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Abstract 
The issue of poverty and inequality has become a problem in Iran due to the lack 
of a fair view on land. For decades, the issue of urban poverty has been referred to 
under various titles: informal settlements, distressed textures, worn-out textures, 
etc. Different plans, programs and laws have been developed to address this issue. 
However, the dimensions of the problem has been widened and deepened. The 
purpose of the present study is to examine the spatial analysis of poverty in 
inefficient textures of Abadan to better plan for organizing, empowering and 
improving the quality of life in these textures. Findings based on the hot spots 
method show that in some parts of the east and north of Abadan, more hot spots 
are formed that have higher values compared to the multidimensional poverty 
criterion. Cold spot density is also observed in the northeast and parts of the north 
of the city that have lower values of this criterion, including prosperous and very 
prosperous blocks. The results show the poverty situation in distressed textures of 
Abadan has a cluster pattern. The theoretical orientation of this research is 
towards multidimensional poverty proposed by Amartya Kumar Sen. According to 
the results of multidimensional poverty, very poor areas are more concentrated in 
the western and eastern parts of the city. This area covers 11.54% of the area of 
distressed textures. Poor areas (22.6%) are placed mostly in the northern (e.g., 
Western Selich, Fihe, Koye Mellat and Shahabad Neighborhoods), western (e.g., 
Ahmadabad and Barim Neighborhoods) and eastern parts of the city (e.g., Alvanieh 
and Zolfaqari Neighborhoods). The results of this research can be used to inform 
managers and urban planners of the current situation and plan to empower 
residents to reduce urban poverty,  and improved the living, physical, socio-
cultural and economic conditions of distressed neighborhoods in Abadan. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Urban poverty is one of the biggest global 
challenges nowadays. In our country, urban 
poverty has crystallized in the form of 
informal settlements, worn-out structures, 
spontaneous settlements, inefficient 
structures, etc. The first step against poverty 
and deprivation is to be aware of the poverty 
situation and identify the factors that affect 
it. This study aims to analyze the spatial 
distribution of poverty in inefficient 
neighborhoods of Abadan, including large 
areas of the city that have a high physical 
quality and specific social and economic 
conditions. The objective existence of 
poverty and sometimes the vicious cycle of 
poverty in some of these neighborhoods has 
caused many problems. Based on the 
physical divisions of Abadan in 2011, there 
are 3 urban areas, 11 districts, 44 
neighborhoods, and 23 neighborhoods with 
a worn-out and inefficient texture in the 
city; 20% of the urban area and 40% of the 
general view of Abadan City includes worn-
out structures. Hence, this city is in the third 
rank of the province in this regard and more 
than 60 thousand people live in these 
neighborhoods. 

2. Research Methodology 
Data collection has been done in the form of 
documents and surveys. In the documentary 
phase, by studying the research background, 
indicators related to social, economic, and 
physical indicators belonging to the years 
2011 and 2016 have been extracted. Some of 
the indicators were not directly available in 
the statistical blocks. By combining several 
fields in the statistical blocks, the desired 
indicators were obtained. Data collected 

from the experts’ views using the AHP 
method (Expert Choice software) have been 
tested and the weight of each indicator has 
been obtained. To identify and measure 
poverty, the spatial autocorrelation 
technique has been applied using hot spot 
analysis in Arc/GIS Software. As a result, the 
position of each context in terms of urban 
poverty has been determined according to 
the spatial analysis performed in the GIS 
Software. 

3. Research Findings 
First, the spatial analysis of urban poverty 
was performed separately in economic, 
social, and physical dimensions. It covered 
18.92% and 11.94% of the study area, 
respectively. Medium economic levels with 
42.63% had the highest frequency. Moran 
index for economic poverty criterion was 
calculated to be 0.005438, with a positive 
value and the error rate (P-value) of zero. It 
can be interpreted that this criterion is 
slightly inclined.1. The clustering of the 
economic poverty criterion indicates that its 
values had a spatial autocorrelation in the 
social dimension. Very poor and 
impoverished areas were mostly scattered in 
the northern parts (e.g., Farhangian Alley, 
Eastern Selich, and Western Bahar) and the 
eastern parts of the city (e.g., Jamshidabad, 
Sedeh and Darya) which cover 6.34% and 
14.56% of the studied areas, respectively. 
Among the zoning levels, the highest levels 
were assigned to the very affluent class with 
36.96%. The Moran model shows how the 
standard values of social poverty were 
distributed in clusters. Also, in the physical 
dimension, the results show the very poor 
zone where people are widely scattered in 
different parts of the target neighborhoods. 
They constitute 43.06% and 27.14% of the 
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neighborhoods, respectively. Among the 
zoning levels, the highest levels are allocated 
to the very poor and worn areas, covering 
about 70% of the blocks. After overlapping all 
three dimensions of poverty, including 
economic poverty, social poverty and 
physical poverty, a multi-dimensional 
criterion spatial analysis layer was obtained. 
Thus, the raster layer created was 
normalized by fuzzy method and 
reclassified. Very poor areas were more 
concentrated in the western and eastern 
parts of the city. They covered 11.54% of the 
area. Poor areas, which covered 22.6% of the 
area, were mostly in the northern (e.g., 
Western Selich, Fihe, Koye Mellat and 
Shahabad Neighborhoods), western (e.g., 
Ahmadabad and Barim Neighborhoods), and 
eastern neighborhoods of the city (e .g., 
Alvanieh and Zolfaqari Neighborhoods). The 
affluent zone, covering 31.91% of the area, 
had the highest frequency. To know the type 
of multidimensional poverty distribution 
pattern, Moran spatial autocorrelation 
analysis model has been used. This criterion 
had a large degree of cluster distribution in 
the target areas. 

 

 

4. Conclusion 
According to the results of multidimensional 
poverty, very poor areas are more 
concentrated in the western and eastern 
parts of the city. This area covers 11.54% of 
the neighborhood area. Poor areas (22.6%) 
are mostly in the northern (e.g., Western 
Selich, Fihe, Koye Mellat and Shahabad 
Neighborhoods), western (e.g., Ahmadabad 
and Barim Neighborhoods) and eastern parts 
of the city (e.g., Alvanieh and Zolfaqari 
Neighborhood). Also, according to the hot 
spot method, in some parts of the east and 
north of Abadan, there are more hot spots 
with higher values  compared to the 
multidimensional poverty criterion. The 
density of cold spots is also observed in the 
northeast and parts of the north of the city 
that have lower values of this criterion. 
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 چکیده
  نیز   ایران  کشور  در  که  است  سرزمین  فضای  به  عادالنه  نگاه  عدم  ینتیجه  نابرابری،  و  فقر  یمسأله

 قرار  اشاره  مورد  مختلفی  عناوین  با  شهری  فقر  یمسأله  هاست  دهه.  است  کرده  پیدا  فضایی  نمود
 و  هابرنامه  هاطرح ...و  فرسوده  هایبافت  ناکارآمد،  هایبافت  غیررسمی،  هایگاهسکونت:  گیردمی

 ترگسترده  هستیم،  شاهدش  آنچه  اما   شوند،می  تدوین  مسأله  این  با  مقابله  برای  مختلفی  قوانین
  منظر   در  نامناسبي  اندازچشم  آبادان،  شهر  ناکارآمد  بافت.  است  مسأله  ابعاد  شدن  ترژرف   و  شدن

 پراکنش  تحلیل.  شودمی  محسوب  آن  ساكنان  براي  نيز  جدي  تهديدي  و  داشته  شهري  سيماي  و
 ساماندهی،   برای  بهتر  ریزیبرنامه  منظوربه  آبادان،  شهر  نفت  ناکارآمد  هایبافت  در  فقر  فضایی

  و   کاربردی  هدف  ازنظر  حاضر  پژوهش.  است  هابافت  این  در  زندگی  کیفیت  ارتقای  و  توانمندسازی
 اصلی  عامل  سه  قالب  در  موردنظر  شاخص   سی  تحقیق،  این   در.  است  تحلیلی-توصیفی  روش  ازنظر

  فضایی   تحلیل  نتایج  نمایش  برای  و  بندیطبقه  AHP  تکنیک  توسط   کالبدی  و  اجتماعی  اقتصادی
  استفاده    ARC GIS 10/3افزار نرم  از  آبادان  شهر  ناکارآمد  های بافت  در  شهری  فقر  پراکنش

 الگوی  از  آبادان  شهر  ناکارآمد  هایبافت  در  فقر  پراکنش  وضعیت  دهدمی  نشان  نتایج.  استشده 
   فقیر   خیلی  ساکنین  با  ناکارآمد  هایبافت  چندبعدی،  فقر   نتایج  اساس  بر.  کندمی  تبعیت  ایخوشه
 هایبافت  مساحت  از  درصد  54/11  پهنه  این  و  دارند  تمرکز  شهر  شرقی  و  غربی  هایقسمت  در  بیشتر

 شمالی هایقسمت در بیشتر مساحت، درصد 6/22 با نیز فقیر  هایپهنه. گیرندبرمی در  را ناکارآمد
  و (  بریم  و   احمدآباد  هایمحله)  غربی  ،(آبادشاه   و  ملت  کوی  فیه،  غربی،  سلیچ  هایمحله)  قبیل  از

 . دارند قرار شهر( ذوالفقاری و الوانیه هایمحله) شرقی
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 مقدمه 1
سال   در  برآوردها،  آخرین  از  2015طبق  درصد  ده   ،

یا   جهان  کمتر   734جمعیت  درآمد  با  نفر  میلیون 
می   1.90از زندگی  روز  در  پیش دالر  بینی  کنند. 

آفریقا  می صحرای  جنوب  و  آسیا  جنوب  شود 
به   باشند،  داشته  را  شدید  فقر  افزایش  بیشترین 

  یمیلیون نفر دیگر درنتیجه   26میلیون و    32ترتیب  
المللی زندگی کنند. حتی  گیری، زیر خط فقر بین همه

از   پیش COVED-19پیش  نشان  بینی،  اولیه  های 
درصد از جمعیت جهان همچنان در فقر    6داد که  می

کنند، عواقب ناشی  زندگی می  2030شدید در سال  
میلیون نفر را به فقر    70گیری بیش از  از بیماری همه 

. بدون تردید  ,kano  (5:2020دهد )شدید سوق می 
مهم  از  چالشیکی  قرن  ترین  شهرهای  رشد  های 

و  بیست  آنهاست. فقر شهری  در  تمرکز فقر  ویکم، 
چالش گستره موضوعات  از  آن  فضایی  برانگیزی  ی 

-است که در حال حاضر بیشتر شهرهای ایران و علی
هستند.   آن  گریبانگیر  نفتی  شهرهای  الخصوص 

ایی، فقر  هتصور عام در خصوص بسط چنين گستره 
گستره اين  در خصوص  و سخن  است  ها  اقتصادي 

نيازهاي   به  دستيابي  در  که  است  ساکناني  يادآور 
مواجه  اوليه مشکل  با  يا  و  بوده  ناتوان  زندگي  ی 

(. به دلیل رشد  69:  2013و همکاران،    1هستند )لطفی 
شهری   در  عمیقو    فقر  طبقاتی  شکاف  شدن  تر 

گروه  بزرگ،  کم شهرهای  دهای  قالب  درآمد  ر 
اجتماعات محلی و فضاهای جغرافیایی خاص شکل  

گروه گرفته این  برکنار  اند.  توسعه  کلی  روند  از  ها 
به  و  شده مانده  رانده  حاشیه  به  اند  اصطالح 

توان  (. تبلور فضایی فقر را می 7:  2008 2ت )ایراندوس
شکل  قالب  گستره در  بسط  و  فقر،  گیری  های 

اسکابافت  ناکارآمد،  فرسوده،  و  های  غیررسمی  ن 
نشینی، مشکالت حاد مهاجران، بیکاری، فقر،  حاشیه

و   ناامنی  و  خشونت  باال،  تکفل  بار  کاذب،  اشتغال 
)بمانیان  کرد  مشاهده  دست  این  از  و    3مواردی 

 
1 Lotfi 
2 Iran Dost 
3 Bemanyan 

های جهانی و  رغم تمام برنامه(. به 154:2011همکاران،
ملی مبارزه با فقر شهری، هنوز این پدیده با عنوان  

قاهر نیروی  جوامع    یک  اجتماعی،  معضل  یک  و 
می  تهدید  را  انسان شهری  ورطه کند،  به  را  ی  ها 

های ناکارآمد و  کشاند و شهرها را با جلوه نابودی می 
(. فقر  Takli  ،5:2012دهد )ریخته، سازمان می درهم 

حاصل نابرابری زیاد اقتصادی و اجتماعی است. لذا  
مهم  از  شهری  توسعهفقر  مسائل  انسانی  ترین  ی 

خامنه ا )مجیدی  همکاران،  4ایست  و  164:  2005و   )
پیش اصلی  سیاست  چالش  و  روی  مدیران  گذاران، 

برنامهبرنامه مختلف،  سطوح  در  های  ریزی ریزان 
(؛ بنابراین  12:  2015و همکاران،    5زنگانه توسعه است )

جوامع  تجزیه  در  آن  فضایی  توزیع  و  فقر  وتحلیل 
محيط دارد.  فراوانی  اهمیت  شهري،    هايشهری 

پديدهسيستم با  پيچيده  و  هاي  روابط  پيچيده،  هاي 
تعامالت متعدد بين اجـزا هستند. فقر نيز يكي از اين  

پيچيده است كه طي دهه پديده  اخیر در  هاي  هاي 
مهم  اقتصادي  مراکز شهري  ـ  اجتماعي  معضل  ترين 

مي واسطهمحسوب  به  و  آن،  شود  سوء  اثرهاي  ی 
ه، شناخت دقيق پهنه  جلوگيري از گسترش اين پديد

مي  طلب  را  شهرها  در  فقير  شهرنشینی  هاي  كند. 
رویه، رشد و گسترش ناموزون شهری،  شتابان و بی 

های قدیمی شهرهای امروزی  رکود و فرسودگی بافت 
گسترده  ابعاد  چنان  اخیر  دهه  چند  خود  در  به  ای 

را   و حیات مدنی فضاهای شهری  که هویت  گرفته 
رشبه برای  مکانی  توسعهعنوان  و  زیر  د  انسان  ی 

های  ها و برنامهاکنون سیاستسؤال برده و اگر از هم 
نشود،   اندیشیده  مشکالت  این  حل  برای  مناسب 

خوانیم، فردا یک  را مشکل می شک آنچه امروزه آن بی 
  :2014و همکاران،  6فاجعه خواهد شد )باقری کشکولی 

هدایت  43 و  راهبردی  دفتر  مدیركل  آمار  طبق   .)
ایران،  برنامه شهری  بازآفرینی  شركت  بازآفرینی  ای 

از   ناكارآمد    140بیش  بافت  مساحت  هكتار  هزار 
درصد جمعیت كشور در این    30داریم كه بیش از  

این میزان جمعیت    .مناطق ساكن هستند سكونت 

4 Majidi Khamelei 
5 Zanganeh 
6 Bagheri 
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در بافت ناكارآمد شهری بحرانی است كه باید به آن  
كه افراد در معرض خطر و فقر    زیرا توجه جدی شود  

خدمات   لحاظ  به  مناطق  این  و  دارند  قرار  شهری 
زیست  نیازمند شهری  و  فقر،  در  محیطی 

تبعات  چاره از  آبادان یکی  اندیشی هستند. فقر در 
از جنگ   اما بعد  بود که گریبانگیر مردم شد  جنگ 
اساسی   کار  شهر  این  ساکنان  وضعیت  تغییر  برای 
شهر   کالبدی  تقسیمات  اساس  بر  نگرفت.  صورت 

آبادان    1390آمایش شهر آبادان در سال    مشاور طرح
محله تشکیل    44ناحیه و    11ی شهری،  از سه منطقه

ی شهری با مساحت  محله  44 است، مشتمل برشده
و جمعیت    5235  20 نفر است.  567 ،195هکتار 

و   شهری  مساحت  عمومی    40درصد  منظر  درصد 
شهر آبادان شامل بافت فرسوده و ناکارآمد است و  

ی سوم استان قرار  ن از این نظر در رده این شهرستا
هزار نفر در این محالت زندگی    60دارد که بیشتر از  

(. این پژوهش به  22:  2010کنند )شهرداری آبادان، می
بافت  وضعیت  به سؤال:  پاسخ  ناکارآمد دنبال  های 

های فقر شهری چگونه  شهر آبادان از لحاظ شاخص 
 است؟ است. 

 

مبانی نظری و پیشینه  2
 پژوهش

های جهان امروز  فقر بدون شک یکی از نازیبایی 
شناسند اما واقعیت  را می است و اگرچه همگان آن 

ی فقر کمی دشوار است  این است که توضیح کلمه 
های متفاوت از آن است که  و آن هم به دلیل تلقی 

در هر فرهنگ و کشوری متفاوت است. به عبارتی  
متفاوت   بمبئی  در  فقر  با  نیویورک  در  است  فقر 

(Narayan،2015  :64تاکنون تعریف .)  هاي گوناگونی
از فقر بسته به شرایط مکانی و زمانی مختلف، بیان  
و بر اساس آن معیارهاي گوناگونی براي سنجش فقر  

شده کلمه ارائه  کلمه است.  فقر،  بار  ی  با  است  اي 
کمبود   و  محرومیت  چون  کلماتی  شامل  که  منفی 

)روستایی  همکاران،    1است  بانک  127:  1620و   .)
 

1 Rostaei 

ها و  (، فقر را محرومیت از دارائیADBتوسعه آسیا )
-هایی که فرد مستحق آن است، تعریف میفرصت

های جمعیتی  دارد که: »گروهکند. تانسند اذغان می
توان فقیر ذکر نمود که با فقدان منابع  را زمانی می 

رژیم انواع  کسب  در  برای  مشارکت  غذایی،  های 
مواجه   شرایط و امکانات معمول زندگی،ها و  فعالیت
( فقر شهری ضرورتاً  Townsend)  :67,1985 باشند.«

هاي اقتصادي نیست  به معناي ناتوانی انجام فعالیت 
فرصت  شهرها  مهاجران  و  براي  بیشتر  اقتصاد  هاي 

ولی در مقابل فرصت درآمد فراهم می کم هاي  آورند 
اداره  براي  مشارکت  در  را  شهري،  محدودي  ی 

هاي توسعه نیز مهیا  رخورداري از خدمات و فرصت ب
)می مفهومي  Fay،2005  :2سازد  شهري  فقر   .)

بـد   شرایط  دیگر  و  كم  درآمد  با  كه  دارد  چندبعدی 
مراقبت مسکن،  اشتغال،  به  بهداشتي  مربوط  هاي 

های اجتماعي  آموزش و حتي با موقعيت فرد در شبکه 
مي همان شناخته  می شود.  که  شهر گونه  ها  دانیم 

تنها محلی با تراکم تولید هستند، بلکه بخشی از  نه
می  گرفته  نظر  در  نیز  اجتماعی  شوند  بازتولید 

(2000,Chen, G  :127  شهر رفاهي  سيستم  اما   ،)
ی  اي است كه در مقابل حمله ی تلهگاهي به منزله

گیرد و مفاهيمي مانند محروميت  فقر شهری قرار می 
توصيف چندبعدي  اجتماعي و انزواي اجتماعي براي  

مي  توسعه  فقر  )وضعيت  ،  Jordan &Redlyيابد 
معیار158:1994 فقر  درنهایت  از   (.  آشکاری 

است   و فرهنگی اجتماعی-اقتصادی نیافتگیتوسعه
های متمایز فقر  (. جنبه124:  2015، کریمی،2)ارشدی

شهری شامل: نبود اشتغال و درآمد منظم، نداشتن  
تغذیه  اجتماعی،  مناسبامنیت  و  ی  آموزش   ،

غیربهداشتی،   زندگی  شرایط  ضعیف،  بهداشت 
کیفیت پایین، ناتوانی در تأمین مسکن مناسب، نبود  
نبود   مسکن،  یا  تجارت  برای  اعتبار  به  دسترسی 

ی فقر و نابرابری،  امنیت شغلی و غیره است. مسأله
درنتیجه  فضای  امروزه  به  عادالنه  نگاه  عدم  ی 

ایران مانند  کشورهایی  در  اساساً    سرزمین،  نیز 
شده  دههفضایی  مسأله است.  که  است  فقر  ها  ی 

2 Arshadi 
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گیرد:  شهری با عناوین مختلفی مورد اشاره قرار می 
فقیرنشین شهری، سکونت گاهسکونت  های  گاههای 

حاشیه زاغهغیررسمی،  بافت نشینی،  های  نشینی، 
های فرسوده، اقتصاد غیررسمی و...  دار، بافت مسأله

برنامه طرح  قوها،  و  با  ها  مقابله  برای  مختلفی  انین 
می  تدوین  مسأله  شاهدش  این  آنچه  اما  شوند؛ 

تر شدن ابعاد مسأله  تر شدن و ژرفهستیم، گسترده 
بافت  از شهر  هاي ناکارآمد شهري پهنه است.  هایی 

پهنه ساير  با  مقايسه  در  که  از  هستند  شهر  های 
ی تکاملي حيات  جريان توسعه عقب افتاده، از چرخه 

گشته   نارسايي جدا  و  مشکالت  کانون  به  ها  و 
 اند.درآمده

ها درصد بااليي از جمعيت  با وجود اين، این بافت 
ها  حال از ظرفیت شهري را در خود جاي داده و درعین 

قابلیت  توسعهو  براي  بسياري  نهفته  آتي  های  های 
به  درون  پرداختن  اما  هستند؛  برخوردار  شهری 
برنامهبافت  و  شهرها  ناکارآمد  آنها،  هاي  براي  ریزی 

های اقتصادي، فرهنگي و  جدا از پرداختن به واقعیت 
ریزی دقيق، جامع و  اجتماعي نبوده و مستلزم برنامه

ازجمله  نظریه  است.  گرايانه  واقع مختلفی  های 
شناختی، رادیکال،  اقتصاد سیاسی، نئوکالسیک، بوم 

  - محرومیت واقعی، قطبش اجتماعی و طرد اجتماعی
است ارتباط با فقر شهری مطرح شده  مکانی و... در

(Mcloughlin, 2014; Carter, 2015 که در ادامه )
 شود.به برخی از آنها اشاره می 

 

 رویکردهای تحلیلی فقر شهری  1  جدول 

 منابع شرح رویکرد 

 نئوکالسیک 

به بعد، با احياي مكتب نئوكالسيك و نيز ايجاد مكتب پولي، نظام   1960ی از دهه
هاي  داري ليبرال جاني تازه گرفت. گروهي از طرفداران مكتب نئوكالسيك، در دههسرمايه

اند كه كنند؛ اما اغلب آنها مدعيداري مياخير، از توزيع مجدد درآمد به نفع فقيران جانب
هاي شغلي و افزايش درآمد فقيران خواهد د، موجب گسترش فرصتها، خو سيستم قيمت

ها خويشاوندي نزديك دارند؛ اما  شد. اقتصاددانان مكتب پولي، در اصول، با نئوكالسيك
كنند كه اين موضوع، هرگز مطرح  پوشي از موضوع توزيع درآمد، آرزو مياغلب با چشم

نتيجه و  ندارند یدرآمد توافق عادالنهع ی ماهيت توزينشود. آنها با اين ادعا كه درباره
گيرند كه از كارشناس اقتصادي كاري ساخته نيست و بهتر است همه چيز را به حال  مي

 خود بگذارند.

 2005، 1فرد فراهانی
عزیزی و همکاران، 

2014 

اقتصاد  
 سیاسی 

یت شرایط با وجود اینکه رویکرد اقتصاد سیاسی در فرایندهای بنیادی تولید، توزیع و اولو
شناسی  خصوص عوامل اقتصادی در تبیین زندگی اجتماعی ریشه دارد و از روش مادی به

کند، منشأ این رویکرد به اقتصاد سیاسی  مارکس در تبیین پدیده و مفهوم فقر استفاده می
داری و کاربرد آن در حاشیه کالسیک ازجمله پژوهش مارکس با تأکید بر ماهیت سرمایه

های خاص ی بارز این فقر شهری جدید، تمرکز جغرافیایی در محلهصهگردد. مشخبرمی
دارای میزان باالی بیکاری و وابستگی رفاهی، نسبت باالی زنان سرپرست خانوار، کودکان  

سرپرست و ازدواج نوجوانان و سطح باالیی از نابسامانی اجتماعی، خشونت و جرم بی
 است.

Ejumudo and 
Ejuvwekpokpo, 

2013; 
Bradshaw, 2006; 

Joseph et al, 2007; 
Smith and Zenou, 

2003 

 رادیکال 

اي ناشي از اوضاع ساختار اقتصاد سياسي است كه  طور ريشهدر ديدگاه راديكال، فقر به
شود. بر اساس اين ديدگاه،  هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي متبلور ميدر ارتباط

مشاركت همگاني و حركت براي آزادي، دموكراسي، رفاه و عدالت، زمينه را براي به قدرت 
آورد. اي فقر فراهم ميري توسعه همگاني و مهار ريشههايي با سوگيرسيدن دولت

گيري از سنت انتقادي راديكال، نقدي محكم بر تفكرات جغرافياي راديكال، با بهره
اند مسائل جغرافيايي  سازد؛ چراكه نتوانستهدانان ليبرال اروپايي و امريكايي وارد ميجغرافی

تي مانند فقر، بيماري، بيكاري و يابي اساسي كنند. امروزه به علت معضالرا ريشه

 2003، 2شکوئی 
عزیزی و همکاران، 

2014 

 
1 Farahani Fard 2 Shekoie 
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های ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکارشیالن حیدرمنش ،حمید صابری،  مهری اذانی امیر 
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

ی شهرنشيني و شهرگرايي،  نشيني در جهان سوم، نظريات اجتماعي ارائه شده دربارهآلونك 
داران اين ديدگاه، با بررسي ساختارهايي كه  پذيرد. جانباز راديكاليسم تأثير بيشتري مي

 ی فقر هستند. ورنده اي با مسائل پديدآی ريشهآورد، درصدد مقابلهفقر را به وجود مي

 کارکردگرایی

شود. اين نظريه، در تحليل كارانه محسوب مياي کامالً محافظهكاركردگرايي نظريه
ها و هاي اجتماعي، ضمن پذيرش وضع موجود يا هنجارهاي حاكم، دشواريآسيب

به همين دليل، مثالً در   كند.داد ميهاي اجتماعي را ناشي از مشكالت افراد قلمآسيب
هاي اجتماعي، مشكل را عمدتاً متوجه تحليلي از تأثير فقر بر رشد و شيوع بيشتر آسيب

سوادي يا  داند. فقر فرهنگي به معناي مجموعه عواملي همچون بيفقر فرهنگي مي
... است؛   سوادي والدين، تمايل نداشتن به استفاده از امكانات متوسط زندگي شهري وكم

ی امكانات در شهر  هاي فقيرنشين و توزيع ناعادالنهبنابراين به وضعيت اجتماعي در محله
 كند.و روستا، توجه چنداني نمي

 2000، 1مدنی 
عزیزی و همکاران، 

2014 
 

شناسی  بوم
 )اکولوژی(

ساكنان آن نواحي  داران اين ديدگاه، فقر در نواحي شهري نظير گتوها را به پستي ژن جانب
هاي مهاجر قومي و  پردازان اين گروه معتقدند كه حتي اگر گروه اند. نظريهنسبت داده

ها ساكن شوند، اين نواحي باز هم فقير باقي خواهند ماند؛ نژادي ديگري نيز در اين محله
هاي فقيرنشين، نواحي خاص آنهاست، نه افرادي كه در اين بنابراين مشكل اين محله

 اند.ي ساكننواح

و همکاران،  2عزیزی
2014 

 

فرسودگی،   از  مراد  بافت:  ناکارآمدی  و  فرسودگی 
به   نسبت  بافت  یک  کارایی  کاهش  و  ناکارآمدی 

بافت  سایر  فرسودگی  کارآمدی  است.  شهری  های 
بافت و عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا به  

برنامه فقدان  بر  سبب  فنی  نظارت  و  توسعه  ی 
می شکل وجود  به  بافت  آن  پیامد  گیری  آید، 

افت که در نهایت به از بین رفتن منزلت  فرسودگی ب
می  منجر  شهروندان  اذهان  در  اشکال  آن  در  شود، 

فقدان شرایط زیست   یا  و  کاهش  ازجمله  گوناگون 
نابسامانی  نیز  و  ایمنی  و    کالبدی، های  پذیری 

و   دریافت  قابل  تأسیساتی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
هايي از  هاي ناکارآمد شهري پهنهشناسایی استافت 

هاي شهر از  هستندکه در مقايسه با ساير پهنهشهر  
ی تکاملي حيات  جريان توسعه عقب افتاده، از چرخه 

نارسايي  و  مشکالت  کانون  به  و  گشته  ها  جدا 
ها درصد بااليی از  اند. با وجود این، اين بافت درآمده

جمعيت شهري را در خود جاي داده و در عين حال  
ظرفيت  قابليت از  و  نهفتهها  براي  ی  هاي  بسياري 

درونتوسعه آتي  برخوردار  هاي  شهري 
 (. 7: 3،2017هستند.)توکلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Madani 
2 Azizi 
3 Tavakoli 
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ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  های تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکار امیر  اذانی مهری    صابری،  ،حمید حیدرمنش  شیالن
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 انواع بافت  2  جدول 

 شرح نام التین  نوع بافت 

 Old Area بافت قدیم 

هجری شمسی شکل  1300شود که قبل از سال  های شهری را شامل میآن بخش از بافت
های شهری متفاوت بوده و اقدامات از نوع  ها با سایر بافتاست. مداخله در این نوع بافتگرفته

 های ویژه به اجرا درخواهند آورد. سازی، روان بخشی و نوسازی خواهدبود که در قالب طرحبه

 Historical بافت تاریخی 
Area 

ی شکل گرفته و به ثبت آثار ملی رسیده یا هجری شمس 1300ابنیه و فضایی که قبل از سال 
ها، ضوابط و مقررات سازمان میراث  گونه بافتقابلیت ثبت شدن را دارا باشند. در مورد این

 فرهنگی و گردشگری مالک عمل خواهد بود.

بافت  
 پیرامونی 

Suburban 
Area 

اند و بدون  جای دادهدست شهری را در خود هایی هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی و تهی بافت
ی های جامع و تفضیلی( در درون یا خارج از محدوده ی رسمی و قانونی )طرحمجوز و خارج از برنامه

 قانونی شهرها به وجود آمده است.

بافت فرسوده 
 )ناکارآمد( 

Damaged 
Area 

عدم  شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، ی قانونی شهرها اطالق میهایی از محدودهبه عرصه 
پذیر بوده و از  ها، آسیببرخورداری مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خدمات و زیرساخت 

 ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند.
 ( 226:2006مأخذ:)کالنتری، 

 

های کشورهای در حال توسعه، در بسیاری از مطالعه
بررسی   ساختاری  تعدیل  چارچوب  در  شهری  فقر 

های  است. عالوه بر این، باید اشاره کرد مطالعهشده
مربوط به فقر شهری در کشورهای در حال توسعه، 

های شهری متمرکز  طور انحصاری بر مقولهنباید به
نهفته است   ها در این واقعیتشود. بخشی از علت 

درحال  کشورهای  از  بسیاری  در  شهر که  توسعه، 
مبارزه برای  اطمینانی  روستایی  سوپاپ  اقتصادی  ی 

زمینه شهر  به  روستا  مهاجران  برای  و  ای است 
رود. باید به جرأت بیان کرد  امیدوارکننده به شمار می 

شده در شهرهای کشور ما نیز به نوعی  وضعیت گفته
می  امشاهده  بخشی  و  از  شود  موجود  مشکالت  ز 

:  2014، همکاران،  1همین عوامل ناشی است )رضایی 
مهم 682 سیاست (.  در  امروزه  راهبرد  هاي  ترین 

موضوع   به  توجه  است،  مطرح  فقر شهري  کاهش 
توانمندسازي و مقتدرسازي فقراي شهري جهت گام  

زاست که با تسهیلگری  اي درون برداشتن در توسعه
ز دولت  این  در  فعاالن  و  می ها  دنبال  شود  مینه 
های مختلف  (. مطالعاتی با دیدگاه 23:  2،2017)ایزدی 

 
1 Rezaei 
2 Izadi 
3 Amanpour 

گرفته صورت  زمینه  این  )امانپور در  و    3است: 
"  24:  2020همکاران،   عنوان  تحت  پژوهشی  در   )

فضایی مدل  ساختار  بر  شهری  فقر  تأثیرات  - سازی 
بافت  )مطالعهکالبدی  فرسوده  موردی: شهر  های  ی 

نتای پرداختند.  معادلهایذه(  از  حاصل  معادالت  ج  ی 
های فقر  ساختاری نشانگر این است که بین مؤلفه

فضایی بافت   -های ساختار کالبدیشهری با مؤلفه 
رابطهفرسوده  شهری  دارد.  ی  وجود  معناداری  ی 
ی خود تحت  نامه( در پایان 2021) وند، ملیحه  4ستاری

در   مبنا  کارآفرین  عنوان"توانمندسازی 
غیررسمی با تأکید بر زنان سرپرست  های  گاهسکونت 

ی موردی: شهرک شهید رجایی مشهد(.  خانوار )نمونه 
ی این پژوهش گویای این امر است که عواملی  نتیجه

چون بهبود سرمایه با آموزش و مشارکت، اقتصادی  
اشتغال  ارتقای  با  مکانیسمپویا  و  و  زایی  مالی  های 

نظا یکپارچگی  و  اقتداربخشی  با  مدیریت  م  تحول 
گیری در بهبود وضعیت اقتصادی و کارآفرینی  تصمیم

در   خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی  و 
لطفی گاهسکونت  است  مؤثر  غیررسمی  و    5های 

4 Sattari 
5 Lotfi 
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مقاله  (2019  )حسنعلیزاده »تحلیل  در  عنوان  با  ای 
« به بررسی فقر   فضایی فقر شهری فضاهای شهری

نورآباد می  در شهر  ترسیمشهری  اساس  بر   پردازد. 
و  نیم غرب  فقر شهری، سمت  تلفیقی  رخ شاخص 

نشین و سمت شرق و  ی مرفه  جنوب شهر را منطقه 
منطقه را  شهر  می شمال  دربر  فقیرنشین   گیرد.ی 

Moniza Rizzini  (2022  در پژوهشی تحت عنوان ،)
روش   به  آمار  در  بازنگری  فقر،  "کارتوگرافی 

فهرست  بررسی  با هدف  های  زیباشناختی حقوقی" 
به بنقشه  فقر  آماری  و  فناوری رداری  های  عنوان 

حقوقی   دید  از  فقر شهری  شناخت  در  ژئوحقوقی 
پرداخته است و از روش کمی و آماری جهت ایجاد  

دهد  نقشه بهره برده و نتایج این پژوهش نشان می 
ایجاد   به فضایی که فقر  اجتماعی  با رمزگشایی  که 

عنوان مثال پاسخ ضد  دهیم. بهاست شکل می کرده 
طور مداوم از همبستگی بین فقر و جنایت  قر بهف

می  الیزابت حمایت  )1کند  سارا  رساله2020،  در  ی  (، 
خود تحت عنوان " فقر چندبعدی در اندونزی: یک  

ی  ی فقر چندبعدی و رابطهکاربرد تجربی، به مطالعه
توسعه  با  یافتهآن  است.  پرداخته  انسانی  های  ی 

ب این مطالعه نشان داد که  پایین  تجربی  ین سطح 
ی انسانی و فقر در مسکن و شرایط  توانایی توسعه

رابطه خانوارها  میان  در  وجود  بهداشتی  مثبت  ی 
ای  ( در مقاله2019انگلیسیا و همکاران )   2دارد. رایگ 

یک   از  سالمت  نابرابری  عنوان"پیامدهای  تحت 
ی کیفی تجربیات نشان فقر در اسکاتلند "  مطالعه

اص موضوع  پنج  بازتابنتایج:  که  شد  مشخص    لی 
ی سطوح  جنبه   دهنده  در  حاکم  فقر  نشان  های 

بود: بازنمودهای   مختلف ساختاری، عمومی و فردی 
های امنیت  ای از فقر، برخورد منفی با سیستم رسانه

دیدگاه  در  اجتماعی،  فقر  خصوص  در  عمومی  های 
عزت  کاهش  سازی  اسکاتلند،  درونی  و  نفس 

واکنش نگرش  و  منفی  انگ  های  های  به  احساسی 
پایان Boateng    ،k   (2019  .اجتماعی  در  خود  (  نامه 

سیاست  عنوان"  غنا:  تحت  در  فقر  كاهش  های 
غنا  ناحیه ملی  دانشگاه  در  آشیودو.  متروپولیتن  ی 

 
1 Elizabeth 
2 Raig 

ی پرداخته است. این مطالعه نشان داد که در نتیجه 
در مصرف نیازهای اساسی    AKSDدر    LEAPبرنامه  

مراقبت  غذا،  غیره  مانند  و  آموزشی  بهداشتی،  های 
دولت   که  توصیه شد  ازجمله  است.  یافته  افزایش 

ی مزایای برنامه را گسترش دهد تا شامل  باید بسته 
در  ( 2017)3 مزایای نقدی و غیرنقدی باشد. ویدیاتی 

ی  در آنالیزمکانی برا  GIS»کاربرد   ای که با عنوانمقاله
بافت فرسوده شهری در   ارزیابی پویایی زیرساخت 
محاسبات   و  انفورماتیکی  روش  با  اندونزی«  پاپوآ، 
است   رسیده  نتیجه  این  به  است،  داده  انجام 

ی ویژه )پاپوا( در شهر جیاپورای اندونزی که  منطقه
دارای بافت قدیمی و فرسوده است دارای فقر باالیی  

 است.

 

 روش تحقیق 3
پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش،  

های پژوهش  آوری داده تحلیلی است. جمع -توصیفی 
انجام شده به پیمایشی  و  اسنادی  در  صورت  است. 

بامطالعه اسنادی،  پیشینه بخش  پژوهش،  ی  ی 
مرحلهشاخص در  شد.  استخراج  مربوط  ی  های 

های آماری سرشماری سال  نخست با بررسی بلوک 
در سطح  آبادان، شاخص شهر    1395 پژوهش  های 
به بلوک  محله  سپس  و  مطالعه  ها  ابتدایی  صورت 

شد. به علت اینکه فیلدهای خروجی سرشماری سال  
توسط مرکز آمار ایران بسیار محدود بودند و    1395

قابلیت کار پژوهشی نداشتند در اندکی از موارد از  
استفاده شد. با توجه به    1390نتایج سرشماری سال  

بلوک با اطالعاتی  سال  نک  آماری  ،  1395های 
های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی استخراج  شاخص

صورت مستقیم در  ها بهاند. بعضی از شاخص شده
چند  بلوک  ترکیب  با  که  نبودند  موجود  آماری  های 

های مدنظر  های آماری، شاخص فیلد موجود در بلوک 
دهی   وزن  برای  دوم،  مرحله  در  آمدند.  دست  به 

شد که از  نفر کارشناس کمک گرفته  30ها از  صشاخ

3 Videati 
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نفر متخصص مسائل شهری بودند و    12این تعداد  
  نفر متخصص مباحث اقتصادی و اجتماعی بودند.   18

ها را وزن  صورت مقایسه زوجی، شاخص گروه به این  
شاخص  با  چون  پژوهش  این  کردند.  های  دهی 

فقر   در  که  بود  طبیعی  داشت  سروکار  مختلفی 
ش نداشتند؛اخص شهری،  یکسان  تأثیر  و  ارزش    ها 

روش  از  یکی  از  استفاده  با  بود  الزم  های  بنابراین 
چندتصمیم شاخص گیری  از  هرکدام  ها  معیاره، 
داده تعیین شود.  جمع وزن  ازنظر های  شده  آوری 

روش   از  استفاده  با  متخصصان  و  کارشناسان 
AHP افزار  )نرمExpert Choiceشده آزمون  و  (  اند 

ها به دست آمده است. نرخ  دام از شاخص وزن هرک
ارزیابی   این  در  از    05/0ناسازگاری  نشان  که  است 

وزن  وزن درستی  نیز  پایان  در  است.  به دهی    های 
ضرب   ها  محله  در سطح  هر شاخص  آمده  دست 

و نشان دادن   سنجش و شـناخت براي  شده است؛
 از استفاده با فضایی خودهمبستگی تکنیک از فقر

استفاده   Arc/GIS افزارنرم  در داغ  يهالکه تحلیل
است. درنتیجه، جایگاه هر بافت به لحاظ فقر  شده

در   شده  انجام  فضایی  تحلیل  به  توجه  با  شهری، 
 است. مشخص شده  GISافزار نرم 

 

 

 

 

 

 

 فقر شهری   سنجش   برای   شده   استفاده   های   شاخص   1  نمودار 
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 شاخص های استفاده شده برای سنجش فقر شهری   3  جدول   

 

 آماره موران  3.1
فضایی، آمار  مهم کاربردی   از  یکی  ابزار  و  ترین  ترین 

داده  مورد  در  تحقیق  برای  تحلیلی  های  ابزارهای 
نه تحلیل  این  است.  به فضایی  خود  خودی تنها 

به   عوارض  درونی  ارتباط  مورد  در  مفیدی  اطالعات 
می  از  دست  بسیاری  برای  آن  نتایج  بلکه  دهد، 

پیچیده تحلیل قرار  های  استفاده  مورد  نیز  آماری  تر 
( این تحلیل الگوی توزیع  1،2011:60ی رکگیرد )عس می

مالحظه با  را  فضا  در  هم عوارض  موقعیت    ی  زمان 
می  قرار  ارزیابی  مورد  و خصیصه  نتایج  مکانی  دهد 

نشان می تحلیل  این  از  عوارض  حاصل  آیا  که  دهد 
خوشهبه یا  و  پراکنده  تصادفی،  فضا  صورت  در  ای 

برای خودهمبستگی  توزیع شده  موران  اند. شاخص 
، 2شود )روستایی صورت ذیل محاسبه می   یی به فضا

 . (130:2016همکاران،
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1 Askari 
2 Rostai 

 های داغ تحلیل لکه  3.2
های داغ آماره گیتس آرد جی را برای کلیه  تحلیل لکه

داده  امتیاز  ها محاسبه می عوارض موجود در  نماید. 
Z می نشان  محاسبه شده  داده م  کجای  که  ها  دهد 

کم اینکه  بندی شدهزیاد خوشه  و  مقادیر  برای  اند. 
لکه  عارضه  آماری  یک  نظر  از  شود  تلقی  داغ  ی 

و هم عوارضی که    معنادار نیز باشد باید هم خودش
اش قرار دارند دارای مقادیر باال باشند.  در همسایگی 

طور نسبی  جمع محلی یک عارضه و همسایگانش به 
عارضه کل  جمع  می با  مقایسه  که  ها  زمانی  شود. 

ای  طور زیاد و غیرمنتظرهبه   یک عارضه  جمع محلی
انتظار باشد  بیشتر از    نظر  مورد   عارضه   از جمع محلی 
  تصادفی ای باشد که نتوان آن را  اندازهو اختالف به  

امتیاز   درنتیجه  آمد.    Zدانست،  خواهد  دست  به 
    به صورت زیر محاسبه می شود   آماره گیتس آرجی 

 .(2016:130، همکاران،3)روستایی 
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(2)  

3 Rostai 

 مولفه ها شاخص ها

عوامل 
 اجتماعی 

درصد   -درصد بیسوادی کل -درصد بیسوادی مردان -درصد بیسوادی زنان -متوسط بعد خانوار -درصد افراد بدون همسر
درصد مهاجران  -درصد خانوار دارای معلول -نسبت سالخوردگی  -نسبت جوانی  - نسبت جنسی -اشتغال به تحصیل

 وارد شده به منطقه 

عوامل 
 اقتصادی 

- درصد اشتغال مردان-درصد اشتغال زنان-بارتکفل -بار معیشت -بار اقتصادی)بار جمعیتی(  -میزان فعالیت عمومی
درصد تعداد  -مشارکت اقتصادی زنان -درصد بیکاری کل-درصد بیکاری مردان-درصد بیکاری زنان-درصد اشتغال کل

 هر خانوارافراد شاغل در 

عوامل 
 کالبدی 

  -متوسط زیربنا -درصد خانوارهای بیش از یک خانوار -تراکم نفر در واحد مسکونی -تراکم خانوار در واحد مسکونی 
درصد واحدهای   -مترمربع 50درصد واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از  -درصد واحدهای مسکونی با مصالح کم دوام

 مترمربع  150مسکونی با زیربنای بیش از 
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روش تحلیل سلسله مراتبی   3.3
(AHP ) 
مراتبی روشی منعطف، قوی و ساده    سلسه تحلیل  

گیری در شرایطی که معیارهای  است که برای تصمیم
ها را  انتخاب بین گزینهاست و    گیری متضادتصمیم

گیری باید در یک  سازد و تصمیمبا مشکل مواجه می 
شرایطی   چنین  گیرد.در  صورت  چندبعدی  فضای 

  . به کار گرفته می شود  های ارزیابی چندمعیاری روش
ها فرض براین است  با توجه به اینکه در این روش

جداگانه بعد  یا  محور  معیارها،  از  یک  هر  ای  که 
شرایطهستند، این  در  کاربردی    بنابراین  روش  یک 

ای دوتایی  روش مقایسه  AHPجهت آزمون در مدل  
زمان   یک  در  مؤلفه  دو  تنها  روش  این  در  است. 

می الفبررسی  اصلی:  گام  سه  شامل  که  (  شوند، 
وزن   محاسبه  ب(  دوتایی  مقایسه  ماتریس  تولید 

و    1معیارها ج( تخمین نسبت توافق است )هادیانی 
 .( 105:2010زاده، کاظمی 

 ARC/GIS افزاردر نرم  فضایی مار 3.4
جغرافیایی سیستم از:   اطالعات  است  عبارت 

افزارها، افزارها، نرم از سخت  یافتهسازمان ایمجموعه 
جغرافیایی افرا  اطالعات  برایو  متخصص  کسب،   د 

تحلیل ذخیره، پردازش،  کردن،  هنگام  ارائه به  ی  و 
)نجفیکلیه جغرافیایی  اطالعات  اشکال   ی 

در21992:65دیسفانی    Arc/GIS 10/3نسخه ( 
 دسته چهار به فضایی آمارهای عملیات مجموعه
 تحلیل ابزارهای  :از عبارتند که شوندمی تقسیم

ابزارهای ابزارهایخوشه  نقشه یتهیه  الگوها،   ها، 
 سازیمدل  ابزارهای و جغرافیایی  توزیع گیریاندازه
 کمک ما به فضایی آمار  ابزارهای .فضایی  روابط

 درک بهتر را جغرافیایی هایپدیده رفتار تا کندمی
 در موجود روندهای و الگوها  شناسایی در و نماییم
 کمک هاآن دالیل کشف و جغرافیایی هایپدیده 

 فضایی آمار کمک به .دارد می عرضه ما به را شایانی
 را فضا در متعدد هایپدیده  توزیع ینحوه  توانمی
 ( 3،2012:13ری کنمود )عس خالصه عدد یک در

 ها و بحثیافته 4
جنوب   در  آبادان  شهرستان  مرکز  آبادان  شهر 

های استان خوزستان  شهرستانغربی کشور و یکی از  
است که به وسیله رودخانه اروند از کشور عراق جدا  

است. این شهر در جهت شمال غرب به جنوب  شده
تقریبی   وسعت  به  در حدود    6772شرق    9هکتار 

و   درازا  جغرافیایی  عرض  طول    12دقیقه  دقیقه 
شمالی  دارد.  پهنا  نقطهجغرافیایی  کوی  ترین  آن  ی 

در   شده ع   192430ملت  واقع  شمالی  است.  رض 
طبق  19:  4،2014)شیرازی شهرستان  این  جمعیت   .)

با    1385آمار سرشماری سال   و    283601برابر  نفر 
بالغ بر    1395و در سال   271484بالغ بر    1396سال  

بوده است. اساس و بنیاد نفت شهر آبادان    300000

 
1 Hadiani 
2 Najafi 

هندوستان و نقاط شهری   بر مهاجرت از انگلستان،
را  و روستایی ا آبادان  بوده است.  این شهر  به  یران 

ایران   صنعتی  و  مهاجرنشین  شهر  نخستین،  باید 
گیری آن پاالیشگاه  ترین عامل شکلدانست که مهم 

 نفت بوده است. 

آبادان    1- 1شکل   ناکارآمد شهر  موقعیت محالت 
ی مورد مطالعه( بافت فرسوده شهر آبادان  )محدوده 

-ارآمد بیان میعنوان بافت ناککه در این پژوهش به 
آبادان   شهر  شهرداری  تقسیمات  اساس  بر  شود، 

  موقعیت این محله  2- 1محله است. شکل   33دارای  
می  نشان  را  جدول  ها  در  همچنین  نیز    4- 1دهد. 

 است.ها بیان شده اسامی محله

3 Askari 
4 Shirazi 
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

های ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکارشیالن حیدرمنش ،حمید صابری،  مهری اذانی امیر 
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

 
اسامی محالت ناکارآمد شهر آبادان   4  جدول   

 اسامی محله  محله  اسامی محله  محله  ها اسامی محله محله 
 احمدآباد جنوبي  23 بريم  12 آباد شاه 1
 احمدآباد شمالي  24 - 13 کوی ملت  2
 کوي کارون 25 سليچ شرقي 14 فاز دو 3
 سده  26 قدس شرکتي 15 امیرآباد  4
 بوارده  27 بهار  16 منازل شرکتی  5
 دريا 28 کوي بهار  17 فیه 6
 کوي پليس 29 سيکلين  18 سلیچ غربی  7
 ذوالفقاري 30 کارگر يک  19 کوي فرهنگيان 8
 جمشيدآباد 31 کارگر دو 20 هالل بريم  9
 ذوالفقاري 32 کفيشيه  21 فرآباد 10
 الوانيه  33 اميري 22 بهار غربي  11

 

در این پژوهش با توجه به اطالعات به دست آمده  
شده در قالب  های استخراج از مرکز آمار ایران، داده 

سی   و  کالبدی،  و  اقتصادی  و  اجتماعی  بعد  سه 
دسته شده شاخص  شکل  بندی  در    3- 1اند 

استخراج شاخص آورده  های  آنها  وزن  نیز  و  شده 

دهی شد. در همین  وزن   AHPاست که با روش شده
های شهر آبادان در هر کدام از  ا، وضعیت محلهراست

ی )اقتصادی، اجتماعی، کالبدی( بررسی  گانهابعاد سه 
 خواهد شد. 

 

 ورد مطالعه( ی م موقعیت بافت ناکارآمد شهر آبادان)محدوده   1  شکل 

 1400نگارندگان : منبع 
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  های تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکار امیر  اذانی مهری    صابری،  ،حمید حیدرمنش  شیالن
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

 
 های بافت ناکارآمد شهر آبادان موقعیت و اسامی محله   2  شکل 

 

 
نقشه تحلیل فضایی فقر اقتصادی   3  شکل   

 

 بعد اقتصادی  4.1
از   اقتصادی  بعد  بررسی  استفاده    12در  شاخص 

است. تحلیل فضایی این بعد در سطح محالت  شده
نقشه در  آبادان  داده    1- 7ی  ناکارآمد  نشان 

در  شده اطالعات  اساس  بر  مجموع  در  است. 
درصد   11/ 94به    دسترس برای بعد اقتصادی، نزدیک 

به مساحت  محله در سطح خیلی    1469907/ 15ها 
و   محله   99/18فقیر  مساحت  درصد  به  ها 

در سطح فقیر قرار دارد. در بررسی    2329559/ 21
الگوی توزیع فقر اقتصادی در سطح محالت ناکارآمد  
شهر آبادان، با توجه به مقدار خودهمبستگی فضایی  

نشان  آن،  معناداری  سطح  نیز  الگوی  ده دهنو  ی 
 . ای فقرشهری در بعد اقتصادی استخوشه
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

های ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکارشیالن حیدرمنش ،حمید صابری،  مهری اذانی امیر 
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

 نتایج خودهمبستگی فضایی موران شاخص فقر اقتصادی در بافت ناکارآمد شهر آبادان   5  جدول 

Global Moran's I Summary 

0.005438 Moran's Index 

-0.000201 Expected Index 

0.000007 Variance 

2.125787 z-score 

0.033521 p-value 

 
 ناکارآمد شهر آبادان   های فقر اقتصادی در سطح محالت پهنه   مساحت و درصد پراکنش فضایی   6  جدول 

 هاپهنه
 مساحت )مترمربع( 

 درصد مقدار 

 9/ 59 75/1180290 خیلی مرفه 

 92/16 63/2082246 مرفه 

 63/42 91/5247811 متوسط 

 92/18 21/2329559 فقیر 

 94/11 15/1469907 خیلی فقیر 

 

 بعد کالبدی  4.2
بررسی   شاخص،  هفت  قالب  در  کالبدی  بعد 

توسط  شده زوجی  دهی  وزن  از  پس  که  است 
کالبدی   فقر  ازنظر  محله  هر  جایگاه  کارشناسان، 

توزیع  مشخص شده در  است.  کالبدی  فقر  فضایی 
می  نشان  آبادان  شهر  ناکارآمد  محالت  دهد  سطح 

  65/5390053درصد به مساحت    06/43نزدیک به  
-ی بررسی در بدترین سطح فقر قرار دارند. در ادامه

ارد جی برای معیار کالبدی    - ها، تحلیل آماره گتیس

-محاسبه شده می   Zمحاسبه شد. با توجه به امتیاز  
ها با مقادیر  ها دادهه در کدام بلوکوان نشان داد کت

اند. درواقع هر چه امتیاز  بندی شدهکم یا زیاد خوشه
Z داده   های داغ با رنگ قرمز نشان بزرگتر باشد، لکه

نشان می که  خوشهدهندهشوند  مقادیر  ی  بودن  ای 
های  های داغ در بخشزیاد آن معیاراست. تجمع لکه

عنی است که  شرقی و شمالی منطقه است. بدین م
وضعیت  شاخص دارای  موردمطالعه  کالبدی  های 

 نامطلوبی است. 

 
 در محالت ناکارآمد شهر آبادان  کالبدی   خودهمبستگی فضایی موران شاخص فقر    7  جدول 

Global Moran's I Summary 

0.045636 Moran's Index 

-0.000207 Expected Index 
0.000008 Variance 
16.088546 z-score 

0.000000 p-value 
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  های تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکار امیر  اذانی مهری    صابری،  ،حمید حیدرمنش  شیالن
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

 
 های داغ فقر اقتصادی نقشه تحلیل لکه   4  شکل 

 

 
نقشه تحلیل فضایی فقر کالبدی   5  شکل   

 

آن،   معناداری  سطح  نیز  و  مقدارموران  به  توجه  با 
خوشه دهنده نشان  الگوی  بعد  ی  در  فقرشهری  ای 

لکه  تجمع  است.  بخش کالبدی  در  داغ  های  های 
 شرقی و شمالی منطقه است.
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

های ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکارشیالن حیدرمنش ،حمید صابری،  مهری اذانی امیر 
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

 
  های داغ فقر کالبدی نقشه تحلیل لکه   6  شکل 

 

 
 قشه تحلیل فضایی فقر اجتماعی ن   7  شکل 
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  های تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکار امیر  اذانی مهری    صابری،  ،حمید حیدرمنش  شیالن
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

از   اجتماعی  فقر  پراکنش  الگوی  نوع  از  آگاهی  برای 
استفاده   موران  فضایی  خودهمبستگی  تحلیل  مدل 

 است.ارائه شده  8-1شده و نتایج آن در شکل 

 
 آبادان   شهر   ناکارآمد   محالت   سطح   در   کالبدی   فقر   های ¬ پهنه   فضایی   پراکنش   درصد   و   مساحت   8  جدول 

 مساحت )مترمربع( هاپهنه 

 درصد  مقدار 

 96/6 871371/ 94 خیلی مرفه 

 11/ 89 36/1480789 مرفه 

 10/ 95 92/1372752 متوسط 

 14/27 72/3346039 فقیر 

 06/43 5390053/ 65 خیلی فقیر 

 

 بعد اجتماعی  4.3
شاخص  در  بررسی  شهری  فقر  اجتماعی  بعد  های 

-دهد، پهنههای ناکارآمد شهر آبادان نشان می بافت 
های شمالی  های خیلی فقیر و فقیر بیشتر در بخش

و   غربی  بهار  و  شرقی  سلیچ  فرهنگیان،  کوی  مانند 

های شرقی شهر از قبیل جمشیدآباد، سده و  بخش
درصد    14/ 56و    34/6اند. به ترتیب  دریا پراکنده شده 

می شامل  را  موردمطالعه  محالت  بین  از  در  شود. 
بندی، بیشترین سطوح به طبقه خیلی  سطوح پهنه

 یافته است. درصد اختصاص  36/ 96مرفه با 

 
 ودهمبستگی فضایی موران شاخص فقر اجتماعی محالت ناکارآمدشهرآبادان خ   9  جدول 

Global Moran's I Summary 

0.361499 Moran's Index 
-0.000211 Expected Index 
0.000008 Variance 

124.960686 z-score 
0.000000 p-value 
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

های ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکارشیالن حیدرمنش ،حمید صابری،  مهری اذانی امیر 
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

 
 های داغ فقر اجتماعی نقشه تحلیل لکه   8  شکل 

 

 فقر چندبعدی  فضایی تحلیل 4.4
از هم   شامل فقر فقر بعد سه پوشانی هربعد 

 تحلیل یکالبدی، الیه  فقر  و اجتماعی فقر اقتصادی،
فقر فضایی بدین   حاصل چندبعدی معیار  گردید. 
سازی  که الیه رستری ایجاد شده با روش فازی  شکل  

طبقه مورد  و  شده  گرفت.  نرمال  قرار  مجدد  بندی 
سطح ارزشی    5بندی فقر چندبعدی در  نقشه پهنه

شده شکل  ترسیم  فقر  پهنه  9-1است.  بندی 
-را نشان می آبادانچندبعدی در بافت ناکارآمد شهر 

پهنهد  مشخص قرمز رنگ با فقیر خیلی هایهد. 

های غربی و شرقی  است که بیشتر در قسمتشده
درصد از مساحت منطقه را   11/ 54شهر تمرکز دارند.  

برمی پهنهدر  که  گیرند.  فقیر  درصد    6/22های 
است، با رنگ نارنجی مشخص  مساحت را دربر گرفته

قسمت  در  بیشتر  که  )محلهشده  شمالی  های  های 
کوی   فیه،  غربی،  غربی  سلیچ  آباد(،  شاه  و  ملت 

)محله)محله شرقی  و  بریم(  و  احمدآباد  های  های 
الوانیه و ذوالفقاری( شهر قرار دارند. پهنه مرفه نیز  

با   و  روشن  رنگ سبز  از مساحت،    31/ 91با  درصد 
 بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است.  

 
 مساحت و درصد پراکنش فضایی پهنه های فقر اجتماعی در سطح محالت ناکارآمد شهر آبادان   10  جدول 

 ها پهنه
 مساحت )مترمربع( 

 درصد مقدار

 07/37 37/4610394 خیلی مرفه 

 24/ 34 12/3027088 مرفه

 85/17 61/2220866 متوسط 

 41/14 1792583 فقیر 

 32/6 53/785479 خیلی فقیر 
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  های تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکار امیر  اذانی مهری    صابری،  ،حمید حیدرمنش  شیالن
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

 

 مساحت )مترمربع( هاپهنه 

 درصد  مقدار 

 10/ 08 1244510/ 84 خیلی مرفه 

 91/31 29/3911092 مرفه 

 85/23 18/2922989 متوسط 

 6/22 84/2765602 فقیر 

 11/ 54 46/1414264 خیلی فقیر 

 

 
 تحلیل فضایی فقر چندبعدی ی  نقشه    9  شکل 

 

ادامه  چندبعدی فقر برای داغ هایلکه تحلیل در 
 را برای جی ارد -گتیس آماره تحلیل این گرفت. انجام
نماید. در  می ه، محاسبهداده در موجود عوارض کلیه

توان  می شده محاسبه z امتیاز به توجه با این تحلیل
 کم یا زیاد مقادیر با ها داده  کجا در که داد نشان

 بزرگتر z امتیاز هرچه واقع  اند. درشده بندیخوشه
 شوندمی داده نشان قرمز رنگ با داغ های باشد، لکه

 یک زیاد مقادیر بودن ایخوشه  یدهنده نشان که
در است.   نظر از دارمعنا و منفی z مورد شاخص 

 با سرد هایلکه باشد، کوچکتر z امتیاز هرچه آماری،
داده آبی رنگ  یدهندهنشان  که شوندمی نشان 

است. یک کم  مقادیر بودن ایخوشه  شاخص 

 داده نشان زرد رنگ با تفاوت بی هایلکه  همچنین
 زیاد مقادیر یخوشه وجود عدم بیانگر که شوندمی

 لکه تحلیل  10-1شکل    .هستند شاخص یک کم یا
  30شامل   که چندبعدی فقر شاخص داغ های

در سه بعد فقر اقتصادی، فقر اجتماعی و  شاخص  
آبادان   ناکارآمد شهر  بافت  در  را  کالبدی است  فقر 

شود که در این شکل در  دهد. مشاهده می نشان می 
 هایهایی از شرق و شمال شهر آبادان لکهقسمت 

بیشتری تشکیل شده که مقادیر باالتری از معیار  داغ
لکه فقر تراکم  دارند.  را  در  های سر چندبعدی  نیز  د 

-هایی از شمال شهر دیده می شمال شرقی و قسمت
 شود که مقادیر کمتری از این معیار را دارند. 
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 . 33تا  7  صفحات  .1401 پاییز . 32 شماره .9 دوره

 

های ناکارآمد با استفاده از سیستم اطالعات  تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت . گندمکارشیالن حیدرمنش ،حمید صابری،  مهری اذانی امیر 
 جغرافیایی )مطالعه موردی: نفت شهر آبادان( 

 فقر چندبعدی در محالت ناکارآمدشهر   خودهمبستگی فضایی موران شاخص   12  جدول 

Global Moran's I Summary 

0.132703 Moran's Index 
-0.000201 Expected Index 
0.000008 Variance 
48.219275 z-score 
0.000000 p-value 

 

 
 تحلیل لکه های داغ فقر چندبعدی   10  شکل 

 

برای آگاهی از نوع الگوی پراکنش فقر چندبعدی از  
استفاده   موران  فضایی  خودهمبستگی  تحلیل  مدل 

جدول   در  آن  نتایج  و  شده   9-1شده  است.  ارائه 
برابر   چندبعدی  فقر  معیار  برای  موران  شاخص 

است که مقدار آن مثبت و  محاسبه شده   0.132703
است. سطح معناداری این    1اندکی متمایل به عدد  

( صفر  P-valueدرصد و میزان خطای آن )  100معیار  

توان بیان داشت که این معیار به  است؛ بنابراین می
ای در سطح  میزان خیلی زیادی دارای توزیع خوشه

مدل موران را برای    11- 1باشد. شکل  محالت هدف می
آبادان   معیار فقر چندبعدی در بافت ناکارآمد شهر 

راکنش مقادیر معیار  دهد. این شکل نحوه پنشان می
 دهد. ای نشان می فقر چندبعدی را به شکل خوشه
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 شاخص فقر چندبعدی در محالت ناکارآمد شهر آبادان  گرافیک تحلیل خودهمبستگی فضایی موران برای   11  شکل 

 

5  
 گیریبندی و نتیجهجمع 6

فقر   نتایج  از  پژوهش  سوال  به  پاسخگویی  برای 
 شود که به شرح ذیل است:چندبعدی استفاده می

پژوهش به سمت فقر   این ای نظریه جهت گیری
آمارتیا چندبعدی توسط  که  مطرح   است  ِسن 

نیزشده امروزه  و  های است  توسعه   شاخص 
و    Human Development Index  ((HDIانسانی،

انسانی، فقر   )Human poverty indexشاخص 
(HPI   به متحد  ملل  سازمان  توسط  صورت  که 

می سالیانه رویکرد ارائه  از  استفاده  با  فقر   گردد، 
مربوط   فقر شود؛ بنابراینمی  اندازه گیری چندبعدی

 ابعاد فقر نیز نیست و توجه به سایر به فقر درآمدی
ای   ضروری  پدیده  نیز  فقرشهری  چندبعدی  است. 

این   به  افتد؛  اتفاق می  است که در مناطق شهری 
از   گوناگونی  های  محرومیت  از  فقیر  افراد  که  معنا 
قبیل کمبود دسترسی به اشتغال، خدمات و مسکن  
به   دسترسی  نبود  اجتماعی،  حفاظت  کافی، 
بهداشت، آموزش و امنیت و ایمنی شخصی رنج می  

 خیلی ایهبرند. بر اساس نتایج فقر چندبعدی، پهنه
قسمت  فقیر در  شهر  بیشتر  شرقی  و  غربی  های 

پهنه   این  دارند.  مساحت    11/ 54تمرکز  از  درصد 
  22/ 6های فقیر نیز با  گیرند. پهنهها را در برمی محله

قسمت  در  بیشتر  مساحت،  از  درصد  شمالی  های 
های سلیچ غربی، فیه، کوی ملت و شاه  قبیل )محله

)محله غربی  احمدآباد  آباد(،  شرقی  های  و  بریم(  و 
دارند.  )محله قرار  شهر  ذوالفقاری(  و  الوانیه  های 

-های داغ، در قسمت همچنین بر اساس روش لکه
لکه آبادان  شهر  شمال  و  شرق  از   داغ هایهایی 

معیار   از  باالتری  مقادیر  که  شده  تشکیل  بیشتری 
لکه فقر تراکم  دارند.  را  در  چندبعدی  نیز  های سرد 

-از شمال شهر دیده می   هاییشمال شرقی و قسمت
شود که مقادیر کمتری از این معیار را دارند و بلوک  

گیرد. الزم به ذکر  های مرفه و خیلی مرفه را در بر می 
است این تحقیق به بررسی وضعیت پراکنش فقر با  

بافت  بر  سایر  تأکید  در  و  پرداخته  ناکارآمد  های 
در  پژوهش  فقر  های  پهنه  شناسایی  بر  بیشتر  ها 
اند و اینکه برخالف دید  ورد مطالعه پرداختهشهر م

بافت  اینکه  بر  مبنی  طور  عموم  به  ناکارآمد  های 
شهر آبادان به  برند در نفت گسترده از فقر رنج می 

ی آن از فقر فراگیر برخوردار نیست  دلیل شرایط ویژه 
ها شناسایی  و نقاط مرفه و مرفه نشین در این بافت 
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ت مالکیت انحصاری  شهر آبادان به علشد. در نفت 
عدم  شرکت  و  اراضی شهر  از  بزرگی  بر بخش  نفت 

ی  تحمیلی از توسعههای جنگبازسازی کامل ویرانه 
از   نبوده و بخش اعظمی  فیزیکی چندانی برخوردار 

بافت  در  می  مردم  زندگی  )فرسوده(  ناکارآمد  های 
پژوهش   نتایج  از  که  همانطور  نتیجه  در  کنند 

های ناکارآمد  ر بافت مشخص است پهنه های مرفه د
درصد بیشترین فراوانی به خود اختصاص    91/31با  

ی گستره های ناکارآمد شهری  داده است پس همه 
دارای فقر فراگیر نیستند و این نقاط مرفه نشین تنها  
در بعد کالبدی فقیر محسوب می شوند. در هر حال  
اکثر  مثل  آبادان  در  فقر  میزان  و  پراکنش  وضعیت 

ایران به    شهرهای  توجه  با  ندارد  مطلوبی  وضعیت 
ی فقر شهری از جمله انواع و  پیامدهای منفی پدیده 

ناهنجاری  و  اقسام  جرم  فرهنگی،  و  اجتماعی  های 
زندگی   باعث کاهش سطح کیفیت  ...که  و  جنایت 

می  آبادان  شهر  نفت  شهروندان  سایر  شود،  برای 
ضروری است که مدیران و مسؤوالن شهری به نتایج  

حاض دقیقپژوهش  و  جامع  آگاهی  برای  از  ر  تر 
داشته   توجه  آبادان  شهر  سطح  در  فقر  وضعیت 

گام  بتوانند  تا  جهت  باشند  در  عملی  و  موثر  های 
بردارند.  سامان آینده  و  حال  در  فقر  وضعیت  دهی 

رفت از مشکل فقر بنا  ترین راهکارها برای برون مهم
بر شرایط کنونی در شهر آبادان به شرح ذیل توصیه 

 ردد:گمی

 کنند حرکت  سمتی به باید فقرزدایی هايبرنامه-
ی زمینه و بپرهیزند موجود  تمرکزگرایی از که

 آورند. فراهم را هدف هايگروه  مشـارکت

ی آزاد  های اقتصادی منطقهاستفاده از پتانسیل -
پایدار   اشتغال  ایجاد  جهت  محالت  این  در  اروند 

 ترین اهرم فقرزدایی( )مهم

تسهیلایجاد  - با  دفاتر  مردم  ارتباط  جهت  گری 
فرایند   با  ارتباط  در  آبادان  مسؤولین  و  نهادها 

 توانمندسازی )فقرزدایی مشارکت محور(

سازی مدیریت شهری در آبادان جهت  یکپارچه -
)آبادان سالهاست   استقرار حکمروایی خوب شهری 

 برد( از عدم مدیریت یکپارچه رنج می 

های مستقر  شیمی نفت و پتروملزم کردن شرکت -
های اجتماعی خود و  درآبادان جهت اجرای مسؤولیت 

شرکت  این  مستقیم  مشکالت  دخالت  حل  در  ها 
 های ناکارآمد شهر آبادانبافت 

ی فقر، روندهای طی شده را  در خصوص مسأله-
راه  و  مشخص  دریابیم  را  رو  پیش  و  ممکن  های 

روندها   تکرار  و  هزینه  و  وقت  اتالف  از  تا  گردانیم 
 وگیری شود. جل

رعایت کامل عدالت در توزیع اعتبارات و خدمات  -
 به نقاط مختلف شهر 

تقویت  - برای  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری 
افزایش  سرمایه مانند  شهروندان  روانشناختی  ی 

نفع   به  اجتماعی  های  سیاست  خودکارآمدی  امید، 
به   توجه  و  توانمندسازی  محوریت  بر  باید  فقرا 

 خد. قابلیت های آنان بچر 
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