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Extended Abstract  

Introduction 

The rapid increase in urbanization in recent decades; has led to unbalanced growth of space and 

population and centralization and externalization of activity, which in turn has led to spatial, 

economic and social inequalities. Prominent examples of these inequalities are the emergence 

and intensification of deprivation in cities. Assessing the level of development of urban areas 

and awareness of the pattern of spatial distribution of deprivation is the first step in planning and 

implementing deprivation policies in urban areas. The city of Isfahan, during the past decades 

due to the large number of immigrants, unbridled population growth, lifestyle changes and ..., 

has encountered problems that have caused imbalances in the development of different 

neighborhoods, so that the elimination of deprivation from poor neighborhoods has been at the 

top of the concerns of planners. But not paying attention to all aspects of deprivation has led to 

cross-sectional and unconscious interventions. The purpose of this study is to identify deprived 

areas of Isfahan based on a comprehensive view and help plan deprivation elimination based on 

specific deprivation aspects of each region and neighborhood. 

 

Methodology 

The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature and its 

statistical population is 192 neighborhoods of Isfahan. The data required for the research have 

been extracted and collected mainly through library studies and registration data available in 

statistics related to the city of Isfahan and some based on subjective data (citizens’ general 

needs assessment in the year 95). To determine the degree of deprivation in Isfahan, two 

methods of TOPSIS and Factor Analysis were used. In order to calculate the deprivation by 

TOPSIS method, the collected indicators were ranked in the form of a questionnaire and using 

the opinion of 25 Municipality experts and using the pairwise comparison method in the form of 

hierarchical analysis and Factor Analysis, with Expert Choice11 software. Then, the coefficient 

of proximity to the optimal point was determined and the deprivation rank of each neighborhood 

was examined separately for each of the dimensions as well as the combination of the four 

dimensions. In the Factor Analysis method, after calling the information in SPSS software, 

KMO and Bartlett statistical tests were performed to check the appropriateness of the questions 

and also to check the non-zero correlation matrix, and then the factors were extracted and the 

deprivation index was calculated. In the end, the results obtained in both methods were 

transferred to ArcMap software and deprivation zoning maps were prepared and analyzed. 

Dimensions and number of indicators used in this article are: economic dimension including 6 
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indicators, socio-cultural dimension including 11 indicators, physical dimension including 12 

indicators and environmental dimension including 5 indicators. 

Results and Discussion 

Comparing the results of the study of deprivation in four dimensions, it was found that the 

zoning of deprivation has significant differences in each of the dimensions so that it can be seen 

that the growth and development of Isfahan is not balanced in different dimensions and there are 

neighborhoods that are physically privileged but culturally, socially or biologically are deprived. 

Also, in general, comparing the results of the two used methods, indicates that in general, the 

extent of deprivation obtained in the TOPSIS method is greater than the Factor Analysis 

method. Examination of repetition results table of the situation in each neighborhood shows that 

in the TOPSIS method, only 9% of the 192 neighborhoods surveyed had the same situation in 

economic, cultural, social, physical and environmental dimensions. Also, in this method, 39% 

of the neighborhoods had the same situation in three dimensions of the mentioned dimensions 

and other neighborhoods (52%) had different situations in the other two dimensions. In contrast, 

in the Factor Analysis method, 39% of neighborhoods had the same situation in four 

dimensions. 28% of neighborhoods were in the same situation in three dimensions and 41% of 

neighborhoods were in the same situation in two dimensions in terms of deprivation. In this 

regard, the authors believe that the results of factor analysis are closer to reality. The results of 

TOPSIS technique determine a deprivation strip including neighborhoods in the northeast, 

northern parts of the central regions and most of the western regions. In Factor Analysis 

method, this issue includes three main zones: east, northeast and west. In both methods, most 

areas of Isfahan have a combination of deprived, relatively deprived and privileged 

neighborhoods, but based on the zoning specified in both methods, neighborhoods in the north 

of the river, such as areas 2, 7, 9, 11, 14 and parts of areas 1 and 3 are in a worse position. 

Conclusion 

The obtained results regarding the deprivation of neighborhoods and its compliance with the 

demarcation map of 15 districts of Isfahan show that most areas of Isfahan have a combination 

of affluent, relatively deprived and deprived neighborhoods. This confirms the theory of mixing 

of settlements and strata in this city and shows that the bipolar pattern of spatial settlement of 

rich and poor neighborhoods that exists in some cities, especially in Tehran, does not apply to 

Isfahan. Due to this fact and also the difference in the type and spatial location of neighborhood 

deprivation, it is clear that it is not possible to provide a prescription to eliminate deprivation of 

low-income areas and neighborhoods. Therefore, proposals should be submitted in accordance 

with the type and amount of deprivation of each zone. In this regard, considering that the old 

neighborhoods are facing both physical exhaustion and inability to maintain social and human 

capital, as well as the lack of access to proper communication network and insufficient per 

capita urban services; special focus on endogenous development pattern and definition of 

development stimulus projects in accordance with the historical status of these contexts and 

with emphasis on tourism activities is very helpful. In the case of marginal areas, where all 

types of deprivation are observed in most of them, deprivation should be eliminated in a 

comprehensive manner, and first of all, improving the texture of these neighborhoods and 

observing justice in serving these neighborhoods is on the agenda and measures should be taken 

in accordance with their strengths and weaknesses. For example in the western part of Isfahan 

with natural tourism and food; can take actions to prosper the tissue, empower the residents and 

finally eliminate the deprivation. In the northeastern neighborhoods, which are facing 

deprivation in most dimensions, it is necessary to plan by defining development-stimulating 

projects and cultural-recreational projects, and so on. 

Keywords: Zoning, Spatial distribution, Deprivation, Districts and Areas of Isfahan, TOPSIS, 

Factor Analysis. 
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 چکیده  
ریـزی و  برنامه اولین گام درمحرومیت آگاهی از الگوی توزیع فضایی  و مناطق شهریسنجش سطح توسعه یافتگی 

 جـذب  لـت گذشـته بـه ع   هـای دهه یط ،اصفهان شهراست.  زدایی در مناطق شهریهای محرومیتاجرای سیاست
ر دتعـادل   ب عـدم دچار مشكالتی شده کـه موجـ   سبن زندگی و ... تغییر در  ت،یجمع زیاد، افزایش سریع انمهاجر

ـ ربرنامـه  یهـا صدر دغدغـه  شده به طوری که رفع محرومیت از محالت فقیر در وسعه محالت مختلفت قـرار   زانی
سـت.  اهای محرومیت باعث مداخالت مقطعی و غیرهوشمندانه شده عدم توجه به همه جنبهحال گرفته است. با این
ریـزی  رنامـه حاضر شناسایی مناطق محروم شهر اصفهان بر اساس ین نگاه همه جانبه و کمن به ب هد  پژوهش

بعد،  4شاخص در  34باشد. بدین منظور  های محرومیت خاص هر منطقه و محله میرفع محرومیت بر اساس جنبه
 یل عـاملی س و تحلمشخص و پس از تعیین وزن آنها به روش مقایسه زوجی، شاخص محرومیت به دو روش تاپسی

ـ  کاربردی و به لحاظ هد روش تحقیق به لحاظ محله شهر اصفهان محاسبه گردید.  192برای  مبتنـی بـر    تماهی

 هـای عینـی و اسـنادی و تعـدادی هـم بـر اسـاس       مورد نیاز عمدتاً از داده هایداده. است تحلیلی –روشی توصیفی
بـرای شـاخص    محیطی، اجتماعی فرهنگی، کالبدی و زیستآوری گردیده و چهار بعد اقتصادیهای ذهنی جمعداده

ز کننده یـن نـوار محرومیـت شـامل محالتـی ا     نتایج حاصل از تكنین تاپسیس، تعیین .محرومیت لحاظ شده است
باشد. ایـن موضـوع در   ای از مناطق غرب میهای شمالی مناطق مرکزی و بخش عمدهشمال شرق اصفهان، بخش
منـاطق   گردد. در هـر دو روش اغلـب  پهنه عمده شرق، شمال شرق و پهنه غرب می روش تحلیل عاملی شامل سه

ـ   ، لـیكن بـر  باشـند یو برخوردار را دارا مـ  ، نسبتاً محروماز محالت محروم یبیشهر اصفهان ترک بنـدی  هاسـاس پهن
و 1ز مناطق ا ییهابخش و 14، 11، 9 ،7 ،2مناطق  شاملمحالت مناطق شمال رودخانه شده به هر دو روش، انجام
 .دنباشیم یترنامناسب تیوضع یدارا 3

  
 .املیعپهنه بندی، توزیع فضایی، محرومیت، محالت و مناطق شهر اصفهان، تاپسیس، تحلیل  واژگان کلیدی:
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 مقدمه
و  ییتمرکزگرا و تینامتوازن فضا و جمع عیتوزموجب  یی،و شهرگرا ینیزده شهرنشرشد شتاب ر،یاخ یهادر دهه

شهرها شده  یو اجتماع یاقتصاد ،ییفضا یهاجنبه یمنجر به عدم تعادل در تمام یی فعالیت شده که این امرزانبرو

و رو  ریفراگ یهادهیپد انجامیده و به عنوان یو اجتماع یاقتصاد یهاینابرابرهای اخیر به بروز . این فرایند در دههاست

بروز و تشدید به  توانیم های فضاییبارز این نابرابری قیز مصادا .(Less, 2010: 1) به گسترش قابل مشاهده است

در محدوده  تیحروم(. مParry et al, 2018:46و   92-93: 1385 ،ییاشاره کرد )تقوا یشهر محالتدر  تیمحروم

 ,Ouyang et al) است ییفضا یو نابرابر یی اجتماعیکند که بازتاب جدا یم انیرا ب یفقر نسب تیوضع ،شهرها

امكانات و خدمات، در جهت  نهیبه صیمنظور ارائه و تخصمحروم به محالت ییلزوم شناسااین دالیل . (2 :2016

. در این سازدیم یضرور را داریبه توسعه پا دنیرس یبرا شهری یهایو نابرابر تیرفع فقر و محروم ایکاهش و 

تر است؛ اما محروم ایبرخوردارتر  گریدای ه پهنهای از شهر نسبت بپهنه چه نگاه بتوان گفت نیممكن است در  خصوص

دارد  یقبولشده و قابلشناخته یعلم یهانیبه تكن ازین ،محرومیت زانیم قیدق یریگاندازهشناخت نوع محرومیت و 

با آن  یدهندهلیها و عوامل تشكمؤلفه و شدت متأثر از زمان و مكان استبه تی(. محروم2: 1375 ،ینورعل یمی)ابراه

 یهاروش یشهری و امنطقه ،یدر سطوح مل تیسنجش محروم یو برا باشدیمتفاوت م ی،و مكان یدوره زمان بهتوجه 

و نحوه توزیع فضایی آن در  تیسنجش محروم یمناسب برا یها و الگوشاخص یلزوم طراح رونیوجود دارد. ازا یمتفاوت

از  یعنوان نوعبه شهری تیمحروم (.19:1389 الهی،و فرج یدریاست )ح ریناپذاجتناب ی، امرمحدوده مورد مطالعه

مناطق  تیمحروم ایو  یسطوح برخوردار نییخاص خود است. تع یدهندهو عوامل شكل تیماه یدارا ت،یمحروم

در  تیمناسب از محروم یهاو شاخص فیبا ارائه تعراین پژوهش  .طلبدیخاص خود را م یها و نماگرهاشاخص ،شهری

ه و به این سوال اساسی پاسخ می دهد که پرداخت اصفهان محالت شهر تیمحروم زانیم نوع و نییبه تع ،ریمحالت شه

تر و کدام محالت برخوردارتر هستند تا در نتیجه بتوان برای رفع محرومیت از های شهر اصفهان محرومکدام محله

های محرومیت از طریق کاربرد و رافیایی پهنهتعیین جغ در یعلمهای محالت محروم برنامه ریزی نمود. اتخاذ روش

و نقش هر ین از ابعاد در محرومیت ین منطقه  و ارتباطهای مناسب جهت تعیین ابعاد متفاوت آن تعریف شاخص

های گوناگونی برای سنجش میزان محرومیت در شهرها مطرح و شاخص هامؤلفهشهری امری ضروری است. تاکنون 

شهرها شاهدی  دارمسئلههای ی بافتای در شناسایی و رفع محرومیت در گسترههای توسعهامهگردیده است اما ضعف برن

های توسعه دهی به برنامهاند چندان در شناسایی علل محرومیت و جهتهای فعلی نتوانستهبر این ادعاست که شاخص

میت در فضاهای شهری و کاربردی موضوع محرو از یمفهومتبیین چارچوب  رونیازاشهری در رفع آن موفق باشند. 

های توسعه شهری انجام دهد؛ تواند کمن شایانی در تحقق عدالت محوری در برنامههای سنجش آن، میکردن شاخص

شهر اصفهان با کالن با ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توسعه پایدار نیز برای شهرها  ایجاد خواهد شد. کهآنضمن 

از  یو ضمن برخوردار است رانیشهر اکالن نینفر سوم ونیلیم2از  شیب یتیومترمربع و جمعکیل 550بالغ بر  یمساحت

همواره تحوالت گوناگون را پشت سر گذاشته و  خیخود در طول تار ژهیو تیتبع موقعبه ،ییایهای خاص جغرافویژگی

مطابق تقسیمات است.  رخوردارب یاجتماع -یو فرهنگ یاقتصاد ،یکالبد هایگیژیاز تنوع و  یشرا نیا یجهیدرنت

محله است. بررسی های ابتدایی نشان می دهد که بین این محالت اختال  زیادی  192شهری، شهر اصفهان دارای 

عنوان گفتمان وجود دارد که این امر نشان از عدم توازن در توسعه بوده است. در ین دهه اخیر بر شعار محله محوری به
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های عمرانی کوچن خالصه توجه ویژه شده است. اما این گفتمان، صرفاً به انجام پروژهغالب مدیریت شهری اصفهان 

ها صرفاً بر جنبه کالبدی محالت ی محرومیت توجه چندانی نشده است. اگرچه تمرکز این پروژههاجنبه یتمامشده و به 

رو، آسفالت معابر، زی و احداث پیادهرسد در همین زمینه هم توفیق چندانی حاصل نشده است. نوسابود، اما به نظر می

داده، اما ی کوچن و... اگرچه در مواردی چهره محله را در ظاهر تحت تأثیر قرار نماهاآبهای محلی و احداث پارك

ها، ها همچنان پابرجا باقی مانده است به طوری که مطابق بررسیمشكل اصلی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و ... بافت

که مطابق برنامه ششم توسعه کشور، این میزان درصد نبوده است. درحالی2ح ساالنه بافت فرسوده، بیش از درصد اصال

درصد در سال باشد. همچنین با توجه به تنوع فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و... در محالت مختلف به نظر 10بایستی 

عدم وجود برنامه جامع و مشخص رفع  هر جهترسد برخورد یكنواخت جهت رفع محرومیت راهگشا نخواهد بود. به می

 باشد.زدایی در شهر اصفهان میهای محرومیت، معضل اصلی محرومیتمحرومیت در همه جنبه

کوشد، ابعاد ای به خود گرفته است، این پژوهش میدهیچیپشهر اصفهان ابعاد بحث محرومیت در کالن کهییازآنجا 

بعاد در ر هرین از ای برای شناسایی و سنجش میزان محرومیت دکاربردهای متنوع محرومیت را تعیین و شاخص

های محروم هبندی و گویا نمودن نحوه توزیع محرومیت، ضمن مشخص نمودن پهنکند و با طبقه ارائهمحالت شهری 

 توانمی ظارتمورد ان نتایج گیری محالت محروم بپردازد. ازمحالت شهر اصفهان، به بررسی ارتباط ابعاد مختلف در شكل

تلف ی تخصیص امكانات و خدمات در محالت مخدر زمینه بهتر ریزیهای موضوعی هر منطقه و برنامهتعیین اولویت به

ها و تخصیص منابع ها، پروژههای اجرایی و تعریف طرحتواند در تعیین برنامههمچنین نتایج این پژوهش می .کرد اشاره

حرومیت ممه ابعاد های خاص این پژوهش، داشتن نگاه جامع به هد. از جمله ویژگیگشای مدیران شهری باشمربوطه راه

ریزان و مدیران شهری به مقوله محرومیت را دارا های برنامهسازی جهت تغییر نگرشاست. این پژوهش قابلیت زمینه

 ر به دنبال پاسخ به سواالت زیر می باشد:باشد و برای این منظومی

 صفهان در کدام مناطق بیشترند؟محالت محروم شهر ا 

 وضعیت ابعاد مختلف محرومیت در مناطق محروم در مقایسه باهم چگونه هستند؟ 

 :فرضیات این پژوهش نیز به شرح زیر قابل ارائه هستند 

 را  یترنامطلوب تیوضع تیمحروم یهانظر شاخص از رودندهیمناطق واقع در شمال رودخانه زا

 ه دارند.نسبت به مناطق جنوب رودخان

 باشدیراستا مهم باهم منطبق و در روش های مورد استفاده،مناطق  یبندحاصل از سطح جینتا. 

ت مشابه ز تحقیقاامایز الزم به ذکر است پژوهش حاضر چه از نظر تنوع ابعاد و چه از نظر سطح و وسعت محدوده، مت

رو ازاین شده است،جام نرومیت در شهر اصفهان انپیشین است به طوری که تاکنون پژوهشی با این ابعاد در موضوع مح

 های درگیر با موضوع محرومیت شهری قرار گیرد.تواند مورداستفاده شهرداری و سایر ارگانهای این تحقیق میخروجی

 1980و آغاز دهه 1970بوده است اما از اواخر دهه  یجامعه بشر یفرارو ی هموارهمعضل جهان نی عنوان به محرومیت،

نظران از صاحب یاریتوس  بسگسترش یافته و   ی،سازیو خصوص یآزادساز ،یبرنامه اصالح ساختار رشیپذ لیدل به

های به این ترتیب مطالعات و پژوهش. (Langlois & Kitchen, 2001:119گرفته است )قرار  بیشتر مورد توجه

است. به طورکلی تحقیقات در را تحلیل نموده گوناگونی با موضوع محرومیت انجام شده که هر ین بخشی از این پدیده

 لیبه دل یمحالت شهر در هاتیمحرومانواع است و  ادیز اریدر کشورها بس ییفضا یهاینابرابر این زمینه نشان می دهد
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 ها اشاره می شود.در ادامه به برخی از این پژوهششكل گرفته است.  ی نابرابرهاتیها و محدودتوان

 یچگونگ یبه بررس "نیرنشیفق یهادر محله یدهوام یالگوها"با عنوان  یامقاله ( در2013) رانفرانسیسكا و دیگ

رابرتز  .پردازندیها ممحله نیبه ا یدهوام یجامع برا یالگو نییو سپس به تع پردازندیم نیرنشیفق یهامحله یبندمیتقس

به  «جود دارد؟تفاوت بین مناطق شهری و روستایی وآیا  ستان:فقر سوخت در انگل»ای تحت عنوان ( در مقاله2015)

ترین عامل در پردازد و نظارت را مهمهای کالن در فضاهای شهری و روستایی در رابطه با سوخت میبررسی سیاست

 تئوری، ارتباط: عمومی متسال و محله محرومیت»( در پژوهشی با عنوان 2016وان و سو ) داند.توزیع صحیح آن می

 سطح حمایت در میعمو سالمت و محله فقر بین به بررسی ارتباط «شهری یزیربرنامه پیامدهای و ربیتج شواهد

 نشان مسكن از محرومیت اب را متنوع و متفاوت بهداشتی یهاتفاوت تحقیق ارتباط . اینپردازدیم چین شنزن منطقه

ها و شناسی شاخصپایدار: گونه ه شهریبررسی توسع»ای با عنوان ( در مقاله2017) . لوکندر و بالوکنسدهدیم

ترین عامل در بهبود این شاخص را حمایت پردازد و مهمهای محرومیت از لحاظ مسكن میبه بررسی شاخص «اطالعات

 ی،ریگدازه: انچین اجتماعی محرومیت»( در پژوهشی با عنوان 2017داند. وان و سو )( میHIDاز مناطق بهبود مسكن )

پردازد و در آخر ن مییكپارچه در چی اجتماعی محرومیت به بررسی شاخص «شهری کاربردهای و زمانی و فضایی الگوی

. اوگومین و کندیم ایفا اجتماعی یهاینابرابر بردن بین از در مثبت نقش شهری یهااستیسرسد که به این نتیجه می

 به دکانکو وم توجه به فقربه لز «نیجریه در کانکود محرومیت و فقر تجربی شواهد»( در پژوهشی با عنوان 2018ازوقلو)

 و ودکانک اند که فقرین نتیجه رسیدهاو در آخر به  اندداده قرار توجه مورد را فقر در کشور نیجریه حیاتی جنبه ین عنوان

 . بود نیجریه جنوب از بیشتر نیجریه شمال و شهری بخش از بیشتر روستایی بخش در کودکان محرومیت

نامه و ازمان برالب، توس  سمناطق محروم کشور پس از انق ییو شناسا ییزداتیمحروم زمینه در یمطالعات ن،رایا در

 فیها بر تعرشپژوه نیااست که  تیواقع نیاز ا یمرتب  به عمل آمده که حاک یهامؤسسات و سازمان ریبودجه و سا

مورد  های متفاوتشاخص بعدی خاص و با استفاده ازرا در  تیمحروم نینبوده و هر  یمتك تیاز محروم یجامع و کامل

 شود:بر همین اساس به چند نمونه از این مطالعات پرداخته میقرار داده است.  یابیارز

درمانی شهر -های بهداشتیتحلیل و سنجش درجه تمرکز و پراکنش شاخص»ای با عنوان ( در مقاله1380نسترن )

پردازد و در آخر به های بهداشتی شهر اصفهان مییع مراکز عملكردی شاخصبه بررسی تعادل فضایی و توز «اصفهان

ای با ( در مقاله1383) منصور زیباییباشند. طرازکار و اصفهان دارای وضع مطلوبی می 9و2رسد که مناطق این نتیجه می

 یهاطالعه موردی استانبررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر در جوامع روستایی و شهری م»عنوان 

گوناگون در زمینه رفاه اجتماعی و توزیع درآمد و فقر  یهادر این مطالعه با محاسبه شاخص «فارس و اصفهان و سمنان

بین  یاسهیمقا کرده است کهسعی  پردازد ومی فارس و اصفهان و سمنان هایاستانبرای خانوارهای روستایی و شهری 

توزیع ناعادالنه درآمد و شكا   که دهدی. نتایج این پژوهش نشان مدهدصورت  چند استاننقاط روستایی و شهری این 

( محرومیت را در قالب عدم تعادل فضایی 1386وارثی و همكاران )فقر در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. 

عادل فضایی جمعیت مطالعه موردی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم ت»ای اند و در مطالعهمورد بررسی قرار داده

ویلیامسون،  اند که توزیع خدمات در شهر اصفهان بر اساس شاخصرا بررسی نمودند و به این نتیجه رسیده «اصفهان

ای ( در مقاله1389الهی )های درون شهری تاثیرگذار بوده است.حیدری و فرجتوزیع نامتوازنی است و این امر بر مهاجرت

های به بررسی وضعیت شاخص «های شهری و روستاییهای جدید جهت بررسی محرومیتئه شاخصارا»تحت عنوان 



 41                                                 ...                                     ..... در محرومیت بندیپهنه و فضایی توزیعو همکاران /  باقری

های محرومیت در شهرها و اند که نقش شاخصاند و در آخر به این نتیجه رسیدهمحرومیت در شهر و روستاها پرداخته

که صر  وجود خدمات در نقاط  کنندینكته اشاره م نیبه ا تیزمینه شاخص محروم درها باشد. آنروستاها متفاوت می

 برآورد خ »ای با عنوان ( در مقاله1391. خداداد کاشی و سلیمان نژاد )ستیافراد به خدمات ن یدسترس یمختلف به معنا

با استفاده از روش سلطه تصادفی به مقایسه فقر پرداخته  «استان اصفهان ییات آن در مناطق روستارتغیی یبررسفقر و 

 دهد. ج حاصل، کاهش فقر در مناطق روستایی استان اصفهان را در طی دوره مورد بررسی نشان میاست که نتای

 «یهرشطق منا نیتفك تهران به ییافتگنسطح توسعه یفضای لیتحل»در مقاله خود با عنوان  (1391) یو شال انیعیرف

شاخص اصلی  7گانه تهران در قالب  22س مناطق بر این اسا اند.ی مورد بررسی قرار دادهافتگینتوسعهمحرومیت را از بعد 

ن نتیجه اده و به ایقرار د یبررس مورد زیست  یو مح هارساختیبه اطالعات، ز یدسترس اشتغال، مسكن، آموزش،

 نسبتاًو  افتهیوسعهتی که مناطق اگونهبهرسیدند که بین مناطق مختلف تهران ناهمگنی فضایی و اجتماعی وجود دارد 

. محمدی اندشدهقعواتهران  ب شهردر جنو افتهینتوسعهی شهر و مناطق با توسعه متوس  و در محدوده شمال فتهایتوسعه

شد صفهان از دید مدیران ارهای مسكونی مطلوب شهر اسنجش محی »ای با عنوان( در مقاله1393و همكاران )

اند. مومنی، ان را شناسایی کردهوب اصفهمحله مطل 15ای با استفاده از روش تاپسیس و تحلیل خوشه« شهرداری

های چندگانه محرومیت با رویكرد اخصشکاوش رواب  پنهان میان »ای با عنوان ( در مقاله1394آخوندزاده ودیگران )

گانه محرومیت پرداخته و سپس تاثیرگذارترین و های نهخصبه شناسایی شا «های پیچیدهکاوی و شبكهترکیبی داده

تحلیل »حت عنوان ت(، در مقاله خود 1395موحد و همكاران ) اند.ها را مورد بررسی قرار دادهن شاخصتاثیرپذیرتری

اطق هران )منتن شهر به شناسایی و تحلیل فضایی محرومیت اقتصادی در کال «فضایی فقر شهری در کالن شهر تهران

-اعی و فرهنگیكن، اقتصادی، اجتمشاخص در قالب چهار عامل اصلی مس 43گانه( پرداختند. در این خصوص  22

فازی  بندی مناطق از روش ویكورتحلیل گردید و برای درك بهتر پدیده و رتبه AHPآموزشی معرفی و توس  روش 

صورت هبر تهران ن شهاستفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بر اساس تحلیل آماره موران، الگوی فقر در کال

به  سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی»اله خود تحت عنوان ( در مق1395رمضانی )باشد. زبردست و ای میخوشه

دند. آن قرار دا بررسی اهمیت دسترسی به خدمات شهری را برای اقشار فقیر جامعه مورد «خدمات شهری در شهر قزوین

پیشنهاد داده و  اخص راش 23دو برای تبیین چگونگی عدم برخورداری محرومیت دسترسی به خدمات در شهر قزوین 

 ت درآمدیحرومیمپس از انجام تحلیل عاملی در سه عامل جمعیت وابسته، محرومیت اجتماعی، محرومیت مسكن و 

نی مواجه دمات پاییخهای جنوب و جنوب غربی شهر که با خالصه نمودند. نتایج حاکی از آن بود که تمرکز فقر در بخش

 باشد، بیشتر بوده است.می

ح منطقه موجود در سط ییفضا یافتراق و ناهمگون تیو سنجش وضع یابیبه ارز یا( در مقاله1396) مكارانو ه اتیب

 یدیشد اریسب ییفضا یاهمگونو ن ینابرابرکه  دندیرس جهینت نیپرداختند و به ا سیتهران با استفاده از مدل تاپس یشهر

 وجود دارد. رانته یواقع در منطقه شهر یسكونتگاه ها ریشهر تهران و سا نیب

افتادگی کالبدی و محرومیت چندگانه در  تحلیل ارتباط میان جدا»ای تحت عنوان ( در مقاله1398مختارزاده و همكاران )

های شهر اصفهان به روش چیدمان فضا به این با بررسی محله« ت شهر اصفهانمناطق شهری بررسی موردی: محال

ت شهر اصفهان الو مستقیمی میان جداافتادگی فضایی و محرومیت چندگانه مح ارتباط معنادار قوینتیجه رسیده اند که 

( 1399نورایی و و شفیع ) .یابدت نیز کاهش میالافتادگی، سطح محرومیت محاطوریكه با کاهش جد وجود دارد، به
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ورد بررسی قرار گانه شهر اصفهان م 15ارتباط بین فقر اجتماعی اقتصادی و محرومیت کالبدی کارکردی در در مناطق 

امكان   (1399ی )میرح یمغاناند که همبستگی قوی بین دون عامل مذکور وجود دارد. داده اند و به این نتیجه رسیده

مورد برررسی قرار داد و بیان  مناطق چهارگانه شهر کرمان را در داریتوسعه پا كردیشهر سالم با رو یزیربرنامه یسنج

و  ستیز  یمح تیفیک اجتماعی، مشارکت ی،منیو ا تیشهر سالم همچون احساس امن یارهایمع یریکه به کارگنمود 

دارد  یاو اظهار م .شهروندان منجر شود یعموم متسالکیفیت زندگی و  یتواند به ارتقایبه امكانات وخدمات م یدسترس

 لیبه تحل (1400ی )غالممهدنژاد و  .قرار دارد ینامناسب تیدر وضع یبررسمورد  یکه شهر کرمان از لحاظ شاخص ها

کالنشهر اصفهان  یهامحله شتریکه ب دندیرس جهینت نیدر کالن شهر اصفهان پرداختند و به ا یقطبش اجتماع یایجغراف

 یامیو الت یاکبرا .وجود دارد یشهر از لحاظ اجتماع نیدر ا یافتراق اجتماع ید و نوعندر حالت متوس  و نامطلوب قرار دار

 جهینت نیپرداختند و به ا رانیا یو رفاه در مادر شهرها یزندگ تیفیبر ک رگذاریتاث یمولفه ها لیتحل ( به1400) این

مردم اثر  رفاه بربخش ها  ریاز سا شیمسكن ب یهانهیهز رازیکرج و ش ،اصفهان ،مشهد ،تهران یکه در شهرها دندیرس

 گذار است.

رداختند هر پاکدشت پش یمطالعه مورد ی،رسم ریغ یهااهسكونتگ تیریمد یراهبرد لیبه تحل (1400) و همكاران یاسد

اهمیت  سئوالن امات و مجه مقو تو یراهبرد یزیبرنامه ردر بین متغیرهای تاثیرگذار توسعه،  که دندیرس جهینت نیو به ا

سعه به یجاد توی برای اضرور یعاملاجتماعی بودجه و مشارکت مردم و انسجام درجه اول است. همچنین تخصیص 

 مار می رود.ش

و به  ندصفهان پرداختادر محالت شهر  یخدمات ورزش ییفضا عیتوز لیبه تحل یدر مقاله ا( 1400) و همكاران ییسرا

 عیتوز یوالگ یذاررگیاثت یابیارز .شده است عیتوز نامتوازن یشهر یپراکنش خدمات ورزش یکه الگو دندیرس جهینت نیا

رمندی از بهاز  یرشه ینرامویمناطق و محالت پ ینامطلوب انگریب ی،عملكردشعاع  تیمطلوب زانیخدمات و م نیا ییفضا

و ین این دب .هددنشان می  زیمحالت ن تیو  جمع یخدمات ورزش عیتوز نیسنجش ارتباط ب .باشدیم یخدمات ورزش

 عمدتاًه کرسیم می گرفته، به این نتیجههای انجامبا توجه به بررسی پژوهش ی وجود دارد.فیضع اریارتباط بس متغیر

متر در پدیده ک هی اینهای صورت گرفته به مقایسه شهرها و یا نقاط روستایی پرداخته است و اثرات چند وجپژوهش

از طیف  ا استفادهبکه در پژوهش حاضر با نگاهی جامع و سطح محالت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. حال آن

 د. پردازبندی محرومیت در محالت شهر اصفهان میفضایی و پهنهگسترده ای از عوامل به بررسی توزیع 

 

 مبانی نظری

ف ارائه حققان مختلم یآن از سو یبرا یگوناگون ریو تعاب فیاست که تعار دهیچیپ میاز مفاه یكی تیمحروم: محرومیت

اغلـب اوقـات    یو حتـ  یت نسبشدبه یامقوله تیمحروم رایتوافق همه باشد، وجود ندارد؛ ز از آن که مورد یفیشده و تعر

 ست.ا شده اشاره فیتعار نیاز ا یبه تعداد (1 جدول)در (. 18:1393و همكاران، )پورطاهریاست  یذهن
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 .  تعاری  موجود در زمینه محرومیت1جدول 

 تعاریف منبع

 شدفرد با اریاخت در دیبا که معموالًاست  ینداشتن به امكانات یدور ماندن و دسترسبه معنای  تیمحروم (1386سب )نبهزاد 

به  یسدم دسترع زیو ن هاییمورد احترام جامعه، فقدان دارا دهیو پسند یبر عدم وجود صفات اساس تیمحروم (1995) 1ز و همكارانیکامب

 جامعه است. رشیدارد که حداقل آن موردپذداللت  ییهافرصت

ها )نه فق  رصتفع و کمبود مناب لهیشده به وس جادیبرآورده نشده و مشكالت ا یهاازیبه ن تیاصطالح محروم (2008)2ییتوسعه روستا یفرع تهیکم

 اشاره دارد. پول(

 تیت، امن، بهداش، غذاعنوان نمونهبه مورد انتظار برای جامعه است. عبها و منافقدان فرصت یبه معن تیمحروم (2011) 3یدولت ولز

 ست.ای اهر جامعه امن و پاك الزمه  یمح ،از جرائم

است که  ییهاو فرصت تیمالكو نیز  و مطلوب یضرور یهاو خصلت هایژگیفقدان و یبه معن تیمحروم (2010)4ولز

 جامعه بایستی به حداقل آن دسترسی داشته باشد.

( و عسل فروش 1378کاللی مقدم )

 (1375رضاییه )

 ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یفرهنگ  یاشرحاصل از  یهاییبر تمام نارسا یاعنوان مجموعهبه تواندیم تیمحروم

 .گرددیطقه مو من هیناح نی یبرا یبحران  یآمدن شرا دیگردد که طبعاً منجر به پدطالق ا یطیو مح یاسیس

 ده اثر دارجامع نی ایخانواده و  ایفرد  یکه بر رو «یو ماد یاجتماع یهابیآس تیوضع»عنوان به تیمحروم (2009)5 ابوخارمه و ابوالسونداز

 .شودیم فیتعر

 (20:1393منبع: )پورطاهری و همکاران ،

 

ـ مذکور و ن فیبا توجه به تعارالزم به ذکر است  ـ بـا عنا  زی ول و اصـ  ت،یـ حرومزمینـه م  بـه مطالعـات انجـام شـده در     تی

 نمود: انیشرح ب نیبد توانیرا م تیمحروم یدیهای کلویژگی

تا چه حد مـردم فاقـد    کهنیویژه اتمرکز دارد. به یزندگ ینداردهاهنجارها و استا ات،یضرور یبر رو تیمفهوم محروم -1

 .مسكن و غذا هستند ،اقالم خاص مانند لباس

 آمـد، رداز  تیانند محرومدارد، م یمختلف یهادامنه ایاشكال و  یااست و در هر جامعه یچندوجه یمفهوم تیمحروم -2

 .زیستوپرورش و محی اشتغال، مسكن، آموزش

 .ستیز هی نطیمح ی( و کالبدیا)رابطه یابعاد اجتماع رندهیو دربرگ ی)اقتصادی(ماد یهافراتر از جنبه تیمحروم -3

 دهیدر هـر جامعـه سـنج    شـده رفتهیپذ یهنجارها و استانداردها هیبر پا رایاست نه مطلق، ز ینسب یمفهوم تیمحروم -4

 Bailey & et) ردیپـذ یم رییتغ زیو در طول زمان ن متفاوت است گریبه جامعه د یاهنجارها از جامعه نیکه ا شودیم

al, 2003 :6). 

محلـی بـه    جتمـاع ، اردبا محله، مفهوم اجتماع محلی مطرح است. در لغتنامه آکـسفو وندیپهای همدر تعریف واژه: محله

هـای  و ویژگـی کننــد  هاست که در ین مكان، ناحیه و یـا محـدوده مـشترك زنـدگی مــی ای از انسانمعنای مجموعه

مـاع محلـی را   مفهوم اجت. دهنـدها آ نان را با یكـدیگر پیونـد مـیمشترکی چون مذهب، شغل، نژاد، قومیت و نظایر این

 ی و تحلیـل قرارداد: توان از چهار منظر زیر مورد بررسمی

                                                           
1. Coombes et al 

2. Rural Development Sub-committee 
3. Governmen Welsh 
4. Walsh 

5. Abu-Kharmeh &Abu-Al Sondos 
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تـرین  اند. این مفهوم قدیمیكای از افراد که دارای منافع، سازمان و تحت قانون مشترمجموعه :الـف( مفهـوم اجتمـاعی

 شناسی است.های جامعهبرداشت از اجتماع محلـی در اندیشه

ـ       - ب( مفهوم حقوقی  زومـاً  ی تأکیـد دارد و ل اقتصادی: بر عنصر منافع و مالكیـت مــشترك در تعریــف اجتمــاع محل

 ت.برمبنای مكان یا فضای مشترك نیس

دربرمـی گیـرد    افرادی را در تعریف اجتماع محلی تأکید دارد و آن دسته از مكانی: بر عنصر مكان -ج( مفهوم جغرافیایی 

شته باشـند  د، یا نداکنند. این افراد ممكن است منافع مشترکی داشته باشنکه در ین مكان مشخص جغرافیایی زندگی می

قه شهری ن شهر یا منطتواند شـامل واحـد همسایگی )محله(، شهرك و یا حتی ی. اجتمـاع محلـی در ایـن تعریـف می

 باشد.

شود که با یكـدیگر دارای  ها تعریف میارگانیسم صورت تجمعی ازد( مفهوم اکولوژیكی: در این مفهوم، اجتماع محلـی به

ی بر مبنای منافع توان اجتماع محلی را به دو دسته تقسیم کرد: اجتماع محلاند. در چارچوب این مفـاهیم میرواب  متقابل

 .(Askari, 2005 : 283)ت مـشترك، و اجتمـاع محلـی برمبنـای مكان یا جغرافیاو ارتباطـا

 

 پژوه  روش

ی شـهر  محلـه  192ی اسـت و جامعـه آمـاری آن    لیتحل-یفیتوص ت،ینظر ماه نظر هد  کاربردی و از حاضر ازپژوهش 

ی مرتب  بـا  هاآمارنامهتی موجود در های ثبای و دادههای موردنیاز پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهاصفهان است. داده

سـیس و  و روش تاپدشهر اصفهان استخراج و جمع آوری گردیده است. برای تعیین میزان محرومیت در شهر اصفهان، از 

آوری شده از منـابع مختلـف   های جمعتحلیل عاملی استفاده شد. به منظور محاسبه محرومیت به روش تاپسیس، شاخص

استفاده از روش مقایسـه   از خبرگان شاغل در شهرداری اصفهان با نفر 25ی خبرگ نظر استفاده از در قالب پرسشنامه و با

بنـدی شـد.   رتبـه   11ceExpert Choiی و تحلیل عاملی و با استفاده از نرم افـزار  مراتبسلسهزوجی در قالب تحلیل 

ـ  نزدیكی و رتبه محرومیت هر ین از  سپس با استفاده از تكنین تاپسیس ضریب ه تفكیـن هـر   محالت شهر اصـفهان ب

یـز، پـس از   ن(. در روش تحلیـل عـاملی   1)شـكل  ین از ابعاد و همچنین تلفیق چهار بعد مورد بررسـی مشـخص گردیـد   

نتـرل مناسـب بـودن سـواالت     و بارتلت به منظور ک KMOهای آماری ، آزمونSPSSفراخوانی اطالعات در نرم افزار 

اخص ها استخراج و شـ یر صفر بودن ماتریس همبستگی انجام شد و سپس عاملبرای تحلیل عاملی و همچنین بررسی غ

منتقـل و   ArcMapافـزار  در هـر دو روش بـه نـرم    آمـده  دسـت  به(. در پایان نتایج 2)شكل محرومیت محاسبه گردید

در ایـن   هـای انتخـابی  ی شـاخص تمرکز اصـل  بندی محرومیت تهیه و تحلیل شد. الزم به ذکر است گرچههای پهنهنقشه

نیـز  شهروندان   95سال  یعموم یازسنجیه نمراجعه ب ی ازابعاد، در موارد لیمنظور تكماما بهبوده  یثبت یهابر داده مقاله

هـای مـورد    عداد شاخصتابعاد و  .تاستفاده شده اس یو ذهن ینیاز دو دسته شاخص ع تحقیق نیدر ا نی. بنابرااستفاد شد

 یکالبـد ، بعـد  اخصشـ  11شـامل   یفرهنگـ  -یاجتماع، بعدشاخص 6شامل  یاقتصادز: بعداستفاده در این مقاله عبارتندا

 دهد.ن می( فرایند انجام کار را نشا1(. )شكل2)جدول  شاخص 5شامل  زیستمحی و بعد  شاخص 12شامل 
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 . مراحل محاسبه محرومیت به تکنیک تاپسیس1شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 . مراحل محاسبه محرومیت به تکنیک تحلیل عاملی2ل شک

 منبع: )ترسیم نگارندگان(
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 های مورداستفاده در تحقیقی شاخصبندجمع. 2جدول 

 توضیحات هاشاخص بعد

ی
صاد
اقت

 

 محله منهای تعداد افراد شاغل تقسیم بر تعداد افراد شاغل تیتعداد جمع بار تكفل

 محله تیبا شغل کارگر ساده به جمعتعداد افراد  نسبت یسطح شغل

 محله یبه کل خانوارها یسبن شخص یخودرو یدارا یخانوارها نسبت از خودرو یبرخوردار

 همحل یهانواربه کل خا یواحد مسكون یانیاع ای یانیعرصه و اع تیمالك یخانوار دارا نسبت مسكن تیمالك نرخ

 محله یدر منزل به کل خانوارها انهیرا یاخانوار دار نسبت در منزل انهیاز را یبرخوردار

 حلهسال( به کل افراد در سن فعال م 65تا  15) در سن فعال كاریافراد ب تعداد یكاریب نرخ

ی
اجتماع

- 
ی
فرهنگ

 

 بر تعداد خانوار میتقس تیتعداد جمع خانوار بعد

 سال 6 باالتر از تیسال به کل جمع6باالتر از  سوادیب تیجمع نسبت سوادینرخ بی

 سال 25 یباال تیو باالتر به جمع پلمیدفوق التیتحص یافراد دارا نسبت التیتحص سطح

 زیورك آنالنت لیبر اساس تحل یهای آموزشیبه کاربر یدسترس شاخص یآموزش یبه فضاها یدسترس

 محله تیمهاجر وارد شده به کل جمع تیجمع نسبت مهاجرت نرخ

 کردهازدواج بارنیحداقل  تیبر اثر طالق به جمع مسرهیب تیجمع نسبت نرخ طالق

 براثر فوت و طالق به تعداد خانوار همسریتعداد زنان ب نسبت سرپرست خانوار زنان

 محله تیتعداد افراد معلول به جمع نسبت تیمعلول نرخ

 زیالورك آننت لیبر اساس تحل  به کل مساحت محله یهای ورزشیمساحت تحت پوشش کاربر نسبت یبه مراکز ورزش یدسترس

 ها و فرهنگسراها به کل مساحت محله  مساحت تحت پوشش کتابخانه نسبت یبه مراکز فرهنگ یدسترس

امن و  نا یفضاها یبه سامانده ازین
 سازمشكل

 سازناامن و مشكل یبه فضاها یدگیرس ازین رتبه

ی
 کالبد

 حلهمل خانوار اضالب به کفتلفن ثابت،  ،یکشگاز لوله ،یبرق شهر ،یکشبه آب لوله یوار با دسترسنسبت تعداد خان یاز  تأسیسات شهر یبرخوردار

 یتعداد خانوار برخوردار از آشپزخانه، حمام و توالت در واحد مسكون نسبت یدر واحد مسكون یعموم التیاز تسه یبرخوردار

 خواببه تعداد اتاق تیجمع نسبت نفر در اتاق تراکم

ل دوام)چوب،چوب و سنگ،خشت و چوب( به کبا مصالح کم یمسكون یتعداد واحدها نسبت دوامکم یمسكون یحدهاوا
 یمسكون یواحدها

 یمسكون یسال به کل واحدها 30از  شیبا عمر ب یمسكون یتعداد واحدها نسبت یمسكون یواحدها عمر

 یسكونم یمترمربع به کل واحدها 60کمتر از  با مساحت یمسكون یتعداد واحدها نسبت یمسكون یواحدها مساحت

 یواحد مسكون نیتعداد خانوار در  متوس  یخانوار در واحد مسكون تراکم

 مساحت بافت فرسوده مصوب به مساحت محله نسبت بافت محله یفرسودگ زانیم

 (به مساحت)هكتار تیجمع نسبت تیجمع تراکم

 در زاغه و آلونن به کل خانوار محلهتعداد خانوار ساکن  نسبت محل سكونت نوع

 زیورك آنالنت لیبه کل مساحت محله  بر اساس تحل یدرمان یهای بهداشتیمساحت تحت پوشش کاربر نسبت یدرمان یبه خدمات بهداشت یدسترس

 های متروکه و رهاشدهنیزم یدر سامانده ازین رتبه شده های متروکه و رهانیزم یسامانده 

ت
س
زی

ی
حیط
م

 زیالورك آننت لیسبز به کل مساحت محله  بر اساس تحل یهای فضاینسبت مساحت تحت پوشش کاربر سبز یبه فضا یدسترس 

 زیورك آنالنت لیهای اتوبوس به کل مساحت محله  بر اساس تحلمساحت تحت پوشش ایستگاه نسبت یونقل عمومبه حمل یدسترس

 محله ییبایو ز یزگیپاکاز  تیرضا رتبه ییبایو ز یزگیپاک تیوضع

 پسماند تر یآورجمع تیاز وضع تیرضا رتبه پسماند تر یآورجمع تیوضع

 درب منازل افتیباز یآورجمع تیاز وضع تیرضا رتبه افتیباز یآورجمع تیوضع

ها و کاربری هو نقش 95سال  در شهروندان یعموم یازسنجین ،1390منبع: )نگارندگان با استفاده از سرشماری نفوس و مسکن

 (.97ها و مراکز آمارنامه شهرداری اصفهان سال جانمایی کاربری
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 مورد مطالعه ۀمحدود

نفر  260/960/1یدارا 1395شهر اصفهان مرکز استان اصفهان، سومین شهر بزرگ کشور پس از تهران و مشهد در سال 

 40و  قـه یدق 39درجـه و   51 ییایـ طـول جغراف  ر(. این شهر در مرکز ایران و د1395)سرشماری سال  جمعیت بوده است

ـ ثان 30و  قـه یدق 38درجه و  32 ییایو عرض جغراف یشرق هیثان غـرب بـه سـمت     ازقـرار دارد. حـریم شـهر اصـفهان      هی

ـ و از شـرق ن  شـهر نیهکوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شـا  به آباد، از جنوبو نجف شهرینیخم ـ  زی ه دشـت  ب

صـفهان دارای  شـهر ا  1396(. طبق آخرین تقسیمات شهری در سال 1397آمارنامه شهر اصفهان،) شودیم یمنته یسگز

هر شر اساس آن بشهری است. محالت شهر اصفهان مطابق دستورالعمل وزارت کشور تشكیل شده است و  پانزده منطقه

باشـند. )اطلـس کالنشـهر    مـی  های الحاق شده بـه شـهر  محله، آبادی 25محله است که تعداد  192اصفهان جمعاً دارای 

 (.1394اصفهان، 

 

 
 . موقعیت محالت شهر اصفهان3شکل 

 (1397منبع:  )آمارنامه شهر اصفهان، 

 

 هابحث و یافته

شاخص ذکرشده، از دو روش تاپسیس و تحلیل عاملی  34برای سنجش محرومیت محالت شهر اصفهان بر اساس 

ها در روش تاپسیس براساس نظردهی خبرگان با استفاده از روش مقایسه زوجی ه شده است. وزن شاخصاکتشافی استفاد

ها در نرم مشخص شد. برای روش تحلیل عاملی اکتشافی، نیز ابتدا ماتریس داده Expert Choice11افزار در نرم

ها استخراج و های آماری، عاملنفراخوانی گردید و پس از محاسبه ماتریس همبستگی و انجام آزمو SPSSافزار 

شاخص محرومیت محاسبه گردید. در هر دو روش، میزان فقر هر محله در هرین از ابعاد چهارگانه و مجموع ابعاد تعیین 

های محروم، به شناسایی محالت و پهنه  Arc GISشد. این فرایند در نهایت با نمایش فضایی نتایج با کمن نرم افزار 

 گردد.ها ارائه میبرخوردار شهر اصفهان منجر شد. در ادامه نتایج این بررسی نسبتاً محروم و
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 بعد اقتصادی

ی این بعد بـه روش  (  و نتایج حاصل از بررس4نتایج حاصل از بررسی بعد اقتصادی محرومیت به روش تاپسیس در )شكل

های اقتصادی به تفكین ن از شاخصها و ضرایب اهمیت هر ی( نشان داده شده است. شاخص 6تحلیل عاملی در )شكل

بنـدی محرومیـت محـالت شـهر     پهنه ارائه شده است. با بررسی نقشه (3( و )جدول5شكلدو روش مورد استفاده نیز در )

 10نطقـه  ممت جنوبی اصفهان در بعد اقتصادی، در هر دو روش، ین مسیر برخورداری در امتداد رودخانه و همچنین، قس

باشـد. در خصـوص محرومیـت قسـمت مشـترك هـر دو روش،       مشهود می 12و 8و 7از مناطق های و در شمال، قسمت

باشد. نكته قابل توجه تفاوت در وضعیت هایی از غرب اصفهان میمحرومیت محالت شمال شرق و شمال غرب و قسمت

 باشد.در دو روش می 15محدوده شرق اصفهان در منطقه 

 

 
 بندی محرومیت محالت شهر اصفهاننقشه پهنه. 4شکل 

 بر اساس تکنیک تاپسیس در بعد اقتصادی

 

 

 

   
 ضرایب اهمیت شاخص ها در تکنیک تاپسیس در بعد اقتصادی. 5شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(
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 دی  ت شهر اصفهان بر اساس تکنیک تحلیل عاملی در بعد اقتصابندی محرومیت محال. نقشه پهنه6شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 تکنیک تحلیل عاملی در بعد اقتصادیضرایب اهمیت شاخص در . 3جدول

 

 

 

 

 

 نگارندگان( یافته هایمنبع: )                

 

 فرهنگی -بعد اجتماعی

ی ایـن  (  و نتایج حاصل از بررسـ 7ش تاپسیس در )شكل فرهنگی محرومیت به رو -نتایج حاصل از بررسی بعد اجتماعی

هـای  خصهـا و ضـرایب اهمیـت هـر یـن از شـا      ( نشان داده شده است. شاخص9بعد به روش تحلیل عاملی در )شكل 

بنـدی  نقشـه پهنـه   مالحظـه  بـا ده است. ارائه ش( 4( و )جدول 8 شكلاقتصادی به تفكین دو روش مورد استفاده نیز در )

از  وش تاپسیس، پهنه محرومیت اجتماعی فرهنگی کـه رفرهنگی، در  -محرومیت محالت شهر اصفهان در بعد اجتماعی

باشد که می 6و 5باشد. نكته دیگر نوار میانی مناطق می مالحظهقابلوضوح یابد بهشرق امتداد می شمال غرب شروع و تا

هان ی قسـمت شـمالی شـهر اصـف    برخـوردار  ،باشد. همچنیناین نوار با آنچه در نقشه اقتصادی مالحظه شد مشترك می

خانـه و  فرهنگی مشهود اسـت. جنـوب رود   -عیتری در بعد اجتمااست. در روش تحلیل عاملی وضعیت مناسب توجهقابل

 ین حلقه مرکزی برخورداری داده است. های مرکزی اصفهان، تشكیلقسمت

 

 ماتریس مولفه ها 

0.065 
0.899- 
0.928 
0.253- 
0.977 
0.250 

 بارتكفل
 سطح شغلی

 برخورداری از خودرو
 مالكیت مسكن

 ز رایانه در منزلبرخورداری ا
 نرخ بیكاری
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 ر اصفهان بر اساس تکنیک تاپسیس در بعد فرهنگیبندی محرومیت محالت شهنقشه پهنه .7شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 

 

 
 ها در تکنیک تاپسیس در بعد فرهنگیضرایب اهمیت شاخص .8شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 
 ت شهر اصفهان بر اساس تکنیک تحلیل عاملی در بعد فرهنگیبندی محرومیت محال. نقشه پهنه9شکل 
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 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 درتکنیک تحلیل عاملی در بعد فرهنگی . ضرایب اهمیت شاخص ها4جدول 

 نگارندگان( یافته هایمنبع: )           

 

 بعد کالبدی 

د بـه روش  ی این بعو نتایج حاصل از بررس( 10البدی محرومیت به روش تاپسیس در )جدولنتایج حاصل از بررسی بعد ک

های کالبدی به تفكین ها و ضرایب اهمیت هر ین از شاخصشده است. شاخص نشان داده( 12تحلیل عاملی در )شكل 

بندی محرومیت در بعد کالبـدی گویـای   ارائه شده است. نقشه پهنه (5( و )جدول 11استفاده نیز در )شكل  دو روش مورد

ت شـهر  بقیـه محـال   کند. درین پهنه محرومیت است که از منطقه غربی اصفهان شروع و تا شمال شرق امتداد پیدا می

آباد و بـا  فـردوس،   فوالد و همتهای خاصی از جنوب رودخانه نظیر تختبعضی محالت منفصل و محله جزبهاصفهان، 

 باشد.ملی نیز صادق میصورت پیوسته شاهد محالت برخوردار هستیم. این تحلیل تقریبا برای روش تحلیل عابه

 
 هر اصفهان بر اساس تکنیک تاپسیس در بعد کالبدیبندی محرومیت محالت شه پهنهنقش. 10شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 ماتریس مولفه ها 

0.658- 
0.584- 
0.664 
0.538 
0.365- 
0.795 
0.736 
0.078- 
0.388 
0.570 
0.265- 

  بعد خانوار 
 یسوادرینرخ ب
 التیتحص سطح
 یآموزش یبه فضاها یدسترس
 مهاجرت نرخ
 طالق نرخ
 سرپرست خانوار زنان
 تیمعلول نرخ

 یزشبه مراکز ور یدسترس
 یبه مراکز فرهنگ یدسترس

 ناامن و مشكل ساز یفضاها یبه سامانده ازین
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ها در تکنیک تاپسیس در بعد کالبدیضرایب اهمیت شاخص 11شکل   

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 
 ندی محرومیت محالت شهر اصفهان بر اساس تکنیک تحلیل عاملی در بعد کالبدیبنقشه پهنه. 12شکل 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 کالبدی بعد در عاملی تحلیل تکنیک در هاشاخص اهمیت ضرایب. 5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماتریس مولفه ها 

0.474- 
0.831- 
0.515 
0.622 
0.308 
0.413 
0.857 
0.594 
0.141- 
0.334- 
0.206- 
0.446- 

 یشهر ساتیاز تاس یرداربرخو
 یدر واحد مسكون یعموم التیاز تسه یبرخوردار
 نفر در اتاق تراکم
 کم دوام یمسكون یواحدها
 یمسكون یواحدها عمر

  یمسكون یواحدها مساحد
 یخانوادر در واحد مسكون تراکم
 بافت محله یفرسودگ زانیم

 تیجمع تراکم
 محل سكونت نوع

 یدرمان یبه خدمات بهداشت یدسترس
 متروکه و رهاشده یها نیزم یبه سامانده ازین
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 محیطیبعد زیست

ررسی ایـن بعـد   بو نتایج حاصل از  (13ل شكر )طی محرومیت به روش تاپسیس دنتایج حاصل از بررسی بعد زیست محی

کالبـدی   هـای ها و ضرایب اهمیت هر ین از شاخصنشان داده شده است. شاخص (15شكل )به روش تحلیل عاملی در 

بندی محرومیت محالت شهر ائه شده است. نقشه پهنه( ارا6( و )جدول16كل ش)روش مورد استفاده نیز در  به تفكین دو

باشـد. گویـا   محیطی توس  هر دو روش، گویای ین نوار محرومیت دورتادور محدوده اصفهان مـی اصفهان در بعد زیست

ای وجـود دارد. همچنـین تقریبـاً تمـامی     ژوهش و محالت حاشیهن پمحیطی در ایبین محرومیت زیستارتباط مستقیمی 

های دسترسی به حمل ونقل عمـومی و دسترسـی   اند. شاخصمحالت منفصل در طبقه محروم و نسبتاً محروم قرار گرفته

 به فضای سبز نقش قابل توجهی در این نتایج داشته اند.

 

 
 محیطی زیست بعد در تاپسیس تکنیک اساس بر اصفهان شهر محالت محرومیت ندیبپهنه . نقشه13شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 

 
 محیطی زیست بعد در تاپسیس درتکنیک هاشاخص اهمیت . ضرایب14شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان(
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 محیطی زیست بعد در عاملی تحلیل تکنیک اساس بر اصفهان شهر محالت محرومیت دیبنپهنه نقشه. 15شکل

 منبع: )ترسیم نگارندگان(

 

 محیطی زیست بعد در عاملی تحلیل درتکنیک هاشاخص اهمیت ضرایب .6جدول 

 منبع: )ترسیم نگارندگان(             

 

 ابعاد چهارگانه قیبر اساس تلف تیشاخص محروم

استفاده شـد. بـا اعمـال ضـرایب     ( 7( و )جدول17حرومیت از ضرایب مندرج در )شكل منظور محاسبه شاخص نهایی م به

ومیـت  یوسته محربوطه در روش تاپسیس و تهیه نقشه محرومیت تلفیقی شهر اصفهان مشاهده می شود که ین نوار پمر

یابـد. همچنـین در جنـوب    های شمالی مناطق مرکزی تا مناطق غربی امتداد میاز قسمت با عبوراز شمال شرق شروع و 

گـردد. در نگـاه کلـی    محالت مناطق جنوبی مالحظه می رودخانه، با گذر از حاشیه رودخانه، ین الیه محرومیت در برخی

با اعمال ضـرایب   (.16)شكل  باشندتری دارا میدست و مناسبهای شرق و شمال و امتداد رودخانه وضعیت ینمحدوده

شود و بـا  وع میدر روش تحلیل عاملی، ین هالل محرومیت قابل مشاهده است. این هالل از محدوده شرق اصفهان شر

یت شود. جنوب رودخانه، مناطق مرکـزی و شـمال اصـفهان دارای وضـع    ز مناطق شمالی به سمت غرب کشیده میعبور ا

ده در روش تاپسـیس از  میزان محرومیت مشاهده شده در نقشه تهیـه شـ   (.18)شكل باشندمناسبی از منظر این روش می

احی میت در نـو ه شكلی که میزان محروروش تحلیل عاملی بیشتر است لیكن شمای کلی محرومیت هر دو مشابه است ب

 ق متناظر بیشتر است.به سایر مناطنسبت  2و10و 8، 11، 13، 12 15،14،پیرامونی و شمال زاینده رود شهر شامل مناطق 

 

 ماتریس مولفه ها 

0.807 
0.846 
0.040 
0.104- 
0.236- 

 سبز یبه فضا یدسترس
 یبه حمل و نقل عموم یدسترس
 ییبایو ز یزگیپاک تیوضع
 پسماند تر یجمع آور تیوضع
 افتیباز یجمع آور تیوضع
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 تلفیق ابعاد چهارگانه با تکنیک تاپسیسبر اساس نقشه محرومیت شهر اصفهان . 16شککل

 (نگارندگان یمترس: )منبع

 

 

 
ضرایب تلفیقی ابعاد چهارگانه در تکنیک تاپسیس. 17شکل   

 (نگارندگان ترسیم: )منبع

 

 
 بندی محرومیت محالت شهر اصفهان بر اساس تلفیق ابعاد چهارگانه با تکنیک تحلیل عاملی  . نقشه پهنه18شکل 

 (نگارندگان ترسیم) :منبع
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 ضرایب تلفیقی ابعاد چهارگانه در تکنیک تحلیل عاملی. 7جدول

 منبع: )یافته های نگارندگان( 

 

 نتیجه گیری

ــت محــالت   ــزان محرومی ــر می ــژوهش حاض ــا  در پ ــهر اصــفهان ب ــاخص ش ــتفاده از ش ــاعی،  اس ــدی، اجتم ــای کالب ه

دهـد کـه   هـای مشـابه قبلـی نشـان مـی     مقایسـه پـژوهش حاضـر بـا پـژوهش     اقتصادی و زیست محیطی بررسی شـد.  

شــین ی تحقیقــات مشــابه پیپــژوهش چــه از نظــر تنــوع ابعــاد و چــه از نظــر ســطح و وســعت محــدوده، از همــهایــن 

هری در کـالن شـهر   شـ تحلیـل فضـایی فقـر    »( بـا عنـوان   1395هش موحـد و همكـاران )  و فق  دو پـژو  بوده ترجامع

ــا  22کــه بــه تحلیــل فضــایی محرومیــت اقتصــادی در منــاطق   «تهــران ــه ایــن شــهر ب رداختــه؛ و شــاخص پ 43گان

ــژوهش زبردســت و رمضــانی )  ــوان 1395پ ــا عن ــه   »( ب ــی ب ــا دسترس ــاط آن ب ــهری و ارتب ــر ش ــنجش فق ــس دمات خ

هـای متعـدد بـا ایـن     شـاخص انجـام شـده، بـه لحـاظ اسـتفاده از شـاخص        23که بـا اسـتفاده از    «شهری  شهر قزوین

 پژوهش برابری می کند. 

ایـن مقالـه، نتـایج ایـن پـژوهش فقـ  بـا دو پـژوهش مشـابه در خصـوص            یهای موجـود در پیشـینه  از میان پژوهش

ــداز:  ــژوهش عبارتن ــن دو پ ــود.  ای ــذیر ب ــژوهش م شــهر اصــفهان امكانپ ــوان 1393حمــدی و همكــاران)اول پ ــا عن ( ب

ــدیران شــهری  ســنجش محــی » ــد م ــهر اصــفهان از دی ــوب ش ــای مســكونی مطل ــژوهش« ه ــارزاده و  و دوم پ مخت

تحلیــل ارتبــاط میــان جــداافتادگی کالبــدی و محرومیــت چندگانــه در منــاطق شــهری  »( بــا عنــوان 1398) همكــاران

محلـه مطلـوب در شـهر اصـفهان بـا اسـتفاده از        15. در پـژوهش محمـدی و همكـاران    اسـت « محالت شهر اصـفهان 

هـا، در پـژوهش حاضـر نیـز جـزو محـالت برخـوردار محسـوب         نظرسنجی مشخص شده بـود کـه تمـامی ایـن  محلـه     

نتــایج  تـوان گفــت کـه نتــایج پـژوهش محمــدی و همكـاران بــا پـژوهش فعلــی همسـو اســت.      مـی شــوند و لـذا مــی  

 ر همســو اســت زیــرا براســاس نتــایج آن میــزان محرومیــتپــژوهش مختــارزاده و همكــاران نیــز بــا پــژوهش حاضــ

یابـد. ایـن امـر نشـان     مـی  افـزایش  رودزاینـده  رودخانـه  و مرکـز شـهر   از گـرفتن  فاصـله  بـا  اصـفهان  شـهر  محـالت 

ــرار  دهــد کــه محــالت حاشــیهمــی ای از محرومیــت بیشــتری برخــوردار بــوده و در اولویــت اول محرومیــت زدایــی ق

هـای نهـایی محرومیـت در هریـن از دو تكنیـن تاپسـیس و تحلیـل عـاملی،         یسـه نقشـه  مقا دارند. شایان ذکـر اسـت  

تـر منـاطق شـمالی و بـه ویـژه محـالت دورتـر از رودخانـه را نشـان مـی دهـد.            در پژوهش حاضـر، وضـعیت نامناسـب   

ــه ــت ب ــوار محرومی ــاطق  دســتن ــب محــالت من ــه اغل ــن مقال ــده در ای ــونی( را در برمــی14و 9آم ــرد. )پیرام ــایج گی نت

در  یافتـراق اجتمـاع   ینـوع  ( از جهـت وجـود  1400) یمهـدنژاد و غالمـ  پـژوهش حاضـر همچنـین بـا نتـایج پـژوهش       

در  ،کالنشـهر اصـفهان   یهـا محلـه  اصـفهان همسـو اسـت، لـیكن از ایـن جهـت کـه وضـع محرومیـت اکثریـت           شهر

حــالت شــهر هســتند ناهمســو اسـت. شــایان ذکـر اســت براســاس مطالعـه حاضــر اکثـر م     حالـت متوســ  و نـامطلوب  

 ماتریس مولفه ها 

0.888 
0.835 
0.744- 
0.760 

 شاخص اقتصادی
  شاخص اجتماعی فرهنگی

 شاخص کالبدی
 شاخص زیست محیطی
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 اصفهان در وضع برخوردار و نسبتاً برخوردار قرار دارند.

ی جـامع و کـامل   هـای شـاخص  ازهـا  هشپـژو  هـا نشـان مـی دهـد، سـایر     به غیر از پـژوهش هـای یـاد شـده، بررسـی     

ر قــرا یابیــارز را در بعــدی خــاص مــورد تیــمحروم هــااز آن نیــو هــر  اســتفاده نكــرده تیــمحروم بــرای ســنجش

ارتبـاط بـین فقـر اجتمـاعی اقتصـادی و محرومیـت کالبـدی         تـوان بـه مقالـه   هـا مـی  ی ایـن پـژوهش  ملهاند. از جداده

تحلیــل و ســنجش درجــه تمرکــز و  (، مقالــه1399گانــه شــهر اصــفهان)نورایی و شــفیع،  15کــارکردی در در منــاطق 

ـ (، 1380)نسـترن،   درمـانی شـهر اصـفهان    -هـای بهداشـتی  پـراکنش شـاخص   ـ تحل همقال ـ توز لی خـدمات   ییفضـا  عی

اثـرات توزیـع خـدمات شـهری در عـدم تعـادل        ( مقالـه 1400، و همكـاران  ییسـرا ) در محالت شـهر اصـفهان   یورزش

ـ تحل(؛ مقالـه  1386)وارثـی و همكـاران،    فضایی جمعیت، مطالعـه مـوردی اصـفهان     ییـافتگ نتوسـعه  سـطح  یفضـای  لی

ــه تفك ــران ب ــته ــا نی ــهرطق من ــعیرف) یش ــال انی ــه (،1391ی،و ش ــارز ) مقال ــع یابی ــنجش وض ــراق و ا تیو س فت

ـ ربرنامـه  یامكـان سـنج  (، مقالـه  1396) تهـران  یموجـود در سـطح منطقـه شـهر     ییفضا یناهمگون شـهر سـالم    یزی

ـ توسـعه پا  كردیبا رو ره نمـود. نكتـه مشـترك    و... اشـا 1399یمـ یرح یمغـان ) منـاطق چهارگانـه شـهر کرمـان     را در داری

شـهری   یهـا اسـت یسهری از محـالت و اتخـاذ   حمایـت مـدیران شـ   هـا ایـن اسـت کـه بـرای نظـارت و       این پژوهش

ــابرابر در رفــع مثبتــی نقــش منســجم و مشــارکتی، ؛ رابرتــز، 2017)وان و ســو، اجتمــاعی قائــل شــده اســت یهــاین

ــالوکنس،2015 ــژوهش1400،و همكــاران یاســد؛ 2017؛ لوکنــدر و ب هــا وجــود محرومیــت بیشــتر (. در بیشــتر ایــن پ

 و اتیـــبو  1400و همكـــاران ییســـرابـــه محـــالت مرکـــزی تأییـــد شـــده است) در محـــالت پیرامـــونی نســـبت

 .(1396همكاران

فرهنگـی،   -های عینی و ذهنی، شاخص محرومیت در ابعـاد اقتصـادی، اجتمـاعی   داده دسته دودر این مقاله با استفاده از 

گـاه و بـا   نگردیـد. در اولـین   محیطی با استفاده از دور روش تاپسیس و تحلیل عاملی محاسبه و بررسـی  کالبدی و زیست

های قابل توجه در هریـن  بندی محرومیت دارای تفاوتمقایسه نقشه محرومیت ابعاد چهارگانه، مشخص گردید که پهنه

توان نتیجه گرفت که رشد و توسعه شهر اصفهان در ابعاد مختلف متـوازن نبـوده و محالتـی    باشد. بنابراین میاز ابعاد می

واجهند. همچنـین  ا زیستی، با محرومیت ماجتماعی و ی -ر کالبدی برخوردار بوده ولی از نظر فرهنگیوجود دارند که از نظ

ست که به ی از آن ادرکل مقایسه نتایج دو روش مورد استفاده در تحلیل فضایی محرومیت محالت شهر اصفهان نیز حاک

 بیشر است، بـه عبـارت دیگـر محـالت     س از روش تحلیل عاملیدست آمده در روش تاپسیطورکلی وسعت محرومیت به

ز محـالت نشـان   ا(. بررسی جدول نتایج تكرار وضعیت در هریـن  22و  20)شكل  بیشتری در وضع محرومیت قرار دارند

ر بعـد اقتصـادی،   محله مورد بررسی دارای وضعیت یكسان در هر چها 192درصد از 9می دهد که در روش تاپسیس تنها 

 درصـد از محـالت شـهر اصـفهان در ایـن روش، دارای     39محیطی بودند. همچنـین  یستفرهنگی اجتماعی، کالبدی و ز

یگر وضـعیت متفـاوتی   درصد محالت در دو بعد د52وضعیت یكسان در سه بعد از ابعاد مذکور بودند و سایر محالت یعنی 

محـالت   درصد28دند. درصد محالت دارای وضعیت یكسان در چهار بعد بو39اند. در مقابل در روش تحلیل عاملی داشته

انـد. از ایـن   تهدرصد محالت در دو بعد وضعیت یكسان از لحـاظ محرومیـت داشـ   41در سه بعد وضعیت یكسانی داشته و 

 جهت به نظر نگارندگان نتایج روش تحلیل عاملی به واقعیت نزدیكتر است. 

و انطبـاق آن بـا نقشـه مرزبنـدی     در خصوص محرومیـت محـالت    آمدهدستبهکه  نتایج  آن استدیگر  توجهقابلنكته 

شهر اصفهان دارای ترکیبی از محالت برخوردار، نسبتاً محروم  مناطقگانه شهر اصفهان نشان می دهد بیشتر  15مناطق 
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کنـد و نشـان مـی دهـد کـه      باشند. این موضوع نظریه اختالط سكونت و اقشار را در شهر اصفهان تایید میو محروم می

فضایی محالت فقیر و غنی که در برخی شهرها به ویژه تهران وجـود دارد، در اصـفهان مصـداق    الگوی دو قطبی اسقرار 

ارائه ین ندارد. با توجه به این واقعیت و همچنین تفاوت نوع و موقعیت فضایی محرومیت محالت، مشخص می شود که 

رو پیشنهادها بایسـتی متناسـب بـا    ن . از ایستینپذیر امكان کم برخوردارنسخه برای رفع محرومیت از مناطق و محالت 

محالت قدیمی هم با فرسودگی کالبـدی و   کهبه این نوع و میزان محرومیت هر پهنه ارائه گردد. در این خصوص با توجه

هم ناتوانی در حفظ سرمایه های اجتماعی و انسانی خود مواجهند و همچنین نبود دسترسی و شـبكه ارتبـاطی مناسـب و    

 در ایـن محـالت  ها نیز ضـروری اسـت.   مات شهری در این محالت مشهود است، لذا توجه به این پهنهسرانه ناکافی خد

هـای  باشـد. تعریـف پـروژه   گشا مـی زا بسیار راه)محالت محروم مناطق مرکزی شهر(، تمرکز ویژه بر الگوی توسعه درون

صـورت پـذیرد. در ایـن خصـوص احیـای       هـا ها بایستی متناسب با وضعیت تاریخی این بافتمحرك توسعه در این بافت

های متناسب در این محورها با هد  افزایش رونق اقتصـادی و افـزایش جـذابیت    محورهای گردشگری و تعریف فعالیت

 گردد.گذاری بخش خصوصی به ویژه در بازآفرینی بافت پیشنهاد میها جهت سرمایهاین بافت

صـورت  شـود، بایسـتی بـه   هـا مشـاهده مـی   محرومیت در اغلـب آن  ی تمام انواعنوعبهای که در خصوص مناطق حاشیه

یـن  اها رفع محرومیت شود. آنچه در زمره وظایف مـدیریت شـهری اسـت، در درجـه اول اصـالح بافـت       از آن جانبههمه

هـا بـا   رسانی به این محالت است. همچنین پیشنهاد می شود در هر ین از این پهنـه محالت و رعایت عدالت در خدمت

ر زیـادی  عنوان مثال در پهنه غرب شهر اصفهان ظرفیـت بسـیا  ه به نقاط قوت و ضعفشان اقداماتی صورت پذیرد. بهتوج

ها در دل محالت( و همچنین گردشگری غذا وجـود دارد کـه بـا    ها و با جهت گردشگری طبیعی)با توجه به محور مادی

کنین و نهایتـا  به رونق بافت، توانمندسازی سـا  توان نسبتصوصی، میهای متناسب و جذب مشارکت بخش ختهیه طرح

ت د، الزم اسـ درخصوص محالت شمال شرق اصفهان، با توجـه بـه محرومیـت در اغلـب ابعـا      رفع محرومیت اقدام نمود.

هـای محـرك توسـعه    های مختلف محرومیت انجام پذیرد. تعریف پـروژه تری نسبت به رفع جنبهریزی بسیار جامعبرنامه

فـزایش  تفریحی جهـت ا -های فرهنگیگذاری و همچنین تعریف پروژهش رونق اقتصادی و جذابیت سرمایهمنظور افزایبه

 گردد. سایر پیشنهادها جهت ایجاد توسعه دراین گونه محالت عبارتنداز:پهنه پیشنهاد می اجتماعی این -سطح فرهنگی

 ازی بافت محالتنه نوسازی و بهسگری در زمیور تسهیلمنظور انجام امگری محله به ایجاد دفاتر تسهیل 

ها و مشارکت در منظور تجمیع پالكنامه و قرارداد به)ارائه خدمات مشاوره طراحی، مشاوره حقوقی و عقد تفاهم

 جوزهای ساخت و ساز و...(.مهای مربوط به ساخت و ساز، انجام فرآیند

 حله. حل در اداره امور ممشارکت ساکنین م منظور افزایش گسترش و تقویت شوراهای محالت به 

 سازی فضاهای چندمنظوره )اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی( و اجرای ها با فراهمتقویت مراکز محله

 .های هد رخدادهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی با جذب و مشارکت گروه

 گی و ارائه منظورِ کارآفرینی فرهنسازی برای عموم جهت استفاده از فضاهای باز بهزایی و زمینهفرصت

  .محصوالت خالق

 راکز و محورهای محالت.مدر منظورِ افزایش سرزندگی وسعه بهکننده و محرك تهای هدایتاجرای طرح 

 ای سی به بازاره، و دسترنهیهزهای کمقرا، تكنولوژیفبهره به نفع کم یهاترفیع و توسعه تمهیدات وام

 .اسیمق واسطه تولیدات کوچنبه یررسمیغ
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 تشکر تقدیر و

 است. نداشته الیم حامی است، پایان نامه کارشناسی ارشد از مستخرج که مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
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