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   یلیو تحص یشغل يهای گروهاجتماع -ییفضا ینیگزییجدا ریتأث یبررس
  شهري تهرانکالن ۀقمنط ییبر ساختار فضا

  

  2ظهیرنژاد عارف ،*1پورداداش هاشم
   ایران ،تهران مدرس، تربیت دانشگاه معماري، و هنر دانشکده اي،منطقه و شهري ریزيبرنامه دانشیار1

  ایران ،تهران مدرس، تربیت دانشگاه. معماري و هنر دانشکده اي،منطقه ریزيبرنامه ارشدکارشناس2
  14/1/97 تاریخ پذیرش:  19/7/96: تاریخ دریافت

  دهیچک
 -هـاي اجتمـاعی  اقشار مختلف بـا ویژگـی   شهري تهران به علت نرخ رشد غیر طبیعی باال و مهاجرتکالن ۀمنطق

دهد کـه خـود   ارائه میرا اي مختلف آن گاههدر سکونت تیناهمگون جمع ییع فضایتوزاقتصادي متفاوت به آن، 
 ن پژوهشیهدف  ا ،روز ایناگیري ساختار فضایی خاص شده است. اجتماعی و شکل -گزینی فضاییسبب جدایی

شـهري  کـالن  ۀتحصیلی بر ساختار فضـایی منطقـ   و گروه شغلی دواجتماعی  -گزینی فضاییبررسی تأثیر جدایی
 .اســتشناسـانه  خـت یافـت ر یبـر اسـاس ره   1385-90هــاي زمـانی سـال   ةت آن در دورتغییـرا  ةتهـران و نحـو  

ی، از نظر هدف، توصیفی محـور و از نظـر نـوع، کـاربردي     پژوهش کم ،از نظر روش کار ن پژوهشیا شناسیروش
مرکـز آمـار    1390و  1385هـاي  هاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن سـال است؛ به این جهت، براساس داده

 روش هاي اجتماعی مـذکور، نی جهت سنجش میزان نابرابري گروهشاخص ضریب جی شاملدسته روش  3ایران، 
شـهري تهـران و از روش   کـالن ۀ در سطح منطقـ ها گروه توزیع فضایی ةتحلیل نحو) جهت (کرنل ايتراکم هسته

 هـر یـک از   ۀمیـزان فاصـل   باهاي اجتماعی طبقات گروه سهم رگرسیون وزنی جغرافیایی جهت تعیین رابطه بین
دهـد کـه   شهر تهران) اسـتفاده شـد. نتـایج نشـان مـی     (کالن شهريکالن ۀواحدهاي فضایی از شهر اصلی منطق

هـاي  یع فضـایی طبقـات گروه  توز ی ولیو تحص یشغلطبقات  نییمتوسط رو به پانابرابري  ،ضریب جینیخص شا
بـه چنـد مرکـزي در برخـی از طبقـات      گذار از ساختار فضایی تـک مرکـزي    ،بر طبق شاخص کرنلرا  اجتماعی

هـاي بررسـی   طبقات گروهمیزان تأثیرپذیري سهم بیانگر روند کاهشی تحلیل رگرسیونی نیز و  دینمایمشخص م
  .است اغلب طبقات دری گرفتن از شهر اصل در هر یک از واحدهاي فضایی با فاصله ،شده

  
  شهري تهرانکالن ۀاجتماعی، منطق هاياجتماعی، ساختار فضایی، گروه-ییگزینی فضاجدایی هاي کلیدي:واژه

  
  1مقدمه

 يبنددسته ییایغرافبه صورت ج خیتار در نوع بشر
ت و سـپس بـه   یـ شده است؛ در ابتدا برحسب نژاد/ قوم

 التی، برحسب درآمد، شـغل و تحصـ  ياندهیصورت فزا
)Andrews،2017 :2 بـــه نقـــل از Rothbaum، 2016 ؛

Kremer، 1997ع قابـل  یـ بـا توز  يبندن نوع دستهی). ا
ه ی، سـرما یعمـوم  يت کاالهـا یـ فیو ک یتوجه دسترس

ت یــبــا موفق يو مشــارکت نهــاد ياقتصــاد ،یاجتمــاع
 ییهـا ن مـوارد شـامل شـبکه   یمرتبط است. ا ياقتصاد

                                                             
  dadashpoor@modares.ac.ir-h نویسنده مسئول:*

ــتاوردها  ــه دس ــتند ک ــ يهس ــتیلیتحص ــا، فرص  يه
 کننـد یل مـ یرا تسـه  هارساختیز ۀو توسع ینیکارآفر

)Andrews، 2017 :2(يهاینیگزییجدا ییع فضای. توز 
هــا، تفــاوت در نگــرش .گذشــته ممکــن اســت ينــژاد

متصـور سـازد کـه بـه     ص منابع را یها، و تخصاستیس
ــح توزیتوضــ ــابرابر ییع فضــای ــا و جريدر ن ــایه  يآنه
کنـد.  یشود، کمـک مـ  یم هکه امروزه مشاهد يدرآمد

اقتصادي و فرهنگی  -جتماعیترکیب شرایط تاریخی، ا
گاههاي مشخصی ي خاصی را در سکونتهاگروهتمرکز 
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، تمرکـز فضـایی   1گزینـی . جـدایی دارد بردر  از منطقه
 -گزینی اقتصاديجمعیتی است که با جداییگروههاي 

 شـود مـرتبط مـی  هـاي دیگـر   ماعی، نژادي یا گروهاجت
 .  )26: 1397پور، (ظهیرنژاد و داداش

 صــورت بـه  شـهري کــالن منـاطق  سـنتی  سـاختار 
 هـاي حومـه  و مرکـزي  شـهر  یـک  با بخشی دو ساختار

فضـایی جدیـد همچـون     هـاي اطراف بودنـد امـا تمایز  
عمده بـر اسـاس عوامـل مختلـف     هاي گروه هايتمایز

ــی،   ــی جمعیت ــنی و جنس ــاختار س ــد س ــطح  مانن س
هـاي  ت، میـزان جمعیـت در هـر یـک از گروه    تحصیال

ر یـ مراکز و زبه وجود آمدن  شغلی و... موجب، يدرآمد
اي و متفـاوت  مختلف و ساختارهاي چنـد حلقـه   مراکز

هـا  اند که در هریک از این حلقـه نسبت به گذشته شده
  .  )Lee، 2011 :38( متفاوت است آنهاتوزیع 

ــر ــزرگ  ته ــور، ب ــت کش ــرین منطقــ ان، پایتخ  ۀت
. اسـت شهري ایران و مرکز مالی و سیاسی کشـور  کالن

از جمعیـت کشـور در مرزهـاي ایـن      درصـد  20حدود 
بیشـترین نسـبت اشـتغال در    منطقه قـرار گرفتـه کـه    

بخش صنعت و خدمات را نسبت به سایر مناطق کشور 
سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن و    (نتایج داراست 

. به علت نـرخ رشـد غیـر    )1395آمارگیري نیروي کار، 
و شهر تهران خصوص کالن بهطبیعی باالي این منطقه 

ــاجرت ــا   مه ــر کشــور ب ــف از سراس ــار مختل ــاي اقش ه
اقتصادي متفاوت و توزیع نابرابر  -هاي اجتماعیویژگی

 ۀ، منطقـــياقتصـــاد -یاجتمـــاع ةگروههـــاي عمـــد
هاي زندگی متنوع و به طـور  شهري تهران کیفیتکالن

گاههاي مختلف آن ارائه را در سکونت یمتفاوتبرجسته 
دهد که این تقسیمات خود در فرم منطقه ترکیـب  می

شده و یک شکل خاص از ساختار فضایی را بـه وجـود   
 .آورده است

ــا ــه کــالن یز طرف ــران از لحــا يشــهرمنطق ظ ته
 را ییهـا تیمحـدود ز یـ ن ن پـژوهش یشناخت موضوع ا

مطالعـات انجـام    رایـ ز ؛داشته اسـت رو شیدر پ تاکنون
سـطح  ( یو محل ياس شهریمقبه  فقطتا به حال شده 

 ياپرداخته و بعـد منطقـه   )آن هايمحلهشهر تهران و 
هـاي آن)  گاهشهري تهران و سـکونت طقه کالن(من آن

                                                             
1. Segregation 

 ةنحـو  نـد یفرا همچنـین  ؛گرفته اسـت نمورد توجه قرار 
بـه منـاطق    یاصـل از شـهر   یاجتمـاع اي هتوزیع گروه

و  یبخشـ  ،يا(خوشـه  آن ییفضـا  يو الگوهـا  ياحومه
شـهري را  کـالن  ۀ) درون منطقـ یپراکنـدگ  یکلطـور به

مذکور جـزو   ن جهت مواردی، به همنکرده است یبررس
 د.یآبه حساب می ن پژوهشیا هاينوآوري

 کنـد: یسه هـدف عمـده را دنبـال مـ     ن پژوهشیا
هـاي  گـروه  ییفضـا  عیـ در توز يزان نـابرابر یم سنجش

 سیر تغییرات سـاختار  یبررس، یلیو تحص یشغل ةعمد
ـ   سـنجش و  مذکور يگروههاع یتوز فضایی  نیرابطـه ب

 منطقه یشهر اصل از ییفضا يک از واحدهایهر  ۀفاصل
 ۀمنطقـ  یلیو تحصـ  یشـغل  ةعمـد  هـاي گـروه بر سهم 

. 1385-90هاي زمانی سال ةدوردر  تهران شهريکالن
 ریـ ز يهـا ک از اهداف مـذکور، پرسـش  یمتناظر با هر 

ه یپرسش سوم به صورت فرضـ  شود که فقطیمطرح م
 است. محور

 ع یـ توز طبـق  بـر  فضـایی  ينـابرابر  زانیم تغییرات
 ۀشــغلی و تحصــیلی در منطقــ ةهــاي عمــدگــروه
ــالن ــهريک ــران در دور ش ــال ةته ــانی س ــايزم   ه

   است؟ بوده چگونه 90-1385
   شـهري  سیر تغییرات ساختار فضایی منطقـه کـالن

شغلی  ةهاي عمدگروه ییفضا تهران براساس توزیع
 1385-90هــاي زمــانی ســال ةو تحصــیلی در دور
 چگونه بوده است؟

  هاي اجتماعی واحدهاي فضـایی  طبقات گروهسهم
 ۀشـهر اصـلی منطقـ   بـا فاصـله گـرفتن از     مختلف
ــالن ــرانک ــهري ته ــانی ةدر دور ش ــال زم ــايس   ه

 کند؟چه تغییري می 90-1385
  

 ينظر یمبانمفاهیم، دیدگاهها و 
فضا داراي فرایندي پویا و مداومی است کـه تحـت   

 ....تأثیر عوامل مختلف اقتصادي، اجتمـاعی، کالبـدي و  
طبیعـی و  ( هـاي محیطـی  وانمنـدي تو  گیـرد قرار مـی 

بستر الگوهاي استقرار سـکونتگاههاي انسـانی    )،انسانی
آورد و ســاختار را در فضــاهاي جغرافیــایی فــراهم مــی

ـ    نش متقابـل بـین سـاختار    فضایی هر مکـان تجلـی کُ
ــون آن  ــیط فیزیکـــی پیرامـ ــت جمعیتـــی و محـ    اسـ
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)Singh, 2015:253.(  
 ییع فضـا یـ سـکونت بـه عنـوان توز    ینـ یگزییجدا

ــت گروه ــابرابر اقام ــان ــیجمع يه ــف تعر یت ــمختل ف ی
و  يف مطـابق بـا ابعـاد برابـر    یـ ن تعریـ شـود کـه ا  یمـ 

ــاردون  ییفضــا يبنــدخوشــه و  1اســت کــه توســط رئ
بعاد انـزوا  در مقابل ا یارائه شده بود و از طرف 2وانیسول

ف حاضـر،  یـ . براساس تعرردیگیقرار م ییفضا يو افشا
شــامل  ســکونت معمــوالً ینــیگزییجــدا يریــگانــدازه

خاص نسبت به  ۀیک ناحیدر  یتیب جمعیسه ترکیمقا
ــمجمــوع ترک ــیب جمعی ــدر ناح یت ــر ی  اســته بزرگت

)Nielsen and Hennerdal،2017 :73( .   در مطالعـات
 اجتمـاعی از دو مفهـوم جـدایی    -هاي فضـایی نابرابري

) Separation) و جــــدایی (Segregationگزینــــی (
به اشـتباه یکسـان و یـا بـه      شود که برخیاستفاده می

 گزینی بـراي اند. مفهوم جداییجاي هم نیز به کار رفته
ــر" تمرکــز بیــان  در اجتمــاعی گــروه یــک "ارادي غی
جامعه  در آنها محروم موقعیت خاطر به خاص ايناحیه

 فاصــله بیـان  جـدایی بــراي  بحـث  کــهاسـت در حـالی  
 جمعیتی هايگروه سایر از گروه یک اجتماعی -فضایی

ــه ــه ک ــورت ب ــه" ص ــ در "آگاهان ــانامک ــاص يه  خ
 موقعیـت  کـه  شودمی گرفته نظر در دارند، زـرکــــتم

 هستند. دارا جامعه را در يبهتر
 اجتمـاعی  گزینیجدایی به جامعه یک در که وقتی

 جمعیتـی  هـاي گروه وجـود  بـر  تأکیـد  شـود، می اشاره
 مـدیریتی  نخبگـان  و بـاال  -متوسـط  طبقه مانند ممتاز

 رانـکارگ نیچنهم و) اجتماعی و اقتصادي اسی،ــسی(
 یـک  حـداقل  بـاهم  کـه  روستایی جمعیت و مهارتکم

 ايگروههـ . اسـت  دهنـد، مـی  شـکل  جامعه در را گروه
ــاز ــ(ممت ــغلی ايگروهه ــیلی و ش ــطح تحص ــاال س  و ب

 مزایـاي  داراي معمـوالً ) بـاال  درآمد ايههگرو همچنین
 هستند؛ عمومی شهري خدمات به دسترسی در بهتري

ـــبناب ــب در راینـ ــ اغل ــانامک ــري يه ــاطق از بهت  من
ــهريکــالن ــا ش ــت ب ــاالتري زیســت کیفی ــ ب  یـزندگ

موقعیـت   ).Bogadi، 2009 :458و  Spevec( دـکننـ می
اجتماعی و تمایل به حفـظ سـبک زنـدگی یـا هویـت      
                                                             
1. Reardon 
2. O’sullivan 

بندي سکونتی و تمـایزات فضـایی   گروه، موجب خوشه
و  Spevec(شـود  شـهري مـی  منـاطق کـالن   در محیط 

Bogadi، 2009 :455  ــل از ــه نقــ  ،Pinchو  Knoxبــ
ــدایی   )؛2006 ــی ج ــابراین بررس ــایی بن ــی فض  -گزین

گزینی عمومی تفـاوت  صرف جدایی ۀبا مطالع اجتماعی
ــی  ــدا م ــد زپی ــکن ــ را ی ــامل مطالع ــد ۀش ــاي فرآین ه

هاي اجتماعی مختلـف و همچنـین   گزینی گروهجدایی
 آنهـا فضاهاي زنـدگی و کیفیـت    تأثیر این فرآیندها بر

 ,Mehryar, 2012; Dadashpoor and Gazaei(اسـت  

2019 and Sabet.( را به عنوان  ییفضاگزینی ما جدایی
یک محصول تاریخی و اجتماعی مداخله و تناقض بـین  

شناسـیم  فرایندهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی مـی 
طح (از سـ  هاي چندگانه و بهـم پیوسـته  که در مقیاس

: Alvarez،2016( شـوند مـی محلی تـا جهـانی) ظـاهر    
89.(  

 ســاختار بــر یمختلفــ اجتمــاعی عوامــل و نیروهــا
ــاعی ــایی -اجتم ــاطق فض ــالن من ــهريک ــاز قب ش ل ی

، اجتمـاعی  -فضـایی  سـاختار  در فضـایی  گزینیجدایی
 منـاطق  مراکـز  میـان  هـاي اخـتالف  و هـا تمایز تشدید
 ایجـاد  و ايحومـه  و ايحاشـیه  نـواحی  و شـهري کالن

 منطقــه  فضــایی - اجتمــاعی ســاختار در نــابرابري
 انسـجام  عـدم ، اجتمـاعی  شـدگی  قطبـی ، يشهرکالن

 و قـومیتی  نـابرابري  تشـدید  و تضـاد  ایجـاد ، اجتماعی
 و فرهنگـی  تنـوع و  نشینی زاغه و نشینیحاشیه، نژادي
ـ  گیــريشـکل  تعـدد  و قـومی  ر یتــأث هـا فرهنـگ  ردهخُ

  .گذاردیم
شـــدن،  جهـــانی ،3بـــر طبـــق نظـــر ون کمـــپن

) و Sasen،1991( مالی ۀهاي اقتصادي و توسعبازسازي
مراتـب خالقیـت در سـطح شـهر      گیـري سلسـله  شکل

)Florida،2003    ــد ــدي رش ــل کلی ــوان عوام ــه عن )، ب
گزینـی در شـهرهاي بـزرگ    نابرابري درآمدي و جدایی

   ).Van Kempen,، 2007 :14( ذکر شده است
 بررسـی  "تحـت عنـوان    ی) در پژوهشـ 2011(4یل

 قطبش در شهريکالن رشد روندهاي و الگوها تأثیرات
(برحسـب حرفـه و    اقتصـادي  -اجتماعی هاياختالف و

                                                             
3. Van Kempen 
4. Lee 
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شـهري  کـالن  ۀناحیـ  شـش  متغیر ترکیـب قـومی) در  
بـه   1یبا استفاده از روش شاخص آنتروپ "متحدهایاالت

در توزیـع فضـایی طبقـات مختلـف     سنجش نـابرابري  
کـه   2ینـ یب جیهاي اجتماعی، با اسـتفاده از ضـر  گروه
نابرابري است، به انطباق  گیرياندازه شاخص ترینرایج
لورنز و با اسـتفاده از رگرسـیون تـأثیرات     منحنی با آن

سـنجش روابـط    بـه  3تصادفی حداقل مربعات معمـولی 
گزینـی فضـایی اجتمـاعی و سـاختار     بین نتایج جدایی

به بررسی کنترل روابط بـین نتـایج    نیو همچن فضایی
تار فضـایی کـه   اجتماعی و ساخ -گزینی فضاییجدایی

   اند.نیز است، پرداخته ن پژوهش یهدف اصلی ا
با عنـوان   یدر پژوهش )2009( 5و بوگادي 4اسپوك -

 هـا شیو گرا يشهردرون ییساختار فضا راتییتغ"
-ییفضـا  ینـ یگزییجـدا  يمرتبط با الگوهـا  دیجد

 "شهر زاگربهاي تحصیلی در کالنگروه یاجتماع
درصـد نســبت هـر یــک از طبقــات   ز بـا اســتفاده ا 

عی به کـل جمعیـت آن گـروه بـه     هاي اجتماگروه
هــاي طبقــات مختلــف هــر یــک از گروه  ۀمقایســ

ــهم   ــزان س ــاعی و می ــااجتم ــت  آنه ــل جمعی از ک
و نقاط شهري و بررسی رونـد تغییـرات    هانادهست

هـاي مختلـف   هـا در دوره سهم هر کـدام از طبقـه  
 اند.سرشماري پرداخته

در پژوهش خود با عنـوان   )2012(همکاران و 6آدز -
 8 در درآمدکم افراد توزیع جدید الگوهاي بررسی"

 مونترال، ادمنتون،: شامل کانادا شهريکالن منطقه
 7، سـیکورا "وینپـک  و ونکـوور  تورنتو، کیوبک، اتاوا،

هـاي  بررسـی محـل  "با عنوان  يا) در مقاله2009(
هــــایی بــــا وضـــــعیت   تمرکــــز جمعیــــت  
بــاال یــا پــایین در شــهرهاي اجتماعی(تحصــیالت) 

و  "شـهر پـراگ  جمهوري چک و به طور ویژه کالن

                                                             
1. Entropy Index 
2. Gini coefficient 
3. OLS 
4. Spevec 
5. Bogadi 
6. Ades 
7. Sýkora 

 سـیر "با عنوان  يا) در مقاله2009( 8مارسینسزاك
 در سـکونت  گزینـی جـدایی  فضایی الگوهاي تحول

، هـر سـه بـا اسـتفاده از     "مرکزي اروپاي شهرهاي
 یب بـه بررسـ  یـ ترت) بهLQ( یب مکانیشاخص ضر

هـاي  طبقـات گروه ن سطح تمرکز هر یـک از  تعیی
 تحـول  باهم، سنجش سـیر  آنهااجتماعی و مقایسه 

براسـاس   سـکونت  گزینـی جـدایی  فضایی گوهايال
ــت ــا و اجتمــاعی موقعی اقتصــادي و  -اجتمــاعی ی

 بـه کـل   سطح باال يهاشغلجمعیت داراي نسبت 
  اند.جمعیت شاغل پرداخته

  
 تحقیق روش

ــدف و   ــر ه ــر پژوهشــی از نظ ــوعه ــواع دا ن راي ان
 دلیل برخـورد نوع به نظر از پژوهشن یامختلفی است. 
 رد مطالعه و تحلیل تغییرات آن بـر مو ۀمستقیم با نمون

حـاکم   رویکردي موجود، کاربردي است. هانااساس بنی
هدف یا رویکرد آن  گراست.عینی، زیپژوهش ن يبر فضا

از نظــر اســتراتژي پــژوهش، از نــوع  توصــیف محــور و
 ،نیـز کمـی اسـت    روش لحـاظ  قیاسی و ازاستقرایی و 

گـردآوري   هاي مورد نیاز پژوهشبدین صورت که داده
ی و فضـایی  هاي کمو تحلیل شده و با استفاده از روش

  .شوندمتغیرها سنجیده می
ــردآوري داده ــک از  : گ ــر ی ــود در ه ــت موج  جمعی

شـهري  کل منطقـه کـالن   تحصیلیو  شغلی يهاگروه
ــومی   ــماري عم ــق سرش ــران طب ــکن ته ــوس و مس نف

بــه تفکیـــک شـــهرها و   1390و  1385هـــاي ســال 
از مرکز آمار ایـران دریافـت شـده اسـت. از      هانادهست

غلین و نه اشـتغال  هاي شاآنجا که مرکز آمار ایران داده
د، بـا اسـتفاده از یـک سـتون دیگـر در      کنـ را ارائه مـی 

هاي مرکز آمار تحت عنوان محل کار همین نامهپرسش
اند کـه  تنها شاغلینی در نظر گرفته شده شهر یا آبادي،
بـا   همان شهر یا آبـادي بـوده باشـد.    آنهامحل اشتغال 
پیمـایش تمـام    هـا از طریـق روش  که دادهتوجه به این

(سرشماري عمومی نفوس و مسکن مرکز آمـار   شماري
دست آمده و تمام جامعه آماري مورد بررسـی  هایران) ب

                                                             
8. Marcińczak 
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هاي مـورد اسـتفاده   دادهقرار گرفته است، لذا از صحت 
هاي فضایی شـامل  داده توان اطمینان حاصل نمود.می
 منطقه هايShape fileشود که کلیه می GISهاي الیه

و شهرها و روسـتاها   هانادهست شهري اعم از مرزکالن
است که اصـالح شـده    از مرکز آمار ایران دریافت شده

هـا بـه صـورت    . تقسـیمات ایـن داده  است 1389سال 
 هـا) بـوده کـه در   آبـادي  (مجمـوع  هاناشهرها و دهست

یکدیگر قـرار   این دو تقسیمات کنار Arc Map افزارنرم
 اند.گرفته
گزینـی  جدایی هاي تحلیل الگوهاي فضاییروش

  شهريمنطقه کالن اجتماعی
جهـت  : شاخص جینیتحلیل فضایی با استفاده از 

به هدف اول و به تبـع آن پاسـخ بـه پرسـش      یابیدست
ع یـ در توز يزان نـابرابر یـ م راتییتغ سنجش یعنیاول 
در سـطح منطقـه    یلیو تحصـ  یعمـده شـغل   يهاگروه

ــالن ضــریب جینــی کــه   تهــران از روش  يشــهرک
منظـور   بـه ) 2011( و لی پیشنهاد داد) 1912(1جینی

ــی ت ــبررس ــاعی تاوف ــاي اجتم ــادي  -ه ــاطقاقتص  من
زیـر   تصـور  به ،اده نموده استفآن است از شهريکالن

  :استاستفاده شده 
  :1 رابطه 

퐺퐼푁퐼 = 1 +
1
푛 − [

2
푛 푦 (푛 − 푖 + 1)] 

میانگین حسابی  yi ،درآمد ۀسرانyi  که در این معادله:
هــاي بــراي مثــال تعــداد حــوزه تمشــاهدا تعـداد  nو 

کمتـرین  ( 0ی از فـ ایـن شـاخص طی   .سرشماري) است
 ،Gini( بیشترین نـابرابري) را دارا اسـت  ( 1 نابرابري) تا

  ).Lee، 2011؛ 1912
ـ   تحلی اي ل فضایی و پارامتریـک تمرکـز گروهه

: 2ايروش تـراکم هسـته  با اسـتفاده از   جمعیتی
ر یســ یبررســ یعنــیبــه هــدف دوم  یابیجهــت دســت

 ايتـابع تـراکم هسـته   از روش  ییرات ساختار فضاییتغ
شدت یـک متغیـر را در    (کرنل) استفاده شده است که

سراسر یک سطح از طریق محاسـبه تعـداد کـل نقـاط     
یک شعاع جستجو نسـبت بـه یـک     شده در درونداده

                                                             
1. Gini 
2. Kernel Density 

درون  این مـدل متغیـر را   کند.نقطه هدف محاسبه می
اي که در از نقطه آنها ۀنفوذ و بر اساس فاصل یک حوزه

وزن دهــی  ،شــده اســت آن شــدت تراکمــی محاســبه
  :این مدل به شرح زیر است یاضیبیان ر نماید.می

휆(푠)                               :2رابطه  = ∑ 퐾 )  
برآورد شدت اندازه فضایی یـک نقطـه    s(훌( که در آن
اي دهی هسـته تابع وزن kام و iمتغیر  푠و  sدر مکان 

تـوان مراکـز   ین روش مـ یبا ا مساحت ناحیه است. tو 
ها را از نظر شدت تـراکم  طبقات گروه ک ازیهر  یاصل
 د.یسنج آنها

ــت  ــاختار ریخـ ــل سـ ــانهروش تحلیـ  شناسـ
ـ گـروه  گزینی فضاییجدایی بـا   اي اجتمـاعی ه

 3جغرافیـایی  روش رگرسـیون وزنـی   استفاده از
)GWR( :اصلیی که در تحلیل ساختار ترین روش کم

شود، روش تحلیل رگرسیونی اسـت  فضایی استفاده می
شـود و  سـاختار فضـایی سـنجیده مـی    نـوع   که بـا آن 

 یابیجهت دسـت  .کندیابی میآن را درون هساختار آیند
تحلیـل   یعنـ یپـژوهش   ۀیفرض یبه هدف سوم و بررس

 هـاي اجتمـاعی  بر سهم گروه یشهر اصلتأثیر فاصله تا 
رگرسـیون وزنـی   تهـران، از روش   شـهري کالن منطقه

 ةجـوهر کـه   ) اسـتفاده شـده اسـت   GWR( جغرافیایی
  ت:به صورت زیر قابل ارائه اس آناصلی 
  :3رابطه 

Y = β (i) + β (i)X + β (i)X +⋯
+ β (i)X + ε 				i
= 1,2,… , n 

β′(푖)ضرائب برآورد = (푋 푊(푖)푋) 푋 푊(푖)푌	
ماتریس ) Wi( است که صورت این به روش حاضردر  

کـه مشـاهدات   طوريبه است iوزنی بر حسب موقعیت 
بیشــتري نســبت بــه  هــايداراي وزن iتــر بــه کنزدیــ

  .باشندمی iمشاهدات دورتر از 
  :4رابطه 

:W(푖) = diag[푊 ,푊 ,… ,푊 		

푊(푖) =

푊 0 … 0
0 푊 … 0
⋮ … ⋱ ⋮
0 … … 푊

  

W(i) اي نقطـه داده  بهشده وزن دادهn    بـراي تخمـین

                                                             
3. Geographically Weighted Regression 
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نـوآوري ایـن   است.  i اي در موقعیتپارامترهاي منطقه
جغرافیایی به جـاي  روش استفاده از موقعیت در فضاي 

در ایــن  )Vasanen، 2013 :415( فضــاي متغیرهاســت
سـهم  (در ایـن جـا    متغیر وابسـته  Yiروش، که در آن 

(در  متغیـر مسـتقل   ⅈ) و هـاي اجتمـاعی  طبقات گـروه 
) و واحدهاي فضایی از شـهر اصـلی   ۀفاصلجا متغیر این
β0  وβ1 هستند ضرایب. 
  

  و قلمرو پژوهش محدوده
چهـل   ۀده یتهران ط يشهرمنطقه کالن شیدایپ

 کـرج آغـاز  -بـزرگ در محـور تهـران     عیبا استقرار صنا
 لیتسـه  يحمـل و نقـل بـرا    ۀگسترش شـبک  .شودیم

ــار و فعال  ــز ک ــا مراک ــاط ب ــارتب ــعاع  تی ــه در ش  30ک
موجـب   شـوند، یاطـراف تهـران مسـتقر مـ     يلومتریک
 کوچک منطقـه امکـان   يو شهرها هايکه آباد شودیم

 يدر جسـتجو را  و مهـاجران  عیصنا نیشاغالن ا جذب
حـران  ب .ابندیباز شاغالن شهر تهران  یبخش یکار و حت

ــران در نت ــرشــد جمع ۀجــیمســکن در شــهر ته و  تی
 لیاوا و یس ۀده ۀمیگسترده به شهر درن يهامهاجرت

ثر در ؤاز جمله عوامل م نیو ا شودیم دیچهل شد ۀده
در  سـکونتگاهها  و رشد يشهرکالن ۀمنطق يریگشکل

درآمد کم يتهران است. بحران مسکن گروهها رامونیپ
 عیاسـت کـه شـاغالن صـنا     یجمله عـوامل  از در تهران

درآمد شاغل در شـهر را  کم يگروهها تهران و رامونیپ
 قیاطـراف آن تشـو   يهايبه شهرها و آباد مهاجرت به

 تهـران را بـه   ۀیدر حاشـ  یررسـم یو اسـکان غ  کندیم
 نیـ ا نـه یوکاهش هز ستیز طیبهبود شرا يبرا یفرصت

 یتـ یمطالعـات جمع  ي(بازنگر سازدیم لیخانوارها تبد
  .)6: 1384 تهران، يطرح مجموعه شهر

تهـران بـر اسـاس تقسـیمات      يشـهر کالن منطقه
 2شـامل   1390سال ي و سرشمار 1389سیاسی سال 

 .دهسـتان اسـت   87شـهر و   54شهرستان،  18استان، 
ــالن  ــه ک ــران  منطق ــهري ته ــع کیلومتر 18800ش مرب

درصـد از کـل مسـاحت کشـور      1/1مساحت دارد کـه  
 27 و درصد از جمعیـت  4/19اما با این وجود  شودمی

ایـن  داده اسـت.   رصد مشاغل کشور را در خود جـاي د
ــاال و تمرکــز   امــر نشــان از تمرکــز جمعیتــی نســبتاً ب

کشـور   يهـا نااشتغالی بسیار زیاد نسبت به سایر اسـت 
 .دارد

واحد آمـاري شـامل تمـامی     140 در این پژوهش،
ران و البـرز  و نقـاط شـهري دو اسـتان تهـ     هـا نادهست

هـاي شـغلی و تحصـیلی مـورد     متغیر گروه 2براساس 
ن بررسی قرار گرفته است. البتـه در ایـن بـین دهسـتا    

که اطالعات مورد نظـر آن در  آباد به دلیل ایناسماعیل
 3ت کمتـر بـودن از   هاي مرکز آمار ایـران بـه علـ   داده

براسـاس  . حـذف گردیـده اسـت   بود، خانوار ارائه نشده 
شـهر  طبیعتاً در خود کـالن بیشترین جمعیت  ،2شکل 

شهر کرج است که تنها ایـن دو  تهران و بعد از آن کالن
  شهر بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند.  

 

  
  

  شهري تهران موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی منطقه کالن: 1 شکل
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  )1389کشوري سال  تقسیمات منبع:(

  
  

  )منبع: نگارندگانشهري تهران (: توزیع جمعیت در منطقه کالن2شکل 
  

  
  

  )نگارندگان :منبع( تهران شهريکالن منطقه در جمعیتی تراکم توزیع: 3شکل 
  

ــر ــاس  ب ــکل اس ــال ،3ش ــانی س ــايدر دوره زم   ه
سوم به رتبه ششـم   شهر تهران از رتبهکالن 90-1385

از رتبه هشـتم بـه رتبـه نهـم از نظـر      شهر کرج و کالن
شـهري تهـران   تراکم جمعیتی در سطح منطقـه کـالن  

و  85ترتیب در سال به آنهااند. میزان تراکم نزول کرده
ــر در کیلومتر 10395از  90 ــه  نف ــع ب از  و 11659مرب

یدا کرده مربع افزایش پنفر در کیلومتر 9770به  6165
رغم افزایش تراکم جمعیتی دهد علیاست که نشان می

از برخـی واحـدهاي    آنهاشهر، شتاب رشد این دو کالن
  فضایی دیگر کمتر بوده است.

  
  اصلیبحث 

اي اجتمـاعی در منطقـه   نابرابري فضایی گروهه
: ینیب جیاساس شاخص ضربر تهرانشهري کالن

 بـه  90 سـال  در که گرددمی مالحظه 4شکل  طبق بر
 وفوق تخصصی ريــدکت ارشد،کارشناسی ۀطبق ترتیب

 بیشترین پایین شغلی طبقه و باال شغلی ۀطبق دکتري،

ــزان ـــش می ـــضری اخصـ ــی بــــ ــه را جین ــود ب  خ
 ایـن  بـاالي  تـراکم  وجود معنی به که اندداده اختصاص

 شـهري کـالن ۀ منطقـ  از کـوچکی  ةمحـدود  در هاگروه
 ایـن  گزینـی جـدایی  میزان دیگر عبارت به. است تهران

ــات ـــبیشت طبق ـــسایری از رـ ــت نــ ــد. اس ــن از بع  ای
 را یـــ جین بــــضری  زانـمی  رینــــبیشت قات،ـطب
 سوادبی کارشناسی و و کاردانی قاتـــطب ،90 سال در
 ایـن  نـامتوازن  توزیـع  کـه  انـد داده اختصـاص  خـود  به

 اما ،دهدمی نشان شهريکالن منطقه کل در را طبقات
 را متفـاوتی  مقـادیر  جینی ضریب شاخص 85 سال در

ــی نشــان ــدم ــه ده ـــگون ب ــ ايهــ ـــریــبیشت هـک  نـ
 و کـاردانی  طبقـات  ترتیـب به را شاخص این دارـقـــم

 ريـــــدکت ارشـــد،اسیــــــکارشن اسی،ـــــکارشن
 دارا بـاال  شـغلی  طبقـه  و دکتـري  فـوق  و صیـصــتخ

 و  85 سـال  دو در نیـجیـ  ضریب ۀـایسـمق با. هستند
 طبقـات  زمانی دوره این طی که شودمی صـمشخ 90

 سـواد، بـی  بـاال،  شـغلی  متوسـط،  شـغلی  پایین، شغلی
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  .است کرده پیدا افزایشدکتـري   فـوق  و تخصصـی  ارشد و دکتـري  کارشناسی

  
   در اجتماعی هايگروه مختلف طبقات جینی ضریب شاخص ۀمقایس :4شکل 

  )دگاننگارن: منبع( 90 و 85 هايسال
  

   یلیاي شغلی و تحصهاي گروهشاخص تراکم هسته 2,7
  

  1390سال   1385سال 

    

  
  

 )منبع: نگارندگان( تهران يشهردر سطح منطقه کالن یلیو تحص یشغل يهاع گروهی: نحوه توز5شکل 
 

 )منبع: نگارندگان( 1385- 90: ساختار فضایی طبقات گروههاي اجتماعی و نحوة تغییر آنها در دورة زمانی 1 جدول

نحوة تغییرات در   ساختار فضایی  طبقات
نحوة تغییرات در   ساختار فضایی  طبقات  90-85دوره 

  90سال   85سال   90سال   85سال   90-85دوره 

شغلی 
ابتدایی و   عدم تغییر ملموس  تک مرکزي  تک مرکزي  پایین

  راهنمایی
تک مرکزي 

  مطلق
تک مرکزي 

  مطلق

گرایش مرکز به 
سمت جنوب 

  منطقه
شغلی 
  متوسط

تک مرکزي با 
  زیرمرکز4

تک مرکزي با 
  زیرمرکز4

کاهش قدرت دو 
  زیر مرکز

متوسطه و پیش 
افزایش قدرت   دو مرکزي  دو مرکزي  دانشگاهی

  مراکز

تک مرکزي با   شغلی باال
  زیر مرکز 2

دو مرکزي با 
  یک زیر مرکز

افزایش تعداد و 
قدرت مراکز، 
  جابجایی مرکز

کاردانی و 
  تک مرکزي  کارشناسی

دو مرکزي به 
زیر مرکز  3

  پراکنده

گذار از تک مرکزي 
  به چند مرکزیت

تک مرکزي با   سوادبی
  زیر مرکز 2

تک مرکزي با 
  کاهش زیر مراکز  زیر مرکز 1

ارشد، کارشناسی 
دکتري تخصصی 

  و فوق دکتري
 1دو مرکزي با   تک مرکزي

  زیر مرکز
گذار از تک مرکزي 

  به چند مرکزیت

0.1184

0.2818

0.1374

0.26

0.1255

0.3354
0.29970.3028

0.138

0.306

0.2273
0.1826

0.0727

0.2476

0.3366

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35

طبقه شغلی 
پایین

طبقه شغلی 
متوسط

االطبقه شغلی ب طبقه بی سواد و  طبقه ابتدایی
راهنمایی

و  طبقه متوسطه
یپیش دانشگاه

 طبقه کاردانی و
کارشناسی

طبقه  
د کارشناسی ارش

و دکتري

نی
جی

ب 
ضری

85سال 

 1:1،170،000مقیاس: 
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  1390سال   1385سال 
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  در سطح یو فاصله از شهر اصل یو تحصیل یشغلن سهم طبقات ی: سنجش رابطه ب6شکل 
  )منبع: نگارندگان( تهران يشهرکالن ۀمنطق 

  
مشــاهده  1و جــدول  5طبــق آنچــه کــه در شــکل 

شود بیشترین تغییرات در ساختار فضـایی دو طبقـۀ   می
تحصـیلی کـاردانی و کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد و      

  هـاي شـغلی بـاال در دوره زمـانی سـال    دکتري و طبقـه  
شود جایی کـه گـذار از سـاختار    مشاهده می 90-1385

تک مرکزي را به چند مرکزي شاهد هستیم، به صـورت  
طبقـۀ تحصـیلی    1385توان گفت در سـال  تر میدقیق

نسبت ضـعیف  کاردانی و کارشناسی داراي یک مرکز به 
ر سـال  در محدودة بین دو شهر تهران و کرج بوده امـا د 

طبقۀ مـذکور داراي دو مرکـز قـوي در محـدودة      1390

بین دو شهر تهران و کـرج و محـدودة طالقـان و میـان     
شهري است و عالوه طالقان در شمال غربی منطقه کالن

شـهري  بر آن زیر مراکزي نیـز در سـطح منطقـه کـالن    
شکل گرفته است که در حـال رشـد هسـتند. در مـورد     

و دکتـري نیـز جریـان     طبقۀ تحصیلی کارشناسی ارشد
مشابهی را شاهد هستیم با این تفاوت کـه مرکـز اولیـه    

در محـدودة   1385نسبتاً ضـعیف ایـن طبقـه در سـال     
طالقان، میان طالقان، کنار رود و پایین طالقان بوده کـه  

داراي دو مرکز قوي  1385-90هاي در دورة زمانی سال
هــایی کـه مراکــز طبقــۀ کــاردانی و  در همـان محــدوده 

    

  

  

    

  

 1:1،170،000مقیاس: 
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ارشناســی شــکل گرفتــه بودنــد و یــک زیــر مرکــز در ک
محدودة شهرهاي بومهن، رودهن و پردیس شده اسـت.  

داراي یـک   1385در رابطه با طبقۀ شغلی باال، در سـال  
تک مرکز در محدودة طالقان، میان طالقـان و کنـاررود   

از  1385-90هـاي  بوده است کـه در دورة زمـانی سـال   
ه زیـر مرکـز تبـدیل    قدرت مرکز مذکور کاسته شده و ب

شده است، در عوض دو محدودة واحدهاي فضایی بـین  
دو شهر تهران و کرج و همچنـین محـدودة هشـتگرد و    
شهر جدیدهشتگرد با افزایش قدرت، به دو مرکز تبدیل 

انـد، هـر   شده که ساختار چند مرکزي را به وجود آورده
چند که قدرت مرکز اول(محدودة واحدهاي فضایی بین 

 هران و کرج) بسیار بیشتر از مرکز دوم است.دو شهر ت

سنجش رابطه بین سهم طبقات شغلی و تحصیلی 
 شهري تهـران و فاصله از شهر اصلی منطقه کالن

ــاس  ــایی براس ــی جغرافی ــیون وزن روش : رگرس
سـطح معنـاداري    هرگرسیون وزنی جغرافیایی بـه وسـیل  

سـطح   اگر آماره آزمون در شود.آماره آزمون سنجش می
ــادا ــته   90ري معن ــرار داش ــاال ق ــه ب ــد ب ــند درص  ،باش

توان نتیجـه  همبستگی مثبت و منفی فضایی زیاد را می
شـهر  روش دانست. در این پژوهش متغیر فاصله تـا   این

بـه عنـوان متغیـر مسـتقل و      شـهري اصلی منطقه کالن
به عنوان متغیر وابسته در نظر گروههاي اجتماعی سهم 

  .است گرفته شده
هاي باال در همبسـتگی  رگرسیونبا توجه به ضریب 

 ثیرپذیري منفی فاصلهأتوان گفت که تمنفی فضایی می
بیشتر به چشم  هاي اجتماعیگروهو سهم  اصلی شهرتا 
 از سـهم  شهر اصلی،بدین معنا که با فاصله از  ؛خوردمی

شود. بـا  کاسته میواحدهاي فضایی هاي اجتماعی گروه
توجه به بیشترین نقاط داراي همبستگی فضـایی منفـی   

طبقات شغلی باال، تحصـیلی کـاردانی و    1385سال در 
 1390ارشد و دکتري و در سال کارشناسی و کارشناسی

 ةدهندنشانعالوه بر طبقات مذکور، طبقه شغلی پایین، 
که چرا ؛شهر تهران است به چند طبقهبودن این  وابسته

، شـدت کمتـر شـدن سـهم     شـهر اصـلی  از  با دور شدن

شـهري  کالن در نقاط بیشتري در منطقه طبقات مذکور
را  توان یک نـوع تمرکـز  خورد که میتهران به چشم می

بـه نقـاط دیگـر     نسـبت  طبقـات شهر تهران در ایـن   در
  .مشاهده کرد

 تـمثبـ  همبسـتگی  داراي کـه  نقـاطی  بـه  توجـه  با
 لیـشغـ  ۀقـــ طب در که دریافت توانمی هستند، فضایی

 سالخورده و سالمیان سنی و سوادبی تحصیلی متوسط،
 قـوي  مرکزیـت  کنـار  در را فضـایی  واحـدهاي  تـوان می

 کـرد،  قلمـداد  هابخش این در مرکز زیر عنوان به تهران
 کـه  اسـت  معنی این به فضایی مثبت همبستگی چراکه
 به درصد 99 اطمینان سطح با مرحله این در که نقاطی

 دارنـد  اصـلی  شـهر  از کـه  ايفاصله با اند،گرفته قرار باال
 کـم  آنهـا  اجتماعی هايگروه سهم دیگر نقاط به نسبت
 آدران، پشتکوه، فضایی واحدهاي 1385 سال در. نیست
 شـغلی  ۀطبقـ  در عسـگریه  و اخترآبـاد  جوسـتان،  آسارا،

 در اندیشـه  و کـرج  طالقـان،  دماوند، فیروزکوه، متوسط،
 ضــریب اـبــ برغــان دهســتان بــاال، شــغلی طبقــه
 ۀطبقــ در ري شـهر  سـواد، بـی  ۀطبقـ  در یـــ گـهمبست

 شـهر  و رود کنـار  گرمـدره،  دانشگاهی، پیش و متوسطه
 رودهـن،  لواسـان،  و کارشناسـی  و کاردانی طبقه در ري

 و ارشـد  کارشناسـی  طبقـه  در طالقـان  انـمی و طالقان
 دانسـت  طبقـات  ایـن  براي مرکزي یک عنواندکتري به

 سـولقان،  اخترآبـاد،  فضایی واحدهاي 1390 سال در اما
 کــرج، متوســط، شــغلی طبقــه در پشــتکوه و جوســتان

 در آبـاد  باال،حسـن  شغلی طبقه در روزکوهـفی و طالقان
 طبقـه  در اندیشـه  و فیروزکـوه  طالقـان،  سـواد، بی ۀطبق

 و لواسـان  کـرج،  طالقـان،  میـان  اسی،ـکارشن و کاردانی
 دکتـري  و ارشـد  کارشناسی لیـتحصی طبقه در رودهن

  دهند.می نشان را وضعیتی همچین نیز
ــایی ــی جغرافی ت ) جهــGWR( روش رگرســیون وزن
هـاي اجتمـاعی   سنجش رابطه بین سهم طبقـات گـروه  

مختلف و فاصله واحدهاي فضایی از شهر اصـلی منطقـه   
شهري تهران بهره گرفته شد که خالصه نتـایج آن  کالن

  ارائه شده است: 2در جدول 
  
  
  
  



 249- 264/ صفحات:  98و سوم/ پاییز  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                  260

شهري تهران و نحوه تغییرات هاي اجتماعی و فاصله از شهر اصلی منطقه کالن: میزان هبستگی بین سهم طبقات گروه2جدول 
  .)منبع: نگارندگان( 1385-90هاي آن در دوره زمانی سال

  نحوه تغییرات
میانگین 
 R2همبستگی 

 1390در سال 

میانگین 
 R2همبستگی 

  1385در سال 
 طبقه

نحوه 
  تغییرات

میانگین 
در  R2همبستگی 

 1390سال 

میانگین 
 R2همبستگی 

  1385در سال 
 طبقه

  شغلی پایین  093/0 082/0  کاهشی کودکان  08/0 078/0  کاهشی
 شغلی متوسط  093/0 09/0  کاهشی نوجوانان  043/0 075/0  افزایشی
 شغلی باال  058/0 055/0  کاهشی جوانان  071/0 103/0  افزایشی
 سوادبی  076/0 123/0  افزایشی سالبزرگ  013/0 012/0  کاهشی

ابتدایی و   057/0 043/0  کاهشی سالمیان  103/0 091/0 کاهشی
 راهنمایی

متوسطه و پیش   055/0 05/0  افزایشی سالخورده  032/0 117/0  افزایشی
 دانشگاهی

کاردانی و   077/0 06/0  کاهشی مردان  046/0 037/0  کاهشی
 کارشناسی

ارشد و کارشناسی  063/0 062/0  کاهشی زنان  046/0 037/0  کاهشی
  دکتري

  
هـاي  بین سهم طبقات گروه R2براساس همبستگی 

واحـدهاي فضـایی مختلـف از شـهر      ۀاجتماعی و فاصـل 
شهري، مشخص شد که با توجـه بـه   اصلی منطقه کالن

و در  1/0کمتـر از   R2که در اغلـب طبقـات میـزان    این
تعیـین شـده    123/0برخی طبقات حـداکثر تـا میـزان    

توان نتیجه گرفت که با دور شـدن از شـهر   است، لذا می
شـهر تهـران، از   نشـهري یعنـی کـال   اصلی منطقه کالن

شــود، هــاي اجتمــاعی کاســته مــیســهم طبقــات گروه
ن میــان رش اســت. در ایــیه مــورد پــذین فرضــیبنــابرا

بــه ترتیــب  1385کمتــرین میــزان هبســتگی در ســال 
متعلق به طبقات سنی سالخورده و نوجوانان و در سـال  

سـال و  به ترتیب متعلق به طبقات سـنی بـزرگ   1390
جنسی مردان و زنان است، یعنی در طبقـات مـذکور بـا    

شـهري تهـران،   کالنافزایش فاصله از شهر اصلی منطقه 
اعی بیشترین میزان کاهش هاي اجتمسهم طبقات گروه

را داراست. در طرف مقابل بیشترین میـزان همبسـتگی   
بــه ترتیــب متعلــق بــه طبقــات ســنی   1385در ســال 

سال و طبقات شـغلی پـایین و متوسـط و در سـال     میان
سـواد،  به ترتیب متعلق به طبقـات تحصـیلی بـی    1390

سنی سالخورده و جوانـان اسـت، بـه عبـارت دیگـر، در      
با افزایش فاصـله از شـهر اصـلی منطقـه     طبقات مذکور 

 اي اجتمـاعی شهري تهران، سـهم طبقـات گروههـ   النک
جـدول  همچنین در  بیشترین میزان افزایش را داراست؛

ن همبستگی دو متغیـر مـذکور در   تغییرات میزا ةنحو 2
اشاره شـده اسـت کـه     1385-90هاي سال زمانی ةدور

  روند کاهشی یا افزایشی را دارا هستند. 
  

  گیريبندي و نتیجهجمع
 سـال  در کـه  نشـان داد  جینی ضریب ج شاخصینتا

ــه 90 ــب ب ــ ترتی ــی ۀطبق ــد، کارشناس ــ ارش  ريـدکت
 طبقـه  و بـاال  شـغلی  طبقـه  دکتـري،  فـوق  و صصیـتخ

 بـه  را حاضـر  اخصـــــش میزان بیشترین پایین شغلی
ــود ــاص خ ــدداده اختص ــه، ان ــارت ب ــر عب ــزان دیگ  می
حـال   .اسـت  سایرین از بیشتر طبقات این گزینیجدایی

طبقـه  شاخص ضـریب جینـی بـراي     85که در سال آن
 مقایسـه  . بـا دهدمقدار کمتري را نشان مین ییپا یشغل

 که شودمی مشخص 90 و 85 سال دو در جینی ضریب
 شـغلی  طبقـات  يزان نـابرابر یـ م زمـانی  ةدور ایـن  طی

 کارشناسـی  سـواد، بـی  باال، شغلی متوسط، شغلی پایین،
 پیـدا  دکتـري افـزایش   فـوق  و تخصصی دکتري ارشد و
(کرنــل) يابــر طبــق روش تــراکم هســته .اســت کــرده

بیشترین تغییـرات در سـاختار فضـایی    مشخص شد که 
کارشناسـی   و کارشناسـی  و تحصـیلی کـاردانی   طبقات

ــانی   ــاال در دوره زم ــه شــغلی ب ــري و طبق ارشــد و دکت
شود جایی که گـذار از  مشاهده می 1385-90هاي سال

. در ساختار تک مرکزي به چند مرکزي را شاهد هستیم
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ون یدسـت آمـده از روش رگرسـ   هج بیت براساس نتاینها
    باید دو نکته را مورد توجه قرار داد:، ییایجغراف یوزن

شهري تهـران وجـود   نقاطی در منطقه کالن اول: ۀنکت
از سـهم  یـا   شـهر اصـلی  دارند که با وجود دور بـودن از  

بـه   یـا قابل تـوجهی برخـوردار هسـتند     طبقه اجتماعی
طبقـه اجتمـاعی   از سـهم   شـهر اصـلی  کی به یل نزدیدل

ــاال ــوردار ن ییب ــه ا یبرخ ــتند ک ــس ــان  ی ــوع هم ن موض
  .ی استیهمبستگی مثبت فضا

شهري تهران هستند نقاطی در منطقه کالن دوم: ۀکتن
و  هگرفتـ  قرار شهر اصلیاز  یقابل توجه ۀدر فاصل یاکه 

ک به مرکـز  ینزدیا کم است و  آنها طبقه اجتماعی سهم
ن ایبنـابر  ؛باالسـت  آنهـا  اجتمـاعی  ۀطبقهستند و سهم 

شـهر  ر فاصـله تـا   یثأرفت که تـ یرا پذ موردن یتوان امی
در هـاي اجتمـاعی   طبقـات گروه در سهم اشتغال  اصلی

  .متفاوت است، نقاط مختلف
 -گزینـی فضـایی  جـدایی در متون نظري مرتبط بـا  

مطالعـاتی   ۀساختار فضایی، با توجه به زمینـ اجتماعی و 
متفـاوتی را در   مختلـف و   ها و ابعـاد پژوهشگران بخش
موجـب  کنند کـه  هاي خود اعمال میرویکردها و نظریه

هاي نظري و عملی محتوا و رویهاز  شود حجم زیاديمی
 ن پـژوهش  یـ ترین دستاوردهاي ادر ادامه مهمپدید آید. 
  کنیم:را مرور می

  ترتیـب طبقـه کارشناسـی ارشـد،     به 1390در سال
دکتري تخصصی و فوق دکتري، طبقه شغلی بـاال و  
طبقه شغلی پایین بیشترین میزان شـاخص ضـریب   

معنـی  انـد کـه بـه    جینی را به خود اختصـاص داده 
کـوچکی   ةراکم باالي این گروهها در محدودوجود ت

شهري تهران است. به عبـارت دیگـر   از منطقه کالن
ی این طبقـات بیشـتر از سـایرین    گزینمیزان جدایی

شـاخص ضـریب جینـی     1385امـا در سـال    است،
اي کـه  دهـد بـه گونـه   مقادیر متفاوتی را نشان مـی 

بیشترین مقدار این شـاخص را بـه ترتیـب طبقـات     
کاردانی و کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد، دکتـري     
تخصصـی و فـوق دکتـري و طبقـه شـغلی بــاال دارا      

 هستند.
  ــات گروه ــب طبق ــا در اغل عی منطقــه هــاي اجتم

ــالن ــران ک ــهري ته ــال  ةدر دور ش ــانی س ــايزم   ه
شاهد افزایش تعداد و قدرت مراکز و زیر  90-1385

مراکز هستیم. این تغییرات بیشتر در طبقات شغلی 
ارشناسـی و کارشناسـی   باال، تحصـیلی کـاردانی و ک  

سـال نمایـان   سـنی بـزرگ   ۀارشد و دکتري و طبقـ 
 است.

      در طبقات شغلی بـاال، تحصـیلی متوسـطه و پـیش
سال و سالخورده سال و میانزرگدانشگاهی، سنی ب

 ةروي و نشـت بـه پـایین در دور   واپـس  شاهد اثرات
هســتیم چــرا کــه در  1385-90هــاي زمــانی ســال

طبقات مذکور با گذشت زمان، برخی زیر مراکـز یـا   
نواحی پیرامون مرکـز اصـلی قـدرت بیشـتري پیـدا      
کرده و تمرکز قابـل تـوجهی از آن طبقـه خـاص را     

 دهند.نشان می
 ــتبی ــروه  ش ــایی گ ــاختار فض ــرات س ــاي رین تغیی ه

زمـانی   ةشهري تهـران در دور عی منطقه کالناجتما
ــال ــاي س ــروه   1385-90ه ــات گ ــه طبق ــق ب متعل

سـواد  اي کـه در طبقـه بـی   تحصیلی است بـه گونـه  
شاهد افزایش قدرت مرکز اصلی و کاهش قدرت زیر 
ــاهد    ــایی ش ــدایی و راهنم ــه ابت ــز آن، در طبق مرک

از بین رفتن جنوب منطقه و  گرایش مرکز به سمت
متوسطه و پـیش دانشـگاهی    ۀزیر مرکز آن، در طبق

شاهد افزایش قابـل توجـه قـدرت دو مرکـز اصـلی      
نزدیک بـه هـم، در طبقـه کـاردانی و کارشناسـی و      
همچنین کارشناسی ارشد و دکتري شـاهد گـذار از   
تک مرکزي به سـمت چنـد مرکزیـت هسـتیم. بـه      

ـ   –عبارت دیگر   -اال ذکـر گردیـد  همانگونه کـه در ب
هـایی کـه مسـتقیم بـا عوامـل      سیر تغییـرات گـروه  

ایی گروهه اجتماعی جامعه سر و کار دارند بیشتر از
 است که با ساختار جمعیت آن ارتباط دارند.

       جالب توجه اسـت در اغلـب طبقـاتی کـه از لحـاظ
هـاي بـاالي جامعـه    اقتصادي جزو دهک -اجتماعی

ــغلی  ــات ش ــی طبق ــاردانی و   یعن ــاال، تحصــیلی ک ب
رشـد و دکتـري هسـتند،    کارشناسی و کارشناسـی ا 

ــدود  ــواره مح ــه    ةهم ــلی منطق ــهر اص ــین دو ش ب
تمرکـز   -شهرهاي تهران و کـرج کالن -شهريکالن

ــی   ــان م ــوجهی را نش ــل ت ــب  قاب ــه موج ــد ک دهن
 گیري مرکز در آن محدوه شده است.شکل

  براساس همبستگیR2 هـاي  بین سهم طبقات گروه
اجتماعی و فاصله واحدهاي فضایی مختلف از شـهر  
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شهري، مشخص شد که با توجـه  اصلی منطقه کالن
و  1/0کمتـر از   R2که در اغلب طبقات میزان به این

تعیـین   123/0در برخی طبقات حداکثر تـا میـزان   
توان نتیجه گرفت که با دور شدن شده است، لذا می

شـهر  نکـال شهري یعنـی  از شهر اصلی منطقه کالن
هـاي اجتمـاعی کاسـته    تهران، از سهم طبقات گروه

 شود.می
 تگی بین دو متغیر سهم طبقات کمترین میزان هبس

هاي اجتماعی و فاصله از شهر اصـلی در سـال   گروه
به ترتیب متعلق به طبقات سنی سالخورده و  1385

بــه ترتیــب متعلــق بــه  1390نوجوانــان و در ســال 
مـردان و زنـان   سـال و جنسـی   طبقات سنی بـزرگ 

است، یعنی در طبقات مذکور بـا افـزایش فاصـله از    
شهري تهران، سهم طبقـات  کالنشهر اصلی منطقه 

ــاهش را   گروه ــزان ک ــترین می ــاعی بیش ــاي اجتم ه
داراست. در طرف مقابل بیشترین میزان همبسـتگی  

به ترتیب متعلـق بـه طبقـات سـنی      1385در سال 
و در سـال و طبقـات شـغلی پـایین و متوسـط      میان
به ترتیب متعلق بـه طبقـات تحصـیلی     1390سال 

سواد، سنی سالخورده و جوانان است، بـه عبـارت   بی
دیگر، در طبقات مذکور بـا افـزایش فاصـله از شـهر     

شـهري تهـران، سـهم طبقـات     کـالن اصلی منطقـه  
ــزایش را  گروه ــزان اف ــاعی بیشــترین می ــاي اجتم ه

 داراست.
ــات    ــهم طبق ــر س ــین دو متغی ــایج همبســتگی ب نت
کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشـد و دکتـري بـر    

با نتیجه بیان شده توسـط اسـپوگ و    GWRطبق روش 
کند؛ به عبارت دیگر توزیع ) مطابقت می2009( بوگادي

بـه سـمت پیرامـون در     کرده از مرکـز گروههاي تحصیل
رد کـه  ) بیـان کـ  2011همچنین لی( حال کاهش است؛

روي، نـابرابري بیشـتر و   نواحی با رشـد سـریع پراکنـده   
ر دهـد د گزینی اجتماعی بیشـتري را نشـان مـی   جدایی

فشـرده بـرعکس    ۀحالی که نـواحی بـا الگوهـاي توسـع    
اي کــه توســط  هســتند. در مقابــل، عکــس نتیجــه   

) مبنی بـر مخـتلط بـودن    2014مارسینزاك و همکاران(
فضـایی در طـی    -ز لحاظ اجتماعیشهر بخارست اکالن
بیـان   ن پـژوهش  یـ ساله اشاره شد، در ا 10زمانی ة دور

زمـانی   ةشهري تهـران در طـی دور  منطقه کالنشد که 
ــال ــاي س ــات گروه  1385-90ه ــب طبق ــاي در اغل ه

گزینی بیشتر و افزایش شکاف اجتماعی به سمت جدایی
  رود.هاي مختلف از یکدیگر پیش میفاصله گروه
گزینـی  یی جـدایی سـاختار فضـا  تـوان  یت میدر نها

شـهري تهـران را بـر    منطقـه کـالن   هاي اجتمـاعی گروه
الگوهاي ارائـه شـده   ن یهاي مذکور و همچناساس روش

 :کرد همشاهد 7شکل در 

 
  شهري تهران در دوره زمانیهاي اجتماعی منطقه کالنگزینی گرو: ساختار فضایی جدایی7شکل 

  .)منبع: نگارندگان( 1385-90هاي سال 
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مختصات جغرافیـایی   Yو  Xهاي ، محور7 شکل در
شهري تهـران  هر کدام از واحدهاي فضایی منطقه کالن

(ارتفــاع نقــاط)، براســاس شــاخص  Zاســت امــا محــور 
ترکیبی از میزان نرمال شـده شـاخص تـراکم، شـاخص     

اي و شاخص مـوران  ضریب مکانی، شاخص تراکم هسته
ــانگین  ــاو می ــال  آنه ــبه  1390و  1385در دو س محاس

شـود کـه همچنـان تهـران و     گردیده است. مشاهده می
شــهري محســوب کــرج دو مرکــز اصــلی منطقــه کــالن

واحدهاي فضایی  نیز در ، برخی آنهاکنار شود اما در می
طبقات مختلف اجتماعی به عنوان مراکز اصلی، فرعـی و  

کنند که ساختار دو مرکـزي  یا زیر مرکز ایفاي نقش می
    با چندین زیر مرکز را ایجاد کرده است.

  
  پیشنهادها

کـه   نیـ بـا توجـه بـه ا   شـود  یشنهاد مـ یان پیدر پا
تهـران در   شهريکالن ۀمنطق اجتماعی -ساختار فضایی

 مرکزیـت بـوده و ایـن جریـان رو بـه      حال گذار از تـک 
ن، یداداش پـور و تـد  رابطـه ر.ك.  این در ( افزایش است

ــف و 1394 ل، یــــوک ریــــب؛ داداش پــــور و م الــ
 Alidadi ؛Dadashpoor and Alidadi، 2017؛1395

and Dadashpoor ، 2018(، توان بـا شناسـایی زیـر    یم
مراکز هر کدام از طبقات اجتمـاعی و تقویـت و تجهیـز    

الزم، به شتاب ایـن تغییـر کمـک    هاي به زیرساخت آنها
سایی مراکز هرکدام از طبقات بعد از شنان یهمچن نمود؛
ماننـد   آنهـا هاي اجتماعی بـا تعریـف نقـش بـراي     گروه

هـاي علـم و   تعریف نقـش دانشـگاهی و احـداث پـارك    
فنــاوري در مراکــز و زیــر مراکــز طبقــه تحصــیلی      

ارشد، دکتري تخصصـی و فـوق دکتـري، بـه     کارشناسی
شـهري کمـک   هاي مختلف منطقـه کـالن  توسعه  بخش

اي مختلـف بـه   هـ گاههـاي سـکونت  نمود و از وابسـتگی 
شـهري  عنـوان مرکـز منطقـه کـالن    شهر تهران بـه کالن

  .قدرت رقابت با آن را داشته باشندکاسته و 
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