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  چكيده

 يامر يتيجنس يبردن فقر و نابرابر نياز ب يبرا يشهر تيريو در مد يزيردر برنامه يتيجنس كردياتخاذ رو

ر سطح د جنسيتيفقر  يها و نماگرهاشاخص ييپراكنش فضا ليپژوهش تحل نيهدف از ا. است ريناپذاجتناب

 يليتحل - يفيو از نظر روش توص ي. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردباشديشهر قائمشهر م يآمار يهابلوك

خام پژوهش از  يهاشده و داده هيته يو اسناد ياكتابخانه يوهيبه ش قيتحق ينظر يمربوط به مبان يهاباشد. دادهيم

 تهيه شده رانيمركز آمار ا 1390بر اساس سرشمارى سال  است كه شهر قائمشهر استخراج شده يآمار يبلوك ها

است.  استفاده شده Excelنرم افزار  طيدر مح ياز روش فاز ي فقر جنسيتيهاشاخص يسازاسيمقيب ياست. برا

 يضيبي، عارضه مركز، موران ييفضا يخودهمبستگ ،داغ يهالكه يهااز روش جنسيتيفقر  ييفضا ليتحل يبرا

دهد است. نتايج مدل موران نشان مي استفاده شده Arc Gisنرم افزار  طيدر مح يمركز نيانگيمو  اردانحراف استاند

 ييفضا يو خودهمبستگ ياخوشه عيتوزالگوي  يدر شهر قائمشهر داراشهري در هر دو گروه مردان و زنان  فقركه 

درصد جمعيت زنان شهر  94/52دان و درصد جمعيت مر 64/54 انجام گرفته يبندبر اساس پهنههمچنين  .باشديم

، 12، 7، 5 هايفقر در محله زانيم نيشتريدر هر دو گروه مردان و زنان ب و نيز باشندئمشهر فقير و خيلي فقير ميقا

 زيميانگين مركزي نو انحراف استاندارد  يضيبعارضة مركزي،  هايبر اساس مدلهمچنين  د.شويمشاهده م 19و  16

فقر در هر دو گروه زنان و مردان در كنار عارضة  يقيو مركز ثقل شاخص تلف يمركز نيانگيم است كه مشخص شده

  شمال شرق است. -جنوب غرب  عيجهت توز يقرار دارد و دارا يمركز

  قائمشهرشهر  ي،شهر يفضاهاتحليل فضايي، فقر جنسيتي، : واژه كليد
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  دمهمق

 شي، ب2007بار در سال  نياول ي). برا6: 1396شدن است (بزرگوار و همكاران،  يجهان به سرعت در حال شهر

 تيدرصد جمع 54، 2014). در سال Christiaensen et al, 2015: 1اند (شده يجهان، شهر تياز جمع يمياز ن

كرند و يم يدر شهرها زندگ تيرصد جمعد 30 ،1995كه در سال  ياند؛ در حال دهيجهان در شهرها سكونت گز

 Unitedخواهند كرد  ( يجهان در شهرها زندگ تيدرصد جمع 66، 2050در سال  رفتهيصورت پذ يهانيبنابر تخم

Nations, 2014:1تياز جمع يمياز ن شي، ب2020در سال  رفتهيصورت پذ يهاينيبشيبنابر پ ني). همچن 

 ياه). در دههChristiaensen et al, 2013: 2خواهند كرد ( يزندگ ادر حال توسعه در شهره يكشورها

 :Masika et al, 2001شتابان بوده است ( توسعه،در كشورهاي درحال ،ييو شهر گرا ينيگذشته، رشد شهرنش

 نيتراز مهم يكي). Ravallion et al, 2007: 8( است شدن فقر شده يروزافزون باعث شهر ينيشهرنش). 3

. )Simler et al, 2003: 1ها است (اند، تمركز فقر در آنبا آن مواجه كميو  ستيقرن ب يشهرهاكه  ييهاچالش

 يدر ط ،ياست كه در صورت تداوم روند نامطلوب كنون يتوسعه جهان يهاشچال نيترشهري شدن فقر از بزرگ

وجود  ).125: 1395كاران، و هم ييخواهد شد (روستا نيرنشيفق ينفر ساكنان نواح ارديليشامل دو م يآت ةسه ده

(عزيزي و همكاران،  است تيوقوع جرم و جنا يبرا يو بستر مناسب يساز بروز انحرافات اجتماعنهيزم فقر غالباً

كند محيطي و امنيتي تهديد مياجتماعي، فرهنگي، زيست -فقر، پايداري شهرها را در ابعاد اقتصادي ). 60: 1393

)Gray & Moseley, 2005: 2 .(يزيررسي وضعيت فقر در هر جامعه و آگاهي از آن، اولين قدم در برنامهبر 

و در طول زمان،  شوديبراي مبارزه با فقر و محروميت است. سنجش فقر به دركي از روند تحوالت فقر منجر م

و اقدامات الزم را  دتصميمات الزم را اتخاذ كنن تواننديبرنامه ريزان م جه،ي. درنتدهديتصويري منسجم از فقر ارائه م

انجام دهند. شناخت پيچيدگي روابطي كه اكنون بر زندگي شهري و فضاي شهرها حاكم است، از نخستين وظايفي 

 يتوجه خاص رغمي). عل73: 1391و همكاران،  ييتوسعه بايد به آن توجه كرد (روستا يهااست كه در تدوين برنامه

 يهامطالعات در پژوهش گونهنيا ةگايجا شود،يشده و م حاضر انكه به موضوع فقر شهري در مطالعات شهري جه

. شوديخأل احساس م يرابطه نوع نياست و در ا يكشورمان چه در بعد نظري و چه در ابعاد آماري خال ييايجغراف

 يهايژگيفقر داراي و نكهيموردتوجه قرارگرفته است. نظر به ا يعلوم اجتماع يهاالبته مقوله فقر شهري در حوزه

بشر از  يو تالش براي بهبود زندگ يدوستحس نوع تيتقو كهنيدر ابعاد مكان و زمان بوده و با توجه به ا ييايجغراف

كشورمان  اييجغراف اتيادب يسازيضمن غن ييهاپژوهش نيارائه چن ،است ايجغراف ياهداف آموزش نيترمهم

در فضاهاي شهري  ييو فقرزدا يعدالت اجتماع ياهبرنامه نيتدو ايمناسب بر ييعنوان راهنمابه توانديم

   ).126: 1395و همكاران،  يي(روستا رديمورداستفاده قرار گ

منظور كاهش فقر جنسيتي بايد ). بهTacoli, 2012: 5( ري داراي يك بعد مشخص جنسيتي استفقر شه

قابل توجهي از مطالعات نشان  مشاركت زنان را در حيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي مورد توجه قرار داد. بخش

تبعيض  ن بيش از مردان شهري در معرض فقرسازد، ولي زنادهد كه هرچند فقر تمام افراد را گرفتار خود ميمي

ها و امكانات الزم براي توانمندي و كاهش فقر جنسيتي قرار دارند. اين به خاطر آن است كه آنان چندان از قابليت

هاي فراوان بر سر راه تغيير و تحول پايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان انع و محدوديتبرخوردار نيستند. وجود مو

متأثر از عوامل فرهنگي و حقوقي، هرگونه تالشي را براي از بين بردن فقر آنان با مشكل مواجه ساخته است 
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ذهن جامعه  ر،يهاي اخاست كه در دهه يله برابري زن و مرد از موضوعاتئمس). 74: 1392(شكوري و سعيدي، 

 ةمقول ةبا توجه به اهميت فزايند). 125: 1392و فقيه ايماني،  كالنتري( استبه خود مشغول كرده اريرا بس يعلم

ريزي و در مديريت شهري براي از بين بردن فقر و نابرابري جنسيتي در شهرها، اتخاذ رويكرد جنسيتي در برنامه

دهد كه نان از فقر از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا آمارها نشان ميناپذير است. رهايي زجنسيتي امري اجتناب

بايست در نظام برند. بنابراين، اين مفهوم اساسي ميهاي مضاعف رنج ميزنان در سطح جهاني و مّلي از محروميت

-مهم ميسر نميبرنامه ريزي، سياست گذاري، تخصيص منابع، اجرا و ارزشيابي از عملكرد مسئولين وارد شود و اين 

  ).168: 1390زاده، گردد جز با دانش، تخصص، اطالعات و مهارت الزم (محمدپور و علي

خصوص ان و بهفقر را در اير ،ييگراعجوالنه، سرعت و حجم زياد شهرنشيني و شهر تتصميما ،يمشفقدان خط

ريك از ه ياررگذيقر و شدت تأثهر به موضع انفعال كشانيده است. بنابراين، شناخت عوامل مؤثر بر فمششهر قائ

ع فاده از منابو است ييزداعدالت اجتماعي و فقر يهادوين برنامهتعنوان راهنمايي مناسب براي به تواند،يعوامل م

اقع در وار شهر بزرگ از چه يكيعنوان هر بهمشهر باشد. شهر قائمشبهينه براي كاهش فقر و محروميت در شهر قائ

ث كمبود است و اين خود باع سريع شده ييگرادر حال حاضر دچار شهرنشيني و شهرمركز استان مازندران، 

 سيتيجنفقر  ييسنجش فضا شده،انياست. با توجه به مطالب ب شده ندانشهرو يخدمات و دسترسي به امكانات برا

تاكنون  نكهيبا توجه به ا نيو همچن رسد؛يضروري به نظر م 1390هر در سال مششهر قائ يقانون ةدر محدود

 يبرا .ابدييم ينوآور ياست، پژوهش حاضر جنبهنشده هر انجاممششهر قائ يبرا ة فقر جنسيتينيدر زم يامطالعه

ه مسئله نسبت ب است كه ييهاو استفاده از شاخص نيتدو رد،يانجام گ ديكه با ييهااز راهبرد يكياز فقر  ييرها

و  يارآم يبا نگرش ،يفقر شهر يهايژگياست و شده يهش سعپژو نيو حقوق افراد حساس باشد. در ا تيجنس

ل سوا نيه اب ييپاسخگو يرو مقاله حاضر در پ ني. از ارديقرار گ يدو گروه مردان و زنان مورد بررس يبرا ييفضا

  در سطح شهر قائمشهر چگونه است؟ جنسيتيفقر  ييفضا يالگوكه  باشديم

  مباني نظري

گذارند و جغرافياي جنسيتي هاي جغرافيايي تأثير ميجنسيتي بر محيط -البي جنسسلطه و ايدئولوژي و افكار ق

از روابط اجتماعي زن و مرد با سبقة اقتصادي  1ها را برمال سازد. جنسيتكوشد چگونگي تكوين و تأثير و تأثر آنمي

ها و به تبيين نقش 2تاريخي حكايت مي كند. از اين حيث است كه تحليل جنسيتي -سياسي و سبقة فرهنگي  -

پردازد. درك هاي توسعه پايدار ميها در برنامهنيازهاي زنان و مردان در جامعه خاص و به ويژه مشاركت تعاملي آن

هاي سياسي زنان و مردان از نقش -روابط جنسيتي در عرصة جغرافيا متضمن تشريح تجارب خاص تاريخي 

هاي جنسيتي تمايز نهاد. روابط توان ميان روابط جنسيتي و نقشجنسيتي در جوامع مختلف است. از اين زاويه مي

شده و از طريق  گرفته و نهادينه جنسيتي مبين مناسبات اجتماعي زنان و مرداني است كه به نحو اجتماعي شكل

هاي جنسيتي شامل توليد نسل و انجام است. در حاليكه نقش هاي توسعه، موجب قدرت آنان گرديدهسياست

هاي خصوصي و عمومي است كه به نابرابري در توزيع منابع ف توليدي و تقسيم كار جنسيتي در عرصهوظاي

                                                                 

1 gender 
2 Gender Analysis 
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ها نظير زمان، فضا، اطالعات، تحصيل، شغل، بهداشت، درآمد) و منافع (اهداف فعاليت نظير غذا، (مايحتاج فعاليت

 به مشهود 3انداز، تحقق برابري جنسيتيشمانجامد. در اين چدرآمد، منزلت، قدرت، اعتبار) ميان زنان و مردان مي

-هاي زندگي خصوصي و عمومي حكم ميسازي و مشاركت هر دو جنس در تمامي عرصهسازي برابري، توانمند

هاي مكاني منجر به تبعيض - سازي برابري جنسيتي در پي آن است كه حساسيت فضايي دهد. در اين ميان جريان

متضمن نابرابري در اعطاي حقوق انساني به هر دو جنس نظير  4يض جنسيتيجنسيتي را به حداقل برساند. تبع

محروميت از آموزش، بهداشت، كار، درآمد و نفي خشونت است و اولين گام در اين راه عبارت از تثبيت نگاه برابر 

-يبه نظر م .)25- 26: 1390اصل، نمايد (محمديمكان مي -هايي در عرصه فضا زنان و مردان به بروز چنين رخداد

 يهاييو جدا هاضيخواهد بود. تبع يوارده بر زنان ضرور هايضياز تبع يآگاه ،يتيعدالت جنس يدر بررس رسد

 يادهي). هرچند فقر پد223: 1397و همكاران،  يمياست (رح يمختلف قابل بررس هاياعمال شده بر زنان از جنبه

 راًياخ بدين جهتاند، از آن متأثر شده يطور متفاوتدنشان بهمختلف به لحاظ ناهمگن بو يهاگروه يعام بوده، ول

 ,Bastos( دهنديدر شهرها نشان م يمختلف اجتماع يهافقر گروه ةمطالع ةدربار ياديز ليمحققان در مورد فقر تما

 شيزامفهوم فقر را اف اكبه فقر ادري تيجنس دگاهيفقر است. د يتيجنس كردياز ابعاد فقر، رو يكي ).768 :2009

زنان هم ). Ehrenreich, 2004: 8در علل فقر فراتر رود ( يفيتوص ليتحل و هيتجز شوديچراكه سبب م دهديم

ويژه در در علت و هم در نتيجه فقر اثر گذارند. امروزه زنان قسمت اعظم اثرات ناشي از فقر روزافزون جهاني به

هاي اجتماعي، از كمبود امكانات اقتصادي، محدوديت شوند. اين مشكالت ناشيكشورهاي جهان سوم را محتمل مي

كننده، عدم استقالل، فقدان مالكيت زمين، ارث، آموزش، خدمات عمومي و عدم حضور در هاي محدودعرف و سنت

تساوي در حقوق و منافع اجتماعي به بهانة وجود تفاوت هاست. در واقع، نابرابري جنسيتي به معني عدمگيريتصميم

توان نابرابري جنسيتي را برخاسته از قدرتي نامساوي دانست كه حاصل نگر ميافراد است. با نگاهي كلدر جنس 

). زنان 444، 1393كاهوشي، موقعيت نابرابر زنان و مردان در مناسبات و سلسله مراتب اجتماعي است (ناصري خله

). Tacoli, 2012: 5ورش و ... دارند (شهري دسترسي ناعادالنه به كار و شرايط زندگي، سالمت و آموزش و پر

 نياست و در انفر انسان را به خود گرفتار كرده هاونيليمعضالت عصر حاضر است كه م نيتراز مهم يكيفقر زنانه 

 انايتوسط دا 1970بار در سال  نياول ي. اصطالح فقر زنانه برارونديبه شمار م نتلخ فقر در جها انيزنان قربان انيم

-بيان مي رسيپ. باشديم ريفق تيجمع بيزنان در ترك شيافزا ياصطالح به معنا نياستفاده قرار گرفت. ا مورد رسيپ

). با 52: 1394روستايي و همكاران، است ( افتهي شيافزا وستهيگذشته پ ةدو ده يفقرا ط انيدرصد زنان در مدارد كه 

 يبرا يشهر تيريو در مد يزيردر برنامه يتيجنس دكريدر شهرها، اتخاذ رو يتيجنس ةمقول ةنديفزا تيتوجه به اهم

برخوردار است،  يخاص تيزنان از فقر از اهم يياست. رها ريناپذاجتناب يامر يتيجنس يبردن فقر و نابرابر نياز ب

مفهوم  نيا ن،ي. بنابرابرنديمضاعف رنج م يهاتياز محروم يو مّل يكه زنان در سطح جهان دهديآمارها نشان م رايز

وارد  نيولاز عملكرد مسئ يابيمنابع، اجرا و ارزش صيتخص ،يگذاراستيس ،يزيردر نظام برنامه ستيبايم ياساس

). 168، 1390 زاده،يپور و علجز با دانش، تخصص، اطالعات و مهارت الزم (محمد شودينم سريمهم م نيشود و ا

است كه نسبت  ييهاو استفاده از شاخص نيتدو رد،ينجام گا ديكه با يياز راهبردها يكياز فقر  ييرها يبرا ن،يبنابرا

                                                                 

3 Gender Equality 
4 Gender discrimination 
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 يرا با نگرش يفقر شهر يهايژگيو توانيمنظور م نيتحقق ا يراو حقوق افراد حساس باشد. ب تيبه مسئله جنس

  ).44- 45: 1394و همكاران،  ييداد (روستا قرار يدو گروه مردان و زنان مورد بررس يبرا ييو فضا يآمار

  تحقيقروش

 يهامورد استفاده از نوع روش قيو روش تحق تياست و از نظر ماه يحاضر از نظر هدف از نوع كاربرد قيقتح

 يها. دادهباشديم 1390در سال  قائمشهرشهر  يآمار يهاپژوهش، بلوك نيا يآمار ةاست. جامع يليتحل - يفيتوص

 يآمار يهاخام پژوهش از بلوك يهاشده و داده هيهت يو اسناد ياكتابخانه يوهيبه ش قيتحق ينظر يمربوط به مبان

تهيه شده است. الزم به ذكر  رانيمركز آمار ا 1390است كه بر اساس سرشمارى سال  شهر قائمشهر استخراج شده

شده  استفاده 1390سال  يآمار يهاپژوهش از بلوك ني، در ا1395سال  يآمار يهافقدان بلوك لياست كه به دل

 اسيمقيب Excelافزار نرم طيدر مح يبا روش فاز شهري براي دو گروه مردان و زنانشاخص فقر  9است. ابتدا 

 شاخص فقر 9 قيشوند. با تلفيم ييفضا ليتحل 5داغ يهابا روش لكه  Arc Gisافزارنرم طيشوند و سپس در محيم

دو  نيشود. ابتدا ايحاصل م زنانفقر  يقيشاخص تلف مردان وفقر  يقيشاخص تلف ،در دو گروه مردان و زنان

فقر  يبندپهنه ،رستر ةيداغ به ال يهالكه ةنقش ليد و سپس با تبدنشويم ييفضا ليداغ تحل يهاشاخص با روش لكه

از  مردان و زنانفقر  يقيپراكنش شاخص تلف ياز نوع الگو يآگاه يبرا ادامهشود. در يانجام م تلفيقي مردان و زنان

كردن جهت فقر دو گروه مردان و  در انتها نيز براي مشخص شود.ياستفاده م 6موران ييفضا يمدل خودهمبستگ

به كار رفته هاي مدلشود. استفاده مي 9يمركز نيانگيو م 8انحراف استاندارد يضيب ،7يعارضه مركزهاي زنان از مدل

  است. ارائه شده 1در جدول  در پژوهش

  به كار رفته در پژوهشهاي مدل -1جدول 
  منبع  افزار مورد استفادهنرم  شرح  دلم

  موران يخودهمبستگي فضاي

  هاي داغلكه

  مركزي ةعارض

  بيضي انحراف استاندارد

  ميانگين مركزي

  

Arc Gis 

(Arc Tool box) 
  1390 ،يعسگر

                                                                 

5 Hot Spot 
6 Spatial Autocorrelation Moran 

7 Central Feature  
٨  Standard Deviational Ellipse 
9  Mean Center 
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  1396اصغرپور، 

  مورد مطالعه ةمحدود

. استاستان مازندران  ياز شهرها يكيهر ش. شهر قائمباشديشهر مئمشهر قا پژوهش حاضر، ةمورد مطال ةمحدود

شهر  نيا. است واقع شده يطول شرق ةقيدق 53درجه و  52تا  يعرض شمال ةقيدق 28درجه و  36در قائمشهر شهر 

از سمت غرب به  ،شمالي سوادكوه، از سمت جنوب به شهرستان سيمرغو  باريجو هاياز سمت شمال به شهرستان

ي در استان مهم تيموقع ياز نظر ارتباطاين شهر محدود است.  يرستان بابل و از سمت شرق به شهرستان سارشه

 است. محله بوده 20 يدارا 1390شهر در سال  نيا. شد سيتاس 1314قائمشهر در سال  يشهردار .دارد مازندران

است  نفر بوده 204953برابر  1395نفر و در سال  196050برابر  1390در سال  آن تيجمع

)www.ghaemshahr.ir, 2017.(  

  
  مطالعه مورد ةدمحدو ييايقلمرو جغراف -1 شكل

  هايافته

  اطالعات توصيفي

ارائه  2هاي فقر شهري شامل كمينه و بيشينه و ميانگين و انحراف استاندارد در جدول اطالعات توصيفي شاخص

  است. شده
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  دو گروه مردان و زنان در سطح محالت شهر قائمشهر يبرا يهرفقر ش يهاشاخص يفياطالعات توص -2جدول 

  انحراف استاندارد  ميانگين  بيشينه  كمينه  شاخص

  )-درصد اشتغال (
  96/2  02/84  23/89  82/77  مردان

  24/5  16/69  46/79  27/58  زنان

  (+) يكاريدرصد ب
  96/2  98/15  18/22  77/10  مردان

  24/5  84/30  73/41  54/20  زنان

  )- (ي اقتصاد يهاتيت در فعالمشارك
  71/1  72/24  77/27  37/21  مردان

  91/1  8/7  36/11  99/4  زنان

  (+) شتيبار مع
  44/38  54/216  26/287  76/145  مردان

  48/626  77/1158  09/2409  0  زنان

  (+) درصد مهاجران وارد شده
  58/1  41/6  13/10  1/3  مردان

  34/2  72/6  59/11  09/2  زنان

  (+) بدون همسر درصد افراد
  69/3  94/28  38/35  95/19  مردان

  98/4  73/29  42/36  27/15  زنان

  (+)ي سواديدرصد ب
  7/2  86/10  37/15  24/4  مردان

  41/1  35/4  65/6  43/1  زنان

  (+)ي سالخوردگ نسبت
  3/2  03/6  11/10  67/1  مردان

  79/3  21/6  58/13  10/0  زنان

  (+)ي جوان نسبت
  48/4  21/17  76/23  62/5  مردان

  39/4  82/15  07/22  24/4  زنان

  هاي داغتحليل لكه

 يهاتيدر فعال مشاركت، يكاري، درصد بدرصد اشتغالشامل:  شهريفقر  يهابعد از محاسبه كردن شاخص 

سالخوردگي،  سوادي، نسبتشده، درصد افراد بدون همسر، درصد بي درصد مهاجران وارد شت،يبار مع، ياقتصاد

 يهالكه ليها، تحلآن يفاز يسازاسيمقيو ب يآمار يهابلوك ي؛ از رواني براي دو گروه زنان و مردانجو نسبت

 ةيكل يرا برا يارد ج -سيآماره گت ليتحل ني. ااستشدهبه طور جداگانه انجام  يهر شاخص اقتصاد يداغ برا

توان نشان داد كه در كجا يمحاسبه شده م z ازيبه امت وجهبا ت ني. همچندينمايها محاسبه معوارض موجود در داده

داغ با رنگ قرمز نشان  يهابزرگتر باشد، لكه z ازياند. در واقع هرچه امتشده يبندكم خوشه اي اديز ريها با مقادداده

دار از نظر  ناو مع يمنف zباشد. در مورد يشاخص م كي اديز ريبودن مقاد ياخوشه ةدهندشوند كه نشانيداده م

بودن  ياخوشه يشوند كه نشان دهنده  ينشان داده م يسرد با رنگ آب يهاكوچكتر باشد، لكه z ازيهرچه امت ،يمارآ

عدم وجود  انگريشوند كه بيتفاوت با رنگ زرد نشان داده ميب يهالكه نيباشد. همچنيشاخص م كيكم  ريمقاد

 يداغ را بر رو يهالكه ليتحل 2 شكل. )80: 1390(عسگري،  دباشيشاخص م كيكم  اي اديز ريمقاد ةخوش

 يبرا يفقر شهر هايشاخص يداغ را بر رو يهالكه ليتحل 3 شكلشهري براي گروه مردان و فقر  هايشاخص

  دهد.ينشان م زنانگروه 
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  شهري براي گروه مردانفقر  يهاشاخص هاي داغتحليل لكه -2 شكل

  
  زنانگروه  يبرا يفقر شهر يهاشاخص غهاي داتحليل لكه -3 شكل
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 يقيشاخص تلفدر دو گروه مردان و زنان،  هر بلوك يفوق برا يهاشده شاخصاسيمقيب ريبا جمع كردن مقاد

  گردد.يم سريفقر م ييفضا ليو امكان تحل ديآيبه دست م هر بلوك يبرا شهريفقر 

در  ،اين شكلمطابق است. داده شده شانن مردان گروه يفقر برا يقيشاخص تلف هاي داغتحليل لكه 4 شكلدر 

در  دهد،تمركز باالي فقر را نشان ميشود كه يم دهيد يشتريداغ ب يهالكهشرق شهر  نواحي مركزي منتهي به سمت

 فقر تلفيقي از شاخص يتر نييپا ريمقاد بيانگر شود كهيم دهيد يشتريسرد ب يهالكه زينشهر  و شمال نواحي مركز

  .باشديم مردان

مقادير ، 5 شكلمطابق است. نشان داده شده زنانگروه  يفقر برا يقيداغ شاخص تلف يهالكه ليتحل 5 شكلدر 

هاي سرد كه لكهتمركز بيشتري دارد و  19جنوبي خيابان كارگر و در محله  ةباالي فقر براي گروه زنان در حاشي

 و عمدتاً اطراف ميدان طالقاني در نواحي مركزي باشند، تر شاخص تلفيقي فقر زنان مينشان دهنده مقادير پايين

  شود.ديده مي 8يعني محله شهر همين طور در شمال  و) 6(محله 

  
  فقر براي گروه مردانتلفيقي شاخص  داغهايتحليل لكه -4 شكل
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  شاخص تلفيقي فقر براي گروه زنان هاي داغتحليل لكه -5 شكل

  بندي شاخص تلفيقي فقرپهنه

براي دو گروه  شهريفقر  يبندپهنه ة، نقشرستر ةيبه ال شهريفقر  يقيداغ شاخص تلف يهالكه ةنقش ليبدبا ت

  .است شده ميترسمردان و زنان 

با توجه به  يبلوك شهر 685 شكل نيدهد. در اينشان مبراي گروه مردان را  شهريفقر  يبندپهنه 6 شكل

 است كهبا رنگ قرمز مشخص شده ريفق يليخ يهااست. پهنههشد يبندسطح طبقه 5در فقر مردان  يقيشاخص تلف

، 7هاي و بيشتر در محله رنديگيرا در بر م تيدرصد جمع 97/16 و درصد مساحت 52/13ها، درصد بلوك 81/17

 38/29 ها،درصد بلوك 78/29است كه مشخص شده يبا رنگ نارنج ريفق يها. پهنهشوندمشاهده مي 19و  16

در قسمت جنوب  ژهيوشهر و به يهاشوند و در تمام قسمتيرا شامل م تيدرصد جمع 67/37 و حتدرصد مسا

درصد  7/29ها، درصد بلوك 55/25با رنگ زرد مشخص شده است كه  زيمتوسط ن يهاشوند. پهنهيشهر مشاهده م

-يكنده مشاهده مشهر به صورت پرا يهاشوند كه در تمام قسمتيرا شامل م تيدرصد جمع 15/28 و مساحت

 و درصد مساحت 1/24ها، درصد بلوك 69/18است كه مرفه با رنگ سبز روشن مشخص شده يهاپهنه شوند.

 شمال غرب شهرمركز و ويژه قسمت و بهشهر  يهاكه در تمام قسمت رنديگيرا در بر م تيدرصد جمع 47/15

مشخص شده  رهير تمركز دارند كه با رنگ سبز تشه يدر قسمت مركزبيشتر مرفه  يليخ يهاشوند. پهنهيمشاهده م

  شوند.يرا شامل م تيدرصد جمع 74/1 و درصد مساحت 31/3ها، درصد بلوك 18/8 است و
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  مردانگروه  يبرا شهريفقر  يبندپهنه -6 شكل

 با يبلوك شهر 685نيز  شكل نيدهد. در ايرا نشان م زنانگروه  يبرا يفقر شهر يبندپهنه 7 شكلهمچنين 

با رنگ قرمز  ريفق يليخ يهاپهنه است.شده يبندسطح طبقه 5در  زنانفقر  يقيتوجه به شاخص شاخص تلف

و  رنديگيرا در بر م تيدرصد جمع 86/19و  درصد مساحت 71/14ها، درصد بلوك 18/15 است كهمشخص شده

 01/27ه است كمشخص شده ينگ نارنجبا ر ريفق يهاشوند. پهنهيمشاهده م 19و  16، 12، 7 ،5ي هادر محله شتريب

-شهر و به يهاشوند و در تمام قسمتيرا شامل م تيدرصد جمع 08/33 و درصد مساحت 8/25ها، درصد بلوك

 است كهبا رنگ زرد مشخص شده زيمتوسط ن يهاشوند. پهنهيشهر مشاهده م و شمال در قسمت جنوب ژهيو

 يهاشوند كه در تمام قسمتيم املرا ش تيدرصد جمع 44/28 و درصد مساحت 05/35ها، درصد بلوك 99/32

درصد  54/18 است كهمرفه با رنگ سبز روشن مشخص شده يهاشوند. پهنهيشهر به صورت پراكنده مشاهده م

 ژهيوشهر و به يهاكه در تمام قسمت رنديگيرا در بر م تيدرصد جمع 84/17 و درصد مساحت 43/22ها، بلوك

شهر تمركز دارند  يدر قسمت مركز شتريمرفه ب يليخ يهاشوند. پهنهيمشاهده م رال غرب شهشممركز و قسمت 

را  تيدرصد جمع 78/0 و درصد مساحت 01/2 ها،درصد بلوك 28/6است و مشخص شده رهيكه با رنگ سبز ت

  شوند.يشامل م
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  گروه زنان يبرا شهريفقر  يبندپهنه -7 شكل

  دهد.ينشان مرا دو گروه مردان و زنان  يبرا يفقر شهر يهاپهنه ييفضادرصد پراكنش  8 شكلو  3جدول 

  براي دو گروه مردان و زنان شهريهاي فقر پراكنش فضايي پهنه تعداد و درصد -3جدول 

 گروه هاپهنه
  جمعيت  )هكتار(مساحت  بلوك

  درصد  تعداد  درصد  مقدار  درصد  تعداد

  خيلي مرفه
  74/1  3205  31/3  96/70  18/8  56  مردان

  78/0  1334  01/2  04/43  28/6  43  زنان

  مرفه
  47/15  28506  1/24  28/517  69/18  128  مردان

  84/17  30526  43/22  45/481  54/18  127  زنان

  متوسط
  15/28  51862  7/29  34/637  55/25  175  مردان

  44/28  48677  05/35  29/752  99/32  226  زنان

  فقير
  67/37  69412  38/29  44/630  78/29  204  مردان

  08/33  56625  8/25  65/553  01/27  185  زنان

  خيلي فقير
  97/16  31271  52/13  05/290  81/17  122  مردان

  86/19  33993  71/14  63/315  18/15  104  زنان
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  دو گروه مردان و زنانشهري براي فقر  يهاپهنه ييدرصد پراكنش فضا -8 شكل

  مدل خودهمبستگي فضايي موران

از مدل تحليل  دو گروه مردان و زنان يبرا يفقر شهر يقيشاخص تلفي از نوع الگوي پراكنش آگاه براي

 يهمبستگخود يموران به بررس ييفضا يهمبستگخود ليابزار تحلاست.  خودهمبستگي فضايي موران استفاده شده

 عيتوز يالگو ليتحل نيپردازد. ايم يياينظر عوارض جغراف مورد صهيبر اساس مكان دو مقدار و خص ييفضا

دهد يابزار نشان م نيدهد. ايقرار م يابيمورد ارز صهيو خص يمكان تيعوارض در فضا را با مالحظه همزمان موقع

 ايو  ياخوشه ،يتصادف يمورد مطالعه با الگو ةصيخص ريعوارض با در نظر گرفتن مقاد نيپراكنش ا يالگو هك

نتايج مدل موران شاخص تلفيقي فقر شهري براي دو گروه  .)61: 1390(عسگري، اند شده عيپراكنده در فضا توز

 به 101251/0و براي گروه زنان برابر  135663/0 اي گروه مردان برابربر .استارائه شده 4مردان و زنان در جدول 

ي هر دو برا شاخص نيا يسطح معناداربا توجه به اينكه  مقدار آن مثبت و نزديك به يك است.است كه  دست آمده

 يدارادر هر دو گروه  شاخصاين كه  داشت انيتوان بيم، صفر است آن يخطا زانيباشد و ميدرصد م 100 گروه

 يقيشاخص تلفمدل موران را براي  9 شكل .برخوردار است ياخوشه عيتوز از الگوي بوده و ييفضا يخودهمبستگ

  دهد. ميبه صورت گرافيكي نشان  گروه مردان و زناندو  در شهريفقر 

  زنانو  گروه مردان دو تلفيقي فقر شهري براي فضايي موران شاخص همبستگيجدول خود -4جدول 

  گروه

  شاخص
  زنان  مردان

  101251/0  135663/0  شاخص موران

  - 001462/0  - 001462/0  شاخص مورد انتظار

  000260/0  000260/0  واريانس

  z  505429/8  366418/6امتياز 

  p 000000/0  000000/0مقدار 
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  و زنان گروه مردان دو براي شهريفقر  يقيشاخص تلف يموران برا ييفضا يهمبستگخود ليتحل يكيشكل گراف -9 شكل

  انحراف استاندارد يضيعارضة مركزي، ميانگين مركزي و بهاي مدل

يانگين مركزي مركزي، م ةعارض هايمردان و زنان از مدلبراي دو گروه  يفقر شهر يقيتلفبراي آگاهي از جهت 

ميانگين  است. هامركزيت هندسي داده كننده عارضة مركزي مشخصاست. استفاده شده استاندارد بيضي انحرافو 

در كانون هندسي و مركز ثقل شهر قرار  هااي است كه با توجه به الگوي توزيع دادهكننده عارضه مركزي مشخص

دار هد كه آيا توزيع عوارض جغرافيايي در فضا به صورتي جهتبيضي انحراف استاندارد نيز نشان مي د گيرد.مي

 يضيعارضة مركزي، ميانگين مركزي و بهاي نتايج مدل ).100، 89، 85: 1390 ،ي(عسگر اند يا خيرصورت گرفته

مطابق است. ارائه شده 10 شكلدر  دو گروه مردان و زنان يبرا يفقر شهر يقيشاخص تلفبراي  انحراف استاندارد

قرار دارد و ميانگين مركزي كه مركز ثقل شاخص تلفيقي فقر براي دو گروه  6، عارضة مركزي در محلة شكلن اي

در كنار عارضة مركزي و  باشدميدهد، در هر دو گروة مردان و زنان تقريباً منطبق بر هم مردان و زنان را نشان مي

- براي دو گروه مردان و زنان تقريباً مشابة يكديگر مي قرار دارند. بيضي انحراف استاندارد شاخص تلفيقي فقر شهري

توان بيان داشت كه مركز ثقل و جهت است. بنابراين مي شرقشمال  - غربباشد و داراي توزيع جهت جنوب 

  باشد.گيري نميتوزيع شاخص تلفيقي فقر شهري براي دو گروه مردان و زنان داراي اختالف چشم
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  دو گروه مردان و زنان يبرا يفقر شهر يقيشاخص تلف نگين مركزي و بيضي انحراف استانداردمركزي، ميا ةعارض -10 شكل

  گيرينتيجه

ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي باشد. يكي از ابعاد فقر، فقر شهري يكي از نتايج رشد شتابان شهرنشيني به

شود. اجتماعي منتج مي - امتيازات اقتصادي  نابرابري در برخورداري زنان و مردان ازفقر جنسيتي مي باشد كه از 

سزايي در توانند سهم بهزنان حدود نيمي از جمعيت كشور و بخش مهمي از جمعيت فعال اقتصادي هستند كه مي

- اجتماعي ايفا كنند. رويكرد جنسيتي در حوزة توسعه اعم از اقتصادي و اجتماعي، يكي از زمينه -توسعة اقتصادي 

يدار و عامل مشاركت همه اقشار جامعه در فرايند توسعه است. در حالت كلي هرچند فقر تمام هاي مهم توسعة پا

همچنين سازد، ولي زنان بيش از مردان شهري در معرض فقر و تبعيض جنسيتي قرار دارند. افراد را گرفتار خود مي

نقشي كه  و ايلكه به دليل اهداف توسعهدوستانه و عدالت جنسيتي بتأكيد بر فقرزدايي زنان، نه تنها به داليل انسان

اند. از اين صورت گرفته و زنان به عنوان عامالن توسعه قلمداد شده ،وري و رشد اقتصادي جوامع داردبهره ءدر ارتقا

رو، آنان در خط مقدم مبارزه با فقر مالحظه شده كه به داليل گوناگون تاريخي و فرهنگي چندان قدرت مشاركتي را 

فقر جنسيتي ابتدا بايد به شناسايي  هاند. براي از بين بردن مسئلگيري خانواده و جامعه نيافتههاي تصميمددر فراين

عوامل فقر جنسيتي پرداخت تا براي كاهش آن اقدامات الزم انجام پذيرد. به طور كلي تحليل فضايي فقر جنسيتي 

يابي اين مناطق و اتخاذ هستند كمك كند و با مكان تواند به شناسايي مناطقي كه از شرايط نامناسب برخوردارمي

  را در فضاهاي شهري كاهش دهد. هاي آگاهانه نابرابري جنسيتيو سياست تصميمات

 ،هاي داغهاي لكهدر اين پژوهش براي آگاهي از وضعيت پراكنش فضايي فقر جنسيتي در شهر قائمشهر از مدل

 جينتا است.استفاده شده انحراف استاندارد يضيگين مركزي و بعارضة مركزي، ميان، مورانفضاي خودهمبستگي 

 ياخوشه عيتوزالگوي  يدر هر دو گروه مردان و زنان در شهر قائمشهر دارا يدهد كه فقر شهريمدل موران نشان م
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 جمعيتدرصد  64/54 در گروه مردان انجام گرفته يبندبر اساس پهنه نيباشد. همچنيم ييفضا يو خودهمبستگ

 ريشهر فقاين  زنان جمعيتدرصد  94/52، در حالي كه در گروه زنان باشنديم ريفق يليو خ ريقائمشهر فقشهر ردان م

 7/1در بين فقير دو گروه مردان و زنان تنها ميزان فقر اختالف توان بيان داشت كه بنابراين مي باشند.يم ريفق يليو خ

همچنين در هر دو گروه مردان و زنان بيشترين ميزان فقر در  .شد كه اختالف چندان چشمگيري نيستبادرصد مي

انحراف  يضيعارضة مركزي، ميانگين مركزي و بهاي بر اساس مدل شود.مشاهده مي 19و  16، 12، 7، 5هاي محله

است كه ميانگين مركزي و مركز ثقل شاخص تلفيقي فقر در هر دو گروه زنان و مردان در نيز مشخص شده استاندارد

گيري است. بنابراين اختالف چشم شمال شرق -جنوب غرب كنار عارضة مركزي قرار دارد و داراي جهت توزيع 

 بهبود براي شود.مشاهده نمي دو گروه مردان و زنان يبرا يفقر شهر يقيشاخص تلف عيمركز ثقل و جهت توزدر 

  :شودمي هارائ ذيل نشين شهر قائمشهر پيشنهادهايفقير مناطق در فقيران وضعيت

در  گذاريهيسرما قيشهرستان قائمشهر توسط دولت از طر يدر روستاها زاييو اشتغال يرونق اقتصاد جاديا -

فقر در مناطق  دياز تشد يريو جلوگ شهريروستا هاياشتغال به منظر كاهش مهاجرت جاديو ا يبخش كشاورز

  شهر. ننشيريفق

مي فقيران به منظور برقراري ارتباط موثر بين فقيران و مديران شهري و نهاد حاهاي مردمسروسامان دادن به گروه -

  اطالع رساني مشكالت و معضالت آنان به مقامات شهرداري.

  نشين.سازماندهي به وضعيت مشاغل غير رسمي در سطح محالت فقير -

  .نشينفقيرويژه در محالت هاي كوچك بهمشاغل خانگي و كسب و كار ةايجاد و توسع -

در تخصيص بودجه محالت شهري توسط مديران شهرداري شهر  نشيندادن محالت فقير اولويت قراردر  -

  قائمشهر.

  هاي آموزشي، فرهنگي و تفريحي در سطح محالت فقير نشين.كاربري ةايجاد و توسع -

  

  و مĤخذ منابع

 ران.دانشگاه ته ،تهرن اره،يچند مع يهايريگميتصم )1396( اصغرپور، محمد جواد -1

در  يفقر شهر يهاپهنه يسنجش مكان )1396مسعود ( ،يياهللا؛ تقواكرامت ،ياريز رضا؛يبزرگوار، عل -2

، 24 همجلس و راهبرد، دور يپژوهش - يعلم ةهشتگرد)، فصلنام دي(مورد مطالعه: شهر جد ديجد يشهرها

 .27-5 ص ،92 هشمار

 يدر فضاها يتيعدالت جنس يابيارز )1397كويي، مائده (دي، حجت؛ بارحيمي، اكبر؛ واعضي، موسي؛ محم -3

 ،3 ه، شمار9، سال پژوهشي زن و جامعه -علمي  ةفصلنام، زيمركز شهر تبر :يمورد ةمطالع ،يشهر يعموم

 .244-219 ص

) توزيع فضايي فقر شهري 1391( رضاياكبر؛ زنگنه، عل ،يزمانينژاد، محسن؛ اصغراحد ور؛يشهر ،ييروستا -4

 .91-71 ص ،45 ة، شمار12 ةدور ،يرفاه اجتماع ةدر شهر كرمانشاه، فصلنام
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در  يگسترش فقر شهر ييفضا ليتحل ي) بررس1395فاطمه ( ،يولزاد ن؛يزاده، حسميكر ور؛يشهر ،ييروستا -5

 .136-125 ص ،22 ه، شمار6فضا، سال  ييايجغراف شي، مجله آما1375-1385 يهاسال يط زيشهر تبر

در  يتيپراكنش فقر جنس ييفضا لي) تحل1394فاطمه ( ،يولزاد ن؛يزاده، حسميكر ور؛يشهر ،ييروستا -6

 .64- 43 ص ،26 ه، شمار7سال  ،ياو منطقه يشهر يهافصلنامه مطالعات و پژوهش ز،يتبر يشهر يفضاها

شهر تهران)، بر كالن دي(با تأك ي) فقر خانواده و زنان شهر1392( اصغريعل ،يديسع ؛يعل ،يشكور -7

 .108-73 ص ،10 هشمار ،يشهر يشناختالعات جامعهمط يپژوهش يعلم ةفصلنام

 تحليلي بر وضعيت فقر شهري) 1393عزيزي، منصور؛ موحد، علي؛ ساسانپور، فرزانه؛ كرده، نعمت ( -8

 ،90 ه، شمار23 ه(سپهر)، دور ييايپژوهشي اطالعات جغراف - يعلم ةفصلنام(مطالعه موردي: شهر مهاباد، 

  .69- 60 ص

اطالعات و  يانتشارات سازمان فناور ،تهران، ARC GISبا  ييآمار فضا يهالي) تحل1390( يعل ،يعسگر -9

 .تهران يارتباطات شهردار

 شهري فقر فضايي تحليل) 1396( سعيد ظفري، عارف؛ شاهي، حسين؛ نژاد،حاتمي حسين؛ خواه،فرهادي -10

 .36- 17 ص ،2 هشمار ،2 هدور شهري، اقتصاد ةمجل ،)مشهد شهر: پژوهينمونه( هامحله سطح در

نابرابري ة (هاي انجام شده دربارپژوهش ليفراتحل )1392( ايماني، فاطمهكالنتري، عبدالحسين؛ فقيه -11

 .142- 125 ص ،1 ه، شمار5 هزن در فرهنگ و هنر، دوري)، تيجنس

 نشريه( شهري، جغرافيا فقر سنجش و شناخت بر ) درآمدي1384مجيدي خامنه، بتول؛ محمدي، عليرضا ( -12

 .145-135 ص ،7 و 6 هشمار ،3 سال جديد، ، دوره)ايران جغرافيايي انجمن يپژوهش -علمي

زنان  انيفرهنگ فقر در م يفي) زنان و فرهنگ فقر؛ مطالعه ك1390( يمهد زاده،يپور، احمد؛ علمحمد -13

 يو علوم انسان اتيدانشكده ادب يعلوم اجتماع همجل ،يسار يستيسرپرست خانوار تحت پوشش بهز

 .197- 165 ص ،1 ه، شمار8مشهد، سال  يدانشگاه فردوس

 ياجتماع - يفرهنگ يشورا يانتشارات روابط عموم ،تهران) زنان سرپرست خانوار، 1385زهرا ( ،يمحمد -14

 .زنان

 .آذين گل نشر ،تهران جغرافيا، و جنسيت) 1390( عباس اصل، محمدي -15

 .1390) بلوك هاي آماري شهر قائمشهر در سال 1396مركز آمار ايران ( -16

جنسي خانوارهاي شهري شهرهاي كوچك و  -) تحليل بر سهم سني 1393كاهوشي، حسن (صري خلهنا -17

موردي: شهر قدس)،  هاجتماعي پديده فقر شهري (مطالع -هاي كالبدي اندام از توزيع فضايي شاخص ميانه
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