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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1394 بهار/ شماره مسلسل پانزدهم/ ششمسال 
  

 نشین شمال  هاي اجتماعی در مناطق حاشیه بررسی الگوي تطبیقی گسترش نابرابري

  1 1375-1385زمانی   شهر تبریز طی بازه
  

  3شاهرخ زادولی خواجه*و  2محسن احدنژاد روشتی، 1زمانی اکبر اصغري

  ،دانشگاه زنجان، ریزي شهريدانشیار جغرافیا و برنامه2، دانشگاه تبریز ،ریزي شهريدانشیار جغرافیا و برنامه1
  دانشگاه شهید چمران اهواز  ،ریزي شهريدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه3

  ---- ؛ تاریخ پذیرش:  ----- تاریخ دریافت: 
  چکیده

 در فضایی هاي نابرابري رشد به رو روند از نمودي توسعه، حال در کشورهاي از بسیاري همانند رانای در نشینی حاشیه
 .یابد می افزایش روزافزونی سرعت با - کشور شهرهاي کالن از یکی عنوان به - تبریز شهر در سکونت، شیوه این. ستا شهرها

توجه به اهمیت  ناپذیر است. با ین ضرورتی اجتنابنش ها و کمبودها در سطح مناطق حاشیه بنابراین شناخت نارسایی
هاي اجتماعی و نشان  نشین شهري، هدف این پژوهش تحلیل توزیع نابرابري ها در مناطق حاشیه تحلیل فضایی نابرابري

 نشین شمال شهر تبریز است. روش جغرافیایی به متن یا برعکس در مناطق حاشیه ها از حاشیه دادن حرکات این نابرابري
 SPSSافزار کامپیوتري  پژوهش، کاربردي از نوع توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است که از مدل تحلیل عاملی در محیط نرم

و سه عامل در سال  1375در این پژوهش، پانزده شاخص اجتماعی به چهار عامل ترکیبی در سال  استفاده شده است.
 هاي اجتماعی استفاده شده است. بر ينابرابراملی براي ارزیابی یري از مدل تحلیل عگ بهرهتبدیل شده و نتایج با  1385
 درصد 73/1 معادل بلوك 36 تعداد ،1375 سال در بلوك 2090 از اجتماعی، يها شاخص مورد در اولیه هاي یافته اساس
 412 تعداد متوسط، وضعیت درصد 76/62 معادل بلوك 1312 مطلوب، درصد 1/10 معادل بلوك 311 مطلوب، خیلی
 بر چنینهماند.  شده شناخته نامطلوب بسیار درصد 6/5 معادل بلوك 119 تعداد و نامطلوب درصد 71/19 معادل بلوك
 درصد 35/3 معادل بلوك 71 تعداد نیز 1385 سال در مطالعه مورد محدوده در بلوك 2116 از اولیه هاي یافته اساس
 153 تعداد متوسط، وضعیت درصد 56/38 معادل بلوك 816 مطلوب، درصد 73/48 معادل بلوك 1031 مطلوب، خیلی
 آن بیانگر آمارهااند.  شده شناخته نامطلوب بسیار درصد 13/2 معادل بلوك 45 تعداد و نامطلوب درصد 23/7 معادل بلوك
 از .است کرده پیدا کمی و کیفی ارتقاي ،1385 تا 1375 سال از مطالعه مورد محدوده در اجتماعی يها شاخص که است

هاي مختلف  یتفعالسازي براي مشارکت زنان در  ینهزمتوان از  یم ها شاخصي اجرایی براي ارتقاي این ها روشجمله 
  ي براي مهاجران اشاره کرد.ا حرفهي فنی و ها آموزشاجتماعی و  - اقتصادي

 
  ، تحلیل عاملی، تبریزنشین هاي اجتماعی، مناطق حاشیه نابرابري :يکلید يهاواژه

 
  2مسألهطرح  و1مقدمه
، نیمی از مردم جهان در مناطق 2008سال در 

به هفتاد  2050کردند و تا سال  یمشهري زندگی 
                                                

  sh.zadvali@yahoo.comمسئول مکاتبه: * 
ارشد در رشته جغرافیا و  نامه کارشناسی این مقاله مستخرج از پایان -1

هاي  ریزي شهري با عنوان ارزیابی جابجایی سلولی شاخص برنامه
  باشد. نشین شمال شهر تبریز می اجتماعی در مناطق حاشیه -ديکالب

درصد افزایش خواهد یافت، که به موجب آن آفریقا و 
آسیا، نرخ سریعی از شهرنشینی را تجربه خواهند کرد و 

را در این نقاط  درصد 8/61آفریقا،  مراکز شهري در قاره
). این UN- HABITAT, 2008, 2009(خواهد داشت 

نرخ و مقیاس از جمعیت شهري، همراه تغییرات آب و 
 عنوان فاجعه هاي زیادي را بههوا و تقلیل منابع، نگرانی

 ,Blanco, et al)وجود خواهد آورد  محیطی و انسانی به
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چنین باید توجه کرد که بخش زیادي هم. (221 :2009
حال توسعه،  از جمعیت شهري در کشورهاي در
رسمی دارند  وابستگی بسیاري به بخش غیر

HABITAT, 2009) (UN-. اسکان این مناطق افزایش 
 اثر بی مرسوم سنجیده هاي واکنش با      ًمعموال  غیررسمی

هر  مدت کوتاه صورت به ها استراتژي و ها راه این. شود می
 این. دهد می کاهش را نشین حاشیه مناطق افزایش گونه

 که هستند جدیدي رویکردهاي و ابزار ها، پیشنهاد
 براي توانند می شهري ریزانبرنامه و مدارانسیاست

 نشین حاشیه مناطق رشد مدیریت و درك بهبود
  ). Sietchiping, 2004: 117( کنند استفاده
ها و  هاي مختلف و استراتژي نظر، سیاست به
هاي جهان سومی  هایی وجود دارد که دولت برنامه

اند تا مشکل مسکن شهري را که بخش  طراحی کرده
گیري مناطق اسکان  اي از معضالت شکل عمده

ي  رسمی است حل کنند. این رویکردها شامل برنامه غیر
اي و افزایش  ي خدماتی منطقهمسکن عمومی، برنامه

هاي در  . اما این برنامهاستسطوح مسکن مناطق و... 
ز مقیاس کالن به اهداف خود در برطرف کردن نیا

   .(Fekade, 2000: 132)اند  مسکن شهري نرسیده
اي از  نشینان نمونه طبق نظر هالفاکري، حاشیه

اند که نسبت به مباحث  ها شناخته شده نامتجانس
صدا  حومه شهرهاي انگلیس بی مربوط به شکل آینده

شود  ها هیچ نظري خواسته نمی هستند و از آن
(Halfacree, 2001: 57).  که نشینان حاشیهاز طرفی 

 و شهر حاشیه در وساز ساخت قانونی مشکالت دلیل به
  منطقه ایجاد توان خود مالی مشکالت چنینهم

 فضاهایی آمدن وجود به باعث ندارند، مناسبی مسکونی
 معضالت تجمع محل به زمان مرور به که شوند می

 افزایش و جرم وقوع از. شود می تبدیل شهري
 در ناتوانی احساس ات گرفته، اجتماعی هاي آسیب

 کلی طور به. و غیره خود فرهنگی و مالی بازسازي
 هستند شهر از مغفولی هاي بخش نشین، حاشیه مناطق

 و ارزان ي خانه اولین زده، یبتمص و فقیر مهاجران که
وجو  جست به شروع و کرده بنا آنجا در را خود کوچک

 حوالی همان در مناسب شغل و کار یافتن براي
 سازمان بشري اسکان مرکز مطالعه و بررسی .کنند یم

 جمعیت ،1400 سال در که دهد یم نشان متحد ملل
 ده بلکه رسید خواهد برابر دو به تنها نه ایران شهري
 يها گروه شمار در جدید ساکنان این از نفر میلیون

پنج تا هفت  حدود که بود خواهند شهريدرآمد  کم
 رسمی غیر يها گاهسکونت درها  آن از نفر میلیون

 شد خواهند ساکن مادرشهري نواحی و بزرگ شهرهاي
)UN Habitat, 2008: 3 .(  

 تأمین از -مسکن تأمین براي درآمد کم هاي گروه
 ي نحوه اساسی، خدمات از برخورداري میزان زمین،
) وام( مالی اعتبار تأمین تا مسکن مالکیت نوع و تصرف

 از تعبیري به واند  مواجه مشکل با - آن بازپرداخت و
 تا رسمی غیر اسکان از فرایند این ادامه پیران،
چنین هم ).17: 1387پیران، ( بود خواهد نایابی اسکان

ي اجتماعی در ها شاخصاین مناطق از شهرها از نظر 
در سطح  برند و از طرفی ینموضعیت مطلوبی به سر 

هاي اجتماعی بین  این مناطق نیز شاهد نابرابري
 به ناظر 1اجتماعی نابرابريهستیم. ساکنان آن 

 ارزشمند خدمات و منابع آن، در که است وضعیتی
 قرار جامعه اعضاي دسترس در طور مساوي به اجتماعی

در  شناسی جامعه متون در مفهوم این. باشد نگرفته
 نیز آن سوابق و شده مطرح قشربندي نظریۀ چارچوب

 »پایگاه اجتماعی« و »طبقه« مفاهیم بر تربیش
 ;Lawson and Tood, 2002: 297است ( شده متمرکز

Kerbo, 2003: 21 .(  
 اشاره افراد میان تمایز به نابرابري اولیه معناي

 نظر از ویژه به ها آن بین زندگی که نحوي به دارد،
 امتیازات، و ها پاداش زندگی، هاي فرصت حقوق،
 باشد داشته وجود زیادي و پنهان آشکار اختالف

 فضایی الگوي که تأثیراتی جمله ). از10:1377، 2گرپ(
 در خدماتی و تسهیالتی برخورداري نامتوازن فضایی
 بر جاي شهر یک سیاسی و اقتصادي -اجتماعی حیات

 ارزش ایجاد چون مواردي به توان یم گذارد، یم
 توزیع الگوي یرتأث تحت شهري زمین متفاوت

 ،)91 :1387 نژاد و دیگران،حاتمی(نامتناسب 
 یدوقطب و روزافزون شکاف و اکولوژیک هايجداگزینی

                                                
1- Social inequality 
2- Grep 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 179               1385- 1375ي زمانی  نشین شمال شهر تبریز طی بازه هاي اجتماعی در مناطق حاشیه بررسی الگوي تطبیقی گسترش نابرابري

  

 

 شدن گسترده اجتماعی، يها گروه و مناطق شدن
 شهروندان، میان در اقتصادي -اجتماعی يها تفاوت

 ،)91: 1383مرصوصی، ( اجتماعی هاي يناهنجار بروز
 تهدید کالم یک در و شهرها اجتماعی امنیت تهدید

 برابرينا شدن این آمیخته .کرد اشاره شهري پایداري
 نتایج فضایی، گزینیجدایی با اجتماعی

گذارد. از  می باقی اجتماعی لحاظ از تري کننده تعیین
رو در این تحقیق سعی بر آن داریم تا با بررسی  این

ها  هاي اجتماعی، وضعیت نابرابري این شاخص شاخص
نشین شهري در دو دوره  هاي حاشیهرا در بلوك

ها را بسنجیم  یفی آنمقایسه کرده، تغییرات کمی و ک
کارهاي مناسبی براي  ها راه و با توجه به وضعیت آن

ها ارائه دهیم. بنابراین این  دهی این نابرابريسامان
  هاي زیر است: گویی به سؤالتحقیق در پی پاسخ

 نواحی در اجتماعی هاي شاخص تحوالت سطح آیا -1
 به جغرافیایی حاشیه از شمال تبریز رسمی غیر اسکان

هاي اجرایی  سیاست تأثیر تحت شهرها، اصلی متن
 است؟ کرده پیدا کیفی عمومی ارتقاي

 يدهه بین اجتماعی هاي شاخص کیفیت میزان    آ یا -2
 اجرایی هاي سیاست تأثیر تحت 1385 تا 1375
  است؟ داشته افزایش درآمد کم اقشار عمومی

  
  ها و مبانی نظريمفاهیم، دیدگاه

ها و  نظر در کتاب پدیده مورد: نشینی مفهوم حاشیه
هاي مختلفی بیان شده است که  ها با نام نامه پایان

هاي غیر رسمی،  گاهها عبارتند از: سکونت برخی از آن
هـاي  گاهدرآمد، سکونت هاي افراد کم گاهسکونت

-، سکونت2هاي آلونکی گاه، سکونت1دائمی مـوقتی نیمه
هاي کنترل  گاه، سکونت3هاي غیرمجاز گاهسکونت

، 4یزي نشدهر برنامهي ها گاهونتسکنشده، 
ي ها گاهسکونت، 5ي نابهنجار یا نابسامانها گاه سکونت

  ). 19: 1382، زادهيهادنشینی ( یهحاشو  6نشین یهحاش

                                                
1  - Semi income settlment 
2  - Shanty town settlment 
3  - Unauthorized settlment 
4  - Unplanned settlment 
5  - Irregular settlement 
6- Marginal settlement 

 داز میان این اصطالحات، موردي که بیشتر مور
اسکان غیررسمی است، زیرا  قبول قرار گرفته، واژه

یزي ر مهبرناحدود چهل سال است که در کشور ما 
یی که ها گاهسکونترو شود؛ از این یمرسمی انجام 
رسمی ایجاد شوند، غیررسمی هستند.  خارج از برنامه

یري کارگ  بهاین واژه، جامعیت فراگیري دارد و شاهد 
آن در اسناد مدارك ملی هستیم (سند ملی و 

دهی و توانمندسازي اسکان غیر رسمی مصوب  سامان
توان به  یمسکان غیررسمی را ). ا1382هیأت وزیران، 

زندگی و فضاي خاصی از زندگی شهري اطالق  شیوه
کرد که در تمامی یا غالب جهات سیاسی، اجتماعی، 

  نحوهاستقرار و  اقتصادي، کالبدي، حقوقی، سابقه
هاي مجاور  یري و سیر تحوالت تاریخی با بخشگ شکل

ها و  تفاوت اساسی دارد. مساکن نامعلوم، خیابان
هاي تنگ و تاریک، مشکالت محیطی و  چهکو

بهداشتی، فزونی و تراکم باالي جمعیت، فقر فرهنگی و 
پذیري باال در برابر حوادث طبیعی، سطح پایین  آسیب

برخورداري از امکانات و تسهیالت زندگی، نداشتن 
امکانات الزم، تأسیسات و خدمات شهري، اشتغال 

نی زمین غالب در مشاغل غیررسمی، تصرف غیر قانو
ین تر عمدههاي اسکان غیر رسمی است.  و... از ویژگی

هاي مسکن و  یژگیوي رسمیت نداشتن، ها مالك
  ).18: 1376مالکیت بر زمین است (کمانرودي، 

 هاي موقعیتنابرابري اجتماعی به  :نابرابري اجتماعی
تواند سیاسی،  نابرابر بین افراد اشاره دارد که می

 هاي بنیاننابرابري اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی باشد. 
اي از محققان  تواند داشته باشد. عده متعددي می

 هاي تفاوتاصلی نابرابري،  هاي بنیانمعتقدند که 
هاي ذاتی و انگیزه و تمایل به  فردي در توانایی

کوشی است. دیدگاه دیگر معتقد است نابرابري  سخت
ار است که جامعه در رفت هایی تفاوتبر  در اصل، مبتنی

شود. علت این  می قائل ها آنبین  ،و برخورد با افراد
اجتماعی،  چون طبقههایی هم مشخصه تمایز،

اقتصادي، نژاد، قومیت، جنسیت و دین است که به 
طبقه،  اند. از آنجا که طریق اجتماعی تعریف شده

ترین نوع نابرابري، یعنی تفاوت در میزان  اساسی
در  رواز این ،گی استدسترسی مردم به ابزار مادي زند
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اهمیت  ،به نابرابري اجتماعی مربوط هاي بحثاکثر 
                             ً        . اما نابرابري اجتماعی ضرورتا  طبقاتی داردبسیاري 

         ً                                   نیست. مثال  اختالف دستمزد میان یک کارگر ساده و 
مختلف  این دو را در دو طبقه ،یک کارگر متخصص
 اي نابرابريدهد. نابرابري طبقاتی  اجتماعی قرار نمی

اقتصادي داشته باشد   است که ریشه در ساختار زندگی
شود و از راه  و به عملکرد متفاوت اقتصادي مربوط می

نهادهاي اساسی اجتماعی و قانونی هر دوره تداوم 
  . )95: 1379(کمالی،  شود یافته و تشدید می

و  اجتماعی هاي ينابرابر، )1383( 1راولز جان
: داند یم منصفانه و لقبو قابل شرط، دو به را اقتصادي

 و مناصب مختص به باید ها ينابرابر این کهاین نخست
 ي منصفانه برابري شرایط تحت که باشد ییها مقام

 و است؛ گشوده روي همگان بهها  آن باب ،ها فرصت
 براي را سود ترین بیش باید ها ينابرابر این کهاین دوم

) تتفاو اصل( باشد داشته اعضاي جامعه ینتر محروم
 بازتوزیع یا توزیع دیدگاه، این ). از84: 1383راولز، (

 آن منفعت که شود می تلقی عادالنه در صورتی منابع
فیتز ( باشد تربیش جامعه آن اعضاي ترین محروم براي

  ).12: 1381، 2پاتریک
      هـر     در: نابرابري اجتمـاعی در فضـاهاي شـهري   

ـ       مـی         بـروز         مختلفی       مراتب    در          نابرابري     اي،       جامعه    و   د     یاب
ــوالً ــاطق    در       ً   معم ــهري،         من ــربندي         ش ــابرابري           قش               و ن

      شــود       مــی        دیــده           روســتایی         منــاطق    از       بــیش           اجتمــاعی
(Chen and Sun, 2006: 521)2002( 3. الورنــس    (  

 در اجتمـاعی  هـاي  نـابرابري  افـزایش  اسـت کـه   معتقد
 ترکیبـی  موقعیـت  و تغییـر سـاختار   بـا  شهري مناطق

 و یملـ  محلـی،  سـاختار  به عالوه شهري، هاي جمعیت
 مـادي،  تنـوع  وي نظـر  بـه . است جهانی مربوط اقتصاد

 شـهرهاي       ِ  آشـکار   خصوصـیات  از اجتمـاعی  و اقتصادي
 ناشی تواند می شهرها نامتجانس جمعیت. امروزي است

 ایـن نـوع  . باشـد  اجتمـاعی  پایگـاه  و درآمـد  قومیت، از
 مسـکونی،  موقعیـت  آموزش، ي وسیله  به اغلب تمایزها
 نمایـان  ثـروت مـادي   و اییدار مالکیت، شغلی، حیثیت

 شـهرهاي  در تمایزهـا  ایـن . گـردد  می پایدار و شود می
                                                
1- John Ravels 
2- Feets Patrik 
3- Lawrens 

ــا       ً  معمــوال  و بــوده آشــکارتر بــزرگ  گزینــیجــدایی«ب
 نــابرابري و قشــربندي یعنــی اســت؛ همــراه» 4فضــایی

 مختلــف جــدا شــدن اقشــار بــه بــه تــدریج اجتمــاعی
 اجتمـاعی،  نـابرابري  و گردد می منجر فضا در اجتماعی

  :     1387  ،5وارد و سـاوج (  کنـد  مـی  پیـدا  ییفضا اي جلوه
برحسـب        ً  غالبـا   شـهر  فضـایی  طرفی الگوهـاي       ). از   92

به . گیرند می قرار توجه مورد متفاوت اجتماعی مقوالت
 از متفاوتی هاي بخش در اجتماعی هاي گروه که طوري  

 ثروتمنـد  افـراد  مثال، براي. شوند می بندي خوشه شهر،
 زنـدگی  فقیـران  بـا  فضـاهایی مشـابه   در نیستند مایل
 مـرز  بـا  توانـد  می شهري فضاي اشکال، اغلب در. کنند

 و اجتمـاعی  تفـاوت  الگوهـاي  طریق  از و شود مشخص
    . (Joseph, 2008: 32)گردد  منعکس نابرابري
: فضاهاي شهري در اجتماعی عدالت و عدالت

مفهوم عدالت از منظرهاي مختلف قابل بررسی است و 
ی، عدالت فضایی، عدالت مفاهیمی چون عدالت اجتماع

جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متأثر از چندبعدي 
عدالت  ).91: 1383است (مرصوصی، بودن این مفهوم 

در نظر افالطون، بخشی از فضیلت انسانی و در همان 
ها به  اي است که مردمان را در داخل دولتحال رشته

ي سه دهه). تا 57: 1370، 6دهد (فاسترهم پیوند می
ي عدالت متمرکز بر ها و مطالعات دربارهخیر، نظریها

هاي اقتصادي آن بود، ولی از آن زمان به بعد، جنبه
مفهوم عدالت و تساوي به طرف مباحث مختلف مادي 

مادي (آزادي،  هاي توزیعی) و غیر (بازنگري سیاست
ها، کیفیت زندگی، امنیت و غیره)  شادي، فرصت

عدالت  ).Wagner, 2010: 4گرایش پیدا کرده است (
ترین شعارهاي مکاتب بشري در  اجتماعی از جذاب

هاي اخیر، یکی از  طول تاریخ بوده است و در دهه
ترین موضوعاتی است که دانشمندان علوم  مهم

دارند. این امر ناشی از رویکرد اجتماعی به آن توجه 
ي علوم انسانی به ها رشتهي تمامی  ینانهب واقع

: 1383در جهان است (مرصوصی،  فرایندهاي نابرابر
91 .(  

                                                
4- Spatial segregation 
5- Sowj And Ward 
6- Faster 
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، در حفظ منافع »اجتماعی در شهر عدالت«مفهوم 
هاي  هاي مختلف اجتماعی به طور عام و گروه گروه

منابع شهري،  طور خاص، از طریق توزیع بهینه هدف به
بنابراین  ).Gray, 2002: 49ها است ( درآمدها و هزینه

الت توزیعی و ي عدعدالت اجتماعی باید در برگیرنده
توان منافع عمومی، نیازها و تخصیصی باشد. زیرا نمی

استحقاق شهروندان را بدون معیارهاي توزیعی و 
رو هر گونـه تخصیـصی در نظر گرفت. از این

ریزي شهري که مبتنی بر عدالت اجتماعی در  برنامه
شهر باشد، باید بتواند هم در توزیع نیازها، منافع 

ها مؤثر باشد.  هم در تخصیص آنعمومی، استحقاق و 
از جمله عواملی که باید در جهت اجراي عدالت 

ریزي اجتماعی و همراه با عدالت فضایی در برنامه
شهري رعایت کرد، توزیع مناسب خدمات شهري و 
استفاده صحیح از فضاهاست. در این خصوص 

ها و خدمات شهري، عوامل مؤثري هستند که  کاربري
جمعیتی، افزایش منافع عمومی و  با ارضاي نیازهاي

توانند با برقراري توجه به استحقاق و لیاقت افراد می
تر، عدالت اجتماعی و اقتصادي و فضایی را در عادالنه

مناطق شهر برقرار کنند. بنابراین توزیع نامناسب 
تواند به برهم زدن جمعیت خدمات شهري نه تنها می

که فضاهاي شهري شهر بینجامد، بل و عدم توازن آن در
شکل را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادي 

  ). 144: 1387دهد (وارثی و دیگران، 
عدالت اجتماعی بر این است که  اساس نظریه

ي و اجتماعی جامعه بر سازمان هاي اقتصاد ينابرابر
فضایی آن تأثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان 

اجتماعی و توزیع درآمد در  - يفضایی در روابط اقتصاد
)، حتی 21: 1376، 1جامعه اثر مستقیم دارد (هاروي

فرهنگی به توسعه توجه شود.  -اگر با دید اجتماعی
یابی به سوي یافتگی همان راه توسعهتوان گفت که  یم

). 281: 1380عدالت اجتماعی است (مطیعی لنگرودي،
 اشد،ب داشته حاکمیت نابرابري آن در که جوامعی در

از طرفی  است. نشده توزیع عادالنه پیشرفت يها فرصت
 را محرومیت و فقر توانند یم راحتی به بشري جوامع

 تحمل قابل اي جامعه هیچ براي آنچه ولی تحمل کنند،
                                                
1- Harvey 

 امنیت سلب که موجب است نابرابري و تبعیض نیست،

توان گفت  شود. بنابراین می ملی و اجتماعی جامعه می
عی به لحاظ جغرافیایی و فضایی، که عدالت اجتما

هاي  مشی ها و خط توزیع منابع عمومی با سیاست
  ).Smith et al, 1994: 32اجتماعی و جغرافیایی است (

  
  روش تحقیق

 به توجه با که است کاربردي نوع از حاضر تحلیل
 در تحلیلی -کمی رویکرد از بررسی، مورد هاي مؤلفه

آماري این  جامعه. است شده استفاده پژوهش این
ي  دورهنشینان شمال شهر تبریز در  یهحاشتحقیق، 

ي این تحقیق از ها دادهاست.  1385-1375زمانی 
ي آماري موجود در مرکز آمار ایران استخراج ها بلوك

شده است. در این تحقیق از پانزده شاخص اجتماعی 
 متوسط: از عبارتندها  شاخص استفاده شده است. این

 نرخ سوادي، یب نرخ سالخوردگی، نرخ خانوار، بعد
 بیکاري التعلیم،الزم جمعیت در سوادي یب نرخ بیکاري،
 جمعیت نسبت باسوادي، نسبت زنان، بیکاري مردان،
 در باسوادي نرخ تحصیل، به اشتغال میزان فعال،
 مشارکت تکفل، بار جوانی، نسبت ،ساالن بزرگ

  عمومی.  فعالیت میزان زنان و اقتصادي
 پراکنش چگونگی  ارائه در سعی حاضر تحقیق

 و نشین یهحاش مناطق در اجتماعی هاي ينابرابر
-1375 زمانی ي بازه درها  شاخص این تغییرات ارزیابی
 اطالعات تحلیل براي دارد. بدین جهت 1385

 تغییرات و نشین حاشیه مناطق اجتماعی هاي شاخص
 یجغرافیای اطالعات  سامانه از مطالعه، مورد  دوره در آن

)GIS (افزار  و مدل تحلیل عاملی در محیط نرمSPSS 
 براي روشی عنوان به عاملی تحلیل .است شده استفاده
 کردن خالصه آن هدف و است فراوان هاي داده تحلیل

 باشد صورتی به باید ها کردن خالصه این متغیرهاست.
 از را خود ياولیه و اصلی خصوصیت متغیرها، که

بنابراین مدل ). Everitt B.S, 1994:17( ندهند دست
تحلیل عاملی در این تحقیق به دنبال خالصه کردن 

  ها و متغیرها با حفظ تأثیر این متغیرهاست.  عامل
تبریز، مرکز استان : محدوده و قلمرو پژوهش

آذربایجان شرقی، یکی از شهرهاي بزرگ ایران است. 
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شمال غرب کشور  ترین شهر منطقه این شهر، بزرگ
، طب اداري، ارتباطی، بازرگانی، سیاسیبوده و ق

شود  یمصنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته 
ي به وسعت ا منطقه). تبریز در 61:1393(زادولی، 

کیلومتر مربع گسترده شده است. این شهر از  150
ي تبریز و از شمال به کوه عینالی، از غرب به جلگه

است.  شده محدودي کوه سهند ها دامنهجنوب به 

که  بوده 1494998، 1390جمعیت این شهر در سال 
نشین  سوم از این جمعیت در مناطق حاشیه حدود یک

نشین شهر تبریز در  اند. مناطق حاشیه ساکن بوده
شمال، شمال غربی، جنوب و شرق شهر پراکنده 

ترین حجم این مناطق مربوط به اند که بیش شده
  شمال شهر تبریز است.

  

  
  تبریز شهر شمال نشین یهحاش مناطق یتموقع - 1 شکل

  
  بحث اصلی

هاي اجتماعی مورد  ویژگی تحلیلی شاخص
در پژوهش حاضر از تحلیل عاملی با روش : بررسی

هاي اصلی استفاده شده، که هدف آن، تعیین  مؤلفه
سنجش هاي شهري و  هاي اجتماعی بلوك نابرابري

ي شهري مناطق ها سلولها در  ينابرابرمیزان این 
نشین شمال شهر تبریز با استفاده از خالصه  یهحاش

دار است.  یمعنبه عوامل  ها شاخصکردن تعداد زیاد 
نشین شمال شهر تبریز با  یهحاشي مناطق ها بلوك

پانزده شاخص اجتماعی با این روش مورد سنجش و 
کار رفته به چهار  ي بهها شاخص. اند گرفتهبررسی قرار 

ه عامل برتر در سال و س 1375عامل برتر در سال 
از طریق چرخش واریماکس تقلیل پیدا  1385
درصد از واریانس  42/65. مجموع چهار عامل، اند کرده

درصد  98/80و مجموع سه عامل،  1375را براي سال 
کند. یمتبیین  1385از واریانس را براي سال 

، 1375سال  هاي براي داده KMOچنین مقدار  هم
است که  623/0، 1385سال  يها دادهو براي  789/0

بخش بودن  ها و رضایت همبستگی باالي شاخص بیانگر
است.  رفته کار  بهي ها شاخصتحلیل عاملی براي 

) مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد 3) و (1جداول (
 1375را براي سال  ها عاملواریانس تجمعی هر یک از 

  دهد. نشان می 1385و 
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  1375ي سال ها دادهدر تحلیل  ها آن، مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی شده استخراجعوامل  - 1جدول 
  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  عوامل

  26.69  26.69  4.549  عامل اول
  45.14  18.45  3.338  عامل دوم
  58.53  13.39  2.431  عامل سوم

  65.42  6.89  1.245  عامل چهارم
  محاسبات نگارندگان)(منبع:  

  
  1375ي سال ها دادهداري در تحلیل  یمعنو آزمون بارتلت و سطح  KMOمقدار  -2 شماره جدول

 (Sig)داري  سطح معنی  بارتلت  KMO مقدار  مجموعه مورد تحلیل
  000/0  965/691  789/0  1375هاي اجتماعی سال  شاخص

  (منبع: محاسبات نگارندگان) 
  

  1385سال  يها داده تحلیل در ها آن، مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی شده استخراجعوامل  -3 جدول
  درصد واریانس تجمعی  درصد واریانس  مقدار ویژه  عوامل

  40.53  40.53  3.24  عامل اول
  76.92  27.37  2.19  عامل دوم
  80.988  13.06  1.04  عامل سوم

  (منبع: محاسبات نگارندگان)   
  

  1385ي سال ها دادهداري در تحلیل  یمعنو آزمون بارتلت و سطح  KMOمقدار  -4 ولجد
 (Sig)داري  سطح معنی  بارتلت  KMO مقدار  مجموعه مورد تحلیل

  000/0  943/737  623/0  1385هاي اجتماعی سال  شاخص
  (منبع: محاسبات نگارندگان) 

  
هاي اجتماعی محدوده مورد  نتایج بررسی شاخص

  1375سال  مطالعه در
در این عامل، پنج شاخص نسبت : الف) عامل اول

جمعیت فعال، نرخ سالخوردگی، نسبت جوانی 
جمعیت، متوسط بعد خانوار و نسبت فعالیت عمومی 

 549/0ي این عامل، . مقدار ویژهاند شدهبارگذاري 
درصد از واریانس را تبیین  69/26است که به تنهایی 

یی ها بلوكوضعیت را  کند. در این عامل، بهترین یم
. رنگ اند شدهدارند که با رنگ آبی و بنفش مشخص 

دهد  را نشان می ییها سلولو  ها بلوكي، ا قهوهقرمز و 
هاي سبز نیز  که وضعیت نامساعدي دارند. بلوك

هاي اجتماعی در  وضعیت متوسط شاخص  دهنده نشان
  هاي شهري هستند. سلول

  
  

  در عامل اولمتغیرهاي بارگذاري شده  - 5 جدول
  ردیف ها شاخص  بار عاملی
 1 نسبت جمعیت فعال 0.861
  2 سالخوردگی نرخ 0.833
  3 نسبت جوانی جمعیت 0.796
 4 خانوار بعد متوسط 0.744
 5 عمومی فعالیت میزان 0.689

  (منبع: محاسبات نگارندگان) 
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جدول باال که پنج عامل بارگذاري شده با توجه به 
ر را نسبت جوانی جمعیت با بار ترین تأثیاست، بیش

ترین تأثیر را میزان فعالیت عمومی و کم 861/0عاملی 
ترین تأثیر را . این عامل، بیشدارند 689/0با بار عاملی 

این عامل، اکثر  در بین عوامل چهارگانه دارد. با توجه به
  ها وضعیت مطلوبی دارند. بلوك

  

  

  
  1375 سال در اول عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی -2 شکل

  
است که  338/0این عامل،  مقدار ویژه: ب) عامل دوم

کند و چهار  یمدرصد از واریانس را تبیین  45/18
سوادي در جمعیت  یبشاخص نسبت باسوادي، نرخ 

سوادي و نرخ باسوادي در  یبالتعلیم، نرخ  الزم
 بهترین عامل، این . دراند شدهبارگذاري  ساالن بزرگ

 بنفش و آبی رنگ با که یی دارندها بلوك را وضعیت

 وها  بلوك ي،ا قهوه و قرمز رنگاند.  شده مشخص
 نامساعدي وضعیت که دهد یم نشان را ییها سلول
 متوسط وضعیت دهنده نشان نیز سبز هاي بلوك. ندارند

محدوده  شهري هاي سلول در اجتماعی هاي شاخص
  .مورد مطالعه هستند

  
  

  دوم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي -6 جدول
ها شاخص بار عاملی  ردیف 

باسوادي نسبت 0.748  1 

التعلیم الزم جمعیت در سوادي بی نرخ 0.714  2 

سوادي نرخ بی 0.681  3 
ساالن بزرگ در باسوادي نرخ 0.612  4 

  نگارندگان) محاسبات: (منبع 
  

به جدول باال که چهار عامل بارگذاري با توجه 
ي با بار باسوادترین تأثیر را نسبت ششده است، بی

ترین تأثیر را نرخ باسوادي در و کم 748/0عاملی 

دارد. با توجه به این  612/0با بار عاملی  ساالن بزرگ
  دارند. وضعیت نامطلوبی ها بلوكعامل، اکثر 
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  1375 سال در دوم عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 3 شکل

  
است  431/2این عامل، ویژه مقدار : ج) عامل سوم

کند و چهار  یمدرصد از واریانس را تبیین  39/13که 
شاخص نرخ بیکاري، بیکاري مردان، بیکاري زنان و 

. در اند شدهمیزان مشارکت اقتصادي زنان بارگذاري 

ترین تأثیر را نرخ بیکاري و ، بیشها شاخصبین این 
به ترین تأثیر را میزان مشارکت اقتصادي زنان کم

  .دارد 512/0و  731/0ی بار عاملترتیب با 
  

  
  سوم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي -7 جدول

عاملی بار ها شاخص   ردیف 
بیکاري نرخ 0.731  1 

مردان بیکاري 0.621  2 

زنان بیکاري 0.573  3 

 4 میزان مشارکت اقتصادي زنان 0.512
  نگارندگان) محاسبات: (منبع 

  
 هایی دارند بلوك را وضعیت نبهتری عامل، این در

 و قرمز رنگ. اند شده مشخص بنفش و آبی رنگ با که
 که دهند می نشان را هایی سلول و ها بلوك اي، قهوه

 نیز سبز هاي بلوك. دارند نامساعدي وضعیت
 در اجتماعی هاي شاخص متوسط وضعیت  دهنده نشان

در این  .محدوده مورد مطالعه هستند شهري هاي سلول
هاي  هاي نامطلوب از سلول ها و سلول بلوك عامل،

  تر است.مطلوب اندکی بیش
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  1375 سال در سوم عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی -4 شکل

  
است  245/1ل، مقدار ویژه این عام: د) عامل چهارم

کند و در این  یمدرصد از واریانس را تبیین  89/6که 
ل و بار تکفل عامل، دو شاخص میزان اشتغال به تحصی

. اند مشاهدهکه در جدول زیر قابل  اند شدهبارگذاري 

 چهارگانهترین تأثیر را در بین عوامل این عامل، کم
  دارد.

  

  
  چهارم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي -8 جدول

عاملی بار ها شاخص   ردیف 
تحصیل به اشتغال میزان 0.666  1 
 2 بار تکفل 0.582

  رندگان)نگا محاسبات: (منبع 
  

 هایی دارند بلوك را وضعیت بهترین عامل، این در
 و قرمز رنگ. اند شده مشخص بنفش و آبی رنگ با که

 که دهند می نشان را هایی سلول و ها بلوك اي، قهوه
 نیز سبز هاي بلوك. دارند نامساعدي وضعیت

 اجتماعی هاي شاخص متوسط وضعیت ي دهنده نشان

 .مورد مطالعه هستندي محدوده شهري هاي سلول در
هاي نامطلوب از  ها و سلول در این عامل، بلوك

  تر است.هاي مطلوب بیش سلول
  

  
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 187               1385- 1375ي زمانی  نشین شمال شهر تبریز طی بازه هاي اجتماعی در مناطق حاشیه بررسی الگوي تطبیقی گسترش نابرابري

  

 

  
  1375 سال در چهارم عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 5 شکل

  
هاي  ها بر اساس تلفیق شاخص بلوكبندي  سطح

تلفیق عوامل چهارگانه یادشده با یکدیگر با : اجتماعی
خص تلفیقی اجتماعی، نتایج زیر حاصل به عنوان شا

بلوك در  2090هاي اولیه از  شده است: بر اساس یافته
درصد خیلی  73/1بلوك معادل  36، تعداد 1375سال 

درصد مطلوب،  1/10بلوك معادل  311مطلوب، 
درصد وضعیت متوسط،  76/62بلوك معادل  1312
درصد نامطلوب و  71/19بلوك معادل  412تعداد 

درصد بسیار نامطلوب  6/5بلوك معادل  119تعداد 
ي بنفش و آبی به عنوان ها بلوك. اند شده  شناخته

بسیار مطلوب و مطلوب  ي داراي وضعیتها بلوك
اي و  هاي قهوه اند. در عین حال بلوكشناخته شده

ي وضعیت نامطلوب و بسیار  دهنده قرمز به ترتیب نشان
متوسط و هاي رنگ سبز نیز وضعیت  نامطلوب و بلوك

  دهند.  متعادل را نشان می
  

  

  
  1375 سال درها  عامل تلفیق اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 6 شکل

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 49 بهاردهم/ پانز/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                            188
 

 

هاي  دهد که شاخص چنین شکل باال نشان میهم
مورد مطالعه، وضعیت  اجتماعی در مرکز محدوده

آبی نیلی بسیار مطلوب دارد. نقاط مطلوب که با رنگ 
مرکز این محدوده قرار دارد. در       ًاکثرا مشخص است نیز 
نیز به سمت داخلی شهر  ها شاخصنامطلوبیت این 

ي ها شاخصدهد که  یم(متن شهر) سوق دارد و نشان 
ي تر نامطلوباجتماعی نسبت به نزدیکی شهر، وضعیت 

  .دارند 1375در سال 
  

  

  
  ها عامل تلفیق اساس بر 1375 سال در اجتماعی يها شاخص وضعیت -7شکل 

  
مورد  هاي اجتماعی محدوده بررسی شاخص نتایج

  1385مطالعه در سال 
است که  24/3این عامل، مقدار ویژه : الف) عامل اول

کند. در این  یمدرصد از واریانس را تبیین  53/40
عامل، هفت شاخص نسبت جمعیت فعال، نرخ 
سالخوردگی، نسبت جوانی جمعیت، متوسط بعد 

ان مشارکت خانوار، میزان فعالیت عمومی، میز

اقتصادي زنان، میزان اشتغال به تحصیل بارگذاري 
ترین تأثیر را در بین عوامل . این عامل، بیشاند شده
را در این عامل نسبت  ترین تأثیردارد. بیش گانه سه

ترین تأثیر را میزان اشتغال به جمعیت فعال و کم
  تحصیل دارد.

 

  
  اول عامل در شده بارگذاري متغیرهاي - 9 جدول

 ردیف  ها شاخص بار عاملی
 1 نسبت جمعیت فعال 0.981
 2 سالخوردگی نرخ 0.796
 3 نسبت جوانی جمعیت 0.744
 4 خانوار بعد متوسط 0.651
 5 عمومی فعالیت میزان 0.881
 6  زنان اقتصادي مشارکت میزان  0.882
 7  تحصیل به اشتغال میزان  0.906

  (منبع: محاسبات نگارندگان) 
  

 اي، قهوه و قرمز رنگ. اند شده مشخص بنفش و آبی رنگ با که هایی دارند بلوك را وضعیت بهترین امل،ع این در
 متوسط وضعیت بیانگر نیز سبز هاي بلوك. دارند نامساعدي وضعیت که دهند می نشان را هایی سلول و ها بلوك

  .محدوده مورد مطالعه هستند شهري هاي سلول در اجتماعی هاي شاخص
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  1385 سال در اول عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 8 شکل

  
است که  19/2ویژه این عامل، مقدار : ب) عامل دوم

کند. در این  یمدرصد از واریانس را تبیین  37/27
سوادي در  یبعامل، چهار شاخص نسبت باسوادي، نرخ 

سوادي و نرخ باسوادي در  یبالتعلیم، نرخ جمعیت الزم
 بهترین عامل، این . دراند شدهگذاري بار ساالن بزرگ

 بنفش و آبی رنگ با دارند که ییها بلوك را وضعیت

 وها  بلوك ي،ا قهوه و قرمز رنگاند.  شده مشخص
 نامساعدي وضعیت که دهند یم نشان را ییها سلول
 متوسط وضعیت  دهنده نشان نیز سبز يها . بلوكدارند

 دهمحدو شهري هاي سلول در اجتماعی هاي شاخص
  .مورد مطالعه هستند

  
  

  دوم عامل در شده بارگذاري متغیرهاي - 10 جدول
عاملی بار ها شاخص   ردیف 

باسوادي نسبت 0.865  1 
التعلیمالزم جمعیت در سوادي بی نرخ 0.812  2 
سوادي نرخ بی 0.936  3 
ساالن بزرگ در باسوادي نرخ 0.714  4 

  نگارندگان) محاسبات: (منبع 
  

جدول باال که چهار عامل بارگذاري  با توجه به
ي با بار باسوادترین تأثیر را نسبت شده است، بیش

ترین تأثیر را نرخ باسوادي در و کم 865/0عاملی 
دارند. با توجه به این  714/0با بار عاملی  ساالن بزرگ

، وضعیت 1375سال  برعکس ها بلوكعامل، اکثر 
  مطلوبی دارند.
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  1385 سال در دوم عامل اساس بر اجتماعی توضعی بررسی -9 شکل

  
 نرخ شاخص این عامل، چهاردر : ج) عامل سوم

زنان و بار تکفل  بیکاري مردان، بیکاري بیکاري،
است که  04/1. مقدار ویژه این عامل، اند شدهبارگذاري 

 این کند. در یمدرصد از واریانس را تبیین  06/13
 رنگ با که ارندیی دها بلوك را وضعیت بهترین عامل،

 ي،ا قهوه و قرمز رنگاند.  شده مشخص بنفش و آبی
 وضعیت که دهند یم نشان را ییها سلول وها  بلوك

 ي دهنده نشان نیز سبز يها . بلوكدارند نامساعدي
 هاي سلول در اجتماعی هاي شاخص متوسط وضعیت
  .هستند مطالعه مورد يمحدوده شهري

 ترین تأثیر را نرخ بیکاري با باردر این عامل، بیش
  دارد. 832/0عاملی 

  

  
  سوم عامل در دهش بارگذاري متغیرهاي -11 جدول

عاملی بار  ردیف  ها شاخص 
 1 بیکاري نرخ 0.832
 2 مردان بیکاري 0.731
 3 زنان بیکاري 0.621
 4  تکفل بار 0.573

  نگارندگان) محاسبات: (منبع 
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  1385 سال در سوم عامل اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی -10 شکل

  
هاي  ها بر اساس تلفیق شاخص بلوك بندي سطح

یادشده با یکدیگر  گانه سهعوامل با تلفیق : اجتماعی
به عنوان شاخص تلفیقی اجتماعی، نتایج زیر حاصل 

بلوك در  2116هاي اولیه از  شده است: بر اساس یافته
 71، تعداد 1385ي مورد مطالعه در سال محدوده
بلوك  1031درصد خیلی مطلوب،  35/3عادل بلوك م
بلوك معادل  816درصد مطلوب،  73/48معادل 

بلوك  153درصد وضعیت متوسط، تعداد  56/38
بلوك معادل  45درصد نامطلوب و تعداد  23/7معادل 

اند.  بسیار نامطلوب شناخته شده درصد 13/2
هاي داراي  عنوان بلوك هاي بنفش و آبی به بلوك

اند. در مطلوب و مطلوب شناخته شده وضعیت بسیار
ترتیب  قرمز به اي و هاي قهوه عین حال بلوك

ي وضعیت نامطلوب و بسیار نامطلوب و  دهنده نشان
هاي رنگ سبز نیز وضعیت متوسط و متعادل را  بلوك

  دهند.  نشان می
  

  

  
  1385 سال درها  عاملتلفیق  اساس بر اجتماعی وضعیت بررسی - 11 شکل
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ي اجتماعی به ها شاخص، وضعیت 1385در سال 
ي دیگر است. در این سال اکثر نقاط این محدوده ا گونه

وضعیت مطلوب دارند و هر چقدر از حاشیه به متن 
افزایش  ها شاخصشویم، کیفیت  یمشهر نزدیک 

ي نزدیک به حاشیه از لحاظ ها بلوك، برعکسیابد و  می
  دارند.وضعیت نامطلوب  اجتماعی، شاخص

  

  

  
  ها عامل تلفیق اساس بر 1385 سال در اجتماعی يها شاخص وضعیت - 12ل شک

  
  گیريو نتیجهبندي جمع

تطبیقی از نواحی شهري به خصوص  مطالعه
نشین و بررسی  یهحاشرسمی و  مناطق اسکان غیر

مانند: بررسی هاي مربوطه،  یرسیستمزها و  یستمس
ي شهري از منظر تحلیل فضایی ها بلوكتطبیقی 

ریزان و تواند برنامه یمهاي اجتماعی  يرابرناب
گذران را در اتخاذ تصمیمات و اجراي  سیاست

ها و  ينابرابري مناسب براي کاهش ها برنامه
دهی این مناطق یاري رساند. بر اساس نتایج  سامان

 هاي ينابرابرحاصل از این پژوهش که با هدف ارزیابی 
مال نشین ش یهحاشي اجتماعی در مناطق ها شاخص

ي آماري سال ها بلوكو بر مبناي اطالعات  شهر تبریز
شود که  یمانجام شده است، مشاهده  1385 – 1375

ي مورد  محدودهاز نظر اجتماعی،  1375در سال 
برد و اکثر  یممطالعه در وضعیت نامطلوبی به سر 

ي مورد ها شاخصي مسکونی از نظر ها سلولو  ها بلوك
  ار داشتند. بررسی در شرایط نامطلوبی قر

این نامطلوبی بر اساس  1385در سال 
هاي مدیران اجرایی تا حد قابل قبولی، ارتقاي  یاستس

هاي  کمی و کیفی پیدا کرده است که بر اساس یافته
توان مشاهده کرد که این ارتقاي  یمتحقیق 

ي اجتماعی به سوي متن شهرها بوده است. ها شاخص
ي اجتماعی ها خصشا اولیه هاي یافته اساس چنانچه بر

 معادل بلوك 36 تعداد ،1375 سال در بلوك 2090 از
 1/10 معادل بلوك 311 مطلوب، خیلی درصد 73/1

 درصد 76/62 معادل بلوك 1312 مطلوب، درصد
 71/19 معادل بلوك 412 تعداد متوسط، وضعیت

 درصد 6/5 معادل بلوك 119 تعداد و نامطلوب درصد
   اند. شده شناخته نامطلوب بسیار
 در بلوك 2116 از اولیه هاي یافته اساس بر

 71 تعداد نیز 1385 سال در مطالعه مورد محدوده
 بلوك 1031 مطلوب، خیلی درصد 35/3 معادل بلوك

 معادل بلوك 816 مطلوب، درصد 73/48 معادل
 بلوك 153 تعداد متوسط، وضعیت درصد 56/38

 معادل بلوك 45 تعداد و نامطلوب درصد23/7 معادل
در پایان  اند. شده شناخته نامطلوب بسیار درصد 13/2

با تکیه      ًصرفا ذکر این نکته الزم است که نتایج حاصله 
ي مورد استفاده در پژوهش است و در ها شاخصبر 

ي ها شاخصصورت نبود مشکالت آماري و به کارگیري 
 تر، این احتمال وجود دارد که نتایج تحت تأثیربیش

  قرار گیرد. 
  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 193               1385- 1375ي زمانی  نشین شمال شهر تبریز طی بازه هاي اجتماعی در مناطق حاشیه بررسی الگوي تطبیقی گسترش نابرابري

  

 

  پیشنهادها
ي اجتماعی در مناطق ها شاخصراي ارتقاي ب
کارهایی چند در ي آتی، راهها سالنشین در  یهحاش

  شود: یمذیل ارائه 
 در رفاهی و آموزشی -بهداشتی  خدمات توسعه -

 به مهاجرت آمادگی بالقوه که روستاهایی و شهرها
  دارند. را تبریز شهر کالن حواشی

 صادياقت هاي فعالیت ایجاد براي سازي زمینه -
 طریق از مهاجران هاي ویژگی و شرایط با منطبق
 نیروي مهارت بردن باال و اي حرفه و فنی هاي آموزش

  کار.
محالت  در شهري هاي کاربري سرانه بهبود -

 هاي سرانه دادن افزایش از طریق نشین حاشیه
 با محله تجاري در آموزشی، فرهنگی، مسکونی،

 مردم. مشارکت با و دولت حمایت

 اصالح و شهر تفصیلی و جامع هاي طرح ريبازنگ -
 اقشار همه در برگیري و اجتماعی عدالت با مطابق آن

 جامعه.
 از جلوگیري و تمرکززدایی هاي سیاست اعمال -

 براي شهر تبریز يرویه بی و گسیخته لجام رشد
  افراد. تربیش مهاجرت از جلوگیري

هاي کوچک براي ایجاد  ي کارگاهایجاد و ارائه -
ال و انتقال بخشی از جمعیت فعال به سایر نقاط اشتغ
 شهر.

 فعال طریق از کودکان و زنان حقوق به ویژه توجه -
 و دهیسامان هاي طرح در آنان کردن شریک و ساختن

 محله. توانمندسازي
جلوگیري از مهاجرت به این محدوده به دلیل  -

  تراکم باالي جمعیت در این محالت.

  
  منابع
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