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  .ي عامل مبناسازمدل يریکارگ بهبا شهري  گزینیجداییي سازهیشب
  شهر شیراز مطالعه موردي: مادر

  

  محمدامین عطار

  دانشگاه محقق اردبیلی ،ریزي شهريرنامهدانشجوي دکتري جغرافیا و ب
  7/12/95؛ تاریخ پذیرش:  17/8/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
 نتـایج  و علـل  طبیعـت،  بـه  و شود¬می نگریسته معضل یک عنوان به شهر در گزینیجدایی موضوع به کلی، صورت به امروزه

 و اجتمـاعی  کامالً هايشاخص و اصطالحات در را گزینیجدایی با مرتبط ایدههاي آسانی به توانمی. شودمی پرداخته آن از ناشی
 نیـز  فضـایی  مفهوم و اصطالح یک گزینیجدایی اما باشیم، داشته فضا موضوع به توجهی که این بدون نمود، بنديفرمول اقتصادي

 طبقـات  آتـی  گزینـی جـدایی  چگونگی بررسی براي مبنا عامل هايسیستم کمک با شهري سازيشبیه یک پژوهش این در. هست
 گزینیجدایی مدل تئوري بر مبتنی عوامل رفتار طراحی آن در که است شدهارائه شیراز شهر ساکنان اجتماعی و اقتصادي مختلف

 از حاضر پژوهش لذا،. است شدهگرفته بهره منظور این براي Repast اجتماعی سازيشبیه پرکاربرد افزارنرم از و باشدمی اسکلینگ
 نیز موردمطالعه محدودة. باشدمی عملیاتی و توصیفی هايپژوهش زمره در روش نظر از و کاربردي هايپژوهش حوزه در هدف نظر

 در. باشدمی آن در ساکن خانوارهاي و آماري هايبلوك تفکیک به شیراز شهر کالبدي محدوده کل آماري جامعۀ و شیراز مادرشهر
 بخـش  شـیراز،  شـهر  در سـاکن  اقتصـادي  –اجتمـاعی  پایگـاه  سـه  به متعلق انوارهايخ اکثر دهدمی نشان پژوهش نتایج مجموع،

 رسـد مـی  نظـر  به همچنین، نمایند؛می حفظ سازيشبیه اجراي گام 16 پایان در نیز را خود فعلی آماري هايبلوك از توجهیقابل
 باال، اقتصادي –اجتماعی پایگاه. نمود واهدخ پیدا شهر شرقی نواحی در سکونت به تمایل نوعی متوسط اقتصادي –اجتماعی پایگاه

 –اجتمـاعی  پایگـاه  و داد خواهـد  ادامـه  را شـیراز  شـهر  غربـی  شمال سمت به نیز و شهري بافت تردرونی مناطق سمت به حرکت
 انتظـار  ،فعلی وضعیت استمرار با گفت توانمی لذا،. نمود خواهد پیدا شهر غربی نواحی در سکونت به تمایل نوعی پایین، اقتصادي

 گزینـی جـدایی  میـزان  تعـدیل  نیـز  و شیراز شهر در اقتصادي –اجتماعی مختلف پایگاههاي استقرار نظام در جدي تحول و تغییر
  .رسدمی نظر به غیرمحتمل شهر، این آینده در مسکونی

  
  .مدل اسکلینگعامل مبنا،  سازيمدل، شیراز، سازيشبیهشهري،  گزینیجدایی :کلیدي هايواژه

  
  قدمه م

 1مسئلهطرح 
 اهمیــت موضــوع پیرامــون تحقیــق ادبیــات در

ــاعی ــع اجتم ــالت و جوام ــکونی، مح ــته مس  از دودس
 تئـوري  از اول يدسـته . اسـت  شناسـایی قابـل  نظریات
 و جوامـع  نقـش  کـاهش  بـر  و گیردمی نشات  مدرنیته
 تأکیـد  مدرن جوامع ساکنان روزمره زندگی در محالت

 افـزایش  فکـر،  طـرز  این پشتیبان اساسی مکانیزم. دارد
ــاس ــط فضــایی مقی ــت اجتمــاعی رواب  معمــوالً. اس

 فراینـد  ایـن  بـه  کـه  اسـت  ايکلیدواژه "شدنجهانی"
                                                             

  mohammadamin.attar66@gmail.com نویسنده مسئول:*

 اسـمقیـ  گسـترش  از نتیجـه  یـک  عنوانبه. دارد اشاره
 خود خاص محلی يزمینه از اجتماعی روابط اجتماعی،

 ایـن  بـه  هـا بحـث  روز بـه  روز. شوندمی منفصل و جدا
 هسـتند  چیزي از بخشی مردم که ندرومی پیش سمت

 بـدون  جوامـع " عنـوان بـه  آن از وبـر  قبـل  هامدت که
 از دسـته  دومـین . اسـت  بـرده نـام  "2قرابـت  و شباهت
 حـوزه  در و انسـانی  جغرافیـاي  در بیشـتر  کـه  نظریات

 هـکـ  کننـد مـی  تأکیـد  دارد، کـاربرد  شـهري  مطالعات
ــع ــالت و جوام ـــمسک مح ــوز ونیــــ ــم هن ــش ه  نق

 این در. کنندمی بازي افراد روزمره زندگی در میـــمه

                                                             
2. Communities without propinquity  
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 یـک  در زنـدگی  کـه  شـود مـی  فرض گونهاین نظریات،
 ينقطه یک در گزیدن مکان و محلی خاص يمجموعه

 و مردم هايفرصت و زندگی هايشانس روي بر خاص،
 و فضـایی  گزینـی جـدایی  به توجه. گذاردمی اثر نهادها

 هــايفــرم بمعایــ و مزایــا پیرامــون بحــث در تمرکــز،
 و تمرکـز  مختلـف  هايفرم نیز و گزینیجدایی مختلف
 ریشـه ) محصـور  نواحی و گتوها قبیل از(متراکم نواحی

 ایـن  در تحقیـق  يپیشـینه  تمـایالت  اصلی قالب .دارد
 تأکیـد  تمرکـز  و گزینـی جـدایی  منفـی  اثرات بر حوزه،

 محـالت  کـه  اسـت  ایـن  فرضـیه  دیـدگاه  این در. دارد
 محرومیـت  براي قالب یک عنوانه ب توانندمی مسکونی
   ).Bolt, 1998: 83( کنند عمل اجتماعی

در  گزینـی جداییصورت کلی، به موضوع امروزه به 
شـود و بـه   عنـوان یـک معضـل نگریسـته مـی     شهر به 

مـا  . شـود طبیعت، علل و نتایج ناشی از آن پرداخته می
را  گزینـی جداییهاي مرتبط با سانی ایدهتوانیم به آمی

الحات و فاکتورهاي کامالً اجتماعی و اقتصادي در اصط
کـه تـوجهی بـه موضـوع      بندي کنیم، بدون اینفرمول

یـک اصـطالح و    گزینـی جـدایی فضا داشته باشیم. امـا  
و  گزینـی جـدایی مفهوم فضایی نیز هسـت و الگوهـاي   

هاي محرومیـت در شـهر، مـا را بـه ایـن سـؤال       خوشه
شـهري   ینـی گزجداییکند که: آیا شهري راهنمایی می

یک معناي بااهمیت فیزیکی فراتر از مفهـوم اجتمـاعی   
شهري  پدیدةتواند یک می گزینیجداییخود دارد؟ آیا 
در  گزینـی جـدایی  ).Hillier, 2007: 2( باشد یا بشود؟

 عنوان به، توسعهدرحالبسیاري از شهرهاي کشورهاي 
 ,Chao-lin( معمول در حال افزایش اسـت  پدیدةیک 

کلـی   صورتبه ، گتوها و هازاغههمچنین،  ؛)18 :2001
شـهري معمـول در    پدیدةاجتماعی، یک  گزینیجدایی

مشـابه،   طـور بـه  . آیـد مـی  حسـاب بـه  شهرهاي غربی 
 روز بـه  روزمشکالت شـهري نیـز در سرتاسـر جهـان،     

از قبیـل   هـایی پدیـده و  شـوند مـی  ترمرسومو  ترجدي
ه و بـه همـرا   "قطبی شـدن اجتمـاعی  "، "فقر شهري"

فضـایی متعـدد،    -معضالت و مشکالت اجتمـاعی  هاآن
  .)Kempen, 1994: 995( کنندمیظهور 

ــزرگ شــهرهاي ــران ب ــانون  حــال در ای حاضــر ک
ســاکنان بـر مبنــاي قشـرها و طبقــات    گزینـی جـدایی 

 گزینــیجــداییمختلــف اقتصــادي و اجتمــاعی اســت. 
 که است گردیده سبب قشرها و طبقات مختلف ساکنان

 و نباشـند  شـهري  سالم حیات تداوم به درقا شهرها این
 را خـود  سـاکنان  بـراي  الزم خدمات ارائه امکان ،درواقع
 عنـوان  بـه در این میان مادرشهر شـیراز  . باشند نداشته

 جمعیتـی  داراي شـیراز  شـهري  متروپـل جنوب(ناحیـه  
 17829 مسـاحتی نزدیـک   نفـر و  1793838 حـدود 

ز، (شـهرداري شـیرا   )شـود یمـ  شـامل  را لومترمربـع یک
در  نفـر  1460665) و با جمعیت شهرنشین 33: 1393

 ،)26: 1390(مرکز آمار ایـران،   1390سرشماري سال 
ي قـومی  هافرهنگخردهاز  توجهقابلجمعیت ناهمگن 

(روســتایی، شــهري و عشــایري)،  یربــومیغ ســاکنانو 
اقشار و طبقات مختلف اقتصـادي، اجتمـاعی، شـغلی و    

همچنــین قــدمت  ؛اســت داده يجــااداري را در خــود 
ي، وسعت جغرافیایی، میـزان  امنطقهتاریخی، مرکزیت 

ي جنـوبی و  هـا استانباالي مهاجرپذیري، همسایگی با 
 قـرار داده اسـت  ي اژهیـ وشرقی، این شهر را در شرایط 

مروري مختصر بر وضعیت موجـود  ). 3: 1389(تقوایی، 
 دهـد یمـ نشـان   گزینیجداییمادرشهر شیراز از منظر 

و  هـا فرصـت محالت به دلیـل برخـورداري از   برخی از 
امکانات اقتصادي، کالبدي، اجتماعی از جذابیت خاصی 

در واقـع  براي شـهروندان شـیرازي برخـوردار هسـتند.     
 هـاي اي باشد که بـه گـزاره  باید به گونه شهر در عدالت

 امکاناتمتناسب و  مناسب باشد: تخصیص پاسخگو زیر
 شهر، در بالفعل القوه وب هاي توان از استفاده ،خدمات و
جهـت   شـهر  غنـی در  و فقیـر  بـین  بردن شکاف بین از

(روسـتایی،   فقـر  هـاي  زاغه آمدن وجود به از جلوگیري
رسد عـدم رعایـت ایـن امـر در     به نظر می ).95: 1392

و  ییجـا جابـه باعث تمایـل خانوارهـا بـراي    شهر شیراز 
بـر ایـن   شده است. این شهر  محالتبین  گزینیجدایی

ــاس ــژوهش حا ،اس ــا  پ ــا دارد ب ــر بن ــدهیآض ــرن  ينگ
در مادرشــهر شــیراز گــامی در شــهري  گزینــیجـدایی 

پـژوهش   جهت شناخت بیشتر این موضوع مهم بردارد.
بـا   رابطـه  در ایـن پرسـش   بـه  پاسـخ  دنبـال  حاضر بـه 

  شیراز است: شهري در مادرشهر گزینیجدایی
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 هـاي  شـهري پایگـاه   گزینـی جداییآتی  اندازچشم

اقتصـادي مادرشـهر شـیراز چگونـه      -اعیمختلف اجتم
  خواهد بود؟

  
 مبانی نظري
 شــهري داراي گزینــیجــدایی آتــی رونــد مطالعــه

 جملـه  از مسـائل  بسـیاري  امتحـان  در و اسـت  اهمیت
ــابرابري، موضــوعات  انتظــارات، رفتــار، و عمــل طــرز ن

 آن نتـایج  و کرد خواهد کمک ما به هافرصت و توقعات
 مـؤثر  و مفید هاسیاست ثیرتأ و گیريتصمیم فرایند در

 طراحی امروزه لذا، )Hutchens, 2006: 16( بود خواهد
 هـاي سیسـتم  براي مناسب سازهايشبیه سازيپیاده و

 اسـت  پژوهشـی  فعال بسیار هايزمینه از یکی پیچیده
)Miller, 2007: 13.(  در اینجــا بــه توضــیح مختصــر

  :  دشومیمرتبط با پژوهش پرداخته از مفاهیم  ايپاره
شـهري یـک    گزینـی جـدایی : گزینی شـهري جدایی

جـدایی بـین    دهنـده نشـان  معمـوالً مفهوم اسـت کـه   
زیســت اعی در یـک محــیط هــاي مختلـف اجتمــ گـروه 

. این پدیده، در درجـات متنـوع در بیشـتر    شهري است
توسـعه  حـال  یافتـه و در شهرهاي مدرن جهان توسـعه 

ــی ــدروي م ــوعی  .)Hillier, 2007: 2( ده ــه موض چ
جغرافیـایی   گزینـی جـدایی  پدیـدة بیشـتر از   توانـد می

، گزینـی جـدایی جغرافیا به تحقیقات باشد؟ با بازگشت 
محلـی نیازمنـد   هـاي  دولـت شود که اینگونه مطرح می

هستند و  گزینیجداییبه موضوع صرف توجه بیشتري 
آشـکاري بافـت    طـور بـه  که  هاییشاخصاز الزم است 

ــايخوشــهفضــایی  ــايدر طــورا مســکونی  ه  ل مرزه
شـهري  نـواحی  اجتمـاعی، قـومی و نـژادي     -اقتصادي

). Brown, 2006: 125( گیرنـد بهـره  ، دنـ دهمـی نشان 
 هـاي گروهیک موضوع جغرافیایی است.   گزینیجدایی

ــه... اقتصــادي، قــومی و نــژادي و -جتمــاعیا  صــورتب
ــاي   ــول الگوه ــول فضــاهاي   ايمنطقــهمعم را در ط

زاییکی منـتج از  . شهرهاي مـو دهندمیمسکونی، شکل 
آن اغلب با اصطالحاتی که هم داراي بار مجازي و هـم  

 شـده  محاصرهاز قبیل گتو، قلمروهاي  -فضایی هستند
، حومـه شـهر، نـواحی خـارجی     ايدروازهقومی، جوامع 

ــ  ــهر درون ــهري، ش ــهر ش ــیهی و ش ــیف  -ايحاش توص
  ).Lehrer, 2003: 6( شوندمی

ي و سـاز مدل که نیا وجود با: 1سازي عامل مبنامدل
نـوین   لیـ وتحلهیـ تجزي عامل مبنا یک روش سازهیشب

 ســرعت بـه  وجـود نیبـاا بـراي علـوم اجتمـاعی اســت،    
ــداري  موردتوجــه  ,Gilbert( اســت قرارگرفتــهو طرف

ي علمــی هــاحوزهکارآمــدي ایـن روش در   ).2 :2005
متعــددي از مطالعــات جمعیتــی گرفتــه تــا مطالعــات 

ي زیـ ربرنامـه و ی، اقتصـادي، اکولـوژیکی   شناسـ ستیز
 ).Hillier, 2007: 9( شـهري بـه اثبـات رسـیده اسـت     

ا به مشکالتی ر گزینیجداییماهیت و طبیعت پیچیده 
. بـا  سـازد یمـ تحمیـل  هنگام کاربرد ابزارهاي سـنتی،  

ي سـنتی،  هاکیتکني هاضعفتوجه به این مشکالت و 
کـه بـر واحـدهاي     ي عامـل مبنـا  سازمدل کارگیريبه 

متمرکز هستند، در ایـن حـوزه   تصمیم سازي شخصی 
مبنـا   -مـدل عامـل  در حال افـزایش اسـت.    روز به روز

به همراه محیطی است  2مدلی شامل یک یا چند عامل
؛ به صـورتی کـه امکـان    اندقرارگرفتهدر آن  هاعاملکه 

 فراهم است هاعاملگیري براي یمتصمتعامل، ارتباط و 
)Conte, 1997: 66 .(بنــا در حقیقــت، مــدل عامــل م

ــا   ــاختار پوی ــک س ــت    داراي ی ــاال اس ــه ب ــایین ب  و پ
)Ligmann, 2010: 410.(      بـدین معنـا کـه از فعالیـت

مجمـوع و   یجـه نتهسـتند یـک    هاعاملاجزاي آن، که 
نامیـده   3ي برآینـد یجـه نتآیـد کـه   یمـ کلی به دسـت  

هـا و مسـائل   یسـتم سبـا   معمـوالً  هامدلشود. این یم
هـاي نوآورانـه و   یـت لقابداشـته، داراي   سروکارپیچیده 

 سـازي مدل در ).Crooks, 2008: 421( خالقانه هستند
کـامپیوتر   توسط که است عواملی شامل سیستم عاملی،

 بـا  خـاص  رفتـاري  قواعـد  مجموعـه  طبـق  و ایجادشده

  ).Gordon, 2009: 1( هستند تعامل در یکدیگر
یکی از نخستین  )1969( اسکلینگ: 4مدل اسکلینگ

ــق   ــه منط ــود ک ــرادي ب ــونگی  اف ــداییچگ ــیج  گزین
ــتج از انتخــاب  ــایی در طــول خطــوط من اي هــجغرافی

صورت مشخص مطرح آمیز مالیم اشخاص را به تبعیض
                                                             
1. Agent-based Modeling(ABM) 
2. Agent   
3. Emergent 
4. Schelling 



 121- 136/ صفحات:  98و دوم/ تابستان  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                124

 فرضش را به اسکلینگ .)Schelling, 1969: 489( کرد
ي یـک مـدل جـدول شـطرنجی دووجهـی و بـا       وسیله

ــی     ــان م ــه نش ــاده ک ــق س ــک منط ــتفاده از ی داد اس
 شـود، مطـرح نمـود   چگونـه ظـاهر مـی    گزینـی جدایی

ین جدول شـطرنجی بـزرگ را   ). وي ا2و  1 هايشکل(
عنـوان  شهري فرض نمود که هر مربع آن به  صورتبه 
باشـد و در آن  تـر از آن مـی  خانه یا واحـدي بـزرگ  یک

دو گـروه   دهندهتعداد مساوي از دو نوع عامل که نشان
تواننـد بـه   هـا مـی  ر داد. ایـن تنـوع  اجتماعی بودند، قرا

هـاي  اقتصـادي، گروه  -ات مختلف اجتماعین طبقعنوا
ه قرار گیرند. در ابتـدا  استفاد قومی یا جنسی و ... مورد

گیرنـد؛ بـه   صورت تصادفی در جدول قرار مـی ها به آن
صورتی که در هر مربع بیشتر از یک نفر نباشـد و نیـز   

شـود تـا مـردم    ها خالی گذاشته میتعداد کمی از مربع
ت کنند. اگر کمتر از یـک درصـد   ها حرکبتوانند به آن

 مشخص از همسایگان عامل، شبیه بـه خـودش باشـند   
(منظور همسایگان مربعـی کـه اآلن در آن قـرار دارد)،    

گیرد که از مربع خودش به یک مربـع  عامل تصمیم می
 هااي از گامگونه با مجموعهخالی حرکت کند. بازي این

امـل تصـمیم   که در هر گـام، ع ي طوریابد، به ادامه می
گیرد که آیا حرکت کند یا خیر. اگر عامـل تصـمیم   می

ترین مربـع خـالی   بگیرد که حرکت کند، وي به نزدیک
 کنـد مکـان مـی  کنـد، نقـل  که نیـازش را برطـرف مـی   

)Shelling, 1971: 172(. سازي نتیجه این فرایند شبیه

هـا خودشـان را   ه دو نوع از عاملبه این صورت است ک
گزین شـده تقسـیم   ي شدیداً جداییهاصورت گروهبه 

کــه  درجــاییدهــد کننــد. ایــن مــدل نشــان مــیمــی
صـورت غیرقابـل فهمـی روي    شدید بـه   گزینیجدایی

از طریــق  گزینــیجــداییدهــد، در حقیقــت ایــن مــی
شـدن در  ها جهـت واقـع  تمایالت معتدل و مالیم عامل

هاي اقتصادي و اجتمـاعی شـبیه بـه خـود،     همیان گرو
ــایی  اســت.  شــدهحــادث ــع بــر طبــق مــدل مبن درواق

ها فقـط بـه گـروه خودشـان     )، عامل1971( اسکلینگ
شـود  تمایل دارند و ایـن تمایـل اسـت کـه باعـث مـی      

ــل ــهر   عام ــف در درون ش ــواحی مختل ــا ن ــورد ه را م
   ).Clark, 1991: 5( وجوي خود قرار دهندجست

داتی را نیز دریافت نمود، اگرچه کار اسکلینگ انتقا
ي ودآگاه، وي یکی از پیشگامان حـوزه صورت ناخاما به 
. )Shelling, 2006: 1639( بـود  سازي عامل مبنـا مدل

ي قوانین رفتـار اشـخاص و   پایه وي بر اهمیت شروع بر
منظور کشـف دالیـل بـراي    سازي به به کارگیري شبیه

عاالت بـین  وانفمقیاس از طریق فعلنتایج جوامع بزرگ
مـدل یکـی از    تنهـا ایـن  نـه این اشخاص تأکید داشت. 

باشـد،  مل مبنـا مـی  ي عاشدههاي شناختهبهترین مدل
منظور الهـام  بلکه این مدل به صورت رو به فزایندي به 

 پدیــدةهـا و تحقیقـات پیرامـون    بخشـیدن بـه تئـوري   
  ). Pancs, 2007: 7( ، ادامه یافته استگزینیجدایی

  

  
  : قوانین خرد مقیاس در مدل اسکلینگ؛1 شکل

  سوم، همسایگانش از نوع خودش باشند.د اگر حداقل یکمانعامل می
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  .: قوانین خرد مقیاس در مدل اسکلینگ2 شکل

  کند. مکان میسوم، همسایگانش از نوع خودش باشند، عامل به یک مکان تصادفی دیگر نقلاگر کمتر از  یک
   )Mathur, 2007: 16(منبع: 

  

 
  

  سازيافزارهاي شبیهبا سایر نرم Repastافزار : نمودار مقایسه نرم3شکل 
   )Mathur, 2007: 19: (منبع

  
یکی از چنـدین   Repast:  5افزار ریپستمعرفی نرم

 ,Swarmسازي عامـل در دسـترس؛ از قبیـل   ابزار مدل

Ascape, Netlogo عاملی از محالت سازي چندو شبیه 
)MASON( افــزار توســط بخــش باشــد. ایــن نــرممــی

اجتماعی دانشگاه شـیکاگو و   تحقیقات محاسبات علوم
تولیـد   6در ارتباط تنگاتنگ با آزمایشـگاه ملـی آرگـون   

شده است. به پیروي آن، مسئولیت براي توسعه مـداوم  
 بـراي معمـاري و   Repastافزار، به وسـیله سـازمان   نرم

یـک گـروه داوطلـب     ROAD فـرض گردیـد.   7طراحی
یـک هیـات مـدیره از     غیرانتفاعی است که بـه وسـیله  

هـا و  هـا، دانشـگاه  ان که شامل اعضـایی از دولـت  رئیس
                                                             
5. Repast 
6. Argonne 
7. The Repast Organization for Architecture and 
Design(ROAD) 

باشــند، هــدایت هــاي صــنعتی گســترده مــیســازمان
اي از ، مجموعـه Repastافزارهاي گردد. مجموعه نرممی

براي تولید، اجرا، نمـایش و   8هاي آزاد و منبع بازکالس
کـامالً   -هاي عامل مبناسازيها از شبیهآوري دادهجمع
براي دانشـمندان علـوم اجتمـاعی    باشد که یم 9گراشی

شـود و  هـا نمـی  شده است امـا محـدود بـه آن    طراحی
هاي دیگر از قبیـل سیاسـت،   هاي کاربرد در حوزهمثال

ــیط  ــاد، مح ــاربران اقتص ــی و ... دارد. ک ــت فیزیک  زیس
بـه  . باشندمی رشد حال در و گسترده Repast افزارنرم

 ،Repast 3 افـزار، نـرم  ایـن  ورژن آخـرین  مثـال، عنوان 
 3شـکل   .اسـت  گردیده دانلود بار هزار چندین تاکنون

افزارهـاي  بـا سـایر نـرم    Repastافزار نمودار مقایسه نرم

                                                             
8. Free, open source library of classes  
9. Fully Object Oriented  
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سـازي و  سازي را بر اساس دو متغیر قدرت مـدل شبیه
  دهد.راحتی توسعه مدل نشان می

وجـود   Repastافـزار  در حال حاضر سه اجراي نـرم 
و  Repast J ،Repast PYانـد از:  هـا عبـارت  دارند و آن

Repast Net.  افـزار نـرم با توجه به استفاده از Repast 

Py  اینجا بـه توضـیح مختصـر ایـن     در  ،این پژوهشدر
  .)https://repast.github.io( شودیمپرداخته  افزارنرم

  

  
  Repast Pyافزار : محیط بصري نرم4شکل 

  )North, 2006: 17: (منبع
  

یک ابزار  st PyRepa10 :Repast Py افزارنرممعرفی 
اســت بــراي ســاخت  11توســعه اجــرا و کــاربرد ســریع

هـا بـا   ، که در آن رفتـار عامـل  Repastهاي سازيشبیه
شود. بـه  نوشته می Pythonاستفاده از زبان کامپیوتري 

هـاي مهمـی   تفاوت RAD tool ،Repast Pyعنوان یک 
، Repast Pyدارد. در  Repast Jو  Repast Netبــا  
ربرد مات کاربر در یک روش بصري از طریق یک کاخد

و  Repast Netکــه شـده اســت، در حـالی   مجـزا ارائــه 
Repast Jهـاي  هایی هستند کـه از طریـق زبـان   ، قالب

ــه ــل   برنام ــتاندارد از قبی ــی اس ــا  Javaنویس در  #Cی
، کاربر یک اجـراي  Repast Pyاما در  باشددسترس می

ــک ــه  12نقطــه و کلی ــین را ب  خصوصــیاتمنظــور تعی
 Repast اگرچـه  گیـرد.  هاي عامـل بـه کـار مـی    مؤلفه

Py شـود  نیز در جاوا اجـرا مـی  و یک اجراي مجزا است
 Repast Jکـارگیري اجـراي   هـا را بـا بـه    توسـعه  لـی و

را  Repast Pyافـزار  محیط بصري نرم 4 شکلسازد. می
  .)https://repast.github.io( دهدمینشان 

  

  روش تحقیق
  کمک  اــب ازي شهريــسشبیه یک در این پژوهش

                                                             
10. Repast for Python Scripting     
11. rapid application development(RAD) 
12. Point and Click 

ــراي سیســتم ــا ب ــل مبن ــاي عام ــونگی  ه بررســی چگ
گزینی آتی طبقات مختلف اقتصادي و اجتماعی جدایی

یـک   عنـوان بـه (هر خانوار شـهري   ساکنان شهر شیراز
اســت کــه بــا توجــه بــه  شــده گرفتــهعامــل در نظــر 

شود) دي و اجتماعی خود شناخته میي اقتصاهایژگیو
 بـر  مبتنی عوامل طراحی رفتار آن در است که شدهارائه

ــدل جــدایی تئــوري باشــد. مــی گزینــی اســکلینگم
 تمـام  هايسازيشبیه طراحی فراوانی براي افزارهاينرم

در بازار وجود دارند کـه پـژوهش حاضـر از     کامپیوتري
ریپسـت بهـره   سازي اجتمـاعی  افزار پرکاربرد شبیهنرم

ــی  ــه دهــد. گرفتــه اســت و آن را توســعه م از آنجــا ک
گزینـی در  نمـایش جـدایی   منظـور  بـه جنبه  نیترمهم

اقتصـادي اسـت، لـذا     –مادرشهر شیراز جنبه اجتماعی
بندي خانوارهاي شهري در این تحقیق بر اسـاس  طبقه

اقتصـادي خانوارهـاي سـاکن در آن     –پایگاه اجتمـاعی 
ور تعیـین وضـعیت پایگـاه    صورت گرفته است. به منظ

هـر بلـوك آمـاري، از    اقتصادي خانوارها در  –اجتماعی
بـر  نوع شغل  وآموختگی میزان دانش ترکیب دو متغیر

اساس دادههاي مرکز آمـار ایـران در سرشـماري سـال     
ترین متغیرها با موضوع موردتحقیـق  که مرتبط 1390

 تشده اس بهره گرفتهباشند، هاي مرکز آمار میدر داده
  .)1 (جدول
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  ي آماريهابلوكاقتصادي  -متغیرهاي تعیین وضعیت پایگاه اجتماعی: 1 جدول

  نوع پایگاه          
  متغیر     

  اقتصادي -پایگاه اجتماعی
  پایین

  اقتصادي -پایگاه اجتماعی
  متوسط

  اقتصادي -پایگاه اجتماعی
  باال

  میزان
 -ايدکتراي حرفه -لیسانسفوق  لیسانس - دیپلمفوق  دیپلم - متوسطه -راهنمایی -ابتدایی  آموختگیدانش

  فوق دکترا -دکتراي تخصصی

  نوع شغل
شاغالن  -مونتاژکاران -کارگران ساده

شاغالن گروه  - گروه کشاورزي
  خدماتی

شاغالن  - شاغالن گروه کارمندان 
  هاگروه تکنسین

شاغالن  -شاغالن گروه متخصصان 
  گذاران و مقامات عالیگروه قانون

  1395، همنبع: نگارند
  

ایـن مـدل    :هـا داده يساخت مدل: نمایش و ارائه
 )GIS( هاي اطالعـات جغرافیـایی  قوي با سیستم پیوند

به خصـوص سـاختار وکتـور مبنـا دارد. بـا اسـتفاده از       
شـده و سـپس   نوشته Repast Pyنویسی افزار برنامهنرم

به اجـرا درآمـده اسـت.     Repast Jافزاري در محیط نرم
هـا و محـیط   بـه عامـل   GISهـاي  منظور تبدیل الیههب

، این مدل از دو مجموعه الیه Repastافزار ها در نرمآن
زیست شهري کـه  شده است. یکی محیطوکتور تشکیل

ها کـه مسـتقیم از شـیپ    به صورت یکسري از پلیگون
شـود و  آیند، ارائه مـی اس به وجود میآيهاي جیفایل

یابنـد.  صورت نقاط نمایش می هایی که بهدیگري عامل
هـاي الیـه   براي این منظـور اطالعـات از درون سـتون   

هـا  شود و براي خلق نقاط عاملزیست گرفته میمحیط
  اطـواع نقــوزیع انــرد. تــیـگیــرار مـمورداستفاده ق

ــل ــاعام ــه ه ــده(ارائ ــاه دهن ــاعیپایگ ــاي اجتم  -ه
 اقتصــادي) بــه همــان نحــوي کــه از طریــق آمارهــاي 

، شـده آوريجمـع سرشماري جمعیت مرکز آمار ایـران  
گیـرد و موقعیـت شـروع ابتـدایی مـدل را      صورت مـی 

ناحیـه را   3، 5مثـال، شـکل    عنواندهد. به میتشکیل 
دهد کـه هـر یـک داراي اطالعـات توصـیفی      نشان می

العات مخصوص به خـود  شده در یک جدول اط ذخیره
لول مشخص یف به یک سکه هر ردنحويباشند، به می

عامل  12مثال سلول یک داراي  عنوان(به مرتبط است
باشد). مدل ایـن  امل مشکی میع 4عامل آبی،  5قرمز، 

خواند و یک پلیگـون محیطـی بـراي هـر     ها را میداده
کند و براي جمعیت عامل ایده آل ناحیه بسته خلق می

بهـره   5ماننـد شـکل   هایی بـه  بتنی بر داده، از ستونم
  گیرد.می

  

  
  Repastافزار ها در نرمبه عامل GISهاي : تبدیل الیه5شکل 

  )1395، همنبع: نگارند(
  

رنـگ هـر پلیگـون    این نکته باید مطرح شـود کـه   
اقتصادي غالب در  -یگروه اجتماع دهندههمیشه نشان

هـاي مختلـف   وسیله شماره تعداد عامل(به ناحیه است
ها در ابتـدا  لآید). عامست مید در درون هر پلیگون به
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انـد.  صورت تصادفی در درون هر پلیگون جاي گرفتهبه
انداز شهري یکپارچه را در شـروع  این شرایط یک چشم

تواننـد در  هـا مـی  آورد. اگرچه ایـن عامـل  به وجود می
هـا در  اطالعـات آن  کـه هـاي دقیـق در صـورتی    مکان

هــا، تمــایالت عامــل دســترس باشــد، مکــان گزیننــد.
هـاي از نـوع خودشـان کـه     از عامـل درصدي  صورتبه

ها باشند، است. عاملها میساکن در محله مسکونی آن
از زندگی در درون یک ناحیه هنگـامی راضـی هسـتند    

کاررفتـه در  ها تأمین شود. در مدل بـه  یالت آنکه تما
اي ها تمایل دارنـد در محلـه  ي عاملهمهپژوهش، این 
ــا بیشــتر، همســایه  50کــه  ــ هایشــان ازدرصــد ی وع ن

مثال یک عامل  عنوانخودشان باشند، جاي بگیرند. به 
هایش از نـوع  ز همسایهدرصد ا 50قرمز تمایل دارد که 

ــند،  ــودش باش ــر   خ ــذا اگ ــتر از   50ل ــا بیش ــد ی درص
هایش از نوع خودش باشند، وي از محل فعلـی  همسایه

ان فرض کرد این همان جـدول  توخود راضی است. می
، از آن بهره گرفتـه اسـت   که اساساًشطرنجی اسکلینگ 

با استفاده از ترسیم یک ، مدلمحالت در این  باشد.می

ــافر در یــک شــعاع مشــخص پیرامــون عامــل مــورد   ب
اندازه بافرها پژوهش، در این . گیرندوجو قرار میجست
محاسبات مـدل  ). 6(شکل  است شده متر تعیین 100
ــن ــر از   ای ــل در حــال حاض ــر عام ــه اگ ــه اســت ک گون

ي خودش راضی باشـد، وي را  محلهت فعلی زیسمحیط
زیست شهري حفظ هاي فیزیکی محیطعنوان ویژگیبه

از طرف دیگر، اگر عامل از وضعیت فعلی محله . کندمی
ترین مکان که عالیقش خودش راضی نباشد، به نزدیک

ماننــد ســایر کنـد.  مکــان مــیبینــد، نقـل آن مـی  را در
کـامالً  یـن مـدل   ، قالب زمانی اگزینیجداییهاي مدل

 صـورت بـه مثـال،   عنـوان توانـد بـه   فرضی است اما می
 فواصل سالیانه مدنظر قـرار بگیـرد. در هـر گـام زمـان     

شـود  ها اختیـار داده مـی  ي عامل(تکرار) مدل، به همه
اگــر از وضــعیت فعلــی محالتشــان ناراضــی هســتند،  

این فرایند تا زمانی که همه محالت از کنند.  مکاننقل
شان راضی باشند یا مـدل  مسکونی لی محلهوضعیت فع

  یابد. وسیله کاربر متوقف شود، ادامه میبه 

  

  
  منظور محاسبات همسایگان اي به هاي نقطهعملکرد عامل : نمایش نحوه6 شکل

  1395، همنبع: نگارند
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
 مادرشـهر شـیراز و جامعـۀ    مطالعـه  مورد محدودة

لبـدي شـهر شـیراز بـه تفکیـک      آماري کل محدوده کا
ي هـا نقشـه بلـوك) در قالـب    451( ي آمـاري هابلوك
ــ ــاکن در آنآيیجـ ــاي سـ  416141( اس و خانوارهـ

مادرشـهر شـیراز   . )7شـکل  ؛2(جـدول  باشدیم) خانوار
شـهري   ریمهاجرپذیکی از شش مرکز  عنوان بههمواره 

 عنـوان  بـه این شهر در جنوب کشور مطرح بوده است. 

 يهـا راهسـر   بـر  کـه  کشـور  جنـوب  شـهر  نیتـر بزرگ
 مرکز نیترمهم عنوان بهو نیز  شده واقع کشور ترانزیتی

 رشد از همواره کشور، جنوب سیاسی، اداري و جمعیتی
 بـوده  برخوردار توجهقابل مهاجرت اثر جمعیتی و باالي

ــت. ــال    اس ــهر در س ــن ش ــت ای ــادل  1335جمعی مع
 1460665بـه   1390نفر بوده کـه در سـال    170660

 انجام يهايدر آخرین سرشمار .است افتهی شیافزانفر 
بـا   کرج خورشیدي، 1390و  1385 يهاگرفته در سال
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لـذا شـهر    ه است؛رشد سریع خود بر شیراز پیشی گرفت

ور بـه  کش شهرکالنششمین  عنوان به اکنونهمشیراز 
  .باشدیملحاظ جمعیت مطرح 

  
  )1390سال ( شهر شیراز به تفکیک پایگاهو خانوارها در  هاي آماري: وضعیت بلوك2 جدول

  تعداد کل خانوار در سطح شهر      متعلق به پایگاه  بلوكتعداد   نوع پایگاه 
  85365  46  اقتصادي باال - پایگاه اجتماعی

  132464  125  اقتصادي متوسط - پایگاه اجتماعی
  198312  280  اقتصادي پایین - پایگاه اجتماعی

  416141  451  مجموع
  1395منبع: نگارنده، 

  

  
  اقتصادي -هاي اجتماعیهاي آماري به تفکیک پایگاهبلوك : نقشه7شکل 

  1395منبع: نگارنده، 
  

  بحث اصلی
مسکونی  هايعامل، )8 (شکل سازيشبیهبا اجراي 
اس در آيمحـیط جـی   شـده در هـا ثبـت  بر اساس داده

اولـین گـام   شـوند.  هاي آمـاري تولیـد مـی   ون بلوكدر
ممکن است مقداري زمان بگیرد زیرا برنامـه نیـاز دارد   

قـرار   موردمحاسبهکل ناحیه مورداستفاده را  13هندسه
دهـد حرکـت   هـا اجـازه مـی   دهد. جایی که بـه عامـل  

تر زمان هاي پیچیدهیا هندسهجمعیت زیاد کنند(براي 
 تاحـدي  گیرد). اما بعدازاین مرحلـه، مـدل  می بیشتري

                                                             
13. Geometry 

تر حرکت کند. ها، سریععداد عاملتواند با توجه به تمی
 سازيشبیه مراحل تکرار شامل 14سازيشبیه اجراي هر
 هـر  انتهـاي  در .اسـت  زمان گذر براي معرفی عنوانبه 

 خـود  اولیه وضعیت محیط شهري نسبت به مقدار اجرا،
 حالـت  به یـک  نهایت سیستمدر و است کرده تغییراتی

بـر   عـالوه  سازيشبیه خروجی عنوانبه .رسدمی پایدار
در  مــدل تـر دقیـق  فهـم  بـراي  نمودارهـایی  نقشـه، 

  .است شده تعبیه  Repastافزارنرم

                                                             
14. Simulation Run 
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  Repast افزارنرمشهر شیراز در  گزینیجدایی يسازهیشب: تصویر شروع اجراي 8شکل 

  

    
  گزینی شیرازسازي جداییشبیه 1: گام 9شکل   گزینی شیرازداییسازي جشبیه 2: گام 10شکل 

    
  گزینی شیرازسازي جداییشبیه 3: گام 11شکل   گزینی شیرازسازي جداییشبیه 4: گام 12شکل 

    
  گزینی شیرازسازي جداییشبیه 5: گام  13شکل   گزینی شیرازسازي جداییشبیه 6: گام 14شکل 
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  گزینی شیرازسازي جداییشبیه 7: گام 15شکل   گزینی شیرازسازي جداییشبیه 8 : گام16شکل 

    
  گزینی شیرازسازي جداییشبیه 9: گام 17شکل   گزینی شیرازسازي جداییشبیه 10: گام 18شکل 

    
 گزینی شیرازسازي جداییشبیه 11: گام 19شکل  گزینی شیرازسازي جداییشبیه 12: گام 20شکل 

    
  گزینی شیرازسازي جداییشبیه 13: گام 21شکل   گزینی شیرازسازي جداییشبیه 14: گام 22شکل 
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  شیراز گزینیجدایی سازيشبیه 15 گام: 23 شکل  گزینی شیرازسازي جداییشبیه 16: گام 24شکل

  1395، نگارندهمنبع: 
  

  
  شهر شیراز گزینیجداییسازي اجراي شبیه 8: نمودار گام 25 شکل

  

  
  شهر شیراز گزینیجداییسازي اجراي شبیه 16: نمودار گام 26 شکل

  1395، همنبع: نگارند
  

ــاي شــکل ــی  9ه ــام، 24ال ــدل  گ ــاي اجــراي م ه
 -هاي اجتمـاعی شهري پایگاه گزینیجداییسازي شبیه

 بـه Repast  افـزار اقتصادي مادرشـهر شـیراز را در نـرم   
هـاي  ها پلیگونامدهد. در این گمی نقشه نشان صورت

اقتصادي متوسط،  -اجتماعی با رنگ قرمز معرف پایگاه
 -اجتمـاعی  هاي با رنگ مشـکی معـرف پایگـاه   پلیگون

هاي با رنگ آبـی معـرف پایگـاه    اقتصادي باال و پلیگون
طـور کـه   همـان باشـند.  اقتصادي پایین مـی  -جتماعیا

 گزینیجداییسازي شود اجراي مدل شبیهمشاهده می
گام صورت پذیرفتـه اسـت. بـر     16در پژوهش در این 

یعنـی در اولـین گـام اجـراي      9شـکل  در  ،این اسـاس 
زیسـت شـهري،   یش محـیط سازي، عالوه بـر نمـا  شبیه

هـاي  اقتصـادي بلـوك   -اجتمـاعی هـاي  وضعیت پایگاه
با وضعیت فعلی مادرشهر شیراز هماهنگ است. آماري 

ـ  هاي بعدي اجراي شبیهاما در گام د د ایجـا سـازي، رون
اقتصــادي  -هــاي اجتمــاعیتغییــرات بیشــتر در پایگاه



 133                                                                                                                                                                                عطار محمدامین
ــوك ــی   بل ــدل طراح ــق م ــر طب ــاري ب ــاي آم ــده ه ش

 16مشاهده است تا جـایی کـه سـرانجام در گـام     قابل
سازي، وضعیت مادرشـهر شـیراز بـه یـک     اجراي شبیه

  رسد. حالت پایدار و ثابت می
ي سـه  شود، همهها مشاهده میطور که در نقشههمان

ــل –اعیپایگــاه اجتمــ ــوجهی از اقتصــادي بخــش قاب ت
م گـا  16هاي آماري فعلی خـود را نیـز در پایـان    بلوك

کــه ایــن امــر انــد ســازي حفــظ نمــودهاجــراي شــبیه
بـاال در شـهر    گزینـی جداییحاکم بودن  يدهندهنشان

توان گفـت در طـول فراینـد    حال میباایناست. شیراز 
اقتصـادي   -عیپایگـاه اجتمـا  در خصـوص  سازي، شبیه

بیشـتر   9تـا   1هـاي  متوسط(عامل قرمزرنـگ) در گـام  
حرکات این پایگـاه بـه نـواحی مرکـزي و غربـی شـهر       

هاي است و این پایگاه در این جهات، بلوك محدودشده
آورد. در این توجهی را به تصرف خود درمیآماري قابل

ها، حرکات این پایگاه در نواحی شرقی شهر بسـیار  گام
به بعـد نـوعی    10هاي از گام محدود و متغیر است. اما

احی هاي پایگـاه متوسـط بـه نـو    حرکت و تمایل عامل
کـه در پایـان    حويمشاهده است. به نشرقی شهر قابل

هـاي آمـاري   سـازي، ایـن پایگـاه، بلـوك    اجراي شـبیه 
توجهی را در ناحیه شرقی شهر شـیراز بـه تصـرف    قابل

هـاي تحـت تصـرف    آورد و در مقابل بلـوك خود درمی
حدودي مرکزي شـهر شـیراز    ر نواحی غربی و تاخود د

ــترا  ــورد پایگــاه اجتمــاعی   اســت. دادهازدس  -در م
 6تا  1هاي در گامرنگ)، هاي آبیاقتصادي پایین(عامل

تـوجهی از سـوي ایـن پایگـاه مشـاهده      تمایالت قابـل 
شود و تنها تحـوالت محـدودي عمـدتاً در نـواحی     نمی

ط از ه متوسـ هم در کشـاکش بـا پایگـا   مرکزي شهر آن
 ،به بعـد  7هاي اما از گام کند،سوي این پایگاه بروز می

تـوجهی از سـوي ایـن پایگـاه در جهـات      تحرکات قابل
 نحـوي . بـه  گیـرد صورت می غربی و شرقی شهر شیراز

توجهی سازي، این پایگاه بخش قابلکه در انتهاي شبیه
هاي آماري موجود در نواحی غربی شهر شـیراز  از بلوك

تصرف پایگاه متوسـط خـارج سـاخته و بـه خـود       را از
تـوجهی از  دهـد و در مقابـل تعـداد قابـل    اختصاص می

هاي آماري ایـن پایگـاه در نـواحی شـرقی شـهر      بلوك
اقتصـادي متوسـط    -جتمـاعی شیراز به تصرف پایگـاه ا 

اقتصــادي  -آیــد. در خصــوص پایگــاه اجتمــاعیدرمــی
یگاه بـا  توان گفت این پارنگ) میهاي مشکیباال(عامل

شدت و ضعف تمایل فعلی خود را در خصوص استقرار 
هاي آماري شهر شیراز حفظ نموده اسـت. بـه   در بلوك

هـاي اجـراي   طـور کـه در نقشـه   این معنـا کـه همـان   
شود، این پایگاه عالوه بر حفـظ  سازي مشاهده میشبیه

هاي خود در اطـراف نـواحی   توجهی از بلوكبخش قابل
سمت شمال غربی ایـن شـهر،   مرکزي شهر شیراز و به 

سازي نیز حرکت به سمت مناطق در طول اجراي شبیه
تر بافت شهري و بـه سـمت شـمال غربـی شـهر      درونی

کـه بخـش    نحـوي شیراز را نیـز ادامـه داده اسـت. بـه     
هاي آماري موجود در ایـن نـواحی   توجهی از بلوكقابل

اقتصادي متوسـط بـوده    -که متعلق به پایگاه اجتماعی
ــی  اســت را ــود اختصــاص م ــه خ ــل ب ــد و در مقاب ده

هاي متعلق به خود در نواحی شرقی شهر شـیراز  بلوك
ــاه اجتمــاعی  ــه پایگ ــل   -را ب اقتصــادي متوســط تحوی

نمودارهـاي  ، 26 و 25از طـرف دیگـر اشـکال     دهد.می
 گزینـی جـدایی سـازي  هاي اجـراي شـبیه  مرتبط با گام

 (به دلیـل محـدودیت  دهدمادرشهر شیراز را نمایش می
. شده است) نظرصرفصفحات، از آوردن تمام نمودارها 

شود در این نمودارهـا شـش   طور که مشاهده میهمان
هاي عامل"، "هاي راضی قرمزعامل"هاي منحنی به نام

هـاي  عامـل "، "هاي راضـی مشـکی  عامل"، "راضی آبی
هـاي  عامـل "و  "هاي ناراضی آبیعامل"، "ناراضی قرمز

ه است که هر یک نمایانگر رسم گردید "ناراضی مشکی
اقتصـادي   -هاي اجتماعییک وضعیت مربوط به پایگاه

هـاي راضــی،  مادرشـهر شـیراز اســت. منظـور از عامــل   
سـازي  هایی هسـتند کـه در طـول فراینـد شـبیه     عامل

باشند و حرکت کرده و از وضعیت فعلی خود راضی می
باشند که در هایی میهاي ناراضی، عاملمنظور از عامل

مکـان شـده و   سازي مجبور بـه نقـل  فرایند شبیه طول
باشـند.  هنوز نیـز از وضـعیت فعلـی خـود راضـی نمـی      

شود بـا افـزایش   طور که در نمودارها مشاهده میهمان
هاي مربـوط بـه هـر    سازي، منحنیهر گام اجراي شبیه

رونـد. همچنـین   ها نیز یک گام به جلو مینوع از عامل
سـازي نزدیـک   نـد شـبیه  هاي پایانی فرایهر چه به گام

مکان شده و هاي مجبور به نقلشویم، از تعداد عاملمی
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هـاي  شود و در مقابل به تعداد عاملناراضی کاسته می
گـردد. بـه   ان شده و راضی افزوده مـی مکمجبور به نقل

سازي، تعـداد  اجراي شبیه 16که در نمودار گام  نحوي
به میـزان  مکان شده و ناراضی هاي مجبور به نقلعامل

سـازي نیـز خاتمـه    رسـد و لـذا فراینـد شـبیه    صفر می
  یابد.می
  

  گیريیجهنتو  يبندجمع
 کهطور همان، پژوهش باید گفت سؤالدر پاسخ به 

 27و نیــز شــکل  يســازهیشــب اجــراي يهــانقشــه در
 اقتصادي-اجتماعی پایگاه سه يهمه شود،می مشاهده

 نیز را ودخ فعلی آماري يهابلوك از یتوجهقابل بخش
 لذا ،اندنموده حفظ يسازهیشب اجراي يهاگام پایان در
 جـدي  تحـول  و تغییر انتظار فعلی، استمرار وضعیت با

 -اقتصــادي مختلــف يهــاگاهیپا اســتقرار نظــام در
 میــزان  کــاهش  نیــز و شــیراز  در شــهر  اجتمــاعی

 نظـر  بـه  غیرمحتمـل  شهر، این آینده در گزینیجدایی
 از شـهري  يهـا يگـذار سـت ایس کـه  این . مگررسدیم

 شـهري،  نابسـامان  و فرسـوده  يهابافتتوجه به  قبیل
ــ ــدنینشــهیحاش ــمند ی، رش ــهري هوش ــد...  و ش  بتوان

درمجمــوع،  .آورد وجـود  بـه  رونـد  ایـن  در را تحـوالتی 
 گزینیجداییانداز آتی تغییرات و تمایالت زیر در چشم

 بینی است:مادرشهر شیراز قابل پیش
    بــر اقتصـادي متوسـط؛ عـالوه    –پایگـاه اجتمـاعی 

شـمال   نـواحی  در خـود  موجود آماري هايبلوك حفظ
 نـواحی  در سـکونت  بـه  تمایل نوعی شیراز، شهر غربی

 بـه  این، تمایـل  بر مضاف. شهر پیدا خواهد نمود شرقی
 شـیراز  شـهر  شرقی جنوب ناحیه از بخشی در سکونت

 قابـل  شـهر  شـهري  آینـده  در پایگـاه  نوع این براي نیز
 .است نیبیپیش

  حفـظ  بـر  اقتصادي بـاال؛ عـالوه   –پایگاه اجتماعی 
 نـواحی  اطـراف  در خود هايبلوك از توجهیقابل بخش

شـهر،   ایـن  غربی شمال سمت به و شیراز شهر مرکزي
 بـه  و شـهري  بافـت  تـر درونی مناطق سمت به حرکت
  .ادامه خواهد داد نیز را شیراز شهر غربی شمال سمت

  حفـظ  بـر  ي پایین؛ عالوهاقتصاد –پایگاه اجتماعی 
 شـهر  جنـوبی  نـواحی  در خود موجود آماري هايبلوك

 شـهر  غربـی  نـواحی  در سکونت به تمایل نوعی شیراز،
 از تـوجهی قابـل  تعـداد  مقابـل  پیدا خواهـد نمـود و در  

شهر از دست  شرقی نواحی خود را در آماري هايبلوك
 خواهد داد.

   ین کمتـر  ؛سـازي شبیهاساس نمودارهاي اجراي بر
اي) هاي نقطهجایی خانوارهاي شهري(عاملمیزان جابه

اقتصـادي بـاال،    -شیراز، به خانوارهاي پایگاه اجتمـاعی 
خانوارهاي ، توان نتیجه گرفتتعلق خواهد داشت و می

ایــن پایگــاه بــه دلیــل وضــعیت مــالی مناســب خــود  
هاي ایـده آل سـکونتی خـود را بـه     اند موقعیتتوانسته

جـایی خواهنـد   تر نیازمند به جابهدست آورده و لذا کم
بود. در مقابل خانوارهاي دو پایگاه متوسط و پایین، در 

مکـان و  ه نقلوضعیتی تقریباً مشابه با یکدیگر مجبور ب
نظور دستیابی به حالت آرمانی جایی بیشتري به مجابه

 و ایده آل خود خواهند بود.
 

  

گزینی سازي جدایی: خروجی نهایی شبیه27شکل 
  ایگاههاي مختلف شیرازپ

  1395منبع: نگارنده، 
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  پیشنهادها

  وابستگی و پژوهش، ارتباط این در شده ارائه مدل 
 و اسـی دارد، آيوکتـوري جـی   اطالعـات  مدل با شدید

 صـورت بـه  فضـا  ارائـه  مشـخص  هايمحدودیت دلیلبه
 رسـتري  روش بـا  برابر (که منظم بنديبخش هايمربع

 .اسـت  شـده  گرفتهبه کار  ،است) ABM و GIS ارتباط
 ارائـه  بـه  نسبت وکتور که نیست معنا بدان این اگرچه،
مثال،  عنوانبه. است ترمناسب سازيمدل براي رستري

 وکتــور کـه  سـازد مــی مطـرح  2002سـن در سـال   نبن
 واضـح  هايمدل در را شهري اشیاء توانداس میآيجی

 یک قاط،ن تئوریکی هايمدل براي و نماید ارائه فضایی
 بنـابراین . کنـد مـی  کفایت معموالً منظم رستري شبکه
 .شود گرفته نظر همواره در باید مدل هدف

   اينقطـه  هـاي عامـل  که در این پژوهش،در حالی 
 یـک  یابنـد، می مکان ناحیه درون در تصادفی صورتبه

 مکـان  در هـا عامـل  قرارگیـري  اساس بر تواندمی مدل
 بـا  جمعیت جغرافیایی هايداده مجموعه اگر دقیقشان

. گردنـد  تولیـد  باشـند،  دسـترس  در تفکیک باال قدرت
 2003در سـال  سـن  نکار بن روش، این براي مثال یک

 نفـوس  تفصـیلی دقیـق سرشـماري    هايداده که است
ــال ــار ياداره از 1995 س ــزي آم ــم مرک ــب رژی  غاص

  .اندداده قرار آزمایش مورد را اسرائیل
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