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چکیده اطالعات مقاله         
 نیترمهمای را به وجود آورده است که برنامه شهرگرایی و شهرنشینی مشکالت عمدهرشد شتابان و بی 

ای داشته زدههای اخیر رشد و توسعه شتابشهر اشاره کرد. شهر یاسوج در دههتوان به فقر ها میآن

 رسیده است. 1311نفر در سال  130132به  1301نفر در سال  131طوری که جمعیت آن از است به

های شهر های فقر شهری در سطح بلوکاز پژوهش حاضر نیز بررسی و تحلیل فضایی شاخص هدف

باشد. تحلیلی می -حاضر از نوع هدف کاربردی و از نوع روش نیز توصیفی پژوهش باشد.یاسوج می

های آماری های خام نیز از بلوکو داده ایاطالعات مورد نیاز نیز از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه

 Excelهای فقر شهری در محیط شهر یاسوج به دست آمده است. ابتدا شاخص 1311سال 

گیری شدند و در نهایت شاخص تلفیقی فقر شهری صورت تلفیقی وزنپس بهسازی شدند. سمقیاسبی

های محلی آماره های تلفیقی فقر شهری از مدلمنظور بررسی و تحلیل شاخصبه دست آمده است. به

استفاده شده  Arc Gisها در محیط گیری و تلفیق این شاخصهای داغ، تحلیل روند شکلموران، لکه

رب های غای بودن فقر شهری در بلوکز این تحقیق بیانگر باال بودن امتیاز و خوشهاست. نتایج حاصل ا

باشد. های مرکزی شهر یاسوج میو شمال غربی شهر یاسوج و پایین بودن امتیاز فقر شهری در بلوک

به عبارتی منطقه یک در شهر یاسوج در دسته متوسط تا فقیر قرار دارد. منطقه دو و سه، متوسط تا 

های فقر شهری در ی مرفه و در نهایت منطقه چهار در دسته خیلی فقیر از نظر پراکندگی شاخصخیل

 شهر یاسوج قرار دارد.
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  مقدمه
درصد جمعیت  31تنها  1591طوری که در سال بهکند های اخیر فرایند شهرنشینی سریعی را تجربه میدنیا در دهه  

از طرفی این رشد شتابان  .(UN, 2014) دیدرصد رس 94جمعیت شهرنشین به  2114اند ولی در سال دنیا شهرنشین بوده

رشد شتابان شهرنشینی و  نیا .(United Nations, 2018)است مربوط به کشورهای در حال توسعه  شهرنشینی عمدتاً

یر های فراگشهرگرایی در کشورهای در حال توسعه یکی از دستاوردهای بزرگ فرهنگ و تمدن بوده است و یکی از پدیده

ها ترین آنرود؛ و همچنین پیامدهای نامطلوب زیادی نیز داشته است که یکی از مهماجتماعی در عصر حاضر به شمار می

کشورهای در حال توسعه با سرعت و حجم بیشتری در حال گسترش است )لطفی و حسنعلی فقر است. این پیامد در 

ها های دولت محلی برای ارائه خدمات و زیرساختطور معمول از ظرفیت(. در این کشورها رشد شهری به1351 زاده،

شهری  این (.2119کاران،)دوکی و هم دهدبیشتر است که این امر فقر شهری و نابرابری را در داخل شهر افزایش می

های ترین چالش. شهری شدن فقر از بزرگ(Ravallion et al, 2007) شدن روزافزون باعث شهری شدن فقر شده است

توسعه جهانی است که در صورت تداوم روند نامطلوب کنونی، طی سه دهه آتی سه میلیارد نفر ساکن نواحی فقیرنشین 

های بسیاری از فقر شهری معضلی چند بعدی است که افراد را با محدودیت (.1351 خواهند بود )نیکپور و همکاران،

های ناسالم مندی از مسکن و خدمات مناسب، محیطهای شغلی و درآمدی، عدم بهرهجمله: دسترسی محدود به فرصت

کند )موحد و آموزشی مواجه می یکارهای حمایتی، بهداشت و مندی از خدمات تأمین اجتماعی و سازو خشن و عدم بهره

پذیری و اغلب فقرا نیز به منتهای درجه آسیب کند(. فقر و تبعات منفی آن توسعه انسانی را محدود می1359 و همکاران،

 گذاران و مدیران شهریاند. اکنون اندیشمندان، سیاستهای طبیعی مواجهدر حوزه سالمت، آشفتگی اقتصادی و بیماری

های ذعان دارند که ریشه بیشتر مسائل اجتماعی شهرها، تمرکز فقر است بنابراین توجه بسیاری از مطالعهبه این نکته ا

های ناشی از فقر بسیار گسترده (. صدمه1354 تجربی بر نواحی شهری فقیر معطوف شده است )فرهادی خواه و همکاران،

محیطی و امنیتی تهدید قتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستمدت است؛ در واقع فقر پایداری شهرها را در ابعاد او طوالنی

است  تیساز بروز انحرافات اجتماعی و بستر مناسبی برای وقوع جرم و جنا؛ و زمینه(Gray & Moseley, 2005)کند می

و  درآمدهای کشورهای کمترین هدفدر واقع یکی از مهم و کاهش فقر یک نگرانی جهانی(. 1353)عزیزی و همکاران، 

ها و چگونگی های فقرزدایی به همان اندازه که به سیاستبرنامه تیموفق .(Simler, 2003)است المللی مؤسسات مالی بین

 (.1353خلج و یوسفی، دارد )های آن نیز بستگی شناسایی دقیق پدیده فقر و معرف به ها وابسته است،اجرای برنامه
در ایران شهرنشینی با روندی شتابان همراه بوده و این رشد شتابان مسائل و معضالت بسیاری را برای شهرهای کشور  

های اجتماعی و اختالف شدید امر پدیده فقر شهری و نابرابری نیا(. 1354روستایی و همکاران، است )به دنبال داشته 

ه ک طوریبه ای جهان سومی بر زندگی شهری عارض کرده است؛های زندگی شهرهطبقاتی را به مثابه یکی از ویژگی

مدت و هم در راهبردهای درازمدت های کوتاهریزی کشور هم در برنامههای کالن نظام برنامهمبارزه با آن یکی از سیاست

طوری که ای داشته است بهزدههای اخیر رشد و توسعه شتاب. شهر یاسوج در دهه(Simler, 2003) شودقلمداد می

هکتار در  9رسیده است؛ از نظر مساحت نیز از  1359نفر در سال  134932به  1349نفر در سال  531جمعیت آن از 

با این رشد سریع شهری،  همزمان (.1351عبدالی و همکاران، است )رسیده  1359هکتار در سال  1122به  1349سال 

 باشد.پژوهش شناخت وضعیت و الگوی فقر شهری یاسوج میفقر شهری نیز افزایش یافته است. هدف از انجام این 

 و پیشینه پژوهش نظری مبانی
 مبانی نظری 

های گوناگونی از فقر بسته به شرایط مکانی و زمانی مختلف؛ بررسی ادبیات فقر حاکی از آن است که تاکنون تعریف

(. تعریف فقر شهری 1311زیبایی و شیروانیان، است )بیان و براساس آن معیارهای گوناگونی برای سنجش فقر ارائه شده 

و اینکه  استشد که زندگی در مناطق شهری متأثر از پول که تعریفی بسط یافته است، قویا بر این بازشناسی بنا می
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 نهادهای دولتی دارای اشتراک در انواع و سطوح مختلف، کانون ید رشد اقتصادی و قدرت سیاسی،شهرها مراکز مورد تأی

(. فقر شهری 1355پورترکارونی و شارع پور، شوند )المللی محسوب میرسانی بینهای غیردولتی و نهادهای کمکنسازما

درآمد های اقتصاد بیشتر برای مهاجران کمهای اقتصادی نیست و شهرها فرصتبه معنای ناتوانی انجام فعالیت ضرورتاً

های مشارکت برای اداره شهری، برخورداری از خدمات و فرصتهای محدودی را در آورند و در مقابل فرصتفراهم می

(. زندگی در شهرهای فقرزده به معنی اقتصادی است که تولید آن برای زنده ماندن 1314محمدی، سازد )توسعه محیا می

 ,Fay)هد داز طریق بازار کار و از دست دادن کار رخ می است، فقر شهری انتقال شوک اقتصادی کالنی است که معموالً

قر در فضایی ف تبلور یابد، تبلور فضایی فقر در شهرهاست.. آنچه در مقوله فقر در حوزه مطالعات شهری اهمیت می(2005

ی با نشینهای ناکارآمد، اسکان غیررسمی و حاشیههای فرسوده، بافتهای فقر، بافتگیری و بسط گسترهقالب شکل

اهده هایی از این دست مشمشکالت حاد مهاجران فقیر، بیکاری، اشتغال کاذب، بار تکفل سنگین، خشونت، ناامنی و نمونه

هایی دارد که عبارتند از: مهارت کم، فقر شهری ویژگی (.1353یی و همکاران، رضا؛ 1351بمانیان و همکاران، شود )می

ل های اجتماعی؛ بیکاری جوانان مشکدستمزد ناچیز و بیکاری گسترده؛ محل کار بیشتر در بخش غیررسمی و بدون بیمه

ی هامشخصه. از دیگر (Baker et al, 2008)ندارد بزرگی است که با مسائل اجتماعی مرتبط است؛ امنیت اجتماعی وجود 

سوادی و دسترسی محدود به امکانات بهداشتی است که از مسائل اقتصادی، فقیران، درآمد کم و کمبود بهداشت و نیز بی

های ناسالم و خشن و بهره نبردن از خدمات ها را با محیطچنین آناجتماعی، سیاسی و فرهنگی ریشه گرفته است. هم

دنبال اهمیت موضوع  به .(Duclos, 2006)کند کارهای حمایتی بهداشتی و آموزشی مواجه می و تأمین اجتماعی و ساز

برگزار و نهاد جهانی  «روند رو به گسترش فقر شهری»، اجالس جهانی فلورانس با عنوان 1557فقر شهری در سال 

شد. هدف از برگزاری این همایش ایجاد چارچوب  سیتأس« 1همایش جهانی درباره فقر شهری یا ایفاپ »جدیدی به نام 

(. تبیین 1311جواهری پور، است )و بستری برای ایجاد آگاهی و مبادله تجربه در زمینه مبارزه با فقر شهری بوده 

دگاه اند. از دیهای خود را بیان کردهها و اندیشمندان بسیاری دیدگاهگیری فقر شهری، مکتبهای شکلگیری علتشکل

ها عدم مطابقت سود ها عدم توجه به سود فردی، عدم وجود بازار آزاد و رقابت و دخالت دولت، از دیدگاه لیبرالسیککال

شخصی با سود اجتماعی، از دیدگاه مارکس مالکیت خصوصی، از دیدگاه آنارشیسم اجتماعی وجود رقابت و از دیدگاه 

ای یشهطور ره وجود آمدن فقر است. دیدگاه رادیکالی فقر را بهدولت رفاه عدم رشد اقتصادی از طریق صنعتی شدن علت ب

ود شهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی عادی متبلور میداند که در ارتباطناشی از شرایط ساختار اقتصاد سیاسی می

  (.1357روستایی و همکاران، )

 پژوهش پیشینه

اجتماعی فقر شهری  یهاشهری و مسکن به تحلیل شاخصدر پژوهشی با عنوان فقر  2111هیزان و همکاران در سال 

فقر  زانی. مکنندیفقیرنشین زندگی م یهاجمعیت کشور مالزی در محله %7دهنده آن است که اند. نتایج نشانپرداخته

در پژوهشی فقر  2117حنجال در سال  /.% است.3 دیو میزان فقر شد %2جمعیت مناطق شهری در کشور مالزی حدود 

یافته در شهرهای آمریکا و کانادا را مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده است که فقیر شهر تمرکز یافته در شهرهای  تمرکز

شهری با استفاده از معیارهای گیری فقر درونبا اندازه 2119ژان دوکی و همکاران در پژوهشی در سال  کانادا بیشتر است.

بر  که فقر شهری انددهیاز دور در شهر مدئین کلمبیا به این نتیجه رس های سنجشبافت و پوشش زمین مشتق از داده

دو اصل استوار است: نخست ویژگی فیزیکی هر سکونتگاه شهری بازتابی از نظام اجتماعی است؛ دوم افرادی که در نواحی 

 دیگرند.شبیه به یکهای جمعیتی از لحاظ وضع کالبدی مسکن و موقعیت اجتماعی و ویژگی کنندیفقیر شهری زندگی م

چند  یکردیهای فقر در محالت با سطح فقر متوسط، روسازی پویاییبا عنوان مدل 2111در تحقیق خود در سال  1رن

ا شهری آمریکگیرد که در نواحی کالنسطحی، فرایند گذار محالت متوسط به چرخه فقر را بررسی کرده و نتیجه می

                                                            
1. Ren 
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وان این است که ت زندگی قابل تبیین است. مبنای تئوریکی این مطالعه فرایند گذار محالت با مدل کالسیک چرخه

برند کند و خانوارهایی که در حال حاضر در فقر متوسط به سر میاقتصادی خانوارها و محالت در طول زمان افت می

بله و بنابراین بهترین راه مقافقیر با درجه فقر باال تبدیل شوند.  های کامالًپتانسیل آن را دارند که در آینده به خانواده

ف کنیم، فقیر کش فقیر به طبقه خانوارهای کامالً های نسبتاًمبارزه با فقر این است که الگوهای تغییرات فقر را از خانواده

فقیر، منبع اصلی محالت با فقر باال در آینده هستند را  باید شواهد کافی برای اثبات این مدعا که محالت نسبتاً نیهمچن

های کالبدی در در پژوهشی به تحلیل فضایی فقر شهری از لحاظ شاخص (1411)گردآوری کنیم. غالمی و مهدنژاد 

ا و تهای باالتر از میانگین در مرکز های دارای ارزشاند که محلهاند و به این نتیجه رسیدهکالنشهر اصفهان پرداخته

 نیکپور و اند.تر از میانگین در شرق کالنشهر اصفهان قرار گرفتههای دارای ارزش پایینحدودی در جنوب شهر و محله

ان اند و نتایج نشبه ارزیابی تغییرات فضایی فقر شهری در نورآباد ممسنی پرداخته 1411یاراحمدی در تحقیقی در سال 

ای و خودهمبستگی فضایی دارد و بررسی روند تغییرات نشان ی توزیع خوشهداده است که فقر در نورآباد ممسنی الگو

در پژوهشی  1351زاده در سال لطفی و حسنعلی داده است که هم پهنه مرفه و هم پهنه فقر روند افزایشی داشته است.

با الگوی  فقر شهری اند که مقادیر شاخص تلفیقیبه تحلیل فضایی فقر در فضاهای شهری نورآباد به این نتیجه رسیده

اند و همچنین براساس های فقر در قسمت شمالی شهر متمرکز شدهای در شهر نورآباد توزیع شده است و خوشهخوشه

درصد جمعیت شهر نورآباد فقیر و خیلی فقیر هستند. فرهادی خواه و همکاران  91بندی شاخص تلفیقی فقر شهری، پهنه

د که اناند و به این نتیجه رسیدهدر محالت شهر مشهد پرداخته یضایی فقر شهردر پژوهشی به تحلیل ف 1354در سال 

دهد ای فقر نشان میکند. توزیع خوشهای تبعیت میالگوی توزیع محالت فقیرنشین در شهر مشهد از الگوی خوشه

در  1359در سال  زاده و همکارانابراهیم ترین خوشه فقر شهری در بخش شرقی شهر مشهد تمرکز یافته است.بزرگ

های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در کالنشهر تهران به این نتیجه پژوهشی با عنوان راهبرد تعدیل فقر در محله

ها در بافت فرسوده درون ، از تمرکزگرایی آن1351تا  1379یابی فقرای شهری در شهر تهران از سال اند سازمانرسیده

یابی فضایی ها را مطرح کرده است که سازمانای این فرضیهدر مطالعه 1354در سال  اسکندری ثانی شهر حکایت دارد.

فقرا در کالنشهر تهران به سمت همگرایی و تمرکز، در حرکت بوده و نیز توسعه اجتماعات محلی با رهیافت توانمندسازی، 

 ی و تحلیل داده با استفاده از پرسشنامهشود. محقق برای اثبات فرضیه دوم به گردآورموجب رهایی از تله فضایی فقر می

ید أیدو فرضیه این تحقیق ت تهران پرداخته است و در نهایت هر 15آباد در منطقه های آماری در محله نعمتو تکنیک

 شدند.

 پژوهش روش
ن جامعه آماری ای تحلیلی است. -رویکرد حاکم بر فضای تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق توصیفی

های آماری و ای و حاصله از بلوکصورت اسنادی و کتابخانهها بهآوری دادهروش جمع .تحقیق شهر یاسوج بوده است

 Excelافزار های مورد بررسی در نرمبه همین منظور ابتدا شاخصبوده است.  1359طرح تفصیلی شهر یاسوج در سال 

ست یاسوج( به د) یشهرها، شاخص تلفیقی فقر آمده، سپس با تلفیق این شاخص به دستها مقیاس شدند و وزن آنبی

 های داغ، ترسیمهای تحلیل آماره موران محلی، تحلیل لکههای فقر شهر از روشآمده است. برای تحلیل و بررسی شاخص

 هب داغ هایلکه نقشه تبدیل با پرداخته شده است. Arc Gis طیمحها در نیمرخ سه بعدی و ترسیم تحلیل روند شاخص

فتگی یاسازی فازی با شاخص توسعهمقیاسشود. روش بیبندی شاخص تلفیقی فقر شهری انجام میالیه رستر، پهنه

 سو وهای به کار رفته در پژوهش همباشد، با این تفاوت که در این روش الزم نیست که همه شاخصموریس مشابه می

های مثبت با استفاده . شاخصشوندمقیاس میای مجزا بینفی هر کدام با رابطههای مثبت و مجهت باشند و شاخصهم

 شوند.مقیاس می( بی2رابطه )های منفی با استفاده از ( و شاخص1رابطه )از 

(1) 
𝑛𝑖𝑗 =

𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑗
𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑗

𝑚𝑖𝑛
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(2) 
𝑛𝑖𝑗 =

𝑎𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑖𝑗

𝑎𝑗
𝑚𝑎𝑥 − 𝑎𝑗

𝑚𝑖𝑛
 

بیشترین مقدار هر متغیر 𝑎𝑗𝑚𝑎𝑥 کمترین مقدار هر متغیر و  𝑎𝑗𝑚𝑖𝑛متغیر،𝑎𝑖𝑗 مقیاس شده، مقدار بی𝑛𝑖𝑗 در این دو رابطه، 

  (.1354)اصغرپور،  باشدمی
 های فقر شهری مورد استفاده در پژوهش: شاخص1جدول 

 منبع هاشاخص یفقر شهرابعاد 

 

 

 

 

 اقتصادی

 1354بزرگوار و همکاران  عمومیمیزان فعلیت 

 1357نیکپور و همکاران  درصد تعداد افراد شاغل در هر خانوار

 1351بمانیان و همکاران  بار تکفل واقعی

 1353رضایی و همکاران  درصد اشتغال کل

 1359زبردست و رمضانی  درصد اشتغال مردان

 1359زبردست و رمضانی  درصد اشتغال زنان

 1353رضایی و همکاران  بیکاری کلدرصد 

 1359روستایی و همکاران  درصد بیکاری مردان

 1359روستایی و همکاران  درصد بیکاری زنان

 

 

 اجتماعی

 1353رضایی و همکاران  نسبت جوانی

 1354بزرگوار و همکاران  نسبت سالخوردگی

 1351بمانیان و همکاران  نسبت جنسی

 1354بزرگوار و همکاران  متوسط بعد خانوار

 1357نیکپور و همکاران  درصد مهاجران وارد شده

 1357نیکپور و همکاران  درصد افراد بدون همسر

 1354روستایی و همکاران  ی کلسوادیبدرصد 

 1353رضایی و همکاران  درصد اشتغال به تحصیل

 

 

 

 کالبدی

 1354بزرگوار و همکاران  تراکم نفر در واحد مسکونی

 1353رضایی و همکاران  تراکم خانوار در واحد مسکونی

 1359موحد و همکاران  تراکم اتاق در واحد مسکونی

 1359 یرمضانزبردست و  متر 91 کمتر ازدرصد واحدهای مسکونی 

 1354ی و همکاران صدر موسو درصد واحدهای مسکونی استیجاری

 1357همکاران نیکپور و  درصد واحدهای مسکونی با مصالح کم دوام

 1357همکاران نیکپور و  درصد واحدهای مسکونی با یک اتاق

 1357همکاران نیکپور و  درصد واحدهای مسکونی فرسوده

 1357منبع: نیکپور و همکاران،

 محدوده مورد مطالعه
دقیقه طول شرقی  39درجه و  91یاسوج از شهرهای استان کهگیلویه و بویر احمد و مرکز این استان است و در  شهر

 تیموقعتوان ( می1در شکل )متری از سطح دریا واقع شده است.  1111عرض شمالی در ارتفاع  قهیدق 14درجه و  31و 

که با  ای استگونهموقعیت جغرافیایی شهر یاسوج به. توان مشاهده کردرا میدر سطح کشور و استان  اسوجیشهر  ینسب

فاصله( مرتبط  لومتریک 141)حدود  رمیفاصله(، سم لومتریک 11های اصلی منطقه نظیر اردکان )حدود سایر سکونتگاه

باشد و از طریق مسیر میمند به سمیرم و از همین راه به اصفهان متصل شده است. بیشترین محدوده از سطح شهر می

دهد. از کل پهنه را به خود اختصاص می درصد 1/41 متر قرار دارد که حدود 1191تا  1111اسوج در طبقه ارتفاعی از ی

های باشد که تأثیرات خاصی از موقعیت قرارگیری در بستر خود از پهنهشهر یاسوج یکی از شهرهای مرتفع کشور می
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های نواری حاشیه شرقی و از شمال تا جنوب قرار در بخشطور مشخص های مرتفع شهر بهمجاور پذیرفته است. بخش

چه از شرق به غرب به فاصله طولی افزوده  باشد و هرصورت کلی ناحیه غربی شهر دارای ارتفاع کمتری میگرفته است. به

لت عهای جنوبی سطح شهر به محسوسی کاسته خواهد شد. در بخش طورشود از ارتفاع سطح زمین و نیز شیب اراضی به

شود. به غیر از این نواحی، سطوح ارتفاعی هایی که وجود دارد ارتفاع از سطح دریاهای آزاد بیشتر دیده میوجود ناهمواری

ندی شهرهای فرادست شهر یاسوج دارای ببراساس آخرین تقسیم شود.های دیگر شهر متفاوت باشد دیده نمیکه با بخش

است. منطقه یک شهر یاسوج مرز شرقی شهر را ایجاد نموده است، منطقه دو حدود شمالی شهر  محله 23و  منطقه 4

قرار دارد، منطقه سه در حدود جنوبی شهر قرار دارد و منطقه چهار حدود غربی شهر یاسوج را تشکیل داده است )طرح 

 (.1355توسعه و عمران شهر یاسوج، 

 
 کشور و استان. موقعیت نسبی شهر یاسوج در سطح 1شکل 

 
 (1354های آماری شهر یاسوج )موقعیت نسبی شهر یاسوج در سطح کشور و استان، . دو بلوک2شکل 
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 و بحث  هایافته
( به 2( و )1رابطه )براساس  Excelهای فقر شهری در شهر یاسوج در محیط منظور بررسی شاخص و زیر شاخصبه

( ذکر 2شماره )گیرد. نتایج حاصل از این بررسی در جدول گیری صورت میها وزنسازی و سپس با تلفیق آنمقیاسبی

 شده است.
 های فقر شهری مورد مطالعه در شهر یاسوجمقیاس شده و وزن زیرشاخص. شاخص، زیرشاخص، بی2جدول 

 شاخص
 زیرشاخص

مقیاس بی

 شده

وزن زیر 

 شاخص
 زیر شاخص شاخص

مقیاس بی

 شده

وزن 

 زیرشاخص

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

 

 

 

 

 

  111119 113312 نسبت جوانی

 

 

 

 اقتصادی

 112113 112111 درصد بیکاری کل

 111297 113927 درصد بیکاری زنان 111115 113313 نسبت جنسی

نسبت 

 سالخوردگی

درصد بیکاری  111354 113437

 مردان

113412 111293 

 111111 113317 فعالیت عمومی 111241 112594 بعد خانوار

ی سوادیبدرصد 

 کل

افراد شاغل در هر  111131 112519

 خانوار

112149 111541 

درصد مهاجران 

 وارد شده

113417 111119  

 

 

 

 

 

 

 

 کالبدی

درصد واحدهای 

 مسکونی فرسوده

113741 111212 

درصد افراد بدون 

 همسر

واحدهای درصد  111157 113251

 مسکونی کم دوام

111447 115717 

درصد اشتغال به 

 تحصیل

تراکم نفر در واحد  111114 113471

 مسکونی

112573 111293 

 

 

 

 

 اقتصادی

درصد بارتکفل 

 واقعی

تراکم خانوار در  111124 113271

 واحد مسکونی

113333 111114 

تراکم اتاق در واحد  111211 114124 درصد اشتغال کل

 مسکونی

111353 113774 

درصد اشتغال 

 مردان

تعداد واحدهای  111197 113413

مسکونی کمتر از 

 متر 91

112114 114431 

درصد اشتغال 

 زنان

تعداد واحدهای  111195 113312

 مسکونی استیجاری

114121 111527 

های اجتماعی فقر شهر در شهر یاسوج، درصد اشتغال به توان گفت که در بین زیر شاخص( می3براساس شکل )

مقیاس شده را داراست. همچنین زیر شاخص نسبت ( درصد بیشتر مقدار عددی بی113471تحصیل با مقدار عددی )

های اجتماعی به خود اختصاص داده ( درصد بیشترین مقدار را در بین زیر شاخص111354) یوزنسالخوردگی با مقدار 



 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش        67
 

 پیوسته گر و همکاران /بررسی و تحلیل فضایی فقر شهری 

 

( 111119) یجوان( درصد و کمترین مقدار وزنی را نسبت 112594) خانوارمقیاس شده، بعد است. کمترین مقدار بی

 د.روتوان گفت که جمعیت شهر یاسوج رو به سالخوردی پیش میمی نیبنابرادرصد را دارند. 

 
 های اجتماعی فقر شهری مورد مطالعه در شهر یاسوجمقیاس شده زیرشاخص. وزن و بی3شکل 

( 114124) کلهای بی مقیاس شده در شهر یاسوج اشتغال توان بیان کرد که در بین زیرشاخص( می4براساس شکل )

همچنین در بین اوزان به دست ( درصد کمترین مقدار عددی را دارا هستند. 112111) کلدرصد بیشترین و بیکاری 

 یعموم( درصد بیشترین و فعالیت 112113) کلهای اقتصادی فقر شهری در شهر یاسوج، بیکاری آمده از زیرشاخص

توان نتیجه گرفت که سطح فعالیت عمومی در سطح شهر ( درصد کمترین مقدار عددی را دارند. بنابراین می111111)

غال برای همه افراد فراهم نیست به همین مقدار درصد وزن بیکاری کل در شهر یاسوج بسیار کم هست و زمینه اشت

 یاسوج باالست.

 
 های اقتصادی فقر شهری مورد مطالعه در شهر یاسوجمقیاس شده زیرشاخص. وزن و بی4شکل 

تعداد  های فقر شهری در شهر یاسوج، زیرشاخصتوان نتیجه گرفت که در بین زیرشاخصیم( 9براساس شکل )

( 111447) دوام( درصد بیشترین و زیر شاخص تعداد واحدهای مسکونی کم 114121) یجاریاستواحدهای مسکونی 

احدهای مسکونی مقیاس شده به خود اختصاص دادند. همچنین زیرشاخص تعداد وکمترین مقدار عددی در زمینه بی

( درصد کمترین میزان اوزان 111114) یمسکون( درصد بیشترین و زیرشاخص تراکم خانوار در واحد 115717) دوامکم 

0

0/2

0/4

زیرشاخص های اجتماعی

بی مقیاس شده وزن زیر شاخص

0

0/2

0/4

0/6

درصد 

بارتکفل

واقعی

درصد 

اشتغال 

کل

درصد 

اشتغال 

مردان

درصد 

اشتغال 

زنان

درصد 

بیکاری 

کل

درصد 

بیکاری 

زنان

درصد 

بیکاری 

مردان

فعالیت 

عمومی

افراد شاغل

در هر 

خانوار

زیرشاخص های اقتصادی

بی مقیاس شده وزن زیر شاخص
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توان نتیجه گرفت که در بخش کالبدی شهر یاسوج از نظر فقر شهری از مساکن می بنابراین را به خود اختصاص دادند.

 مساکن این شهر و تراکم خانوار در درون این مساکن تناسبی وجود ندارد. استانداردی برخوردار نیست و همچنین بین

 
 های کالبدی فقر شهری مورد مطالعه در شهر یاسوجمقیاس شده زیرشاخص. وزن و بی9شکل 

 های فقر شهریتحلیل آماره موران محلی برای تلفیق شاخص

مدل  عنوانبه (Cluster and Outlier Anselin) 2محلیبندی شاخص تلفیقی فقر شهری از آماره موران منظور خوشهبه

های فقر دهد که خوشهاستفاده شده است. نقشه خروجی حاصل از این ابزار به ما نشان می Arc Gis افزارنرمدر محیط 

 های آن کجاست.گیری است و محدودهدر کجای شهر در حال شکل

گیری فقر شهری در شهر یاسوج در ضلع غرب و شمال غربی شکلتوان گفت که بیشترین مقدار ( می4براساس شکل )

ضلع شرق و شمال شرقی یا به  در گیری است.آن است یا به عبارتی بیشتر در منطقه چهار شهر یاسوج در حال شکل

طور متوسط ظهور پیدا کرده است. در حالی که در قسمت مرکزی این شهر عبارتی منطقه یک این شهر، فقر شهری به

تواند ناشی از این باشد که در مناطق غرب و شمال غربی گیری است. این عامل میر شهری کمتری در حال شکلفق

هر تعداد مساکن این ش نیشتریبیاسوج چون تعداد مساکن با مصالح کم دوام یا فرسوده بیشتری وجود دارد. همچنین 

اینکه در مرکز شهر قرار دارند  خاطر بهو منطقه سه  در منطقه چهار این شهر قرار دارد. مناطق مرکزی چون منطقه دو

در منطقه سه  و مساکن نوساز با مصالح بادوام وجود دارد و از آنجایی که مراکز آموزشی و فرهنگی بیشتری مخصوصاً

ی ومهای عمچون دانشگاه یاسوج وجود دارد از درصد باالیی از اشتغال به تحصیل، با سوادی و میزان باالیی از فعالیت

 در این مناطق از فقر شهری کمتری برخوردار باشد. وجود دارد. در نتیجه وجود این عوامل باعث شده

                                                            
2 . Analysis Local Moran 
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 های فقر شهری در شهر یاسوج. تحلیل آماره موران محلی برای تلفیق شاخص4شکل 

 های فقر شهریهای داغ در باب تلفیق شاخصتحلیل لکه

 Hot Spot Analysis) داغهای از ابزار تحلیل لکه یاسوج در سطح شهر بندی شاخص تلفیقی فقر شهریمنظور پهنهبه

Getis - Ord Gi) افزار در محیط نرمArc Gis  را برای کلیه  (ارد جی -گتیس )استفاده شده است. این تحلیل آماره

نشان داد که در کجا توان محاسبه شده می Zنماید. همچنین با توجه به امتیاز ها محاسبه میعوارض موجود در داده

های داغ با رنگ قرمز نشان داده بزرگتر باشد، لکه Zاند. در واقع هرچه امتیاز بندی شدهها با مقادیر زیاد یا کم خوشهداده

منفی و معنادار از نظر آماری، هرچه  Z مورد در. باشدمی شاخص یک زیاد مقادیر بودن ایخوشه دهندهشوند که نشانمی

بودن مقادیر کم یک  ایخوشه دهندهنشانشوند که می های سرد با رنگ آبی نشان دادهکوچکتر باشد، لکه zامتیاز 

 (.1351عسگری، ) استشاخص 

در قسمت غرب یا شمال غرب شهر یاسوج یا به عبارتی در  Zتوان بیان نمود که بیشترین امتیاز ( می7براساس شکل )

ای بودن شاخص فقر شهر در این منطقه است زیرا در این منطقه منطقه چهار شهر یاسوج وجود دارد که بیانگر خوشه

و در قسمت جنوب  Zدرصدی با تراکم باال وجود دارد. در حالی که کمترین میزان امتیاز  55های داغ و قرمز رنگ لکه

های فضایی سرد و آبی ای بودن فقر شهر در این منطقه است و خوشهمرکز شهر یاسوج قرار دارد که بیانگر کم خوشه

 رنگ در این منطقه صورت گرفته است.

 
 های فقر شهری در شهر یاسوجهای داغ در باب تلفیق شاخص. تحلیل لکه7شکل 
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 های فقر شهریترکیب تلفیقی شاخص

ه رنگ آید. در این نقشهای فقر شهری به وجود میداغ رستر گرفته شود نقشه ترکیبی از شاخص لکه زمانی که از نقشه

 دهد.زرد طبقه خیلی مرفه، رنگ سبز طبقه متوسط، رنگ آبی طبقه فقیر و رنگ قرمز طبقه خیلی فقیر را نشان می

های تلفیقی فقر بندی شاخص( در پهنه9و  4، 3، 2، 1) یآمارهای توان گفت که بلوک( می1بنابراین براساس شکل )

ها در منطقه یک شهر یاسوج قرار دارند. شهری در شهر یاسوج از شرایط فقیر تا متوسطی برخوردار هستند این بلوک

های تلفیقی فقر شهری در شهر یاسوج در حالت بندی شاخص( در پهنه12و  11، 11، 5، 1، 7، 4) یآمارهای بلوک

( نیز 17و  14، 19، 14 13) یهاها در منطقه دو شهر یاسوج قرار دارند. بلوکط تا خیلی مرفه قرار دارند این بلوکمتوس

 ها در منطقه سهبندی شاخص فقر شهری در شهر یاسوج در شرایط متوسط تا خیلی مرفه قرار دارند این بلوکدر پهنه

بندی شاخص تلفیقی فقر ( نیز در پهنه23و  22، 21، 21، 15، 11) یآمارهای شهر یاسوج قرار دارند. و در نهایت بلوک

توان ها در منطقه چهار شهر یاسوج قرار دارند. بنابراین میشهری در شهر یاسوج در حالت خیلی فقیر قرار دارند. این بلوک

ر ی مرفه قرار دارند دنتیجه گرفت که در بین چهار منطقه شهر یاسوج منطقه سه و منطقه دو در شرایط متوسط تا خیل

 حالی که منطقه یک و منطقه چهار در شرایط فقیر تا خیلی فقیر قرار دارند.

 
 های فقر شهری در شهر یاسوج. ترکیب تلفیقی شاخص1شکل 

 یفقر شهر یقیروند شاخص تلف لیتحل

 و زیر ابزار Explore Dataدر زیر ابزار  Trend Analysisهای شاخص تلفیقی فقر شهری از ابزار برای بررسی روند داده

Geostatistical Analyst  در نوار ابزارGA افزار در محیط نرمArc Gis  .روند شاخص تلفیقی ( 5شکل )استفاده شده است

عمودی، موقعیت مکانی و ارزش )شاخص تلفیقی فقر  یهالهیمهر یک از  نقشهدهد. در این فقر شهری را نشان می

یر تصوجنوبی به  -شمالی یهاصفحهها درون دهند. این بلوکبرداری شده را نشان میهای نمونهکدام از بلوک شهری( هر

شده است  دهیها کشخط متناسب با روند موجود در آن کیها(، ها )صفحهکدام از آن اند و در سرتاسر هرشدهکشیده 

 نقشهو آبی در  قرمزخط دهد. جنوبی( را نشان می -یرنگ، روند شمال یو خط آب یغرب -یرنگ، روند شرق قرمز)خط 

غربی  -های شاخص تلفیقی فقر شهری هم در جهت شرقیدهنده این موضوع هستند که روند موجود در دادهزیر، نشان

غربی بیشتر از  -ها در سمت شرقی جنوبی افزایش چشمگیری داشته است؛ هرچند روند داده -و هم در جهت شمالی

 .وبی بوده استجن -شمالی 
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 های تلفیقی فقر شهری در شهر یاسوج. تحلیل روند شاخص5شکل 

 گیرینتیجه
 در یزیربرنامهدر  یاست که سـع ایدهیدرست از آن پد« شناخت» یابرنامهدر هر  تیموفق یاصل شرطشیپاصوالً 

ه که رفت شیصورت نگرفته و به نحوی پ یدرستبهشناخت  نیا ییفقرزدا یهابرنامهدر  رسدیم. به نظر میجهت آن دار

 یامسئلهدستکم  ایاست و  یاجتماع یامسئلهاست. چراکه فقر  خود قرار داده ریرا تحت تأث ندهایو فرا هابرنامهتمام 

ابزار  که کندیمبا ابزاری اقتصادی حل کرد. منطق استدالل  صرفاً توانینممسئله را  نیاست و چن یاجتماع-اقتصادی

رداخت عوامل فقر شهری پ ییبه شناسا دیابتدا با هریبردن مسـئله فقر ش نیبرای از ب نیمناسب اهداف باشد. همچن دیبا

که از  یمناطق ییبه شناسا تواندیمفقر شهری  ییفضا لیتحل یطورکلبه. دیریتا برای کاهش آن اقدامات الزم انجام پذ

ابرابری ن انهآگاه یهااستیسو  ماتیمناطق و اتخاذ تصم نیا یابیمکاننامناسب برخوردار هستند کمک کند و با  طیشرا

معضل  نیتربزرگهدف از مجموعه اهداف توسعه هزاره،  نینخست عنوانبهکاهش فقر،  را در فضاهای شهری کاهش دهد.

 جهانی است.

کاهش آن هستند.  یپگذاران همواره در استیو س زانیراست که برنامه ینامطلوب اجتماع یهادهیاز پد یکیفقر 

اند متنوع اریبس یشهر یدارد. نواح یبستگ زیآن ن یهافقر و معرف دهیپد قیدق ییبه شناسا ییفقرزدا یهابرنامه تیموفق

سنجش فقر شهری در  رونیا ازشود. محالت خاص شهری دیده می در مناطق گوناگون و در یتوجهقابل یهاو تفاوت

 سطح فضاهای شهر اهمیت زیادی دارد.

بوده به بررسی فقر شهری در شهر یاسوج پرداخته شده است.  Arc Gisافزار هایی که در نرمدر این تحقیق براساس مدل

اخص ش گیریها و تحلیل روند شکلبندی تلفیقی شاخصهای داغ، پهنههای محلی آماره مورن، لکهو نتایجی که از مدل

دهد که بیشترین خوشه فقر شهری در منطقه چهار شهر یاسوج وجود دارد و فقر شهری به دست آمده است نشان می

 ی فقر شهری در آن وجود دارد.منطقه سه شهر یاسوج کمترین میزان خوشه

 راهکارها و پیشنهادات:

 ها و مکاری با انجمنهای محلی در سطح محالت منطقه یک و چهار شهر یاسوج جهت هتشکیل انجمن

 مسئوالن شهری.

  در منطقه چهار شهر یاسوج برای  (23و  22، 21، 21، 15، 11) محالتتخصیص منابع آموزشی و زیربنایی به

 سطح این محالت. ت و باال بردن سطح سواد و ارتقا مندی ساکنان این محالبهره

  در امور مدیریتی محالت.ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه مشارکت برای نخبگان محلی 
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  استفاده از مصالح با دوام در زمینه ساخت و ساز مساکن در سطح محالت منطقه یک و چهار جهت باال بردن

 سطح کیفیت مساکن.

 های عمومی در سطح محالت جهت جلوگیری از ایجاد شغل کاذب در آن محالت.ایجاد زمینه فعالیت 

 منظور کاهش مشکالت حالت منطقه یک و مخصوصا چهار بهجلوگیری و کنترل ورود مهاجرین به سطح م

 اجتماعی و پایین آمدن تراکم تعداد خانوار در واحدهای مسکونی.

 ی مساکن استیجاری در این مناطق.بهااجارهمنظور کاهش مرمت و نوسازی مساکن فرسوده در سطح محالت به 

 منابع
 کردیبا رو یفقر در محالت شهر لیراهبرد تعد(. 1359صغری. )، پوررمضانو  محمد؛ ،ثانیاسکندری ؛، عیسیزادهابراهیم

 .1-24(، 44)14، و توسعه ایفصلنامه جغراف ،شهر تهران: کالنیمورد یمطالعه یاقتصاد مقاومت

 بر توسعه دیتأکی مقابله با آن با هاافتیرهو  هاچالش(. فقر در کالنشهر تهران، وضعیت، 1354اسکندری ثانی،محمد. )

 ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.اجتماعات محلی، رساله دکتری جغرافیا و برنامه

 ات دانشگاه تهران.های چند معیاره، تهران: انتشارگیری(. تصمیم1354اصغرپور، محمدجواد. )

 ییدر شناسا یاقتصاد یهاصهیخص یابیارز(. 1351، مجیدمنصور. )رضایی، هادی؛ و رضایی رادبمانیان، محمدرضا؛ 

، فصلنامه مدیریت : شهر کاشمر(ی)مطالعه مورد AHPو  Delphiهای با استفاده از تکنیک یفقر شهر یهاگستره

 .193-144(، 11)5شهری، 

، مطالعات ساختار مندنظامو یک مرور  لیفرا تحل(. فقر شهری در ایران؛ 1355پورترکارونی،محمد؛ و شارع پور، محمود. )

  .41-75(، 22)7و کارکرد شهری، 

 .23-31(، 4)2(. چالش جهانی فقر شهری، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 1311جواهری پور،مهرداد. )

ه ، برنامبندی توزیع و شدت فقر چند بعدی در مناطق شهری و روستایی ایرانهنهپ(. 1353لی. )خلج، سکینه؛ و یوسفی، ع

 .45-71(، 4)11ریزی و آمایش فضا، 

ی فقر شهری در شهر یزد، هاگستره(. شناسایی و ارزیابی 1353رضایی، محمدرضا؛ علیان، مهدی؛ و خاوریان، امیررضا. )

 . 477-459(، 3)44ی جغرافیای انسانی، هاپژوهش

 یفقر شهر یابیارز (.1354روستایی، شهریور؛ احدنژاد، محسن؛ اصغری زمانی، اکبر؛ زنگنه، علیرضا؛ و سعیدی، شهرام. )

محله دولت آباد و شاطرآباد  ی)نمونه مورد یعامل لیشهر کرمانشاه با استفاده از مدل تحل یررسمیدر محالت اسکان غ

 .137-144(، 93)15ریزی، ،نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه(1319سال 

(. مقایسه تحلیل آمار فضایی با آمار کالسیک در تحلیل 1357روستایی، شهریور؛ کریم زاده، حسین؛ و زادولی، فاطمه. )

 .193-144(، 31)1ی، امنطقهریزی های اجتماعی فقر شهری تبریز، فصلنامه علمی پژوهشی برنامهشاخص

ی بر نرخ فقر شهری و شهرکالنمتغیرهای اقتصاد  (. بررسی اثرات1311زیبایی، منصور؛ و شیروانیان، عبدالرسول. )

 . 19-34(، 2)3روستایی در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 

کالبدی نواحی شهری براساس -(. تحلیل فضایی1351عبدالی، ابراهیم؛ کالنتری خلیل آباد، حسین؛ پیوسته گر، یعقوب )

 .57-13(، 3) 2انش شهرسازی،شاخص های رشد هوشمند شهری )نمونه موردی شهر یاسوج(. د

(. تحلیلی بر وضعیت فقر شهری مطالعه موردی 1353عزیزی، منصور؛ موحد، علی؛ ساسانپور، فرزانه؛ و کرده، نعمت. )

 .41-71(، 51)23شهر مهاباد، مجله سپهر، 

اطالعات و ارتباطات انتشارات سازمان فناوری تهران: ، ARC GISآمار فضایی با  یهالیتحل. (1351). علیعسگری، 

 .شهرداری تهران

اصفهان،  شهرکالنهای کالبدی در (. تحلیل فضایی فقر شهری از لحاظ شاخص1351غالمی، علیرضا؛ و مهدنژاد، حافظ. )

 .21-31(، 44) 12ریزی شهری، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه

https://journals.usb.ac.ir/?_action=article&au=25052&_au=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://journals.usb.ac.ir/?_action=article&au=25052&_au=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://journals.usb.ac.ir/?_action=article&au=25052&_au=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://journals.usb.ac.ir/?_action=article&au=1237&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://journals.usb.ac.ir/?_action=article&au=1237&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://journals.usb.ac.ir/?_action=article&au=40191&_au=%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C++%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-1232-fa.pdf
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( تحلیل فضایی فقر شهری در سطح 1354)فرهادی خواه، حسین؛ حاتمی نژاد، حسین؛ شاهی، عارف؛ و ظفری، سعید. 

 .17-34، 2(2نمونه مورد مطالعه شهر مشهد، مجله اقتصاد شهری، ) هامحله

ی در فضاهای شهری نمونه موردی شهر نورآباد فقر شهر(. تحلیل فضایی 1355لطفی، صدیقه؛ و حسنعلی زاده، میالد. )

 .192-141(، 41)11ی دانش زمین، هاپژوهشممسنی، 
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