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 چکیده:

 از یکی تنها  نه ،مسئلۀ فقرهایی است و بستر زیست انسان شهرنشین، نیازمند تأمین استاندارد عنوان  بهشهر 

 فقیر چه و ثروتمند چه جوامع، کلیۀ داخلی مشکالت و مسائل نیتر مهم از یکی بلکه جهان، مسائل نیتر مهم

های فقر، نابرابری و تفاوت در الگوی زیست در شهرها ماحصل اقتصاد دوگانه با حاکمیت گستره .است

سبب تمرکز نامعقول  ختهیگس ازهمی بازار آزاد است. گسترش شهرها با ساختار فضایی نامنسجم و دار هیسرما

 ازهاست. شهر مراغه اقتصادی نابرابر در آنهای گوناگون شهر و توسعه اجتماعی و امکانات و خدمات در بخش

های فضایی اقتصادی نامتعادل بوده و دارای گستره -شهرهایی است که فضای شهری آن به لحاظ اجتماعی جمله

ی اجتماعی، ها مؤلفه اساس بربه تحلیل فقر و توزیع فضایی آن  پژوهش حاضر های شهر است. لذافقر در حاشیه

 تحلیلی -کمی روش، و ماهیت لحاظ از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر . تحقیقردازدپ یماقتصادی و کالبدی 

 هایبلوك اطالعات از مأخوذ یها داده اساس بر و یا کتابخانه اسنادی صورت  به ها داده روش گردآوری. است

اجتماعی، ۀ مؤلفشاخص در قالب سه  18 اساس بر که بوده 1390 مسکن و نفوس سرشماری عمومی آماری

اقتصادی و کالبدی به تحلیل توزیع فضایی فقر در محالت شهر مراغه اقدام کرده است. برای دستیابی به هدف 

نقشۀ توزیع  آن از  پسی شدند و بند سطح ،های کوپراس و آنتروپی شانونفوق، محالت شهری با استفاده از روش

درصد فقیر،  92/26، ریفق یلیخمحالت شهر مراغه درصد از  54/11 دهد یمفقر ترسیم شد. نتایج حاصل نشان 

قرار دارند. نتایج این مطالعه نشان  مرفه یلیخدرصد در سطح  69/7درصد مرفه و  54/11درصد متوسط،  31/42

هایی برای تبلور تمایزات اجتماعی، اقتصادی و  های شهر مراغه نابرابری وجود دارد و آنها مکان دهد بین بلوكمی

 های نابرابر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی باعث تمایز ساکنان شهر مراغه شده است.فرصت اند. کالبدی

 

 .یشهر فقر مراغه، شهر کوپراس، روش ،ییفضا عیتوز ها:کلیدواژه

  

                                                           
 s.rostaei@gmail.com. شرقیاستان آذربایجان  ،زیتبر دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف اریدانش. 1

. )نویسنده مسئول( شرقیاستان آذربایجان  ،زیتبر دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغرافدانشجوی دکتری . 2
poorankarbasi@gmail.com 

 است. یپژوهش -یکارعلممقاله مستخرج از 

 10.22059/jrd.2017.67434  (DOI):شناسه دیجیتال 214-197، ص 1396، پاییز و زمستان 2 ۀ، شمارنهم ۀدور

 

 

 



 1396 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ ،همن دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  198

 مقدمه و بیان مسأله

 در فقر تمرکز یکم، و بیست قرن های رشد شهرهایچالش نیتر مهم از یکی تردید بدونِ

 در های باالییتوان از شهرها و است شهری فقر از ترعمیق روستایی فقرهاست. هرچند  آن

 رشد برخوردارند، این بهتر زندگی هایفرصت به مردم دسترسی و برخورداری و سکونت

متعددی  هایآسیب با و داشته دنبال به را متفاوتی پیامدهای شهرها، ظهور و نشینیشتابان شهر

 حال در کشورهای که در فقر شهری ژهیو  به (69: 1392 همکاران، و است )لطفی شده همراه

صندوق جمعیت سازمان ملل گسترش است ) حال در باالتری حجم و بیشتر سرعت با ،توسعه 

 نبود از که فرهنگی است اقتصادی و اجتماعی، ای(. فقر شهری پدیده15: 2007، 1متحد

(؛ 72: 1391 و همکاران، شود )روستایی می ناشی آن تأمین در ناتوانی یا انسانی نیاز هایحداقل

های فرسوده، های فقر، بافتگستره بسط و گیریشکل قالب در توانمی را فقر فضایی تبلور

نشینی با مشکالت حاد مهاجران فقیر، بیکاری، های ناکارآمد، اسکان غیر رسمی و حاشیهبافت

مشاهده کرد )بمانیان و  دست  نیا ازو ناامنی و مواردی  باال، خشونت تکفلاشتغال کاذب، بار 

های جهانی و ملی مبارزه با فقر شهری، هنوز این تمام برنامه رغم (. به154: 1390همکاران، 

کند،  یک نیروی قاهر و یک معضل اجتماعی، جوامع شهری را تهدید می عنوان  بهپدیده 

سازمان  ختهیر درهمهای ناکارآمد و ا را با جلوهکشاند و شهرهرا به ورطۀ نابودی می ها انسان

 .است یاجتماع زیاد اقتصادی و ینابرابر حاصل فقر (.5: 2012، 2دهد )تاکلیمی

کند مشخص می اجتماعی و اقتصادی تضادهای را شهری مناطق منظر، این از

 امکانات در فضایی توزیع در نابرابری یریگ شکل باعث تضادها (. این2012، 3)سالووچی

: 2008، 4)پی آلپرین انجامد یم ییفضا ینابرابر به ی،نوع  به و شود یم شهر های بلوك سطح

 یها گروه بزرگ، شهرهای در یطبقات شکاف شدن تر قیعم و یشهر رشد فقر دلیل (. به13

 . ایناند گرفته  شکل خاص ییایجغراف یفضاها در و یمحل اجتماعات در قالب درآمد کم

، دوست رانیا) اند شده  رانده هیحاش به ،اصطالح  به و مانده برکنار توسعه یکل از روند ها گروه

: 1384همکاران،  و خامنه توسعۀ انسانی )مجیدی مسائل نیتر مهم از (. لذا فقر شهری،1387

 مختلف سطوح در ریزانبرنامه و مدیران ،گذاران استیس یشرویپ اصلی چالش و (136

 فقر، لیتحل و  هیتجزبنابراین ؛ (94: 1394است )زنگانه و همکاران،  توسعه هایریزی برنامه

 اتخاذ نیازمند که دارد؛ موضوعی فروانی اهمیت شهری در جوامع آن فضایی توزیع و رشد

                                                           
1. UNFPA 
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4. Pi Alperin 
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 طریق کاربرد از شهری فقیرنشین هایجغرافیایی پهنه تعیین در ویژه به علمی هایروش

 )خسروی است آن متفاوت تعیین ابعاد برای مناسب هایشاخص تعریف و آماری های روش

 (.41: 1391نژاد، 

رشد شتابان شهر مراغه همچون شهرهای دیگر ایران، در اثر افزایش جمعیت و رشد 

های غیر های نواحی و ایجاد بافتهای گسترده به این شهر، باعث فقر و نابرابریمهاجرت

 ختهیگس لجام شدت  بهفضایی  -کالبدی لحاظ ازرسمی در آن شده است. با این اوصاف شهر 

 مراغه شهر در فقر فضایی این پژوهش پاسخ به پرسش زیر است: توزیع اصلی ، لذا هدفاست

کالبدی چگونه است؟ پاسخ به این پرسش  و اقتصادی اجتماعی، ۀگان سه یها مؤلفه بر اساس

 میدانی هایدر پژوهش تینها در تا است شهری فقر سنجش و شناخت بحث نیازمند ورود به

 هکآن شود. ضمن آن منجر فضایی -مکانی یبند پهنه به است، آن بر ایمقدمه نوشتار این که

 ریزیبر برنامه نگرشی با شهری فقر بحث به جدید یها چهیدر گشودن آن مفهومی هدف

 در محرومیت و فقر با مرتبط مشکالت گیری برای کاهشزمینۀ تصمیم تا است جغرافیایی

 .کند فراهم شهری مدیران و ریزان برنامه و گذاران استیس را برای شهری محالت

 

 پیشینۀ تحقیق

  در حال کشورهایویژه   به کشورها، از بسیاری کالن هایریزیبرنامه زیبرانگ چالش موضوع فقر

مطالعات بسیاری انجام گرفته  داخل کشور در آن به مربوط عوامل است. راجع به فقر و توسعه

 است.

بین  در آن ۀکنند نییتع عوامل و (، تحت عنوان فقر1389و همکاران ) محمدزاده

 فقر یریگ اندازه هایشاخص و برآورد فقر، کشور، به بررسی خط شهری خانوارهای

 از فقر وقوع احتمال تأثیرپذیری و خرد سطح در فقر های  کننده نییتع در این مطالعه اند. پرداخته

ی شده بررس 1387 سال در پروبیت مدل از با استفاده های خانوارها،ویژگی و خصوصیات

 تحصیالت به مربوط شهری خانوارهای احتمال فقر کاهش دهد بیشترینمی نشان است. نتایج

 دارای افراد تعداد نسبت خانوار، سن سرپرست همچنین، .است خانوار سرپرست جنسیت و

اند. در مطالعۀ  مؤثر بوده خانوارها فقر احتمال کاهش در نیز خانوار بعد و خانوار در درآمد

(، برای شناخت 1391) همکارانشکرمانشاه، روستایی و  شهر فقر در تطبیقی گسترش الگوی

شاخص در  33و  1375-85ی ها سالآماری  های بلوكتوزیع فضایی فقر این شهر از اطالعات 

در  1375از آن است که در سال  حاکی آمده  دست  بهعامل استفاده شده است. نتایج  4قالب 
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درصد مرفه  9درصد متوسط و تنها  80درصد فقیر،  1درصد خیلی فقیر،  10شهر کرمانشاه، 

مرفه  28درصد متوسط،  29درصد فقیر،  22درصد خیلی فقیر،  21، 1385اند. در سال بوده

هری و جوا پژوهش شدن است. در دهندۀ حرکت شهر به سمت قطبیبوده است. نتایج نشان

 ی در فضاهای شهری، ازچندبعدبندی فقر (، با عنوان رویکرد فازی و پهنه1393همکارانش )

 70 قالب در همبسته کریجینگ و روش کریجینگ ی فقر، ازچندبعد سنجش هایروش میان

 مهارت و دانش و و سالمت بهداشت دارایی، و مسکن، مالکیت درآمدی، و اقتصادی شاخص

 فازی تابع نتایج با نمایی و کروی موجود، روش یآمار نیزم هایمدل میان اند. از کرده  استفاده

 علمی یبند پهنه در قالب نتایج .اند بوده برخوردار باالتری دقت از و داشته بیشتری انطباق فقر

 .است کامیاران شهر محدوده در فقر فضایی ۀ اختالفدهند نشان وضوح  به گرفته صورت

 

 نظریچارچوب 

 است. بر یچندبعد ایمقوله فقر زیرا نیست، آن، آسان ملموس نسبتاً درك رغم به فقر، تعریف

 فقر و معیشتی فقر اقتصادی، روستایی، فقر و شهری فقر نسبی، فقر و مطلق فقر بین همین مبنا،

 .شوندمی قائل تفاوت و تمایز ...و  فقر قابلیتی و درآمدی فقر فرهنگی، اجتماعی

از فقر که دربردارندۀ مفهومی فراگیر برای تمام شرایط باشد و در طول زمان  تعریفی

پذیر نیست، زیرا فقر مفهومی نسبی است که با شرایط زمانی و مکانی ثابت بماند، امکان

کند (. فقر هنگامی در یک جامعه بروز می137: 1384شود )مجید خامنه و محمدی، تعریف می

شود، نی از رفاه که طبق معیارهای آن جامعه حداقل معقول تلقی میکه برخی افراد از سطح معی

(. بدین ترتیب ممکن است در یک کشور 680: 1393برخوردار نباشند )رضایی و همکارانش، 

 محرومیت از امکاناتی که برای حیات ضروری است، فقر تلقی شود و در کشوری دیگر، فقر

آید  حساب  بهت یک زندگی معقول در آن کشور به معنای محرومیت نسبی از شرایط و امکانا

(. برنامۀ سازمان ملل، فقر را در کیفیت زندگی تعریف کرده است 36: 1380)پیرایی و شفیعی، 

)روستایی و  شمارد یبرمو برای آن سه شاخص اندازه کافی درآمد، بهداشت و آموزش را 

بارزه با فقر، فقر چیزی فراتر (. در گزارش توسعۀ جهانی بانک جهانی م143: 1391همکاران، 

پذیری، نبود قدرت و ابزار از نابرابری درآمد یا توسعۀ پایین انسانی است؛ فقر همان آسیب

 انواع تعاریف فقر شامل از مناسبی یبند جمع (. وارتن،28: 1388عقیده است )بانک جهانی، 

 (.12: 1995، 1)وارتن است قابلیتی بیان کرده فقر و مشارکتی تعریف اقتصادی، تعریف

                                                           
1. Wratten 
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 متعددی را عوامل و است یچندبعدپدیدۀ  یک شهری فقر ذکر شد، که گونه  همان

شود.  می شامل 1داخلی تولید ناخالص سرانۀ و درآمد سطح استاندارد هایشاخص بر عالوه

 تربیت، تعلیم و فقر بهداشت، درآمدی، فقر کند: فقرمی اشاره فقر پنج بعد به جهانی بانک

 این از (. هریک2: 2010، 2بانک جهانی) یناتوان و شخصی ناامنی و مسکن تصرف در ناامنی

 نقشۀ فقر ترسیم به توانمی هاشاخص این گیرند. با استخراج در برمی را هاییشاخص ابعاد،

 هایبخش کدام در دهدمی نشان است که فقر از جغرافیایی نیمرخ اساساً فقر نقشۀ پرداخت.

توانند می هایینقشه (. اینچنین147: 1998و همکارانش،  3دارد )هانتسچل وجود فقر کشور یک

باشند  داشته فقر کاهش عمومی برای هایسرمایه اختصاص چگونگی هدایت در مهمی نقش

 به طور مختصر فقر فرایند ترسیم دیگر طرف از .(41: 2002همکارانش،  و 4کوودول)

 رفاه و فقر هایشاخص انتخاب ترسیم، انتظار از مورد استفاده و هدف از: تعریف اند عبارت

 روشی انتخاب فقر سازینقشه یها روش اولیه، هایداده (، انتخاب48: 2004، 5انسانی )شولر

 شمار برای یریگ میتصم جغرافیایی، ناحیۀ برای شاخص فقر نمایش یا برآورد، محاسبه، برای

 نظارت ،ها نقشهتوزیع  و تولید فقر، هایداده ارائه برایتجزیه( ) ینهای نقشۀ واحدها برای

 (.5: 2003، 6بازخورد )داویس و مصرف

اند که در زیر بدان  مکاتب مختلف رویکردهایی را در تحلیل فقر شهری عنوان داشته

 شود: پرداخته می

 نظریۀ نئوکالسیک

ی دار هیسرمابه بعد، با احیای مکتب نئوکالسیک و ایجاد مکتب پولی، نظام  1960از دهۀ 

ی اخیر، از توزیع ها دهه. گروهی از طرفداران مکتب نئوکالسیک، در لیبرال جانی تازه گرفت

خود  ها متیقسیستم  اند یمدع ها آن؛ اما اغلب کنند یمی دار جانبمجدد درآمد به نفع فقیران 

ی شغلی و افزایش درآمد فقیران خواهد شد. اقتصاددانان مکتب ها فرصتترش موجب گس

ی از موضوع پوش چشمها خویشاوندی نزدیک دارند؛ اما اغلب با پولی، در اصول با نئوکالسیک

با این ادعا که فالسفه دربارۀ  ها آناین موضوع هرگز مطرح نشود.  کنند یمتوزیع درآمد، آرزو 

که از کارشناس اقتصادی کاری ساخته  رندیگ یمرآمد توافق ندارند، نتیجه ماهیت توزیع بهینۀ د

 (.1384فراهانی فرد، ) بگذارندرا به حال خود  زیچ  همهنیست و بهتر است 
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 تحلیل و بررسی خانوار درآمد فرد یا نبودن کافی مبنای بر را فقر عمدتاً کالسیک دیدگاه

 میزان از حداقلی کی  آن اساس بر که است شده دیدگاه ناشی این از فقر خط تعیین کند.می

 محاسبه به توجه سپس با .شود یم مشخص خانوار و فرد معیشتی نیازهای برای تأمین درآمد

 به توجه با شوند.می محسوب فقیر باشد، کمتر از آن درآمدشان کل که خانوارهایی فقر، خط

 جایزۀ سن، برندۀ آمارتیا آن، ابعاد و فقر از جامعی تصویر ارائه در رویکرد ضعف این نقاط

 معنای به فقر تعریف این در .کرد فقر بیان تعریف در را قابلیتی رویکرد ،1998سال  در نوبل

 (.21: 1382شود )سن، می گرفته در نظر قابلیت از محرومیت

 فردی کارکردهای مطلوب و ارزشمند هر به دستیابی فقر، تشخیص دیدگاه، مالك این از

 و  آموزش به دسترسی بهداشتی، خدمات از تغذیۀ کافی، برخورداری مانند زندگی است؛در 

 افراد یها تیقابل این کارکردها، مجموع ... و اجتماعی یها یریگ میتصم در ، مشارکتپرورش

 (.24: 200، 1دهد )سینمی تشکیل را

 

 یشهر( یاکولوژ) یشناس بوم دگاهید

 آن ساکنان ژن یپست به را گتوها رینظ یشهر ینواح در فقر دگاه،ید نیا داران جانب

 ینژاد و یقوم مهاجر یها گروه اگر یحت معتقدند گروه نیا پردازان هینظر. اند داده نسبت ینواح

 نیبنابرا ماند؛ خواهد یباق فقیر هم باز ینواح نیا شوند، ساکن ها محله نیا در زین یگرید

 اند ساکن ینواح نیا در که یافراد نه هاست، آن خاص ینواح ن،یرنشیفق یها محله نیا مشکل

 (.1377 افروغ،)

 

 کالیراد دگاهید

 که است یاسیس اقتصاد ساختار اوضاع از یناش یا شهیر طور  به فقر کال،یراد دگاهید در

 مشارکت دگاه،ید نیا اساس بر. شود یم متبلور یاقتصاد و یاسیس و یاجتماع یها ارتباط در

 دنیرس قدرت به یبرا را نهیزم عدالت، و رفاه ،یدموکراس ،یآزاد یبرا حرکت و یهمگان

 .(1379 دانا، سیرئ) آورد یم فراهم فقر یا شهیر مهار و یهمگان ۀتوسع یریسوگ با ییها دولت

 دانانیجغراف تفکرات بر محکم ینقد کال،یراد یانتقاد سنت از یریگ بهره با کال،یراد یایجغراف

 یاساس را ییایجغراف مسائل اند نتوانسته که چرا سازد؛ یم وارد ییکایآمر و ییاروپا برالیل

 و یکاریب ،یماریب فقر، مانند یمعضالت علت به امروزه،(. 1382 ی،شکوئ) کنند یابی شهیر

                                                           
1.Sen 
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 از ،ییگراشهر و ینیشهرنش ۀدربار شده ارائه یاجتماع اتینظر سوم، جهان در ینینش آلونک

 یبررس با دگاه،ید نیا داران جانب(. 1373 ،یشکوئ) ردیپذ یم یشتریب تأثیر سمیکالیراد

 .فقرندۀ دآورندیپد مسائل با یا شهیر مقابله درصدد آورد، یم وجود به را فقر که ییساختارها

 ییکارکردگرا یۀنظر

 لیتحل در ه،ینظر نیا. شود یم محسوب کارانه محافظه کامالً یا هینظر ییکارکردگرا

 یها بیآس و ها یدشوار حاکم، یهنجارها با موجود وضع رشیپذ ضمن ،یاجتماع یها بیآس

 فقر تأثیر از یلیتحل در مثالً ل،یدل نیهم به .کند یم قلمداد افراد مشکالت از یناش را یاجتماع

 فقر. داند یم یفرهنگ فقر متوجه عمدتاً را مشکل ،یاجتماع یها بیآس شتریب وعیش و رشد بر

ی والدین، تمایل نداشتن به سواد کمی یا سواد یبی مجموعه عواملی همچون معنا به یفرهنگ

بنابراین به وضعیت اجتماعی در  ؛استفاده از امکانات متوسط زندگی شهری و ... است

مدنی، ) کندی فقیرنشین و توزیع ناعادالنه امکانات در شهر و روستا توجه چندانی نمیها محله

1379.) 

 دیدگاه اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی، متمرکز بر ارتباط متقابل بین سیاست و اقتصاد است. بر مبنای نظر تودارو 

قسمتی از قدرت که در  ویژه  به(، مفهوم اقتصاد سیاسی با تأکید بر نقش قدرت 1989)

دیدگاه اقتصاد (. 2012، 1)لحادری شود یماقتصادی دخالت دارد، مشخص  یها یریگ میتصم

مطرح شد. در این  یشناس بومنقدی بر دیدگاه  عنوان  به، 1970 ۀده سیاسی شهری در اوایل

دیدگاه، محققان شهری، به توزیع ثروت و قدرت در شهر توجه کردند و معتقدند بهترین 

 اعتقاد به. است ثروتمندان شهر و بیشترین دسترسی به خدمات شهری، متعلق به یها نیزم

 دولت یاسیس کنش و ثروتمندان یماد منافع بیتعق شهر، ساختار ۀکنند نییتع عوامل ها آن

 و ثروت تمرکز و انباشت ،یالملل نیب اقتصاد نظم ،یدار هیسرما نقش بر افت،یره نیا. است

 پردازان هینظر تمام مشترك ۀنقط. دارد تأکید دولت نقش و یاجتماع طبقات نیب روابط قدرت،

 سرآمدان نقش بر خصوص  به و یانسان کنش نقش بر همه که است نیا یاسیس اقتصاد

 یشهر مسائل لیتحل دارد تأکید یاسیس اقتصاد. دارند دیتأک یاسیس قدرتمندان و یاقتصاد

 جهان در حادث یاسیس و یاقتصاد رات،ییتغ به را شهر حوادث محقق، که است آن مستلزم

 (.1391 پور، شارع) بپردازد شهر لیتحل به رات،ییتغ نیا چارچوب در و کند مربوط

                                                           
1. Elhadary 
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مشخصۀ غالب شهرهای جهان سوم دانست. دوگانگی در ابعاد  توان یمدوگانگی را 

ی فقر و غنا در اغلب شهرهای ها توده، نتیجه این دوگانگی در قالب ...اقتصادی، کالبدی و 

شهری  -ی روستاها مهاجرت. این دوگانگی فارغ از نوع آن، در خورد یم چشمی به سوم جهان

ی الملل نیبی ها استیسی تمرکزگرایی به وقوع پیوسته است. ها استیس جهینت درریشه دارد که 

عاملی بر این پدیده دانست. پس الزم است در پرداختن به این موضوع با  توان یمو ملی را 

 رویکرد اقتصاد سیاسی پیش رفت و بر اساس آن به تحلیل پرداخت.
 

 روش تحقیق

ای چندبعدی تعریف و توان دریافت فقر پدیده میگرفته،  با توجه به مطالعات تجربی انجام

های مختلفی بیان شده است. پژوهش حاضر از  ها و مؤلفه برای سنجش و تحلیل آن شاخص

 سه دسته شاخص اقتصادی، اجتماعی و کالبدی برای سنجش فقر شهری سود جسته است.

شۀ مسئله را ها ریشه در نظریات موجود دارد. نظریه نئوکالسیک ری انتخاب این شاخص

کالبدی( ) یکیزیفهای  گونه که دیدگاه اکولوژیکی، ویژگی داند. همان در درآمد و توان مالی می

داند و نظریۀ کارکردگرایی بر فرهنگ و اجتماع های فقر دخیل می گیری گستره را در شکل

های  نگری در شناسایی پهنه های مختلف با هدف جامع تأکید دارد. از این رو انتخاب شاخص

 فقر انجام شده است.

دقیقه  37درجه و  46دقیقه تا  30 و درجه 45 با مختصات جغرافیاییشهرستان مراغه 

 در جنوب غربشمالی رض عدقیقه  38درجه و  37دقیقه تا  52درجه و  36و شرقی طول 

شود. شهرستان این استان محسوب می 20است و یکی از  شده  واقعی شرق جانیآذربا استان

استان را  مساحتدرصد از کل  8/8 حدود که است لومترمربعیک 3/4146ت آن در حدود مساح

آباد، های بستان. شهرستان مراغه از شمال به شهرستان تبریز؛ از شرق به شهرستانردیگ یدر برم

شیر، بناب و ملکان؛ و از جنوب های اسکو، عجبهشترود و چاراویماق؛ از غرب به شهرستان

شود. شهرستان مراغه دو بخش مرکزی و خراجو دارد که  به استان آذربایجان غربی محدود می

. شهرهای مراغه و خراجو نقاط استآبادی دارای سکنه  166شامل دو شهر، شش دهستان و 

شهرستان نقطه شهری و مرکز  نیتر مهم عنوان  بهاند و شهر مراغه  شهری این شهرستان

کند )مهندسین تبریز از مجاورت این شهر عبور می -آهن تهرانمسیر راه. شودمحسوب می

 (.9: 1390مشاور نقش محیط، 
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 مطالعه مورد. محدودۀ 1شکل 

 

در زمرۀ دیدگاه اقتصاد سیاسی دانست. پژوهش  توان یمرویکرد کلی حاکم بر پژوهش را 

گیرد که با روش ی قرار میا توسعه -ی کاربردیها پژوهشهدف در دستۀ  نظر ازحاضر 

های مسکونی شهر مراغه  جامعۀ آماری پژوهش، بلوك است. گرفته  انجامتحلیلی  -توصیفی

های آماری سرشماری عمومی و  های بلوك ، دادهمورداستفادههای  استناد شاخص مأخذبوده و 

. برای استآذربایجان شرقی  ی استانزیر برنامهمعاونت  GISی ها نقشهو  1390نفوس مسکن 

بر آن و برای  رگذاریتأثهای ی در مقولۀ سنجش فقر و خصیصهبررس  قابلارزیابی موضوعات 

ۀ اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مؤلفشاخص در قالب سه دسته  18نیل به اهداف پژوهش، 

ی ها شاخص بر اساسبندی محالت شهر س به رتبهکوپراانتخاب سپس با استفاده از روش 

 فوق و ترسیم نقشۀ توزیع فضایی فقر در شهر مراغه اقدام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های فقر شهری. ابعاد و شاخص2شکل 

 اقتصادی کالبدی اجتماعی

 مسکونی ۀسران

تراکم خانوار در 

 واحد مسکونی

تراکم نفر در 

 واحد مسکونی

 

 

 ضریب بیکاری

 ضریب بیکاری مردان

 ضریب بیکاری زنان

 بار تکفل

 ضریب اشتغال

 خالصبارتکفل 

 نسبت وابستگی

 بار اقتصادی

 درصد فعالیت عمومی

 

 درصد با سوادی

 بعد خانوار

 جوانی جمعیت

 نرخ سالخوردگی

 اشتغال به تحصیل

اشتغال به تحصیل 

 زنان
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 مدل کوپراس

 هیهای تجزو مدل چندهدفه گیریهای تصمیمکه اغلب مدل 1گیری چندمعیارهتصمیم هایمدل

گیرندگان است که به تصمیمی هایاز روش ایمجموعه، شوندنامیده می چندمعیاره لیتحل و 

بندی، به انتخاب، رتبه متضاد( ای از معیارها )اغلبدهد با در نظر گرفتن مجموعهاجازه می

 2چاندرا داس) بپردازد گیرییند تصمیمافر ها دراز گزینه ایمجموعه و یا توصیف مرتب کردن

چندمعیاره، برای ارزیابی اهمیت نسبی معیارهای  هایمدل اکثردر  (.234: 2005همکارانش،  و

گیری های تصمیمهمه مدل. (6: 2005، 3چینگ)نیازمندیم ها  برای آن وزن کمی ارائۀمختلف به 

، و معیارهای مناسب ها نهیتعیین کردن گزدارند: گام به شرح زیر  یاۀ چندمعیاره سه مرحل

فرایند و  ها بر روی معیارهااین گزینه راتیگیری مقادیر اهمیت نسبی هر معیار و تأثاندازه

4کرکشلو) ها نهیهر یک از گزۀ رتب برای تعیین عددی محاسبه مقادیر
: 2009و همکارانش،  

که هرکدام از اند  شده  های خاص بسیاری ارائهمدل ،های چندشاخصهگیریبرای تصمیم. (406

که  ویژگی نیتر (. مهم37 :1390 و همکاران، ی)پور طاهر دارند ییها تیها مزایا و محدود آن

 شود این گیری می های تصمیمگیری کوپراس نسبت به سایر مدلباعث برتری مدل تصمیم

اهمیت هر گزینه را تخمین بزند و آن را بر اساس درصد نشان دهد که  ۀتواند درجست که میا

ها انجام کاملی را میان گزینه ۀتا چه اندازه یک گزینه بهتر یا بدتر است و از این لحاظ مقایس

5مولینر) دهد
 (.5: 2012و همکارانش،  

 مراحل روش کوپراس،

 ؛تشکیل ماتریس وضع موجود: گام اول

 ؛آنتروپی شانون یروش وزن ده بر اساسگام دوم: محاسبۀ وزن هر یک از معیارها 

E = −k∑[pi × Ln

n

i=1

pi] 

 با استفاده از تابع: گیریکردن ماتریس تصمیمنرمالیزه: گام سوم

1
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ijx،ام iوزن شاخص  iqکه در اینجا
 ،امiمقدار گزینه  

                                                           
1. MCDM 
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ijd مقدار نرمالیزه شده گزینهiام در شاخصj 1و ام

n

ij

j

x


هایمجموع شاخصj ام

 .ام استiبرای گزینه

مجموع وزن معیار نرمالیزه شده است که در آن مجموع معیارهای  ۀمحاسب :گام چهارم

هایی که شده است. گزینه ام است که محاسبه J یعنی ،هاکننده گزینهتوصیف شده وزنینرمالیزه

معیارهای منفی  لهیوس که بهیی ها نهیو گز s+jشوندمعیارهای مثبت محاسبه می لهیوس  به

 .گویندمی s−jشوندمحاسبه می

 :شوندبر اساس فرمول زیر محاسبه می −sjو +sjموعمج

zi
Sj dij   

zi
Sj dij   

( -) یها است که بر اساس معیارهای مثبت )+( و منفای گزینهبندی مقایسهگام پنجم: رتبه

 :شودبر زیر طبق فرمول زیر محاسبه می Ajاز هر گزینه QJشود. اهمیت نسبیمحاسبه می

Qj = Sj+ +
Smin
_ ∑ = 1Sj

−n
j x

Sj
− ∑ = 1
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−
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−
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= Sj
+ +
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n
j
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 QJ: محاسبۀگام ششم

شود. محاسبه میکه در این مرحله  شودنجام میا QJمقدار بر اساس ها نهیگزبندی اولویت

بندی است. در اینجا در اولویت گزینهباالتر  ۀرتب ۀدهندنشان ،تر باشد بزرگ QJهر چه مقدار

، 1دایکومار) بهترین حالت ممکن همیشه باالترین مقدار را دارد با ۀنیگزیا آل  دهیا ۀگزین

2011 ،571). 

با  است.بهترین وضعیت در بین معیارها با  ۀنینهایی مشخص کردن گز ۀمرحل: گام هفتم

-یابد. گزینهگزینه نیز افزایش یا کاهش می اهمیت آن ۀهر گزینه درج ۀافزایش یا کاهش رتب

مشخص  Njاهمیت ۀبا باالترین درج ،اندکه بهترین وضعیت را به لحاظ معیارها داشته یهای

 درصد 100تا  0اهمیت هر معیار از  ۀدرصد است. مقدار کلی درج 100با  برابر Nj.شوندمی

از  Njاهمیت هر ۀشود. درجدر میان این دامنه بهترین و بدترین گزینه تعیین میو است  متغیر

 :شوداساس فرمول زیر محاسبه میبر  Ajگزینه

max

100 
j

j

Q
N

Q 
1

0.203
100 99.34
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Qj درجه اهمیت هر گزینه است و𝑄𝑚𝑎𝑥 آل به خود  دهیباالترین مقداری است که گزینه ا

 (.322: 2011و همکارانش،  1آنتوکوین) اختصاص داده است

 

 های تحقیق یافته

 پژوهش ادبیات مرور از پس مراغه، شهر در فقر فضایی توزیع و شناسایی برای پژوهش این در

 محالت تفکیک به منتخب هایشد. شاخص انتخاب شاخص 18در نهایت  نظر کارشناسان، و

است. شاخص اقتصادی: ضریب بیکااری، ضاریب بیکااری ماردان، ضاریب       1 جدول شرح به

خاالص، نسابت وابساتگی، باار اقتصاادی،      بیکاری زنان، بار تکفل، ضریب اشتغال، بار تکفال  

درصد فعالیت عمومی. شاخص اجتماعی: درصد باسوادی، بعد خانوار، جوانی جمعیات، نارخ   

سالخوردگی، اشتغال به تحصیل، اشتغال به تحصیل زنان. شااخص کالبادی: سارانه مساکونی،     

 تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی.
 

 (1395های محقق، مأخذ: یافته) ای شناسایی فقر شهری در مراغهه شاخص. 1جدول 

 

                                                           
1 - antucheviciene 

 
 نواحی

 محالت
 بعد خانوار 

درصد 
 باسوادی

نسبت جوانی 
 جمعیت

نرخ 
 سالخوردگی

درصد اشتغال 
 به تحصیل

 زنان 
 باسواد

 ضریب
 بیکاری 

بیکاری 
 مردان

ضریب بیکاری 
 زنان

 بار تکفل
 

 
 
 ناحیۀ
1 

1-1 67/3 40.86 33/0 08/0 40/24 82/0 063/4 055/0 027/0 36/0 
2-1 26/3 58/77 32/0 13/0 90/19 73/0 232/6 095/0 037/0 44/0 
3-1 67/3 28/81 47/0 09/0 20/26 78/0 387/4 069/0 025/0 35/0 
4-1 09/4 21/81 35/0 06/0 68/18 77/0 431/2 030/0 020/0 30/0 

 
 ناحیۀ
2 

1-2 41/3 33/85 31/0 08/0 81/19 82/0 799/4 066/0 033/0 34/0 
2-2 32/3 03/78 31/0 11/0 47/19 74/0 018/6 085/0 040/0 43/0 
3-2 66/3 58/74 44/0 08/0 91/18 71/0 372/7 110/0 042/0 40/0 

 
 ناحیۀ
3 

1-3 44/3 60/79 34/0 11/0 15/22 75/0 905/2 035/0 024/0 41/0 
2-3 74/3 41/74 37/0 09/0 15/21 70/0 373/4 066/0 025/0 38/0 
3-3 82/3 19/74 36/0 08/0 78/19 69/0 421/2 040/0 009/0 39/0 

 
 
ۀ ناحی
4 

1-4 87/3 51/72 33/0 06/0 95/17 68/0 571/5 091/0 023/0 44/0 
2-4 14/4 37/72 38/0 05/0 57/21 68/0 833/7 113/0 046/0 39/0 
3-4 37/3 79/69 35/0 04/0 01/20 65/0 679/3 054/0 021/0 49/0 
4-4 45/4 25/74 36/0 03/0 75/20 70/0 047/6 064/0 061/0 43/0 

 
 ناحیۀ
5 

1-5 12/4 83/82 34/0 03/0 26/25 79/0 791/3 046/0 033/0 36/0 
2-5 34/4 49/70 35/0 03/0 19/20 65/0 612/0 012/0 000/0 45/0 
3-5 98/3 91/85 34/0 02/0 44/20 81/0 833/4 062/0 040/0 35/0 

 
 
ۀ ناحی
6 

1-6 89/3 92/84 36/0 04/0 05/23 82/0 175/8 098/0 071/0 31/0 
2-6 85/3 06/85 36/0 03/0 82/22 83/0 912/3 051/0 031/0 29/0 
3-6 93/3 14/85 31/0 02/0 96/21 83/0 114/6 071/0 055/0 37/0 
4-6 00/4 40/72 32/0 03/0 43/18 71/0 890/14 163/0 143/0 46/0 

 
 
 
ناحیۀ 
7 

1-7 04/3 07/79 32/0 10/0 90/20 74/0 041/5 081/0 022/0 40/0 
2-7 68/3 45/77 40/0 09/0 42/25 73/0 097/7 081/0 065/0 34/0 
3-7 52/3 68/85 34/0 07/0 54/22 82/0 546/2 039/0 012/0 31/0 
4-7 12/4 15/74 40/0 05/0 36/21 69/0 671/2 047/0 017/0 36/0 
5-7 02/4 22/72 36/0 05/0 39/20 68/0 858/3 072/0 005/0 40/0 



 209  ...یشهر فقر یها گستره یابیارز و ییشناساکرباسی/  و روستایی

 
 

 
 نواحی

 محالت
 

ضریب 
 اشتغال

بار تکفل 
 خالص

نسبت 
درصد فعالیت  بار اقتصادی وابستگی

 عمومی
سرانه 
 مسکونی

تراکم خانوار در 
 واحد مسکونی

تراکم نفر در 
 واحد مسکونی

 
 

ناحیۀ 
1 

1-1 81/34 09/2 15/1 49/2 62/28 51/58 15/1 21/4 
2-1 85/38 07/2 28/1 19/2 39/31 92/41 09/1 55/3 
3-1 89/32 10/3 19/1 61/2 67/27 32/41 12/1 10/4 
4-1 00/34 81/2 94/0 56/2 12/28 23/36 13/1 64/4 

 
ناحیۀ 
2 

1-2 12/40 35/2 97/0 99/1 45/33 42/50 14/1 87/3 
2-2 51/39 61/2 23/1 13/2 90/31 57/45 20/1 96/3 
3-2 51/40 45/2 16/1 91/1 31/34 33/30 19/1 34/4 

 
ناحیۀ 
3 

1-3 85/37 71/2 15/1 45/2 99/28 71/38 17/1 01/4 
2-3 57/38 59/2 11/1 22/2 04/31 53/27 20/1 48/4 
3-3 73/36 79/2 13/1 55/2 14/28 73/26 17/1 48/4 

 
 
ناحیۀ 
4 

1-4 02/42 42/2 17/1 02/2 15/33 56/39 09/1 23/4 
2-4 24/35 93/2 32/1 22/2 09/31 47/28 12/1 65/4 
3-4 65/44 33/2 17/1 07/2 52/32 96/29 10/1 80/4 
4-4 86/38 69/2 27/1 19/2 34/31 10/31 09/1 85/4 

 
ناحیۀ 
5 

1-5 10/39 48/2 02/1 17/2 51/31 02/49 08/1 46/4 
2-5 44/48 99/1 94/0 96/1 81/33 94/38 09/1 71/4 
3-5 78/39 38/2 99/0 02/2 15/33 56/61 03/1 11/4 

 
ناحیۀ 
6 

1-6 08/36 62/2 07/1 95/1 90/33 23/54 17/1 54/4 
2-6 39/37 45/2 88/0 13/2 98/31 48/49 19/1 59/4 
3-6 75/38 54/2 12/1 06/2 68/32 26/40 04/1 09/4 
4-6 60/37 88/2 62/1 78/1 98/35 95/61 11/1 45/4 

 
 
 
ناحیۀ 
7 

1-7 91/38 60/2 16/1 19/2 35/31 22/45 19/1 06/4 
2-7 43/34 89/2 20/1 23/2 97/30 94/32 20/1 40/4 
3-7 89/35 64/2 92/0 40/2 45/29 10/55 23/1 32/4 
4-7 49/36 73/2 06/1 47/2 79/28 44/33 11/1 59/4 
5-7 21/35 98/2 25/1 58/2 90/27 36/43 10/1 43/4 

 

 جدول در هاشاخص از هریک برای شانون آنتروپی مدل طریقشده از  های محاسبهوزن

ضریب بیکاری زنان، نرخ سالخوردگی،  ترتیب به ها وزن بیشترین که ،است شده آورده 2

 واحد در خانوار تراکم شاخص به نیز وزن کمترین و بیکاری بیو ضرضریب بیکاری مردان 

 .دارند باالتری سهم اجتماعی و اقتصادی متغیرهای گفت توان یم در واقع تعلق دارد؛ مسکونی
 

 آنتروپی مدل طریق از شده محاسبه هایشاخص . وزن2جدول 
 بعد خانوار
 

درصد 
 باسوادی

نسبت جوانی 
 جمعیت

نرخ 
 سالخوردگی

درصد اشتغال به 
 تحصیل

 زنان باسواد
 

ضریب 
 بیکاری

 بیکاری مردانضریب 
 

ضریب بیکاری 
 زنان

0.005236 0.003526 0.003845 0.181377 0.007526 0.004538 0.154825 0.158615 0.380572 
 بار تکفل

 
نسبت  بار تکفل خالص ضریب اشتغال

 وابستگی
درصد فعالیت  بار اقتصادی

 عمومی
سرانه 
 مسکونی

تراکم خانوار در 
 واحد مسکونی

تراکم نفر در واحد 
 مسکونی

0.013436 0.005381 0.006242 0.012750 0.007930 0.003718 0.045274 0.001506 0.003702 

 .1395های محقق، مأخذ: یافته

ی است که بهترین وضعیت را در بین معیارها دارد. با انهایی مشخص کردن گزینه ۀمرحل

ابد. مقدار یاهمیت آن گزینه نیز افزایش یا کاهش می ۀهر گزینه درج ۀافزایش یا کاهش رتب

متغیر است و در میان این دامنه بهترین و بدترین گزینه  1تا  0اهمیت هر معیار از  ۀکلی درج

 شود.تعیین می
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 مدل کوپراس بر اساسی محالت شهر بند رتبه. 3جدول 
 رتبه Sj+ Sj- Qj NJ(0/0) محالت نواحی
 
 
 
 1ناحیۀ 

1-1 0.0135 0.0030 0.0178 0.9136 2 
2-1 0.0114 0.0048 0.0141 0.3543 19 
3-1 0.0114 0.0035 0.0151 0.4861 14 
4-1 0.0108 0.0023 0.0165 0.6752 7 

 
 2ناحیۀ 

1-2 0.0123 0.0035 0.0161 0.5843 10 
2-2 0.0119 0.0045 0.0148 0.3691 17 
3-2 0.0096 0.0057 0.0118 0.2810 25 

 
 3ناحیۀ 

1-3 0.0111 0.0025 0.0162 0.5901 9 
2-3 0.0093 0.0038 0.0128 0.3183 22 
3-3 0.0094 0.0024 0.0147 0.3562 18 

 
 
 4ناحیۀ 

1-4 0.0112 0.0043 0.0141 0.3252 20 
2-4 0.0094 0.0063 0.0114 0.2649 26 
3-4 0.0097 0.0032 0.0138 0.3213 21 
4-4 0.0098 0.0049 0.0124 0.3087 23 

 
 5ناحیۀ 

1-5 0.0142 0.0028 0.0168 0.7962 3 
2-5 0.0123 0.0029 0.0167 0.6845 6 
3-5 0.0137 0.0033 0.0176 0.7592 5 

 
 
 6ناحیۀ 

1-6 0.0128 0.0036 0.0163 0.6480 8 
2-6 0.0111 0.0022 0.0169 07656 4 
3-6 0.0110 0.0032 0.0150 0.4681 15 
4-6 0.0137 0.0096 0.0150 0.4535 16 

 
 
 
 7ناحیۀ 

1-7 0.0119 0.0038 0.0152 0.5180 13 
2-7 0.0100 0.0055 0.0124 0.2883 24 
3-7 0.0132 0.0020 0.0195 0.9335 1 
4-7 0.0105 0.0025 0.0156 0.5366 12 
5-7 0.0121 0.0033 0.0160 0.5435 11 

 1395های محقق، مأخذ: یافته
 

مراغه از سیستم اطالعات برای تحلیل فضایی وضعیت فقر شهری در محالت شهر 

ای وسیله عنوان  بهتوان نقشه را می که یی آنجا ازاست.  شده  گرفته( بهره GISجغرافیایی )

وضعیت فضایی آن )با توجه به هدف این  خصوص  بهمناسب برای نمایش فضایی هر عاملی، 

ریزی جغرافیایی است )صیدایی پژوهش( انتخاب کرد و با توجه به اینکه یکی از اصول برنامه

ابزاری مناسب برای مدیریت، تحلیل و  عنوان  به GISافزار  (، لذا نرم17: 1389، همکارانو 

است. بر این اساس با  شده  شناختهریزی پردازش اطالعات و آمار در حمایت از عملکرد برنامه

ل فضایی وضعیت فقر بندی محالت شهر مراغه، برای تحلیسطح GISافزار استفاده از نرم

 موردو جایگاه هر یک از محالت  دادهدر سطح شهر در سه گروه نشان  GISشهری در محیط 

 از منظر فقر شهری مشخص شده است. مطالعه
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 . تحلیل فضایی فقر شهر در مراغه3شکل 

 

 گیری نتیجه

محرك زندگی اقتصاادی اسات. در    نیتر یاصلدر کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، رقابت 

برند و اکثریت یا به سطح متوسطی از رفاه دسات  تر بیشترین بهره را میاین رقابت، اقلیت قوی

شوند. فقار اقتصاادی و   و دچار محرومیت می مانند یبازمداری کنند یا در رقابت سرمایهپیدا می

برخاورداری از   منظور  به، توسعه  در حالتوزیع و تمرکز جغرافیایی نابرابر ثروت در کشورهای 

ای بهتار، سابب مهااجرت گساتردۀ     های اشتغال، درآمد خدمات بیشتر و امید باه آیناده  فرصت

ی مراکز ثروت شده است. در این فرایند، مهاجران در شهرها، باه  سو  بهجمعیت از حواشی فقر 

حواشی و پیرامون ی فضای داخلی شهرها، در زندگ ودلیل عدم توان و جذب اقتصادی در متن 

 متنااق  ی متفااوت و گااه   هاا  یبناد  صورتبا  ؛ کهیابندغیر رسمی اسکان میصورت   بهها آن

های فقیار و  نیازمند شناخت دقیق پهنه دار شهیری برای این پدیدۀ زیر برنامه. کنند یمخودنمایی 

، نماگرهاا  یریکاارگ   به و تعریف نیازمند شناختی هاست. چنینی به وجودآورندۀ آنسازوکارها

ی سنجش مناسب است که با واقعیات موجود توساعۀ شاهری در انطبااق    ها روشو  هاشاخص

های اولیه برای است. در این پژوهش، شهر مراغه به دلیل شهرنشینی شتابان و فقدان زیرساخت

های غیر قانونی به وجاود آماده کاه باا     های شهر سکونتگاه، در حاشیهواردشدهجمعیت مهاجر 

ست. این شهرنشینی شتابان بیش از ایان کاه   رو روبهاقتصادی، اجتماعی و کالبدی شدید  مسائل

شهری بوده است، مهاجرتی کاه   -های روستا حاصل رشد طبیعی جمعیت باشد، نتیجۀ مهاجرت

مشخصه غالب شهرهای جهاان ساوم اسات. نتیجاۀ ایان جریاان اقتصااد غیار رسامی شاهر،           

هایی در داخل شهر بوده که هر کدام باه   فرهنگ و خرده نشین( حاشیه) یررسمیغهای سکونتگاه

طریقی بر شهر اثرگذارند و این تأثیر در اکثر موارد منفی است. نتایج حاصل از ایان نوشاتار در   

هاا باا اساتفاده از    بندی ایان ساکونتگاه  های فضایی فقر شهری و رتبهۀ شناسایی گسترهدست دو

درصد از محاالت   54/11 دهد یمت. نتایج حاصل نشان اس شده ی بند دستهگانه ی چندها مؤلفه
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 69/7درصد مرفاه و   54/11درصد متوسط،  31/42درصد فقیر،  92/26، ریفق یلیخشهر مراغه 

-ی از مکانیسام ساتم یسهای فقر نگرش قرار دارند. شناسایی گستره مرفه یلیخدرصد در سطح 

بدون  که  یطور  بهکند، مکانی طلب می -ۀ بیرونی و درونی را در شرایط زمانیدهند شکلهای 

ها نتیجۀ مطلاوبی را باه هماراه نخواهاد      اتخاذ این نگرش برخوردهای سطحی برای ارتقای آن

سازی رفاع مشاکالت موجاود    نتایج این پژوهش، پیشنهادهای زیر برای زمینه اساس برداشت. 

 است: شده  انیب

 خدمات. و ی شهریها رساختیز ضیمقت توسعۀ با انسانی نیروی وضعیت بهبود و ارتقا  -

 حمایتی. یها ییداراو  اعتبارات به دسترسی و شغلی یها آموزش در زنان مشارکت ترفیع  -

 و یرسم ریغ از مشاغل حمایت طریق از شهری فقرای اقتصادی وضعیت یده بهره افزایش  -

 انسانی. منابع در یگذار هیسرما

 شهر. در اقتصادی رشد از حمایت طریق از شغلی یها فرصت بسط  -

و دسترسی به بازارهای  نهیهز کم یها یتکنولوژ فقرا، نفع به بهره کم یها وام تمهیدات توسعۀ و ترفیع  -

 .اسیمق کوچکۀ تولیدات واسط  بهغیر رسمی 

 .ها آنلزوم بهبود وضعیت روستاییان و بهسازی شرایط زیست   -

 حلی.دخالت شهروندان در ادارۀ امور شهرها از طریق شورای م  -

 رعایت کامل عدالت در توزیع اعتبارات و خدمات به نقاط مختلف شهر.  -

  بهباید  فراگیر، یها یزیر برنامه و کالن یها استیسبر  بودن مبتنی وجود با فقرزدایی یها برنامه  -

 ها برنامه یریپذ انعطافبه  کشوری کالن یها برنامه کردن یا منطقهو  محلی. شوند اجرا یا منطقه و محلی صورت

 شد. خواهد منجر ها محله و منطقه نیازهای و امکانات، استعدادها با هماهنگی برای

توقیف  برای و است فقر موقتی تسکین به نیازمندان، نقدی غیر و نقدی یها کمک قرار دادن اختیار در  -

 .آورد آنان فراهم اشتغال طریق از را درآمدزا منابع باید آن

 اولویت قائل شدن برای ایجاد اشتعال در محالت فقیرنشین.  -

 در بین مسئوالن درباره مسئلۀ فقر و محالت فقیرنشین. ویژه  بهی وسیع ساز فرهنگ  -

 

 منابع

 سمت. .فضا و نابرابری اجتماعی، ارائه الگویی برای جدایی گزینی و پیامدهای آن(. 1377عماد )افروغ، 

 در اقتصادی هایخصیصه (. ارزیابی1390مجید ) رضایی، منصور هادی، راد،رضایی محمدرضا، بمانیان،

)مطالعه موردی: شهر  AHPو  Delphiهای تکنیک از استفاده با شهری های فقرگستره شناسایی

 .153-166، 2شماره ، سال پنجم. شهری مدیریت فصلنامه کاشمر(.

پذیری (. ارزیابی آسیب1393ضا )ر نعمتی،، احداهلل ی، فتاحی،عل نژاد،پورطاهری، مهدی، حاجی

گیری های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی )زلزله( با استفاده از مدل تصمیمفیزیکی سکونتگاه

 .29-52، 3شماره  ،ریزی و آمایش فضا(علوم انسانی )برنامه فصلنامه مدرسکوپراس. 
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 و فازی رویکرد (.1393احمد ) مد،پوراح اله، کرامت زیاری، حسین، نژاد، حاتمی حسن، جواهری،

 ریزیبرنامه فصلنامه کامیاران(. شهر موردی: شهری )نمونه فضاهای در چندبعدی فقر بندیپهنه

 .13-30، 13 شماره چهارم، سال .ایمنطقه

رویکرد فازی و (. 1393) پوراحمد، احمد ؛زیاری، کرامت اله ؛حاتمی نژاد، حسین ؛جواهری، حسن

ریزی  فصلنامه برنامه .)نمونه موردی: شهر کامیاران( چناد بعدی در فضاهای شهریپهنهبندی فقر 
 . 93ار به ،13ارم، شاماره سال چه .ای منطقه

ی فصلنامههای فقر در مناطق شهری و روستایی. (. برآورد فقر و شاخص1391اکبر ) یعلخسروی نژاد، 
 .39-60، 2سال ششم، شماره  ،مدلسازی اقتصادی

 فضایی هایگستره ارزیابی و شناسایی (.1393رضا ) امیر خاوریان، مهدی، علیان، محمدرضا، رضایی،

 .677-695، 3، شماره 46. دوره های جغرافیای انسانیپژوهششهر یزد.  در شهری فقر

 تطبیقی الگوی (.1391علیرضا ) زنگنه، و اکبر زمانی، اصغری محسن، احدنژاد، شهریور، روستایی،

 و شهری هایپژوهش و مطالعات فصلنامه .1385-75 دوره در شهر کرمانشاه در فقر گسترش
 .17-40، 12شماره  سوم، سال .ایمنطقه

انتشارات  .شناسی فقر، مجموعه مقاالت فقر در ایران نقد روش در پدیده(. 1379) یبرزفررئیس دانا، 

 بخشی. دانشگاه علوم بهزیستی و توان

(. گستره فضایی فقر 1394زنگانه، احمد، تلخابی، حمید رضا، گازرانی، فریدون، یوسفی، محسن )

 .93-107، 1. سال دوم، شماره نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطیشهری اراك. 

 تهران. دانشگاه محمودی، انتشارات وحید ترجمه: دکتر .آزادی مثابه به توسعه (.1382سن،آمارتیا )

 تهران، سمت. .شناسی شهری جامعه(. 1391حمود )م پور، شارع

 تهران، سمت. .های نو در جغرافیای شهریدیدگاه(، 1373) ینحس ،یشکوئ

. ی جغرافیایی(ها مکتبفلسفه محیطی و ) یاجغرافهای نو در فلسفه اندیشه(. 1382) ینحسی، شکوئ

 ، تهران، گیتاشناسی.2جلد 

تهران، موسسه فرهنگی دانش  .فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسالمینگاهی به (. 1384) یدسعفراهانی فرد، 

 و اندیشه معاصر.

 بر یلیتحل ،یاجتماع عدالت و شهر. (1392) حسن آهار وب،یا اندوآبیم یمنوچهر قه،یصد یلطف

 .92-69( :2) 28 ؛ییایجغراف قاتیتحق فصلنامه( . مراغه محالت: مورد)یا محله یها ینابرابر

 نشریه شهری. فقر سنجش و فقر شناخت بر (. درآمدی1384علیرضا ) محمدی، بتول، خامنه، مجیدی

 .135-145، 7 و 6 شماره سوم، سال .ایران جغرافیایی انجمن

 .ها، انحرافات اجتماعی و فقر در ایران، مجموعه مقاالت فقر در ایران آسیب(. 1379) یدسعمدنی، 

 بخشی. تهران، انتشارات علوم بهزیستی و توان

 .مرکز آمار ایران .و مسکن ی نفوسعموم یسرشمار(. 1390مرکز آمار ایران )
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