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Abstract
Poverty is one of the most important challenges of urbanization today. The fuzzy 
method was used to scale the indicators, the factor analysis method was used to measure 
poverty and the Moran spatial correlation method was used for spatial analysis. 
According to the results, the situation of some indicators such as livelihood burden, 
dependency burden, total unemployment, rented housing, aging rate, and divorce ratio 
has worsened compared to before. In the zoning of 1390, about 32.52% of the population 
and 26.12% of the area were in the poverty zone, while in 2016, this amount increased to 
75.44% of the population and 48.22% of the area. Also, the growth of the number of 
blocks, area, population, and household in very poor and impoverished areas has been 
more than affluent and very affluent areas. A comparison of the percentage change of 
each of the four variables shows that the largest change is primarily related to the 
household variable and the population in the very poor area, which grew by 201 and 
183%, respectively, and secondly by the household and population located in It is a poor 
area that grew by 163 and 135 percent, respectively. According to the results of the 
Moran model, urban poverty in both 1390 and 1395 in Gorgan has a pattern of cluster 
distribution and spatial correlation.
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گیري  شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل

  )گرگان: مورد مطالعه(هاي فقر  پهنه

  

  .ریزي شهري، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران دانشیار جغرافیا و برنامهپور عامر نیک

  .ریزي شهري، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه  محمد سلیمانی

  منا غالمی
ریزي شهري، دانشگاه زنجان،  آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه دانش

  .انزنجان، ایر

  بهناز محمدیاري
ریزي شهري، دانشگاه مازندران،  آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه دانش

  .بابلسر، ایران

  

  چکیده

 هاي این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش فضایی شاخص. هاي شهرنشینی است ترین چالش فقر یکی از مهم

 1395و  1390هاي  هاي آماري سال هاي خام از بلوك داده. فقر در شهر گرگان به نگارش درآمدهاست

ها از روش فازي، براي سنجش فقر از روش تحلیل عاملی  براي بی مقیاس سازي شاخص. شده است استخراج

برخی از طبق نتایج وضعیت . و براي تحلیل فضایی از روش خودهمبستگی فضایی موران استفاده شد

ها ازجمله بار تکفل، بیکاري کل، مساکن استیجاري، میزان سالخوردگی و نسبت طالق در مقایسه با  شاخص

درصد مساحت  26/12درصد جمعیت و  32/52حدود  1390بندي سال  در پهنه. بدتر شده است 1390سال 

درصد  48/22د جمعیت و درص 75/44به  1395که این مقدار در سال  در پهنه فقر قرار داشتند، درحالی

با مقایسه درصد تغییر هر یک از متغیرهاي چهارگانه مشخص شد، بیشترین تغییر . مساحت افزایش یافت

درصد رشد داشت،  183و  201مربوط به متغیر خانوار و جمعیت واقع در پهنه خیلی فقیر است که به ترتیب 

. درصد رشد داشت 135و  163که به ترتیب  و سپس مربوط به خانوار و جمعیت واقع در پهنه فقیر است

در شهر گرگان از همبستگی فضایی  1395و  1390طبق نتایج مدل موران، فقر شهري در هر دو سال 

.کند اي پیروي می برخوردار است و از الگوي توزیع خوشه

  .الگوي فضایی، پهنۀ فقر، درصد تغییر، گرگان: ها اژهکلید و

                                               
    irnikpour@a.umz.ac       : نویسنده مسئول
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  مقدمه و طرح مسئله

، بیش از نیمی از جمعیت کشورهاي 2020هاي صورت پذیرفته در سال  بینی پیش بنا بر

جمعیت ). Christiaensen et al, 2013: 2(توسعه در شهرها زندگی خواهند کرد درحال

رسید و  2014میلیارد نفر در سال  9/3، به 1950میلیارد نفر در سال  7/0شهري جهان، از 

از طرفی . میلیارد نفر افزایش خواهد یافت 3/6به  2050بینی سازمان ملل تا سال طبق پیش

تقریباً . توسعه خواهد بود دیگر، این رشد شتابان جمعیتی، عمدتاً مربوط به کشورهاي درحال

را  2050تا  2015هاي  بین سال نواحی شهري آسیا و آفریقا تمامی افزایش جمعیت جهان

  . شهرها است روند افزایش تعداد کالن ذکر دیگر در این پدیده قابل. پوشش خواهند داد

میلیون نفر  شهري باالي یک ناحیه کالن 13میالدي تنها  1900ها در سال  بنا بر گزارش

جمعیت در جهان وجود داشت و این در حالی است که در بدو ورود به قرن بیست و یکم 

ه است میلیون نفر وجود داشت شهري به جمعیت بیش از یک ناحیه کالن 300بیش از 

)United Nation, 2014 .(درصد از جمعیت جهان  55که طور مشابه، افزایش شهرنشینی به

Habitat(آل براي غلبه بر فقر ارائه نکرده است  شرایط ایده ،گیرد را در برمی United 

Nations, 2016 .(ها در چگونگی  هاي خاصی دارد که محدودیت فقر شهري ویژگی

و پیامدهایی ازجمله ) Winchester, 2008(کند  تشدید میاعمال حقوق اجتماعی را 

محیطی، نابرابري و  هاي زیست هاي اجتماعی، افزایش فساد و جرم و جنایت، بحران نابرابري

ومیر زودرس در کودکان و مادران، بدمسکنی و  اختالف طبقاتی، نبود رفاه اجتماعی، مرگ

یکی از . ین مقوله موردبررسی قراردادتوان در ا را می... مسکنی، اسکان غیررسمی و بی

  ).1:1389زنگنه،(اي به نام فقر شهري است  گیري پدیده ترین معضالت شهري شکل مهم

هاي مهمی است که شهرهاي قرن بیست و یکم با  تمرکز فقر در شهرها یکی از چالش

و  ترین مراکز سال آینده، شهرها مهم 30در ). Winchester, 2004: 1(اند  آن مواجه

این رشد شتابان شهرنشینی و ظهور شهرها، . هاي رشد جمعیت جهان خواهند بود کانون

لطفی و (هاي متعددي همراه شده است  پیامدهاي متفاوتی را به دنبال داشته و با آسیب

هاي  توسعه است که در دهه ایران نیز ازجمله کشورهاي درحال). 69: 1392همکاران، 
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ینی و گسترش فقر شهري، نواحی فقیر شهري در آن گذشته با افزایش نرخ شهرنش

درآمدها و  ریزي براي اسکان کم که در حال حاضر برنامه طوري یافته است؛ به افزایش

ها از  شهرها و مناطق پیرامون آن ویژه در کالن هاي فرودست شهري، به ساماندهی محله

بنابراین امروزه در ). 8: 1392صرافی و همکاران، (مسائل مهم توسعه شهري در کشور است 

تالش جهت تحقق توسعه انسانی، سنجش و تعیین فقر شهري موضوعی است که در 

  .شود گذاري و مدیریت توسعۀ انسانی در بسیاري از شهرهاي مواجه با آن دنبال می سیاست

 هاي گسترده در چند سال اخیر شهر گرگان با توجه به رشد سریع جمعیت و مهاجرت

به دلیل قیمت باالي مسکن و زمین شهري، . و گسترش فقر بوده استگیري  شکل شاهد

هاي  اند، در نتیجه پهنه اي شهر سکونت گزیده ناچار در مناطق حاشیه مهاجران واردشده به

از سوي دیگر . نشینی و اسکان غیررسمی خود را نمایان ساخته است فقر در قالب حاشیه

گیري مناطق  به شهروندان نیز موجب شکل ناتوانی در ارائۀ خدمات و امکانات مناسب

براي مدیریت و ساماندهی بهتر، نخست باید . فقیرنشین در فضاهاي شهري شده است

ریزي دقیق این معضل حل  هاي فقر شناسایی و سپس با برنامه موقعیت و پراکنش فضایی لکه

ها را  آنشود تا بتوان از عوارض و پیامدهاي منفی گسترش این پدیده جلوگیري و یا 

  .برطرف کرد

  

  پیشینه پژوهش

در زمینه فقر مطالعات فروانی صورت گرفته است که به نتایج برخی از جدیدترین مطالعات 

  .شده است اشاره 1در جدول 
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  پیشینه پژوهش-1جدول 

  نتیجه  عنوان  سال  نام نویسندگان

جغرافیاي فقر   2020  پوکو و همکاران

شهري در 

  کوماسی، غنا

جی فقر در سطح شهري در حال گسترش مناطق تدری

. و الگوي فقر را طی پنج سال تحلیل کرده استاست

بندي درآمد و  دهنده و رتبه پاسخ 379با نظرسنجی از 

بندي واحدهاي مسکونی، حضور  هزینه زندگی، رتبه

ها، دسترسی به خدمات اجتماعی و بروز  شرکت

سیم تر ArcGIS 10.3افزار  مهاجرت با استفاده از نرم

کننده  هاي اداري در شهر اغلب منعکس مرزبندي. شد

توزیع فضایی فقر، با افزایش تمرکز ساکنان ثروتمند تنها 

آنها به این نتیجه پی . منطقه شهري است 9در یکی از 

بردند که سطح تحصیالت و وضعیت اقتصادي و 

اجتماعی از عوامل مهم در تأثیر گذاري توزیع فقر 

  . هستند

گیري فقر  اندازه  2015  ژان دوکی

شهري با  درون

استفاده از 

معیارهاي بافت و 

پوشش زمین 

هاي  مشتق از داده

ازدور در  سنجش

  شهر مدئین کلمبیا

ازدور براي تعیین  این مقاله در مورد تصاویر سنجش

. شده است شهري ارائه کمیت درجه فقر در مقیاس درون

یکی یک اول اینکه ظاهر فیز: و بر دو فرض استوار است

سکونتگاه شهري بازتابی از جامعه است، و دوم اینکه 

افرادي که در مناطق شهري با شرایط فیزیکی مسکن 

هاي اجتماعی و  کنند داراي ویژگی مشابه زندگی می

از یک تصویر با کیفیت فضایی . جمعیتی مشابهی هستند

براي استخراج اطالعات در مورد ) VHR(بسیار باال 

بندي هر پیکسل  با استفاده از طبقهترکیب پوشش زمین 

که این . شده است و بافت و ساختار شهري استفاده

. دهند درصد از تغییرپذیري را توضیح می 59متغیرها تا 

هاي  تواند براي کاهش هزینه رویکردهاي مشابهی می

اقتصادي با توسعه یک مدل اقتصادسنجی از -اجتماعی

و انجام  یک نمونه و اعمال آن مدل در بقیه شهر

هاي  بررسی نقشه فرضی یا بین هاي بین تخمین

  .شهري مورد استفاده قرار گیرد درون
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تأثیر فقر شهري بر   1399  مهدنژاد و بیات

دسترسی به 

خدمات شهري 

مورد مطالعه شهر (

  شهریار

نفر حجم نمونه  322در یک پژوهش میدانی با استفاده از 

ماعی و هاي کالبدي، اجت با بهره گرفتن از شاخص

اند که توزیع فضایی  اقتصادي به این نتیجه رسیده

. باشد اي می خدمات در سطح شهر شهریار از نوع خوشه

هایی متمرکزشده است  همچنین تجمع فقر نیز در کانون

هاي غیررسمی بخش  که بافت فرسوده و سکونتگاه

  .ها را تشکیل داده است بزرگی از این کانون

یین مکانی تع  1399  مهدنژاد و پرهیز

هاي فقر  پهنه

شهري 

: موردپژوهی(

 12منطقه 

  )شهر تهران کالن

شاخص مرتبط با عوامل اقتصادي،  12با استفاده از 

اجتماعی، کالبدي و فرهنگی با استفاده از روش تحلیل 

 31به این نتیجه رسیدند که  Spssافزار  عاملی در نرم

شهر تهران فقیرند؛  کالن 12درصد جمعیت منطقه 

. اند ها متعلق به طبقه متوسط درصد آن 38که  الیدرح

پژوهش آنها مشخص کرد که کامًال بین فقر و 

ریزدانگی، نفوذناپذیري و (هاي بافت فرسوده  شاخص

هاي  رابطه مستقیمی وجود دارد و پهنه) ناپایداري

  .اند هاي بافت فرسوده منطبق فقیرنشین بر پهنه

شـده اسـت، امـا در     ه فقر فقـط در یـک دوره بررسـی   شده، پدید در بیشتر مطالعات انجام

هاي فقر در دو دوره زمانی مـورد بررسـی    ها و موقعیت پهنه پژوهش حاضر تغییرات شاخص

  .و تحلیل قرار گرفت

  

  مبانی نظري

هاي  قبل از آنکه به مسئله فقر در شهرها بپردازیم باید دید روشنی از مسئله فقر و دیدگاه

. شود ها پرداخته می شت لذا در این قسمت به بیان مفاهیم و دیدگاهموجود در این زمینه دا

دهد که یک تعریف علمی از فقر که موردتوافق عمومی باشد، در اختیار  ها نشان می بررسی

باشد، زیرا فقر یک پدیدة پیچیدة اقتصادي است که داراي ابعاد سیاسی، اجتماعی،  نمی

نیافتگی  فقر معیار آشکاري از توسعه). 1382:36گرینزپان، (فرهنگی و تاریخی است 
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هاي اقتصادي  واقعیت این است که از لحاظ شاخص. اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است

اجتماعی و فرهنگی بین جوامع تفاوت آشکاري وجود دارد و فقر نمودي از عدم 

فقر شهري پدیدة چندبعدي است، ). 24: 1391ارشدي و کریمی، (یافتگی است  توسعه

هاي فراوانی روبرو  گیري آن با چالش گذاران براي اندازه نابراین برنامه ریزان و سیاستب

مقوله فقر شهري کمبود سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه مالی را در . هستند

  ).HidayahChamhuri, 2012: 805(گیرد  برمی

  ها فقر شهري دیدگاه-2جدول 

  هدف  دیدگاه

دیدگاه 

اکولوژي 

  هريش

اي،  خصوص در ارتباط با تغییرات محله ها مربوط به فقر شهري به یکی از تأثیرگذارترین نظریه

این نظریه . ریزي گردید باشد که در اوایل سده بیستم در آمریکا، پایه نظریه اکولوژي شهري می

، توسط دنگر عنوان مناطق گذار می مثابه اکولوژي انسانی و به محاالت فقیر، به که به شهر، به

ها شهري با طرح مدل کالسیک هجوم،  اکولوژیست. پردازان مکتب شیکاگو مطرح شد نظریه

هاي اکولوژیک، عرصه تعارض و  توالی، جانشینی معتقدند که محالت شهري مانند دیگر سیستم

  .هاي اجتماعی هستند کشمکش گروه

دیدگاه 

  اقتصادي

ها براي توضیح روند هجوم  نیست، دیگر مدلازآنجاکه رفتار انسان مانند گیاهان و حیوانات 

هاي  اند که البته این دیدگاه مانند نظریه هاي اقتصادي استفاده کرده توالی جانشینی، از دیدگاه

اقتصاددانان شهري تمایل دارند که تغییرات . اکولوژیکی، از لحاظ ماهیت، جبرگرایانه هستند

. هاي بازار مسکن، توجیه کنند یژگیها و مناطق را از طریق عرضه و تقاضا و و محله

کند و بر  عنوان نیروي نهادي که فقر را متمرکز می پردازان این دیدگاه، عوامل نژادي را به نظریه

دانند و بر این باورند که  کند می هایی که ساکنان فقر را متمرکز می این باورند که تبعیض

کنند  گزاران امالك و مستغالت اعمال میهایی که ساکنان، مالکان، مقامات دولتی و کار تبعیض

ها، نقشی اساسی در  کند و این تبعیض در بسیاري از موارد، اعتبار و عقالنیت بازار را محدود می

  .کنند فرایند پویایی محالت ایفا می

نظریه اقتصاد 

  سیاسی

، )1989(و بر مبناي تودار. اقتصاد سیاسی، متمرکز در ارتباط متقابل بین سیاست و اقتصاد است

هاي  گیري ویژه قسمتی از قدرت که در تصمیم مفهوم اقتصاد سیاسی با تأکید بر نقش قدرت به

عنوان  ، به1970دیدگاه اقتصاد سیاسی در اوایل دهه . شود اقتصادي دخالت دارد، مشخص می

در آن دیدگاه، محققان شهري به توزیع ثروت و قدرت . شناسی مطرح شد نقدي بر دیدگاه بوم

هاي شهر و بیشترین دسترسی به خدمات شهري  ر شهر توجه دارند و معتقدند که بهترین زمیند

  .متعلق به ثروتمندان است

,Curley, 2005( ،)Ren()24: 1395موحد و همکاران، : (ماخذ 2011( ،)Massey & Denton 1993.(  
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 - ات اجتماعیرود، به فرایندهاي تغییر پویایی فقر که در مقابل ایستایی به کار می

پویایی فقر دو . شود شود که منجر به افزایش، کاهش، یا تداوم فقر می اقتصادي اطالق می

شود و فرایندهاي  بعد اصلی دارد؛ فرایندهاي بلندمدت که به فقر مزمن مربوط می

پویایی فقر ورود و خروج خانوارها به فقر را . شود مدت که سبب ایجاد فقر گذرا می کوتاه

هاي  هاي آن در تدوین برنامه دلیل اصلی ارزیابی پویایی فقر، استفاده از یافته. کند بررسی می

تر  گذاران را از عوامل مؤثر در فقر عمیق ها شناخت سیاست این یافته. کارآمد است

سازد؛ چراکه مطالعه فقر در یک مقطع ایستا منجر به وقوع خطاهاي دربرگیري، یعنی  می

که فقیر نیستند یا خطاهاي عدم دربرگیري یعنی حذف کردن افرادي ارائه منابع به افرادي 

  ). 15: 1391باباپور، (شود  اند، می حساب نیامده که فقیرند اما فقیر به

هاي پیش  چالش. سازد هاي زندگی مواجه می فقر شهري افراد را با بسیاري از محدودیت

مدي، محرومیت از هاي شغلی و درآ رو ممکن است شامل دسترسی محدود به فرصت

.. هاي ناسالم و خشن، محرومیت از خدمات تأمین اجتماعی و مسکن و خدمات، محیط

سازوکارهاي فقر شهري عموماً با کارگران بیکار یا اخراج شده و مهاجران روستایی . باشد

کند  شود و ساختار اجتماعی و الگوي فضایی در مناطق شهري را دگرگون می فقیر ظاهر می

)Liu & wu, 2006: 61 .(یافته از جامعه روستایی  اي از فقر انتقال درواقع، مجموعه) توسط

هاي  توسط جابجایی(و نیز، فقر تولید و بازتولید شده در جامعه شهري ) مهاجران به شهر

سازي باال، خطرات  هایی چون، درجات تجاري گیرد و با مشخصه را در برمی) شهري درون

سیختگی اجتماعی، جرم و جنایت، تضادها و برخوردها با سالمتی و محیطی باالتر، گ

 ,Zainal et al(شود  هاي پرازدحام، کیفیت ابنیه پایین شناخته می حکومت زندگی در زاغه

هاي سنجش فقر  ترین شاخص هاي اقتصادي، کالبدي، اجتماعی مهم شاخص). 828 :2012

  :شده است هها ارائ شهري هستند که در جدول زیر تعریف هرکدام از آن
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  هاي فقر شهري شاخص-3جدول 

  تعاریف  ها شاخص

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

  نسبت کل جمعیت به جمعیت شاغل  *بار معیشتی

  )وابستگی ناخالص جمعیت(* بار تکفل
به جمعیت ) استثناي جمعیت شاغل کل جمعیت به(جمعیت غیر شاغل 

  شاغل

  جمعیت غیر شاغل به جمعیت شاغل  )وابستگی خالص(* کفل واقعیبار ت

تعداد کل بیکاران به تعداد کل جمعیت فعال  *بیکاري کل

  تعداد بیکاران مرد به تعداد جمعیت فعال مرد  *بیکاري مردان

  بیکاران زن به تعداد جمعیت فعال زن  *بیکاري زنان

  کونینسبت جمعیت به زیربناي مس  *تراکم خالص مسکونی

  تعداد خانوار به واحدهاي مسکونی  تراکم خانوار در واحد مسکونی

  تعداد جمعیت به واحدهاي مسکونی  تراکم نفر در واحد مسکونی

  کل مترمربع به 50مساکن با زیربناي کمتر از   *مترمربع 50مساکن با زیربناي کمتر از 

  کل نسبت مساکن استیجاري به  *مساکن استیجاري

  کل به) چوب و آجر یا چوب و خشت(دوام  مساکن با مصالح کم  *دوام الح کممساکن با مص

  نسبت جمعیت به تعداد خانوار  متوسط بعد خانوار

  کل جمعیت سال به 65نسبت افراد باالي   *خوردگی جمعیت میزان سال

  ساله 6ساله و بیشتر به جمعیت  6سواد  نسبت تعداد افراد بی  *سوادي نرخ بی

  کل به) دار و محصلین زنان و مردان خانه(افراد داراي درآمد بدون کار   *الجمعیت غیرفع

  همسر براثر طالق به زن و مرد داراي همسر زن و مرد بی  *نسبت طالق

  .صورت درصد است ها به این شاخص*

و همکاران،  موحد(، )1400مهدنژاد و پرهیز، (، )1395روستایی و همکاران، (، )1397نیک پور و همکاران، : (اخذم

1395(

  

  روش پژوهش

 -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي اسـت و از لحـاظ ماهیـت و روش تحقیـق توصـیفی     

صــورت اسـنادي و تحلیــل ثانویــه   هـاي مــورد اســتفاده در پـژوهش بــه   تحلیلـی اســت و داده 
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 1395و  1390هـاي آمـاري شـهر گرگـان در دو سـال       جامعه آماري، بلوك. گردآوري شد

هاي فقر شـهري در   شاخص. شده است هاي پژوهش بر اساس آن استخراج است که شاخص

منظـور کـاهش تعـداد     بـه . بـی مقیـاس شـدند    Excelافـزار   هر دو سال با روش فازي و با نـرم 

منظـور دسـتیابی بـه     بـه . استفاده گردید SPSSافزار  ها، از تحلیل عاملی در محیط نرم شاخص

 18کـارگیري روش تحلیـل عـاملی،     بـا بـه  . ستفاده شـد نتایج بهتر، از تحلیل عاملی اکتشافی ا

ابتدا . با ترکیب چهار عامل، عامل نهایی فقر به دست آمد. بندي شد عامل طبقه 4شاخص به 

تحلیل لکه داغ صورت گرفت؛ سپس با ) تلفیقی(عامل و سپس براي عامل نهایی  4براي هر 

  .بندي فقر ترسیم شد ه پهنهتبدیل نقشه لکه داغ هر یک از عوامل به الیه رستر، نقش

  ):فرمول

     

  

  مقدار هر شاخص در بلوك موردنظر   در این فرمول

Max :هاماکزیمم مقدار هر شاخص در سطح کل بلوك  

Min :هامینیمم مقدار هر شاخص در سطح کل بلوك  

شده در پژوهش  هاي استخراج شاخص که همه براي استفاده از رابطه باال، ازآنجایی

با افزایش مقدار هر شاخص، میزان فقر شهري نیز افزایش پیدا (جهت و مثبت بودند  هم

در انتهاي کار براي سنجش . ، از رابطه مثبت بهنجاري سازي فازي استفاده شد)کند می

 Geodaافزار  خودهمبستگی فضایی فقر شهري، از تحلیل موران موجود در محیط نرم

  .استفاده شد

  

  محدوده مورد مطالعه

هاي اخیر این شهر رشد و گسترش  در سال. محله است 22منطقه و  3داراي شهر گرگان 

نفر بوده  28380حدود  1335که جمعیت این شهر در سال  طوري زیادي داشته است، به
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در با تداوم رشد، جمعیت این شهر . نفر رسیده است 329536به  1390در سال است، اما 

  ).ریزي استان گلستان سازمان مدیریت و برنامه(نفر رسیده است  350676به  1395سال 

  

  تغییرات جمعیت و مساحت در شهر گرگان -4جدول 

  1335  1345  1355  1365  1375  1385  1390  1395  

  350676  329536  274438  188710  139430  88033  51181  28380  جمعیت

  3765  3669  3560  2809  1722  997  547  286  )هکتار(مساحت 

  93  90  77  67  81  88  94  99  تراکم

  مرکز آمار ایران و محاسبات پژوهش :اخذم 

  

  
  محدوده جغرافیایی شهر گرگان-1شکل 
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  هاي پژوهش وتحلیل یافته تجزیه

. ارائه شد 3مقادیر آنها در جدولها  براي درك بهتر و مقایسه وضعیت هریک از شاخص

که اکثر  طوري است، به 1395ها در سال  ناسب بودن وضعیت شاخصها، گویاي نام ارزیابی

  .داشتند 1395وضعیت بهتري را نسبت به سال  1390ها، در سال  شاخص

  

  )95و  90(هاي فقر شهر گرگان  اطالعات توصیفی شاخص -5جدول

  درصد تغییرات  مقدار  سال  شاخص

  )بار جمعیتی(بار اقتصادي 
1390  963/2  

0/07%
1395  965/2  

  بار معیشتی
1390  442/3  

%43/0  
1395  457/3  

  بار تکفل

  )وابستگی ناخالص جمعیت(

1390  44/2  
%123/0  

1395  443/2  

  )وابستگی خالص(بار تکفل واقعی
1390  44/2  

%74/0  
1395  458/2  

  بیکاري کل
1390  136/0  

%74/0  
1395  137/0  

  بیکاري مردان
1390  107/0  

%67/4  
1395  112/0  

  بیکاري زنان
1390  243/0  

%41/7-  
1395  225/0  

  تراکم خالص مسکونی
1390  026/0  

%08/23  
1395  032/0  

  تراکم خانوار در واحد مسکونی
1390  032/1  

%125/28 -  
1395  023/1  

  تراکم نفر در واحد مسکونی
1390  465/3  

%90/6-  
1395  226/3  

  - 61/19%  051/0  1390  عمترمرب 50مساکن با زیربناي کمتر از 
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1395  041/0  

  مساکن استیجاري
1390  379/0  

%58/1  
1395  385/0  

  دوام مساکن با مصالح کم
1390  285/0  

%03/54 -  
1395  131/0  

  متوسط بعد خانوار
1390  365/3  

%33/6-
1395  152/3  

  خوردگی جمعیت میزان سال
1390  043/0  

%60/18  
1395  051/0  

  ديسوا نرخ بی
1390  067/0  

%49/1-  
1395  066/0  

  جمعیت غیرفعال
1390  379/0  

%59/25  
1395  476/0  

  نسبت طالق
1390  024/0  

%33/58  
1395  038/0  

  هاي پژوهش یافته: ماخذ

  

و بارتلت  KMOها براي تحلیل عاملی از آزمون  منظور تعیین مناسب بودن داده به

ها،  ها به نمونه ها و یا نسبت شاخص تعداد نمونهرفت از معضل  براي برون. استفاده شد

ها  و آزمون کرویت بارتلت براي سنجش کفایت و تناسب دادهKMOرعایت معیار 

بیشتر باشد و نتیجه آزمون بارتلت نیز داراي  6/0از  KMOاگر مقدار عددي . ضروري است

اند  ی مناسبها براي انجام تحلیل عامل درصد اطمینان و یا بیشتر باشد، داده 95

به ترتیب برابر  1395و  1390ضرایب سال  6بر اساس جدول شماره ). 7: 1395زبردست،(

همچنین مقدار آماره بارتلت نیز به ترتیب برابر با . به دست آمد 754/0و  743/0با 

  .درصد معنادار است 99به دست آمد که در سطح  437/67296و  343/54329
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  هاي فقر شهري گرگان ج آزمون بارتلت براي شاخصو نتای KMOاندازه -6جدول 

  )Sig(میزان خطا   مقدار بارتلتKMOمقدار   هاي آماري سال

1390  743/0  343/54329  000/0  

1395  754/0  437/67296  000/0  

  هاي پژوهش یافته: ماخذ

  

  استخراج و تعیین تعداد عوامل

تعیین عوامل، روش تجزیه به هاي شهرسازي، براي استخراج و  با توجه به ماهیت پدیده

شده، به ترتیب از  در این روش، عوامل استخراج. گیرد هاي اصلی موردتوجه قرار می مؤلفه

ترین عامل بوده و بیشترین تغییرات داده را توضیح  عامل اول مهم. اهمیت بیشتر برخوردارند

در مراحل بعدي عامل دوم، دومین عامل مهم بوده و به همین ترتیب عوامل بعدي . دهد می

کمتر از (در تحلیل عاملی وقتی اشتراکات متغیري پایین باشد ). 6جدول (گیرند  قرار می

، آن متغیر نقش چندانی در تبیین پدیده موردنظر ندارد و بهتر است از دور محاسبات )4/0

شده دو شاخص بیکاري  با توجه به مقادیر استخراج) 7: 1395زبردست، (کنار گذاشته شود 

که  به دلیل این 1395و شاخص نسبت طالق براي سال  1390ان و نسبت طالق براي سال زن

  ).7جدول (بود از محاسبات حذف شدند  4/0ها کمتر از  مقدار آن

  

  1395و  1390هاي فقر در سال  شده شاخصمقادیر استخراج -7جدول 

  )1395(  )1390(  ها شاخص  )1395(  )1390(  ها شاخص

  بار تکفل

  )ی ناخالص جمعیتوابستگ(
  369/0  509/0  مساکن استیجاري  734/0  656/0

  640/0  619/0  دوام مساکن با مصالح کم  968/0  902/0  بار معیشتی

  بار تکفل واقعی

  )وابستگی خالص(
830/0  960/0  

تراکم خانوار در واحد 

  مسکونی
856/0  982/0  

  980/0  877/0  تراکم نفر در واحد مسکونی  965/0  922/0  بیکاري کل
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  900/0  892/0  تراکم خالص مسکونی  494/0  258/0  بیکاري زنان

  979/0  890/0  بعد خانوار  773/0  911/0  بیکاري مردان

  454/0  718/0  سالخوردگی جمعیت  971/0  880/0  بار اقتصادي

مساکن با مساحت زیربناي 

  مترمربع 50کمتر از 
  218/0  372/0  نسبت طالق  528/0  669/0

  845/0  815/0  جمعیت غیرفعال  635/0  713/0  سوادي نرخ بی

  هاي پژوهش یافته: اخذم

  

شده همراه مقادیر ویژه، درصد واریانس و نیز  ، عوامل استخراج8در جدول شماره 

هاي بارگذاري شده در هر  بدین ترتیب شاخص. درصد واریانس تجمعی عوامل آمده است

 4شاخص به  18آن، تقلیل  نتیجه. دهد است، یک عامل را تشکیل می 5/0عامل که بیش از 

 862/80مجموع چهار عامل  1390در سال . عامل در هر دو سال سرشماري بوده است

درصد از  826/78عامل  4نیز مجموع  1395کند و در سال  درصد از واریانس را تبیین می

  .دهد ها را نشان می بخش بودن تحلیل عاملی شاخص شود که رضایت واریانس را شامل می

  1395و  1390هاي فقر شهري در سال  شده براي شاخص عوامل استخراج-8جدول 

  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  سال  عوامل

  885/52  885/52  462/8  1390  عامل اول

1395  280/7  823/42  823/42  

  211/64  326/11  812/1  1390  عامل دوم

1395  027/3  807/17  630/60  

  112/74  901/9  584/1  1390  عامل سوم

1395  761/1  357/10  987/70  

  862/80  750/6  080/1  1390  عامل چهارم

1395  332/1  838/7  826/78  

  هاي پژوهش یافته: اخذم 
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  .شده است ارائه 9عامل و مقادیر بار عاملی در جدول  4هاي بارگذاري شده در  شاخص

  

  1395و  1390آمده در  دست به هاي بارگذاري شده و مقدار بار عاملی شاخص-9جدول 

  شاخص
بار عاملی 

1390  

بار عاملی 

1395  
  شاخص

بار 

عاملی 

1390  

بار 

عاملی 

1395  

  948/0  926/0  )بار جمعیتی(بار اقتصادي 
وابستگی ناخالص (بار تکفل 

  )جمعیت
611/0  812/0  

  958/0  916/0  متوسط بعد خانوار
 50مساکن با زیربناي کمتر از 

  مترمربع
818/0  832/0  

  759/0  766/0  دوام مساکن با مصالح کم  977/0  898/0  تراکم نفر در واحد مسکونی

  738/0  759/0  سوادي نرخ بی  972/0  833/0  بار معیشتی

  839/0  928/0  بیکاري مردان  832/0  798/0  جمعیت غیرفعال

تراکم خانوار در واحد 

  مسکونی
  944/0  916/0  بیکاري کل  845/0  796/0

وابستگی (بار تکفل واقعی

  )خالص
  597/0  885/0  خوردگی جمعیت میزان سال  971/0  778/0

  681/0  -   بیکاري زنان  852/0  767/0  تراکم خالص مسکونی

  -   -   نسبت طالق  638/0  670/0  مساکن استیجاري

  هاي پژوهش یافته: اخذم

  

  1390تحلیل عوامل فقر در سال 

بلوك  2042ها  در این نقشه. ده استش عامل فقر ترسیم 4بر مبناي  1390بندي در  نقشه پهنه

شاخص بار اقتصادي، متوسط بعد  10عامل اول با . شده است بندي سطح طبقه 5شهري در 

خانوار، تراکم نفر در واحد مسکونی، بار معیشتی، جمعیت غیرفعال، تراکم خانوار در واحد 

ن استیجاري، ، تراکم خالص مسکونی، مساک)وابستگی ناخالص جمعیت(بار تکفلمسکونی،

 85/36بلوك،  931پهنه فقر بر اساس این عامل شامل . شود و بار تکفل واقعی تعریف می
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عامل . درصد از خانوار شهر است 81/51درصد از جمعیت و  32/52درصد از مساحت، 

دوام و  ، مساکن با مصالح کممترمربع 50مساکن با زیربناي کمتر از شاخص  3دوم شامل 

درصد از  59/12بلوك،  377پهنه فقر بر اساس این عامل شامل . باشدسوادي می نرخ بی

 2عامل سوم شامل . درصد از خانوار شهر است 64/12درصد از جمعیت و  34/13مساحت، 

 418پهنه فقر بر اساس این عامل شامل . باشد شاخص بیکاري مردان و بیکاري کل می

درصد از خانوار شهر  94/18و  درصد از جمعیت 04/19درصد از مساحت،  72/15بلوك، 

پهنه فقر . گیرد عامل چهارم فقط یک شاخص میزان سالخوردگی جمعیت را در برمی. است

درصد از جمعیت و  57/34درصد از مساحت،  31/19بلوك،  812بر اساس این عامل شامل 

  درصد از خانوار شهر است 22/35

  

  1390هاي فقر در سال  لهاي فقر بر مبناي عام تعداد و درصد پهنه -10جدول 

  

  

عامل 

  اول

  خانوارجمعیت)هکتار(مساحت بلوكپهنه

درصدتعداددرصدتعداددرصدمقداردرصدتعداد

32696/15387/34835/105252307/161521054/15خیلی فقیر

60562/29364/8915/2611847525/363547827/36فقیر

61087/297879/97395/2811108099/333360835/34متوسط

28915/14485/72557/213409273/101022745/10مرفه

21238/10960/42360/121056923/3329236/3خیلی مرفه

  خانوارجمعیت)هکتار(مساحت بلوكپهنه  

درصدتعداددرصدتعداددرصدمقداردرصدتعداد

  28/6  6152  56/6  21447  83/4  581/162  91/8  182  خیلی فقیر

عامل 

دوم

19554/9031/26176/72215578/6622536/6فقیر

56776/27436/80803/248629341/262513269/25متوسط

48470/23498/138828/418858311/272673032/27مرفه

61406/30411/74207/2210826113/333357632/34خیلی مرفه
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عامل 

سوم

  خانوارجمعیت)هکتار(مساحت بلوكپهنه

درصدتعداددرصدتعداددرصدمقداردرصدتعداد

5464/2566/7215/2669404/2202907/2خیلی فقیر

36482/17581/45657/135673136/171650387/16فقیر

82330/40756/96262/2814652484/444408406/45متوسط

55203/27310/146557/4310141903/313062230/31مرفه

24919/12743/40506/121537170/4455767/4خیلی مرفه

  

عامل 

چهار

م

  خانوارجمعیت)هکتار(مساحت بلوكپهنه

درصدتعداددرصدتعداددرصدمقداردرصدتعداد

22496/10265/15355/42957605/9936857/9  خیلی فقیر

58879/28642/49676/148341452/252509865/25  فقیر

43949/21635/8742610338364/313192263/32  متوسط

53834/26371/142126/4281707252321373/23  مرفه

25338/12043/41740/122865977/8821439/8خیلی مرفه  

  پژوهش هاي یافته: اخذم

  

  
  1390بندي عوامل فقر گرگان در سال  پهنه-2شکل 



  

  

  

  

57  |پور و همکاران   ، نیک... شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل

  1395تحلیل عوامل فقر در سال 

 2175ها  در این نقشه. شده است عامل فقر ترسیم 4بر مبناي  1395بندي در سال  نقشه پهنه

شاخص  6عامل اول که شامل . شده است بندي سطح طبقه 5در  1395بلوك براي سال 

، متوسط بعد )وابستگی ناخالص جمعیت(بار تکفلکونی، بار معیشتی، تراکم نفر در واحد مس

پهنه فقر بر اساس این عامل شامل . باشد خانوار، بار اقتصادي، تراکم خالص مسکونی می

درصد از خانوار  12/37درصد از جمعیت و  09/38درصد از مساحت،  58/26بلوك،  796

در واحد مسکونی، جمعیت غیرفعال،  شاخص تراکم خانوار 5عامل دوم شامل . شهر است

. باشد ، میزان سالخوردگی جمعیت، مساکن استیجاري می)وابستگی خالص(بار تکفل واقعی

درصد از  29/65درصد از مساحت،  46/37بلوك،  1200پهنه فقر بر اساس این عامل شامل 

  . درصد از خانوار شهر است 44/65جمعیت و 

پهنه فقر . باشد ، بیکاري مردان، بیکاري زنان میشاخص بیکاري کل 3عامل سوم شامل 

درصد از جمعیت و  83/32درصد از مساحت،  52/25بلوك،  749بر اساس این عامل شامل 

مساکن با مساحت شاخص  3عامل چهارم هم شامل . درصد از خانوار شهر است 16/32

پهنه فقر بر . باشد می سوادي دوام، نرخ بی با مصالح کممترمربع، مساکن  50زیربناي کمتر از 

درصد از جمعیت و  73/21درصد از مساحت،  57/18بلوك،  565اساس این عامل شامل 

  .درصد از خانوار شهر است 37/21

  

  1395هاي فقر در سال  هاي فقر بر مبناي عامل تعداد و درصد پهنه -11جدول 

  

عامل 

  اول

  ها پهنه
  خانوار  جمعیت  )هکتار(مساحت   بلوك

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  مقدار  ددرص  تعداد

  74/0  831  317590/0  78/1  135/49  14/1  25  خیلی فقیر

  38/36  40331  19/37  129958  8/24  924/681  44/35  771  فقیر

  68/50  56189  15/50  175239  25/45  110/1244  51/45  990  متوسط

  48/9  10519  22/9  32232  43/23  350/644  27/12  267  مرفه

  69/2  2988  52/2  8823  71/4  627/129  60/5  122  لی مرفهخی
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عامل 

  دوم

  ها پهنه
  خانوار  جمعیت  )هکتار(مساحت   بلوك

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  مقدار  درصد  تعداد

  78/21  24155  35/21  74619  70/11  660/321  45/20  445  خیلی فقیر

  66/43  48408  94/43  153561  76/25  232/708  71/34  755  فقیر

  61/22  25073  88/22  79982  66/26  169/733  86/23  519  متوسط

  95/8  9924  96/8  31323  04/28  103/771  70/13  298  مرفه

  97/2  3298  84/2  9942  81/7  981/214  26/7  158  خیلی مرفه

  

  

عامل 

  سوم

  ها پهنه
  خانوار  جمعیت  )هکتار(مساحت   بلوك

  درصد  تعداد  صددر  تعداد  درصد  مقدار  درصد  تعداد

  81/6  7556  75/6  23613  87/5  562/161  65/9  210  خیلی فقیر

  35/25  28106  08/26  91165  65/19  286/540  78/24  539  فقیر

  03/37  41060  78/36  128553  46/29  007/810  18/28  613  متوسط

  42/24  27074  17/24  84476  87/30  932/848  81/23  518  مرفه

  37/6  7062  18/6  21620  12/14  359/388  56/13  295  خیلی مرفه

عامل 

چهار

  م

  ها پهنه
  خانوار  جمعیت  )هکتار(مساحت   بلوك

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  مقدار  درصد  تعداد

  03/5  5582  11/5  17859  63/4  507/127  21/7  157  خیلی فقیر

  34/16  18117  62/16  58076  94/13  356/383  75/18  408  فقیر

  71/36  40699  46/37  130911  21/38  497/1050  10/33  720  متوسط

  91/32  36486  24/32  112687  89/28  486/794  22/28  614  مرفه

  997499/8  55/8  29894  30/14  300/393  68/12  276  خیلی مرفه

  پژوهشهاي یافته: اخذم

  

  

  



  

  

  

  

59  |پور و همکاران   ، نیک... شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل

  
  1395بندي عوامل فقر گرگان در سال  پهنه-3شکل 

  

  فقربندي نهایی شاخص  پهنه

درصد  69/43درصد از مساحت شهر و  08/34بلوك و  696با (، پهنه متوسط 1390در سال 

 17/1درصد مساحت و  87/5بلوك،  120با (بیشترین مقدار و پهنه خیلی مرفه ) جمعیت

در سال . ها به خود اختصاص داده است کمترین مقدار را در میان پهنه) درصد مساحت

) درصد از جمعیت 53/51درصد از مساحت شهر و  26/39ك و بلو 854با (پهنه فقیر  1395

 61/1درصد از مساحت شهر و  82/4بلوك و  105با (بیشترین مقدار و پهنه خیلی مرفه 

  .ها به خود اختصاص داده است کمترین مقدار را در میان پهنه) درصد جمعیت
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  1395و  1390هاي  بندي نهایی فقر در سال پهنه-4شکل 

  

  1395و  1390هاي  هاي فقر در سال تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنه-12جدول 

عامل 

  نهایی

1390  

  ها پهنه
  خانوار  جمعیت  مساحت  بلوك

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  مقدار  درصد  تعداد

  95/8  8760  03/9  29531  98/5  338/201  9/11  243  خیلی فقیر

  21/22  21728  49/23  76761  14/20  610/677  67/22  463  فقیر

  09/44  43135  69/43  142775  14/35  860/1181  08/34  696  متوسط

  55/23  23038  59/22  73820  09/33  896/1112  46/25  520  مرفه

  17/1  1154  17/1  3852  62/5  252/189  87/5  120  خیلی مرفه

عامل 

نهایی 

1395  

  ها پهنه
  خانوار  جمعیت  مساحت  بلوك

  درصد  تعداد  درصد  دادتع  درصد  مقدار  درصد  تعداد

  75/23  26338  91/23  83563  66/15  600/430  75/26  582  خیلی فقیر

  58/51  57190  53/51  180076  56/32  268/895  26/39  854  فقیر

  05/17  18903  20/17  60106  15/26  029/719  71/18  407  متوسط

  89/5  6534  73/5  20053  78/21  765/598  43/10  227  مرفه

  70/1  1893  61/1  5629  83/3  484/105  82/4  105  خیلی مرفه

  هاي پژوهش یافته: اخذم 



  

  

  

  

61  |پور و همکاران   ، نیک... شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل

  1395و  1390هاي  هاي فقر شهري گرگان در سال درصد پراکنش فضایی پهنه-5شکل 

  

  محاسبه درصد تغییرات

درصد تغییر، نسبت به افزایش . توان درصد تغییر بین دو مقدار را پیدا کرد با این شاخص می

مقادیر متفاوت است، چرا که در این حالت هم مقدار کاهش و هم مقدار و کاهش درصد 

دهد که رشد  مقایسه درصد تغییر هر یک از پارامترها نشان می. شود گیري می افزایش اندازه

در این میان بیشترین . ها بوده است هاي خیلی فقیر و فقیر بیشتر از سایر پهنه پارامترها در پهنه

و  201متر خانوار و جمعیت واقع در پهنه خیلی فقیر است که به ترتیب تغییر مربوط به پارا

درصد رشد داشت، و سپس مربوط به خانوار و جمعیت واقع در پهنه فقیر است که به  183

کمترین رشد هم مربوط به خانوار و جمعیت . درصد رشد داشت 135و  163ترتیب 

ایسه، افزایش تعداد خانوار و جمعیت نکته جالب در این مق. هاي مرفه و متوسط است پهنه

که  درصدي همراه بوده است، درحالی 46و  64واقع در پهنه خیلی مرفه هست که با رشد 

این امر گویاي دو واقعیت است، اول . یافته است ها و مساحت آن کاهش تعداد بلوك

افزایش شکاف طبقاتی و دوم جدایی گزینی فضایی که ثروتمندان تمایل دارند در 

  .هاي مشخصی از شهر سکونت گزینند محدوده
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  درصد تغییر پهنه نهایی فقر شهر-13جدول 

  پهنه
  1395- 1390درصد تغییر 

  خانوار  جمعیت  مساحت  بلوك

  66/200  97/182  87/113  51/139  خیلی فقیر

  21/163  59/134  12/32  45/84  فقیر

  -18/56  -90/57  -16/39  -52/41  متوسط

  -64/71  -83/72  -20/46  -35/56  مرفه

  04/64  13/46  -26/44  -5/12  خیلی مرفه

  هاي پژوهش یافته: اخذم

  

  الگوي خودهمبستگی فضایی موران

پس از شناسایی و تعیین الگوي عوامل چهارگانه فقر، نقشه پراکنش فقر براي عامل نهایی 

ر چارك هاي پراکندگی موران به چها نمودار و نقشه. ترسیم شد Geodaافزار  نیز با نرم

هایشان  این چهار چارك الگوي همبستگی محلی بین نواحی و همسایه. شده است تقسیم

– Highچارك نخست با عنوان . هستند High دهد که داراي  آن نواحی را نشان می

چارك دوم ). هاي باالتر از میانگین ارزش(هاي باال براي متغیر مورد تحلیل بوده  ارزش

– Lowعنوان  به High هایی با  وسیله همسایه شده به هاي پایین اما احاطه ی با ارزشنواح

– Lowچارك سوم با عنوان . دهد هاي باال را نمایش می ارزش Low هاي  نواحی با ارزش

چارك چهارم با . دهد هاي پایین را نشان می وسیله همسایگانی با ارزش شده به پایین احاطه

– Highعنوان  Low هاي پایین  وسیله نواحی با ارزش شده به  احاطههاي باال نواحی با ارزش

نقشه خودهمبستگی فقر و آماره موران، نشانگر آن است که الگوي فقر . دهد را نمایش می

اي برخوردار بوده  از الگوي همگرا و خوشه 1395و  1390شهر گرگان در هر دو سال 

 1390عامل نهایی سال دهد که مقدار آماره موران براي  نشان می 5شواهد در شکل . است

باشد که مؤید همین امر  می) 841/0(برابر با  1395و براي عامل نهایی سال ) 845/0(برابر با 
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درصد  9/40در حدود  1395درصد و در سال  44/33در حدود  1390در سال . است

درصد و در سال  31/42در حدود  1390در سال . بودند High-Highها در طبقه  بلوك

 90/1حدود  1390در سال . اند قرارگرفته Low-Lowدرصد در طبقه  7/41حدود 1395

قرارگرفتند و سرانجام در  Low-Highدرصد در طبقه  6/1حدود  1395درصد و در سال 

ها در طبقۀ آخر  درصد از بلوك 4/1حدود  1395و در سال  56/1حدود  1390سال 

)High-Low (اند جاي گرفته.  

  

  مودار پراکندگی موراننحوه تفسیر ن-14جدول 

  طبقه
چارك نمودار 

  پارکندگی
  تفسیر  خودهمبستگی

High – High  مثبت  باال سمت راست  
شده با وسیله  اي با ارزش باال احاطه خوشه؛ ناحیه

  نواحی با ارزش باال

Low – Highمنفی  باال سمت چپ  
اي با ارزش پایین در میان نواحی  قاعدگی؛ ناحیه بی

  داراي ارزش پایین

Low – Lowمثبت  پایین سمت چپ  
اي با ارزش پایین در مجاورت نواحی  خوشه؛ ناحیه

  هاي پایین داراي ارزش

High – Lowمنفی  پایین سمت راست  
اي با ارزش باال در میان نواحی  قاعدگی؛ ناحیه بی

  داراي ارزش پایین

  1393:79زیاري و همکاران، : منبع
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  هاي شهر گرگان نهایی فقر شهري در سطح بلوكخودهمبستگی فضایی عامل -6شکل 

  

  گیري نتیجهبحث و 

جز  شاخص مورد استفاده در پژوهش، به 18نتایج پژوهش نشان داد که از مجموع 

مساکن استیجاري، تراکم نفر در واحد مسکونی، تراکم خانوار در (هاي کالبدي  شاخص

 1395هاي  سایر شاخص) مدوا واحد مسکونی، متوسط بعد خانوار و مسکن با مصالح کم

هاي مربوط  بهتر شدن وضعیت شاخص. اند داشته 1390تري نسبت به سال  وضعیت نامناسب

تواند به دلیل توجه بیشتر به بخش ساختمان و مسکن در  می 1395به بعد کالبدي در سال 

 اما برخی از. هاي مسکن مهر باشد سازي و افتتاح پروژه ویژه آماده هاي اخیر و به سال

اجتماعی مانند بار معیشتی، بار تکفل، بیکاري مردان، سالخوردگی  –هاي اقتصادي  شاخص

نشان داد که ها تحلیل فضایی پهنه. اند داشته 1395و نسبت طالق بیشترین رشد را در سال 

صورت متمرکز،  به 1390در سال ) هاي فقیر و خیلی فقیر شامل مجموع پهنه(هاي فقر  پهنه

جنوب شهر گرگان را در برگرفته است و با گسترش بیشتر در سال  هاي غرب و قسمت
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خصوص در نواحی غربی، شرقی و تا حدودي قسمت جنوبی شهر  در بیشتر نواحی به 1395

  . را شامل شده است

در  1390در سال ) هاي فقیر و خیلی فقیر شامل مجموع پهنه(هاي فقر  درمجموع پهنه

درصد  52/32(نفر جمعیت  106292، )رصد خانوارد 16/31یعنی (خانوار  30488حدود 

از شهر گرگان را شامل شده ) درصد مساحت 12/26(هکتار مساحت  948/878و ) جمعیت

 33/75یعنی (خانوار  83528اي حدود  مالحظه با افزایش قابل 1395این پهنه در سال . است

همچنین با  و) درصد جمعیت 44/75یعنی (نفر جمعیت  263639، )درصد خانوار شهر

مقایسه . شهر گرگان را شامل شده است) درصد مساحت 22/48یعنی (هکتار  868/1325

درصد تغییرات هر یک از پارامترهاي جغرافیایی شامل بلوك، مساحت، جمعیت و خانوار 

هاي خیلی فقیر و فقیر  دهد، افزایش پارامترهاي واقع در پهنه نشان می 95و  90در دو سال 

در این میان بیشترین رشد مربوط به خانوار و . ها بوده است ر از سایر پهنهمراتب بیشت به

  . جمعیت واقع در پهنه خیلی فقیر است

همچنین، بر اساس مدل خودهمبستگی موران مشخص شد که فقر در شهر گرگان در 

بنابراین با توجه به آنچه که . اي پیروي کرده است از الگوي خوشه 1395تا  1390هاي  سال

اي بودن الگوي  توان گفت که نتایج این پژوهش از نظر خوشه ز نتایج حاصل شد میا

و از نظر پراکنش ) 2016(و لئوکاواناگ و همکاران ) 2017(فضایی فقر با نتایج حجنال 

منطبق و همسو است، چرا ) 1399(جغرافیایی فقر در سطح شهر با پژوهش مهدنژاد و پرهیز 

تهران به این نتیجه رسیدند که مقوله فقر شهري  12ح منطقه که آنها در پژوهش خود در سط

بر اساس پژوهش حاضر نیز، . هاي مرکزي شهر داشته است بیشترین عینیت خود را در بخش

هاي مرکزي و میانی شهر بیشترین نمود فضایی فقر را  بخش 1395مشخص شد که در سال 

. شهر کمتر ریشه دوانده استاي  هاي حاشیه اند، در مقابل فقر شهري در بخش داشته

سال موردنظر حرکت شهر گرگان به سمت فقیر شدن بیشتر بوده  5درمجموع باید گفت در 

در ادامه پیشنهادهایی جهت بهتر شدن وضعیت فقر شهري در شهر گرگان ارائه . است

  :گردد می
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هاي مردم در جهت مشارکت آنها براي دریافت راهکارهاي  گیري از دیدگاه بهره -

  مؤثر جهت بهبود وضعیت مناطق فقیرنشین ساکن در حاشیه شهر

هاي دولتی با بهره پایین در جهت بهبود مناطق  در نظر گرفتن امتیازهایی همچون وام -

  ها فرسوده و کمک به نوسازي این بافت

شود،  دیده میطبق نتایج بیشترین گستره فقر شهري در مجاورت بخش مرکزي شهر -

  .ریزي براي کاهش فقر، این مناطق باید در اولویت قرار گیرند وع برنامهبنابراین در هر ن
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