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50/51/1055:تاریخ پذیرش 11/11/1199تاریخ دریافت:

چکیده العات مقاله         اطّ
ای شود. فقر پدیدهتوسعه شهری شدن فقر را موجب میشتابان شهرنشینی، در کشورهای درحال رشد

را دارای حی مختلف شهر افضایی نور ساختا، دیقتصاو اجتماعی ی ابرانابر چندبعدی ست که درنتیجه

های فقر در شهر نورآباد ممسنی هدف: تحلیل پراکنش فضایی شاخص .کندی میرشکارز و آبای هادتضا

پژوهش حاضر ازنظر هدف باشد.می 1190و  1195، 1130و مقایسه میزان آن در سه دوره آماری 

های آماری شهر های خام پژوهش از بلوکباشد. دادهتحلیلی می-کاربردی و ازنظر روش توصیفی

منظور تحلیل و همچنین به ها از روش فازیسازی شاخصمقیاسبرای بیاست.  شده نورآباد استخراج

 افزاربستگی فضایی موران در محیط نرمخودهمهمچنین های داغ و لکهها از روش تحلیل عاملی، داده

GIS الگوی  نورآباد ممسنیدهد فقر در شان میشده است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر ن استفاده

درصد از مساحت و  11/22پهنه فقر  1130در سال  ستگی فضایی دارد.بای و خودهمتوزیع خوشه

درصد از مساحت 13/02به  1190در سال که این پهنه درصد از جمعیت شهر را در برگرفته بود  20/19

گیرد. از سوی درصد از جمعیت افزایش یافت. این پهنه نواحی غربی و مرکزی شهر را در برمی30/02و 

درصد از جمعیت شهر را  01/9درصد از مساحت و  00/12حدود  1130ه که در سال مرفّ یهنهدیگر پ

درصد از جمعیت افزایش یافت. این  31/11درصد از مساحت و  21/15به  1190گرفت در سالدر برمی

دهد، شود. بررسی روند تغییرات  نشان میتر در نواحی شمال غرب و جنوب شرق دیده میپهنه بیش

تدریج  به1190تا  1130و در بین سال های  روند افزایشی داشته فقیرو هم پهنه  مرفهپهنه هم 

 داشته مساحتدرصد افزایش در  11/122و  11/131 و  درصد افزایش در جمعیت 11/02و  23/113

درصد  50/02درصد کاهش در جمعیت و  91/01با است، از سوی دیگر روند کاهشی طبقه متوسط 

نابرابری فضایی و ایجاد شکاف طبقاتی عمیقی است که در ساختار  یدهندهنشانحت کاهش در مسا

 شود.فضایی شهر نورآباد ممسنی دیده می

.های داغ، آماره موران، نورآباد ممسنی، لکّهفقر شهری، تحلیل عاملیها:کلید واژه

  Nikpour1551@Gmail.Com  نویسنده مسئول:*

, یاقتصاد یایجغراف یها. پژوهشیدر نورآباد ممسن یفقر شهر ییفضا راتیی(. تغ0011عامر. ) ،پور کین و ؛منصوره ،یاراحمدی ارجاع به مقاله:
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 لهبیان مسا
(. Christiaensen et al, 2015;1اند)هان، شهری شده، بیش از نیمی از جمعیت ج2114برای اولین بار در سال 

بینی رسید و طبق پیش 2100میلیارد نفر در سال   8/3 ، به0891میلیارد نفر در سال  1,4جمعیت شهری جهان، از 

میلیارد نفر، افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر این رشد شتابان جمعیتی، عمدتًا  3/6 ، به2191سازمان ملل تا سال 

های شهرهای جهان سوم عدم تعادل از ویژگی (United Nations,2018توسعه خواهد بود)ربوط به کشورهای درحالم

ات در رفاه و آسایش بوده و در رو در این شهرها همواره تعداد محدودی از محلّو تمرکز شدید در شهرنشینی است. ازاین

(. در این 0380روستایی و همکاران، )ستندینقبولی برخوردار مقابل سایر ساکنان مناطق شهری از رفاه و آسایش قابل 

ها بیشتر است که این های محلی برای ارائه خدمات و زیرساختطورمعمول از ظرفیت دولتکشورها رشد شهری سریع به

های های شهری از سیستم(. محیطDuque et al, 2015:12دهد)امر فقر شهری و نابرابری رادر داخل شهر افزایش می

ده است های پیچیفقر نیز یکی از این پدیده اند.های متعدد بین اجزا متشکلهای پیچیده و روابط و تعادلپیچیده، پدیده

واسطه اثرهای سویی که دارد در کانون توجه قرارگرفته است و به رویکردی چندبعدی نیاز دارد. گذشته از کشورهای که به

بندی، گونه شناسی، ابعاد و اهمیت، اما با برخی های ویژه در طبقهنیز فقر با تفاوت یافتهتوسعه، کشورهای توسعهدرحال

ترین مظهر فقر در مناطق شهری خانمانی افراطیکه بیطوریخورد؛ بههای اساسی مشترک، به چشم میویژگی

ی بسیاری ازجمله: هات(. فقر شهری، معضلی چندبعدی است که افراد را با محدودیParaschiv, 2012:227ّاست)

های ناسالم و خشن مندی از مسکن و خدمات مناسب، محیطهای شغلی و درآمدی، عدم بهرهدسترسی محدود به فرصت

 ,Duque et al)کندمین اجتماعی و سازوکارهای حمایتی بهداشتی و آموزشی، مواجه میابرداری از خدمات تو عدم بهره

ری پذیآسیب یکند و اغلب فقرا نیز با منتهای درجهانسانی را محدود می یهفقر و تبعات منفی آن، توسع .(2015:12

 (. Ren, 2011اند)های طبیعی مواجهدر حوزه سالمت، آشفتگی اقتصادی و بیماری

ای برقراری عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی است که توزیع عادالنه امکانات و به های هر جامعهترین هدفیکی از مهم

(. کاهش فقر یک نگرانی 023:0380شود)صدر موسوی و همکاران،آن کاهش فقر یک بعد مهم آن را شامل میدنبال 

. فقر (simler, 2003)المللی استدرآمد و مؤسسات مالی بینترین اهداف کشورهای کمجهانی، و درواقع یکی از مهم

ذاران همواره در پی کاهش آن هستند. موفقیت گهای نامطلوب اجتماعی است که برنامه ریزان و سیاستیکی از پدیده

 یها وابسته است، به شناسایی دقیق پدیدهها و چگونگی اجرای برنامههای فقرزدایی به همان اندازه که به سیاستبرنامه

یابی به کارکردهایی در زندگی (. مالک تشخیص فقر، دست9:0383های آن نیز بستگی دارد)خلج و یوسفی،ففقر و معرّ

دهد. این مفهوم های افراد را تشکیل میتست که برای هر فردی مطلوب و ارزشمند است. مجموع این کارکردها، قابلیّا

، دیگر فقر یک پدیده چندبعدی، شامل جوانب اقتصادیبیانشده است. بهتی است که در مقابل فقر درآمدی مطرحفقر قابلیّ

های ناشی از فقر بسیار گسترده و (. صدمه06:0389ت و رمضانی،اجتماعی و دیگر جوانب رفاه انسانی است)زبردس

دید ی تهمحیطی و امنیتّمدت است. درمجموع فقر، پایداری شهرها را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستطوالنی

 (.Gray & Moseley, 2005:2کند)می

افزایش نرخ شهرنشینی و گسترش فقر شهری،  های گذشته باتوسعه است که در دههایران ازجمله کشورهای درحال

 دهیدرآمدها و سامانریزی برای اسکان کمکه در حال حاضر برنامهطورییافته است؛ بهنواحی فقیرشهری در آن افزایش

ی شهری در کشور ها، از مسائل مهم توسعهشهرها و مناطق پیرامون آنویژه در کالنهای فرودست شهری، بههمحلّ

های گذشته، ورود (. شهر نورآباد ممسنی نیز با توجه به رشد سریع جمعیت در دهه9:0382فی و همکاران،است)صرا

گیری مناطق فقیرنشین در برخی از خدمات و امکانات مناسب به شهروندان، شاهد شکل یمهاجران و ناتوانی در ارائه

وجود، توزیع فضایی فقر در شهر نورآباد ممسنی العات آماری مفضاهای شهری شده است. در این پژوهش، بر اساس اطّ

 های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی بررسی خواهد شد.  با استفاده از شاخص
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 مبانی نظری 
ها، ازجمله دسترسی نداشتن به ت بسیاری از محرومیتچندبعدی است و شهرنشینان به علّ یفقر شهری پدیده

مین اجتماعی و در دسترس نبودن بهداشت و آموزش های مناسب، نبود تاسکن و زیرساختهای اشتغال، نداشتن مفرصت

برده محدود نیست و اشاره به اوضاع ناپایدار، به های ناماند. فقر شهری تنها به ویژگیت فردی در رنج و مضیقهو امنیّ

رده قر، بدون تعیین گستهای کاهش فها نیز نظردارد. بدیهی است اجرای سیاستپذیری و ناتوانی در مقابل آسیبآسیب

حال حاضر، شهرنشینی و کاهش فقر  رد (Baharoglu et al, 2002:123). ت چندانی نخواهد داشتها، موفقیّ ابعاد آن

هایی دارد (. فقر شهری ویژگیZhang et al, 2018)هستند پایدار جهانی مرتبط  یدو عامل مهمی هستند که به توسعه

. محل کار 2 .کاری گسترده است. در فقر شهری مهارت کم، دستمزد ناچیز و بی0ره کرد: های زیر اشاکه باید به نمونه

کاری جوانان مشکل بزرگی است که با مسائل اجتماعی . بی3 .های اجتماعی استتر در بخش غیررسمی و بدون بیمهبیش

های فقیران، درآمد کم و کمبود صه(. از دیگر مشخBaker et al, 2004:3ّت اجتماعی وجود ندارد). امنیّ 0مرتبط است؛ 

سوادی و دسترسی محدود به امکانات بهداشتی است که از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بهداشت و نیز بی

مین اجتماعی و سازوکارهای م و خشن و بهره نبردن از خدمات تاهای ناسالها را با محیطریشه گرفته است. همچنین آن

گذاران نظارت بر فقر (. به همین علت برای سیاستDuclos, 2006:1کند)تی و آموزشی مواجه میحمایتی بهداش

های گذاریهای جرم جلوگیری کنند و سرمایههای فقر و محلطهگونه قادرند از محوّموضوعی کلیدی است؛ زیرا این

خود خودی(. رشد شهرنشینی، بهDuque et al, 2015:12جاهایی تخصیص دهند که نیاز است)تر بهعمومی را بیش

که باشد. امروزه، هیچ کشوری درحالیاقتصادی نیز می یک توسعهشود، بلکه شهرنشینی محرّمنجر به رشد فقر نمی

 اقتصادی دست نیافته است؛ بنابراین ارتباط بین شهرگرایی و فقر، بسیار یاکثریت جمعیت آن روستایی باشند، به توسعه

جهانی  یلهمساعنوان یک (. همواره فقر بهLamton, 2008های نادرست است)حل سوءتفاهم و برداشتپیچیده و اغلب، م

به دلیل پذیرش برنامه اصالح ساختاری، آزادسازی و  91ویژه با شروع دهه و به 41ا از اواخر دهه مطرح بوده است امّ

قرار  هتری موردتوجّ پذیر با شدت بیشی آسیبهاسازی توسط بسیاری از کشورهای جهان فقر و حمایت از گروهخصوصی

 (.61:0383گرفت)عزیزی و همکاران،

اند. واکاوی های خود را بیان کردهها و اندیشمندان بسیاری دیدگاهگیری فقر شهری، مکتبدر تبیین علل شکل

کارها و فرایندهای ها و سازوهای مختلف از آن حکایت دارد که در شکل گری ابعاد فضایی فقر شهری، زمینهمکتب

 گیری و بروز آن نیز متفاوتاند که با توجه به وضعیت عام و خاص حاکم بر هر مکان، سازوکار عملی شکلمتفاوتی دخیل

 فقرشهری تعیین و سنجش انسانی،ی توسعه تحقق جهت تالش در (. امروزه84:0380کند)زنگانه و همکاران،جلوه می

 این و شودمی دنبال آن با مواجه کشورهای از بسیاری در انسانیی توسعه مدیریتِ گزاری وسیاست در که است موضوعی

 عریفت و هامدل کاربرد طریق از شهری فقیرنشین هایپهنه جغرافیایی درتعیین ویژهبه های علمیروش اتخاذ نیازمند امر

 یینتع بدون فقر، های کاهشستسیا اجرای است است. بدیهی شهری فقر متفاوت ابعاد تعیین جهت های مناسبشاخص

 عاطال فقر، کاهش هایبرنامه در تدوین مهم ازمسائل یکی اصوالً و داشت نخواهد چندانی موفقیت ها،آن ابعاد و گستره

 یندهکنتعیین عوامل از العاطّ و فقر یازتعیین گستره است. پس آن بر مؤثر عوامل و جامعه بر حاکم فقر ازگستردگی

 وزیعت بهبود و فقر کاهش هایبرنامه اجرای عملی هایگزینش روش و اهداف تصریح به توانمی ترییشب بصیرت با آن

 هایدربرنامه آن تأثیرگذار عوامل به توجهیکم و آن ابعاد و فقر شناخت صحیح عدم که است نمود. آشکار اقدام درآمد

 و قرف تداوم و هابرنامه و هاتالش ماندن عقیم اقتصادی، یابکم منابع اتالف نامناسب،  هایگذاریسیاست باعث مختلف،

 یکنندهنتعیی عوامل شناسایی و آن ابعاد فقر، صحیح شناخت گردد. بنابراینمی پایداریبه توسعه یابیدست از ممانعت

 یتلقّ  ملی سطحدر ازمنابع بهینه واستفاده فقرزدایی هایبرنامه تدوین برای مناسب راهنمایی عنوانتواند بهمی آن

 این دارد و خاصی جایگاه اقتصادِتوسعه متون در آن گیریاندازه و فقر (. موضوع02:0398همکاران، و گردد)محمدزاده

 فتهنیاتوسعه ویژه کشورهایبه دنیا کشورهای اقتصادی هایگذاریسیاست در تریبیش تاهمیّ اخیر هایدهه در جایگاه
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ا آن ب گیریاندازه یبرا گذارانو سیاست ریزانبرنامه بنابراین است، چندبعدیی دهپدی شهری فقر اما .است پیداکرده

 ایآن با استفاده از درآمد  یپول گیریاندازه فقر گیریاندازه یروش برا ترینرایجروبرو هستند.  یفراوان هایچالش

 یگیراندازهفراتر از  یمقوله فقر شهر ،ستا دیخر یبراخانوار یمصرف خانوار و توان مال زانیآن بر اساس م گیریاندازه

 ,Chamhuri)گیردرا دربرمی یمال یهیو سرما یاجتماعی هیسرما ،یانسان یهیدرآمد ساکنان آن است، و کمبود سرما

زجمله ا هاحوزهگریلذا د ،فقر باشد زانیم گرانیب تواندهانمیآنمصرف  یو الگو سطح ایو  نیی. تنها درآمد پا(2012:805

 تواندمیجامعه  ماتیو اقتدار در تصم یو توانمند تیامن ،یو حقوق اجتماع ه،یآموزش، تغذ بهداشت،از یسطح برخوردار

عمل  بهفقر یکه بر مفهوم نسب یفراوان ازپیشیبیشدهایوصف تأک نیبا ا .توسعه افراد و خانوارها باشد ایفقر و  انگرسطحیب

 هایپویایی که نکته است نیگواه بر ا یاجتماع یتضادها ای هانابرابریی لهسام با هاآنهمراه با ارتباط محسوس  ،آیدمی

از  شیب یتیاهمگیرندگان تصمیمدر نظر پژوهشگران و  رانیفق ریو غ رانیفق نیناظر بر روابط ب یو اجتماع یاسیس

 یریگاندازه یبرا یدیدجهای شاخصجادیکه ا رسدمیبه نظر  بیترت نیاست. بد داکردهیبه فقر پ یسنت یکردهایرو

 پونگرینسگریبان خواهد بود)بهدست با آن المللیبین یاست که جامعه یدیجد هایچالشاز  یکیفقر  ینسب تیّ ماه

،36:0392.) 

 تحقیق یپیشینه
ی طوالنی ندارد. های اخیر جای خود را در مطالعات شهری بازکرده است و سابقهفقر شهری در دهه یسنجش پدیده

 شود.اند اشاره میگرفتههای خارجی و داخلی که در مورد فقر شهری انجامترین پژوهشبه مهم 0دول در ج
 

 های خارجی و داخلیپیشینه پژوهش .0جدول
 هایافته عنوان پژوهش نویسنده

 گیو و همکاران

(2109) 

ع فقر در یک شهر تجمّ

ع جغرافیایی ثروتمند تنوّ

و همبستگی مجاورتی 

 نگ گنگنرخ فقر در ه

رد، را دا یناخالص داخل دیتول زانیم نیمنطقه باالتر یشهرها انیکه در م کنگهنگشهر 

 ییایجغراف یوزن ونیو رگرس (OLS)ساده حداقل مربع  ونیرگرسبا استفاده از مدل

 فقر در زانیرا در م هیتوجّقابل ییایجغراف راتییتغها آنکردند.  یبررس (GWRی)محل

 د.کردن ییقلمرو شناسا نیارا در یریخوشه فق نیو چند تندافیکوچک  یهیسطح ناح

فقر تمرکزیافته در شهرهای آمریکا و کانادا را باهم مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده  فقر تمرکزیافته (2104حجنال)

 تر است.است که فقیر شهر تمرکزیافته در شهرهای کانادا بیش

اس در آیکاربرد جی (2104ویدیاتی )

وتحلیل فضایی برای زیهتج

ارزیابی تغییرات 

های ههای محلّزیرساخت

 فقیر در پاپوا

 دیاب هازیرساختو  یکه بهبود خدمات اساس دهدمی نشانوتحلیل تجزیهحاصل از  جینتا

است  الزم نیباشد. بنابرا اپورایشهر ج درای ویژهمنطقه  یاساس یازهاین مینتا یدر راستا

 میکردن تنظ لیتسهی العات را براانجام شود که اطّ Gisافزارنرمز با استفاده ا یمطالعات

 هبودب نیمسکن و همچن صیکاهش فقر و تخصهای برنامهمنظور بهبود به یشهر ییفضا

 .قرار دهد دولت اریدر اخت فقرزدهبه منطقه  یدگیرس

شناسایی جغرافیایی فقر  (2106لیو و ژو )

چندبعدی در روستاهای 

چین در چاچوب 

وتحلیل معیشت تجزیه

 پایدار

 ریفق عنوانبه،ییروستا ونیلیم 000شهرستان با  699 درمجموعنشان داد که  جینتا

و  اندشده توزیع ییایجغراف لحاظ ازمتمرکز و همگرا  هاآن. اندشده ی شناختهچندبعد

 است. هاآنمشترک  هایویژگی هاآنبد  یعیطب طیشرا

هوسمان 

(2106) 

ن یک عامل عنواثروت به

ای فقر: شناسایی ریشه

های داغ هنقاط لکّ

 ای در اتیوپی.حاشیه

. دشونمیرانده  هیبه حاش ترشیشمال ب درو یکه مردم در جنوب غرب دهدمینشان  جینتا

دارد که نشان  یهمپوشانمحیطی زیست ینقشه کمربندها کیبا  ایحاشیهداغ  هایهلکّ

جود و یکشاورز کم لیباپتانس یدر مناطق ایحاشیهداغ  هایهلکّاز  یکه سهم بزرگ دهدمی

 دارد.

روستایی و 

 (0384کرباسبی)

شناسایی و ارزیابی 

های فقر شهری در گستره

 ات شهر مراغه محلّ

. بندی کردندهای کوپراس و آنتروپی شانون، سطحات شهر مراغه را با استفاده از روشمحلّ

هایی ها مکانر مراغه نابرابری وجود دارد و آنهای شهدهد که بین بلوکنتایج نشان می

 اند.برای تبلور تمایزات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی
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بزرگوار و همکار 

(0386) 

های سنجش مکانی پهنه

فقر شهری در شهرهای 

موردی  یجدید: مطالعه

 شهر هشتگرد

ق متعلّ  یشهر هایبلوکدرصد از  8/99هشتگرد دیدر شهر جد به این نتیجه رسیدند که

هشتگرد  دیشهر جد تیجمع تیاکثر یاجتماع  یاقتصاد گاهیپاو  استریفق یلیبه طبقه خ

های مسکن اقشار فقر و محدوده نیب نیهمچن قرار دارند. دستیو ته ریدر زمره اقشار فق

 وجود دارد. یمیمستق یدرآمد رابطهکم
 

 روش پژوهش

و 0381، 0399های درسال آماری هایبلوک هایداده از دراین پژوهش فقر شهر نورآباد ممسنی بااستفاده

است.  شدهوتحلیل اطالعات از روش تحلیل عاملی استفادهمنظور تجزیهمحاسبه و مورد مقایسه قرارگرفته است. به0389

ها شدند. در ادامه این شاخص مقیاسبی فازی با روش شده وثبت اکسل افزارنرم های پژوهش درمحیطدر ابتدا شاخص

شده و مورد تجزیه تحلیل بندیبه سه عامل طبقه SPSS25افزار وسیله تحلیل عاملی  اکتشافی در محیط نرمبه

شده هاستفادستگی فضایی موران بخودهمو  های داغهتحلیل لکّالعات از روش وتحلیل اطّمنظور تجزیهاند. بهقرارگرفته

 آمده و موردمحاسبه قرارگرفته است.دستفقر تلفیقی به هااست. در انتها با ترکیب هر یک از این شاخص

 های داغتحلیل لکه

 شدهمحاسبه Zنماید. امتیاز می محاسبه هادرداده موجود عوارض کلیه برای گتیساردجیرا آماره داغ هایهلکّ تحلیل

 عوارضی چهارچوب در عارضه هر بهدرحقیقت  ابزار این اند.شدهبندیخوشه وزیادکم مقادیر هاداده کجای دهدکهمی نشان

 مکنم تنهاییبه ولی است، مهم و جالب باشد باال داشته مقادیر ایعارضه اگر کند.می نگاه دارند قرار اشهمسایگی در که

 معنادار نظرآماری از و شود تلقی داغ یهلکّ یعارضه یک کهنباشد. برای این آماری نظر از معنادار داغ یهلکّ یک است

 و عارضه یک محلی باشند. جمع باال مقادیر دارای قراردارند اشدر همسایگی که عوارضی هم و خودش هم باید باشد نیز

 معازج ایغیرمنتظره و زیاد طوربه محلی جمع کهزمانی شود.می مقایسه هاعارضه جمع کل با طورنسبیبه همسایگانش

دست به Z امتیاز دانست، تصادف درنتیجه را آن نتوان که باشد ایهاندازبه اختالف و باشد ترانتظار بیش مورد یمحلّ

 شود:می زیرمحاسبه صورتبه این آماره .خواهدآمد

𝐺𝑖
∗ =

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑗 − �̅� ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=0

𝑛
𝑗=0

𝑆√
[𝑛 ∑ 𝑤

𝑖𝑗

2
−𝑛

𝑗=0
(∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛
𝑗=0

)
2
]

𝑛−0

 

 آماره موران

حلیل شده است. تبستگی فضایی موران استفادههای داغ از تحلیل خودهمهمنظور تحلیل فضایی لکّوهش بهدر این پژ

بتدا منظور این بررسی در اها را بررسی نماید. بهبستگی فضایی موران قادر است اختالف فضایی بین تمامی نمونهخودهم

بعد به ارزیابی و معناداری  یشده و در مرحلها محاسبههداری برای هر یک از شاخصو سطح معنی Zنمره استاندارد 

مشـاهدات  که زمانی. استر متغیّ - 0و  0 بـین شود. میزان این شاخصبستگی فضایی موران پرداخته میتحلیل خودهم

. تاس  0نزدیک به عدد  ارزش با داریسطح معنیباشـند، مقـداریکسان ای هـای مشابه و الگـوی خوشـهدارای ارزش

ه الگـوی زمانی کهمچنین  شود.نزدیک می-0 به عدد داریصورت پراکنده باشند سطح معنیزمانی که مشاهدات دارای به

میزان شاخص موران جهانی  .شودبستگی مـوران صـفر در نظـر گرفتـه میتصادفی باشد، هم طوربهپـراکنش مشـاهدات 

 باشد. محاسبه میوسیله رابطه زیر قابلبه

𝐼 =
𝑛
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×
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ی تغییرات دامنهدهد.  میانگین را نشان می Xو همچنین   jو  iهای مقادیر متغیر در مکان Xjو  Xiدر این رابطه 

ی بستگاز صـفر باشد، هم تربزرگو  دارمعنیادیر موران مق کهدرصورتی. باشدمی  + 0تـا - 0شـاخص مـوران جهـانی بـین 

 که یزمان .باشـدپراکنده می صورتبهبستگی فضایی منفی و است؛ در غیـر ایـن صورت هم ایخوشهفضایی مثبت و 
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 نیک پور و یاراحمدی/…تغییرات فضایی فقر شهری 

بستگی فضایی به عمده، هم طوربه. باشدمین الگـوی تصـادفی در ارزش مشاهدات صـفر اسـت، مبـیZّمیزان شاخص 

فضایی دارای ارزش  بندیخوشهآید،  دست بهمثبـت و باال  Z یمقادیر نمره کهدرصورتیبستگی دارد.  Z یقـادیر نمرهم

در جدول  .باشندفضایی دارای ارزش پایین میبندی خوشهدسـت آیـد،  منفـی و پـایین بـه Z یما اگر نمره. اباال هسـتند

 شده است.ین پژوهش ارائههای مورداستفاده در ازیر هر یک از شاخص
 ی فقر شهری در نورآباد ممسنیهاشاخص. 2جدول

 تعاریف شاخص ردیف

Q1 استثنای جمعیت شاغل( به جمعیت شاغلتعداد جمعیت غیر شاغل )کل جمعیت به نسبت نرخ سرباری جمعیت 

Q2 نسبت کل جمعیت به جمعیت شاغل بار معیشتی 

Q3 استثنای جمعیت شاغل( به جمعیت شاغلغیر شاغل )کل جمعیت بهتعداد جمعیت  نسبت بار تکفل واقعی 

Q4 الکاران به تعداد کل جمعیت فعّتعداد کل بی نسبت کارینرخ بی 

Q5 ال مردکاران مرد به تعداد جمعیت فعّتعداد بی نسبت کاری مرداننرخ بی 

Q6 ال زنکاران زن به تعداد جمعیت فعّبی نسبت کاری زناننرخ بی 

Q7 الکل جمعیت به جمعیت فعّ نسبت بار اقتصادی 

Q8 
ی مسکونی با واحدهادرصد 

 مترمربع 91زیربنای کمتر از 
 کل واحدهای مسکونیمترمربع به 91تر از نسبت واحدهای مسکونی با زیربنای کم

Q9 کل واحدهای مسکونینسبت خانوار به تراکم خانوار در واحد مسکونی 

Q10 کل واحدهای مسکونینسبت جمعیت به سکونیتراکم نفر در واحد م 

Q11 در صدنسبت جمعیت به زیربنای مسکونی ضرب تراکم خالص مسکونی 

Q12 یمسکون یکل واحدهابه( دوام )چوب و آجربا مصالح کم نسبت واحدهای مسکونی مسکن فرسوده. 

Q13 نسبت جمعیت به تعداد خانوار بعد خانوار 

Q14  ساله 6تر به جمعیت ساله و بیش 6سواد داد افراد بیتع نسبت سوادییبنرخ 

Q15 کل  جمعیتسال به 69نسبت افراد باالی  سالخوردگی جمعیت 

Q16 همسر براثر طالق به زن و مرد دارای همسرزن و مرد بی نسبت نسبت طالق 

 مطالعه مورد یمحدوده

سنی حدود شیراز و  061شهر نورآباد مم شهر  سیر کیل 60کیلومتر از  شهردرم صله دارد. این  شهر کازرون فا ومتراز 

آن تا بندر بوشـــهر به  یشـــده اســـت وفاصـــلهارتباطیســـه اســـتان فارس، کهکیلویه و بویراحمد وخوزســـتان واقع

شهرمی کیلومتر091حدود سد. این  ستان کهکیلویه و بویراحمد  از کیلومتر 84همچنین حدود  ر سوج مرکز ا شهر یا

برابر  0399طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت این شهر در سال  (.92 :0340انی، فاصله دارد)حبیبی فهلی

 .رسیده است 0389نفر در سال   94199درصد به  9/0نفر  بوده که با نرخ رشدی معادل  92984با 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر نورآباد در استان و شهرستان .1شکل
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 ها و بحثیافته
 آزمون کفایت حجم نمونه

شده است. و همچنین کرویت بارتلت استفاده KMOکفایت حجم نمونه از شاخص  هادادهبررسی مناسب بودن  منظوربه

 با عاملی تحلیل ( کهدهدیم نشان0به نزدیکآماره ) این برای باالتر دارد. مقادیر قرار یکصفرتادردامنه KMOشاخص 

. بود نخواهد استفادهقابل چندان عاملی تحلیل نتایج باشد، 6/1ترازدارکممق این است. اگر انجام قابل هاداده این از استفاده

آزمون کرویت ، تور تحلیل عاملی به کار گرفته شودـرای دسـل از اجـقب ستیبایمکه  یید دیگریاآزمون تهمچنین 

برای انجام تحلیل عاملی  هاتر باشد، دادهدرصد اطمینان و یا بیش 89اگر نتیجه آزمون بارتلت نیز دارای  ست.لت ابارت

 (.3مناسب خواهند بود)جدول 
 و کرویت بارتلت KMOآزمون  .3جدول

Sig Df 
Approx. Chi-

Square 

KMO Measure of 

Sampling Adequacy 
 سال

555/5 021 29248/012  461/1 0399 

555/5 021 01120/994  400/1 0381 

555/5 021 24616/402 409/1 0389 
 

، 29248/012و آزمون بارتلت نیز به ترتیب  6/1برای هر سه دوره بیش از  KMOشاخص فوق میزان بر اساس جدول 

های پژوهش دهنده مناسب بودن دادهنشان 10/1از  ترکوچکداری یمعنکه با سطح بوده  24616/402و  01120/994

 برای تحلیل عاملی است.

 استخراج و تعیین تعداد عوامل 

نتایج حاصل از تحلیل  9ان در آزمون با استفاده از روش تحلیل عاملی استخراج شدند. جدول در این بخش عوامل پنه

. اندشدهاستخراج 0تر از عامل اصلی با مقادیر ویژه بیش 3باشد، می مشاهدهقابلکه  طورهماندهد. عاملی را نشان می

 469/60، 046/62ها به ترتیب این عامل 0389و  0381، 0399های دهد برای سالنتایج حاصل از این پژوهش نشان می

کنند که این میزان در مقایسه با تحقیقات مشابه از میزان قابل قبولی درصد از واریانس کل را تبیین می 690/61و 

 برخوردار است.
شدهاستخراجی هاعاملمقادیر ویژه و درصد پراکندگی  .0جدول  

1190 1195 1130  

هامؤلفه 1 2 1 1 2 1 1 2 1  

990/0  890/0  968/9  096/0  998/0  994/4  994/0  860/0  049/6  مجموع 

مقادیر 

 ویژه

996/00  203/02  690/36  009/4  830/8  004/04  610/00  294/02  609/39  
درصد 

 واریانس

690/61  982/09  690/36  460/60  309/94  004/04  046/62  942/91  609/39  

درصد 

واریانس 

یتجمعّ  

109/2  908/2  901/0  096/0  998/0  994/4  109/2  944/2  140/9  مجموع 
مجموع 

مجذور 

ی هاعامل

چرخش 

 یافته

913/02  606/04  160/31  009/4  830/8  004/04  489/02  890/04  683/30  
درصد 

 واریانس

090/61  649/04  16/31  460/60  309/94  004/04  049/62  644/08  683/30  

درصد 

واریانس 

یتجمعّ  
 

 

 باشد.می 6صورت جدول شده است. نتایج بهخش واریمکس برای استخراج عوامل استفادهدر ادامه از روش چر
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 ریمکسواچرخش  ییلهوسبه شدهاستخراجی هاعامل .9جدول

 شاخص عامل
 بار عاملی

1130 1195 1190 

 

 عامل اول

 

893/1 نرخ سرباری جمعیت  491/1  864/1  

803/1 بار معیشتی  990/1  892/1  

واقعیبار تکفل   820/1  961/1  810/1  

900/1 بار اقتصادی  466/1  482/1  

مترمربع 91تر از واحدهای مسکونی کم  910/1  820/1  483/1  

482/1 تراکم خالص مسکونی  993/1  602/1  

430/1 بعد خانوار  993/1  610/1  

سوادینرخ بی  640/1  923/1  989/1  

900/1 سالخوردگی جمعیت  630/1  902/1  

طالقنسبت   901/1  680/1  933/1  

 عامل دوم

483/1 مسکن فرسوده  910/1  689/1  

کارینرخ بی  492/1  842/1  902/1  

کاری مرداننرخ بی  620/1  498/1  463/1  

کاری زناننرخ بی  623/1  696/1  422/1  

 عامل سوم
920/1 تراکم خانوار در واحد مسکونی  800/1  990/1  

929/1 تراکم نفر در واحد مسکونی  811/1  912/1  

 تحلیل عوامل فقر شهری

های تبیین شده برای بررسی آن عامل در این پژوهش جهت بررسی فقر شهری برای هر یک از عوامل، ابتدا شاخص

 انجام عامل اول برای داغ هایهلکّ تحلیل فازی، سازیمقیاسو بعد ازبی محاسبه 0399سال  آماری یهابلوکوسیله به

  امتیاز به هباتوجّ نماید. همچنینمی محاسبه هاداده در موجود عوارض کلیه برای ماره گتیس اردجیراآ تحلیل این شد.

zامتیاز هرچه واقع در .اندشده یبندخوشه اکم زیادی با مقادیر هاداده کجا در دادکه نشان توانمی شدهمحاسبه z 

 شاخص یک زیاد مقادیر بودن ایخوشه یدهندهنشانکه دشونیم نشان داده قرمز نگ بار داغ هایهلکّ  باشد،تربزرگ

 داده نشان آبی رنگ با سرد یهالکه باشد، ترکوچک z امتیاز هرچه آماری،نظر از معنادار و منفی z درمورد .باشدمی

 شانن دزر رنگ با تفاوتیب یهاهلکّ باشد. همچنینمی شاخص یک کم مقادیر بودن ایخوشه یدهندهنشان که شوندمی

 باشد.می شاخص یک کم یا زیاد مقادیر یخوشه وجود عدم گربیان که شوندمی داده

 1130شناسایی عوامل فقر در سال 

ی مسکونی با مساحت واحدهادرصد بار تکفل واقعی،شاخص نرخ سرباری جمعیت، بار معیشتی،  8شامل عامل اول 

 اشدبسوادی، نرخ سالخوردگی جمعیت و نسبت طالق مییبر، نرخ مترمربع، تراکم خالص مسکونی، بعد خانوا 91تر از کم

درصد از جمعیت و  9992/00درصد از مساحت،  086/24درصد از بلوک،  9448/26فقر بر اساس این عامل  یپهنه

 گیرد.درصد از خانوار  را در برمی 6996/00

نان کاری زکاری مردان، نرخ بیکل، نرخ بیکاری شاخص مسکن فرسوده، بار تکفل واقعی، نرخ بی 9شامل عامل دوم 

درصد از  9484/34درصد از مساحت، 9042/26درصد از بلوک، 9603/28فقر بر اساس این عامل  یپهنه باشد.می

 گیرددرصد از خانوار  را در برمی 2109/34جمعیت و 
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پهنه فقر بر اساس  باشد.نی میتراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکو شاخص 2شامل عامل سوم 

درصد از خانوار  را 9890/4درصد از جمعیت و  1636/9درصد از مساحت،   9800/6درصد از بلوک، 3313/4این عامل 

 گیرد.در برمی

 0399. توزیع عوامل فقر شهری نورآباد ممسنی در 6جدول

هاپهنه عوامل  
 خانوار جمعیت مساحت) هکتار( بلوک

ارمقد درصد تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد 

 

 عامل اول

 0342/6 969 1030/6 2690 94/03 4228/1 1224/09 066 مرفه

 0442/92 0928 0294/92 22892 2301/98 0994/3 1889/99 602 متوسط

 6996/00 3999 9992/00 09090 086/24 0098/0 9448/26 284 فقیر

 0262/20 0893 4409/21 8098 2194/26 3860/0 9169/29 309 مرفه عامل دوم

 3422/00 3928 3099/00 09229 2040/04 9040/2 6281/00 061 متوسط

 2109/34 3003 9484/34 06411 9042/26 0003/0 9603/28 331 فقیر

 2918/1 26 2644/1 009 0439/1 1293/1 196/0 02 مرفه عامل سوم

 9216/80 9089 6694/80 01000 8322/82 8918/0 9934/80 0102 متوسط

 9890/4 430 1636/9 3999 9800/6 3903/1 3313/4 90 فقیر

 
 0399بندی عوامل فقر در سال . پهنه2شکل

 1195شناسایی عوامل فقر در سال 

درصد ، شاخص نرخ سرباری جمعیت، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی 8شامل  عامل اول

و  بار اقتصادیسوادی،  یبمترمربع، تراکم خالص مسکونی، بعد خانوار، نرخ  91تر از با مساحت کمی مسکونی واحدها

درصد از مساحت، 0919/31درصد از بلوک، 0169/20فقر بر اساس این عامل  یپهنه باشد.نسبت طالق می

 گیرد.درصد از خانوار  را در برمی668/28درصد از جمعیت و 8922/28
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ه فقر پهنباشد. کاری زنان میشاخص مسکن فرسوده، نرخ بیکاری کل، نرخ بیکاری مردان، نرخ بی 0شامل  عامل دوم

درصد 668/28درصد از جمعیت و 1388/33درصد از مساحت، 4920/33درصد از بلوک، 9290/22بر اساس این عامل 

 گیرد.می براز خانوار  را در

پهنه فقر بر اساس این عامل باشد. ل میمعیشتی و بار تکفّشاخص نرخ سالخوردگی جمعیت، بار  3شامل  عامل سوم

درصد از خانوار  را در 8002/23درصد از جمعیت و 3219/23درصد از مساحت، 9320/21درصد از بلوک،0424/21

 گیرد.برمی

 0381توزیع عوامل فقر شهری نورآباد ممسنی در . 4جدول

هاپهنه عوامل  
 خانوار جمعیت مساحت) هکتار( بلوک

 درصد تعداد درصد تعداد درصد مقدار درصد تعداد

 

 عامل اول

همرفّ  099 4040/8 080814/1 0698/0 2846 4004/9 489 4938/9 

 60,9040 9942 60,2431 33286 69,6933 3,120020 69,9060 0006 متوسط

 668/28 0149 8922/28 09932 0919/31 381322/0 0169/20 304 فقیر

 عامل دوم

همرفّ  291 2432/04 090980/1 0619/01 0489 2609/8 0223 9849/9 

 99,0349 4880 94,6892 28981 99,4934 2,968460 98,9386 841 متوسط

 9904/32 0921 1388/33 04006 4920/33 99620/0 9290/22 341 فقیر

 عامل سوم

همرفّ  203 00/03 319086/1 6813/6 2902 096/9 403 0196/9 

 41,6912 8409 40,0833 36990 42,0444 3,339489 66,6942 0190 متوسط

 8002/23 3294 3219/23 02190 9320/21 89866/1 0424/21 324 فقیر

 

 
 0381بندی عوامل فقر در سال پهنه .1شکل 

 1190شناسایی عوامل فقر در سال 
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ی مسکونی با مساحت واحدهاصد دربار تکفل واقعی،شاخص نرخ سرباری جمعیت، بار معیشتی،  01شامل  عامل اول

 اشد.بسوادی، نرخ سالخوردگی جمعیت و نسبت طالق مییبمترمربع، تراکم خالص مسکونی، بعد خانوار، نرخ  91کمتر از 

درصد از جمعیت و 913308/1درصد از مساحت، 9999/09درصد از بلوک، 6239/92فقر بر اساس این عامل  یپهنه

 گیرد.برمیدرصد از خانوار  را در 836/08

نان کاری ز، نرخ بیمزدانکاری کاری کل، نرخ بیشاخص مسکن فرسوده، بار تکفل واقعی، نرخ بی 0شامل  عامل دوم

درصد از 9436/39درصد از مساحت،  6960/32درصد از بلوک، 39 /0913فقر بر اساس این عامل  یپهنه باشد.می

 رد.گیمی بردرصد از خانوار  را در 26323/39جمعیت و 

پهنه فقر بر اساس باشد. تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی می شاخص 2شامل  عامل سوم

درصد از خانوار را 663348/3درصد از جمعیت و 9390/3درصد از مساحت، 3339/9درصد از بلوک، 8480/6این عامل 

 گیرد.در برمی
 0389نی در. توزیع عوامل فقر شهری نورآباد ممس9جدول

هاپهنه عوامل  
 خانوار جمعیت مساحت) هکتار( بلوک

 درصد تعداد درصد تعداد درصد مقدار درصد تعداد

 عامل اول

همرفّ  990 2220/29 30919/2 2299/29 06040 310490/1 0961 0298/30 

 8390/09 2894 080940/1 01340 8061/22 99213/0 0900/08 346 متوسط

 836/08 4484 913308/1 24214 9999/09 10262/0 6239/92 0133 فقیر

 عامل دوم

همرفّ  429 8332/36 80424/2 9200/39 22399 9109/00 6909 80490/00 

 90826/22 3963 9232/22 02302 4820/30 600/2 0141/24 939 متوسط

 26323/39 9916 9436/39 08392 6960/32 69009/2 0913/39 681 فقیر

 عامل سوم

همرفّ  011 1803/9 04406/1 90/9 3661 4904/6 0140 998228/6 

 04438/98 03840 9496/98 09099 9966/99 28499/4 0042/94 0406 متوسط

 663348/3 942 9390/3 0814 3339/9 03913/1 8480/6 034 فقیر

 

 
 

 0389بندی عوامل فقر در سال پهنه. 0شکل
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 1190تا  1130ی هاسالدر بندی فقر چندبعدی نورآباد ممسنی پهنه

 شدهداختهپربندی فقر چندبعدی شهر نورآباد ممسنی  بر فقر شهری به پهنه مؤثربندی عوامل در این بخش بعد از پهنه

 باشد. می 9صورت شکل است. نتایج به

درصد  00/06درصد از بلوک،   282/04شامل  0399بندی مناطق مرفه در شهر نورآباد ممسنی برای سال پهنه .0

ی شهر و اهیحاشباشد. این مناطق شامل نواحی درصد از خانوار  می 39/8درصد از جمعیت و  04/8از مساحت، 

باشد. همچنین مناطق فقیر برای در شهر نورآباد ممسنی برای همچنین نواحی شرقی واقع در شهرک اشکان می

درصد از  98/39درصد از جمعیت و  29/38درصد از مساحت،  43/26درصد از بلوک،  00/29شامل  0399سال 

باشد این مناطق شامل نواحی غربی شهر در محله جابه و نواحی مرکزی شهر در نواحی میدان جمهوری خانوار می

 باشد.و باغ کوثر می

درصد از  04/4درصد از بلوک،   31/09شامل  0381بندی مناطق مرفه در شهر نورآباد ممسنی برای سال پهنه .2

 باشدی شهر میاهیحاشباشد. این مناطق شامل نواحی درصد از خانوار می 82/4درصد از جمعیت و  81/4مساحت

درصد  80/38درصد از بلوک،  32/29شامل  0381همچنین مناطق فقیر برای در شهر نورآباد ممسنی برای سال 

 یهل نواحی جنوب در محلّ باشد. این مناطق شامدرصد از خانوار می 30/38درصد از جمعیت و  61/38از مساحت، 

 باشد.گری و نواحی شرقی شهر واقع در شهرک اشکان در میآهن یگری و جنوب غربی شهر در محلهطالقانی و آهن

درصد  64/31درصد از بلوک،   26/32شامل  0389بندی مناطق مرفه در شهر نورآباد ممسنی برای سال پهنه .3

باشد. این مناطق شامل نواحی شرقی در شهرک درصد از خانوار می 08/30درصد از جمعیت و  94/33از مساحت، 

باشد. همچنین مناطق فقیر برای در شهر نورآباد ممسنی برای سال اشکان و شمال غربی شهر در محله جابه می

درصد از خانوار  04/06درصد از جمعیت و  99/06درصد از مساحت،  09/06درصد از بلوک،  13/91شامل  0389

باشد.  این مناطق . این مناطق شامل نواحی شرقی در شهرک اشکان و شمال غربی شهر  در محله جابه میباشدمی

ی سازمانی شرکت نفت و نواحی جنوب غربی هاخانهتوتستان، میدان معلم و  یهشامل نواحی غربی شهر در محلّ

 د.باشجهاد، میدان جمهوری و باغ کوثر می یهتوتستان و مرکزی شهر در محلّ

 

 
 0389تا  0399های بندی فقر چندبعدی در نورآباد در سالپهنه. 0شکل 
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 0389تا   0399ی هاسالتعداد بلوک، مساحت و جمعیت پراکنش فضایی فقر شهری نورآباد ممسنی در  .8جدول

هاپهنه   
 تعداد خانوار جمعیت مساحت تعداد بلوک

 درصد تعداد درصد تعداد درصد مقدار درصد تعداد

 فقرچندبعدی

0399 

همرفّ  089 82/04 949442/1 00/06 0044 04/8 969 39/8 

 3/92 0909 29/90 22614 93/96 124919/3 66/90 610 متوسط

 98/39 3942 29/38 04313 43/26 023998/0 00/29 313 فقیر

 فقرچندبعدی

0381 

همرفّ  209 31/09 300093/1 04/4 0189 81/4 0198 82/4 

 40/92 4208 08/92 24083 98/92 022909/2 39/96 800 متوسط

 30/38 9014 61/38 21906 80/38 938893/0 32/29 098 فقیر

یفقر چندبعد  

0389 

همرفّ  631 26/32 908400/2 69/31 09314 94/33 9396 08/30 

 30/08 3108 29/08 01008 00/23 811104/0 42/04 306 متوسط

 04/06 4218 99/06 29326 09/06 482889/3 13/91 844 فقیر

 

0389و 0381، 0399های فقر شهری برای سه دوره درصد پراکنش فضایی پهنه. 6شکل  

 نهایی فقر شهر یدرصد تغییرات پهنه

وضعیت کلی فقر و رفاه پارامترهای مختلف را در دو دوره مقایسه نمود. درصد تغییرات  توانیمبا استفاده از این شاخص 

آمده دستبه 0389و  0381، 0399صد هر یک از پارامترهای بلوک، مساحت، جمعیت و خانوار در دو دوره از اختالف در

فقیر و  همرفّهای تعداد بلوک، مساحت، جمعیت و خانوار در پهنه 0389تا  0399ی هاسالاست. بر این اساس در طی 

ت ه اسمرفّ یدرصد خانوار و جمعیت، واقع در پهنهترین رشد مربوط به ی داشته است. در این میان بیشهتوجّقابلرشد 

ی در طی طورکلّبه. و بیشترین کاهش مربوط به پارامترهای طبقه متوسط استدرصد بوده  339و  921که به ترتیب 

 مواجه بود. شکاف طبقاتیگیر افزایش چشمو  فقر زیاد گسترششهر نورآباد ممسنی با  0389تا  0399های سال
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 0389و  0381، 0399های د تغییرات پهنه نهایی فقر شهر در سال.  درص01جدول 

 پهنه
 1190- 1130درصد تغییرات  1190- 1195درصد تغییرات  1195- 1130درصد تغییرات  

تجمعی مساحت بلوک  خانوار جمعیت مساحت بلوک خانوار جمعیت مساحت بلوک خانوار 

همرفّ  29/29  4/61  86/0-  06/29  13/090  19/632  16/340  99/380  09/209  40/094  29/339  90/921  

32/90 متوسط  0/26-  28/21  99/91  00/62-  94/20-  69/60-  39/99-  42/02-  10/02-  80/93-  31/34-  

08/90 فقیر  22/28  94/09  34/90  99/002  09/016  09/23  33/33  00/222  39/066  34/06  92/010  

 ی فضایی مورانبستگخودهمتحلیل 

شده هی فضایی موران استفادبستگخودهموع الگوی پراکنش شاخص تلفیقی فقر شهری از مدل تحلیل برای آگاهی از ن

 باشد.است. نتایج مطابق جدول زیر می
 ی فضایی موران شاخص نهایی فقر چندبعدیخودهمبستگ. جدول 00جدول

 

 فقر

 یچندبعد

 پراکنش الگوی یداریمعنسطح  zآماره  آماره موران سال

0399 1/ 143810  یاخوشه 111111/1 009/992908 

 یاخوشه 111111/1 80/213421 1/682089 0381

 یاخوشه 111111/1 204/903090 1/900409 0389

، 0399ی هاسالعامل در  3مقادیر شاخص موران برای هر  10/1از  ترکوچکی در سطح خطای داریمعنه به با توجّ

 تی تبعیّاخوشهبستگی فضایی بوده و از الگوی ر این عوامل دارای خودهمنتیجه گرفت مقادی توانیم 0389و  0381

 کنند.می

 گیرینتیجه

و  یی ملّهادولتمعضالت بشر است بسیاری از  نیترمهمدر هزاره سوم، فقر و توزیع ناعادالنه درآمد و ثروت، یکی از 

 نیتربزرگنخستین هدف از اهداف توسعه هزاره،  نعنوابهی را به چالش فراخوانده است. کاهش فقر، المللنیبنهادهای 

، به دلیل تبعات و انددادهی از مناطق شهری را تشکیل ریناپذییجدابخش  فقر کهی هاگسترهمعضل جهانی است.

 جلوگیری از گسترشمهم در  یلهاسماند؛ برنامه ریزان قرارگرفته هموردتوجّپیامدهای منفی آنو روند روبه رشد آن همواره 

وضعیت فقر و گسترش آن در شهرهای های فقر و تبلور فضایی آن در شهرهاست، زیرا پدیده فقر، شناخت دقیق پهنه

ع یافت، آن اطال کنندهنییتعی فقر را تعیین کرد و از عوامل بنابراین نخست باید گستره ایران، الگوهای متفاوتی دارد.

 بنابراینهای کاهش فقر در سطح شهر را گزینش کرد.  رای برنامههای عملی اجسپس باید اهداف را آشکار کرد و روش

حلیل وتمنظور تجزیه. بههای شهر نورآباد بررسی کنداین پژوهش تالش کرد الگوی توزیع فقر شهری را در سطح بلوک

به سه  0389و  0381،  0399شده است. فقر شهری در نورآباد ممسنی در سال اطالعات از روش تحلیل عاملی استفاده

عامل فقر تلفیقی به دست آمد و تحلیل فضایی صورت گرفت. نتایج حاصل  3باشد. با تلفیق این ی میبنددستهعامل قابل 

درصد  29/38درصد از مساحت،  43/26شامل  0399بندی مناطق فقیر برای سال پهنهدهد ها نشان میاز تلفیق  شاخص

حی غربی شهر در محله جابه و نواحی مرکزی شهر در نواحی میدان جمهوری باشد که این مناطق شامل نوااز جمعیت می

درصد از  61/38درصد از مساحت،  80/38شامل  0381بندی مناطق فقیر برای سال پهنه .رندیگیبرمو باغ کوثر را در 

گری و حله آهنگری و جنوب غربی شهر در مباشد. این مناطق شامل نواحی جنوب در محله طالقانی و آهنجمعیت می

درصد از  09/06شامل  0389بندی مناطق فقیر در سال باشد. پهنهنواحی شرقی شهر واقع در شهرک اشکان در می

شهر در باشد. این مناطق شامل نواحی شرقی در شهرک اشکان و شمال غربی درصد از جمعیت می 99/06مساحت، 

ی سازمانی شرکت هاخانهتوتستان، میدان معلم و  یهدر محلّباشد. این مناطق شامل نواحی غربی شهر محله جابه می

 .باشدجهاد، میدان جمهوری و باغ کوثر می یهنفت و نواحی جنوب غربی توتستان و مرکزی شهر در محلّ
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سال   درصد از مساحت را  93/96از جمعیت و همچنین  29/90میزان  0399همچنین نتایج برای طبقه متوسط در 

درصد از جمعیت و همچنین برای  98/92درصد از مساحت و  08/92به  0381این میزان برای سال  شود کهشامل می

 0399درصد از جمعیت رسیده است. کاهش طبقه متوسط از سال  00/23درصد از مساحت و  29/08به  0389سال 

سبت به  شان 0389ن سنی میدهندهن شهر نورآباد مم شکاف طبقاتی در  شد. با تی افزایش  وجه به روند تغییر فقر در با

 باشد.صورت زیر میبهرفت از مشکل فقر پیشنهادها برای برون نیترمهمنورآباد ممسنی و همچنین افزایش فقر شهری 

شان  گرفتهانجاممطالعات  - شهری ن سنی  دهندِیمبر روی روند تغییر فقر  شهر نورآباد مم شکاف طبقاتی در  افزایش 

  .جویی شودچاره باشد که باید برای آنمی

سالبا توجّ - سنی بین  شهری در هر یک از نواحی نورآباد مم  توانیم 0389و  0381، 0399های ه به روند تغییر فقر 

ــورت های فقرزدایی باید بهبرنامهبیان کرد،  ــوند.  انجام ایای و منطقهناحیهص رای ها بپذیری برنامهبه انعطاف این امرش

 شود.میستعدادها و نیازهای منطقه و محالت منجر هماهنگی با امکانات، ا

 منابع
 مورد( جدید در شهرهای شهری فقر پهنه های مکانی ( سنجش0386مسعود) تقوایی، اهلل؛ و کرامت زیاری، علیرضا؛ بزرگوار،

 9-24، صفحه 82، شماره 20دوره  راهبرد، و مجلس پژوهشی -علمی فصلنامه ،)هشتگرد جدید شهر :مطالعه

 و ریزی برنامه ایران، و روستایی شهری مناطق در چندبعدی فقر شدت و توزیع بندی پهنه (0383علی ) یوسفی، سکینه؛و خلج،

 .41-08  ص ،4 شماره ، 18 دوره فضا، آمایش

در الگوی تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشاه  (0380)زنگنه علیرضا. ،وزمانی اکبر ؛اصغری ،محسن ؛احدنژاد ؛شهریور ،روستایی

 .01-04 صص ، 12شماره ، 3سال منطقه ای،  و شهری پژوهشهای و مطالعات فصلنامه .0349-99دوره 

سفندیار؛ و زبردست، ضیه رمضانی، ا سنجش0389) را شهری به دسترسی با آن ارتباط و شهری فقر (   قزوین، شهر در خدمات 

 .09-90ص  ،2 شماره ، 21 دوره شهرسازی، و معماری - زیبا هنرهای نشریه

ضا زنگنه، ضایی الگوی شناخت (.0398) علیر سترش ف ستفاده با شهری فقر گ ستم از ا  شهر در (GISاطالعات جغرافیایی ) سی

ستاد ارشد، کارشناسی پایان نامه (0349-0399) سال های طی کرمانشاه  زنجان، دانشگاه روستایی، دکتر شهریور :راهنما ا

 .رنامه ریزی شهریب و جغرافیا گروه انسانی، علوم دانشکده

 غربی آذربایجان استان بندی شهرهای رتبه و فضایی (تحلیل0380پخشان .) نژاد، اصغر؛ و خضر عابدینی، میراستار؛ موسوی، صدر

 .004-023، ص 34شماره  محیط، آمایش نامه فصل شهری، فقر هایشاخص اساس بر

شهر شهری فقر بندی پهنه معیارهای واکاوی (.0383.) نواب میرزایی، کمال؛و نوذری، مظفر؛ صرافی، سوی :قدس در   مفهوم به

 4-20  ص ،09 و 04شماره  ،4 دوره شهر، هفت نشریه شهری، فرودست محدودههای مشترک

صور؛ عزیزی، سان علی؛ موحد، من ضعیت بر تحلیلی (0383) نعمت کرده، فرزانه؛ و پور، سا  شهر :موردی شهری مطالعه فقر و

 61-68ص  ، 91 شماره ، 23 دوره سپهر، جغرافیایی تاطالعا فصلنامه مهاباد،

ستهای .(0392) الخاندرو گرینسپون،  موفقیان، ناصر ترجمه کشورهای درحال توسعه، در فقر با مبارزه راهبردهای فقرزدایی سیا

 تهران اجتماعی، تأمین پژوهش عالی مؤسسه انتشارات

 شهری خانوارهای بین در آن کننده تعیین عوامل و فقر بررسی (.0398) صمد فرید، وحکمتی فیروز؛ فالحی، پرویز؛ زاده، محمد

 .2شماره  اقتصادی، مدلسازی تحقیقات فصلنامه کشور،

 شهری فقر فضایی ( تحلیل0389) موسی کجوری، وکمانرودی احمد؛ زنگانه، حسین؛ نژاد، حاتمی سامان؛ نوری، ولی علی؛ موحد،

 08-36(، ص 09)پیاپی 3، شماره0سال  شهری، مدیریت و اقتصاد شیپژوه علمی فصلنامه تهران، کالنشهر در

سنعلی زاده,  ؛ وعامر ،نیک پور ضایی تحلیل(. 2108. )میالدح برنامه  .شهرقائم: مطالعه نمونة عاملی؛ تحلیل روش با شهری فقر ف

 .020-013 ،(0)8 ،ریزی فضایی )جغرافیا(

صغر ور؛یشهر ،ییروستا شاه،  یفقرشهر ییفضا عی. توز( 0380.) رضایزنگنه، عل و اکبر؛ ،یزمان یاحد نژاد، محسن؛ ا در شهر کرمان

 .80-40، ص 09، شماره 02دوره  ،یفصلنامه رفاه اجتماع
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 نیک پور و یاراحمدی/…تغییرات فضایی فقر شهری 

سو ستار؛یم ،یصدر مو صغر؛ ،ینیعابد را شان  و ا ضر نژاد، پخ ضا لی. تحل( 0380 )خ ستان آذربا یشهرهای و رتبه بند ییف  جانیا

 .004-023،ص 34شماره ط،یمح شیفصل نامه آما ،یقر شهرف یبر اساس شاخص ها یغرب

 ةیاراک، نشر یفقر شهر ییفضا یها(، گستره0380محسن، ) ،یفشک یوسفیو  ؛دونیفر ،یگازران درضا،یحم ،یزنگانه، احمد، تلخاب

 .83-014، تهران، 0، شمارة 2دورة  ،یطیمخاطرات مح ییفضا لیتحل

سپون،یگر س( 392)الخاندرو  ن ستهای.  شورها یراهبردها ییفقرزدا یا سعه، درحالی مبارزه با فقر در ک صر موفق تو  ان،یترجمه نا
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