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Abstract 

Spatial imbalances and spatial inequalities exist at different levels, and the realization of 

spatial and social justice at these levels depends on eliminating these imbalances through 

spatial planning. Service organizations to clients and, most importantly, the Welfare 

Organization, may have a lot of data and figures from their clients, but in many cases, existing 

data does not have a spatial dimension, and they are purely descriptive. The main objective of 

this research is to analyses spatially clients covered by welfare in the scale of Mashhad, in 

both regional and neighborhood level. The statistics required for this study are collected from 

the Department of Welfare of Khorasan Razavi and Mashhad. The methods used for spatial 

analysis are the standard deviation elliptic index, regional and neighborhood demographic 

density, kernel density, basic graphic statistical methods including the nearest neighbor's 

index, spatial autocorrelation measurement models such as general Moran I and LISA. The 

results of this research, presented in various maps and diagrams, show that the welfare 

beneficiaries in the city of Mashhad have not been distributed equally and different regions 

and neighborhoods have a significant difference, with the highest number of clients in regions 

2, 3 and 4, the city of Mashhad where tjeay are located in the north and northeastern parts of 

the city. Also, at the neighborhood level, Shahid Ghorbani, Northern Tabarsi, Derevey and 

Bahman neighborhoods include the most welfare-clients population. In a general analysis 

based on the kernel density analysis, it can be stated that four condensed nuclei and a subunit 

formed in the city of Mashhad. Also, the results of Moran indicator and others indicate that 

the spatial distribution pattern of welfare clients in Mashhad is quite clustered and in 

particular parts of Mashhad, which mainly coincide with the informal settlements of the city 

and the eastern and northern parts of the city are distributed in cluster form. 
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 مددجویان در مشهد جمعیتی و فضایی توزیع هاینابرابری تحلیل

 4مجید فوالدیان، 3محمد غفاری زاده ،2زنگنه شهرکی مهدی ،1حسینیعلی  ،1سعید زنگنه شهرکی

 ایران، تهران، جغرافیا، دانشگاه تهراندانشکدة ، استادیار .1

 ایران یزد،، یزددانشگاه ، علوم اجتماعی ةدانشکد، ارشد کارشناسیدانشجوی  .2
 ایران ،تهران ،شناسی، دانشگاه تهران ارشد جامعه یکارشناس .3

 ، ایرانمشهد، فردوسی مشهددانشگاه  ،ادبیات و علوم انسانیة دانشکد ،استادیار .4

(39/31/3101؛ تاریخ پذیرش:31/90/3101 )تاریخ دریافت:  

 چکيده

فضایی و اجتماعی در این  سنطوح مطنوه بن       های های مکانی در سطوح مختلفی وجود دارند و تحقق عدالتفضایی و نابرابری یتعادل بی
تنر سنازمان بهسیینتی     رسان ب  مددجویان و از هم  مهمهای خدماتسازمان. استاز رهگذر آمایش سرزمی   ها تعادلی بیبردن ای   ازبی 

و  ارنند ندفضنایی   ةجطبن های موجود  های زیادی از افراد تحت پوشش خود داشت  باشطد  اما در بییاری موارد  دادهمک  است آمار و دادهم
مشنهد   شنهر   یاسهای فضایی از مددجویان تحت پوشش بهسییتی در مقتحلیل حاضر . هدف اصلی پژوهشاند توصیفیصورت ب  صرفاً

و شهرستان مشهد گنردآوری  رضوی کل بهسییتی استان خراسان  مورد نیاز پژوهش از اداره های داده. استی اای و محل در سطح مططق 
مانطند   های سطجش خودهمبیتگی فضنایی  مدلتراکم کرنل  ای  ای و محل مططق جمعیتی   تراکم استاندارد شد. شاخص بیضوی انحراف

مددجویان تحت پوشش بهسیینتی   نشان داد. نتایج کار گرفت  شد ها ب  برای تحلیل داده شاخص محلی پیوند فضایی  موران عمومی ةآمار
بیشنتری  تعنداد    های مختلف تفاوت بارزی از ای  نظنر دارنند   در سطح شهر مشهد ب  صورت یکیان توزیع نشده است و مطاطق و محل 

ای  در سنطح محلن     . همچطنی  اسنت شنمال شنر ی شنهر    باشطد ک  مططبق بر شمال و مشهد می 4و  1  1مددجویان در سطح مطاطق 
شنود. در تحلینل   محالت شهید  ربانی  طبرسی شمالی  دروی و بهم  بیشتری  جمعیت مددجوی تحت پوشش بهسییتی را شنامل منی  

ر مشنهد شنکل   فرعنی د  ةهینت  چطند  و تراکمی ةهیتچهار  کردتوان اظهار  می  گرفت های تراکمی کرنل انجام  با استطاد ب  تحلیل  کلی
صنورت  الگوی توزیع فضایی مددجویان تحت پوشش بهسیینتی در مشنهد بن    داد  های موران نشاننتایج شاخص  همچطی گرفت  است. 
هنای شنر ی و   های غیررسمی شهر و حاشنی  مططبق بر سکونتگاه طور عمده  ب های خاصی از مشهد ک  ای است و در بخشکامالً خوش 
 . اند شدهای توزیع خوش  صورتب  است شمالی شهر 

 واژگان کليدی

  .تحت پوشش بهسییتی مددجویان  های مکانی  شهر مشهدشاخص  جمیعت تحلیل فضایی
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 مقدمه

بیشی،ر نیر      0202شناسیی سیاانام ن یت ن، یا  ایا سیا        های بخش جمعیتبینیبر اساس پیش

-Montgomery, 2009: 14; United) کشورهای  ر حا  اوسیع   ر شیهرها اگیاخی هواهنیا کیر      

Nations, 2008: 29) . هیای نهمیی اسیت کی  شیهرهای  یرم       امرکز فقر  ر شهرها یکی اا چیاشش

ویژه  ر کشورهای  ر حیا   فقر شهرهای ب . (Simler et al., 2004: 38) اگاویکم با آم نواج بیست

 .خیراری  ر حا  خس،رش استاوسع  با سرعت بیش،ر و حجم چشم

نریکیای تاییک کیاگوم ا ی ی نع ی        آفریقیا و  آ ها شهرهای بیزر  آسییا    شواها گشام نی

هیای جاییا   شهرها  پایاهویکم هواهنا بو . ایک ک م رم بیست ایس،ی ن یطجمعی،ی  ا ،صا ی و 

خییری و خسی،رش هیو   بیا نسیارت بزرخیی  ر ابعیا         ک  بر اساس ناهییت شیکت   ای هس،نا پیچیاه

 Duclos & Araar, 2007: 9; Movahhed) نواجهنیا  کاشبای –ف ایی  اج،ماعی  ا ،صا ی  نایری،ی و

et al.,  2016: 126).     یکی اا ایک نسارت و نشک   حا   ر شهرهای کشورهای  ر حیا  اوسیع  بی

-وییژه افیرا  و خیروه   اشگوی اوایع ف ایی افرا  ب   همچنیک  های اج،ماعی  گابرابریشهرهاک مویژه 

 و ننیابع  آم   ر کی   اسیت  وضیعی،ی  ب  گاظر اج،ماعی گابرابری. است شهرها پذیر  ر سطحهای آسیب

باشا. ایک نفهیو   ر   گگرف،   رار جانع  اع ای  س،رس  ر  نساوی طورب  اج،ماعی اراشمنا هانا 

 شربنای نطرح شاه و سوابق آم گیز بیش،ر بر نفاهیم طبقی  و  گظریة شناسی  ر چارچوب ن،وم جانع 

.  س،رسی اف،را یی بی  چیزهیای بیا     (Lawson & Todd, 2002: 36)است شاه پایگاه اج،ماعی ن،مرکز 

نراابیی  برهیی را  ر    س س  اگا و  ر گظمی های اج،ماعی ن،فاوای را برای افرا  ر م نیاراش  پایگاه

گظیا   شیربنای اج،میاعی      خیرگیا و بیایک اراییب   ار  رار نیپایگاه باتار و برهی را  ر پایگاه پاییک

بسییاری اا افعیا  اج،میاعی    کنناة اعییکخیر . نو عیت یا نکام اس،قرار افرا   ر چنیک گظانی شکت نی

های اج،ماعی  ر ننیاطق شیهری بیا    ابری( نع،قا است افزایش گابر0220) 1ها هواها بو . تورگسآم

ع وه ساه،ار ن  ی  ن یی و ا ،صیا  جهیاگی    های شهری  ب اغییر ساه،ار و نو عیت ارکیبی جمعیت

خزینی ف یایی همیراه   با جاایی و نعموتً  نربوط است. ایک امایزها  ر شهرهای بزر  آشکارار بو ه

  جااشام ا شار نخ، ف اج،ماعی  ر ف ا ننجر ااریج ب ب یعنی  شربنای و گابرابری اج،ماعی  .است
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. اشگوهیای  (Yousefi & Warshaei, 2010: 82) خیرگا نیهای ف ایی و گابرابری اج،ماعی ج وه شو  نی

 اا شیهری  ف یاهای خیرگا. ف ایی شهر غاشباً بر حسب نقوت  اج،ماعی ن،فاو  نور  اوج   رار نی

 ا م  گشیام برای  .(Bokharaei et al., 2018: 39)  ار  ای ناهیت فرارش، همواره ک  است نسار ی جم  

برهور اری ف اهای نخ، ف شیهری اا انکاگیا  و هیانا  شیهری       همچنیک  های شهریگابرابری

هیای  وریاافزارهیا و فنی  هایی ک  انرواه بی  کمین گیر    یکی اا روش .های نخ، فی وجو   ار روش

هیای شیهری بیا    های ف یایی پاییاه    ا  یتشو  کار خرف،  نی بسیار ب کشی جایا کانپیواری و گقش 

ا  یت ف یایی بعیا اا   . (Longley et al., 2005: 6)است  1های اط عا  جغرافیاییسیس،م کارخیری ب 

ها و فرایناهای کمی  ر ا  یت آراییش  روش کارخیری ب شانت  طور عماه  ب  اگق ب کمی رایج شا و

 . (Smith et al., 1994: 162)ها یا پراکناخی است پایاهف ایی 

 ننیابع  بی   شیهر  گیواحی  ن،فیاو    س،رسیی  حا یت  اساساً شهری ف ای  ر اج،ماعی گابرابری

 اییک  کی   گ یوی  بی  . است فرهنگی ةسرنای و ننزشت نا ی   ار   ثرو  چوم اج،ماعی اراشمنا

 هیای فر یت  حقیو،   اا گظر ویژهب  شهر  گواحی بیک را ایا ی آشکار و پنهام اه، فا   س،رسی

اشب،ی  ا یت   . (100 :1031)یوسفی و ورشیویی    آور  وجو  ب  ساکنام ان،یااا  و هاپا اش اگاخی 

هیای  ریزی  اجرای عااشت اج،ماعی  رفیع ابعییو و گیابرابری   های برگان اساسی بسیاری اا گظری 

 ر نقییاس   رییزی برگانی   گظا  اع، ی و اکمیت ضمک سرانیک  . آنایشاستای و کاهش فقر ننطق 

 عیااشت  گییاف،ک  ا قیق  بیارة  ر شاه نطرح کمبو های و نسارت اا بسیاری پاسخگوی اواگانی کشور 

انرواه نشخص شیاه   .(0: 1011اا ه  باشا )ابراهیم های نخ، فسطوح و نقیاس  ر نکاگی ف ایی

بیر م   پاییاار  ننیوط بی  اابییک     ةاوسیع اساسیی  ر   ةشفؤنعنوام است ک  ا قق عااشت اج،ماعی ب 

 (.61: 1031اا ه  )سرور و اسماعیت استهای ف ایی اا رهگذر آنایش سرانیک  اعا شی بی

های نخ، فیی  هو   ا ه ة هناها و گها های نخ، ف اا جمعیت ا ت پوشش و هانا ساانام

ریزی  اب ی اس،فا ه    برای برگان  رفاً ب   ور  کمی و عا ی با ی بماگاها ایک  ا ه اخرانا  ؛ ارگا

 یور   افزاری  رآینا اا ب،وام ب ی  رف ب  ابام گر ها اا حاشت کمّبایا ایک  ا ه  یک. بنابراگیس،نا

هیا  انیرواه بیا طییف     . ساانام بهزیس،ی ب  عنوام یکی اا ایک سیاانام کار خرفت ب  را هاار آمبهین 
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پذیر شهری  ر اراباط است و اا افیرا  نیا جوی ا یت پوشیش     ای اا ا شار فقیر و آسیبخس،ر ه

هیا بی    هیایی و ابیایت آم  چنییک  ا ه  ةبهینی  کیارخیری  ب هایی  ر اه،یار  ار . برای هو  آنار و  ا ه

هاسیت کی    به،ر اا ایک  ا ه کارخیری ب  خیری بهین   گیاا ب ریزی و اصمیمهایی برای برگان پژوهش

  نیابرایک . باسیت هیا  های نناسب برای اییک کیار  ا  ییت ف یایی و جغرافییایی  ا ه     یکی اا روش

 آم جانع  هواها شا.   شکوفایی و نوجب رشاها  مآپذیر و کمن ب  اع، ی شناسایی افرا  آسیب

نی ییوم   0شهر کشور و نرکز اس،ام هراسام رضوی با جمعیت حاو  نشها ب  عنوام  ونیک ک م

ایک شهر انرواه ن ت جذب بسییاری اا افیرا    . (01: 1011نرکز آنار ایرام  ) است 1011گفر  ر سا  

شش جمعیت ا ت پو  . ب  همیک  شیتاستبا سطح  رآنا پاییک یا با اگواع نسارت و نشک   شهری 

کت بهزیس،ی اس،ام هراسام رضوی  بییش اا   ا ارهبسیار باتست. طبق آنار  نشهاساانام بهزیس،ی  ر 

اگا و اا اگواع انکاگا  و هانا  نخ، یف  ا ت پوشش ایک ساانام بو ه 1011هزار گفر  ر سا   122

ویام ا یت  اوام خفت اگواع نخ، فیی اا نیا جویی وجیو   ار . نیا ج    اگا و نیننا شاهساانام بهره

 یور  یکسیام و نسیاوی.    وشی گ  بی    باشناهای نخ، ف شهر ساکک نیپوشش بهزیس،ی  ر بخش

هیای   بخیش خزینی نا جویام  ر  ر ا  بررسی ع ت اوایع ف ایی گابرابر یا ع ت نکام ة حاضرنقاش

آنیاه     ستب نخ، ف شهر نشها گیست  انا شناهت چگوگگی اوایع ف ایی و ا  یت اشگوی ف ایی 

های اواگا ساانام بهزیس،ی و سایر سااناماست و نی حاضر ک  هاف ا  ی پژوهشبو ه  نهم  یانر

هانا  به،ر ب  نیا جویام راهنمیایی   عرضة ار و های شایس، خیریریزی و اصمیمنرابط را  ر برگان 

شیناهت چگیوگگی اواییع ف یایی نیا جویام       حاضر هاف ا  ی پژوهش  و هاایت کنا. بنابرایک

 .  استآناه   ستب و ا  یت ف ایی اشگوی   ایای و ن   ا ت پوشش بهزیس،ی  ر  و سطح ننطق 

 ة پژوهشپيشينمبانی نظری و 

  ر هیانا   و انکاگیا   گانعقو  امرکز سبب  خسیخ،  ااهم و گاننسجم ف ایی ساه،ار با شهرها خس،رش

 را شیهری  نناطق ننظر  ایک هاست. اا آم  ر گابرابر ا ،صا ی و اج،ماعی اوسعة و شهر خوگاخوم هایبخش

 خییری شیکت  باعی   ا یا ها  اییک  (Salvucci, 2012: 3کنا )نی نشخص اج،ماعی و ا ،صا ی ا ا های

 ف یایی  گیابرابری  بی   گیوعی    بی  و شیو  نیی  شیهر  هایکب و سطح  ر انکاگا  ف ایی اوایع  ر گابرابری

 و ننیابع  عا تگیة  اخصییص  را شیهرها   ر ف یایی  و اج،ماعی (. عااشتPi Alperin, 2008: 4اگجانا ) نی
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 شیوگا  نواجی   هو  حقو، ب  گسبت اع،راض و شکاف حاا ت با افرا  ک  طوریاست ب  شهری انکاگا 

(. Harvey, 2010: 75)ایمنیک شیو    و  بیرآور ه  هیای نخ، یف  و جنبی   ابعیا    ر ها آم جمعی،ی گیااهای و

سااناگاهی ف ا اا ابعا  اساسی جوانع اگساگی  بااایاب و یایع اج،میاعی و اج یی اراباطیا  اج،میاعی       

عیااش،ی  ر   بیو هم  تهم عااش   ر گ،یج  .تاج،ماعی اس ت ی ف ا و عااش ف ایی گقط ا ت. عااشتاس

ای اج،میاعی و  هی عیااش،ی شو . اا ایک رو  ا  یت برهمکنش بیک ف ا و اج،ماع  ر فهم بیف ا گمایام نی

  ر ف یایی  ت. عیااشت ها ضیروری اسی   ریزی برای کاهش یا حت آمهای برگان تیم سیاسظچگوگگی ان

 اسی، قا،  اا را وی -اج،میاعی  کیار  اقسییم  حا یت اا - فیر   هر اگاخی نکام ک  نعناست باام شهرها

 پیی   ر را همگاگی حیا  ک  بهبو  است نوج  هنگانی فقط ف ایی  هایگابرابری. گکنا ن رو  اج،ماعی

ای فراایر اا  هیا ریشی   گیابرابری   (. بیا اییک حیا    010-011: 1011 گییا و همکیارام   باشا )ایوک ی   اش، 

 بیا   یرفاً  اوامگمی  باشا  اش،  سرانیک وجو  و ف ا  ر هایاعا ش بی ک  اناگی های شهری  ارگا. اا ن یط

  ر ن یوری  گقش آنایش سرانیک بنابرایک   کر را رفع  هایاعا ش بی اج،ماعی ن  ی -یا ،صا  هایبرگان 

 اواییع  و اج،میاعی  رفیاه  های آنیایش سیرانیک   سرانینی و برگان  عااشت  رس  پا. کننی ایفا انین  ایک

  اا ه اسیماعیت ؛ سیرور و  11 :1061) یرافی    است گظر نور  ایو ننطق  سرانینی واحاهای  ر ثرو  و

 کنا.پاییک  ر نقیاس شهر و ن    گیز رسوب نی( ک  گ،ایج آم ب  سطوح 61-31: 1031

  ر  رآنا کم هایخروه بزر   شهرهای  ر طبقاای شکاف شامراعمیق و شهری فقر رشا  شیت ب 

 ک یی  روگیا  اا هیا خیروه  ایک. اگا خرف،  شکت هاص جغرافیایی ف اهای  ر و ن  ی اج،ماعا   اشب

 فقیر  بنیابرایک  (. 01 :1036 وست   گا )ایراماشاه راگاه حاشی  ب  ا ط ح  ب  و  ناگاه برکنار اوسع 

 ا ی ی  چاشش ( و101 :1031 همکارام  و هانن  نجیای) اگساگی ةاوسع نسارت اریکنهم اا شهری 

اسیت   اوسیع   هیای رییزی برگان  نخ، ف سطوح  ر ریزامبرگان  و نایرام خذارام سیاست پیش روی

 همیة نفهونی فراخییر بیرای    ةبر ارگااعریفی اا فقر ک   رشن (؛ بی11 :1011همکارام   و )اگگاگ 

؛ ایرا فقر نفهونی گسیبی اسیت کی  بیا     استپذیر گا انکامشرایط باشا و  ر طو  انام ثابت بماگا  

 فقیر    ر وا یع (. 06 :1031شیو  )نجییای هاننی  و ن میای      شرایط اناگی و نکاگی اعریف نیی 

 و اگ،خیاب  آاا ی بشر  حقو، اساسی  های  اب یت اا ن رونیت شانت ک  است یچنابعا ای پایاه

  ر اگیاخی  خرسنگی  کم   رآنا ناگنا روانره  اگاخی ةجنب چنایک و  ر شو  نی برابر هایفر ت
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 اج،میاعی و سیاسیی    ن رونییت  پیذیری   یبآسی اوشی    هانا  ب  گاکافی  س،رسی گاساشم  شرایط

 (.11: 1016یابا )روس،ا و همکارام   نی و غیره اج ی گااننی

پیاییک اگسیاگی   اوسیعة  جهاگی باگن جهاگی  فقر چیزی فراار اا گابرابری  رآنا ییا  اوسعة  ر خزارش 

(. فقیر شیهری   03 :1031پذیری  گبو   ار  و ابراا عقیاه است )باگن جهیاگی    آسیباست؛ فقر همام 

غا   نسیکک   نفهونی چنابعای  ار  ک  با  رآنا و نصیرف کیم و  یگیر شیرایط بیا نربیوط بی  اشی،        

شو  )رضیایی و   های اج،ماعی شناه،  نیهای بهااش،ی  آنواش و ح،ی با نو عیت فر   ر شبک  نرا بت

حیواة  کنا و بیش،ر فقرا گییز  ر  اگساگی را ن او  نیاوسعة   (. فقر و آثار ننفی آم130 :1010همکارام  

اگیا. اکنیوم   پیذیری نواجی    آسییب  رجیة  های طبیعی بیا گهاییت   س نت و آشف،گی ا ،صا ی و بیماری

بیشی،ر  ریشة  هنا ک   نیب  ایک گک،  خواهی   طور کانت ب خذارام و نایرام شهری اگایشمناام و سیاست

اوجی  بسییاری     (  بنابرایک13: 1011هواه و همکارام  نسارت اج،ماعی شهرها امرکز فقر است )فرها ی

پذیری شیهری نعطیوف شیاه اسیت یعنیی      بهای آسی اا نطاشعا  اجربی بر ن ت سکوگت فقرا و خروه

فقیر   ا  یت اکوشوژیکی اا ن ییط گظریة (.  ر Ren, 2011: 1جایی ک  فقر ح وری نس،مر و نااو   ار  )

 هیای  هاگی   شو  و نطاشع   ربیارة نیامکیا شهری  گاساشم نناطق های شاهصعنوام  ب  آناری ب  نطاشعا 

 اگیا. )هراسیاگی و همکیارام      جرارم را ضروری نی رشا و نیزام با ها و اراباط آم فقر و بیکاری گاساشم 

  ار ؛ فرواگیی  اهمیت شهری جوانع  ر آم ف ایی اوایع و فقر  رشا وا  یت اجزی   (. بنابرایک113: 1011

 اا شیهری  فقیرگشییک  هیای  پهنی   جغرافییایی  اعییک  ر ویژه ب  ع می هایااخاذ روش گیااننا ک  نوضوعی

اسیت   آم ن،فیاو   ابعیا   اعیییک  بیرای  نناسیب  هیای  شیاهص  اعرییف  و آناری هایروش کاربر  طریق

خییری و  نکاگی فقر هس،نا و  ر  اشیب شیکت   –ف ایی  هایی ک  بااگمو  (. پهن 11 :1011گژا    هسروی)

گشیینی اب یور    حاشیی  های گاکارآنا  اسیکام غیررسیمی و   های فرسو ه  بافتفقر  بافتهای  خس،رهبسط 

(. نطاشعا  اهیر گیز بر اهمیت ن،غیرهای جغرافییایی بی    111 :1012)بماگیام و همکارام   اگا یاف، ف ایی 

ای ب  سیس،م اط عا  جغرافییایی  ر اییک خوگی      ارگا و جایگاه ویژهامکیا فقر  ةکننا اعییکعنوام عوانت 

 یکیی  جغرافییایی   گواحی ر  هاگابرابری عةنطاش (. پس10 :1010اگا )جواهری و همکارام  نطاشعا   ا ه

اسیت.  برای امنیک رشا ا ،صا ی و اج،ماعی  ا  حا ریزی و ای برای برگان پای  و ضروری کارهای اا

اسیت   اج،ماعی و اگساگی اگاخی ف یایی ابعا نطاشعة  جغرافی  کارشناسام ةفوظیکنا بیام نیپیت کاشو  
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هیای  اوایع ف ایی فقیر ییا اواییع ف یایی خیروه     های گقش   (. بنابرایک111 :1011)روس،ا و همکارام  

های عمونی بیرای کیاهش    نهم  ر هاایت چگوگگی اه،صاص سرنای  یاواگا گقشپذیر شهری نیآسیب

 پذیری  اش،  باشنا.  فقر و آسیب

 پژوهش روش

 بهزیسی،ی  کیت  ا اره کی   اسیت  آناری و ها ا ه پژوهش  ایک  ا م اگجا  برای نبنایی و اوشی  های ا ه

 ArcGIS افیزار گر  وار  اب،اا های او یفی  ا ه ایک. کار خرف،  شا   و ب اهی  رضوی هراسام اس،ام

 نشیها  طیرح   نکیاگی  نقیاس.  شو اشکیت ها آم برای نکاگی ة ا  و پایگاه ن ور شوگا نکام اا شا

 اا پیس . است نشها بهزیس،ی پوشش ا ت نا جویام سکوگت ن ت های ا ه ک  انعن بایک. است

ناگنیا   آنیار ف یایی  هیای   روش نیا جویام   وضیعیت  ف یایی  ا  یت ننظورب   ا ه  پایگاه اشکیت

ی سینجش هو همبسی،گی ف یایی    ها نا و  اگ رافی اس،اگاار  بی وی اوایع ف ایی آنار شاهص

 .کار خرف،  شا ب شو   نیف ایی  پیوگا ن  ی شاهصو نورام عمونی  ةآنارک  هو  شانت 

 روگا خیریاگاااه برای نعموتً ک  روشی: اگ رافی اس،اگاار  بی وی اوایع ف ایی آنار شاهص

 :Wang et al., 2015)شیو   نیی  خرف،ی   کیار   ب گواحی یا گقاط اا اینجموع  و اوایع جغرافیایی  ر

 ن ورهیای  نقیاار    و ایک. است جااخاگ  طورب  و Y و X جهت  ر اس،اگاار  فا  ة ن اسبة  (37

. (Kent & Leitner, 2007: 57)کننیا  نیی  اعرییف  خیرییا   ربرنیی  را عیوارض  اواییع  کی   بی وی

 عیوارض  اواییع  اخر ک   هنانی را انکام ایک 0و  0  1اگ راف نعیار  بی وی بر اساس ن ورهای

. (Scott & Janikas, 2010: 32)کنیا   شناسیایی  را آم باشیا   برهور ار  اریجهت اشگوی اا ف ا  ر

کم،یری  ر پیرانیوم    ورو ی حو  نیاگگیک نرکزی ن،راکم باشا و عیوارض تیة اخر اشگوی ف ایی 

 13باشنا )اوایع ف ایی گرنا (  ر ایک  ور  اوایع جه،ی با یین اگ یراف نعییار باییا حیاو       

 ر ا عوارض و اگ راف نعییار   11 ر ا عوارض را  ر برخیر . اگ راف نعیار  و بایا  ر حاو  

 (.10 :1013)حسینی و همکارام    ر ا عوارض را پوشش  ها 11س  بایا 

 و پراکنیاه  ای  هوشی   هواه ف ایی اشگوهای بنای طبق   ر: 1ش هو همبس،گی ف اییی سنجها نا 

 هیا  نشیابهت گا و و نشیابهت  ای گاحیی   واحاهای  رارخیری ارایب و گظم چگوگگی بر اوام نی اصا فی 
                                                                                                                                                    
1. Spatial Autocorrelation 
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 هیای   یفت  اراش کی   اسیت  اییک  نفهیو   ب  ف ایی هو همبس،گی. شا ن،مرکز ف ایی اشگوهای برای

 & Ord)اسیت   هیا  پاییاه  جغرافییایی  گظم ب  اس،نا   ابت ها آم همبس،گی و اگا  هو همبس،  شاه  نطاشع 

Getis, 1995: 41) .گظیر  اا ن،غیر ین نقا یر - با یماگاه نقا یر ک   هانی رخ اناگی  وی هو همبس،گی 

 واحیاهای   یگر عبار  ب . (Legendre, 1993: 39)باشنا  اراباط و  ر گز ین هم ب  شایااً -جغرافیایی 

 رخ ننیا  گظیا    یورای  بی   اغییرااشیام   اشی،  و  نشیابهی  یها اراش گاحیة طو   ر همسایگی ای گاحی 

 )واحیاهای نجیاور   جغرافییایی  هیای  پاییاه  بی   نربوط ن،غیرهای نقا یر یا ویژخی ضرایب اخر.  ها نی

 ننفیی  ف یایی  یهو همبسی،گ  یین  هیا  آناره باشنا  گااش،  نشخصی گظم و اراباط همسایگی(  یا  یگاح

  هنا. گشام اصا فی را اشگوی و ضعیف ف ایی و  ارای اراباط  وی هی ی

 او ییف  بیرای  ایوام  نیی  را عمیونی  نیورام  ف یایی  هو همبسی،گی  ا  ییت : 1نیورام عمیونی   آنارة

 بییک  ف یایی  افیاو   نیاگگیک آم کارخیری بر  و با ب  کار ب  گاحی  ین کت  ر ن،غیر ین ف ایی های ویژخی

 ,.Flahaut et al)کیر    شناسیایی  هیا  آم نجاور( های پیکست)عوارض  و ف ایی( های پیکست) عوارض همة

ضیریب    باشنا  اش،  نش،رک نرا یا نس،قیم ای ک  اراباطگاحی   و بیک  واگی نقاار ن اسبة  ر. (20 :2003

افسییر  . ر یی خ ینی   یرار   یفر  واگیی  ضیریب   باشینا  نش،رک گااش،  نرا یکایگر با گواحی ک   ر واگی و

 سیمت  ب  نورام آنارة نقاار اخر. شو  ین ن اسب  +1 اا -1 نقا یر بیک ک  است  ور  کیبا نورام ضریب

 نیورام  آنارة اخر. است نور  نطاشع  ن او ة بات و ن،مرکز  ر ای هوش  اشگوی  هناة  گشام کنا حرکت+ 1

 خوییای   یفر  بی   گز یین  نقاار. است جغرافیایی گاحیةپراکناه  ر  یاشگوی نبیک کنا  حرکت -1 سمت ب 

 بی   را عیا ی  ف ایی آنار ایک  عبارایاست. ب  گظر نور  اطمینام سطح  ر  ار اغیرنعن و اصا فی اشگوی ین

 ن،مرکزبیو م  ییا   بو م پخش  رجة اوامنی آم کارخیری ب  با ک ( z-score اس،اگاار شاه ان،یاا)  هانی  ست

  باشیا   اشی،   بیاتاری  نقاار ضرایب ایک ؛ و هر چ کر  خیریاگاااه را ف ا  ر ف ایی های ا ه یا عوارض

 است. پراکنش کنناة  بیام   اش،  باشا یار کییپا نقاار هرچ  و  ایا  اجمع کنناة بیام

-بی   کنا  نی نشخص را اشگو گوع فقط عمونی  نورامآنارة  ک  آگجا اا: 0ف ایی پیوگا ن  ی شاهص

خرف،ی  شیاه    کیار  بی   0گاهوش  و هوش  ا  یت گقش    ور  ب  اشگو اوایع ف ایی شام نشخص ننظور

                                                                                                                                                    
1. Global Moran I 

2. Local Indicator of Spatial Association )LISA( 

3. Outlier 



 611 مددجویان در مشهد جمعيتی و فضایی توزیع هاینابرابری تحليل

1اگس یک. است
را  ن  یی  گقیاط  کوشیا  نی  ا  ک  پیشنها  را  LISA یا 0ن  ی نورام آنارة (1111 و 1111) 

  هیا نیی  گشام ابزار ا. ایکرگنؤث ف ایی  ر پیوگاهای جاا اا هم های نکام چگوگ  اینک  و  ها اشخیص

 نقیا یر  عوارض  کاا  و اگاشاه اوایع ایهوش  طور  ب  ف ا ها  رپایاه ایک کم یا ایا  نقا یر کجاها  ر

هوشی   شیاه    هیی  وام عوارض  اش،ک فرض با ا  یت . ایک ارگاپیرانوگشام  عوارض اا ن،فاو  بسیار

 Getis)کنیا   شناسایی نی هس،نا  هم ب  گز ین یا نشاب  اگاااه  اا گظر هاآم نقا یر ک  را عوارض اا هایی

& Ord, 1992: 16; Ord & Getis, 2001: 52; Tiefelsdorf & Boots, 1995: 68)  ر شیاهص  .LISA 

 ( وHigh-Highاییا ( ییا )   -اییا  )اییا    اراش بیار  نناطق با ایا  اراش نناطق با کنا نی بیام نثبت نقاار

گشیام  نقیاار ننفیی    اگیا. شاه ( ن صورLow-Lowیا ) کم( -کم )کم اراش با نناطق با کم اراش با نناطق

ییا   کیم(  -کیم )اییا    اراش بیا  اییا   اراش ( یاLow-Highیا ) ایا ( -)کمایا   اراش با کم اراش  ها نی

(High-Low احاط ) است  شاه(Anselin, 2013: 31). 

 پژوهشی هایافته
 جمعيتی مددجویان تحليل

نا جویام ا ت پوشیش  همة  ار . شایام ذکر است  1016گفر نا جو  ر سا   1131 ر نجموع  نشها 

ایوام بی    نیی   بهزیس،ی  ر ایک آنار ن اسب  گشاه است. اا جم   نا جویاگی ک  جزء ایک آنارها گیسی،نا 

ننیا اا  چشم و غرباشگری شنوایی  افرا  بهیره اا انب ی ننا  بهره  افرا  ینا جویام ساکک  ر نراکز گگهاار

های شباگ   افرا  ا ت پوشش نراکز خیذری و  ژگ،ین  افرا  ا ت پوشش سرپناهنشاورة های طرحیاراگة 

نشیخص شیاه    1طور ک   ر جیاو   روای و غیره اشاره کر . همام شباگ سیار  افرا  گگهااری  ر نراکز 

گفیر   1010گفیر و   1116گفیر    1610بیا    بی  اراییب     1 و 0  0است  بیش،ریک اعاا  نا جو ر ننیاطق  

ک  هر س  جزء نناطق شر ی   نشهاننطقة سو  نا جویام  ر ایک س   ینگز ین ب    عبارای. ب اگا ساکک

ساکننا.  10و  3ارایب  ر نناطق ثانک  کم،ریک اعاا  گیز ب   باشنا. همچنیکساکک نیاگا   یو شماشی شهر

ار یا      جویام هر ننطق  با عوانت  یگری نثت جمعیت و نساحت  ر گظر خرف،ی  شیو   اعاا  نااخر انا 

  ر نناطق  یش،ریک اراکم نا جو )گسبت اعاا  نا جو ب  نساحت ننطق ( ب  ارایببن،فاو  هواها بو . 

                                                                                                                                                    
1. Anselin 

2. Local Moran I Statistic 
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 مشهد ةگان11. جمعیت، مساحت، تعداد مددجو و تراکم جمعیتی در سطح مناطق 1جدول 

تراکم مددجویان )هکتار( نسبت مددجو به جمعیت مساحت به هکتار تعداد مددجویان جمعیت سال 1395 منطقه

20.83 0.1844 1478.96 308 167013 1

41.49 0.3111 3848.85 1597 513365 2

54.12 0.4288 3311 1792 417950 3

90.27 0.463 1344.86 1214 262184 4

35.72 0.2927 1438.8 514 175603 5

48.83 0.3934 1873.9 915 232616 6

19.25 0.3609 4747.08 914 253236 7

8.8 0.1837 1932.14 170 92543 8

19.93 0.2727 4476.49 892 327061 9

39.52 0.311 2335.65 923 296823 10

25.78 0.1978 1536.01 396 200161 11

4.23 0.2613 6506.34 275 105263 12

21.04 0.5411 356.47 75 13861  ثامن
 GWOM, 2018; SCI, 2016 ننبع:

اعاا  نا جو ب  جمعیت ننطق   اعاا  ننیاطق هی یی بی  هیم     . انا اا گظر گسبت است نشها 0و  1  0  1

 یرار   1و  0  1 ر ننیاطق ثیانک      وشی بیش،ریک اعاا  نا جو ب  گسبت جمعیت ننطقی    باشناگز ین نی

ایک است ک  ایک ننطق   اعیاا  جمعییت سیاکک آم    بنای   س، ثانک  ر ایک ننطقة  ارگا. ع ت اس،ثنابو م 

ننطقة ثانک ننطقة اعاا  کم نا جو گیز اراکم آم را بات گشام  ا ه است.    تهی ی کم است و ب  همیک ع

عمیاة  هیای غیرنسیکوگی  ار  و   و کیاربری  اسیت  غیرنسیکوگی  طور عمیاه   ب نرکزی نشها است ک  

های نیرابط بیا ااریرام و خر شیگرام اا  بییت ه،یت        های آم حر  نطهر انا  رضا )ع( و کاربریکاربری

 .خرفیت  گظر  ر اس،ثنا ین اوامنی را ننطق  ایک  ع ت همیک ب  .استی اجاری و غیره نهماگسرا  ف اها

 و جمعییت  ایراکم   همچنییک  و نشها خاگة10 نناطق سطح  ر آنارها اوشیة گ،ایج اا طور ک  همام  بنابرایک

 اا ننیاطق  بیک ب ک   گیست نساوی  ور  ب  نشها سطح  ر نا جویام اوایع است  نشخص نساحت

  ر  عبیارای بی  .  ار  وجیو   ایعمیاه  و اساسیی  افاو  بهزیس،ی پوشش ا ت نا جویام سکوگت گظر

 ننیاطقی   ر انیا  اگیا   ساکک نا جو هاگوا ه یا نا جو هزار اا بیش 1 و 0  0 ناگنا نشها نناطق اا بع ی

 .اگا ساکک هایشامهاگوا ه با همراه نا جو 022 اا کم،ر 10 و 11  3  1 نناطق ناگنا
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 فضایی جمعيت مددجویانتحليل 

. بیرای  خرفیت ا نا جویام گیز  ر سطح ننطق  و ن     ر  اشب ا  یت ف ایی اگجا  بارةا  یت  یگری  ر

  ا م بیرای اگجیا   . شیا  1ها اهذشیاه وار  سیسی،م اط عیا  جغرافییایی    رسیام ب  ایک ننظور  اب،اا  ا ه

 بی   گز یین  کی  شیو   عا  نکاگی ابیایت  فی ب  اط های ف ایی گیاا بو  اط عا  اا حاشت او یا  یت

)اشیف( گشیام  ا ه شیاه     1ک   ر شکت  طورهمام .شا ثبت نشها گقشة بر   یق  ور  ب  گقط  هزار  ه

. ننیاطق  استگفر  1610و  1116  شهر نشها ب  ارایب 0و  0بیش،ریک اعاا  نا جویام  ر نناطق   است

گفیر را   1011ایا   111خیرگا ک  اعاا ی بیک  رار نی اریک نناطق پرجمعیت و  ر ة  ر  12و  1   6  1  1

شیو  و کم،یریک   گفیر نیی   111ایا   021با حیاو    11و  1های شوگا. نناطق نیاگی شانت ننطق شانت نی

ا  یت  ر سطح ن ی    ر   گ،ایج ایکشو .  گفر را شانت نی 023اا  61و ثانک  10و  3  1نربوط   نناطق

گفیر   011ایا   011 ربیاگی  طبرسیی شیماشی   روی و بهمیک بیا       )ب( گشام  ا  ن    شیهیا  1شکت 

شو .  ر اطراف اییک ن ی    ن ی      بیش،ریک جمعیت نا جوی ا ت پوشش بهزیس،ی را شانت نی

ایک  رسیاشت  نییثم  بی         پینج اگا. اییک ن ی   شیانت     جمعیت بات نس،قر شاهگسبت  ب با نا جوی 

  نهرآبا   پورسینا  نوعیو   شیهیا نعقیو   اشمهیای و  ر     ربیع  وحا  هواج آبا   شهیا نطهری   سیس

شیو . همیام   آب و بر، و  ر ن    شما  غربی گو ه و ایثارخرام را شانت نین  ة های جنوبی بخش

نشیهو  اسیت.    0ننطقیة  اسی،قرار جمعییت نیا جویام  ر    عمیاة   هیا  ن    گشام نی ةطور ک  گقش

  ها.  نا جو را گشام نی اریک اعاا  جمعیتغربی کمهای اقریباً ن    بخش نرکزی اا  سمت

  
 ب الف

 . تعداد مددجویان در سطح مناطق )الف( و محالت )ب( شهر مشهد1شکل 

                                                                                                                                                    
1. GIS 
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 بهزیسی،ی  سیاانام  هانا  اگواع و نا جویی گوع حسب بر نا جویام ف ایی ا  یت ا ان    ر

 کی   نیا جویی  های خوگ  اگواع  ک ی طورب  .شو نی بررسی نشها نناطق سطح  ر نا جویام برای

 و نرا ب،یی  گگهااری  شانت   روااگ و روایشباگ  نراکز  ر گگهااری افرا  اا گاا عبار  بررسی شا 

 گیااننیا بیا بیمیارام    هیا چنا  و؛ هاگوا ه فراگا  ارای هاینزنک؛ هاگوا ه رواگی اواگبخشی؛ بیمارام

 گیااننا ییا  هاگوار؛ ساشمناام سرپرست  رنام؛ اگام حا   ر نع،ا  گیااننا هایاشع ج؛ هاگوا ه  عب

 .منع وتهاگوار و  سرپرست ااکاراف،ا ه سا ؛ نر ام 12 باتی افرا 

 0 ننطقیة   ر اعیاا   بیشی،ریک  انیا    ار   رار نا جویام گگهااری نراکز نشها نناطق همة  ر

  شییت بی   اسیت  بیایهی  . کیان ً است آم اطراف و ساانام اس،قرار ن ت ن او ة همام ک  نشها

  ارای 0 و 1  3 ننیاطق  آم اا پس. است جغرافیایی ن او ة ایک  ر بیش،ر گگهااری نراکز وجو 

 نشها نناطق عماة اقریباً .اشف( 0باشنا )شکت نی روای شباگ  نراکز  ر گگهااری افرا  بیش،ریک

 هیر . باشینا نی نزنک رواگی بیمارام نا جویی گوع سکوگت و اس،قرار ن ت ایا   یا کم گسبت ب 

 اواییع  وضیعیت  )ب( 0شیکت  . باشینا نیی  6 و 1  1  0  0 ننیاطق   ر ها آم اعاا  بیش،ریک چنا

 اگیواع  اا یکیی  . هانی گشام هوبی ب  نشها شهر نناطق سطح  ر را نزنک رواگی بیمارام ف ایی

 ک  باشنانی چنا  و فراگا  ارای هایهاگوا ه بهزیس،ی  ساانام  ر شاه ثبت نا جویی هایخوگ 

  ر ک  طورهمام. خیر نی  رار ساانام پوشش ا ت غیره  و ناشی حمایت و کمن ب  گیاا ع تب 

  یرار  نشیها  شیهر  0 ننطقیة   ر نیا جویی  گوع ایک اعاا  بیش،ریک  است نشخص )ج( 0شکت 

 ة ییا آسییب  و آسییب  نعیرض   ر افیرا   .اسیت  6 و 1 ننیاطق  ننطقی    ایک اا پس. است خرف، 

 اسی،ثنای  بی   اییا   و کیم  گسیبت  بی   نشها نناطق ةهم  ر اناا   نراکز ب  کنناهنراجع  اج،ماعی

-نراجعی    ییاه آسیب یا آسیب نعرض  ر افرا  اعاا  بیش،ریک.  ارگا  رار 11 و 12 ثانک  نناطق

 ک  اگا بو ه 1 و 0  1  6 نناطق ننطق   ایک اا پس. است  اش،   رار نشها شهر 0 ننطقة  ر کنناه

  ر آم اعیاا   کم،یریک   همچنییک . اگیا بیو ه  نا جویام اا خوگ  ایک اعاا  بیش،ریک سکوگت ن ت

 هایهاگوا ه  نشخص است  (ه) 0شکت   ر ک  طور همام . ( 0است )شکت  بو ه 10 و 1 نناطق

 کم،ر بسیار نا جویی هایخوگ  سایر با نقایس   ر ها آم اعاا  ک  اشع ج  عبگیااننا با بیمارام 

 نع،یا یک  هیای هیاگوا ه  بیارة  ر .اگیا خرف،ی    رار 1 و 0 نناطق  نشها اا ننطق   و  ر فقط  است
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 ییا  کیم   یور   بی   نشها شهر نناطق همة  ر اقریباً نا جویی خوگ  ایک  رنام حا   ر گیااننا

. اسیت  ننیاطق  بقیة اا بیش،ر بسیار 0 ننطقة ناگنا نناطق برهی  ر هرچنا. است شاه پخش ایا 

اگیا  خرف،ی    یرار  6 و 1  1  0 ننیاطق   ر ایک خوگی  نیا جویی   اعاا  بیش،ریک ننطق   ایک اا پس

 اییا   کی  جمعییت  بیو ه    هیاگوار  سرپرسیت  اگیام  نیا جویی  هیای خوگی   اا یکی .و( 0)شکت 

 اعیاا   بیشی،ریک  اسیت  نشیخص  )ا( 0شکت   ر ک  طورهمام. نشها است سطح  ر نا جویام

 اا پیس . انباشنی نناطق سایر ب  گسبت ایا  اه، ف با نشها 0 ننطقة  ر هاگوار سرپرست اگام

 ثانک نناطق  ر گیز هاگوار سرپرست اگام اعاا  کم،ریک.  ارگا  رار 6 و 1  1  0 نناطق  0 ننطقة

 0 ننطقیة   ر سیا   12 بیاتی  افرا  همام یا گیااننا ساشمناام اعاا  بیش،ریک .باشنانی 1 ننطقة و

 ننطقیة  اا پیس . باشنانی ساکک  بیت ایک اا ن  ای و فهمیاه طوس  ب وار بر ننطبق نشها شهر

 رابیة   ر. اگیا  سیاکک  گیااننیا  ساشمناام اا بیش،ری اعاا  هم نشها شهر 12 و 1  0 نناطق  ر  0

 نیر ام  را نشیها  نیا جویام  آنیار  ح(. بیاتاریک  0خیرگیا )شیکت   نیی   یرار  ننیاطق  سایر بعای

 گز ین  شاه بررسی نا جویی نخ، ف هایخوگ  اا. ان هنی اشکیت هاگوار سرپرست ااکاراف،ا ه

 هیا  آم ف ایی اوایع اشب، .  هانی اشکیت هاگوار سرپرست کاراف،ا ه اا ر امن را ها آم اا گیمی ب 

 اا ا  ً 10 و 11  1  3  1نناطق  ناگنا نناطق برهی  ر و گیست یکسام  ور ب  شهر سطح  ر

  ر کی   گیسیت  اوجی   شیایام  و اسیت  کیم  بسیار ها آم اعاا  یا  گاار  وجو  نا جویام گوع ایک

 0 ننطقیة   ر ااکاراف،یا ه  نر ام اعاا  بیش،ریک. است بو ه پوشی چشم  ابت نناطق سایر با نقایس 

ط(.  ر  0خیرگیا )شیکت   نی  رار بعای هایراب   ر 6 و 1  0 نناطق  آم اا پس. اگا ساکک نشها

 اعیاا   بیشی،ریک  نشخص است )ی(  0شکت   ر ک  طورهمام  بررسیهای نور  اا خوگ   گهایت

 هیای ر ه  ر 12 و 11  1  6  1  1 نناطق نناطق  ایک اا پس. هس،نا 1 و 0 ننطقة  و  ر نع وتم

 .باشنانی ساکک ثانک ننطقة  ر گیز نع وتم اعاا  کم،ریک. خیرگانی  رار بعای
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 ب الف

  
 د ج

  
 و ه

  
 ح ز
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 ی ط

 های مددجویی در مشهد. انواع گونه2شکل 

 مددجویان استاندارد تحليل تراکمی و بيضوی انحرافی

بیرای ننیاطق   نیا جویام  ایراکم  نراهای ا اری نناطق و ن    اهی  شا.  ةن او اب،اا اراکم  ر 

ک  بیش،ریک  طوری ب   ا   ر حا بسیار ایا  گشام نناطق نخ، ف را افاو  نیام  نشهانخ، ف شهر 

ایا   11. اراکم نا جویام  ر ایک ننطق  برابر با استنشها  1 ةننطقاراکم  ر واحا هک،ار نربوط ب  

 11اا  1/11ک  برابر با  است 1و  0گفر  ر هر هک،ار است. اراکم بعای نربوط ب  نناطق  12حاو  

.  ر سطح ن ی   گییز   استها نش 10و  3گفر  ر هک،ار است. کم،ریک اراکم گیز نربوط ب  نناطق 

هایی . ن    پنج اک  شهیا  رباگی  نیثم  طبرسی شماشی   روی و بخششااراکم اهی  و ن اسب  

 6 ةننطقییاراکمییی گیییز  ر  ةح قیی.  ونیییک را  ار اییراکم نییا جویام  یکنوعییو  بیشیی،ر ةن  ییاا 

گسیبت بی  سیایر     عصر )عج( و اشمهیای طوری ک  برهی ن    ناگنا وشیاست  ب  شاگی نشاهاه

 0طیور کی   ر شیکت      ها. همامگفر  ر هک،ار را گشام نی 166و  ر حاو    ن    اراکمی بیش،ر

 سیاانام  پوشیش  ا یت ) بعای اا ن ی   گشیام  ا ه شیاه اسیت ایراکم نیا جویام       س گمایش 

های اراکمیی   با اس،نا  ب  ا  یت  ک ی ی ر شما  شر ی و شر، نشها باتست.  ر ا  ی ( بهزیس،ی

-اک  طبرسی شیماشی   روی و نوعیو   اراکمی شانت ن    پنج ةهس،چهار  خفتاوام  نی  کرگت

ربیع  شیهیا   هواج های فرعی گیز شانت ن    ةهس، چنا  با ایک حا  .پورسینا  ر نشها وجو   ار 

 نطهری  طر،  سرافرااام  آب و بر، و گو ه شکت خرف،  است.

)اشف( گشام  ا ه است  بی وی اگ رافی اسی،اگاار  ایراکم نیا جویام     1ک   ر شکت  طور مهما

 ةشیاه اییک بی یوی عمیا    هیا خیر آوری   ک  بر نبنای  ا ه  طوری کنا. ب  ییا نیمها را اگیز ایک هس، 
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 ة رجی  1/116نناطق شماشی  شر ی را ا ت پوشش هو   اش،  اسیت. اییک بی یوی بیا چیرهش      

-برای پراکنش نا جویام  ر هر ننطق  بی    خرایش شر ی ب  شما  غربی یاف،  است. ع وه بر ایک

 ب(. 1ا )شکت شطور جااخاگ  بی وی اگ رافی اس،اگاار  اراکم نا جویام ارسیم 

  
 ب الف

 کرنل مددجویان در سطح منطقه و محالت شهر مشهد. تراکم جمعیتی 1شکل 

  
 ب الف

 بیضوی انحرافی استاندارد تراکم مددجویان در سطح مناطق و محالت مشهد ةنقش. 4شکل 

 های فضایی جمعيت شناسایی خوشه

های  و همبس،گی نکاگی جمعیت نا جویام ا  یت یپراکناخ یا ها هوش  خیری ننظور اعییک اگاااه ب 

ها  ر واحاهای ف یایی بیر  و ا یت     های برای ا  یت هو همبس،گی شا.  ا ه کار خرف،  ب  ف ایی

بیرای ا  ییت و  یگیری     شیاه  کارخرف،ی   بی  یکی اواییع نشخصیی اا شیاهص      نهم اس،وار است

کی  اییک     خیرگاهای ف ایی  ر اراباط با نقیاس  رار نی  ا ه  های همسایگی. اا سویی  یگر اراش
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آگگیاه اثیر     ر هواها خذاشت. اخر  ا ه  ر واحاهای یکسام  رار خیرگااث خرف،  اگجا بر گوع ا  یت 

ایری   ک  گ،ایج وا عیی  شو  نیها ن،مرکز بر روی  ا ه خرف،  و ا  یت ف ایی اگجا ا شنقیاس هنثی 

  نا جویام نشها اسیت  هایویژخی ةکننانشخصگقاطی ک   ب  ها  ا ه ایک خا   ر  هنا. را ارار  نی

 .شا کار خرف،  ب  ف ایی ااصا  و همپوشاگی ا  یت اا  ا ه اجمیع برای ک  اش ن،صت

 تحليل موران عمومی

 ا  ییت  شیا.   کیار خرف،ی   بی  بیرای شناسیایی و اعیییک اشگیوی ف یایی جمعییت        نیورام  یبضیر 

  هیا.  نیی  اراری   خرافیکی و عا ی  ور  ب  هروجی گوع  و  عمونی نورام ف ایی هو همبس،گی

 هو همبسی،گی   ارای هیا   ا ه باشیا   نثبیت یین   بی   گز ین نورام شاهص نقاار اخری  ک  طور ب 

 آگگیاه  باشیا  گز یین  ننفی ین  عا  ب  نورام شاهص نقاار اخر و  ار  ایهوش  اشگوی و ف ایی

 گشیام  را هیا   ا ه بیو م  ای هوش  یا پراکناه خرافیکی  هروجی .بو  هواهنا پراکناه و خسس،  ها  ا ه

 عنصیر  نقیا یر  بییک  ف اییبنای  هوش  گوع هیچ ک  است ایک  فر فرض ابزار  ایک بارة ر  ها. نی

 بسییار  اری  انعنی سیطح   نقیاار  ک  اناگی حا  . گاار وجو  گظر نور  جغرافیایی عوارض با نرابط

 هیارج ) باشیا  بزر  بسیار( آم نط ق یا ان،یاا اس،اگاار   ارشاه ) ن اسب  z-scoreنقاار  و کوچن

 ایر  بیزر   نورام شاهص نقاار اخر .ر  کر  را  فر فرض اوام نی  (خیر   رار اطمینام ةن او  اا

  یفر  اا کم،یر  شاهص اخر نقاار.  هنا نی گشام را ف ایی بنای هوش  گوعی ها باشا   ا ه  فر اا

ف یایی   اواییع  برای عمونی نورام شاهص اراش .ا ارگ پراکناه شاه اشگوی نطاشع  عوارض  باشا

شیاهص نیورام    اراش )اشف( گشام  ا ه شیاه اسیت.   1شکت   ر کت نشهاجمعیت نا جوبام  ر 

ک  نقا یر نثبت و گز ین بی  یین    آگجا است و اا 11111/2برای اوایع ف ایی نا جویام برابر با 

. با اوج  بی    ار اوام گ،یج  خرفت اوایع ف ایی نا جوبام نشها هو همبس،گی ف ایی  نی  است

ک   ر اینجا  فر  P-valueبو م نقاار  و بسیار کوچن 60120/11اراش با  z-scoreان،یاا اس،اگاار  

 هیا   شو . ان،یاا اس،اگاار  گشام نی هو همبس،گی ف ایی برای نا جویام نشها ر  نی   گبو است

خرف،ی      یور  اصیا فی شیکت    ای ب  کم،ر اا ین  ر ا اح،ما  وجو   ار  ک  ایک اشگوی هوش 

ای بیو ه    ر شکت حاکی اا آم است ک  اشگوی هوشی   شاه اوایع ف ایی گشام  ا ه  باشا. بنابرایک

 است.



611  ،2911، بهار و تابستان 2 ، شمارة21دورة  آمایش سرزمين 

  
 ب الف

 مددجویان در سطح شهر و مناطق مشهد I  عمومی موران . تحلیل گرافیکی5 شکل

 I  نیورام عمیونی   )ب( شیاهص  1افصیت برای هر ننطق  گیز ب   ست آنیا. شیکت     ایک آنار ب

ک  اا گمای خرافیکی ایک شیاهص   طور هنا. همامنا جویام شهر نشها  ر سطح نناطق گشام نی

هو همبسی،گی ف یایی بیرای نیا جویام شیهر نشیها ر        گبو   نناطق همةبرای   شو نشاهاه نی

 هیا.  شیاهص نثبیت گشیام نیی     همیة نقاار نورام عمونی برای  )ب(  1براساس شکت شو .  نی

ای اسیت و بیا   ننیاطق هوشی    همةو اشگوی آم برای  شو  یا نیمیای ف ایی هو همبس،گ  بنابرایک

اوام برای همام افسیری ک   ر کت نشها را نی z-scoreو نقاار باتی  P-valueاوج  ب   فربو م 

ک  کم،ر اا ین  ر ا اح،ما  وجیو   ار  کی  اییک اشگیوی      کر ان نناطق اعمیم  ا  و اظهار  ان

 خرف،  باشا.  ی شکت ور  اصا ف ای ب  هوش 

  (LISA) فضایی پيوند محلی تحليل شاخص

 نشیخص  را اشگیو  گیوع  عمیونی فقیط   نیورام  ف ایی هو همبس،گی شو  نی نشاهاه طور ک  همام

و  ای هوشی   اواییع  ةگ یو یعنیی   ایک گیوع اشگیو   گاهمگوگی و است همگوگی گیاا کنا. بنابرایک  نی

 گگیرش  بیا  ب،یوام  شیو  ایا   اعییک جمعیت ن،غیر برای پراکناه نا جویام  ر شهر نشها و اصا فی

اشگیوی   ف یایی اییک   اوایع  ا م پراکنش گشامبرای  همیک  شیت ب  . ا  اگجا  را ها ا  یت جغرافیایی

 است. شاه کار خرف،  ب  ن  ی ( یا نورامLISAف ایی ) پیوگا ن  ی جمعی،ی نا جویام اا شاهص

 احاطی   هیو   عیوارض نشیاب    اوسیط  گظر  نور  ةعارض ک  نعناست باشا  بایک نثبت Iنقاار  اخر

 آم نعنیای  بی    باشیا  ننفی Iنقاار  است. اخر هوش  آم اا گظر بخشی نور  ةعارض بنابرایک اگا. شاه
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  حقیقیت   ر عارض  گوع است. ایک شاه ن ا ره عوارضی گانشاب  اوسط گظر نور  ةعارض ک  است

 و شیاه  ن اسیب   ان،ییاا اسی،اگاار    چارچوب  ر شاهص شو . ایک نی گانیاه های بات و پاییکهوش 

ب   شیت  ار   GeoDaافزار  افسیر و ا  یت است. برای ا  یت ایک  سمت گر   ابت  اری انعن سطح

ها را اا هم ن،میایز   هوش  ابزار ایک با هروجی ایجا شاه ةتی. کار خرف،  شا ب پر ااش به،ر و باتار 

 ف یایی  هو همبسی،گی  کیارخیری  بی   نا جویام شهر نشها بیا  جمعیت ةن،غیران کنا. بررسینی

 1. شیکت   ار ای  وضیعیت هوشی    گیوع  ن  ی گشام  ا  ایک جمعییت  ر اییک  وره پینج    شاهص

اسیت کی  اییک نقیاار بی  اراش       نثبت 111111/2هو همبس،گی ف ایی با اراش نورام  کنناة بیام

ک  بی   شییت     ها را گشام نی 11111/2)اشف( بسیار گز ین ب   1شاه  ر شکت  اشارهنورام عمونی 

 ها. اخر ایک واحا  یکساگی واحاهای ف ایی است و آانوم آناری نورام عمونی را نع،بر ج و نی

 ا  کی    شاهص برای ایک  و گوع اه، ف ایا ی را گشیام نیی    خرف،نا  ر سطوح یکساگی  رار گمی

 کر .  ار نیو را هاش اع،بار ا  یت برای اشخیص گوع اشگ

 (  ر نناطق شر یH-Hها با نقا یر ایا  ) هوش   شو  )ب( ن حظ  نی 1ک   ر شکت  طور همام

هیایی اا گیوار   و بخیش  1 ةننطقو  سمت جنوبی  1 و 3  6  1 اطقنننرکز یعنی جایی ک   یحااا 

  نعنیا اری آم اسیت   برجس،  برای نقا یر اییا  ةگک، رار  ار .  0و  10شانت برهی نناطق   شماشی

ای  کنا. ایک وضعیت هوشی  نیییا ما ر ا اطمینام را  11ک   ر اکثر واحاهای ف ایی با   طوری ب 

هیایی  های شماشی یعنی بخش ر بخش  ( ک  هو همبس،گی ننفی با هم  ارگاL-Lبرای نقا یر کم )

 1 ةننطقی  ةشیا  ننقطیع بخیش   0 ةننطقهای نیاگی و بخش 0 ةننطقهای شماشی   بخش10اا نناطق 

نعنیا اری   سیطح  شو . اییک واحیاهای  ر    یاه نی 6 ةننطقطر،  ر  ةن  شهیا باهنر   ةن  یعنی 

  ارای عیوارض  کم  اوسیط  نقاار  ارای عارض  آم  ر ک  هایی شوگا. س و  نیییا ما 21/2و  21/2

 یور  ن یاو ه    نا جویام  ر سطح نشیها بی    (L-H) ةهوشیعنی   اگا شاه ن ا ره ایا  نقا یر

و  ر ن    پورسینا  1 ةننطقاریک اجمع ایک  ر حو  هوش  با نقاار بات ک   ر  بو ه است. عماه

های جنوب غربی اا ثانک و ااحای بخش ةننطقهایی اا و بخش 6 ةننطقو نوعو   ن    شماشی 

 ن ا یره  کیم  نقیا یر  اوسط نقااری ایا  آم  ر ک  (H-Lبو م ) ای وا ع شاه است. هوش  1 طقةنن

آبیا   طیوس  شیهیا نطهیری  ر     نقا یر کم ن    او ه  نهای ةح ق ور  جزری  ر  ب   اگا شاه
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 1 ةننطقی ایک  پینج  ةن  ی هیایی اا  و بخیش  0 ةننطق ر ن     روی و ب     و همچنیک 0 ةننطق

کی    شو  نشاهاه نیاا ایک وضعیت  ر سایر نناطق نشها ی رجزاشب،  پراکناخی  .پراکناه شاه است

 ر یا   11و  11 حوو  ر سیط  نعنیا ار  آنیاری  . اییک وضیعیت اا گظیر   است ن سوسگانقا یر آم 

 .است اطمینام

  
 ب   الف

 در سطح مناطق  مددجویان جمعیت LISAمحلی  موران هایخوشه . تحلیل6شکل 

های با نقا یر ایا  اا گظر نکیاگی  ر   ین هوش  ةننطقاوام اشاره کر   ر نی افصی ی ی ر ا  ی 

خییر . هو همبسی،گی ف یایی    ن    سجا   ارشا   سعاآبا   سناآبا  و اا حای بهش،ی را  ربرنی

شیو .  ر  ک هیاوا را شیانت نیی    ةن  ی هایی اا ننفی گیز ن    آبکو  احماآبا   بهش،ی و بخش

  ننیکؤانیراشما یر ایا   ر ن    است. ایک ن    شانت وحا   گویا  های با نق هوش  0 ةننطق

شو . هو همبسی،گی ف یایی ننفیی گییز  ر     جاگبااام نی و شهیا عباسی  ح ر  ابوطاشب  بهارام

نطهری  شهرک نطهری  گو ه  ایثیارخرام  ایوس  شیهیا بصییر و      آبا   هنرور  شهیان    نهای

های  ارای هو همبس،گی بیات  س  هوش  ةننطقاست.  ر  شاگی نشاهاههایی اا ن    هاایت بخش

. بخیش   ار هو همبس،گی ف ایی ننفی  ر ایک ننطق  هط اقسییم شیماشی و جنیوبی      یکنو همچ

ن میای  شیهیا    یعنیی ن ی   شیهیا احمیای روشیک  شیهیا ع یی         شماشی و ننفن ایک ننطق 

های خاا  رساشت  فاطمی   راه آهک انت ن   شهریاری و نهرخام و ن    جنوبی ایک ننطق  ک  ش

  ارگیا شماشی یعنی ن    بهمک هو همبس،گی بات  ةن  هایی اا و و شر ی طبرسی شماشی و بخش
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ربییع بی   و بهمیک هو همبسی،گی ف یایی ننفیی        هواج آبا    روی  و سایر ن    یعنی سیس

  شهیا  رباگی  نیثم  ابوذر  خ شیور و  های  ارای همبس،گی بات  ر ن  هوش  1ة ننطق.  ر  ارگا

هایی اا ن    شیهیا  ربیاگی  پینج    کم بخش ی با همبس،گیهایاست و هوش  شاگی ایثار نشاهاه

هیایی اا  بخیش   ها  ر ایک ننطق  ب  ارایب ها. نیزام  و گاهوش اک  وحیا و اگ را  را پوشش نی

و هیا    هوشی اواییع   1ة ننطقی شیو .  ر  ین    وحیا و اگ را   وحیا  ط ب و ایثار را شانت ن

  نهرآبا  است ک  گشام ةن  کم گیز ن او  ب  -ایا  ةهوشجنوبی است. نقاار  –ها شماشی گاهوش 

خییری   و اح،ما  خرایش ب  شکت است های کم  ر ین وضعیت اصا فی  رار خرف،   ها هوش نی

هو همبسی،گی ف یایی شیرایط هیاص      1ة ننطقی  ر بررسیی   های ننفی را  ارگیا.  ب  سمت هوش 

هیای  ننطقی  و هو همبسی،گی   ةنیاگی های بات  ر  ک  هو هبس،گیطوریب    ها یگری را گشام نی

ایک ننطق   ةشا ننفنهای کم شانت بخش اگا. هوش ننفی  ر  و  سمت شر ی و غربی اوایع یاف، 

بسی،گی ف یایی   می هو هاشگیو  های غربی ننطق  است.یعنی ن    شهیا باهنر و  سمت   ر شر،

عصر باتاریک اراکم را  ها هو هبس،گی نثبت  ر ن    اشمهای  سیای و وشیگشام نی 6ة ننطق

 ار  و هو هبس،گی ننفی  ر ن    جنوب شیر ی یعنیی طیر،  اییوام و ایا حیای ربیاط و  ر        

انی و شهریور  کوشش  کارخرام  پیرویک اع،صی   هفاهشماشی ننطق  یعنی جایی ک  ن     ةن او 

 استکم  3ة ننطقنیزام نا جویام  ر  اگا  بیش،ریک اوایع و اراکم را  ار .اا حای نقا  وا ع شاه

های بیا همبسی،گی نثبیت و ننفیی را     ها کم باشا و هوش ک  هو  باع  شاه است نقا یر گاهوش 

سینگی  شیهیا   شیانت ن ی   کیوه     همبسی،گی نثبیت  های  هوش های  ارای شکت  ها. ن او ه

هیای بیا همبسی،گی ننفیی     شو  و ن     ارای هوشی   ه  س   و انا  رضا )ع( نیبهش،ی   اگش

اشگیوی   1ة ننطقی  ر  خییر . های جنوبی یعنی ن    انا  همینی )ره( و هرنشهر را  ربرنیبخش

های  ارای همبس،گی بات  ر ن    گوف وشااو  بهارس،ام  سیرفرااام   ای است. هوش کان ً هوش 

خییر .  رضاشیهر را  ربرنیی   ةن  ی هایی اا رچشم   گیروی هوایی  آب و بر، و اا حای بخشچها

های شماشی شهر های با همبس،گی ننفی  ر ن    حافظ  هنرس،ام  کوثر و بخشهوش   همچنیک

 ه اا گظیر نکیاگی  ر ن ی   رسیاشت       ةننطقی های با نقا یر اییا   ر   شو . هوش آرا نشاهاه نی

اتگبییاء و   هیاام های با نقا یر کم  ر ن    انیا  هیا ی )ع(     ام و وشیعصر و هوش ششکر  فرهنگی
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 ةگاهوش ها. را گشام نی 12 ةننطقوضعی،ی عکس  11ة ننطقها  ر انانی   رار خرف،  است. گاهوش 

های  خیری ب  سمت هوش  شو  ک  اح،ما  خرایش ب  شکتایا   ر ن    نرکزی نشاهاه نی-کم

گا  های کم نسی،قر ک  هوش  را کم  ر ن    شر ی یعنی جایی-های ایا  ار  و گاهوش ننفی را 

 بخیش  10ة ننطقهای نثبت و بات را  ارگا.  ر  خیری ب  سمت هوش   ها خرایش ب  شکتگشام نی

 بیا  هیایی هوشی   بیات  اجمیع   شییت  بی   چهیاربرج  و فر وسیی  ن ی    یعنی ننطق  ایک ةشا ننفن

 انیریی    ن ی    اا هیایی بخیش   ر وضیعیت  اییک  اشب،ی  .  هیا نی گشام را بتنث و بات همبس،گی

 ننفی هو همبس،گی یا کم نقا یر. است کم آم نقاار انا  شو نی نشاهاه گیز جاهاشهر و آبا  وکیت

 بیات  ننطق سایر ب  گسبت آم نقاار  ایک حا  ایک با. است ن سوس شهر جاها و اشهی  ن     ر

ثیانک   ةننطقی   ر .اسیت  بیر ه  بات ننطق  ایک  ر را همبس،گی نیزام کم نقا یر همیک شایا و  گیست

  ارای نقیاار . اسیت   رییا    ن  ی    ر آم اجمیع  کی    ار  را فراواگیی  بیشی،ریک  های نثبتهوش 

 .است شاگی نشاهاه عیاخاه ةن    ر گیز ننفی همبس،گی

 گيریبحث و نتيجه

  هیای هراسیام  افزایش شایا جمعی،ی اا کت اس،ام نشها  نرکز اس،ام هراسام رضوی ک  انروا با

 اگا . بخشی اا جمعیت وار شاه ب  شهر نشها  هاگوارهاییاستهای کشور نواج  ح،ی سایر اس،ام

و بی  همییک ع یت  ر     ارگیا گاک   ر وطک ا  ی هیو  کسیب و کیار  اشی،غا  و  رآنیا چنیااگی       

اگا. وضعیت با ناشی اییک هاگوارهیای   جوی کار  شغت و  رآنا ب  ایک شهر نهاجر  کر هو جست

هیا بی  سیاانام بهزیسی،ی      های بعا بخیش اییا ی اا آم   ر سا  است  رآنا  باع  شاه کمنهاجر 

و اقاضای ا ت پوشش  رارخرف،ک  اشی،  باشینا. عی وه بیر اییک  افیزایش شیایا          نناکنراجع  

هیای  شیهری و آسییب   جمعیت و کمبو  انکاگا  و هانا   ر سطح شهر باع  بروا اگواع جرایم

هیای غیررسیمی و   ایک عوانت همراه بیا اعیاا  بیاتی سیکوگ،گاه     ةنجموعک    اج،ماعی شاه است

گشینی  ر اطراف شهر نشها با ایراکم بیاتی جمعی،یی  باعی  شیاه اسیت نشیها یکیی اا         حاشی 

 شهرهایی باشا ک  انروا با اعاا  باتی اگواع نخ، ف نیا جویام ا یت پوشیش بهزیسی،ی نواجی      

 ها  ر سطح شهر ب   ور  یکسام و نساوی اوایع گشیاه اسیت. پیژوهش    باشا. هرچنا اعاا  آم

ب   گبا  بررسی و ا  یت ف ایی نا جویام  ر سطح نناطق و ن    شهر نشیها بیو  کی      حاضر
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اا گظیر اعیاا   بیشی،ریک اعیاا  نیا جویام بی          ک ی طورب شا.  بیام  ر گ،ایج ب   ور  افصی ی

 ر یا نیا جویام    12ایوام خفیت حیاو     نشها هس،نا ک  نیی  6و  1  1  0  0 اطقنن ر   ارایب

ها پیااست ایک نناطق   یقیاً ننطبیق   طور ک  اا گقش شهر  رار  ارگا. همام ةنشها  ر ایک پنج ننطق

 3 ةننطقی باشنا. کم،ریک اعاا  نا جویام هم  ر نناطق ثانک و سکوگ،گاهای غیررسمی نشها نی بر

ها غیرنسکوگی است.  های آمای اا کاربریهای نرکزی شهر هس،نا و بخش عماه بخشک   ر  بو ه

  0  1اا گظر گسبت نا جو ب  نساحت ننطق  یا همام اراکم نا جویام  بیش،ریک ایراکم  ر ننیاطق   

 0  0  1. اا گظر گسبت اعاا  نا جو ب  جمعیت ننطق   بیش،ریک گسبت ب  نناطق ثانک  است 1و  0

 ای  بیش،ریک اعاا  نا جویام  ر سطح ن  ای ناگنا شهیابنای ن   ار . اا گظر اقسیماع ق   1و 

 . استاک  نیثم  نهرآبا  و غیره  ربیع  پنج هواج  رباگی  بهمک   روی  

 هیا  ر  است کی  گشیام نیی   اه شگ،ایج بی وی اگ راف اس،اگاار  نا جویام نشها گیز ارسیم 

ما  و شما  شر ی است و کمی بی  سیمت شیما  غربیی     حا  حاضر اگ نای بی وی  ر بخش ش

ایک  طبرسیی   ای اراکمی شانت ن ی   پینج  های اراکمی کرگت چهارهس،  ا  یت. است یاف، سو، 

هیای  فرعیی گییز کی  شیانت ن  ی       ةهسی، پورسینا  ر شهر نشها و چنیا  -شماشی   روی و نوعو 

شو   شناسایی کر . نقاار نثبت نی ربیع  شهیا نطهری  طر،  سرافرااام  آب و بر، و گو ه هواج 

 . ا  ییت اسیت ای نیا جویام شیهر نشیها    اشگوی هوشی    هناة گشام ف ایی پیوگا ن  ی شاهص

    ها.ای را گشام نیاشگوی هوش  ک  شا ف ایی برای نشها بررسی پیوگا ن  ی شاهص

هانا  وابس،  ب  نکیام   شو   عرضة های ایر بیام نیپیشنها  حاضر  با اوج  ب  گ،ایج پژوهش

ن یت سیکوگت و    شیا برای نا جویام:  ر بررسی وضعیت اوایع ف یایی نیا جویام  نشیخص    

رساگی به،ر هانا  ةانین. ایک کار استاوایع ف ایی هر گوع نا جویی  بیش،ر کاا  بخش اا شهر 

شی،ر  ر  طور نثا  نشخص اسیت اگیام سرپرسیت هیاگوار بی    ب  ایراکنا. را برای ساانام فراهم نی

و هانا  نربوط ب  ایک ا شار نا جو ب  کاا  ننطق  باییا اگ،قیا     اگا کاا  نناطق شهر نشها ساکک

اگام سرپرست هاگوار جهت ایجیا  اشی،غا  باییا     ةنقوش ر اسنا  آنایشی    ا ه شو . اا سوی  یگر

 . اشب،ی   ر  هواهیا بیو   ابت پژوهش ه  کوچن او بااهای  کارخاهناگظر  رار خیر  ک  ایک اا طریق 

 ةاراری خذاری اوشی  گییز  ر اییک خوگی  اسینا  ش یا. شیو .       سرنای  برایحمایت ناشی بایا ایک نیام 
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بها ایک ا شار ایا  ر ن ی   به،یری     اجارهبخشی اا نیزام نیک ما برایهای ناشی: اسهی   و کمن

اسی،طاعا  و نسیکک   نسیکک  ابیت    باییا های آنایش اس،اگی  ر طرح  ساکک شوگا. اا طرف  یگر

رییزی بیرای     رآناها نور  اوج   رار خییر . برگانی    کماسهی   ناشی برای   همچنیک  اراام  یمت

هیا: بیا اوجی  بی  شیناهت و       های تا  بر حسب گوع نا جویی و اراکم آمبینینسارت آای و پیش

م اا اح،میا   ایوا و اوایع ف یایی نیا جویام  نیی     هاا  یت وضعیت ک ی نشها و نناطق و ن   

های اج،ماعی ناگنا جرایم شهری  یا نسار ی اا  بیت کو ک کار و غییره نط یع   وجو  برهی آسیب

 ةانینی هایی پیشیگیری کیر  کی     ار ح،ی اا بروا چنیک جرایم و آسیبهای خس،ر هشا و با بررسی

اییک   ةوشیی ااواگا بسی،ر  حاضر نی پزوهشفراهم شاه است و  حاضر پژوهش  ا م آم با اگجا  ةاوشی

ح،ی پیشگیری را فراهم کنا کی  اییک هیو  نسی، ز  عیااشت سیرانینی و         بینیریزی و پیشبرگان 

های آنایش سرانیک بی   رگظیر خیرف،ک ا یو      اوایع بهین  بر اساس ا و  نور  ن حظ   ر طرح

 پذیر و با اراکم باتی نیا جوی شیهر نشیها:   بسیار آسیب ةننطقع می است. اوج  بیش،ر ب  چنا 

 باشینا  نیی   های اوایع ف ایی شهر نشها گشام  ا   چنا ننطق  اا شهرطور ک  آنارها و گقش همام

ذکیر   شایامپذیر هس،نا و اعاا  نا جوی بیش،ری گسبت ب  سایر نناطق  ارگا  اشب،  ک  بسیار آسیب

سیاانام بهزیسی،ی و     های  ارای اراکم باتی نا جو گیز بررسی شاه است. بنابرایکاست ک  ن   

- ر نقیاس ک م نی  ای ب  ایک نناطق  اش،  باشا. همچنیکهای پیش رو بایا گگاه ویژهریزیبرگان 

 اوایع  ر ک  اعا  طوریهای آنایش اس،اگی و سرانیک اشاره کر  ب بیناگ  طرح وا عاوام ب  ااویک 

 آم نور  ن حظ  جای  رار خیر .   پذیر  رهصوص برای ا شار آسیب  ننابع ب و انکاگا  عا تگ 
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 منابع
 اییرام   ر نکیاگی  – ف ایی عااشت ا قق های آسیب و هاچاشش بر ا  ی ی(. 1011) عیسی اا ه ابراهیم

 خذش،   ایرام  پیشرفت  پیشرفت ایراگی اس نی اشگوی کنفراگس چهارنیک .سرانیک آنایش ننظر اا

 .اهرام آیناه  حا  

  رییزی  سیاانام نیایریت و برگانی     ةارجمی  .جهاگی نباراه با فقر ةاوسعخزارش (. 1031باگن جهاگی )

 ریزی.  اگ،شارا  ساانام نایریت و برگان  اهرام:

 ف یایی  ا  یت .(1016) شرب،یام ن ماحسک  و رس،می بخ،ی  شاه شر ی   نع،ی گا ر  احما  بخارایی 

  6   شمارة0 ورة   یکاشبا اوسعة یزیر برگان  ةیگشر .نشها شهری نناطق سطح  ر اج،ماعی گشاط

 .101-110 ف ا  

 ا ،صیا ی  های هصیص  (. ارایابی1012) نجیا رضایی  ننصور و ها ی را   رضایی ن مارضا  بماگیام 

شیهر   نیور ی: ة نطاشع) AHP و Delphi های اکنین اا اس،فا ه با شهری فقر های خس،ره  ر شناسایی

 .110-111    ف ا 0 ةشمار  1 ورة   یشهر تیرینا گانة فصت .کاشمر(

 جمعییت  پراکنش بر ا  ی ی(. 1011) سارا  بنااگی و ابراهیم  فیروای  آرنام  نس می  جمی    گیااوک ی

 یهیا  پیژوهش (. ار بییت  شیهر : نیور ی  نطاشعیة ) ف یایی  عیااشت  پاییة  بر شهری هانا  اوایع و

 .031-023    ف ا 0 ةشمار  0 ورة   یشهر یزیر برگان  یایجغراف

و  فیاای  (. رویکیر  1010احمیا )  پوراحمیا  و  اشی   کرانت ایاری  حسیک  گژا   یحاام حسک  جواهری 

 یزیی ربرگانی   گانیة  فصیت  .(کانیارام شهر نور ی: ةگموگشهری ) ف اهای  ر چنابعای فقر بنای پهن 
 .10-02   ف ا  10 ةشمار  1 ورة   یاننطق 

 بیر  امکییا  با شهری ف ایی ساه،ار ا  یت .(1016) اش  کرانت ایاری  و احما پوراحما  ع ی  حسینی 

 جغرافییای  آنیایش  .اهرام شهر: نطاشع  نور   ای چناهس،  شهر شناسی ریخت رویکر  جمعی،ی بُعا

 .11-03    ف ا 02 ةشمار  3  ورة ف ا 

 اا ایرس  بیا  ن یط رابطة سنجش(. 1011. )نینا گیس،اگی   وفیو  نصطفی  اواگا ن ماانیک  هراساگی 

 یایی جغراف یهیا  پیژوهش (. پاکاشیت  شهرس،ام: نور ی نطاشعة) نهر نسکک های نجموع   ر جر 
 .111-106   ف ا  1 ةشمار  1  ورة  یشهر یزیر برگان 

 گانیة  فصیت  .روسی،ایی  و شهری نناطق  ر فقر های شاهص و فقر (. برآور 1011اکبر ) یع  گژا   هسروی
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 .01-12   ف ا  0 ةشمار  1 ورة   یا ،صا  یناشساا

ف یایی   هیای  خس،ره ارایابی و شناسایی (.1010رضا )رانی هاوریام  و نهای ع یام  ن مارضا  رضایی 

 .166-111   ف ا  0 ةشمار  11 ة ور  یاگساگ یایجغراف یهاپژوهش .یز  شهر  ر شهری فقر

اطبیقیی   اشگیوی  (.1011) ع یرضیا  اگگنی    و اکبیر  انیاگی   ا غری ن سک  احاگژا   شهریور  روس،ایی 

 و یشیهر  یهیا  پیژوهش  و نطاشعیا   گانیة  فصیت  .1061-31 ة ور  ر کرناگشاه شهر  ر فقر خس،رش
 .16-12   ف ا  10 رةشما  0 ورة   یاننطق 

 بیر  امثیرخیذار  هیای  نؤشفی   شناسیایی (. 1016) فاطم   اا وشی و اکبر  اناگی ا غری  شهریور  روس،ایی

 یزیی ر برگانی   یایی جغراف یهیا  پیژوهش (. ابرییز  آهما ییة  ن  ة: نور ی نطاشعة) شهری فقر خس،رة

 .111-11 ف ا    1 ةشمار  1 ورة   یشهر

 پاییة  بیر  ف یایی  های گابرابری ا  یت(. 1011. )هسرو  رحم،ی و حسیک  اا ه کریم  شهریور  روس،ایی

(. نیاگاوآب شهر: نور ی نطاشعة) اگاا  نیاگ  شهرهای  ر کاشبای و ا ،صا ی اج،ماعی  های شاهص

 .111-161   ف ا  0 ةشمار  1  ورة  یشهر یزیر برگان  یایجغراف یها پژوهش

فقیر   ف یایی  ةخسی،ر (. 1011ن سیک )  یوسیفی  و  فریاوم خااراگی  رضا  حمیا ا خابی  احما  اگگاگ  

 .10-126   ف ا  1 ةشمار  0 ورة   یطین  نخاطرا  ییف ا تیا   ةیگشر .اراک شهری

 گانیة  فصیت  .اج،میاعی  عیااشت  گییاا پیش سرانیک  آنایش(. 1031) حسک اا ه اسماعیت رحیم و سرور 

 .61-33   ف ا  11 ةشمار  1 ورة   کیسران ییایجغراف

 نرکز کشور  ریزی برگان  و نایریت سااناماهرام:  .ایننطق  اوسعة ریزیبرگان (. 1061 رافی  نظفر )

       .  اگ،شارا  و ع می ناارک

(. ا  ییت ف یایی فقیر    1011عیارف و ظفیری  نسیعو  )     شیاهی   گژا   حسیک حاامیهواه  حسیک   فرها ی

 .16-01   ف ا  0شمارة   0 ورة   یشهر ا ،صا (. نور ی: شهر نشهاگموگة شهری  ر سطح ن    )

 ةیگشیر  .شیهری  فقر سنجش و فقر شناهت بر (.  رآنای1031) ع یرضا ن مای و  ب،و  هانن   نجیای

 .101-111   ف ا  6و  1 های شماره  0 ورة   رامیا ییایجغراف اگجمک

 کجیوری  کمیاگرو ی  نوسیی   و اگگاگی   احمیا   گیژا    حیاامی  حسیک  گوری  وشی سانام  ع ی  نوحا 

 ةشیمار   1 ة ور  یشیهر  تیرینیا  و ا ،صا  .اهرام ک گشهر  ر شهری فقر ف ایی ا  یت .(1011)

 .11-01   ف ا  11
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 اا بیرآور ی : نشیها  شیهری  ف یای   ر اج،میاعی  گیابرابری  .(1031) سیمی   ورشوری  و ع ی یوسفی 

  1 ةشیمار   1 ة ور  رامیی ا یاج،میاع  نطاشعیا   .شیهر  گیواحی   ر ا صی ی و  رآنای هایگابرابری

 .16-101  ف ا 
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