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 ضهری فقر های تلهضکل گیری  و فضاییهای  نابرابری

-----( پررنگ 61نازنین بییک سطر فاصله ) -----  

 6سیده سپیده قلمرو

 کارقٍاؿی ارقغ ةؼٌاىَ ریؽی قِؼی،داٌكگِا آزاد كؽویً -1

 (Times New Roman 10 pt. Italic)راةي ـٍغهیآدرس پـث انكحؼوٌيك ٌّفلي 

 -----( ٌازك 10ٌازٌيً ةیؿٌؼ فامهَ ) 3 ----- 

   

 

 چکیده 

 ةؼای را زىيٍَ و اؿث چگٌَّ جّؿَْ صال در کكّرُای در ىّزّد فلؼ فىایی ُای جهَ کَ پژوُف صاوؼ ٌكان ىيغُغ

 صال در  کَ ؿؼیِ قِؼٌكيٍی  ةضخ در  ىّوّع ایً.  ىيكٍغ ایساد ؿياؿی ُای پاؿط و فلؼ فىایی جضهيم ةَ قِؼی جيؼکؽ

 در. اؿث اىغه ةّزّد قِؼی ٌاةؼاةؼی و قِؼی فلؼ ُيؽىان افؽایف و دارد وزّد  جّؿَْ صال در کكّرُای از ةـياری در اوؼص

 فْهی روٌغ ةَ جّزَ ةا اىا اؿث گؼفحَ مّرت قِؼی فلؼ فىایی ُای جهَ ةَ  کيی جّزَ کَ قّد ىی اؿحغالل ىلانَ ایً

 ىی اؿحغالل ىلانَ ایً. اؿث ىكِّد کاىال آن ةَ ؿياؿی ُای پاؿط و درك ایفافؽ  ةَ  ٌياز ،(قِؼی فلؼ افؽایف و قِؼٌكيٍی)

 ةيكحؼ. اؿث ىكاغم و ُا زیؼؿاظث ظغىات، ةَ فيؽیكی ٌؽدیكی ةؼ ىتحٍی  کَ  قِؼی ىٍاًق در فىایی ٌاةؼاةؼی کَ کٍغ

 ؿاکٍيً ةؼای  کَ را  يؽیكیف ٌؽدیكی ىؽایای کَ اؿث قِؼی  ی زغاگاٌَ ىضؼوم ىٍاًق در  زىان ًّل در جّؿَْ ةا   ىؼجتي

 صّزه در ظؼد ؿٌش جضهيم و جسؽیَ و ازحياّی جضهيم و جسؽیَ کَ کٍغ ىی اؿحغالل ىلانَ ایً .کٍغ ىی جىْيف  ، اؿث قِؼ

 کَ دُغ ٌكان جا گيؼد ىی ةؼ در را ازحياّی و زغؼافيایی دیٍاىيك کَ دٍُغ ىی ارائَ را چارچّةی و. ُـحٍغ صياجی قِؼی ُای

 فلؼ فىایی ُای جهَ جسؼةياجی در ىّرد  و ُا ٌيٌَّ ؿپؾ ىلانَ ایً .دارد وزّد قِؼی ىٍاًق در فلؼ فىایی ایُ جهَ چگٌَّ

 و کٍغ ىی ةؼرؿی را فلؼ ُای جهَ ایً ایساد در ىيكً ُيـایگی ادؼات. کٍغ ةيان ىی جّؿَْ صال در کكّرُای در را قِؼی

ةعف ُای  از ُایی ٌيٌَّ. کٍغ ىی جؼؿيو کٍغ، ىی ىؼجتي ةِو  ىؽىً فلؼ و ازحياّی رواةي زغؼافيا، کَ را کهی چارچّب

 ةی ىذال) قِؼی فلؼ جؼ پٍِان اقكال. کٍغ ىی ارائَ پٍاٍُغگی ىؼاکؽ و کّچك قِؼُای قِؼی، صّىَ قِؼی، ىؼکؽی  فؼودؿث

 . ىيكّد  ىٌؼح ُا چانف و ؿياؿی ىـائم ؿؼی یك قغه را  ُيؼاه  ةضخ ایً از پيف ٌيؽ کَ ( ظاٌياٌی

 -----( ٌازك 12ٌازٌيً ةیؿٌؼ فامهَ ) 1 -----

 جهَ ُای فىایی فلؼ، ٌاةؼاةؼی فىایی، فلؼ قِؼی، رواةي ازحياّیکلیدی:  کلمات
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 -----( ٌازك 12ٌازٌيً ةیؿٌؼ فامهَ ) 1 -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

و  دارد وزّد ظاص ُای كانى در گؼوُِای  فليؼ   کَ دُغ ىی ٌكان ىكاُغات و قّاُغ  جهَ ُای فىایی فلؼ ادةيات در 

 ىكاةَ اكحنادی قؼایي و ُا فؼمث ىكاةَ، ُای پػیؼی آؿيب و ظٌؼات کٍٍغ، ىی زٌغگی ىٌٍلَ ُيان در کَ افؼادی در ٌحيسَ

 در. ُـحٍغ ىضغود ةـيار ىضهی ىٍاةِ و ُـحٍغ فليؼ ىؼدم اکذؼیث فلؼ قّد ، جهَ ىٌٍلَ کَ  یك ةؼای. کٍٍغ ىی جسؼةَ را

 اغهب و کو ةـيار درآىغ ةازارُا، و ظغىات ةَ ىضغود دؿحؼؿی دنيم ةَ جّاٌغ ىی اغهب ایً اىؼ روؿحایی، افحاده دور ىٍاًق

 قؼایي زٌغگی در قِؼ و قكم گيؼی جهَ ُای فىایی ةَ قككم دیگؼیـث. اىا. قّد ةيان جّنيغی غيؼ مْب و ىٍاًق

 در ایً و اؿث ىكِّد كّرُای در صال جّؿَْ ک ةافث در قِؼی فلؼ فىایی ُای جهَ کَ قّد ىی اؿحغالل ىلانَ ایً در

 نضاظ ةَ قِؼی ىؼاکؽ ؿاکٍان ُيَ ًتيْحا کَ ةؼؿغ ٌُؼ قایغ ةَ. دارد وزّد قِؼی فلؼ افؽایف و ؿؼیِ ؿازی قِؼك کٍار

 دقّ ىی اؿحغالل ىلانَ ایً در صال، ایً ةا. ُـحٍغ جّنيغی ُای فْانيث ُيچٍيً و ظغىات و ةازارُا ةَ ٌؽدیك فيؽیكی ةـيار

 ىحيایؽ را ظغىات و ُا ةازار قغهی، ُای فؼمث ةَ دؿحؼؿی کَ كغرت رواةي و ظؼوج،/  ورود دروٌی اةْاد و فيؽیكی ٌؽدیكی کَ

 اىا دارد، وزّد قِؼی ىٍاًق در اؿاؿی ّّاىم ایً ةؼای كّی فىایی اةْاد اغهب کَ ادّا ىيكّد . جيؼکؽ قّد  کٍٍغ، ىی

 را فلؼ جضهيم ةَ گٌَّ ای کَ  ىحؼاکو اٌغ، و ىضغود ُا داده زیؼا ٌاقٍاظحَ اٌغ ، ياؿیؿ گفحيان در ُا داؿحان ایً از ةـياری

 .کٍٍغ ىی جضؼیف

 ىٍاًق در کَ ُایی ٌلف ةَ جّاٌغ ىی - قّد ىی ىهی فلؼ واكِ در و - گيؼد ىی ةؼ در را قِؼی فلؼ کَ فىایی اقكال

 ىلانَ ایً. قّد ىؼةّط انيههی ةيً و ای ىٌٍلَ جؼ گـحؼده دُایاكحنا ةا ارجتاًات و ىهی ةازی ىيكٍغ  و ىضهی اكحناد در قِؼی

 ىّرد ّالكَ ی اصحياال کَ اؿث ىّوّّی ایً. دٍُغ ىی قكم را فلؼ زغؼافيای و قِؼی ىٍاًق کَ اؿث ةازار جْاىالت ةَ ىؼةّط

 ةؼرؿی را فؼآیٍغُایی و ىالتجْا ّّض، در. ٌييكٍغ اؿحفاده اكحنادی ىغنِای یا زةان از ىلانَ اىا اؿث، قِؼی  اكحنادداٌِای

 زغؼافيای کارةؼد و ُا جئّری ةؼ و دٍُغ ىی كؼار جأديؼ جضث ًّالٌی زىان ىغت ًی در را ىٍاًق و افؼاد ةؼظی کَ کٍغ ىی

 .دارد جأکيغ ازحياّی
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 ضهری فقر افسایص و ضهرنطینی -2

-UN) ٌكيٍی را جسؼةَ ىيكٍغ  روؿحا ةَ ٌـتث قِؼ ٌكيٍی ةيكحؼی  صاوؼ صال در زِان جاریط، در ةار اونيً ةؼای

DESA، 2008 .)رقغ ٌؼخ - افحغ ىی اجفاق زِان ٌلاط ؿایؼ از ؿؼیْحؼ ةـيار جّؿَْ صال در کكّرُای در قِؼٌكيٍی 

 گؼچَ دارد، وزّد زِان ؿؼاؿؼ در کالٌكِؼ 19 صاوؼ صال در. دُغ ىی رخ آن در ای گـحؼده ىِازؼت و اؿث ةيكحؼ زيْيث

 ٌفؼ500 000، زیؼ قِؼُای در زِان قِؼی زيْيث درمغ 50 از ةيف) افحغ ىی اجفاق ّچكحؼک قِؼُای در زيْيث ةيكحؼ

 رقغ  آؿيا، و آفؼیلا در: قٌّغ ىی زػب یافحَ جّؿَْ کيحؼ ىٍاًق در( ٪90) قِؼی زيْيث جيام جلؼیتا(. کٍٍغ ىی زٌغگی

 ةَ قِؼی قِؼوٌغان ٌـتث و جْغاد قّد ىی ةيٍی پيف(. UN-HABITAT، 2003b) اؿث ٪2.4 ؿاالٌَ  قِؼی زيْيث

 جا 2005 ُای ؿال ةيً زِان در روؿحایی زيْيث ىلایـَ، در. ةؼؿغ ىيهيارد 4.9 ةَ 2030 ؿال جا و یاةغ افؽایف ؿؼّث

 (.UNFPA، 2007) یاةغ کاُف 2030 جا 2005 ُای ؿال در کَ رود ىی اٌحُار 2030

 افؼاد فليؼجؼیً ُييكَ(. 2007 ُيكاران، و Ravallion) وزّد دارد فليؼ، قِؼٌكيٍی ؿيث ةَ ُيؽىان روٌغ یك واكِ، در

 ىذال) و ؿایم صؼکحی ىٍاؿب ُو داقحَ ةاقٍغ  ةاقٍغ افؼادی اؿث ىيكً: کٍٍغ، ٌيی ىِازؼت قِؼی ىٍاًق ةَ روؿحایی

 . ٌيـث مّرت ایً ةَ ُو ُييكَ اىا(. ٌلم و صيم ةؼای پّل آرزوُا، ازحياّی، ارجتاًات

 ىٍاًق در ٍُّز ىهی فلؼ ظي زیؼ ظاٌّارُای ٌـتث. ّيّىی ىيكّد  فلؼ درمغ افؽایف ةاّخ قِؼی فلؼ ىّارد، ةْىی در

 در آؿيا و آفؼیلا در کكّرُا از ةـياری در فليؼ ازافؼاد  زیادی جْغاد اىا اؿث، جؼ پایيً کيی روؿحایی ىٍاًق ةَ ٌـتث قِؼی

از  ( ٪15) ىـاوی ؿِو. یاةغ روٌغ افؽایف  یًا رود ىی اٌحُار( Amis، 2002( )٪20 از ةيف) قِؼی ُـحٍغ  صاوؼ صال

 زيْيث از ٌييی از ةيف(. Mehta، 2001، Amis، 2002) اٌغ افحاده دام ةَ ىؽىً فلؼ در ٍُغ در روؿحایی و قِؼی زيْيث

 (. UNFPA، 2007)..ةا کكّرُای دیگؼ ةؼاةؼ اؿث  کكّرُا از ةـياری در فلؼ ظي زیؼ قِؼی

 جساری فؼمحِای زغیغ، افؼاد) دارٌغ كؼار قهّغ قغن  صانث در ُييكَ ظّد، ًتيْث واؿٌة ةَ قِؼقحاٌِا ، و قِؼُا

 جغييؼ صال در ىاُيث و فىا کٍحؼل ةا اغهب کَ ظكٌّث، و جٍف ةَ ىٍسؼ پّیایی ایً(. فؼمحِا و كغرت زغیغ اقكال زغیغ،

 ةِغاقحی ُای پػیؼی آؿيب ،(Grant، 2008) وْيف کار ةازار ُای ىّكْيث ةا قِؼی فلؼ. دارد ارجتاط پػیؼی آؿيب

(Begum and Sen، 2005 )فيؽیكی ٌااىٍی و (Henry-Lee، 2005؛ Perlman، 2003 )ةا جّان ىی و قّد ىی ىكعل 

 اكحنادی، جضّالت و اؿث وكّع صال در ؿؼّث ةَ قِؼٌكيٍی کَ زایی(. Mitlin، 2005)ىؼجتي ةاقغ   قِؼی جغييؼ زيْيث

 کَ زایی. ةؼد ٌعّاٍُغ ؿّد دٍُغ، اٌٌتاق جّاٌٍغ ةا ایً قؼایي  ظّد را  ٌيی کَ کـاٌی دٍُغ، ىی جغييؼ را اكحناد ؿاظحار

. ةگػارد جاديؼ زغؼافيایی ىٍاًق جيام ةؼ جّاٌغ ىی اكحنادی و ازحياّی اؿث ّّاكب ظكٌّث ةا ُيؼاه قغیغ ٌاةؼاةؼی و قكّفایی

 یا پاکـازی ىی جّاٌٍغ ةا ّخ ظّد  فلؼ، ةَ ةعكيغن ىكؼوّيث و صفٍ ةا جّاٌٍغ ىی ازحياّی و ؿياؿی اكحنادی، ؿاظحارُای

 ةا کَ اكحنادی رقغ اٌحُارات اؿاس ةؼ ؿؼّث ةَ قِؼی ىٍاًق کَ زایی در ىلاةم، در. ةاقغ( Tilly، 1999)آن "دوام"

 کٍغ. جؼغيب ّيّىی ةيياری یك ةَ را قِؼی فلؼ جّاٌغ گؼوُِای ىی رکّد ُـحٍغ رقغ صال در ٌغارٌغ، ىٌاةلث واكْيث

 

 ضهری فقر درک برای اجتماعی تحلیل ارزش -3

 زغؼافيایی جضهيم و جسؽیَ ىذال، ٍّّان ةَ. قِؼی ىِو اؿث  فىایی فلؼ ُای جهَ از ىا درك ةؼای ازحياّی جضهيم و جسؽیَ

َْ زاى در آٌِا جأديؼات و دٍُغ ىی جككيم را قِؼؿحان یا قِؼ  کَ کٍغ ىی فؼاُو را چيؽُایی آن دكيق جسؽیَ اىكان ازحياّی،

 و دارد اُييث کٍٍغ، ىی زٌغگی ظاص ُای ىضهَ در فليؼ ىؼدم چؼا ایٍكَ درك ةؼای ُا پّیایی ایً قٍاظث. را ةازگّ ىيكٍغ 
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 را قِؼی زغؼافيای ُای ٌُؼیَ ةؼظی ظالمَ 3.1 ةعف. ىاٌغه اٌغ  ةاكی فليؼ ُا ُيچٍان زىان ًّل در ىٍاًق ةْىی چؼا

 ةَ ؿپؾ 3.2 ةعف اگاه ؿازد. فلؼ( صفٍ و) ایساد و قِؼی دؼوت جّنيغ زغؼافيای رهدرةا را ىا جّاٌغ ىی ایً و کٍغ ىی ةؼرؿی

فىایی را  فلؼ ُای جهَ ىّرد در جفكؼ و  چارچّب ازحياّی را ةيان ىيكٍغ ، و ىكاٌی جضهيم و جسؽیَ جؼکيب اُييث  ظاص ًّر

 ُكغار قغه آوری زيِ ُای داده از قِؼی ىٍاًق درةاره فؼاواٌی ُای ةيٍی پيف ةَ ىا از  ،(3.3 ةعف) ٌِایث در. ارئَ ىيغُغ 

 ىؼةّط اًالّات ةَ ىفِّم ؿازی  و فِو زیادی ایساد کٍغ  جّاٌغ ىی ٌيؽ ازحياّی جضهيم و جسؽیَ کَ دُغ ىی ٌكان و دُغ ىی

 ىفيغ ةاقغ کيك ىيكٍغ .  فلؼ کاُف ةؼای ىٍاؿب ُای ؿياؿث ةؼای ایساد ةَ گٌَّ ای کَ قِؼی  ةَ

 اجتماعی علوم و یضهر جغرافیای 1.6

 ىاٌٍغ ازحياّی، رواةي قِؼٌكيٍی. دُغ ىی جغييؼ ٌيؽ را ازحياّی ىضيي ةهكَ فيؽیكی ىضيي جٍِا ٌَ قِؼی ىٍاًق جّؿَْ

 ةازار ةَ ورود ةؼای زٌان ةؼای ةيكحؼی آزادی ىذال) ىٍافِ اؿث ىيكً کَ قيُّای ةَ زٍؾ، ودایٍاىيك  ًتلاٌی  ُای ؿيـحو

 کَ ُياٌٌّر. جغييؼ ىيغُغ  ایساد کٍغ ،( ىِازؼ کارگؼان ةؼای قِؼوٌغی صلّق یا ٌيؼوی کار فليؼ  الىذ) ُای ُؽیٍَ یا  ،(کار

. فؼمث و كغرت زغیغ اقكال زغیغ، جساری فؼمحِای زغیغ، افؼاد: ُـحٍغ داةث ووْيحی در قِؼی ىٍاًق کؼدیو، ىكاُغه

 کَ - کٍٍغ پيغا جكاىم قِؼی ىٍاًق در اؿث ىيكً فلؼ ُای جهَ چگٌَّ ایٍكَ ىّرد در را ىا درك قغت ةَ جغييؼات ایً درك

 اقٍا ىيكٍغ . -دارد ارجتاط پػیؼی آؿيب جغييؼ صال در ىاُيث فىای و کٍحؼل ةا اغهب

 ىضيي ىذال، ةؼای. ؿّدىٍغ ایساد ىيكٌّغ  ُای ویژگی ةَ پاؿط در ةهكَ قٌّغ، ٌيی ایساد جنادفی مّرت ةَ قِؼُا اوال،

 ىـيؼُای جلاًِ صامهعيؽ، ُای دقث ُا، رودظاٌَ ؿّاصم) ىٌهّب ىضيٌی زیـث ُای ویژگی ةَ را قِؼ رقغ قِؼی، زیـث

 کاری فىاُای ایً اًؼاف در زيْيث دارد؛ كؼار ّؼوَ ظٌّط و ظام ىّاد ٌؽدیكی در مٍْث. دُغ ىی پيٌّغ( آًُ راه یا جساری

 ارزش قّد؛ ىی ىحٍّع و یاةغ ىی افؽایف قِؼی يثزيْ افؽایف ةا ركاةث جّؿَْ ىی ىيتاد ؛ ٌياز ةَ جّزَ ةا رفاه زيِ ىيكّد؛

 در کار و کـب ةا ىؼکؽ، از ىحيؼکؽ ُای صهلَ اىحغاد در را قِؼُا جّؿَْ جئّری، ایً. یاةغ ىی افؽایف اىالك ىانيات و زىيً

 اًؼاف در ُا صّىَ ؿيث ةَ زغیغجؼ و جؼ دتات ةا ىـكٌّی ىٍاًق و کٍغ ىی ایساد ىؼکؽی ىيحاز ُای ىضهَ ةا ُيؼاه ىؼکؽ،

 ٌؽدیك یا ىؼکؽی ىٌٍلَ یك در ظنّميات  کَ ٍُگاىی: و زاٌكيٍی اؿث  صيهَ فؼآیٍغ واؿٌَ ةَ ایً. گيؼد ىی قكم پاراىحؼ

 دیگؼ زاُای در صؼکث ةَ را دیگؼان و کٍٍغ، صؼکث ةَ قؼوع اؿث ىيكً كّىی ُای اكهيث ُای گؼوه از ةيً ىيؼود ، ىؼکؽ ةَ

 (.2006 يغٌؽ،گ) کٍٍغ ُغایث ُا صّىَ و قِؼ در

 ةغٌَ ی یك  قِؼٌكيٍی. قٌّغ ىی قٍاظحَ ٌاقٍاس و ىـحلم جؼ، ىغرن ُای ىكان ٍّّان ةَ اغهب قِؼی ىٍاًق دوم،

 ُيـایگی ُا  ایً صال ایً ةا. کٍغ ىی ایساد ُيـایگی ىحيایؽ  ازحياّی زٌغگی در ان چگانی  کَ کٍغ ىی فؼاُو را جئّری

 را ازحياّی جْاىم ؿٍحی ٌّع اؿث ىيكً ىِازؼ ىٍاًق ىذال، ٍّّان ةَ ٍغ،کٍ صفٍ را کّچك زّاىِ قعنيث اؿث ىيكً

 ىعحهف ُای ىضهَ ةَ و قٌّغ ىی ادغام ىعحهف ُای گؼوه زیؼا یاةغ، ىی کاُف جيایؽی چٍيً زىان، گػقث ةا. کٍٍغ صفٍ

 ،Wirth) گػارد ىی ادؼ ىَْزا ةؼ و دُغ ىی قكم را ظّد ةهكَ اؿث، زاىَْ ةيان جٍِا ٌَ قِؼٌكيٍی ةٍاةؼایً،. قٌّغ ىی زػب

1938، Giddens، 2006.) 

 کـی ةؼ ىانياجی ؿيـحو. اؿث وؿيِ ازحياّی ٌيؼوُای فىایی و ٌيادیً ٌيادُای دٍُغه ٌكان قِؼی ُای ىضيي ةٍاةؼایً

 ؿؼىایَ َک ةييَ، ُای قؼکث و ُا ةاٌك ةؽرگ، ُای قؼکث. ةـازد و کٍغ ازاره یا ظؼیغاری زایی را  ةحّاٌغ کَ گػارد ىی جاديؼ

 ىـحليو ًّر ةَ ٌيؽ دونحی ُای ؿازىان اىا. دارٌغ فؼایٍغُا ایً در زیادی كغرت کٍٍغ، ىی جاىيً را ؿاظحياٌی ُای پؼوژه ةؼای

 جّؿَْ آن در کَ ؿتؽ کيؼةٍغُای ریؽی ةؼٌاىَ و ّيّىی ىـكً و ُا زاده ؿاظث ةا قِؼی، زٌغگی ُای زٍتَ از ةـياری ةؼ

 ُای ىضيي قِؼی ىؼاکؽ(. Giddens، 2006) ىذال ٍّّان ةَ ظؼاب کٍغ  جاديؼ ىی گػارٌغ ،ان را  جّاٌٍغ ٌيی زغیغ ُای
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 و ىٍاًق ةؼظی در جيؼکؽ كغرت و دؼوت ٍّّان ةَ. ُـحٍغ كغرت اكحنادی و ازحياّی ُای ؿيـحو کٍٍغه ىٍْكؾ قغه، ایساد

 (.1973 ُاروی،) ُـحٍغ یگؼیكغ ةَ واةـحَ ازحياّی فؼآیٍغُای ایً. جضهيم و جسؽیَ ةَ را دیگؼان ُا، ةعف

 ویهـّن، ىذال) ازحياّی ٌُؼیَ از( ازحياّی ؿؼىایَ) ُا قتكَ جضهيم و جسؽیَ اول،. ایٍساؿث ىؼةًَّ  ازحياّی ٌُؼیَ

 و افؼاد پيٌّغ چگٌّگی. جؼؿيو کٍغ  جضؼك و ةلا ُای راه از را فلؼا فىایی اٌؽوای جا کٍغ ىی اؿحفاده( ةؼیگؽ فافچاىپ، پاجٍو،

 ةَ ىْيكث، از صيایث و( Tilly ىذال ٍّّان ةَ)  ُا ُّیث گيؼی قكم در ىِيی ٌلف جّاٌغ ىی ازحياّی ُای وهگؼ جْؼیف

 ُيسّاری در ىّرد  ىِيی ىـائم اؿث ىيكً ایٍسا در. کٍٍغه ایفا کٍغ  ىی جسؼةَ را دقّار زٌغگی کَ افؼادی ىيان در ویژه

 ظاٌَ دارٌغ، درآىغ کو افؼاد دیگؼ ّيغجا کَ کٍٍغ زٌغگی ىٍاًلی در ٌغدار جيایم فليؼ ىؼدم اگؼ. ةاقغ داقحَ ُيـایگان وزّد

 اٌّاع اىا ةاقغ، كّی اؿث ىيكً ؿعحی زىان در صيایث ةؼای ازحياّی ؿؼىایَ چيـث ؟ ازحياّی ؿؼىایَ ةؼای آن پياىغُای

 ةاقغ. ىضغود اؿث ىيكً ُـحٍغ فلؼ از فؼار ةَ كادر کَ ؿياؿی و ازحياّی ؿؼىایَ

 ةؼای. اؿث قغه جْتيَ ازحياّی رواةي در آٌِا ىضيي از افؼاد جسارب. ُـحٍغ ىفيغ ٌيؽ قيّل /ّغم قيّل ُای ٌُؼیَ دوم،

. قّد ىی داده جضّیم( آىّز داٌف-ىْهو ةييار،-دکحؼ كتيم از) ازحياّی رواةي در نؽوىا کهيغی ظغىات از ةـياری ىذال،

ٌيؽ ُييً  فؼٍُگی و ازحياّی ُای فؼٍُگ دیگؼ و ؿياؿی ادی،اكحن ُای صّزه ةَ ىؼدم ورود چگٌّگی ىّرد در کَ ُياٌٌّر

 ،Giddens ةَ) قِؼُا داظم در ٌاىؼئی گــث ظٌّط ٍّّان ةَ ُا كّىيث راؿحای در ةيكاری و كّىی ُای جٍف. گٌَّ اؿث

  یزٌغگ در ىِيی ٌلف قِؼ ریؽی ةؼٌاىَ. آیغ ةّزّد قِؼی ُای قّرش و ُا ظكٌّث ًؼیق از جّاٌغ ىی اؿث کَ( 2006

آن  ىيحّاٌٍغ ةؼ روی  ظاٌيان ةی افؼاد کَ جعث ظّاةی  ُای ٌييكث ىاٌٍغ) کٍغ ىی ایفا افؼاد زاىَْ  فليؼجؼیً ةؼای قِؼی

 ریؽی، ةا  ةؼٌاىَ ُای جالش اغهب،(. غيؼه و ُا پارك اب پاقی در ُای ؿيـحو ّيّىی، ُای جّانث ةّدن دؿحؼس در ةعّاةٍغ ،

 از آٌِا اٌحلال یا ظاص ىٍاًق در( روؿحایی ُای قِؼك یا ظاٌيان ةی افؼاد ىاٌٍغ) قِؼی فلؼ ةيكحؼ ىككانث دادن كؼار ُغف

 (اذیث و آزار و اظؼاج ىذال) قِؼ ةّده اؿث

 کَ روؿحایی، ىِازؼان جّؿي قغت ةَ اؿث ىيكً ایً. ىحفاوت اؿث  قِؼی ىٍاًق در ازحياّی جأديؼات کَ اؿث واوش

ؿاز،  و ؿاظث ٌلم، و صيم فؼوقی، ظؼده جسارت ىاٌٍغ ُایی فْانيث در ،قٌّغ ىی زػب قِؼی غيؼرؿيی ةعف در اغهب

 ٌيـث، رایر  ىعحهف ُای زىيٍَ در ىِازؼت ُای ُؽیٍَ و ىؽایا ىّرد در گيؼی ٌحيسَ. قّد  اصـاس داظهی، ظغىات و و جّنيغ 

 ىِازؼت از كتم جا کَ کـاٌی نىيا در صحی. کٍيغ درك را ىِازؼان ُای پّیایی کَ اؿث ىِو ؿؼیِ، قِؼٌكيٍی قؼایي در اىا

 ةَ اىؼ ایً صغ چَ جا ایً کَ  .قِؼی كؼار ىيگيؼٌغ  زيْيث فليؼجؼیً ىيان در اغهب روؿحایی ىِازؼان ٌتّدٌغ، وْيف ظيهی

 قِؼی زغؼافيای جسارب در کَ قّد ىی ىؼةّط ازحياّی ىضؼوىيث از ىعحهف اٌّاع و وْيف ازحياّی ُای قتكَ از جؼکيتی

 قّد. ىكعل ةایغ اؿث، قغه جْتيَ

 "تمرکس بر فقر " اجتماعی و فضایی ابعاد پیوند 1.3

 اةْاد ةَ را ظاص ىٍاًق فيؽیكی قؼایي کَ کؼد ىٌؼح را چارچّةی( 2004) (CPRC) فلؼ ىؽىً  جضليلات ىؼکؽ

 ىٍاًق در جٍِا ٌَ فىایی ُای جهَ ىاُيث قٍاظث ةؼای پيٌّغُا ایً جؼؿيو. قغه ارجتاط ىيغاد  جسؼةَ فلؼ ؿياؿی و ازحياّی

 دؿحَ  ةَ چارچّب ، کو  پحاٌـيم  ىٍاًق و افحاده دور ىٍاًق ةؼ ّالوه. اؿث ٌيؽ وؼوری  قِؼی ىٍاًق در ةهكَ افحاده دور

 دو ایً(. ةتيٍيغ را 1 زغول) کٍٍغ ىی اوافَ را " یكپارچگی وْيف " و "ىٍاًق کيحؼ ظّش قٍاس " زغؼافيایی، جضهيم ةٍغی

 جضهيم و جسؽیَ. گيؼد ىی ةؼ در را ظامی ىضؼوىيث زىيٍَ کَ دارٌغ كؼار فؼایٍغُایی ازحياّی جضهيم و جسؽیَ در آظؼ امٌالح

ُيچٍان  زىان ًّل در ىٍاًق ةؼظی چؼا کَ قّد ىكعل جا الزم اؿث  ُا پّیایی و ُا پؼوؿَ ایً ةؼای ةاز کؼدن   ازحياّی

 فليؼ ةاكی ىاٌغه اٌغ.
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 فلؼ فىایی ُای جهَ درك ةؼای ىفِّىی چارچّب یك: 1 زغول

 جّميف

فىایی  جهَ

  فلؼ

 "فلؼ ىحيؼکؽ ىككم" کهيغی ٍّامؼ

 ُای ویژگی جْؼیف

 اکّنّژیكی

زیؼ ؿاظث 

 وْيف 

 از) وْيف ٌِادُای

 (ةازارُا زيهَ

 ؿياؿی اٌؽوای

 و ٌّاصی

 ىٍاًق

 دورافحاده

 فامهَ)

 و امٌكاکی

 (ىكاٌی وْف

 قاىم جّاٌغ ىی

  ةانلّه ُای ىضيي

 کييٍَ ىاکـييو و

 ُای ُؽیٍَ. غةاق

 ةَ ظغىات و زیؼةٍایی

 ارائَ ىؼکؽی مّرت

 کهی ًّر ةَ. قّد ىی

 کو فْانيث  پحاٌـيم

 کكاورزی غيؼ ُای

 دور، راه از ُؼچٍغ

 از ىضافُث از ةؼظی

.  را کو ىيكٍغ  ركاةث

 ىـكٌّی ىٍاًق

 ىضم از دور قِؼی

 وْيف ارجتاًات ةا کار

 نضاظ از

 ىيكً زغؼافيایی،

 زيْيث جؼاکو اؿث

 دالیم ةا زیاد/  کو

 ةِؼه ةؼای ىعحهفی

 ىٍاةِ از ةؼداری

. ةاقغ داقحَ وزّد

 زغؼافيایی ىّاٌِ

 داىٍَ) اٌؽوا ةَ ىٍسؼ

 ُا، صّوچَ ُا،

 ىی...(  و ُا جاالب

 .قٌّغ

 ُای ُؽیٍَ

 ىٍسؼ ةاال زیؼةٍایی

 پایيً کيفيث ةَ

 وزّد ّغم یا

. قّد ىی ظغىات

 راه ُا، زاده ،

 اجناالت و آًُ

 ةَ ىٍسؼ رودظاٌَ

 ٌلم و صيم ؽیٍَُ

 قّد ىی ةاال

 پایيً اكحنادی جٍّع

 واةـحگی. رقغ فلغان و

 ىٍاةِ یا کكاورزی ةَ

 ُای ةعف کَ ًتيْی،

 کيحؼیً ةا درآىغ کو

 کار. ُـحٍغ دؿحيؽد

 دؿحؼس در کيی دؿحيؽد

 اقعاص ةَ ىْيّال: اؿث

 پایيً ىِارت ویا ةازده  ةا

ٌااىً قغم داده  و/ 

 فؼمث چٍغ. ىيكّد 

 وزّد ـحؼشگ یا اٌتاقث

 دارد

 فؼمث. کو جلاوای

 افؽایف ةؼای کيی ُای

 زّیی، مؼفَ ُا، ىِارت

 ةاال ظٌؼ. اّحتار دریافث

 گػاری ؿؼىایَ ةؼای

 ىيكً ازحياّی ؿؼىایَ

 اغهب اىا ةاقغ، ةاال اؿث

 یا ةؼد ٌيی ةيً از را فلؼا

 ةَ دؿحؼؿی جأىيً ةؼای

 .ٌيـث ىفيغ دیگؼ ىٍاةِ

 قغه صػف

 ُای صّزه اؿث.

 اغهب) ّچكک ٌـتحا

(. قغه جلـيو

 ؿياؿی دؿحؼؿی

 دنيم ةَ ةيكحؼ

 ركاةث کو ىضغود 

 ةَ مغاُا. اؿث

 ىی قٍيغه ٌغرت

 ظنّص ةَ قّد،

 یا كّىی اكهيث اگؼ

 ةاقغ ٌيؽ ىػُتی

 ىٍاًق

 پحاٌـيم کو

 ای صاقيَ یا

 ٌُؼ از)

 زیـث ىضيي

 (ىضؼوم

 وْيف ُای ىكان

 یا ؿاظحً ةؼای

 زاده ُا، جپَ: جّنيغی

 رودظاٌَ ُا، کاٌال ُا،

 اىكاٌات. ُا جعهيَ ُا،

 جغييؼ ةؼای ىضغود

 ُای ؿيـحو در فٍی

 ىٍاةِ جّنيغ ىتحٍی 

 اکّؿيـحو جٍّع

 زىيً ىٍاةِ ةاال،

 جعؼیب یا قكٍٍغه

. اكهييی جٍّع قغه،

 ُای ىضغودیث

 ةاران - ةيّفيؽیكی

 ظاك ىضغود، ُای

 داىٍَ وْيف، ُای

 ُای ُؽیٍَ

 رفِ  ةؼای ىحْغد

 اؿاؿی ٌيازُای

 آب، پٍاُگاه،)

 ٌلم، و صيم

 آىّزش ةِغاقث،

 در( پؼورش و

 کَ ُایی قِؼك

 ُای زیؼؿاظث

 فليؼ، ازحياّی و اكحنادی

 ؿؼىایَ زیاد، زيْيث

 ىانی و اٌـاٌی

ىِازؼان ظارزی یا .کو

 ىذتث پياىغُای داظهی ةا

اؿحْغاد  ةَ ةـحَ ىٍفی و

 قاىم. ىِازؼان ًتيْی 

 ُای ویژگی

 در ىْيّال ؿياؿی

 ٌيی گؼفحَ ٌُؼ

 آؿيب ةهكَ قّد،

 ىيكً ًتيْی ُای

 ادراکات ةؼ اؿث

 در افؼاد ازحياّی

 ؼجادي ىٍاًلی چٍيً
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. دار قيب ُای .ًتيْی

 ةَ پػیؼ آؿيب

 یزاةسای ظٌؼات،

 ٌااىً اغهب

 گؼدش. ُـحٍغ

 ةَ کو ٌلغی

 ٌحيسَ یك ٍّّان

. وری ةِؼه کو از

 ةَ واةـحگی

 پّنی، درآىغُای

 .ّيّىی یاراٌَ

 اؿث

 ةَ ىٍسؼ و ةگػارد رقغ ىؼاکؽ و فليؼ ىٍاًق

 و جتْيه ٌٍگ،

. قّد ٌاةؼاةؼی

 غيؼكاٌٌّی ىانكيث

 را پػیؼی آؿيب

 دُغ ىی افؽایف

 ىٍاًق

 کيحؼىٍحفِ 

 ٌُؼ از)

 ؿياؿی

 ىضؼوم(

 ىضيي جّاٌغ ىی

و یا  و کيحؼ ةانلّه  ُا

 قاىم ةـيار ةانلّه را

 پایيٍحؼی ؿٌّح. قّد

 و ُا زیؼؿاظث از

 جضّیم ، ظغىات،

 ةعف. ُا ؿعحی

 ؿؼىایَ از ظنّمی

 ىی ازحٍاب گػاری

 در زّیی مؼفَ کٍغ؛

 ظارج گػاری ؿؼىایَ

 ىٌٍلَ از

ةغون -ىحٍّع

 انگّی ىكعل 

 کيتّد

 ةؼای ظغىات

 غيؼ ؿاکٍان

 و رؿيی

 و غيؼكاٌٌّی

 ؿؼىایَ ُا، قؼکث

 کو، دونحی گػاری

 در ىذال ٍّّان ةَ

 ازحياّی صيایث

 اؿاؿی، ظغىات و

 گؼدش ةَ ىٍسؼ

 ظٌؼ. کو ٌلغ پّل

 کار ةازار از ؿلّط

 یا آؿيب ّهث ةَ

 ىؼگ

 ةَ ىضغود دؿحؼؿی

 کو، زيْيث جؼاکو ةازار،

 "ىاٌغه ةاكی" زيْيث

 پيؼ، -جتْيه اىيؽ اؿث

 ىْهّل، زّان، ةـيار

 .ةييار

 از صيایث ّغم

 جّؿي اؿحفاده ؿّء

 فلغان ىلاىات،

 ىی کَ ىؤؿـات

 صلّق جّاٌٍغ

 و صفٍ را قِؼوٌغی

 ةغون دٍُغ، جؼویر

 ایيٍی قتكَ

  ىٍاًق

 ةا وْف

 یكپارچَ

 ىؼجتي ةا فلؼ )

 نضاظ از و

 اكحنادی

 ىضؼوم(

  قاىم جّاٌغ ىی

 زیـث ىضيي

  ةـيار یا کو ةانلّه و

 فليؼٌكيً ىٍاًق

 ىٍاًق ةَ ىحنم و

ةؼوٌكِؼی،   و قِؼی

 ةاقغ

 ةغون-ىحٍّع

 ىكعل انگّی

 ُای فؼمث

 و رفث ةؼای ةغ

 ىِازؼت؛ یا آىغ

 ىضغود اًالّات

 ُا فؼمث ىّرد در

 .صلّق و

 ةَ مؼیش ًّر َة

 رواةي ًؼیق از ةازارُا

 یا اؿحذياری  اكحنادی

: اٌغ قغه وارد ركاةحی غيؼ

 و قغه جلـيو ُا ةازار

 .دارٌغ وْيفی ّيهكؼد

ی  صاقيَ

 ٌاپایغار، ؿياؿی ،

 و جلهب ىـئّنيث

. ؿياؿی اظحالفات

 در وْيف ٌيایف

 ؿياؿی ىساىِ

 ایً. اؿث ىِو قِؼی و روؿحایی ىٍاًق در اكحنادی و یكیفيؽ ُای جّاةِ  زیؼؿاظث صىّر ُيچٍيً و ىضيٌی قؼایي 

 اؿث ىيكً کُّـحاٌی ؿعث ىٍاًق در گػاری ؿؼىایَ ىذال، ٍّّان ةَ. قٌّغ ىی جلّیث و ىؼجتي قغت ةَ اغهب ُا ویژگی

 و پّقف روی ةؼ ظاص ًّر ةَ ّيّىی ىٍاةِ جعنيل ةَ ىؼةّط ؿياؿی جنيييات. کو ةازده ةا ةاقغ، دقّار و جؼ گؼان

 ىضيٌی، زیـث ُای قّك ةؼاةؼ در ىضافُث ةؼای ایيٍی ُای قتكَ صحی و کاری ُای فؼمث ُا، زیؼؿاظث ةَ ؿحؼؿید
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 اونّیث و - اؿث قغه ریؽی پایَ ازحياّی رواةي اؿاس ةؼ زغی ًّر ةَ جنيييات ایً. گػارد ىی جاديؼ ظككـانی و ؿيم ىاٌٍغ

 .ٌيـحٍغ ىانی ىالصُات اؿاس فلي ةؼ  ىـهيا گػاری، ؿؼىایَ ُای

 ةؼای ؿياؿی فكار ىسيّع، در و ُـحٍغ پؼزيْيث روؿحایی دورافحاده ىٍاًق از ةيكحؼ ًتيْحكان واؿٌَ ةَ قِؼی ىٍاًق

 وزن اؿث ىيكً ُـحٍغ، ىحيؼکؽ فليؼ ىؼدم کَ ىٍاًلی در ؿياؿی صال،ٌيایف  ایً ةا. ةاقغ كّیحؼ اؿث ىيكً گػاری ؿؼىایَ

 ُا ؿازىان و ىّؿـات ةَ ةـيار وْيفی دؿحؼؿی قِؼی افؼاد فليؼ  از ةـياری. قغ ةا ىضغود ةـيار و ةاقٍغ ٌغاقحَ زیادی

 .دارٌغ

 پؼ قِؼی ىٌٍلَ یك» ٍّّان ةَ آن جؼیً ؿاده در کَ اؿث، ىْادل «زاغَ» ٍّّان ةَ ىؼدىی ذًُ در اغهب قِؼی فلؼ

 جؼاکو ةا زاغَ  ةٍاةؼایً. (UN-HABITAT، 2003b) قّد ىی جْؼیف «غيؼىحْارف ىـائم و ىـكً ةا قغه قٍاظحَ زيْيث

 در ُـحٍغ، ىكاٌی و فيؽیكی اةْاد اول، ىْيار قّد دو ىی ىكعل. "ژونيغگی" و ؿازه؛ ُا  و ظغىات کو اؿحاٌغاردُای ؛ ةاال

 از جّاٌغ ٌيی قِؼی فلؼ فىایی یا فيؽیكی اةْاد کَ کٍغ ىی اؿحغالل ىلانَ ایً. اؿث رفحاری یا ازحياّی اةْاد ؿّم، کَ صانی

 و ؿياؿث ًؼیق از ظاص ىٍاًق چگٌَّ و کَ چؼا گػارد ىی جاديؼ ىّوّع ایً ةؼ ٌيؽ زّاىِ اةْاد کَ چؼا قّد، زغا عازحيا

 ًّر ةَ و ُـحٍغ  افؼاد فليؼجؼیً زاغَ ُا ازىيان ؿاکٍيً. قٌّغ ىی گؼفحَ ٌادیغه یا قٌّغ ىی گػاقحَ کٍار گػاری ؿؼىایَ

 کَ قّد ىی ةاّخ كغرت، رفحً ةيً از و ازحياع از ىضؼوىيث. اٌغ قغه مادغا جؼ وؿيِ قِؼی ُای فؼمث و زاىَْ ةا وْيف

  ىاٌغٌكان ؿعث ةاقغ. زاغَ ُا زٌغه در ؿاکً افؼاد

 دارٌغ جيایم گغاٌكيً ىؼکؽی قِؼ  ىٍاًق ىذال، ٍّّان ةَ. ُيپّقاٌی دارد اقحغال انگُّای ةا فلؼ فىایی و ازحياّی اةْاد

 ةازار در جتْيه. قٌّغ ىكعل ظغىات، و کاالیی قغن اٌـان ةؼ ّالوه کار، ةؼای ركاةث از ةاالیی ؿٌش و زیاد   ةا زيْيث  کَ 

 ةؼ آقكار جتْيه ةا ؿاکٍان. قّد ىی جسؼةَ رؿيی غيؼ ُای قِؼك دیگؼ و ؿاکٍان  زاغَ ٌكيً ُا  گغاُا ، جّؿي اغهب کار

و  ةغٌام ةاقغ  ىعغر ىّاد زؼم یا و اؿهضَ از ةاالیی ُا ةعاًؼ ؿٌش قِؼك اگؼ ظنّص ةَ قٌّغ، ىی ىّازَ آدرؿكان اؿاس

 ایً. دٍُغ ارائَ کارفؼىایان آن را ةَ رؿيی ًّر ةَ ظّد، اكاىث كاٌٌّی ىضم  غيؼ و رؿيی غيؼ ىاُيث دنيم ةَ ٌحّاٌغ اغهب فؼد 

 .دُغ ىی رخ قِؼی زیؼةٍاُای در گػاری ؿؼىایَ افؽایف رغو ّهی جتْيه اقكال گٌَّ

 یا وْيف ُای دؿحؼؿی ایً، کٍار در. را فؼاُو ىيكٍغ  ىؼکؽی و ىضهی ظغىات ىّرد در وْيف ادّاُای ؿياؿی اٌؽوای

 ىّكْيث در را قِؼی فلؼا آن از پؾ و ةاقغ داقحَ ُيؼاه ةَ را ةاال ای ىْاىهَ ُای ُؽیٍَ جّاٌغ ىی ةازار ٌِادُای ةَ ٌاىٌهّب

 ةؼ - ؿياؿی و اكحنادی - ازحياّی ىضؼوىيث کَ ٍاًلیى در جّاٌٍغ ىی "فليؼ ىكاٌِيا" ةٍاةؼایً،. کٍغ ىی ظارج فلؼ از وْيف

 .ةاقغف جْؼیف  قّد ىحيؼکؽ زغؼافيایی ىٍاًق در - زٍـيث یا ُّیث زةان، اؿاس

 بسترسازی داده های ضهری  1.1

 ازحياّی و فىایی ُای زٍتَ کٍغ، و روقً را قِؼی دیٍاىيك جّاٌغ ىی ازحياّی جضهيم و جسؽیَ کَ ُـحيو آن قاُغ ىا

 ُای گيؼی ٌحيسَ کَ ًّری ةَ اؿث، ىفيغ قِؼی ُای داده ةـحؼؿازی  ةؼای ُيچٍيً. دُغ پيٌّغ را ةِو  رازىغتد فلؼ

 .گيؼد ىی مّرت ؿياؿث ةؼای فلؼ قِؼی انگُّای ىّرد در ىٍاؿب

 ؿثؿيا ُای پاؿط اىا قّد، گؼفحَ کَ ٌادیغه  اؿث دقّار و اؿث ىكاُغه كاةم اغهب ةؽرگحؼ قِؼی ىٍاًق در فلؼ ووْيث

 قِؼی آوری زيِ ُای داده روی ةؼ ىْيّال ؿياؿحگػاری. اؿث پيچيغه ٌاىؼئی اًالّات و غيؼكاٌٌّی ىـائم ةا ّيّىی ُای

 اًالّاجی چٍيً. دُغ ىی كؼار "قِؼی" ىهی ٌيایَ یك در را قِؼی کّچك و ىحّؿي ةؽرگ، ىؼاکؽ آن، کٍار در و اؿث، ىحكی

 .کٍغ ىی پٍِان قِؼی را  ٌاةؼاةؼی ةاالیی ؿٌش و اكحنادی دیٍاىيك در جّزَ كاةم ُای جفاوت
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 ىٍاًق در کهی ًّر ةَ ایً اىؼ . اؿث   دقّار جضليلی  ُای زيْيث ىيان در ُا داده آوری زيِ ذاجی  ىككم ایٍسا در

 اًالّات و جؼ آؿان آوری زيِ کَ قّد ىی فؼض اغهب کَ زایی قِؼی، ىٍاًق در کيحؼ اىا اؿث، قغه قٍاظحَ افحاده دور

 ةَ) ىّكث وزّد دارد   ُای ظاٌَ یا و رؿيی ُای آدرس ةغون افؼاد ةَ دؿحؼؿی ةَ ٌياز ةٍاةؼایً  ..اؿث وزّد دارد  جؼ يقدك

ظّاةيغن در قب ةَ ًّر  ةؼای ُا اجاق ازاره ةـحگان، ةا ىاٌغن ىّكث یا غيؼكاٌٌّی ىِازؼان ظاٌيان، ةی زيْيث ىذال ٍّّان

 ُا، زةانَ قِؼ ىذال ٍّّان ةَ) کٍٍغ ىی زٌغگی ی غيؼكاٌٌّی ُا ىضهَ یا ُای ظاٌَ رد کَ کـاٌی ُيچٍيً و( غيؼه و ؿاّحی 

 .قّد ىی ٌاىؼئی ؿياؿحگػاری ُا  داظم در قِؼی فلؼ جؼجيب، ُييً ةَ(. قِؼی اًؼاف ىضيي یا و زاغَ ُای ظيهی قهّغ 

 ةا ىؼجتي ُای ُؽیٍَ کَ مّرجی در قِؼی فلؼ ظي اول،. اؿث فلؼ گيؼی اٌغازه چگٌّگی ةَ ىؼةّط دیگؼ ُای ىضغودیث

 ةـيار ُای ُؽیٍَ ةا قِؼی ىٍاًق. ٌكٍغ، وتي را قِؼی ىٍاًق در فلؼ ّيق اؿث ٌكّد ىيكً ىضاؿتَ درؿحی ةَ زٌغگی

 ازاره ىذال، ٍّّان ةَ. قٌّغ ىی ىكعل( ةاقغ آزاد روؿحایی ىٍاًق در اؿث ىيكً کَ) اؿاؿی ظغىات و  کاالُا ةؼای ةاالجؼی

 ةؼای كييث قاظل اٌحعاب(. Mitlin، 2005) دارد پؼداظث ةَ ٌياز اؿاؿی ظغىات جيام و اؿث ؼوریو ُؽیٍَ یك زىيً

 قِؼی ىٍاًق در جّاٌٍغ ىی ُا كييث(. Kedir، 2005) اؿث جّزَ كاةم قِؼی فلؼ ؿٌش گيؼی اٌغازه در فلؼ ظي جْييً

 و ظنّمی دٍُغگان ارائَ ةَ واةـحَ صغ از ةيف و ّيّىی ظغىات فلغان دنيم ةَ ُا زيْيث فليؼجؼیً زیؼا ةاقٍغ، ىحغيؼ

 .کٍٍغ ىی زٌغگی مؼف را ةيكحؼی ةـيار ُای ُؽیٍَ ، غيؼىساز

 جفاوت اؿث ىيكً قِؼی ىٍاًق در ظغىات و ىـكً ةَ دؿحؼؿی ىالصَُ كاةم ؿٌّح در آٌچَ واوش اؿث ایً اؿث کَ

 ىی زٌغگی داکا در ظّد ُای ظاٌّاده ةا کَ كاُا راٌٍغه گان  ریك ىيان در کَ رؿغ ىی ٌُؼ ةَ .قّد پٍِان جّزِی كاةم ُای

 گاز ةِؼه ىيسّیٍغ ، اىكاٌات از ٪52 ةؼق دارٌغ ،  ٪90 ىذال، ٍّّان ةَ اؿث) ىٍاؿب ةـيار قِؼی اىكاٌات ةَ دؿحؼؿی کٍٍغ،

 ةا(. ٌغ زغاگاٌَ دار آقپؽظاٌَ ٪61 و جعحعّاب ٪99 صيام ُـحٍغ ، اىكاٌات دارای ٪78 قيؼیً داٌغ ، آب ةَ دؿحؼؿی 62٪

 ،Begum and Sen) آقپؽظاٌَ اىكاٌات و ةِغاقث آب، ویژه ةَ ُـحٍغ، ٌاکافی ةـيار و ىكحؼك اىكاٌات از ةـياری صال، ایً

 وزّد فلؼ ىضاؿتَ چگٌّگی ةؼای جّزِی كاةم ىفاُيو  اُييث ةاقغ  ، کو ُا ُؽیٍَ ایً ةؼای كييث ُای قاظل اگؼ(. 2005

 .دارد

 ىذال، ٍّّان ةَ. ىّرد جّزَ كؼار ٌييگيؼد  غانتا ٌيؽ ُـحٍغ قِؼی فليؼ ؿاکٍيً ىعنّص کَ قِؼی جّزَ كاةم ُای ُؽیٍَ

Conticini (2005 )َّّداکا در ىستّرٌغ ظياةاٌی کّدکان کَ کٍغ ىی ىكعل را( رقّه) ٌكغه دتث ُای ىانيات از ای ىسي 

 کارکٍان و ایـحگاه و پاؿغاران پهيؾ، ،(زاىَْ رُتؼان) ُا ىاجتتان ،(ىافيا اّىای) ىـحاٌان ةَ پؼداظث زيهَ از ٌيایٍغ، پؼداظث

 اٌسام ٍُگام در صحی پـؼان، ةَ ٌـتث ةيكحؼی ىانيات کَ دادٌغ گؽارش دظحؼان. دارد وزّد زٍـيحی ةْغ یك ُيچٍيً ارقغ

 .پـؼان ةؼای درمغ 50-30 ةا ىلایـَ در ، ظّد درآىغ درمغ 60 جا 50 ىكاةَ  ىيغٍُغ ، از  کار

 در دیگؼ ةار یك. اؿث دقّار ; ىْيكث ةاقغ، ةاالجؼ ّيّىا قِؼی ىٍاًق در اؿث ىيكً درآىغ کَ صانی در ایً، ةؼ ّالوه

 جالش صال، ایً ةا. رای افؼاد فليؼ  ورود ةؼای ىضغود ةـيار ىّاٌِ ةا یكی اؿث، ىِو ىْيكث گؽیٍَ یك ریككا، کكيغن داکا،

 گػقث ةا. رود ىی اٌحُار چٍيً  جغػیَ ؿّء و فليؼ افؼاد از صال ّيً رد و ةاال اؿث،  ىْيكث ایً صفٍ ةؼای ٌياز ىّرد فيؽیكی

 Begum and) یاةغ ىی کاُف صّادث، ایساد و کاری ُای ىضغودیث وری ةِؼه چٍيً فيؽیكی ادؼات ظاًؼ  ةَ درآىغ، زىان،

Sen، 2005 .)َی دارٌغ انتحَ ٌَ ةَ ظاًؼ کار جيایم ةَ پيچاٌغن روزُای  ٍُغ، اصيغآةاد، در ةٍغر کارگؼان جؼجيب، ُييً ة

 دیغه قِؼی ىؼاکؽ در کار قغت پّیای ادؼ(. see Grant، 2004) ظـحگی دنيم ةَ   قّد، ىی ادّا اغهب کَ ُياٌٌّر جٍتهی 

 "فؼاگيؼ رقغ" یا "فلؼ زدایی  رقغ" ُای ةضخ ىّرد در ویژه ةَ گيؼد، كؼار جّزَ ىّرد قِؼی فلؼ ُای ةضخ در ةایغ و قّد ىی

 ةَ اىا ُـحٍغ، قِؼی فىایی فلؼ ُای جهَ در ىهی جنّیؼ از ىِيی ةعف اصحياال ٌيؽ کّچك ُای قِؼك گؼچَا ٌِایث، در
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 .قّد ىی ىضـّب ىٌٍلَ یك ایً و کٍٍغ ىی ةٍغی جلـيو روؿحایی و قِؼی ؿاده ةٍغی ًتلَ از فؼاجؼ را ُا داده ٌغرت

 را آن در قغه ةيٍی پيف ىّارد از ای ٌيٌَّ و کٍغ ىی ةؼرؿی را فىایی فلؼ قِؼی اةْاد از ةؼظی دكيق زؽئيات زیؼ ةعف

 .آورد ةغؿث را ُا ؿياؿحگؽاری  ةَ پاؿعگّیی چگٌّگی ىّرد در ُا گيؼی ٌحيسَ از ةؼظی ایٍكَ از كتم دُغ، ىی ارائَ

 

 

 توسعه حال در کطورهای در ضهری فضایی فقر های تله -4

 ٌلم، و صيم ىـيؼُای در قِؼی، فليؼٌكيً ىٍاًق رد ىذال) دارٌغ وزّد قِؼی ىٍاًق در قِؼی فىایی فلؼ ُای جهَ

 آوری زيِ در را آٌِا کَ ةاقٍغ، غيؼكاٌٌّی یا رؿيی غيؼ دارٌغ جيایم ىكاٌِایی  چٍيً(. غيؼه و قِؼ آقغال داٌی  صّىَ، ىٍاًق

 جيایم قِؼی یفلؼا. قّد ىی قٍاظحَ رؿيی گيؼی جنييو فؼایٍغ در کيحؼ ةٍاةؼایً و ؿازد ىی ٌيایان کيحؼ رؿيی ُای داده

. اؿث ىضغود ّيّىی ظغىات و رؿيی غيؼ اقحغال اؿث، کو آن ىحّؿي درآىغ کَ کٍٍغ زٌغگی ىضؼوم ُای ىضهَ در دارٌغ

 فىایی فلؼ ُای جهَ. اؿث ىكعل ٌيؽ اؿث، قغه ىضغود کاری ُای فؼمث ةَ پيٌّغُایی آن در کَ قِؼ، صّىَ در اكاىث ىضم

 اؿث، داده رخ اكحنادی غيؼ  یا و کو اكحنادی رقغ کٍار در قِؼٌكيٍی کَ زایی قّد، یافث ىهی ؿٌش در جّاٌغ ىی ٌيؽ قِؼی

 زیادی جْغاد: اؿث ىؼجتي فلؼ ةا زاةسایی ةا ارجتاط در ؿؼیِ قِؼٌكيٍی. پٍاٍُغگان ىؼاکؽ و ىحّؿي و کّچك قِؼُای در ىذال

 اؿث. ٌكغه آىاده ُسّم ةؼای اغهب ىٍاًق رٌغ؛در آن ٌغا چٍغاٌی ىانكيث و رؿٍغ ىی ىٌٍلَ ةَ دیغه آؿيب اغهب ىؼدم از

 ىـكً رؿيی غيؼ ووْيث: ةّدن رؿيی غيؼ ىذال. ٌغارد وزّد یكٍّاظحی از فلؼ جنّیؼ کَ ةاقيغ داقحَ یاد ةَ کَ اؿث ىِو

 گػاری َؿؼىای ةؼای ىؼدم جيایم جّاٌغ ىی اظؼاج جِغیغ زیؼا کٍغ، زهّگيؼی وری ةِؼه از جّاٌغ ىی قِؼی فلؼای از ةـياری ةؼای

 در جّاٌغ ىی ىلؼرات کيتّد ایً دارد، وزّد ىضهَ یك در غيؼّادی جؼاکو کَ زایی در صال، ایً ةا. کٍغ ىِار را ُایكان ظاٌَ در

 ةعف ىاداگاؿكار، در. کٍغ پكحيتاٌی ازحياّی ؿؼىایَ جككيم و ىِو ُيتـحگی ُای قتكَ از ظاص، قؼایي در یا زىان ُيان

 ىی فؼوش آن را  ىضهَ در و ظاٌّادگی کار ىيكٍٍغ ةَ ًّر  کٍٍغ، ىی کار ُایكان ةيؼون از ظاٌَ رؿيی غيؼ کارکٍان از ةؽرگی

 ىضهَ در کَ دارٌغ جيایم رؿيی غيؼ ؿاکٍان ایٍسا، در. اؿث ىٍفی ىادی فلؼ ةا رؿيی غيؼ اكاىث پؼو، در ىلاةم، در. رؿاٌٍغ

 Herrera and) گيؼٌغ كؼار جساری ىؼکؽ ىٍاًق در شفؼو ٌلاط از دور اٌغ، قغه جاؿيؾ اظيؼا کَ ای دورافحاده ُای

Rouband، 2003.) 

 ةَ ىؼةّط ىضهی ىككانث ظاص ةا ًّر ةَ اؿث ىيكً قِؼی فلؼا. اؿث یافحَ جكاىم زىان ًّل در فلؼ فىایی جهَ ًتيْحا،

 اىا کٍٍغ، ةَجسؼ اؿث، ىحفاوت کّچك قِؼُای و قِؼی صّىَ ىؼکؽی قِؼ ، ٌكيً گغا ُای ةعف از ظّد  کَ اكاىث ىضم

 ةایغ پایَ ریؽی قّد ، کَ ازحياّی رواةي ةَ ىـحليو ًّر ةَ ٌيؽ جيایؽ ایً ،(3 ةعف) قّد ىی ةضخ ةاال در کَ گٌَّ ُيان

 وزّد ةَ ىٍاًق ایً ؿاکٍان ىيان در را فلؼ و قٌّغ ىی ىؼةّط قِؼی زٌغگی ُای پيچيغگی ةَ ّييلا کَ ّّاىهی. اؿث ىؼجتي

 ةؼ روی ایٍكَ چَ کـی ُـحيغ و کسا زٌغگی ىيكٍيغ جاديؼ ىی گػارد قِؼی فلؼ جسؼةَ. آورد ىی

 ةا ارجتاًف و ىضهی اكحناد وری ىلياس ةِؼه و دارٌغ جفاوت زیاد قغت ةا پایغاری  و اكحنادی جٍّع نضاظ ةَ قِؼی ىٍاًق

 ىغیؼیث ةؼای زیادی ثاُيي دارای قِؼ اٌغازه. اؿث کٍٍغگان ىنؼف از ةاالجؼی غهُث ةَ پاؿعگّیی ةؼای ظارزی ةازارُای

 ىحفاوت ةـيار ىِو، ؿياؿی یا زيْيحی قِؼُای یا پایحعث، قِؼُای ىذال، ٍّّان ةَ. اؿث قِؼی اكحنادی پایغاری و قِؼی

 ىذال اؿث، ىحفاوت ٌيؽ زغؼافيایی فىاُای در اكحنادی ُای پّیایی ةؽرگحؼ، قِؼُای در. کٍٍغ ىی ّيم کّچكحؼ قِؼُای ةا

 ىؼکؽی قِؼ و ىضيي اًؼافف. ٌكيً گغا ُای ةعف ةيً
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کَ  صانی در کٍٍغ، ىی جسؼةَ را( ىٍفی و ىذتث)ُيـایگی كّیحؼی   ادؼات اصحياال ةاقٍغ، ىی جؼ ُيگً ىضهَ ُا  زىاٌی کَ 

 در. کؼد ىكاُغه رؿيی غيؼ کار ىّرد در جّان ىی را ایً از ٌيٌَّ یك. دُغ ىی کاُف ایً پّیایی را ةيكحؼ ىضهی اظحالفات 

 ٌحيسَ ایً. ةاقغ ىؼجتي فلؼ از فؼار و ىذتث اوٌؼاب ةا جّاٌغ ىی قِؼی ىضهَ یك در ةّدن غيؼىانی از ةاالیی غهُث ىاداگاؿكار

 ُـحٍغ زغا ُو از ةيكحؼ رؿيی غيؼ کارکٍان پؼو، در ىلاةم، در. اؿث ازحياّی ؿؼىایَ و كّی ُيتـحگی ُای قتكَ از ةعكی

 و اؿث دقّار ىضغوده ةّدن ُيگً ىّرد در گيؼی ٌحيسَ(. Herrera and Rouband، 2003) دچاراٌغ ىؽىً فلؼ ةَ و

 .ةاقغ جّاٌغ ىِو  ىی زىان ًّل در فىایی فلؼ جككيم ش ةؼای  فِو چگٌّگی اةْاد اىا جضليلات در ىّردش کيحؼ اؿث ،

 در گػاری ؿؼىایَ کاُف. اؿث ٌاپػیؼ ازحٍاب اكحنادی ىككالت دارای کكّرُای در اغهب ّيّىی ُای ُؽیٍَ کاُف

 در. آب را کاُف دُغ  جاىيً جّاٌغ ىی ىككم ظنّص ةَ. اؿث ةؼده ةيً از کهی صانث ةَ را قِؼُا آفؼیلایی، قِؼی زیؼةٍاُای

 آقاىيغٌی آب ظؼیغ قّد، ىی جتغیم ظنّمی ةعف یا( ُا زؼیان ُا، دره) آزاد ىٍاةِ ةَ اغهب قِؼی فق ر آب، ىضغود ىٍاًق

 را ظّد وكث از زیادی ةعف دظحؼان و زٌان غٍا، ،Kumasi در. ةاال اجفاق ىی افحغ ارةـي ُای كييث ةا اغهب فؼوقٍغگان، از

ةؼای  روز در ؿفؼ دو صغاكم زٌان ،(زاىتيا) چاوااىا در 1992 ؿال در(. Grant، 2004) کٍٍغ ىی آب ذظيؼه و آوری زيِ مؼف

 ةؼای کيحؼی ةاّخ ىيكّد آٌِا زىان  یًا(. Moser، 1996) کكيغ ًّل ؿاّث یك از ةيف ؿفؼ ُؼ و رؿيغن ةَ اب داقحٍغ 

 ىكان ةَ صؼکث ىاٌِ ىٍاةِ فلغان. قّد ىٍسؼ را ىضهَ ةؼ ىتحٍی ىضؼوىيث جّاٌغ ىی و داقحَ ةاقٍغ  درآىغ جّنيغ ُای فْانيث

( ْيفو صحی) درآىغ ىٍاةِ از دور کَ ٌغارٌغ جيایم اغهب ؿاکٍان گيؼٌغ، كؼار دؿحؼس در ىٍاةِ اگؼ صحی و قّد ىی جؼ اىً ُای

 .قٌّغ جاؿيؾ قغه صيایث ىٍاةِ و

 یا اؿث ىيكً کَ ًّری ةَ قّد، ىی ىحْادل  ازحياّی رواةي و زغؼافيایی ّّاىم از ای ىسيَّّ ًؼیق از ُيـایگی ادؼات

 ةَ کَ کٍغ ىی قٍاؿایی را ُيـایگی ؿٌش ةَ ىؼةّط ىـائم از جْغادی 1 زغول. قّد فلؼ ىٍسؼ ُای جهَ ةَ  ىيكً ٌيـث

 ّاىم یك زغؼافيا ،  ىاداگاؿكار در کؼدیو، ىكاُغه کَ ُياٌٌّر. دارٌغ ُيپّقاٌی و ىؼجتي اؿث  ىٍفی یا ىذتث ادؼات ایساد

 دؿحؼؿی دنيم ةَ فلي اىا ،(Herrera and Rouband، 2003) اؿث غيؼرؿيی کارگؼان ةؼای وری ةِؼه صفٍ در ىذتث

 در جسؼةَ ایً ظاٌَ اىا  در گػاری ؿؼىایَ پػیؼ، اٌٌْاف ًىـك ُای ؿياؿث و كّی ازحياّی ؿؼىایَ ىضهی، ةازارُای ةَ ىذتث

 .ةّد ىحفاوت ةـيار پؼو

 ةَ ىضنّل ةؼای ىضهی ةازارُای ةَ آؿان دؿحؼؿی ةاّخ  اغهب و رؿاٌغ ىی صغاكم ةَ را جّنيغ ُای ُؽیٍَ در ظاٌَ ّيهيات

 كاٌٌّی غيؼ و رؿيی غيؼ ووْيث ًؼیق از اٌغجّ ىی اىؼ ایً(. Grant، 2004) ىّاد اونيَ ىضنّل ىيكّد  ةؼای و رؿيغه  پایان

 اؿاؿی ُای زیؼؿاظث فلغان ةا یا و( اظؼاج ةَ جِغیغ مّرت در ٌيـحٍغ ُا ظاٌَ در گػاری ؿؼىایَ ةَ ىایم کَ افؼادی) ىـكً

 ىاٌٍغ دیگؼ ّّاىم اىا اؿث، ىِو ةـيار ةازار ُای فؼمث درك ةؼای ظّب زغؼافيایی ىّكْيث از ةيً ةؼود. ( غيؼه و آب ةؼق،)

 صّزه ُای  زىان، ًّل در. ی دُغ  فؼار فلؼ از و ىحْادل کٍغ  را ُيـایگی وری ةِؼه جّاٌٍغ ىی ٌيؽ كّی ازحياّی ؿؼىایَ

 و ىضؼوىيث روصی ادؼات ىذال، ٍّّان ةَ. گػارد ىی جاديؼ ىٍاًق جيام در اصحياال قغه و  جؼ ّييق ّهيث ىٍفی یا ىذتث

 ةگيؼٌغ، كؼار ظكٌّث و زٍایث ىْؼض در اگؼ و کٍٍغ ىی ایفا ىِيی ٌلف ظاٌّادگی و فؼدی ىىاىيً صفٍ در ىغاوم ٌااىيغی

 ىّرد قِؼی ىعحهف قؼایي در را ُيپّقاٌی پّیایی ایً ىا زیؼ در. ةاقٍغ داقحَ ُا ىضهَ ةؼ ای گـحؼده جاديؼات جّاٌٍغ ىی

 صّىَ ىؼکؽی قِؼ ، ٌكيً گغا ُای عفة یٍْی قٌّغ، ىی ىحيؼکؽ آن در فلؼ وؿيِ ُای زاةسایی کَ دُيو ىی كؼار ةؼرؿی

 .پٍاٍُغگان ىؼاکؽ و ىحّؿي و کّچك قِؼُای قِؼ،

 کَ اؿث وؼوری ایو، دیغه کَ ُياٌٌّر اىا، اؿث، اؿاؿی ظغىات ةَ کافی دؿحؼؿی دارای اغهب قِؼ داظهی اكاىحگاه 

 کَ ُـحٍغ، ٌااىً و غيؼكاٌٌّی الاصحيا ظغىات ارجتاًات. اؿث ٌاکافی زغی ًّر ةَ اغهب دؿحؼؿی کيفيث کَ کٍيو جنغیق

 ظاٌّارُا کَ زایی ىاٌٍغ؛ ىی ةاكی فلؼ در اصحياال دؿحؼؿی ةغون افؼاد یا ُا ظاٌّاده. قّد ىی ىعحم ىلاىات جّؿي اغهب
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 ،CPRC) ةيكحؼ ىيكّد قِؼی ىٍاًق در زيْيث رقغ روٌغ و یاةغ ىی کاُف دؿحؼؿی كاةهيث و کيفيث دارٌغ، دؿحؼؿی

 ظنّمی ةعف دٍُغگان ارائَ از ةاالیی ةـيار ُای كييث در آب ّؼوَ یا و ّيّىی آب قيؼُای از ظاٌّارُا از ةـياری(. 2004

 جّانث ىذال ٍّّان ةَ) اٌغ گؼفحَ كؼار ٌگِغاری و اؿحفاده ىّرد صغ از ةيف ةِغاقحی جأؿيـات ىكاةَ، ًّر ةَ. کٍٍغ ىی اؿحفاده

 زایآن از  ةَ و را رّایث ٌييكٍٍغ  ىؼکؽی قِؼ ىلؼرات ٌكيً گغا ُای ةعف در ىضؼوم ُای ىضهَ در ىؼدم از ةـياری(.ّيّىی

 ؿالىحی ظٌؼات و غهيٍ اؿث  جؼاکو پؼ ُای ىضهَ در  ةاز فاوالب. کٍٍغ ىی اؿحفاده زةانَ دفِ ةؼای ىعؼةی و کيفی ُای روش

 رفاه زاغَ ُا دارد. و ؿالىث ةؼ جّزِی كاةم جأديؼات ایً. اؿث قغیغ ةـيار

 و ةِغاقث ةؼ ّالوه ىذال، ٍّّان ةَ. دُغ ىی ارائَ را ای ىضهَ ُای پػیؼی آؿيب و جِغیغات از ظامی ٌّع فيؽیكی قهّغی 

 ىی قؼوع زيْيث از پؼ کٍحؼل و  كاةم غيؼ ُای ٌاصيَ در ؿّزی آجف کَ ٍُگاىی. اؿث زغی جِغیغ یك ؿّزی آجف ایيٍی،

. کٍٍغ جؼ  فليؼ و ظاٌيان ةی افؼاد را  ةؼوٌغ، ةيً از جّاٌٍغ ىی اٌگیظ ُای دارایی. ةتؼٌغ ةيً از را آٌِا کَ اؿث ؿعث ةـيار قّد،

 ؿٌش یك در ٌحایر. ةگػارد جاديؼ ظكٌّث و زؼم ؿٌش ةؼ جّاٌغ ىی ةيكاری و ىضؼوىيث کٍار زیاد در  زيْيث ىكاةَ، ًّر ةَ

 زٌغگی جضنيالت، اقحغال، ةّدن پایيً ةاّخ ظّد ی ٌّةَ ةَ کَ) صؼکث ُای ىضغودیث: قّد ىی اصـاس ُيـایگی گـحؼده 

 ؿاکٍيً ّهيَ زٍایث ُای فؼويَ ًؼیق از ىذال ٍّّان ةَ) وؿيِ قِؼی ی زاىَْ ةا جْاىم ُای ىضغودیث ،(غيؼه و ازحياّی

 ،Aldrie ةَ زاىائيكا، در صؼاؿث ُای صّزه در پّیایی ایً ىّرد در ةضخ ىٌانَْ ةؼای) ظكٌّث و زٍایث ةيكحؼ و( فليؼ

 .(کٍيغ ىؼازَْ 2005

 صال،جؼاکو افؼاد ایً ةا. اؿث روؿحایی كّی ىٍاًق در آن ةا ىلایـَ در ویژه ةَ ، قِؼی کَ ًؼاصی  قّد ىی فؼض غهبا

 اٌِا را دارد ٌيازُای ةَ پاؿعگّیی کيحؼی ةَ  جيایم دونث و یافحگی ىيكّد  ؿازىان کيحؼ جيایم فليؼ ةاّخ  ةـيار

(Bebbington، 2003 .)ًارجتاط ىْيكحی ُای فْانيث و ؿاکٍان ُا، ىضهَ ةؼظی غيؼكاٌٌّی ثووْي ةَ ًؼاصی اغهب ّغم ای 

 رواةي ًؼیق از اىؼ ایً اىا ُـحٍغ ؿياؿی جّزَ كاةم ؿؼىایَ دارای "صؼاؿث" ُای صّزه زاىائيكا، داظهی قِؼ ىّرد در. دارد

 گػارد، ىی جاديؼ يـایگیُ دتات ةؼ زغی ًّر ةَ کَ ٌضّی ةَ ؿياؿحيغاران اؿث و  کارگؽار( ةا–کالیٍث )صاىی –پاجؼون 

 ةا و کٍغ ىی زػب ُيـایَ ىٍاًق ةا آىيؽ ظكٌّث ركاةث ةَ را زّاىِ ُيَ ؿياؿی ؿؼىایَ زىيٍَ، ایً در. قّد ىی ُغایث

 ةَ یاةغ، ىی ةازجاب ىٌٍلَ کم در جاديؼات اىا دارد، وزّد  زؼم کاُف ةؼای ؿياؿی اراده زغی فلغان. دارد ارجتاط زٍایث

 صحی(. Aldrie، 2005) قّد ىی ىضغود اكحنادی و ازحياّی وری ةِؼه اقكال جيام کٍغ، ىی فّران ثظكٌّ وكحی کَ ًّری

 نؽوىا ىؼکؽی قِؼ ، ٌكيً گغا ُای ةعف در فلؼا. ةغٌام ىيكّد قِؼی زاىَْ جّؿي ىٌٍلَ کم آىيؽ، مهش ُای دوره ًّل در

 ٌؽدیكی در اغهب گؼچَ ٌيـحٍغ، اىٍيحی ُای ٌگؼاٌی و زٌغگی قؼایي ةِتّد ةؼای قِؼی ُای صكّىث ةؼای جلاوا ایساد ةَ كادر

 .دارٌغ كؼار قِؼداری دفاجؼ

 اىا ةاقغ، داقحَ وزّد زیادی ُای فؼمث اؿث ىيكً کهی ًّر ةَ. اؿث ىحفاوت ةـيار ىؼکؽی ىٍاًق در اكحنادی قؼایي

 ًّر ةَ  دؿحؼؿی. ه ةاقغىحْادل قغ زغؼافيایی مّرت ةَ اؿث ىيكً و ٌيـث دؿحؼس در یكـان ًّر ةَ ُيَ ةؼای ایً

. ةاقغ قكٍٍغه و ىضغود جّاٌغ ىی ةازار ُای فؼمث و یاةغ ىی افؽایف و ةاالؿث  قِؼی زيْيث چؼا کَ  اؿث ركاةحی فؽایٍغه

ٌيؼوی کار گاه  ٌييَ ةيكاری رؿيی، و ةيكاری دٍُغه قِؼ ٌكان  ىؼکؽی ٌكيً گغا ُای ةعف در فلؼا ىيان در قِؼی ىْيكث

 دارد وزّد ّغم دؿحيؽد و کو دؿحيؽد کٍار در ةاال دؿحيؽد. اؿث اقحغال در کو ةازده و ٌااىٍی رؿيی،غيؼ یا و ةی گاه 

(CPRC، 2004 .)َدؿث ةَ و ذظيؼه ةؼای ُای کيی فؼمث  اّحتار، ةَ وْيف دؿحؼؿی و زٌغگی ةاالی ُای ُؽیٍَ دنيم ة 

 دارد. وزّد ُا دارایی آوردن

 ةَ جيایم. اؿث ىكِّد ىـكً ةازار در ایً. ازةيً ةؼود  جتْيه جّؿي قغت َة جّاٌغ ىی قِؼی ةازارُای ةَ دؿحؼؿی

 در اؿث ىيكً دارٌغ، کيی ىٍاةِ ىِازؼان اگؼ. ةاقغ زاغَ جككيم روٌغ از ةعكی جّاٌغ ىی كّىی ُيگً ُای ىضهَ جككيم
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 زؽء كّىيث کَ ٌيـث ای َصادد ایً. کٍٍغ پيغا وؿيِ زاىَْ ةَ پيّؿحً ةؼای کيی فؼمث و قٌّغ زيِ قِؼ فليؼاٌَ ىٍاًق

 دارٌغ كؼار فؼاوان كّىی و ةؽرگ ىٍاًق در ىْيّال قِؼُا در ُـحٍغ ظٌؼ ىْؼض در ةيكحؼ کَ ىٍاًلی و ان ةاقغ  ّّاكب امهی

(UN-HABITAT، 2003b) 

اؿث   کار پاداش و وری ةِؼه کؼدن ىضغود قِؼی ، فلؼ داؿحان از جّزِی كاةم ةعف ٌيؽ کار ةازار جتْيه ىكاةَ، ًّر ةَ

(Grant، 2008 .)جّؿي ٌِایث در و قّد ىی کٍحؼل كّىی گؼوه یك جّؿي اغهب ةازارُا و جلاوا ةَ دؿحؼؿی ٍُغوؿحان، در 

 قغهی ُای فؼمث ىضغود کار ةازارُای در زٍـيحی جلـييات(. CPRC، 2004) گيؼد ىی كؼار جاديؼ جضث قغت ةَ  ظكٌّث

 .ةيكحؼ اؿث فليؼٌكيً ُای ظاٌّاده در کار ةؼای نزٌا جلاوای ُؼچٍغ کٍغ، ىی ىضغود را زٌان ةؼای

 اكحناد. ُـحٍغ ىِو ىؼکؽی قِؼ  قِؼ  ٌكيً گغا ُای ةعف داظم  در ىاٌغن زٌغه ةؼای اكحنادی رؿيی غيؼ ُای فؼمث

 و ىْيكث پایيً ةـيار اىٍيث زیؼا دارد، وزّد ٌيؽ ىككالجی اىا. ةاقغ رؿيی اكحناد از جؼ دؿحؼس كاةم اؿث ىيكً رؿيی غيؼ

 غيؼكاةم و جضيم  غيؼكاةم رؿيی غيؼ اكحناد(. Mitlin، 2005) دارد وزّد ظغىات ةَ دؿحؼؿی ىضغودیث اوكات گاُی

 ىّرد درآىغ  واكِ، در جىييً ىيكٍٍغو ظّب کارُای آن را ةَ ٍّّان  کيحؼ قِؼی ُای دونث کَ ىٍْی ایً ةَ اؿث، کٍحؼل

 فْانيث دیگؼ و ؿياه ةازار در جسارت. دارد وزّد غيؼ رؿيی ةّدن  از الییةا ؿٌش کَ صانی در قّد، ٌيی آوری زيِ اغهب ٌياز

 ىی ىٍاؿب جهلی  ةَ ٍّّان یك گؽیٍَ ی  ٌيـث،  قِؼی کار ٌيؼوی زػب ةَ كادر غيؼرؿيی ةعف کَ زىاٌی كاٌٌّی، غيؼ ُای

 و ةاقغ ىی رؿيی کار از جؼ یٍَُؽ کو ةـيار اغهب غيؼرؿيی کار ظاٌّارُا، و فليؼ افؼاد ةؼای ُيچٍيً(. CPRC، 2004) قّد

ت ىيكً اؿث  کَ دائيی جِغیغ یك ةا قِؼ داظهی رؿيی غيؼ گؼان ىْاىهَ. وزّد دارد. پػیؼی آؿيب كّاٌيً ةؼای  کيتّد

  .کٍٍغ ىی زٌغگی قّد، ةـحَ جسارجكان  و قّد گؼفحَ پهيؾ ؿِاىكان جّؿي

 ىضيي در کار و زٌغگی ةؼای ىؼدم از زیادی جْغاد جا ىيكّد  ىّزب ؿؼزىيٍی فىای کيتّد فلغان و قِؼی زيْيث رقغ

 کيفيث ةا ىـكً ةا اغهب رؿيی، غيؼ ُای قِؼك(. CPRC، 2004) کٍٍغ زٌغگی ای صاقيَ یا پحاٌـيم کو ظٌؼٌاك، ُای

 یا و اؿث جؼ پایيً ةـيار ىٍاًق ایً در زىيً ازاره. دارد وزّد ةيكحؼی فىای کَ زایی دارٌغ، كؼار قِؼ  اًؼاف در پایيً،

 دَُ از الجيً آىؼیكای در قِؼٌكيٍی جّؿَْ روٌغ ىذال، ٍّّان ةَ. -كاٌٌّی غيؼ ىْيّال - اؿث. جؼ ارزان  ظاٌَ ؿاظث ةؼای زىيً

 زیادی جْغاد و( ویالُا و گغاىضهَ ) زىيً كاٌٌّی غيؼ اقغال ، صاقيَ ای کالٌكِؼا  ُای ىكان از زیادی جْغاد ةا رقغ  1950

  فلؼ ةا قغت ةَ را قِؼ صّىَ در اكاىث ىضم پاٌم، ُای داده از اؿحفاده ةا( 2003) روةً و ُؼرا. ثاؿ ةّده ُيؼاه قِؼی فليؼ

 و صيم ُای ُؽیٍَ و وْيف اٌغ  ىؼکؽ در کاری ُای فؼمث ةَ گٌَّ ای کَ . داٌـحٍغ ىی ىؼجتي ىاداگاؿكار و پؼو در قِؼی

 .اؿث ةاال ةـيار ٌلم

 دارای و  دارٌغ وزّد ّيّىی ُای ؿؼزىيً در کَ ُؼز رو  ُـحٍغ  و غيؼةؼٌاىَ  رؿيی، غيؼ ىضالت ٍّّان ةَ ُا قِؼك ایً

 ٌيی دیگؼی کؾ ُيچ کَ ارزان زىيً یٍْی) غایب  ماصتان ةا ظنّمی ُای زىيً در یا ٌيـحٍغ ىٍاؿب قِؼی کٍحؼل

. قّد ىی ىـحليو ؿیدؿحؼ و زیؼؿاظث فاكغ و ٌاکافی ای فؽایٍغه ًّر ةَ زىان ًّل در زىيً ایً. قّد ىی ىكعل( ظّاُغ

زةانَ داٌی    یا و دار قيب ُای جپَ ىاٌٍغ دؿحؼس كاةم غيؼ ُای ىكان در اغهب دارٌغ، كؼار آًُ راه یا ُا زاده اىحغاد در ىضالت

 کَ زایی یٍْی) قّد ىی ىنؼف جّؿَْ صال در قِؼ ًؼیق از کَ را روؿحایی ىٍاًق ُيچٍيً آٌِا. دارٌغ ةيؼوٌی قِؼی كؼار

 از ةْىی. قّد ىی قاىم را( کٍٍغ ىی جغييؼ ىضيٌی قؼایي جٍُيو ةؼای و ُـحٍغ کار ةَ ىكغّل روؿحایی ةؼىْا در زيْيث

 ىـكً ُای پؼوژه ٍّّان ةَ ویژه ةَ ،(ژوُاٌـتّرگ از ظارج ،Soweto ىذال) جؼ رؿيی جاریط دارای ةؼوٌكِؼی  ُای قِؼك

 ُای قِؼك ایً واكِ، در ؛(UNFPA، 2007) کٍٍغ زٌغگی اًقىٍ ایً در جا دارٌغ جيایم فليؼان  ةـياری از . قِؼی ُـحٍغ 

 یاةٍغ. ىی گـحؼش زىيً از ةؽرگی ىٍاًق در اوكات گاُی و ٌـتث ةَ زاغَ ُا کيحؼ ىكعل اٌغ  رؿيی، غيؼ
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زكِ   "غيؼ ىْيّر"ىٍاًلی در  ىِازؼان. قٌّغ ىی قِؼی ٌاةؼاةؼی فيؽیكی ٌيایف  ةَ جتغیم قِؼی زاغَ ُای ةؼون ایً

 ةَ کَ را روؿحایی زيْيث جّاٌغ ىی روؿحایی  زیاد ىٍاًق  اقغال. رقغ ىيكٍٍغ قِؼ ُای نتَ اًؼاف در و ةَ ؿؼّث ىيكٌّغ 

 گيؼٌغگان ؿِو ىـحازؼ، دُلاٌان قاىم ایٍِا(. Mitlin، 2003) دُغ كؼار جأديؼ را ینّرت واروٌَ جضث  قِؼ ىٍحلم قغه اٌغ ،

 ظّد ىٍافِ از جا کٍٍغ ىی ىضغود را قِؼی ؿياؿی ارجتاًات  آٌِا. ُـحٍغ كیىح ىكحؼك ىانكيث ىٍاةِ ةؼ کَ ُـحٍغ کـاٌی و

 جضنيالت، ىِارت، زیؼا کٍٍغ؛  صؼکث زایگؽیً اكحنادی ىْيكث ؿيث ةَ کار ةازار جضؼکات کٍار در و کٍٍغ ىضافُث

 (.CPRC، 2004) دٍُغ ىی دؿث از را صؼکث آزادی یا/  و ؿؼىایَ ارجتاًات،

 قِؼ ىؼکؽ ةَ كييث گؼان و اّحياد كاةم غيؼ ٌلم و صيم. ةاقغ دقّار جّاٌغ ىی ىضيٌی ُای ىكان زا قِؼی ىؼکؽی اقحغال

ةا صلّق ظيهی کو کار  ةـيار ُؽیٍَ پؼداظث ةا ىؼدم از ةـياری ىضهَ، ىٍاًق در فؼمث کيتّد ّهيؼغو کَ اؿث ىٍْی ایً ةَ

 ّيهی غيؼ ُای ُؽیٍَ و کّجاه ٌـتحا ُای ُؽیٍَ صحی غجّاٌ ىی مؼفَ ةَ ىلؼون ٌلم و صيم فلغان(. CPRC، 2004) ىيكٍٍغ 

 رؿيی غيؼ ىٍاًق ایً ؿاکٍيً قّد ىی گفحَ(. Mitlin، 2005)ایساد کٍغ   ةانلّه درآىغ ةَ ٌـتث كييث افؽایف مّرت در را

 ٌيازُای ا وآٌِ ٌادیغه گؼفحً  و کٍٍغ ىی فؼاُو قِؼ رقغ ةؼای را ىحعنل غيؼ ٌيؼوی از ای ىسيَّّ ُـحٍغ، ةؽرگ اغهب کَ

 ٌاکارىغ اؿث. قِؼی ریؽی ةؼٌاىَ فؼایٍغُای در آٌِا

 ظغىات، ٌاکافی ارائَ ةا ىْيّال ىضنّر ُای ىضهَ ای صاقيَ ىٍاًق ىؼکؽی قِؼ  ، ٌكيً گغا ُای ُياٌٍغ زاغَ ُای ةعف .

 ةَ ىٍاًلی ٍيًچ. دُغ ىی ٌكان را کكاورزی ُای زىيً غيؼىـحليو جلـيو و قّد ىی ىكعل ٌلم، و صيم و ُا زیؼؿاظث

 وْيف، ّيّىی ٌلم و صيم ةَ اجنال ةؼ ّالوه و( 2006 گيغٌؽ،) قٌّغ ىی قٍاظحَ قِؼی ىٌٍلَ " گٍغاةی صاقيَ " ٍّّان

 کاٌال ىذال، ٍّّان ةَ( 3 زغول) کٍٍغ ىی در کذافث زٌغگی  ؿاکٍيً و ومم ٌيـحٍغ ، فاوالب و آب ظغىات ةَ ىْيّال آٌِا

 ُا ةيياری گـحؼش و ىكؼر ُای ؿيالب ةَ ىٍسؼ کَ اؿث، قغه پؼ زةانَ یا و قً گم، ةا اغهب ًّفان آب جعهيَ ةؼای ةاز ُای

 .قّد ىی

. قٌّغ ىی ىضـّب ىضيٌی ٌيؽ قِؼ "ازحياّی ؿاظحار" ةا راةٌَ در آٌِا. ُـحٍغ ىضيٌی زغؼافيایی نضاظ از ىٍاًق ایً

 رؿيی غيؼ ىضالت ایً در ؿكٌّث دنيم ةَ ىؼدم  ُا، زیؼؿاظث و قِؼی ظغىات رؿيی ریؽی ةؼٌاىَ از ىضؼوىيث ةؼ ّالوه

دور   ُا یاراٌَ ةِغاقحی ُای ىؼاكتث و اؿاؿی کاالُای فؼزٌغاٌكان، ةؼای ىغارس ىاٌٍغ ظغىات ةَ دؿحؼؿی از ، زٌغگی

 آؿيتِای ىّزب...(  و ةِغاقث پؼورش، و آىّزش ىـكً، کار، غػا، ىذال) ٌاظّقایٍغ اؿاؿی ٌيازُای( Mitlin، 2005)ىيكٌّغ

 ایً کَ کٍغ ىی اؿحغالل. ُاؿث قِؼك ایً ُای ویژگی از یكی و گػارد ىی جاديؼ زاىَْ و فؼد ةؼ کَ قّد ىی رواٌی و فيؽیكی

 آرژاٌحيً، ةاریهّش، د کارنّس ؿان از او ىٌانَْ. قّد ىی قِؼی زاىَْ ةليَ و ُا زيْيث ایً ةيً زغایی ةَ ىٍسؼ پّیایی

 ُای ؿكٌّحگاه ؿاکٍان گيؼی، جنييو ُای پؼوؿَ از ىضؼوىيث و کار دتاجی ةی ری،ةيكا کو، درآىغ چگٌَّ کَ دُغ ىی ٌكان

 .اٌغ کؼده ىضكّم دقّار زٌغگی یك ةَ را ای صاقيَ

وّغم ىغیؼیث درؿث زىيً  ةاّخ ّغم صفاَث ؿاکٍيً  ظاقيَ ای  ىٍاًق ایً ُا ةَ  قِؼداری ّالكَ یا کٍحؼل ّغم

 يارات ىكحؼك حصّزه ی اظ در ىٍاًق ایً ةاریهّش، دی کارنّس ؿً ٍّبز صاقيَ ىٍاًق ىاٌٍغ - اوكات گاُی. ىيكّد

  .ٌغارٌغ را آن ىـئّنيث و ُيچ کغام  دارٌغ كؼار( ىهی اؿحاٌی ای و ىضهی،)

 ضهرستانهای کوچک و متوسط  فقر های تله ..6

 ىٌيئٍا،(. Mitlin، 2003) ُـحٍغ فلؼ ؿؼیِ افؽایف صال در ىحّؿي و کّچك قِؼؿحاٌِای کَ دارد وزّد ُایی ٌگؼاٌی

( ٌفؼ 500،000 از کيحؼ یٍْی) قِؼی کّچكحؼ ىؼاکؽ در و( ٌفؼ ىيهيّن 5-1 یٍْی) ىحّؿي قِؼُای در ای ّيغه زيْيث رقغ

( 1995 قِؼؿازی، و ىضيي) ٌفؼ ىيهيّن 1 از کيحؼ ةا قِؼی ىؼاکؽ در زٍّب در قِؼی زيْيث ؿّم دو صغود. افحغ ىی اجفاق
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(. زيْيث درمغ 50)را جككيم ىيغٍُغ  زيْيث ؿّم دو از ةيكحؼ کّچك قِؼُای در فليؼ يْيثز ةّنيّی، در. دارٌغ كؼار

 ُای یافحَ. ةؽرگ قِؼُای زيْيث از ٪22 ةا ىلایـَ در اؿث، فليؼ ةـيار ةّنيّی کّچك قِؼ زيْيث ٪31 ایً، ةؼ ّالوه

 .اؿث قغه گؽارش( Satterthwaite and Tacoli، 2003) ّاج ؿاصم قِؼ در ىكاةَ

 قِؼُای و رون قِؼُایتؽرگحؼیً قِؼ ٌاىٍاؿب زٌغگی قؼایي و ةّدن غيؼىانی ىضؼوم، ىٍاًق از کّچكحؼ قِؼُای ؼچٍغُ

 "قِؼی اىكاٌات" ةَ داقحً  زیادی جيایم فىایی زّاىِ ٍّّان ةَ و یافحَ جّؿَْ کيحؼ ظّدقان اىا ٌيـحٍغ، ةؼظّردار دٌيا

 ،UN-HABITAT) ةاقغ جؼ ةؽرگ قِؼُای از اؿث ىيكً کَ قّد ىی فليؼٌكيً ىكاغم ةؼوز ىّزب اىؼ ایً ٌغارٌغ.

2003b .)َوزّد ٌغارد  قِؼی ىحّؿي و کّچك ىؼاکؽ در و اؿث قغه ىحيؼکؽ ةؽرگ قِؼُای در اغهب ّيّىی گػاری ؿؼىای 

 ؿازٌغه و کارآىغ کيحؼ ىٍاًق ایً در کهی ًّر ةَ قِؼی ُای فْانيث و دنـؼد ىيكٍغ  را ظنّمی ُای گػاری ؿؼىایَ و کٍغ

 قِؼُای از جؼ زغی ّيّىا ُا ُؽیٍَ و کيفيث ةّدن، دؿحؼس در ىككالت(. UN-HABITAT and DFID، 2002) اؿث 

 از کيحؼ دارای کَ آٌِایی ویژه ةَ - کّچكحؼ قِؼُای(. Satterthwaite and Tacoli، 2003) ُـحٍغ ؿياؿی ىِو و ةؽرگ

 در. ُـحٍغ پایيً قغت ةَ ظغىات ؿایؼ و زةانَ دفِ کكی، نّنَ آب ٌلم، و صيم ىِازؼت، در - ُـحٍغ ؿكٍَ 100 000،

 (UNFPA، 2007) ٌيـحٍغ روؿحایی فليؼ ىؼدم از ةِحؼ قِؼی فليؼ ىؼدم ىّارد، از ةـياری

 چِارم یك جٍِا آةاةا آدیؾ. را داقحٍغ  2001 ؿال در را قِؼی زيْيث کم درمغ 4/99 زاغَ ٌكيً ُا  اجيّپی، در

 یك از ةيف جلؼیتا ٌيغیااىا قِؼ چاد، قِؼ در. داقحٍغ كؼار قِؼی ىؼکؽ 10 جا 8 صغود در فليؼ زيْيث َةلي: را داقث  ىسيّع

 یك جٍِا اىا کؼدٌغ، ىی زٌغگی فلؼ در قِؼی زيْيث از درمغ 92.4 ٌپال، در. اؿث داده جككيم را قِؼی  زيْيث ؿّم

 .(see UN-HABITAT، 2003a) ةّد )ىؼ کؽ ٌپال( Kathmanduدر  چِارم

 آٌِا ةا ىلاةهَ ةؼای کيحؼی فٍی و ىانی اٌـاٌی، ىٍاةِ و ةيكحؼ صم كاةم غيؼ ىككالجی ةا جّان ىی را کّچكحؼ قِؼُای

 فؼایٍغُای صال، ایً ةا. ةاقغ وْيف ةـيار کّچك قِؼُای در جّاٌغ ىی ؿازی پياده و ریؽی ةؼٌاىَ ُای كاةهيث. کؼد ىكعل

 در کَ اؿث ایً ظّب ظتؼ. دارٌغ ىضهی ُای دونث ةؼاةؼ در ةؽرگی ُای ىـئّنيث زِان ؿؼاؿؼ در دونحی كغرجِای غيؼىحيؼکؽ

 زػب ؿؼزىيٍی، گـحؼش زىيٍَ در ةيكحؼی اٌٌْاف ةَ جيایم ُيچٍيً آٌِا. اؿث آؿاٌحؼ وؼوری اكغاىات کّچكحؼ، قِؼُای

 (.UNFPA، 2007) دارٌغ گيؼی جنييو و گػاری ؿؼىایَ

  سیاسی های چالص و ضکاف . 5

 و ازحياّی و اكحنادی نضاظ از جّاٌغ ىی فىایی ٌاةؼاةؼی جأديؼ. دارد وزّد ىهی رقغ ؿٍاریُّای در ىِيی  اییفى اةْاد

 فىایی ُای ٌاةؼاةؼی. ىيكّد جتغیم ٌاآراىی و ىٍازَّ ىٍتِ یك ةَ ةاقغ  قغیغ کَ مّرجی در قّد، ىٍسؼ جّؿَْ ةَ فؼٍُگی

 کٍٍغه ىٍْكؾ کَ - اؿث ىِو ةـيار دونحی ُای ُؽیٍَ زغؼافيایی ِجّزی اىا قّد، ةازار ؿاده جضؼیف ةَ ىٍسؼ اؿث ىيكً

 و زراّی اكحناد از گيؼی ةِؼه ىٍُّر ةَ کيياب ىٍاةِ اظحناص ةؼای راه کارآىغجؼیً ىّرد در گيؼی جنييو و ؿياؿی جاديؼات

  ریؽی ةؼٌاىَ ایً اگؼ صحی گـحؼده وزّد دارد ، یا ةيٍی پيف كاةم انگُّای در ُييكَ ىهی ؿٌش در گػاری ؿؼىایَ. اؿث غيؼه

 کَ را قِؼی رقغ ُای كٌب ی جّؿَْ ویحٍام، در ای ىٌٍلَ جّؿَْ ُای ؿياؿث ، ُغفگػاری ُا در  ىذال، ةؼای. ةاقغ ؿّدىٍغ

 Klump) ٌيـث اٌحُار ىّرد ای گـحؼده ًّر ةَ آن ىؽایای اىا اٌغ، کؼده جؼویر دارٌغ، کكّر جّؿَْ رکّرد ةؼای ىِيی اُييث

and Bonschab، 2004 . )و) فليؼٌكيً ىٍاًق جْغاد کاُف ةؼای فىا در ُا فْانيث جعنيل جؼیً ىؤدؼ کَ اؿث ىِو 

 .ةاقغ فليؼ( افؼاد

 مالصيث ىتاٌی ةؼ ٌَ و کارآیی ةَ اغهب اىا داقث، ظّاُغ وزّد گػاری ؿؼىایَ ُای گؽیٍَ و ُا ىكی ظي از ةازٌغه و ةؼٌغه

 صال در و ةؽرگ اقكال ةا جّان ىی را قِؼی ىٍاًق اكحنادی پحاٌـيم. دُغ جغييؼ را ایً دارد كنغ ىلانَ ایً. قّد ىی اؿحغالل
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 افؽایف ةا ىؼجتي ازحياّی ُای پّیایی ًؼیق از و زػاب ٌتاقغ( گػاران ؿؼىایَ ةؼای اؿث ىيكً کَ ٌاىؼئی کؼد ) فلؼ َِّر

داقحَ  ىٌاةلث آیٍغه آرزوُای جّاٌغ ةا ٌيی قِؼی زٌغگی اٌحُارات کَ زىاٌی ىذال) قغ  ازحياّی ُای ٌاآراىی ةَ ىٍسؼ ٌاةؼاةؼی

 گػاری ؿؼىایَ در كّی جأديؼ و ةاقغ صم كاةم جّاٌغ ىی( ٌاآراىی زٍایث، و زؼم ظكٌّث، ىذال) قِؼی ازحياّی ىككالت(. ةاقغ

 ُای ؿياؿث کٍار رد چيؽ ُيَ آیا. کٍٍغ ارزیاةی را ظّد اؿحؼاجژی  اٌحلادی ًّر ةَ ةایغ ؿياؿحگػاران. ةاقغ داقحَ داظهی ُای

 روٌغ ایً آیا اؿث، چٍيً اگؼ اؿث؟ یافحَ کاُف  فلؼ آیا کـی؟ چَ ةؼای اؿث؟ یافحَ ةِتّد رقغ اكحنادی /  اكحنادی

 اؿث؟ قغه ىٍحلم( پٍِان یا) زغیغ ُای ىكان ةَ فلؼ کَ زایی یا اؿث ىّفق ؿياؿحی فؼایٍغُای

 اؿث ىيكً فلؼ اٌّاع از ةؼظی چگٌَّ ایٍكَ ىّرد در ىا. قّد روقً ىلانَ ایً در اؿحفاده ىّرد زةان کَ اؿث ىِو

 کَ ُایی داده ؿياؿی از فؼایٍغُای کَ اؿث ىٍْی ایً ةَ ىا کار ایً. ایو کؼده مضتث ةاقٍغ، ٌاىؼئی ؿياؿی  درفؼآیٍغُای

 کَ ٌيـث ىٍْا ةغان یًا صال، ایً ةا. گيؼٌغ اؿحفاده ىيكٍغ  ٌيی قِؼی در ةؼ ىٌٍلَ در را فلؼ کاىم ًّر ةَ یا و اؿث  پٍِان

 ةی فليؼٌكيً، ُای ىضهَ از آنّدگی ىذال) اؿث ىكاُغه كاةم ةـيار اغهب ایً واكِ، در: اؿث "ٌاىكِّد" فلؼ چٍيً جسؼةَ

 آؿيب قِؼی ىٌٍلَ یك ىّفليث ةَ قغت ةَ جّاٌغ ىی قِؼی فلؼ اقكال ایً ةَ دؿحؼؿی ّغم(. غيؼه و گغایی، و ظاٌياٌی

 و ىهی ُای ؿياؿث ٌيؽ و جضّیم، ُای ؿيـحو و كّاٌيً ىـكً، ُای ؿياؿث قكـث ٌحيسَ ٍّّان ةَ ةایغ زاغَ ُا  . ةؼؿاٌغ

 .گيؼد كؼار جّزَ ىّرد( UN-HABITAT، 2003b) قِؼی

. زیاد اؿث آیٍغه رقغ و ٌاةؼاةؼی ةؼای را جؼك آن  پياىغُای اىا اؿث، اكحنادی رقغ از جؼ ؿعث ٌاةؼاةؼی ةَ رؿيغگی

 اٌٌْاف کَ قّد ىغیؼیث ای گٌَّ ةَ ةایغ ایً اىا ةاقغ، ىی ىؼکؽ از ظارج و داظم در ىِيی ىؽایای جّنيغ ةَ كادر قِؼی اكحناد

 ةـيار قِؼی، ؿؼیِ رقغ جؼویر ُغف ةا ىْيكث ةؼداقحً ىيان از ُغف. دُغ ٌكان را اؿحؼاجژیك اكحنادی جغييؼات و پػیؼی

 صكّىث کٍحؼل از ظارج ّيغجا قِؼی ىؼدم جْغاد. اؿث وریوؼ ؿياؿث ظاص ُای پاؿط ةيفحغ، اجفاكی چٍيً اگؼ. اؿث آؿان

 ةا(. قّد ىی ىؼةّط کّچ  و ىِازؼت زيْيث، رقغ ٌاةؼاةؼی، افؽایف اكحنادی، رکّد جؼکيب ةَ آن زای ةَ) اؿث قِؼی ُای

 آٌِا ؼةؼاة در ىلاوىث ةؼای فلؼا کَ قّد ىی درآىغ کو ىٍاًق در ىٍفی زاٌتی ادؼات ةَ ىٍسؼ ىضؼوم ؿازی  صال، ایً

 كييث ةاّخ پایيً اىغن  واكِ، ىٍاًق ایً در ُا آالیٍغه و ىىؼ زةانَ دفِ اىكاٌات یا و مٍْث ىذال، ةؼای. اٌغ ٌكغه ؿازىاٌغُی

 صىّر ّغم و پهيؾ ًؼیق چكو پّقی کؼدن  از ٌی ایغ  ةَ وزّد ىٍاًق ایً در ٌيؽ غيؼكاٌٌّی فْانيحِای. زىيً ىيكّد 

 ىحّؿي ىٍاًق در را دكيق ازؼای و دكيق ٌُارت ٌّّی ٌيؽ فلؼا ةؼای درآىغ ُای فؼمث ٌّیكاٌ غيؼ ىاُيث. ىضهی ىعانفان

(UN-HABITAT، 2003b ).از ةيً ةؼده اؿث 

 و اؿاؿی ظغىات در ىذال ٍّّان ةَ) ىـحليو  گػاری ؿؼىایَ اول، کؼد؟ صم را قِؼی فلؼ ُای جهَ جّان ىی چگٌَّ

 و پؼو قِؼ دو ُؼ در. ةاقغ داقحَ قِؼی فلؼ ُای جهَ در ىؼدم زٌغگی ِی در جّز كاةم ُای جفاوت جّاٌغ ىی( ُا زیؼؿاظث

 Herrera) اؿث ىؽىً فلؼ ووْيث از ای کَ ٌكاٌَ  ةؼق دارٌغ ، ىاٌٍغ ّيّىی، ُای زیؼؿاظث ةَ دؿحؼؿی فلغان ىاداگاؿكار،

and Rouband، 2003 .)اىا اؿث، ٌاپػیؼ ازحٍاب غ،دارٌ اكحنادی ىككالت کَ کكّرُایی در اغهب گػاری ؿؼىایَ  کاُف 

 قِؼی ُای زیؼؿاظث آفؼیلا، در. ىيحّان اؿحفاده کؼد  ٌيؽ ّيّىی ظغىات ظنّميـازی و ؿازىاٌی جْغیم امالصات از اغهب

 ىؼاكتث مؼفَ، ةَ ىلؼون ٌلم و صيم ةِغاقث، آب، در گػاری ؿؼىایَ قاىم اؿاؿی ٌيازُای. اؿث رفحَ ةيً از کهی صانث در

 وری ةاقغ. ةِؼه کَ اؿث ىكاغم و ٌُو و كاٌّن ُيچٍيً و اٌؼژی، و پؼورش و ّزشآى ةِغاقحی، ُای

 در یافث ىی  ظغىات دورافحاده روؿحایی ىٍاًق ظنّص ةَ و روؿحایی ىٍاًق از ةِحؼ ىؼاجب ةَ قِؼی ىٍاًق کم، در

 در. دُغ ٌيی پاؿط قِؼی ٌيازُای افؽایف ةَ و ٌيـث دؿحؼس در یكٍّاظث ًّر ةَ قِؼی ُای زیؼؿاظث صال، ایً ةا. کٍٍغ

 وزّد ىّوّع  ةؼ ىتحٍی ىلؼرات و ىٍاؿب ُای ؿياؿث جِيَ ةؼای اًييٍاٌی ّغم اًالّات كاةم یا و کو اًالّات ُا، زىيٍَ اکذؼ

 کفایث ىـكً، قؼایي ةَ ىؼةّط اًالّات ىذال) ٌيـحٍغ ىضهی ُای دونث اظحيار در آٌِا ةاقغ، داقحَ وزّد ُا داده اگؼ. دارد
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 ،Satterthwaite and Tacoli( )درآىغ کو ُای گؼوه ةؼای كاٌٌّی صيایث و پهيؾ کيفيث ایيٍی، ُای قتكَ و ىْيكث

2003.) 

 ىِو ةـيار اىا ،(2003 چّپان، و پؼٌغه) دارد وزّد ىؤدؼجؼیً زیؼةٍایی اؿث کَ ؿياؿی الةی قِؼی، ةؽرگ ىؼاکؽ در ىٌيئٍا

 را "دؿحؼؿی" از فؼاجؼ ةایغ ىا(. see Hasan et al.، 2005) غ کاُف قغت فلؼ کيك کٍ ةَ ٌيؽ الةيگؼی چٍيً کَ اؿث

 ىٍاًق در ةاال ُای كييث و پایيً کيفيث ةا ُا زیؼؿاظث و ظغىات ةَ قِؼی دؿحؼؿی چگٌَّ کَ دُيو جكعيل و ةتيٍيو

 قِؼؿحاٌِا وقِؼُا وزّد دارد. ظاص

 

 داقحَ فؼد ةَ ىٍضنؼ پاؿط یك ٍّّان ةَ را ظغىات و ُغفيٍغ گػاری ؿؼىایَ زیؼؿاظث ةا  ادّای فلي وزّد ٌتایغ  ایً ةا

 زانب. قّد ىی ؿازی ىفِّم آٌِا در کَ گٌَّ ُيان اؿث، ىِو قّد ىی داده جضّیم ُا گػاری ؿؼىایَ ایً کَ ای قيّه. ةاقيو

 کؼده جؼ زػاب را ظنّمی گػاری ؿؼىایَ آٌِا ةؼای غؼةی، گغاٌكيً ىؼکؽی قِؼُای  ىٍاًق در فىایی فلؼ ىيؽان اؿث، جّزَ

 ،Giddens) ةاقغ ؿِاىغاران و اّىا جّزيَ ةؼای ؿؼیِ کافی اٌغازه ةَ ٌحایر کَ اٌغ یافحَ کاُف زىاٌی ُا ةؼٌاىَ و اؿث

2006. ) 

 غيؼ ةعف ىلؼرات ةا راةٌَ در ظنّص ةَ ، صاکييث جلّیث ةَ ٌياز اىا اؿث وؼوری قِؼی ظاص ُای گػاری ؿؼىایَ

 ىسازات، و ىلؼرات ةَ ٌياز ّهيؼغو. قِؼی دارد  ىـكً و قِؼی ُای ؿياؿث ازؼای و یریؽ ةؼٌاىَ در پػیؼی اٌٌْاف و رؿيی

 ةؼای. دُغ درآىغ کو ىٍاًق در ىضهی اكحناد واكْيث ةَ ىذتث پاؿط کَ مّرجی در ةاقغ، پػیؼ اٌٌْاف ةایغ قِؼی ىغیؼیث

 ةَ ٌياز قِؼی ُای دونث( کٍٍغ  ىی ٌغگیىٍاًق ز ایً ىيان در كؼا و) ىٍاًق ایً در جّنيغی فْانيث ةؼدن ةيً از ٌَ صفٍ،

 را ىكعل کٍٍغ. كاٌٌّی و كاٌٌّی رؿيی، غيؼ رؿيی جيایؽات  از فؼاجؼ دارٌغ جا ةحّاٌٍغ پػیؼی اٌٌْاف

 َاظؼاج از زهّگيؼی ةؼای ىضهی دونث ةا  زیادی جالش جّاٌغ ىی: ىّزّد ُای قِؼك ارجلاء و كاٌٌّی ىّوّع  ارائ 

 اكحناد و ؿاکٍان ةؼای ةِحؼ ٌحایر ةحّاٌغ  کَ جؼزيضی ، صم راه یك و ی وّرت پػیؼد غيؼكاٌٌّ و رؿيی غيؼ ؿكٌّث

 ظٌؼٌاك ىكاٌِای در اگؼ ىذال ُا ظؼاب قٌّغ ، ىـكً کَ اؿث وؼوری ىّارد ةْىی در. ةاقغ پيغا قّد  داقحَ ىضهی

 رویكؼدُای. دارد وزّد ازتاری زاةسایی ًؼیق از کار ایً اٌسام ةؼای ةِحؼی  ُای راه صال، ایً ةا. ةاقغ قغه واكِ

 زّاىِ ةا ىكحؼك ریؽی ةؼٌاىَ ٌيؽ و دٌيا، زای ُؼ در داظهی ُای زیؼؿاظث جّؿَْ و اىٍيث جأىيً قاىم زایگؽیً

 و  اىٍيث کَ اٌغ قغه ىٍغ ةِؼه زىيً كاٌّن یك جنّیب زاغَ ُا از ؿاکٍيً ةؼزیم، Belo Horizonte در. اؿث

 اونيً ةؼای ةّجـّاٌا، گاةّرون، دونث(. Tibaijuka، 2005) اؿث آورده ارىغان ةَ ظّد ووْيث جٍُيو ةؼای را فؼمث

 ةَ ظغىات کاىم  اىؼوزه،. کؼد ىٌؼح  رقغ رو ةَ زيْيث جٍُيو ةؼای ةا ُؽیٍَ ُای پایيً ، و آزاد ُای زىيً از ةار

 ةَ. ةَ افؼاد ةاقغ ىحْهق ؿال 99 ىغت در ُا ظاٌَ ایً اىا دُغ، ىی ازاره آٌِا ةَ کّ  گيؼد ىی ایً ىٍاًق جْهق

 ایً(. UNFPA، 2007) ٌيـحٍغ ؿال 10 ىغت ةَ ُا ظاٌَ فؼوش ةَ ىساز ماصتان  زٌی، گياٌَ از زهّگيؼی ىٍُّر

. قٌّغ ىی ىضؼوم ُا ُؽیٍَ اؿاس ةؼ آٌِا جؼیً فليؼ ُؼچٍغ کٍغ، ىی کيك ىحّؿي درآىغ و فليؼ ؿاکٍان ةَ رویكؼد

 ٌگاه) قٌّغ ىی دٌتال ىعحهف قِؼُای در کَ دارد وزّد وؿيْی ؿٌش در ـكٌّیى ای یاراٌَ ُای ةؼٌاىَ از جْغادی

 کيتّد ُا ةؼٌاىَ ایً جؼیً ةا اةحكار (. زٍّةی آفؼیلای و فيهيپيً ىكؽیك، قيهی، در ُایی ةؼٌاىَ ىيحيهً، ةَ کٍيغ

 .کٍغ ىی فؼاُو َوديل ةغون صؼاؿث اىٍيث ةا قِؼی ُای زىيً ةَ دؿحؼؿی -  ةا را قِؼوٌغان ٌياز جؼیً اؿاؿی
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 ًدر. قّد ىی  ظاٌَ از ةيكحؼ اؿحفاده ةاّخ کٍٍغه ىضغود ریؽی ةؼٌاىَ كّاٌيً رفِ: پػیؼ اٌٌْاف ریؽی ةؼٌاىَ كّاٌي 

 ُای ظاٌَ یا و ةعؼٌغ را ظّد اىّال از ةعكی جّاٌٍغ ىی ظاٌَ ماصتان اؿث، پػیؼ اٌٌْاف ٌُارجی ىضيي کَ زایی

 ،Moser) ُا ظاٌّاده گـحؼش یا/  و جّنيغی ُای فْانيث  گـحؼش یا و - ٍغ ظّد داقحَ ةاق زىيً  در را ظّد زغیغ

 ةؼٌاىَ كّاٌيً ازؼای در آراىكی چٍيً(. اکّادور ،Cisne Dos در زىيً ةازار جٍُيو كاةم غيؼ از ىذال ةؼای ،1996

 ؿؼىایَ ٍّّان ةَ ىـكً از اؿحفاده و قِؼُا در پكحی صياط ُای ظاٌَ ؿاظحً ةَ ىٍسؼ زٍّةی آفؼیلای در ریؽی

 جسارت ىيٍّّيث. اؿث کؼده جغييؼ ظنّمی و ّيّىی فىای از اؿحفاده و ُـحٍغ ُيگً اکٍّن ُو قِؼُا. قغ ىّنغ

 از ىِيی ةعف صاوؼ صال در غيؼه و ُا جاکـی ُا، فؼوقی ظؼده فؼوقٍغگان، و اؿث رؿيغه پایان ةَ قِؼؿحاٌِا در

 .ُـحٍغ ىضهی زٌغگی

 صغ از ةيف جٍُيو ًؼیق از را ظّد کارُای در قِؼُا  دونث کَ اؿث ىِو: زىيً از اؿحفاده ىلؼرات و آرام جسارت  

 در کَ دارٌغ جيایم( ىهی و) قِؼی دونحِای ىحٍّع، كّاٌيً ازؼای در ذاجی ىككالت ةَ جّزَ ةا. كّاٌيً ظؼاب ٌكٍٍغ 

 ةَ اغهب آٌِا(. Grindle، 1980) ةاقغ( ظّدؿؼاٌَ قایغ یا) اٌحعاةی ىيعّاٍُغ ان را پياده ؿازی کٍٍغ  کَ ىّاردی

غ ىی و  پؼدازٌغ، ىی ریؽی ةؼٌاىَ ریؽی ةؼٌاىَ یا قِؼی جنفيَ ُای روش ةؼای فليؼ غيؼ ُای افؼاد  ظّاؿحَ  ةَ جّاٌٍ

 ةایغ قِؼی ُای دونث. ةاقغ داقحَ ىذتث جأديؼ جّاٌغ ىی كّاٌيً آراىف. ةؼؿاٌٍغ آؿيب قِؼی فليؼ وری افؼاد  ةِؼه

 کار و کٍٍغ ىی زٌغگی فليؼ ىؼدم کَ ظامی ىٍاًق از وری ةِؼه و قِؼی فلؼا ةؼای  را ؼرؿيیغي کار ةازار اُييث

 پػیؼجؼی را ازؼا ةكٍٍغ  جضيم ُای ؿياؿث و کٍٍغ ةغاٌٍغ، ىی

 ىی ىٍاؿب ظغىات ارائَ و ُا زیؼؿاظث جّؿَْ ةا ُيؼاه زىيً، از اؿحفاده كّاٌيً و پػیؼ اٌٌْاف ریؽی ةؼٌاىَ و ةّدن ىـحلم

 ةؼای زیادی زىان جّاٌغ ىی وزّد، ایً ةا. ةاقغ داقحَ قِؼی ٌااىً  ُای ىضهَ ؿاکٍيً ةؼای جّزِی كاةم اكحنادی ىٍافِ جّاٌغ

 .ةؼؿٍغ ٌلٌَ ایً ةَ قِؼی ُای دونث کَ ةاقغ ٌكحَ ایً ةَ رؿيغن

 قِؼی فلؼ ةَ پاؿط و ؿازی ىفِّم در َؼیفحؼ جغييؼات ٌيازىٍغ ٌيؽ قِؼی فىایی فلؼ ُای جهَ ةَ دادن پاؿط ىّدؼ ًّر ةَ

 دوم،ارجلا  آٌِا؛ کؼدن کً ریكَ ةؼای اول،: کؼد دٌتال را ىسؽا ىؼصهَ ؿَ ژاٌيؼو دو ریّ در گغاىضهَ  ةا ىلاةهَ ای  رویكؼد. اؿث

 ُای زیؼؿاظث ارجلاء ةّده در ریؼو پؼوژه گغا ىضهَ  واکٍف اظيؼا(. Perlman، 2003) قِؼ در آٌِا ادغام  ؿّم، و آٌِا 

 از ارجتاًات گـحؼش در ىِيی گام یك ایً. ةّده اؿث  اًؼاف ُای ىضهَ در آٌِا ادغام ةؼای ای وؿيهَ ٍّّان ةَ  فيؽیكی

 از ىضؼوم ىٍاًق آن در کَ اؿث جّؿَْ زاىِ ىغل یك ىـحهؽم "دادن كؼار" چٍيً اىا اؿث، قغه صػف كتال کَ ىٍاًلی اؿث 

 .اؿث اؿحؼاجژیك و کالن قِؼی ریؽی ةؼٌاىَ ىـحهؽم ایً. ٌغ قّ یكپارچَ( یكـان) ازحياّی و ؿياؿی اكحنادی، نضاظ

 :را ةيان ىيكٍغ رویكؼد در اؿاؿی جغييؼ دو ةَ  ىلانَ ایً

 در داظم ارجتاًات و ىِازؼت نضاظ از ویژه ةَ را، فىایی ىعحهف ىٍاًق ةيً رواةي ةایغ ؿياؿحگػاران: زغؼافيا جّزَ ةَ 

 پيٌّغُای. اؿث روؿحایی و قِؼی ىٍاًق ةيً کاذب دوگاٌگی قكـحً قاىم یًا. ةگيؼٌغ ٌُؼ در قِؼی، و روؿحایی ىٍاًق

 ٌيازُای ةَ روؿحایی فليؼ ىٍاًق دادن جّان در اؿث ىيكً قِؼی ىٍاًق و قِؼی ُای قِؼك دورافحاده، ُای قِؼ ىيان

 ةؽرگ ةازار یك جّؿَْ ىذال، ٍّّان ةَ. ةاقغ ىِو ىِازؼیً، ةؼای فؼمث ایساد و دؿحيؽد ُای ٌؼخ افؽایف زِاٌی، اكحناد

 کكاورزی ةاّخ  جّؿَْ ةّرکيٍافاؿّ، در. ةاقغ داقحَ قِؼی غػایی ُای كييث ةؼ ىِيی جاديؼات اؿث ىيكً داظهی کكاورزی

 غيؼ و) ىضهی جّنيغی کاالُای ةؼای جلاوا قغ و  قّد ىی ىنؼف فلؼا جّؿي ّيغجا کَ غػایی ىّاد اؿاؿی كييث کاُف
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 گٌّحؼ، و گؼیو)قغ   رؿيی غيؼ دؿحيؽد ةؼای قِؼی و روؿحایی ىِازؼت فكار کاُف ةاّخ ٍيًُيچ و داد  افؽایف را( رؿيی

 اكحنادی جغييؼات جاديؼ کَ اؿث روقً ُيچٍيً. ىّوِ ٍُّر ىّرد جّزَ ىضللان كؼار ٌگؼفحَ اؿث ایً صال، ایً ةا( 2004

 کَ ایً اىؼ  اؿث اىيغوار ىلانَ ایً در) اؿث ٌاکافی اؿث و داٌف در ىّرد آن   ىِو پّیایی یك ظّد، قِؼی ىضيي در قِؼی

 (.قّد روقً

 ىی قِؼی ىؼاکؽ ةَ ؿٍگيً روؿحایی ىِازؼت جأديؼ ؿّ یك از. ایساد ىيكٍغ  ىفيغ جنّیؼ یك قِؼ، ةَ روؿحایی ىِازؼت

 قِؼی ىكاغم افؽایف ةؼای ركاةث ؿٌش ةِعاًؼ  ظنّص ةَ ةؼؿاٌغ، آؿيب قِؼی فليؼ ظاص ُای گؼوه ؿالىث ةَ جّاٌغ

(Mitlin، 2005 .)ظّد ةؼای فلؼ از فؼار ةؼای اكحنادی ُای فؼمث ةِتّد ةَ ىٍسؼ نؽوىا ىِازؼجی چٍيً دیگؼ، ؿّی از 

 گيؼی ٌحيسَ داکا کَ چٍيً  در Sen (2005) Rickshaw pullers و Begum ىٌانَْ ىذال، ٍّّان ةَ. قّد ٌيی ىِازؼان

 کٍغ ىی

 اٌساىغ، ىی ةهٍغىغت در فلؼ اٌغاز چكو کاُف ةَ جٍِا قِؼی ىٍاًق ةَ یكانُا ظاٌّاده و ظّد اٌحلال کَ رؿغ ىی ٌُؼ ةَ
 ىْكّس"  جّنغ از ةْغ زٌغگی دوران در جّاٌغ ىی  فلؼ ٌـهی  ةيً اٌحلال ایً. ٌغارٌغ جضنيم ةؼای ةيكحؼی اصحيال کّدکان زیؼا
 ٌيـحٍغ پيؼقان نغیًوا از صيایث ةَ كادر ّيغجا اٌغ، یافحَ ٌسات فلؼ از کَ کّدکان کَ زىاٌی ،"قّد

ا  کَ اؿث گػاراٌی ؿياؿث ىـحهؽم اؿحؼاجژی. کٍيو ادغام اؿحؼاجژیك ًّر ةَ را اكحنادی ریؽی ةؼٌاىَ کَ اؿث ایً چانف

 ىهی رقغ ُای اؿحؼاجژی ةؼای ىا. ةگيؼٌغ،  پيكی ةَ آن ةؼؿٍغ  ىایهٍغ کَ ُایی ىلاةهَ و اُغاف از و ةپؼؿٍغ ىٍاؿب ؿّاالت

 قِؼی، زىيٍَ در. کؼد ازحٍاب ٌيؽ فىایی ُای جهَ از ةایغ. گيؼٌغ  كؼار کار ةایغ كاّغه ی اٌناف در دؿحّر کَ کٍيو ىی اؿحغالل

 و ُا ٌاةؼاةؼی ةؼ ةایغ جيؼکؽ ىّقكافاٌَ ای  و قغه ةاقغ  آوری زيِ ُای داده کِا یً ٌحایر ةایغ فؼاجؼ از  ىيكٍيو  اؿحغالل ىا

 آورد وزّد ةَ را قِؼی ةازار ةيمّرت گيؼد جا روا اؿحذيارُا  و جتْيىِا 

 ةَ ایً ٌِایث، در.  داریو جّؿَْ ُای ؿياؿحگػاری در ازحياّی جضهيم ةؼ كّی ةـيار جاکيغ  ىا: ازحياّی جضهيم  جؼؿيو

 اىؼ ایً.  کٍٍغ ؿؼزٌف ظّد فلؼ ووْيث ةؼای ظّد و  کٍٍغ رفحار اؿان گػاران ؿياؿث و قِؼوٌغان کَ ٌيـث ىٍْی ایً

 در. آورد ىی وزّد ةَ ىٍاًق و ظاص ُای ىضهَ در را فلؼ کَ اؿث ازحياّی رفحار و فلؼ ؿاظحاری ّهم ةَ جؼ يقدك ٌگاه ىـحهؽم

 ّيّىی ُای ؿياؿث و دُغ ىی ارائَ ىضغود ُای فؼمث ةَ اكحنادی ىذتث پاؿط غيؼكاٌٌّی ُای فْانيث ىّارد، از ةـياری

 ىيكً کَ ىّاردی در را ظّد اؿث ىيكً دونحی افـؼان زیؼا ، قّد ایً  ىاٌِ جّاٌٍغ ىی چگٌَّ  کَ اؿث آن ةَ پاؿط در اغهب

 .کٍٍغ ىحلاّغ را ىانی كاٌٌّی غيؼ ُای فْانيث ُيچٍيً و ةاقٍغ، دتات ةی اؿث

 ؿازىاٌغُی رفحاری انگُّای مؼاصث ةَ و قّد ًؼاصی فليؼ ىٍاًق در ُا اكهيث ُای ظاٌّاده ةؼ ٌُارت ةؼای ةایغ ؿياؿث

. ٌكٍغ جلّیث ةهٍغىغت در را ُا ٌاةؼاةؼی اىا کٍغ، ظغىث ؿاکٍان ةَ ظّةی ةَ ىغت کّجاه در کَ(  زتؼایً رفحار زيهَ از)  کٍغ

 ىْؼض در آٌِا کَ قّد صامم اًييٍان کَ ُؼچٍغ ،  قّد فؼاُو  اكهيث ُای گؼوه ةؼای ُایی گؽیٍَ کَ اؿث ایً ىِو

 دُغ جغييؼ اؿث قغه آٌِا ازحياّی اٌؽوای و اٌؽوا ةاّخ کَ قؼایٌی و( کار ةازار در ىذال) ٌيـحٍغ ىضؼوىيث

 

 گیری نتیجه.  -5

 زغؼافيای ُای ٌُؼیَ . اؿث کؼده ةؼزـحَ گػارد، ىی جاديؼ قِؼی ىٍاًق ةؼ کَ را فىایی ٌاةؼاةؼی از انگُّایی ىلانَ ایً

 قكم ؼی در ایً زا قِ ىٍاًق ىيغُغ جا ةؼرؿی کٍيو چؼا  ازازه ىا ةَ ایً و اؿث داده كؼار ةؼرؿی و ةضخ ىّرد را ازحياّی

 گيؼی قكم کَ داد  ٌكان ىلانَ ایً. فلؼ  و دؼوت فىایی جّؿَْ ةّیژه - آٌِا را ةؼرؿی کٍيو  پيكؼفث ىـيؼ و ایٍكَ  اٌغ گؼفحَ
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 ٌَ و پّیایی و رواةي ؿياؿی، و ازحياّی فؼآیٍغُای ةياٌگؼ ایً اىا گيؼد، ىی ةؼ در را ىكعنی فىایی اةْاد اغهب قِؼی فلؼ

  زىاٌی جضهيم و ارجتاط جسؽیَ  از پكحيتاٌی ةؼای ُا را ٌيٌَّ از ةؼظی و ُا ٌُؼیَ ةؼظی ،  ىلانَ ایً. اؿث زغؼافيایی ّاىم جٍِا

 در ىٍاًق ةؼظی چؼا ایٍكَ یٍْی) قِؼی ىٍاًق در ىؽىً فلؼ از کاىم جنّیؼ یك ؿاظحً ىٍُّر ةَ ىيكؼو ؿٌش پّیایی ةَ

 ةَ قِؼی، فىای جيایؽ ةؼای جضهيم و جسؽیَ ؿٌش ایً کَ کٍغ ىی اؿحغالل ىلانَ یًا. داد ارائَ( ىاٌٍغ ىی ةاكی فليؼ زىان ًّل

 .اؿث صياجی ىضغود، ُای داده زىيٍَ در ویژه

 ایً ةَ( 2007) ُيكاران و Ravallion واكِ، در. اؿث فلؼ ىِو  قِؼٌكيٍی و ؿؼیِ قِؼٌكيٍی زىيٍَ در جيام ایً ىّارد 

ؿّال ُيچٍان  ایً و "اؿث ةيكحؼ ىّدؼ  قِؼی فلؼ از روؿحایی فلؼ کاُف ةؼای کهی ًّر ةَ قِؼٌكيٍی" کَ رؿٍغ ىی ٌحيسَ

 جٍِا ٌَ فىایی ُای جفاوت کَ دُيو جكعيل کَ اؿث ىِو. ةغ یا اؿث ظّب فلؼ کاُف ةؼای قِؼٌكيٍی آیا ةاكی اؿث کَ 

 در کَ فىایی ىكاٌی جغييؼات چگٌَّ کَ داد ٌكان ىلانَ ایً. دارد وزّد ٌيؽ کّچك قِؼُای ىاٌٍغ ىٍاًق در ةهكَ ىٍاًق، ةيً

 رقغ یا قِؼٌكيٍی فؼؿایف ًؼیق از کَ کٍٍغ ىی جضؼیك را ىِيی ازحياّی جضّالت آیٍغ، ىی وزّد ةَ قِؼی ىٍاًق

 اؿث ایً  ىِو ةـيار آٌِا، ةا ؿازگاری یا و جغييؼات ایً ةا ىلاةهَ ةؼای ظاص ىٍاًق در افؼاد جّاٌایی. قٌّغ ىی جكغیغ اكحنادی

 و زغؼافيایی اةْاد از جْغادی ًؼیق از جّاٌایی ایً صال، ایً ةا. قٌّغ ىٍغ ةِؼه قِؼی ُای فؼمث از جّاٌٍغ ىی چگٌَّ و آیا کَ

 ؿّدىٍغ ةاقغ، پایغار فؼار کَ اؿث مّرجی در جٍِا کٍغ ىی جـِيم را فلؼ از فؼار کَ اكحنادی جغييؼ. قّد ىی ىحْادل  ازحياّی

 .ٌيـحٍغ ىِو ةاقٍغ، ؿؼیِ ةازگكث ةَ كادر ىؼدم اگؼ قّد، ىی کاُف ىّزب کَ ادیاكحن جغييؼات ظّد، ٌّةَ ةَ. اؿث

 اؿث ىاُؼ کار ٌيؼوی ایساد و داظهی ُای ؿؼىایَ زػب قِؼی، ُای صكّىث چانف. اؿث ىِيی ّاىم قِؼی صكّىحغاری

 (. Grant، 2004)  فليؼان جّنيغی ُای فْانيث از صفاَث صال ّيً در و
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