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Extended Abstract
Introduction
Poverty, inequality and the inability of some groups in the community to provide adequate
housing and the shortcomings of the urban planning and management system in creating the
necessary conditions for these groups to enjoy adequate housing led to the formation of informal
settlements and slums. The purpose of this study is to analyze the causes of spatial distribution
of poverty and urban deprivation among informal neighborhoods and settlements in Ahvaz.
Methodology
The present research is descriptive-analytical in terms of type and theoretical-applied in terms of
purpose. In order to collect information for the necessary theoretical insight and review the
literature on the subject, documentary and library methods and for other data, 12389 blocks of
data taken from the data of the Statistics Center of Iran in 2016 have been used. To investigate
the spatial distribution of urban poverty in informal settlements in Ahvaz, first poverty
indicators are calculated using Excel software and factor analysis is examined using SPSS
software. To perform the spatial analysis, the methods of spatial autocorrelation analysis of
general Moran statistic, G general statistic, hot spots and Morris's time index of development in
GIS software environment were exerted. In this regard, 29 urban poverty indicators have been
defined and calculated and scaled by fuzzy method in Excel software environment, and then
transferred to SPSS software environment.
Results and discussion
In order to analyze and explain the blocks of Ahvaz city, 28 indicators were defined. In factor
analysis, those with a specific value greater than one remain in the components, and if the
values are less than one, they are separated from the other components. After analyzing the hot
spots of poor neighborhoods, the Morris index of each factor was calculated and converted into
a map and poverty zoning maps were prepared according to seven factors. The first factor
affecting poverty areas are scattered in the center and western half of Ahvaz. Al-Safi,
Hasirabad, Manbae Ab, Alavi alley, Razmandegan, Krishan, Malashieh, Siyahi and the same
two are among the nine marginal neighborhoods that have the highest percentage of the
population in the middle class with 29.2% and the poor with 53.6%. It is noteworthy that the
highest employment ratio in the three middle classes was 31.47, poor 34.98 and very poor with
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39.94% more than the employment ratio in the affluent class with 24.8% and the economic
participation rate in the middle classes with 37.90, poor 40.24 and very poor with 43.56 percent
more than the affluent class with 30.92 percent. This can be due to the employment of the poor
population in service and informal activities such as employment in construction, sales, repairs,
wholesale and retail, transportation and other service activities. The reason for the employment
of this group in low levels of services is often due to lack of sufficient skills and education. In
terms of geographical distribution, Ein Do, Seyahi, Koi Alavi, Goldasht, Golbahar, Malashieh,
Krishan and Razmandegan towns are located on the western outskirts of Ahvaz. As a result, it is
observed that a high percentage of the area of Ahvaz city is at the average level of net
dependency with 54.4%. Despite this, the net support of the poor is estimated at 2.10 percent. In
the fourth factor of Mauritius, which emphasizes the population index, it is observed that the
rate of population density in slums is higher than affluent and moderate neighborhoods.
Distribution of social index, percentage of divorced men to all men aged 10 and over and
percentage of divorced women to total women aged 10 and over in the eastern half of Ahvaz,
especially in suburban areas such as Ain Do, Malachieh, Goldasht, Golbahar and Sayyahi.
According to the findings, the percentage of divorced women to the total number of women
aged 10 and over in all classes is higher than the percentage of divorced men to the total number
of men aged 10 and over because many men marry after the divorce. In poor areas, including
the poor with 2.58 and the very poor with 4.90, there is the highest percentage of divorced
women out of the total number of women aged 10 and over.
Conclusion
The highest percentage of city blocks with 44.4% is in the middle class and the lowest with
8.1% is in the very poor class. The highest percentage of the city area is in the middle and poor
clusters with 36.28 and 34.28%, respectively. It seems that the poor and middle class in the city
of Ahvaz with a high percentage of population and households are scattered in most parts of the
city, but the affluent class with a very small population of 0.037% 23.8% of the city area. The
high rate of economic participation in informal settlements indicates that a significant
percentage of the population of working age is present in the informal labor market which in
fact, this group is excluded from the active population. The amount of net dependency burden is
one of the valid economic indicators that shows each employed person is responsible for the
living expenses of several dependents. In the very poor class with 2.10 and the poor class with
0.36 percent of the burden of care, it shows that this class bears more economic burden than the
employees of other neighborhoods. Among the fifth factor indicators, the high percentage of
divorced women to the total number of women aged 10 and over, poor and very poor, with 4.90
and 2.58%, which completely cover the slums, indicate the vulnerability of female-headed
households in the community which needs to be considered by planners and policy-makers.
Keywords: Urban Poverty, Deprivation, Housing, Informal Settlements, Factor Analysis,
Ahvaz City.
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چکیده
فقر ،نابرابری و ناتوانی گروههایی از اجتماع در تأمین مسکن مناسـب در ایجـاد زمینـههای الزم جهـت برخـوردار
شدن گروههای فقیر از مسکن مناسب باع شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی و محـالت فقیرنشـین گردیـد.
هدف از این پژوهش ،تحلیل عوامل توزیع فضایی فقر و محرومیت شهری با تأکید بـر سـکونتگاههای غیررسـمی
شهر میباشد .بهمنظور گردآوری اطالعات برای کسب بینش نظری الزم و بررسی ادبیات موضوع از شیوه اسنادی
و کتابخانهای و برای دیگر دادهها از اطالعات  05313بلوك برگرفته از دادههای مرکز آمار ایـران در سـال 0332
استفادهشده است .بیشترین درصد از بلوكهای شهر را با  11/1درصد در طبقه متوس و کمترین آن با  1/0درصد
در طبقه خیلی فقیر قرارگرفته است .بیشترین درصد مساحت شهر به ترتیب با  31/51و  31/51درصـد در خوشـه
متوس و فقیر جای دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،محالت سـکونتگاههای غیررسـمی ازنظـر
ویژگیهای عمدتاً کالبدی با سایر محالت شهرها تفاوت داشته و در مابقی خصوصیات تفاوتها بارز نیسـت مگـر
در زمینه فقر و دسترسیها .نرخ بیسوادی باال نسبت به سایر محالت ( )1/13که بیشترین سـطح تحصـیالت در
میان مردان ساکن در سکونتگاههای غیررسمی مربوط به دوره ابتدایی ،سوادآموزی و دیپلم است و درصد افراد بـا
تحصیالت عالیه در این مناطق بسیار پایین است .ساکنین سکونتگاههای غیررسمی بهمثابه سرمایههای جامعه نیاز
به تقویت دارند .ضمن اینکه تأکید بیشازحد بر تقویت سرمایه اقتصادی ،درواقع بـه محرومیـت ،نـاتوانی و عـدم
انسجام بیشتر این سکونتگاهها انجامیده است .بنابراین در اینگونـه محـالت بـا گـذر از برنامـهریزی بخشـی بـه
برنامهریزی موضوعی اثربخش میتوان سیاستها و برنامهریزی شهری و شهرسازی حامی فقر و کمدرآمدها را در
سکونتگاههای غیررسمی شهر اهواز پیاده نمود.
واژگان کلیدی :فقر شهری ،محرومیت ،سکونتگاه غیررسمی ،شهر اهواز.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم نادیا داری پور در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه
شهید چمران اهواز میباشد.
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مقدمه
به دنبال روند شتابان شهری شدن در چند دهه گذشته و پیامدهای مختلف آن ،مسکن و چندوچون آن به یکی از مسـائل
فراروی شهر و مدیریت شهری بدل شد .افزایش جمعیت شهرها در اثر مهاجرت به علت جاذبههای شـهری و دافعـههای
روستایی و عدم دسترسی مهاجرین به مشاغل اقتصادی شهری ،موجب گسترش فقر و ایجاد سـکونتگاهها غیررسـمی در
شهر میگردد (شیخی و همکاران .)011 :0330 ،تبلور فضایی فقر در قالب شکلگیری و بس گسترههای فقر ،بافتهـای
فرسوده ،بافتهای ناکارآمد و اسکان غیررسمی با مشکالت حاد مهاجران فقیر ،بیکاری ،اشتغال کـاذب و بـار تکفـل بـاال
میتوان مشاهده کرد (بمانیان و همکاران .)021 :0331 ،فقرای شـهری ناخواسـته و نـاگزیر در دام نظـامی غیرقـانونی و
غیررسمی ،در این محالت فقیرنشین گرفتارشـدهاند (ایراندوسـت و صـرافی .)515 :0332 ،اسـکان غیررسـمی در جهـان
پیشینه طوالنی دارد .از زمان شکلگیری تاکنون بـا عنـاوین متعـددی ماننـد :حاشیهنشـینی ،سـکونتگاههای غیررسـمی،
اجتماعات آلونکی ،اسکان نابهنجار و خودانگیخته نامیده شده است (صالحی و همکار .)11 :0331 ،سکونتگاه غیررسـمی
یا غیرقانونی درواقع منطقهای مسکونی است که بدون مطالبه قانونی برای دریافـت زمـین و یـا اجـازه از سـوی مقامـات
ذیرب برای ساختن خانـه ،شـکلگرفته اسـت .سـرویسها ،خـدمات و تسـهیالت زیربنـایی در ایـن شـکل غیرقـانونی
ساختوساز ،نامناسب و ناکافی است (قاسمی و همکار .)51 :0335 ،این سکونتگاههای نابسامان منجر به گسست کالبدی
بعضی از نواحی مسکونی از پیکره کل شهر و کاهش میزان برخورداری از خدمات شـهری میشـود (بـردی و همکـاران،
 .)17 :0333سکونتگاههای غیررسمی نماد فضایی و کالبدی فقر در میان فضاهای شهری است .فقر شهری مجموعـهای
از فقر انتقالیافته از جامعه روستایی (توس مهاجران به شهر) و نیز فقر تولید و باز تولیدشـده در جامعـه شـهری (توسـ
جابهجایی درونشهری) را در برمیگیرد (نصیری .)023 :0333 ،به عبارتی یکی از راههای ناگزیر پیش رفـت و جلـوگیری
از افزایش فقر روستاییان ،توجه به وضع معیشتی خانوارهای معیشتی است (ساربان و عبدپور .)51 :0337 ،اهمیت توجه به
پایداری معیشت ساکنین فقیر شهری که یکی از ارکان دستیابی به توسعه پایدار شهری است ،شروری به نظر میرسد و
با در نظر گرفتن اهمیت و نقش تأثیرگذاری که معیشت پایدار در زندگی خانوارهای شهری دارد ،هم نـین افـزایش نـرخ
بیکاری در میان شهرنشینان و عدم توانایی برآورده ساختن نیازهای اولیه زندگی که ناشـی از نبـود یـک معیشـت پایـدار
است ،توجه به این موضوع از ضروریات است .لذا اهمیت دارد که عوامل تأثیرگذار در فرآیند شکلگیری و تداوم حضور در
این سکونتگاهها جهت دستیابی به استراتژی بهینه برای باال بردن استانداردهای زندگی موردبررسی قرار گیـرد .مهـاجرت
عظیمی از مهاجران جنگ تحمیلی ،مهاجران قدیمی جویای کار و هم نین مهاجرت روستاییان به شهر اهواز از یکسو و
عدم نظارت بر توسعه فیزیکی از سوی دیگر ،باع توسعه ناموزون شهر آن و شـکلگیری سـکونتگاههای غیررسـمی در
سراسر شهر گردید (خزایی و همکاران .)31 :0330 ،بهطورکلی منظور از ساکنین سکونتگاههای غیررسمی کسانی هسـتند
که در محدوده اقتصادی شهر زندگی میکنند و جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهر نشـدهاند (کاوسـی .)3 :0335 ،ایـن
سکونتگاههای نابسامان منجر به گسست کالبدی بعضی از نواحی مسکونی از پیکره کل شهر و کاهش میزان برخورداری
از خدمات شهری میشود (بردی و همکاران.)17 :0333 ،
فعالیتهای نفتی و صنعتی این شهر همواره با جاذبههای شهری آن موجب گردید که مهاجرپذیر شده و گروههای مهاجر
جهت اشتغال به آن مهاجرت نمایند .با رونق فعالیتهای اقتصادی شهر ،اقشار کمدرآمد خارج از برنامههای رسـمی اقـدام
به ساختوساز غیرمجاز نموده و هسته اولیه سکونتگاههای غیررسمی را شکل دادند .بـا توجـه بـه وجـود سـکونتگاههای
غیررسمی زیاد در شهر اهواز و حاد شدن مشکالت این شهر در اثر گسترش این سکونتگاههای فقیرنشین ،ایـن پـژوهش
در صدد تحلیل و بررسی چگونگی توزیع فضایی فقر شهری در سطح سکونتگاههای غیررسمی میباشد .هدف اصلی ایـن
پژوهش تحلیل عوامل توزیع فضـایی فقـر و محرومیـت شـهری در میـان محـالت شـهر اهـواز بـا تأکیـد بـر محـالت
سکونتگاههای غیررسمی میباشد .ازجمله سؤاالتی که این پژوهش در پی یافتن پاسخ برای آن میباشد میتوان بـه ایـن
موارد اشاره نمود-0 :مهمترین عوامل مؤثر بر روند وضعیت آینده سکونتگاههای غیررسـمی در شـهر اهـواز کدامانـد؟ -5
توزیع فضایی فقر شهری در سکونتگاههای غیررسمی در شهر اهواز چگونه است؟ -3این عوامل مؤثر چه میزان و چگونه
بر یکدیگر و بر وضعیت آینده سکونتگاههای غیررسمی در شهر اهواز تأثیر میگذارند؟
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پیتر )5112(0در مقاله خود با عنوان بررسی سکونتگاههای غیررسمی آمریکای ماقبل شهری نشان میدهد کـه بـه دلیـل
ساختارهای نامناسب سیاسی و اقتصادی ،ناکارآمدی مدیریت و برنامههای اجرایی ،عـدم همکـاری مسـئوالن شـهری در
بهبود وضعیت اقتصادی ،کالبدی و تسهیالت زندگی ساکنان ،این سکونتگاهها بهطور خودیار در ساخت مسـکن و ایجـاد
مشاغل غیررسمی مشارکت کرده و به دلیل دور بودن از فرهنگ شـهری زمینـه ناهنجاریهـا و آسـیبهای اجتمـاعی را
فراهم نمودهاند .ژانگ )5100(5در کتابی تحت عنوان «سیاستهای اقتصادی ساکنان غیررسـمی در چـین» ،بـه بررسـی
شهرسازی و شهرنشینی پس از اصـالحات اقتصـادی اواخـر  0371در چـین پرداخـت .وی نشـان داد کـه پیـدایش ایـن
سکونتگاهها تحت تغییر و تحول نظام سوسیالیسـم بـهعنوان یـک نتیجـه اجتنابناپـذیر از افـزایش نـابرابری اجتمـاعی،
شهرنشینی ،فقر و فضاهای با گروه عظـیم روسـتاییان مهـاجر بـه شـهرها میباشـد .جزییـات پـژوهش پیرامـون نقـش
تأثیرگذاری مسائل اقتصادی و سیاسـی در عملکـرد سـکونتگاههای غیررسـمی میباشـد .سـودیتو و گابریـل( ،)51033در
مقالهای با عنوان سکونتگاههای غیررسمی در رومانی ،الگوهای فضایی-اجتماعی و گونهشناسـی بـه تعیـین و تشـخیص
الگوهای موجود در سکونتگاههای غیررسـمی در شـهرهای رومـانی پرداختنـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه گسـترش
سکونتگاههای غیررسمی و شکلهای متنوع آن در رومانی در دوره بعد از کمونیسم ،به دلیـل نامناسـب بـودن ابزارهـای
قانونی در برنامهریزی شهری و کنترل ضعیف و مـدیریت نامناسـب اسـت .آنهـا هم نـین ضـمن تحلیـل ویژگیهـا و
گونهشناسی فضایی ،سکونتگاههای غیررسمی را در ارتباط با چارچوب اجتماعی و سیاسی این نوع توسعه مسـکن تحلیـل
کردهاند .وککورو و اویـی ،)5101(1در مقالـهای بـا عنـوان بررسـی ادراك سـاکنان از کیفیـت زنـدگی در سـکونتگاههای
غیررسمی در دو محله غیررسمی بندر هارکوت در کشور نیجریه انجام دادهاند .یافتههای پژوهش نشان میدهند که بهبود
شرای محلههای مسکونی در باال بردن کیفیت زندگی سکونتگاههای غیررسمی تأثیرگذار میباشد .در ایـن راسـتا جهـت
رسیدن به رضایت ساکنین از محل زندگی ،ارائه زیرسـاختهای عمـومی و خـدمات بایـد در نظـر گرفتـه شـوند .دوکـی2
( )5102در مقاله خود با عنوان اندازهگیری فقر شهری در بافت و ساختار شهر با استفاده از دادههای سنجشازدور به ایـن
نتیجه رسیده است که رشد سریع شهری بهطورمعمول از ظرفیت دولتهای محلـی بـرای ارائـه خـدمات و زیرسـاختها
بیشتر است که این امر فقر شهری و نابرابری را در داخل شهر افزایش میدهد .گودینگ )5101(1در مقاله خود بـا عنـوان
ارائه مسکن کمدرآمد در موریس و بهبود عدالت اجتماعی و کیفیـت محـل در سـکونتگاههای فقیرنشـین نشـان داد کـه
مشارکت ساکنان همراه با رویکرد برنامهریزی مشارکتی ،میتواند به عدالت اجتماعی بیشتر ،کیفیت محل و بهنوبـه خـود،
جوامع پایدارتر ،منجر شود .درنهایت ،به تشریح معیارهایی میپردازد که هنگام توسعه مسکن کمدرآمد در ایسلند ،بایـد در
نظر گرفته شود .مشکینی و همکاران ( )0331مقالهای با عنوان ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با شیوه توانمندسـازی
نمونه موردی :باقرشهر محله بابا جعفری ،انجام دادند .نتایج تحقیق نشان میدهد که جامعه موردنظر در مرحلـه تثبیـت و
جایگزینی قرار داشته و با توجه به ثبات نسبی آن در شرای کنونی و علیرغم تفاوتهای قومی ،تنوع فرهنگـی و پـایین
بودن روحیه مشارکت میتوان از تمایل  11درصدی خانوارهای نمونه به ماندگاری در محـل بـهعنوان سـازوکار فعـال در
جهت رفع مشکالت موجود در آن استفاده نمود و زمینههای مناسب جهت همکاری بیشتر خانوارها را با مـدیریت شـهری
در آن فراهم ساخت .زنگیآبادی و مبارکی ( )0330در مقالهای با عنوان علل مؤثر بر شـکلگیری اسـکان غیررسـمی در
شهر تبریز پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که بیکاری ،درآمد کم ،پایین بودن اجارهبهای مسـکن و مهـاجرت
گسترده از محی کوچک و روستای استان از دالیل مهم ایجاد سکونتگاههای غیررسـمی در تبریـز اسـت .ایراندوسـت و
همکاران ( )0333در مقالهای با عنوان شاخصهای تعریـف و تعیـین سـکونتگاههای غیررسـمی در ایـران ،بـا رویکـردی
تحلیلی و توصیفی به تعیین شاخصها و معیارهای یک سکونتگاه پرداختند .آنان به این نتیجه رسـیدند کـه شـاخصهای
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سکونتگاههای غیررسمی در ایران را میتوان به چهار دسته کلی کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی تقسیم کرد که بـا
توجه به شرای ایران شاخصهایی هم ـون ،کیفیـت سـاختاری مسـکن ،تـراکم ،زیرسـاختها ،مکـان گزینـی ،اقتصـاد
غیررسمی ،جمعیتی و نبود امنیت تصرف از اهمیت بیشتری برخوردار است .سیانی و همکار ( )0332در مقالهای بـا عنـوان
«تبیین گستره فقر شهری و شناسایی سکونتگاههای غیررسمی از منظـر عـدالت فضـایی ،مطالعـه مـوردی :نسـیم شـهر
تهران» ،به این نتیجه رسیدند که مناطق فقیر شهری در ابعاد اجتماعی -اقتصادی کالبدی دارای شاخصهایی هستند که
این مناطق را نسبت به سایر مناطق شهری دچار رکود و انزوا میسازد و بهنوعی به شکل سکونتگاههای غیررسمی نمـود
عینی مییابد .محمدی و همکار ( )0331در مقالهای با عنوان تحلیلی بـر نابرابریهـای فضـایی-کالبـدی و تـأثیر آن بـر
رضایتمندی ساکنان ،مطالعه موردی :سکونتگاه غیررسمی شهر همدان (کـوی ولیعصـر) ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه
تفاوتهای فضایی موجود در ساختار شهرها و فقر شدید گروههای اجتماعی و درنهایت انتقال پدیده فقر روستایی به فقـر
شهری موجب ایجاد سکونتگاههای غیررسمی می گردد .این شرای باع نابرابری و عدم انطباق در ابعاد مختلف گردیـده
است .نابرابری فضایی به معنای وجود تفاوت بین ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی نواحی مسکونی یـک شـهر و
بررسی عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید آن میباشد .از بازتابهای ایـن انطباقنیـافتگی میتـوان بـه اغتشـاش در سـاختار
فضایی ،بروز پدیده جدایی اجتماعی ،ایجاد تفاوت فضایی در ساختار شهرها ،فقر شدید گروههای اجتماعی و درنهایت بروز
پدیده فقر شهری اشاره کرد.
ازجمله نوآوری تحقیق حاضر نسبت به پژوهشهای پیشین میتوان ضمن استفاده از اطالعات مرکـز آمـار ایـران (آمـار
سرشماری نفوس و مسکن در سال  )0332و روش تحقیـق (اسـتفاده از شـاخص توسـعهیافتگی مـوریس ،میـک مـک و
ویزارد) ،به مقایسه کل محالت شهر اهواز (در سطح بلوك) نسبت به محالت سـکونتگاههای غیررسـمی بـا نشـان دادن
وضعیت فقر و محرومیت آن اشاره نمود.
مبانی نظری
در ارتباط با علتیابی و شناخت زمینههای محلههای فقیرنشین و هم نین ،نحوه برخورد بـا آنهـا ،نظریـههای متفـاوتی
ارائهشده است که گرایش صاحبنظران به دیدگاهها و مکتبهای فکری مختلف ،سهم مهمی در این امر دارد .بسیاری از
مباح پیرامون فقر شهری و سکونتگاههای فقیرنشین و راهکارهای مرتب با آن از مکاتب فلسفی و سیاسی نشأت گرفته
است .ازجمله :مکاتب لیبرالیسم و رادیکال و شاخههای مختلف آنها ،خاستگاه بسیاری از نظرات در این زمینه بودهاند.
مکتب لیبرالیسم عمدتاً به واگذاری مسئله و مشکل سکونتگاههای فقیرنشین به بازار آزاد و سـیر تکـاملی سـرمایهداری،
سیری تکراری و الگوی تقلیـدی بـرای توسـعه در کشـورهای درحالتوسـعه را در نظـر دارد .در ایـن میـان دیـدگاههای
ساختارشکنانِ پژوهشگران لیبرالی چون ترنر0و مانگین5و بعد از آنها ،پرلمن3در چهار دهه اخیر تأثیر زیادی بـر نگرشهـا
و سیاستهای جهانی در ارتباط با سکونتگاههای غیررسمی داشته است .نظـرات ترنـر و همفکـرانش اشـکال جدیـدی از
رویکردهای مشخص را به همراه داشت که غالباً در آنها دولت بهمثابه تسهیلکننده مطرح شد اما اصالح گرهها راهحـل
را در ساماندهی و بهسازی و توانمندسازی اجتماع محلی دیدند که این دیدگاه در چند دهه اخیر رشد قابلتوجهی داشته و
تقریباً به رویکرد مسل بدل شده است (محمد پناهی .)21 :0331 ،در نگرش اصالحطلب اگرچه برقراری عدالت اجتماعی
و تعادل منطقهای را ضروری میداند ،اما در کوتاهمدت و میانمدت به حل مشکل از راه پذیرش واقعیتها و پرداختن بـه
سطوح خرد توجه دارد .بهاینترتیب نگرش جدید با این دید بهسوی ساماندهی و ارتقای این سکونتگاهها متوجه شده است
(صرافی .)511 :0315 ،اما آن ه در میان نظریات مهم و جدید در بخش فقر و محرومیت شـهری حـائز اهمیـت میباشـد
رویکرد معیشت پایدار میباشد .بر پایه این نظریه ،برخورداری از ظرفیتهای متنوع ،عاملی است که آسیبپذیری معیشت
را در برابر شوكها و تالطمهای محیطی مختلف ،کاهش میدهد .انواع داراییها در الگوی معیشت پایدار شامل سـرمایه
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انسانی ،طبیعی ،اجتماعی ،مالی و فیزیکی حـول مقولـه فقـر شـهری میچرخـد (.)Morse & McNamara,2013: 25
رویکرد معیشت پایدار بهعنوان یکی از رویکردهای جدید توسعه پایدار شهری ،شیوهای بـرای اندیشـیدن و تـالش بـرای
دستیابی به توسعه است که در اواخر دهه  0311باهدف پیشرفت و در جهت فقرزدایی از اجتماعات شهری به وجود آمـد
و تمرکز بر رویکرد معیشت پایدار به سه دلیل اهمیت یافت :اول اینکه پیشنیاز برای بقـای جمعیـت انسـانی اسـت .دوم
اینکه شرط الزم برای ایجاد اشتغال و مدیریت پایدار شهری میباشد و سوم اینکه ابـزاری بـرای پیشگیـری از فرآینـد
مهاجرت شهری از روستاها است ( .)Chen,2012:20در فرهنگ آکسفورد ،معیشت پایدار وسیلهای حمـایتی تعریفشـده
است که صرفاً برای مصرف و درآمد نیست ،بلکه وسیلهای برای زندگی ایمن محسوب میشود .معیشت پایدار دارای ابعاد
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی است .معیشت پایدار ،منبعی قابلاتکـا در بسـیاری از کشـورها اسـت کـه
میتواند تأثیر فزایندهای برافزایش درآمد در سطح ملی و محلی و نیز افـزایش فرصـتهای شـغلی ،دسـتمزدها ،تحـول و
گسترش تولیدات داشته باشد (شکوری و بهرامی .)1 :0333 ،موسسه بینالمللی توسعه پایدار ،چنین استدالل میکنـد کـه
معیشت پایدار درواقع ،امکانات و ظرفیتهای مردم را در جهت انجام و حفظ شیوههای مناسب زندگی به کـار میگیـرد و
ضمن رفاه آنها ،نسلهای آینده را نیز مورد مالحظه قرار میدهد .این امکانات مشـروط بـه وجـود و در دسـترس بـودن
گزینههای اکولوژیکی ،اجتمـاعی-فرهنگـی ،اقتصـادی و سیاسـی بـوده و مبتنـی بـر مسـاوات ،مالکیـت منـابع و نظـام
تصمیمسازی مشارکتی میباشد .تعریف عملی فوق به اهمیت توانمندسـازی افـراد و کسـب اسـتقالل در بـرآورده شـدن
نیازهای آنها اشاره دارد .یک معیشت هنگامی پایدار است که بتواند با فشـارها و شـوكها سـازگار شـود و بهبـود یابـد،
قابلیتها و دارایی های خود را تقویت یا حفظ کند و فرصت معیشت پایدار را برای تمـامی سـاکنین شـهر ازجملـه فقـرای
شهری فراهم آورد (.)Hiremath & Singh, 2010:42
روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر نوع توصیفی -تحلیلی و به لحاظ هدف نظری -کاربردی است .بهمنظور گـردآوری اطالعـات بـرای
کسب بینش نظری الزم و بررسی ادبیات موضوع از شیوه اسنادی و کتابخانهای و برای دیگر دادهها از اطالعـات 05313
بلوك برگرفته از دادههای مرکز آمار ایران در سال  0332استفادهشده است .با توجه به اینکه این پژوهش از شاخصهای
کمی و قابلاندازهگیری و محاسبه سرشماری عمومی نفوس مسکن استفاده نموده است لذا شاخصهای تعریفشـده نیـز
برگرفته ازآنجهت بررسی توزیع فضایی فقر شهری در سکونتگاههای غیررسمی در شهر اهواز میباشد .ابتدا  51شـاخص
فقر (که برگرفته از دادههای موجود در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  0332بود) با کمـک نرمافـزار Excel
محاسبه و تحلیل عاملی (جهت خالصهسازی شاخصهای مرتب با پژوهش) با استفاده از نرمافزار  Spssموردبررسی قرار
است .برای انجام تحلیل فضایی ،از روشهای تحلیل خودهمبستگی فضایی آماره موران عمومی ،آماره عمومی ،لکـههای
داغ و شاخص توسعهیافتگی موریس در محی نرمافزار  Gisبهکاررفته است .شاخصهای استفادهشـده در ایـن بخـش در
جدول شماره ( )0نشان دادهشدهاند.
جدول شماره  .1شاخصهای مورداستفاده جهت تحلیل توزیع فضایی فقر شهری در میان سکونتگاههای غیررسمی
شاخص
اقتصادی
جمعیتی-
اجتماعی

کالبدی

متغیر
نرخ بیکاری کل ،نرخ بیکاری زنان ،نرخ مشارکت اقتصادی ،نسبت اشتغال ،بار تکفل خالص
تراکم جمعیت ،بعد خانوار ،نسبت جنسی ،جمعیت زیر  2سال ،جمعیت  2تا  01سال ،جمعیـت بـاالی 12
سال ،سهم مهاجرین از کل جمعیت ،نرخ بیسوادی ،نرخ بیسوادی زنان ،نرخ بیسـوادی مـردان ،درصـد
مردان طالق گرفته بهکل مردان  01ساله و بیشتر ،درصد زنان طالق گرفته بهکل زنان  01ساله و بیشـتر،
درصد جمعیت مردان بیهمسر در اثر فوت بهکل مردان  01ساله و بیشتر ،درصد جمعیـت زنـان بیهمسـر
در اثر فوت بهکل زنان  01ساله و بیشتر ،درصد مردان دارای همسر بهکل مردان  01ساله و بیشتر ،درصـد
زنان دارای همسر بهکل زنان  01ساله و بیشتر
تراکم نفر در واحد مسکونی ،درصد مصالح بادوام ،درصد مصالح بـیدوام ،درصـد واحـد مسـکونی بـا نـوع
اسکلت بتن آرمه ،درصد مساکن (چادر ،کپر ،الونک و  )...بهکل واحدهای مسکونی معمولی

منبع
ایراندوســـت و همکـــاران0333 ،؛
خــالو بــاقری و همکــاران0331 ،؛
خزایی و زیویار0330 ،؛ روستایی و
همکــاران0337 ،؛ صــفایی پــور و
همکاران0337 ،؛ صرافی)0335( ،؛
قاسمی و حقی (0332؛ محمدی و
شــمس0331 ،؛ محمــد پنــاهی،
0331؛ صادقی و همکاران0331 ،
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محدوده موردمطالعه
شهر اهواز بهعنوان یک کالنشهر و با جمعیت باالی یکمیلیون نفر تنها شهر با عملکـرد فـرا منطقـهای اسـت .بعـد از
انقالب دو عامل موجب فرسودگی بیشتر کالبد گردید .یکی از عوامل جنگ و دیگـری مهـاجرت روزافـزون روسـتاییان و
مردم شهرهای جنگ زده به شهر اهواز بود که با خروج ساکنین بومی از شهر همراه شـد .بـا پایـان یـافتن جنـگ فقـدان
برنامهای منسجم برای بازسازی اجتماعی شهر ،اهواز کنونی با نابسامانیهای اجتماعی عدیده و مشکالت کالبدی بسیاری
روبرو شده اسـت .بـر اسـاس مطالعـه معاونـت پـژوهش و فنـاوری دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز  07محلـه بـهعنوان
سکونتگاههای غیررسمی در شهر اهواز معرفیشدهاند .این محالت مطابق با شکل شـماره ( ،)5شـامل :کـوی طـاهر ،آل
صافی ،زرگان شرقی ،زرگان غربی ،زویه  ،0زویه  ،5منبع آب ،حصیرآباد ،سیاحی ،کوی علوی ،کریشان ،عین دو ،گلدشت،
گلبهار ،شهرك رزمندگان ،مالشیه و چنبیه میباشند .محـالت سـکونتگاههای غیررسـمی در دو سـمت شـرقی و غربـی
رودخانه پراکندهشدهاند .این  07محله با جمعیت کل  511121نفر  1/15درصد از جمعیت شهر اهواز و بـا مسـاحت 5331
هکتار  1/1درصد از مساحت کل شهر اهواز را در برگرفتهاند.

شکل شماره  .1موقعیت شهر اهواز و محالت موردمطالعه (سکونتگاههای غیررسمی)

بحث و یافتهها
در پژوهش حاضر به منظور نشان دادن وجود ارتبـاط و همبسـتگی میـان متغیرهـا و تعیـین مناسـب بـودن شـاخصهای
گردآوریشده برای انجام تحلیل عاملی از آزمونهای  KMOو بارتلت استفادهشده است .بر اساس نتایج جدول شماره ،5
مقدار  KMOبا  1/70درصد در حد باال وجود همبستگی میان شاخصها را ثابت میکند و مقـدار بارتلـت بـا ()31/3310
درصد نشان داد که دادهها در حد پذیرش برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند .بنابراین برای نشان دادن همبسـتگی
میان دادهها از آزمون  KMOو برای خالصه نمودن متغیرها از تحلیل عاملی استفادهشده است .در گام بعدی  51شاخص
این پژوهش ،با استفاده از روش فازی ،بیمقیاس و خالصه گردید .سپس متغیرها به هفت عامـل در چهـار طبقـه مرفـه،
متوس  ،فقیر و خیلی فقیر تقسیم گردید .بعد از خالصه نمودن متغیرها ،مقدار فقر و محرومیت شهری با استفاده از تحلیل
عاملی محاسبه گردید.
جدول شماره  .2مقادیر آزمون  KMOو بارتلت برای شاخصهای فقر و محرومیت در سکونتگاههای غیررسمی شهر اهواز
آزمون
مقادیر

مقادیر KMO
1/703

مقدار بارتلت
3310/317

میزان خطا ()Sig
1/111

جهت تحلیل و تبیین بلوكهای شهر اهواز  51شاخص تعریف گردید .در تحلیل عاملی آنهایی که مقدار ویـژه بـاالتر از
یک داشتند در مؤلفهها باقی میمانند و اگر مقادیر آن کمتر از یک بود از دیگر مؤلفهها جـدا میشـوند .بـر اسـاس نتـایج
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جدول شماره ( ،)3مؤلفه اول  ،51/251مؤلفه دوم  ،00/001مؤلفه سوم  ،1/133مؤلفه چهارم  ،7/005پنجم  ،1/711ششم
 ،1/137هفتم  3/711درصد از واریانس را پوشش دادهاند .معیار انتخاب مؤلفهها نیز طبق مقدار ویژه آنهـا میباشـد اگـر
مقادیر ویژه کمتر از یک باشد حذف خواهد شد .در نتیجه مجموعاً این هفت مؤلفـه  11درصـد از پراکنـدگی از دادههـا را
پوشش داده و  31درصد از اطالعات را حذف نموده است .همانگونه که مالحظه میگردد عامل اول با دارا بودن بیشتری
مقدار واریانس بیشترین پراکندگی اطالعات را داشته است .برای متعامل نمودن ضـرایب از روشهـای مختلفـی اسـتفاده
میشود که در اینجا از ماتریس مؤلفههای چرخشی وریمکس بهعنوان یک روش متداول استفادهشده است .در ایـن روش
متغیرها کمترین میزان وابستگی را به هم خواهند داشت .درواقع متغیرهای مشترك کمتری میان آنها وجود دارد (با ذکر
این نکته که ضرایب زیر  1/3و  1/0درصد حذفشـده اسـت) .در تکنیـک چرخشـی وریمکـس متغیرهـا استانداردسـازی
میشوند .متغیرها زمانی که در مؤلفهها جایگذاری میشوند همزمـان در ایـن ضـرایب اسـتاندارد میگردنـد .لـذا از روی
متغیرهایی که در آن عاملها بهکاررفته و بیشترین مقادیر را دارد میتوان آنها را نامگذاری کرد.
جدول شماره  .3عوامل ،مقادیر ویژه و درصد واریانس در تحلیل بلوکهای شهری سکونتگاههای غیررسمی شهر اهواز
درصد واریانس تجمعی
درصد واریانس
مقدار ویژه
نام عوامل
51/251
51/251
7/151
اول
37/131
00/001
3/003
دوم
11/353
1/133
5/131
سوم
23/110
7/005
0/330
چهارم
21/010
1/711
0/357
پنجم
15/571
1/137
0/017
ششم
12/317
3/711
0/131
هفتم

تحلیل فضایی هفت عامل فقر شهری

در جدول ذیل عاملها به همراه ضرایب آنها آمده است .مؤلفههای انتخابشده در هر یک از عاملها بهصـورت جـدول
ذیل میباشد .نتایج بهدستآمده از آماره گتیس ارد جی در شناسایی لکـههای داغ هفـت عامـل در سـطوح اطمینـان 32
درصد را نشان میدهد .با توجه به عاملهای هفتگانه جدول شماره  1و امتیاز  zمحاسبهشـده ،میتـوان نشـان داد کـه
کدامیک از عاملها در شهر اهواز با مقادیر زیاد یا کم خوشهبندیشدهاند .در نتیجه لکههای داغ در عامل اول با پراکندگی
زیاد در اطراف شهر اهواز وجود دارند .در عامل دوم در بخشهایی از جنوب شـرق و بخـش کـوچکی از جنـوب غربـی را
پوشش داده است .عامل سوم در جنوب غربی ،جنوبی و مرکز شهر ،عامل چهـارم بسـیاری از محـالت مرکـز ،شـمالی و
شرقی ،عامل پنجم شمال شرق ،مرکز و جنوب شرقی شهر اهواز ،عامل ششم جنوب شرقی و جنوب غربی و عامل هفـتم
در محالت حاشیه شمال شرق ،مرکز و بخش اندکی از جنوب غربی متمرکزشده است.
جدول شماره  .4شاخصهای بارگذاری شده در چهار عامل فقر و محرومیت شهری و مقدار بار عاملی از ماتریس دوران یافته
شاخص

عامل اول

نسبت جنسی
درصد مردان دارای همسر بهکل مردان  01ساله و بیشتر
درصد زنان دارای همسر بهکل زنان  01ساله و بیشتر
سهم مهاجرین از کل جمعیت
نرخ مشارکت اقتصادی
نسبت اشتغال
درصد مصالح بادوام
درصد واحد مسکونی با نوع اسکلت بتن آرمه
درصد واحد مسکونی با نوع اسکلت فلزی

بار
عاملی
1/201
1/112
1/172
1/133
1/121
1/117
1/113
1/235
1/317
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عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم

عامل ششم
عامل هفتم

بار تکفل خالص
بعد خانوار
نسبت جنسی
بار تکفل خالص
نرخ بیسوادی کل
نرخ بیسوادی زنان
نرخ بیسوادی مردان
جمعیت زیر  2سال
جمعیت  2تا  01سال
جمعیت باالی  12سال
مساحت کمتر از  21متر
درصد مردان طالق گرفته بهکل مردان  01ساله و بیشتر
درصد زنان طالق گرفته بهکل زنان  01ساله و بیشتر
درصد جمعیت مردان بیهمسر در اثر فوت بهکل مردان  01ساله و بیشتر
درصد جمعیت زنان بیهمسر در اثر فوت بهکل رنان  01ساله و بیشتر
درصد واحد مسکونی با نوع اسکلت بتن آرمه
نرخ بیکاری کل
نرخ بیکاری زنان
درصد مصالح بیدوام
درصد مساکن (چادر ،کپر ،الونک و  )...بهکل واحدهای مسکونی معمولی

1/313
1/317
1/131
1/317
1/323
1/312
1/113
1/137
1/305
1/730
1/230
1/103
1/131
1/127
1/251
1/171
1/711
1/172
1/715
1/110
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شکل شماره  .2تحلیل لکههای داغ در محالت شهر اهواز به تفکیک هفت عامل فقر و محرومیت شهری

بعد از تحلیل لکههای داغ محالت فقیر ،شاخص موریس هر عامل محاسبه و بهصورت نقشه (هر یک از پهنههای مرفـه،
متوس  ،فقیر و خیلی فقیر بر اساس شاخص موریس محاسبهشده است) تبدیل شد و نقشههای پهنهبندی فقر با توجه بـه
هفت عامل تهیه گردید .شکلهای شماره  3الی  ،1خروجی پهنهبندی عامل فقر میباشد .نقشههای ترسیمشده بر اساس
 05313بلوك از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال  0332میباشد که با استفاده از شاخص توسعهیافتگی مـوریس
مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است .یکی از عوامل بسیار مؤثر در چگونگی توزیع فقر و محرومیـت در شـهرها نسـبت
اشتغال و سطح نرخ مشارکت اقتصادی میباشد .با توجه به شکل ( )3و جدول شماره ( ،)2عامـل اول مـؤثر در پهنـههای
فقر ،در مرکز و نیمه غربی شهر اهواز پراکندهشدهاند .آل صافی ،حصیرآباد ،منبـع آب ،کـوی علـوی ،شـهرك رزمنـدگان،
کریشان ،مالشیه ،سیاحی و عین دو ازجمله نه محله حاشیهای هستند که بیشترین درصد از جمعیت در طبقه متوسـ بـا
 53/5و فقیر با  23/1درصد در آن دیده میشود .نکته قابلتوجه این است که بیشترین میزان نسبت اشـتغال در سـهطبقه
متوس  ،30/17فقیر  31/31و خیلی فقیر با  33/31درصد بیش از نسبت اشتغال در طبقـه مرفـه بـا  51/1درصـد و نـرخ
مشارکت اقتصادی در طبقات متوس با  ،37/31فقیر  11/51و خیلی فقیر با  13/21درصد بیش از طبقه مرفـه بـا 31/35
درصد میباشد .علت آن را میتوان در اشتغال جمعیـت فقیـر در فعالیتهـای خـدماتی و غیررسـمی ازجملـه :اشـتغال در
ساختمان ،فروشندگی ،تعمیرات ،عمدهفروشی و خردهفروشـی ،حملونقـل و سـایر فعالیتهـای خـدماتی میباشـد .دلیـل
اشتغال این قشر در سطوح پایین خدماتی اغلب به علت نداشـتن مهـارت کـافی و تحصـیالت الزم اسـت .ازنظـر توزیـع
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جغرافیایی محالت عین دو ،سیاحی ،کوی علوی ،گلدشت ،گلبهار ،مالشیه ،کریشان و شهرك رزمندگان در حاشیه غربـی
شهر اهواز قرار دارند .برای این قشر فقیر که توانایی تأمین هزینههای اسکان در کالنشهر اهواز را نداشتند ،حاشیه شـهر
مبدل به مکان اسکان آنها شده است بنابراین رشد شهرنشینی در شهر اهواز همراه با رشد حاشیهنشینی در اطراف شـهر
بوده است.
جدول شماره  .5موریس عامل اول تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت در محالت شهر اهواز
پهنهها

عامل
اول

مرفه
متوس
فقیر
خیلی فقیر

تعداد

درصد

مساحت (هکتار)
درصد
مقدار

بلوك

3173
5125
2115
0771

51/12
03/73
10/15
01/31

07/3
31/3
31/3
01/3

0133
5117
3511
0531

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نسبت
اشتغال

نرخ مشارکت
اقتصادی

خانوار

جمعیت

31011
321131
125051
071171

3/0
53/5
23/1
01

1775
31533
011552
13252

5/1
51/5
21/7
01/2

51/1
30/17
31/31
33/31

31/35
37/31
11/51
13/21

شکل شماره  .3پهنهبندی فقر در شهر اهواز بر اساس شاخص موریس در عامل اول و دوم

شاخص بار تکفل خالص ،جزو آن دسته از شاخصهای کیفی جمعیتی است که برتری عددی افراد شاغل بـه افـراد غیـر
شاغل را نشان میدهد .طبق جدول شماره ( )1و شکل ( ،)1در طبقه مرفه با  1/3درصد مساحت کمترین بار تکفل وجـود
دارد .این در حالی است که در طبقات قشر متوس با  ،1/0فقیر  21/1و بسیار فقیر با  12/5درصد بیشترین مساحت از بار
تکفل خالص قرار دارد .لذا پایین بودن این شاخص بیانگر سطح مطلوب در شهر اهواز میباشد و بالعکس هـر چـه مقـدار
شاخص وابستگی باالتر باشد ،فشار وارده بر جمعیت شاغل برای تأمین معاش افراد تحت تکفل افزایش میباید و این امر
متعاقباً سطح رفاه در جامعه را کاهش میدهد .در نتیجه مالحظه میگردد که درصد باالیی از مساحت شهر اهواز در سطح
متوس از بار تکفل خالص با  21/1درصد قرار دارد .باوجوداین بار تکفل خالص قشر فقیـر بـا  5/01درصـد بـرآورد شـده
است .ازنظر توزیع جغرافیایی تمامی محالت حاشیهنشین شهر اهواز با قرارگیری در طبقه متوس دارای  1/10درصـد بـار
تکفل خالص میباشد .در طبقه قشر بسیار فقیر با  5/01و قشر فقیر با  1/31درصد بار تکفل نشان میدهد که این طبقـه
نسبت به شاغلین سایر محالت بار اقتصادی بیشتری را تحمل میکنند .تراکم نفر در واحـد مسـکونی ،شـاخص دیگـری
است که در افزایش سطح فقر و محرومیت شهری دخیل بوده است ،این شاخص وضعیت رفاه خانوارها را ازنظر فضـاهای
مسکونی نشان میدهد .طبق جدول و شکل ذیل از طبقات مرفه با  1/113به بسیار فقیر با  5/01درصد این شاخص روند
صعودی داشته است 22/11 .درصد از بلوكهای شهر اهواز با  17/3درصد از جمعیت کل در طبقه فقیر قرارگرفتـه اسـت.
کاهش دادن این شاخص از طریق افزایش تعداد واحدهای مسکونی به میزان بیشتر و کنتـرل جمعیـت میسـر اسـت .بـر
اساس یافتههای جدول شماره ( )7و شکل شماره ( ،)1مشاهده میگردد که  51/1درصد از جمعیت شهر اهـواز ،در طبقـه
مرفه دارای  0/21نرخ بیسوادی میباشد .طبقه فقیر و بسیار فقیر به ترتیب با  2/11و  1/13درصد دارای باالترین مقـدار
نرخ بیسوادی را شامل میگردند.
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جدول شماره  .6موریس عامل دوم تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت در محالت شهر اهواز
تراکم نفر در
بار تکفل
خانوار
جمعیت
مساحت هکتار)
بلوك
پهنهها
واحد سکونی
خالص
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مقدار
درصد
تعداد
1/110
1/113
1/110
05
1/2
1153
1/3
51
1/15
5
عامل مرفه
دوم
1/111
1/10
1/115
52
1/5
0311
1/0
32
1/13
1
متوس
1/52
1/31
11/1
551350 17/3 101101
21/1
1757 22/11 1351
فقیر
1/31
5/01
32/5
003737
35
311107
12/5
بسیار فقیر 3351 11/01 2113
جدول شماره  .7موریس عامل سوم تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت در محالت شهر اهواز
نرخ
خانوار
جمعیت
مساحت (هکتار)
بلوك
پهنهها
درصد بیسوادی
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مقدار
درصد
تعداد
0/21
53/3 015153
51/1
313125
51/1
5535
01/15 0131
عامل مرفه
سوم
5/10
52/2 015117
10/7
217511
11/1
1511
23/37 7322
متوس
2/11
10/3
11111
51/1
352250
50/7
0113
55/11 5772
فقیر
1/13
13/7
3133
5/7
33103
3/1
311
3/10
153
بسیار فقیر

شکل شماره  .4پهنهبندی فقر در شهر اهواز بر اساس شاخص موریس در عامل سوم و چهارم

در عامل چهارم موریس که بر روی شاخص جمعیتی تأکید شده است مشـاهده میگـردد کـه میـزان تـراکم جمعیـت در
محالت فقیرنشین بیش از محالت مرفه و متوس میباشد .بر اساس نقشه شماره  ،1بیشترین میـزان تـراکم جمعیـت در
بخشهای شمالی و شمال شرقی اهواز قرار دارد.
جدول شماره  .8موریس عامل چهارم تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت در محالت شهر اهواز
پهنهها
عامل
چهارم

مرفه
متوس
فقیر
بسیار فقیر

بلوک
تعداد
5773
7127
0157
051

درصد
55/13
10/1
01/72
0/15

مساحت
(هکتار)
مقدار درصد
02/0 0301
17/2 1057
55/3 0331
02/0 0301

جمعیت

تراکم

خانوار

جمعیت
تعداد
30107
205011
133127
005151

درصد
7/2
15/0
10/0
3/3

تعداد
30751
015311
011113
51131

درصد
3/3
10/1
10/3
7/1

12/7
011
011
13/7

همانگونه شکل شماره ( )2نشان میدهد ،پراکندگی شاخص اجتماعی ،درصد مردان طالق گرفته بهکل مردان  01سـاله
و بیشتر و درصد زنان طالق گرفته بهکل زنان  01سـاله و بیشـتر در نیمـه شـرقی شـهر اهـواز بهخصـوص در محـالت
حاشیهای ازجمله عین دو ،مالشیه ،گلدشت و گلبهار و سیاحی بیشتر است .بر اساس یافتههای جدول ذیـل درصـد زنـان
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طالق گرفته بهکل زنان  01ساله و بیشتر در تمام طبقات بیش از شاخص درصد مردان طالق گرفتـه بـهکل مـردان 01
ساله و بیشتر میباشد زیرا بسیاری از مردان پس از واقعه طالق ازدواج میکنند .در مناطق فقیرنشین ازجمله طبقات فقیـر
با  5/21و بسیار فقیر با  1/31بیشترین درصد زنان طالق گرفته بهکل زنان  01ساله و بیشتر وجود دارد .نرخ بیکاری کـل
در طبقات فقیر با  55/51و بسیار فقیر با  35/71درصد باالترین سطح نرخ بیکاری را داشته است .نرخ بیکاری باالی زنان
نیز بهعنوان یکی از عوامل رشد فقر در سطح مناطق حاشیه ،در میان دوطبقه مذکور بـه ترتیـب بـه  11و  75/23درصـد
بیش از دیگر مناطق میباشد.
جدول شماره  .9موریس عامل پنجم تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت در محالت شهر اهواز
پهنهها

عامل
پنجم

مرفه
متوس
فقیر
بسیار فقیر

تعداد

درصد

مساحت (هکتار)
درصد
مقدار

بلوك

0311
1211
3510
211

02/31
23/01
51/35
1/25

30/0
15/1
53/7
5/1

5713
3701
5111
517

جمعیت
تعداد

511010
131115
170310
10121

خانوار
درصد

تعداد

درصد

01/1
10
31/1
3/1

23533
031013
031511
03153

02/1
11
11/1
3/1

درصد مردان
طالق گرفته
بهکل مردان 01
ساله و بیشتر
1/50
1/71
0/11
1/23

درصد زنان
طالق گرفته
بهکل زنان 01
ساله و بیشتر
1/11
0/21
5/21
1/31

شکل شماره  .5پهنهبندی فقر در شهر اهواز بر اساس شاخص موریس در عامل پنجم و ششم

عامل
ششم

جدول شماره  .10موریس عامل ششم تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت در محالت شهر اهواز
نرخ بیکاری نرخ بیکاری
خانوار
جمعیت
مساحت (هکتار)
بلوك
پهنهها
زنان
کل
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مقدار
درصد
تعداد
1/11
1/3
51/1
13317
51/2
537111
31/2
5331
51/11
5211
مرفه
50/31
00/11
11/2
012051
17/3
215777
11/0
1111
21.21
7111
متوس
11
55/51
53/1
11221
51/0
533171
07/3
0211
03/11
5100
فقیر
75/23
35/71
3/3
00111
3/2
15537
5/0
011
3/37
101
بسیار فقیر

طبق یافتههای جدول شماره ( )00میزان درصد مصالح بیدوام در شهر اهواز بسیار کم برآورد شده است بهگونهای کـه در
میان قشر فقیر با  1/20و قشر بسیار فقیر با  1/31درصد کمترین آمار را داشته است .بر اساس نقشه مربوط بـه مـوریس
عامل هفتم (شکل شماره  ،)1مصالح بیدوام در محالت زویه  ،0آل صافی ،حصیرآباد ،منبـع آب و مالشـیه متمرکزشـده
است .شاخص موران میزان همبستگی هر نقطه را نسبت به نقاط مجاور نشان میدهد .جمع تمام همبستگیها اگـر عـدد
باالیی را نشان داد به معنای این است که دادهها خیلی به هم وصل هستند .یعنی درواقع این بلوكها یا محالت متـأثر از
محالت کناری میباشند .اگر حاصل همبستگی عدد پایینی را به دست آورد به معنای آن است که دادههـا بـه هـم ربـ
ندارند ( P-valueکمتر از  1/0یا  1/2معنیدار است).
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جدول شماره  .11موریس عامل هفتم تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت در محالت شهر اهواز
پهنهها

عامل
هفتم

بلوك

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درصد
مصالح
بی داوم

واحدهای
مسکونی
معمولی

1/7
11/1

131
011301

1/1
0/11

1/111
1/111

5333
025332

13/1
0/0

075113
351

21
0/0

1/20
1/31

023153
3215

تعداد

درصد

مساحت (هکتار)
درصد
مقدار

مرفه
متوس

037
1331

0.23
33/73

21
3131

1/1
15/2

1105
233552

فقیر
بسیار فقیر

7011
001

27/71
1/35

1110
310

23/1
3/2

111201
03513

خانوار

جمعیت

شکل شماره  .6پهنهبندی فقر در شهر اهواز بر اساس شاخص موریس در عامل هفتم

خودهمبستگی به رابطه بین مقادیر باقیمانده در طول خ رگرسـیون مربـوط میشـود .خودهمبسـتگی قـوی زمـانی رخ
میدهد که یک متغیر که ازنظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند با هم مرتب باشند .آزمون موران الگـوی پـراکنش ایـن
عوارض را با در نظر گرفتن مقادیر خصیصه موردمطالعه ازنظر الگـوی خوشـهای و یـا پراکنـده بـودن موردبررسـی قـرار
میدهد.
جدول شماره  .12خودهمبستگی فضایی موران بلوکها در سکونتگاههای غیررسمی شهر اهواز
P-value
Z-score
Morans Index
الگوی پراکنش
نام عامل
خوشهای
1/111
31/035
1/551
عامل اول
خوشهای
1/111
2/111
1/115
عامل دوم
خوشهای
1/111
533/11
1/325
عامل سوم
خوشهای
1/111
070/12
1/510
عامل چهارم
خوشهای
1/111
11/013
1/071
عامل پنجم
خوشهای
1/111
10/11
1/132
عامل ششم
خوشهای
1/111
32/11
1/110
عامل هفتم
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شکل شماره  .7نتایج تحلیل خودهمبستگی فضایی موران در شهر اهواز بر اساس هفت عامل فقر و محرومیت شهری

تحلیل فضایی عامل تلفیقی

محاسبه آماره گتیس ارد جی در شکل شماره  ،1لکههای داغ کل شهر اهواز با سطح اطمینان  31درصد نشان میدهد که
در خوشه قوی ،لکههای داغ در بخشهای مرکزی ،غرب و محالت کوچکی از شمال شرق اهواز را در برگرفته اسـت .در
خوشه متوس  -سرد با پراکندگی زیاد در شرق ،شمال و جنوب شهر اهواز توزیع گردیدهاند و درنهایـت پـراکنش فضـایی
خوشه ضعیف-سرد در محالت جنوب شرق ،شرق و شمال شهر میباشد.

شکل شماره  .8تحلیل لکههای داغ در سطح شهر اهواز فقر و محرومیت شهری

با جمع هفت عامل موریس و خروجی بهدستآمده در جدول شماره  03و شکل شـماره  ،3نشـان میدهـد کـه بیشـترین
درصد از بلوكهای شهر را با  11/1درصد در طبقه متوس و کمترین آن با  1/0درصد در طبقـه خیلـی فقیـر قرارگرفتـه
است .بیشترین درصد مساحت شهر به ترتیب با  31/51و  31/51درصد در خوشه متوس و فقیر جای دارد .ازنظر جمعیت
و خانوار بیشترین درصد شهر به طبقه متوس و فقیر تعلق دارد این در حالی است که تعداد جمعیت و خانوار طبقات مرفـه
شهر با  1.137و  1.11درصد بخش اندکی از سطح شهر اهواز را در برگرفتهاند .در نتیجه به نظر میرسد که قشر فقیـر و
متوس در شهر اهواز با درصد جمعیت و خانوار باال در بیشتر محالت شهر پراکندهشدهاند اما قشر مرفه با جمعیـت بسـیار
اندك  1/137درصد  53/1درصد ،از مساحت شهر را به خود اختصاص دادهاند .تفاوت نمـایش نقشـه شـماره  00و  05در
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محاسبه عامل تلفیقی که از مجموع هفت شاخص موریس بهدستآمده ،است.

شکل شماره  .9تحلیل لکههای داغ در شهر اهواز بر مبنای عامل تلفیقی فقر و محرومیت شهری
جدول شماره  .13موریس کل تعداد و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت در محالت شهر اهواز
خانوار
جمعیت
مساحت (هکتار)
بلوك
پهنهها
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مقدار
درصد
تعداد
1/111
571
1/137
120
01/10
03301252
53/1
5320
مرفه
15/11
011051
15/12
201152
31/51
30251111
11/1
2211
متوس
23/03
010173
23/10
111377
31/51
53711711
31/1
3707
فقیر
3/13
03515
1/11
21250
03/15
00111313
0/1
507
خیلی فقیر

شکل شماره  .10پراکنش فضایی پهنههای فقر و محرومیت شهری در سطح شهر اهواز
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

با توجه به اینکه شاخص موران برای عامل تلفیقی برابر با  1/535شده که مقدار آن مثبـت و نزدیـک بـه یـک اسـت و
هم نین با توجه به اینکه سطح معناداری این عامل صد در صد و میـزان خطـای آن ( )p-valueصـفر اسـت ،میتـوان
نتیجه گرفت که عامل تلفیقی به میزان بسیار زیادی توزیع خوشهای در سطح بلوكهای آماری شهر اهواز دارد.
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شکل شماره  .11خروجی تحلیل خودهمبستگی موران در شهر اهواز بر مبنای عامل تلفیقی فقر و محرومیت شهری
جدول شماره  .14خودهمبستگی فضایی موران در محالت شهر اهواز بر مبنای عامل تلفیقی
Global Morans I summary
Morans Index
1/535
Z-score
031/327
p-value
1/111

نتیجهگیری
اگرچه یک تعریف جامع و منسجم در مورد فقر شـهری وجـود نـدارد امـا یکـی از کامـلترین نـوع فقـر در بررسـیها و
تحلیلهای شهری فقر چندبعدی است که در آن به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و جمعیتی توجه میگـردد.
با توجه به رویکرد معیشت پایدار میتوان ابعاد چهارگانه باال را بهعنوان داراییهای ایـن محـالت دانسـت کـه بـا یـافتن
شناخت ظرفیت و کاستیهای آنها ،ایجاد گامی اساسی بهسوی ایجاد معیشت پایدار را تضمین نمود .فقـدان قابلیتهـای
یک فرد در مشارکتهای اقتصادی ،نرخ بیسوادی ،ناهنجاریهای اجتماعی ،زیسـتن در واحـدهای مسـکونی کـمدوام و
باارزش پایین اقتصادی و غیره همه تشکیل یک مفهوم تحت عنوان فقر شهری را میدهنـد .سـکونتگاههای غیررسـمی
هم نان یکی از مسائل اصلی مدیریت شهری به شمار میروند .هـدف از انجـام ایـن پـژوهش ،تحلیـل فضـایی فقـر و
محرومیت شهری در میان محالت شهر اهواز بهخصوص در سکونتگاههای غیررسمی میباشد .در این راستا  53شـاخص
فقر و محرومیت شهری با روش تحلیل خودهمبستگی فضایی ،آماره عمومی  ،Gلکـههای داغ و شـاخص توسـعهیافتگی
موریس در محی نرمافزار  Gisبا استفاده از اطالعات  05313بلوك برگرفته از دادههای مرکز آمار ایران در سـال 0332
بهکاررفته است که این شاخصها در پاسخ به سؤال اول این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفتند .نقشـه نهـایی لکـههای
داغ شهر اهواز نشاندهنده نحوه توزیع ،میزان و چگونگی توزیع فضایی فقر شهری در سکونتگاههای غیررسمی است (در
پاسخ به سؤال دوم و سوم پژوهش) که در خوشه قوی ،لکههای داغ در بخشهای مرکزی ،غرب و محـالت کـوچکی از
شمال شرق اهواز را در برگرفته است .در خوشه متوس  -سرد با پراکندگی زیاد در شرق ،شمال و جنوب شهر اهواز توزیع
گردیدهاند و درنهایت پراکنش فضایی خوشه ضعیف-سرد در محالت جنوب شرق ،شرق و شمال شهر میباشـد .از نتـایج
بهدستآمده در این پژوهش میتوان دریافت که تعداد جمعیت و خانوار طبقات مرفه شهر با  1/137و  1/11درصد بخـش
اندکی از سطح شهر اهواز را در برگرفتهاند این در حالی است که بیشترین درصد از بلوكهای شهر به ترتیـب بـا  11/1و
 31درصد در طبقه متوس و فقیر سـاکن در محـالت حاشـیه (محـالت گلدشـت ،گلبهـار ،کریشـان ،مالشـیه ،سـیاحی،
حصیرآباد ،آل صافی و منبع آب) در مساحت  31/51و  31/51درصد در خوشه متوس و فقیر جای دارند .نارسایی خدمات
و زیرساختها ،نارضایتی از وقوع جرم و رفتارهای هنجار شکنانه ،وجود زمینهای خالی از سکنه و بایر در اطـراف بعضـی
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از این محالت ،ساختوسازهای بسیار بیبرنامه و نامنظم با مصالح فاقد استانداردهای الزم برای استحکام و وجـود انـواع
آلودگیهای زیست محیطی (پساب و فاضالب) از عمده مشکالتی هستند کـه در گفتگـوی میـدانی بـا اهـالی و سـاکنان
محالت موردمطالعه مشخص گردید .به نظر میرسد که رهیافت معیشت پایدار بهترین روش جهت پـرداختن بـه مسـائل
فقر در میان سکونتگاههای غیررسمی میباشد .سطح انواع داراییهای افراد بر اساس سطح فقری که گریبان گیـر آنهـا
است ،میتواند متفاوت باشد .مهمترین ویژگی گروههای حاشیهای ،محرومیت از دسترسی به منابع قدرت اسـت ،بنـابراین
توانمندسازی گروههای حاشیهای ،از طریق تسـهیل فرآینـد دسترسـی و کسـب منـابع گونـاگون قـدرت و ارتقـاء سـطح
داراییهای ایشان ،امکانپذیر است .رشد قابلتوجه مناطق حاشیه در اطراف شهر اهواز ،نشاندهنده رشد بـرون برنامـه و
خارج از کنترل این نقاط سکونتگاهی میباشد ازآنجاییکه این مناطق عمدتاً از قشر فقیر و کم برخوردار جامعه هستند لذا
ضروری است که متولی جهت کنترل رشد این محالت داشته باشند.
تقدیر و تشکر
نویسندگان از آقای حسین اقدر ،کارشناس ارشد واحد نقشه و  Gisسازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان کمـال
تشکر را دارند .بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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