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 چکیده
است.  یکپارچه، منسجم و همه شمول یر،فراگ يبه شهر یابیدست يقابل توجه برا یمانع يشهر گزینیییجدا

و همـه سـاکنان   بلکـه   شـود یمـ  یرفق هاينه تنها متوجه خانواده شهري گزینیییمرتبط به جدا آثار و پیامدهاي
شـهر و الگوهـاي   درك رابطـه بـین سـاختار فضـایی     . کـرد متـاثر خواهنـد    را ساختار شـهرها  شکل و  ینهمچن

مدیریت شـهري   بیشترها و موفقیت در اجراي طرحپذیري بیشتر تحققگزینی از عواملی هستند که باعث  جدایی
شهر قم و تحلیل  اجتماعی هايهطبقبین گزینی جداییسنجش میزان هدف کالن این پژوهش بنابراین  .گرددمی

باشد. به همین تحلیلی می_بوده و رویکرد آن توصیفیروش تحقیق کمی . استشهر آن با ساختار فضایی ارتباط 
پرداختـه شـد.    شهرباال، متوسط و پایین  هايهطبق بین گزینی چند گروهیسنجش میزان جداییمنظور ابتدا به 

. همچنـین بـا بررسـی    گزینـی متوسـط وجـود دارد   جـدایی موجـود در شـهر    قشـرهاي میان نشان داد که نتایج 
بر  1390هاي آماري جمعیت و فعالیت بندي و تجمع بر پایه دادهشامل توزیع، خوشه هاي ساختار فضایی شاخص
 .برخـوردار اسـت  اي شهر قم از یک ساختار متمرکز و خوشـه  که بود شهر قم نتایج گویاحوزه آماري  758مبناي 
مـوران اسـتفاده   یع جمعیت و فعالیت از همبستگی دو متغیره گزینی و توزیافتن ارتباط بین میزان جدایی جهت

شهر و میزان آنتروپی جمعیـت و   نطبقه پاییمحلی گزینی جداییآنتروپی دهد بین میزان که نتایج نشان می شد
گزینـی  میزان جداییو  قیم و مثبتی وجود داردتارتباط مس )36/0با مقدار شاخص موران به دست آمده (فعالیت 

) -24/0) و (-36/0با مقدار موران بدست آمده به ترتیب برابر با ( توزیع جمعیت و فعالیت  باطبقه باال و متوسط 
با استفاده از رگرسیون فضایی براي یافتن تاثیرگذارترین طبقه در  و همچنینوجود دارد ط منفی و معکوسی ارتبا

) 푅=27/0( بـا گیري ساختار فضایی شهر قم نتایج بدست آمده حاکی از این بـود کـه طبقـه بـاالي شـهر      شکل
 اند.بوده تاثیرگذارپایین و متوسط شهر  هبیشترین تاثیر را داشته و در مراتب بعدي طبق

  
  ، ساختار فضایی، شهر قماقتصادي -تماعیهاي اجگزینی فضایی، طبقهجدایی دي:کلی هايواژه

  
  1مقدمه
هـاي روزافـزون در میـان    با توجه به رشد نـابرابري 

گزینـی شـهري امـروزه بـه     هاي مردمـی، جـدایی  گروه
هاي شهري تبدیل شده است. پژوهشمسئله مهمی در 

هـاي نـژادي، قـومی و    گزینـی برخالف الگـوي جـدایی  
عنـوان   اجتمـاعی بـه  -گزینی اقتصاديمذهبی از جدایی

هــاي اقتصــادي یــاد حاصــل تــاثیر مســتقیم نــابرابري
ــی ــود ( مـ ). Marcińczak et al., 2016:358شـ

                                                        
    rafiei_m@modares.ac.irنویسنده مسئول: *

اي اسـت اجتمـاعی بلکـه    گزینی نه تنها مسـئله  جدایی
شـهرها و منـاطق شـهري    ضایی هم است. یک مسئلۀ ف

ذهنــی (یــا واقعــی) هســتند کــه      داراي مرزهــاي 
سازند و شـهروندان را مجـزا،   ها را محدود می دسترسی

رنــد. ایـن مرزهــا یــا  دادر انـزوا و جــدا شـده نگــه مـی   
اي تهدیدي علیه جامعۀ شهري، رفـاه،   دیوارهاي شیشه

توسعه و رشد اقتصادي و دموکراسـی شـهري هسـتند    
)Legeby, 2013.( هاي گزینی فضایی، دسترسیجدایی

تـر و  هاي جامعه را قـوي نابرابر و قطبی شده به فرصت
ها، سازد. عالوه بر مسائل مربوط به دسترسی تشدید می
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هاي متفـاوت اجتمـاعی ممکـن    عدم ارتباط میان گروه
افـراد را   ،ها را افزایش دهدها و محرومیتاست تبعیض

اجتماعی مختلف محروم سازد و  از مشارکت در سطوح
اهش و محدود را کها و ارتقاء مهارت یشغلي هافرصت

گزینـی شـهري مـانعی    جدایی. )Feitosa, 2010( سازد
قابل توجـه بـراي دسـتیابی بـه شـهري فراگیـر، همـه        

بــه  تبطآثــار مـر ، منسـجم و یکپارچــه اسـت.   1شـمول 
هـاي فقیـر   هـا نـه تنهـا متوجـه خـانواده     گزینیجدایی

و همچنـین سـاختار   شود بلکه دیگر سـاکنان شـهر    می
    شد.از این پیامدها متاثر خواهند ها شهر

گزینی فیزیکـی بـین افـراد و یـا     در شهرها، جدایی
هـاي فضـایی   ها ارتباطی مستقیم با ویژگیبین فعالیت

ــدایی  ــئلۀ ج ــه مس ــی ک ــراي  دارد، حقیقت ــی را ب گزین
تبـدیل  ریزان و طراحان شهري بـه یـک نگرانـی     برنامه

هــاي مــرتبط بــا   ســاخته اســت. بیشــتر پــژوهش   
و یـا  2گزینـی سـکونتی  گزینی شهري به جـدایی  جدایی
انـد.  و محـدود شـده   تقلیل یافته 3گزینی مسکن جدایی

هــر چنــد ایــن رویکردهــا درکــی عمیــق از چگــونگی  
هـاي اجتمـاعی چگونـه در    که گروهگزینی و اینجدایی

از تـاثیر خـاص    دهند امـا شوند ارائه میشهر توزیع می
دهند. چگونـه  محیط ساخته شده دانشی به دست نمی

هاي افـراد  ساخته شدن و ساختار یافتن شهر دسترسی
به منابع، محصوالت و خـدمات شـهري را تحـت تـاثیر     

 هــاي پــژوهش . )Legeby, 2010دهــد (قــرار مــی 
هـا بـه درك   گزینی شهري و علـل پیـدایش آن   جدایی

هــایی کــه مکــانیزماجتمــاعی و  -فرآینــدهاي فضــایی
بقـات متفـاوت   هـا و ط تعامالت و ارتباطات میان گروه

کنـد. فهـم و دانشـی    کمک مـی  اجتماعی را شکل داده
گزینی فضایی در شهرها براي طراحـی  عمیق از جدایی

هـاي عمـومی بـه منظـور مبـارزه بـا       و تقویت سیاست
 -گزینی فضـایی و فرآینـدهاي فضـایی   گسترش جدایی

بسـیار مهـم و ضـروري اسـت.      آناجتماعی مرتبط بـا  
کننـد تـا بـا    هاي شهري به شهرها کمـک مـی  سیاست
کنند گزینی شهري را تولید میهایی که جدایی مکانیزم

ها را به حداقل برسانند؛ که آثار آنمبارزه کنند و یا این
                                                        
1. Inclusive city 
2. Residential segregation 
3. Housing segregation 

هایی که تعادل و برابري اجتماعی در شهرها را  سیاست
هروندان را بـه  دسترسی شـ  بخشندافزایش و تقویت می

ــدمات شــهري افــزایش مــی    دهنــد و در نتیجــه  خ
یابــد هــاي اجتمــاعی در شــهرها کــاهش مــی نــابرابري

)BÓGUS, 2008(.    اگر چه درك کامل ایـن پدیـده در
ــه جــدایی  گزینــی محصــول واقعیتــی نهفتــه اســت ک

رابطـه  بیشـتر و بهتـر   درك سیستمی پیچیده است اما 
گزینـی از  جـدایی بین ساختار فضایی شهر و الگوهـاي  

هـا و  عواملی هستند که باعث موفقیت در اجراي طـرح 
مطالعـه   بنـابراین  گردد.موفقیت در مدیریت شهري می
هـا و الگوهـاي پـراکنش    حاضر تأکید بر توزیع فعالیـت 
هــا و کـه چگونــه ویژگــی جمعیـت دارد و کشــف ایــن  

گزینـی  ساختار فضایی شهر بـه جـدایی   هايتخصوصی
  انجامد.شهري می

هاي جمعیتی و عوامل مهاجرت، با توجه به حرکت
 ی بــه لحــاظشــهر قــم داراي ترکیــب متنــوعمردمــان 

و به طور  هستندقومیتی و مذهبی  ،اجتماعی، فرهنگی
ها در محـدوده و محلـۀ ویـژه    عام هر کدام از این گروه

تـوان و  ن کمسکونت ساکنان و مهاجرااند. استقرار یافته
شمال غربـی، غـرب، حاشـیه    با درآمد پایین عمدتا در 

هایی از محدودة بافت مرکـزي و  جنوب شرقی و بخش
ــت فرســوده و      ــدة باف ــه در برگیرن ــهر ک ــدیمی ش ق

. ایـن  اسـت  هاي غیررسمی است تمرکز یافتهسکونتگاه
هـا و کیفیـت پـایین    نواحی به دلیل عـدم برخـورداري  

هاي اجتماعی با سـطح متوسـط و   محیطی جاذب گروه
به طوري که فضاي شهر سرشـار از  باالي شهر نیستند 

 هاي اجتماعی، اقتصادي و زیسـت محیطـی  عدم تعادل
گزینی فضـایی  بازتاب این مسئله در جداییاست. شده 

 واسـت  به تمرکـز فقـر منجـر شـده      ،منعکس گردیده
سـاختار اجتمـاعی، فرهنگــی و فضـایی شـهر را متــاثر     

هدف کـالن ایـن پـژوهش     به این منظورساخته است. 
هـاي مختلـف شـهر قـم و     گزینی گروهجدایی چگونگی

بــا ســاختار فضــایی شــهر اســت و آن  تحلیــل ارتبــاط
  همچنین اهداف خرد این پژوهش شامل:

 مختلـف   هـاي هگزینی فضایی طبقـ سنجش جدایی
ــاعی ــادي -اجتم ــتفاده از    اقتص ــا اس ــم ب ــهر ق ش

  گیري چندگروهی؛هاي اندازه شاخص
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 ساختار  وگزینی تحلیل رابطه میان الگوهاي جدایی
  ؛شهر قم یتو فعال یتجمع ییفضا

   اجتمـاعی گزینـی فضـایی   جـدایی  تـاثیر بررسی-
  بر ساختار فضایی شهر.اقتصادي ساکنان 

هـاي زیـر   گویی بـه پرسـش  این مطالعه به دنبال پاسخ
  است:  

 اجتماعی مختلف هاي هطبقبین گزینی فضایی جدایی
گیـري  هـاي انـدازه  شهر قم با استفاده از شاخصکالن

  دهد؟ چندگروهی چه میزانی را نشان می
 بـاال،   هگزینـی فضـایی طبقـ   اي میان جداییچه رابطه

وجـود  شـهر  متوسط و پایین شهر و سـاختار فضـایی   
  دارد؟

   ــدام ــهو ک ــر    طبق ــاثیر را ب ــترین ت ــهري بیش ش
 اند؟گیري ساختار فضایی شهر قم داشته شکل

  
  ها و مبانی نظريمفاهیم و دیدگاه

 گرچـه ظـاهرا هـیچ وقـت بـه     ساختار فضایی اواژه 
صـورت    تعریف نشده است اما به صورت صریح و واضح 

هاي متفاوتی توسط جغرافیـدانان بیـان   روش ضمنی به
را از پژوهشـگران سـاختار فضـایی     شده اسـت. بعضـی  

ــا    ــرتبط ب ــک م ــاهیم ژئومتری توصــیفی مختصــر از مف
ــوژ  ــله و موفول ــو، فاص ــه الگ ــا ازجمل ــفجغرافی  ي تعری

 بـه را سـاختار فضـایی    اما پژوهشـگران دیگـر   کنند می
عنوان مترادفی براي مدیریت فضایی یا مرتبط با مکان  

) 1971( 1هورتون و رینولـدز حال . با اینبرندمی به کار
ساختار فضـایی را توصـیفی انتزاعـی و کلـی از توزیـع      

ها در فضاي جغرافیایی از قبیل تراکم جمعیت و پدیده
ــت و  ــرده فعالی ــف ک ــین تعری ــاي اجــاره زم ــدالگوه  ان

)Horton and Reynolds, 1971:36 .(ــاس و  2آنـ
اي از ) ساختار فضـایی شـهر را درجـه   1998همکاران (

تمرکز فضایی جمعیت و فعالیت شهري مانند تعـداد و  
ــرده   ــف ک ــهر تعری ــک ش ــز درون ی ــت مراک ــد اهمی   ان

)Garcia-López, 2010: 120 .( بنابراین ساختار فضایی
وشــی اســت کــه عناصــر شــهري در کنــار هــم قــرار  ر

گیرند که نتیجه تعامل نیروهـاي پیچیـده از قبیـل     می

                                                        
1. Horton and Reynolds 
2. Anas 

ها، تاریخ، سیاست، اقتصاد زمین، توپوگرافی، زیرساخت
هـاي شـهري در   سیستم مالیـاتی و قـوانین و سیاسـت   

هایی از قبیل تواند توسط شاخصطول زمان است و می
و فعالیت و الگوي کاربري زمین، توزیع فضایی جمعیت 

سفرهاي روزانه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. شکل 
و ساختار شـهرها همچنـین بازتـاب شـرایط فیزیکـی،      

طور  است و بهتکنولوژي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و 
 مســتقیمی بــا عملکــرد شــهرها در ارتبــاط اســت     

)Dadashpoor and yousefi, 2018.( 
گزینـی  تعریف جـدایی اخیرا در ادبیات نظري براي 

و  3ارائه شده توسط السون هـارت  هايعریفت بهبیشتر 
شـود. طبـق تعریـف السـون     استناد مـی  4چارلز وستین

اي اسـت فضـایی،   گزینی پدیـده ) جدایی1995هارت (
یــا اینکــه  آیــدوجــود بــه ممکــن اســت در بــازار کــار 

هـاي خـاص اجتمـاعی در    بین گروههاي موجود  تفاوت
ها، گزینی مرز بین گروهکند. جداییها را منعکس محله

ســطح هــا در سلســله مراتــب قــدرت و جایگــاه گــروه
معـین  هـا و تعـامالت را   همکـاري  درها آنگذاري تاثیر
اجتمـاعی،  به عنوان یک ساختار گزینی جدایی. کندمی

بندي اجتماعی و مقاومت به شدت مرتبط است با قطب
اي بـراي بـروز   بـه زمینـه  در برابـر تغییـر و بـه آسـانی     

ــارض ــايتع ــی سیاســی ه ــدیل م ــود.تب ــین  ش همچن
هـاي  یافته از فاصـله  سازماناست گزینی شکلی  جدایی

گزینـی فیزیکـی   اجتماعی که خود را به صورت جدایی
) تاکیـــد دارد 1999. وســـتین (ســـازدمـــی نمایـــان

ممکـن  گزینی گزینی جدایی از کل است. جدایی جدایی
هاي مختلف از جمله در بازار زمینهدر بسیاري از است 

ــریح،     ــرورش، ورزش و تف ــوزش و پ ــتم آم ــار، سیس ک
ونقـل و همچنـین   ی، سیستم حملهاي بهداشتمراقبت

 5مسـی  ).Legeby, 2010( به وجود آید در بازار مسکن
 دربرگیرنـده گزینـی  جـدایی معتقد اسـت کـه   ) 2009(

جدایی یک گروه اجتماعی در فضا است. به این معنـی  
در یـک واحـد    نـامطلوبی  که اعضاي یک گروه به طـور 

متمرکـز  هـا  خاص جغرافیایی در مقایسه با دیگر گـروه 
کلی مفهـوم  طـور  بـه . )Massey et al., 2009انـد ( شده

                                                        
3. Sven E Olsson Hort 
4. Charles Westin 
5. Douglas Massey 
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با اندیشه فاصله گـرفتن و انـزوا گزیـدن     گزینیجدایی
شـهري   در یـک محـیط  هـاي اجتمـاعی مختلـف     گروه

معــانی  "فاصــله انــزوا یــا" هــايواژهمــرتبط اســت. از 
) 1983( 1لـد وایـت   شـود، درك ممکن اسـت   متفاوتی

ــایی را از هــم متمــایز  جــدا گزینی اجتمــاعی و جغرافی
گزینی اجتماعی فقدان داند. به این معنی که جدایی می

هاي جمعیتی و مردمـی را در نظـر   تعامالت میان گروه
گزینـی جغرافیـایی بـر    در حالی کـه جـدایی   ،گیردمی

هـا ایجـاد شـده    هاي فضایی که در میـان گـروه  جدایی
گزینـی معمـوال   . این دو نوع جداییکندمیاست تاکید 

گزینـی فیزیکـی   همبستگی باالیی با هم دارند. جـدایی 
هاي اجتمـاعی را افـزایش و تقویـت    ممکن است فاصله

فاصــله اجتمــاعی مفهــومی  .)Feitosa, 2010(بخشــد 
هاي بر تفاوتتاکید است کلیدي در علوم اجتماعی که 

هـاي  ممکن است تفاوت هادارد. این تفاوت هابین گروه
هـایی  اجتماعی در تحصیالت، حرفه یا درآمد، یا تفاوت

هاي فرهنگـی شـامل سـبک زنـدگی، قـومی،      در زمینه
از ). بیش Musterd, 2017ها باشد (مذهبی یا خاستگاه

-پنجاه سال پیش دانشمندان شیکاگو یافتند که فاصله
هـاي اجتمـاعی رشـد و    هاي فضایی همـراه بـا فاصـله   

) و Marcińczak et al., 2016:361یابند (گسترش می
هاي خاص را شـدت  گزینی گروهصورت جدایی در این

هـاي مربـوط بـه    گذشته بازتابیک قرن در  .بخشدمی
مختلف  هايهاي تئوريگزینی تحت تاثیر فرضجدایی

  قرار داشته است، از جمله:
 ؛20شناسی مکتب شیکاگو در دهه اول قرن جامعه 
 1960شناسی شهري مارکسیستی در دهـه  جامعه 
 ؛1970و 
      و اخیرترین رویکرد مبتنی اسـت بـر پایـه پـارادایم

هـاي  شهرهاي جهانی که ویژگـی اصـلی آن دوگـانگی   
 .)BÓGUS, 2008(اجتماعی و فضایی است 

ینـد فعلـی جهـانی    آگزینی مخصوصـا در فر جدایی
شدن به مسئله جدي در شهر تبدیل شده است. جهانی 
شدن و تجدید ساختار اقتصـادي بـه تمـایز اجتمـاعی     

مطالعـات اخیـر   شـود.  بیشتري در شـهرها منجـر مـی   
یافته معتقدند که تجدید گزینی کشورهاي توسعهجدایی

                                                        
1. led White 

باعـث   ربغـ  داريساختار اقتصادي شـهرهاي سـرمایه  
-گزینی اجتمـاعی هاي اجتماعی و جداییتقویت طبقه

تر شدن شکاف میان نواحی اقتصادي و همچنین عمیق
فقیر و غنی شهر شده اسـت و در نتیجـه بـه نـابرابري     

اسـت   منجـر شـده  گزینـی فضـایی   اجتماعی و جـدایی 
)Firman, 2004:353(. 2والکز )معتقد است که 2001 (

اجتماعی در شـهرها قابـل   افزون قطبی شدن  رشد روز
رف کاهش مشاغل در بخـش  13 توضیح است؛ از یک ط

مـاهر و افـزایش   تولیدي با دستمزد باال و نیـروي نیمـه  
هاي پایین و مشاغل خدماتی با دستمزد پایین و مهارت

از طرف دیگر افزایش شاغالن مـاهر بـا حقـوق بـاال در     
افزایش سهم نیروي کار  بخش فنی و تکنولوژي منجر به

در دو طیف درآمدي باال و پایین و موجب کاهش اقشار 
شود که این فرایند باعث با درآمد متوسط در جامعه می

کیک آشکار فضاي شود و به تفقطبی شدن بازار کار می
) با 1996( 3فاال. )Walks, 2001(شود میشهري منجر 

فضـایی  گزینی  استفاده از سه تئوري به توضیح جدایی
گزینی فضایی را جدایی "4تئوري قشربندي"پردازد، می

اقتصـادي تلقـی   -به عنوان مانیفست طبقات اجتمـاعی 
ایـن تئـوري    "5گزینـی جـدایی -تئوري خـود "کند؛ می

 هـا گروهو اولویت پیامد ترجیح را گزینی فضایی جدایی
خـود را  گـروه  مشـابه  که عمـدتا   سکونت در مکانیبه 

 هـاي تبعـیض  "6تئوري تبعیض"ند ودا میداشته باشند 
گزینی فضایی دستیابی به مسکن را عامل اصلی جدایی

 -الگوهـاي اجتمـاعی  ). Falah,1996گیـرد ( در نظر می
تــوان بــه طیفــی از فضــایی موجــود در شــهرها را مــی

) 2006( 7در اندیشه فوزتفرآیندها نسبت داد از جمله: 
متعـددي   هـاي گزینی پایدار ممکن اسـت علـت   جدایی

ها ممکـن  داشته باشد، نه تنها به علت تبعیض و تفاوت
است به وجود آید بلکه دینامیـک فاصـله و ترجیحـات    

گزینـی شـود   توانند باعث پیدایش جـدایی اجتماعی می
)Fossett, 2006:185( . ــین ــتین همچن ــرین اس و  8گ

گزینـی  ) معتقدند کـه امـروزه جـدایی   2000( همکاران
                                                        
2. R. Alan Walks 
3. Falah 
4. Class theory 
5. self-segregation theory 
6. Discrimination theory 
7. Mark Fossett 
8. Rosalind Greenstein 
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به یک پدیده جدیدي تبـدیل شـده    1فضایی داوطلبانه
هاي متعددي داشته باشد، رسد انگیزهو به نظر می است

ساکنان ممکن اسـت توسـط درك   عوامل تقاضا: شامل 
امنیت و یا یک سبک جدید زندگی جذب شـوند و بـه   

سازي دهندگان با درونیسازندگان و توسعه :لحاظ عرضه
شـده   هاي کنترلدر مقیاس بزرگ اثرات جانبی توسعه

یابنـد  هاي قابل توجهی دست به سودآوريممکن است 
)Greenstein, 2000( .   ــان ــداوم می ــل م ــط متقاب رواب

؛ )Marcińczak et al., 2016:358(گذار نهادهاي قانون
هـاي شخصـی در   هاي فـردي از قبیـل تـرجیح   ویژگی

که افراد تا چه حدي قادر به انتخاب مکان سکونت و این
ابزارهاي کافی به منظور تحقق بخشـیدن  به یابی دست

هاي خود هستند. بسیاري از مردم به منظـور  لویتوبه ا
دهند نزدیـک  دستیابی به همگنی اجتماعی ترجیح می

به کسانی زندگی کنند که شبیه به خودشان هستند و 
 ).Bailey et al., 2017هـاي مشـابهی دارنـد (   اولویـت 

فضـایی افـراد گـرایش بـه سـوي      -ترجیحات اجتماعی
). Musterd, 2017) دارد (2رنگی اجتمـاعی (همهمگنی 

کند کـه افـراد بـا    رنگی یا هوموفیلی بیان میقانون هم
هاي مشابه، داراي تمایل بیشتري به ارتبـاط بـا   ویژگی

یکدیگر نسبت به افـرادي کـه بـا آن شـباهت ندارنـد،      
توان  هاي هوموفیلی را میگیکلی ویژطور باشند و به می

هاي انتسابی و اکتسابی تقسیم کرد به دو دسته ویژگی
)McPherson et al., 2001 زمانی که یک خانوار مکان .(

هاي جمعیتـی و یـا فرهنگـی     خاصی را براساس ویژگی
ی اجتماعی و گزینکند بر جداییبراي زندگی انتخاب می
 ,.Marcińczak et alگذاشـت ( اقتصادي تاثیر خواهد 

افراد ممکن اسـت   پایین هاياولویت). حتی 2016:359
شــود. افــراد در منجــر ي دارگزینــی معنــی بــه جــدایی

هایی را انتخـاب  جستجوي خود در انتخاب مکان، مکان
هایی از قبیل: مسکن مناسب، کنند که داراي کیفیتمی

ــه   محــیط فیزیکــی و اجتمــاعی مطلــوب، دسترســی ب
اشتغال، خدمات کافی و فضاي سبز و داراي ونقل،  حمل

موقعیت و هویت فرهنگی مکان باشد. زمانی که امکانات 
شود به این معنی مکانی به طور نابرابر در فضا توزیع می

                                                        
1. Voluntary spatial segregation 
2. Social homophily 

و  "بـد "، "خـوب "هـاي  است که تفـاوت بـین محـیط   
ــولی" ــکار  "معم ــهري آش ــاطق ش ــی تردر من ــود. م ش

د بـه ایـن   شـو گزینی در این شرایط شدیدتر می جدایی
هاي متقاضیان مسکن به انتخاب یا عدم انگیزهدلیل که 

ــی    ــزایش م ــهر اف ــی در ش ــان خاص ــاب مک ــد انتخ یاب
)Anderson, 2002:155.(  هـاي صـورت   طبق پـژوهش

هاي عمومی ) سیاست1997( 3گرفته توسط پریتیسیل
که بر بازار مسکن تاثیرگذار هسـتند نقـش کلیـدي در    

دارنـد. بـه عنـوان مثـال     تفکیک اجتماع فضاي شهري 
ــاي اعتبــاري مســکن، ســاخت اجــراي برنامــه وســاز ه

یـابی امکانـات رفـاهی    ونقل، مکانهاي حملزیرساخت
و ورزشـی یـا امکانـات     عمده از قبیل مراکـز فرهنگـی  

هستند که توسط  هاییو تفریحی و .... تصمیم یآموزش
 بازیگران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی و دولتـی 

و ند کـــه رفتـــار ســـاکنان، مـــردم شـــواتخـــاذ مـــی
نـد.  دهدهندگان امالك و مستغالت را شکل می توسعه

هـاي منـاطق   سیاسـی جـذابیت   هـاي بعضی از تصمیم
دهند و منجر به بـاال رفـتن ارزش   شهري را افزایش می

امالك و کمبود مسکن مقرون به صرفه براي خانوارهاي 
) در نتیجه خانوارها با Anderson, 2002د (نشوفقیر می

ــالی و   ــابع م ــکونت در   من ــه س ــدود ب ــدهاي مح درآم
هایی که بـه لحـاظ اجتمـاعی و محـیط فیزیکـی       مکان

یابنـد و ممکـن   هستند گرایش می و نامساعد نامطلوب
هـاي خـاص   است به تمرکز فضایی این گروه در محلـه 

 ,.Ades et al( انجامدو در نهایت به تمرکز فقر شهري 

گوهاي ساختار فضایی شهر حاصل و برآیند اثر ال ).2012
مجمـوع  است که  بنیادي هاي مختلفنیروها و مکانیزم

دچـار  و ساختاري این تاثیرات شهرها را از نظر فیزیکی 
اشکال جدید پراکنـدگی  نماید.  شدیدترین تحوالت می

اجتمــاعی، جــدایی و انفکــاك و قطبــی شــدن جامعــه 
کـرده اسـت و جـدایی    افزونـی را ایجـاد    عدالتی روز بی

زنـد. در  هاي اجتماعی دامن میفضایی را نیز بین گروه
شهر بین صاحبان درآمـدهاي مختلـف    تجدید ساختار

گیرد و تضادهایی از جمله شکل میهاي بیشتري فاصله
افـزایش   مندان و فقیران و کم درآمـدها تضاد بین ثروت

ها از نظر درآمد، فرهنگ، زبان یابد. تفاوت بین گروهمی

                                                        
3. Pr´eteceille 
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 يآشـکارتر بـه صـورت   و شیوه زندگی در این سیستم 
به منظور درك بهتر رابطه بین الگوهایی  شود.ظاهر می

 گزینی و تغییرات سـاختار فضـایی ناشـی از آن   جدایی
  شود. ارائه می 1مدل مفهومی پژوهش در قالب نمودار 

  

  
  : مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

  هاي نگارندگان)(منبع: یافته
  

بـیش از  : گزینی فضاییهاي جداییابعاد و شاخص
ــیدو دهــه  ــا بررســی 1988( 1ش مســی و دنتــونپ ) ب

هـاي سـنجش   ادبیات نظـري روش در گسترده و ژرف 
بـه ایـن    .بندي کردندگزینی را به پنج بعد طبقهجدایی

گزینی بدون در نظر گـرفتن    لحاظ که سنجش جدایی
: شـامل  ابعـاد ایـن  . نیسـتند  و مفید روابط فضایی موثر

 3هاي جمعیتـی)؛ مواجهـه  (توزیع افتراقی گروه 2برابري
 5هـاي جمعیتـی)؛ تـراکم   (تعامل بـالقوه گـروه   4یا انزوا

(پراکنـدگی   6هاي جمعیتی)؛ تمرکز(شدت توزیع گروه
ــروه ــاي گ ــهر) و   ه ــز ش ــر مرک ــد ب ــا تاکی ــی ب جمعیت
هـاي  یـا مجـاورت گـروه    (درجـه جـدایی   7بندي خوشه

                                                        
1. Denton 
2. Evenness 
3. Exposure 
4. Isolation 
5. Concentration 
6. Centralization 
7. Clustering 

در  .)Massey and Denton, 1988(اسـت  جمعیتـی)  
) دو مفهـوم  2004( 9و اوسـالیوان  8حـالی کـه ریـردون   

بندي) و مواجهـه (انزواگرایـی) را    فضایی برابري (خوشه
نـد و  گزینی فضایی مطرح نمودگیري جداییبراي اندازه

کنند که ابعاد تمرکز و تراکم هر دو بـه  گیري مینتیجه
هاي خـاص ابعـاد برابـري بـه شـمار      عنوان زیرمجموعه

 ,Reardon and O’Sullivan) (1رونــد (شــکل مــی

). بنابراین دو بعد برابـري و مواجهـه در سـنجش    2004
 Oka andگزینی برتر و قابل تـرجیح هسـتند (  جدایی

Wong, 2014 .(  

                                                        
8. Sean F. Reardon 
9. David O’Sullivan 



  223                                                                                                                                                        زاهد یسهنف ،یعیانرف یمجتب

  
  )Reardon and O’Sullivan,2004( گزینی فضاییابعاد جدایی :1شکل 

  
گزینی، معموال سه نوع متمـایز  براي هر بعد جدایی

-هـاي تـک  ها تعریف گردیده است: شـاخص از شاخص
توزیع جمعیت یک گروه را در مقایسه با کـل   1گروهی

 2هاي دو گروهـی کند؛ شاخصگیري میجمعیت اندازه
توزیع جمعیت یک گروه را بـا گـروه دیگـري مقایسـه     

که توزیع جمعیت  3هاي چند گروهیکند و شاخصمی
چندین گروه را به طور همزمان مورد تجزیه و تحلیـل  

از آنجـایی کـه جوامـع     ).Djonie, 2011دهـد ( قرار می
امروزه چند قومیتی و چند گروهی هستند و در یک یا 

تــک هــاي دو گــروه قابــل تقســیم نیســتند و شــاخص
دوگروهی به طـور همزمـان توزیـع چنـدین     گروهی و 

گزینـی  شاخص جدایی ندنمقایسه کد نتواننمیگروه را 
هـا  ایـن شـاخص  در واقـع  و  ندمطرح شـد چندگروهی 
کـه از   هاي دو گروهی بودنـد شاخصیافته شکل تعمیم

ــه ــان جمل ــاکودا1975( 4مورگ ــدها س ) 1981( 5) و بع
روشـی را معرفـی   مفهوم شاخص عدم تجانس  سبراسا

) با اضافه کردن واحد فضـایی  1998( 6کردند که وانگ
هـاي  شـاخص . )Wong, 2003: 57( تر کردآن را کامل

هاي محلی هستند گزینی شاخصدیگر سنجش جدایی
شـهري  هر واحد فضایی در سطح ناحیه کالن که ارزش

تـوان از  کند و ابزارهایی هسـتند کـه مـی    را بررسی می
                                                        
1. One-group indices 
2. Two-group indices 
3. Multigroup indices 
4. Morgan 
5. Sakoda 
6. Wong 

چگونگی تمرکز فضایی یک گروه یا یک طبقـه خـاص   
ابعاد و .)Apparicio et al., 2014( هایی تهیه کردنقشه

هاي چندگروهی و محلی بـه طـور مبسـوط در    شاخص
  ) ارائه شده است.2جدول (

  
  پژوهشیشینه پ

تــا کنــون مطالعــات بــه نســبت زیــادي در زمینــه 
گزینـی  جداییبر حسب گزینی شهري و فضایی جدایی

هاي کمی پژوهشانجام گرفته است، اما قومی و نژادي 
بــا ســاختار طبقــاتی  گزینــیارتبـاط الگوهــاي جــدایی 

اند کـه بـه بررسـی    فضایی و شکل شهر را بررسی کرده
) تـاثیر  2016و همکاران ( 7لوپز. خواهیم پرداخت هاآن

گزینــی درآمــدي ســاختار فضــایی شــهري بــر جــدایی
را بررسـی   2010تا  2000ها شهرهاي برزیل بین سال

محلـی   هـا نشـان داد کـه اول، تـراکم    کردند. نتایج آن
دهـد.  گزینی درآمدي را افـزایش مـی  جداییها فعالیت

مرکزي تاثیر بیشتري دارد  این عامل در شهرهاي چند
مرکـزي تـاثیر کمتـري دارد. دوم،     شهرهاي تـک و در 

مرکزي شـهرها همچنـین بـر     تک-مرکزي درجه چند
گـذارد: در حـالی کـه تمرکـز     ها تاثیر میگزینیجدایی

گزینـی در  جـدایی  CBDهـا در اطـراف   باالي فعالیـت 
دهد، تمرکـز بـاالي   شهرهاي تک مرکزي را کاهش می

دور از  مشاغل در اطراف و در درون زیرمرکزهـایی کـه  
CBD ــدایی ــد هســتند ج ــهرهاي چن ــی را در ش  گزین

                                                        
7. Miquel-Àngel Garcia–Lopez 
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ها در ارتباط بـا  دهد. سوم، نتایج آنمرکزي کاهش می
گزینـی  جـدایی  اشتغالاندازه شهر ناهمگون بود: تراکم 

دهد، مرکزي) را افزایش نمی در شهرهاي کوچک (تک
دهد و گزینی در شهرهاي متوسط را افزایش میجدایی
مرکـزي) را   شـهرهاي بـزرگ (چنـد   گزینـی در  جدایی

-ها به ایـن نتیجـه دسـت   دهد. در پایان آنکاهش می
هاي درآمدي در ارتباط با گروه گزینیجداییکه  دیافتن

-جـدایی  هـا که تراکم فعالیـت متفاوت است: در حالی 
 در شـهرهاي چنـد  بخشـد،  شدت میگزینی فقیران را 

 دهـد کـاهش مـی  گزینی ثروتمندان را مرکزي جدایی

)García-López and Moreno-Monroy, 2016( .
ــوپز و    ــر توســط ل ــی دیگ ــژوهش تجرب ــین در پ همچن

ــاران ( ــوان  2017همک ــت عن ــدایی") تح ــی و ج گزین
ساختار فضایی شهري در بارسلونا: آیـا تـاریخ اهمیتـی    

گزینی در به منظور بررسی درجه جدایی "واقعی دارد؟
آن در  هاي مختلف اجتماعی و عوامل بـالقوه میان گروه

هـا بـه ایـن    آن 1947-2011هاي بارسلونا در بین سال
شـرایط اقتصـادي و اجتمـاعی    یافتند کـه  نتیجه دست 

محله در توزیع جمعیت در مرکز و حومه شهر به طـور  
تاریخی با منافع اقتصادي و اجتماعی سـاکنان ارتبـاط   

سـنجی   داشـته اسـت. بـا اسـتفاده از تکنیـک اقتصـاد      
هاي ارسلونا از یک شهر با محلهفضایی یافتند که شهر ب

نـزوا  هـاي بـه ا  منسجم و یکپارچه به شـهري بـا محلـه   
-جـدایی نـوع  ایـن   .کشیده شده در حال تغییـر اسـت  

هــاي اجتمـاعی بــا  گـروه  توسـط گزینـی بـه خصــوص   
-بـه جـاي جـدایی    و درآمدي هاي باالي شغلیمهارت

نــژادي بــه طــور -هــاي قــومیگزینــی در میــان گــروه
 Garcia-López et(روزافزونی در حال افـزایش اسـت   

al., 2017(2و گویلیان 1. آلیون )تـاثیر سـاختار   2017 (
گزینـی اشـتغال در شـهر    فضایی شهري را بـر جـدایی  

-ها با استفاده از روشمارسی فرانسه بررسی کردند، آن
به ایـن   3هاي اقتصاد فضایی و مدل پروبیوتیک فضایی

هاي فقیر دست پیدا کردند که زندگی در محله هایافته
ــی  ــه زوال شــهري از اشــتغال ســاکنان م ــد و رو ب   کاه

                                                        
1. Fanny Alivon 
2. Rachel Guillain1 
3. spatial probit model 

)Alivon and Guillain, 2018.( ــینزاك و  4مارسـ
گزینـی  ) به مطالعـه تطبیقـی جـدایی   2016همکاران (
 هايشــهرپایتخــت و  ســیزدهاقتصــادي در -اجتمــاعی

اصلی اروپا بـا هـدف ایجـاد نگرشـی نـو در ارتبـاط بـا        
اقتصادي و به خصوص عواملی -گزینی اجتماعیجدایی
گزینی هاي جداییشدت و دینامیک ،سطح دركکه به 

ها این بود ترین نتایج آنپرداختند. مهمکنند کمک می
اقتصـادي هنـوز در   -گزینی اجتمـاعی که میزان جدایی

با دیگر شـهرهاي جهـان بـه    شهرهاي اروپا در مقایسه 
گزینی در شـهرهاي  میزان جداییاست. نسبت متوسط 

امریکا، افریقا و بعضی از شـهرهاي شـرق آسـیا بسـیار     
یی میــان فقیــران و شــدیدتر اســت، امــا شــکاف فضــا 

سر شهرهاي پایتخت اروپا در حـال   تاثروتمندان در سر
گســترش اســت؛ تفکیــک اجتمــاعی و اقتصــادي و بــه 

فضـایی طبقـات اجتمـاعی بـاال و      خصوص پراکنـدگی 
شـود.  پایین جامعه با شدت باالیی در اروپـا دیـده مـی   

یافتنـد کـه   5با استفاده از رویکرد عوامل چندگانهها  آن
هانی شدن، رفاه و مسکن، ج دولتچهار عامل از جمله 

افـزایش نـابرابري اجتمـاعی    تجدید ساختار اقتصادي و 
 ییوپــاي ارهاشــهر ینقــش مهمــی در تغییــرات فضــای

دولت در بلند مدت  هايکه مداخلهزمانی . است داشته
، تحـوالت (نئـو)لیبرال   گزینی بودحال مبارزه با جدایی

جهانی شدن باعث افزایش  اتدر دولت رفاه تحت تاثیر
گزینی در حال شد و در نتیجه میزان جدایی هانابرابري

گزینـی  گسترش است. در هر حال روابط بـین جـدایی  
اقتصـادي در اروپـا و شـرایطی کـه بـه طـور       -اجتماعی

کنــد جــدي زنــدگی اجتمــاعی شــهري را تهدیــد مــی
سد هنوز به درك کامـل  راي است که به نظر می مسئله

گزینـی  جـدایی چارچوب توضیحی ارائه نرسیده است و 
اقتصادي شهري بسـیار پیچیـده اسـت زیـرا     -اجتماعی

نقـش   ري همزمـان در بلنـد مـدت   ابعاد متفاوت بسـیا 
  ).Marcińczak et al., 2016( دارند

 
  پژوهش روش

هـاي  پژوهش حاضر از نظر هدف در حوزه پژوهش
و از نظــر ماهیــت و روش تحقیــق در زمــره کــاربردي 

                                                        
4. Szymon Marcińczak 
5. multi-factor approach 
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بـه  رود. تحلیلـی بـه شـمار مـی    -توصـیفی  هايتحقیق
سـاختار   تحلیـل منظور رسیدن به هدف تحقیق یعنی 

گزینـی  جـدایی شهر قـم و تـاثیر   مورفولوژیکی فضایی 
طبقات شهري بر این ساختار فضایی ابتدا بـه سـنجش   

-گزینی فضایی بر اساس پایگاه اجتمـاعی میزان جدایی
شـود، سـپس سـاختار    اقتصادي ساکنان پرداختـه مـی  

هاي شناخت ساختار فضـایی  فضایی شهر براساس مدل
: نشـان دهنـده متغیـر    سه شاخص توزیـع با استفاده از 

است که بـا اسـتفاده از توابـع     توزیع جمعیت و فعالیت
، گیـرد دار مورد تحلیل قرار مـی آنتروپی و توزیع جهت

که بیانگر میزان تجمع و یـا عـدم تجمـع     :بنديخوشه
ــا اســتفاده از دو تــابع   -Kجمعیــت و فعالیــت اســت ب

Ripley  و آمارهG شاخصو گیرد مورد بررسی قرار می 
یـا  بنـدي (تمرکـز) و   که بیـانگر میـزان خوشـه    :تجمع

ــا اســتفاده از  و فعالیــت پراکنــدگی جمعیــت اســت، ب
و  پـور دادش( شـود تحلیـل مـی   عمـومی  شاخص موران

گزینـی  تـاثیر جـدایی   پایـان  و در )55: 1395 همکاران،
در ایـن   .فضایی بر ساختار فضایی بررسی خواهـد شـد  

 وساختار فضایی شهر  میان ارتباطمطالعه براي تحلیل 
تحلیــل آمــار فضــایی گزینــی فضــایی از روش جــدایی

رگرسـیون وزنـی   "مشخصی مانند توابع تحلیل فضایی 
ــایی ــوران "و  "جغرافی  خــود همبســتگی دو متغیــره م

با کمک نرم افزار سامانه اطالعـات جغرافیـایی    "محلی
)Arc GIS) و نرم افزار (GeoDa(  خواهد شـد استفاده .

یک تکنیک آمـاري فضـایی    رگرسیون وزنی جغرافیایی
براي تحلیل ناهمسانی فضایی بـه کـار   محلی است که 

شود، زمانی که واحد سـنجش متغیـر مـورد    گرفته می

 . مـدل اسـت بررسی از مکانی به مکـان دیگـر متفـاوت    
GWR کنـد کـه تغییـرات    هاي فضایی تولیـد مـی  داده

ــی   ــان م ــا را بی ــین متغیره ــط ب ــایی در رواب ــد فض کن
)Mennis,2013(.    مدل رگرسیون وزنی جغرافیـایی بـه

  شود:زیر تعریف میصورت 
0 , ,ˆ ( ) ( ) ,i i k i i ik i

k
y x          

),در این رابطه  )i i   مختصات هر موقعیتi 
0هستند،  ,( )i i    محل تقاطع براي موقعیتi ،

,( )k i i    یک پارامتر محلی که متغیر مستقل
kx  را در موقعیت i زند و تخمین میi   نیز خطاي

,0)تصادفی با فرض  2)N   (فرض نرمال بودن)
هاي داده شده پارامترهاي است. براي مجموعه داده

),محلی  )k i i    با استفاده از مراحل حداقل
 ijwهاي شوند. وزنمربعات وزنی تخمین زده می

,براي  ,2, 1n i   در هر موقعیت,( )i i   به
و دیگر  iاي از فواصل بین موقعیت عنوان تابع پیوسته

 :Tu et al, 2008( آینداي به دست میموقعیت داده

 قمجامعه آماري پژوهش کل محدوده شهر . )359-361
در قالب ) حوزه 758(آماري  هايحوزهتفکیک به 

رافیایی و افراد ساکن غهاي سیستم اطالعات جنقشه
هاي آماري حوزهباشد. مینفر) در این شهر 1064981(

هاي در دسترس بیانگر طبقات جامعه شاخصبراساس 
و مساحت شغلی موقعیت سطح تحصیالت افراد، یعنی 

هاي آماري سال داده با استفاده ازواحدهاي مسکونی 
باال، متوسط طبقه مرکز آمار ایران به سه دسته  1390

  .)1(جدول  ندو پایین تقسیم شد
  

  اجتماعیاجتماعی بر حسب طبقات  -هاي پایگاه اقتصاديشاخص :1جدول 

 طبقه باال  طبقه متوسط طبقه پایین
-ابعاد پایگاه اقتصادي

  اجتماعی

 -متوسطه - راهنمایی -ابتدایی -سوادآموزي
 دانشگاهی پیش

 لیسانس - فوق دیپلم 
دکتراي  -فوق لیسانس

دکتراي  - اي حرفه
 فوق دکترا -تخصصی

 سطح تحصیالت

 - شاغالن در گروه کارکنان خدماتی و فروشندگان
 -کارکنان ماهر کشاورزي، جنگلداري و ماهیگري

آالت و  متصدیان، مونتاژکاران ماشین - صنعتگران
 کارگران ساده -ها و رانندگان وسایل نقلیهدستگاه

شاغالن در گروه 
ها و تکنسین

کارمندان  - دستیاران
 امور اداري و دفتري

شاغالن در گروه 
قانونگذاران، مقامات 
  - عالی رتبه و مدیران

 متخصصان

 یشغل یتموقع

 مساحت واحدهاي مسکونی عمتر مرب 100بیشتر از  متر مربع 100تا  75 متر مربع 75کمتر از 
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ــاخص  ــژوهش از شـ ــن پـ ــاي در ایـ ــنجش هـ سـ
در دو بعد برابري و مواجهـه  چندگروهی  گزینی جدایی

گـر  با استفاده از نرم افزار کـاربردي تحلیـل  ) 2(جدول 
در  2008ه آپریسیو در سـال  لگزینی که به وسیجدایی

ــگ و اجتمــاع دانشــگاه   پژوهشــکده شهرســازي، فرهن
 Apparicio et(کوبک مونترال کانادا تولید شده است 

al, 2014شـهر   فضـایی گزینی ) میزان و شدت جدایی
  . دگیرمورد سنجش قرار میقم 

  
  فضایی گزینیجداییسنجش  هاي شاخصابعاد و  :2جدول 

  بعد/ شاخص  شاخصبعد / تفسیر 
یک یا چند گروه در طول واحدهاي فضایی اشاره دارد. هر چه توزیع افتراقی به توزیع 

-هاي جمعیتی در قالب واحدهاي فضایی یکنواخت باشد، جدایی گزینی بیشتر میهگرو
-گیري میهاي بعد برابري تفاوت سهم جمعیتی هر واحد فضایی را اندازهشود. شاخص

 کند. 

 برابري

بعد
  

است. در جایی که مقدار شاخص صفر است نشان دهنده  1و  0ارزش این شاخص بین 
گزینی طرف و در جایی که مقدار آن برابر یک است به معنی جداییتوزیع عاالدنه و بی

  باشد.کامل می

  1شاخص عدم تجانس چند گروهی
Morgan (1975)  
Sakoda (1981) 

ص
شاخ

 

میانگین تفاوت محاسبه این شاخص به طور نزدیکی به شاخص عدم تجانس مرتبط است. 
 0ارزش این شاخص بین ها در سراسر هر جفت از واحد فضایی. مطلق میان نسبت اقلیت

 گزینی کامل است.است. صفر بیان کننده توزیع برابر و عادالنه و یک یه معنی جدایی 1و 

  2ص جینی چند گروهیشاخ
Reardon (1998) 

آنتروپی شهري گستره تنوع قومی و نژادي است که انحراف متوسط موزون آنتروپی هر و 
ي ارزش این شاخص بین صفر (وقتی کـه همـه  . دهداحد از آنتروپی کل شهر را نشان می

ي فقط یک گـروه  ي نواحی دربردارندهنواحی ترکیب یکسان دارند) و یک (وقتی که همه
 باشد.است) می

ص تئوري اطالعات (شاخص شاخ
  3آنتروپی)

Theil and Finezza (1971) 

مانند انحراف معیار در آمار است. افزایش پراکندگی ویژگی مجموعه نقاط و یا سطوح در 
شود. ارزش این شاخص تر منجر میاطراف مرکز میانگین به ترسیم بیضی استاندار بزرگ

هـاي  بین بیضـی انحـراف گـروه    اجتماع مااست. یک به معنی عدم اشتراك و  1و  0بین 
بـین   گزینی، و صفر به معنی حداکثر اشتراك و اجتمـاعی مـا  جمعیتی و حداکثر جدایی

  گزینی است.هاي جمعیتی و حداقل جداییبیضی انحراف گروه

  4شاخص بیضی انحراف معیار 
Wong (1999)  

 1و  0نـدازه شـاخص بـین   این شاخص انحراف استاندارد از میانگین توزیع نرمال اسـت. ا 
  گزینی کامل است. است. صفر بیان کننده توزیع برابر و عادالنه و یک به معنی جدایی

  5ضریب مربع تغییرات
Reardon and Firebaugh 

(2002)  
گزینـی بیشـتر   است. ارزش بیشتر شاخص به معنی جدایی 1و  0ارزش این شاخص بین 

  باشد.ها در سطح شهر میتوزیع نابرابر گروهها در واحدهاي فضایی و به تبع آن گروه
شاخص عدم تجانس چند گروهی 

  Wong (1999) 6فضایی
اي وجـود نـدارد و   است. جایی که صفر است اصال مواجهـه  1و  0مقدار این شاخص بین 

-دهنده جـدایی ي باال است. مقدار بیشتر ارزش نشانجایی که یک است به معنی مواجهه
  است.گزینی بیشتر شهري 

  7مواجهه نرمال
James (1986)  ص

شاخ
 

بین صفر و یک است. احتمال این که دو فرد در یک واحد فضایی شاخص ارزش این 
-هاي متفاوتی هستند یا از اعضاي یک گروه یکسان  تفسیر مییکسان از اعضاي گروه

  گردد.

  8تنوع نسبی
Carlson (1992), Reardon 

(1998)  
 
                                                        
1. Multigroup dissimilarity index 
2. Multigroup Gini index 
3. Information theory index (entropy index) 
4. Deviational ellipse index 
5. Squared coefficient of variation 
6. Spatial version of multigroup dissimilarity index 
7. Normalized exposure 
8. Relative diversity 
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اگر واحد فضایی تحت  LQ>1کند. واحد فضایی کمک می هاي هربه شناسایی ویژگی
باشد واحد فضایی از یکنواختگی کمتر و تنوع  LQ<1تسلط یک گروه خاص باشد و اگر 

  بیشتري برخوردار است.
  1ضریب مکانی

Isard (1960)  ص محلی
شاخ

 

 0معیاري براي سنجش توزیع جمعیت شهري است. ارزش شاخص تنوع یا آنتروپی بین 
است. هر چه واحد فضایی از یکنواختگی و همگنی بیشتري برخوردار باشد این  1و 

شود و توزیع تر مییابد و بر عکس به مقدار یک نزدیکشاخص به مقدار صفر تمایل می
  دهد.تري را نشان میمتعادل

  2)تنوع( آنتروپی شاخص
Theil (1972), Theil and  

Finezza (1971)  

  )Apparicio et al., 2014؛ Messy and Denton, 1998 ؛1395، همکارانیزدانی و : منابع( 
  

  
 

  :  فرآیند پژوهش2نمودار

                                                        
1. Location Quotient 
2. Entropy (diversity) measure 
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  گزینیگر جداییگزینی در نرم افزار تحلیلهاي جدایی: نحوه محاسبه شاخص2شکل 

  
  محدوده پژوهش

شهر قم با جمعیتی بـیش از یـک میلیـون نفـر در     
از جمله شهرهاي پر جمعیت کشـور بـوده    1390سال 

تعـداد   1390است. بر پایه اطالعات سرشـماري سـال   
ــد و خــانوار در شــهر قــم ســکونت داشــته  299752 ان

نفـر بـوده اسـت. از تعـداد      5/3متوسط بعد خـانوار آن  
ــانی   881667 ــروي انس ــر نی ــاغل  262374نف ــر ش نف

 ). پـراکنش سـاختار  1390هستند (مرکز آمـار ایـران،   

اجتماعی شهر قم به سه دسته بـاال، متوسـط و پـایین    
متوسـط و پـایین    هـاي هشود. گسـتره طبقـ  می تقسیم

هایی که گروه ؛بیشترین پراکنش را در سطح شهر دارد
هاي شـغلی پـایین برخوردارنـد و معمـوال بـا      از مهارت

توجه به نوع شغل، سطح درآمد و سـطح تحصـیالت از   
مهندســین برخـوردار نیسـتند (  تـوان اقتصـادي بـاالیی    

  ). 1395مشاور طرح و معماري، 

 

  
 : نقشه شهر قم1 نقشه
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توسعه ناهمگون و گسسته مناطق مسـکونی شـهر،   
هـاي نـاهمگون در مرکـز شـهر، کمبـود      تمرکز فعالیت

ــز    ــتقرار مراک ــایی در اس ــادل فض ــدم تع ــدمات و ع خ
خدماتی، وجود اراضی بـایر در داخـل بافـت شـهري و     

هـاي  از ویژگـی منسجم و یکپارچـه  عدم وجود ساختار 
مهندسین مشـاور  گردد (بافت کالبدي شهر محسوب می

   ).1385امکو ایران، 
هنگـی اجتمـاعی   ن و اقوام متفاوت فروجود مهاجرا

باعـث  با سطح طبقاتی متفاوت  انعالوه بر وجود ساکن
شـهر  و از هم گسیخته  تحمیل بافت ناهمگون، پراکنده

شده و ساختار فضایی شهر را شکل متفـاوتی بخشـیده   
  است.

 
 هانتایج و یافته

گزینــی جـدایی چگـونگی و نحـوه   در ایـن قسـمت   
 هاي مختلف اجتمـاعی شـهر قـم را بـا توجـه بـه      گروه

میزان تحصـیالت و موقعیـت شـغلی افـراد و مسـاحت      
 قـدار مدهـیم.  مسکونی خانوارها مورد بررسی قرار مـی 

 0اسـت:   1و  0گزینی فضایی بـین  هاي جداییشاخص
اي بیـانگر جامعـه   1همگـون و   اي کـامال بیانگر جامعه

تـر از  رتقریبی مقـادیر کـم  کامال ناهمگون است. به طـو 
ــانگر جــدایی 3/0 ــدبی ــی ان ــین گزین ــا  3/0ك، ب  6/0ت

گزینـی شـدید   به بـاال بیـانگر جـدایی    6/0متوسط و از 
به کار گرفته هاي شاخص ).Icland et al., 2010است (

شـهر تحـت    کدام قسمتهاي فضایی که به سوال شده
د. نـ دهتسلط کدام گـروه جمعیتـی اسـت پاسـخ نمـی     

 به ایـن منظـور   گزینیبنابراین از شاخص محلی جدایی
بـه   ) LQضـریب مکـانی (  از جملـه  . شـود استفاده می

کمـک  شناسایی واحـدهاي فضـایی محـدوده مطالعـه     
گروه مورد مطالعه کمتـر فضـاي مـورد    که اگر کند  می

) LQ > 1و بـرعکس (  )LQ < 1(اند نظر را اشغال کرده
حاکی از تسلط فضا توسط گـروه مـورد بررسـی اسـت     

)Apparicio et al., 2008(. گزینـی  هاي جداییشاخص
، موقعیـت شـغلی افـراد و    تحصـیالت بر حسب میـزان  

مساحت مسکونی خانوارها مورد محاسـبه قـرار گرفتـه    
 توزیــع نــابرابر، هــامیــزان شــاخص). 3 (جــدولاســت 

در سـطح  گزینـی  جـدایی در کـل  و  ، نـاهموار نامتعادل
هاي طبقاتی که متعلـق بـه آن   بر مبناي گروهمتوسط 

   دهد.هستند را نشان می

  
  گزینی طبقات اجتماعی بر حسب تحصیالت، موقعیت شغلی و مساحت واحدهاي مسکونیمیزان جدایی :3جدول 

- ابعاد جدایی بعد برابري بعد مواجهه
 گزینی

 مواجهه نرمال تنوع نسبی
شاخص عدم 
تجانس چند 
 گروهی فضایی

ضریب مربع 
 تغییرات

شاخص بیضی 
معیارانحراف   

شاخص تئوري 
 اطالعات

 (شاخص آنتروپی)

ص جینی شاخ
 چند گروهی

شاخص عدم 
تجانس چند 

 گروهی
هاشاخص  

03057/0  2009/0  17939/0  04367/0  47931/0  06107/0  24689/0  17983/0  سطح تحصیالت 

01857/0  00429/0  19254/0  02367/0  46846/0  04761/0  26156/0  19254/0  موقعیت شغلی  
16658/0  16173/0  34600/0  17211/0  33109/0  16236/0  47530/0  34629/0  مساحت مسکونی  

  
مدل  شده با استفاده از استخراجهاي بر طبق نقشه

هـایی  دهد کـه پهنـه  نشان می) 2نقشه (ضریب مکانی 
ــهري     ــت ش ــزان محرومی ــاالترین می ــه از ب ــه ک در ک

هـاي جنـوب   هاي شـمال غـرب و غـرب، بخـش     بخش
 هـاي اسـکان  عمدتا شامل پهنـه  واند قرار گرفتهشرقی 

ــانی و  پهنــهرســمی، غیر ــا بافــت نابســامان می هــایی ب
شـامل محالتـی   هسـتند  هاي با پیشینه روستایی  بافت

-لـی شاد قچون اسماعیل آباد، قلعه کامکار، شیخ آباد، 

سن، شهرك امـام  مهدیه، فاطمیه، شهرك امام ح خان،
نسـبت بـه   کـه  هـاي دیگـر   محلهحسین، تولید دارو و 

میانگین شهر از محرومیت بیشتري برخـوردار هسـتند   
بـا تـوان اقتصـادي کـم و      جامعـه و  اقشار پایین توسط
وجه غالب این  .اندهاي شغلی پایین اشغال شدهمهارت

جوانـان  سـهم  سهم جمعیت بیکـار و بـه ویـژه     هاپهنه
ــاالتر  ــا  ،اســتبیکــار ب ــدادبیشــترین ب ــا  تع ــراد ب از اف

پدیده بـد مسـکنی بـه     تحصیالت ابتدایی و راهنمایی،
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معناي سهم باالي واحدهاي مسکونی نامقاوم و ناپایدار 
به دلیل نداشتن سازه مناسب و پایـدار، قـدمت بـاالي    

تـر شـهر)،   هـاي (قـدیمی  ابنیه و نفوذناپذیري در بخش
ــود خــدمات   ــایین مســکونی، کمب ــســرانه پ ، یآموزش

درمانی، ورزشی و به ویژه فضاي سـبز و ... از   ،فرهنگی
هاست. همچنـین  هاي بارز کالبدي این محدودهویژگی

اي اسـت کـه   هـاي شـهر بـه گونـه    وضعیت زیرسـاخت 
. دنمایـ زیستی و آلودگی را افزون مـی هاي محیطآسیب

ـ   راه یماستقرار در حر رق فشـار  آهن و خطـوط انتقـال ب
 ها مـی زیستی این پهنهت محیطقوي از جمله مشکال

  .باشد

  
  هاي جمعیتی بر حسب تحصیالت، موقعیت شغلی و مساحت مسکونیمدل ضریب مکانی گروه  :2 نقشه

  طبقه باال طبقه متوسط طبقه پایین

 

 سطح تحصیالت افراد

  

 موقعیت شغلی افراد 

 

مساحت واحدهاي 
مسکونی خانوارها
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ــر اســاس ســه شــاخص در قســمت دوم مطالعــه  ب
ــع، خوشــه ــدي و تجمــعتوزی ــاي و براســاس داده بن ه

سـاختار  مرکز آمار ایران  1390جمعیت و فعالیت سال 
فضــایی شــهر مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. در بررســی 

ــع جهــت  ــی و توزی ــع ضــریب آنتروپ دار شــاخص توزی
نتایج نشـان داد مقـدار ضـریب آنتروپـی     . شدمحاسبه 

مطلق و نسبی محاسبه شـده بـراي جمعیـت برابـر بـا      
 977/0و  25/0و براي فعالیت برابـر بـا    981/0و  26/0

نـابرابر و   طور نسبی به بوده است و نشان دهنده توزیع
دار همچنین محاسبه توزیـع جهـت  باشد و متمرکز  می

حـول هسـته    بـه توزیـع   گرایش جمعیت و فعالیـت از 
حکایـــت دارد. در بررســی شـــاخص  مرکــزي شــهر   

اسـتفاده   Gآماره و  K-Ripleyاز دو معیار  بندي خوشه
ــار  ــد. میع ــاکی از  K-Ripleyش ــت و ح ــز جمعی تمرک

در تحلیـل   اي دارد.خوشـه به صـورت  فعالیت و توزیع 
تـوان چنـین   بر مبناي اعداد به دست آمده می Gآماره 

توزیع جمعیت و فعالیت در شـهر بـه   استدالل کرد که 
براي جمعیت  Gاي و متراکم است. آماره صورت خوشه

و این آماره بـراي فعالیـت برابـر بـا      000296/0برابر با 
بـراي  محاسـبه شـده    Z بدست آمد. مقدار 000298/0
را  91/10فعالیت برابر بـا  و براي  4/11برابر با جمعیت 

بـا   .ار اسـت دمعنـی  01/0در سطح و کسب کرده است 
صـفر  تقریبـا  در این محاسبه  Gشاخص توجه به اینکه 

محاسـبه شـده مقـادیري نسـبتا بـاال       Zمقادیر است و 
بـراي هـر دو شـاخص صـفر      p-valueمقـدار  هستند و 

بندي فضـایی در  فرضیه صفر که هیچ نوع خوشه ،است
در منـاطق   فعالیـت تعداد زیاد و یا کـم جمیعـت و یـا    

کـه  بـریم  میشود و پیمختلف شهر وجود ندارد رد می
و از آنجـایی کـه    انـد بنـدي شـده  ها خوشهمقادیر داده

گیـریم کــه ایــن  نتیجــه مــی هسـتند مثبــت  Zمقـدار  
بندي در مقـادیر بـاال وجـود دارد. یعنـی بیشـتر       خوشه
هاي آماري کـه داراي مقـادیر بـاالي جمعیـت و     حوزه

در بررسـی   انـد. کنار هم قرار گرفتهفعالیت هستند در 
این شـاخص  شاخص تجمع با استفاده از ضریب موران 

 156/0در جمعیت و در فعالیت برابر بـا   163/0برابر با 
 1ها مثبت و نزدیک بـه  باشد و از آنجا که مقدار آنمی

ــی ــه اســت م ــوانیم نتیج ــتت ــه داده گرف ــا داراي ک ه
الیـت  خودهمبستگی فضـایی هسـتند و جمعیـت و فع   

قطبـی بـودن   بنـابراین  و رند داگرایش به تمرکزگرایی 
    دهند.شهر را نشان می
بندي کلی از نتایج به دست آمـده بـر   در یک جمع

تـوان گفـت کـه    هاي مورد استفاده مـی مبناي شاخص
سـاختار فضـایی شـهر قــم داراي الگـویی متمرکـز بــه      
صورت قطبی شده و تک مرکزي است به این گونه کـه  

ي مرکـزي شـهر   فعالیـت بـاالیی در هسـته   جمعیت و 
متمرکز شده و با دور شدن از مرکز شهر تـراکم کمتـر   

و همچنین شکافی بـا بخـش   یابد شود و کاهش میمی
  شود.مرکزي شهر مشاهده می

منظور تحلیل ارتباط بین ساختار فضایی شـهر و   به
هاي جمعیتی، میزان ضـریب  گزینی گروهمیزان جدایی

فعالیت به عنـوان متغیـر وابسـته و     آنتروپی جمعیت و
ــاال، میــزان جــدایی گزینــی آنتروپــی محلــی طبقــات ب

متوسط و پـایین جامعـه بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و       
). بـا بررسـی   5توضیحی به کـار گرفتـه شـد (جـدول     

ي میزان ضریب آنتروپی نسبی تراکم جمعیـت و  رابطه
گزینی قشر باالي شهر بر اساس فعالیت و میزان جدایی

ــ ــرهم ــوران  دل دو متغی ــاخص م ــی، ش ــوران محل ي م
و شیب خط رگرسیون منفی بـه دسـت آمـد؛     -362/0

بنابراین بـین ایـن دو متغیـر رابطـه منفـی و معکـوس       
ــه ــود دارد. نقش ــل دو  وج ــده از تحلی ــت آم ــه دس ي ب

ي میزان ضریب آنتروپـی جمعیـت و فعالیـت و    متغیره
دهـد  گزینی طبقه متوسط شهر نشان میمیزان جدایی

که بین این دو متغیر نیز یک رابطه منفـی و معکوسـی   
وجود دارد؛ به طوري که شاخص موران به دست آمـده  

ــی  -239/0 ــی م ــد. و شــیب خــط رگرســیون منف باش
شاخص موران براي هر دو گروه جمعیتـی قشـر بـاال و    

اي متوسط شهر منفی بدسـت آمـد و حـاکی از خوشـه    
تر بـودن توزیـع جمعیـت و فعالیـت بـر حسـب پــارام      ن

گزینی دو گروه جمعیتی است. و به این معنا هر جدایی
گزینی این دو گـروه افـزایش یابـد    چه بر میزان جدایی

 شود.توزیع جمعیت کمتر می
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  تحلیل ساختار فضایی شهر قم :4جدول 
عمومی موران دارتابع توزیع جهت G K- Ripleyآماره     

   

 جمعیت

    

 فعالیت

  
دست آمده از تحلیـل همبسـتگی   براساس نقشه به
ــا دو شــاخص جــدایی گزینــی طبقــه بــاال و متوســط ب

دهـد کـه   چگونگی توزیع جمعیت و فعالیت نشان مـی 
دهـد کـه میـزان    هایی را نشان میباال حوزه -نقاط باال

جمعیت و فعالیت ها و میزان آنتروپی گزینی آنجدایی
هـا در اطـراف محـدوده     بیشـتر ایـن حـوزه    .باال اسـت 

و از شرایط مطلـوب محیطـی و    مرکزي شهر قرار دارند
-حـوزه  پـایین -. نقاط پـایین خدماتی برخوردار هستند

گزینـی طبقـه بـاال و    هایی هستند کـه میـزان جـدایی   
نــابرابر و متوســط کمتــر و توزیــع جمعیــت و فعالیــت 

 يهـا ها بیشتر در ناحیـه . این حوزهشودمی ترنامتعادل
هایی بـا پیشـینه   حاشیه شهر و دورتر از مرکز در بافت

-باال حـوزه  -هاي پایینگیرند. قسمتروستایی قرار می
میـزان  طبقـه بـاال و متوسـط شـهر     هایی هستند کـه  

وزیع جمعیت و فعالیـت  دارند و ت کمتريگزینی جدایی
هاي بیشتر در ناحیه تا حدودي میل به برابري دارد که

زاده هـاي نابسـامان در منـاطق نیروگـاه، امـام     با بافـت 
ــرار    ــدوده ق ــرب مح ــمال غ ــمال و ش ــراهیم و در ش اب

بـاالي  پـایین بـا میـزان    -هـاي بـاال   رند و قسمتیگ می
گزینی طبقه باال و متوسـط و همچنـین توزیـع    جدایی

شود. ایـن نـواحی    نابرابر جمعیت و فعالیت را شامل می
. به دلیـل  اندمحدوده مرکزي شهر را در برگرفته بیشتر
توزیع نـابرابر جمعیـت و   گزینی این دو طبقه به جدایی

را از شـهر  منجر شـده اسـت و   فعالیت در این محدوده 
خـارج سـاخته    گی و انسـجام یکنـواخت  حالت تعـادل و 

هاي محدودي از شـهر را کـه داراي   و تنها قسمتاست 
کالبـدي و محیطـی مناسـبی    امکانات باال و از شـرایط  

شـاخص   اند.برخوردار هستند را به خود اختصاص داده
ي میـزان  موران به دسـت آمـده از تحلیـل دو متغیـره    

-آنتروپی جمعیت و فعالیت و ضریب آنتروپـی جـدایی  
دهـد کـه   گزینی جمعیت طبقه پایین شهر نشـان مـی  

بین این دو متغیر رابطه مثبت و مستقیمی وجـود دارد  
. شـد  359/0که میزان به دست آمده برابر با به طوري 

گزینی قشر پـایین  به این معنا که هر چه میزان جدایی
و فقیر شهر بیشتر شود میزان آنتروپی توزیع فعالیت و 

و شـهر بـه نـابرابري و شـکاف      شودبیشتر میجمعیت 
ضریب این شاخص با توجه بـه   شود.بیشتر متمایل می

اي بـودن توزیـع   خوشـه مثبت بودن آن نشـان دهنـده   
-فضایی جمعیت و فعالیت با توجه بـه پـارامتر جـدایی   

باال نـواحی   -قسمت باال. است گزینی  قشر پایین شهر
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گزینـی ایـن گـروه و میـزان     هستند که میزان جـدایی 
گونه کـه  آنتروپی تقریبا باال و رو به برابري است. همان

مرکـزي   يهاشود بیشتر محدودهدر نقشه مالحظه می
-شمال و شمال غربی شهر را به خود اختصـاص داده  و

گزینـی   پـایین کـه در آن جـدایی    -پـایین اند. قسـمت  
شـود و توزیـع جمعیـت و    این طبقه مشاهده می پایین

را بیشتر محدوده مرکزي شهر و شود فعالیت نابرابر می
هـایی بـا   پـایین محـدوده   -حوزهاي باالگیرد. در برمی

در  و شـود نابرابر را شامل میگزینی باال و توزیع جدایی
زاده ابـراهیم و شـهرك فاطمیـه    هاي نوبهار، امـام محله

اند کـه از شـرایط مناسـبی بـراي زنـدگی      متمرکز شده
بـاال بـا    -هـاي آمـاري پـایین   و حوزه برخوردار نیستند

گزینی پایین و توزیع برابر جمعیت و فعالیت که جدایی
ت ایـن  و بـه نسـب  شـود  حوزه را شـامل مـی   51حدود 
ها از شرایط زیستی مناسبی نسبت به مناطقی بـا  حوزه

 .برخوردا هستند توان شهرتمرکز اقشار فقیر و کم
 

 اقتصادي شهر قم و ساختار فضایی-اجتماعی هايهگزینی طبقي موران بین میزان جداییتحلیل همبستگی دو متغیره:  5 جدول
طبقه پایین و ساختار فضاییگزینی جدایی گزینی طبقه متوسط و ساختار فضاییجدایی   

  
گزینی طبقه باال و ساختار فضاییجدایی  

 
  

  : اطالعات عمومی مربوط به مدل برآورد شده و حاصل از رگرسیون وزنی جغرافیایی6جدول 
Residual Squares  Sigma1  AICc2  푅  متغیر  푅  Adjusted  

  258/0  267/0  -729/9399  000489/0 000178/0  طبقه باال
  215/0  226/0  -621/9356  000502/0  000189/0  طبقه متوسط
  216/0  227/0  - 806/9357  000502/0  000188/0  طبقه پایین
 295/0 301/0 -328/9438 000476/0 00017/0  کل متغیرها

                                                        
  تر بودن آن نشانگر برتري مدل است.هاست و کوچکسیگما: شاخص انحراف معیار باقیمانده. 1
  هاي مشاهداتی است.تر آکاییک نشان دهنده انطباق بهتر مدل با دادهپایینهاي رگرسیون است. مقدار هاي بسیار مفید براي مقایسه مدل. آکاییک: یکی از شاخص2
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تاثیرگـذارترین طبقـه   و در آخر به منظـور یـافتن   
و تحلیل گیري ساختار فضایی شهر قم در شکل يشهر

تر روابط بین متغیرهاي توزیع جمعیت و فعالیت و دقیق
به بررسی رگرسیون فضایی گزینی فضایی میزان جدایی
. این ابزار بسط مدل رگرسیون خطی است پرداخته شد

هـاي فضـایی و مکـانی محـدوده مطالعـه را      که ویژگی
کند میـزان شـدت و ضـعف    کمک میکند و می تحلیل

تحلیـل  . )Sheng, 2016( گیـري کنـیم  روابط را انـدازه 
ئـه  اهـا را ار رگرسیون وزنی جغرافیـایی انـواع خروجـی   

ومی مربـوط  دهد. اولین خروجی شامل اطالعات عم می
پارامترهـاي مـدل و   به مدل برآورد شده اسـت شـامل   

را مـنعکس  هایی که میزان خوبی مـدل  همچنین آماره
دهد نشان می )ACIcشاخص آکائیک (شامل  .نمایندمی

استفاده از یک مدل آماري به چه میزان باعث از دست 
مقـادیر ایـن شـاخص منفـی     شـود.  رفتن اطالعات مـی 

و کارایی بیانگر خوبی و نیکویی برازش  دست آمد که به
تعـدیل شـده    Rو Rمقـادیر   همچنـین  واسـت  مدل 

 1به عـدد  این شاخص مقادیر  که و از آنجایی باشد می
بـه معنـی آن اسـت کـه متغیرهـاي       تندسـ هتر نزدیک

هاي جمعیتی مـورد  گزینی گروهتوصیفی میزان جدایی
اند بـه خـوبی تغییـرات    توانستهدر این مطالعه استفاده 

  توزیع جمعیت و فعالیت را توضیح دهند.
مـدل  کـه    ) حاکی از آن است6(جدول  يهایافته

دهـد کـه توزیـع    نشـان مـی   푅= 30/0مورد نظـر بـا   
تغییـرات   درصد توسط 30و فعالیت به میزان  جمعیت

هـاي جمعیتـی سـاکن شـهر     هحاصل از پراکندگی گرو
همچنین ضرایب رگرسیون براي هـر   قابل تبیین است.

طبقـه  دهـد کـه   یک از متغیرها مورد بررسی نشان می
 افزایشـی و تاثیر بیشترین تاثیر  푅=.  /27باال با میزان 

بر میزان ضـریب آنتروپـی توزیـع جمعیـت و فعالیـت      
 مثبـت به این معنی که ضرایب رگرسیون محلی  داشته

باشد که حاکی از آن اسـت کـه بـا افـزایش میـزان       می
توزیـع جمعیـت و فعالیــت   گزینـی طبقـه بـاال    جـدایی 
 .عکسبـر و  کندتري پیدا میو توزیع یکنواخت متعادل

بـه ترتیـب بـا     بعـدي  اتبدر مر طبقه پایین و متوسط
ــزان  ــتن میـ ــا   Rداشـ ــر بـ در  226/0و  227/0برابـ

تاثیر گـذار  گیري و تحوالت ساختار فضـایی شـهر   شکل

   هستند.
  

  گیريبحث و نتیجه
هاي اجتمـاعی و اقتصـادي از یـک    افزایش نابرابري

سو باعث ساختار فضایی ناهمگون و پراکنده و افـزایش  
فضایی در شهرها شده است و از سوي دیگر این شکاف 

هـاي زیـادي بـراي اداره    شکل از ساختار شـهر هزینـه  
. کنـد تحمیـل مـی  را شهر، تامین نیازها و امنیت شـهر  

و شـمار  منفی بی اثراتدر شهر روزافزون گزینی جدایی
خواهـد   شهروندان و شهر به بـار براي غیر قابل جبرانی 

 دنـرخ فقـر و افـزایش تعـدا    افزایش روزافـزون  به  آورد؛
خانوارهاي فقیر و کـاهش ظرفیـت شـهر بـراي تـرویج      

اشـکال  کنـد،  کمـک مـی   توسعه اقتصادي و اجتمـاعی 
پراکنـدگی اجتمـاعی، جـدایی و انفکـاك و      ي ازجدید

ون را ایجــاد عــدالتی روزافــزقطبــی شــدن شــهر و بــی
اجتمـاعی شـکاف فضـایی را    هـاي  بـین گـروه  ، کند می

در بازسـازي سـاختار شـهر فاصـله     و سازد تر میعمیق
واضـح   .دهـد مـی را افـزایش   انریـ و فق مندانثروتبین 

فضـایی و   هـاي  ویژگـی بین  مستقیمیارتباط است که 
اقتصـادي اجتمـاعی و    هايکیفیت و عملکردکالبدي با 

  .  برقرار استشهر محیطی 
گزینـی  جـدایی بررسـی میـزان   هدف این مطالعـه  

بـه  و ارتبـاط آن بـا سـاختار فضـایی شـهر قـم       فضایی 
و غلبه هاي اجتماعی در این شهر منظور درك نابرابري

و  گزینـی جـدایی و پیامـدهاي منفـی   آثـار   بر و کاهش
  با وجود اینکـه شـاهد جـدایی    بود. هاي فضایینابرابري
در  .هاي قومی در اقوام تـرك، عـرب، افغـان و ..   گزینی

کـه پایگـاه اجتمـاعی و     ییاز آنجـا شهر قم هستیم اما 
 ترین بعد به منظور نمـایش جـدایی  اقتصادي افراد مهم
در ایـن  گزینـی  از این بعد جـدایی  گزینی فضایی است

جمعیت بر حسـب    به این منظور .استفاده شدمطالعه 
 بنـدي طبقـه  باال، متوسط و پـایین  اجتماعی هايهطبق
گزینـی  هـاي سـنجش جـدایی   . بر پایـه شـاخص  ندشد

 گزینـی طبقـات  چندگروهی به بررسی میـزان جـدایی  
گزینـی  اقدام شد. که نتایج حاکی از یک جدایی شهري

همچنـین   شهر بـود.  هاي اجتماعیمتوسط میان طبقه
گزینـی  مدل ضریب مکانی جـدایی هاي حاصل از نقشه
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هایی که از باالترین میزان محرومیت د که پهنهادنشان 
ــش  ــه در بخ ــهري ک ــرب ش ــمال غ ــاي ش ــرب،  ه و غ

اکثـرا توسـط   انـد  هاي جنوب شرقی قرار گرفتـه  بخش
از  دیگـر در مرحلـه  طبقه کم درآمد اشغال شده است. 

از آنجـا  ؛ هاي جمعیت و شـاغلین بر اساس دادهمطالعه 
هاي شـاغلین و نـه اشـتغال را    که مرکز آمار ایران داده

هاي مربوط به جمعیت با استفاده از داده نددهارائه می
بـه   ؛باشـد هـا در شـهر قـم مـی    محل کار آنشاغل که 

شـد.  پرداختـه   بررسی ساختار جمعیت و فعالیت شـهر 
تحلیل شاخص توزیع جمعیـت بـا اسـتفاده از ضـرایب     

نابرابري  تا حدوديدار نشان داد آنتروپی و بیضی جهت
و گرایش به توزیع حـول هسـته مرکـزي شـهر وجـود      
دارد. تحلیل شاخص توزیع فعالیت نتایج مشابهی ارائـه  

مقدار ضـریب آنتروپـی   با داد توزیع با مقداري نابرابري 
. تحلیل شـاخص  در حول هسته مرکزي شهرو  )97/0(

بنـدي  بندي جمعیت و فعالیت تمرکـز و خوشـه  خوشه
 سـت آمـده نشـان داد و همچنـین    را در نتـایج بد  زیاد

عمـومی  بررسی شاخص تجمع به کمک ضریب مـوران  
بیانگر این است که فعالیت و جمعیت به سمت الگـوي  

تحلیـل  اي گرایش دارند و به طـور کلـی نتـایج    خوشه
اي و ســاختار فضــایی شــهر قــم را بــه صــورت خوشــه

به منظور یافتن رابطه بین میـزان   .ندمتمرکز نشان داد
گزینی طبقات شهر و چگونگی توزیع جمعیت و جدایی

ــدایی  ــاخص ج ــت از ش ــی  فعالی ــی محل ــی آنتروپ گزین
هاي شهري به عنوان متغیر توضیحی و مسـتقل و   گروه

میزان آنتروپـی توزیـع جمعیـت و فعالیـت بـه عنـوان       
ي متغیر وابسته استفاده شد. نتایج به دست آمده رابطه

 و متوسـط  نی جمعیت طبقه باالگزیمنفی میان جدایی
زیع جمعیت و فعالیـت را نشـان داد بـه ایـن     تو شهر با

گزینـی طبقـه بـاال و    ییامعنا که هر چه بر میـزان جـد  
به  گزینیجدایی شود میزان آنتروپیمتوسط افزوده می
توزیـع برابــر و یکنواخــت   و ازکنــد  طـرف صــفر میـل  
یـک  و همچنـین   شـود کاسـته مـی  جمعیت و فعالیت 

گزینـی طبقـه   مستقیم با میزان جـدایی رابطه مثبت و 
به این دلیـل کـه طبقـه     وجود دارد.پایین و کم درآمد 

پایین و کم درآمد بیشترین جمعیت را در شهر شـامل  
نجایی کـه طبقـه پـایین شـهر از بیشـترین      آ شوند.می

تراکم برخوردار هستند مثال در محالتی مانند نیروگاه، 
آبـاد  خـان، علـی  لـی ، شـاد ق آبـاد قلعه کامکار، اسماعیل

میـزان توزیـع جمعیـت و    و ...  سعدگان، شـاه ابـراهیم  
. بـا افـزایش   یابـد به همان نسبت افـزایش مـی  فعالیت 

گزینی طبقه باال و کاهش توزیع جمعیت میزان جدایی
هایی پرتراکم شـهر و  مکان اجتماعی فرهنگیبه شکاف 

منجر و مهاجر با جمعیت فقیر و به نسبت ضعیف شهر 
متعاقب آن شاهد گسستگی و نـابرابري فضـایی   شده و 

هاي برابـر محیطـی   شدید با فقر فضایی و عدم کیفیت
که روز به روز بر نابرابري ایـن مکـان افـزوده و    هستیم 

در ارتباط تر شدن شکاف فضایی هستیم. موجب عمیق
با اینکه کدام گروه جمعیتی در شهر قم بیشترین تاثیر 

ــا گیــري ســاختار فضــایی ردر شــکل ا داشــته اســت، ب
داده  پاسـخ استفاده از رگرسیون فضایی به ایـن سـوال   

نتایج به دست آمده نشان داد طبقه باالي شهر بـا   شد.
گزینـی بیشـترین تـاثیر را بـر     بیشترین میزان جـدایی 

ساختار فضایی داشته و در مراتب بعدي طبقه پـایین و  
   اند.متوسط تاثیر گذار بوده

جهان و کـاهش و حـذف    با تغیر ساختار اقتصادي
ــت     ــتر جمعی ــروزه بیش ــط ام ــه متوس ــت دوطبق  تح

بنـدي  طبقه باال و پـایین تقسـیم   ،بندي اجتماعی طبقه
 شوند و به این دلیل طبقه متوسط در شهر از تـاثیر می

رونـد   کمتري نسبت به دو طبقه دیگر برخوردار اسـت. 
ضعف اقتصـاد  مهاجرپذیري و پذیري و شتابان جمعیت

منـدي مناسـب و مطلـوب از    عـدم بهـره   شهر به دلیل
و امکانات بالقوه شهر در ابعاد علمی هاي درونی ظرفیت

و در کنار آن استقرار شهر قـم در  و آکادمیک و زیارتی 
شـمال بـه جنـوب    تبـاطی  رهـاي ا تـرین راه مسیر مهم

کشور، قرارگیري بین دو قطـب اقتصـادي و جمعیتـی    
ترین ه از مهمک تهران و اصفهان و فاصله کم با پایتخت

عوامل جذب جمعیت و عـاملی بـراي رشـد اقتصـادي     
و هویت شهر توسعه کمی و بی دنگردمحسوب میشهر 
شـده  را سـبب  گیري ساختار نابسـامان و آشـفته   شکل

ا در جهت تمرکز یـا  هعدم توزیع مناسب فعالیتاست. 
ها در منـاطق مختلـف موجـب    کاربريتوزیع ناهمگون 

-کارکرد نامناسـب اجـزاء مـی   کم شدن کارایی شهر و 
گزینـی فضـایی در شـهر قـم باعـث      وجود جدایی شود.
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ها و دسترسـی بـه امکانـات و خـدمات در     خلق فرصت
دسترسـی   باال و فرصت قشربرتر شهر براي هاي طقهمن

به مدارس، خدمات بهداشتی و به طـور کلـی خـدمات    
را محـدوده  عمومی براي فقیران و طبقـه پـایین شـهر    

منجر به ایجاد یک شکاف فضایی شده است. از و کرده 
هاي کم درآمد تنها قادر به زنـدگی  آنجایی که خانواده

هسـتند ویژگـی    در مناطق پـایین و کـم درآمـد شـهر    
هـا تمرکـز بـاالي فقیـران،     مشترك این گونه از محلـه 

ها و محیط طبیعی، مواجهه بـا  کیفیت پایین ساختمان
یایی طبیعی و عـالوه بـر   ها و بالمیزان باالیی از بیماري

سـاکنان اسـت   و مشارکت ها فقدان صداي سیاسی این
هاي گذاريها و سرمایهدسترسی به سیاستکه این امر 

بنابراین نیـاز امـروز مـا     .استرا محدود ساخته عمومی 
طراحی شهرها و فضاهایی از شهر است کـه بتوانـد بـه    
خوبی کار کند، براي اسـتفاده کننـدگان فضـا و مـردم     
مطلوب باشد و اثرات محیطی مثبت و غیـر مخربـی را   

هـا  بایست محرومیتاز این رو می به همراه داشته باشد
 و کمبودهاي مناطق مختلف را رفع نمود کـه ایـن امـر   

طلبـد از  هاي منسجم مدیریتی شـهري را مـی  سیاست
توجـه بـه نیازهـاي    ایجاد مراکز متعدد شـهري،   جمله:

توزیـع مناسـب خـدمات و    هاي اجتماعی، اساسی گروه
به هاي برابر ، ایجاد فرصتهاي عمومی و تفریحیمکان

ــور  ــهروندان، منظـ ــه شـ ــارکت همـ ــتفاده از  مشـ اسـ
مان شـهر،  اهـاي نابسـ  هاي تشـویقی در بافـت   سیاست

در و  ازي جمعیت و فعالیت در فضـا سو همگوني برابر
ایجاد یک شـهر   در کل و هاي شهرنواحی و محلههمه 

شــهر همــه . اسـت  و همـه شــمول  ، یکپارچــهمنسـجم 
شمول شهري است کـه توانـایی رشـد و توسـعه را بـا      

 .رعایت عدالت و برابري داشته باشد
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