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اي و در نهایت نیل به هاي منطقهاجتماعی، رفع عدم تعادلـاقتصادي
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مسألهیانبقدمه و م
در واقع . باشدریزي و مدیریت امري ضروري میاي با برنامهامروزه هر نوع توسعه

عوامل اجتماعی، يد بعدي و یکپارچه است که در برگیرندهریزي، فعالیتی چنبرنامه
هدف . )367: 1996، 1پورعلی(باشدشناختی و تکنولوژیکی میاقتصادي، سیاسی، روان

ناپذیر خارجی و عوامل قابل کنترل ریزي، برقراري توازن بین عوامل کنترلاین نوع برنامه
).479: 2004، 2هلمی(باشدمخاطرات میها و دوري از داخلی به خاطر استفاده از فرصت

گیري و بندي، تصمیمبعنوان علم و هنر صورت) استراتژیک(ریزي راهبرديبرنامه
، در واقع )www.wikipedia.org(اجراي تصمیم در راستاي تحقق اهداف مورد نظر

آن، وظیفه یا مأموریت اصلی سازمان را ترسیم يهفرایندي است که مدیران به وسیل
مرادي (سازندو ابزاري را که براي رسیدن به این مأموریت الزم است، فراهم می؛کنندمی

ریزان راهبردي و گیرندگان را بعنوان برنامهتوان تصمیمرو میاز این). 1384:10مسیحی، 
ها گیري در سطوح و وظایف سازمانکنندگان تصمیمریزان راهبردي را بعنوان تسهیلبرنامه
).1388:67پیرس و همکاران، (د نمود قلمدا

عوامل به مثابه ي هریزي راهبردي الزم است براي تدوین راهبردي نهایی، همبرنامه
از ).536: 2002، 3رویدربرن(ریزي راهبردي در نظر گرفته شوندبخشی از روند برنامه

هاي استفادهیري وگهاي مهم حمایتی براي تصمیمریزي راهبردي یکی از راهرو برنامهاین
آید که سازمان میعوامل داخلی و خارجی محیط به شمارمشترك در تحلیل سیستماتیک

، 4یوکسل و همکاران(ها باشدتواند راهبردهایی بسازد که مبناي آن استفاده از پتانسیلمی
2007 :365.(

الي را به قبل از دوران اسالم، استیشهرييمنطقهشهرنشینی در این يسابقه
دهند و در دوران هخامنشی از جایگاه اسکندر و حتی به عصر هخامنشی نسبت می

هاي مهم، مراکز راهداري، پستی و اي برخوردار بوده و داراي راهاستراتژیک و ارتباطی ویژه
ترین یزد، بزرگيساسانیان، ناحیهيدورهو در؛)59: 1357کاتب، (چاپاري بوده است
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در آغاز، شهر یزد کنونی کثه نام داشت، اما پس از آن که .رفتمار میاستخر به شيناحیه
).233: 1366زاده، سلطان(باال را کثه خواندندياین شهر، یزد نامیده شد، ناحیه

این شهر نیز مانند دیگر شهرها همراه با رشد خود بر توانایی آن افزوده شده و بـدنبال                  
شـهري  يیکی از آن مشکالت عـدم تعـادل توسـعه   .آن مشکالتی را نیز فراهم آورده است      

هاي میـدانی و  محله با بررسی50شهري یزد را در يکه تحقیق حاضر فقر منطقه  ؛باشدمی
هـاي مـورد بررسـی را بـه سـه      که مکـان ؛سئولین مورد بررسی قرار داده است نظرخواهی م 

رخوردار و محروم یا نـابرخوردار      یافته یا نیمه ب   یافته یا برخوردار، نیمه توسعه    توسعه يدسته
بنـدي آن اسـت کـه بـا شـناخت تنگناهـا و              اهمیت ایـن سـطح     .بندي گردیده است  سطح

توان سطح زنـدگی مـردم یـک مکـان را           ها و سطوح توسعه یا محرومیت نواحی، می       قابلیت
هـایی  طـرح و برنامـه     يهئـ هاي مورد مقایـسه بـه خـوبی نـشان داد و بـا ارا              نسبت به مکان  

.ومیت نواحی را کاهش دادمحر

پژوهشاهداف 
.شناسایی میزان توسعه و فقر در محالت شهر یزد-1
.بندي محالت در خصوص میزان توسعه و فقرالویت-2
.شناسایی محالت هدف در شهر یزد-3

پژوهشسؤاالت 
باشند؟شهري یزد کدام محالت میيرترین محالتِ، منطقهیفق-1
باشند؟شهر یزد کدام محالت میيت منطقهبرخوردارترین محال-2
اي قرار دارند؟هر یک از محالت شهر یزد به لحاظ توسعه و فقر در چه رتبه-3

شناسی پژوهشروش
هـاي توصـیفی، اسـنادي و تحلیلـی و بـا            روش تحقیق این پـژوهش ترکیبـی از روش        

منطقـه  3در قالـب  محله50آماري تحقیق يجامعه.باشدمیکاربرديي ـ  اماهیت توسعه
بندي و معرفی شاخص الویت 42همچنین  GISو  HDIو با دو مدل      ؛  باشددر شهر یزد می   



93تابستان ، 4، شمارههشتم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 88

SPSSافـزار  ها با نرمدر نهایت براي تجزیه و تحلیل داده  . مناطق محروم شهر پرداخته است    

.انجام پذیرفته استEXCELو 

مورد مطالعههشناخت محدود
53درجـه،    31دقیقه طـول شـرقی و        22درجه،   54ی  شهر یزد با مختصات جغرافیای    

ارتفـاع   .ترین واحد تاریخی استان یـزد و مرکـز اداري آن اسـت            دقیقه عرض شمالی بزرگ   
).11: 1381زیاري، (باشدمتر می1230متوسط این شهر از سطح دریا 

شهري یزديناحیه و منطقهيتعیین محدوده:1شکل

ز همان سحرگاه تاریخ اسالم که دو قبیلـه از اعـراب بنـی              چهره و سرنوشت شهر یزد ا     
چرا که دو گروه زرتشتیان و مسلمان        .تمیم در شهر یزد ساکن شدند رقم خورد       عامر و بنی  

سـیر ).222: 1371میرحـسینی،  (از همان ابتدا مجبور به هم زیـستی بـا یکـدیگر شـدند           
اسـتان بـوده  شـهري نقـاط سـایر ازترسریعهموارهزمانگذردریزدشهرجمعیتتحول
و شهرستانشهريجمعیتکلازشهراینجمعیتیسهمتاگردیدهباعثرونداین.است
ازیـزد شـهر جمعیـت ) 1335-85(سـاله 60ي دورهیـک طـی ویابدفزونیاستانحتی

).43: 1390مودت، (استگردیدهبرابر7تقریباًورسیدهنفر194بهنفر63502
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1355- 1385هايسالطییزدشهرجمعیتسهم:1جدول 
1355136513751385سال

135925230483326776432194)نفر(تعداد جمعیت
6/84922/873/98سهم از جمعیت شهر شهرستان
5/591/559/577/54سهم از جمعیت شهري استان

)1335-1385هايسال،مسکنونفوسعمومیسرشماري:مأخذ(

پژوهشیشینه پ
توسط ترومن رئیس جمهـور وقـت آمریکـا مطـرح     1949ابتدا در سال    ،ي توسعه ایده

چه این مفهوم ابتدا با شاخص کمی از نظر تولید ناخالص           گر). 14: 1377واستیوا،  (گردید  
مـورد توجـه    ) بعد اجتماعی (شد، اما پس از گذشت یک دهه شاخص کیفی          ملی ارزیابی می  

پایدار را یعنـی رفـع نیازهـاي نـسل حاضـر بـدون          يم برانت لند توسعه   قرار گرفت، که خان   
: 1375صـرافی،   (کنـد   تعریف مـی  هاي آینده براي رفع نیازهایشان    هاي نسل یتضییع توانای 

طبیعـی کـه در      ياین تعریف حق هر نسل در برخورداري از همان مقدار سـرمایه           در). 35
).82: 1987، 1دسِوي(داندها است میاختیار دیگر نسل

، اصـل   )عـدالت درون نـسلی    (هو اصل عدالت بین نسلی، اصـل عـدالت اجتمـاعی            فیل
دهد، توجه ثیر قرار میأمسئولیت فرامرزي، اصل وابستگی متقابل انسان و طبیعت را تحت ت        

به فرهنگ و دانش بومی، برابري جنسیتی، صلح و امنبت و دسترسی به اطالعات معتبـر را                 
). 9: 2000، 2هوفیل(کنندي پایدار معرفی مییند توسعهبعنوان اصول فرآ

فقر شهري در جهان و سایر کشورها تحقیقاتی بـسیار  توسعه و يبه هر حال در زمینه   
اي صورت گرفته که قابل شمارش نیست و با توجه به موضوع تحقیق و پژوهش بـه     گسترده

:شودیبررسی چند موضوع تحقیق در سطح جهان و ایران پرداخته م
ماندگی، تحلیلی از فقر و نابرابري در جهان نوشـته          عقب يکتابی تحت عنوان فاصله    -

محمود ریاضی از انتشارات امیرکبیر که داراري       پور و ي بهمن ذوالفقار  کول، ترجمه .پی. جی
در این کتاب نویسنده معتقد است که اختالف بـین فقیـر و غنـی از                . باشددوازده فصل می  

پـردازي  پردازان راجع به این مقوله نظریه     زمانی است نظریه  وجود داشته و دیر   ها پیش   مدت

1 Wced
2 Filho
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شناسایی این ياي دربارهولی از زمان جنگ جهانی دوم به بعد عالقمندي گسترده        ؛اندکرده
. هاي مقابله با آن به وجود آمده استاختالف و راه

لیف کـاترین   أ، تـ  هـاي نظـري   اي تحت عنوان فقر شـهري و برخـی چـالش          در مقاله  -
شهرهاي آمریکایی نوشته    يآن درباره  يدر مقدمه . ي کبري جعفري کرویق   اکوهن، ترجمه 

کردند دانشمندان اجتمـاعی بـه طـور       شده است که آنچنان که شهرهاي آمریکایی رشد می        
. شدنداي نگران گسترش فقر متمرکز در بسیاري نواحی قومی شهري میفزاینده
تـیس از  .میـشل دي يان فقر و نابرابري در اقتصاد جهانی نوشتهاي تحت عنو  مقاله -
پیام که در این مقاله نویسنده به دنبال بررسی میزان فقر در کشورهاي کمونیست               ينشریه

ثروتمند به میزان آن در کشورهاي فقیر جهان و شکاف بین کـشورهاي بـاال و پـایین هـرم           
کند که این نابرابري چه در داخل و چـه در   می گیرينهایتاً چنین نتیجه  ؛  داري است سرمایه

.کاپیتالیسم باشديمیان کشورها باید از نتیجه
1387در سـال  هاي مدیریتی مقابله با فقر اي تحت عنوان فقر و شیوهکلهر در مقاله   -

يکـشور چـین در زمینـه       يضمن تعریف فقر، ابعـاد فقـر و خـط فقـر و چگـونگی برنامـه                
هاي مدیریتی مقابله با فقر در جهـان، در کـشورهاي در       ترین شیوه مهم فقرزدایی، به ترتیب  

.شودحال توسعه و در نهایت در ایران را متذکر می
نـشینی و گـرایش بـه رفتـار بزهکارانـه در           اي تحت عنوان فرهنگ فقر، حاشیه     مقاله -

اشـته  ایمـان نگ احمـدي و  توسـط   1383نشین ده پیاله شیراز در سال       میان جوانان حاشیه  
نـشین بیـشتر شـامل      شده که نویسندگان معتقدند کـه ترکیـب جمعیـت منـاطق حاشـیه             

هـاي متفـاوت   و برخورد هنجارها در خرده فرهنـگ ؛اجتماعات خرده فرهنگی متفاوت است  
هاي مختلف،  سازد، عالوه بر رویارویی خرده فرهنگ     شرایط را براي رفتار بزهکارانه آماده می      

ساکنین مناطق کم برخوردار از امکانات اجتماعی و اقتصادي کـه      هاي  خرده فرهنگ  معموالً
باشند با فرهنگ بومی شـهرها در تـضاد   برخودار میاقتصادي نیزـ از پایگاه پایین اجتماعی

.گیردقرار می
يتجربـه اي تحت عنوان توانمندسـازي در اسـکان غیـر رسـمی،        خضرایی در مقاله   -

شـهرهایی  : نویسد که باط فقر با ساختار کالبدي شهر می      در رابطه با ارت    1389سال  زاهدان  
ي تاریخی و بافت تـاریخی هـستند بـه جهـت نـو بـودن موضـوع و عـدم                 که داراي پیشینه  

هـاي حاصـل،   ي عملی قابل توجه مدیریت شهري در این زمینه و پدید آمدن بحـران             تجربه
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ویـاي کـار و مـسکن       درآمـد شـهري ج    شان جاذب مهاجران و اقـشار کـم       اهاي تاریخی بافت
. اندشده

پژوهشمبانی نظري تعاریف و 
:گرددتعاریف متعددي از فقر شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می

.)فرهنگ لغت دهخدا(چیزي، نداريدرویش گردیدن، نداشتن محتاج، بی:1فقر
وه از مـردم    تواند بر حسب شرایط یک گـر      فقر یک مفهوم نسبی است که تنها می        :فقر

). 60: 1383ازکیا و غفاري، (با شرایط گروهی دیگر تعریف شود
باشـد مین حد کافی نیازهاي اساسـی انـسان در سـطح خـانواده مـی             أناتوانی در ت  : فقر

.)80: 1377زیاري، (
عدم برخورداري از حداقل امکانات معاش یا به تعبیري دیگر برخورداري از قـوت               : فقر

.)85: 1374آسایش، (مدي است که در سطح امرار معاش باشدالیموت و میزان درآ
هاي عظـیم در علـوم و      علیرغم پنجاه سال تالش رسمی جهان براي توسعه و پیشرفت         

فناوري ما هنوز در قرن بیست و یکم شاهد نابرابري فزاینده میان مردم کشورهاي مختلـف                
.)31: 1382توماس، (دارند یک سوم از جمعیت جهان زیر خط فقر قرار هستیم و تقریباً

فقر در اشکال مختلف و به درجات متفاوت در جوامع به کلی فقیر به طـور عمـومی و                   
خورد به طوري که مایکل پبتون تضاد فعلـی         در جوامع مرفه به صورت موردي به چشم می        

را دانـد بلکـه آن  جوامع در حال توسعه را بین کار و سرمایه یا منافع داخلی و خارجی نمـی     
).437: 1968، 2یرمه(پنداردناشی از اختالف بین جوامع شهري و روستایی می

ارضاي نیازهاي فرد در رابطـه       يتوان سنجش درجه  فقر نسبی را می   :3فقر نسبی ) الف
). 81: 1383زیاري، (و نسبت به دیگر افراد جامعه تعریف کرد

نکه آیا نیازهـاي وي در     فقر ذهنی به صورت قضاوت هر فرد در مورد ای         :فقر ذهنی ) ب
یعنی مالك، قـضاوت شخـصی و       ؛یابدشود یا نه، تحقق می    حد کافی و یا غیر کافی ارضا می       

). همان(ذهنی افراد است

1 poverity
2 Meier
3 relative poverty
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، یـا   )80: 1381زیـاري،   (توان حداقل سـطح زنـدگی       فقر مطلق را می   :1فقر مطلق ) ج
تـر از  ي در آن پـایین ي ناکافی، بیسوادي و بیمـار زندگی کردن در شرایطی که سطح تغذیه    

آسـایش،  (هر گونه تعریف معقول شخصیت و لیاقت انسانی قرار داشته باشـد تعریـف کـرد               
ي بارز آن که دو نشانه. کنندکه یک حداقل درآمد و سطح معاش را تعیین می         ؛)98: 1377

سالی، سـیل و  ضایعات طبیعی مانند خشکيیعنی گرسنگی که به واسطه(گرسنگی سیاه
بدي کمی مستمر تغذیه به     یعنی گرسنگی که در اثر    (و گرسنگی سفید    ) وجود آید  غیره به 

. باشدمی) آیدوجود می

هاتجزیه و تحلیل یافته
کمیهايروشکاربرداخیرهايدههدر: HDIانسانی يشاخص ترکیبی توسعهمدل

: 1380دلیـر،  زادهحـسین (اسـت  یافتـه افزایشفزایندهايطوربهايناحیهریزيبرنامهدر
درهاي پرکـاربرد روشازیکیروشاین. باشدمیHDIها، روش روشاینازیکی).145

يبرنامـه «اي را تحت عنـوان  سازمان ملل متحد، برنامه.استايناحیهجغرافیايمطالعات
منابع انـسانی بـه      يکشور جهان از لحاظ توسعه     130بندي  براي درجه » عمران ملل متحد  

این مدل قابلیت گـسترش و جـایگزینی را دارا بـوده و در هـر کـشور بـراي                     .اربرده است ک
يبررسی تطبیقی و انتخاب مناطق، شهرها و یا نواحی به منظور بررسـی و سـنجش درجـه       

بنـدي سطحبرايواقع روشیدر). 88: 1389زیاري، (توسعه یا محرومیت آنها کاربرد دارد
واقـع هايمکانبندي،سطحایندرکهطوريبه.باشدغیره میوروستاهاشهرها،مناطق،

سـطوح هايمکانباقابل توجهیتفاوتاماداشته،همدیگربازیاديشباهتیک سطحدر
.)8: 1389مودت و همکاران، (پذیرداین مدل در سه مرحله انجام می.دارددیگر

هاي مـورد نظـر، از طریـق روش         توسعه از لحاظ شاخص    يتعریف اندازه : اول يمرحله
:زیر
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تـوان از   ، کـه مـی    )Ij(تعریف شاخص متوسـط یـا میـانگین محرومیـت           : دوم يمرحله
: زیر بدست آورديرابطه

1 absolut poverty
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1

گیري میزان توسعه یا محرومیت که شاخص مزبور به تفاوت عـدد  اندازه: سوم يمرحله
:سط محرومیت خواهد بودیک از متو

)()( ji IHDI  1
يهـاي مربوطـه، تهیـه   با توجه به اهداف و سئواالت تحقیـق بـا مراجعـه بـه سـازمان             

آوري محله، اطالعات مورد نیـاز جمـع       50يهاي میدانی در محدوده   پرسشنامه و با بررسی   
دهد و بعـد از آن      مینشان   HDIگردیده، که مباحث ذیل ابتدا نتایج حاصل حاصل از مدل           

.بیان گردیده استGISهاي صورت گرفته با نتایج تحلیل

HDIتعین میانگین توسعه و فقر محالت شهري یزد با مدل :2جدول

میانگین توسعه محله میانگین توسعه محله میانگین توسعه محله
60/0 آبادمهدي 78/0 فرودگاه 47/0 آتشکده
61/0 مهرآوران 51/0 فرهنگیان 40/0 شهرآزاد
54/0 آبادنجف 53/0 فهادان 73/0 ابرندآباد
60/0 نصرآباد 41/0 کاج 38/0 اکبرآباد
50/0 آبادنصرت 74/0 کشتارگاه 36/0 شهرامام
50/0 آبادنعیم 50/0 کوي افشار 60/0 امیرآباد
51/0 یزدباف 52/0 کوي دانشگاه 40/0 اهرستان
50/0 یعقوبی 53/0 کوي راه آهن 44/0 تخت استاد
58/0 سید صحراء 56/0 کوي طالقانی 51/0 جهانفر
62/0 سیدالشهداء 50/0 کوي نواب 63/0 چرخاب
41/0 سیلو 57/0 گازرگاه 81/0 آبادحسن
51/0 شهرك رزمندگان 61/0 گردفرامرز 53/0 شاهخرم
56/0 شیخداد 45/0 لب خندق 57/0 خواجه خضر
36/0 صفائیه 47/0 مجاهدین 61/0 خیرآباد
54/0 آبادعیش 66/0 محمودآباد 66/0 آبادرحمت
73/0 کسنویه 69/0 آبادمریم 60/0 سجادیه

50تعداد کل محالت  43/0 مسکن 46/0 سر دو راه
)محاسبات نگارندگان: خذأم(
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:باشدهاي تحقیق به تفکیک هر شاخص و محالت شهري به شرح زیر مییافته

بناهاي با ارزش تاریخی- 

وضعیت محالت شهري یزد از نظر بناهاي با ارزش تاریخی:3جدول
درصد وضعیت
26 دارد
74 ندارد
100 جمع

موقعیت و محدوده قانونی محالت- 

قانونی محالت شهري یزديموقعیت و محدوده:4جدول
قانونی محالتيمحدوده موقعیت محالت

درصد وضعیت درصد موقعیت
10 دودهداخل و خارج مح 36 ايحاشیه
90 داخل محدوده 64 داخلی
100 جمع 100 جمع

قدمت بنا- 

وضعیت منزلت مکانی محالت شهري یزد:2شکل
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وضعیت ریخت و فرم محالت شهري یزد:3شکل

وضعیت محالت به لحاظ بناهاي نوساز- 

وضعیت بناهاي نوساز در محالت شهري یزد:4شکل 

قیمت زمین و مسکن- 

وضعیت قیمت زمین و مسکن محالت شهري یزد:5ولجد
درصد وضعیت

8 بسیار زیاد
6 زیاد

18 متوسط
24 کم
44 بسیار کم
100 جمع
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وضعیت سقف طبقات مجاز محالت شهري یزد:5شکل

وضعیت میزان مقاومت بناي محالت شهري یزد:6شکل

آموزش عالی- 

شهري یزديزش عالی در محالت منطقهوضعیت برخورداري از آمو:7شکل
)محاسبات نگارندگان: خذأم(



97...شناسایی و ارزیابی توسعه و فقر انسانی در شهرها 

وضعیت فضاهاي فرهنگی در محالت شهري یزد:8شکل

وضعیت فضاي مذهبی در محالت شهري یزد:9شکل

وضعیت فضاي اقامتی محالت شهري یزد:10شکل
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رسمی محالت شهري یزدوضعیت اقتصاد غیر:11شکل

عیت برخورداري بیمارستان محالت شهري یزدوض:12شکل

وضعیت امکانات درمانی محالت شهري یزد:13شکل
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تفریحی محالت شهري یزدـ وضعیت ورزشی:14شکل

وضعیت امکانات بهداشتی محالت شهري یزد:15شکل

امکانات آموزشی- 

وضعیت برخورداري از امکانات آموزشی محالت شهري یزد:16شکل
)محاسبات نگارندگان: خذأم(
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وضعیت برخورداري سینما و موزه - 

میزان برخورداري از سینما و موزه محالت شهري یزد:6جدول
موزه سینما

درصد وضعیت درصد وضعیت
8 دارد 8 دارد
92 ندارد 92 ندارد
100 جمع 100 جمع

نشانیآتش- 

طقه شهري یزدنشانی محالت منمیزان برخورداري از آتش:7جدول
درصد فراوانی وضعیت
14 7 دارد
86 43 ندارد

100 50 جمع
)ات نگارندگانمحاسب: خذأم(

وضعیت فضاي نظامی محالت شهري یزد:17شکل
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وضعیت امکانات اداري محالت شهري یزد:18شکل

نگهداري از دام و طیور - 

شهري یزديطقهوضعیت نگهداري از دام و طیور در محالت من:8جدول
درصد فراوانی وضعیت

8 4 دارد
92 46 ندارد
100 50 جمع

تفکیک زباله خشک و همجواري صنعتی- 

خشک و همجواري صنعتی محالت شهري یزديوضعیت تفکیک زباله:9جدول
همجواري صنعتی تفکیک زباله خشک

درصد میزان درصد میزان
52 دارد 14 دارد
48 ندارد 86 ندارد
100 جمع 100 جمع

)محاسبات نگارندگان: خذأم(
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وضعیت فضاي سبز محالت شهري یزد:19شکل

فاضالب محالت شهري یزديوضعیت شبکه:20شکل

بندي توسعه و فقر محالت الویت
و  GISافـزار   ی توسـط نـرم    یهـا شهري یزد بر اساس مجموع شاخص      يمحالت منطقه 

زیـر اسـت    شکل بندي شد نتایج حاصله به شرح     قرار گرفت و رتبه   مورد بررسی    HDIمدل  
.)21شکل (
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بندي توسعه و فقر محالت شهري یزدرتبه:21شکل

گیري و پیشنهاداتنتیجه
ریزي توسعه، شناخت، تحلیل امکانات و تنگناها و سطح بندي مناطق           در فرآیند برنامه  

هاي بارز میان مناطق   تفاوت .باشدزایی می از نظر برخورداري و محرومیت داراي اهمیت بس       
برخورداري از امکانات طبیعی، اقتصادي، اجتماعی، همواره نگارنـدگان را بـر آن              يدر اندازه 

افزارهـاي  اده کردن آنها در قالب مدل و نـرم داشته است تا با استفاده از آمار و اطالعات و پی      
و بـه سـهم خـود میـزان تفـاوت و      اختـه  اي به تحلیل این فقـدان تعـادل فـضایی پرد       رایانه
.بندي مناطق ار حیث برخورداري و محرومیت را بیان نماینددرجه

هـستند  رواز جمله مشکالتی که اکثر شهرها بخـصوص شـهرهاي بـزرگ بـا آن روبـه              
کـه پـژوهش حاضـر ایـن     ؛باشـد شهري مـی  يعدم تعادل توسعه و فقر در منطقه       يمسئله

ترکیبی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی مـورد بررسـی قـرار داده             هاي  موضوع را در شاخص   
آبـاد،  دهد محـالت حـسن  محله نشان می   50شاخص در    42که نتایج بدست آمده از       ؛است

شـهر و صـفائیه حـداکثر       فردوگاه و کشتارگاه داراي حداقل توسعه و در مقابل محالت امـام           
.باشندبه عبارتی حداقل محرومیت را دارا میتوسعه 
ایـن خواسـتار مـا پایدار شهري اگرير و توسعهاپایديذا در خصوص توسعه، توسعهل

ازتـري دقیـق تعریفباید، باشدداشتهتوصیفیمعانیازفراترمفهومیپایداريکههستیم
.گیـرد قرارنظرمدهافعالیتوهااستراتژيدرپایداريتوسعههدفتوسطشدهبازينقش

پایداري را ازباالتريسطحبهدستیابیشهرها ادعايکهباشیمایننتظارادرتوانیمنمیما
فقط بصورت توصیفی بیان که،استترگستردهاي بسیارشیوهپایداريچرا که؛باشدداشته
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بنـابراین پیـشنهاداتی در خـصوص    .گردد و در طرح و گزارشات فقط از آن نام بـرده شـود       
باشـد؛ کـه البتـه نیازمنـد مـشارکت مـردم و             زیـر مـی    رسیدن به اهداف مورد نظر به شرح      

.باشدمسئوالن در خصوص توسعه همه جانبه در شهر الزم می
  درونی در شهر یزد از طریق استقرار الگوي کم تراکم و یـا       يتحقق راهبرد توسعه

. تراکم یکسان در مناطق شهري
شهرو امامجلوگیري از تمرکز مراکز اداري و تجاري بزرگ در محالت صفائیه .
  قرار هر گونه فعالیت صنعتی و ترویج باغـداري از جملـه کاشـت              تجلوگیري از اس

.طرح جامع آنهايیافته و تهیهدرختان در محالت کمتر توسعه
  هـاي تفریحـی سـالم در محـالت کمتـر           هاي مشجر و کانون   فراهم نمودن محیط
.یافتهتوسعه
 هـاي  اي با توجه به پتانسیل    رون محله هاي دورن و ب   ها و تفرجگاه  احداث گردشگاه

.موجود در محالت
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:منابعفهرست 
نـشینی و گـرایش بـه       فرهنگ فقر، حاشـیه   ".)1383(احمدي، حبیب و ایمان، محمد تقی     

علـوم انـسانی دانـشگاه       ي، مجلـه  "نشین ده پیالـه شـیراز     رفتار بزهکارانه در جوانان حاشیه    
.2ي، شماره19اصفهان، جلد 

.ریزي روستایی، انتشارات پیام نورهاي برنامهاصول و روش.)1374(آسایش، حسین
ي، فــصلنامه"جغرافیــاي فقــر، ســنجش رنــج بــشر در جهــان".)1377(آسـایش، حــسین 

.47و 48هايتحقیقات جغرافیایی، شماره
ارهـاي شـهري    گیري فقر با تأکید بر خانو     اندازه".)1380(پیرایی، خسرو و شفیعی، شهریار    

هـاي اقتـصادي مـدرس،      پـژوهش  ي، فـصلنامه  "1369-75اي  استان مازنـدران طـی سـاله      
.اوليشماره
.اولچاپانتشارات سمت،اي،ناحیهریزيبرنامه.)1380(کریمدلیر،زادهحسین

اي هـاي منطقـه  مد و نـابرابري آهاي تحلیلی فقر، توزیع در   مدل".)1377(...زیاري، کرامت ا  
.48يتحقیقات جغرافیایی شمارهي، فصلنامه"یراندر ا

طرح پژوهـشی بررسـی تـأثیر حـضور و عـدم حـضور افاقنـه در                 .)1381(...ازیاري، کرامت 
.ساختار اشتغال شهر یزد، طرح پژوهشی چاپ نشده

اي، ریـزي منطقـه   هاي برنامه و برنامـه    مدل،  هانظریه ،هامکتب .)1383(ــــــــــــــــــ
.رات دانشگاه یزدانتشا

اي، انتـشارات دانـشگاه     ریـزي منطقـه   هاي برنامه اصول و روش  .)1389(ــــــــــــــــــ
.تهران

هـاي  طرح پژوهشی بررسی گسترش افقی شهرها و ظرفیـت         .)1384(حسینسرایی، محمد 
.موردي شهر یزد، طرح پژوهشی چاپ نشدهيموجود زمین، نمونه

، معمـاري و   "ریـزان شـهري   ي پایـدار و مـسئولیت برنامـه       هتوسـع ".)1375(صرافی، مظفر 
.35يشهرسازي، شماره

يماندگی، تحلیلی از فقر و نابرابري در جهان، ترجمه        عقب يفاصله .)2000(پی. جی. کول
.بهمن ذوالفقار و محمود ریاضی، انتشارات امیرکبیر

یـرج افـشار، انتـشارات      تاریخ جدید یزد بـه کوشـش ا        .)1357(علیکاتب، احمد بن حسین   
.فرهنگ ایران زمین، چاپ دوم
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یـافتگی  بنـدي توسـعه   رتبـه  .)1389(زاده، زهره   تقی و حسینس؛ سرایی، محمد  مودت، الیا 
.آزاد شیراز، همایش ملی مسکن، دانشگاه HDIمسکن در استان یزد با استفاده از مدل 

.هاي عمومی یزدتاریخ یزد، انجمن کتابخاته.)1375(حسنمیرحسینی، محمد
شناسـی مـسائل اجتمـاعی در ایـران بـا           اي بـر آسـیب    مقدمـه  .)تابی(میري آشتیانی، الهام  

.دکتر محمدرضا تاجیک، تهران، نشر فرهنگ، چاپ اوليهمقدم
.پیاميصاد جهانی، نشریهفقر و نابرابري در اقت.)1987(تیس. میشل، دي

فریـده فرهـی و   يتوسعه در نگاهی نو به مفاهیم توسـعه، ترجمـه         .)1377(واستیوا، گوستا 
.تهرانمرکزوحید بزرگی، نشر
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