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 زمان گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش اولین
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 چکیدُ

 ٔحالت حبقيٝ ٌؿتطـ ٚ پيسايف. زاضز ٜٕٞطا ثٝ ضا ٔتٗسزي پيبٔسٞبي ٚ تجٗبت ذٛز فعايٙسٜ ٘طخ ثب قٟط٘كيٙي

 خسائي ٞبي ٌي ٚيػ اظ ٘كيٙي حبقيٝ ٖجبضتي ا٘س. ثٝ ٖٛاضو ايٗ خّٕٝ اظ غيطضؾٕي ٞبي ٌبٜ ؾىٛ٘ت ٚ ٘كيٗ

يىي اظ ٚيػٌي ٞبي ثبضظ ٔٙبَك حبقيٝ ٘كيٗ تٕطوع فمط زض ايٗ ٔٙبَك ٔي ثبقس. اظ  اؾت. ايطاٖ قٟطي ضقس ٘بپصيط

ي فمط زض ٔٙبَك حبقيٝ ٘كيٗ ٚ اضائٝ ي ضاٞىبضٞبيي ثطاي وبٞف آٖ ٔي ثبقس. ضٚـ ايٙطٚ ٞسف ايٗ ٔمبِٝ اضظيبث

تحّيّي ٚ ضٚـ خٕٕ آٚضي اَالٖبت وتبثرب٘ٝ اي ٚ ٔيسا٘ي ٔي ثبقس. يبفتٝ ٞبي پػٚٞف  –تحميك اظ ٘ٛٔ تٛنيفي 

 ٘ٓبْ زض بظيؾ ٘بثطاثط فطآيٙسٞبي ٔحهَٛ فًبيي، آِٛزٌي ٚ ٘كيٗ قٟطٞب حبقيٝ ٔٙبَك ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٌؿتطـ

 ظٔيٙٝ ثّىٝ ٔي قٛز، ٔٙدط ا٘ساظ چكٓ آِٛزٌي ثٝ تٟٙب ٘ٝ حبقيٝ ٘كيٗ ٔٙبَك زض فمط تٕطوع. اؾت زاضي ؾطٔبيٝ ٞبي

٘تبيح تحميك ٘يع ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ حبقيٝ ٘كيٙي ثب فمط ضاثُٝ ٔؿتميٕي  .وٙس ٔي فطاٞٓ ٘يع ضا خٙبيت ٚ خطْ افعايف

ٞبي وبِجسي، اختٕبٖي ٚ التهبزي زض فمط ثٝ ؾط ٔي ثط٘س. اظ خّٕٝ ي  زاضز. ٕٞچٙيٗ حبقيٝ ٘كيٙبٖ اظ ٘ٓط قبذم

 ٘بأٙي ٚ ايٗ ٖٛأُ ٔي تٛاٖ ثٝ ثي ؾٛازي، ثيىبضي، ٘جٛز أىب٘بت ٚ ذسٔبت ٔٙبؾت زض ايٗ ٔٙبَك ٚ ٕٞچٙيٗ تعِعَ

 فطزي ٘بْ ثطز. -قرهي اٖتجبضي ٚ ٘بأٙي ٞبي پكتٛا٘ٝ اظ ثطذٛضزاضي زض

 ٘كيٗ، فمط قٟطي، ضاٞىبضٞب، قٟط تجطيع. : ٔٙبَك حبقيٍٝاشگاى کلیدی
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 هقدهِ

 ٔكىالت ضقس، حبَ پسيسٜ زض ايٗ ٚ قسٜ قٟطي فمط افعايف ثبٖث ؾْٛ خٟبٖ وكٛضٞبي زض ٘كيٙي قٟط ؾطيٕ ضقس

 وكٛضٞب، ايٗ اختٕبٖي ٔكىالت ٟٕٔتطيٗ يىي اظ وٝ َٛضي ثٝ .اؾت آٚضزٜ ٚخٛز ثٝ ٞب وكٛض ايٗ ثطاي ضا فطاٚا٘ي

 ثكط تبضيد زض ؾبَ ٘رؿتيٗ ، 2007 ؾبَ .(12: 1382ثبقس )ٞبزيعازٜ،  آٖ ٔي ٌؿتطـ ثٝ ضٚ ضٚ٘س ٚ ٘كيٙي حبقيٝ

 ؾبوٗ خٕٗيت تٗساز ٌصض ؾبَ، قبٞس ٕٞيٗ زض ٚ ا٘س ثطزٜ ؾط ثٝ قٟطٞب زض خٟبٖ خٕٗيت اظ ٘يٕي اظ ثيف وٝ اؾت

 ٔي ٘تيدٝ ضٚ ايٗ اظ. "ط٘كيٗ٘فط قٟ ؾٝ ٞط اظ ٘فط يه" ايٓ، ثٛزٜ ٘فط ٔيّيبضز يه ٔطظ اظ قٟطي فطٚزؾت ٘ٛاحي

 وٙٛ٘ي، ٘بُّٔٛة ضٚ٘س نٛضت تساْٚ زض وٝ اؾت خٟب٘ي ي تٛؾٗٝ چبِكٟبي ثعضٌتطيٗ اظ فمط قسٖ قٟطي ٌيطيٓ،

 .(Un- Habitat, 2007) قس ذٛاٞس قٟطي فطٚزؾت ٘ٛاحي ؾبوٗ ٘فط ٔيّيبضز زٚ قبُٔ آتي، ي زٞٝ ؾٝ َي

 ٘بثطاثطي چٖٛ پيبٔسٞبيي وٝ .(Fay, 2005:1) ٕٞطاٜ اؾت ٝتٛؾٗ ٚ التهبزي ضقس ثب ٕٔٗٛالً قٟطؾبظيٕٞچٙيٗ 

 ٖسْ َجمبتي، اذتالف ٚ ٘بثطاثطي ٔحيُي، ظيؿت ثحطاٟ٘بي خٙبيت، ٚ خطْ ٚ فؿبز افعايف فمط، اختٕبٖي، ٞبي

 زض ٔيتٛاٖ ضا... ٚ ضؾٕي غيط اؾىبٖ ٔؿىٙي، ثي ٚ ٔؿىٙي ثس ٔبزضاٖ، ٚ وٛزوبٖ ظٚزضؼ ٔيط ٚ ٔطي اختٕبٖي، تأٔيٗ

 ٚ زضآٔس وٓ وكٛضٞبي اٞساف اظ ٟٕٔتطيٗ يىي ٚالٕ زض ٚ خٟب٘ي، ٍ٘طا٘ي يه فمط وبٞف .قس ٔتصوط بِتل ايٗ

٘كأت  قٟطي پيچيسٜ ؾيؿتٓ ثط حبوٓ ٔىب٘يؿٕٟبي اظ فمط . (Simler, 2003:1)اؾت إِّّي ثيٗ ٔؤؾؿبت ٔبِي

 اظ ايٗ ٔؿأِٝ. اؾت قسٜ آٖ ستكسي ؾجت ٘بثطاثطي، وبٞف ثٝ خبي ؾْٛ خٟبٖ وكٛضٞبي زض ٔىب٘يؿٕٟب ايٗ ٔيٍيطز،

 ٔٛضز ضا ا٘ؿبٖ ٕٞٛاضٜ ظ٘سٌي ٚ ثٛزٜ پبيساض تٛؾٗٝ ثطاي ٔب٘ٗي فمط. إٞيت اؾت حبئع اختٕبٖي ؾيبؾت اتربش ٘ٓط

 1970 زٞٝ زض زاقت، تٛؾٗٝ تأويس التهبزي ذٌُٛ ثط ثيكتط اثتسا زض وٝ ٔتحس ؾبظٔبٖ ُّٔ. اؾت زازٜ لطاض تحسيس

 ٚ ٔتٗسز فمط زاليُ .(225: 1384) لب٘ٗي ضاز،  زاقت ُٔٗٛف اختٕبٖي تٛؾٗٝ ٚ مطف ثٝ حصف ضا ذٛز تٛخٝ وبٖ٘ٛ

 ٕٞٝ ثٝ ثبيس ثٙبثطايٗ،( غيطٜ ٚ تحهيالت تِٛيس زضآٔس، ؾالٔتي، ثٟساقتي، ذب٘ٛاضي، ٔحيُي، ٖٛأُ) ا٘س ٔطتجٍ ٞٓ ثٝ

 ظيبزي حسٚز تب ذٛز ٝو ٘كيٙي حبقيٝ ٘كيٙي اؾت. حبقيٝ يىي اظ اثطات فمط، .پطزاذت ٕٞبًٞٙ َٛض ٖٛأُ ثٝ

 ٞٛيت ثيؿٛازي، فطٍٞٙي، قغُ،تٗبضو ٘ٛٔ التهبزي، فمط چٖٛ پبضأتطٞبيي تبثيط تحت زاضز، ٟٔبخطت زض ضيكٝ

 يبثس ٔي تدّي قٟطي ٔؿبيُ حبز يبپيبٔسٞ اظ ثطذي لبِت زض ٖٛاضيف وٝ اؾت وٙتطَ فمساٖ ٚ فطٍٞٙي لٛٔي،

(Dwyer, 1978: 9). ٝا٘س ٘تٛا٘ؿتٝ ٖٛأّيثب تٛخٝ ثٝ  ِٚي زاض٘س ؾىٛ٘ت قٟط زض وٝ ٞؿتٙس وؿب٘ي ٘كيٙبٖ حبقي 

 : 1364 زضوٛـ، )ٖبثسيٙي ٌطز٘س ٔٙس ثٟطٜ قٟطي ذسٔبت اظ ٚ قٛ٘س قٟط ٚفطٍٞٙي اختٕبٖي التهبزي، ٘ٓبْ خصة

 ِٚي. قٟطٞبؾت زض ٘كيٙي حبقيٝ ٔٙبَك ضقس ٚ زٞي قىُ انّي ٖبُٔ آيس ٟٔبخطت ٔي ٘ٓط ثٝ چٝ اٌط .(137

 زض التهبزي فمط ّٖت ثٝ وٝ ثبقٙس ٔي قٟط ٕٞيكٍي ؾبوٙيٗ ٘كيٙبٖ اظ حبقيٝ ثركي وٝ تاؾ ايٗ ٚالٗيت

 اظ ثًٗبً وٝ ٚاحسٞبيي. وٙٙس ٔي ظ٘سٌي ؾٕي غيطض ٞبي ٌبٜ ؾىٛ٘ت ٚ غيطٔتٗبضف، غيطاؾتب٘ساضز ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي

 ذهٛنيبت ايٗ ثب ضا ٙي٘كي آثطأع حبقيٝ چبضِع .ثبقٙس ٔي ٔحطْٚ ضفبٞي ٚ ّٔعٚٔبت ثٟساقتي ٚ أىب٘بت حسالُ

 اظزيبز ٚ تطاوٓ زضٔب٘ي، ذسٔبت ٖطنٝ ٘بضؾبئي ٚيطا٘ي، آٖ وٝ زض قٟط اظ ثركي يب ٚ ؾبذتٕبٖ: وٙس ٔي تٗطيف

 ٔي قٛز ٔي زيسٜ ؾيُ ٘ٓيط َجيٗي ٖٛاضو اظ ٘بقي ٚ ذُطات الظْ آؾبيف فمساٖ ٔؿىٛ٘ي، ٚاحسٞبي زض خٕٗيت

 ثعضي قٟطٞبي ثب ثيكتط ٘كيٙي حبقيٝ ىٝايٙ ٚخٛز طفي ٌطزز. ثبٔٗ ٘كيٙي ظاغٝ ُٔٙمٝ يب ٚ ظاغٝ نٛضت ثٝ تٛا٘س

 وٝ ظٔب٘ي ٘يع نٙٗتي خٛإٔ ثّىٝ ٘يؿت خٛإٔ ايٗ ذبل تٟٙب ٔكىُ ايٗ ِٚي اؾت، ذٛضزٜ پيٛ٘س ؾْٛ خٟبٖ
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 ٔكىُ ثب زاقت، لطاض ثباليي ؾُح زض قٟط ثٝ ضٚؾتب ٟٔبخطت ٘طخ ٚ ٌصاقتٙس ؾط پكت ضا قسٖ نٙٗتي ٔطاحُ

 ٔطٚض ثٝ ضا ذٛز ا٘س تٛا٘ؿتٝ وٝ ٟٔبخطاٖ ثٛز اي ٌٛ٘ٝ ثٝ وكٛضٞب ايٗ ثبفت ِٚي ا٘س ثٛزٜ ٔٛاخٝ يع٘ ٘كيٙي حبقيٝ

 .ثطؾب٘ٙس حسالُ ثٝ خٛإٔ ايٗ ضا زض ٘كيٙي حبقيٝ ٔكىُ ٚ وٙٙس قٟط اختٕبٖي ٚ التهبزي ٞبي فٗبِيت خصة ظٔبٖ

 اِٚيٗ. اؾت ثٛزٜ 1350 ٚ 1340 بيٞ زٞٝ زض آٖ قست ٚ ٌطزز ثطٔي 1300 ؾبَ ثٝ زضايطاٖ ٘كيٙي حبقيٝ ؾبثمٝ

 ٘كيٗ آِٛ٘ه اختٕبٖبت ضقس ٚ ٌؿتطـ ٔدٕٛٔ زض أب ٌطزز ثطٔي 1311 ؾبَ ثٝ تٟطاٖ زض ٘كيٗ اختٕبٖبت آِٛ٘ه

 ثب ٕٞطاٜ ٌصقتٝ، ضغيٓ زض. ٌطزز ثطٔي ثٗس ثٝ 1355 ؾبَ اظ ذهٛل ثٝ ، 1332 ٔطزاز 28 وٛزتبي آٔطيىبيي اظ ثٗس

 ٚ تٟطاٖ قٟط زض ذهٛل ثٝ قٟطٞب ثٝ خٕٗيت حطوت وكبٚضظي، ضفتٗ ثيٗ اظ ْبٞطي وكٛض قسٖ نٙٗتي

 ؾطيٕ حطوت ايٗ يبفتٗ ؾطٖتٕٞطاٜ ثٛز.  ثٛز، ٔؿتمط آٖ زض نٙٗتي ٞبي اوثط فٗبِيت وٝ وكٛض، ثعضي قٟطٞبي

 پٙبٍٞبٞي وطزٖ پيسا ثطاي ٟٔبخطيٗ تب قس ٔٛخت ثٛزٜ تٛاْ التهبزي ٟٔبخطيٗ فمط ثب وٝ قٟطٞب ثٝ ضٚؾتبيي خٕٗيت

 ثٝ ٌطٜٚ ايٗ. ثيبٚض٘س ضٚي غيطاؾتب٘ساضز ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي ٚ اَطاف قٟطٞب ثٝ اؾت، ثكط اِٚيٝ ٘يبظٞبي اظ ٝو

 پسيسٜ ايٗ پطزاذتٙس قٟطٞب زض ٘كيٙي آِٛ٘ه ٚ ٘كيٙي حبقيٝ ضقس فعايٙسٜ ٚ قىٍّيطي ثٝ قٟطي فمطاي إً٘بْ

 ضقس ٚ ٘كيٙي حبقيٝ ًُٔٗ ثب ٖ٘ٛي ٝث وكٛض قٟطٞبي ثّىٝ اوثط ٘جٛزٜ ايطاٖ ثعضي قٟط چٙس ٚ تٟطاٖ ٔرتم

 .(1369 ظاٞسا٘ي، ،ظاٞس1367؛قىٛئي،  1383 ) پيطاٖ، ا٘سثٛزٜ ٔٛاخٝ  غيطضؾٕي ٞبي ؾىٛ٘تٍبٜ

 تحقیق ضرٍرت ٍ اّویت

 حبيط ٖهط اختٕبٖي ٞبي پسيسٜ فطاٌيطتطيٗ اظ يىي ٚ ؾطيٕ قٟط٘كيٙي ٞبي زؾتبٚضز اظ يىي ٖٙٛاٖ ثٝ أطٚظٜ فمط،

ثٙبثطايٗ پطزاذتٗ ثٝ ايٗ ٔجحث ضا يطٚضتي اختٙبة ٘بپصيط  ٔيٍطزز، افعٖٚ ضٚظ آٖ إٞيت ضٚ ٗاي اظ. قٛز ٔي ُٔطح

ضؾٕي تدّي فًبي ٘بثطاثطي زض تٛظيٕ أىب٘بت ٚ فطأٛـ قسٖ ؾبوٙيٗ ايٗ ٔي ؾبظز. ٕٞچٙيٗ ؾىٛ٘تٍبٜ ٞبي غيط

ض تٟيسؾت خبٔٗٝ ضا ٕٞٛاضٜ ٔس اختٕبٖبت تٛؾٍ ثط٘بٔٝ ضيعاٖ ٔي ثبقس ِصا خٟت اظ ثيٗ ثطزٖ ايٗ پسيسٜ ثبيس الكب

 ٘ٓط زاقت.

 رٍش تحقیق

 تٛنيفي ٘ٛٔ اظ تحميك ضٚـزض ايٗ پػٚٞف وٝ ٞسف ثطضؾي فمط زض ٔٙبَك حبقيٝ ٘كيٗ قٟطي )تجطيع( ٔي ثبقس. 

س. ثٝ َٛضي وٝ ثطاي خٕٕ آٚضي ٔٙبثٕ زض ثبق ٔي ٔيسا٘ي ٚ اي وتبثرب٘ٝ اَالٖبت آٚضي خٕٕ ضٚـ ٚ تحّيّي –

اظ ضٚـ وتبثرب٘ٝ اي ٚ اؾٙبزي ٚ ٕٞچٙيٗ ثطاي ثطضؾي فمط زض ٔٙبَك حبقيٝ ٘كيٗ قٟط تجطيع اظ ٔٛضز ٔجب٘ي ٘ٓطي 

ٕٞچٙيٗ خبٔٗٝ ي آٔبضي، ؾبوٙيٗ ٔٙبَك اؾىبٖ غيطضؾٕي قٟط تجطيع وٝ ثٙبثط  ُٔبِٗبت ٔيسا٘ي اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.

 ٞعاض ٘فط ٔي ثبقٙس. 400 اٖالْ قٟطزاض تجطيع

 هباًی ًظری

 آىٍ ابعاد  هفَْم فقر
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ثب ٖٛأُ  بتاضائٝ يه تٗطيف خبٕٔ ثٝ ٔٙٓٛض زضن ٚ ثيبٖ ٔفْٟٛ فمط قٟطي ثٝ زِيُ ٌؿتطـ ٔٛيٛٔ ٚ اضتجبَ

 التهبزي، اختٕبٖي، ؾيبؾي ٚ فطٍٞٙي ثؿيبضزقٛاض ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس. زض ٔٛضز ايٙىٝ فمط چيؿت؟چٝ اثٗبزي اظ ظ٘سٌي

حت ٘ٓطاٖ ّْٖٛ ٔطثَٛٝ اتفبق ٘ٓط ٚخٛز ٘ساضز ٚ اظ ا٘ؿبٖ ضا زض ثط ٔي ٌيطز ثيٗ خبٔٗٝ قٙبؾبٖ، التهبززا٘بٖ ٚ نب

 اظ فطاتط آٖ تٗطيف. اؾت ثٗسي چٙس ٔفٟٛٔي فمطوكٛضي ثٝ وكٛضي تفبٚت ٔكٟٛز اؾت ثٙبثطايٗ ٔيتٛاٖ ٌفت وٝ 

 وطز، َجمٝ ثٙسي ٌٛ٘ٝ ايٗ ضا تٗطيف ٔٙبثٕ ٔرتّف ٔيتٛاٖ فمط تٗطيف زض .( (Job, 2002,1اؾت غصايي ٔحطٚٔيت

 ؾبظٔبٖ ي تٛؾٗٝ ي ثط٘بٔٝ يب ثب٘ه خٟب٘ي: )ٔب٘ٙس ٔيٍيط٘س ا٘دبْ ّّٔي ٚ ثيٗ إِّّي ؾبظٔبٟ٘بي ؾٛي اظ وٝ تٗبضيفي

 ٔٛاضزي ،(ضٚا٘تطي ثٙيبز: ٔب٘ٙس) فمطقٙبؾي ترههي ثٙيبزٞبي ؾٛي اظ ٘يع ٖسٜ اي ،(وكٛضي ٞط آٔبضي ٔطاوع يب ُّٔ

 حمٛق اؾبؾي، لبثّيتٟبي اظ ٔحطٚٔيت فمط .ٔيس٘ب آوبزٔيه تٗبضيف ضا آٖ ٔيتٛاٖ وٝ اؾت وبضقٙبؾبٖ ٞبي ٘ٓطيٝ ٘يع

 زضآٔس ٔب٘ٙس ضٚظٔطٜ، ظ٘سٌي اظ خٙجٝ چٙسيٗ زض ٚ (Odekon, 2010:2)اؾت ثطاثط فطنتٟبي ٚ ا٘تربة آظازي ثكط،

  اختٕبٖي ٔحطٚٔيت پصيطي، آؾيتٝ،ياِٚ ذسٔبت ثٝ ٘بوبفي زؾتطؾي ٘بؾبِٓ، قطايٍ زض ظ٘سٌي ٌطؾٍٙي، وٓ،

 ضا فمط ، ُّٔ ؾبظٔبٖ تٛؾٗٝ ي ثط٘بٔٝ (Simler et al., 2003:1)اؾت يبفتٝ تدّّي. . .  ٚ ٘بأٙي ضأي، حك ؾيبؾي،

 ٔي ثط ضا آٔٛظـ ٚ ثٟساقت زضآٔس؛ وبفي ي ا٘ساظٜ قبذم ؾٝ آٖ ثطاي ٚ اؾت وطزٜ تٗطيف ظ٘سٌي ويفيت زض

 ٔحسٚزيتٟبي اظ ثؿيبضي ثب ضا افطاز وٝ اؾت ثٗسي چٙس پسيسٞبي قٟطي فمط .(Uzhoujie, 2003:16) قٕبضز

 :قبُٔ پيف ضٚ ٔيتٛا٘س چبِكٟبي وٙس، ٔي ضٚ ثٝ ضٚ ظ٘سٌي

 زضآٔسي؛ ٚ قغّي فطنتٟبي ثٝ ٔحسٚز زؾتطؾي -1

 ذسٔبت؛ ٚ ٔؿىٗ اظ ٔٙسي ثٟطٜ ٖسْ -2

 ذكٗ؛ ٚ ٘بؾبِٓ ٔحيُٟبي -3

 Duclosثٟساقتي ٚ آٔٛظقي زا٘ؿت حٕبيتي ٚوبضٞبي ؾبظ ٚ اختٕبٖي تأٔيٗ ذسٔبت اظ ثٟطٜ ٔٙسي ٖسْ -4

and) Araar,2006) 

 فقر شْری

ٔيالزي، فمط يىي اظ ثعضٌتطيٗ ٚ ثحث اٍ٘يعتطيٗ ٔكىالت التهبزي ٚ اختٕبٖي، زض وكٛضٞبي زض  21زض آغبظ لطٖ 

زضآٔس ؾطا٘ٝ  خٟبٖ زض فمط ُّٔك ظ٘سٌي ٔي وٙٙس ٚ زضنس اظ وُ خٕٗيت 20حبَ تٛؾٗٝ خٟبٖ ثٛز. زض حبَ حبيط 

 يت التهبز خٟب٘ي ٚ ٘طخ ضقس التهبز وكٛضٞبي ٔرتّف، ثبيس آٟ٘ب اظ يه زالض زض ضٚظ وٕتط اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ٚيٗ

ٔس ضٚظا٘ٝ آٟ٘ب اظ يه زالض وٕتط اؾت افعٚزٜ ٔي قٛز ٚ فمط ٓ وٝ ٞطضٚظ ثط قٕبض افطازي وٝ زضآايٗ حميمت ضا ثپصيطي

 ٚتجٗبت ٔٙفي حبنُ اظ آٖ، زأبٖ ايٗ لكط ٖٓيٓ ضا ٔي ٌيطز.

ثب ٚخٛز ايٙىٝ   يٗ وطٜ ذبوي ضٚظا٘ٝ وٕتط اظ زٚ زالض زضآٔس زاض٘س ٚتمطيجب ٘يٕي اظ خٕٗيت ؾبوٗ ثط ضٚي إٞچٙيٗ 

أب ثٝ ؾرتي ٚ ٔطاضت ثؿيبض ظيبز ٌصضاٖ ٔٗبـ ٔي وٙٙس. )ٌعاضـ ثب٘ه خٟب٘ي اظ  زض ذيُ فمطا لطاض  ٕ٘ي ٌيط٘س

قٟط ٘كيٙي  ٔيالزي، ٘يٕي اظ خٕٗيت ز٘يب قٟط ٘كيٗ قسٜ ا٘س. ايٗ ضقس 2002تب  1997پسيسٜ فمط زض خٟبٖ(. اظ ؾبَ 

ٚ قٟطي قسٖ ٔطزْ خٟبٖ ثرهٛل زض قٟطٞبي وكٛضٞبي زض حبَ تٛؾٗٝ اتفبق افتبزٜ اؾت. ِصا قٙبؾبيي اِٚٛيت 

ٞب خٟت تٛؾٗٝ پبيساض قٟطي ٚ ثطآٚضز ٘يبظٞبي آ٘بٖ يطٚضي ثٝ ٘ٓط ٔي ضؾس. ضؾيسٖ ثٝ تٛؾٗٝ پبيساض قٟطي ٚ 
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زي، اختٕبٖي ٚ ؾيبؾي وٝ زض چبضچٛة وّي ٚ قٟطي ثٝ يىپبضچٍي اٞساف التهب ه ثٝ ثٟجٛز ٚيٗيت فمطايٕو

. اظ ٘ٓط وبضِٚيٗ ٔبٚظض ٚ ّٞٗ ٌبضؾيب زض ثطضؾي ٔؿئّٝ  (un. Habitat, 2005: 5)ٔٙؿدٕي لطاض ٌيطز ٘يبظ زاضز

فمط قٟطي تٛخٝ ثٝ ٔٛاضز ظيط زض ضؾيسٖ ثٝ اٞساف وٝ ٕٞبٖ زضٔبٖ ثيٕبضي قٟطي ثؿيبض ثب إٞيت اؾت ايٗ ٔٛاضز 

 ٖجبضتٙس اظ:

 ٜ ٌيطي ٚ ثبظ ثيٙي ٌؿتطـ ٚ پطاوٙسٌي فمط قٟطيا٘ساظ -

 حطوت ثٝ ؾٛي اثجبت ٔبٞيت ٚ زاليُ ثٝ ٚخٛز آٔسٖ فمط قٟطي -

 قٙبذت چٍٍٛ٘ي ثمبي ذب٘ٛازٜ ٞب ي فميط ٚ قٙبذت ٔىب٘يعْ ٞبي وٙبض آٔسٖ ايٗ ذب٘ٛازٜ ٞب ثب اقىبَ -

 (undp,1996)ٔرتّف فمط

 فقر شْری ٍ اًحرافات اجتواعی

 ضٚيٟب وح اظ ، ثطذي"فمط فطًٞٙ " ٔفْٟٛ زض ِٛئيؽ، اؾىبض. اختٕبٖي ٞؿتٙس آؾيجٟبي ا٘ٛأ ٔٗطو زض ٕٞٛاضٜ فمطا

 ثٝ زازٖ فيهّٝ ثطاي اظ ذكٛ٘ت ٔىطض اؾتفبزٜ اِىّيؿٓ، ظيبز قيٛٔ ثٛزٖ، فمساٖ ذهٛني ٚاضي، اٍُ٘:  ٔب٘ٙس

 غيط اظزٚاخٟبي ؿي،خٙ ظ٘سٌي ثٝ آقٙبيي ظٚزضؼ ظ٘بٖ، ظزٖ وته وٛزوبٖ، تطثيت زض ذكٛ٘ت خؿٕب٘ي زٖٛاٞب،

قسيس  خٟتٍيطي آٔطيت، ٔٛضز زض لٛٔي قسٜ، ظٔيٙٝ ؾبظي َطز فطظ٘ساٖ ٚ ٔبزضاٖ ظيبز ٘ؿجتبً ضٚاج ٚ ٘بپبيساض، ضؾٕي

 اؾبؼ ثط تمسيطٌطايي احؿبؼ آيٙسٜ، ثطاي ضيعي ثط٘بٔٝ ٖسْ ٚ ذٛقٍصضا٘ي تٗٛيك ثطاي وٓ تٛا٘بيي ثب حبَ ثٝ ٘ؿجت

 يس ٚ ي ودطٚا٘ٝ ضفتبضٞب ٞبي ٕ٘ٛز اظ ضا...  ٚ ٔطزا٘ٝ ؾُّٝ ٚ ثطتطي ٔصوط ٝث اٖتمبز ظ٘سٌي، ٘بٌٛاض ٚالٗيتٟبي

 أطاو ثيٕبضيٟب اظ ثب ثؿيبضي فمط وٝ ٔيسا٘يٓ . اظ َطفي(60، 1380ثٛا٘سيب،  قٕطز )ٞط٘ب٘سٌٚٛٔع ٔي ثط فمطا ٞٙدبضي

 قٙبذتي ضقس ٚ ؿطزٌياف ذٛزوكي، ٚ ٚ فط٘ي قيع ٕٞچٖٛ ضٚا٘ي أطاو. زاضز ٔؿتميٓ تغصيٝ اضتجبٌ ؾٛء ٚ خؿٕي

زاض٘س  فمط ثب لٛي اضتجبٌ ٞٓ آضأي ٞب ٘ب ٚ ذكٛ٘تٟب خٙبيت ٚ ٚ خطْ اٖتيبز،: ٔب٘ٙس اختٕبٖي ا٘حطافبت وٛزوبٖ فميط،

 .(107-97، 1373 قىٛئي،)

 اثطات وّي فمط قٟطي -1ٕ٘ٛزاض قٕبضٜ 
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Sorce: Bahroglu and Kessides, 2002:128. 

 فقر شْری ٍ هسکي

 ٚ ٔؿىٗ ٚظاضت) اؾت آٔسٜ وكٛض غيطضؾٕي ؾىٛ٘تٍبٟٞبي ؾبٔب٘سٞي ٚ تٛإ٘ٙسؾبظي ّّٔي ؾٙس زض وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

 ٚ زِٚتي ٞبي ؾيبؾت ٘بضؾبيي اظ ٘بقي ٖٕسٜ َٛض ثٝ وٝ فمطاؾت اظ اي خّٜٛ غيطضؾٕي اؾىبٖ ،( 1383 قٟطؾبظي،

 ضؾٕي ثبظاض ٘جٛز زض زيٍط، ثيبٖ ثٝ. اؾت قتبثبٖ قٟط٘كيٙي زضٌصاض زضآٔس وٓ الكبض ٔؿىٗ ٘يبظ ثٝ تٛخٟي ثي يب

 ٔهطف تٛؾٍ ضاؾبً يب ٚ غيطضؾٕي ثبظاض زض ايكبٖ تمبيبي زضآٔس، وٓ الكبض ٔبِي تٛاٖ ثب ٔتٙبؾت ٔؿىٗ ٖطيٝ

 ٘ٛاحي زض قٟطي فمط ؾبٖ، ثسيٗ. قٛز ٔي زازٜ پبؾد - وباليي غيط تِٛيس ٚ ٔٗيكتي التهبز اظ قىّي زض - وٙٙسٜ

 چٙب٘چٝ وٝ اي ٘بحيٝ قٛز؛ ٔي ٔدتٕٕ( فطؾٛزٜ ٞبي ثبفت يب ٚ ضؾٕي غيط ؾىٛ٘تٍبٟٞبي اظ آٖ)  قٟطي فطٚزؾت

. ٕ٘بيس ٔي اؾيط ثيٕبضي ٚ ٌطؾٍٙي ٚ فؿبز آٖ، ٕٞطاٞبٖ ٚ فمط ٘بپصيط ٌطيع چطذة زض ضا ؾبوٙبٖ ، قٛز ضٞب ذٛز ثٝ

 قٟطي مطف انّي اظ ٚيػٌيٟبي يىي ُٕٔئٗ ٚ أٗ ٔؿىٗ ثٝ زؾتطؾي ٖسْ .ٌيطز ثطٔي زض ضا قٟطي فمط ٔؿىٗ، فمط

 زض ٟٕٔي تأثيط ظٔيٗ ليٕت. ٔيكٛز ثطاي ٔٗيكت اٖتجبض تًٕيٗ ثبٖث وٝ اؾت ِٔٛس تطيٗ زاضايي ٟٔٓ ٔؿىٗ. اؾت

 ويفيت ٚ ٚ وٕيت ،ٔيٍطزز ظٔيٗ ضؾٕي غيط يب ٚ غيط لب٘ٛ٘ي ثبظاضٞبي تٛؾٗٝ ثٝ ٔٙدط وٝ قطايُي زاضز، تأٔيٗ ٔؿىٗ

 ٔبِه وٝ وٝ وؿب٘ي زٞس ٔي ٘كبٖ تحميمبت  (Wratten, 1995:10).ٔيىٙس تًٕيٗ ضا ٔؿىٗ ثٝ زؾتطؾي لبثّيت

 (Lceland, 2005: 26).  آيس ٔي پبييٗ ٘عزقبٖ زض ٘يع فمط قٛ٘س ٘طخ ٔي ذٛز اقغبَ تحت ٔؿىٗ

 ٍیصگی ّای فقر شْری

 اؾت؛ ثيىبضي ثبال پبييٗ، زؾتٕعز وٓ، ٟٔبضت فميط قٟط زض 

 ُؾت؛ا اختٕبٖي ثيٕٝ ٞبي ثسٖٚ ٚ غيطضؾٕي ثرف زض اغّت وبض ٔح 

 اؾت؛ ٔطتجٍ ئُ اختٕبٖي ٔؿب ثب وٝ اؾت ثعضٌي ٔكىُ خٛا٘بٖ ثيىبضي 

 اختٕبٖي أٙيت ٘جٛز. 

 ٔحسٚز ثٝ زؾتطؾي پبييٗ، اثٙيٝ ويفيت ظيطؾبذت، پطاظزٞبْ، فمساٖ ٞبي ظاغٝ زض ظ٘سٌي َٕٔٗٛ َٛض ثٝ

 ٔكرهٝ اظزيٍط (Baker, 2009)اؾت فميط قٟطٞبي اظ ٚيػٌيٟبي لب٘ٛ٘ي غيط ٞبي ظٔيٗ تهطف ذسٔبت،

 ٔؿبئُ اظ اؾت وٝ پبييٗ ثٟساقتي أىب٘بت ثٝ زؾتطؾي ثيؿٛازي، ثٟساقت ٚ وٕجٛز وٓ، زضآٔس فميطاٖ ٞبي

 .( (Moser et al ,1996:9اؾت ٌطفتٝ فطٍٞٙي ضيكٝ ٚ ؾيبؾي اختٕبٖي، التهبزي،

 فقر شْری در هٌاطق حاشیِ ًشیي

يف ضٚ ثٝ ٌؿتطـ خبٔٗٝ ثكطي، ظاغٝ ٞب ثب چبِف ٞبي پ طوع اؾىبٖ ؾبظٔبٖ ُّٔ ٔتحس يىي اظثٙب ثٝ ٌعاضـ ٔ

ؾىٛ٘تٍبٜ ٞبي غيط ضؾٕي اؾت زض ايٗ ٌعاضـ فمط قٟطي يىي اظ زاليُ ٟٔٓ ايدبز چٙيٗ ٔٙبَمي شوط قسٜ اؾت 

ٔيالزي ثطاي اِٚيٗ ثبض اضظيبثي خٟب٘ي  ٚ ثطآٚضز ؾىٛ٘تٍبٜ ٞبي ٔٙبَك فميط ٘كيٗ قٟطي زض  2003ِصا زض ؾبَ 

اغّت فمطاي قٟط٘كيٗ زض ٘ٛاحي  .(un. Habitat 2005: 11) ز تٛخٝ لطاض ٔيٍيطزؾُٛح ٘بحيٝ اي ٚ خٟبٖ ٔٛض

پطخٕٗيت ٚ غيط ثٟساقتي ظ٘سٌي ٔيىٙٙس ٚ ؾبوٗ ذطاثٝ ٞب ٞؿتٙس ٚ اغّت ٞٓ ثٝ ؾبظٔبٟ٘بي انّي ٚ ذسٔبتي 
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 ثٝ ًٖٛيت  زؾتطؾي ٘ساض٘س. آٟ٘ب ٔدجٛض ٔي قٛ٘س زض ٔىبٟ٘بي غيط ٔدبظ ٚ غيط ضؾٕي ظ٘سٌي وٙٙس ظيطا ٕ٘ي تٛا٘ٙس

أالن ضؾٕي ٚ ثٍٙبٜ ٞبي تٟيٝ ٔؿىٗ زضآيٙس. ثٝ زِيُ ايٙىٝ قيٜٛ ثٍٙبٜ ٞبي ٔب، تٙٓيٓ قسٜ ٚ ؾبظٔبٖ يبفتٝ اؾت 

ضؾٕي ٚ غيط ٔدبظ ٘ٛاحي ٔمبثُ، ثٍٙبٜ ٞبي تٟيٝ ٔؿىٗ غيط فمطا اظ اضائٝ پيكٟٙبز ثطاي آٟ٘ب زض ايٗ ثبظاضٞب ٘بتٛا٘ٙس زض

ضؾٕي ظٔيٗ ٚ ايٗ حبَ ثٍٙبٜ غيط٘يبظٞبي ٔحبفٓتي آٟ٘ب آٔبزٜ قسٜ ا٘س. ثب  پطخٕٗيت ٚ وثيف ٔكرهب ثطاي يبفتٗ

ٔؿىٗ ٞب ٔب٘ٙس ثبظاضٞبي غيط ضؾٕي زيٍط  ٔٛضز ثٟطٜ ثطزاضي لطاض ٌطفتٝ ٚ ايٗ أط پيبٔسٞبي ٔٙفي فطاٚا٘ي ثٝ ز٘جبَ 

زض ََٛ ؾبحُ ) يٙٝ حبقيٝ اي٘رؿتيٗ ٚ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘ب ايٗ اؾت وٝ ؾىٛ٘ت غيط ضؾٕي اغّت زض ظٔ زاقتٝ اؾت.

( ا٘دبْ ٔي پصيطز ٚ ٔؿتٗس ايدبز ٚ آقغبِٟب ضٚزذب٘ٝ ٞب، ذٍ ضاٜ آٞٗ، قيت زأٙٝ ٞب ٚ ثط ضٚي، يب ٘عز ظثبِٝ ٞب

ثاليبي َجيٗي يب ثيٕبضي ٞبي ا٘ؿب٘ي اؾت ٕٞچٙيٗ اغّت  ايٟٙب غيط لب٘ٛ٘ي ا٘س ٚ ٔطزٔي وٝ زض آٟ٘ب ظ٘سٌي ٔي وٙٙس 

يٗ آٟ٘ب ثٝ ّٖت ٚيٗيت غيط ٔدبظقبٖ، اغّت آٔبزٌي ٕٞىبضي ثب ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ذسٔبت أٙيت تهطف ٘ساض٘س ٕٞچٙ

آة ِِٛٝ وكي، ثطق، اؾتفبزٜ اظ فبيالة ٚ اظ زفٕ ظثبِٝ )ثبظ يبفت ٔٛاز( ثٝ  انّي ٘ٓيط ٔدٕٖٛٝ ٞبي )ؾيؿتٓ ٞبي(

بي ضؾٕي، اغّت ثب پطزاذت . آٟ٘ب ثبيس ايٗ أىب٘بت ضا اظ ثبظاضٞٚؾيّٝ ؾبظٔبٟ٘ب ٚ ٕ٘بيٙسٌيٟبي  زِٚت ضا ٘ساض٘س

ٚ اليب٘ٛؾيٝ ٘كبٖ  زازٜ اؾت وٝ فمطا  ٔجّغي ذيّي ثيكتط اظ ٌطٜٚ ٞبي پطزضآٔس تط تٟيٝ وٙٙس. ُٔبِٗبت چٙس قٟط آؾيب

ٚٞبي ثب زضآٔس ثبالتط ٔي پطزاظ٘س تب پٙح ثطاثط ثيكتط اظ ٌط ثطاي زؾتطؾي غيط ضؾٕي ثٝ وبالٞب ٚ ذسٔبت ٖٕٛٔي، زٚ

اؾىبٖ غيط ضؾٕي ضاٜ يبفتٗ ؾط پٙبٜ ثطاي . (2000هبزي آؾيب ٚ اليب٘ٛؾيٝ ؾبظٔبٖ ُّٔ،وٕؿيٖٛ اختٕبٖي، الت)

تٟيسؾتبٖ زض ٍٞٙبٔي اؾت وٝ لٛاٖس ٚ ثبظاض ضؾٕي ضاٜ آٟ٘ب ضا ثطاي زؾتيبثي ثٝ ٔؿىٗ ٔتٗطف يب ٔؿىٗ زاضاي 

، ؾّت أىبٖ ثٟطٜ يٛاثٍ ٘بزضؾت قٟطي .(89: 1379)اَٟبضي، وٕبَ  پطٚا٘ٝ، خٛاظٞب ٚ ؾٙسٞبي ضؾٕي ثؿتٝ اؾت

ٔٙسي اظ ظٔيٗ قٟطي، ٚاْ ثب٘ىي ٚ يبضا٘ٝ ٞبي ٔطثٌٛ زض ثط٘بٔٝ ضيعي ٞبي قٟطي ٚ ٔؿىٗ ثبٖث تٙعَ خبيٍبٜ 

التهبزي ٚ اختٕبٖي وٓ زضآٔسٞب ٚ ٔحطْٚ قسٖ يب َٛال٘ي ٌكتٗ ضٚ٘س اضتمبي آٟ٘ب ٚ تٛؾٗٝ خبٔٗٝ قسٜ اؾت. پؽ 

بٖ غيط ضؾٕي زض ثؿيبضي اظ وكٛضٞب ي خٟبٖ ثرهٛل خٟبٖ ثٝ َٛض وّي ٔيتٛاٖ چٙيٗ اْٟبض ٘ٓط ٕ٘ٛز وٝ اؾى

وٕتط تٛؾٗٝ يبفتٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ٘كبٖ ثبضظي اظ فمط زض ٔٙبَك قٟطي  زض حبَ ٌؿتطـ اؾت ٚ ثبيؿتي تالقٟب ثطاي 

ا٘دبْ قٛز. تالقٟبي ُٔٙمٝ اي ثبيس ثب حٕبيت اظ  تالقٟب زض ؾُح وكٛض ٕٞطاٜ  وبٞف  فمط زض ؾُح ّٔي ٚ ٔحّي 

ٜ ثط ايٗ تالقٟب ٔي ثبيس ثط ّٖٕىطز ٞبيي وٝ ٕ٘ي تٛا٘ٙس زض ؾُح ّٔي نٛضت پصيط٘س ٔثُ ٔجبزِٝ اَالٖبت قٛز. ٖالٚ

 زض ؾُح ُٔٙمٝ اي ٔتٕطوع ٌطز٘س. ثب زض ٘ٓط ٌطفتٗ ايٗ زٚ ٔٗيبض ّٖٕىطزٞبي ُٔٙمٝ اي ظيط پيكٟٙبز ٔي قٛ٘س.

حيح ٔبٞيت فمط قٟطي يبضي تٗطيف زٚثبضٜ قبذهٟبي فمط قٟطي وٝ ٔؿئٛالٖ ضا ثطاي قٙبذت ٚ زضن ن .1

 وٙٙس.

تهٛيت قجىٝ ٞبي اضتجبَي ٌؿتطـ تجبزَ تدطثيبت ٚ اَالٖبت زض ظٔيٙٝ فمط  ٚ تطٚيح ذالليتٟب: ٔؿتٙس ؾبظي .2

 زِٚتي ٚ ٔٛؾؿبت پػٚٞف ٚ آٔٛظـ.قٟطي زض ٔيبٖ ؾبظٔبٖ ٞبي زِٚتي ٚ غيط 

 ٖسْ تٕطوع ٚ ايدبز حىٛٔت ٔحّي ثط پبيٝ اختٕبٖبت ٘يبظٔٙس. .3

ٔسيطيتي ٚقجىٝ ٞبي اضتجبَي ، أٙيتي، اختٕبٖي، اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضي اَالٖبتي زض حىٛٔت ٞبي ؾيؿتٓ ٞبي  .4

 ّٔي.
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ُطاضي، ي ّٔي ٚ ٔحّي حَٛ ٔحٛض ٔٛيٖٛبت ائصاوطات  تطٚيدي ٚ ثحث ٔيبٖ تٗييٗ وٙٙسٌبٖ ذٍ ٔك .5

 ضٞيبفتٟب، ذٍ ٔكي ٞب ٚ اؾتطتػيٟبيي ثطاي وبٞف فمط.

چٖٛ ٖسْ تٕطوع ٚ تفٛيى )ٚاٌصاضي(، ٔكبضوتٟبي ٔيبٖ ؾبظٔبٖ ٞبي َطفساضي اظ ٔٛيٖٛبت ٚ ٔمِٛٝ ٞبيي  .6

وٕيؿيٖٛ التهبزي اختٕبٖي آؾيب ٚ اليب٘ٛؾيٝ قٟطي، أٙيت تهطف ٚ حىٛٔت ٔٙبؾت )فميط ٚ زيٍط افطاز 

 (2000ؾبظٔبٖ ُّٔ،

 هحدٍدُ ی هَرد هطالعِ

 تحٛالت زؾترٛـ خٕٗيتي ِحبِ اظ اذيط زٞٝ چٙس َي زض ايطاٖ قٕبِغطة ضقس لُت ٖٙٛاٖ ثٝ تجطيع قٟط

 ضقسي ٘طخ ثب ٘فط 1398060 ثٝ 1319 ؾبَ زض ٘فط 213542 اظ قٟط ايٗ خٕٗيت َٛضيىٝ ثٝ. اؾت ثٛزٜ چكٍٕيطي

ا٘دبْ ٌطفتٝ خٕٗيت  1390ٕٞچٙيٗ زض آذطيٗ ؾطقٕبضي وٝ زض ؾبَ  .اؾت ضؾيسٜ 1385 ؾبَ زض زضنس 84/2 ثطاثط

 تجطيع خٙٛة ٚ غطثي قٕبَ ٚ قٕبَ ٞبي ثرف زض ٖٕسٜ َٛض ٝث ٘كيٙبٖ ٘فط ثٛزٜ اؾت. حبقيٝ 1494998ايٗ قٟط 

 چٙسيٗ. ا٘س زازٜ تجطيع چٟطٜ ثٝ لٛاضٜ ثس ٔٙٓطٜ ٔتٗبضف، غيط ٚ اي ؾّيمٝ ؾـبظٞـــبي ٚ ؾبذت ثب ٚ ٌعيسٜ اؾىبٖ

 ٖ،ٔبضاال ٖجبؾي، وكتبضٌبٜ، آثبز، زازاـ آثبز، ذّيُ آثبز، يٛؾف ؾيالة، ٞبي ٔحّٝ ا٘تٟبي خّٕٝ اظ قٟط ايٗ ُٔٙمٝ

 400 حسٚز ثٛزٖ زاضا ثب تجطيع قٟط. اؾت تجطيع ٘كيٙبٖ حبقيٝ تدٕٕ ٖٕسٜ ٔطاوع اظ آذٕبليٝ ٚ الِٝ َبِمب٘ـي، حبفّ،

 زازٜ اذتهبل ذٛز ٘بذٛا٘سٜ قٟطٚ٘ساٖ اظ ثرف ايٗ ثٝ ضا ٔؿىٛ٘ي ٚاحس ٞعاض 70 تٗساز ٘كيٗ، حبقيٝ ٘فط ٞعاض

 .قٛ٘س ٔي قبُٔ ضا ٚ٘ساٖقٟط% 30 حسٚز قٟط وُ خٕٗيت ثب ٔمبيؿٝ ٔمبْ زض. اؾت

 هَقعیت هٌاطق حاشیِ ًشیي در شْر تبریس -1شکل شوارُ 

 

 بحث اصلی ٍ یافتِ ّا
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ٕٞچٙيٗ ٔحالت فميط٘كيٗ ٘كيٙي قتبثبٖ ْبٞط قسٜ اؾت. يىي اظ ٔؿبئّي اؾت وٝ ثب ضقس قٟطاؾىبٖ غيطضؾٕي 

ثسٖٚ ٔدٛظ ٚ ٘بٔتٙبؾت ثب اغّت ثٝ نٛضت غيطضؾٕي زض قٟط ٌؿتطـ يبفتٝ ا٘س ٚ اغّت ؾبذت ٚ ؾبظ آٟ٘ب 

ٔٗيبضٞبي قٟطؾبظي اؾت، اظ حمٛق قٟطٚ٘سي تحت ٖٙٛاٖ حمٛق اؾبؾي وٓ ٚ ثيف ثطذٛضزاض٘ٙس ٚ ثٝ ؾرٙي ثٝ 

٘يع ٕٞچٖٛ ثيكتط قٟطٞبي ايطاٖ ايٗ  قٟط تجطيعذٛثي ٘تٛا٘ؿتٝ ا٘س خصة ٘ٓبْ التهبزي ٚ اختٕبٖي قٟط قٛ٘س. زض 

٘يع ٔكبٞسٜ ٔي قٛز، ٔٙبَك اؾىبٖ غيطضؾٕي زض  1چٙب٘چٝ زض قىُ قٕبضٜ . ثٝ َٛض پطاوٙسٜ ٌؿتطـ يبفتٝ ا٘س ٔٙبَك

ٞؿتٙس وٝ قٟط  كيٙبٖ ذٛز زاضاي چبِف ٞب ٚ ٔؿبئُ ثؿيبضي. ايٗ حبقيٝ ٘ٙسٜ قسٜ ا٘سٔٙبَك ٔرتّف قٟط تجطيع پطاو

ثٗس ذب٘ٛاض زض ٔكبٞس ٔي وٙيٓ تطاوٓ خٕٗيت ٚ  3ٚ  2تجطيع ضا ٘يع ثب چبِف ٞبيي ضٚثطٚ ؾبذتٝ ا٘س. زض قىُ قٕبضٜ 

ايٗ ٔٙبَك ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٔٙبَك قٟط تجطيع ثيكتط اؾت. ٕٞچٙيٗ حبقيٝ ٘كيٙبٖ اظ ٘ٓط ٔٗيبضٞبي اختٕبٖي، التهبزي، 

وبِجسي ٚ فطٍٞٙي زض فمط ثٝ ؾط ٔي ثط٘س. يٗٙي ايٗ قبذم ٞب ٘ؿجت ثٝ قٟط تجطيع زض ؾُح پبييٗ تطي اؾت. زض 

بيؿٝ ي آٖ ثب ٚ ٔم ي ٚ فطٍٞٙي زض ٔٙبَك حبقيٝ ٘كيٗٚ التهبزازأٝ ٔجحث ثٝ قبذم ٞبي وبِجسي ٚ اختٕبٖي 

 .اذتطزقٟط تجطيع ذٛاٞيٓ پ

 1335در سال  تراکن جوعیتی شْر تبریس -2شکل شوارُ 

 
 

 1335بعد خاًَار شْر تبریس در سال  -3شکل شوارُ 
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  در هٌاطق اسکاى غیررسویفقر شاخص ّای فیسیکی ٍ کالبدی 

زض پٟٙٝ ٞب يب اؾىبٖ  ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي زض ذب٘ٛاض تطاوٓ قٛز، ٔي ٔالحًٝ 1 قٕبضٜزض خسَٚ  وٝ ٕٞبُ٘ٛض

 ٘فط تٗساز ٕٞچٙيٗ. اؾت ذب٘ٛاض 21/1ثب  ثطاثط تجطيع قٕبَ پٟٙٝ ثٝ ٔطثٌٛ آٖ ثيكتطيٗ ٚ ثٛزٜ يه اظ ثيف غيطضؾٕي

 اؾىبٖ غيطؾٕي بيپٟٙٝ ٞ ٔؿىٛ٘ي ٚاحسٞبي اوثط. زيٍط ثبالؾت پٟٙٝ ٞبي ثٝ ٘ؿجت پٟٙٝ ايٗ زض ٔؿىٛ٘ي ٚاحس زض

 قٟطي فبيالة ؾيؿتٓ زاضاي پٟٙٝ ٞب قٕبَ غطة ثميٝ پٟٙٝ اظ غيط ثٝ ٚ. ثطذٛضزاض ٞؿتٙس تّفٗ ٚ ٌبظ ثطق، آة، اظ

ٕٞچٙيٗ تطاوٓ ٘فط زض ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ٘يع زض ايٗ ٔٙبَك ثبالؾت ٚ اظ ايٗ ٘ٓط ٘يع زاضاي ٚيٗيت ُّٔٛثي  .ٔيجبقٙس

لسٔت ثٙب ٘يع ايٗ ٔٙبَك زاضاي ٚيٗيتي ٘بُّٔٛة ٚ ٚذيٓ ٔي ثبقٙس.  ٕ٘ي ثبقٙس. اظ ٘ٓط ويفيت ٚاحس ٔؿىٛ٘ي ٚ

ٕٞچٙيٗ زض ايٗ ٔٙبَك ويفيت ضاٟٞب ٚ ٔٗبثط پبييٗ اؾت ٚ زض ؾُح اؾتب٘ساضز قٟطي ٕ٘ي ثبقس، چٙب٘چٝ اوثط ضاٟٞب 

 ذبوي ٚ ثب تطافيه ؾٍٙيٗ ٚ ٔٗبثط ثهٛضت تًٙ ٚ ثبضيه ٚ زاضاي پّٝ ٞبي فطاٚاٖ ٔي ثبقٙس.

 ٚيػٌي ٞبي وبِجسي ٔٙبَك حبقيٝ ٘كيٗ -1 خسَٚ قٕبضٜ

ٌٛ٘ٝ ٞبي 

حبقيٝ ٘كيٗ 

 تجطيع

تطاوٓ ذب٘ٛاض 

زض ٚاحس 

 ٔؿىٛ٘ي

٘فط زض ٚاحس 

 ٔؿىٛ٘ي

ويفيت ٚاحس 

 ٔؿىٛ٘ي

لسٔت ٚاحس 

 ٔؿىٛ٘ي

آة ٚ ثطق ٚ 

 ٌبظ ٚ تّفٗ

قيٜٛ ي 

خٕٕ آٚضي 

 ظثبِٝ

ؾيؿتٓ 

فبيالة 

 قٟطي

 ٔٗبثط ضاٟٞب

% ترطيجي 60 5.9 1.21 قٕبَ تجطيع

 ٕيطيٚ تٗ

 % ٘ٛؾبظ40

تٛؾٍ  ٚخٛز زاضز ؾبَ 40

 فطغٖٛ

فبلس پيبزٜ ضٚ  زاضز ٚخٛز

ٚ زاضاي ٘فٛش 

 پصيطي پبييٗ

قيت ظيبز، 

تًٙ ٚ زاضاي 

 پّٝ

خٙٛة غطثي 

 تجطيع

ثبفت وبٔال  5.03 1.06

 ضٚؾتبيي

تٛؾٍ  ٚخٛز زاضز ؾبَ 30

 فطغٖٛ

زاضاي يه  زاضز ٚخٛز

ضاٜ ثب تطافيه 

 ؾٍٙيٗ

ثبضيه ٚ پط 

پيچ ٚ ذٓ ٚ 

 يذبو
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تٛؾٍ  ٚخٛز زاضز - پبييٗ 5.39 1.14 قٕبَ غطة

 وبٔيٖٛ

 پط ٚ ثبضيه فبلس پيبزٜ ضٚ ٘ساضز ٚخٛز

 ٚ ذٓ ٚ پيچ

 ذبوي

تٛؾٍ  ٚخٛز زاضز ؾبَ 20 پبييٗ 5.25 1.12 خٙٛة

 فطغٖٛ

 - - ٘ساضز ٚخٛز

 ٔأذص: يبفتٝ ٞبي پػٚٞف

 هٌاطق اسکاى غیررسوی در ٍ جوعیتی فقر اجتواعی 

ثٝ زِيُ زض زؾت  اؾىبٖ غيطضؾٕي پٟٙٝ ٞبي ؾبوٙبٖ اختٕبٖي ٚ خٕٗيتي ٚيػٌيٟبي زازٖ ٖ٘كب ثطاي لؿٕت ايٗ زض

 ٔي ٘كبٖ٘يع  2 خسَٚ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ 1375 ؾبَ ؾطقٕبضي اظ 1385٘جٛزٖ اَالٖبت ؾطقٕبضي 

. زاضز يت ضاخٕٗ ثيكتطيٗ غيطضؾٕي ؾىٛ٘تٍبٟٞبي ؾبوٙبٖ وُ زضنس 71 ٔٗبزَ ٘فط 173214 ثب پٟٙٝ قٕبَ زٞس

 غيطضؾٕي اؾىبٖ زيٍط پٟٙٝ ٞبي ٚ تجطيع قٟط ٔيبٍ٘يٗ اظ ثيف پٟٙٝ ايٗ زض ثيؿٛازي ٘طخ ٚ ذب٘ٛاض ثٗس ٕٞچٙيٗ

 ٘ؿجي تٗبزَ اظ ٘كبٖ أط ايٗ ٔيجبقس تجطيع ٔيبٍ٘يٗ قٟط اظ پبييٙتط غيطضؾٕي اؾىبٖ پٟٙٝ ٞبي زض خٙؿي ٘ؿجت. اؾت

 تجطيع قٟط غيطضؾٕي ؾىٛ٘تٍبٟٞبي زض ظ٘بٖ ؾٟٓ ثٛزٖ ثبال ٚ( اؾت َجيٗي 105 تب 102 ثيٗ خٙؿي ٘ؿجت) خٕٗيت

ايٗ  زض خٕٗيت تطاوٓ ثٛزٖ ثبال اظ ٘كبٖ تجطيع قٟط ثب غيطضؾٕي اؾىبٖ پٟٙٝ ٞبي زض ٘يع تطاوٓ خٕٗيت ثطضؾي. اؾت

 .اؾت پٟٙٝ ٞب

 شاخص ّای اجتواعی ٍ جوعیتی در هٌاطق حاشیِ ًشیي -2جدٍل شوارُ 

 ٕٗيتخ پٟٙٝ ٞبي اؾىبٖ غيطضؾٕي

 )٘فط(

تطاوٓ 

 خٕٗيتي*

 ٘طخ ثيؿٛازي

 )زضنس(

٘طخ ٔكبضوت 

 ظ٘بٖ )زضنس(

 ثٗس ذب٘ٛاض

 )٘فط(

 4.86 7.59 26.55 + 173214 قٕبَ تجطيع

 4.73 4.91 24.54 + 232222 خٙٛة غطة تجطيع

 4.72 6.52 22.44 - 7636 قٕبَ غطة

 4.69 5.46 22.13 + 39872 خٙٛة

 4.43 8.82 18.22  1910443 وُ قٟط تجطيع

 * ٖالٔت ٔثجت يٗٙي ايٙىٝ تطاوٓ خٕٗيتي پٟٙٝ ي ٔعثٛض ثيكتط اظ قٟط تجطيع اؾت.

 فقر فرٌّگی ٍ اقتصادی 

اظ ٘ٓط فطٍٞٙي ٚ التهبزي ٘يع ؾبوٙبٖ ٔٙبَك اؾىبٖ غيطضؾٕي زض فمط ثٝ ؾط ٔي ثط٘س، اوثط ؾبوٙبٖ ايٗ ٔٙبَك ثيىبض 

بفي ثطاي اقتغبَ زض وبضٞبي ثٟتطي ٕ٘ي ثبقٙس. ٕٞچٙيٗ اوثط يب  وبضٌطاٖ ضٚظٔعز ٞؿتٙس ٚ ٕٞچٙيٗ زاضاي ٟٔبضت و

اظ ٘ٓط فطٍٞٙي ٕ٘ي تٛا٘ٙس ذٛز ضا ثب فطًٞٙ قٟط٘كيٙي اذت س ٚ ٙايٗ افطاز ضا ٟٔبخطاٖ ضٚؾتبيي تكىيُ ٔي زٞ

ٚيٗيت ؾُح ؾٛاز ضا  4وٙٙس. ٕٞچٙيٗ اظ ٘ٓط تحهيالت ٘يع زض ٚيٗيت ُّٔٛثي ٕ٘ي ثبقٙس. چٙب٘چٝ قىُ قٕبضٜ 

ك اؾىبٖ غيطضؾٕي تجطيع زض ؾٛازي زض ثيكتط ٔٙبَ ايٗ قىُ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ٘طخ ثب تجطيع ٘كبٖ ٔي زٞس. زض قٟط

ٕٞبُ٘ٛض وٝ ايٗ قىُ ٘كبٖ ٔي زٞس اوثط ٔٙبَك قٕبَ قٟط تجطيع وٝ ثيكتط ٔٙبَك اؾىبٖ اؾت.  ٙيبييؾُح پ

 زاض٘س.غيطضؾٕي ٘يع زض ايٗ ٔحسٚزٜ لطاض زاض٘س اظ ٘ٓط ؾٛاز زض ؾُح پبييٙي لطاض 
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 1335سَادی شْر تبریس در سال ًرخ با -4شکل شوارُ 

 

 

 ًتیجِ گیری

 ٌيطي قىُ زض ٔرتّفي زاليُ وٝ اؾت خبٔٗٝ وبِجسي - فًبيي ٚيٗيت ي ثبظٌٛوٙٙسٜ ٚالٕ زض ا٘ؿبٖ ظ٘سٌي ٔحُ

 ضيعي ثط٘بٔٝ ٖسْ قٟط، ؾُح زض أىب٘بت ٘بثطاثط تٛظيٕ ٔؿىٗ، ي فعايٙسٜ ضقس: ٕٞچٖٛ زاليّي زاض٘س، ٘مف آٖ

 ٕٞٛاضٜ اؾبؼ ٕٞيٗ ثط. اؾت ٕ٘بيبٖ ؾْٛ خٟبٖ خٛإٔ ؾُح زض وٝ...  ٚ قٟطي ٔسيطيت ٘جٛز قٟط، ثب ٔتٙبؾت

ٔٙبَك اؾىبٖ غيطضؾٕي خعء آٖ ٔٙبَمي ٞؿتٙس وٝ اظ  .اؾت ٌؿتطـ حبَ زض ضٚظ ضٚظثٝ قٟطٞب ؾُح زض ٘بثطاثطي

ُّٛثي ثٝ ؾط ٔي ثط٘س ٚ فمط قٟطي زض ايٗ ٘ٓط قبذم ٞبي وبِجسي، اختٕبٖي، فطٍٞٙي ٚ التهبزي زض ٚيٗيت ٘بٔ

ٚ ثٗس ذب٘ٛاض   21/1ٔٙبَك زض ؾُح ثباليي اؾت. چٙب٘چٝ تطاوٓ ذب٘ٛاض زض ٔٙبَك اؾىبٖ غيطضؾٕي قٕبَ قٟط تجطيع 

اظ ِحبِ فطٍٞٙي زاضاي ٔٙكأ ضٚؾتبيي ٔي ثبقٙس وٝ ثبٖث ٕٞؿٛ ٘كسٖ ثب ٘فط اؾت. ٕٞچٙيٗ  86/4زض ايٗ ُٔٙمٝ 

اوثط ؾبذتٕبٖ ٞبي ايٗ ٔٙبَك زاضاي ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي ٔمبْٚ ٕ٘ي ثبقٙس ٚ ضاٟٞبي ٔي ٌطزز.  ٚيػٌي ٞبي قٟط٘كيٙي

اظ َطفي ٘طخ اقتغبَ ٚ آٖ ٞب ذبوي ثب تطافيه ؾٍٙيٗ ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٗبثط آٖ تبضيه ٚ ثبضيه ٚ پط پيچ ٚ ذٓ ٔي ثبقس. 

ٚ ا٘حطافبت زض ؾبوٙيٗ ايٗ ٔٙبَك وٝ ايٗ ذٛز ثبٖث ا٘ٛأ اذتالالت  ثبؾٛازي زض ايٗ ٔٙبَك زض ؾُح پبييٙي اؾت

زض ثيٗ ؾبوٙيٗ ايٗ ٔٙبَك ضٚ ثٝ ٚ خطْ ٚ خٙبيت ٔي ٌطزز. چٙب٘چٝ ا٘ٛأ ا٘حطافبت اختٕبٖي ٔب٘ٙس زظزي ٚ اٖتيبز 

 افعايف اؾت. 

 ثطاي وبٞف فمط ٚ اثطات آٖ زض ٔٙبَك قٟطي ٚ ٕٞچٙيٗ ٔٙبَك اؾىبٖ غيطضؾٕي زض ظيط پيكٟٙبزاتي اضائٝ ٔي ٌطزز:
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 فطٍٞٙي -التهبزي -اختٕبٖي -وبِجسي ٞبي يبفتٝ تّفيك ٚ السأبت ٕٞعٔبٖ پيٍيطي ثطاي اي خب٘جٝ ٕٝٞ ضٚيىطز 

 ٌيطز؛ ا٘دبْ قٟط

 اظ تب. ٔكرم ٌطزا٘يٓ ضا ضٚ پيف ٚ ٕٔىٗ ضاٟٞبي ٚ ضا زضيبثيٓ قسٜ َي ضٚ٘سٞبي فمط، ٔؿأِٝ ذهٛل زض 

 آيس؛ ُٖٕ ٝث خٌّٛيطي ثبضٜ ايٗ ٞب زض يبفتٝ تىطاض اظ ٚ ٞعيٙٝ ٚ ٚلت اتالف

 َزض ٔساْٚ ثٝ َٛضوٝ  تجطيع قٟط ضؾٕي غيط اؾىبٖ ٔٙبَك ثٝ قٟطؾتبٟ٘بي اَطاف ٚ ضٚؾتبٞب اظ خٕٗيت ا٘تمب 

 ٌيطز؛ نٛضت اي ذطزٔٙسا٘ٝ السأبت ذهٛل ثبيس ايٗ زض اؾت، افعايف حبَ

 ٛؾٍت اؾت وٝ اي ٞٛقٕٙسا٘ٝ الساْ ٔيٍيطز، نٛضت تجطيعضؾٕي  غيط اؾىبٖ ٔحالت ثٝ وٝ ٟٔبخطتٟبيي 

 ٔيكٛز، ثبٖث ٟٔبخطت وٝ ضا ٔكىالتي ثبيس ثٙبثطايٗ،. ٔيپصيطز قبٖ ا٘دبْ ظ٘سٌي ؾُح اضتمبء ثطاي ٟٔبخطاٖ

 آٔس؛ ثط ٔكىالت ثطزٖ ايٗ ثيٗ اظ پي زض ٚ وطز ضيكٝ يبثي

 ٜثبقس ثطذبؾتٝ خبٔٗٝ ثُٗ اظ وٝ پٛيبؾت، ضيعي التهبزي َطح ٚ ٍٕٖٞٛ تٛؾٗٝ زض فمط ضفٕ حُ ضا. 
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Marginalized areas and urban poverty, guidelines, aftermath 

(Case study: Tabriz city) 

 

Abstract: 

Urbanization has with its increasing rate of many implications and consequences. The 

emergence and development of marginalized areas and informal settlements have these 

complications. In other words, marginalization of the special characteristics of urban growth 

is integral. Featuring one of the focus areas of poverty in the region is marginalized. 

Therefore, the aim of this paper is to assess poverty in marginalized areas and offer solutions 

for reducing it. The research methodes was a descriptive - analytical and field data collection 

is a field and library. Our findings suggest that the development of marginalized areas and 

urban air pollution, a product of the system of capitalism is the unequal processes. 

Concentration of poverty in marginalized areas not only leads to a contaminated landscape, 

but also provides increasing crime. The results also show that marginalization is directly 

related to poverty. Also marginalized in terms of physical, social and economic poverty are 

living. These factors can include illiteracy, unemployment, lack of proper facilities and 

services in the areas and instability and insecurity in the country as well as the backing of 

credit and personal insecurity - the individual named. 

Keywords: Marginalized areas, Urban poverty , Guidelines, Tabriz city. 
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