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 ده:یچك
گزینای باط راور  ا اهی باط فهام        اجتماایی   جادایی   -تمایزات فضاایی 

شاهری   کند. منطقاط کا     ساختارهای اجتمایی   فضایی منارق کمک می
های اقشار مختلا  باا    اصفها  بط یلت نرخ رشد غیر ربیعی باال   مهاجرت

های زنادگی متبااینی   آ ، کیفیت بط اقتصادی متفا ت -های اجتمایی  یژگی
گزینای   دهد کط خود ساب  جادایی   های مختل  آ  ارائط می گاه را در سکونت

گیااری میاازا   اجتمااایی شااده اساات. هاادا ایاان مقا ااط، اناادازه  -فضااایی
های شغلی   تهصیلی   ارائط ا گوهاای   اجتمایی گر ه-گزینی فضایی یجدای

ر از  هاظ ر ش کار، پژ هش حا فضایی آ  در مهد ده مورد مطا عط است. 
ی، کاربرد یپژ هش آ ، تیماه پژ هشی کمی، از نظر هدا، توصیفی مهور،

هاای    باا اساتفاده از داده   اسات. از نظر راهبرد پاژ هش، از ناوا اساتقرایی      
شاخص تک گر های، از رریاق    14، 1991سرشماری نفوس   مسکن سال 

مهاساابط   ا گوهااای   Geo-Segregation Analyzerناارم افاازار
هاای دا    های  ری  مکانی    کط هریک از ربقات د  گر ه، از رریق ر ش

 Arc GISجای آی در مهاین نارم افازار     -بر حس  شاخص گتای  ارد 

رسیم شد. نتایج تهقیق نشا  داد کط در کل، این منطقاط باط د یال    ت 10.4
گزینی در آ ، همگنی نسابی را داراسات. اماا از نظار      کم بود  میزا  جدایی
های شرقی   عیت بسایار نامناسابی را دارناد باط      گاه ربقات شغلی، سکونت

بندی ربقط شغلی پاایین در ایان بخاش از     ای کط یمده تمرکز   خوشط گونط
گزینی کمتری را  ط قرار دارد. از نظر ربقات تهصیلی، نیمط غربی جداییمنطق

هاای قابال تاوجهی     نسبت بط نیمط شرقی دارد اما همچنا  در مرکز نابرابری
  جود دارد.  

 

های شغلی،  اجتمایی، گر ه -گزینی فضایی جدایی های کلیدی:واژه

 شهری اصفها . های تهصیلی، منطقط ک   گر ه

 

Abstract: 

Examination of socio-spatial segregation and 

differentiations will clearly help better understanding of 

social and spatial structures of the regions. Isfahan 

metropolitan region is offering contradictory qualities in 

its various settlements due to the abnormal increase in 

growth rate and migrations of different social classes 

possessing different socioeconomic traits. This study 

seeks to measure the region’s socio-spatial segregation of 

educational and occupational groups and to express their 

spatial patterns. The present study follows a descriptive-

quantitative method. It can be categorized as an applicable 

research which uses a deductive strategy. Based on data 

obtained from the national census of population and 

housing in 2011, 14 One-group segregation indices were 

calculated by Geo-Segregation Analyzer software. Also, 

the patterns of both groups were mapped by Location 

Quotient and Hot Spot Analysis (Getis-Ord-Gi) in ArcGIS 

software version 10.4. The results reveal that the study 

region generally have a relatively homogeneous 

environment due to low values of segregation. However, 

in terms of occupational groups, eastern settlements are 

suffering from improper conditions. The lower class of the 

occupational groups has mainly been concentrated and 

clustered in this part of the region. In terms of educational 

groups, the western side shows relatively lower 

segregation than the eastern side but there are still 

considerable inequalities in central areas. 

 
 

KeyWords: Socio-Spatial Segregation, Occupational 
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 مقدمه

ی اقتصادی    جنبط ها ینابرابرصورت  نیتر مهسوسامر زه 
ی اقتصادی   اجتمایی بط ها ینابرابرآثار  .هاست آ اجتمایی 

گذارد    گیری فضا تأثیر می ی شکل رور  ا هی بر نهوه
. دهد یمبرداشتی مکانی   جغرافیایی در این باره را شکل 

اقتصادی منجر بط ایجاد نویی  -های متفا ت اجتمایی پایگاه
شود کط با گذشت زما  از یکدیگر  های خاص می بندی گر ه

فاصلط گرفتط   از این رریق تمایل بط جدایی   تفکیک را شدت 
 . بخشد یم

های جمعیتی است کط با  ، تمرکز فضایی گر ه1گزینی جدایی
های دیگر  اجتمایی، نژادی یا گر ه -گزینی اقتصادی جدایی

   توزیع نامناس  امکانات ،ها شناخت نابرابریشود.  مرتبن می
 های چارچوب مهد ده ، درییاجتما -های فضایی گزینی جدایی

جغرافیایی مختل  قابل ررح است   الزمط گام برداشتن در این 
های  یک از اجزای مجمویط شناخت   عیت موجود هر راستا،
  شهر   در ، دهستا  استا ، شهرستا  ریزی، ایم از برنامط

موجود    های تفا ت برد  بط اخت فات   نتیجط پی
ها در هر یک از  نابرابری کاهشسیاستگذاری با هدا رفع   

اساسی   بنیادی در جامعط  فضاهاست، چرا کط فضا یک بعد این
 شود یدا تی در فضا نمایا  می یدا ت   بی انسانی است  

بر همین اساس، همواره  .(11:  1992)میرکتو ی   معمری، 
گزینی فضایی همراه با سایر متغیرها در نظر گرفتط  جدایی
شود کط در این پژ هش، د  گر ه شغلی   تهصیلی بط  می

 های اجتمایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ینوا  گر ه
 بهترین تعری  از یدا ت، برابری در دسترسی بط شاید

 شاهد آ  هستیم کطمنابع   امکانات باشد   ی در یمل 

 نابرابری در دسترسی بط منابع   امکانات منجر بط یدم تواز 

 گیری   افزایش فاصلط در توزیع خدمات   امکانات، شکل

، اخ ل در اجتمایی -گزینی فضایی   در نتیجط جدایی ربقاتی
زندگی در منارق شهری    های مختل    افزایش هزینط بخش

بط نقل از  92: 1995مکارا ، )ر وانی   ه ر ستایی شده است
 شهری شامل ساختار منارق ک   (.1991توکلی   همکارا ، 

های انسانی است کط  ساخت(   فعا یت فیزیکی )ربیعی   انسا 
 منطقط بط صورتی متفا ت از هم همط آنها در سراسر فضای

 از رریق فیزیکی معموالً گیرند. این ساختارهای شکل می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Segregation 

 یابند؛ بط همین تجسم می نوا فضاییا گوهای نشا  دهنده ت
 شا  را بط   فعا یتهای های مردم توا  برخی از  یژگی د یل می

؛ 1994)داداش پور   تدین،  های فضایی نام برد ینوا  سازه
 (.Novak, 2007بط نقل از  25: 1994پور   تدین،  داداش

هایی  جود دارد کط بط  شهری، بخش در بیشتر منارق ک  
مانده  ها یق  اند، در صورتی کط دیگر بخش خوبی توسعط یافتط

شهری اصفها  نیز از  اند. منطقط ک   داشتط شده یا یق  نگط
درصد از جمعیت کشور در  2/4این قایده مستثنی نیست. حد د 

 کیلومتر 5942 مساحت مرزهای این منطقط قرار گرفتط   با
شود. بط  دهستا  را شامل می 91 از بیش   شهرستا  1مربع، 

های  یلت نرخ رشد غیر ربیعی باالی این منطقط   مهاجرت
 -های اجتمایی اقشار مختل  از سراسر کشور با  یژگی

 موقعیت بط دستیابی همچو  متفا ت دالیل بط اقتصادی متنوا
 تر، صیلی متنواته های فرصت   مراکز  جود شغلی بهتر،

های    همچنین توزیع نابرابر گر ه ...   مناس  مسکن ما کیت
شهری اصفها   یمده شغلی   تهصیلی، منطقط ک  

های مختل  آ   گاه های زندگی متنویی را در سکونت کیفیت
دهد کط این تقسیمات خود در فرم منطقط ترکی  شده  ارائط می

 جود آ رده است.    یک شکل خاص از ا گوهای فضایی را بط
اقتصادی در  -اجتمایی -مورد حا ر خود بط نابرابری فضایی

بایست با شناسایی ابعاد   ا گوهای  این منطقط دامن زده، کط می
های آ ، در جهت تعدیل این امر   کنترل  مختل    اندازه

پیامدهای آ  اقداماتی صورت داد، زیرا با افزایش میزا  
های اجتمایی مذکور، منطقط  گزینی فضایی گر ه جدایی
ای،  شهری اصفها  ر ز بط ر ز بط سمت یدم تعادل منطقط ک  

قطبش بیشتر   افزایش شکاا   نابرابری اجتمایی پیش خواهد 
رفت کط در آ  صورت ممکن است تبعات منفی بیشتری را در 

های ر ز دنیا در بهث  پی داشتط باشد. در حال حا ر، پژ هش
های جغرافیایی صرفاً  اجتمایی از داده -گزینی فضایی جدایی

های جریانی مربوط   ابستط بط مکا  گذار کرده   بر اساس داده
های تعداد مسافر جابجا شده،  های انسانی مانند داده بط فعا یت
های  گزینی را در بین گر ه های تلفنی   ...،  میزا  جدایی تماس

کنند اما در  می ها را ارائط مختل  بررسی   ا گوهای فضایی آ 
ها   هم بط  کشور ما هم بط د یل در دسترس نبود  این داده

اجتمایی حتی  -گزینی فضایی د یل اینکط هنوز در بهث جدایی
های مکانی   صفت مبنا کمتر پژ هشی مورد  در مورد داده

های مختل   بررسی قرار گرفتط،  ز م انجام آ  در مورد گر ه
 .امری انکارناپذیر است
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تا بط حال مطا عات انجام شده صرفاً بط  ررا دیگر،از 
شهری  )منطقط ک   آ  یا پرداختط   بعد منطقط مقیاس شهری

 .گرفتط استنهای آ ( مورد توجط قرار  گاه   سکونت اصفها 
 دهیشناخت پد یها تواند راه یآ  م جیمطا عط   نتا نیا

  بط را هموار کند  اصفها شهری  گزینی در منطقط ک   جدایی
 تیریدر جهت بهبود مد ها گاه سکونت نیا یهای آت ریزی برنامط

هدا از انجام بط رور کلی،  کمک نمایند. ای شهری   منطقط
اجتمایی  -گزینی فضایی جدایی میزا  گیری این پژ هش، اندازه

 های یمده تهصیلی   شغلی   ارائط ا گوهای آ  در گر ه
اصفها  است کط  شهری ک   نطقطم مختل  های گاه سکونت

  گردند: میهای زیر مطرح  برای دستیابی بط آ  پرسش
های یمده تهصیلی    گر ه ربق بر فضایی گزینی جدایی -

  است؟ بوده میزا  چط اصفها  شهری ک   شغلی در منطقط
های  اجتمایی بر اساس گر ه -فضایی جدایی گزینی -

شهری اصفها  چط  ک   منطقط یمده تهصیلی   شغلی در
 است؟ کرده ایجاد را خاصی فضایی ا گوهای

توا  بط موارد زیر اشاره  در خصوص پیشینط پژ هش می
پژ هشی در  (Sýkora, 2009: 417-435کرد: سیکورا )
اجتمایی جدید: جدایی   _های فضایی تشکل"با ینوا  

های  بط بررسی مهل "گزینی سکونت در جمهوری چک جدایی
رکز جمعیت  با   عیت اجتمایی)تهصی ت( باال یا دارای تم

ها در شهرهای جمهوری چک   بط  ها   خارجی پایین، ر می
پردازد. در این پژ هش کط با  شهر پراگ می رور  یژه ک  

( انجام شده، نویسنده LQ) 1استفاده از ر ش  ری  مکانی
گزین در حال رشد  کند کط میزا  سهم جمعیت جدایی بیا  می
هایی از  گزینی در مهل   شدیدترین موارد جدایی است
ای از  های مهر م از یک سو   اجتمایات مهلی در ازه ر می

 ,Marcińczakشود. مارسینسزاک ) سوی دیگر دیده می

 تهول سیر "ای با ینوا   ( در مقا ط300-309 :2012
 ار پای شهرهای در سکونت گزینی جدایی فضایی ا گوهای
 اقتصادی -اجتمایی یا   اجتمایی قعیتمو براساس "مرکزی

کند کط  (، بیا  میLQها از رریق مهاسبط  ری  مکانی) آ 
گزینی فضایی با بهبود   عیت اجتمایی   اکتساب  جدایی

هایی کط سطح  آموزشی رابطط معکوس دارد زیرا در مهد ده
های  تهصی ت ساکنین آ  باالتر است، میزا  شاخص

 ,Lee ی )دهد.  تری را نشا  می نگزینی مقادیر پایی جدایی

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Location Quotient 

ا گوهای "ای تهت ینوا   ( در مقا ط2011:988-1011
ناحیط  2اقتصادی در  -اجتمایی ات  اخت ف رشد ک   شهری

بط  "1911-5111های  ک   شهری ایاالت متهده در بین سال
 قطبش در شهری ک   رشد ر ندهای   ا گوها تأثیرات بررسی

)برحس  حرفط   متغیر ترکی   اقتصادی -اجتمایی اخت فات  
کند کط  پرداختط   بیا  می شهری ک   ناحیط در   قومی(

گزینی  ر ی، نابرابری بیشتر   جدایی نواحی با رشد سریع پراکنده
 کط نواحی با دهند در حا ی اجتمایی بیشتری را نشا  می

 فشرده بریک  هستند. توسعط ا گوهای

خصوص سنجش در ایرا  مطا عات اندکی در 
 51: 1955افراختط   یبد ی ) گزینی صورت گرفتط است. جدایی

گزینی  رغم اینکط در ینوا  مقا ط خود از جدایی ( نیز یلی29 -
گزینی را از بعد  اند اما چندا  جدایی فضایی استفاده نموده

گزینی اجتمایی را در یک  فضایی بررسی نکرده   صرفاً جدایی
نامط   مصاحبط مورد  استفاده از پرسش مهلط از شهر خرم آباد با

 بط رغم  جود اند کط در نهایت بیا  نمودند مطا عط قرار داده
بهسازی  یدم میراث فرهنگی با ارزش در مهلط بط د یل

کنند   تمرکز اقشار  مناس ، اقشار مرفط مهلط را ترک می
. دهد های اجتمایی را افزایش می نابهنجاری فرهنگای مختل 
های  ( از شاخص52 - 111: 1991مشکینی   رحیمی )در مقا ط 

د گر هی، چند گر هی   بیضی انهراا استاندارد جهت بررسی 
گزینی   ا گوهای فضایی آ  در مادر شهر تهرا   جدایی

منطقط شهرداری  55برحس  متغیرهای مختل    در مقیاس 
استفاده نمودند   بط این نتیجط رسیدند کط متغیرهای مذه    

بط ترتی  در مقایسط با سایر متغیرها میزا  باالتری از  قومیت
دهند کط  گزینی د  گر هی   چند گر هی را نشا  می جدایی

متغیر مذه  ا گوی متمرکزتری را در مقایسط با قومیت 
(، 411 - 491: 1994) داراست. در مقا ط بابایی اقدم   همکارا 

شهری بین گزینی اکو وژیکی  گیری میزا  جدایی جهت اندازه
های تک گر هی  د  قوم ترک   کرد در شهر تکاب از شاخص

 احد( استفاده شده  59های آماری شهر تکاب) در مقیاس حوزه
ج، ینتا اند. گزینی را مورد تهلیل قرار داده   بعد فضایی جدایی

ی     قوا پدیده  تکاب در  اکو وژیکی،  توا ی     هجوم ط مرحل  چهار 
کنند. جواهری    تأیید می میزا  باال گزینی را بط جدایی

گزینی  جدایی"( در پژ هشی با ینوا  1 - 15: 1994همکارا )
های ناهمسانی    اجتمایی شهر کامیارا ، تهلیلی بر شاخص

بر ربق سط متغیر درآمد، زبا    مذه   "انز اگرایی فضایی
های مسکونی شهر  گزینی فضایی را در مقیاس بلوک جدایی

بلوک( مورد مهاسبط قرار داده   در نهایت نشا   559کامیارا )
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اند کط میزا  ناهمسانی متغیر مذه  بیشتر از سایر  داده
ای در مورد  متغیرهاست. بر این اساس، تاکنو  مطا عط

های شغلی    اجتمایی بر ربق گر ه-گزینی فضایی جدایی
شهری ایرا  انجام نشده   تنها  منارق ک   تهصیلی در سطح

  احدهای فضایی مهد د   توصیفاتی کلی بسنده شدهدر حد 
 است.

های فضایی جدید ارتباط متقابلی با متغیرهای  گسترش
 اجتمایی ا فضایی ای کط سازما  مختل  اجتمایی دارد بط گونط

 میا  این شکل داده است. در شهری ک   منارق خاصی را در
 گزینی جدایی   در نتیجط آ   فضا در اجتمایی های نابرابری
های مهم   قابل بهث بوده  همواره از بهث اجتمایی -فضایی 
گزینی  آکسفورد د   معنی مختل  از جدایی در فرهنگاست. 

ها  ارائط شده است: ا ل: جدا شد  افراد از نژادها، مذاه ، جن 
های رفتاری مختل  کط بط اجتماا مهلی اشاره می کند    بخش

گر جدا نگط داشتن، کط تعری  د م   د م یک چیز را از چیز دی
تا یک فرایند  "سیاست"   "یمل"بیشتر بط ینوا  یک 

اختیاری، مفهوم جدایی گزینی را تو یح می دهد. بط رور کلی، 
 با کط است جمعیتی های گر ه فضایی گزینی تمرکز جدایی
 نژادی، شغلی   تهصیلی   اجتمایی، -اقتصادی گزینی جدایی
 .شود می دیگر مرتبن های گر ه

فضایی از د  مفهوم  -های اجتمایی در مطا عات نابرابری
( Separation(   جدایی )Segregationگزینی ) جدایی

شود کط بعضاً بط اشتباه یکسا    یا بط جای هم نیز  استفاده می
 غیر" تمرکز بیا  گزینی برای اند. مفهوم جدایی بط کار رفتط

 موقعیت د یل بط خاص ای ناحیط در اجتمایی گر ه یک "ارادی
 جدایی برای بهث جامعط است در حا ی کط در ها آ  مهر م
 های گر ه سایر از گر ه یک اجتمایی -فضایی فاصلط بیا 

 تمرکز خاص های مکا  در "آگاهانط" صورت بط کط جمعیتی
 جامعط را در بهتر موقعیت یک کط شود می گرفتط نظر در دارند،
 هستند. دارا

اقتصادی بط افزایش  -گزینی اجتمایی مفهوم جدایی
های مختل    گاهی متضاد مذهبی، قومی،  شکاا میا  گر ه

گزینی سکونتی  درآمدی، شغلی، تهصیلی   ... اشاره دارد. جدایی
ها،  با ایجاد مهد دیت برای فعا یت برخی افراد   گر ه

های معیوب ساختاری   یدم  جود فرصت برابر برای  چرخط
شود   در نتیجط  های مختل  را سب  می مگا  در یرصطه

کند. در گذشتط  کیفیت زندگی   توزیع فضایی آ  را متأثر می
های قومی  بندی اجتمایی بیشتر بط گر ه -گزینی فضایی جدایی

پرداخت اما در مطا عات بعدی ابعاد جدیدی از این    نژادی می
ی نیز مورد توجط ا های درآمدی   ربقط بندی مو وا مانند گر ه

ها،  جود تمایزات بین  قرار گرفت کط  جط مشترک همط آ 
 های مورد بررسی است. گر ه

گزینی اجتمایی اشاره   قتی کط در یک جامعط بط جدایی
های جمعیتی ممتاز مانند  شود، تأکید بر  جود هم گر ه می

باال   نخبگا  مدیریتی)سیاسی، اقتصادی   -ربقط متوسن
کط باهم  -م کارگرا  یدی   جمعیت ر ستایی اجتمایی(   ه

است.  -دهند حداقل یک گر ه را در جامعط شکل می
باال    سطح تهصیلی   شغلی های های ممتاز )گر ه گر ه

های درآمد باال( معموالً دارای مزایای بهتری  همچنین گر ه
در دسترسی بط خدمات شهری یمومی هستند، بنابراین اغل  

شهری با کیفیت مسکن  ی از منطقط ک  های بهتر در مکا 
 :Spevec & Bogadi, 2009کنند ) باالتری زندگی می

های  بندی گر ه گزینی سکونت بط ا گوی دستط (. جدایی458
های  کند   اندازه های مختل  اشاره می جمعیتی بط بخش

کنند کط میزا  درجط جدایی بین د   گزینی ت ش می جدایی
 ,.Farber, et alبیشتر را کمی کنند )گر ه جمعیتی   یا 

 ,Massey and Dentonبط نقل از  26 :2015

گزینی  (. چند دهط پژ هش نشا  داده است کط جدایی1988
های فضایی در ارائط خدمات بایث  سکونت با نابرابری

های تهصیلی جوانا ،    نابرابری نژادی در بهداشت، موفقیت
گرا  با مزد پایین   های کار یدم تطابق فضایی بین مهل

(. Farber, et al., 2015: 26های کار شده است) فرصت
براساس نظریات کمپن   ا زاکن، سط نظریط برای تو یح 

 گزینی فضایی  جود دارد: ا گوهای جدایی
ا ل، نظریط رهیافت اکو وژیکی انسانی کط شهر را بط 

فضا نگرد   تغییر شهر را براثر رقابت برای  مثابط یک کلیت می
کند. د م، رهیافتی کط بر تهلیل ناحیط اجتمایی    بررسی می

های  اکو وژیکی یاملی استوار است کط ا گوی فضایی  یژگی
دهد.  اقتصادی منطقط را از رریق نقشط نمایش می -اجتمایی

 -این رهیافت سط بعد اصلی از ابعاد منطقط یعنی ابعاد اجتمایی
گیرد   توزیع فضایی  می اقتصادی، خانوادگی   قومیتی را دربر
دهد.  های اصلی نمایش می آ  ها را از رریق تهلیل مؤ فط
های تقا ای بازار مسکن  سوم، رهیافت رفتاری کط بر جنبط

مانند ساختار جمعیت شناسی، سطح درآمد خانوار   دسترسی بط 
( . بط Spielman, 2008:12شود ) ایتبارات متمرکز می
 گزینی بعد جدایی د  در گزینی جدایی رور کل ا گوهای
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 کارها و روش داده 
 ،تیماه  هاظاز ر از  هاظ ر ش، پژ هشی کمی   پژ هش حا 

 یحاکم بر فضا میشود. پارادا یمهسوب م یکاربرد یپژ هش
(، از  هاظ هدا، توصیفی مهور گرا اثبات، پوزیویتیسم)زیپژ هش ن

 یدر گردآ ر است.از نظر راهبرد پژ هش، از نوا استقرایی   
مرتبن با مو وا  ینظر یاز پژ هش شامل مبان یا بخش یمده

ها، از ابزار    جهت تهلیل دادهاستفاده شده  یاز ر ش اسناد
ی یمومی نفوس   ها یسرشمارمتن)سند( کا ی کط نتایج 

های    الیط (د م دستی ها داده) باشد می 1991مسکن  سال 
GIS   شهری برحس  تقسیمات  در سطح دهستا  منطقط ک
 سیاسی  زارت کشور استفاده شده است. -اداری

استفاده از های تجزیه و تحلیل اطالعات:  روش

   )انز ا(، تراکم (، افشاءینیگز یی)جدا یبرابربعد  چهار
( بط ینوا  1955) 5  دنتو  یکط توسن مس 1شد  یا خوشط

 14کط در این راستا   مشخص شدهگزینی  ابعاد مختل  جدایی
شاخص مهاسبط گردیده کط در زیر بط صورت مفصل بط تفسیر 

اقدم   دیگرا ،  ها پرداختط شده است )برگرفتط از بابایی آ 
1994 :459 - 452.) 
: 3یـگروهتک  یـی جدایـگزین  ایـه صـشاخ 
هایی هستند کط  گیری های تک گر هی، اندازه سنجش
برای یک گر ه نسبت بط کل جمعیت در ها را فقن  شاخص
  :گیرند مورد مطا عط در برمی مهد ده
بعد برابری بط توزیع یک یا چند : 4( بعد برابری1

شهری  گر ه جمعیتی در رول  احدهای فضایی منطقط ک  
اشاره دارد. توزیع ناهموارتر جمعیت یک گر ه در سرتاسر این 

دهد   احدهای فضایی، جدایی گزینی بیشتری را نشا  می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

هتص    گیتر  اتص     جهت  ادتدا     گزینی یعنی تمرکز، بعد پنجم جدایی1. 
هص  اجتمصعی را دسب   گزینی گرو  هصیی که جدایی دوگروهی، یعنی اص  

 اود که مورد دظر این مقصله دیس . کند، استفصد  می گیر  می به هم اددا  
2. Massey and Denton 
3. One group measures 
4. Dimension of Evenness 

گیری این بعد  های اندازه (. شاخص9: 5115)آپریسیو، 
 ز:اند ا گزینی یبارت جدایی

 گزینی، پرررفدار جدایی :2گزینی جدایی شاخص (1-1

ترین شاخصی است کط در این زمینط بط کار  ترین   مرسوم
است. صفر، توزیع  1   1ر د. ارزش این شاخص  بین  می

گزینی  بط معنای جدایی 1دهد    ررا را نشا  می یادالنط   بی
 کامل است.

: 2گزینی با دسترسی مرزی شاخص جدایی (1-2
IS  هایی کارآمد  ، فقن در مهد ده1مهاسبط برابری جمعیتدر

گیری نشده است. اگر هر  است کط نظم فضایی جمعیت اندازه
ی مورد مطا عط، از رریق یک یا چند   احد فضایی در ناحیط

کط  درصورتی .است 1گر ه نشا  داده شود، مقدار این شاخص 
هم های جمعیتی مختل ، در  احدهای مجا ر  تعدادی از گر ه

است؛ یعنی این مسئلط  1 جود داشتط باشند، نتیجط همچنا  
را برای  IS(adj)، شاخص5قابل مهاسبط نبوده است؛ موریل

های مختل  در رول  های با قوه، بین گر ه  بن فعل   انفعال
کند. ارزش این شاخص  مرزهای  احدهای مساحی معرفی می

، یادالنط   نشا  دهنده  توزیع 1است. شاخص  1    1نیز بین  
 گزینی کامل است. بط معنای جدایی 1ررا   شاخص   بی

گزینی با در نظر گرفتن   جدایی شاخص (1-3

فقن در رول حواشی    IS(adj) شاخص: 9طول مرزها

کط فعل    دهد؛ درحا ی گیری را انجام می مرزها، اندازه
گذاری نشده است.  های حقیقی، تنها بر حواشی پایط انفعال

های اجتمایی در  ی مورد مطا عط کط فعل   انفعال مرزهای ناحیط
ی  ، مؤ فط1999اند.  انگ در سال  دهند، دارای رول آ  ر ی می

ی کنش    اکنش در سرتاسر  احد مساحی  رو ی را در زمینط
ی رول  را در پیوند با مؤ فط IS(adj)تعری  کرد.  ی شاخص 

 را معرفی نمود. IS(w)حواشی، اندکی اص ح کرد   شاخص 

: 11گزینی با نسبت محیطی شاخص جدایی (1-4
ی مختل  کط مرز مشترک دارند، د    انگ معتقد است د  ناحیط
ی تراکم  دارند.  ی همچنین یک اندازهاندازه   شکل متفا ت نیز 

مهین افز ده است؛ بنابراین، ا  شاخص  -مبتنی بر نسبت مساحت
IS  را بط منظور سنجش نسبت مساحت مهین )با تقسیم بر

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
5. Segregation Index(IS) 
6. Segregation Index with Boundary access(IS[adj]) 
7. The evenness of population 
8. Moril 
9. Segregation index with boundary length [IS(w)] 
10. Segregation index with perimeter ratio [IS(s)] 
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ی  احدهای مساحی اص ح  حداکثر نسبت مساحت( در میا  همط
را معرفی کرد. ارزش این شاخص نیز بین   IS(s)کرد   شاخص

 یر است.متغ 1    1
این شاخص، بیشتر برای : 1شاخص جینی (1-5

این  .شود گیری نابرابری درآمد   ثر ت استفاده می اندازه
( مشتق شده کط تابعی از یک 1912)5گیری، از منهنی  ورنز اندازه

ی بین منهنی  توزیع احتمال است.  ری  جینی بط ناحیط
، 1922در سال  9شود. دانکن گزینی   خن قطر ار ق می جدایی

ارزش  .گزینی مطرح کرد  ری  جینی را برای سنجش جدایی
بیانگر توزیع برابر   یادالنط  1است. یدد  1   1این شاخص بین 

بابایی اقدم   دیگرا ، گزینی کامل است) بط معنای جدایی 1  
1994 :452.) 

 شاخصیشاخص آنتر پی : 4شاخص آنتروپی  (1-6

گیری میزا  یدم   یا  جود  است کط یموماً از آ  برای اندازه
های مختل   شود   تهت ینوا  تعادل در جامعط آماری استفاده می

ارزش این  همچو  آنتر پی هو در    یا شانو  مطرح است.
 1بیانگر توزیع یادالنط   برابر    1است. یدد  1   1شاخص، بین 
 گزینی کامل است. بیانگر جدایی

 ، اتکینسو 1911 سال در: 5شاخص اتکینسون (1-7

 برخ ا است اما جینی  ری  شبیط کط کرد ارائط را شاخص این
 در تا دهد می اجازه بط پژ هشگرا  سنجش این جینی، شاخص
 مختل  نقاط در فضایی  احدهای دارکرد   ز  مقدار ی زمینط
 شاخص این ارزش. تصمیم بگیرند کل مهد ده اقلیت بط نسبت
   یادالنط توزیع است، 1  هنگامی کط. است 1    1  بین

 دهد. می نشا  را کامل گزینی جدایی است، 1 کط هنگامی

 نای: 2)در معرض گذاری( افشا/ مواجهه بعد -2
 یایضا نیارتباط با قوه ب طدرج زا یم ،ینیگز ییجدابعد از 
 ،بعد نی. ادهد ینشا  م ییفضا یرا در  احدها کسا ی یگر ه

را  شا  ییگر ه در  احد فضا کی یایضا طاحتمال مواجه
 (.912: 1955  دنتو ، ی)مس کند یم یریگ اندازه

این شاخص، : 1گیری شاخص انزوا و کناره (2-1

کند کط ایضای یک اقلیت، فقن در  گیری می فضایی را اندازه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Gini index (G) 

Lorenz Curve .2 
3. Duncan 
4. Entropy Index (H) 
5. Atkinson index (ATK) 
6. Dimension of Exposition 
7. Isolation Index(xPx) 

است.  1   1دهند. مقدار آ  بین  هایشا  قرار می گر ه اختیار هم
گذاری اص ً  جود ندارد    است، درمعرض 1هنگامی کط 

مقدار بیشتر  .گذاری باالست است، درمعرض 1هنگامی کط 
 گزینی بیشتر اجتمایی است. ارزش، بیانگر جدایی

 گیری، اندازه این: 8شاخص نسبت همبستگی (2-2

 شده حذا آ  در نامتقار  ارتباط کط باالست شاخص هما 
 ارائط را ینیگز از جدایی مستقل بعدی شاخص حا ر،. است
 است، 1 کط زمانی .است 1    1  بین شاخص این ارزش. کند می

 در است، 1 کط   هنگامی ندارد  جود گذاری درمعرض

 .است حداکثر گذاری معرض

گزینی، بط فضای  این بعد از جدایی: 9بعد تراکم -3

یک گر ه اشاره دارد.  سعت کم یک  هشد فیزیکی اشغال
کنند، بیانگر  را اشغال می کط گر هی آ  شهری ک   منطقط

گیری این بعد  های اندازه تراکم بیشتر آ  گر ه است. شاخص
 :اند از گزینی یبارت جدایی
مسی   دنتو ، این سنجش را : 11شاخص دلتا (3-1

اند. این  بندی کرده گزینی دستط ی بعد تراکم جدایی زیر مجمویط
ساکن در  احدهای مساحی را X شاخص، نسبت ایضای گر ه 

دهد    نشا  می Xاکم متوسن باالی ایضای گر ه با تر
ینوا  سهم اقلیت تفسیر  کند. شاخص حا ر بط مهاسبط می

شود کط برای دستیابی بط تراکم یکنواخت   متهدا شکل،  می
 1   1شوند نقل مکا  کنند. ارزش این شاخص، بین  مجبور می

 .متغیر است

تراکم  شاخص: 11شاخص تراکم مطلق (3-2

 گر ه یک سوی از شده مسکونی  ناحیط کل ی مهاسبط با مطلق،
کط  آید می بط دست ممکن نواحی حداکثر   حداقل ی مقایسط  
 این ارزش. کنند می سکونت شهر   یا منطقط داخل در گر ه آ 

 1    حداقل بط معنای 1  یدد. است متغیر 1  تا 1  بین شاخص،
 است. تراکم بط معنای حداکثر

کرد   بعد، اشغال نیمطابق ا: 15بندی بعد خوشه -4

 کط یدرحا  -گر ه کی یاز سو شتری، برمجا  ییفضا ی احدها
 یبند موج  خوشط -شده است احارط گرید یها گر ه یاز سو

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
8. Correlation Ratio (ETA2) 
9. Dimension of concentration 
10. Delta index (DEL) 
11. Absolute Concentration index (ACO) 
1.  Dimension of clustering 
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 یها . شاخصشود یم ینیگز ییجدا شیافزا جط،ینت   در شتریب
 :اند از یبارت بعد نیا یریگ اندازه
 خوشط شاخص :1بندی مطلق شاخص خوشه (4-1

 برای مرکزی   کر ی مختصات خلق با ا  ین بار مطلق، بندی
بط  سپ    آمد دست بط شهری در نواحی مساحی  احدهای
 شاخص این ارزش. شد ارائط نواحی بین فاصلط تابع یک ینوا 
 1    غیر همجواری بط معنای 1  یدد. متغیر است 1  تا 1  بین

 .است همجواری بط معنای

 بین مجاورت و نزدیکی متوسط شاخص (4-5

ارائط کرد کط  9این شاخص را  ایت: 2گروه یک اعضای

شود. شاخص متوسن  نیز خوانده می 4شاخص مجا رت فضایی
نزدیکی   مجا رت بین ایضای یک گر ه، با تخمین میانگین 

های مختل   نزدیکی ایضای یک گر ه یکسا    ایضای گر ه

در اقع، این شاخص، میانگین مجا رت    .شود مهاسبط می
کند. ارزش این  را مهاسبط می Xنزدیکی بین یک گر ه 

بط معنای نبود  1تا بی نهایت است. مقدار  1شاخص از 
   Xبط معنای آ  است کط گر ه  1بندی است؛ کمتر از  خوشط

Y  در مقایسط با دیگر افراد از هما  گر ه، نزدیکتر بط یکدیگر
ها  بط معنای آ  است کط آ  1اند   مقدار بزرگتر از  اقامت داشتط

 خودشا  گر ه بط نزدیکتر دیگر، مختل  های در مقایسط با گر ه
 .کنند می زندگی

 -مورگا  شاخص تنزل: 5فاصله تنزل شاخص (4-3

کننده پیشنهاد ا بط منظور انعکاس د  نیر ی خنثیفاصلط ر
تابع  کرد؛ یعنی احتمال م قات یک یضو از گر ه دیگر با

است.  1تا  1ص بین یابد. ارزش این شاخ فاصلط کاهش می
حداکثر انز ا   جدایی  1بط معنی نبود انز ا   جدایی    1یدد 

 .است

ند اهای استفاده شده در پژ هش حا ر یبارت سایر ر ش
 از:

  (استفاده از ر ش  ری  مکانیLQ)2    جهات شناساایی
زیار تعریا    کاط باط صاورت     های یمده های تمرکز گر ه مکا 
 شود: می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
2. Absolute clustering index (ACL) 
3. Mean proximity between members of group X (Pxx) 
4. White 
5. The index of spatial proximity 
6.  Distance decay isolation index (DPxx) 
7. Location Quotients 

تعداد ایضای یک گر ه اجتمایی خاص در یک 
 گاه گاه / کل جمعیت آ  سکونت سکونت

تعداد ایضای هما  گر ه اجتمایی خاص در کل 
 شهری شهری/ کل جمعیت منطقط ک   منطقط ک  

 

 های دا  برربق شاخص گتی  ارد  استفاده از تهلیل  کط
یت هریک از کط ا گوهای مختل  تمرکز جمع 1جی آی
 دهد. های اجتمایی را از بیشترین تا کمترین نشا  می گر ه

 

 ابزارهای تجزیه و تحلیل اطالعات
جهت مدیریت  Excel 2013با استفاده از نرم افزارهای 

 Geo-Segregation Analyzer 1.1ها، نرم افزار  داده
 Arcنرم افزار گزینی    های جدایی جهت مهاسبط شاخص

GIS 10.4 یی بر اساس فضا یا گوها میجهت ترس
 های اجتمایی یمده مذکور.  گزینی گر ه جدایی

شهری اصفها   منطقط ک   ،پژ هش این قلمر  مکانی
براساس  یرایش است کط  )یا هما  مجمویط شهری اصفها (

توسن  1959د م ررح مجمویط شهری اصفها  کط در سال 
در تاریخ پارس تهیط شد    -مهندسین مشا ر نقش جها 

بط تصوی  شورای یا ی شهرسازی   معماری  12/12/1995
نفر ربق  9251921دارای جمعیت   رسید. این مهد ده

  مساحت  1991سرشماری یمومی نفوس   مسکن سال 
 15تر مربع است کط بخشی از استا  اصفها  شاملکیلوم 5942

آبادی از  112نقطط شهری    92دهستا     94بخش، 
ف  رجا ،  نجا ، مبارکط    های خمینی شهر، شهرستا 
های اصفها ، نج  آباد   برخوار    هایی از شهرستا  قسمت

 91 در حد د(. 1شود )شکل  میمط از استا  اصفها  را شامل می
درصد نیز در ر ستاها زندگی  11آ ، شهری    درصد جمعیت

درصد است. این  22/1کنند کط دارای نرخ رشد ساالنط  می
های مختل  خدماتی، صنعتی،  مهد ده با توجط بط  جود جذابیت

های مختل  شغلی    دانشگاهی   ... ری  متنویی از گر ه
تهصیلی را داراست کط موج  ناهمگونی در برخی از 

 های فعا یت پراکنده آ  شده است. استقرار های گاه سکونت
 پیرامونی نقاط   ها پهنط در جمعیتی های گاه سکونت   اقتصادی

 برنامط بد   سازهای   ساخت   شهری اصفها  منطقط ک  
مدیریت  در جدی های بهرا  بر ز بط گذشتط دهط چند در

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
8. Hot Spot Analysis(Getis-Ord-Gi) 
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منطقط  اما هدا تصوی  مهد ده است، شده منجر ای آ  منطقط
 مهد ده ینوا  بط اصفها  این بوده است کط شهری ک  

 های تعامل منظم، ا گوی دارای   فضایی   یملکردی همبستط
 مدیریت   منسجم ریزی برنامط فعا یتی، نظام   جمعیتی
بط رور کلی، هدا  .داشتط باشد همراه بط را ای منطقط یکپارچط
 تهوالت بر نظارت   هدایت سندهای مجمویط شهری،  از ررح

   قانونی مهد ده از خارج در مهیطی   کا بدی، زیرساختی
 راهبردی چارچوب   یمل راهنمای ینوا  بط شهرها حریم
پژ هش  ر ستایی است. در   شهری هادی   جامع های ررح

  احد فضایی مورد تهلیل براساس دهستا  در نظرحا ر، 
گرفتط شده است کط کوچکترین  احد فضایی در مطا عات 

 -های سیاسی زیرا از ررفی بر مرزبندی .باشد ای می طقطمن

های رسمی  توا  از آمار   داده کط می مدیریتی منطبق است
  از ررا دیگر بط د یل تعداد زیاد  مرکز آمار ایرا  استفاده نمود

آ  در سطح مهد ده، چگونگی تغییرات آ  بر حس  
 دهد. ای نمایش می های مختل  را بط صورت پهنط شاخص

همچنین با مبنا قرار داد  دهستا  بط ینوا   احد فضایی 
آ  هم بط  –تهلیل، صرفاً جمعیت نقاط شهری یا ر ستایی 

م ک یمل قرار  -  یا جزایر مجزا از هم ای صورت نقطط
نگرفتط است بلکط مجموا جمعیت نقاط شهری   ر ستایی 

تواند  میگیرد کط  موجود در پهنط یک دهستا  مد نظر قرار می
قیاس بهتری را از نظر توزیع جمعیت در سطح فضا   ر ابن 

 همجواری  احدهای فضایی ارائط دهد.
 

 

 

 شهری اصفها  )منبع: تقسیمات سیاسی  زارت کشور( مهد ده منطقط ک   .1شکل 

 

شهری  اجتماعی منطقه کالن -گزینی فضایی جدایی

هایی  ترین داده از مهمهای شغلی:  اصفهان برمبنای گروه

 های اجتمایی یک منطقط گزینی گر ه توا  با آ  جدایی کط می
های شغلی است. در  اقع  ی را بررسی نمود، گر هشهر ک  

های مربوط بط درآمد اشخاص در دسترس نیست،  زمانی کط داده
 تواند این نقیصط را جبرا  کند.  های شغلی تا حد دی می گر ه

 
 9های شغلی در این پژ هش بط  بندی گر ه بنابراین با تقسیم

 گزینی  بط جداییربقط باال )برخوردار(، متوسن   پایین )مهر م(، 

 شهری اصفها  مبادرت شد.  ها در سطح منطقط ک   این گر ه

 بندی شده است: صورت زیر تقسیم های کلی بط گر ه

 رتبط یا ی مقامات گذارا ، قانو  :شامل الف( طبقه باال

  .مدیرا    متخصصا   

شهری اصفهان  موقعیت محدوده شهر و منطقه کالن

 در سطح استان

شهری اصفهان به تفکیک شهرستان، بخش و  منطقه کالن

 دهستان و نقاط شهری
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 مشاغل کارکنا    شامل: صنعتگرا ب( طبقه پایین 

  ها دستگاه   آالت ماشین کارا  مونتاژ   مربوط، متصدیا 
.ساده نقلیط کارگرا   سایل رانندگا 

دستیارا ،    ها شامل: تکنسینج( طبقه متوسط 

بازارها،  فر شندگا    خدماتی اداری، کارکنا  امور کارمندا 
 ماهیگیری.   جنگلداری کشا رزی، ماهر کارکنا 

در مهد ده شهر  ، ربقط شغلی باال صرفا5ًربق شکل 
اصفها  بیشترین تمرکز را دارد   این نشا  از قطبی بود  شهر 

   مدیرا    رتبط یا ی مقامات گذارا ، اصفها  از نظر  جود قانو 
شهری است، ا بتط این ربقط  متخصصا  در کل منطقط ک  

برخوار غربی نیز تمرکز نسبتاً باالیی دارد. در   شغلی در دهستا 
های منطقط تمرکز  وسن، تقریباً اکثر دهستا ربقط شغلی مت

دهند اما در نیمط شرقی تمرکز این ربقط  متوسطی را نشا  می

کمتر بوده است. د  دهستا  جوزدا    چم کوه نیز بیشترین 
اند. نیمط شرقی  تعداد افراد از این ربقط را بط خود اختصاص داده

وده کط پهنط منطقط، مهل تمرکز نسبتاً زیاد ربقط شغلی پایین ب
گزینی  ای کط جدایی اند بط گونط  سیعی را بط خود اختصاص داده

دهند.  شهری نشا  می مشخصی را از سایر نواحی منطقط ک  
نکتط جا   این است کط در مهد ده شهر اصفها ، با توجط بط 
جمعیت زیاد   تنوا آ ، هم ربقط شغلی باال   هم ربقط شغلی 

را دارند. بط رور کلی، نیمط شرقی  پایین تمرکز نسبتاً زیادی
های سیستا ، برخوار شرقی،  شهری شامل دهستا  منطقط ک  

سفلی  ماربین  قهاب شما ی، قهاب جنوبی   همچنین د  دهستا 
ندارد کط نیازمند    زیرکوه از نظر کیفیت شغلی   عیت مناسبی

 است.توجط بیشتر 

دهستا  تفکیک بط مکانی ر ش  ری  برحس  شغلی ربقات تمرکز میزا  فضایی توزیع .2شکل

(LQهای شغلی با استفاده از شاخص ضریب مکانی ) میزان تمرکز گروهتحلیل 

گروه شغلی پایین گروه شغلی متوسط

گروه شغلی باال  ها شکلراهنمای 
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شهری  اجتماعی منطقه کالن -گزینی فضایی جدایی

 بخش این در :های تحصیلی اصفهان بر مبنای گروه

 زیر ربقط 2 بط شهری اصفها  منطقط ک   اجتمایی های گر ه
اند؛ افرادی کط در این ربقط مشغول بط  شده بندی تقسیم

ها در ربقط مذکور  آخرین مدرک تهصیلی آ تهصیل هستند یا 
 شود: بوده است را شامل می

ج(  ؛یی  راهنما ییب( ربقط ابتدا ؛سواد یا  ( ربقط ب
   ید( ربقط کاردان ؛یدانشگاهیش پربقط متوسطط   

براساس شکل  یارشد   دکتر یر( ربقط کارشناس ؛یکارشناس
سواد در بخش شرقی  ، بیشترین میزا  تمرکز ربقط بی9

های کرارج،  منطقط   همچنین در بخشی از مرکز، در دهستا 
نورآباد، گرکن شما ی، گرکن، چم کوه   زازرا  است. الزم بط 

های بخش شرقی کط بیشترین تمرکز  توجط است در دهستا 
سواد  رکز ربقط بیربقط شغلی پایین را دارا بود، بیشترین تم

نیز  جود دارد   در نقطط مقابل در مهد ده شهر اصفها    
های برخوار غربی، برآ  جنوبی   خرم ر د کط  دهستا 

بیشترین تمرکز ربقط شغلی باال قرار داشت، کمترین تمرکز 

دهد کط نشا  از رابطط بین  سواد را نیز نشا  می ربقط بی
. از  هاظ تمرکز ربقط موقیت شغلی   تهصی ت افراد دارد

تر بوده   اخت ا  ابتدایی   راهنمایی کل منطقط نسبتاً متواز 
کمتری نسبت بط هم دارند. در تمرکز ربقط متوسطط   

ای کط  دانشگاهی تفا ت جا بی  جود دارد بط گونط پیش
بیشترین تمرکز آ  در شمال منطقط پیرامو  دهستا  برخوار 

های قهاب جنوبی   برآ   ا غربی   کمترین تمرکز در دهست
شما ی در جنوب شرقی منطقط   همچنین دهستا  نورآباد 

دهد از شمال بط جنوب منطقط از تمرکز  است، کط نشا  می
شود. اما در مورد تهصی ت یا ی  این ربقط کاستط می

دانشگاهی، بیشترین تمرکز در مهد ده شهر اصفها  است کط 
مرکزی یمل  از این نظر بط صورت تک قطبی   تک

سواد بیا  شد، بعد از  آنچط در مورد ربقط بی نماید. ا بتط می
شهر اصفها ، بیشترین تمرکز ربقط کارشناسی ارشد   دکتری 
در سط دهستا  برخوار غربی، برآ  جنوبی   صادقیط قرار دارد، 
هما  سط دهستانی کط بعد از شهر اصفها ، بیشترین تمرکز 

ا بودند.ربقط شغلی باال را نیز دار

(LQهای تحصیلی با استفاده از شاخص ضریب مکانی ) تحلیل میزان تمرکز گروه

سواد گروه بی گروه ابتدایی و راهنمایی

گروه متوسطه و پیش دانشگاهی  گروه کاردانی و کارشناسی
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گروه کارشناسی ارشد و دکتری  ها شکلراهنمای 

ط تفکیک دهستا  توزیع فضایی میزا  تمرکز ربقات تهصیلی ب .3شکل 

شرح و تفسیر نتایج
های این پژ هش، تغییر نتابج بط این صورت قابل  بر ربق یافتط
 توجط است:

گردد  م حظط می 5   1برابری: بر اساس جد ل ( بعد 1
کط:

گزینی برای  گزینی: مقدار شاخص جدایی شاخص جدایی
های شغلی بط صفر نزدیک بوده کط نشا  از  هر سط ربقط گر ه

توزیع یادالنط   بی ررا دارد، یعنی برربق این شاخص 
این شاخص برای   گزینی نسبتاً کم است. میزا  جدایی

گزینی  دهد کط میزا  جدایی لی نشا  میهای تهصی گر ه
گزینی در  ای کط جدایی ی ربقات پایین است بط گونط همط

گزینی  ها جدایی میا  برخی ربقات اتفاق نیافتاده اما در بین آ 

ربقط کارشناسی ارشد   دکتری   سپ  ربقط کاردانی 
 کارشناسی بیشتر از سایر ربقات است.

مرزی: مقدار شاخص گزینی با دسترسی  شاخص جدایی
های  سط ربقط گر ه گزینی با دسترسی مرزی برای هر جدایی

 تر بوده کط نشا  از توزیع یادالنط   بی شغلی بط صفر نزدیک
گزینی  بط شاخص جدایی ررا دارد اما کمتر بود  آ  نسبت

های با قوه موجود بین نواحی  بط د یل در نظر گرفتن کنش
سواد، ابتدایی    ربقات بی در آ  است. این شاخص نیز برای

راهنمایی   همچنین دبیرستا    پیش دانشگاهی نزدیک بط 
ها اتفاق  گزینی برای آ  دهد جدایی صفر است کط نشا  می
گزینی ربقط کارشناسی ارشد   نیافتاده است اما جدایی
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بیشترین   بعد از آ  ربقط  5951/1ری با میزا  ادکت
در رتبط د م قرار دارد کط  1252/1کاردانی   کارشناسی با 

ها در  گزینی آ  نشا  از فاصلط بیشتر این ربقات   جدایی
 فضا دارد.

گزینی با در نظر گرفتن رول مرزها:   شاخص جدایی
مقدار این شاخص برای ربقات ابتدایی   راهنمایی   

همچنین دبیرستا    پیش دانشگاهی نزدیک بط صفر است 
ها دارد اما برای  ینی در آ گز کط نشا  از یدم  جود جدایی

  برای ربقات کاردانی   کارشناسی    1سواد تقریبا  ربقط بی
   1152/1ن کارشناسی ارشد   دکتری بط ترتی  اهمچنی

گزینی بیشتر در این  است کط نشا  از  جود جدایی 9/1
  ربقات دارد. 

  

تهصیلی های شغلی   گر ه برای گزینی جدایی های شاخص مهاسبط نتایج .1جدول

 

های   گزینی با نسبت مهیطی: شاخص جدایی
گزینی با  نظر گرفتن رول مرزها   جداییگزینی با در  جدایی

های شغلی، د  شاخص قبل را مبنی  نسبت مهیطی برای گر ه
ها تأیید  گزینی را در تمامی گر ه بر پایین بود  میزا  جدایی

های تهصیلی، این شاخص دقیقاً نتایج  کند. در گر ه می
کند   ربقط کارشناسی ارشد    های قبلی را تأیید می شاخص
 است.  گزینی را بط خود اختصاص داده یشترین جداییدکتری ب

جینی نیز برای هر سط   ری ( شاخص جینی: 1-5

گزینی کم را  ربقط شغلی باال، متوسن   پایین، میزا  جدایی
گزینی ربقط باال  دهد ا بتط در این میا  میزا  جدایی نشا  می

های قبلی بیشتر است.  بط نسبت د  گر ه دیگر همچو  شاخص
ربقط متوسن تهصیلی   پیش دانشگاهی کمترین میزا  

زیع برابر را دارند اما مقدار گزینی   بیشترین تو جدایی
سواد   ابتدایی   راهنمایی نسبت  گزینی برای ربقات بی جدایی

های قبل افزایش پیدا کرده اما همچنا  بیشترین  بط شاخص
مقدار متعلق بط ربقط کارشناسی ارشد   دکتری   بعد از آ ، 

 ربقط کاردانی   کارشناسی است.
ز چو  بط شاخص آنتر پی نی( شاخص آنتروپی: 1-6

صفر نزدیک است، توزیع کام ً یادالنط ربقات شغلی مختل  را 
های  دهد اما نکتط جا   این است کط برخ ا شاخص نشا  می

گزینی ربقط پایین بیشتر از د  ربقط دیگر  قبلی، میزا  جدایی
 است. شاخص آنتر پی برای تمامی ربقات تهصیلی متمایل بط 

گزینی  ربقات   یدم جدایی صفر بوده، کط توزیع برابر این
 دهد. ها را نشا  می اجتمایی آ 

ی
غل

ش
ت 

قا
طب

 

 طبقات تحصیلی
شاخص 

 گزینی جدایی

شاخص جدایی گزینی 

 با دسترسی مرزی

شاخص 

گزینی با در   جدایی

نظر گرفتن طول 

 مرزها

 شاخص

گزینی  جدایی

با نسبت 

 محیطی

اال
ط ب
ربق

 

 بی سواد

5919
/1

 1552/1 

1521
/1

 1514/1 

5111
/1

 1149/1 

5551
/1

 1145/1 

ابتدایی   
 راهنمایی

1951/1 1995/1 1119/1 1521/1 

ن
وس
 مت
قط
رب

 

متوسطط   
1292 دانشگاهی پیش

/1
 1222/1 

1115
/1

 1191/1 

1551
/1

 1411/1 

1415
/1

 1225/1 

 کاردانی  
 کارشناسی

1921/1 1252/1 1152/1 1512/1 

ین
پای
ط 
ربق

 
کارشناسی ارشد   

 دکتری

192
/1

 

9112/1 

1291
/1

 

5951/1 

1151
/1

 

9111/1 

1194
/1

 

9115/1 
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شاخص اتکینسو  با ( شاخص اتکینسون: 1-7 

های قبل،  مهاسبط شده کط مانند شاخص 9/1   1/1 ز  
دهد اما  گزینی پایین را نشا  می توزیع یادالنط   میزا  جدایی

گزینی بیشتر ربقط پایین را  ، جدایی1/1این شاخص با  ز  
گزینی باالتر  جدایی 9/1کط با  ز   سازد در حا ی آشکار می

های  بط رور کلی، تمامی شاخص کند. ربقط باال را بیا  می
گزینی پایین ربقات مختل  را  مذکور توزیع متعادل   جدایی

گزینی ربقط باال  دهند اما بط رور نسبی میزا  جدایی نشا  می
شاخص نیز نتایج های تهصیلی، این  بیشتر است. برای گر ه

ای کط در کل  کند بط گونط های قبل را تصدیق می شاخص
ربقط کارشناسی ارشد   دکتری بیشترین نابرابری را در توزیع 

دهد در  گزینی را نشا  می بیشترین مقدار جدایی  در نتیجط 
تری را  کط ربقط متوسطط   پیش دانشگاهی، توزیع برابر حا ی

 کنند اثبات می

  
 تهصیلی های شغلی   گر ه برای گزینی جدایی های سایر شاخص مهاسبط .2جدول

 

 

 شااخص گیـری:   شاخص انزوا و کنـاره  (1-1

 از نشاا   کاط  اسات  تار  نزدیک صفر بط باال ربقط حا ر برای
 انادازه  پایین   متوسن ربقات اما دارد گر ه این متعادل توزیع

 ربقاات  ایان  گزینای  جادایی  دهاد  می نشا  کط دارند بیشتری
 میازا   کلای  راور  باط  اماا  اسات  بیشاتر  بااال  ربقط بط نسبت
 .است متوسن آنها گزینی جدایی
براساس نتایج بط دست آمده از این شاخص، میزا   

فضایی کط ربقط ابتدایی   راهنمایی   بعد از آ  ربقط متوسطط 
دهند،  هایشا  قرار می ای دانشگاهی در اختیار هم ربقط   پیش

گزینی بیشتر این د   نسبتاً باالست کط در نتیجط انز ا   جدایی
اما سایر ربقات دهد.  ربقط را از نظر بعد مواجهط نشا  می

ای کط ربقط  دهند بط گونط انز ای کمتری را نشا  می
گزینی را  کارشناسی ارشد   دکتری یدم انز ا   جدایی

 سازد. مشخص می

مقاادیر ایان   شاخص نسبت همبسـتگی:   (1-2

تار اسات کاط     شاخص برای هر سط گر ه شغلی بط صافر نزدیاک  
های شاغلی   گزینی بسیار پایین   همگنی زیاد گر ه نشا  از جدایی
اصفها  دارد. بر ربق این شاخص، بط رور  شهری در منطقط ک  

ربقات تهصیلی   شغلی متمایل باط    کلی در معرض گذاری همط
گزینی دارد اماا در باین    دم جداییصفر   ناچیز است کط نشا  از ی

ربقات تهصیلی، ربقط کاردانی   کارشناسای میازا  در معارض    
 گذاری بیشتری را بط خود اختصاص داده است.  

 

 

 

ت 
قا

طب

ی
غل

ش
 

 شاخص آنتروپی ضریب جینی طبقات تحصیلی

شاخص 

آتکینسون با وزن 

1/0 

شاخص 

آتکینسون با وزن 

9/0 

اال
ط ب
ربق

 

 بی سواد

5122
/1

 1292/1 

1425
/1

 1155/1 

1194
/1

 1145/1 

1912
/1

 1411/ 

 1591/1 1152/1 1191/1 1129/1 ابتدایی   راهنمایی

ن
وس
 مت
قط
رب

 

متوسطط   پیش 
1142 دانشگاهی
/1

 

1552/1 1115
/1

 

1124/1 1149
/1

 

1112/1 1111
/1

 

1195/1 

 1922/1 1195/1 1951/1 5949/1 کاردانی   کارشناسی

ین
پای
ط 
ربق

 

کارشناسی ارشد   
 دکتری

1252
/1

 

9991/1 1291
/1

 

1454/1 1151
/1

 

1919/1 1445
/1

 
1915/1 
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 شغلی   تهصیلی های گر ه برای بعد افشا های شاخص مهاسبط .3جدول

 
 

گردد  م حظط می 4بر اساس جد ل ( بعد تراکم: 3

 کط:

این شاخص برای ربقط  مقدار(شاخص دلتا: 3-1

 2114/1  ربقط پایین  2419/1، ربقط متوسن 1425/1باال 
ی  همط دهد. است کط هر سط مقادیر نسبتاً باالیی را نشا  می

های تهصیلی مقدار متوسن   یا نسبتاً باالی این  گر ه
دهند. براساس این شاخص، تراکم ربقط  شاخص را نشا  می

کارشناسی ارشد   دکتری بیشتر از سایر ربقات است   بعد از 
آ  ربقط کاردانی   کارشناسی بیشترین تراکم را در  احد 

 سطح دارد.

 

برای این شاخص ( شاخص تراکم مطلق: 3-2

دهد کط نشا  از  ربقات شغلی مقادیر متوسطی را نشا  می
شهری  ها در منطقط ک   تراکم متوسن هر یک از گر ه

 اصفها  دارد
ی مورد سکونت یک ربقط  این شاخص میزا  کل ناحیط 

مث ً ربقط کارشناسی ارشد   دکتری را با مقایسط آ  با حداقل 
دهد. همانگونط کط در جد ل    حداکثر نواحی ممکن را نشا  می

نشا  داده شده است تراکم مطلق ربقط کارشناسی ارشد    4
  پیش دکتری از همط بیشتر   تراکم مطلق ربقط متوسطط 

 دانشگاهی از همط کمتر است.

 شغلی  های گر ه بعد تراکم برای های شاخص مهاسبط .4جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاهده  2بر اساس جد ل  بندی: ( بعد خوشه4

 شود کط: می
 شاخصدی مطلق: ـبن هـوشـاخص خـ( ش4-1

بندی مطلق همجواری کم ربقط باال   ربقط متوسن    خوشط
دهد کط بط معنای  همجواری متوسن ربقط پایین را نشا  می

بندی متوسن ربقط  پایین  بندی کم د  ربقط ا ل   خوشط خوشط

 شاخص نسبت همبستگی گیری و کنارهضریب انزوا  طبقات تحصیلی شغلی طبقات

 ربقط باال
 بی سواد

1152/1 
1511/1 

1991/1 
1199/1 

 1152/1 4499/1 ابتدایی   راهنمایی

 ربقط متوسن
 متوسطط   پیش دانشگاهی

9525/1 
9521/1 

1124/1 
1122/1 

 1199/1 1992/1 کاردانی   کارشناسی

 1121/1 1592/1 1154/1 2445/1 کارشناسی ارشد   دکتری ربقط پایین

 شاخص تراکم مطلق شاخص دلتا طبقات تحصیلی طبقات شغلی

 ربقط باال
 بی سواد

1425/1 
2121/1 

2992/1 
2195/1 

 2111/1 2111/1 ابتدایی   راهنمایی

 ربقط متوسن
 متوسطط   پیش دانشگاهی

2419/1 
2912/1 

2114/1 
9595/1 

 2115/1 1192/1 کاردانی   کارشناسی

 1159/1 4519/1 5152/1 2114/1 کارشناسی ارشد   دکتری ربقط پایین
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هاست. همچنین این  گزینی نسبی آ    در نتیجط جدایی
های  دهد کط میزا  همجواری فضایی ربقط شاخص، نشا  می

گیرد اما بط  کمتر شکل می  مختل  تهصیلی کم است   خوشط
رور نسبی، میزا  خوشط بندی مطلق ربقط ابتدایی   راهنمایی 
  همچنین ربقط متوسن   پیش دانشگاهی بیشتر از سایر 
ربقات بوده کط بط معنای همجواری بیشتر این ربقات از  هاظ 

 .فضایی است

 بین مجاورت و نزدیکی متوسط (شاخص4-2

پایین بود  بسیار زیاد شاخص مجا رت  گروه : یک اعضای

دهنده این است کط هر سط ربقط شغلی ا زام   تمایلی  نشا 
  برای سکونت در کنار ایضای گر ه خود   در نتیجط

ی ربقات   گزینی ندارند. این شاخص تقریباً برای همط جدایی

است   بسیار بط صفر  1بوده   چو  کمتر از تهصیلی برابر 
دهد کط ایضای این ربقات، در مقایسط  نزدیک بوده، نشا  می

با دیگر افراد از هما  ربقط، نزدیکتر بط یکدیگر اقامت دارند   
 ها شکل نگرفتط است. گزینی بین آ  جدایی

شاخص تنزل فاصلط  فاصله: تنزل ( شاخص4-3

دهد ایضای  ر است کط نشا  میبرای ربقط باال نزدیک بط صف
گزینی ندارند اما ایضای ربقط پایین شغلی با  این ربقط جدایی

گزینی نسبتاً باالیی دارند. ربقط ابتدایی    جدایی 2151/1میزا  
گزینی متوسن هستند اما بریک   راهنمایی دارای انز ا   جدایی

ربقط کارشناسی ارشد   دکتری   همچنین ربقط کاردانی   
ها شکل  گزینی برای آ  شناسی هیچ گونط انز ا   جداییکار

 نگرفتط است.

 
 

 شغلی   تهصیلی های گر ه بندی بعد خوشط های شاخص مهاسبط .5جدول 

 

 
ای  ، ربقط شغلی باال د  ا گوی خوشط4براساس شکل 

بسیار پر جمعیت را از مرکز بط سمت شمال منطقط   ا گوی 
ای بسیار کم جمعیت را در مرکز منطقط متمایل بط جنوب  خوشط

مهد ده شهر اصفها    اند. ا گوی ا ل شامل  بط  جود آ رده
های مهمود آباد   برخوار غربی   همچنین خوشط د م  دهستا 

های زازرا ، گلستا ، اشترجا ، گرکن شما ی،  شامل دهستا 
سهر فیر زا ، دیزیچط   گرکن است. در ربقط شغلی متوسن نیز، 
چهار دهستا  صادقیط، خرم ر د، اشترجا    گلستا  بط صورت 

ای بسبار پرجمعیت را شکل  ا گوی خوشطمتوا ی   پشت سرهم  
اند   در مقابل در شرق منطقط، د  دهستا  سیستا    قهاب  داده

ای بسیار کم جمعیت را بط  جود آ رده  شما ی ا گوی خوشط
 ر ااست. نکتط حائز اهمیت در این نقشط، همجواری دهستا  زی

 
ی کوه کط در ربقط شغلی بسیار کم جمعیت بوده، با چهار دهستان

تواند  ی بسیار پرجمعیت قرار دارد کط این می کط در خوشط
گزینی این د  بخش را تشدید کند. در مورد ربقط شغلی  جدایی

ای بسیار پر جمعیتی  جود  پایین، در شرق منطقط، ا گوی خوشط
دارد کط شاید نشا  از   عیت بد اقتصادی   ما ی این پهنط 

های  طقط، دهستا کط در بخش غربی من فضایی دارد، حال آ 
ای بسیار کم جمعیت  صادقیط، جوزدا    خرم ر د ا گوی خوشط

ربقط شغلی پایین بط  جود آمده کط همگی نشا  از یدم برابری 
گزینی بین بخش غربی   شرقی منطقط دارند.  جود    جدایی

تعداد کم افراد با ربقط شغلی پایین در دهستا  برآ  جنوبی در 
ای قابل  ربقط شغلی پایین مذکور، نکتط پیرامو  پهنط پرجمعیت

ریزی است تا از شدت گرفتن  توجط   در  من مورد نیاز برنامط

طبقات 

 شغلی
 تنزل فاصلهشاخص  شاخص مجاورت بندی مطلق شاخص خوشه طبقات تحصیلی

 ربقط باال
 بی سواد

1999/1 
1154/1 

1115/1 
1115/1 

1214/1 
1215/1 

 2119/1 1115/1 9559/1 ابتدایی   راهنمایی

ربقط 
 متوسن

 متوسطط   پیش دانشگاهی
5211/1 

5212/1 
1115/1 

1115/1 
9952/1 

5192/1 

 1221/1 1115/1 1151/1 کاردانی   کارشناسی

ربقط 
 پایین

 1194/1 2151/1 1111/1 1115/1 1191/1 4199/1 کارشناسی ارشد   دکتری
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ها در سطح منطقط کاستط شود.  این نابرابری

 Getis Ord-Gi شاخص از استفاده با شغلی  ربقات از یک هر دا  های  کط بندی خوشط تهلیل .4شکل 

 منطقط جنوب   شمال در سواد بی ربقط ،2 شکل بر اساس
 را پرجمعیت   جمعیت کم های خوشط ترتی  بط شهری ک  
 این گزینی جدایی   ها نابرابری از نشا  کط دهند می نشا 

 منطقط شرق از هرچط کلی رور بط. است یکدیگر از ها دهستا 
 بط سواد بی پرجمعیت های خوشط ر یم، می پیش غرب سمت بط

 های قسمت در تنها. شوند می تبدیل جمعیت کم های خوشط
زازرا  اشترجا ، شما ی، گرکن های دهستا  در منطقط مرکزی

 شکل راهنمایی   ابتدایی ربقط پرجمعیت خوشط یلیا ماربین  
 قسمت در تنها دانشگاهی پیش   متوسطط ربقط. است گرفتط
 دیگر در   داده شکل را پرجمعیت خوشط منطقط، غربی جنوب
 در. اند نیا رده  جود بط را خاصی ا گوی منطقط های قسمت
 بط مرکز در پرجمعیت خوشط 5 کارشناسی   کاردانی ربقط
 کم خوشط یک   دارد  جود غربی جنوب در   شمال سمت
 شما ی، گرکن های دهستا  شامل منطقط مرکز در نیز جمعیت

(Getis-Ord-Giهای شغلی با استفاده از شاخص گتیس ارد جی آی) های داغ گروه تحلیل لکه

شغلی پایینگروه  گروه شغلی متوسط

گروه شغلی باال  ها شکلراهنمای 



41                      1991 بهار، 9)سری جدید(، پیاپی  2، شماره سومریزی توسعط کا بدی، سال پژ هشی برنامط –نشریط یلمی 

   گرکن دیزیچط، گلستا ، زازرا ، اشترجا ، سهر فیر زا ،
 نسبی فقدا    دارند قرار هم همجواری در کط دارد  جود نورآباد
 بسیار اخت ا. دهند می نشا  منطقط مرکز در را ربقط این

   شما ی بخش در دکتری   ارشد کارشناسی ربقط در زیادی
 بسیار ی خوشط کط دارد  جود شهری ک   منطقط جنوبی

 بسیار  خوشط   شمال سمت بط مرکز از را پرجمعیت   پرجمعیت
 تشکیل را جنوب سمت بط مرکز از را جمعیت کم   جمعیت کم

موارد فوق بط صورت یلت   معلول نیز قابل تهلیل  داده است.
های کط سطح باالتری از نظر تهصی ت  است زیرا در مهد ده

شهری  آموزشی را دارا هستند )اغل  مرکز   شمال منطقط ک  
اصفها (، موقعیت شغلی بهتری را نیز دارند   بر یک  نواحی 

تری  موزشی در سطح پایینکط از  هاظ سطح تهصی ت آ
شهری  هستند )اغل  شرق   شمال شرقی منطقط ک  

 دهند. تری را نیز نشا  می اصفها ( موقعیت شغلی پایین

(Getis-Ord-Giهای تحصیلی با استفاده از شاخص گتیس ارد جی آی) های داغ گروه تحلیل لکه

سواد گروه بی ابتدایی و راهنماییگروه 

گروه متوسطه و پیش دانشگاهی  گروه کاردانی و کارشناسی

گروه کارشناسی ارشد و دکتری   ها  شکلراهنمای 
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 Getis Ord-Gi شاخص از استفاده با تهصیلی ربقات دا  های  کط بندی خوشط تهلیل .5شکل 

 گیری بحث و نتیجه
اجتمایی یکی از مو ویاتی است کط  -گزینی فضایی جدایی
تواند در صورت یدم شناخت از آ ، موج  افزایش شکاا  می

 -های مختل ، افزایش نابرابری   نایدا تی فضایی بین گر ه
اجتمایی، قطبی شد  منارق   اخت ا کیفیت زیست   در 

های خاصی بط امکانات  یدم دسترسی گر هنهایت دسترسی   یا 
  خدمات شود. جهت پاسخ داد  بط پرسش ا ل، یعنی میزا  

شهری  های شغلی   تهصیلی در منطقط ک   گزینی گر ه جدایی
گزینی، یعنی  بعد جدایی 4شاخص  14اصفها ، با استفاده از 

ای شد  مورد  برابری، افشا)در معرض گذاری(، تراکم   خوشط
های مختل  نشا  دادند کط در کل   اقع شدند   شاخصمهاسبط 

این منطقط، همگنی نسبی را داراست کط خود نشا  از کم بود  
های مورد  گزینی در این منطقط براساس گر ه میزا  جدایی

بررسی دارد. در بین ربقات مختل  شغلی   تهصیلی، ربقط 
 رتبط   مدیرا    گذارا ، مقامات یا ی شغلی باال)قانو 

متخصصا (   ربقط تهصیلی کارشناسی ارشد   دکتری، 
دهند کط بایث  گزینی بیشتری را در سطح منطقط نشا  می جدایی

ها  نسبت بط سایر ربقات است. مورد اخیر با  انز ای نسبی آ 
گزینی  کند جدایی ( کط بیا  می5119های مارسینسزاک) یافتط

 همخوا  است. فضایی با اکتساب آموزشی رابطط معکوس دارد، نا
گیری ا گوهای  جهت پاسخ بط پرسش د م، یعنی شکل

شهری اصفها  براساس توزیع  فضایی خاص در منطقط ک  
های یمده شغلی   تهصیلی، از ر ش  ری  مکانی    گر ه

جی آی  -های دا  براساس شاخص گتی  ارد همچنین  کط
ات های نشا  داده شده، از نظر ربق استفاده شد کط برربق نقشط

تری را دارا هستند  شغلی، شمال   جنوب منطقط   عیت مناس 
های شرقی   عیت بسیار نامناسبی را دارند بط  گاه اما سکونت

ای کط یمده تمرکز   خوشط ربقط شغلی پایین در این بخش  گونط
دهد اما  گزینی فضایی را نشا  می از منطقط قرار دارد کط جدایی

، د  قط  مخا   از  هاظ های مرکزی منطقط گاه در سکونت
  عیت شغلی در پیرامو  هم  جود دارند. از نظر ربقات 

تری را نسبت بط نیمط  تهصیلی، نیمط غربی   عیت مناس 
شرقی منطقط داراست اما همچنا  در مرکز تعار ات   

های قابل توجهی  جود دارد کط  ز م بررسی   توجط  نابرابری
شاید یکی از دالیل این امر، سازد.  بیشتر را الزم    ر ری می

  یا نقاط شهری قدرتمندتر  -قرارگیری تعداد کمتر نقاط شهری 
در سمت شرقی مهد ده،    -از  هاظ ایفای نقش   یملکرد 

شهری است کط  تمرکز بیشتر آ  در مرکز   غرب منطقط ک  
ها   بط تبع  بایث  جود خدمات   امکانات بیشتر در آ  مهد ده

های شغلی باال   تهصیلی مقارع باالتر در  گر هتمرکز بیشتر 
  مجا رت نقاط شهری آ  شده است. اما بط رور کلی مهد ده

دهستا  برخوار غربی   مهمود آباد هم از  5شهر اصفها    
دهستا   9تر       هاظ شغلی   هم تهصیلی،   عیت مناس 

تری  سیستا ، گرکن شما ی   سهر فیر زا    عیت نامناس 
های منطقط دارند کط بایث تمایز    گاه بط سایر سکونتنسبت 
ها شده است، در نتیجط ا گوهای متفا ت فضایی  گزینی آ  جدایی

ای یا بط  ها ا گوهای خوشط گاه شکل گرفتط کط در بعضی سکونت
د یل تمرکز زیاد آ  ربقط   یا  جود جمعیت کم ربقط مذکور در 

حا ر نیز با  های پژ هش ها شکل گرفتط است. یافتط آ 
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گزینی فضایی    کند جدایی ( کط بیا  می5119) گیری ژائو نتیجط
ها از  گذاری بط سب  آ ، توزیع نابرابر خدمات یمومی   سرمایط

های  مرکز بط پیرامو  ر  بط افزایش خواهد بود   همچنین یافتط
کنند ا گوی تقریباً  ( کط بیا  می5119اسپوک   بوگادی )
کرده  جود دارد کط از  های تهصیل زیع گر همتهدا مرکزی از تو

تناس   مرکز منطقط بط سمت پیرامو  در حال کاهش است   بط
 یابد، تطبیق دارد. آ  نیز کیفیت زندگی   سکونت کاهش می

های تهصیلی  های گر ه گزینی   تفرق جهت کاهش جدایی
هایی همچو  تأسی    توا  با فراهم آ رد  زیرساخت می

انات الزم آ  از نظر فیزیکی   یلمی، امکا  دانشگاه   امک
های مهر م بط آ   گاه گسترش یلم   دسترسی برخی سکونت

تری را در  را فراهم آ رد تا ربقات تهصیلی یا یط، توزیع متعادل
سراسر این منطقط داشتط باشند. همچنین با تأسی  برخی 

های یلم  های  ابستط بط دانش   همچنین پارک صنایع   شغل
گاه،   های هر سکونت ها   پتانسیل فنا ری متناس  با ظرفیت  

زمینط بهبود کیفیت شغلی   ر ایت ساکنین، بط خصوص 

دانشجویا  دارای تهصی ت دانشگاهی را فراهم آ رد تا از 
های موجود کاستط شده   فضای منطقط بط همگنی بیش  تفرق

  از پیش سوق پیدا کند   از بط  جود آمد  نظام کاستی 
ربقاتی جلوگیری شود   در نهایت از تمرکز تمامی امکانات   

 خدمات در شهر اصفها    تک قطبی ماند  آ  پرهیز نمود.

های اجتمایی بیشتری را  توا  گر ه در مطا عات بعدی می
های  از نظر قومی، فقر، مهر میت اجتمایی، مهاجرت، فعا یت

بررسی قرار داد  ر زانط   ... در چندین د ره زمانی مختل  مورد
تری از   عیت اجتمایی بدست آید  کط هم شناخت بهتر   دقیق

گزینی در منطقط    هم بتوا  نهوه تغییر میزا  جدایی
شهری کشور را در  شهری اصفها    سایر منارق ک   ک  

رول زما  مشخص کرد. همچنین در صورت  جود منابع 
اکنش خطوط تلفن تر   جدیدتر مث ً براساس تر ای دقیق  داده

های  جایی (، جابطGPSیابی جهانی) همراه، سیستم موقعیت
گزینی را حتی  توا  انواا جدیدتری از جدایی اتومبیل   ...، می

 های مختل  مطا عط نمود. های ر زانط گر ه در فعا یت
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