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Abstract :
Generally, in developing countries urban growth overtakes the governments and municipalities’ capacity to
provide appropriate infrastructure and services for their population. This has caused problems such as urban
poverty to be intestified, especially in large cities of such countries. Ofcourse, providing any solution for
organizing and reducing urban poverty is subject to determining the levels of urban poverty and its distribution
pattern. So, this study is trying to provide a spatial analysis of urban poverty for the neighborhoods of Mashhad.
In this research, urban poverty has been investigated in the form of three social, economic and physical
dimensions by 30 indicators and using the statistical blocks of the 2011 census. The weighting of the research
indices was done using the AHP method. ARC GIS 10.3 has been used to display and analyze the urban poverty
in the neighborhoods. The research results show that the distribution pattern of poor neighborhoods in Mashhad
follows a cluster pattern. The distribution of urban poverty clusters shows that the largest cluster is concentrated
in the eastern part of Mashhad, although there is a small cluster of poverty in the northern part of the city. On
the other hand, urban poverty clusters have focused in marginal neighborhoods in Mashhad, which indicates the
need for more attention to these neighborhoods.
Key Words: spatial analysis, poverty, urban poverty, city of Mashhad.
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چکیده
 رشد شهری از ظرفیت دولتها و شهرداریها برای اراﺋﮥ خدمات و زیرساختهای،بهطور معمول در کشورهای درحال توسعه
. این مقوله باعث تشدید فقر شهری در شهرها و به ویژه شهرهای بزرگ این کشورها خواهد شد. بیشتر است،مناسب برای جمعیت
 تعیین پهنههای فقر شهری د ر سطح شهرها و نیز الگوها ی توزیع فقر شهری پیششرط اراﺋﮥ راهحل برای ساماندهی و،در این میان
 پژوهش. هدف از این پژوهش نیز بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محلههای شهر مشهد است.کاهش فقر شهری است
 فقر شهری در قالب سه بُعد، در این پژوهش. کاربردی و از نظر روش جزء پژوهشهای توصیفی تحلیلی است،حاضر از نظر هدف
. بررسی شده است،1390  با استفاده از بلوکهای آماری سرشماری،اجتماعی و اقتصادی و کالبدی در قالب سی شاخص
 برای نمایش و تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محلهها. انجام شده استAHP وزندهی شاخصهای پژوهش با استفاده از روش
 نتایج پژوهش نشان میدهد الگوی توزیع محالت فقیرنشین در شهر مشهد از. استفاده شده استARC GIS 10.3 نیز از نرمافزار
 توزیع خوشههای فقر شهری نشان میدهد بزرگترین خوشﮥ فقر شهری در بخش شرقی شهر.الگوی خوشهای تبعیت میکند
 خوشههای فقر شهری، از طرفی نیز.مشهد تمرکز یافته است؛ هرچند یک خوشﮥ کوچک فقر نیز در قسمت شمالی شهر وجود دارد
.بر محلههای حاشیه شهری مشهد تمرکز ی افتهاند که نشاندهندﮤ لزوم توجه بیشتر به این محله هاست
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مقدمه
براساس پیشبینی های بخش جمعیتشناسی ساازمان

محااای هاااای شاااهری از سیساااتبهاااای پیهیاااده و

ملاال متحااد ،تااا سااال  2030بیشااترم مااردم کشااورهای

پدیدههای پیهیده و رواب و تعاملهای متعدد بین اجازا

درحااالتوسااعه در شااهرها زناادگی ماایکننااد و تااا سااال

متشكلاند .فقار نیز یكی از این پدیدههای پیهیده اسات

 ،2050بهاحتمال  3/2کل جمعیات ،شاهری هشهرنشاین

که بهواسطﮥ اثرهای سویی که دارد در کانون توجه قارار
2

گرفته است و به رویكردی چندبُعدی نیااز دارد .گذشاته

خواهااد شااد هسااازمان ملاال1 :2008 1 ،؛ مونتگااومری،

 . 2 :2009تمرکاز فقاار در شااهرها یكای از چااالشهااای

از کشورهای درحالتوسعه ،در کشاورهای توساعهیافتاه

مهماای اساات کااه شااهرهای قاارن بیسااتویكااب بااا آن

نیز فقر با تفاوتهای ویژه در طبقهبندی ،گوناهشناسای،

مواجااهانااد هساایملر  3و همكاااران . 1 :2004 ،ازطرفاای،

ابعاااد و اهمیاات ،امااا بااا برخاای ویژگاایهااای اساساای

برآورد میشود حدود  4/1فقیرانم جهاانم درحاالتوساعه

مشترک ،به چشب میخورد؛ به طاوری کاه بایخانماانی

4

افراطااایتااارین مظهااار فقااار در منااااط شاااهری اسااات

در نواحی شاهرها زنادگی مایکنناد هززا و تاشاكوتی،

 . 666 :2010فقاار شاااهری ،بااهویااژه در کشااورهای

هپاراسویچ. 227 :2012 9 ،

درحالتوسعه ،با سرعت بیشتر و حجاب چشامگیرتری در

فقر و آثار منفی آن توسعﮥ انسانی را محدود میکناد

حااال گسااترش اساات هصااندوج جمعیاات سااازمان ملاال

و بیشترم فقرا نیز در حوزﮤ سالمت و آشفتگی اقتصاادی و

متحد. 1 :2007 ،

بیماااریهااای طبیعاای بااا نهایاات درجﮥ آساایبپااذیری

5

در این کشورها ،رشد شهری سریع بهطور معماول از

مواجااهانااد .اکنااون اندیشاامندان و سیاسااتگااذاران و

ظرفیااات دولاااتهاااای محلااای بااارای اراﺋﮥ خااادمات و

مدیران شهری بهطور کامل به این نكته گواهی میدهناد

زیرساااختهااا بیشااتر اساات کااه ایاان اماار فقاار شااهری و

که ریشﮥ بیشتر مساﺋل اجتماعی شهرها تمرکز فقر اسات.

نابرابری را در داخل شاهر افازایش مایدهاد هدوکای  6و

بنابراین توجه بسیاری از مطالعاههاای تجربای بار ناواحی

همكاران12 :2015 ،؛ دوکی و همكاران. 238 :2013 ،

شهری فقیر معطوف شاده اسات؛ یعنای جاایی کاه فقار،

باایش از یااک قاارن اساات فقاار شااهری موضااو بحااث

حضاااوری مساااتمر و ماااداوم دارد هرن. 1 :2001 10 ،

جامعهشناختی و سیاسی است .در دهههای اخیر باهعلات

صدمههای ناشی از فقر بسایار گساترده و طاوننیمادت

تمرکز چشمگیر فقر در شهر ،بحث و گفتوگاو درباارﮤ

اساات .درمجمااو فقاار ،پایااداری شااهرها را در ابعاااد

علت ها و پیامدها و راهحلهای فقر اهمیت تاازهای یافتاه

اقتصادی اجتماعی ،فرهنگای ،زیساتمحیطای و امنیتای

است هکرلی. 1 :2005 8 ،

تهدید میکند هگری و موسیلی. 2 :2005 11 ،

7

ایران ازجمله کشورهای درحالتوسعه اسات کاه در
دهههای گذشته باا افازایش ناره شهرنشاینی و گساترش
1. United nations
2. Montgomery
3. Simler, ibid
4. Zezza and Tasciotti
5. UNFPA - United Nations Population Fund
6. Duque, ibid
7. Duque, ibid
8. Curley

فقار شاهری ،ناواحی فقیار شاهری در آن افازایش یافتاه
است؛ به طوری کاه در حاال حاضار برناماهریازی بارای
9. Paraschiv
10. Ren
11. Gray & Moseley
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اسكان کبدرآمادها و سااماندهی محلاههاای فرودسات

 .3بیكاری جوانان مشاكل بزرگای اسات کاه باا مسااﺋل

شهری ،بهویژه در کالنشهرها و مناط پیرامون آنهاا ،از

اجتماعی مرتب است؛  .4امنیت اجتماعی وجود ندارد.

مساﺋل مهاب تاوسعﮥ شاهری در کشاور اسات هصارافی و

به طور معمول زندگی در زاغه هاای پرازدحاام ،نباود

همكاااران . 8 :1392 ،شااهر مشااهد ،در جایگاااه دومااین

زیرساخت ،کیفیت ضاعی

بناهاا ،دسترسای محادود باه

شهر پرجمعیت ایران ،بهعلت پذیرش گساتردﮤ مهااجران

خدمات و تصارف غیرقاانونی زماینهاا از ویژگایهاای

شاهری و روسااتایی از داخاال و خااار کشااور ،در چنااد

شهرهای فقیر است هباکر و اسكولر. 3 :2009 13 ،

دهﮥ اخیر به شادت رشاد کارده اسات .ایان امار موجاب

از دیگر مشخصههای فقیران ،درآماد کاب و کمباود

کمباااود خااادمات و زوال شااااخصهاااای اجتمااااعی و

بهداشاات و نیااز باایسااوادی و دسترساای محاادود بااه

اقتصادی و کالبدی ،باه ویاژه در برخای محلاههاای ایان

امكاناااات بهداشااتی اساات کااه از مساااﺋل اقتصااادی،

شهر ،شده اسات .در ایان پاژوهش ،براسااس اطالعاات

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ریشه گرفته است؛ همهنین

آمااری موجااود ،توزیاع فضااایی فقار در شااهر مشاهد بااا

آنهااا را بااا دسترساای محاادود بااه فرصااتهااای شااغلی و

اساتفاده از شاخصهای اجتماعی و اقتصادی و کالبادی

درآمدی ،بهره منادنبودن از مساكن و خادمات مناساب،

بررسی خواهد شد.

محی های ناسالب و خشن و بهرهنبردن از خدمات تا مین
اجتماعی و سازوکارهای حماایتی بهداشاتی و آموزشای
مواجه می کند هداکاالس و آرار . 1 :2007 14 ،باه هماین

مبانی نظری
فقاار شااهری پدی ادﮤ چندبُعاادی اساات و شهرنش اینان

علت ،برای سیاست گاذاران نظاارت بار فقار موضاوعی

به علت بسیاری از محرومیتها ،ازجمله دسترسینداشاتن

کلیادی اساات؛ زیارا ایاانگونااه قادرنااد از محوطااههااای

به فرصت های اشتغال ،نداشتن مسكن و زیرساخت هاای

هتلااههااای فقاار و محاالهااای جاارم جلااوگیری کننااد و

مناسااب ،نبااود تاا مین اجتماااعی و در دسااترس نبااودن

سرمایهگذاریهای عمومی را بیشتر به جاهایی تخصیص

بهداشت و آموزش و امنیت فردی در رنج و مضایقهاناد.

دهند کاه نیااز اسات هدوکای و همكااران240 :2013 ،؛

فقر شهری تنها به ویژگیهای ناامبرده محادود نیسات و

دوکی و همكاران. 11 :2015 ،

اشاره به اوضا ناپایدار ،باه آسایبپاذیری و نااتوانی در

اما آنهه در مقولﮥ فقر در حوزﮤ مطالعاههاای شاهری

مقاباال آس ایبهااا نی از نظاار دارد .باادیهی اساات اجاارای

اهمیت مییابد ،تبلور فضایی فقار در شهرهاسات .تبلاور

سیاست هاای کااهش فقار ،بادون تعیاین گساتره و ابعااد

فضایی فقر در قالب شكل گیری و بس گستره های فقر،

آنهااا ،موفقی ات چناادانی نخواهااد داشاات هبهاااروگلو و

بافااتهااای فرسااوده ،بافااتهااای ناکارآمااد ،اسااكان

کسیدس. 123 :2002 12 ،

غیررسامی و حاشاایهنشااینی باا مشااكالت حاااد مهاااجران

فقر شهری ویژگیهایی دارد که بایاد باه نموناههاای

فقیااار ،بیكاااری ،اشااتغال کااا ، ،بااار تكفاال ساانگین،

زیر اشاره کرد .1 :در شهر فقیار مهاارت کاب ،دسااتمزد

خشااونت ،ناااامنی و نمونااههااایی ازایااندساات مشاااهده

ناچیز و بیكاری گساترده اسات؛  .2محال کاار بیشاتر در
بخاش غیررسامی و بادون بیمههاای اجتماااعی اساات؛
12 Baharoglu and Kessides

13. Baker and Schuler
14. Duclos & Araar
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ماایشااود هبمانیااان و همكاااران54 :1390 ،؛ رضااایی و

از مشكالت موجود از همین عوامل ناشی است هرضایی

همكاران. 687 :1393 ،

و همكاران. 682 :1393 ،

در بسیاری از مطالعههای کشورهای درحاالتوساعه،

در تبین علتهای شكلگیری فقر شهری ،مكتابهاا

فقر شهری در چارچو برنامﮥ تعدیل ساختاری بررسای

و اندیشمندان بسیاری دیدگاههای خود را بیان کردهاند.

شده اسات؛ عالوه بر این ،باید اشااره کارد مطالعاههاای

واکاوی مكتبهای مختل

از آن حكایات دارد کاه در

مربوط به فقر شهری در کشاورهای درحالتوسعه ،نبایاد

شااكلگیااری ابعاااد فضااایی فقاار شااهری ،زمینااههااا و

بهطور انحصااری بار مقولاههاای شاهری متمرکاز شاود.

سازوکارها و فرآیندهای متفاوتی دخیلاند که باتوجه به

بخشی از علاتهاا در ایان واقعیات نهفتاه اسات کاه در

وضعیت عاام و خااح حااکب بار هار مكاان ،ساازوکار

بساایاری از کشااورهای درحااالتوسااعه ،شاااهر ساااوپا

عملی شكلگیری و بروز آن نیز متفاوت جلاوه مایکناد

اطمیناانی بارای مبارزﮤ اقتصاادی روستایی است و بارای

هزنگانه و همكاران . 97 :1394 ،در ادامه ،دیادگاههاا و

مهاجران روستا به شهر زمیناهای امیدوارکنناده باه شامار

شاخصهای مختلا

در زمینﮥ شاكلگیاری فقار شاهری

میرود .باید بهجرﺋت بیان کارد وضاعیت گفتاه شاده در

آورده میشود.

شهرهای کشور ما نیز بهنوعی مشاهده میشاود و بخشای

شکل  -1جنبه های فقر شهری ،بانک جهانی. 1 :2002 ،
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جدول  -1دیدگاهها و معیارهای شکلگیری محلههای فقیرنش ین
شاخصها و معیارهای شكلگیری محله های فقیرنشین

دیدگاهها


تغییر در نحو ﮤ استفاده از زمین هتغییر کاربری ؛



کمبود مسكن و تعمیرنكردن و نگهدارینكردن صحیح از آن؛



مهاجرت کارگران روستایی به شهر؛

دوره تسلسل فقر و



سرمایهگذارینكردن بهمنظور توسعﮥ اشتغال؛

حاشیهنشینی



مهاجرت روستاییان به شهرها.



برآوردهنشدن نیاز اجتماعی؛



مهاجرت روستاییان به شهرها؛



نبود امكان ت مین مسكن توس فقرای شهری؛



ناکارآمدی بازارهای رسمی زمین و مسكن.



جمعیت بسیار خانوارهای فقیرنشین؛



بیانگیزهبودن ،جبریگری ،رضایتمندی آنی و بینظمی اجتماعی در میان فقیرنشینان شهری؛



مهاجران نورسیده بهمنظور یافتن شغل؛



گسترش شكاف فقر و عوامل کالن اقتصادی؛



نبود نظارت و وضع کار در جامعﮥ صنعتی.



شكاف گسترده بین فقیر و غنی در شهر بهعلت ضع



سطح پایین دستمزدهای کارگران؛



ارادﮤ سرمایهداری برای مقابله با گرایش فزایندﮤ کاهش سطح مصرف در اقتصاد

دیدگاه اکولوژی

دیدگاه نیازهای اساسی

دیدگاه لیبرال

دیدگاه رادیكال

نظام نامتعادل سرمایهداری؛

سرمایهداری؛


کاهش سرمایه گذاری در تجهیزات و امكانات زیربنایی.



وابستگی مرکز به پیرامون؛



افزایش شهرنشینی و رشد شهرها.



دیدگاه اقتصاد سیاسی

رواب بین طبقههای اجتماعی یا به بیان دیگر ،بهرهکشی از طبقههای پایین؛



فضا

تجمع ثروت و قدرت در یک شهر یا بخش خاصی از شهر؛



جابه جایی عظیب جمعیتی و مهاجرت روستاییان به شهر.



دیدگاههای استعماری به شهرها و سلب مالكیت؛



مشكل قوانین و مقررات که باعث به حاشیه رانده شدن اقتصاد و در پی آن کارگران

مكتب وابستگی

دیدگاه لیبرال جدید

میشود؛


هزینههای هنگفت رسمیشدن.
هایراندوست و همكاران1393 ،؛ زنگانه و همكاران. 1394 ،
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پیشینﮥ پژوهش
حجناال  15ه 2017در پژوهشای ،فقار تمرکزیافتااه در

داده است در تمام عوامل فقر مسكن ،فقر اقتصادی ،فقار

شهرهای آمریكا و کانادا را مقایسه کرده و به این نتیجاه

اجتماااعی ،فقاار فرهنگاای و فقاار آموزشاای ،براساااس

رسیده است که فقیر شهر تمرکزیافته در شهرهای کانادا

شاااخصهااای بررساایشااده ،مناااط 18 ،17،19و 16از

بیشاااتر اسااات .ژان دوکااای  16و همكااااران ه 2015در

فقیرتاارین مناااط تهااران اساات .قاساامی س ایانی و حق ای

پژوهشی با اندازهگیاری فقار درونشاهری باا اساتفاده از

ه 1395نیز گسترﮤ فقر شهری و شناسایی سكونتگاههاای

معیارهااای بافاات و پوشااش زمااین مشاات از دادههااای

غیررسمی را از منظر عدالت فضایی در نسیبشاهر تهاران

سنجشازدور در شهر مادﺋین  17کلمبیاا 18 ،باه ایان نتیجاه

بررسی کردهاند .آنها دریافتهاند محدودههای حصاارک

رسایدهانااد کااه فقاار شااهری باار دو اصاال اسااتوار اساات:

پااایین ،وجااهآباااد ،محاادودﮤ جنااوبی احماادآباد و کلمااه

نخست ویژگی فیزیكی هر سكونتگاه شاهری بازتاابی از

باهلحاااظ شااخصهااای مختلا

اجتماااعی ،اقتصااادی و

نظام اجتمااعی اسات؛ دوم افارادی کاه در ناواحی فقیار

کالبدی ازجمله محدودههای آسایبپاذیر نسایبشاهرند.

شهری زندگی می کنند از لحاظ وضع کالبدی مسكن و

ایااان محلاااههاااا بیشاااترین ساااكونتگاه غیررسااامی و

موقعیاات اجتماااعی و ویژگاایهااای جمعیتاای شاابیه بااه

گساااتردهتااارین میا ازان فقااار شاااهری را دارناااد و محلﮥ

یكدیگرند.

اسماعیلآباد و هستﮥ مرکزی شاهر از نظار شااخصهاای

همهنااین های  19و همكااارانش ه 2008در پژوهش ای

بررسیشده ،وضعیت مناسبتری دارند.

باااعنوان تمرکااز و توزیاع فقاار در گااروههااای اجتماااعی

ابراهیبزاده و همكاران ه 1395در پژوهشی بااعنوان

شاهرهای چاین نشاان دادناد در مقایساه باا آماار رسامی

راهبرد تعدیل فقر در محلههای شهری با رویكرد اقتصاد

کشوری ،فقر بیشتر و شدیدتری در بین برخی گروههای

مقاومتی در کالنشهر تهاران ،باه ایان نتیجاه رسایدهاناد

اجتمااااعی ازجملاااه کاااارگران و بیكااااران و مهااااجران

سااازمانیااابی فقاارای شااهری در شااهر تهااران از سااال

روستایی وجود دارد .آنهاا پیشانهاد کردناد شبكﮥ امنیات

1375تاا ،1390از تمرکزگرایاای آنهااا در بافاات فرسااودﮤ

اجتماعی این گروهها را شناسایی و از آنها حمایت کند.

درون شااهر حكایاات دارد .بااه عبااارت دیگاار ،در شااهر

در ادامه نیز به مهبترین پژوهشهاای مارتب باا فقار

تهران بین اساتقرار فقارا باا بافات فرساوده رابطﮥ معناادار

شهری در داخل کشور اشااره مای کنایب :علای موحاد و

فضاایی وجااود دارد کااه ضاارورت اتخااا ،سیاسااتهااای

همكااااران ه 1395در پژوهشااای ،فقااار شاااهری را در

اقتصاااد مقاااومتی را در بافااتهااای فرسااوده نمایااانتاار

کااالنشااهر تهااران تحلیاال فضااایی کااردهانااد .در ایاان

م ایکنااد .شااهریور روسااتایی و همكاااران ه 1394فقاار

پااژوهش ،از  43شاااخص مسااتخر از دادههااای مرکااز

شهری را در محلههای اسكان غیررسمی شاهر کرمانشااه

آمار ،پهناه هاای فقار شاهری را در منااط 22گاانﮥ شاهر

ارزی اابی کااردهانااد .نتااایج ای ان مطالعااه نشااان م ایدهااد

تهران تحلیل فضایی کردهاند .نتایج پاژوهش آنهاا نشاان

بلوکهای شهر کرمانشاه مكانی بارای تبلاور تمایزهاای

15. Hajnal
16. Juan C. Duque, ibid
17. Medellin
18. Colombia
19.He, ibid

اجتماااعی ،اقتصااادی ،فرهنگ ای و کالباادی اساات .ایاان
سكونتگاهها جلوﮤ فقر باه شامار مایروناد کاه از لحااظ
پویایی ،روند متفااوتی را طای مای کنناد .آنهاا معتقدناد
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تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محلهها

وجااود نااواحی نااابرابر در فضااای شااهر کرمانشاااه ،بااه

نظر کارشناسان و متخصصان باا اساتفاده از روش AHP

جداییگزینی فضایی و اجتماعی و اقتصادی منجر شاده

)در نرمافازار  (Expert Choiceآزماون شادهاناد و وزن

است.

هرکدام از شاخصها به دست آمده است.
نره ناساازگاری باهدساتآماده بارای ایان پاژوهش

روش پژوهش

 0.05بود که مقداری پذیرفتنی است؛ زیرا کمتار از 0.1

پااژوهش حاضاار از نظاار هاادف کاااربردی و از نظاار

که بیشترین ناره ساازگاری اسات ،پاذیرفتنی اسات .در

روش توصاایفیتحلیلاای اساات .جمااعآوری دادههااای

پایان نیز وزنهای بهدساتآمادﮤ هار شااخص در مقادار

ضروری پژوهش نیز بهصاورت اسانادی پیمایشای انجاام

بهدستآمدﮤ هر شاخص در سطح محله هاا ضار شاده

شده است .در بخش اسنادی ،با مطاالعﮥ پیشینﮥ پاژوهش،

است؛ درنتیجه ،جایگاه هر محلاه باه لحااظ فقار شاهری،

شاخص های مربوط استخرا شاد و در بخاش پیمایشای

باتوجه به تحلیال فضاایی انجاامشاده در نارمافازار ،GIS

نیز شاخصهای استخرا شده در بخش اسانادی بررسای

مشخص شده است.

شد.

در این پژوهش ،همانند پژوهشهاای مشاابه ،منظاور

در گااام نخساات بااا بررساای بلااوکهااای آماااری

از محله های فقیرنشین و مرفاه حالات نسابی دارد؛ یعنای

سرشماری سال  1390شهر مشهد ،شاخصهای پاژوهش

نسبت هر محله در مقایسه با سایر محلههای شهر در نظار

در سطح محلهها به صورت ابتدایی مطالعه شد .باه علات

گرفته میشود نه با معیارها استاندارد.

اینكه فیلدهای خروجای سرشاماری ساال  1395توسا
مرکاز آمااار ایاران بساایار محاادود بودناد و قابلیاات کااار

قلمرو مکانی

پژوهشاای را نداشااتند از نتااایج سرشااماری سااال 1390

محاادودﮤ مكااانی پااژوهش شااهر مشااهد بااا جمعیت ای

استفاده شد .بعضی از شاخصهاا باهصاورت مساتقیب در

بالغبر 2.7میلیون نفر در ساال  1390اسات .در دهاههاای

بلوک های آماری موجود نبودند که با ترکیب چند فیلاد

اخیر ،تمرکز شادید جمعیات و کاار و سارمایه در شاهر

موجود در بلوک های آمااری ،شااخص هاای مادنظر باه

مشااهد یكاای از علااتهااای مهااب افاازایش جمعیاات و

دست آمدند .در گام دوم ،برای وزندهی شااخصهاا از

گسترش این شاهر باوده اسات؛ باه طاوری کاه در حاال

پانزده نفر کارشناس کمک گرفته شد که از ایان تعاداد

حاضاار ،تجمااع شاادید جمعیاات در شااهر مشااهد دیااده

هشاات نفاار متخصااص مساااﺋل شااهر بودنااد و هفاات نفاار

مایشااود و در اطااراف آن تااا فواصاال بساایار ،باارخالف

متخصص مباحث اقتصادی .این گروه بهصورت مقاایسﮥ

غار ایاران ،هایچ شاهر بزرگای وجاود نادارد .بررسای

زوجاای ،شاااخصهااا را وزندهاای کاارده بودنااد .ایاان

آمارهای جمعیتی ساال  1390نشاان مایدهاد ایان شاهر

پژوهش چون با شاخص هاای مختلفای ساروکار داشات

حاادود 46درصااد کاال جمعیات خراسااان رضااوی و 64

طبیعی بود که در فقر شهری ،شااخص هاا ارزش و تا ثیر

درصد جمعیت شهری استان را در خود جای داده اسات

یكسان نداشتند؛ بنابراین نزم بود باا اساتفاده از یكای از

هعباااسزاده و همكاااران . 662 :1395 ،ایاان شااهر 13

روشهاااای تصااامیبگیاااری چنااادمعیاره ،هرکااادام از

منطقﮥ شهری 47 ،ناحیﮥ شهری و  157محله دارد.

شاخص ها تعیین وزن شود .دادههای جماعآوریشاده از
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نقشه  -1محدودﮤ مطالعهشده (نگارندگان.)1396 ،

یافتههای پژوهش
در بررسی فقر شهری طای چناد ساال اخیار ،باهطاور

در همین راستا ،نخست وضعیت محلاههاای شاهر مشاهد

عمده از دادههای مستخر از مرکز آمار ایاران اساتفاده

در هرکدام از ابعاد سهگانه بررسی خواهد شد.

شاده اساات .در ایان پااژوهش نیاز باتوجااه بااه اطالعااات

بُعد اقتصادی

بهدستآمده از مرکز آمار ایران ،دادههای استخرا شده

در بررسی بُعد اقتصاادی از هشات شااخص اساتفاده

در قالب سه بُعد اجتماعی و اقتصاادی و کالبادی و سای

شده است .نمایش فضایی این بُعد در سطح شاهر مشاهد

شاخص دستهبندی شدهاناد .در جادول  1شااخصهاای

در نقشااه دو نشااان داده شااده اساات کااه درمجمااو ،

استخرا شده و نیاز وزن آنهاا آورده شاده اسات کاه باا

براساااس اطالعااات در دسااترس باارای بُعااد اقتصااادی،

روش  AHPوزندهی شدهاند.

چهااارده محلااه از محلااههااای شااهر مشااهد در وضااعیت

همان طور که اشاره شد برای بررسی فقار شاهری در
سطح محلههای شهر مشهد ،از سی شاخص در قالب ساه
بُعد اجتماعی و اقتصادی و کالبدی استفاده شاده اسات.

بهطور کامل نامناسب هبهطاور کامال فقیار قارار دارناد؛
یعنی نزدیک به 0.09درصد محلهها هنقشه شماره . 2

تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محلهها

نمودار  .1شاخصهای استفادهشده برای سنجش فقر شهری (یافتههای پژوهش.)1396 ،
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نقشه  -2توزیع فضایی فقر اقتصادی در سطح محلههای شهر مشهد.

یك ای از مساااﺋل اصاالی توزیااع فضااایی ،چگااونگی

اگر مقدار شاخص موران از صفر کمتار باشاد ،پاراکنش

الگوی توزیع آنهاست .در این مرحلاه بارای درک بهتار

فضاایی الگااوی پراکناده دارد هداداشپااور و همكاااران،

الگوی توزیع محلههای فقیار شاهری در شاهر مشاهد ،از

 . 14 :1393در ای ان آزمااون مقاادار صاافر نشاااندهناادﮤ

شاااخص ماااوران اسااتفاده شاااده اساات .ایاان آزماااون

تصادفیباودن الگاوی توزیاع اسات و عادد باین 0تاا-1

خودهمبسااتگی فضااایی ،محلااهه اا را براساااس مكااان و

پراکندهبودن الگوی توزیع و فاصله بین 0تا 1نیز الگاوی

مقدار عامل مدنظر نشاان مایدهاد .درنهایات ،خروجای

خوشهای را نشان میدهد .بررسی میازان خودهمبساتگیم

این آزمون باه ایان صاورت اسات کاه ایان ابازار نشاان

فضایی موران بُعد اقتصادی در بین محلههای شهر مشهد

بااا در نظاار گاارفتن

مینمایاد کاه الگاوی توزیاع فقار اقتصاادی محلاههاای

مقادیر خصیصﮥ مطالعهشده ،از الگوی خوشهای پراکنده

شهری در شهر مشهد ،باتوجه باه مقادار  Z-Scoreو نیاز

یا تصاادفی برخاوردار اسات .باهطاور کلای اگار مقادار

مقااادار ماااوران آن ه 0.26الگاااوی خوشاااهای اسااات؛

شاخص ماوران بازرگتار از صافر باشاد ،دادههاا دارای

همهنااین مقاادار سااطح معناااداری بااهدسااتآمااده نیااز

خودهمبستگی فضایی و الگاوی خوشاهای اسات و اگار

نشاندهندﮤ معناداربودن الگوی توزیاع فقار اقتصاادی در

مقدار شاخص ماوران نزدیاک عادد منفای یاک باشاد،

بین محلههای شهر مشهد است .تحلیل لكههای داغ بُعاد

آنگاه داده ها ازهبگسساته و پراکناده اسات؛ باهعباارتی

فقر اقتصادی در سطح محلههای شاهر مشاهد ماینمایاد

مایدهااد الگااوی پااراکنش عااوار

تحلیل فضایی فقر شهری در سطح محلهها

کاه در محلاههاای جناو شارقی و شامالی شاهر مشااهد
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خوشههای فقر اقتصادی شكل گرفته است.

جدول  -3نتایج شاخص موران برای بُعد اقتصادی فقر محلهها
بعد اقتصادی فقر محالت
Moran’s I

0.2663

Z-Score

8.0881

P-Value

0.0

نقشه  -3توزیع فضایی خوشهها ی فقر اقتصادی در سطح محلههای مشهد

بُعد کالبدی
بررسای بُعااد کالباادی نیاز در قالااب هشاات شاااخص

محله ها ،هجده محله ،در بدترین سطح فقار قارار دارناد.

بررسی شده است کاه پاا از وزندهای زوجای توسا

بررسی الگوی توزیع فقر کالبادی در ساطح محلاههاای

کارشناسااان ،جایگاااه هاار محلااه از نظاار فقاار کالباادی

شااهر مشااهد ،باتوجااه بااه مقاادار خودهمبسااتگی فضااایی

مشخص شده است .توزیع فضایی فقر کالبدی در ساطح

هموران و نیز ساطح معنااداری آن ،نشااندهنادﮤ الگاوی

محله های مشهد نشان میدهد نزدیک باه دوازده درصاد

خوشهای فقار شاهری در بُعاد کالبادی اسات .ازطرفای،
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تحلیل لكه های داغ فقر کالبدی در سطح محلههاا نشاان

شهر بیشتر تمرکز یافتهاند.

میدهد خوشههای محلههای فقیرنشین در قسمت شارقی

جدول  -3نتایج شاخص موران برای بُعد کالبدی فقر محلهها
بُعد کالبدی فقر محلهها
Moran’s I

0.3430

Z-Score

10.3740

P-Value

0.0

نقشه  -4توزیع فضایی فقر کالبدی در سطح محلههای شهر مشهد
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بُعد اجتماعی
بررسی شاخصهای بُعد اجتماعی فقر شهری در باین

معناداری ه 0.0و نیز مقدار موران بهدستآمده ه، 0.54

محله های شهر مشهد مینماید 16.66درصد محلاههاا در

بهصورت خوشه ای اسات .ازطرفای ،توزیاع خوشاههاای

سطح بسیار فقیار قارار دارناد؛ همهناین بررسای الگاوی

فقیرنشین از نظر بُعد اجتماعی نشان مایدهاد محلاههاای

توزیع فضایی محله های فقیرنشین براساس بُعد اجتمااعی

واقع در شرج مشهد ،برعكا غر مشاهد ،از نظار فقار

نشان می دهد الگوی توزیع این محلهها ،باتوجه به ساطح

هبعد اجتماعی خوشﮥ نامناسب را تشكیل دادهاند.

جدول  -4نتایج شاخص موران برای بُعد اجتماعی فقر محلهها
بُعد کالبدی فقر محلهها
Moran’s I

0.5480

Z-Score

16.3349

P-Value

0.0
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نقشه  -7توزیع خوشه های فقر اجتماعی در سطح محلههای شهر مشهد
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ه 0.45و نیز سطح معناداری ه 0.0بهدساتآماده بارای

در پایان برای تعاین وضاعیت کلای محلاههاای شاهر

فقر شهری نشان می دهد الگوی پراکنادگی فقار شاهری

مشهد از نظر فقر شهری و نیز الگوی توزیاع فقار شاهری

در سااطح محلااههااای شااهر مشااهد معنااادار و از نااو

در سطح شاهر مشاهد ،ساه بُعاد اجتمااعی و اقتصاادی و

خوشااهای اساات؛ همهنااین بررساای توزیااع خوشااههااای

کالبدی ترکیاب شاد .بررسای وضاعیت فقار شاهری در

محلااههااای فقیاار در سااطح شااهر مشااهد نشااان ماایدهااد

سطح محله های شهر مشهد در نقشه شمارﮤ هشت آورده

محلههای فقیرنشین بیشتر در قسمت شارقی شاهر تمرکاز

شده است که طبقهبندی محلههای شهر مشاهد را از نظار

یافتهاند.

فقر شهری مای نمایاناد .ازطرفای ،بررسای مقادار ماوران
جدول  -4نتایج شاخص موران برای فقر شهری محلهها
بُعد کالبدی فقر محلهها
Moran’s I

0.4548

Z-Score

13.6190

P-Value

0.0

نقشه  -8توزی ع فضایی فقر شهری در سطح شهر مشهد
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نقشه  -9توزیع خوشه های فقر شهر در سطح محلههای شهر مشهد

نتیجهگیری
یكی از مشكالت کنونی شهرهای جهان ،بهویاژه در

سیاسااتگااذاری مناسااب باارای کاااهش فقاار شااهری و

کشورهای جهان ساوم ،مبحاث فقار شاهری اسات .ایان

اتالف منابع اقتصاادی مایشاود و باعاث باینتیجاهباودن

مهاااب در کشاااور ماااا نیاااز ،مانناااد دیگااار کشاااورهای

برنامههای کاهش فقر خواهد شد .بنابراین نخسات بایاد

درحاالتوسااعه ،باسارعت و حجااب چشامگیری در حااال

گسترﮤ فقار را تعیاین کارد و از عوامال تعیاینکننادﮤ آن

افزایش است که باید گفات یكای از چاالشهاای مهاب

اطااال یافاات؛ ساادا بایااد اهااداف را آشااكار کاارد و

مدیریت شهری کشور است .مبحث فقار شاهری ممكان

روشهای عملاای اجارای برناماههاای کاااهش فقاار در

است از عوامل مختلفی ناشی شود کاه بحاث درباارﮤ آن

سطح شهر را گزینش کرد .در همین راستا ایان پاژوهش

از تاااوان ناااوشتﮥ حاضااار خاااار اسااات؛ اماااا یكااای از

تااالش کاارد الگااوی توزیااع فقاار شااهری را در سااطح

راه حل های جلاوگیری از گساترش آن و نیاز سااماندهی

محلههای شهری مادرشهر مشهد بررسی کند.

وضااعیت مكااانهااای فقیرنشااین شناسااایی دقیاا پهنﮥ

در این پژوهش درمجمو از سه شاخص کالبادی و

فقیرنشین ،به ویژه در سطح مادرشهرهای بازرگ ،اسات؛

اجتماعی و اقتصادی در قالب سی شاخص برای بررسای

زیاارا هاار برنامااهای باارای مقابلااه بااا فقاار شااهر در سااطح

فقاار شااهری اسااتفاده شااد کااه پااا از شاااخصسااازی

شااهرها ،باادون شااناخت دقی ا از وضااعیت موجااود آن،

کارشناسااان وزندهاای شاادند .نتااایج بااهدسااتآمااده از

امكانپذیر نخواهد باود .باه عباارتی ،شاناخت ناکاافی از

پژوهش دربرگیرندﮤ ایان اسات کاه الگاوی توزیاع فقار

فقار شاهری و باهویااژه گساترﮤ آن در ساطح شاهر ،مااانع

شهری در سطح محلاههاای شاهری از الگاوی خوشاهای
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تبعیت میکند .توزیع خوشههاای فقار در ابعااد ساهگاناه

مقایسﮥ بُعد اجتماعی فقر شهری در سطح محلاههاای

نشان می دهاد قسامت شارقی شاهر مشاهد مرکاز تجماع

شهر مشهد نشاان مای دهاد محلاه هاایی کاه از نظار بُعاد

محل اههااای فقیرنش این اساات؛ هرچنااد سااه محلااه نیااز در

اجتماعی نامناسب اناد در منطقﮥ ثاامن شاامل محلاههاای

قسمت شمالی شهر مشهد خوشﮥ فقر را تشكیل دادهاند.

دیاادگاه ،پااایینخیابااان و طبرساای ،منطقﮥ چهااار شااامل

نمود فضایی فقار شاهری در باین محلاههاای شاهری

محله هاای رده ،شاهید قرباانی ،پانجتانآلعباا و وحیاد،

مشهد نشاندهندﮤ تعادل نداشتن فضایی چشمگیر در باین

منطقﮥ شش شامل محله های پورساینا ،امیرآبااد ،شاهرک

محله های شهر مشاهد در ابعااد ساهگاناه اسات .از دیگار

شیرین ،موعود ،کشاورز ،شهید معقول ،اروناد ،انصاار و

یافتااههااای پااژوهش حاضاار بایااد بااه منطبا بااودن بیشااترم

شهید باهنر و منطقﮥ پنج شامل محلاههاای رضااﺋیه ،نیازه،

محلههای فقیرنشین با بخش حاشیهنشاین شاهر هنقشاه 8

شهید آوین و امیرالمؤمنین تمرکز یافتهاند.

اشاره کرد.

درنهایت ،مقایسﮥ وضعیت محله های شاهر مشاهد از

مقایسﮥ وضعیت محلاههاای شاهر مشاهد از نظار بُعاد

نظر فقر شهری در ابعاد اجتماعی و اقتصاادی و کالبادی

اقتصادی فقر شهری نشان مایدهاد محلﮥ ناوده و قااﺋب و

نشان می دهد محله هایی که از نظر فقار شاهری بیشاترین

حجات در قساامت شامالی شااهر مشاهد ،محلﮥ ساارا و

امتیاااز را کسااب کااردهانااد بیشااتر در منطقﮥ دو شااامل

عیدگاه در مرکز شاهر و نیاز محلاههاای طارج ،شاهرک

محله های مشهدی قلی ،نوده ،قاﺋب ،مهدیآباد و حجات،

شیر ین ،امیرآباد ،کشااورز ،پورساینا ،اروناد و انصاار در

منطقﮥ سااه شااامل محلااههااای طبرساای شاامالی و دروی،

قسمت جنو شرقی شهر ،در مقایسه با ساایر محلاههاای

منطقﮥ چهار شامل محلههاای شاهید قرباانی ،رده ،اباو،ر،

شااهر ،فقاار شااهری بیشااتری دارنااد .بااهنااوعی ،بیشااترین

وحیاااد و پااانجتااانآلعباااا ،منطقﮥ پااانج شاااامل محلﮥ

محله های فقیرنشین مشهد از نظر بُعد اقتصادی در منااط

امیرالمااؤمنین ،منطقﮥ شااش شااامل محلااههااای پورسااینا،

دو و شش شهر تمرکز یافتهاند .در این میان ،چناد محلاه

موعود ،شهید معقول ،شهرک شیرین ،کشااورز ،اروناد،

در کنار هب از نظار بُعاد اقتصاادی فقار شاهری وضاعیت

انصااار و شااهید باااهنر و منطقﮥ هفاات شااامل محلااههااای

نامناسبی دارند هنقشه . 2

ایاوان ،بهارسااتان و طاارج تمرکااز یافتااهانااد .درمجمااو ،

مطالعﮥ بُعد کالبدی در سطح محله هاای شاهر مشاهد

باتوجه به همسایهبودن محلههای فقیرنشاین ،شااید بتاوان

نیااز از تمرکااز محلااههااای بااا وضااعیت نامناسااب از نظاار

از عنوان پهنه های فقیرنشین در سطح شهر مشهد اساتفاده

کالبدی در مناط چهار ،سه ،دو ،شش و هفت حكایات

کرد که بیشتر در حاشیﮥ شمالی ،شارقی و جناو شارقی

دارد .محله هاای مشاهدقلی ،قااﺋب ،حجات ،مهادیآبااد،

شهر مشهد متمرکز شدهاند هنقشه . 8

شااهرآرا ،ارشاااد ،بهماان ،طبرساای ،پاانجتاانآلعبااا ،رده،
ابو،ر ،وحید ،نوغان ،ثامن ،پورسینا ،موعود ،شاهیدباهنر،
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