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مقدمه
 ،2030 سال در شودیم ینیبشیپ .افتندی سکونت شهرها در نیزم ةکر تیجمع نیشتریب بار،نینخست یبرا ،2008 سال در

 در ،یشهر تیجمع رشد نیا تمام باًیتقر .برسد جهان تیجمع کل درصد 60 حدود یعنی نفر اردیلیم 9/4 به یشهر تیجمع
 شدنیشهر روند در. (5 :2007 ملل، سازمان جمعیت صندوق) افتاد خواهد اتفاق توسعهحالدر یکشورها یشهرها

 شیافزا روزروزبه ،توسعه یاجتماع و یاقتصاد محرک یموتورها عنوانبه یشهر یهالیپتانس یارتقا به ازین ،یجهان
 و ساختار که یموانع است یضرور توسعه، جادیا در شهرها ةبالقو نقش ییشناسا منظوربه. (104 :2011 فتوسا،) ابدی یم

 موانع نیا از یکی ،یشهر ینیگز ییجدا .برداشته شوند انیاز م ،دارندیمباز متعادل ةتوسع و رشد یارتقا از را شهرها قالب
 مسئله نیا (.43 :2001 بشر، اسکان )سازمان کندیم تیتقو توسعهحالدر یکشورها در را یاجتماع تیمحروم رایز ؛است
 یزیربرنامه در مسائل نیترمهم از یکی .است بودهجوامع مختلف  محققان از یاریبس دغدغة گذشته، سال پنجاهدر 

 درنظر یشهر موفق یزیربرنامه در دیبا یمسکون ینیگز ییجدا .ستاشهره بر آن آثار و یمسکون ینیگز ییجدا ،یشهر
 (.75 :2005 تیلور، و اندرسون) شود گرفته

 یسازوکارها به که ینژاد -یقوم و یدرآمد ینیگز ییجدا مانند ؛دارد وجود یشهر ینیگز ییجدا از یمختلف انواع
 آلدهیا کامالً ینواح در مسکن تصاحب ییتوانا محققان، از یبعض .(104 :2011 فتوسا،) دارد یبستگ شهر کی در موجود

 ،عالوهبه .است بوده ضیتبع حاصل ینیگز ییجدا معتقدند گرید یگروه .دانندیم ینیگز ییجدا لیدل نیترمهم را
 یسازگار یبرا یکمتر فرصت شود یم موجب مسئله نیا و دارد دنبال به را کیتفک و ینیگز ییجدا ،تیاقل یریپذ بیآس

 است معتقد 1لسونیو (.4 :2009 دیجونی،) دانندیم ینیگز ییجدا عامل را یاجتماع ییجبرگرا یاعده .باشد داشته وجود
 تمام اگر یحت .ستین ینژاد یهاضیتبع از یناش تنها فقر ،یو نظر بقاطم دارد. ینژاد -یقوم یاشهیر ،ینیگز ییجدا
 از یساختار موانع نکهیا مگر ،دابیینم بهبود اساساً ریفق پوستاناهیس تیوضع ،شوند حذف امروز تا ینژاد یهاضیتبع
 یهاموضوع و باال مسائل جمله از مسائل یاریبس با ،ینیگز ییجدا سنجش (.13 :1978 لسون،یو) شودبرداشته  انیم

 یچارچوب آوردنفراهم منظوربه پژوهش نیا انجام .دارد ارتباط ها فرصت و هاتوقع ها،انتظار رفتار، و عمل طرز ،ینابرابر
 (.15 :2006 )هاتچنز، است مؤثر و دیمف هااستیس ریتأث و یریگمیتصم ندیفرا در ،جینتا لیتحل و هیتجز یبرا

 آثار به توانیم آن یریگ اندازه با و است هشد نییپا طبقات شیدایپ و فقر دیشد تمرکز موجب ،یکیاکولوژ ینیگز ییجدا
 ،ینواح بعضی دهد می نشان مختلف های مکان در یتجمع متنوع توزیع (.334 :1990 ی،)مس برد یپ ینیگز ییجدا یاساس
 اثر یشهر خدمات یفیتک در است ممکن یتیجمع های گروه از مختلف نسبت و سهم ند.دار اقلیت از یشتریب سهم

 آثار ،جوامع نیب روابط ،یشهر یهامشکل و هاتیمحدود همة از دیبا زانیربرنامه (.18 :2006 )هاتچنز، گذاردب
 ینیگز ییجدا یبرا لیدل نیچند .باشند داشته یآگاه ،شدهیزیر برنامه جوامع آن افراد و مردم بر یشهر یزیر برنامه
 ،نژاد و تیقوم که شودیم تمرکز یعامل بر ،پژوهش نیا در (.75 :2005 تیلور، و اندرسون) دارد وجود یشهر یکیاکولوژ

 یهاروش نیپرکاربردتر از ،تکاب در یکیاکولوژ ینیگز ییجدا زانیم سنجش منظوربه پژوهش نیا .است آن کنندةنییتع
 دةیپد شناخت ،کار نیا از هدف .کند یم استفاده ریاخ دهة چند در یگروهتک یشهر یکیاکولوژ ینیگز ییجدا سنجش

 بیترک لیدلبه ،پژوهش نیا در منتخب شهر .است آن یریگ اندازه یهاروش نیهمچن و یشهر یکیاکولوژ ینیگز ییجدا
 به ،باال اهداف نیمأت برعالوه پژوهش نیا .است پژوهش اهداف یبرا یمناسب یمورد نمونة کرد، و ترک قوم دو

 :دهدیم پاسخ زین ریز یاساس یها پرسش
 است؟ شده منجر شهر نیا در یکیاکولوژ ینیگز ییجدا به ،تکاب در ینژاد -یقوم تنوع ایآ .1
 است؟ قدرچ ینیگز ییجدا مختلف یهامدل از استفاده با ،تکاب یشهر یکیاکولوژ ینیگز ییجدا زانیم .2
 

نظریمبانی
 سازوکارهای ،یکیاکولوژ هایتحول دارند. توسعه به یلتما بلکه ؛یستندن ها نقشه یرو تحرک یب یها نقطه فقط شهرها

                                                                                                                            
1. Wilson 
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 یاکولوژ یندهایفرا دارد. یاربس یرتأث نیز هاآن ةتوسع و رشد در که گیردیدربرم را شهرها یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع
 گزینی ییجدا و یتجمع رشد و مهاجرت ی،شهر طبقات ییجا هجاب یک،اکولوژ هجوم و یتوال مانند شهرها یاجتماع

 اساسبر ،اسکان محل انتخاب .(1 :1379 ی،)حق گیرد یم صورت یمال یدرآمدها و یتقوم فرهنگ، برحسب ،ها گروه
 ،سکونت محل انتخاب در کنندهنییتع عناصر به توجه با .دشویم انجام یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا و نژاد مذهب، درآمد،
 داشته یشتریب درآمد و قدرت که شود یم برنده یگروه ،انیم نیا در د.شو یم جادیا رقابت یشهر یهاگروه انیم همواره
 هایگروه ،اساساینرب .شود یم منجر یگرد یگروه از یگروه یکیاکولوژ گزینی ییجدا به ،یگروه یهارقابت ةیجنت باشد.

 را یامحله یا منطقه و یندآمی هم گرد یکسان یمذهب اعتقادات و ، نژادبرابر یاقتصاد ،یاجتماع هاییگاهپا با مختلف
 یکیاکولوژ یتوال و هجوم عنوان با آن از که گزینی جدایی ینا .(31 :1365 یی،)شکو کنندیم انتخاب خود سکونت برای

 افراد از یاندک تعداد ،مرحله نیا در نفوذ: .1 :از نداعبارت خالصه طوربه که ردگیمی صورت یمراحل یط ، اغلبشود یم یاد
 ؛شوندیم شهر از یامنطقه وارد ،اندمتفاوت مردم شتریب با یزبان و یمذهب ،ینژاد ،یقوم نظر از که ییهاادهوخان و
 یتعداد قبالً که شوندیم وارد شهر از یامنطقه به ،گروه همان افراد و هاخانواده از یادیز تعداد ،مرحله ینا در هجوم: .2
 شده،اشغال ةمنطق در اقامت و مهاجرت ةادام ،مرحله ینا در :یتتثب .3 ؛اند کرده اشغال شانگروههم یهاخانواده و افراد از
 یهاخانواده تعداد شدن:توده و تراکم .4 ؛دهد یم یدائم اقامت و تاثب حالت ،شهر یک در مهاجمان کوچک ةجامع به

 .(36 :1365 یی،)شکو شود یم افزوده هاآن تعداد به روزروزبه بلکه ،شود یم یتتثب تنهانه مهاجم
 یمتعدد هایروش است. بوده بحث مورد یموضوع ،گزینی جدایی درست اندازة آوردن دست به گذشته، دهة چند در
 در نیز یمتعدد های پیشرفت و گیرندمیدربر را متنوعی های حوزه که دارند وجود یشهر گزینی جدایی سنجش برای

 پرکاربرد یاربس بعضی .اند مانده یباق ییرتغ بدون بعضی و اند شده تر کامل بعضی است. داده یرو گزینی جدایی سنجش
 .هستند مقیاسکوچک دیگر گروهی و مقیاس بزرگ گروهی .دارند محدودیت کاربرد ینةزم در دیگر گروهی و هستند
 دارد ییبمعا و ها مزیت ،روش هر .اندیچیدهپ های فرمول و ها محاسبه یدارا بعضی و دارند آسان یاربس های محاسبه بعضی

 و یقوم های گروه تمرکز که در آن، کرد یداپ توسعه و رشد یکاآمر در گزینی جدایی های شاخص .(2 :2009 دیجونی،)
 آثار در، 1920دهة  ابتدایاز  توانمی را هانگرانی این شواهد کهطوریبه ؛داشت همراهبه را مدتی طوالنی نگرانی ،ینژاد

 هایشاخص از استفاده و توسعه ،یکاآمر در (.8 :1925 ،دیگران و پارک) دکر مشاهده شیکاگو مکتب متعدد و متنوع
 از کمی تعداد ،1940 دهة از است. مرتبط یکاییآمر -یقاییآفر زاییجدایی هایسیاست به ایاندازه تا ،گزینی جدایی

 از مطلق تفاوت هایشاخص ،1سنتی دلتای مانند ؛کردند ارائه را یکیاکولوژ گزینی جدایی گیری اندازه های روش ،محققان
 و 1980 هایهده در .(125 :1994 ین،)ر 1954 سال در 3بل گذاریمعرضدر های شاخص و 1955 سال در 2دانکن
 گزینی جدایی گیری اندازه های روش (1981) 6جاکوبس و (1983) 5مورگان (،1993) 4وانگ مانند آمریکایی محققان ،1990

 ینا ،خالصه طور به .دادند بسط موجود، یکیاکولوژ گزینی جدایی سنجش های روش یلتکم یا اصالح برای را ییفضا
 از ای مجموعه طول در ناموزون صورتبه گروه یک آیا .1 :شودمی گرفته کار به مسئله دو ینا تعیین منظور به ها شاخص
 مشابهی فضایی توزیع ،گروه دو آیا .2 شده است؟ یعتوز (شهریمادر ای ناحیه یآمار مناطق طول در) ییفضا یواحدها

خوشه و تمرکز تراکم، ،مواجهه برابری، بعد پنج براساس معموالً ،یکیاکولوژ گزینی جدایی شدةشناخته های شاخص ؟دارند
 ،(2001) 8چننزها و (2000) 7آپریسیو ،(1988) دنتون و مسی جمله از یمحققان و یسندگاننو شوند.می بندیتقسیم ،بندی

 در .(2 :2008 آپریسیو،) دادند انجام هایی پژوهش ،یکهر مزایای و امکانات ها،فرمول ،گزینی جدایی ةیخچتار زمینة در
 در (2009) بولت گیدئون د.وش می اشاره زمینه ایندر  یخارج و یداخل هایپژوهش از ای پاره به خالصه طوربه ،اینجا

                                                                                                                            
1. The classic Delta  
2. Duncan  
3. Bell 
4. Wong 
5. Morgan 
6. Jakubs 
7. Apparicio 
8. Hutchens 
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 پنج در را یمسکون گزینی جدایی ،«اروپایی شهرهای در قومی هاییتاقل یمسکون گزینی جدایی پیکار» عنوان با ایمقاله
 یاصل علت ،نهایتدر و کرد مطالعه یقوم هایاقلیت زمینة در سوئد( و هلند آلمان، فنالند، ین،)اوکرا ییاروپا کشور
 هاییشهر به یتوجه بی و مسکن حوزة در ویژه به ،یدولت نادرست هایسیاسترا  کشورها ینا در یقوم گزینی جدایی

 و یاجتماع سازیقطبی» در ،(2001) لین وچائوجی .کرد عنوان ییاجرا هایطرح و هایاستس در گزینی جدایی ةپدید
 هعمد طور به که -فقیر طبقة یعنی ،متضاد اجتماعی طبقة دو وجود پکن در کرد بیان «پکن شهر در گزینی جدایی

 گزینی جدایی آن تبعبه و فقیر و ثروتمند یسکونت قطب دو یجادا موجب ،ثروتمند طبقة و -نداییروستا مهاجران
 مهاجرت و یخارج یممستق گذاری سرمایه شهر، یکارکرد ساختار ییرتغ عامل سه یو است. شده ییفضا -یمسکون

( 2009) سماناسن و ستی پژوهش در .شماردمیبر یطشرا ینا وجودآمدن به در یاصل عوامل از را شهر به روستا از گسترده
 دو بین فضایی گزینی جدایی که شد بررسی وضوعم این ،«گزینی جدایی هایشاخص و قومی هاینابرابری» عنوان با

 تبعیت نژادی گروه دو این درآمدی گزینی جدایی از ندازها چه تا ،آمریکا شهرهای در انپوستسفید و انپوستسیاه گروه
 آمریکا شهرهای در گزینی جدایی عامل تنها ،نژادی -قومی درآمدی نابرابری هرچند داد نشان پژوهش این نتایج .کند می

 هایگروه فضایی گزینی جدایی» عنوان با( 1995) هارسمن پژوهش در .دارد زمینه این در توجهی شایان نقش ،نیست
 نژادی -قومی نوع دو در ،فضایی گزینی جدایی نظر از ،سانفرانسیسکو و استکهلم مادرشهری ناحیة دو ،«جمعیتی و قومی

 از ،گزینی جدایی لحاظ به شهری ناحیة دو این متعدد های تفاوت بیان ضمن وی .شدند مقایسه و بررسی ،ساکن خانوار و
 سال در داوکینز .کند می یاد گزینی جدایی در مؤثر عوامل عنوانبه ،ساکنان جمعیتی های ویژگی و اقتصادی درآمد وضعیت

 ،جینی ضریب از ستفادها با ،«آمریکایی مادرشهرهای در سفیدان و سیاهان گزینی جدایی فضایی الگوی» ةمقال در ،2006
به جینی ضریب تکنیک از نهایت،در او .کرد مطالعه آمریکایی مادرشهر 237 در را آن الگوهای و گزینی جدایی وضعیت

 شتریب داد نشان (2006) ریم و بروخ پژوهش .کرد یاد گزینی جدایی ةجانب همه بررسی برای مفید و مناسب یبستر عنوان
 سنجش کاربرد ،GIS توسعة شروع در .ندارند یلیتما ،است تیاقل در آنجا در شانقوم که ییهامحله در یزندگ به مردم
 S-plus یآمار افزارنرم و Arcinfo کامل افزارنرم از استفاده با ،1998 سال در 1نگچا توسط ییفضا ینیگز ییجدا

 گرفته کاربه یتیجمع یهاداده محاسبة یراب S-plus و ییفضا اطالعات محاسبة منظوربه Arcinfo بود. زیآمتیموفق
  .شد

 عنوان با رهنما پژوهش به توانمی میاندراین ؛ندارد چندانی سابقة ،گزینی جدایی زمینة در هاپژوهش ،ایران در
 و 1275 مختلف زمانی دورة دو او .کرد اشاره «مشهد شهر قدیم بافت :مورد ،شهری مکانی –فضایی گزینی جدایی»

 گرفت نتیجه درنهایت و کرد مطالعه مختلف زمانی مقطع دو در «گزینی جدایی» و «تشابه نبود» شاخص دو با را 1370
جدایی ةمطالع اجتماعی: نابرابری و فضا» ةمقال در افروغ .ندمؤثر و کارا بسیار گزینی جدایی سنجش در ،شاخص دو این

 عوامل نظری بررسی بهاز طریق بند اثباتی و آزمون تجربی،  ،«تهران مسکونی هایمحله در فقر تمرکز و فضایی گزینی
 از که یدرس یجهنت ینبه ا وا پرداخت. جرم فرهنگخرده گیریشکل بر آن آثار و فقر تمرکز و فضایی گزینیجدایی بر مؤثر

 سواد، و سن کنترلی متغیرهای و شهر جنوب ةمحل در سکونت اجتماعی، -اقتصادی پایگاه مستقل متغیرهای نایم
 )با سن و (47/0 استاندارد ضریب )با شهر جنوب ةمحل در سکونت به متعلق ،کنندگیتبیین قدرت معنادارترین و بیشترین
 ،«تهران شهر در سکونتی گزینی جدایی چگونگی» عنوان با پژوهشی درآزاده اعظم است. (18/0 استاندارد ضریب

 هایگروه مکانی -فضایی گزینی جدایی ،پژوهش این در وی .کرد مطالعه را تهران در سکونتی گزینی جدایی چگونگی
 مختلف های   پایگاه تفکیک ،درنهایت و بررسی گوناگون آماری هایشاخص از استفاده با را اجتماعی -اقتصادی مختلف

 .کرد ییدأترا  مناطق برحسب آن ابعاد و اجتماعی

 

 پژوهشروش

 یکیاکولوژ ینیگز ییجدا یریگ اندازه روش نیچند ةدربردارند حاضر پژوهش ،قیتحق یها پرسش به ییپاسخگو منظوربه

                                                                                                                            
1. Chong 
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 ،روش هر .ردیگیبرمدر را ینیگز ییجدا ةدیپد نةیزم در و دنتون یمس بعد چهار ،هاروش نیا نیهمچن .است یگروهتک
 را یساختار یریگ اندازه یهاوهیش همة .اندشده یطراح ینیگز ییجدا سنجش ظورمنبه که دارد ینیمع و مشخص فرمول

 برنامة نیا .است دهکر یطراح را آن ویسیآپر که دیسنج 1ینیگز ییجدا لگریتحل یکاربرد برنامة از استفاده با توانیم
 .ندارد ازین Mapinfo و Arcinfo مانند GIS افزارنرم نوع چیه به ،ییفضا یهافیتوص محاسبة یبرا ،یکاربرد
 زبان در و کند هیته را اطالعات دیبا کنندهاستفاده ،نیبنابرا ؛کندینم یبانیپشت اطالعات از هبرنام نیا ن،یهمچن
 ةمرحل سه شامل ،افزارنرم نیا در ها محاسبه .(1 :2008 آپریسیو،) دهد توسعه  Microsoftدر طیمح در #c  یسینو برنامه
 است: ریز یاساس
 ؛است یشهر ینواح در گروه هر تیجمع شامل که اطالعات جدول لیتشک 

 ؛هاشاخص یهافرمول یریگکاربه 

 یخروج یهالیفا جینتا از گرفتنیخروج (مانند یمتن یهالیفا txt ...و). 

 

 
پژوهشندیفرانمودار.1شکل



 
ینیگزییجدالگریتحلافزارنرمدرهاشاخصمحاسبةنحوة.2شکل

                                                                                                                            
1. Segregation Analyzer 
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 است: الزم اطالعات دسته دو ،حاضر پژوهش انجام یبرا


 یتیجمع-یآماریهادادهواطالعات(الف

 اشتغال ل،یتحص تیوضع سواد، سن، جمله از ،یفرد و یشخص اطالعات از یمتنوع ةمحدود ،یتیجمع -یآمار یهاداده
 .است ازین مورد ینژاد -یقوم یهاداده و اطالعات فقط ،هدف به توجه با پژوهش نیا در که ردیگیبرمدر را و...



 (یمکان)ییایجغرافیهادادهواطالعات(ب

 اطالعات یحاو 1یهالیفاپیش .شود یم هیته نظر مورد سال یتیجمع اطالعات همان براساس زین ییایجغراف اطالعات
 اطالعات محاسبة در ند،ایمساح یوکتورها یحاو که هالیفاپیش نیا کرد. هیته دیبا را ییایجغراف و یکیکارتوگراف

 تفکیک به ،تکاب محدودة کلپژوهش،  آماریجامعة  روند.یم کاربه ینیگز ییجدا یهاسنجش از یبعض یبرا و یفیتوص
 از استفاده با که است یتقوم تفکیک به شهر ینا در ساکن یخانوارها کل و GIS های نقشه قالب در یآمار های حوزه
 د.وشمی یبررس پژوهشگران میدانی بازدیدهای و ها برداشت و تکاب جامع طرح و آمار مرکز های داده

 

مطالعهموردمحدودةمعرفی
 ،تکاب در تحول ترینمهم .دارد قرار غربی آذربایجان استان یشرقجنوب در و است هکتار 4/704 حدود ،تکاب وسعت
 صورت ابعاد تمام در توسعه برای که است یزراع هایزمین و هاباغ یبتخر و ایدامنه اراضی در شهر یزیکیف ةتوسع

 1375 سالةده دورة یط ،1385 سال اطالعات و آمار براساس .بود نفر 44،042 تکاب جمعیت ،1385 سال در .است گرفته
 ینةزم در را باالیی رشد 1375تا  1365 هایسال در که تکاب .کردند مهاجرت تکاب به نفر 6،416، درمجموع 1385تا 

 سال سرشماری بقاطم .(15 :1390 تکاب، شهر جامع )طرح شد مهاجرفرست 1385تا  1375 ایهسال در ،داشت یتجمع
 کمتر شدت با شهر ینا فرستیمهاجر روند ةادام که (1390 ایران، آمار )مرکز شد نفر 44،040 شهر این جمعیت نیز 1390

 یتوجه شایان اقتصادی های فعالیت ،شهر این یراز ؛است اقتصادی وضعیت، موضوع این ةعمد دلیل دهد.می نشانرا 
 .دارد یجوان جمعیتی ساختار ،شهر هدد یم نشان شهر جمعیت سنی هرم بررسی همچنین .دکن جذب را جمعیت تا ندارد

 دهد.می نشان تکاب در را یتیجمع هایتحول روند ،1 جدول



1385تا1355یهادورهدرتکابیتیجمعیهاتحولروند.1جدول

 شرح تیجمع )درصد(ساالنهرشدزانیممتوسط

1390- 1355  1390- 1385 1385-1375 1375- 1365 1365- 1355 1390 1385 1375 1365 1355 
 تکاب

5/1 3/0 3/0 7/2 8/9 44،040 44،042 42،569 32،694 12،855 

 رانیا آمار مرکز :منبع

  

 :کرد خالصه ریز موارد در توانیم را تکاب شهر یاجتماع عمدة مشخصات

 .هستند کرد و یآذر اقوام از یبیترک ،تکاب ناساکن:تیجمعیقومبیترک .1

 ،آن ساکنان از یگرید بخش زبان و یجانیآذربا یترک تکاب، یآذر ساکنان یاصل زبان:تیجمعیزبانبیترک .2

 .است یکرد

 انواع یریگکاربه یبرا شهر نیا ن،یبنابرا ؛است تکاب بارز یهایژگیو از ،یقوم تنوع گفت توانیم ،نیبنابرا
 نشان را مطالعه مورد ةمحدود ییایجغراف تیموقع ،3 شکل .شد انتخاب یشهر ینیگز ییجدا یریگ اندازه یها روش

 .دهد یم

                                                                                                                            
1. Shape files 
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مطالعهموردمحدودةییایجغرافتیموقع.3شکل

 
 نشان را (b) کرد و (a) ترک یعنی ،مطالعه مورد ةعمد قوم دو کیتفکبه ،تکاب یآمار یهاحوزه تیجمع 2 جدول

 شش و (a) ترک قوم به مطلق طوربه حوزه ده ،تکاب یآمار ةحوز 23 مجموع از ،شود یم مشاهده طورکههمان .دهد یم
 با غلبه ،حوزه سه در و (aab) ترک قوم با غلبه ،حوزه چهار در ،نیچنهم د.ندار تعلق (b) کرد قوم به ،مطلق طوربه حوزه
 در ساکن یقوم عمدة گروه دو و یآمار یهابلوک و هاحوزه ییفضا یپراکندگ ،5 و 4 یها شکل .است (bba) کرد قوم

 .دهدیم نشان کیتفکبه را تکاب

 
(b)کردو(a)ترکقومدوکیتفکبهتکابیآماریهاحوزهدرساکنتیجمعتعداد.2جدول

حوزهشمارةکلتیجمع(a)ترکقومتیجمع(b)کردقومتیجمعحوزهنوع
Aab 518 777 1،295 1 
Aab 171 1،536 1،707 2 
Aa 0 1،658 1،658 3 
Aa 0 1،406 1،406 4 
Aa 0 1،612 1،612 5 
Aa 0 1،719 1،719 6 
Aa 0 1،896 1،896 7 
Aa 0 1،792 1،792 8 

Aab 177 1،593 1،770 9 
Bba 1،604 687 2،291 10 
Bb 1،656 0 1،656 11 
Bb 1،981 0 1،981 12 
Bb 1،760 0 1،760 13 
Bba 1،908 477 2،385 14 
Bb 2،090 0 2،090 15 
Bb 1،937 0 1،937 16 
Bb 2،261 0 2،261 17 
Bba 1،769 442 2،211 18 
Aa 0 1،776 1،776 19 
Aa 0 2،327 2،327 20 

Aab 571 1،332 1،903 21 
Aa 0 2،257 2،257 22 
Aa 0 2،352 2،352 23 

نگارندگان و رانیا آمار مرکز :منبع



 

 

                    
تکابشهردریقومکیتفکبهیآماریهاحوزهتیموقع.5شکلتکابشهردریقومکیتفکبهیآماریهابلوکتیموقع.4شکل
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هاافتهیوبحث
 محدودة در تیجمع کل به نسبت قوم کی یبرا فقط را هاشاخص که هستند ییهایریگ اندازه ،1یگروهتک یهاسنجش

 یریگ اندازه بعد چهار که ندشد مطالعه ییهاشاخص ،پژوهش نیا در .(16 :2009 دیجونی،) رندیگیدربرم مطالعه مورد
 .شود یم ارائه مطالعه مورد ةمحدود در هاآن یبررس جینتا ،درادامه .دندربردار را دنتون و یمس ینیگز ییجدا



2یبرابربعد.1
 ینواح نمونه، عنوانبه ،یشهرمادر ةیناح ییفضا یواحدها طول در یتیجمع گروه چند ای کی عیتوز به یبرابر بعد

 یمادرشهر ةیناح ییفضا یواحدها در را گروه کی شینما شیوبکم ،یبرابر بعد یهاشاخص .دارد اشاره یسرشمار
 نشان را یشتریب ینیگز ییجدا ،ییفضا یواحدها نیا سرتاسر در گروه کی تیجمع ناهموارتر عیتوز .کند یم یریگ اندازه

 :از نداعبارت ینیگز ییجدا بعد نیا یریگ اندازه یهاشاخص (.3 :2008 آپریسیو،) دهدیم



 3ینیگزییجداشاخص.1.1

 ،شاخص نیا (.1955 ،دانکن) رودیم کاربه هنیزم نیا در که است یشاخص نیترمرسوم و نیپرطرفدارتر ،ینیگز ییجدا
 مندعالقه آن به ،یتیجمع محققان و شناسانجامعه از یاریبس که دارد درک قابل یریتفس و شرح و محاسبه یروان
 1 و 0 نیب ،شاخص نیا ارزش است. شده گرفته کاربه گذشته دهة چند در گسترده طوربه روش نیا ،نیبنابرا اند؛ دهش

 .است کامل ینیگز ییجدا یامعنبه کی شاخص و دهد یم نشان را طرفیب و عادالنه عیتوز ،صفر شاخص است.
 که است 8593/0 تکاب در کرد و ترک قوم دو هر یبرا شاخص نیا مقدار ،شود یم مشاهده 3 جدول در که طور همان

 .است شهر کل به نسبت ،قوم دو هر در باال باًیتقر ینیگز ییجدا وجود انگریب مقدار نیا


4یمرزیدسترسباینیگزییجداشاخص.1.2

کتاب  نیچند در ینیگز ییجدا شاخص بزرگ یهانقص کردند، ارائه را ینیگز ییجدا بعد پنج ،دنتون و یمس کهیهنگام
 نشده یریگ اندازه تیجمع ییفضا نظم که است کارآمد یامحدوده در فقط ،5تیجمع یبرابر محاسبة در IS .نددشارائه 
 .است 1 شاخص نیا مقدار شود، داده نشان گروه چند ای کی قیطر از ،مطالعه مورد ةیناح در ییفضا واحد هر اگر .است

 ؛است 1 انهمچن جهینت باشند، داشته وجود هم مجاور یواحدها در ،مختلف یتیجمع یهاگروه از یتعداد کهیدرصورت
 وجود با ،هم با مجاور مختلف ینواح در یتیجمع یهاگروه گر،ید عبارتبه ؛است نبوده محاسبه قابل مسئله نیا یعنی

 .دنده کاهش را ینیگز ییجدا سطح است ممکن که اندنشده سبهامح واحد یمرزها طول در هاانفعال و فعل داشتن
 سال در 6لیمور دارد. وجود مطالعه مورد ینواح یمرزها طول در ،یشخص و یانفراد آشکار انفعال و فعل کی ،درواقع
 یواحدها یمرزها طول در مختلف یهاگروه نیب ،بالقوه یهاانفعال و فعل ضبط یراب را IS(adi) شاخص ،1991
 و است طرفیب و عادالنه ،عیتوز دهد یم نشان 0 شاخص است. 1 و 0 نیب زین شاخص نیا ارزش .کند یم یمعرف یمساح

 ،افزار نرم در شاخص نیا مقدار ،شود یم مشاهده 3 جدول در طورکههمان .است کامل ینیگز ییجدا یامعنبه 1 شاخص
 نیا مقدار ن،یا وجود با .دهدیم نشان را قوم دو هر در ینیگز ییجدا وجود ،مقدار نیا که است 6656/0 قوم هردو یبرا

 است. IS شاخص از کمتردر آن،  ینواح نیموجود ب بالقوة یهاکنش درنظرگرفتن لیدلبه ،شاخص



                                                                                                                            
1. One group measures  
2. Dimension of Evenness 
3. Segregation index (IS) 
4. Segregation index with boundary access (IS[adj]) 
5. The evenness of population 
6. Morill 
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1مرزهاطولنظرگرفتندرباینیگزییجداشاخص.1.3
  

 بر تنها ،یقیحق یهاانفعال و فعل کهیدرحال ؛دهدیم انجام را یریگ اندازه ،مرزها و یحواش طول در فقط IS(adj) شاخص
 یدارا دهند،یم یرو آن در یاجتماع یهاانفعال و فعل که مطالعه مورد ةیناح یمرزها .است نشده یگذارهیپا یحواش
 شاخص یو کرد. فیتعر یمساح واحد سرتاسر در واکنش و کنش نةیزم در را یطول مؤلفة ،1993 سال در وانگ .نداطول

(adj)IS شاخص و کرد اصالح یاندک ،یحواش طول ةمؤلف با وندیپ در را (w)IS در شاخص نیا مقدار .دکر یمعرف را 
 را تکاب در باال یمسکون ینیگز ییجدا ،مقدار نیا که است 8237/0 ،ترک و کرد قوم دو هر یبرا مطالعه مورد ةمحدود

 .دکن یم دییأت
 
 2یطیمحنسبتباینیگزییجداشاخص.1.4

 تلفمخ ةیناح دو است معتقد او .است سخن گفته یحواش طول هب طومرب یهاکنش نةیزم در که ستین یتنها کس وانگ
 -مساحت نسبت بر یمبتن تراکم اندازة کی نیهمچن یو دارند. زین متفاوت شکل و اندازه دو دارند، مشترک مرز که
 نسبت حداکثر بر میتقس اب) طیمح مساحت نسبت سنجش منظوربه را IS شاخص او ن،یبراابن ؛است افزوده طیمح

 نیا ارزش .کرد یمعرف را IS(S) شاخص و کرد اصالح مطالعه مورد منطقة در یمساح یواحدها ةهم انیم در (مساحت
 مورد گروه هردو یبرا شاخص نیا مقدار ،شود یم مشاهده 3 جدول در طورکههمان است. ریمتغ 1 و 0 نیب زین شاخص
 .دهدیم نشان مطالعه مورد ةمحدود در را باال ینیگز ییجدا که است 8162/0 ،مطالعه

 
 3ینیجشاخص.1.5

 .شود یم استفاده ثروت و درآمد ینابرابر یریگ اندازه یراب شتریب شاخص، نیا. ددا توسعه را ینیج شاخص ،4ینیج کارادو
 ةیناح به ینیج بیضر است. احتمال عیتوز کی از یتابع که است شده مشتق( 1905) 5لورنز یمنحن از ،یریگ اندازه نیا
 .دکر مطرح را ینیگز ییجدا سنجش یبرا ینیج بیضر دانکن، .شود یم اطالق قطر خط و ینیگز ییجدا یمنحن نیب

 نیا مقدار است. کامل ینیگز ییجدا یامعنبه 1 و عادالنه و برابر عیتوز گرانیب 0 عدد است. 1 و 0 نیب شاخص نیا ارزش
 یکیاکولوژ ینیگز ییجدا که است شده محاسبه 9647/0 یباال ،کرد و ترک قوم دو یبرا مربوطه افزار نرم توسط شاخص

  .کند یم انیب تکاب در را کامل باًیتقر
 
 6یآنتروپشاخص.1.6

 ینیگز ییجدا یبرا یسنجش عنوانبه (1971) 9نزایف و 8لیس آن را و شود یم خوانده زین 7اطالعات و یآگاه ،شاخص نیا
 ،یشهر یآنتروپ .افتی توسعه یشهر یقوم ینیگز ییجدا یبرابر ةانداز یبرا بعدها ،شاخص نیا د.کردن ارائه مدارس
 ارزش .دهدیم نشان را شهر کل یآنتروپ از واحد هر یآنتروپ موزون متوسط انحراف که است شهر آن یقوم تنوع گسترة

 شاخص نیا رقم است. کامل ینیگز ییجدا گرانیب 1 و برابر و عادالنه عیتوز گرانیب 0 عدد است. 1 و 0 نیب ،شاخص نیا
 یکیاکولوژ ینیگز ییجدا ،مسئله نیا که است شده محاسبه 7505/0 کرد قوم یبرا و 7704/0 ترک قوم یبرا تکاب در

 .دده یم نشان را ترک( قوم باالتر یکم ینیگز ییجدا )با شهر کل به نسبت گروه هردو یباال
 

                                                                                                                            
1. Segregation index with boundary length [IS(w)] 
2. Segregation index with perimeter ratio [IS(s)] 
3. Gini index (G) 
4. Carado Gini 
5. Max.O Lorenz 
6. Entropy Index (H) 
7. the information index 
8. Theil 
9. Finezza 
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1نسونیآتکشاخص.1.7
 

 به سنجش نیا ،ینیج شاخص برخالف .است ینیج بیضر هیشب که کرد ارائه را شاخص نیا نسونیآتک ،1970 سال در
 میتصم شهر تیاقل به نسبت مختلف نقاط در ییفضا یواحدها دارکردن وزن مقدار نةیزم در تا دهدیم اجازه انمحقق

 ،پژوهش نیا در که شود یم گرفته بهره دنکرداروزن یبرا 9/0 و 5/0 ،1/0 مقدار سه از ،شاخص نیا در معموالً .رندیبگ
 1 کهیهنگام و عادالنه عیتوز ،است 0 کهیهنگام .است 1 و 0 نیب شاخص نیا ارزش است. شده محاسبه 1/0 مقدار فقط

 قوم هردو یبرا شاخص نیا مقدار ،شود یم مشاهده ریز جدول در طورکههمان .دهد یم نشان را کامل ینیگز ییجدا ،ستا
 بعد یهاشاخص ریسا مانند را باال ینیگز ییجدا ،هردو که است شده محاسبه 7087/0 و 7824/0 بیترتبه ،ترک و کرد
 .دندهیم نشان تکاب در یبرابر

 
 مطالعهموردةمحدوددرینیگزییجدایبرابربعدیهاشاخصریمقاد.3جدول

A(0.1) 
Atkinson 

G Gini 
H 

entropy
IS(s) 

evenness 
IS(w) 

evenness
IS(adj) 

evenness
IS 

segregationقوم

 ترک 8593/0 6656/0 8237/0 8162/0 7704/0 9647/0 7087/0

 کرد 8593/0 6656/0 8237/0 8162/0 7505/0 9647/0 7824/0

 نگارندگان:منبع

 

2(یگذاردرمعرض)مواجههبعد.2
 نیا .دهد یم نشان ییفضا یواحدها در را کسانی یگروه یاعضا نیب بالقوه ارتباط درجة زانیم ،ینیگز ییجدا از بعد نیا

 .(305 :1988 دنتون، و مسی) کند یم یریگ اندازه را شانییفضا واحد در گروه کی یاعضا مواجهة احتمال ،شاخص
 :از ندا عبارت ینیگز ییجدا بعد نیا یریگ اندازه یهاشاخص

 

 3یریگکنارهوانزواشاخص.2.1

 که کند یم یریگ اندازه را ییفضا ،شاخص نیا .کردند یبنددسته مواجهه شاخص عنوانبه را شاخص نیا دنتون، و یمس
 ،است 0 که یهنگام .است 1 و 0 نیب آن مقدار .دهندیم قرار شانیها گروه هم اریاخت در فقط ،تیاقل کی یاعضا

 ینیگز ییجدا گرانیب ،ارزش شتریب مقدار .ستباال یگذارمعرضدر ،است 1 که یهنگام و ندارد وجود اصالً یگذار درمعرض
 و 9126/0 مقدار با بیترتبه ،کرد و ترک قوم هردو ،شود یم مشاهده 4 جدول در طورکههمان است. یقوم شتریب

  .دارند ییباال ینیگز ییجدا 8783/0
 
 4یهمبستگنسبتشاخص.2.2

 از مستقل یبعد ،شاخص نیا است. شده حذف آن در نامتقارن ارتباط که ستباال شاخص همان ،یریگاندازه نیا
 و ندارد وجود یگذارمعرضدر ،است 0 که یزمان .است 1 و 0 نیب شاخص نیا ارزش .کند یم ارائه را ینیگز ییجدا

 مقدار است. یقوم ینیگز ییجدا شتریب زانیم انگریب ،ارزش شتریب مقدار است. حداکثر یگذارمعرضدر است، 1 کهیهنگام
 .دهدیم نشان را قوم هردو یباال ینیگز ییجدا که شد محاسبه 7909/0 ،ترک و کرد قوم هردو یبرا شاخص نیا



 مطالعهموردةمحدوددرینیگزییجداةمواجهبعدیهاشاخصریمقاد.4جدول

Eta2 exposurexPx exposureقوم 

 ترک 9126/0 7909/0
 کرد 8783/0 7909/0

 نگارندگان :منبع                       

                                                                                                                            
1. Atkinson index (ATK) 
2. Dimension of Exposition 
3. Isolation Index(xPx) 
4. Correlation Ratio (ETA2) 
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 1تراکمبعد.3

 آن یگروه که یمادرشهر ةیناح کی کم وسعت دارد. اشاره گروه کی ةشداشغال یکیزیف یفضا به ،ینیگز ییجدا از بعد نیا
 هعمد طور به ،نیگزییجدا تیاقل یهاگروه ،دنتون و یمس نظر بقاطم است. گروه آن شتریب تراکم انگریب ،ندنک یم اشغال را
 :از ندا عبارت ینیگز ییجدا بعد نیا یریگ اندازه یهاشاخص .کنندیم اشغال را یمادرشهر ینواح از کوچک نسبت کی

 
2دلتاشاخص.3.1

 

 و (1941) 3هوور را ابتدا روش نیا .اندکرده یبنددسته ینیگز ییجدا تراکم بعد ةرمجموعیز را سنجش نیا ،دنتون و یمس
 تراکم با را یمساح یواحدها در ساکن X گروه یاعضا نسبت ،شاخص نیا .دنگرفت کاربه (1961) 4کوزرت و دانکن بعدها

 یبرا که شودیم ریتفس تیاقل سهم عنوانبه شاخص نیا .کند یم محاسبه و دهدیم نشان X گروه یاعضا یباال متوسط
 است. ریمتغ 1 و 0 نیب ،شاخص نیا ارزش .کنند مکاننقل شوند یم مجبور ،متحدالشکل و کنواختی تراکم به یابیدست
 5 جدول در طورکههمان .است تراکم حداکثر یامعنبه ،است 1 که یزمان و تراکم حداقل یامعنبه است صفر که یزمان

 .است 5382/0 و 5611/0 بیترتبه و متوسط حد در ،کرد و ترک قوم هردو یبرا شاخص نیا مقدار ،شود یم مشاهده
 
 5مطلقتراکمشاخص.3.2

تراکم  شاخص .اندکرده یبنددسته ینیگز ییجدا تراکم بعد یهاشاخص از یکی عنوانبه دنتون و یمس زین را شاخص نیا
 که دیآیم دست به ممکن ینواح حداکثر و حداقل سةیمقا و گروه کی یسو از شدهیمسکون ةیناح کل محاسبة اب مطلق،

 یامعن به 1 و حداقل یامعن به 0 عدد است. ریمتغ 1 تا 0 نیب ،شاخص نیا ارزش .دکننیم یمسکون شهر داخل در گروه آن
 ؛دهدیم نشان را یمتضاد ریمقاد ،تکاب شهر در ساکن ترک و کرد قوم دو یبرا شاخص نیا مقدار .است تراکم حداکثر

 دارد. نییپا تراکم 1516/0 مقدار با ،شاخص نیا بقاطم کرد قوم و باال باًیتقر تراکم 7586/0 مقدار با ترک قوم یعنی
 

 مطالعهموردةمحدوددرینیگزییجداتراکمبعدیهاشاخصریمقاد.5جدول

ACO Absolute concentration DEL concentration قوم
  ترک 5611/0 7586/0
 کرد 5382/0 1516/0

 نگارندگان :منبع                        

 

6یبندخوشهبعد.4
 گرید یهاگروه یسو از کهیحالدر -گروه کی یسو از شتریب ،مجاور ییفضا یواحدها کردن اشغال ،بعد نیا بقاطم

 بعد نیا یریگ اندازه یهاشاخص .شود یم ینیگز ییجدا شیافزا ،جهیدرنت و شتریب یبندخوشه موجب -است شده احاطه
 :از ندا عبارت ینیگز ییجدا

 
7مطلقیبندخوشهشاخص.4.1

 

8یداک یهاشاخص از ،شاخص نیا
 یشهر یفضا در کامل یبندخوشه و است شده مشتق (1954) 9یری یگ و (1968) 

 در یمساح یواحدها یبرا یمرکز و یکرو مختصات خلق اب بارنیاول مطلق، یبندخوشه شاخص .کند یم محاسبه را

                                                                                                                            
1. Dimension of concentration 
2. Delta index (DEL) 
3. Hoover  
4. Cuzzort 
5. Absolute Concentration index (ACO) 
6. Dimension of clustering 
7. Absolute clustering index (ACL) 
8. Dacey 
9. Geary 
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 ریمتغ 1 تا 0 نیب شاخص نیا ارزش شد. ارائه ینواح نیب فاصله تابع کی عنوانبه سپس و آمد دست هب یشهر ینواح
 مقدار ،شود یم مشاهده 6 جدول در طورکههمان .است یهمجوار یامعن به 1 و یرهمجواریغ یامعنبه 0 عدد است.
 ،کرد قوم یبرا 5879/0 مقدار و ییفضا یواحدها یباال نسبتاً یهمجوار ،ترک قوم یبرا شاخص نیا 7195/0

 .دهدیم نشان را ییفضا یواحدها متوسط یهمجوار
 
1گروهکییاعضانیبمجاورتویکینزدمتوسطشاخص.4.2

 

 نیب مجاورت و یکینزد متوسط شاخص .شود یم خوانده زین 3ییفضا مجاورت شاخص که دکر ارائه 2تیوا را شاخص نیا
 .شود یم محاسبه مختلف یهاگروه یاعضا و کسانی گروه کی یاعضا یکینزد نیانگیم نیتخم اب گروه، کی یاعضا

 تا 0 از شاخص نیا ارزش .کند یم محاسبه را X گروه کی نیب یکینزد و مجاورت نیانگیم ،شاخص نیا ،درواقع
 گرید با سهیمقا در ،Y و X گروه که است نآ یامعن به 1 از کمتر است؛ یبندخوشه نبود یمعنابه 1 مقدار است. تینها یب

 با سهیمقا در هاآن که است نآ یامعن به 1 از تربزرگ مقدار و اندداشته اقامت گریکدیبه  ترکینزد ،گروه همان از افراد
 که است 1232/1 ،کرد قوم یبرا شاخص نیا مقدار .کنندیم یزندگ خودشان گروه به ترکینزد ،گرید مختلف یهاگروه

 قوم یبرا 8902/0 مقدار آمدندستبه واست  خود گروه یاعضا مجاورت در سکونت به قوم نیا شتریب لیتما انگریب
 .دهدیم نشان را خود قوم یاعضا کنار در سکونت یبرا قوم نیا یباال الزام و لیتما نبود ،ترک

 
4فاصلهتنزلشاخص.4.3

 

 گرید یهاشاخص ةزمر در را آن ،1988 سال در دنتون و یمس و داد ارائه 1983 سال در را شاخص نیا مورگان
 کنندهیخنث یروین ود انعکاس منظوربه را (distance– desay) فاصله -تنزل شاخص مورگان .دادند قرار یبند خوشه

 1 تا 0 نیب ،شاخص نیا ارزش .ابدییم کاهش فاصله تابع اب گرید گروه از عضو کی مالقات احتمال یعنی ؛کرد شنهادیپ
 مقدار با ترک قوم ،شاخص نیا بقاطم .است ییجدا و انزوا حداکثر یامعنبه 1 و ییجدا و انزوا نبود یامعنبه 0 عدد است.
 است. متعادل حد در ییجدا یدارا 4789/0 مقدار با کرد قوم و باال باًیتقر ییجدا یدارا 7174/0
 

 مطالعهموردةمحدوددرینیگزییجدایبندخوشهبعدیهاشاخصریمقاد.6جدول

DPxx isolationPxx clusteringACL clusteringقوم

 ترک 7195/0 8902/0 7174/0
 کرد 5879/0 1232/1 4789/0

 نگارندگان :منبع



یریگجهینت
 در آن یمنطق و یعلم هاینگرش ،یقین به اما ،کندن حل را یشهر مسائل ةهم شهرها از یکیاکولوژ های بررسی شاید

 روروبه شکست با ،یتکل و یتجامع نداشتن دلیلهب ،شهری هایبرنامه از بسیاری .است مؤثر یاربس یشهر هایپژوهش
 جاییجابه .گیردمی کاربه یشهر یازهاین و مسائل شناخت راستای در را یتکل و یتجامع ینا ،یشهر یاکولوژ .دنشو می

 گزینی جدایی .شود می یبررس گوناگون هایشکل به شهری اکولوژی در که است جمعیت مشخصات از ،تحرک و
 ،یاقتصاد -یاجتماع یگاهپا و نژاد مذهب، درآمد، نظر از ،شهرها ساکنان که گیردمی سرچشمه یتواقع ینا از ،یکیاکولوژ

 هایگروه یانم یرقابت همواره ،یمسکون ةمحل انتخاب در ،رواین از شوند.می تقسیم گوناگون هایگروه و هادسته به
 ،ترتیبینا هب .شود می منجر یگرد گروه از یگروه یکیاکولوژ گزینی جدایی به یگروه هایرقابت و است یانجر در یشهر

                                                                                                                            
1. Mean proximity between members of group X (Pxx) 
2. White 
3. The index of spatial proximity 
4. Distance decay isolation index (DPxx) 
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 ایمحله یا منطقه و آیندمی گردهم ،برابر نژاد و یکسان یمذهب یاعتقادها برابر، یاقتصاد -یاجتماع یگاهپا با یگروه هر
 ارتباط یزیکیف ةفاصل یا یمکان گزینی جدایی با معموالً ،یکیاکولوژ گزینی جدایی کنند.یم انتخاب خود سکونت برای را

 ةزمین ،ذکرشده قومی و جمعیتی ساختار با تکاب شهر انجامد.یم شهرها در یاجتماع گزینی جدایی به ،نهایتدر که دارد
 یراخ ةده چند در کرد قوم مهاجرت که ای گونهبه ؛است آورده فراهم یکیاکولوژ گزینی جدایی ةیدپد ظهور برای را یمناسب

 سکونت لحاظبه را گزین جدایی کامالً بافتی تکاب، یغرب سمت در هعمد طور به هاآن نفوذ و شهر ینا به اطراف ینواح از
 تراکم تثبیت، هجوم، )نفوذ، یکیاکولوژ یتوال و هجوم ةمرحل چهار گفت توانیم ،درواقع .است آورده وجود به شهر ینا در
 و شهر شرق و جنوب در ترک قوم یتیجمع تمرکز یشترینب ،حاضر درحال .است پیوسته وقوعبه تکاب در شدن(توده و
 گزینیییادج ةمرحل به مناطق ینا در قوم دو ینا و شود یم دیده شهر غرب و شمال در کرد قوم یتیجمع تمرکز یشترینب

 مرزهای از گرفتن فاصله با است. قوم دو هر استفادة مورد ،مشترک طوربه نیز شهر یمرکز ینواح اند.یافته دست کامل
 .شود می افزوده مقابل قوم یتیجمع حجم بر و کاسته آن یتیجمع حجم از قوم، دو ینا از یکهر به متعلق نواحی

 تحلیلگر افزار نرم و (شاخص چهارده) یشهر یکیاکولوژ گزینی جدایی گیری اندازه مهم هایروش با متنوع های آزمایش
 ییدأت تکاب در را یکیاکولوژ گزینی جدایی ةپدید وقوع -است حاضر پژوهش یاصل هدف واقعدر که -گزینی جدایی

 بنابراین، ؛دهدیم نشان را ییباال یرمقاد ،یشهر یکیاکولوژ گزینی جدایی شده،کارگرفتهبه هایشاخص بیشتر در د.کن می
 است شده منجر شهر ینا در ییباال گزینی جدایی به ،تکاب در یقوم تنوع گفت توانمی پژوهش های پرسش به پاسخ در
 .ندنک توجه مسئله این به ها یزیر برنامه در باید مسئوالن که
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