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   چکیده
باشد که در ابعاد مختلفی چـون محرومیتهـاي   هاي فرسوده میتهاي اصلی در باففقر شهري یکی از چالش

هـاي فرسـوده   فضایی، ظهور یافته است. بنابراین در بررسی ساختار فضایی بافت-فرهنگی و کالبدي -اجتماعی
هاي قدیمی شهر گذار بر فرآیند فقر شهري پرداخت، در این راستا بافتهاي مختلف تأثیربایستی به بررسی جنبه

ي تجلی مشکالتی نظیر تعارض بـا سـاختار کلـی    دهندهاز منظر کالبدشناسی ساختاري و عملکردي نشان کاشان
باشد. بنابراین پژوهش حاضـر بـه   شهر، افول اقتصادي، افول کیفیت کالبدي، شرایط نامطلوب زیست محیطی می

شـهر کاشـان پرداختـه و    بررسی مهمترین ابعاد فقر شهريِ محالت قدیمی سلطان میراحمد و درب اصـفهان در  
تحلیلی است  -کند. روش تحقیق، توصیفیتأثیرات این عوامل را بر وضعیت کالبدي و فضایی محالت ارزیابی می

باشد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها، پرسشنامه محقق ساخته میو ابزار اصلی گردآوري داده
و همچنـین روش کـاي اسـکوئر     Amosافزار با استفاده از نرم )SEM( یابی معادالت ساختارياز روشهاي مدل

استفاده شـده   ArcGISهاي مورد نیاز از نرم افزار و براي بدست آوردن نقشه SPSSافزار (خی دو) از طریق نرم
هاي کالبـدي بـا اسـتفاده از الگـوي معـادالت      هاي اقتصادي بر زیرشاخصاست. در نهایت تأثیرات زیرشاخص

هاي اقتصادي باعـث  دهد افت شاخصمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج  نشان می )SEM(ساختاري 
 شود. همچنین بر اساس مدل کاي اسکوئر علت سکونت ساکنان درافزایش نارسایی کالبدي در سطح محالت می

اصـلی سـکونت   دهد که علت کنار یکدیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و اطالعات بدست آمده نشان می
  باشد.ساکنین در انتخاب این محله براي سکونت، همسطح بودن با سایر همسایگان از نظر مالی و اقتصادي می
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  مقدمه
بافت فرسوده شهري، کل یا بخشی از فضاي شهري است که نظام زیستی آن، هم  

حیث ساخت و هم از حیث کارکرد اجزاي حیاتی خود، دچار اختالل و ناکارآمدي از 
هایی بافت فرسوده شهري به عرصهبه عبارت دیگر ). 30: 1386 کمانرودي،( شده باشد

عدم شود که به دلیل فرسودگی کالبدي، از محدوده قانونی شهرها اطالق می
هاي شهري ساختمات و زیربرخورداري مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات، خد

چند  پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادي نازلی برخوردارند. هرآسیب
علت شود به بررسی روابط بسیار پیچیده مطالعه در مورد فرسودگی بالفاصله منجر می

هاي اي فرسودگی شهري، یعنی عللی که اکثراً جنبهو معلولی در تشخیص دالیل ریشه
عوامل فرسودگی به طور کلی ). 41-42: 1388پور، اقتصادي دارند (جواهري-اجتماعی

توان در دو عامل محیط طبیعی و محیط انسانی جستجو کرد: یمفضاهاي شهري را 
عوامل محیط طبیعی: شامل انواع آب و هوا و عناصر اقلیمی از جمله دما، اختالف 

یب رساندن به ساختار درجه حرارت، بارش و رطوبت هوا، که در فرسایش و آس
ین عوامل فرسودگی و ترممههاي او از یتفعالشهري موثرند. عوامل انسانی: انسان و 

گیرند: دسته اول یماین عوامل در سه گروه قرار  تخریب بناها و فضاهاي شهري است.
و  حبیبی( ییفضا -عوامل اجتماعی. دسته دوم عوامل اقتصادي. دسته سوم کالبدي

  ).111: 1385 ،همکاران
ها و سکونت اقشار کم درآمد را به همراه داشته و عوامل اقتصادي که رکود فعالیت

گردد، عوامل وساز این مناطق میموجب افت قیمت زمین و مسکن و توقف ساخت
فرهنگی، بزهکاري و وجود -هاي اجتماعیفرهنگی که مشکالت و ناهنجاري-اجتماعی

آمدي  عوامل کالبدي که ناپایداري ابنیه و ناکار هاي اجتماعی از عالئم آن است،آسیب
رود و عوامل محیطی که از انواع آلودگی هاي آن به شمار میها از نشانهزیرساخت

هاي صوتی و بصري) به استفاده غیرپایدار از زمین و نیز کمبود (هوا، آب، آلودگی
  ).14: 1370شود (حسینی، گیاهی و عناصر طبیعی را شامل میپوشش
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امکان نوسازي خود به خودي را  هاآنبه دلیل فقر ساکنین و مالکین  هابافتین ا
و  حبیبیندارند (گذاري در آن را اي جهت سرمایهگذاران انگیزهنداشته و سرمایه

ي فقر شهري یکی از مشکالت اصلی در ). بر این اساس مسأله66: 1386، همکاران
تلفی چون عدم امنیت در مالکیت، فقر که در ابعاد مخ باشدیمي فرسوده هابافت

پذیري معیشت شهروندان، عدم امنیت فردي، فقر سالمت فرد و درآمدي ساکنان، آسیب
: 1994محرومیت اجتماعی ظهور یافته است (مهتا، محیط، فقرآموزشی، فقر حقوقی و 

 به از شهر به هر علتی رو يامحدوده در هنگامی که حیات شهري). به طور کلی 4
. پدیده ردیگیم بافت شهري آن محدوده در روند فرسودگی قرار ،رودید مرکو

 اجتماعی و يهاتیکالبد بافت و همچنین بر فعال شهري بر يهافرسودگی در بافت
). وجود رقابت در فضاي محدود 45: 1387 ایراندوست،( اقتصادي آن اثرگذار است

است که از سطح پایین  شهري، جمعیت زیادي تحت عنوان فقراي شهري شکل داده
، آموزش و حقوق شهروندي برخوردارند (حیدري سورشجانی و شاطریان، ددرآم

1396 :64 .(  
 حداقل نبود از که است فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، يادهیپددر واقع فقر 

بازنمود  دیبایفقر را م يهاگستره . شودیمناشی  آن تأمین ناتوانی در یا انسانی نیازهاي
. )389: 1389 صانعی، و راغفر( نمود یشهري معرف يهافقر در پهنه یمکان-ییفضا

درآمدها هاي کمگاهاي از سکونتمحالت فقیر نشین شهري براي توصیف طیف گسترده
توان آن را چنین تعریف شود و به طور کلی میو شرایط نامطلوب سکونتی استفاده می

شهري که وضعیت مسکن آن نامطلوب و کرد: محله مسکونی پرتراکم جمعیتی، نقاط 
هاي شهري تر از حد استاندارد و متعارف است، از حیث خدمات و زیرساختپایین

هاي کننده جنبهتواند منعکسوضعیت نابسامانی دارند. این تعریف ساده و کلی می
اساسی کالبدي و اجتماعی مناطق فرودست شهري باشد. گر چه ممکن است در نظر 

ها مناسب به نظر رسد ولی الح به کار رفته در واحدهاي مسکونی این محلهاول نوع مص
مانند نداشتن پی مناسب) دچار مشکل هستند یا ( در عمل از حیث اجرا و مسائل فنی
پذیرند؛ از اند و در مقابل سوانح طبیعی بسیار آسیباین که به دلیل قدمت فرسوده شده
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ها نابسامان هستند، براي مثال شبکه معابر حیث امکانات زیرساختی این گونه محله
هاي غیررسمی اراضی توسط مالکین پیشین باریک، خاکی که عمدتاً ناشی از تفکیک

هاي سطحی هستند یا جاري اراضی بوده است و فاقد امکانات الزم براي هدایت آب
هاي خانگی در معابر؛ یا از حیث دسترسی به برخی خدمات شدن بخشی از فاضالب

ري مانند آب بهداشتی، جمع آوري زباله، خدمات آموزشی و بهداشتی در مضیقه شه
هستند، به بیان دیگر وجود و عرضه خدمات شهري جوابگوي تقاضاي بالقوه براي آنان 

   .)7-9: 1392(مشکینی و دیگران، نیست
با سه ویژگی متمایز زندگی شهري مرتبط  پذیريدر بعد فقر شهري، فقر و آسیب

گریز از ازدحام ( اتکا به اقتصاد پولی)، خطرات زیست محیطی( گراییمصرف شود:می
 هاي متعدد)، و چندپارگی اجتماعیها و ظهور آالیندهگاهو خطرات مکانی سکونت

فقدان اجتماع و فقدان سازوکارهاي درون خانواري براي امنیت اجتماعی، و مقایسه آن (
هاي هاي آن در حوزهاز طریق توجه به شاخصبا نواحی روستایی). فقر در مفهوم کلی، 

ها و اصلی ذیل قابل تعریف است: درآمد و هزینه، توزیع سرمایه و درآمد، دارایی
قابلیت و توانایی مصرف، نیازهاي اساسی، از جمله بهداشت، آموزش و خدمات 
 اجتماعی، خدمات پایه از قبیل شبکه آب سالم، توزیع برق و سایر خدمات زیربنایی،

ها، استاندارد زندگی در مقایسه با انتظارات، خدمات درمانی، امنیت زندگی و دارایی
ها براي زندگی یابی به فرصتپذیرش و احترام از سوي جامعه، حق انتخاب و دست

ها و صداي مردم و تأمین نیازهاي معنوي و فردي و خانوادگی، درك و پاسخ به خواسته
   ).115: 2003(کوچ،  مادي

شهري پدیده اي چند بعدي است و شهرنشینان به خاطر بسیاري از فقر 
هاي هاي اشتغال، مسکن و زیرساختها، از جمله عدم دسترسی به فرصتمحرومیت

مناسب، نبود تأمین اجتماعی و دسترسی به بهداشت، آموزش و امنیت فردي، در رنج و 
تواند توصیف ري، که میهاي فقر شهترین ویژگیمهم). 85: 2002(کودل، مضیقه هستند

  از: علل فقر شهري نیز باشد عبارت است کننده
  و دارایی براي رفع نیازهاي اولیهنبود درآمد ) الف
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شان دارند. افراد فقیر همواره تأکید مستمري بر کار و فعالیت به منظور بهبود زندگی
ا اشتغال داراي تأثیر هاي اقتصادي و ایجاد یا ابقدر این زمینه، ثروت دارایی براي توانایی

مهمی است، چرا که تضمین کننده درآمد پایدار و امنیت شغلی و درآمدي است. در 
زمینه درآمد و اشتغال براي تأمین نیازهاي اولیه افراد، وضعیت اقتصادي در سطح ملی و 

اي نیز عامل مهمی است. با ثروتمندتر شدن یک کشور وضعیت فقراي آن کشور منطقه
یابد و سازوکار اصلی براي این امر، اشتغال با دستمزد بهتر میانگین بهبود می نیز، در حد

است. با رشد اقتصادي، فقر درآمدي کاهش و با رکود اقتصادي فقر درآمدي افزایش 
مند با کاهش فقر همراه است، کند. در حالی که رشد اقتصادي به صورتی نظامپیدا می

فقر تبدیل گردد بستگی به نابرابري اولیه توزیع  تواند به کاهشولی نرخ رشدي که می
  ).204: 2006(کالینگ و نادین،  درآمد و چگونگی تغییرات آن در طول زمان دارد

  ستیابی به حقوق شهروندي و مشارکتضعف د )ب
نظر، دت احساس فقدان عدم توانایی اظهار افرادي که دچار فقر مادي هستند به ش

ن درماندگی آنان را به خشونت، احساس حقارت و کنند. ایقدرت و استقالل می
کشاند. نبود شرمساري و تصور استثمار شدن از جانب مؤسسات دولتی و اجتماع می

حاکمیت قانون، فقدان امنیت در برابر خشونت، احجاف و نبود تعامل مناسب با 
نهد. تهدید نیروهاي فیزیکی یا هاي دولتی، بار سنگینی بر دوش فقرا میبخش

هاي عمومی براي بیان عالیقشان هاي دیوان ساالري مستبد، مشارکت در فعالیتدرتق
سازد. در واقع یکی از دالیل پیشرفت ها را به حساب آورند، دشوار میو اینکه آن

هاي انسانی فقرا، عدم پاسخگویی و نسبتاً کند مؤسسات دولتی در توسعه دارایی
  ها است.پذیري آنمسولیت

  ي) آسیب پذیرج
آسیب پذیري پدیده اي است که همیشه همراه محرومیت مادي و انسانی است و 

 هاي فقراي شهري معموالً در زمین دارد.افراد را فقیر کرده یا در حد فقر نگه می
هاي پرجمعیتی سکونت دارند کنند. آنان در حاشیه شهرها و محلهاي زندگی میحاشیه

نان را از بین ببرد. امنیت شغلی الزم را در محیط تواند آکه حوادث طبیعی به راحتی می
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هاي خطرناك و بعضاً کار ندارند و از نظر وضعیت بهداشتی همیشه در معرض بیماري
نصیب نیستند و زنان از برخوردهاي خشن و مستبدانه مقامات محلی بی العالج هستند.

دارند. در  هاي اجتماعی، جنایت و خشونت قرارفقیر همواره در معرض محرومیت
هایی که افراد فقیر در نتیجه شرایط خود با آن روبه رو هستند از علل واقع، ریسک

 1). جدول شماره 134-139: 1384اصلی فقر است (مجیدي خامنه، محمدي،
هاي فقر شهري یعنی هاي فقر شهري را با توجه به جنبهنشانگرهاي شناسایی گستره

  کند.اجتماعی بررسی می هاي کالبدي، محیطی، اقتصادي وجنبه

  شهري نشانگرهاي فقر -1جدول 
مقوله بندي موضوعی نشانگرهاي 

  شهري فقر
  عامل شناسایی گستره هاي فقر شهري

 مقوله بندي
  مقوله بندي خرد  کالن

جنبه 
  اقتصادي

  درآمد پایین خانوار نسبت به متوسط درآمد جامعه، باال بودن بار تکفل  درآمد
  نرخ بیکاري، باال بودن اشتغال در بخش غیررسمیباال بودن   اشتغال
  پایین بودن قیمت و اجاره بهاي مسکن  ارزش زمین

جنبه 
-جمعیتی
  اجتماعی

  عرضه ناکافی آب آشامیدنی ،بهداشت نامناسب  سالمت
  پایین بودن میزان جمعیت باسواد، پایین بودن تعداد و کیفیت خدمات آموزشی  آموزش

  گاهداشت محل سکونت، باال بودن میزان جرایمعدم امنیت حق ن  امنیت
  باال بودن نسبت جمعیت مهاجر، باال بودن بعد خانوار  جمعیت

جنبه کالبدي 
  محیطی-

یفیت محیط ک
  مسکونی

  باال بودن تراکم جمعیتی، پایین بودن دسترسی و نسبت جمعیت به خدمات
  ند.واحدهاي مسکونی که در مجاورت محل دفن زباله ها احداث شده ا

واحدهاي مسکونی احداث شده در مناطقی که داراي آلودگی ناشی از 
فعالیتهاي صنعتی هستند. واحدهاي مسکونی در مجاورت مناطق پرخطر 

  حفاظت نشده، مانند راه آهن، فرودگاه ها، خطوط انتقال حامل هاي انرژي

کیفیت واحد 
  مسکونی

ن بودن مساحت زیربنا و باال بودن نرخ نفر و خانوار در واحد مسکونی، پایی
شکل قطعات مسکونی، برخورداري از تأسیسات آب، برق، گاز و تلفن در 

واحد مسکونی. انطباق با مقررات محلی ساختمانی، استاندارد ها، 
  قوانین.استحکام و دوام سازه
  89: 1392مأخذ: اکبري ارمکی، 
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  د فقر تأثیرات همزایی مولّ د)
در تمام شهر به طور پراکنده باشد و فقرا در  اگر توزیع جمعیت فقیران شهري

مکانهاي خاصی تمرکز نکرده باشند، افراد فقیر با افزایش درآمد خود مسئله فقر را از 
بین می برند. لکن تمرکز جغرافیایی افراد کم درآمد در شهرها، مشکالت اجتماعی مانند 

ي تکفل به وجود می بیکاري مداوم، عملکرد ضعیف آموزشگاه ها و مدارس، نرخ باال
آورند. بنابراین افراد فقیر نه تنها باید با مشکالت مالی شخصی خود مقابله کنند، بلکه 
باید از عواقب منفی ناشی از محیط اجتماعی نا مناسب که ناشی از فقر است، رنج ببرند 

عواقب ناشی از سکونت در محالت فقیر توسط پژوهشگران ). 2003جارگوسکی، (
بحث و بررسی قرار گرفته است که به طور کلی تأثیرات منفی از قبیل  زیادي مورد

کاهش ارزش زمین و مسکن، آموزش و سوءرفتار منفی بر روي کودکان و اثرات 
، کینگسلی و پتیت، 2003، اروپلوس، 1993(کوهن و کاوسون،  سیاسی را در پی دارد

2003 .(  
ي سکونتی را هاحوزهي هاچهرهدر این راستا در بافت قدیمی شهر کاشان، 

که در این  دهدیمامن تشکیل ي آلوده و معابر ناهاکوچهي مخروبه، هاساختمان
راکد است، نوسازي و تعمیرات جذابیتی ندارد و از لحاظ  باًیتقرمحدوده اقتصاد محلی 

ي شهري در سطح پایینی قرار دارد. همچنین هارساختیزاوضاع اجتماعی، فرهنگی و 
درآمد پایین  کالبدي با مشکالت زیادي، از جمله-ز لحاظ وضعیت فضاییاین محالت ا

ساکنین، کیفیت زیست محیطی پایین، گذرهاي پرپیچ وخم، دسترسی پایین وسایل نقلیه 
(مهندسین مشاور  باشندیمبه درون محالت، عدم استحکام مصالح ساختمانی و...مواجه 

ه به مشکالت حاضر در سطح محالت با توج بر همین اساس). 19: 1389باغ اندیشه، 
. در نهایت باشدیمقدیمی شهر کاشان لزوم توجه به مقوله فقرشهري امري ضروري 

تواند به عنوان شناخت عوامل مؤثر بر فقر و شدت تأثیرگذاري هر یک از عوامل می
هاي عدالت اجتماعی و فقرزدایی و استفاده از راهنمایی مناسب براي تدوین برنامه

  بهینه براي کاهش فقر و محرومیت منجر شود. منابع
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  شناسیها و روشداده
ها پرسشنامه تحلیلی است و ابزار اصلی گردآوري داده-روش تحقیق، توصیفی

اده شده است، باشد. براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفمحقق ساخته می
ی به صورت عمومی و اختصاص سؤاالتکه از دو بخش پرسشنامه  150تعداد 

ي باز و بسته و با استفاده از طیف لیکرت بین ساکنین این محالت توزیع هاپرسشنامه
یابی شده است. جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه از روشهاي مدل

و همچنین روش کاي اسکوئر (خی  Amosافزار معادالت ساختاري با استفاده از نرم
هاي مورد نیاز از و در نهایت براي بدست آوردن نقشه SPSSدو) از طریق نرم افزار 

  استفاده شده است. ArcGISافزار نرم

  
  درب اصفهان محالت سلطان میراحمد وموقعیت جغرافیایی  -1 شکل

 59درجه و  33دقیقه و عرض شمالی  27درجه و  51شهر کاشان در طول شرقی 
ی (مالك عمل النهار گرینویچ قرار دارد. مساحت شهر در محدوده مطالعاتدقیقه از نصف

درصد از سطح شهرستان کاشان را شامل  2/19هکتار است که  8500شهرداري) حدود 
). که بر اساس سرشماري سال 12: 1389 (طرح توسعه و عمران شهر کاشان، شودمی

باشد. جامعه آماري پژوهش نفر می 293806نیز جمعیت شهري کاشان حدود  1390
ي شهر هفرسودد و درب اصفهان در بافت حاضر را ساکنین محالت سلطان میراحم

ی، سلطان میراحمد، عدسچالهزیر محله (سوریجان،  9، که داراي  دهدیمکاشان تشکیل 
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مسجد آقا بزرگ، گذر آب انبار خان،کوشک صفی، گذر تقی خان، درب اصفهان، 
، و عالوه بر ساکنین بومی باشدیمنفر 10000سرفره و صدره) با جمعیتی حدود 

موقعیت شهر  )1( ز در این محالت سکونت دارند. شکلاز مهاجرین افاغنه نی تعدادي
  دهد.مورد مطالعه را نشان می ةکاشان و محدود

  بحث
دهد حالت سلطان میراحمد و درب اصفهان نشان میبررسی ساختار کالبدي و فضایی م

 زبا کاشان تاریخی توسعه دوران سلجوقیان در مراحل به این محالت گیريشکل

 یکدیگر از علوي توسط خیابان میراحمد سلطان و اصفهان درب محله چه اگر گردد.می

 قالب در که یکپارچگی دارد یکدیگر با آنقدر هاآن ساختار اصلی عناصر اما اند،شده جدا

 مرز که حوزه دو دارد. این قرار بررسی مورد را آن توان استخوانبنديمی محله یک

 بوده، سلطان میراحمد و سوریجان بیک، قاسم آباد، ترك چه،گری پامنار، قدیم محالت

 شرق و غرب از بخارایی و شریف اهللا حبیب مأل شمال، از نراقی فاضل محورهاي توسط

  است.  محدود شده جنوب از کاشانی بلوار و
 از جواد امام میدان و کمال الملک ارزشمند گره خرمشهر، اسداهللا، قاضی میدان

 ارتباط براي مفصل نقاط که هستند اطراف حوزه هايگره ترینشاخص و ترینمهم

باالتر  مراتب سلسله در تاریخی بافت کل فضایی سازمان با آن یکپارچگی حفظ و حوزه
 حوزه دو به حاضر حال در اصفهان درب و احمد میر سلطان شود. محلهمی محسوب

 اصلی لبه کونی،مس حوزه و بین ارگ مرز است، شده تقسیم مسکونی و ارگ مجزاي

 مجهز است. محورهاي غربی جنوب و جنوب ضلع در تاریخی بافت فضایی سازمان

 محور تداوم در فعالیت هستند. ساختار سرزنده و فعال هايلبه اطراف محله، در شهري

 معدود از لبه فعال، این از غیر به علوي خیابان .کندمی نفوذ بافت داخل به علوي

 بدنه خیابان از هاییسکانس در بهسازي، و مرمت تعل به که است محورهایی

 ارتباط گوناگون، مراتب سلسله در هاییبافت، دروازه به ورود دارد. براي ارزشمندي

آورد فراهم می تاریخی بافت محدوده از بیرون محالت یا و مجاور هايحوزه با را محله
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تار فضایی محالت ساخ 2). نقشه شماره 247: 1389(مهندسین مشاور باغ اندیشه،
  دهد.سلطان میراحمد و درب اصفهان را در بافت قدیم شهر کاشان نشان می

   محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان در ابنیه قدمت شناسایی
در سطح محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان در بافت قدیمی شهر کاشان 

 محله دو این زیاد قدمت علت. دارند سال 60 از بیش قدمت قطعات درصد 48 حدود
درصد از قطعات نیز  30حدود . است کاشان شهر توسعه اولیه هايهسته عنوان به

سال  30درصد از قطعات قدمتی کمتر از  30کمتر از  دارند و سال 60تا  30قدمتی بین
دهد قطعات نوسازي و جدیدالحداث کمی در سطح محالت وجود دارند که نشان می

ابنیه را در محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان در بافت  قدمت 3نقشه شماره  دارد.
  دهد.قدیمی شهر کاشان نشان می

  
  )1389: طرح جامع کاشان، مأخذسازمان فضایی محالت سلطان میراحمد ودرب اصفهان ( -2شکل 

  
  قدمت ابنیه در محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان -3شکل 
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   میراحمد و درب اصفهان محالت سلطان در کیفیت ابنیه شناسایی
 49که حدود  باالست مرمتی عناصر تراکم ،سطح محالت در که گفت توانمی

 ،سطح محالت در قطعات از درصد 41 حدوداً. دهددرصد را قطعات مرمتی تشکیل می
 تشکیل محالت سطح در را کمی سهم نوساز کیفیت با بناهاي. هستند نگهداري قابل
 در تاریخی ارزش با عناصر تراکم باشد.درصد می 40/4تر از این میزان کم که اندداده
نقشه  .باشد همراه ايویژه حساسیت با آن در ساز و ساخت تا شده باعث محدوده این

در بافت کیفیت ابنیه را در سطح محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان  4شماره 
  دهد.قدیمی شهر کاشان نشان می

  

  
  حالت سلطان میراحمد و درب اصفهان کیفیت ابنیه در م -4شکل 

  

   بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادي در محدوده محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان
 مؤثر محالت قدیم شهر کاشان بیشتر فرسودگی بر عمده عامل دو انقالب از بعد در

 از بومی خروج ساکنین با که شهرکاشان به روستائیان روزافزون مهاجرت یکی افتادند؛
 وضعیت مهاجران این ورود افغانی، که مهاجرین ورود دیگري و شدمی همراه بافت

 برخوردار مناسبی مالی وضعیت از که ساکنینی نمود. دگرگون را بافت ساختار اجتماعی
 مهاجران ورود با. کردند شهر مهاجرت نواحی سایر به و نمودند ترك را محدوده بودند

 اقشار و اقوام از اجتماعی با و رفته بین از تدریج هب بافت همگنی ها،سال این در
 تقریباً مسالمت همزیستی که چند هر. گردید نابسامان بافت وضعیت اجتماعی مختلف،

 تشکیل مشترك، و اجتماعی تاریخی هویت نداشتن اما دارد وجود اقشار این بین آمیزي
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. است نموده دشوار آنان بین در را ساختارمند و قوي تعامالت و همبستگی ریزيپایه و
 قدیم بافت از جاییجابه جدید، و نوساز نواحی در خدمات و افزایش شهر گسترش با
 اقتصادي و کالبدي، اجتماعی افزون روز مشکالت است. گردیده تشدید نواحی این به

است (مهندسین مشاور باغ  شده نامناسبی سکونتی محیط آمدن وجود به باعث
   .)214: 1389اندیشه،

هاي جامع هاي میدانی و مطالعات طرحبندي مطالعات اقتصادي طی بررسیبا جمع
هاي فرسوده شهر کاشان مشخصات ذیل ارائه و طرح هاي بهسازي و نوسازي بافت

 اياجاره و رهنی هايخانه در محدوده در ساکن تعداد کمی از خانوارهاي گردد: تنهامی
 و رهنی هايخانه در که افرادي استقبال مورد تاریخی بافت کنند و محدودهمی زندگی
 افرادي اکثر که نمود ادعا تواندر واقع می همچنین .باشدنمی کنند،می زندگی اياجاره

 اندشده ماندگار محدوده این در هستند مالک چون کنند،می زندگی محدوده این در که
 مسکونی واحدهاي .تنیس برخوردار باالیی کیفیت از محدوده این در زندگی و محیط

 همچنین بررسی. باشندمی محدوده در عمده سهم داراي قطعی مالکیت سند داراي
 بازنشسته افراد باالي سهم دهنده نشان محدوده در خانوار سرپرست فعالیت وضعیت

 50 محدوده در خانوار سرپرست هايفعالیت در خصوصی بخش و سهم باشدمی
 خصوصی، بخش باالتر سهم است که ذکر به الزم .است پایین نسبت به که است درصد
 دو به نسبت خدمات بخش داشت، و خواهد همراه به را باالتر اقتصادي رونق و پویایی
 و پوشاك باشد. در نهایت اینکه خوراك،می قالب بخش کشاورزي، و صنعت بخش
 را به هماهیان هزینه عمده سهم محدوده، در ساکن خانوارهاي بیشتر روزمره هايهزینه

   .)106: 1389است (مهندسین مشاور باغ اندیشه،  داده خود اختصاص
  

  بحث
روابط بین متغیرهاي پنهان و آشکار را با استفاده یابی معادالت ساختاري الگوي مدل

آورد. همچنین این مدل به بررسی شناسایی تحلیل دست میه از ضرایب رگرسیونی ب
ها، همبستگی بین متغیرها و میزان خطاي هر ملعا مسیر متغیرها بر یکدیگر، تحلیل

هاي نیکوئی برازش نیز پردازد. درنهایت به منظور ارزیابی بهتر مدل از شاخصمتغیر می
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استفاده شده است.در مورد آزمون فرضیه بر اساس مدل معادله ساختاري نتایج زیر 
  بدست آمد:

  

  
  (برآورد غیراستاندارد) کالبدي و فضاییتأثیر متغیرهاي اقتصادي بر متغیرهاي  مسیر -5شکل 

رضایت از کیفیت «هاي کالبدي و فضایی از بین زیرشاخص )5شکل (بر اساس 
مسکن، وضعیت تأسیسات زیربنایی، دسترسی وسایل نقلیه اضطراري، تمایل به ادامه 
سکونت، انگیزه براي ارتقاي کیفیت محیط مسکونی، عملکرد کالبدي در جهت بهبود 

از ضریب تأثیر مثبت » محله به نیازهاي روزمره  وضعیت فضایی و کالبدي، پاسخگویی
ي ارتقاء محیط در انگیزه«هاي درآمدي نیز شاخصو مناسبی برخوردارند و از میان زیر

صورت داشتن درآمد بیشتر، تمایل به سکونت در صورت درآمد بیشتر، تأثیر قیمت 
نهایت شاخص دهند. در ضریب تأثیر مثبتی نشان می» پایین مسکن در انتخاب محله

              ). 1 شکلگذاشته است ( بر شاخص کالبدي و فضایی تأثیر 54/1درآمد با ضریب 
داري، خطاي استاندارد و نسبت بحرانی زیرمتغیرهاي سطح معنی 3 و 2جدول  ۀدر ادام

هاي اقتصادي و شاخص که بیانگر این است زیر دهندکالبدي و درآمدي را نشان می
) مناسب CR( ي ضریب تأثیرات مثبتی بودند داراي نسبت بحرانیدرآمدي که دارا

) کمتر P( داري) پایین و در نهایت سطح معنیSE) و خطاي استاندارد (96/1(بیشتر از 
  باشند./ می05از 
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  هاي کالبدي و فضایی)رگرسیون وزنی مدل پیش فرض(شاخص -2جدول 

 هاشاخص
تحلیل  جهت

 مسیر
 متغیرها

تخمین 
 غیر

 دارداستان

خطاي 
 معیار

نسبت 
 بحرانی

سطح 
 معنا
 داري

ثیر
تأ

 
یی

ضا
ت ف

ضعی
و

 
دي

کالب
و 

  

s74 5.336 0.195 1.039 رضایت از کیفیت بناي مسکونی *** 

s75 3.856 0.160  0.616 وضعیت تأسیسات زیربنایی *** 

s76 0.249 1.152 0.172 0.198 نیوضعیت فضاي پیرامون واحد مسکو 

s77  0.042 2.029 0.182 0.370 ه اضطرارايدسترسی وسایل نقلی 

s78 6.158 0.284 1.749 تمایل به ادامه سکونت در محله *** 

s79 5.477 0.210 1.150 تمایل به ارتقاي کیفیت مسکونی *** 

s80 
میزان عملکرد در جهت بهبود 

 وضعیت کالبدي
1.008 0.202 4.996 *** 

S81 
پاسخگویی محله در برطرف کردن 

 نیازها
0.545 0.159 3.418 *** 

s82  6.138 0.212 1.299 میزان رضایت از سکونت در محله *** 

s83  
امیدواري به بهبود وضعیت کالبدي 

 در آینده
1 - - - 

  درآمدي)-: رگرسیون وزنی مدل پیش فرض(شاخص هاي اقتصادي3جدول شماره 

 هاشاخص
 جهت

 تحلیل مسیر

  
 متغیرها

تخمین 
 غیراستاندارد

خطاي 
 عیارم

نسبت 
 بحرانی

سطح 
معنی 
 داري

أثیر
ت

 
دي

رآم
ت د

ضعی
و

 

s57  1.000 تمایل به هزینه براي مسکن - - - 

s58 0.430 0.790 0.244 0.193 میزان هزینه مسکن 

s59 0.418 0.810 0.192 0.156 میزان هزینه براي نیازهاي اولیه 

s60 0.003 2.924 0.286 0.838 انگیزه براي ارتقاي کیفیت محیط مسکونی 

s61 
تمایل به ادامه سکونت در صورت داشتن 

 درآمد بیشتر
2.031 0.569 3.567 *** 

s62 0.0396 0.516 -0.01724 تأثیر قیمت پایین مسکن بر سکونت در محله- *** 

s63 0.493 0.685 0.247 0.169 هاي عمرانی محلهمیزان مشارکت در پروژه 

s64 0.071 1.804 0.227 0.410 ین رفتن مخروبهمت اراضی با ازبافزایش قی 

s65 0.02837 0.489 -0.07692 تأثیر درآمد در انتخاب محله- *** 

s66 
تأثیر درآمد ساکنان بر مشکالت کالبدي و 

 فضایی محله
0.00113- 0.501 0.00395- *** 

s67 
بی توجهی کمتر به محیط مسکونی با توجه 

 به درآمد پایین
0.00746- 0.537 0.01786- *** 
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) باید گفت که تعداد 5 و 4ول اهاي فوق (جددر تحلیل و تفسیر شاخص
         43فرض که مقدار آن براي مدل پیش NPAR پارامترهاي آزاد براي تدوین مدل

دهد پژوهشگر در تدوین مدل به راحتی به هزینه کردن درجات باشد، نشان میمی
 معنادار بول است. شاخص کاي اسکوئر غیرآزادي نپرداخته و این وضعیت قابل ق

)CMIN اي مطلوب را به نمایش / که نتیجه000داري و سطح معنی 460/542) برابر با
گذارد. با توجه به اینکه درجه آزادي مدل تحقیق از صفر به دور و به درجه آزادي می

سکوئر  مدل مستقل نزدیک می شود باید تلقی مطلوب از مدل فوق داشت. نسبت کاي ا
شود به جهت ) خوانده میCMIN/DFبه درجات آزادي که کاي اسکوئر نسبی (

  تري است. آن شاخص مناسب ها ازباره مدل تدوین شده و حمایت دادهقضاوت در
بسیار خوب  3تا  2نزدیک براي آن مناسب و مقادیر  5 تا 1این شاخص که مقادیر 

کی از وضعیتی قابل قبول براي مدل ) حا885/2 گردد در این جدول (مقدارتفسیر می
باشد، این شاخص که ریشه دوم میانگین مربعات / میRMSEA 112 و مقدار است

باشد، به دلیل اینکه مقدار عدم قابل قبول بودن این آماره میباقیمانده است حاکی از 
طلوبی باشد، به دلیل بزرگتر بودن مقدار آن از برازش م/ می08 تا /05استاندارد آن بین 

باشد که با توجه به / می742برابر با  CFIبرخوردار نیست. شاخص نیکوئی برازش 
گردد. شاخص برازش توکر لوئیس نزدیکی به مقدار قابل قبول نسبتا مطلوب تلقی می

NFI  قابل قبول نسبتاً مطلوب  باشد که با توجه به فاصله از مقدارمی 541/0برابر با
 ي مقتصدرازش هنجار شدهدول فوق مقدار شاخص بشود. همچنین در جتلقی می

PNFI 484/0 باشد و مقدار شاخص برازش تطبیقی مقتصد میPCFI 568 که مقادیر /
ها را دهند. در نهایت این شاخصتقریبا نزدیکی نسبت به مقدار قابل قبول نشان می

یکدیگر تفسیر کرد، کنار توان به تنهایی دلیل برازندگی دانست، بلکه آنها را باید در نمی
برازش مدل مناسب باشد  90/0بزرگتر از  CFI ،GFI ،AGFI ،NFIهاي، اگر شاخص

 و احتمال نزدیکی برازندگی RMSEAهاي شود، همچنین شاخصو مطلوب تلقی می
PCLOSE د که الگودهی شاخصدهنشان می  RMSEAمیانگین مجذور خطاي  ریشه
دهد که مدل از باشد نشان می05/0ماره کمتر از باشد. زمانی که مقدار این آتقریب می
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- باشد نشان می 05/0 تا 08/0که مقدار آن بین ازش خوبی برخوردار است. در صورتیبر

تا 08/0دهد که مدل از برازش قابل قبول برخوردار و در صورتی که مقدار آن بین 
  باشد برازش ضعیف است.0 /01باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از  01/0

  هاي مطلق و تطبیقی)(شاخص هاي نیکوئی برازششاخص -4جدول 
  برازش قابل قبول  مدل

(Acceptable Fit)  

عالئم 
  نام شاخص  اختصاري

  پیش فرض  اشباع  مستقل

21  231  43  -  NPAR 
پارامترهاي آزاد شده براي 

 تدوین مدل

728/1180 000.  460/542 ٢df ≤ X٣  ≥٢df 
  CMIN (کاي اسکوئر) خی دو 

210  0  188   -  DF درجه آزادي 

000.  -  000.  .٠١≤ p ≤ .٠۵ 
  P سطح معنی داري 

454/  000/1  742/  .٩٠≤ CFI ≤ .٩۵ 
  GFI شاخص نیکوئی برازش 

400/  -  638/  
.٨۵≤ AGFI ≤ .٩٠, Close 

toGFI 
  

AGFI  
شاخص نیکوئی برازش 

 اصالح شده

000/  000/1  541/  .٩٠≤ NFI ≤ .٩۵  
  NFI 

ر شاخص نرمال شده بنتل
 بویت

  
  هاي مقتصد)(شاخص هاي نیکوئی برازششاخص -5جدول 

  مدل
  برازش قابل قبول

(Acceptable Fit)  
عالئم 

 اختصاري
  

  پیش فرض  اشباع  مستقل  نام شاخص

623/5  -  885/2  2≤ X 2/ df ≤  3 CMIN/D
F 

کاي اسکوئر 
  نسبی(بهنجارشده)

000/  000/  484/0  >=0٫6  PNFI 
شاخص برازش هنجار شده 

  ي مقتصد

000/  000/  568/  >=0٫5  PCFI 
شاخص برازش تطبیقی 

  مقتصد

176/  -  112/  .05 ≤ RMSEA ≤ .08  RMSEA 
ریشه میانگین مربعات خطاي 

 برآورد

000/    000/  .05  p .1  PCLOS
E 

 احتمال نزدیکی برازندگی
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دو یا کاي اسکوئر یک طرفه از آزمون خی دوم تحقیق براي تجزیه و تحلیل فرضیه
 و شده مشاهده فراوانیهاي بین تفاوت داريمعنی آماري سنجش به استفاده شده است تا

در محالت سلطان میراحمد و درب اصفهان در  آمده بدست انتظار مورد هايفراوانی
در مورد آزمون فرضیه فوق بر اساس مدل کاي  .بافت قدیمی شهر کاشان بپردازد

  ه دست آمد.ب 7و  6جدول اسکوئر، نتایج 

  هاي مورد استفاده در آزمون خی دوآماره -6جدول 

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

  معیار
 بیشترین کمترین

علت اصلی انتخاب محله براي 
 S1.(  150 2.9200 .74654  1.00 4.00سکونت(

صورت درآمد باال تمایل به ادامه  در
 S2.(  150 3.3867 1.28380 1.00 5.00سکونت در محله چگونه است؟(

تأثیر قیمت اجاره پایین بر انتخاب محله 
 S3.(  150 3.9533 .95071 1.00 5.00براي سکونت(

 S4.(  150 4.0733 .88307 2.00 5.00( تأثیر درآمد در انتخاب محله

اهمیت نزدیکی به اقوام در انتخاب محل 
 S5.(  150 2.6400 .97815 1.00 5.00( براي سکونت

ل براي تآثیر همسایگان بر انتخاب مح
 S6.(  150 2.6533 .99655 1.00 5.00( سکونت

  
  : نتایج آزمون خی دو(کاي اسکوئر)7جدول شماره 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6  آزمون خی دو

 a164.773 b27.933 b77.267 a42.693 b56.933 b55.467 کاي اسکوئر
 4 4 3 4 4 3 درجه آزادي

 000. 000. 000. 000. 000. 000. سطح معنی داري
 

دو (کاي اسکوئر) هت بررسی و تجزیه تحلیل فرضیه فوق با استفاده از آزمون خیج
در صدد دستیابی به این پرسش بودیم که آیا علت سکونت ساکنان در کنار یکدیگر 

هاي مشاهده باشد که با توجه به فراوانیپارامتر اقتصادي و فقر سرپرستان خانوار می
ب محله، تمایل به ادامه سکونت، تأثیر قیمت علت انتخا«شده در پاسخ به متغیرهاي
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و » پایین مسکن در انتخاب محله و تأثیر نزدیکی به اقوام و همسایگان در انتخاب محله
هاي مختلف و همچنین با توجه به  مقدار کاي اسکوئر و درجه آزادي مناسب شاخص

ي هقابل مشاهده است، هم 5/ که در جدول شماره 05سطح معنی داري کمتر از 
باشند، ) مناسب می4و3( و درجه آزادي 000/0داري ها داراي سطح معنیشاخص

  .گرددتأیید می ۀ اولشود و فرضیفرضیه صفر رد می 99/0بنابراین با فاصله اطمینان 
  

  گیرينتیجه
تحلیلی با استفاده از -روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش رویکردي توصیفی

ي آماري باشد. جامعههاي میدانی میاسنادي و همچنین بررسی اي ومطالعات کتابخانه
مورد مطالعه ساکنان محالت قدیمی سلطان میراحمد و درب اصفهان در بافت قدیمی 

در  پرسشنامه در بین ساکنین  این محالت150باشد. در این راستا  تعداد شهر کاشان می
رات آن بر وضعیت اجتماعی و اث-اقتصاديجهت شناسایی معضالت و مشکالت 

ها  توزیع گردید و سپس تجزیه و تحلیل متغیرهاي فوق با فضایی این بافت -کالبدي 
و  Amosو  SPSSهاي افزارهاي ساختاري مانند نرمهاي آماري و مدلاستفاده تحلیل

بدست آمد. در این راستا بر  ArcGISافزار هاي مورد نیاز نیز با استفاده از نرمنقشه
اف پژوهش دو فرضیه نیز مورد بررسی قرار گرفت که فرضیه نخست در اساس اهد

صدد پاسخ به این سوال بود که آیا فقر ساکنان باعث افزایش نارسایی کالبدي و فضایی 
در محالت شده؟ که بر اساس فرض فوق تأثیرات زیرشاخص هاي درآمدي و اقتصادي 

 معادالت ساختاريیابی وي مدلهاي کالبدي و فضایی با استفاده از الگشاخص بر زیر
)SEM( هاي دهد، افت شاخصمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان می

شود. درآمدي و اقتصادي باعث افزایش نارسایی کالبدي و فضایی در سطح محالت می
کنار یکدیگر بود که فرضیه  اما فرضیه دوم در صدد بررسی علت سکونت ساکنان در

دل کاي اسکوئر یک طرفه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و فوق بر اساس م
انتخاب محله براي سکونت، تمایل به ادامه سکونت، تأثیر قیمت پایین « متغیرهاي 

مسکن در انتخاب محله و تأثیر نزدیکی اقوام و همسایگان بر انتخاب محله براي 
دهد؛ علت شان میمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصله ن» سکونت و...
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اصلی ساکنین در انتخاب محله براي سکونت، همسطح بودن با سایر همسایگان از نظر 
  باشد. مالی و اقتصادي می

هایی که در روند پژوهش وجود داشت و با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت
تر به شهري و نگاه تخصصی همچنین تکمیل و بررسی بهتر و دقیق تر مبحث فقر

  گردد:هاي قدیمی پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میوضوعات فقر در بافتم
 در کالبدي و محیطی اجتماعی، اقتصادي، هايمولفه در نظر گرفتن تأثیرگذاري کلیه-

 شهري. فقر هايگستره

 و غیررسمی هاياشتغال از افراد خروج جهت فقر هايگستره ساکنان براي کارآفرینی-
 غیرقانونی.

کیفیت  و بهبود کالبدي و زیست محیطی مشکالت نمودن طرف بر و رسانی خدمات-
 هاي قدیمی.زندگی در بافت

بسترسازي مشارکت زنان به فعالیتهاي اقتصادي در مقیاس محلی و خانگی جهت -
  افزایش سطح درآمد خانوار.

  ریزان شهري به مقوله فقر.افزایش حساسیت مدیران و برنامه-
  هاي قدیمی و فرسوده شهري.هري در بافتارتقاي تاب آوري ش-
لزوم توجه شهرداري و میراث فرهنگی در جهت بهبود وضعیت ساختار کالبدي و   -

  فضایی در سطح محالت قدیمی شهر کاشان.
هایی در جهت اوقات فراغت پاکسازي فضاهاي مخروبه و تبدیل این فضاها به کاربري-

  ساکنین.
ت و تجهیز و تقویت آن در راستاي توسعه شناسایی مسیر گردشگري در محال-

  گردشگري.
  مرور در محالت تاریخی با استفاده از تمهیدات طراحی. آرام سازي عبور و-
  هاي محلی در راستاي افزایش نفوذپذیري ساکنین.ساماندهی پارکینگ-
  هاي شاخص.حفط و ارتقاء میراث تاریخی و ساختمان-
  



  11شمارة   يجغرافیاي اجتماعی شهر صلنامۀدوف        66

  فهرست منابع
سري آمار: تحلیل  .)1392( .محمدي، سیده مومنه .، اکبرلطانیس .اصغري، محمد .1

، 13مجله دیابت و متابولیسم ایران، دوره  .، آزمون هاي کاي دو1جداول توافقی 
  .2شماره 

شهري براي  حیات استفاده از سازوکار تجدید .)1391( .، زکیهاکبري ارمکی .2
راهنما  استاد ).راننمونه موردي: یکی از مناطق شهر ته( هامقابله با فقر در شهر

 گروه شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید دکتر دانشپور،
  .بهشتی

سازي  رسمی در توانمند جایگاه بخش غیر .)1387( .کیومرثایراندوست،  .3
  .23ماره، ش1مجلۀ هفت شهر، سال  .اجتماعات فقیر

سیاست اجتماعی و فقر از برنامه هاي تعدیل  .)1388( .مهرداد پور،جواهري .4
 . 12شماره  - رفاه اجتماعیمجله  .ساختاري تا راهبردهاي کاهش فقر

بهسازي و ، .)1386( .مشکینی، ابولفضل .پوراحمد، احمد .حبیبی، کیومرث .5
 ، دانشگاه کردستان.1چاپ  .شهريهاي کهن نوسازي بافت

تجدیدحیات اقتصادي، اجتماعی و کالبدي در یک  .)1385( .حسینی، علی .6
راهنما  استاد ).محله عودالجان در شهر تهران :نمونه موردي(محلۀ شهري -خُرد

 گروه شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید دکتر دانشپور،
 .بهشتی

درآمدي بر توانمندسازي  .)1396( .محسن ،شاطریانل. سورشجانی، رسوحیدري  .7
  چاپ اول، انتشارات دانشگاه کاشان. .اجتماعات محلی شهري

پذیري خانوارها در مقابل گیري آسیباندازه .)1389(  .یالل ،صانعی .سیراغفر، ح .8
اجتماعی، فصلنامۀ رفاه  .روش شناسایی خانوارهاي محروم: فقر در شهر تهران

 .10شماره 



  67                    ...کالبدي -شهري بر ساختار فضایی بررسی تأثیرات فقر            1396زمستان پاییز و 

فرسوده شهري با استفاده از  هايل بافتئتحلیل مسا. )1388(. کوهی، علیش .9
  .زنجان اي بررسی مسائل شهرسازيسومین همایش منطقه .هاي فازينقشه

 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران، شرکت عمران و مسکن  .10
ن مشاور سازان استان اصفهان، شرکت احیاء و عمران بافت فرسوده کاشان، مهندسی

  .هسازي و نوسازي بافت فرسوده کاشانطرح ب). 1389( .باغ اندیشه
 عمران (جامع) شهر طرح توسعه و ).1389( پارس-مهندسین مشاور نقش جهان  .11

  .کاشان
 اسکان ساماندهی تهران، در غیررسمی اسکان ).1386(موسی.  کمانرودي، .12

 زمین، علوم شکدهدان ارشد کارشناسی ۀنامپایان .شهرداري 6 غیررسمی منطقه
 .دانشگاه شهیدبهشتی

          سنجش و شناخت بر درآمدي). 1384محمدي، علیرضا. ( .جیدي خامنه، بتولم .13
 .7 و 6 شماره سوم، سال ایران، جغرافیایی انجمن ۀنشری .شهري فقر

 سنجش نابرابري و. )1392(. بیژن کلهرنیا، .اسماعیل دویران، ابوالفضل، مشکینی، .14
 .محالت اسکان غیررسمی و رسمی(نمونه موردي شهر زنجان)فقر شهري در 

 .ریزي شهريبرنامه پنجمین کنفرانس مدیریت و

. افزار لیزرلیابی معادالت ساختاري با کاربرد نرممدل .)1388( .هومن حیدرعلی .15
  .انتشارات سمت تهران:

16. Cohen, C. J., & Dawson, M. C. (1993). Neighborhood 
poverty and African American politics. American Political 
Science Review, 87, 286-302. http://dx. doi. org/ 
10.2307/2939041. 

17. Couch,C,(2003), urban regeneration in europ, first published 
blackwcell.  

18. Coudel, hentschel and wodon(2002), poverty measurement 
and analysis, in word bank, asource book for poverty 
reduction strategy chapter ihttp.  

19. Culling worth, B and Nadin V,(2006), town and country 
planning in the UK, 14the edition, routledge:londen. 



  11شمارة   يجغرافیاي اجتماعی شهر صلنامۀدوف        68
20. Jargowsky, P. (2003). Stunning progress, hidden problems: 

The dramatic decline of concentrated poverty in the 1990s. 
Washington, DC:Brookings Institution Press. 

21. Kingsley, G. T., & Pettit, K. (2003). Concentrated poverty: 
A change in course. Washington, DC: The Urban Institute. 

22. Mehta, Dinesh (1994), Urbanization of Poverty, Habitat 
debate, Urban Management Programme. 

23. Oreopoulos, P. (2003). The long-run consequences of 
growing up in a poor neighborhood. Quarterly Journal of 
Economics, 118, 1533- 1575.  http://dx.doi.org /10.1162 
/003355303322552865. 

 


