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 چکیده

. باشد هاي آماري شهر بیجار می كهدف این پژوهش، بررسی و تحلیل فضایی فقر شهري در سطح بلو 
هاي  ها از بلوك داده. باشد تحلیلی و بنا بر هدف، کاربردي می -پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفی

همچنین با توجه . بهره گرفته شد Gisافزار  ها از نرم بندي داده شده و براي طبقه آماري مرکز آمار استخراج
ش از نوع منفی و مثبت بودند، بسته به جهت هر شاخص از رابطه هاي موردمطالعه پژوه که شاخص به این

شاخص فقر اقتصادي با  12ابتدا . استفاده شد Excelافزار  مقیاس سازي فازي در نرم مثبت یا منفی روش بی
هاي داغ و خودهمبستگی  فراخوانی شد و با روش لکه Gisافزار  مقیاس شدند و در محیط نرم روش فازي بی

بلوك شهري، که  259توان گفت،  بندي تولیدشده می بر اساس نقشه پهنه. ل فضایی شدندموران تحلی
 279اند،  اند، در پهنه خیلی مرفه شهري قرار گرفته درصد جمعیت شهر را به خود اختصاص داده 80/27

 درصد جمعیت در پهنه متوسط 31/37بلوك و  497درصد از جمعیت شهري در پهنه مرفه،  16/33بلوك با 
بر . اند درصد جمعیت را به خود اختصاص داده 7/1بلوك و  274و نهایتاً پهنه فقیر و خیلی فقیر با مجموع 

صورت  هاي فقر به توان گفت که نحوه پراکنش شاخص اساس نتایج روش خودهمبستگی موران نیز می
 .اند یافته هاي قوي فقر شهري به سمت شمال شرق سوق گونه که پهنه اي است به این الگوي خوشه

  تحلیل فضایی، فقر شهري، شاخص موران، روش فازي، شهر بیجار :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
 2014میلیارد نفر در سال  9/3، به 1950میلیارد نفر در سال  7/0جمعیت شهري جهان، از 

از . میلیارد نفر افزایش خواهد یافت 3/6به  2050بینی سازمان ملل تا سال  رسید و طبق پیش
توسعه خواهد  رفی دیگر، این رشد شتابان جمعیتی، عمدتاً مربوط به کشورهاي درحالط

تا  2015هاي  تقریباً نواحی شهري آسیا و آفریقا تمامی افزایش جمعیت جهان بین سال. بود
شهرها  ذکر دیگر در این روند افزایش تعداد کالن پدیده قابل. را پوشش خواهند داد 2050
میلیون  شهري باالي یک ناحیه کالن 13میالدي تنها  1900ها در سال  بنا بر گزارش. است

نفر جمعیت در جهان وجود داشت و این در حالی است که در بدو ورود به قرن بیست و 
میلیون نفر وجود داشته است  شهري به جمعیت بیش از یک ناحیه کالن 300یکم بیش از 

)United Nation, 2014.(  
ینی و ظهور شهرها، پیامدهاي متفاوتی را به دنبال داشته و با این رشد شتابان شهرنش

با وقوع انقالب ). 69: 1392لطفی و همکاران، (هاي متعددي همراه شده است  آسیب
ترین دوران تغییر و تحول  میالدي، جهان وارد یکی از پرشتاب 18صنعتی در اواخر قرن 

گسـترده شـهري را فراهم آورده است  قرن اخیر، شهرنشینی مقدمه رشد و توسعه در نیم. شد
)Qadeer, 2004:1 .( فرایند شهرنشینی و رشد شهري در مقیاسی وسیع، همۀ کشورهاي دنیا

اند  سطح جهان را شهرها پوشانده% 2اي که در حال حاضر  گونه به. را تحت تأثیر قرار داد
 50ه بیش از ب 1900درصد در سال  13جمعیت شهري جهان از ). 18: 1393پور،  حاجی(

 2030دهند که در سال  هاي اخیر نشان می بینی افزایش یافت؛ پیش 2010درصد در سال 
الدینی و  سیف(درصد از جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد  60حدود 

  ).62: 1393همکاران، 
هاي مهمی است که شهرهاي قرن بیست و یکم  تمرکز فقر در شهرها یکی از چالش

فقیران جهان  1/4شود، حدود  از طرفی برآورد می). Simler, 2004: 1(اند  با آن مواجه
). Tasciottiو  Zezza, 2010: 666(کنند  توسعه در نواحی شهري زندگی می درحال

هاي ویژه در  یافته نیز فقر با تفاوت توسعه، درکشورهاي توسعه گذشته از کشورهاي درحال
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هاي اساسی مشترك، به چشم  ، اما با برخی ویژگیبندي، گونه شناسی، ابعاد و اهمیت طبقه
ترین مظهر فقر در مناطق شهري است  خانمانی افراطی طوري که بی خورد؛ به می

)Paraschiv, 2012: 227( هاي اجتماعی، فقر، افزایش فساد و  که پیامدهایی چون نابرابري
عدم تأمین اجتماعی، محیطی، نابرابري و اختالف طبقاتی،  هاي زیست جرم و جنایت، بحران

را ...مسکنی، اسکان غیررسمی و  ومیر زودرس کودکان و مادران، بد مسکنی و بی مرگ
  . توان در این قالب متذکر شد می

توسعه  از طرف دیگر، این رشد شتابان جمعیتی، عمدتاً مربوط به کشورهاي درحال
هاي  عیت جهان بین سالتقریباً نواحی شهري آسیا و آفریقا تمامی افزایش جم. خواهد بود

مسئله فقر و نابرابري ). United Nations, 2014: 1(را پوشش خواهند داد  2050تا  2015
کلیه جوامع بشري چه در حال حاضر و چه در . یکی از مشکالت دیرینه جوامع بشري است

، )قدرت و درآمد(هاي کمی و ابزاري  وبیش نابرابري در ابعاد مطلوبیت گذر تاریخی، کم
اي  گونه ، را به)قدرت(هاي ربطی  و مطلوبیت) احترام و منزلت(هاي کیفی و ذاتی  مطلوبیت

گذاري در موضوع فقر، ابتدا شناخت  ریزي و سیاست بنابراین الزمه برنامه. اند تجربه نموده
بررسی و آگاهی از وضعیت فقر در "بدین ترتیب . ابعاد مختلف فقر و پیامدهایش است

عرب ( "ریزي براي مبارزه با فقر و محرومیت است قدم در مسیر برنامهیک جامعه اولین 
  ).75: 1383مازار و حسینی نژاد، 

یافته از جامعه روستایی و نیز فقر تولیدشده در  اي از فقر انتقال فقر شهري مجموعه
در حال حاضر سهم بخش شهري از ). Davis, 2006: 48(گیرد  جامعه شهري را در برمی

در شهرها همواره تعداد ). Ravallion, 2001:1(قرا در حال افزایش است تعداد کل ف
اي از ساکنین در مناطق  ها در رفاه و آسایش بوده و در نقطه مقابل، پاره محدودي از محله

موازات رشد  در ایران نیز به. شهري از رفاه و آسایش قابل قبولی برخوردار نیستند
طور  به. هاي فراگیر شهر معاصر بوده است ز پدیدهشهرنشینی، گسترش محالت فقیرنشین ا

هاي پایین جامعه قرار  اي است که در ارتباط با کسانی که در پایه سنتی، فقر یک پدیده
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شده  اندازه گیري کمی از فقر است که مشخص این ادراك مربوط به. دارند، مرتبط است
  . است "خط فقر"برانگیز  توسط یک شاخص بحث

مهاجرت . ، اکثر فقرا روستاییان با درآمد پایین زیرخط فقر هستنداز لحاظ تاریخی
عظیم روستایی که ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی سریع است ناشی از ظهور یک طبقه 

اگرچه محققان اظهار داشتند که . است "فقر شهري"یا  "فقر جدید"اجتماعی جدید 
وضعیت . کنند روت ایجاد میهایی را براي انباشت ث صنعتی سازي و شهرنشینی فرصت

جانبه و  کند که مفهوم فقر، فراتر از سطح درآمدي فراتر رود و همه وحشتناك تقاضا می
شود، زیرا جمعیت مالزي  تر می براي مثال در مالزي، این وضعیت فشرده. چندبعدي باشد

ومی غالب عنوان سه گروه ق پوستان را به افرادي از اقوام مختلف مانند مالزي، چینی و سرخ
چنین تنوع قومی در ساختار اجتماعی مالزي، شرایط اجتماعی و فرهنگی . دهند تشکیل می

  ).Suet Leng, 2018(کند  دهد و فقر را تعریف می و اقتصادي متنوع را شکل می
ویژه  موازات رشد شهرنشینی، گسترش محالت فقیرنشین به در ایران نیز به 

نشینی و  حاشیه. هاي فراگیر شهر معاصر بوده است هاي غیررسمی از پدیده گاه سکونت
اي گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقاي بازتولید و بسط  اسکان غیررسمی مسئله

هاي متداول شهري است و  ها و سیاست حل کفایت راه آن وجود دارد که حاکی از عدم
بنابراین امروزه در تالش جهت  ).5: 1381صرافی، (طلبد  ها و اقدامات نوینی را می رهیافت

شود سنجش و تعیین فقر شهري  تحقق توسعه انسانی، در بسیاري از کشورهاي مواجه با آن دنبال می
گذاري و مدیریت توسعۀ انسانی است که توان اقتصادي خانوارها و  موضوعی است که در سیاست
برند  ر فقر متوسط به سر میکند و خانوارهایی که در حال حاضر د محالت در طول زمان افت می

پتانسیل آن را دارند که در آینده به خانوارهاي کامالً فقیر و با درجه فقر باال تبدیل شوند و این امر 
هاي فقیرنشین شهري از طریق کاربرد  ویژه در تعیین جغرافیایی پهنه هاي علمی به نیازمند اتخاذ روش

  . تعیین ابعاد متفاوت فقر شهري استهاي مناسب جهت  هاي آماري و تعریف شاخص روش
بنابراین بهترین راه مقابله و مبارزه با فقر این است که الگوهاي تغییرات فقر را از خانوارهاي نسبتاً 
فقیر به طبقه خانوارهاي کامالً فقیر کشف کنیم، همچنین باید شواهد کافی براي اثبات این مدعا که 
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لذا این مطالعه . با فقر باال در آینده هستند را گردآوري کنیممحالت نسبتاً فقیر منبع اصلی محالت 
مدیریت توسعۀ انسانی در بسیاري از کشورهاي مواجه با . برد دانش ما را از مکانیسم توالی فقر باال می

هاي فقیرنشین  ویژه در تعیین جغرافیایی پهنه هاي علمی به شود و این امر نیازمند اتخاذ روش آن دنبال می
هاي مناسب جهت تعیین ابعاد متفاوت فقر  هاي آماري و تعریف شاخص از طریق کاربرد روش شهري

عنوان یکی از شهرهاي کوچک غرب کشور با توجه به رشد سریع  شهر بیجار نیز به. شهري است
هاي گذشته، ناتوانی در ارائۀ خدمات و امکانات مناسب به  هاي گسترده طی دهه جمعیت و مهاجرت

هدف این . گیري مناطق فقیرنشین در بعضی از فضاهاي شهري بوده است شاهد شکلشهروندان 
هاي آماري شهر بیجار  پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل فضایی فقر شهري در سطح بلوك

  :باشد و تالش بر آن است تا به این سؤال پاسخ داده شود که می
 در وضعیت هاي فقر  ها و محالت به لحاظ شاخص در شهر بیجار کدام بلوك

 ناهنجاري قرار دارند؟
 

  مبانی نظري
. اي است تنیده و شبکه شهر یک سیستم پویا، پیچیده، چندالیه، داراي روابط متقابل، درهم

درون این سیستم، عناصر اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی در 
هاي مختلف اجتماعی  و الیهشهر محل استقرار طبقات . ارتباطی تنگاتنگ باهم قرار دارند

ها نه تصادفی بلکه متأثر از عوامل بسیار و پیوسته  در پهنه مکان است و چیدمان فضایی آن
شهرها  هاي مختلف مردم در کالن جایی و تحرك گروه جابه. دستخوش تغییر و تحول است

تحرك . هاي مکتب شیکاگو مطرح شد صورت مدون در نخستین تحلیل اولین بار به
هاي، محور بسیاري از تحقیقات این  ونی، مهاجرت، هجوم و توالی و تغییرات محلمسک

هاي فقر و  جامعه شناسان شیکاگو حرکت به سمت محالت فقیر یا گریز از پهنه. مکتب بود
تحرك به سمت باال و مناطق با شرایط بهتر را از رهیافتی اکولوژیکی و مبتنی بر رقابتی 

  ). Desmond, 2012: 88(کردند  ارگانیک تفسیر می
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شود و موضوع فقر یک موضوع جهانی  عنوان یک مفهوم چندبعدي شناخته می فقر به
ها ازجمله دسترسی  و شهرنشینان به دلیل بسیاري از محرومیت). White,1999: 505(است 

هاي مناسب، نبود تأمین اجتماعی و  ها یا اشتغال، مسکن و زیرساخت نداشتن به فرصت
فقر شهري فقط محدود . اند بهداشت، آموزش و امنیت فردي در رنج و مضیقهدسترسی به 

پذیري و ناتوانی در مقابل  هاي نامبرده نیست و به شرایط ناپایدار منجر به آسیب به ویژگی
فقر شهري، بیش از یک ). Baharoglu and Kessides, 2002(ها نیز اشاره دارد  آسیب

به . مداران است شناسان، اقتصاددانان و سیاستسده است که موضوع موردبحث جامعه 
هاي  حل بار فقر در شهرها، بحث بر سر علل، عواقب و نیز راه علت تمرکز فزاینده و تأسف

  ).Curley,2005:1(هاي اخیر، بسیار موردعالقه بوده است  خصوص در دهه مبارزه با آن به
پور موسوي و (است توسعه  ترین ویژگی کشورهاي درحال در واقع فقر شهري مهم

در شهر فقیر : توان به آن اشاره کرد هایی که می و ازجمله ویژگی). 58: 1392همکاران، 
مهارت کم، دستمزد پایین، بیکاري باال است؛ بیکاري جوانان مشکل بزرگی است که با 

هاي پر ازدحام، فقدان  ؛ نبود امنیت اجتماعی، زندگی در زاغه.مسائل اجتماعی مرتبط است
هاي غیرقانونی  ها، کیفیت ابنیه پایین، دسترسی محدود به خدمات و تصرف زمین رساختزی

صدمات ناشی از فقر بسیار گسترده و :). Baker,2009(هاي شهرهاي فقیر است  از ویژگی
فقر پایداري شهرها را در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، . باشند مدت می طوالنی
  ). Gray & Moseley,2005(کند  می محیطی و امنیتی تهدید زیست

یابد، تبلور فضایی فقر در  اما آنچه در مقولۀ فقر در حوزة مطالعات شهري اهمیت می
هاي فقر، بافت هاي فرسوده،  گیري و بسط گستره تبلور فضایی فقر در قالب شکل. شهرها است

ران فقیر، بیکاري، نشینی با مشکالت حاد مهاج بافت هاي ناکارآمد، اسکان غیررسمی و حاشیه
شود  دست مشاهده می هایی ازاین اشتغال کاذب، بار تکفل سنگین، خشونت، ناامنی و نمونه

رود، به فرایندهاي  پویایی فقر که در مقابل ایستایی به کار می). 54: 1390بمانیان و همکاران، (
. شود اوم فقر میشود که منجر به افزایش، کاهش، یا تد اقتصادي اطالق می -تغییرات اجتماعی

شود و فرایندهاي  پویایی فقر دو بعد اصلی دارد؛ فرایندهاي بلندمدت که به فقر مزمن مربوط می
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پویایی فقر ورود و خروج خانوارها به فقر را . شود مدت که سبب ایجاد فقر گذرا می کوتاه
هاي  تدوین برنامههاي آن در  دلیل اصلی ارزیابی پویایی فقر، استفاده از یافته. کند بررسی می

سازد؛  تر می گذاران را از عوامل مؤثر بر فقر عمیق ها شناخت سیاست این یافته. کارآمد است
چراکه مطالعه فقر در یک مقطع ایستا منجر به وقوع خطاهاي دربرگیري یعنی ارائه منابع به 

یرند اما فقیر افرادي که فقیر نیستند یا خطاهاي عدم دربرگیري یعنی حذف کردن افرادي که فق
  ).15: 1391بابا پور، (شود  اند، می حساب نیامده به

 
  پیشینه پژوهش

 هاي صورت گرفته پژوهش -1جدول 

سال   پژوهشگر
  پژوهش

  گیري نتیجه  عنوان پژوهش

Silva-Laya and 
et al 

فقر شهري و   2019
آموزش، مروري بر 

  مند ادبیات نظام

داختند پر 2017تا  1995اي از سال  به بررسی دوره
رغم حضور در مدرسه قادر به  نشان دادند فقرا علی

پیشرفت . تأمین کامل حق تحصیل خود نیستند
سیر تحصیلی و ظرفیت , ها از نظر یادگیري تحصیلی آن

اي بهتر نیازمند مشارکت  براي رسیدن به آینده
  .هاي اجتماعی و موانع فرهنگی و اداري است ویژگی

Chen and et al  2019   شهرنشینی و الگوي
: کاهش فقر

اندازي جدید  چشم
براي کشف 

کشورهاي کمربندي 
  ها و حاشیۀ جاده

ها تشریح مشخصات و الگوهاي شهرنشینی  هدف آن
ها از  و کاهش فقر در این کشورها با استفاده از داده

دهد که متوسط  نتایج نشان می. است 2016تا  1996
درصد است و  48، 2016سطح شهرنشینی در سال 

درصد /. 61توسط نرخ رشد ساالنه این کشورها م
هاي  عالوه بر این، با استفاده از روش. است

ترین مناطق  ناحیه از بزرگ 10مورفولوژي ریاضی، 
شهري در بین این کشورها شناسایی کردیم که هفت 

. اند شده منطقه در چین و جنوب شرقی آسیا واقع
نزي، چندین کشور مانند چین، الئوس، ویتنام، اندو

بنگالدش و مغولستان به پیشرفت چشمگیري در 
  .اند توسعه شهرنشینی و کاهش فقر دست یافته



 
 
  
  
  
 1401، بهار 50شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  130 

Lanjouw&Marra 2018   فقر شهري در
سراسر شهرهاي 

  ویتنام

. میان اندازه شهر و فقر شهري رابطه منفی وجود دارد
که اکثر فقرا در ویتنام هنوز در مناطق روستایی  درحالی

در مناطق شهري و شهرهاي  کنند اما زندگی می
کوچکی که مردم سکونت دارند فقر شهري متمرکز 

گذاران براي ترویج  است و تالش سیاست
استانداردهاي زندگی در راستاي کاهش جمعیت 

تواند  هاي اقتصادي می شهرهاي بزرگ و تغییر فعالیت
  .کند به کاهش فقر در مناطق روستایی کمک می

Hlahla & Hill  2016  سبز، یک  اقتصاد
استراتژي براي کاهش 
فقر شهري و حافظت 

: زیست از محیط
کوازولو ناتال آفریقاي 

  جنوبی

استراتژي اقتصاد سبز به کاهش فقر شهري کمک 
کند چرا که این استراتژي در بین فقیران باعث  می

صورتی غیرمستقیم از  اشتغال و درآمد شده و به
  .کند زیست مدیریت می محیط

تحلیل الگوي فضایی   1399  اراننیک پور و همک
هاي فقر  شاخص

  شهري در شهر بابل

هاي شمال غربی و جنوب شرقی شهر از فقر  محدوده
بر  هاي فقر جمعیتی بالغ برند و پهنه اي رنج می گسترده
درصد  2/35داده است که  نفر را در خود جاي 47140

درصد از مساحت کل شهر را  44/43از جمعیت و 
هاي  ها غالباً در محدوده ن پهنهای. شود شامل می

  .اي شمال شرقی و جنوبی شهر قرار دارند حاشیه
تحلیل فضایی   1397  آروین و همکاران

هاي فقر مطالعه  پهنه
  شهر شهر قائم: موردي

 بلوك هاي داده از شاخص 25 تحقیق این انجام براي

براي وزن . استخراج شد 1390 سال سرشماري آماري
 براي و خاکستري تحلیل روش ها از دهی شاخص

فازي استفاده شد و نتایج  روش از ها الیه همپوشانی
شهر وضعیت  هاي مرکزي شهر قائم نشان داد که بخش

هاي جنوبی و شمال  مناسبی دارند ولی در قسمت
  .شود شرقی فقر شهري بیشتري مشاهده می
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فرهادي خواه و 
 همکاران

تحلیل فضایی فقر   1396
شهري در سطح 

  ي شهر مشهدها محله

نشان دادند توزیع  AHPو با استفاده از روش 
اي  محالت فقیرنشین شهر مشهد از الگوي خوشه

 در ترین خوشۀ فقر شهري کند که بزرگ تبعیت می

 خوشۀ یک است و تمرکزیافته شهر مشهد شرقی بخش

 .دارد وجود شهر شمالی قسمت در نیز فقر کوچک
 حاشیه يها محله هاي فقر شهري بر همچنین خوشه

 توجه لزوم دهندة نشان که تمرکزیافته مشهد شهري

  .هاست محله این به بیشتر
رویکرد فازي و   1393  جواهري و همکاران

بندي فقر  پهنه
چندبعدي در 

فضاهاي شهري 
شهر : نمونه موردي(

  )کامیاران

از میان ) 2002(در این پژوهش، روش کاستا 
و  هاي سنجش چندبعدي فقر و روش کریجینگ روش

هاي زمـین آمـاري،  کریجینگ همبسته از میان روش
جهت سنجش فقر چندبعدي در قالـب شـاخص 
اقتصـادي و درآمـدي، مسـکن، مالکیت و دارایی، 

شده  بهداشت و سالمت و دانش و مهارت استفاده
هاي زمـین آمـاري موجـود، روش  از میان مدل. است

اق بیشتري کروي و نمایی با نتایج تابع فازي فقر انطب
نتـایج در . اند داشته و از دقت باالتري برخوردار بوده

وضوح  بندي علمی صورت گرفته به قالب پهنه
دهنده اختالف فضایی فقر در محدوده شهر  نشان

  .کامیاران است
 داخل متن: منبع

  
 روش پژوهش

یفی تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي است و از نظر ماهیت و روش تحقیق، از نوع توص
بوده و  1395هاي مسکونی شهر بیجار در سال  جامعه آماري پژوهش، بلوك. تحلیلی است

ها، نظریات و تجربیات موجود از روش اسنادي و مطالعه  براي گردآوري دیدگاه
هاي آماري  کاررفته در این پژوهش از بلوك هاي به داده. شده است  اي استفاده کتابخانه

هاي این  بندي داده براي استخراج و طبقه. آمده است دست بهمرکز آمار ایران  1395سال 
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 12براي سنجش فقر شهري، . شده است بهره گرفته Excelو  Gisافزارهاي  پژوهش از نرم
شاخص فقر اقتصادي، بسته به جهت  12در ابتداي کار . شاخص فقر اقتصادي انتخاب شد

مقیاس سازي فازي در  روش بی از رابطه مثبت یا منفی) مثبت یا منفی بودن(هر شاخص 
  .استفاده شد Excelافزار  نرم

افزار  هاي موجود در نرم ها از داده در ادامه پژوهش، براي تحلیل و ترسیم نقشه     
Excel  خروجی گرفته شد و به محیطArc Gis در نهایت براي تعیین . فراخوانی شد
شده و سپس با  صادي با هم تلفیقشاخص فقر اقت 12بندي فقر،  هاي فقیرنشین و خوشه بلوك

براي آگاهی از نوع الگوي پراکنش . هاي داغ، تحلیل فضایی صورت گرفت روش لکه
بندي  بعد از پهنه. شاخص تلفیقی فقر اقتصادي از مدل همبستگی فضایی موران استفاده شد

هاي شهري، براي مشخص کردن فقر اقتصادي در سطح محالت  فقر شهري در سطح بلوك
  .هاي شهري، به الیه محالت شهري تبدیل شد ، اطالعات بلوكشهري

  
  هاي موردمطالعه معرفی شاخص

 هاي فقر شهري شاخص -2جدول 

  تعاریف  ها شاخص
روز قبل از  7ساله و بیشتر خانوارها که در  10به تمام افراد   جمعیت فعال

اند جمعیت فعال  مراجعه مأمور آمارگیري، شاغل یا بیکار بوده
  .شود گفته می اقتصادي

دار و  نسبت افراد داراي درآمد بدون کار، زنان و مردان خانه  جمعیت غیرفعال
  محصلین به کل

ساله و  10نسبت تعداد کل جمعیت فعال بر تعداد کل جمعیت   درصد میزان فعالیت عمومی
  بیشتر

خانوار ناحیه نسبت جمعیت شاغل در هر ناحیه بر تعداد   درصد تعداد افراد شاغل در هر خانوار
  موردمطالعه

  نسبت کل جمعیت به کل جمعیت فعال  )بار جمعیتی(بار اقتصادي 

  نسبت کل جمعیت به جمعیت شاغل  بار معیشتی
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  نسبت جمعیت غیر شاغل به جمعیت شاغل  تکفل واقعی بار
  نسبت جمعیت شاغل کل بر جمعیت فعال کل  درصد اشتغال کل

  یت شاغل مرد بر جمعیت فعال مردنسبت تعداد جمع  درصد اشتغال مردان
  نسبت تعداد جمعیت شاغل زن بر جمعیت فعال زن  درصد اشتغال زنان
  نسبت بیکاران به جمعیت فعال  درصد بیکاري کل

  نسبت تعداد بیکاران مرد به جمعیت فعال مرد  درصد بیکاري مردان
  نسبت بیکاران زن به جمعیت فعال زن  درصد بیکاري زنان

  ساله و بیشتر 10نسبت جمعیت فعال زن به تعداد جمعیت   هاي اقتصادي زنان در فعالیت درصد مشارکت

حسنعلی (؛ )1389زنگنه، (؛ )1374تقوي، (؛ )1386جوان، (، )1397آنامرادنژاد،(؛ )1395مرکز آمار ایران، : (مآخذ
 ).1398نیکپور و همکاران، (؛ )1397زاده، 

  
  محدوده موردمطالعه

شده و تابع  هاي استان کردستان است که در غرب ایران واقع شهرستانشهر بیجار یکی از 
ترین  کیلومترمربع بزرگ 5350شهرستان بیجار با مساحت . باشد استان کردستان می

شهر بیجار مرکز این شهرستان و در ). 1شکل شماره (باشد  شهرستان استان کردستان می
شده که  متري از سطح دریا واقع 1920 کیلومتري شمال شرق سنندج، در ارتفاع 150فاصله 

این شهر از سمت غرب با دیواندره و سنندج، . باشد بعد از شهرکرد بلندترین شهر ایران می
از جنوب با شهرستان قروه، از شمال شرقی با استان زنجان، از شمال غربی با استان 

تقسیمات شهري، از لحاظ . آذربایجان غربی و از سمت شرق با استان همدان همسایه است
 47از نظر موقعیت ریاضی، در ). 260: 1393شماعی، (محله است  20ناحیه و  3بیجار شامل 

بر . دقیقه عرض شمالی قرار دارد 52درجه و  35دقیقه طول شرقی گرینویچ و  36درجه و 
خانوار دارا  27759نفر جمعیت با  89162مرکز آمار ایران،  1395طبق سرشماري سال 

اي است محدود  طورکلی شهر بیجار در دشتی موسوم به دشت بیجار که حوزه به. باشد می
شده است و   به ارتفاعات جنوب دشت و ارتفاعات شمال رودخانه قزل اوزون، واقع

درصد در این دشت جریان دارد  1رودخانه قزل اوزون با جهتی غربی، شرقی با شیب 
  ).1387وزارت مسکن و شهرسازي، (
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  )نگارندگان: مأخذ(عیت محدوده موردمطالعه موق -1شکل 

  
  ها بحث و ارائه یافته

هاي مستخرج از مرکز آمار  طور عمده از داده در بررسی فقر شهري طی چند سال اخیر، به
آمده از مرکز آمار ایران،  دست در این پژوهش نیز با توجه به اطالعات به. شده است استفاده

هاي  شاخص) 3(در جدول . اند شده بندي شاخص دسته 12شده در قالب  هاي استخراج داده
  .شده است و میانگین آنها ارائه Min ،Maxشده فقر به همراه   استخراج
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  هاي فقر اقتصادي در سطح محالت شهر بیجار اطالعات توصیفی شاخص -3جدول 
  میانگین  Min Max  شاخص
  47/63  66/166  00/0  )- (هاي اقتصادي  مشارکت زنان در فعالیت

  77/56  00/462  00/0  )-(درصد تعداد افراد شاغل در هر خانوار 
  46/60  77/130  00/0  )-(میزان فعالیت عمومی 

  00/72  00/160  00/0  ) (+)بار جمعیتی(بار اقتصادي 
  49/27  00/370  00/0  (+)بار تکفل واقعی 

  60/34  00/100  00/0  )- (درصد اشتغال مردان 
  57/46  00/160  00/0  )- (درصد اشتغال زنان 
  75/5  00/71  00/0  (+)درصد بیکاري کل 

  87/4  00/67  00/0  (+)درصد بیکاري مردان 
  09/5  00/67  00/0  (+)درصد بیکاري زنان 

  74/276  00/1700  00/0  (+)بار معیشت 
  14/17  04/86  00/0  )- (درصد اشتغال کل 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  
شاخص فوق به کار رفته و با  12هاي شهر،  براي تعیین میزان فقر در سطح بلوك

ها  گیري از روش بهنجارسازي فازي، امتیازات هر بلوك شهري بر اساس شاخص بهره
  .شده است محاسبه
 ) 1(معادله  

  
  ) 2(معادله 

  
، حداکثر )Max (Xij، مقدار هر شاخص در بلوك موردنظر، Xijدر فرمول فوق، 

، حداقل مقدار هر شاخص در سطح )Min (Xijها،  شاخص در سطح کل بلوكمقدار هر 
  .باشد ها می کل بلوك
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، از رابطه مثبت یا )مثبت یا منفی(براي استفاده از رابطه باال، بسته به جهت هر شاخص 
بعد از محاسبه کردن . شود استفاده می Excelافزار  منفی روش بهنجارسازي فازي در نرم

مقیاس سازي آنها، تحلیل لکه داغ براي هر شاخص  قتصادي و بیهاي فقر ا شاخص
شده  محاسبه Zدر این تحلیل با توجه به امتیاز . شده است طور جداگانه انجام اقتصادي به

در واقع هر . اند بندي شده ها با مقادیر زیاد یا کم خوشه توان نشان داد که در کجا داده می
دهندة  شوند که نشان ي داغ با رنگ قرمز نشان داده میها تر باشد، لکه بزرگ Zچه امتیاز 

منفی و معنادار از نظر آماري،  zدر مورد . باشد اي بودن مقادیر زیاد یک شاخص می خوشه
شوند که  هاي سرد با رنگ آبی نشان داده می تر باشد، لکه کوچک zهر چه امتیاز 

تفاوت با  هاي بی مچنین لکهه. باشد اي بودن مقادیر کم یک شاخص می دهندة خوشه نشان
شوند که بیانگر عدم وجود خوشۀ مقادیر زیاد یا کم شاخص  رنگ زرد نشان داده می

شاخص فقر اقتصادي شهر بیجار در  12هاي داغ را بر روي  تحلیل لکه 3و  2شکل . باشد می
  .دهد نشان می 1395سال 
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  هاي فقر اقتصادي در شهر بیجار شاخص هاي داغ تحلیل لکه -2شکل 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ
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  هاي فقر اقتصادي در شهر بیجار هاي داغ شاخص ادامه تحلیل لکه -3نقشه 
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  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  
  هاي فقر اقتصادي در شهر بیجار هاي داغ شاخص تحلیل لکه -4شکل 

  شهاي پژوه یافته: مأخذ

  
هاي موردبحث براي هر یک از  مقیاس شده شاخص کردن مقادیر بی با جمع

هاي شهري به دست  هاي شهري شاخص تلفیقی فقر اقتصادي براي هر یک از بلوك بلوك
طور که  همان. شود گونه، امکان تحلیل فضایی فقر اقتصادي نهایی میسر می آید و به این می

غرب و شمالی  هاي شمال شرق، شمال ر قسمتهاي داغ د شود لکه دیده می 4در شکل 
شود که بیانگر مقادیر باالتري از شاخص تلفیقی فقر اقتصادي در این  بیشتر دیده می

هاي سرد  هاي جنوبی و مرکزي شهر نیز لکه همچنین محدوده. هاي شهري است محدوده
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. اند اص دادهتري از فقر اقتصادي را به خود اختص شود که مقادیر پایین بیشتري دیده می
هاي مرکزي شهر  شوند بیشتر در قسمت تفاوت که با رنگ زرد نشان داده می هاي بی لکه

  . شوند دیده می
هاي داغ شاخص تلفیقی فقر اقتصادي به الیه رستر و جوین کردن  با تبدیل نقشه لکه

اي ه بندي فقر اقتصادي در سطح بلوك اطالعات توصیفی الیه اصلی شهر به آن، نقشه پهنه
بندي فقر اقتصادي محالت را در شهر بیجار در  ، پهنه5شکل شماره . شود شهر ترسیم می

هاي خیلی  توان گفت، پهنه بر اساس نتایج حاصل از این نقشه می. دهد نشان می 1395سال 
در صد جمعیت شهر  80/27هاي شهر و  درصد از کل بلوك 78/19بلوك که  259مرفه با 

درصد مساحت  96/21درصد بلوك، / 31و پهنه مرفه . داده استاست را به خود اختصاص 
هاي خیلی فقیر  درصد خانوار را در برگرفته است این در حالی است که پهنه 13/33و 
درصد جمعیت شهر به خود  35/0درصد مساحت و  08/14ها،  درصد بلوك 43/14

میزان جمعیت  اختصاص داده است، که با توجه به میزان درصد بلوك و مساحت شهري،
  .خیلی کمی دارد
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  هاي شهر بیجار بندي فقر اقتصادي در سطح بلوك پهنه -5شکل 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  
هاي فقر اقتصادي در  ها و نسبت پراکنش فضایی پهنه ، تعداد بلوك5با بررسی شکل 

  .مودمشاهده ن 4توان در جدول شماره  آمده است که نتایج آن را می دست شهر بیجار به
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  هاي فقر اقتصادي در سطح شهر بیجار تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنه -4جدول 

  ها پهنه

  

  

  جمعیت  خانوار  )هکتار(مساحت   بلوك

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

خیلی 
  مرفه

259  78/19  16/81  67/17  4314  14/28  13446  80/27  

  16/33  16038  13/33  5079  96/21  26/101  31/21  279  مرفه
  31/37  18045  14/37  5693  05/34  58/157  96/37  497  متوسط
  35/1  656  22/1  187  13/12  92/55  49/6  85  فقیر

خیلی 
  فقیر

189  43/14  91/64  08/14  53  34/0  173  35/0  

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  
تحلیل براي آگاهی از نوع الگوي پراکنش شاخص تلفیقی فقر اقتصادي از مدل     

این . شده است ارائه 4شده است و نتایج آن در جدول  خودهمبستگی فضایی موران استفاده
ها را بر اساس مکان و مقدار عامل مدنظر نشان  آزمون خودهمبستگی فضایی، بلوك

دهد  در نهایت، خروجی این آزمون به این صورت است که، این آزمون نشان می. دهد می
اي  ر نظر گرفتن مقادیر خصیصۀ مطالعه شده، از الگوي خوشهالگوي پراکنش عوارض با د

تر از  گونه که اگر مقدار شاخص موران بزرگ به این. پراکنده یا تصادفی برخوردار است
اي است و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد  ها داراي الگوي خوشه صفر باشد، داده

که شاخص موران براي  با توجه به این پس. گسسته و پراکنده است ها ازهم باشد، داده - 1
است و میزان خطاي آن برابر با صفر است،  162561/0شاخص فقر اقتصادي برابر با 

اي  هاي شهري بیجار داراي الگوي خوشه توان گفت که این شاخص در سطح بلوك می
  .است
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 نتایج شاخص موران براي شاخص تلفیقی فقر شهري -5جدول 

  162561/0  شاخص موران
  - 000756/0  شاخص مورد انتظار

  000023/0  واریانس
  Z 97958/33امتیاز 
  P 000000/0مقدار 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ 
  

در ادامه پژوهش، براي درك بهتر پراکنش فقر شهري در سطح شهر و در مقیاس 
هاي شهري به الیه خام،  تر، با جوین کردن الیه اطالعاتی فقر شهري در سطح بلوك بزرگ

گونه  به این. محله بندي شهر پراکنش فقر شهري در سطح محالت شهر بیجار مشخص شد
طبقه خیلی مرفه، مرفه، متوسط، فقر و خیلی  5فقر شهري به  6که با توجه به جدول شماره 

گانه شهر  22توان گفت، از میان محالت  بندي می که با توجه به این طبقه. فقیر تقسیم شد
آباد در قسمت شرقی شهر در  برجگه در محدوده مرکزي شهر و تازهبیجار دو محله قلعه 

محالت تخت علیا و تخت سفلی در قسمت شمالی شهر . اند طبقه خیلی مرفه قرار گرفته
بیجار که در طی سالیان اخیر در نتیجه توسعه شهر به سمت روستاهاي اطراف به وجود 

اند و بیشترین  قه خیلی فقیر قرار گرفتهاند و در مسیر جادة زنجان قرار دارند، در طب آمده
فروانی محالت مربوط به طبقه متوسط با هفت محله محمودآباد، یارمجه، بادامستان، بلوار، 

  .باشد قلعه حلوایی، تخت محله، کارمندان، قلعه باال می
  

  بندي محالت شهري بیجار از نظر شاخص تلفیقی فقر شهري طبقه -6جدول 
  میزان فقر  محالت

  خیلی مرفه  آباد ه قلعه برجگه، تازهمحل
  مرفه  محله حلوایی، محله الماسیه، محله پشت قلعه

  متوسط  محله محمودآباد، یارمجه، بادامستان، بلوار، قلعه حلوایی، تخت محله، کارمندان، قلعه باال
  فقیر  محله فرحی، مهدیه، سراب، محله ریگ سیاه، مرزبان

  قرخیلی ف  محله تخت علیا، تخت سفلی
  هاي پژوهش یافته: مأخذ
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، موقعیت جغرافیایی هریک از محالت شهري بیجار بر اساس میزان 6در شکل شماره 
  .فقر و یا برخورداري به نمایش درآمده است

 
  بندي محالت شهري از نظر شاخص تلفیقی فقر شهري در شهر بیجار طبقه -6شکل 

  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  
که روند حاکم بر توزیع فضایی فقر شهري همانند سایر  گویاي این نکته است 6شکل 

بدین معنی که غالب . نقاط شهري کشور در این شهر نیز مصداق دارد و تأییدشده است
مناطق مرکزي شهرها به دلیل سابقه بیشتر سکونتی و برخورداري از امکانات متعدد خدماتی 

برخوردارند و غالباً در ردیف  اي و رفاهی از وضعیت نسبی بهتري نسبت به مناطق حاشیه
ویژه مناطقی که  اي شهرها به که مناطق حاشیه شوند درحالی بندي می مناطق برخوردار طبقه

هاي شمال شرقی بیجار از  شده باشند مانند حاشیه شده در شهر تشکیل از روستاهاي ادغام
  .اند ظ کردهکمترین امکانات برخوردار بوده و هنوز بافت سنتی و روستایی خود را حف
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  گیري و پیشنهادها نتیجه
ناپذیري از مناطق شهري است، به دلیل تبعات و  گستره فقر شهري که بخش جدایی

ریزان قرارگرفته و یکی  پیامدهاي منفی این پدیده و گسترش آن همواره موردتوجه برنامه
در  این موضوع. ویژه در کشورهاي جهان سوم است از مشکالت کنونی شهرهاي جهان به

توسعه، با سرعت و حجم چشمگیري در حال  کشور ما نیز مانند دیگر کشورهاي درحال
لذا در این . هاي مهم مدیریت شهري کشور است افزایش است که باید گفت یکی از چالش

بندي فقر، در کنار  منظور ارائه یک راهکار مناسب، شناخت فقر و چگونگی شدت توزیع و پهنه راستا به
به بیان بهتر آگاهی از چگونگی وضعیت فقر . هاي فقرزدایی در جوامع شهري، الزامی است سایر برنامه

هاي الزم در توسعه در جهات مختلف  گذاري منظور سیاست در شهرهاي کشور از اولویت مهم به
تواند کمک شایانی به کاهش فقر شهري و  ها و اتخاذ تصمیمات می گذاري این سیاست. باشد می

پژوهش حاضر با هدف تحلیل توزیع توان اظهار کرد  در نهایت می. ه در کشور شودپیشروي توسع
 1395هاي آماري شهر بیجار در سال  بندي فقر در سطح بلوك فضایی فقر، و خوشه

هایی در  گذاران در جهت تدوین سیاست تواند کمک شایانی به سیاست این امر می. یافته است تحقق
  .کاهش فقر باشدمنظور جلوگیري یا  شهرها به

اي  هاي تحقیق حاکی از آن است که فقر شهر در شهر بیجار از الگوي خوشه یافته
هاي فقر شهري بیشتر در محدودة شمال شرق شهر یعنی  گونه که پهنه به این. کند تبعیت می
یافته است و از نتایج دیگر این پژوهش این است که با توجه به  آباد گسترش محلۀ تازه

طبقه خیلی مرفه، مرفه، متوسط، فقیر و خیلی فقیر، مشخص شد  5فقر شهري در  بندي طبقه
اند، در  درصد جمعیت شهر را به خود اختصاص داده 80/27بلوك شهري، که  259که 

درصد از جمعیت شهري در  16/33بلوك با  279اند،  پهنه خیلی مرفه شهري قرار گرفته
درصد  7/1بلوك و  274و مجموع  درصد جمعیت 31/37بلوك و  497پهنه مرفه، 

  . اند جمعیت، در پهنه فقیر و خیلی فقیر قرار گرفته
توان گفت  در خصوص تعداد اندك جمعیت استقراریافته در پهنه فقر و خیلی فقیر می

هاي فقر شهري  هاي فقیر و خیلی فقیر کمتر از سایر پهنه اگرچه میزان جمعیت و در پهنه
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که این موضوع به . هاي دیگر دارند تعداد بلوك برابري با پهنه است، ولی تقریباً مساحت و
هاي روستایی  سوي زمین دلیل این است که در طی چند سال اخیر با پیشروي شهر، به

هاي مستقر در این  اند، در نتیجه بلوك اطراف، روستاهاي اطراف شهر نیز، به شهر پیوسته
  .ندمناطق از شهر همواره داراي جمعیت محدودي هست

گانه شهر نیز، حاکی از آن است  22نتایج حاصل از توزیع فقر شهر در سطح محالت 
اند  آباد در طبقه خیلی مرفه قرار گرفته محله شهر، محالت قلعه برجگه و تازه 22که در بین 

و محالت تخت علیا و تخت سفلی در شمال شهر بیجار که در طی سالیان اخیر در نتیجه 
اند، در طبقه  وستاهاي اطراف و در مسیر جادة زنجان به وجود آمدهتوسعه شهر به سمت ر

  . اند و بیشترین فروانی محالت مربوط به طبقه متوسط است خیلی فقیر قرار گرفته
هاي شهر بیجار  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فقر شهري در سطح بلوك

ها در  به این شکل که بلوك. دهد ها نشان نمی وضعیت متعادلی را از نظر پراکندگی شاخص
محالت مرکزي و بافت مرکزي شهر وضعیت متوسطی دارند اما در مقابل محالت 

ویژه محدوده شمالی شهر مانند محالت تخت سفلی و تخت علیا در  اي شهر به حاشیه
باشند که ابن  وضعیت خیلی فقیر و محالت ریگ سیاه، سراب، مهدیه و فرحی فقیر می

توجه  نکته قابل. یجاد یک نوع شکاف طبقاتی در سطح شهر شده استوضعیت باعث ا
م باشند، علیرغ محله در سطح شهر می 8که محالت فقیر و خیلی فقیر که شامل  دیگر این

 56/1درصد جمعیت و  7/1اند اما تنها  درصد مساحت شهر را پوشش داده 21/26که  این
اند در مقابل  مایل به زندگی در این محالت بوده 1395درصد خانوار شهري در سال 

آباد، قلعه برجگه و  الماسیه، پشت قلعه، تازه(محالتی که در وضعیت رفاه قرار دارند 
درصد خانوار را در  27/61درصد جمعیت و  96/60حت، درصد مسا 63/39با ) حلوایی
تواند گویاي شرایط نامتعادل در سطح محالت و  بنابراین، این مسئله می. اند برگرفته

  . هاي شهر بیجار باشد که به یک نوع نابرابري در سطح شهر دامن زده است بلوك
ر شهري در بیجار ویژگی بارز تحقیق حاضر نیز آن است که اوالً تحقیقی در مورد فق

شده  هاي مختلفی استفاده که براي تبیین موضوع از شاخص صورت نگرفته است و دوم این
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 GISهایی که در محیط  هاي آماري از نقشه ها عالوه بر روش و براي تحلیل داده
آنچه که این تحقیق بر آن صحه گذاشت در شهر بیجار . شده است اند بهره گرفته شده ترسیم

هاي روستایی عالوه بر توسعه  بسیاري از شهرهاي دیگر ایران، روند مهاجرت نیز همانند
جمعیتی و گسترش کالبدي شهري بر عوامل اجتماعی نظیر گسترش فقر اجتماعی دامن زده 

همچنین عدم توزیع . هاي موجود شهري را افزایش داده است است و مشکالت و چالش
ها و  عدالتی فضایی در بین بلوك سعه بینابرابر امکانات و خدمات شهري منجر به تو

نیک پور و (نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات . محالت شهري بیجار شده است
، همخوانی بیشتري نشان )فرهادي خواه و همکاران(و ) آروین و همکاران(، )همکاران

از  روند و گاه فقر به شمار می هاي غیررسمی جلوه دهد که بر اساس آن، سکونتگاه می
کنند که وجود نواحی نابرابر بـه جـدایی گزینـی  لحـاظ پویـایی رونـد متفاوتی را طی می

 .فضـایی، اجتمـاعی و اقتصادي منجر خواهد شد

هاي فقر  بندي هاي جلوگیري از گسترش فقر شهري شناسایی دقیق پهنه حل یکی از راه
مقابله با فقر شهر در سطح شهرها،  اي براي باشد، زیرا هر برنامه ویژه در سطح کل شهر می به

دیگر، شناخت  عبارت به. پذیر نخواهد بود بدون شناخت دقیق از وضعیت موجود آن، امکان
گذاري مناسب براي  ویژه گسترة آن در سطح شهر، مانع سیاست ناکافی از فقر شهري و به

هاي  رنامهنتیجه ماندن ب شود و باعث بی کاهش فقر شهري و اتالف منابع اقتصادي می
بنابراین ابتدا باید گستره فقر را مشخص نمود و از عوامل . کاهش فقر خواهد شد

هاي عملی اجراي  کننده آن اطالع یافت؛ سپس باید اهداف را مشخص و روش تعیین
  .هاي کاهش فقر در سطح شهر را گزینش کرد برنامه

که شامل محالت پیشنهاد اجرایی این تحقیق آن است که در محالت فقیر این شهر 
ویژه در زمینه ایجاد  باشد در زمینه بهبود وضعیت اقتصادي به تخت علیا و تخت سفلی می

اشتغال و کاهش بیکاري اقدامات عاجل صورت گیرد تا از این طریق بسیاري از 
  .هاي اقتصادي دیگر مانند بار تکفل بهبود پیدا کنند شاخص
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