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 چکیده

شهرنشینی و گسترش فقر رخ های گذشته با افزایش نتوسعه است که در دههایران ازجمله کشورهای درحال

اسكان  ریزی برایکه درحال حاضر برنامهطوریشهری، نواحی فقیر شهری در آن افزایش یافته است؛ به

 مها، از مسائل مهپیرامون آن قشهرها و مناطویژه درکلانهای فرودست شهری، بهمحلهدهی درآمدها و سامانمک

بندی کاربردی برای هدف این پژوهش بررسی عوامل فضایی و تأثیر آن بر پهنه. توسعۀ شهری در کشور است

-پژوهش ءجز ،وشپژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر رشهر تهران است. عامل در مناطق کلانپدافند غیر

فقر کالبدی و فقر پدافند  شاخص دوفقر شهری در قالب مطلوبیت تحلیلی است. در این پژوهش، -های توصیفی

گیری های پژوهش با استفاده از مدل تصمیمبندی شاخصالویت .بررسی شده است اینمونهتکTآزمون ، با استفاده ازعاملغیر

ی نتیجه. استفاده شده استARC GISافزارنیز از نرم ناطقدر سطح م ر شهریفضایی فق ارزیابیبرای نمایش و انجام شده است. ANPایشبكه

وضعیت نامطلوبی دارد و ازنظر  با متوسط جامعه سهیعامل در مقاریو فقر پدافند غ یشاخص فقر کالبد تیوضعنهایی حاکی از آن است که 

شهرداری شهر تهران )بالاترین رتبه( و 1یدست آورده بود، منطقهدر مقایسات زوجی معیارها نیز به ترین امتیاز راشاخص فضایی فقر که بیش

 باشد.می11و 11ترین رتبه(، )پایین11قرار می گیرند. مناطق ضعیف از نظر فقر پدافندی نیز به ترتیب مناطق 3یو منطقه2یپس از آن منطقه

 فقر شهری

 فضاییعوامل 

 عاملپدافند غیر

 ANPتحلیل

 تهران شهرکلان

 

 گفتارپیش -1
نیمی از جمعیت دنیا در مناطق شهری  2001از سال 

های مهم این تغییرات، افزایش کنند. یكی از جنبهزندگی می

آنها در  از جمعیت فقیر شهری است که بخش زیادی

کشورهای درحال توسعه ساکن هستند. با گسترش این 

؛ رو هستیمهروب "شهری شدن فقر"ما با فرایند  ،پدیده

ر ظهوو شهرنشینی ن شد شتابار (.1311)پورترکارونی، 

ا ـبو شته ل دانبادبه را ی تومتفای پیامدها، شهرها

ه ـکری وـه طـب ؛سته اشداه همردی متعدی هایبـسآ

 هظیفوتوسعه با ل حای درهاروـکشی هرهاـشتر بیش

ی اـهتمهاجر، شد جمعیتربیسابقه خ نر مدیریت

یع زتو، جتماعیو امسكونی ی اـهیـگزینییادـجا، رـمرکزگ

به در نیز قان تاکنوو  ،هجه شداموت مكانات و اخدمادل نامتعا

ده و نبود موجوت مشكالل کنترو ثر ؤمی هاهـبرنامی یزرپی

-هدـش روروبهفقر ی باالخ نرو میت وبا نوعی محر، قعدر وا

  (.1311زندی، ؛ )دـنا

است و به شدت با  یو نسب ایمفهوم متنوع، پو کی ،فقر

و منابع مرتبط  یعیطب یهاطیمح ،یجوامع انسان یداریپا

 لیتبد یماد یازهایفقر فقط به ن( Li et al, 2009؛ )است

 یاها برها و استفاده از فرصتییتوانا یتوسعه و، شودیم

-Jorge Mara) ؛کندیمحدود م زیبهبود رفاه فرد را ن

Rivera, Fernando, 2021)  فقر به عنوان یكی از معضلات

 نشریهی علمی شهر ایمن

واژگان کلیدی  



 

پایدار  یجوامع و توسعه شداقتصادی، مانع ر -اجتماعی

شود. از این رو، کاهش فقر یكی از اهداف کشورهای در می

های اجرای سیاست یآید. لازمهحال توسعه به شمار می

. )غضنفری ستکاهش فقر، شناخت فقر و عوامل مؤثر بر آن ا

مجموعه اقداماتی است که  عامل( پدافند غیر1311اقدم، 

گیرد و در هنگام اتفاق هرگونه قبل از بروز خطر انجام می

پذیری آسیبتهدید طبیعی و غیرطبیعی موجب کاهش

سیسات، تجهیزات، اسناد و أها، تنیروی انسانی، ساختمان

(. 1311 ؛ )اسدزاده،شودهای حیاتی یک کشور میشریان

 بندی و شناسایی فضایی فقر شهریپهنهسیاست که  امروزه

مدیریت مالی و ریسک و تزریق سرمایه به یند آبیش از فر

و کشف  ریزیبرنامهتوان می، درآمد استاقشار فقیر و کم

عامل یكی از محورهای پدافند عوامل فقر را در دفاع غیر

تواند می عامل در کشور دانست؛ زیرا عدم کنترل آنغیر

های شدید، وقوع جرم، بزهكاری و موارد منجر به خسارت

شهر تهران غیر قابل جبران برای شهرها محسوب شود. 

مجموعه شهری تهران را در  به طور کلیدرصد و  11حدود 

ولی  ؛درصد از جمعیت کشور را در بر دارد 11 ،نظر بگیریم

وعه درصد و مجم 20واقعیت این است که شهر تهران حدود 

کند. پی کشور را تولید میدیدرصد از جی 21شهری تهران 

طور نسبی در  هر فرد در شهر تهران به یوری سرانهبهره

که  چرا ؛تر استمناطق کشور خیلی بیش یمقایسه با همه

ها، سرمایه و جذب تهران یک هاب بزرگ برای توزیع فرصت

ت شور اسانسانی در کل ک یمازاد سرمایه و مازاد سرمایه

که  های تورم استكی از دلایل تشدید آن افزایش نرخی و

ولی در  است؛های تورم دو رقمی چند دهه است گرفتار نرخ

گذشته نرخ تورم  یدهه 1یا  ۴نسبتاً طولانی در  ییک دوره

 تهران شهرکلاناست. مسكن بالاتر از نرخ تورم عمومی بوده

 باشدمی کشور ایران پرجمعیت شهر عنوان اولین به امروزه

 نیشده است و ا عیسر ییگراو شهر ینیدچار شهرنشکه 

امكانات به شهروندان  یخود باعث کمبود خدمات و دسترس

 . شهر تهران شده استفقر در مناطق کلان ینیبوده و نمود ع

ما، به طور اخص در  امروز کشور هایدغدغه از یكی

 با بایستی که تاسعامل غیر پدافند شهر تهران، بحثکلان

 پدافند .قرارگیرد گفتگو و بحث مورد تریبیش تفكر و تعمق

 گرفتن قرار و اقتصاد یمقوله با ایویژه ارتباط غیرعامل،

. دارد اقتصادی شكوفایی به رسیدن و مسیر توسعه در کشور

 پدافند نوعی به نیز مقاومتی اقتصاد بحث کهاین به توجه با

 ،اقتصاد اگر که گفت توانمی شود،میمحسوب  عاملغیر

 یآماده و، دهیسامان  و ها، مقاومتیتحریم اعمال از پیش

 در پذیریآسیب میزان ،شود بحرانی و سخت شرایط با مقابله

و عمق  اسیمق سویی از کند.می پیدا کاهش حساس مقاطع

 یاز کشورها یاریدرآمد، بسکم هایدر اکثر ملت یفقر شهر

شود. ما یگرفته م دهیناد یبا درآمد متوسط و در سطح جهان

کم دستنادرست و  شیبازتاب، نما نیکه ا میاعتقاد دار

-روش لیاست و به دل یاز فقر شهر یگرفته شده قابل توجه

و  فیاست که در آن فقر معمولاً تصور، تعر یكیبار اریبس یها

عدم  یدهندهنشان نیامر همچن نیشود. ایم یریگاندازه

به منظور درک فقر  یالمللنیب یهاها و آژانسدولت یعلاقه

 ثر استؤم ایاست که باعث  یاریبس یهاتیو محروم یشهر

(Diana Mitlin & David Satterthwaite, 2013). 

 انواع اعمال و کنونی اقتصادی بحران شرایط در دیگر،

 ساختار یک داشتن ،کشور ایران علیه اقتصادی هایتحریم

 پدافند به عنوان محكم سدی ایجاد نیز و شدهریزیبرنامه

 اسلامی جمهوری نظام دشمنان برابر در اقتصادی عاملغیر

 تهدیدات تواندمی نماید کهمی مهم و ضروری بسیار ایران

 از بیش اقتصادی یتوسعه ساززمینه و منفعل را دشمن

 عنوان به غیرعامل پدافند .بزند رقم کشور برای را پیش

 آمادگی مفهوم به و نرم تهدیدهای با مبارزه نخست سنگر

 و نقصان هر برابر در کشور هر های زیرساختیسرمایه کامل

 سطوح در پررنگ صورت به بایستی که است تحریک عامل

 نوع که حاضر قرن در .شود پرداخته آن ها بهمدیریت

 یعرصه به نظامی و جنگی خیزش از کشورها علیه تهدیدات

 شده، منتقل زیستی و اجتماعی سلامت، نرم فرهنگی،

عنوان  به غیرعامل پدافند یعرصه در قوی مقاومت یجبهه

 نهادینه مختلف سطوح در باید و است مطرح مهم ضرورت

با توجه  .شوند حساس آن ارکان به ولانمسئ و مردم و ودش

به موارد مذکور، بررسی وضعیت محلات شهر تهران با توجه 

)استحكام بنا، متوسط مساحت،  یکالبد هایبه شاخص

  عاملغیر پدافند های( و شاخصیها و اماکن آموزشیدسترس

وقوع جرائم در مناطق خاص،  زانی)نوع شبكه معابر، م

 ساخت( در رابطه باو مخاطرات انسان یعیمخاطرات طب

 عاملغیر اقدامات پدافند یوضعیت فقر در راستا نجشس

این عوامل باید در سطح مناطق  رسد.ضروری به نظر می

نشریه علمیشهر ایمن؛ دورهی 1؛ شمارهی 11؛ بهار 1111 
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  عاملبندی در راستای اقدامات پدافند غیرشهری و پهنه ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر

 

 

بندی فضایی و سپس پهنه گیردمیتهران مورد بررسی قرار 

 پدافند غیرعاملفقر به صورت دقیق برای نیل به اهداف 

ارزیابی نقش  ،پژوهش نیهدف ا ،یطور کل به انجام شود.

بندی مناطق در راستای فضایی فقر شهری و پهنه عوامل

. باشدیمناطق شهر تهران م دراقدامات پدافند غیرعامل 

 :که شودیم نییتب گونهنیپژوهش ا نیالات اؤس نیبنابرا

در  عاملغیر و فقر پدافند یشاخص فقر کالبد تیوضع. 1

 با متوسط جامعه چگونه است؟ سهیمقا
های شاخص شهر تهران درموردگانه 22کدامیک از مناطق .2

 ؟تری دارداهمیت بیش عاملغیر پدافندفضایی فقر و 

 :پردازیممیشده ارائه یهاهیفرض یدر ادامه به بررسکه 

در  عاملغیر و فقر پدافند یشاخص فقر کالبد تی. وضع1 

 . دارندوضعیت نامطلوبی با متوسط جامعه  سهیمقا

شمالی از نظر ناطق م ،تهرانگانه شهر 22در بین مناطق . 2 

 فقر کالبدی بالاترین رتبه و مناطق جنوبی از لحاظ پدافند

 . را دارند ترین رتبهپایین عاملغیر

 مبانی نظری پژوهش -2

 پژوهش یهنیشیپ – 1 -2

 یخارج هایپژوهش -1-1-2
Amar (2011در مقاله )کودکان در  یهارباو"با موضوع  یا

 نیـا یبررسبه  "یاجتماع یبندمورد ارتباطات فقر با طبقه

 بـر یفقـر در کـودک یاجتماع یبندطبقه اینكته است که آ

. پرداختـه اسـتخیر،  ایاست  ییگراتیماه یاساس باورها

ــه ــامل  مطالع ــن 21ش ــودک در س ــا  1 نیک ــا  1ت ــال ب س

مختلف است که در شهر  یاقتصاد - یاجتماع ینهیزمشیپ

 ،کودکـان یکنند. بـه گفتـهیم یزندگ ایکلمب یلایبارانكوئ

 لیـاسـت و نـه بـه دلا یخـارج ،یطبقه اجتمـاع نیا لیدل

 تیدر رابطه با سن، جنس ی. تفاوت قابل توجهییگراتیماه

بجـز در  دیـمشـاهده نگرد یاقتصـاد – یاجتمـاع گاهیو پا

 گــاهیپا یبنــدخــود طبقــه یدهنــدگان بــراپاســ  تیـظرف

اغلـب در  یکه رفتار اجتمـاع دهدینشان م جی. نتایاجتماع

 .شودی( قرار داده میواکنش شهی)و نه هم یاریهش یحوزه

Johan Rewilak (2011) ــه ــوع  یادر مقال ــا موض ب

 یبررسـبه  "ادر کاهش فقر در شهره یمال شرفتینقش پ"

 ایـشـود یبه کاهش فقر منجـر مـ یمال یتوسعه ایآ کهاین

بـه چهـار  یمـال یجدا کـردن توسـعه پرداخته است. ،ریخ

مقاله  نیدر دسترس در ا دیجد یهادسته و استفاده از داده

 یكـیزیف یو هم دسترس یکند که هم عمق مالیمشخص م

اسـت. بـا  دیخط فقر مف ریدر کاهش نسبت افراد ز ترشیب

 زیـن جینتـا ،یمـال یثبـاتیب نیگزیجا یهاشاستفاده از رو

 كـردیرو نیچرا که ا ؛کشدیموجود را به چالش م یهاافتهی

 . دهد شیاحتمال دارد بروز فقر را افزا

James Hansen (2011 )ــهادر مق ــوع  یال ــا موض ب

نوع  یبا بررس "ییو کاهش فقر روستا یریپذسکیر تیریمد"

در  ژهیـودامـداران، بـه ومالک کشاورزان خرده یآب و هوا برا

مربوط به آب و هـوا را بـه  سکیاز ر یامجموعه ،میمناطق د

. نمانـدیها کشف مطیمح نیدر ا ییو تداوم فقر روستا زانیم

 یمجموعـه کـهنیـبـر ا یمبنـ هده سـال یهـادوره یبا بررس

 سکیر تیریمد یبرا یسازمان یهانهیو گز دیتول یهایفناور

هـا و یآورجذب فـن .کنند تیتثب او درآمد ر دیتوانند تولیم

ها را ، بهبود رفاه کشاورزان و کمک به آنافتهیبهبود یهاروش

 یکه مداخلات نهاد رسندیم جهتین نیو به ا دینمایم یابیارز

 قیـاز طر یاجتمـاع تیـبر شـاخص و حما یمبتن مهیمانند ب

امكـان  یهنـیمكمـل در زم یسازگار، نقشـ یمنیا یهاشبكه

در برابـر  سـکی، غلبه بر موانع مـرتبط بـا ررزانکنترل کشاو

و محافظـت از  افتـهیبهبـود یهاها و روشیآوراستفاده از فن

آب و  دیشـد یدادهایـرو راتیها در برابـر تـأثآن یهاییدارا

 دارند. ییهوا

 های داخلیپژوهش -2-1-2

شناسایی و ارزیابی »با عنوان  ای( در مقاله1313) ییرضا

با شناخت « های فضایی فقر شهری در شهر یزدگستره

یزد، از  فقر در محلات شهــر ییتبلور فضا تیوضع ترقیدق

ای را در پیش گرفته نظر هدف رویكردی کاربردی توسعه

رود که است و از نظر روش توصیفی  تحلیلی به شمار می

ای، انههری با روش کتابخپس از تشریح مفهوم فقر و فقر ش

 یهبا محاسب 1311 های آماری سالهای بلوکبه کمک داده

اقتصادی، اجتماعی و  یهشاخص در قالب سه متغیر عمد 11

کالبدی، به شناخت و تحلیل توزیع فضایی فقر در محلات 

دهد که شهر یزد اقدام کرده است. نتایج حاصل نشان می

 درصد متوسط، 1/22فقیر، درصد  1/11شهر یزد خیلی فقیر، 
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درصد در سطح خیلی  1/۴درصد مرفه هستند و فقط  2/32

 مرفه قرار دارند.

بــا عنــوان  یا( در مقالــه1312) یسورشــجان درییــح

کالبـدی -ییفقر شـهری بـر سـاختار فضـا راتیتأث یبررس»

مـوردی: محلـات سـلطان  یهمطالعـ، شـهرها یمیبافت قد

 نیتـرمهم یبه بررس «و درب اصفهان شهر کاشان راحمدیم

و درب  راحمـدیسـلطان م یمیفقر شهریِ محلات قـد بعادا

عوامل را بـر  نیا راتیاصفهان در شهر کاشان پرداخته و تأث

. روش کنـدیمـ یابیـمحلـات ارز ییکالبدی و فضا تیوضع

گـردآوری  یابـزار اصـل اسـت و یلـیتحل -یفیتوص ق،یتحق

و  هیـجهـت تجزباشد. ینامه محقق ساخته مها، پرسشداده

 یابیـهـای مـدلروش نامه ازاز پرسش اصلح جینتا لیتحل

و  Amosافـزار ( با استفاده از نـرمSEM) معادلات ساختاری

افـزار نـرم قیـدو( از طر یروش کای اسـكوئر )خـ نیهمچن

SPSS از  ازیــهــای مــورد ندســت آوردن نقشــهه و بــرای بــ

 راتیتـأث تیـدر نها استفاده شـده اسـت. ArcGIS افزارنرم

کالبـدی بـا  هـایرشـاخصیاقتصـادی بـر ز هایرشاخصیز

و  ی( مورد بررسSEMاستفاده از الگوی معادلات ساختاری )

های افت شاخص دهدینشان م جیقرار گرفت، که نتا لیتحل

کالبـدی در سـطح محلـات  یینارسا شیاقتصادی باعث افزا

علـت کـه بر اساس مـدل کـای اسـكوئر  نیشود. همچنیم

 لیـو تحل یمـورد بررسـ گـریدکیسكونت ساکنان در کنار 

علت  دهدیدست آمده نشان مه اطلاعات ب که ؛دهدیم قرار

محله برای سـكونت،  نیدر انتخاب ا نیسكونت ساکن یاصل

و اقتصـادی  یاز نظرمـال گانیهمسـا ریسطح بودن با ساهم

 باشد. یم

 ( در پژوهشـی تحـت عنـوان1311اباذری و همكاران )

فقـــر و  یدر راســـتا رعامـــلینقـــش پدافنـــد غ نیـــیتب»

 کـهایـن به« یو تحقق شعار اقتصاد مقاومت ییزداتیمحروم

 محسوب عاملغیر نوعی پدافند به نیز مقاومتی اقتصاد بحث

 نفـوذ از پـیش اقتصـاد اگر داردشود پرداخته و بیان میمی

 یآمـاده و دهیسامان و ها، مقاومتیاعمال تحریم و دشمن

 پـذیریآسیب میزان ،شود بحرانی و سخت شرایط با مقابله

 نیـز پژوهش این لذا .کندمی پیدا کاهش حساس مقاطع در

 منـابع از اسـتفاده بـا توصـیفی -تحلیلـی  روشـی اساس بر

 و فقـر بـا مبـارزه بررسـی راسـتای در زمینه این در موجود

 مختلف جهات از عاملغیر پدافند اساس بر زداییمحرومیت

شـرایطی  در حاضـر حـال در ،طرفی از. پردازدمی ،باشدمی

 دشـمنی مـا بـا اقتصـاد محور در غرب که کنیممی زندگی

 گزینـه بهترین عنوان به مقاومتی اقتصاد نیازمند پس ؛دارد

 .هستیم اقتصادی غیرعامل پدافند

 ییفضـا لیـتحل"با عنوان  یا( در مقاله1311پور )کین

ــهر ــر ش ــا روش تحل یفق ــب ــامل لی ــ ؛یع ــهمطا یهنمون : لع

 یها و نماگرهـاشـاخص ییپراکنش فضا لیبه تحل"قائمشهر

بـر  قیـتحق نای روش. ه استدر قائمشهر پرداخت یفقر شهر

 یلـیتحل - یفیو ازنظـر روش، توصـ یاساس هدف، کـاربرد

 یو بـرا یها از روش فازشاخص یسازاسیمقیب یاست. برا

اسـتفاده شـده  یعـامل لیـفقر از روش تحل تیسنجش وضع

و  Excelافـزار فقر با کمک نرم یهاشاخص یهاسباست. مح

صـورت گرفتـه اسـت.  Spssافـزار با کمک نرم یعامل لیتحل

ــرا ــام تحل یب ــانج ــا لی ــاروش ،ییفض ــه یه داغ و  یهالك

به کـار  Gisافزار نرم طیموران در مح ییفضا یخودهمبستگ

 عیتوز یفقر در قائمشهر الگو دهدینشان م جیرفته است. نتا

 یهالكـه نیتـرشیدارد. ب ییفضا یخودهمبستگو  یاخوشه

 یهالكـه نیترشیشهر و ب یاهیو حاش یرونیب یداغ در نواح

از  ییهاقسـمت نیو همچنـ یشـرق ،یمرکـز یسرد در نواح

درصد  1/۴2 هاافتهی. براساس شودیم دهیشهر د یجنوب غرب

و  ریـفق یهقائمشهر در پهنـ تیدرصد جمع 1/31مساحت و 

 یمرکـز یهاقسـمت ج،ی. براسـاس نتـاندقرار دار ریفق اریبس

ــاشــهر را بلوک ــ اریبســ یه ــه دربرم ــه و مرف ــگیمرف و  ردی

 اریو بسـ ریـفق یهـابـا بلوک یاهیو حاش یرونیب یهاقسمت

 ییایـامـر شـكاف جغراف نیـاحاطـه شـده اسـت کـه ا ریـفق

 .دهدیرا در سطح قائمشهر نشان م یریچشمگ

ــه1311) یپورترکــارون ــا موضــوع  یا( در مقال ــر »ب فق

روش بـا  «منـدمـرور نظام کیو  لیفراتحل ران؛یدر ا یشهر

 یآثـار فقـر شـهر یمنـد بـه بررسـو مـرور نظـام لیفراتحل

شینشـان داد کـه بـ هاافتهی. استپرداخته  یرانیمحققان ا

مربـوط بـه رشـته  یفقـر شـهر یدر حـوزه قاتیتحق نیتر

 میپـارادا ی،کمّ میپارادا ،یشناسروش ظراقتصاد است. از من

آمـار و  یچهیاز در ترشیب رانیدر ا یغالب است و فقر شهر

 یبرا ییاست و چندان جا شده یاعداد، نقشه و جدول بررس

فقـر  نـدآیفر ییو بازنمـا سـتهیتجـارب ز هـا،تیصداها، روا

نشان  گرید جینتا نیوجود ندارد. همچن یشهر یتوسط فقرا

 قـاتیدارنـد تحق ییبالـا ینرخ فقر شهر که ییهاداد استان

نشریه علمیشهر ایمن؛ دورهی 1؛ شمارهی 11؛ بهار 1111 

27 



 

  عاملبندی در راستای اقدامات پدافند غیرشهری و پهنه ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر

 

 

 یفقر شهر قاتیتحق زیحوزه دارند. و ن نیدر ا یترکم اریبس

موضوع  نیبه ا ی/ ساختاریبستر یاندازهااز چشم رانیدر ا

مقاومت و کنش/  /تیعامل یكردهایو چندان رو اندستهینگر

 گـر،یمهـم د یهافتـیندارنـد و  ییجا قاتیتحق نیاصدا در 

 نیکودکان، زنان، معلول انیدر م یپژوهقات فقریکمبود تحق

  مشهود است. کاملاً یقوم یهاو گروه

 تعاریف و مفاهیم -2-2

 فقر -1-2-2
 نیازهـای نشـدن بـرآورده» معمولـاً را فقـر شناسیجامعه در

 یـک فقـر زیـرا .انـدکرده تعریف «کفایت حد به بشر اساسی

ــده ــده یپدی ــه اســت اقتصــادی یپیچی ــاد ک  سیاســی، ابع

 بـه فقر سنتی، رویكرد در. دارد تاریخی و فرهنگی اجتماعی،

 بـا را فقر و گردیدمی تعریف درآمد سطح بودن پایین عنوان

 اولـین وِجـز پـارتو. دانستندمی مرتبط افراد درآمد مطالعات

 فقر یمحاسبه برای را درآمد توزیع مدل یک که بود کسانی

 کلاسـیک، هـایتعریف از یكی. داد قرار تحلیل و تجزیه مورد

 "زنـدگی حـداقل اسـتاندارد بـه دستیابی در ناتوانی" را فقر

 درآمـد یـا پایه مصرفی نیازهای یمحاسبه با را آن و داندمی

 فقـر .(1312پـان،  گرینز) ؛سنجدمی نیازها تأمین برای لازم

 نبـود از کـه اسـت فرهنگـی و اجتمـاعی اقتصادی، ایپدیده

 فقر. شودمی ناشی آن تأمین در ناتوانی یا انسانی نیاز حداقل

 بـه هـانـابرابری ایـن ؛اسـت اجتمـاعی زیـاد نابرابری حاصل

 ،فقـر آسـیا، یتوسعه بانک نظر از. انجامدمی فضایی نابرابری

 ،فـرد هـر کـه اسـت هـاییفرصـت و هـادارایی از محرومیت

در اکثـر  یو عمق فقر شـهر اسیمق .باشدمی هاآن مستحق

با درآمد متوسط و  یاز کشورها یاری، بسدرآمدکم هایملت

 & Diana Mitlin) شـودیگرفته م دهیناد یدر سطح جهان

David Satterthwaite).  

است که در دهـه  سهییفرهنگ فقر اسكار لو یهینظر

به وجود  یمطالعات فقر شهر یهنیرا در زم ی، انفجار1120

باعـث بـه  ،یکرد که فقدان فرصـت اقتصـاد انیب یآورد. و

در  یراتـییکـه بـه تغ شودیم یساختار بیوجود آمدن معا

 ییهـاواکـنش رات،ییتغ نیگردد. ایفرهنگ اجتماع منجر م

 یوراثـت و نسـل، درونـ قیبه دنبال دارد که از طر یفرهنگ

 یتوسط افراد ،هینظر نیا .ابدییانتقال م ندهیگردد و به آیم

قـرار گرفـت. منتقـدان  یمـورد انتقـاد جـدّ لسون،یمانند و

با مطرح کردن مفهوم فرهنگ فقـر، ذهـن  سییمعتقدند لو

فقـر، منحـرف کـرده  یعموم را از توجه به عوامل سـاختار

 (Curley, 2001) .است

، به عنـوان مفهـومی فراگیـر بـرای شهریتعریف از فقر

زیـرا  ؛زمان غیرممكن اسـتتمام شرایط و ثابت برای طول 

ی و مكـانی قابـل فقر مفهومی نسبی است که با شرایط زمان

هـا ، فقر انسـانی نبـود توانـایی آناین وجود تعریف است. با

سوادی، گرسنگی، کاهش عمـر و امیـد بـه برای غلبه بر بی

زندگی، نبود بهداشـت و نبـود امكـان جلـوگیری از شـیوع 

هـای اسـت کـه سـنجه های قابل علاج تعریف شـدهبیماری

مستقیم آن عبارتند از: نبود امكان دسترسی بـه کالاهـا، غیر

آموزش، ارتباطات ها، سوخت، بهداشت، خدمات و زیرساخت

های انسانی مورد نیاز جهت افزایش توانایی و آب آشامیدنی

فقر در مفهوم کلی، از طریـق  (. Mehtab, 1999:4) ؛است

درآمـد و مثـل اصلی  هایهای آن در حوزهتوجه به شاخص

ها و قابلیت و توانـایی دارایی ،توزیع سرمایه و درآمد ،هزینه

نیازهای اساسی از جمله بهداشت آموزش و خدمات  ،مصرف

توزیـع  ،آب سـالم یخدمات پایه از قبیل شـبكه ،اجتماعی

ت درمـانی و امنیـت خـدما ،بنـاییبرق و سایر خـدمات زیر

ــی ــدگی و دارای ــازن ــدگ، ه ــتاندارد زن ــا اس ــه ب ی در مقایس

 ،پذیرش و احترام از سوی جامعه، ها و انتظاراتداشتچشم

ها بـرای زنـدگی فـردی و حق انتخاب و دستیابی به فرصت

هـا و صـداهای مـردم و درک و پاس  به خواسته، خانوادگی

(. Jitsuchon, 2001مـادی )مین نیازهـای معنـوی و غیرأت

بندی ذیل دستهتوان به شرح فقر را می اساسی رویكردهای

  نمود:

 درآمدی فقر الف( رویکرد

 در حسب بر فقط و است بعدیتک و ساختیتک رویكرد این

 در ایران در غالب رویكرد. شودمی گیریاندازه مصرف یا آمد

 بـه دستیابی رویكرد این در. است رویكرد این فقر یمحاسبه

 مـورد کالاهـای و خدمات به دسترسی معین، درآمدی سطح

 ایـن اساسـی فـر  ،رویكـرد این در. کندمی تضمین را نیاز

 خـدمات و کالـا بازارهـای از را خـود نیازهای افراد که است

 کسـانی برای دولت سوی از انتقالی پرداخت. کنندمی تأمین

 منـابع از را خـود نیازهـای تواننـدنمـی دلـایلی بـه که است

 (1311 فكوهی،) کنند. تأمین شدهذکر

28 



 

 قابلیتی فقر ب( رویکرد

 اجتماعی و انسانی هایشاخص اساس بر را فقر رویكرد، این 

 ارتقـاء به معطوف رویكرد این در اصلی توجه. کندمی ارزیابی

 زنـدگی یـک یاداره هایتوانایی کسب و انسانی هایظرفیت

 بـه دسترسـی بـر تأکید برعلاوه ،رو این از .است شرافتمندانه

 خدمات به دسترسی توانایی مناسب، مسكن و کافی یتغذیه

 حفـ  و هـاگیـریتصـمیم در مشـارکت آموزشی، بهداشتی،

 هایقابلیت تأمین رویكرد این در. است توجه مورد نفسعزت

 تـأمین بـرای ای استوسیله بلكه است، هدف تنهانه اساسی

 کالاهـای بـرعلـاوه زنـدگی ضـروریات. زندگی نیازهای سایر

 در مشـارکت و فـردی امنیـت سیاسـی، آزادی شامل ،مادی

 (.1311 طالبی،) ؛شودمی نیز اجتماعی حیات

 ج( رویکرد طرد اجتماعی

های طرد اجتماعی بر ایـن فـر  اساسـی مفاهیم و تحلیل 

بخش و استوار اسـت کـه رفـاه اجتمـاعی و اقتصـادی، قـوام

ی حقوق مردم است. طرد اجتمـاعی مفهـومی دهندهتشكیل

توسعه و تكامل یافته است که در هایی است که در چارچوب

شـود و در آن، گرسـنگی، آن حقوق اساسی حیات تأمین می

میر کودکان محدود شده است. وهای واگیردار و مرگبیماری

این رویكرد، در بستر شهرنشینی پُرشتاب، با تضـعیف روابـط 

خانوادگی و به موازات آن تقویت کار به عنـوان بـردار اصـلی 

ی اصـلی هویـت اجتمـاعی و نیـز وسـیله ارتباط اجتماعی و

یافته اسـت. )راغفـر، دسترسی به ابزار حیات و بقـای توسـعه

1311) 

 پدافند  -2-2-2
های پیرو تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه دستگاه

چند سالی است  عامل،مختلف اجرایی به موضوع پدافند غیر

اند و قرار دادهها این امر را مورد عنایت ی وزارتخانهکه همه

ی تصمیمات سعی در انطباق کلیه هایی،ضمن تشكیل کمیته

عامل و و اقدامات اجرایی خود با اصول و مبانی پدافند غیر

ی اعتبارات مشخص برای اعمال موازین آن در همه اختصاص

از  پدافند یشناسی، واژهاند. از نظر واژههای خود نمودهطرح

یل شده است. در فرهنگ و ادب تشك« آفند»و « پد»دو جزء 

ضد، » پیشوندی است که به معنای « پد»یا « پاد»پارسی 

ای قرار گیرد، بوده و هرگاه قبل از واژه «متضاد، پی و دنبال

ی آفند نیز به مفهوم نماید. واژهمعنای آن را معكوس می

(. 1311جنگ، جدال، پیكار و دشمنی است؛ )دهخدا، »

فع، خنثی کردن و یا کاهش تأثیر پدافند در مفهوم کلی، د

اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف 

( پدافند 1شود: خودی است. پدافند به دو بخش تقسیم می

 .( پدافند غیرعامل2عامل 

  (Active Defense)پدافند عامل 

ی مقـام معظـم رهبـری عبـارت پدافند غیرعامل به فرموده 

مسـلحانه کـه موجـب افـزایش یراست از مجموعه اقدامات غ

های ضروری، پذیری، تداوم فعالیتبازدارندگی، کاهش آسیب

ارتقای پایداری ملـی و تسـهیل مـدیریت بحـران در مقابـل 

و بـه مجموعـه  گـرددتهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می

افزار کارگیری جنـگگردد که مستلزم بـهاقداماتی اطلاق می

ان از وارد شدن خسارات مالی بـه تونبوده و با اجرای آن می

تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و 

تلفات انسانی جلوگیری نموده و یـا میـزان ایـن خسـارات و 

عامل اصول پدافند غیر تلفات را به حداقل ممكن کاهش داد.

 : عباتند از

یابی، استتار، اختفـا، پوشـش، پراکنـدگی، فریـب، مكان 

سازی و استحكامات، و اعلـام خبـر جداسازی، مقاومتفرقه و 

ترین نقطـه و بیابی، انتخاب بهتـرین و مطلـوباشد. مكانمی

محل استقرار است به طـوری کـه پنهـان و مخفـی نمـودن 

ها را بـه بهتـرین نیروی انسانی، وسایل و تجهیزات و فعالیت

جام یابی به خوبی انپذیر سازد. بنابراین، اگر مكانوجه امكان

کارگیری و استفاده از وسایل و ابزار مصنوعی جهـت شود، به

کند و یـا ایـن ضـرورت بـه استتار و اختفا ضرورتی پیدا نمی

(. هدف 1310حداقل ممكن تقلیل خواهد یافت؛ )اسكندری ،

بنـدی اسـت از این پژوهش بررسی فضایی توزیع فقر و پهنه

مواقـع  باشـد کـه بتـوان دریـابی مـیکه یكی از اصول مكان

 ضرروی و حساس اقدام بهینه انجام داد.

 شناسی پژوهشروش -9
اساس تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظـر ماهیـت 

جا که نتایج تحقیق تحلیلی و پیمایشی است. از آن -توصیفی

بنـدی در تواند در حل مشكلات فضایی فقر شهری و پهنهمی

ان کــاربردی و شــهر تهــرعامــل درکلانراســتای پدافنــد غیر

جا که نتایج تحقیق به توصیف شرایط و جامعه همچنین از آن

نشریه علمی-پژوهشی شهر ایمن؛ دورهی 1؛ شمارهی 11؛ بهار 1111 
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ی تحقیقـات توصـیفی قـرار پردازد در دستهمورد مطالعه می

 شود. گیرد و جزء تحقیقات پیمایشی محسوب میمی

های تحقیق در ی حاضر برای گردآوری دادهدر مطالعه

مقالـات، هـا، بخش تعاریف و ادبیات نظری تحقیـق از کتـاب

هـای مجلات و... استفاده شـده اسـت و بـرای گـردآوری داده

نامه های موجـود و همچنـین توزیـع پرسـشمیدانی از نقشه

محقق ساخته، استفاده شده است. در این پژوهش، به تناسب 

ها از تاپسیس و همچنین کاربرد از تحلیل اولویت مكانی پهنه

ها و مـدل دهی لایهمنظور وزنبه  Super Decisionافزار نرم

fuzzy topsis گیری چند شاخصه استفاده شده جهت تصمیم

دهـی و اعمـال ( درطرح حاضر بـرای وزنANPروش )است. 

بندی فضایی فقر شـهر ضرایب اهمیت معیارها در جهت پهنه

شـده مـورد اسـتفاده قـرار گرفته  Arc GIS تهران در محیط

های مربوط به معیارها اعمال شده و و به هر یک از لایهاست. 

هـا نیـز صـورت گرفتـه اسـت. سـپس همراه با آن تلفیق لایه

ــات نقشــه ــه صــورت رســتری در سیســتم اطلاع ــایی ب ی نه

ها و بازخورهـای بـین جغرافیایی حاصل گردیده است. تعامل

-یـابی در مقایسـهطرفه است. ارزشمعیارها نیز به صورت دو

)اعداد فرد( بر حسب برتری یک  1تا  1های زوجی به صورت 

 باشد.معیار بر معیار دیگر می
نامه و با اسـتفاده معیارهای مورد تحلیل از ابزار پرسش

کارشــناس کــه در ادارات  211از مــدل کــوکران بــه تعــداد 

گانـه 22مسكن و شهرسـازی، همچنـین شـهرداری منـاطق 

 تهران مشغول به کار بودند، تعیین گردید کـه بـا اسـتفاده از

آلفای کرونباخ انجام شده است. مقادیر ضریب آلفای کرونباخ 

 جهت سنجش پایایی مدل به صورت زیر است:

 

 کرونباخ آلفای پژوهش -1جدول 

 مقادیر آلفا متغیر

 111/0 فقر کالبدی                 

 122/0 عاملفقر پدافند غیر

 (1۴00)منبع: نگارندگان، 
 

 شاخص هر به مربوط کرونباخ آلفای که بالا جداول به توجه با

 پایـایی از پـژوهش گیـریانـدازه مدل باشد،می 1/0از  بالاتر

 .است برخوردار مناسبی

شهر معیارهای ارزیابی فضایی فقر شهری درکلان -2جدول 

 تهران

 معیارهازیر بندی معیارهادسته

 کالبدی

 بنااستحكام 

 متوسط مساحت

 هادسترسی

 اماکن آموزشی

 عاملپدافند غیر

 ی معابرنوع شبكه

میزان وقوع جرایم در 

 مناطق خاص

 مخاطرات محیطی

 ساختمخاطرات انسان
 

 (1۴00)منبع: نگارندگان، 

 ی مورد مطالعه:محدوده -1
 31درجـه و  11دقیقـه تـا  2درجـه و  11شهر تهران در 

درجه و  31دقیقه تا  3۴درجه و  31دقیقه طول شرقی و 

اسـت و ارتفـاع آن از دقیقه عر  شمالی قرار گرفته  11

متر  1200متر در شمال تا  1100های آزاد بین سطح آب

متر در جنوب متغیّـر اسـت. تهـران در  1010در مرکز و 

کوه های جنوبی رشتهوه و کویر و در دامنهبین دو وادی ک

است. نمای شهر در نقاط مختلـف بـر البرز گسترده شده 

اساس عوامل جغرافیایی، اقتصـادی، فرهنگـی و تـاریخی 

تر اسـت ها نزدیکمتفاوت است. در شمال شهر که به کوه

دارتر و در جنـوب شـهر ها شیبها و کوچهمعمولاً خیابان

های ن در جنـوب شـهر سـاختمانهموارتر است. همچنی

تــر اســت. تــر و در شــمال شــهر بیشبلندمرتبــه کم

های اداری و دولتی نیز عمدتاً در مرکز شهر قرار ساختمان

هـا دارند. از طرف دیگر، در مناطقی که تاری  سـاخت آن

ی و منطقـه 1ی ، منطقـه2ی جدیدتر است مانند منطقه

ر دارنـد، بـا که همگی در غرب و شمال غرب شهر قرا 22

های جدیدتر، اصول شهرسازی نامهتوجه به پیروی از آیین

تر رعایت شده است. در این مناطق معمولـاً ها بیشدر آن

ی ی پارکینـگ و سـرانهها، سرانهها و کوچهعر  خیابان

تر است. بـرعكس در فضای سبز از سایر مناطق شهر بیش

ماننـد  ها زودتر صورت گرفته استمناطقی که ساخت آن

معمولـاً بناهـای تـاریخی و  20ی و منطقـه 12ی منطقه
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)طـرح جامعـه شـهر تهـران، . تری وجود داردسنتی بیش

تـرین کـانون ( از نظر جمعیت، شهر تهران بـه مهم1311

ایران معروف است. جمعیت شـهر تهـران طبـق  جمعیتی

آخــرین سرشــماری عمــومی نفــوس و مســكن در ســال 

 بوده است. نفر 1213102به میزان 1311

 
 

 تقسیمات سیاسی استان تهران -1نقشه 

 

 های یافتهبحث و ارائه -2

انـد گرفتـه قرار بررسی نفر مورد 211 مجموعاً تحقیق این در

تـر بـیش .اندبوده مرد نیز نفر 121 و زن آنها از نفر  120 که

سال سـن  ۴1تا  32ها، بین درصد آن ۴0گویان، یعنی پاس 

ــد. داشــته ــین  21ان ــا  ۴2درصــد ب درصــد  21ســال،  11ت

 11درصد نیـز بـیش از  3سال و  31تا  11گویان بین پاس 

نفر در سطح تحصیلاتی زیر دیپلم،  23که  اندسال سن داشته

نفـر  112دیپلم، نفر دارای سطح تحصیلی دیـپلم و فـوق 31

ــیش 11/21معــادل  ــی( دارای ســطح درصــد )ب ــرین فراوان ت

نفـــر نیـــز دارای تحصـــیلات  ۴1صـــیلی کارشناســـی و تح

 اند.ارشد و بالاتر بودهکارشناسی

فقر کالبدی و فقر پدافند  وضعیت سنجش -1-2

 عاملغیر

ای نمونـهتک tدر سنجش وضـعیت فقـر کالبـدی از آزمـون 

کند که وضـعیت استفاده شده است. این آزمون مشخص می

در مقایسـه بـا  عامـلهای فقر کالبدی و پدافنـد غیرشاخص

که آیـا میـانگین مشـاهده متوسط جامعه چگونه است و این

 شده در مقایسه با میانگین مورد انتظار متفاوت است یا خیر.

 میانگین یمقایسه برای اینمونهتک t آزمون -9جدول 

ی شاخص فقر کالبدی و شاخص پدافند شدهمشاهده

 میانگین با عاملغیر

نمیانگی  

مشاهده 

 شده

نمیانگی  

مورد 

 انتظار

 تفاوت

 میانگین
مقدار 

t 

یدرجه  

 آزادای

 سطح

 داریمعنی

31/2 3 21/0 111/1 111 000/0 

12/2 3 2۴/0- 121/2 112 00۴/0 

 (1۴00)منبع: نگارندگان، 

ــوق مشــاهده مــی ــه جــدول ف ــا توجــه ب ــانگین ب شــود، می

ی محـدودهی شاخص فقـر کالبـدی در ی نمرهشدهمشاهده

به دست آمـده اسـت کـه ایـن مقـدار از  31/2مورد مطالعه، 

کـه تر است. با توجه به ایـنکم 3میانگین مورد انتظار یعنی 

با درجه  111/1محاسبه شده یعنی  tداری مقدار سطح معنی

، p ،112=df= 000/0باشـد )مـی 01/0تر از کم 112آزادی 

111/1=tشـده و میـانگین (، لذا تفاوت بین میانگین مشاهده

 11(. بنـابراین بـا p <01/0باشـد؛ )دار میمورد انتظار معنی

توان گفت که میزان شاخص فقر کالبدی درصد اطمینان می

 تر از حد متوسط است .العه پایینی مورد مطدر محدوده

ی شـاخص فقـر شـده نمـرههمچنین میـانگین مشاهده

بـه دسـت  12/2ی مورد مطالعه عامل در محدودهپدافند غیر

تـر کم 3آمده، که این مقدار از میانگین مـورد انتظـار یعنـی 

محاسـبه  tداری مقـدار که سطح معنـیاست. با توجه به این

 01/0تـر از کم 112با درجـه آزادی 121/2شده است، یعنی 

( لـذا تفـاوت بـین P ،112=df ،121/2=t=00۴/0باشد، )می

دار انتظــار معنــیشــده و میــانگین مــورد میــانگین مشاهده

-درصد اطمینـان مـی 11(. بنابراین با P < 01/0باشد؛ )می

عامــل در تـوان گفــت کــه میــزان شـاخص فقــر پدافنــد غیر

 تر از حد متوسط است.ی مورد مطالعه پایینمحدوده

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 1؛ شمارهی 11؛ بهار 1111 
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 بندی معیارهای تحقیقدهی و رتبهوزن -2-2
نفر از  11معیارهای فقر شخصی در این پژوهش، میان 

ی مسائل شهری و اجتماعی نظران عرصهصاحب خبرگان و

مورد پرسش و مقایسه قرار گرفت و نتایج آن در 

به صورت دو به دو )زوجی(   Super Decisionافزارنرم

ی مقایسات زوجی منتج از مقایسه و تحلیل گردید. نتیجه

نظرات نخبگان، نشان داد که فقر کالبدی در بررسی فقر 

تری نسبت به ( از اهمیت بیش113۴11/0شهری با امتیاز )

( برخوردار 011231/0عامل با امتیاز )شاخص پدافند غیر

 بوده است. 

 مقایسات زوجی معیارها - 1جدول 

 امتیاز معیار

 113۴11/0 فقر کالبدی

 011231/0 عاملفقر پدافند غیر

 (1۴00)منبع: نگارندگان، 

 معیارهابررسی تفصیلی  -2-9

  فقر کالبدی -2-9-1
شهرداری شـهر تهـران  1ی در بررسی فقر کالبدی، منطقه

قـرار  3ی و منطقـه 2ی بالاترین رتبه و پـس از آن منطقـه

گیرند. مناطق ضعیف از نظر فقر کالبدی نیز بـه ترتیـب می

 باشد. می 20و  11ترین( )ضعیف 11مناطق 

در بافـت  بنا به شـرایط کالبـدی 1و  3و 2در مناطق 

قدیم آن و نیز به دلیل نبود تغییر مالكیـت و عـدم رضـایت 

هـای کالبـدیِ هایی از منطقـه دچـار دگرونیمالک، قسمت

های بـه دسـت آمـده در تأثیر است. ولی با توجه به دادهکم

شامل میدان بریانـک و...،  10ی ؛ منطقه12ی سطح منطقه

لـی بـا این فقر در سـطح کـم و 11ی و منطقه 1ی منطقه

شـود؛ یعنـی بعـد از حضور در کالبد منطقـه مشـاهده مـی

ی فقـر این مناطق دچار این مسـئله 20و  11و  11مناطق 

ــی ــدی م ــر نرمکالب ــی از نظ ــند ول ــل باش ــزاری و تحلی اف

ها مربوط به مناطق حاشـیه ترین درگیریکارشناسان، بیش

 و جنوبی تهران است.

 

ی عوامل کالبدی مناطق وزن به دست آمده 2جدول 

 ANPافزار ی تهران در نرمگانه22

 

 
مناطق  های به دست آمده در معیار کالبدیوزن -2نقشه 

 ANPافزار ی تهران در نرمگانه22

 عاملفقر پدافند غیر -2-9-2

شـهرداری  22ی عامل، منطقـهدر بررسی فقر در پدافند غیر

ی و منطقه 1ی شهر تهران بالاترین رتبه و پس از آن منطقه

گیرنــد. منــاطق ضــعیف از نظــر فقــر در پدافنــد قــرار می 2
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 11و  11ترین( )ضـعیف 11عامل نیز به ترتیـب منـاطق غیر

در  زدایی کلی اسـت؛ حتـیباشد؛ ولی آثار این محرومیتمی

خود مناطق شمالی تهران نیز افراد به صورت کم حتی با این 

ها تأثیر بر معیشت مـردم مورد درگیر هستند چرا که تحریم

داشته است؛ ولی در نواحی مرکزی و جنوبی به علت درگیـر 

شود. مثلاً تر نشان داده میبودن از چند جهت، این مهم بیش

و به سمت قرمز ر 12و  1و  1و  10و  1۴و  13و  11مناطق 

های تحقیق بـه آن شدن و بحرانی شدن هستند که در یافته

 ایم.رسیده

عامل ی عوامل پدافند غیروزن به دست آمده 6جدول 

 ANPافزار گانه تهران در نرم22مناطق 

 

 

عامل ی عوامل پدافند غیروزن به دست آمده -9نقشه 

 ANPافزار ی تهران در نرمگانه22مناطق 

 گیرینتیجه -6

 شـرایط بـه توجـه بـا که است بعدیچند یپدیده یک فقر،

 و زمـانی موقعیـت و اقتصـادی فرهنگی، طبیعی، اجتماعی،

 نیاز مبنای بر مندیرضایت در شامل ناکامی کشور هر مكانی

 سـلامتی، مهـارت، منابع، تحصیلات، به یابیدست کمبود، و

 پذیریآسـیب اسـت کـه بهداشتی امكانات و پناهگاه تغذیه،

 بین از برای .دارد پی در را آزادی کمبود و خشونت اجتماعی،

 فقـر عوامل به شناسایی باید ابتدا شهری فقر یمسئله بردن

 پذیرد. انجام لازم آن اقدامات کاهش برای تا پرداخت شهری

 شناسـایی به تواندمی شهری فضایی فقر تحلیل طورکلی، به

 کند کمک هستند، برخوردار شرایط نامناسب از که مناطقی

 هـایسیاست و تصمیمات اتخاذ و مناطق یابی اینمكان با و

 دهد. کاهش شهری فضاهای در را آگاهانه نابرابری

ی گانه22دهد که در مناطق نتایج تحقیق نشان می

ای از نظر شاخص وجود دارد؛ ملاحظههای قابلران، تفاوتته

 یهای جنوبی شهر بیش از نیمهبه طوری که در بخش

که مناطق جنوب شهر، شمالی آن، فقر متراکم هست؛ چنان

دهند. با توجه به های متمرکز فقر را تشكیل میحوزه

ترین منابع تهدید های مورد بررسی، یكی از مهمشاخص

در تهران، فقر و تمرکز آن در جنوب شهر  امنیت ملی

باشد. با توجه به نكات مذکور باید اذعان کرد که نابرابری می

و محرومیت شهری، برای امنیت شهری خطری مستقیم به 

آیند. در این پژوهش به بررسی مطلوبیت بین شمار می

بندی عامل و همچنین رتبهشاخص فقر کالبدی و پدافند غیر

ها ی شهر تهران در ارتباط با این شاخصگانه22مناطق 

ی هــای صــورت گرفتــه در زمینــهپرداخته شد. تحلیل
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  عاملبندی در راستای اقدامات پدافند غیرشهری و پهنه ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر

 

 

خوبــی عــدم یكنواختــی در توزیــع عوامل کالبدی بــه

فضایی در شــهر تهران را نشــان داده است و همچنین 

ها دارد. ساختهای پدافندی نشان از نقاط ضعف زیرشاخص

دهد که وضعیت شاخص فقر آمده نشان می نتایج به دست

عامل در مقایسه با متوسط جامعه کالبدی و فقر پدافند غیر

از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. همچنین جایگاه تمام 

مناطق شهر تهران از نظر فقر شهری به دست آمد. در جدول 

ی نهایی معیارها در مناطق شهری است، نشان زیر که نتیجه

شهر تهران بهترین حالت را از لحاظ فقر  1ی طقهداده که من

 22ی و سپس منطقه 2ی شهری داشته و پس از آن منطقه

ترین مناطق شهر تهران نیز گیرند. ضعیفشهر تهران قرار می

 11و منطقه  11ترین( منطقه )ضعیف 11به ترتیب منطقه 

 باشند.می

شهری در مناطق وضعیت نهایی فقر  -7جدول 

 شهرداری شهر تهران

 

 
ی نهایی فقر شهری در مناطق شهری شهر نقشه -1نقشه 

 تهران
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 :مراجع -7

های احتمالی تهدید در امنیت دو سناریوی قابل تأمل در خصوص جنبه (،1311اسدزاده، نادر و آرش جوانمرد و مریم کرمی. )[ 1]
 عامل در بخش کشاورزی.عامل، همایش ملی الكترونیكی پدافند غیرغذایی کشور و راهكاری موجود برای پدافند غیر

 عامل، چاپ اول، بوستان حمید.(، کتاب آشنایی مقدماتی با پدافند غیر1310اسكندری، حمید. )[ 2]

های پژوهشی علمی پژوهشی نامهتحلیلی بر فقر شهری در شهرهای استان کردستان، فصل (،1311الله. )بهرامی، رحمت[ 3]
 ( 11پی )پیا 1ی شماره 1311شناسی شهری، سال نهم، بهار و تابستان بوم
ی مطالعات ساختار و نامه، فصلمندفقر شهری در ایران فراتحلیل و یک مرور نظامپور. پورترکارونی، محمد، و محمود شارع[ ۴]

 .1311، بهار 22ی ، شماره1ی کارکرد شهری، دوره
کالبدی -اختار فضایی(، بررسی تأثیرات فقر شهری بر س1312حیدری سورشجانی، رسول، یونس غلامی و مهدی موسوی. )[ 1]

ی جغرافیای اجتماعی نامهی موردی: محلات سلطان میراحمد و درب اصفهان شهر کاشان(، فصلبافت قدیمی شهرها )مطالعه
 . 21 - ۴1(، صص 11)پیاپی  2ی ، شماره۴ی ، دوره1312شهری، پاییز و زمستان 

 . 11یی رفـاه اجتماعـی، سـال چهارم، شـمارهنامـه(، فقـر و سـاختار قـدرت در ایـران، فصل1311راغفـر، حسـین. )[ 2]

های فضایی فقر شهری در شهر یزد، (، شناسایی و ارزیابی گستره1312رضایی، محمدرضا، مهدی علیان و امیررضا خاوریان. )[ 1]
 (.11)پیاپی  3ی ، شماره1313، پاییز ۴2ی ی، دورههای جغرافیای انسانی پژوهشنامهفصل
های بندی و تحلیل فضایی فقر شهری با استفاده از تحلیل(، پهنه1311مقدم، هادی و رحمان زندی و ابراهیم اکبری. )سیلمانی[ 1]

 .2، جلد 12ی ه، شمار1311ی تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، بهار نامهمكانی، )مورد مطالعه: شهر مشهد(، فصل
کاهش فقر روستایی با تأکید بر های جغرافیایی بنیان مطالعه موردی: بخش خلجستان  ی(، الگوی بهینه1311طالبی، حمید. )[ 1]

 ی علوم، کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، انسانی، دانشگاه تهران.ی دانشكدهنامهشهرستان قم، پایان
 .1311رداری تهران مصوب سال طرح جامع تفصیلی شهر تهران، شه[ 10]
های گیری طبقات فقیر در ایران )رویكرد داده(، عوامل مؤثر بر شكل1311) میلا علمی. و زهرا  اقدم، کمالغضنفری[ 11]

 13 – 21 ، صص  ISC (29/پژوهشی-علمی 21ی ، شماره1311بهار و تابستان  گذاری اقتصادی،سیاست تابلویی(،شبه
صص  11ی رفاه اجتماعی، تهران، شماره نامهشناسی شهری، فصل( انسان1311فر. )حمودی، وحید و صمیمیفكوهی، ناصرم[ 12]
1 -32. 
های فقیرنشین با (، بررسی پایداری محیط کالبدی در محله1311نیا و لیلا الهیاری بیاتیانی. )قدیری، محمود و حسن حكمت[ 13]

ریزی شهری پاییز ی علمی و پژوهشی پژوهش و برنامهنامهموردی: زمزم شهر تهران(. فصلی ی اجتماعی )نمونهتأکید بر سرمایه
 .31ی ، شماره1311

ی مطالعه: (، تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی، )نمونه1311زاده. )پور، عامر، صدیقه لطفی و میلاد حسنعلینیک[ 1۴]
 (.32)پیاپی  1ی ، شماره1311سال نهم، بهار ریزی فضایی، ی برنامهنامهقائمشهر(، فصل

[15] José Amar Amara,*, Raimundo Abello Llanosa, Marina Martínez Gonzáleza, 
Ernesto Monroy Agamezb, Omar Cortés Peñac , and Fernando Alexis Crespo Romero (2015) Beliefs about 
poverty related to social categorization in childhood 
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Iran is one of the developing countries in which the number of urban poor areas has increased 
in the past decades with the increase in the rate of urbanization and the spread of urban 
poverty. So that currently, planning for housing low-income people and organizing urban 
slums, especially in big cities and their surrounding areas, is one of the important issues of 
urban development in the country. The aim of this research is to investigate the spatial factors 
and its effect on practical zoning for passive defense in the metropolitan areas of Tehran. In 
terms of purpose, the present research is applied, and in terms of method, it is part of 
descriptive-analytical research. In this research, the desirability of urban poverty in the form of 
two indicators of physical poverty and passive defense poverty has been investigated using a 
one-sample T-test. Prioritization of the research indicators has been done using the ANP 
network decision-making model. ARC GIS software has also been used to display and spatially 
evaluate urban poverty at the regional level. The final result indicates that the status of the 
index of physical poverty and passive defense poverty is unfavorable compared to the average 
of the society, and in terms of the spatial index of poverty, which had the highest score in the 
paired comparisons of the criteria, the 1st district of Tehran Municipality (the highest rank) 
and so on They are located in the 2nd and 3rd regions. The weak areas in terms of defense 
poverty are 18 (the lowest rank), 17 and 19 respectively. 
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Abstract: 


