست که لکه داغ را به وجود
آوردهاند .این لکهها نشان میدهد که مقادیر زیادی از شاخصهای مورد بررسی خوشهبندی شده و لکه داغ را به
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وجود آوردهاند .اما بديهي است كه در اين مرحله بايد مثبت و منفي بودن شاخصها مد نظر قرار بگیرد .از آنجایی که
بسیاری از شاخصهای مورد نظر در این پژوهش منفی هستند لذا مقدار باالی  Zو لکههای داغ در این نقشهها به
معنای فقر و نابرابری خواهد بود .چرا که با افزایش مقدار این شاخصهای منفی فقر نیز باالتر میرود .همانطور که
در قسمت شاخصها نیز مطرح شده است در رابطه با شاخصهای مثبت نیز جهت تحلیل بهتر ،معکوس این
شاخصها مد نظر قرار گرفته است .در مرحله بعد جهت درک بهتر موضوع ،سه الیه بهدست آمده با یکدیگر تلفیق
شده و نقشه نقاط داغ مجموع شاخصهای کالبدی،اقتصادی و اجتماعی استخراج شده است (شکل :)3

شکل  :3تحلیل لکههای داغ بر مجموع شاخصهای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی سال  90 31شهر اردبیل
منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

در ادامه برای تحلیل وضعیت فقر و نابرابری در سطح شهر اردبیل با استناد به نقشه تلفیقی شاخصها (شکل  )3و با
استفاده از شاخص توسعه یافتگی موریس ،بلوکهای شهر بـر اسـاس شـاخصهای پژوهش درجهبندی شدهاند
(شکل  .)4روش موریس از جمله مدلهای تعیین نواحی همگن و سطح بندی سکونتگاهها بر اساس خدمات است
و جزء روشهایی است که برنامۀ عمران سازمان ملل آن را برای درجهبندی نواحی از لحـاظ توسـعهیـافتگی
(کالبـدی و انسانی) به کار برده است .این روش هم جدیدترین الگوی رسمی به کاررفته در سطح جهانی است و
هم امکان گسترش و جایگزینی آن در فضاهای تحت برنامهریزی با مقیاسهای مختلف و متنوع وجود دارد
(روستایی و همکاران ، 463:1395 ،زادولی.) 61:1393 ،

شکل  :4سطحبندی بلوکهای شهر اردبیل بر اساس شاخصهای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی سال  90 31شهر اردبیل منبع :یافتههای پژوهش6931 ،

شناسایی و تحلیل فضایی گسترههای فقر 752 ...

شکل  4وضعیت شاخصهای کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی را در بلوک های شهری شهر اردبیل نشان میدهد .بر
اساس نقشه نهایی بدست آمده پهنههای جنوبی و قسمتی از شمالشرق اردبیل مناسبترین پهنهها بین سایر پهنههای
محدوده مورد مطالعه هستند .محالتي مانند حافظ ،رضوان ،آزادگان ،آزادي ،خيابان امام در اين محدوده قرار دارند .از
مشخصههای بارز این پهنهها میتوان به امکانات مناسب زندگی ،دسترسیهای مناسب به خدمات آموزشی ،فرهنگی،
تفریحی و سرانه باالی کاربریها اشاره کرد .همچنین باال بودن قیمت زمین در این محدوده نسبت به سایر بخشها،
باعث اسکان قشرهای با طبقه باالی اقتصادی و اجتماعی در این محدوده شده است .در سطحبندی بلوکها نیز با
روش موریس طبقات برخوردار و کامال برخوردار شامل این پهنهها میشد که مجموعا  9 1. 3درصد از مجموع
بلوکهای شهری اردبیل را شامل میشوند .در مقابل این بلوکها ،محالت بافتهای فرسوده شهری و همچنین
محال یغ ناکسا ت رررسمی شهر واقع در قسمتهای غرب و شمالغربی شهر جز پهنههای فقیرنشین بوده که این
پهنهها نیز تحت عنوان طبقات محروم و خیلی محروم شناخته میشوند که مجموعا  45.2از بلوکهای شهری اردبیل
در این محدوده قرار گرفتهاند .محالت غربی و شمالغربی شهر اردبیل شامل محالت سلمان آباد ،میراشرف ،پناه آباد،
حسین آباد ،اسالم آباد ،سید آباد و کاظم آباد و ...که جز محالت اسکان غیررسمی شناخته میشوند بر اثر مهاجرت-

های روستا-شهری و به تبع آن رشد شتابان جمعیت و ساختسازهای غیرقانونی و همچنین عدم وجود زیرساخت-

های الزم برای جمعیت مهاجر ،در دهههای اخیر شکل گرفتهاند .اکثر ساکنان این محالت را قشرهای فقر و بی-
بضاعت تشکیل میدهند؛ از ویژگیهای بارز این محالت میتوان به پایین بودن قیمت زمین ،فقدان زیرساختهای
اقتصادی و اجتماعی ،کیفیت پایین تسهیالت مسکونی ،دسترسی نامناسب به خدمات مختلف شهری و رفاهی ،عدم
تطابق افزایش جمعیت با نیازهای خداماتی و اکولوژیکی ،درصد باالی بیسوادی و تحصیالت پایین جمعیت و...
اشاره کرد .برخی از قسمتهای مرکزی شهر نیز که جز بلوکهای محروم شناسایی شدهاند از پدیده زوال شهری
پیروی میکنند .این مساله نیز تحت تاثیر گسترش شتابان جمعیت و مدیریت شهری ناکارآمد بهوجود آمده است.
نتایج بدست آمده نشان میدهد بین بلوکهای شهر اردبیل نابرابری وجود دارد ،بهطوری که این بلوکها ،تبلور
تمایزات اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی میباشند ،فرصتها و زیرساختهای نابرابر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
باعث تمایز بین ساکنان شهر اردبیل شده است و این وضعیت به نوعی جدایگزینی در این شهر منجر شده است.
بهگونهای که امکانات و خدمات رفاهی تا حدی در پهنههای جنوبی شهر متمرکز شده اما پهنههای غربی و شمالغربی
شهر و قسمتهای از بافت فرسوده فاقد خدمات اولیه زیست و معیشت هستند .جدول شماره ( )2تعداد و درصد
وضعیت هر یک از بلوکها را نسبت به شاخصهای مورد بررسی نشان میدهد:
جدول  :2تعداد و درصد هر یک از سطوح نابرابری در بلوکهای شهر اردبیل در سال 90 31
طبقات بلوکهای شهری
خیلی محروم

تعداد

درصد

1317
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24.8

متوسط
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برخوردار
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11.3

8231
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6439
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محروم

کامال برخوردار
جمع
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در مرحله بعد برای نشان دادن الگوی توزیع و پراکنش این نابرابری ،از نرم افزار  Arc/GISو از ابزار خودهمبستگی
فضـایی اسـتفاده شده است .ابزار آمار فضایی (خودهمبستگی فضایی) یکی از کاربردیترین و مهمترین ابزارهای
تحلیلی برای تحقیـق درباره دادههای فضایی است که در زمینه تحلیل الگوهای پراکنش و توزیع عوارض و پدیدهها
در فضا و مکان بهکـار مـیرود و بـه آماره موران  )Moran’s I ( Iمعروف است .نتایج این تحلیل در دو نوع

خروجی عددی و گرافیکی نشان میدهد که عـوارض به صورت تصادفی ،پراکنده یا خوشهای در فضا توزیع شده-

اند .اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت ( )+1باشـد ،دادهها خودهمبستگی فضایی دارند و الگوی پخش
آنها خوشهای است و اگر مقدار موران نزدیک به عـدد منفی ( )-1باشد ،نگاه دادهها از هم گسستهاند و الگوی پخش
آنها پراکنده است .در مورد ایـن ابـزار فرضیه صـفر آن اسـت کـه هـیچ نـوع خوشهبندی فضایی بین مقادیر

خصیصه مرتبط با عوارض جغرافیایی مدنظر وجود ندارد (عسگری .)0 6:139 6 ،در جدول ( ،)3نمایش عددی خود-
همبستگی فضایی الگوی نابرابری سال  0931در شهر اردبیل نشان داده شده است:
جدول  :3خروجی عددي تحلیل خودهمبستگی فضایی (آماره موران) برای الگوی نابرابری فضایی شهر اردبیل
Moran‟s Index: 0.127204
Expected Index: -0.000603
Variance: 0.000174
z-score: 9.682324
p-value: 0.000000
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در این پژوهش شاخص موران محاسبه شده برای سال  0931برابر با  40 0.1272است .این مقدار کوچکتر از یک
است و از سوی دیگر مقدار P-valueبرابر با صفر است ،میتوان نتیجه گرفت دادههای مورد نظر دارای خود-
همبستگی فضایی هستند و چون مقدار موران مثبت و نزدیک به یک است ،بنابراین الگوی فضایی فقر در شهر
اردبیل به صورت خوشهای است .شکل ( ،)5نمایش گرافیکی این تحلیل را نشان میدهد:

شکل  :5نمایش گرافیکی تحلیل خودهمبستگی فضایی (آماره موران) برای الگوی نابرابری فضایی شهر اردبیل
منبع :یافتههای پژوهش

در الگوی خوشهای فقر و نابرابری فضایی شهر اردبیل ،همانگونه که در نقشه نهایی فقر نشان داده شده است،
خوشههای محروم و خیلی محروم بیشتر در قسمتهای ،شمالی غربی و غرب قرار دارند و تمرکز این خوشهها در
این قسمت به طور عمده متاثر از پدیده خزش شهری و ادغام هستههای روستایی به کالبد شهر میباشد .این بافت-
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های ادغام شده در کالبد شهر بهدلیل شرایط حاکم بر شکلگیری آنها چه به لحاظ کالبدی چه به لحاظ اقتصادی و
چه به لحاظ اجتماعی دارای بافت آسیبپذیر و ناپایدار بوده و باعث شکلگیری قطبهای دوگانه در سطح شهرها
میشود.
نتیجهگیری
تحوالت اجتماعی و اقتصادي ،رشد سریع جمعیت و شهرنشین شدن شتابان آن در دهههای اخیر در ایران ،پدیده فقر
شهري و نابرابريهاي اجتماعی و اختالف شدید طبقاتی را به عنوان یکی از خصیصههاي زندگی شهرهاي جهان

سومی بر زندگی شهري عارض نموده است ،به طوري که مبارزه با آن به عنوان یکی از سیاستهاي کالن نظام برنامه-
ریزي کشور هم در برنامههاي کوتاه مدت و هم استراتژيهاي درازمدت قلمداد میشود .کاهش فقر یک نگرانی
جهانی ،و درواقع یکی از مهمترین اهداف کشورهاي کمدرآمد و مؤسسات مالی بینالمللی است .در این راستا ﺮﺑ رسی
و ﺖﻴﻌﺿ

ﻪﻌﻣﺎﺟ و آ ﻲﻫﺎﮔ از آن ،او ﻦﻴﻟ

ﺮﻘﻓ در ﺮﻫ

ﺮﻘﻓ ﻪﺑ در ﻲﻛ از رو ﺪﻧ

ﺤﺗ ـ ﻻﻮ ت ﺮﻘﻓ

در ﻪﺠﻴﺘﻧ  ،ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﻳ ان ﻮﺗﻲﻣ ا ﺪﻨﻧ
ﯽﺋﺰﺟ از ﻢﺘﺴﯿﺳ

ﺪﻗ م در ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﻳ ي ﺮﺑ اي ﺎﺒﻣ رزه ﺑـﺎ ﺮﻘﻓ و ﺮﺤﻣ ومیت ا ﺖﺳ  .ﺶﺠﻨﺳ

ﺮﺠﻨﻣ میشود و در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ،ﺗـ ﺮﻳﻮﺼ ي ﻨﻣ ـ ﻢﺠﺴ از ﻘﻓ ـﺮ اراﺋـﻪ ﻣـﻲدهد؛

ﺎﻤﻴﻤﺼﺗ ت ﻻزم را ا ﺎﺨﺗ ذ ﻨﻨﻛ ـﺪ و اﻗـﺪا ﺎﻣ ت ﻻزم را ا ﺎﺠﻧ م د ﺪﻨﻫ  .ﺮﻬﺷ اردبیل ﻪﺑ

ﻮﻨﻋ ان

ﻘﻄﻨﻣ ـﻪاي و ﻠﻣ ـﯽ ،ﺑـﻪ د ﺒﻧ ـﺎل رﺷـﺪ ﺷـ ﺎﺑﺎﺘ ن ﺸﻧﺮﻬﺷ ـ ﯽﻨﯿ و در ﭘـﯽ ﺮﺟﺎﻬﻣ ت ﺎﻫ ي ﺪﯾﺪﺷ رو ﯽﯾﺎﺘﺳ ،

اد ﺎﻏ م رو ﺎﻫﺎﺘﺳ ي ﻪﯿﺷﺎﺣ

ﺮﻬﺷ

ﻪﺑ

ﺖﻓﺎﺑ

و ﺒﻟﺎﮐ ـﺪ ﺷـ ﺮﻬ  ،ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﺮﺑﺎﻧ ا ﺮﺑ ي ﺎﻫ ي ﺪﯾﺪﺷ در ﻧـﻮا ﯽﺣ ﺷـ ﺮﻬ ي ﺧـﻮد ﻮﻣ ا ﻪﺟ

ﺎﮐﺎﻧ رآ ﺪﻣ و ر ﺪﺷ

ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .ﻮﻃﻪﺑ ري ﻪﮐ

ﺪﺑ ون ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ

ﻮﻬﻇ ر ﻼﺤﻣ ت فقیر ،ﻓﺎﺑ ـﺖﻫـﺎي ﺳﺮﻓ ـﻮده

و ﺸﻣ ـ ﻼﮑ ت ﺣـﺎد ﺳـ ﻦﯿﻨﮐﺎ از ﯿﺒﻗ ـﻞ ﺎﮑﯿﺑ ري ،ا ﺎﻐﺘﺷ ل ﺎﮐ ذب ،ﺖﻧﻮﺸﺧ  ،ﺎﻧ ا ﯽﻨﻣ و ﻮﻣ اردي از ا ﻦﯾ
اد ﺳﺎﻋ ـﺖ ،ﮔـﻮا ﯽﻫ ﺑـﺮ وﺟـﻮد ﯽﯾﺎﻫﻪﻨﻬﭘ
و ﻄﯿﺤﻣ ـﯽ از ﺷـﺮا ﻂﯾ

ﯽﺑﻮﻠﻄﻣ

ﻪﮐ

ﺖﯿﻔﯿﮐ

آ ﺪﻣ ه در ﻮﻠﺑ ك ﺎﻫ ي ﺷـ ﺮﻬ ي اردبیل ﻪﻧ ﺎﻬﻨﺗ

ﻞﯿﺒﻗ

ﻮﮔ ا ﯽﻫ

ﺮﺑ ا ﻦﯾ

ز ﯽﮔﺪﻧ در آ ﺎﻬﻧ در ا ﻌﺑ ـﺎد ﻠﺘﺨﻣ ـﻒ ا ﻤﺘﺟ ـ ﯽﻋﺎ  ،ا ﺼﺘﻗ ـﺎدي ،ﺒﻟﺎﮐ ـﺪي

ﻮﺧﺮﺑ ردار ﺖﺴﯿﻧ  .بنابراین با توجه به اینکه ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ و ﺶﺠﻨﺳ
ﺮﺿ ور ﯽﺗ

ﺮﻬﺷ  ،ﺎﺑ ﺮﻘﻓ و

ﺮﺑ اي ﺶﻫﺎﮐ

ﺮﻘﻓ و ﺮﺑﺎﻧ ا ﺮﺑ ي ،ﻪﮑﻠﺑ

ﺮﺿ ور ﯽﺗ

ا ﺎﻌﺑ د ﻼﻀﻌﻣ ت ﻪﺑ و ﻮﺟ د
ﻪﺘﺳﺎﺧﺮﺑ از ارزش ﺎﻫ ي

ا ﯽﻧﺎﺴﻧ ا ﺖﺳ  ،لذا در این پژوهش  31شاخص کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی از اطالعات بلوکهای آماری سال ،0931
استخراج شده و با فراخوانی این شاخصها به محیط  ،Arc GISبه بررسی وضعیت فقر و نابرابری در شهر اردبیل
پرداخته شده است .بر اساس نتایج بدستآمده از مجموع  6439بلوک شهری اردبیل  1317 ،بلوک به لحاظ شاخص-
های کالبدی،اقتصادی و اجتماعی در وضعیت خیلی محروم میباشند که این بلوکها بیشتر شامل بخشهای حاشیه-
ای شهر به خصوص محالت و مناطق واقع در بخشهای شمالغربی و غربی شهر مانند محالت سلمانآباد،
میراشرف ،پناه آباد ،حسینآباد ،اسالمآباد ،سیدآباد و کاظمآباد و ...میشوند .بلوکهای با وضعیت محروم نیز0061 ،
بلوک را از مجموع  6439بلوک به خود اختصاص دادهاند که تقریبا در تمامی مناطق  4گانه شهر اردبیل به چشم
میخورند اما تمرکز این بلوکها نسبتا در بخشهای شمالغربی وغربی شهر بیشتر است .همچنین  1463بلوک به
لحاظ شاخصهای مورد بررسی در وضعیت متوسط 731 ،بلوک در وضعیت برخوردار  8231بلوک نیز در وضعیت
کامال برخوردار قرار دارند .نکته شایان توجه در بحث توزیع فضایی فقر در محدوده مورد مطالعه وضعیت نامناسب
روستاهای الحاق شده به شهر میباشد که در حال حاضر با نام محالت شهری شناخته میشوند .ساکنین این مناطق
از آنجایی که جز مهاجران روستایی هستند ،در وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی قرار دارند .همچنین تحلیل
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خودهمبستگی فضایی موران ،بیانگر پراکنش خوشهای فقر در شهر اردبیل بود و این نوع پراکنش باعث ایجاد
دوگانگی فضایی در این شهر شده است.
نکته حائز توجه اینکه یافتههای این پژوهش تا حد زیادی در راستای پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،بویژه
پژوهشهای مطرح شده در قسمت پیشینه میباشد .بهگونهای که میتوان گفت شکلگیری پهنههای فقیرنشین و
گسترش آنها در اکثر شهرهای کشورهای در حال توسعه از یک الگو پیروی میکند؛ دلیل این امر نیز این است که در
کشورهای در حال توسعه ،بین رشد شهرنشینی ،توسعه شهری و منطقهای تناسب ضعیف وجود دارد بطوریکه رشد
شهرنشینی متناسب با توسعه منطقهای و شهری نبوده و همین عدم توازن ،عامل بوجود آمدن مسائل مختلف شهری
از جمله پهنههای فقیرنشین است .در اکثر این شهرها مهاجران وارد شده به شهرها به دلیل توان پایین اقتصادی و

گران بودن زمین در بخشهای مرکزی شهر به حاشیه شهر رانده شده و با ساخت و سازهای غیرقانونی باعث شکل-
گیری و گسترش پهنههای فقرنشین شده و باعث بهم خوردن تعادل فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی شهرها میشوند.
نکته دیگر اینکه در اکثر پژوهشهای انجام گرفته ،فقط محالت اسکان غیررسمی شهر جز پهنههای فقیرنشین

تعریف شدهاند اما در این پژوهش همانند پژوهش زنگانه وهمکاران در پژوهش «گسترههای فضایی فقر شهری

اراک» ،قسمتهای مرکزی شهر که جز بافتهای فرسوده شهری هستند تحت پدیده زوال شهری بهعنوان محدوده-
های فقیرنشین تعریف شده است.
پیشنهادها
با توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهادهای راهبردی جهت کاهش فقر و نابرابری و دوگانگی فضایی در شهر اردبیل

عبارت اند از:
 ا ﺎﺠﯾ د ﻮﺤﺗ ل ا ﯽﺳﺎﺳ در ﺎﮕﻧ ه ﯽﺘﯾﺮﯾﺪﻣﺎﭼ ره ﯽﯾﻮﺟ

-

 -او ﺖﻳﻮﻟ

ﻪﺑ ﻼﺤﻣ ت ﻦﯿﺸﻧﺮﯿﻘﻓ در ا ﺮﻣ ﺺﯿﺼﺨﺗ

ﺮﺑ اي ر ﯽﺑﺎﯾﻪﺸﯾ و ا ﻼﺻ ح ﻪﻟﺎﺴﻣ ﺮﺟﺎﻬﻣ ت ﺎﻫ ي رو ﺎﺘﺳ

ﻮﺑ د ﻪﺟ ﻻزم؛

ﺮﻬﺷ ي؛

ﻞﺋﺎﻗ ﺮﺑ اي ﺪﺷ ن ا ﺎﺠﻳ د ا ﺎﻐﺘﺷ ل در ﻼﺤﻣ ت ﻦﻴﺸﻧﺮﻴﻘﻓ ؛
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