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 چکیده

در  هـك ستا موضوعي يشهر فقر تعيينو  سنجش ،نسانيا توسعه تحقق جهت شتال وزهمرا
 مرا ينو ا دشومي لنباآن د با جهامو يهاركشواز  ريبسيادر  نسانيا توسعة تيريو مد يارسياستگز

 قـطرياز  يشهر فقيرنشين يهاپهنه فيايياجغر تعييندر  هيژو به علميهاي روش ذتخاا مندزنيا
. ستا يشهر فقر وتمتفا دبعاا تعيين جهت مناسب يهاشاخص تعريفو  ريماآ يهاروش دبرركا

و  يليتحل-يفيتوص هاياز روش قيتحق نيا نيو در تدو باشديم يحاضر كاربرد قينوع تحق

مركز  7919سال  يآمار هايمورد استفاده از بلوک يهااستفاده شده است. داده يشيمايپ-ياسناد
 GISپژوهش از نرم افزار  نيا يهاداده ياستخراج و طبقه بند يبه دست آمده است. برا رانيآمار ا

مورد  يهااستفاده شده است. شاخص تحليل الگوهاي فقربراي  Hot Spot Analysisابزارو از 

در ها افتهي جيشده است. نتا يبررس يو كالبد ياجتماع ،يپژوهش در سه بعد اقتصاد نياستفاده در ا
رنج اي شهر از فقر گسترده يو جنوب شرق يغرب يشمالهاي نشان داد كه محدوده يبعد اقتصاد

 تيدرصد جمع 1/7و  يفقر نسب طيشهر در شرا تيدرصد جمع 49از  شيمناطق ب نيبرند. در ا يم
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و  يدرصد از مساحت شهر در فقرنسب 91از  شيب يفقر مطلق هستند. در بعد اجتماع طيدر شرا
 ي. در بعد كالبدكننديم يمناطق زندگ نيشهر در ا تيدرصد از جمع 1/41مطلق هستند كه حدود 

نامساعد  طيدر شرا يو اجتماع يشهر همچون ابعاد اقتصاد يو شمال شرق يجنوبهاي هيفقر حاش
هستند. در  يفقركالبد طيدر شرا 77و  74، 71غالب محلات  ييقرار دارند. از نظر فضا يكالبد

نفر را در خود  21729بالغ بر  يتيفقر در شهر بابل جمعهاي نشان داد پهنه جيفقر نتا يينها الگوي
غالباً در ها پهنه نيدهد ا يم ليكل شهر را تشک تيدرصد از جمع 4/93داده اند كه  يجا

 رند.شهر قرار دا يو جنوب يشمال شرق ياهيحاش يهامحدوده

 بابل ،يابعاد فقر، فقرشهر ،يپهنه بند ،ييفضا يالگو :یدیکل واژگان

 

  مقدمه

است. گسترش شهرها  ينياز مسائل عمده جهان امروز اسکان بشر به دنبال شهرنش يکي
سبب تمركز نامعقول امکانات و خدمات در  ختهينامنسجم و از هم گس ييبا ساختار فضا

از جمله  ييامدهاي( كه پ91:7914دانشپور، يبداز شهر شده است)ع يمشخص يهابخش
 ،يطيمح ستيزهاي بحران ت،يفساد و جرم و جنا شيفقر، افزا ،ياجتماع يهاينابرابر

و  يمسکن زودرس در كودكان و مادران، بد ريمرگ و م ،ينبود رفاه اجتماع ،ياختلاف طبقات
قرار  يد بررسمقوله مور نيتوان در ا يو... را م يرسم رياسکان غ ،يمسکن يب

 (.. 7:7941داد)زنگنه،

 يبه نام فقر شهراي دهيپد يريگشکل يمعضلات شهر نياز مهمتر يکي
(. فقر شهري پديدة چند بعدي است و شهرنشينان به خاطر بسياري از 7:7941است)زنگنه،

هاي مناسب، هاي اشتغال، مسکن و زيرساختها، از جمله عدم دسترسي به فرصتمحروميت
، مين اجتماعي و دسترسي به بهداشت، آموزش و امنيت فردي در رنج و مضيقه اندنبود تأ

كه منجر  ،يمحدود به ويژگي هاي نام برده نبوده و اشاره به شرايط ناپايدار تنهافقر شهري 
 Baharoglu andشود دارد) ينيز مها پذيري و ناتواني درمقابل آسيببه آسيب

Kessides,2002:2 .) 
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است،  نزنده ماند يآن برا دياست كه تول ياقتصاد يفقر زده به معن يهادر شهر يزندگ
بازار كار و از دست دادن  قياست كه معمولاً از طر يكلان يانتقال شوک اقتصاد يفقر شهر
فقر در  يمکان-ييبازنمود فضا ديبايگستره هاي فقر را م .(Fay,2005:2دهد)يكار رخ م

 کردياست، اما رو يطولان باًيمطالعات مربوط به فقر تقر نمود. سابقه يهاي شهري معرفپهنه
قسمت از پژوهش به مرور  ني. در استين يميچندان قد هيقض نيبه ا يمدون و دانشگاه

 .خواهيم پرداخت نهيزم نياز مطالعات انجام شده در ا يبرخ

هاي ييايپو يمدل ساز»رن با عنوان  قيتحق نه،يزم نياز جمله مطالعات انجام شده در ا
پژوهش كه در  ني. اباشديم «يچند سطح يکرديفقر در محلات با سطح فقر متوسط: رو

 4999تا  7119 يمتحده در بازه زمان الاتيا يكلان شهر ينواح يبرا وياوها يالتيدانشگاه ا
 رديگ يم جهيشده و نت يگذار محلات متوسط به چرخه فقر را بررس نديشده است، فرا امانج

قابل  ،يچرخه زندگ يگذار محلات، با مدل كلاس نديفرا کا،يآمر يلان شهرك  يكه در نواح
 .(Ren,2001:1-20)است نييتب

 ياجتماعهاي فقر در گروه عيتمركز و توز»با عنوان  يو همکارانش در پژوهش يه
در  يكشور ينسبت به آمار رسم يدتريو شد شترينشان دادند كه فقر ب «نيچ يشهرها

وجود دارد و  ييو مهاجران روستا کارهاياز جمله اقشار كارگر، ب يتماعاجهاي از گروه يبرخ
 شنهاديرا پ ياجتماع تيتوسط شبکه امنها گروه نيا تيو حما ييشناسا زين

 .(He,2008:42)دادند

گسترش فقر  ييفضا ليتحل يتحت عنوان بررساي و همکارانش در مقاله ييروستا
فقر شهري در فضاهاي شهر  عيبه توز 7943-7913سال هاي  يط زيشهري در شهر تبر

را نشان دادند. در  يفقر شهرهاي در برخورداري از شاخص يو اختلاف و شکاف طبقات زيتبر
 يبرا نياستفاده شده است. همچن يو اقتصاد ياجتماع ،يكالبدهاي مقاله از شاخص نيا

روستايي و ) الگوهاي پراكنش فقر شهري از آماره موران استفاده شده است. ليتحل
 .(79:7913همکاران،
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 شهر غيررسمي اسکان محلات در شهري فقر ارزيابي مقاله در همکاران و روستايي
 مکاني كرمانشاه شهرهاي بلوک كه دادند نشان عاملي تحليل مدل از استفاده با كرمانشاه

 فقر وهجلها سکونتگاه اين. است كالبدي و فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، تمايزات تبلور براي
 در نابرابر نواحي وجود. كنند مي طي را متفاوتي روند پويايي لحاظ از كه روند مي شمار به

 گرديده منجر اقتصادي و اجتماعي فضايي، گزيني جدايي به كرمانشاه شهر فضاي
 (. 3:7912همکاران، و روستايي)است

 هاي خصشا به دسترسي و زيست سلامت تحليل و بررسي مقاله در همکاران و مهدي
 اجتماعي، مفرط ضعف علت به كه يافتند دست نتيجه اين به نشين حاشيه محلات در سلامت

 تهديدزاي عوامل وجود نيز و خان شادقلي محله ساكنان اقتصادي ويژه به و فرهنگي
 سلامتهاي شاخص به مناسبي دسترسي مطالعه، مورد ساكنان محل، در بيروني-دروني
باشند)مهدي و همکاران،  نمي برخوردار نيز مناسبي زيست سلامت از تبع به و ندارند

1:7919). 

جهان حاضر شده و  يدر مطالعات شهر يكه به موضوع فقر شهر يتوجه خاص رغميعل
و  يكشورمان چه در بعد نظر ييايجغرافهاي مطالعات در پژوهش نگونهيا گاهيشود، جايم

. البته شوديخلاء احساس م يابطه نوعر نياست و در ا يخال ي تا حدوديچه در ابعاد آمار
فقر  نکهيمورد توجه قرار گرفته است. نظر به ا يعلوم اجتماعهاي در حوزه يمقوله فقر شهر

حس  تيكه تقو نيدر ابعاد مکان و زمان بوده و با توجه به ا ييايجغرافهاي يژگيو يدارا
ارائه  استيجغراف يزشآمو افاهد نيبشر از مهمتر يبهبود زندگ يو تلاش برا ينوعدوست

تواند به عنوان  يكشورمان م يايجغراف اتيادب يساز يضمن غن ييپژوهش ها نيچن
 يشهر يدر فضاها ييو فقرزدا يعدالت اجتماعهاي برنامه نيتدو يمناسب برا ييراهنما

 (.741:7913،يي)روستارديمورد استفاده قرار گ

 موضوعي يشهر فقر عيينتو  سنجش ،نسانيا توسعه تحقق جهت شتالدر  وزهمرا 
آن  با جهامو يهاركشواز  ريبسيادر  نسانيا توسعة تيريو مد يارسياستگزدر  كه ستا
 پهنه فيايياجغر تعييندر  هيژو به علميهاي روش ذتخاا مندزنيا مرا ينو ا دشو مي لنباد

 مناسب يها شاخص تعريفو  ريماآهاي روش دبرركا طريقاز  يشهر فقيرنشين يها
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 كه نجايي(. از آ7:7919و همکاران، اني)بمانستا يشهر فقر وتمتفا دبعاا ينتعي جهت
 تعيين( و فقراز  كلّي تعريف)نسبي فقر تعيين متوجه عمدتاً ريماهاي آاز روش دهستفاا

 سنجش عموضو به كمتر انيربوده است، لذا حداقل در ا ملّيو  نكال حسطودر ها ينابرابر
 ده است. ش ختهپردا ياو محله يشهر فقر

 يآن، به شناخت صليا دبعاو ا يشهر فقر تعريف ضمن تا ميدار سعيپژوهش  ينلذا در ا
با  م؛يابيو ابعاد آن در محدوده مورد مطالعه دست  يفقرشهر ييايجغرافهاي يژگياز و قيدق

توجه به اينکه در طي سرشمارهاي مختلف همواره شهر بابل جزو شهرهايي از استان 
د كه در آن شاخص هايي همچون نرخ بيکاري، جمعيت غيرفعال، نرخ مازندران مي باش

سرباري و ... در آن بالا مي باشد و طي دو دهه اخير، شاهد عدم تلاش مسئولين امر براي 
فقر و ابعاد آن در شهر بابل در جهت برنامه ريزي كارآمدتر و موثرتر، براي هاي شناخت پهنه

عادلانه منابع و امکانات صورت نپذيرفته است؛ لذا در اين بهرمندي همه اقشار مردم از توزيع 
فقر  هايخصشاموجود محلات شهر بابل را، از لحاظ  تيتلاش خواهد شد وضعپژوهش 

 يپژوهش در پ نيا ني. بنابراميكن يبررس يو كالبد ياجتماع ،ياقتصاد يهادر حوزه يشهر
عاد مختلف فقر در شهر بابل اب ييباشد: پراكنش فضا يم يسوال اصل نيبه ا ييپاسخگو

 چگونه است؟

 قیتحق ینظر یمبان

سده است كه موضوع مورد بحث جامعه شناسان، اقتصاددانان و  کياز  شيب ،يفقر شهر
 يبراي تمام ريفراگ ياز فقر كه دربردارنده مفهوم يفيشک تعر يمداران است. ب استيس

است كه  ينسب يفقر مفهوم رايز ت؛سين ريباشد و در طول زمان ثابت بماند، امکان پذ طيشرا
(. در واقع، 791:7942خامنه و محمدي،  دييشود )مج يم فيتعر يو مکان يزمان طيبا شرا
(. فقر، Job,2002:1است) ييغذا تيآن فراتر از محروم فيچند بعدي بوده و تعر يمفهوم

بر هاي براحقوق بشر، آزادي انتخاب و فرصت ،ياساس هايتياز قابل تيفقر محروم
 ،يدرآمد كم، گرسنگ ليروزمره از قب يجنبه از زندگ ني( و در چندOdeskon,2010:2است)
 تيمحروم ري،يپذ بيآس ه،يبه خدمات اول يناكاف يناسالم، دسترس طيدر شرا يزندگ

  .(Simler et l,2003:1است ) افتهي يو ... تجل يحق رأي، ناامن ،ياسيس ،ياجتماع
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در مورد و تأسف بار فقر در شهرها، بحث  ندهيكز فزابه علت تمر اخيرهاي در دهه
 (.Curley,2005مورد علاقه بوده است) اريبس ،مبارزه با آن يهاراه حل زي، عواقب و نعوامل

كه بوت و روانتري در اواخر قرن  يقاتيفقر در كشورهاي انگلوساكسون، با تحق يعلم يبررس
 (. 43:7947واهري پور،)جنوزدهم در انگلستان انجام داده اند آغاز شد

شده است. فقر در  ستهيكمتر به صورت مسئله مستقل نگر يفقر شهر دهيپد رانيا در
مطرح شده است و كمتر در  يو بهداشت ياقتصادهاي در حوزه شتريگذشته ب يهادهه

مورد توجه درخور بوده است. تحولات  ،يشهرهاي در حوزه اي ييايجغرافهاي عرصه
در  رياخ يهاشدن شتابان آن در دهه نينش هرو ش تيجمع عيرشد سر ،يو اقتصاد ياجتماع

از  يکيرا بعنوان  يطبقات ديو اختلاف شد ياجتماع يهايو نابرابر يفقر شهر دهيپد ران،يا
 يعارض نموده است، بطور يشهر يبر زندگ يجهان سوم يشهرها يزندگهاي صهيخص

هاي هم در برنامه شورك يزيران نظام برنامهكل يهااستياز س يکيكه مبارزه با آن بعنوان 
شود. كاهش فقر يک نگراني جهاني و  يدراز مدت قلمداد مهاي يكوتاه مدت و هم استراتژ

در واقع يکي از مهمترين اهداف كشورهاي كم درآمد، درحال توسعه و مؤسسات مالي بين 
 ابد،ييات شهري اهميت م(. آنچه در مقوله فقر در حوزه مطالعSimler,2003:1است) يالملل

و بسط  يريگدر قالب شکل توانديدر شهرهاست. تبلور فضايي فقر را م« تبلور فضايي فقر»
با  ينينش هيو حاش يررسميناكارآمد، اسکان غ يهافرسوده، بافت يهافقر، بافت يهاگستره

ناامني و مشکلات حاد مهاجران فقير، بيکاري، اشتغال كاذب، بار تکفل بالا، خشونت و 
 . (2:7919و همکاران، ييدست مشاهده كرد)رضان يمواردي از ا

 منطقه مورد مطالعه یمعرف

و  يبابل مركز شهرستان بابل واقع دراستان مازندران است كه به دو منطقه شهر شهر
تهران در مركز  يشمال شرق يلومتريك 471است. شهر بابل در  دهيگرد ميمحله تقس 44

 22درجه و  34در طول  ييايجغراف تيشده است. بابل از نظر موقع شهرستان بابل واقع
 شهر از نيقرار دارد. ا ييايجغراف هيثان 73و  قهيدق 92درجه و 91و عرض  ه،يثان 49و  قهيدق

 مرغ،يبه شهرستان س يشمال شرق از دونکنار،يفر بابلسر و يِساحل يهاشمال به شهرستان
به شهرستان سوادكوه،  يازجنوب شرق ،يادكوه شمالقائمشهر و سوهاي ازشرق به شهرستان
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است.  هيهمسا روزكوه،ياز غرب به شهرستان آمل وازجنوب با رشته كوه البرز و شهرستان ف
باشد. يخزر م يايمتر بالاتر از سطح در 34آزاد، و  يايتر از سطح در نييارتفاع بابل دو متر پا

باشد.  يم يواحد مسکون 11992 يو دارا است 47314شهر برابر  نيا يتعداد كل خانوارها
 (.71-73: 7943 ،يلياست)طرح تفص لومترمربعيك 9/99شهر  نيمساحت ا

 1311تا  1331های سال یشهر بابل ط یتیجمع راتییتغ (1) شماره جدول

 1311 1311 1331 1331 1331 سال

 439471 474429 497993 734921 773949 جمعيت

 4/4 1/7 91/7 44/9 27/3 نرخ رشد

 (رانینفوس و مسکن مرکز آمار اهای یمنبع: )استخراج نگارندگان از سرشمار

 

 شهر بابل ییایجغراف تینقشه موقع (1) شکل

 و روش ها مواد
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 يمطالعه ،ياز روش اسناد قيتحق نيا نيو در تدو باشديم يحاضر كاربرد قيتحق نوع
-يفيتوص و از روشموجود  اتيربو تج اتينظر ها،دگاهيد يآورجمع يبرا ياكتابخانه

مورد  يهااستفاده شده است. داده ي براي بررسي الگوي فضايي فقر در شهر بابلليتحل

استخراج  يبه دست آمده است. برا رانيمركز آمار ا 7919سال  يآمار هاياستفاده از بلوک
پژوهش از  نياستفاده شده است. در ا GISپژوهش از نرم افزار  نياهاي داده يو طبقه بند

استفاده شده است.  شهريهاي ي در دو سطح محله و بلوکفقر شهر باشاخص مرتبط  43
مورد  يو كالبد ياجتماع ،يپژوهش در سه بعد اقتصاد نيمورد استفاده در اهاي شاخص

مورد نظر در هاي فقر، ابتدا شاخص يهاپهنه ييمنظور شناسابه قرار گرفته است.  يبررس
مورد  لديبرحسب ف يآمار يهامحاسبه شدند. در ادامه همه بلوک يارآم يهاسطح بلوک

 يمورد بررس Spatial Statistics Toolsاز توابع  Hot Spot Analysisابزار قينظر از طر
هاي بلوک اسيدر مق شهري،فقرهاي شاخص ييفضا ليتحل ،اساس آن رقرار گرفت و ب

 .رفتيصورت پذ آماري

 اديكم و ز ريبه مقادها دهد كه كدام بخش از داده ين ممحاسبه شده نشا Z ازيامت 
 م،يشده داشته باش ياز عوارض وزن دهاي اگر مجموعه گريشده اند. به عبارت د يبندخوشه

كم  ريعوارض با مقادهاي داغ( و خوشههاي )لکه اديعوارض با مقدار زهاي ابزار، خوشه نيا
به هر  قتيابزار در حق ني(. ا19: 7919 ،يكند )عسگر يم ييسرد( را شناساهاي )لکه

هاي مي گيرد تحليل فضايي خوشهاش قرار  يگيكه در همسا يدر چارچوب عوارض ،عارضه
 زيمعنادار ن يشود و از نظر آمار يداغ تلق ةعارضه، لک کي نکهيا ي. برادهدفقر را انجام مي

داشته  يادي، مقدار زقرار دارند اشيگيكه در همسا يهم خودش و هم عوارض ديباباشد، 
 سهيمقاها با جمع كل عارضه يبه طور نسب گانشيعارضه و همسا کي  7يباشند. جمع محل

 شتريبمورد انتظار  ياز جمع محل يارمنتظرهيو غ اديبه طور ز يكه جمع محل يشود. زمان يم
به دست  Z ازيتصادف دانست، امت ةجيباشد كه نتوان آن را در نتاي ازهباشد و اختلاف به اند

 خواهد آمد. 

                                                        
1 Local Sum 
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به دست  GiZScore لديمورد نظر بر اساس فهاي از شاخص کيهر يهاهيلا در ادامه
به  نيشدند. همچن يرستراي هيبه لا ليتبد Hot Spot Analysisآمده حاصل از روش 

 Reclassify( از ابزار Zمجدد با توجه به جهت شاخص ) يو ارزش گذار يمنظور طبقه بند
 مودنن Overlay ياستفاده شده است. سرانجام برا Spatial Analyst Toolsاز توابع 

 Map از توابع Raster Calculatorاز ابزار شهرشاخص فقر  کيمربوط به هر  يهاهيلا

Algebra  ،در ابعاد مختلف در  يفقر شهرهاي شاخص ييمقدار نها سپساستفاده شده است
 تيشده است. و در نها يس مختلف، طبقه بندشهر بابل در پنج كلا يآمارهاي سطح بلوک

از  Raster To Polygonرستري به وكتوري، از طريق ابزار هاي از طريق تبديل نهايي لايه

 هاي فضايي فقر شهري توليد شده اند.نقشه Conversion Toolsتوابع 

 مورد استفاده برای تحلیل وضعیت فقر در شهر بابلهای شاخص (2جدول )

 z میانگین حداکثر حداقل شاخص ابعاد

ی
صاد

بعد اقت
 

 ➖ 60/73 06/70 06/92 نرخ سرباري
 ➖ 73/9 92/9 60/9 بارتکفل واقعي

 ➖ 20/9 79/7 98/9 بار اقتصادي/ بارجمعيتي
 ➖ 33/88 70/82 06/0 نرخ بيکاري
 ➖ 739/7 928/7 600/7 بار معيشتي

 ➕ 96/79 80/38 29/79 مشاركت اقتصادي
 ➕ 99/77 07/70 07/92 ليت عموميميزان فعا

ی
بعد اجتماع

 

 ➖ 70/9 03/87 96/3 نرخ بي سوادي
 ➖ 20/8 30/9 92/8 نرخ بي سوادي در جمعيت لازم التعليم

 ➖ 80/0 00/2 80/9 ميزان سالخوردگي جمعيت
 ➕ 90/7 30/7 62/7 متوسط بعد خانوار

 ➕ 70/99 03/79 09/90 لياشتغال به تحص زانيم
 ➖ 76/03 83/09 96/70 انهيخانوار از را تيمحروم

 ➖ 97/30 60/08 00/76 يشخص لياز اتومب تيمحروم
 ➖ 00/39 96/03 99/33 رفعاليغ تيجمع

بعد 

ی
کالبد

 

 ➖ 660/8 69/8 66/8 يتراكم خانوار در واحد مسکون
 ➖ 76/7 30/7 88/7 يتراكم نفر در واحد مسکون
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مترمربع  799ي به ازاي هرتراكم خالص مسکون
 زيربنا

69/9 00/7 00/9 ➖ 

 ➖ 08/8 90/9 79/8 تراكم نفر در اتاق
 ➖ 30/8 09/0 93/6 ياز امکانات بهداشت تيمحروم
 ➖ 00/0 23/80 20/6 يرساختياز امکانات ز تيمحروم

 39كمتر از  يربنايبا مساحت ز يمسکون يواحدها
 مترمربع

02/6 99/0 09/7 ➖ 

 ➖ 86/99 98/77 06/83 يجارياست يمسکون يدرصد واحدها
 ➖ 99/0 60/98 80/6 بامصالح كم دوام يمسکون يواحدها

 ➖ 60/8 23/3 66/6 خانوار کياز  شيبا ب يمسکون يواحدها

 1331، جوان 1331، زنگنه 1312، موسوی و همکاران1333، تمنا 1333مأخذ: زیاری 

 و بحثها یافته

 شهریفقر  ییفضا یلتحل -

ــا اســتفاده از آمــار و اطلاعــات  در ايــن بخــش ــا بررســي ويژگــي هــاي شــهر بابــل ب ب
از محلــات  قيـبــه شـناختي دق 7919نفــوس و مسـکن سـال  يموجـود سرشـماري عمـوم

-شـاخص ،يبهتـر از ابعـاد فقـر شـهر يشهر بابل دسـت خـواهيم يافـت. بـه منظـور دركـ

سـت،كه شـده ا يبنـدطبقـه  يو كالبـد ياجتمـاع ،يبه سـه بعـد اقتصـاد يفقر شهرهاي 
 پرداخت. ميبه ابعاد مختلف آن در محلات شهر بابل خواه ليدر ادامه به تفص

 ی فقراقتصاد بعد  -

ذكر است بررسي تمامي فاكتورها و عوامل اقتصادي به دلايل مختلف داراي  قابل
محدوديت است. به عنوان مثال اطلاعات آماري رسمي در مورد درآمد خانوارها، قيمت زمين 

ميت مالکيت وجود ندارد. با اين وجود شاخص هاي اقتصادي مانند: نرخ و مسکن و رس
 نيبراي شهر بابل وجود داشته كه ا يمشاركت اقتصاد و يشتيبيکاري، بار تکفل، بارمع

در ها افتهي جيبررسي قرار گرفته است. نتا و ليو تحل هيمحلات شهر مورد تجز درها شاخص
از نظر  تيوضع نينامطلوب تر يدارا 9و  71 ،4دهد محلات  يسطح محلات شهر نشان م

درصد  92/91بالغ بر  يشاخص در سطح كل شهر رقم نيباشد؛ مقدار ا يم ينرخ سربار
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محلات شهر در  رينسبت به سا 1و  2 يباشد. در خصوص بار تکفل خالص، محلات مركزيم
كل شهر  يامقدار بارتکفل خالص بدست آمده بر نيدارد. همچن قرار تري نامطلوب طيشرا

-بررسي دهد. يدر سطح شهر نشان م ينسبتا متعادل طيدهد كه شرا يرا نشان م 92/4رقم  

در  ني. امي باشددرصد  22/77 يبالا اً در سطح شهر رقم نسبت يکاريدرصد بنشان داد ها 
كل شهر  نيانگينسبت به م يتر ينامطلوب اريبس طيشهر شرا 1و  44است كه محلات  يحال

 ياديز ريدهد كه تاث يدرصد را نشان م 93/71و  93/71محلات  نيدر ا يکاريب زانيدارند؛ م
رابطه آن با  نييو تع تيدر اشتغال جمع گريشاخص د دارد. اتمحل نيفقر در ا شيبر افزا

 نيترنامطلوب 1و  2محلات شهر، محلات  نيدر ب است. «شتيبار مع» ،شاغل ريغ تيجمع
و  41/9عدد  بيمحلات به ترت نيا يبدست آمده برا يشتيرا دارند. مقدار بار مع تيوضع
 دهد. يرا نشان م 19/9

 فقر شهر در محلات شهر بابل یاقتصادهای شاخص تیوضع  (3جدول )

 نام محله
نرخ 

 سرباری

بارتکفل 

 واقعی

بار 

 اقتصادی

نرخ 

 بیکاری

بار 

 معیشتی

مشارکت 

 اقتصادی

میزان 

فعالیت 

 عمومی

 33/36 37/58 3/432 12/66 2/997 2/432 30/58 1محله

 34/68 39/75 3/269 11/80 2/883 2/269 29/95 2محله

 34/17 40/14 3/212 8/88 2/926 2/212 37/00 3محله

 29/53 32/93 3/892 12/98 3/386 2/892 32/82 4محله

 33/55 38/62 3/231 7/75 2/981 2/231 33/04 5محله

 31/61 35/25 3/640 13/08 3/163 2/640 36/63 6محله

 35/54 40/87 3/206 12/22 2/814 2/206 30/67 7محله

 33/47 38/05 3/479 14/11 2/988 2/479 37/70 8محله

 33/58 38/53 3/561 16/35 2/978 2/561 31/37 9محله

 33/62 39/49 3/296 9/75 2/974 2/296 35/21 10محله

 32/50 37/93 3/505 12/20 3/077 2/505 36/00 11محله

 34/18 38/53 3/202 8/64 2/925 2/202 33/85 12محله

 33/32 37/08 3/446 12/91 3/001 2/446 33/60 13محله

 35/13 39/42 3/285 13/34 2/846 2/285 29/60 14محله
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 34/41 38/44 3/076 5/51 2/906 2/076 30/70 15محله

 35/37 39/75 3/230 12/45 2/827 2/230 35/40 16محله

 35/41 40/33 3/215 12/17 2/823 2/215 32/23 17محله

 33/99 40/03 3/137 6/24 2/941 2/137 36/27 18محله

 33/52 40/12 3/282 9/11 2/983 2/282 37/34 19محله

 33/75 40/28 3/171 6/56 2/962 2/171 36/53 20محله

 34/24 39/44 3/387 13/76 2/920 2/387 36/13 21محله

 35/19 41/16 3/523 19/35 2/841 2/523 36/77 22محله

60/73 کل شهر  739/9  208/9  33/88  739/7  96/79  99/77  

برخوردار نبوده  يشهر از نظم خاص ييفضا ينشان داد كه پراكندگ ييفضا ليتحل جينتا
( در 73شهر)محله  يو قسمت غرب 71،  1محلات  ژهيشهر به و ياست. قسمت مركز

 يشمالهاي قرار گرفته اند. در مقابل، محدوده ياقتصاد از نظر رفاه طيشرا نيترمطلوب
نشان داد كه ها افتهي نيبرند. همچن يرنج ماي شهر از فقر گسترده يو جنوب شرق يغرب

فقر  طيادر شر تيدرصد جمع 1/7و  يفقر نسب  طيشهر در شرا تيدرصد جمع 49از  شيب
درصد از مساحت شهر  2/71نفر( در 33449) تياز جمع زانيم نيمطلق هستند. كه ا

كنند و  يم يزندگ ينامناسب اقتصاد طيكه در شرا يتيجمع ،يكل طيسکونت دارند. در شرا
 اي يرفاه نسب طيهستند كه در شرا ياز افراد شتريب يكنند كم يفقر را تجربه م يبه نوع

 مطلق هستند.

 تحلیل فضایی بعد اقتصادی فقر شهری  (4جدول )

ی
صاد

بعد اقت
 

مطلقرفاه  ابعاد یرفاه نسب  یفقر نسب متوسط   فقر مطلق 

ت
جمعي

 3777 52103 109805 39964 12596 تعداد 

 1/73 23/87 50/31 18/31 5/77 درصد

ت
مساح

 

 15/18 496/41 1398/99 616/86 103/68 هکتار

 0/58 18/87 53/17 23/44 3/94 درصد
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 ( تحلیل فضایی بعد اقتصادی فقرشهری2شکل )

 تماعی فقراج بعد  -

همواره مورد توجه  ديجد يتيبه عنوان واقع يدر ابعاد مختلف اجتماع تيمسئله محروم
 4فقر شهر  يبوده است. در بعد اجتماع زانيو برنامه ر ياقتصاد ،ياجتماع شمندانياند

 . كه در ادامه به مهمترين آنها اشاره خواهد شد.قرار گرفته است يشاخص مورد بررس

درصد است است. در  9/4در شهر بابل  يسواديب زانيمشان مي دهد نها نتايج يافته
مشاهد شده است. در  74و  9 هيدر سطح محلات حاش يسواد يمحله، حداكثر ب اسيمق

 دهند. يمحلات شهر نشان م نيرا در ب يسواد يحداقل نرخ ب 7و  72مقابل محلات 
مقدار را  نيبالاتر 77و  73ت در سطح محلا ميلازم التعل تيدر جمع يسواد ينرخ بهمچنين 

درصد از افراد لازم  1/7كه  دهديشاخص در سطح شهر نشان م نيمقدار ا نيدارد. همچن
نشان  يفقر را در سطح شهر به صورت بارزتر يسواد هستند كه بعد اجتماع يب ميالتعل

 نيارا دارند. در  ينسبت سالخوردگ نيبالاتر 2و  1در سطح محلات شهر، محلات  .ددهيم
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 ليسال تشک 13 يشان را افراد سالخورده بالا تيدرصد از جمع 1/4و  1/1 بيمحلات به ترت
 درصد را نشان داده است. 7/3شاخص در سطح شهر رقم  نيداده است. مقدار ا

معناي كلاسيک سواد را كه توانايي خواندن و نوشتن بود بي اعتبار مي كنند و ها رايانه
در  ه امروز به عنوان يکي از مولفه هاي اصلي سواد تلقي مي شود.توانايي استفاده از رايان

 زانيم نيدرصد، بالاتر 9/12و  7/14با  بيبه ترت 71و  9محلات شهر بابل محلات  نيب
 است. يرا دارند كه رقم قابل توجه انهياز را تيمحروم

 ،يطيمح يستيبا توجه به مشکلات ز يشخص ليامروز استفاده از اتومب ياياگر چه در دن
از جامعه از  ياما توجه به محروم بودن بخش رديگ يو ... مورد مذمت قرار م يمصرف انرژ

 ييپژوهش، جهت شناسا نيا سندگانينو ،يشخص لياتومب تيو رفاه حاصل از مالک شيآسا
 نيانگينشان داد مها افتهيشاخص را مورد استفاده قرار داده اند.  نيفقر در شهر، اهاي پهنه

به  44و  9است كه محلات  يدر حال نيباشد.  ا يدرصد م 4/21در سطح شهر  تيمحروم
 را دارند. تيسطح محروم نيدرصد بالاتر 7/34و  17با  بيترت

 فقر شهر در محلات شهر بابل جتماعیاهای شاخص تیوضع  (1جدول )

 نام محله

ی
اد

سو
ی 

خ ب
نر

در  
ی 

اد
سو

ی 
خ ب

نر

یم
عل

الت
م 

از
ت ل

عی
جم

ی  
دگ

ور
خ

سال
ن 

زا
می

ج
ت

عی
م

وار 
خان

د 
بع

 

ه 
ل ب

غا
شت

ن ا
زا

می

یل
ص

ح
ت

 

از 
ار 

نو
خا

ت 
می

رو
ح

م

نه
ایا

ر
 

از 
ار 

نو
خا

ت 
می

رو
ح

م

ی
ص

خ
ش

ل 
مبی

تو
ا

ال 
فع

یر
 غ

ت
عی

جم
 

 51/17 35/76 41/23 31/22 3/110 4/862 1/693 5/12 1محله

 48/47 47/50 50/78 28/94 3/231 3/871 1/493 7/55 2محله

 44/84 61/06 78/15 24/68 3/466 3/503 2/295 13/74 3محله

 54/21 40/08 43/74 32/75 3/177 8/610 1/300 7/78 4محله

 48/68 53/05 64/44 25/55 3/336 4/438 1/836 11/27 5محله

 51/79 50/09 49/61 28/65 3/127 9/654 1/983 7/56 6محله

 48/20 39/67 43/71 29/44 3/279 3/933 1/733 5/95 7محله

 51/37 43/72 48/07 29/20 3/186 8/591 2/134 6/31 8محله

 49/81 46/45 56/18 29/68 3/336 3/478 2/027 6/75 9محله

 48/09 53/56 62/42 30/38 3/413 2/415 2/310 8/14 10محله
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در  ،يدرصد از مساحت شهر از لحاظ اجتماع 91از  شينشان داده است بها افتهي
. از رديگ يشهر را در بر م تيدرصد از جمع 1/41و مطلق قرار دارد كه در حدود  يفقرنسب

جنوب و جنوب  ،يشمال شرقهاي هيغالبًا در حاش ت،يمقدار از جمع نيم اه يينظر فضا
شهر  يهم محلات مركز يفقر، در بعد اجتماع يبابل ساكن هستند. همانند بعد اقتصاد يغرب

 تيدر وضع 4و  1محلات  تيجمع تيمناطق دارند؛ اكثر رينسبت به سا يمطلوب تر تيوضع
كل شهر را شامل  تيدرصد از جمع 29از  شيرند كه بقرار دا ياز نظر اجتماع يكاملا مطلوب

فقر  زانيبا م ي( جزو محلات9)نقشه شماره  3و  74، 44،71شود. در مقابل محلات شماره يم
 بالا هستند. 

 تحلیل فضایی بعد اجتماعی فقر شهری  (3جدول )

ی
بعد اجتماع

 

یرفاه نسب رفاه مطلق ابعاد  فقر مطلق فقر نسبی متوسط 

ت
جمعي

 19304 45940 64655 62902 25444 دادتع 

 8/85 21/05 29/62 28/82 11/66 درصد

ت
مساح

 

 163/69 797/04 798/78 608/76 262/85 هکتار

 6/22 30/29 30/36 23/14 9/99 درصد

 48/70 56/04 65/57 28/23 3/385 4/496 2/395 10/59 11محله

 49/24 47/03 51/25 27/47 3/276 6/754 1/725 10/13 12محله

 51/31 37/19 38/95 28/01 3/094 8/012 2/040 6/71 13محله

 49/34 30/77 36/21 29/02 3/198 4/676 2/044 4/20 14محله

 47/21 33/61 42/05 27/18 3/180 4/661 2/475 6/57 15محله

 48/24 42/68 42/68 28/66 3/113 8/138 1/877 6/20 16محله

 47/90 41/10 46/08 28/49 3/234 5/304 1/817 7/57 17محله

 44/96 55/55 69/66 25/01 3/352 3/738 1/955 12/48 18محله

 44/83 56/55 74/34 26/14 3/405 2/227 1/948 10/86 19محله

 45/93 46/33 58/60 30/19 3/316 2/159 2/175 6/42 20محله

 48/33 54/47 59/06 28/90 3/246 6/282 1/506 10/53 21محله

 45/58 58/11 71/88 26/39 3/406 4/062 2/209 11/92 22محله

702/9 کل شهر  207/8  800/0  900/7  70/99  76/03  97/30  00/39  
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 ( تحلیل فضایی بعد اجتماعی فقر شهری3شکل )

  کالبدی فقر بعد  -

 کياز  يقسمت ايكالبد منطقه  يابيو ارزسنجش  يبرا يمسکن ابزار مناسب يهاشاخص
فقر كه عموماً مرتبط  يشاخص كالبد 79 ليو تحل يبخش به بررس نيباشند. در ا يشهر م

 خواهيم پرداخت.با مسکن است 

 طياز شرابه لحاظ تراكم خانوار در واحد مسکوني دهد شهر بابل  ينشان مها افتهي جينتا
 دهد.  يرا نشان م 991/7تراكم خانوار در كل شهر عدد برخوردار است. مقدار  يمناسب نسبتاً

محلات  نيرا در ب طيشرا نينامطلوب تر 47و  74محلات شماره  ،يمحل اسيدر مقهمچنين 
 شهر دارند.

نفر در هر اتاق را نشان  1/7در سطح شهر مقدار  شاخص تراكم نفر در اتاق، نيانگيم
شاخص در  نيدر شهر هستند كه مقدار ا ييتنها محله ها 79و  74، 71هاي محله. دهديم
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 تياز فقر و محروم ياتردهد كه نشان دهنده سطح بال يرا نشان م 4محلات، عدد بالاتر  نيا
 باشد. يمها در آن

آب  لاتياز تسه يکيخانوار از  يعدم برخوردار ،يامکانات بهداشت تيمنظور از محروم
 نينامطلوب تر 9نشان داد محله ها تهافي .باشد يم يبهداشت سيسرو ايحمام  ،يكشلوله
از  شيمحله ب نيدر سطح شهر دارد. در ا ياز امکانات بهداشت يرا به لحاظ برخوردار طيشرا

 محروم است. يبهداشت لاتياز تسه يکياز  يمسکون يدرصد واحدها 1

امکانات زيرساختي پايه و اساس هرمجتمع زيستي را تشکيل مي دهد و فقدان هريک از 
در  را براي ساكنانش فراهم مي آورد.اي ات آب، برق، گاز و تلفن مشکلات عديدهتسهيل

درصد را نشان مي دهد. در ميان محلات شهر،  3/1مقياس شهر مقدار اين شاخص عدد 
درصد  71، با بيش از 71جنوبي و شمال شرقي همچون محله شماره اي حاشيههاي محله

 ر ميان محلات شهر دارد.محروميت، بيشترين ميزان محروميت را د

 کيخانوار در  کياز  شيكل شهر، ب يمسکونهاي درصد واحد 91/7نشان داد  جينتا
و  47را محلات شماره  تيوضع نيمحلات، نامطلوب تر ني. در بسکونت دارند يواحد مسکون

 دارند. يتيوضع نيآنها چن يمسکون يدرصد واحدها 2/9و  1/2 بيدارند كه به ترت 74
 يمسکون يسهم واحدها نيشتريدرصد ب 1/79و  47با  بيبه ترت 79و  74حلات همچنين م

 بامصالح كم دوام را به خود اختصاص داده اند.

 

 

 

 

 

 فقر شهر در محلات شهر بابل کالبدیهای شاخص تیوضع  (3جدول )
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 0/000 0/166 28/66 1/436 5/522 0/939 1/439 2/324 3/117 1/001 1محله

 1/071 3/024 26/17 3/717 5/858 1/827 1/695 2/732 3/256 1/007 2محله

 0/451 6/853 14/61 5/410 12/89 6/583 1/955 2/972 3/478 1/003 3محله

 0/253 5/239 32/32 0/591 2/450 0/803 1/486 2/190 3/246 1/003 4محله

 1/448 13/06 24/46 6/273 14/95 2/524 1/894 2/883 3/372 1/010 5محله

 1/031 3/143 30/02 2/411 2/944 1/264 1/535 2/399 3/171 1/010 6محله

 0/452 2/344 29/56 0/822 3/413 0/247 1/646 2/438 3/303 1/007 7محله

 0/318 5/005 29/25 1/865 2/411 0/591 1/532 2/308 3/239 1/004 8محله

 0/208 6/533 31/73 2/889 8/407 1/041 1/788 2/782 3/341 1/000 9محله

 1/762 13/937 28/55 5/803 14/34 1/952 2/006 3/176 3/461 1/013 10محله

 1/269 12/39 30/57 5/960 11/33 1/405 1/934 2/959 3/435 1/011 11محله

 0/576 3/650 30/16 3/842 3/746 0/576 1/612 2/498 3/324 1/003 12محله

 0/429 3/434 24/98 1/154 3/488 0/563 1/382 2/088 3/164 1/008 13محله

 0/087 4/029 30/14 0/609 0/957 0/406 1/386 2/109 3/250 1/002 14محله

 1/448 9/047 22/20 1/809 4/946 3/136 1/464 2/175 3/234 1/001 15محله

 0/500 2/548 29/96 1/752 2/775 0/318 1/451 2/247 3/128 1/002 16محله

 1/035 7/852 32/01 1/372 5/084 0/495 1/635 2/535 3/282 1/013 17محله

 3/423 21/06 22/40 5/577 9/826 0/974 2/083 3/287 3/444 1/029 18محله

 1/433 3/922 28/14 7/821 17/94 1/644 2/272 3/563 3/458 1/016 19محله

 0/241 3/610 32/19 5/174 12/81 1/083 1/898 2/807 3/316 1/000 20محله

 4/942 2/106 33/22 4/813 8/165 0/945 1/722 2/714 3/315 1/020 21محله

 1/053 5/331 27/11 6/351 11/97 3/126 1/956 3/255 3/440 1/009 22محله

660/8 کل شهر  760/7  000/9  080/8  303/8  000/0  096/7  86/99  990/0  600/8  
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شهر همچون ابعاد  يرقو شمال ش يجنوبهاي هينشان داد كه حاشها افتهي جينتا
و  74، 71غالب محلات  ييقرار دارند. از نظر فضا ينامساعد طيدر شرا يو اجتماع ياقتصاد

كه در محدوده  79و  71، 4، 1هاي قرار دارند. در مقابل محله يفقركالبد طيدر شرا 77
 93از  شيب رشه اسيقرار دارند. در مق يمطلوب نسبتاً  طيباشند در شرا يشهر واقع م يمركز

مطلق  اي يفقر نسب ياز شهر سکونت دارند كه دارا يشهر در مناطق تيدرصد از جمع
 كنند. يم يدرصد از مساحت شهر زندگ 2/23در  تيجمع زانيم نيهستند. كه ا يكالبد

 فقر شهری تحلیل فضایی بعد کالبدی  (3جدول )

ی
بعد کالبد

 

یرفاه نسب رفاه مطلق ابعاد یفقر نسب متوسط   فقر مطلق 

ت
جمعي

 39223 38907 50035 63354 26726 تعداد 

 17/97 17/83 22/93 29/03 12/25 درصد

ت
مساح

 

 343/70 851/29 733/72 486/97 215/46 هکتار

 13/06 32/35 27/89 18/51 8/19 درصد

 
 شهری فقر یبعد کالبد ییفضا لیتحل (4شکل )
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 الگوی نهایی فقر شهری

 قيفقر در شهر بابل، حاصل از تلف ياصلهاي پهنه ييفقر جهت شناسا يينها يالگو
 جي. نتاباشديم يو كالبد ياجتماع ،يشاخص موجود در ابعاد سه گانه اقتصاد 43 ييفضا

شود  يم دهياز فقر د يكوچکهاي شهر پهنه يو شمال غرب يشمالهاي نشان داد در محدوده
شود.  يم دهيد يو غرب يو جنوب شرق يشمال شرقهاي حدودهفقر در م ياصلهاي اما پهنه

 4/93داده اند كه  ينفر را در خود جا 21729بالغ بر  يتيفقر در شهر بابل جمعهاي پهنه
 29از  شيمناطق ب نيدهد. از نظر مساحت هم ا يم ليكل شهر را تشک تيدرصد از جمع

شهر مانند  يمركز مناطقشود. در مقابل، اغلب  يصد مساحت كل شهر را شامل مدر
قرار دارند. لازم  يو كالبد ياجتماع ،ياز لحاظ اقتصاد يمطلوب طيدر شرا 71و  4، 1محلات 

درصد از مساحت شهر در  92/47شهر  و  تيدرصد از جمع 9/44است كه تنها  يادآوريبه 
 دهيشهر دچار مشکلات عد بيشتر فضاياست  نيشان دهنده اقرار دارند كه ن يمطلوب طيشرا

 .و كالبدي مي باشند ياجتماع ،يمختلف اقتصادهاي نهيدر زم

 بعد کالبدی فقر شهری فضاییتحلیل   (3)جدول 

تلف
قی

 ی
از همه ابعاد

یرفاه نسب رفاه مطلق ابعاد  یفقر نسب متوسط   فقر مطلق 

ت
جمعي

 

 77609 37979 02032 30099 80803 تعداد
 15/15 20/09 36/45 20/90 7/41 درصد

ت
مساح

 

 80/907 20/902 39/290 89/399 38/872 هکتار

 79/86 60/77 98/70 63/80 76/0 درصد
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 شهری فقر نهاییبعد  ییفضا لیتحل (1شکل )

 لياند، به دلداده لياز مناطق شهري را تشک رييناپذ ييهاي فقر كه بخش جداگستره
قرار  زاني)فقر( و گسترش آن همواره مورد توجه برنامه ر دهيپد نيا يمنف امدهاييتبعات و پ

هاي فقر و پهنه قيفقر، شناخت دق دهيسترش پداز گ رييگرفته اند؛ مساله مهم، در جلوگ
الگوهاي  ران،يفقر و گسترش آن در شهرهاي ا تيوضع رايآن در شهرهاست ز ييتبلور فضا

در حال توسعه  يكشورها گريو د رانيا در شهرهاي حاكم بر توسعه يدارد. الگو يمتفاوت
 التي بين محلات شهري وبي عدكننده  ديمساله فقر را حل نکرده بلکه تشد نکهيعلاوه بر ا

به  ليراه حل ن نياست كه مهمتر يدر حال نيبه مناطق دور از مركز است. ا يتوجه يب
 يماي هيو كاهش تفاوت درآمد و اشتغال در مناطق حاش تيرفع فقر و محروم ،ييخودكفا

 باشد.

است كه هر  ييهاشاخص نييبه تع ازين گريد ميبراي سنجش فقر، مانند اغلب مفاه 
(. و 719:7919 ،يو سجاس يفي)لطدهنديمقرار  يابياي از موضوع را مورد ارزام جنبهكد

منطبق و  ياجتماع تيداده شوند كه بر واقع تياولو ييشاخص ها يابيارزش نيدر ا دياصولاً با
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بودن مسئله فقر شاخص  يباشند. به واسطه چند وجه رييگو اندازه يبه سهولت قابل بررس
اند در قالب سه مولفه شده انيب يو جهان يفقر توسط مجامع علم يكه جهت برس ييها

پژوهش با توجه به مبنا قرار دادن  نياند. در اوكالبدي عنوان شده ياقتصادي، اجتماع
فقر در سطح شهر بابل قابل اعتماد  ييفضا يصحت الگوها رانيمركز آمار ا يآمار يهاداده

 رانيا يمانند غالب شهرها بلدر سطح شهر با فقر ييفضا ياساس الگو نيباشد. بر هم يم
عمدتاً  ي. در مقابل محلات مركزرديگ يشهر را در بر ماي هيحاش يعمدتاً محلات و نواح

و  ياجتماع طيو شراها رساختياز خدمات و ز يبه لحاظ برخودار يمطلوب طيشرا يدارا
 ديتاك رابعاد فق يبند بر خوشه رانيانجام شده در اهاي باشند. عمده پژوهش يم ياقتصاد

خوشه هاي  ز،يتبر يفقر در فضاهاي شهر عيدر مورد توزاي دارند. به طور مثال در مطالعه
شهر پراكنده  هيدر حاش ريداشته اند و خوشه هاي فق شيبه مركز شهر گرا کيمرفه نزد

نده كن دييهمسو و تأ زيپژوهش حاضر ن جيكه نتا ،(743:7913و همکاران، يياند)روستاگشته
 .باشد يفوق م عهمطال جينتا

 شنهاداتیگیری و پنتیجه

 يهادهيپد يريگها موجب شکلآن نيو روابط و تعاملات ب يشهر يهاستميس يدگيچيپ
 يهادهيپد نياز هم يکي ييفضا ي. نابرابرشوديم يدر پهنه شهر و فرا شهر يمختلف
 تياز وضع ياشاره كرد. آگاه شهريبه فقر  توانيآن م مصاديقكه از  روديبشمار م يشهر

 يامدهايو پ دهيپد نيمبارزه با ا يبرا يزيربرنامه ريقدم در مس نينخست رشه کيفقر در 
 مؤثرفقر و اطلاع از عوامل  يپس از تعيين گستره .باشديم يشهر طياز آن در مح يناش

اهش فقر و ك يهااجراي برنامه ،عملي يهابه تصريح اهداف و گزينش روش توانيم بهتر
 اقدام نمود.  امکانات عيبهبود توز

شده  پرداختهابعاد مختلف فقر در شهر بابل  ييفضا يالگو ييبه شناسا در اين مقاله
استخراج شده از  يو كالبد ياجتماع ،يشاخص اقتصاد 43منظور از  نياست. به هم

شاخص  ييفضا ليتحل جينتا شهر بابل استفاده شده است. 7919سال  يآمار يهابلوک
فقر در سه محدوده  ياصلهاي نشان داد پهنه بابلشهر بعد اقتصادي در در  شهريفقر يينها
كه  شهر، شرقي و جنوب شرقيهاي شهر و قسمت يغرب يهاهيشهر وجود دارد. حاش ياصل
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 نياز جمله مهمتراست  79، و 77، 2، 4شامل قسمت هايي از محله هايي همچون محله 
هاي اصلي در اين محلات شاخص ،تشکيل داده اند بابلر سطح شهر د شهريفقر هاي پهنه

بالايي را نشان مي دهد. به هاي فقر شهر همچون نرخ بيکاري، بارتکفل و بارمعيشتي نسبت
 17/74و  49/74، 14/74، 77/72عنوان مثال، نرخ بيکاري در اين محلات به ترتيب عدد 

درصدي شهر بابل، رقم نسبتاً قابل  22/77دهد كه نسبت به ميانگين درصد را نشان مي
فقر  زانيبا م يمحلات ءجز  3و  74، 71 ،44محلات شماره در بعد اجتماعي  تأملي مي باشد.

شهر قرار دارند. اين امر نشان اي حاشيههاي همه ي محلات مذكور در قسمتبالا هستند. 
محلات مي باشد. به  اجتماعي بيان شده در اينهاي دهنده نامناسب بودن وضعيت شاخص

درصد را  14/77و  24/74به ترتيب رقم  44و  74عنوان نمونه نرخ بي سوادي در محلات 
 درصدي شهر، اختلاف زيادي دارد. 91/4نشان مي دهد كه نسبت به ميانگين 

و  يشهر همچون ابعاد اقتصاد يو شمال شرق يجنوبهاي هيحاشدر بعد كالبدي،  
در  77و  74، 71غالب محلات  ييقرار دارند. از نظر فضا يكالبد نامساعد طيدر شرا ياجتماع

در مجموع در بين ابعاد مختلف فقر شهري، بعد كالبدي، قرار دارند.  يفقركالبد طيشرا
 44/27نفر ) 19949گستره بيشتري از جمعيت شهر را در خود جاي داده است كه شامل 

 يهادر محدوده ياصلهاي پهنهر، درصد از جمعيت شهر( مي باشد. در الگوي نهايي فق
هاي مانند كه عمدتاً شامل محله ،دنشو يم دهيدبابل  يو غرب يو جنوب شرق يشمال شرق

نفر را  21729بالغ بر  يتيفقر در شهر بابل جمعهاي پهنهمي شود. در مجموع  71، 77، 79
ر مساحت هم دهد. از نظ يم ليكل شهر را تشک تيدرصد از جمع 4/93كه  برگرفته استدر 

د. در مقابل، اغلب مناطق نشو يدرصد مساحت شهر را شامل م 29از  شيمناطق ب نيا
و  ياجتماع ،ياز لحاظ اقتصاد يمطلوب طيدر شرا 71و  4، 1شهر مانند محلات  يمركز
 92/47شهر  و  تيدرصد از جمع 9/44است كه تنها  يادآوريقرار دارند. لازم به  يكالبد

بيشتر است  نيقرار دارند كه نشان دهنده ا يمطلوب طيدر شرادرصد از مساحت شهر 
ي و كالبدي اجتماع ي،مختلف اقتصادهاي نهيدر زماي دهيمشکلات عدبا  بابل رشه محدوده

جهت توانمند كه  يپژوهش، اقدامات نيبه دست آمده در ا جي. با توجه به نتااست مواجه
 :گردد يارائه م ريز به شرح رديصورت بپذ ديباها محدوده نيا يساز
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 شده با توجه به علل فقر و ابعاد شناخته شده ييشناساهاي پهنه يتوانمند ساز -

و  لاتيعادلانه منابع، تسه عيجهت توز ربطيذ يردولتيو غ يدولتهاي توجه سازمان -
 با محوريت فرمانداري  شهر ياهيامکانات به مناطق حاش

 فقير با محوريت شهرداري ارتقاء كيفيت كالبدي محيط در محلات  -

بعد  قيو عم ميمستق ريمناطق با توجه به تاث نيدر ا يدادن به مسائل اقتصاد تياولو -
 ابعاد  ريسا نسبت به ياقتصاد

 شهر يمركز محلاتمنابع و امکانات از  ييو تمركززدا فضاييتوجه به عدالت  -
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 منابع

 بانک ،اقتصادی های پژوهش مجموعه ايران، در فقر ابعادگوناگون ،( 7942نسرين، ) چيل، ارضروم-
 .1ايران، صص  اسلامي جمهوري مركزي

 غلام مترجم انداز، چشم در آينده: توسعه اقتصاد پيشگامان ،(7944)استيگليتز، جوزف، مير، جرالد،  -
 . 419-449صص اول، چاپ ني، نشر تهران، ،(ارمکي)آزاد رضا

 برنامه و مديريت فصلنامه ،(7919)مجيد،  رضايي، نصورراد، هادي، م محمدرضا، رضايي بمانيان، -
 اقتصاد نامه ویژه( 7919 تابستان و بهار ،41 شماره نهم، سال معماري و هنر) شهري ريزي

 .731-729، صص شهری

 ، چاپ يازدهم، انتشارات پيام نور.مبانی جمعیت شناسی(، 7949تمنا، سعيد، ) -

 و فقر مسئله بررسی نشریه گردهمایی ،فقر كاهش و رفق خط فقر، ،(7913)پژويان، جمشيد،  -

 . 42-3، صص 4دوره اول، شماره  فقرزدایی

، چاپ ششم، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه رانیا تیجمع یایجغراف(، 7941جوان، جعفر، ) -
 فردوسي مشهد.

 شهري، درآمد كم اقشار ناپايدار هايسکونتگاه ،(7947)مهرداد، داورپناه، بابک،  پور، جواهري -
 . 11-44، صص 4 شماره سوم، سال ،(شهر هفت) شهری بهسازی و عمران ی فصلنامه

(، 7912روستايي، شهريور، احدنژاد، محسن، اصغري زماني، اكبر، زنگنه، عليرضا، سعيدي، شهرام،)-
ارزيابي فقر شهري در محلات اسکان غيررسمي شهر كرمانشاه با استفاده از مدل تحليل 

برنامه  و جغرافیا پژوهشی -علمی (،  نشریهنمونه موردي محله دولت آباد و شاطرآبادعاملي)

 . 791-711، صص 39شماره ، 71 سال ،ریزی

گسترش  ييفضا ليتحل يبررس(، 7913روستايي، شهريور، كريم زاده، حسين، زادولي، فاطمه، ) -
، سال فضا ییایجغراف شیمجله آما، 7943-7913 سال هاي يط زيفقرشهري در شهر تبر

 .791-743، صص 44ششم، شماره 
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 اطلاعات سيستم از استفاده با شهري فقر گسترش فضايي الگوي شناخت ،(7941)عليرضا،  زنگنه، -
دانشکده علوم انساني  ،( 7943-7913)هاي سال طي كرمانشاه شهر در (GIS) جغرافياي
 زنجان. دانشگاه

 ران،يمنطقه اي در ا هاييدرآمد و نابرابر عيفقر، توز يلي(، مدلهاي تحل7911كرامت اله، ) اري،يز -
 .49-14، صص 24شماره  ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 خوب حکمروايي پرتو در كشور رسمي غيرهاي سکونتگاه ساماندهي ،(7941)صرافي، مظفر ، -
 . 79-2، صص 42و  49 ، شمارهشهر هفت ، نشریهشهر

 دانشگاه ،GIS از استفاده با زنجان آباد اسلام محله در شهري فقر سنجش ،(7941)علي،  طارمي، -
 .3-7زنجان، صص 

شهرستانهاي  ي(، رتبه بندي سطح رفاه اجتماع7919)، ديمج داري،يق يغلامرضا، سجاس ،يفيلط -
، 1شماره  ،یو توسعه اجتماع زییر فصلنامه برنامه، TOPSISاستان زنجان با استفاده از مدل

 .741 -711صص 

درآمدي بر شناخت و سنجش فقر شهري، ، (7942)، عليرضا محمدي،، بتول جيدي خامنه،م -
 ،1و  1دوره جديد، سال سوم، شماره ، پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران -نشریه علمی، جغرافيا
 .74-7صص 

توزيع  لي(، تحل7919) ،واله سلطانزاده،، ريپور،ام نيآفتاب،احمد، عبدالحس رنجف،يم موسوي، -
هاي جديد المللي افق نيكنگره ب نياول ه،يزيرساختهاي ثانويه گردشگري در شهر اروم ييفضا

 .49-99،تهران.صص درمعماري و شهرسازي

 و زيست سلامت تحليل و بررسي(، 7919مهدي، علي، پوراحمد، احمد، حاتمي نژاد، حسين،)-

 قم(، شادقليخان همحل مطالعاتي مورد)نشين حاشيه محلات در سلامت هاي شاخص به دسترسي

 . 431-419، صص 21 شماره ، 47 سال ،برنامه ریزی و جغرافیا پژوهشی -علمی نشریه

 طي شهريفايران فقر با مرتبط عوامل ،(7941)محمدي، مهدي، حاضري، هاتف،  نور -
، 29 شماره يازدهم، سال ،اجتماعی رفاه پژوهشی  علمی فصلنامة ،(7919 -7943)سالهاي
 . 299-911صص 
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 . 71-7، صص 2شماره 

-Baharoglu, Deniz and Kessides, Christine. (2002) "Urban poverty". A 

Sourcebook for Poverty Reduction Strategies, Chapter 16, PP: 2. 

- Baker, Judy. (2009) ‘’Meeting the Challenge of Urban poverty and 
Slums’’, The World Bank, PP: 10-19. 

- Fay, Marianna. (2005)” The Urban Poor in Latin America” The World 

Bank, Washington, D.C, PP: 2. 
-He, S., Liu, Y., Wu, F., & Webster, C. (2008). Poverty incidence and 

concentration in different social groups in urban China, a case study 

of Nanjing. Cities, 42(1), 040-014. 
-Masika, Rachel.Dehaan, Arjan Baden, Sally. (2001) “Urbanization and 

Urban Poverty: A Gender Analaysis, Bridge, PP16. 

- Moser, Caroline. Gate, Micheat. (1996) “House and Helen Cireia”, 

Washington, D.c, PP:9 

-Ravallion, Martin. (2001) "On the Urbanization of Poverty" 

Development Research Group World Bank, Washington DC, USA. 

-Ren, C. (4100). Modeling poverty dynamics in moderate-poverty 
neighborhoods: a multi-level approach (Doctoral dissertation, The 

Ohio State University). 

-Oliver.Paul. A .(2008) City Leadership: At the Heart of the Global 
Challenge ،GLOBALASIA ،Vol.3 ،No.3 ،pp.21-24 

-Simler, kenneh. Harrower, Sarah. Massigarela, Claudio. (2003) 

"Estimating Poverty Indices Form Simple Indicators Surveys, PP:1. 

-Spoor, Max Institute of Social Studies The Hague, the Netherlands. 
(2005) “Globalisation, POVERTY AND CONFLICT, PP:12. 

-Talen, Emily. (2002) the Social Goals of New Urbanism. Housing 

Policy Debate, Vol. 13, No. 1, and pp.165-188 

-United Nations Population Fund "UNFPA". (2007) "State of world 

population 2007 unleashing the Potential of Urban Growth, PP:4. 

http://www.ensani.ir/fa/33099/magazine.aspx
http://www.ensani.ir/fa/33099/magazine.aspx

