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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

Urban segregation is a significant issue in the most cities of the world; 

because the selective segregation of the city causes a strong focus on 

poverty and the emergence of the lower classes, which itself can cause 

the emergence, expansion or aggravation of many issues and problems 

in the city. Therefore, the aim of the current research is to measure the 

degree of social spatial segregation of educational and occupational 

groups in Ardabil city. The research method is quantitative, and its 

approach is descriptive-analytical. The data used in this research was 

prepared from the Iranian Statistics Center and related to the 2013 

census of Ardabil city. The required data were analyzed in the form of a 

map using geographic information system, GeoDa software and spatial 

separation analysis. For this purpose, firstly, the degree of segregation of 

one group between the upper, middle and lower classes of the city was 

measured. The results showed that there is a moderate separation-

selection among the strata in the city. In addition, by examining the 

methods of spatial statistics such as Moran's autocorrelation index, the 

average of the nearest neighborhood unit, the general G statistic and the 

K-Ripley test based on the statistical data of 1390 based on 1415 

statistical blocks of Ardabil city, the results showed that Ardabil city has 

a centralized and clustered structure. Based on the summary of the 

results from the obtained indicators, we can conclude that the spatial 

structure of Ardabil city has a concentrated pattern in such a way that the 

areas with the highest degree of urban deprivation are located in the 

north-west and southeast parts. Moreover, they mainly include informal 

settlement areas, areas with middle disordered texture and textures with 

rural background. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Due to the growing inequality among 

people groups, urban segregation has 

become an important issue in urban studies. 

Unlike the pattern of racial, ethnic and 

religious segregation, economic-social 

segregation is mentioned due to the direct 

effect of economic inequalities (Marcińczak 

et al., 2016: 358). Segregation is not only a 

social issue, but also a spatial issue. Cities 

and urban areas have mental (or real) 

boundaries that limit access and keep 

citizens separated, isolated and apart. These 

borders or glass walls are a threat against 

urban society, prosperity, economic 

development and growth, and urban 

democracy (Legeby, 2013). Spatial 

segregation strengthens unequal and 

polarized access to society's opportunities. 

In addition to issues related to access, the 

lack of communication between different 

social groups may increase discriminations 

and deprivations, deprive people from 

participating in different social levels, and 

limit employment opportunities and skills 

development (Feitos, 2010). Urban 

segregation is a significant obstacle to 

achieving a comprehensive, inclusive, 

coherent and integrated city. 
The effects related to separatist elections 

will not only affect poor families, but other 

residents of the city and the structure of the 

cities will be affected by these 

consequences. According to population 

movements and migration factors, the 

people of Ardabil city have a diverse 

composition in terms of social and cultural 

aspects. Generally, each of these groups are 

located in the area and blocks of a specific 

neighborhood. The residence of low-

income citizens and immigrants is mainly 

concentrated in the blocks located in the 

north-west and southeast, which include 

informal settlements and dilapidated 

structures. These blocks are not attractive to 

middle and upper class social groups due to 

the lack of practices and the low quality of 

the environment, so that the space of the 

city is full of social and economic 

imbalances. The consequences of this issue 

reflected the spatial segregation and 

increased the concentration of poverty. For 

this purpose, the main goal of the research 

is how to choose the social-spatial 

separation of educational and occupational 

groups in Ardabil city. Therefore, this study 

will be significant, and it will implicate 

other studies by urban planners in the 

future. Moreover, this problem determines 

the position of the present research to help 

urban designers and urban planners 

properly suggest neighborhoods and urban 

areas. 
 

Methodology 

The aim of current research is considered as 

an applied research and its nature is 

descriptive-analytical research. In order to 

analyze the data, the text (document) 

mining tool, which is the results of the 

general population and housing censuses of  

(2013), and the GIS layers at the level of 

the regions of Ardabil city according to the 

political-administrative divisions of the 

Ministry of Interior have been used. Excel 

software was used for data management, 

Geo-Segregation Analyzer software was 

used to calculate the segregation-selection 

indices and Arc GIS software was used to 

draw the spatial pattern based on the 

segregation-selection of the mentioned 

major social groups. In order to achieve the 

goal of the research, i.e. to analyze the 

morphological spatial structure of Ardabil 

city and the effect of the segregation of 

urban strata on this spatial structure, first, 

we measure the degree of spatial 

segregation based on the socio-economic 

base. Then, the spatial structure of the city 

is analyzed based on spatial distribution 

recognition models using the nearest 

neighborhood average index test, general G 

statistic, Moran's spatial autocorrelation and 

multi-distance spatial cluster analysis or k-

Ripley function. The statistical population 

of the study is the entire area of Ardabil 

city, divided into statistical blocks (1415 

blocks) in the form of geographic 

information system maps and residents 

(482,632 people) in this city. 

 

Results and discussion 
Segregation and social inequality in urban 

space is the result of differential access of 

city areas to valuable social resources such 
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as material wealth, power, housing and 

cultural capital. In such a way that this 

access created many hidden and obvious 

differences between the areas of the city, 

especially in terms of the rights, life 

opportunities, rewards and privileges of the 

residents. The results indicated a moderate 

separation between the social classes of the 

city. The maps obtained from the spatial 

coefficient model showed that the low-

income class mostly occupies the areas with 

the highest degree of urban deprivation, 

which are located in the north-west and 

southeast parts of the city, as well. Most of 

the residents of these areas are immigrants 

who migrated to Ardabil from nearby cities, 

and for this reason, these areas have had a 

tremendous impact on the degree of urban 

segregation. Immigrants from Mughan and 

Meshkinshahr region and from different 

clans of Shahsevan nomads settled in the 

north and north-west, and immigrants from 

Khalkhal cities and villages around 

Baghrudagh settled in the southeast of the 

city. The early immigrants who live in 

economically disadvantaged areas moved to 

city in order to find a well-paid and high 

prestigious job. However, they could not 

access a suitable job (mostly because they 

are amateur), therefore they settled in the 

slums of the city, and education or literacy 

has no importance in their lives. Since the 

marginal residents are mostly rural 

immigrants with a background of 

agriculture and ranching, their skills has no 

importance in economic construction of the 

city, most of them are part-time workers or 

peddlers and things like that.  

 
Conclusion 

The income of the residents of deprived 

areas is very low and poverty is one of their 

most obvious characteristics. In terms of 

economic indicators, these settlements are 

part of deprived areas and their lack of 

satisfaction with the economic situation 

shows the deterioration of the residents of 

those areas. Unequal distribution of wealth 

is one of the generators of segregation in 

cities and causes economic differences in 

life and people's attitude towards urban 

services. Obviously, the capacity of urban 

facilities has a certain limit. On a macro 

level, the unequal distribution of wealth 

between big and small cities automatically 

causes segregation in big cities, that is, 

when there is no employment and amenities 

in small cities, segregation is born in cities. 
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 گزینی جدایی چراکه است؛ توجهی درخور موضوع جهان شهرهای اکثر در شهری، گزینی جدایی
 پیدایش، عامل تواندمی ودخ که شودمی پایین طبقات پیدایش و فقر بر شدید تمرکز موجب شهری،
 حاضر پژوهش هدف بنابراین. شود شهر در متعددی مشکالت و مسائل تشدید یا و گسترش
. است اردبیل شهر در شغلی و تحصیلی هایگروه اجتماعی فضایی گزینی جدایی میزان سنجش

 این در مورداستفاده هایداده. باشدمی تحلیلی – توصیفی آن رویکرد و بوده کمی تحقیق روش
. باشدمی اردبیل شهر 1390 سال سرشماری به مربوط و شدهتهیه ایران آمار مرکز از پژوهش

 و GeoDa افزارنرم جغرافیایی، اطالعات سیستم از استفاده با نقشه قالب در موردنیاز هایداده
 شسنج به ابتدا منظور همین به. گرفت قرار وتحلیلتجزیه مورد فضایی گزینی جدایی تحلیل
 نشان نتایج. شد پرداخته شهرپایین و متوسط باال، هایطبقه بین گروهی تک گزینی جدایی میزان
 بررسی با همچنین. دارد وجود متوسط گزینی جدایی شهر در موجود قشرهای میان که داد

 همسایگی، واحد تریننزدیک میانگین موران، خودهمبستگی شاخص مانند فضایی آمار هایروش
 بلوک 1415 مبنای بر 1390 آماری هایداده پایه بر K-Ripley آزمون و G میعمو آماره
. است برخوردار ایخوشه و متمرکز ساختار یک از اردبیل شهر که بود گویا نتایج اردبیل شهر آماری

 که گفت توانمی مورداستفاده هایشاخص مبنای بـر آمدهدستبه نتایج از کلی بندیجمع یک در
 باالترین از که هاییپهنه که گونهاین به است متمرکز الگویی دارای اردبیل شهر یفضای ساختار
 و اندقرارگرفته شرقی جنوب و غربی شمال هایبخش در برخوردارند شهری محرومیت میزان
 پیشینه با هاییبافت و میانی نابسامان بافت با هاییپهنه غیررسمی، اسکان هایپهنه شامل عمدتاً

 .ستنده روستایی
. 
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 مقدمه

در  مهمی مسئله به وزهمرا یشهر جدایی گزینی ،میدمر هایگروه نمیادر  ونفزروزا هاینابرابری شدر به توجه با

-یدقتصاا جدایی گزینیاز  مذهبیو  قومی ،یادنژ یییگزینیهااجد یلگوا فبرخال .ستا شدهتبدیل یشهر هایپژوهش

جدایی  (.Marcińczak et al, 2016: 358) شودمی دیا یدقتصاا هاینابرابری ممستقی تأثیر حاصل عنوانبه جتماعیا

 هنیذ یهازمر یدارا یشهر مناطقو  شهرها. ستا هم فضایی مسئله یک بلکه جتماعیا ای استمسئله تنهانه گزینی

 یا هازمر ین. ادارندمی نگه جداشدهو  وانزدر ا ا،مجزرا  انندوشهرو  سازندمی ودمحدرا  هادسترسی که هستند (قعیوا یا)

 ,Legebyتهدیدی علیه جامعه شهری، رفاه، توسعه و رشد اقتصادی و دموکراسی شهری هستند ) ایشیشهدیوارهای 

 وهعال. سازدمی تشدیدو  ترقویرا  جامعه هایفرصت به هشد قطبیو  برانابر هایدسترسیفضایی،  جدایی گزینی (.2013

را  هامحرومیتو  هاتبعیض ستا ممکن جتماعیا وتمتفا هایگروه نمیا طتباار معد ،هایدسترس به طمربو مسائل بر

را  هامهارت ءتقاو ار شغلی هایفرصت و زدسا وممحر مختلف جتماعیا حسطودر  کترمشااز  ، افراد راهدد یشافزا

 ،گیرافر یشهر به تیابیسد یابر توجهقابلشهری مانعی  جدایی گزینی (.Feitosa, 2010سازد ) ودمحدو  کاهش

 یگرد بلکه شودمی فقیر هایخانواده متوجه تنهانه ییگزینیهااجد، منسجم و یکپارچه است. آثار مرتبط به شمولهمه

 .شد هنداخو متأثر پیامدها یناز ا شهرها رساختا همچنینو  شهر نساکنا

 که حقیقتیدارد،  فضایی هایویژگی با مستقیم طیتباار هافعالیت بین یاو  ادفرا بین فیزیکی جدایی گزینی ،شهرهادر 

 مرتبط هایپژوهش بیشتر. ستا ساخته تبدیل نیانگر یک به یشهر نحااطرو  ریزانبرنامه یابررا  جدایی گزینی مسئله

 ینا چند هر. اندمحدودشدهمسکن تقلیل یافته و  جدایی گزینیسکونتی و یا  جدایی گزینیشهری به  جدایی گزینی با

 دهندمی ئهارا شوندمی یعزتو شهردر  چگونه جتماعیا هایگروه ینکهو ا جدایی گزینی چگونگیاز  عمیق کیدر هادکریرو

 ادفرا هایدسترسی شهر یافتن رساختاو  شدنساخته چگونه. دهندنمی ستد به نشیدا شدهساخته محیط صخا تأثیراز  ماا

جدایی پیامدهای  ترینمهمیکی از  (.Legeby, 2013) دهدمیرار ق تأثیر تحترا  یشهر تخدماو  تمحصوال ،منابع به

. عوامل باشدمیاجتماعی، اقتصادی و مسکونی  ازنظرمتفاوت شهری  هایمحله وجود آوردندر سطح شهر به  گزینی

 که )شامل و اجتماعی به عوامل اقتصادی توانمیاین عوامل  ازجمله. شوندمی جدایی گزینیبسیاری موجب ایجاد 

 جدایی گزینی هایپژوهش را نام برد. شودمیاشتغال، درآمد، سطح سواد، تخصص، ثروت، قیمت زمین و امید به زندگی( 

و  هاگروه نمیا تتباطاو ار تتعامال که هاییممکانیزو  جتماعیا -فضایی ییندهاآفرک در به هاآن یشاپید عللو  یشهر

 یابر شهرهادر  فضایی جدایی گزینیاز  عمیق نشیو دا فهم. کندمی کمکداده  شکلرا  جتماعیا وتمتفا تطبقا

 جتماعیا - فضایی ییندهاآفرو  فضایی جدایی گزینی شگستر با رزهمبا منظوربه عمومی هایسیاست تقویتو  حیاطر

جدایی  که هاییممکانیز با تا کنندمی کمک شهرها به یشهر هایسیاست. ستا یورضرو  مهم ربسیاآن  با مرتبط

 یبرابرو  دلتعا که هاییسیاست ؛برسانند قلاحد بهرا  هاآن رثاآ ینکها یاو  کنند رزهمبا کنندمی تولیدرا  یشهر نیگزی

 درنتیجهو  دهندمی یشافزا یشهر تخدما بهرا  انندوشهر سترسید بخشندمی تقویتو  یشافزرا ا شهرهادر  جتماعیا

  (.Bogus,2008) یابدمی کاهش شهرهادر  جتماعیا هاینابرابری

و  بیشتر کدر ماا ستا هپیچید سیستمی لمحصو جدایی گزینی که ستا نهفته قعیتیوااگرچه درک کامل این پدیده در 

و  هاطرح یاجردر ا موفقیت باعث که هستند ملیاعو از جدایی گزینی یلگوهاو ا شهر فضایی رساختا بین بطهرا بهتر

شود که در این  جدایی گزینیسبب  تواندمیاجتماعی  -عوامل اقتصادی بنابراین .گرددمی یشهر مدیریتدر  موفقیت

چرا که  رسدمیشهری بسیار ضروری به نظر  هایگزینیجداییاست. لذا پرداختن به پدیده  قرارگرفتهپژوهش مورد مداقه 

کمبود  ازجمله، ناشی از آن هایمحرومیتتمرکز فقر و  تواندمیدر نواحی مختلف شهر  جدایی گزینیمیزان باالی 

شدید که خود پیامدهایی همچون افزایش میزان نرخ جرم و جنایت را  هایتبعیضشغلی، خدمات عمومی و  هایفرصت
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که  شودمیی احساسات گیریشکلو  یگیهمسا یوندهایباعث سست شدن پبه همراه دارد، تشدید نماید و از طرف دیگر 

ندارند، حس  یوندینوع پ چیکه ه یبزرگ تیو کار در کنار جمع یزندگ نیبر ا جوامع کوچک از آن برخوردارند عالوه

 (.296-288: 1389)پاپلی یزدی و رجبی سناجردی،  دهدمی شیرقابت و استثمار متقابل را افزا

 نیبه ا نینامتعادل امکانات اشتغال در سطح استان باعث جذب مهاجر عیاستان و توز تیبه مرکزاردبیل شهر  لیبا تبد

استان  یتیاطالعات جمع یشهر منجر شده است. بررس نیت ایجمع شیعوامل به افزا نیکه مجموع ا ایگونهبهه شهر شد

تسلط دارد. در  ینخست شهر بر کل، نظام شهر عنوانبه لیاستان، شهر اردب نیا یکه در نظام شهر دهدمینشان  لیاردب

نفر جمعیت و در سرشماری سال  418262ر اردبیل دارای مرکز آمار ایران و تقسیمات استانی، شه 1385ی سال سرشمار

(؛ 1385-1395نفر جمعیت بوده است )سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران،  529374، دارای 1395

 هایفعالیترکود  نیدر ارائه خدمات و امکانات مناسب به شهروندان و همچن یو ناتوان تیجمع عیرشد سر نیابا  زمانهم

که  ایگونهبهاست.  یافتهگسترششهر  هیدر داخل و حاش نیرنشیفق هایپهنهخود را در قالب  زین یفقر شهر ،یصنعت

 یهمچون نرخ باال ییامدهاینشانگر پ لیاردب تاندر اس یجمهور استینهاد ر کیاستراتژ هایبررسیمطالعات مرکز 

و کمبود فضاهای آموزشی،  سوادیبیمخدر(، نرخ باالی  اجتماعی، خودکشی، نزاع، مواد هایآسیبافزایشی  روند ،یکاریب

همچنین  (.90: 1400، وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی را داشته است )قربانی و همکاران، نشینیحاشیه، مهاجر فرستی

شهر  یموجبات دور ییدار و عدم تعادل فضایتوسعه پا هایشاخصاز  یدر برخورداراردبیل  یشهر هایبلوکدر  یابرابرن

مشهود است  ل گستره شهرکدر تنهانهناهمگون و نابرابر  ین فضاهایشده است. ا یدار شهریتوسعه پا هایشاخصاز 

عدالت  ویژهبه، یدار شهریتوسعه پا هایمؤلفهق به یبا نگاه عم .کندمی خودنماییشتر یشهر ب هایبلوکن یه در بکبل

و  ایمنطقهریافت جوهر مایه آن در سطوح مختلف جهانی، ملی، د توانمیاجتماعی، عدالت محیطی و رشد متوازن، 

و نارضایتی ساکنان محالت و مناطق و نبود توجه  و مناطق هابلوکاهمیت  روازایننهفته است.  شهریدرونمناطق 

 ی گزینیجدای. در این پژوهش به تحلیل و بررسی کندمیکافی در این زمینه، اهمیت و ضرورت این پژوهش را چند برابر 

جمعیتی و عوامل  هایحرکتبدین ترتیب با توجه به است.  شدهپرداختهشهر اردبیل  مختلف هایبلوکشهری در 

از این  هرکدامعام  طوربهاجتماعی و فرهنگی هستند. و  ظلحا به متنوعی ترکیب یدارا مهاجرت، مردمان شهر اردبیل

و با درآمد  توانکم. سکونت ساکنان و مهاجران انداستقراریافتهژه وی محلهواقع در  هایبلوکدر در محدوده و  هاگروه

غیررسمی و بافت فرسوده  هایسکونتگاهکه دربرگیرنده  شمال غربی و جنوب شرقی واقع در هایبلوک در عمدتاًپایین 

 سطح با جتماعیا یهاگروه ذبجا محیطی پایین کیفیتو  هابرخورداری معد لیلد به هابلوکاین  است. تمرکزیافتهاست 

 بتازبا. ستا هشد یدقتصاا و جتماعیا هایتعادل معداز  رسرشا شهر یفضا کهطوریبه نیستند شهر یباالو  متوسط

به این منظور هدف کالن پژوهش . منعکس گردیده، به تمرکز فقر منجر شده است فضایی جدایی گزینیدر  مسئله ینا

اهمیت و  روازاین. باشدمیبیل دتحصیلی و شغلی در شهر ار هایوهگراجتماعی  –فضایی  جدایی گزینیچگونگی 

شهری  ریزانبرنامه مورداستفادهکاربردی در آینده  صورتبه تواندمیضرورت این پژوهش واضح و روشن بوده و نتایج آن 

شهری، طراحان  یزانربرنامهجایگاه تحقیق حاضر را برای کمک رساندن به  مسئلهاین  همچنین واقع شود. شهر سازانو 

 .کندمیصحیح محالت و مناطق شهری مشخص  ریزیبرنامهجهت  شهر سازانشهری و 

ــه ) ــر ده ــاعی از اواخ ــدالت اجتم ــارکرد ع ــوم و ک ــای1960مفه ــد و جغرافی ــایی ش ــات جغرافی ــد، وارد ادبی ــه بع  ( ب

کــرد مارکسیســتی بــه تحلیــل ( روی1970قــرار داد. از دهــه ) تــأثیرمکاتــب تحــت  رادیکــال و لیبــرال را بــیش از ســایر

ــد.  مســائل ــدیل گردی ــذار تب ــد و گ ــان نیرومن ــک جری ــه ی ــی ب ــرفته غرب ــورهای پیش ــهری در کش ــتان و ش در انگلس

در  شـناختیجامعه هاینظریـهدیویـد هـاروی و در فرانسـه هـانری لفبـور بـه تکمیـل  مثـل یدانیـ، جغرافمتحدهایاالت

ــه  ــائلزمین ــد ) مس ــهری پرداختن ــوعات ش ــی وو موض ــاران،  حبیب ــی 104: 2012همک ــابقه بررس ــز س ــران نی (. در ای
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افـرو  و شـکویی،  بـه آثـار تـوانمی ازجملـهکـه  گـرددبرمی ریـاخموضوعات ناهمگونی و عدالت فضـایی بـه دو دهـه 

 اشاره کرد. افرو ، شریفی، جلیلی صدرآباد و دیگر مقاالت هایرساله

ــی صــدرآباد ) ــه 1395جلیل ــری خــود ب ــأثیر(، در رســاله دکت ــزان  شــهریدرون هــایبزرگراهایجــاد  ت ــر می جــدایی ب

پـژوهش حـاکی از آن بـود کـه بزرگـراه  هاییافتـهپرداخـت.  هـاآنبـا  جـوارهم هایمحلـهاجتماعی  –فضایی  گزینی

ایــن بزرگــراه بــر میــزان  تــأثیرکرمــان و فــدک شــده اســت. امــا  هایمحلــهدر  جــدایی گزینــیامــام علــی )ع( ســبب 

. ایـن یافتـه بـه ایـن دلیـل اسـت باشـدمیکرمـان و فـدک  هایمحلـهازگـل و ارا  کمتـر از  هایمحله جدایی گزینی

ازگــل و ارا  وجــود داشــته و ایجــاد  هایمحلــهاجتمــاعی بــین  -فضــایی جــدایی گزینــیکــه قبــل از ایجــاد بزرگــراه 

بـر  هـابزرگراهد نتیجـه گرفـت کـه ایجـا تـوانمیداشـته اسـت. بنـابراین  جـدایی گزینـیکمی بر میـزان  تأثیربزرگراه 

بسـته  هـاآن، امـا شـدت تأثیرگـذاری گذارنـدمی تـأثیر هـاآن جـوارهم هایمحلـهاجتمـاعی  –فضـایی  جدایی گزینـی

 .باشدمیمتفاوت  هاآن جوارهم هایمحله هایویژگیبه 

ل موثر بر و سنجش عوام ییعدم تعادل فضا لیو تحل نییتب(، در پژوهشی با عنوان به 1397میرآبادی و همکاران )

 توجهقابل، سازمسئلهعامل مطلوب شهر مهاباد دارد. لذا  یافتگیتوسعهنشان از عدم  در شهر مهاباد جدایی گزینیتمرکز و 

 یدارا نیو همچن ییو تمرکز فضا ینیگز ییشکاف، جدا جادیشهر مهاباد، که موجب ا ییدر ساختار فضا تیاولو یو دارا

 .است یو خدمات شهر تأسیسات هاآن رأسو در  یشهر مهاباد است، عامل کالبد ییاثر بر عدم تعادل فضا نیشتریب

فضایی مهاجران در شهر مشهد  -اجتماعی هایگزینیجداییبا عنوان بررسی  ایمطالعه(، در 1397رفیعیان و همکاران )

وجه به خاستگاه اقتصادی و که با ت کنندمیرا برای سکونت انتخاب  هاییمکان عمدتاًکه مهاجران مشهد  کندمیبیان 

 ازنظرکه  کنندمیدر مناطقی سکونت  عمدتاً ترضعیفقابل استطاعت است؛ مهاجران با خاستگاه  هاآنبرای  شاناجتماعی

این عوامل ضمن جدا کردن مهاجران از بافت اصلی شهر و  درنتیجهسکونتی در شرایط مساعدی قرار ندارند.  –کالبدی 

 .کندمیو شکاف فضایی را در مشهد تشدید  نیجدایی گزیاز یکدیگر، 

 جینتاشهری پرداختند.  زدهمحنت هایبافت گیریشکلدر  جدایی گزینی، به بررسی نقش (1398لطفی و قضائی )

 یگوناگون رو هایباکیفیت موردمطالعه محدودهدر  یشهر زدگیمحنتو  جدایی گزینی پدیدهکه هر دو  دهندمینشان 

افتاده به لحاظ  فرسوده و جدا هایبلوککه  دهدمینشان  زین آبادقاسم محدودهدر  دهیدو پد نینهاد ابرهم  .اندداده

و  فیو تمرکز قشر ضع جدایی گزینی معنی که نیبه امنطبق بر یکدیگر هستند،  تقریباًی و کالبد یجتماعا -یاقتصاد

سو وجود  گریو از د انجامدمی یشهر هایبافتدر  یبه گسترش فرسودگ سویک، از هاگروه ریاز سا هاآن یانزوا

 .سازدمی ایمه یشهر کم برخوردارو تمرکز اقشار  جدایی گزینی یرا برا طیفرسوده در ابعاد مختلف، شرا هایبافت

 2012تا  1990 هایسالافراد دارای آموزش عالی بین  جدایی گزینی( در پژوهشی با عنوان 2019) 1نیلسن و هنردال

فضایی  جدایی گزینیسالگی  64تا  25شان دادند که سهم باالیی از افراد دارای تحصیالت عالی در سنین در سوئد ن

شهری است. گرچه  هایبلوکدر سطح شهر و نواحی شهری بیشتر از  جدایی گزینیجغرافیایی دارند.  حوزهکمتری در 

بیشتر  1990در مقایسه با  2012افراد در سال  ،حالبااینمشابه است،  2012-1990 هایسالبین  جدایی گزینیالگوهای 

 .کنندمیزندگی  جدایی گزیندر مناطق 

و سالمت کودکان و نوجوانان نشان دادند با افزایش  جدایی گزینی(، در پژوهشی با عنوان 2019) 2کوتکی و همکاران

جدایی . شودمیبهداشتی بدتر  رازنظمنطقه شهری آمریکا  235، سالمت کودکان و نوجوانان سیاهپوست در جدایی گزینی

، تمرکز فقر و کیفیتبی هایمسکنو از طریق زندگی در  شودمیمظهر تبعیض نهادی محسوب  عنوانبهفضایی  گزینی

                                                           
1. Nielsen & Hennerdal 

2. Kotecki  
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. کودکان فقیر، دسترسی ناکافی گذاردمیمنفی  تأثیراقتصادی و آموزشی بر سالمت افراد  هایفرصتکاهش دسترسی به 

بیشتر است. جوانان در مناطق فقیر نیز در معرض رفتارهای  هاآندارند و میزان معلولیت بهداشتی  هایمراقبتبه 

شناختی، عاطفی و دانشگاهی کمتری  هایمهارتقرار دارند و ممکن است  جواناماری، مصرف سیگار، الکل و آمیزخشونت

 داشته باشند. هامحلهنسبت به سایر 

باروری  شهر حومهدر  ادفرا دکر نبیا تندر آ یروربا اتتغییرو  فضایی نیجدایی گزی(، در مطالعه 2020) 1سالواتی

 یروربا یشهر مناطق ،شهرنشینی شدر لیهاو حلامر. در نددار جوارهم یستاهاو رو یمرکز مناطق به نسبت یباالتر

در  یبیشتر فضایی ناهمگنی یگرد فطراز  .یافت کاهش مناطق ینا یروربا انمیز ،شهرنشینی تثبیت با .شتنددا باالیی

 و شدند اجد شهر مرکزاز  جتماعیــ ا اقتصادی یطاشر بر اساس شهر حومه مناطق کهطوریبه .دـش دیجاا یروربا انمیز

اجتماعی،  –اقتصادی  ازنظری یک گروه خاص روربا یطاشر درنتیجه .نددار یمرکز مناطق به نسبت نیز یباالتر یروربا

 .یک مدل شهری خاص است دربرگیرنده

 جدایی گزینیای به چارچوبی را برای یک رویکرد رابطه ایرابطه جدایی گزینیبا عنوان  ایمقاله( در 2021) 2فِیل

همچنین در این  .دارد تأکیدکند که بر ساختارهای تعامالت، معامالت، و پیوندهای بین ساختارهای اجتماعی ایجاد می

است به مزایا و معایب بازیگران مختلف در کشمکش  شدهپرداختهات پژوهش ضمن اینکه به بررسی جدایی گزینی ارتباط

آن خاص با علل و اثرات منظم  چیزیکموضوع فراگیر این است که تفکیک ارتباطات نیز پرداخته است. لذا  جدایی گزینی

ی کنترل تکامل تالش بازیگران برا عنوانبهبلکه یک ویژگی ساختاری ذاتاً متناقض از روابط است که  غیرعادی نیست

 .یابدمی

 بیلارد شهر سطحدر  که دبر پی مرا ینا به توانمی حاضر عموضو با طتبادر ار گرفته رتصو هایپژوهش بر یورمر با

 نگرفته رتصو بیل،دتحصیلی و شغلی در شهر ار هایگروهاجتماعی  –فضایی  جدایی گزینیچگونگی  ببادر  هشیوپژ

به عدالت اقتصادی و اجتماعی در سطح  توجه وملز یدآوریاو  دموجو هشیوپژ هایألخ دنکر پر منظوربه همچنین. ستا

در  بهبود مسئله موجود به کمک باهدف هشوپژ ینا کنونی، مسئلهب مطلو مدیریت ستایدر را مناطق شهر اردبیل

 هایگروهماعی اجت –فضایی  جدایی گزینی ، تحقیق حاضر به بررسی تحلیلروازاین. ستا گرفته رتصو تیآ هایسال

 بیل پرداخته است.دتحصیلی و شغلی در شهر ار

 

 مبانی نظری

 دارند. هاآنبا  یبرابر یه منزلت اجتماعک کنندمی یزنـدگ یدر مجاورت افـراد ی، مردم در جوامع شهرطورمعمولبه

و  کنندمیالت فقیر زندگی در مح درآمدکم هایگروه؛ اندمتفاوت، ساختارهای اجتماعی محالت شهری از یکدیگر روازاین

. چنین الگوی سکونتی که در آن افراد اندکردهسالم و زیبای شهرها را انتخاب  هایحومهپردرآمد محالت و  هایگروه

گفت  توانمی(. 86: 1390)توالیی و یاری،  شودمیگفته  جدایی گزینیمتفاوتی هستند،  هایسکونتگاهمتفاوت دارای 

 کنندمیجداگانه زندگی  صورتبهدر جامعه  کهوقتی هاگروهاجتماعی و جغرافیایی  بندیطبقه به چگونگی جدایی گزینی

 گیردمیدر شهرها از این واقعیت سرچشمه  جدایی گزینی دیگرعبارتبه(. Shala and Quainoo, 2007: 15) پردازدمی

 شوندمیمتعددی تقسیم  هایگروهو  هاستهداقتصادی به  –درآمد، مذهب، نژاد و پایگاه اجتماعی  ازنظرکه ساکنان 

همسان اجتماعی در شهرها منجر  هایحوزه گیریشکل(؛ این مسئله به 1: 1392)اسفندیاری خلوت و بابایی اقدم، 

مذهبی،  هایگروهبه تفکیک فزاینده میان فقیر و غنی،  جدایی گزینی(. بنابراین، مفهوم 163: 1386، اقدمبابایی) شودمی

                                                           
1. Salvati 

2. Fiel 
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 (.Firman, 2004: 350درآمدی و کاهش اندازه متوسط اشاره دارد )قومی، 

عوامل گوناگون همچون ساختار جمعیتی، وضعیت اشتغال، سطح  بر اساسفضایی جدید  –، تمایزات اجتماعی درواقع

مختلف و متفاوتی در شهرها شده است  هایخوشهتحصیالت و سطح درآمد موجب به وجود آمدن الگوهای خاص و 

(Lee and Kwan, 2011: 496 بر این اساس، هر گروهی با پایگاه اجتماعی، اقتصادی برابر و اعتقادات مذهبی .)

)یزدانی و همکاران،  کنندمیرا برای سکونت خود انتخاب  ایمحلهو منطقه یا  آیندمیبودن گرد هم  نژادهمیکسان یا 

و مرزبندی  بندیالیه، محله بندییا « جنوب شهر»و  «شمال شهر»(. متعاقب چنین مسائلی، واژگانی چون 200: 1395

فرایندهای مختلف و در  تأثیرمسائلی است که تحت  ازجملهدر شهرها  جدایی گزینیگفت  توانمی. آیدمیاجتماعی پدید 

این فرایند در ارتباط با فضاهایی است که روابط اجتماعی در درون  گیریشکل. چگونگی گیردمیطی زمان شکل 

دیالکتیکی را با افراد، جامعه، ایدئولوژی حاکم، عالیق،  رابطهمختلف تعریف کرده و  هایزمانجغرافیایی را در  هایمحیط

گفت علت  توانمی. بر همین اساس، کندمیاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همان جامعه برقرار  هایویژگی، هاخواست

اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، قومی، اقتصادی خانوارها و شهروندان را در عوامل متعددی نظیر پایگاه  جدایی گزینی

 موردتوجهبا این هدف  طورکلیبه جدایی گزینی مطالعه(. همچنین، 3: 1396کرد )تیموری و همکاران،  وجوجست

 نظریه(. Watts, 2005: 166افراد در فضاهای اجتماعی ایجاد کند ) یابیمکاناز  درکاست که بتواند  قرارگرفته

( و روابط 36: 1394و همکاران،  نژادحاجی) پردازدمی هاگزینیجداییو  هابندیگروهچنین  تبییناکولوژی شهری به 

جمعیت شهر و شاخت فضاهای  جدایی گزینیمختلف شهر و چگونگی  هایمحیطانسانی را در  هایگروهمتقابل 

اغلب طی مراحلی  جدایی گزینی(. در همین چارچوب، 99: 1391)مافی،  کندمیرا بررسی و تحلیل  هاآن مورداستفاده

قومی،  ازنظرکه  هاییخانوادهشمار اندکی از افراد و  . نفوذ: در این مرحله1از:  اندعبارتخالصه  طوربهکه  گیردمیانجام 

مرحله شمار زیادی از : در این هجوم .2؛ شوندمیاز شهر  ایمنطقهوارد  اندمتفاوتنژادی، مذهبی و زبانی با بیشتر مردم 

اشغال  گروهشانهم هایخانوادهتعدادی از افراد و  قبالًکه  شوندمیاز شهر وارد  ایمنطقهو افراد همان گروه به  هاخانواده

به جامعه کوچک مهاجمان در یک شهر  شدهاشغال منطقهمهاجرت و اقامت در  ادامه. تثبیت: در این مرحله 3؛ اندکرده

 روزروزبه، بلکه شودمیتثبیت  تنهانهمهاجم  هایخانواده. تراکم و توده شدن: تعداد 4؛ دهدمیامت دائمی حالت ثابت و اق

را  ایمحله، مهاجران با ورود به شهر مقصد درواقع(. 479: 1393و همکاران،  اقدمبابایی) شودمیافزوده  هاآنبه تعداد 

ن انتخاب سبب ی. اهاستآن یقوم هایعلقهاجتماعی، اقتصادی و  که متأثر از پایگاه کنندمیبرای زندگی انتخاب 

فضایی و اکولوژیک در شهرهاست. این  جدایی گزینیآن  نتیجهه ک شودمیدر نقاط مختلف شهر  ییگتوها گیریشکل

، و همکاران نژادحاجی) شودمیسبب تحوالت و پیامدهای مثبت و منفی در بعد اجتماعی زندگی شهری  جدایی گزینی

1394 :44.) 
 

 فضایی –اجتماعی  جدایی گزینی

زدن  وندیبا پ یداشته است؛ اگرچه پس از مدت انیجر یدر علوم اجتماع یاجتماع ینیگز ییبحث جدا شیپ هامدتاز 

 ;Dupont, 2004)فضایی مطرح شد  –اجتماعی  جدایی گزینیبا نام  یدیمفهوم جد ،یــیفضا هایتحلیلمباحث با  نیا

Lima, 2001; Romero et al, 2012: 76 .) در  یسع یمکان هایویژگیارتباط اجتماع با مفهومی که با برقرار نمودن

عمده در  کردیدو رو طورکلیبهگفت  یستیبا نیوقوع آن دارد. بنابرا نهیدر زم یاجتماع جدایی گزینی یبررس

 (.Marcińczak et al, 2014: 1406)داشته است  وجود ینیگز ییجدا یالگوها وتحلیلتجزیه

 شودمی جدایی گزینی یالگوها یعموم یابی، شامل ارزگرددبرمیآن به مکتب شیکاگو  هایریشهرویکرد نخست که 

 ترگسترده تیجمع کیگروه در  کی عیدر توز یبرابرنا ،یمقدار عدد کیشاخص است که با  یتعداد محدود یکه بر مبنا
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 .کندمیرا بررسی  هاگروهبا سایر  در رابطه ایو 

دارند.  تریاهمیتکمنقش  یعموم هایشاخصو  کندمی تأکیدرویکرد دوم که جدیدتر است، بر الگوهای محلی 

 عینحوه توز کهطوریبه؛ شودمی یبررس شهرهاکالنو در گستره  ییاز منظر فضا جدایی گزینیمطالعات  دیگرعبارتبه

 مطرح است. زین یاجتماع هاینابرابری نیا

جدایی  یمطالعه محل دیگرعبارتبه ای ییفضا_یاجتماع جدایی گزینیبا  ینیگز ییجدا یاوت مطالعه عمومتف درواقع

در  یینخبه، بازتاب فضا ایمحروم و  هایگروه لیدر تشک خصوصبه ،یاجتماع بندیطبقهدر  شیآن است که افزا گزینی

 یبه حفظ سبک زندگ لیتماوقعیت اجتماعی و و م (،Weclawowicz, 1998: 170) فضایی دارد جدایی گزینی شیافزا

 ,Spevec and Bogadi) شودمیی شهر طیدر مح ییفضا زاتیو تما یسکونت بندیخوشهگروه، موجب  تیهو ای

 هایگروه جدایی گزینی یهاندیشامل مطالعه فرآفضایی –اجتماعی  جدایی گزینیبنابراین بررسی  (.445 :2009

صرف  بامطالعهمنظر  نیو از ا هاستآن تیفیو ک یزندگ یبر فضاها ندهایفرآ نیا تأثیر نیمختلف و همچن یاجتماع

 (.2: 2012)مهریار و ثابت،  کندمیپیدا  تفاوت یعموم جدایی گزینی

 

 پژوهشروش 

 هایتحقیق همردر ز تحقیقو روش  ماهیت ازنظرو  یدبررکا هایپژوهش زهحودر  فهد ازنظر حاضر هشوپژ

عمومی  هایسرشماریمتن )سند( کاوی که نتایج  از ابزار هاداده وتحلیلتجزیهجهت . رودمی رماـش به تحلیلی-توصیفی

سیاسی  –در سطح مناطق شهر اردبیل برحسب تقسیمات اداری  GIS هایالیهو  باشدمی 1390نفوس و مسکن سال 

 Geo-Segregation افزارنرم، هادادهجهت مدیریت  Excel افزارهاینرمبا استفاده از  است. شدهاستفادهوزارت کشور 

Analyzer  افزارنرمو  جدایی گزینی هایشاخصجهت محاسبه Arc GIS  جدایی  بر اساسجهت ترسیم الگوی فضایی

 اساسی زیر است: مرحله، شامل سه افزارنرمدر این  هامحاسبهاجتماعی عمده مذکور استفاده شد.  هایگروه گزینی

 شامل جمعیت هر گروه در نواحی شهری است؛ تشکیل جدول اطالعات که 

 ؛هاشاخص هایفرمول کارگیریبه 

  فایل متنی مانند  هایفایلخروجی گرفتن از نتایج( خروجیtxt .)... و 

 
 جدایی گزینیتحلیلگر  افزارنرمدر  هاشاخص محاسبه نحوه. 1شکل 
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 تطبقا جدایی گزینی تأثیرو  اردبیل شهر یکیژفولورمو فضایی رساختا تحلیل یعنی تحقیق فهد به نسیدر منظوربه

 نساکنا یدقتصاا - جتماعیا هپایگا سساا بر فضایی جدایی گزینی انمیز سنجش به ابتدا فضایی رساختا ینا بر یشهر

با استفاده از آزمون شاخص  فضایی پراکنش شناخت هایمدل بر اساس شهر فضایی رساختا سپس ،شودمی ختهداپر

چند ، خودهمبستگی فضایی موران و تحلیل خوشه فضایی Gواحد همسایگی، آماره عمومی  رینتنزدیکمیانگین 

جامعه آماری پژوهش کل محدوده شهر اردبیل به تفکیک  .گیردمیقرار  موردبررسی k-Ripleyیا تابع  ایفاصله

( در این شهر نفر 482632)ن سیستم اطالعات جغرافیایی و افراد ساک هاینقشهدر قالب  (بلوک 1415آماری ) هایبلوک

در شهرها که تا قبل  جدایی گزینیگسترده به شهرها، عامل  هایمهاجرتدر اوایل دوره مدرنیسم همراه با وقوع  .باشدمی

و چنین  دهدمیقومی و اجتماعی  هایگروهدینی و مذهبی بوده است، جای خود را به عامل  هایویژگیاز آن مبتنی بر 

و افزایش درآمد، عامل اقتصاد نقش  داریسرمایهبا رونق  زمانهم. کندمیمدرن ادامه پیدا  دورهوضعیتی تا اواسط 

بوده  جدایی گزینینکته مشترک در تمامی این دوران، مقیاس  حالبااین. کندمیفضایی ایفا  جدایی گزینیدر  تریپررنگ

با تغییر و تحوالت صورت گرفته، افزایش  زمانهم مدرنیسمپست. در عصر شودمیکه از سطح محله تا ناحیه را شامل 

 یسوو از  هشد متکثر شدتبه معاجو جتماعیا ازنظر سویک، از دیجیتالتعامالت، رونق شبکه جهانی و ورود به عصر 

 ازپیشبیش ادفرا بیشتر جدایی گزینی مینهز ،یزمجا یفضا بر تأکیدو  قعیوا یفضا به بستگیوا معد لیلد به یگرد

 مختلف تاریخی هایدورهبا توجه به مطالعات پیشین در است  به ذکرالزم (. 38: 1398)فراش و همکاران،  شودمی همافر

 باشدمیشهرها عوامل اقتصادی و اجتماعی نظیر سطح سواد و اشتغال  جدایی گزینیکه بیشترین عوامل موثر بر 

 سطح یعنی جامعه تطبقا بیانگر سستردر د ایهشاخص بر اساسآماری  هایحوزهپژوهش انتخاب شدند.  هایشاخص

مرکز آمار ایران به سه دسته طبقه باال، متوسط  1390 لسا یرماآ هایدادهاز  دهستفاا با شغلی موقعیت و ادفرا تتحصیال

 (.1و پایین تقسیم شدند )جدول 
 

 اجتماعی برحسب طبقات اجتماعی -شاخص پایگاه اقتصادی .1جدول 

 -ی ابعاد پایگاه اقتصاد
 اجتماعی

 طبقه پایین طبقه متوسط طبقه باال

کارشناسی ارشد و  سطح تحصیالت
 دکتری

، ابتدایی و راهنمایی، متوسطه و سوادبی کاردانی و کارشناسی.
 دانشگاهیپیش

، گذارانقانون موقعیت شغلی
و  رتبهعالیمقامات 

 مدیران و متخصصان

و دستیاران، کارمندان  هاتکنسین
کارکنان خدماتی و امور اداری، 

هر فروشندگان بازارها، کارکنان ما
 کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری.

صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط، 
 هادستگاهو  آالتماشینمتصدیان و مونتاژکاران 

 و رانندگان وسایل نقلیه کارگران ساده

 

 گرتحلیل افزارنرم( با استفاده از 2ل )جدو بندیخوشهو  تک گروهی جدایی گزینی هایشاخصدر این پژوهش از 

در پژوهشکده شهرسازی، فرهنگ و اجتماع دانشگاه کوبک مونترال  2008آپریسو در سال  وسیلهبهکه  جدایی گزینی

 ارقر موردسنجشاردبیل  شهر فضایی جدایی گزینیت میزان و شد (Apparicio et al, 2014)است  تولیدشدهکانادا 

 .گیردمی
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 فضایی جدایی گزینیسنجش  هایشاخصابعاد و  .2 جدول

بعد/  
 شاخص

 تفسیر بعد/ شاخص 

  بعد
 تک گروهی

 کلبهرا فقط برای یک گروه نسبت  هاشاخصهستند که  هاییگیریاندازهتک گروهی،  هایسنجش
 گیرندبرمی در موردمطالعهجمعیت در محدوده 

ص
شاخ

 

 کامل است. جدایی گزینی 1و مقدار  دهدمییع عادالنه و برابری را نشان ، مقدار توز1و  0بین  1جدایی گزینیشاخص 

 کامل است. جدایی گزینی 1و مقدار  دهدمی، مقدار توزیع عادالنه و برابری را نشان 1و  0بین  2شاخص آنتروپی

 کامل است. ینیجدایی گز 1و مقدار  دهدمی، مقدار توزیع عادالنه و برابری را نشان 1و  0بین  3شاخص جینی

 کامل است. جدایی گزینی 1و مقدار  دهدمی، مقدار توزیع عادالنه و برابری را نشان 1و  0بین  4شاخص اتکینسون

 به معنای حداکثر تراکم است. 1، عدد صفر به معنای حداقل و 1تا  0بین  5شاخص تراکم مطلق

بعد
  

 بندیخوشه
 یسواز  کهدرحالی –یی مجاور، بیشتر از سوی یک گروه مطابق این بعد، اشغال کردن واحدهای فضا

 .شودمی جدایی گزینی یشافزا ،درنتیجهو  بیشتر بندیخوشه موجب - ستا شدهاحاطه یگرد هایگروه

ص
شاخ

 

 بندیخوشهشاخص 
 6مطلق

یک نسبت از کل جمعیت در  صورتبهدر مناطق مجاور را  xاین شاخص میانگین تعداد اعضای گروه 
، و تا جواریهم . مقدار این شاخص از حداقل صفر به معنی غیرکندیممجاور، تعریف و مطرح  مناطق

 در نوسان است جواریهمنه هرگز برابر با یک( به معنی ) یکحداکثر نزدیک به 

شاخص متوسط نزدیکی 
و مجاورت میان اعضای 

 7یک دسته

، باشدیمی بندخوشهبه معنی عدم  است. جایی که یک است تینهایبارزش این شاخص از صفر تا 
دیگر )به نسبت افراد از  هایگروهبه اعضای  ترکینزد xکمتر از یک به معنی این است که اعضای گروه 

به اعضای گروه  ترکینزد هاآناز یک به معنی این است که  تربزرگ، و اندداشتهگروه خودشان( اقامت 
 .کنندیمدگی مختلف دیگر زن هایگروهخودشان به نسبت 

است. صفر به معنی عدم انزوا و جدایی و یک به معنی حداکثر انزوا و  1تا  0ارزش این شاخص بین  8شاخص تنزل فاصله
 جدایی است

 (Apparicio et al, 2014; Massey & Denton, 1998 ؛1395یزدانی و همکاران، )منابع: 

 

 موردمطالعهمحدوده 

نام  هممرکز استان و شهرستان اردبیل، در دشتی  عنوانبهطالعاتی پژوهش حاضر و م محدوده عنوانبهشهر اردبیل 

دقیقه تا  11درجه و  38دقیقه و عرض جغرافیایی  19درجه و  48دقیقه تا  15درجه و  48خودش و در طول جغرافیایی 

شمالی و رشد افقی  –جنوبی گذشته، رشد افقی در جهات  هایسالاست. شهر اردبیل در  شدهواقعدقیقه  17درجه و  38

جنوبی شهر بیشتر با برنامه و طرح قبلی  هایقسمتشرقی داشته است. در این رشد،  –کمتری در جهت غربی 

هجوم و سکونت مهاجرانی که توان مالی  به دنبالشمالی، بدون برنامه و طرح قبلی و  هایقسمت، اما اندیافتهتوسعه

. در قسمت شرق اندداده نشینیحاشیهو به قسمت شمالی شهر اردبیل هویت و شکل  نداآمده، به وجود اندداشتهکمتری 

شهری که هنوز هم  محدودهبه  نیازفیزیکی مربوط به پیوستن روستاهای  توسعهاست؛  دادهرخشهر نیز دو نوع توسعه 

چون  ایشدهریزیبرنامه احداثی هایشهرکفیزیکی مربوط به  توسعهکالبد، ماهیتی روستایی دارد و دیگری  ازنظر

است: پیوستن روستاهایی مانند گلمغان و مالیوسف )بهشت زهرا(  گرفتهشکلزرناس. در سمت غربی شهر نیز دو توسعه 

 2(. در شکل 75-74: 1393ان )فرجی، نوسازی از قبیل کارشناس هایشهرکبا ماهیت و کالبد روستایی و دیگری 

 است. شدهمشخصموقعیت شهر اردبیل 

                                                           
1. Segregation index(IS) 

2. Entropy Index(H) 

3. Gini index(G) 

4. Atkinson index (ATK) 

5. Absolute Concentration index(ACO) 

6. Absolute clustering index(ACL) 

7. Mean proximity between members of group X(Pxx) 

8. Distance decay isolation index(DPxx) 
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 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی محدوده  .2شکل 

 

 پایینو  متوسط هایطبقه هترـگس. شودمی تقسیم ایینـپو  طـمتوس ،االـب ستهد سه بهپراکنش اجتماعی شهر اردبیل 

 عون به توجه با معموالًو  دـنرداربرخو ایینـپ شغلی هایمهارتاز  که هاییگروهدارد؛  شهر سطحرا در  کنشاپر بیشترین

 مناطق گسستهو  نناهمگو توسعه توان اقتصادی باالیی برخوردار نیستند. از تتحصیال طحـسو  مددرآ سطح ،شغل

 کزامر ارستقردر ا فضایی دلتعا معدو  تخدما دوـکمب و هرـش زـمرکدر  ناهمگوـن هایفعالیت تمرکز ،هرـش کونیـمس

 اعیـجتما یـفرهنگ وتمتفا امقوو ا انمهاجر دجوونین . همچگرددمی بمحسو شهر یکالبد بافت هایویژگی خدماتی

و  هشد هرـش گسیختهازهمو  هکنداپر ن،ناهمگو بافت تحمیل باعث وتمتفا طبقاتی سطح با نساکنا دجوو بر وهعال

 .ستا هیدـبخش تیواـمتف شکلرا  شهر فضایی رساختا

 

 هایافتهبحث و 

 انمیز به توجه بارا  اردبیل هرـش اعیـجتما مختلف ایهگروه جدایی گزینی هنحوو  چگونگی قسمت نـیدر ا

 0است:  1و  0فضایی بین  جدایی گزینی هایشاخص. مقدار دهیممیقرار  موردبررسیافراد  شغلی موقعیتو  تتحصیال

جدایی انگر بی 3/0تقریبی مقادیر کمتر از  طوربهناهمگون است.  کامالً ایجامعهبیانگر  1همگون و  کامالً ایجامعهبیانگر 

 هایشاخص(. Iceland, 2010شدید است ) جدایی گزینیبه باال بیانگر  6/0متوسط و از  6/0تا  3/0اندک، بین  گزینی

. دهندنمیفضایی که کدام قسمت شهر تحت تسلط کدام گروه جمعیتی است پاسخ  هایسؤالبه  شدهگرفتهبه کار 

( به شناسایی واحدهای LQضریب مکانی ) ازجمله. شودمیور استفاده به این منظ جدایی گزینیبنابراین از شاخص محلی 

 ادفرا شغلی موقعیت و تتحصیال انزـمی حسب بر جدایی گزینی هایشاخص .کندمیفضایی محدوده مطالعه کمک 

 سطحدر  یجدایی گزین کلو در  ارناهمو دل،نامتعاتوزیع نابرابر،  هاشاخصمیزان  (.3جدول است ) قرارگرفته موردمحاسبه

 .دهدمی ننشارا  هستندآن  به متعلق که طبقاتی هایگروه یمبنا بر متوسط
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 شغلی و تحصیلی هایگروهبرای  تک گروهی جدایی گزینیمقادیر شاخص  .3جدول 

ت 
بقا
ط

لی
شغ

 

جدایی شاخص  طبقات تحصیلی
 گزینی

 جدایی گزینی شاخص جینی شاخص آنتروپی
 اتکینسون

شاخص تراکم 
 مطلق

ط
اال
ه ب
بق

 

کارشناسی ارشد و 
4073 دکتری

/0
 

6202
/0

 

1980
/0

 

3075
/0

 

6237
/0

 

6672
/0

 

4983
/0

 

6172
/0

 

7565
/0

 

6454
/0

 
ه 
طبق ط
وس
مت

 

کاردانی و 
 کارشناسی

2093
/0

 

4110
/0

 

0615
/0

 

1694
/0

 

3059
/0

 

5063
/0

 

1803
/0

 

3958
/0

 

5658
/0

 

6545
/0

 
ن
ایی
ه پ
طبق

 

، ابتدایی و سوادبی
راهنمایی، متوسطه و 

 دانشگاهیپیش
2660
/0

 

6131
/0

 

0885
/0

 

2137
/0

 

3894
/0

 

6909
/0

 

3715
/0

 

9569
/0

 

4908
/0

 

4896
/0

 

 

 است: توجهقابلذیل  صورتبهاین پژوهش، نتایج  هاییافتهبر طبق 

شغلی به صفر نزدیک بوده که  هایگروه طبقهسهبرای هر  جدایی گزینی: مقدار شاخص جدایی گزینی( شاخص 1

کم است. این شاخص برای  نسبتاً جدایی گزینیاین شاخص میزان  بر طبقدارد، یعنی  طرفبینه و نشان از توزیع عادال

 که ایگونهبه باشدمیدر بین طبقات باال و پایین چشمگیر  جدایی گزینیکه میزان  دهدمیتحصیلی نشان  هایگروه

تحصیلی  جدایی گزینیتحصیلی باال و  ینیجدایی گزتحصیلی در شهر اردبیل دو بعد نمایان است  جدایی گزینی ازلحاظ

 طبقات کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر از سایر طبقات است. جدایی گزینی هاآنباال. اما در بین 

عادالنه طبقات شغلی مختلف را نشان  کامالً( شاخص آنتروپی: شاخص آنتروپی نیز چون به صفر نزدیک است، توزیع 2

دیگر است. شاخص آنتروپی برای  دوطبقهطبقه پایین بیشتر از  جدایی گزینیکه میزان اما نکته جالب این است  دهدمی

. لذا بر طبق این شاخص، در سطح شهر اردبیل دهدمیطبقات تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری توزیع نابرابری را نشان 

ی پایین و متوسط قرار دارند. بر هاگاهیپا بعدازآنپایگاه اجتماعی باال دارای بیشترین سطح جدایی گزینی اجتماعی است و 

دارای توزیع هموارتری در سرتاسر سطح شهر  هاگاهیپاگفت پایگاه اجتماعی متوسط نسبت به سایر  توانیماین اساس 

و این  باشدمیاست که اختالف شاخص اجتماعی طبقات باال و پایین خیلی کمتر  به ذکر. الزم باشدیماردبیل 

که به معنی این است که  باشدمیکه در شهر اردبیل دارای دو گروه اجتماعی باال و پایین  باشدمیاین  دهندهنشان

 اجتماعی یا در سطح بسیار مطلوب قرار گرفتند یا در سطح بسیار نامطلوب. ازنظرشهروندان در شهر اردبیل 

. در این دهدمیکم را نشان  گزینیجدایی پایین و متوسط، میزان  دوطبقه( شاخص جینی: ضریب جینی نیز برای هر 3

جدایی طبقه باال به نسبت دو گروه دیگر بیشتر است. طبقه متوسط تحصیلی کمترین میزان  جدایی گزینیمیان میزان 

قبل افزایش  هایشاخصبرای طبقات پایین نسبت به  جدایی گزینیو بیشترین توزیع برابر را دارند اما مقدار  گزینی

طبقه باال )کارشناسی ارشد و دکتری(  بعدازآنمقدار متعلق به گروه طبقه پایین اختصاص دارد و  و بیشترین پیداکرده

 است.

است. جایی  1و  0که ارزش این شاخص بین  شدهمحاسبه 9/0اتکینسون: شاخص اتکینسون با وزن  جدایی گزینی( 4

که در  طورهمان. باشدیمی گزینی کامل توزیع عادالنه و جایی که یک است به معنی جدای دهندهنشانکه صفر است 

که این نشان از توزیع نابرابر دارد  باشدمیاقتصادی برای طبقه باال بیشتر  جدایی گزینیمیزان  شودیممشاهده  3جدول 

این شاخص توسط  شدهمحاسبهبعدی قرار دارند همچنین مقدار  هایرتبهطبقات پایین و متوسط به ترتیب در  ازآنپسو 

 ازآنپسو  دهدیمکه جدایی گزینی باالیی را از خود نشان  باشدیم 9569/0برای پایگاه اجتماعی پایین،  افزارنرم

 قرار دارند. 3958/0و  6172/0ی اجتماعی باال و متوسط به ترتیب با مقادیر هاگاهیپا

که نشان از توزیع نابرابر  دهدیم( شاخص تراکم مطلق: این شاخص برای طبقات شغلی باال مقادیر نابرابری را نشان 5
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بعد قرار دارند. همچنین مقدار این  هایرتبهمتوسط و پایین به ترتیب در  طبقه ازآنپساشتغال در مناطق شهری دارد. و 

این است که  دهندهنشانکه  دهدمیمقادیر باالیی را نشان  هاشاخصشاخص برای گروه تحصیلی متوسط برخالف سایر 

 وسط از همه بیشتر و تراکم مطلق طبقه باال و پایین به ترتیب از همه کمتر است.تراکم طبقه مت

 بندیخوشه( بعد 2

 جواریهمباالی طبقه باال و طبقه پایین و  جواریهممطلق  بندیخوشهمطلق: شاخص  بندیخوشه( شاخص 1-2

نسبی  جدایی گزینی درنتیجهیین و باال و پا دوطبقه بندیخوشهکه به معنای  دهدمیمتوسط طبقه متوسط را نشان 

که مقدار این شاخص در محدوده  دهدمیتحصیلی، نشان  هایگروه. همچنین میزان این شاخص برای هاستآن

و  3292/0( برابر با Medium، متوسط )7632/0( برابر با Low) پاییناقتصادی  -ی اجتماعیهاگاهیپابرای  موردمطالعه

گفت در سطح شهر اردبیل اعضای پایگاه اجتماعی  توانیملذا بر طبق این شاخص  است. 3576/0( برابر با High) باال

و  باشندیمی باال و متوسط هاگاهیپاواحدهای مسکونی بیشتری به نسبت  جواریهمی و بندخوشهپایین دارای درجه 

 باالتری است. جدایی گزینی درجهآن این پایگاه دارای  تبعبه

این  دهندهنشان ورتمجا شاخص دیاز ربسیا دنبو پایینو مجاورت میان اعضای یک دسته: ( متوسط نزدیکی 2-2

مقادیر  .ندارند جدایی گزینی درنتیجه و دخو وهگر عضایا رکنادر  سکونت یابر تمایلی و املزا شغلی طبقهسه هر که ستا

و باال برابر  5954/3، متوسط برابر با 5906/3تحصیلی پایین برابر با  هایگروهبرای  موردمطالعهاین شاخص در محدوده 

جدایی آن وجود پدیده  تبعبهبه زندگی در میان اعضای گروه خودشان و  هاگاهیپا همه، همگی تمایل اعضای 3407/2با 

 .دهدیمرا نشان  هاگاهیپادر میان این  گزینی

اعضای این  دهدمی ننشا که ستا صفر به یکدنز باال طبقه یابر فاصله لتنز شاخص( شاخص تنزل فاصله: 3-2

باالیی دارند. مقدار  نسبتاً جدایی گزینی 3135/0ندارد. اما اعضای طبقه پایین شغلی با میزان  جدایی گزینیطبقه 

باالی  جدایی گزینیکه انزوا و  باشدیم 4027/0این شاخص برای پایگاه تحصیلی پایین، مقدار باالی  شدهمحاسبه

و  1771/0ی اجتماعی باال و متوسط به ترتیب با مقادیر هاگاهیپا ازآنپس. دهدیماز خود نشان اعضای این پایگاه را 

 .دهندیمانزوا و جدایی گزینی متوسطی را تشکیل  1498/0
 

 شغلی و تحصیلی هایگروه بندیخوشهبعد  هایشاخصمحاسبه  .4جدول 

ت 
بقا
ط

لی
شغ

 

 بندیخوشه طبقات تحصیلی
 مطلق

متوسط نزدیکی و 
مجاورت میان 
 اعضای یک دسته

شاخص تنزل 
 فاصله

اال
ه ب
طبق

 

2136 کارشناسی ارشد و دکتری
/0

 

3576
/0

 

6624
/3

 

3407
/2

 

0686
/0

 

1771
/0

 
ط
وس
 مت
قه
طب

 

 کاردانی و کارشناسی

4167
/0

 

3292
/0

 

8078
/3

 

5954
/3

 

2116
/0

 

1498
/0

 
ن
ایی
ه پ
طبق

 

، ابتدایی و راهنمایی، سوادبی
 دانشگاهیپیشمتوسطه و 

2136
/0

 

7632
/0

 

6681
/3

 

5906
/3

 

3135
/0

 

4027
/0

 

 

که از باالترین  هاییپهنهکه  دهدمی( نشان 4ضریب مکانی )شکل  لمداز  دهستفاا با شدهاستخرا  اشکال طبق بر

 عمدتاً و  اندقرارگرفتهو جنوب شرقی  شمال غربی هایبخشواقع در  هایبلوکدر برخوردارند میزان محرومیت شهری 

با پیشینه روستایی هستند شامل  هاییبافتو  با بافت نابسامان میانی هاییپهنهاسکان غیررسمی،  هایپهنهشامل 

 هایمحلهو  آبادحسین، نیار مالباشی، گلمغان، آبادپناه آبادکاظم، آبادسلمانوحدت، ایران آباد، مهرآباد، محالتی چون 
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و  کم یدقتصاا انتو با و جامعه پایین رقشاا سطوردار هستند تودیگر که نسبت به میانگین شهر از محرومیت بیشتری برخ

 باالتر ربیکا ناـناجو همـس ویژهبهو  ربیکا جمعیت سهم هاپهنه ینا غالب جه. واندشدهاشغال پایین شغلی هایمهارت

 .هاستمحدودهدی این بارز کالب هایویژگیو ... از  هنماییو را ییابتدا تتحصیال با ادفراز ا ادتعد بیشترین با ،ستا
 

 
 های جمعیتی برحسب تحصیالت و موقعیت شغلی. مدل ضریب مکانی گروه3شکل 

 

جمعیت و فعالیت سال  هایداده بر اساسو  تجمعو  بندیخوشه ،یعزتو شاخص سه سساا بر مطالعهدوم  قسمتدر 

-Kاز دو معیار  بندیخوشهشاخص در بررسی  .گرفت ارقر تحلیل ردمو شهر فضاییمرکز آمار ایران ساختار  1390

Ripley  و آمارهG آماره  تحلیلدر . است شدهاستفادهG  با چنین استدالل کرد که  توانمی آمدهدستبهبر مبنای اعداد

است پی  Zاز مقدار امتیاز  ترکوچکمعادل صفر و  که P-Value ( و مقدار آماره86/197) Zتوجه به مقادیر امتیاز 

دارد.  دارمعنی ایخوشهنیز نشان از یک الگوی  ایزنگولهاست. میانه نمودار  شدهبندیخوشه هادادهیر که مقاد بریممی
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است و  554/0شاخص موران  شودمیکه در نتایج حاصل از آزمون خودهمبستگی فضایی موران نیز مشاهده  طوریهمان

برابر با صفر نشان از الگوی  P-Value مقدار آماره از یک است و تربزرگو  85/256در سطح  Zمقدار امتیاز  ازآنجاکه

که مقدار این آماره  دهدمیهمسایگی نشان  تریننزدیکمیانگین  کارگیریبهنتایج حاصل از  با تمرکز باال دارد. ایخوشه

 هاداده (، نتیجه اینکه1>57/0)از یک است  ترکوچکاین مقدار  ازآنجاکهاست.  57/0 جدایی گزینی برای توزیع فضایی

-Pبودن این مقدار و آماره  تربزرگZ (24/45- )همچنین با توجه به مقادیر امتیاز  .اندشدهپراکنده ایخوشه صورتبه

Value (00/0 نتیجه )همچنین در بخش نتایج آزمون ریپلی  است. دارمعنیآماری  ازنظربودن  ایخوشهاین  گیریممی

)نتایج مورد انتظار( است که خود مبین الگوی  رنگآبی( باالتر از خط شدههدهمشاکه خط قرمز )نتایج  شودمیمالحظه 

 است. ایخوشه

 
 تحلیل ساختار فضایی شهر اردبیل .4شکل 

 

 شهر فضایی رساختا که گفت توانمی مورداستفاده هایشاخص یمبنا رـب آمدهدستبه نتایجاز  کلی بندیجمع یکدر 

ی اقتصادی و اجتماعی در هاشاخصکه در به لحاظ  هاییبلوککه  گونهاین به ستا متمرکز لگوییا یدارا اردبیل

که شامل محالت رضوان، حافظ، آزادی،  3محالت مناطق بیشتر شامل  باشندمیبرخوردار  کامالًوضعیت برخوردار و 

لحاظ وضعیت برخوردار در  به هایبلوک. همچنین شوندمیآزادگان، امام رضا )ع(، کارشناسان، نادری و شهرک جانبازان 

بازار، کوی عارف، پیرزرگر، منصوریه، مالهادی، کوی معمار، صفویه و سلطان آباد  هایمحلهکه شامل  1محالت مناطق 

. این برندمیدر وضعیت مطلوبی به سر  و اجتماعی اقتصادی ازلحاظکه در هسته مرکزی و اولیه شهر اردبیل جای دارد 

، بلکه در شودنمیدرآمدی تصور  هاینابرابریاقتصادی در سطح شهر تنها برای انعکاس  هاینابرابرکه  حالی استدر 

، و همه این عوامل از رودمیمیزان تخصص، اشتغال، سطح سواد، امید به زندگی، ثروت و قیمت زمین و مسکن به کار 

تعریف  هاکیفیتزندگی بر مبنای همین معیارهای  ازآنجاکهو  پذیردمی تأثیرموقعیت مکانی زندگی و پایگاه طبقاتی 

، بنابراین دارای تعیین مکانی و طبقاتی است. موقعیت و محل زندگی افراد در شهر بخش دیگری از علل شودمی
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 باشندمیاقتصادی و اجتماعی در وضعیت خیلی محروم  هایشاخصکه به لحاظ  هاییبلوکاقتصادی است.  هاینابرابری

، آبادایران، میراشرف، جین کندی، آبادکریمکه شامل  5و  4مناطق و محالت شهر بخصوص  یاحاشیه هایبخششامل 

و  به لحاظ اقتصادی باشدمی، سیدآباد و مهرآباد آبادحسن، سلمان آباد، دانش آباد، کلخوران، آبادیحیی، آبادارو ، آبادکاظم

ین این محالت را مهاجرین شهرها و روستاهای اطراف در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند. اکثریت ساکن اجتماعی

و جدا شدن اردبیل از آذربایجان شرقی به این محالت وارد  1370پس از سال  هایسالدر  عمدتاًکه  دهندمیتشکیل 

وارد چرخه اصلی اقتصاد شهر شوند. این محالت ساختار اجتماعی  اندنتوانسته شاناقتصادی، اما به سبب ضعف اندشده

 عمدتاًو  باشدمی پذیرآسیبداشته، از توان اقتصادی بسیار پایینی برخوردار بوده، کالبد این محالت بسیار  نامنسجمی

قیمت زمین دارای  ازلحاظو  اندشدهاحداثدر این محالت بدون مجوز ساخته و در اراضی با محدودیت توسعه  هاساختمان

نیست به تمرکز و جدایی گزینی  هاگروهکه جاذب سایر  هاییمکاندر  ددرآمکم. سکونت اقشار باشدمیارزش ناچیزی 

کالن اقتصادی است و از  هاینابرابریکه ناشی از  شودمیاجتماعی منجر  هایگروهاز سایر  درآمدکمطبقه 

تأمین مسکن و راهبردهای اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی سرچشمه دارد؛ بنابراین اشتغال، درآمد، توان  گذاریسیاست

 غیررسمی دارد. هایسکونتگاهاقتصادی نقش بسیار اساسی در تشکیل  جدایی گزینیمسکن افراد و باالخره  هایویژگیو 

اقتصادی و  هایزیرساختبه پایین بودن قیمت زمین، فقدان  توانمی کم برخوردار هایبلوکبارز این  هایویژگیاز 

رسی نامناسب به خدمات مختلف شهری و رفاهی، عدم تطابق افزایش تدس اجتماعی، کیفیت پایین تسهیالت مسکونی،

اشاره کرد. برخی از  و تحصیالت پایین جمعیت و ... سوادیبیجمعیت با نیازهای خدماتی و اکولوژیکی، درصد باالی 

 مسئله. این نندکمیاز پدیده زوال شهری پیروی  اندشدهشناساییمحروم  هایبلوکمرکزی شهر نیز که جزو  هایقسمت

 دهدمینشان  آمدهدستبهگسترش شتابان جمعیت و مدیریت شهری ناکارآمد به وجود آمده است. نتایج  تأثیرنیز تحت 

، تبلور تمایزات اجتماعی، کالبدی و اقتصادی هابلوکاین  کهطوریبهشهر اردبیل نابرابری وجود دارد،  هایبلوکبین 

نابرابر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باعث تمایز بین ساکنان شهر اردبیل شده  ایهزیرساختو  هافرصت، باشندمی

 در این شهر منجر شده است. جدایی گزینی نوعیبهاست و این وضعیت 

 

 گیرینتیجه

حاصل دسترسی افتراقی نواحی شهر به منابع ارزشمند  اساساًو نابرابری اجتماعی در فضای شهری  جدایی گزینی

 رشکاو آ نپنها تختالفاا سترسید ینا کهنحویبه .ستا فرهنگی سرمایهو  منزلت رت،قدن ثروت مادی، اجتماعی چو

 یا ضعیتو آورد. دجوو به نساکنا زاتمتیاو ا هاپاداش ،ندگیز هایفرصت ق،حقو ازنظر ویژهبه، شهر حیانو بینرا  یدیاز

 ،شهر حیانو ترینمحروم که ستا نهفته منابع باز توزیع یا یعزتواز  شکلآن نابرابری نواحی شهری، در  نیابحر نقطه

در  هانابرابری تشد معموالًدارد،  دجوو یبرانابر ،شهرها همهدر  گرچها. ببرند باز توزیع یا یعزتورا از آن  نفع کمترین

 تفکیک و جمعیت تجمع ییندهاآفر با عمدتاً نیز مرا ینو ا ،ستاهاستو رو کوچک یشهرهااز  بیشتر رگبز یشهرها

 مختلفی لشکاا بهو  شتهدا فضایی جلوه عموماً  ،شهردر  جتماعیا هاینابرابری. ستا رتبطـم شهرها یندر ا جتماعیا

 ،جتماعیا تحیا بررا  یبرانابر منفی یپیامدهاو  رثاآ ،مختلف ینظر هایگرایش با یربسیا شناسانجامعه. کندمی رظهو

 نتایجاز  که ستا یدما وتثردر  یبرانابر بر بیشتر تأکید نمیا ینو در ا اندداده ارقر تأکید ردمو رگ،بز یشهرهادر  ویژهبه

 جتماعیا یبرانابر اعنوا تغییراز  ایعمده بخش که یطیاشردر  .ستا جامعهدر  خصومتو  خشونت اعنوا تشدیدآن،  اولیه

 به توجه ،کاست هاآن تشداز  توانمی یرتدب باو  شودمی طمربو هارکشو توسعه هایبرنامهو  هاگذاریسیاست نحوه به

 .کندمی اپید مضاعفی همیتآن، ا تنوساناو  یشهر یفضادر  جتماعیا یبرانابر ضعیتو

بیل دتحصیلی و شغلی در شهر ار هایگروهاجتماعی  –فضایی جدایی گزینی انزـمی سیربر حاضر مطالعه فهد 
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 هاینابرابریو  جدایی گزینی منفی یپیامدهاو  رثاآ بر کاهشو  لبهغو  شهر یندر ا جتماعیا هاینابرابری کدر منظوربه

 یناز ا ستا فضایی جدایی گزینی نمایش منظوربه بعد ترینمهم ادفرا یدقتصاو ا جتماعیا هپایگا کهازآنجایی .دبو فضایی

 پایینو  متوسط ،باال یجتماعا هایطبقه حسب بر جمعیت رمنظو ینا به. شد دهستفاا مطالعه یندر ا جدایی گزینی بعد

 یشهر تطبقا جدایی گزینی انمیز سیربر به تک گروهی جدایی گزینی سنجش هایشاخص پایه بر. شدند بندیطبقه

از  حاصل هاینقشه همچنین. دبو شهر جتماعیا هایطبقه نمیا متوسط جدایی گزینی یکاز  حاکی نتایج که. شد امقدا

شمال  هایبخشدر  که یشهر میتومحر انمیز باالتریناز  که هاییپهنه کهد دا ننشا گزینی ییاجد مکانی ضریب لمد

 یمهاجران هابخش نیاغلب ساکنان ا .ستا شدهاشغال درآمدکم طبقه توسط اکثراً اندقرارگرفته غربی و جنوب شرقی

جدایی  زانیم یبر رو یشگرف تأثیر هابخش نیا لیدل نیمهاجرت کرده و به هم لیاطراف به اردب یهستند که از شهرها

شاهسون در شمال و  ریمختلف عشا فیو از طوا شهرمشکینکه از منطقه مغان و  ی. مهاجراناندداشته یشهر گزینی

شهر سکنی گزیدند.  جنوب شرقیاطراف باغرودا  در  روستاهایخلخال و  یکردند و مهاجران شهرها یسکن شمال غربی

به لحاظ اقتصادی ساکن هستند، به دلیل دسترسی به شغل و درآمد بهتر و  ردارکم برخو هایقسمتمهاجرین اولیه که در 

الزم در  هایتخصصفاقد مهارت و  غالباًموقعیت اقتصادی بهتر به شهر آمده و به دلیل عدم دسترسی به شغل مناسب و 

 کهازآنجاییقائل نیستند.  و به مسائلی نظیر آموزش، تحصیل و سواد اهمیت چندانی اندشدهنواحی فقیرنشین شهر ساکن 

مهاجرین روستایی با پیشینه دامداری و کشاورزی بوده و مهارت آنان در ساخت اقتصادی شهر هیچ  اکثراً نشینانحاشیه

و ... است. درآمد ساکنین  فروشیدستجایگاهی ندارد، شغل بیشتر این افراد کارگری روزمزد و مشاغل کاذبی چون 

 هایشاخص ازلحاظ هاسکونتگاهآنان است. این  هایمشخصهن و فقر و تنگدستی از بارزترین مناطق محروم، بسیار پایی

از وضعیت اقتصادی نشان از وخامت وضع ساکنین آن مناطق  هاآناقتصادی جزء نواحی محروم بوده و عدم رضایت 

و  یدر زندگاقتصادی  هایتفاوت دجایست و باعث ادر شهرها جدایی گزینی یاز مولدها یکینابرابر ثروت  عیتوز. دهدمی

دارد. در  ینیمع تیمحدود یامکانات شهر تیاست که ظرف یهی. بدشودمی ینگرش مردم به ارائه خدمات شهر نحوه

در شهرهای  جدایی گزینیبروز  وجبم خودخودبهبزرگ و کوچک  یشهرها نینابرابر ثروت ب عی، توزترکالن یسطح

در شهرها  جدایی گزینیی کوچک وجود نداشته باشد، در شهرها یو امکانات رفاه اشتغال یوقت یعنی، شودمی بزرگ

 .شودمیمتولد 

است که  سوهم( 1397و همکاران ) ظهیرنژاد( و 1394اژدری و همکاران )با پژوهش  سویکاین پژوهش از  هاییافته

جنوبی و  ایحاشیهبقه شغلی در نواحی ی از منظر سطح تحصیالت و طتوجهقابل طوربهجامعه  ترضعیفاقشار معتقدند 

همچنین اقشار برخوردار جامعه با  .اندگزیدهسکنی  ترپایینگاها در خار  از محدوده خدماتی شهر با سطح خدمات بسیار 

، با سطح خدمات باالتر و با آب و هوایی بهتر شمال غربی ترقیمتگرانسکونت در نواحی نسبت باالیی متمایل به 

 (1400و فراش و همکاران ) (1393قضایی و همکاران )(، 1397نتایج پژوهش مباشر امینی ) دیگر سو بااز  هستند.

 درواقعمحرومیت و شرایط اقتصادی پایین است.  جدایی گزینیدارد که یکی از متغیرهای مهم در بروز پدیده  خوانیهم

مرکزی شهر به پیرامون شهر شرایط اقتصادی  نواحیواقع در  هایبلوکبیان کرد که با حرکت از  توانمی طوراین

به تمرکز فقر و  تواندمیکه این عامل  باشدمیبرخوردار  تریمتعادلو نواحی مرکزی از شرایط  شودمی ترنامطلوب

جدایی بین طبقاتی و افزایش  هایتماسو پیامدهای ناشی از آن منجر شود که این خود باعث کاهش  هامحرومیت

 سوادبیو  یعال التیتحص یافراد دارا ییفضا جدایی گزینی زانینشان داد که م جینتاهمچنین  شود.در شهر  گزینی

که  اندشدهادغام گریدر همد ترپایین التیتحص زانیم یدارا هایگروهاست و در مقابل  یلیتحص هایگروه ریاز سا شتریب

گفت شهر  توانمی روازاین. نقاط است ریاز سا شتریبی غیررسم هایسکونتگاهو  شهرپایینمناطق  واقع در هایبلوک در

این توسعه و گسترش نیز برای این شهر همچنان  ادامهاخیر تجربه کرده و  هایدههاردبیل تغییرات شگرفی را در طی 
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ن ، جدا شدکندمیکه رشد و توسعه شهر را از منظر پایداری اجتماعی آن تهدید  هاییچالشاست. یکی از  تصورقابل

در حال  شهر اردبیل ،آیدبرمیپژوهش  نیا جیاز نتا طور کههمان ،دیگربیانبهمختلف اجتماعی از یکدیگر است.  هایگروه

 است. یعال التیتحص درزمینه ویژهبهمختلف خود  یقشرها انیم ریچشمگ جدایی گزینیتجربه کردن 

 جدایی گزینیدر شرایطی که که  سازدمیرهنمون  ، ما را به این مسئلهروپیشنتایج برگرفته از پژوهش  درنهایت

برای  هاییزمینهمختلف اجتماعی باشد، محالت و مناطق شهری به  هایگروهجدایی کامل اقشار و  سویبهفضایی 

بین  هایتماسدرون طبقاتی و کاهش  هایتماسدورن طبقاتی تبدیل خواهند شد. افزایش  هایتماستعامالت و 

هویت محلی جدید  گیریشکل درنتیجهو  محلی هایفرهنگخرده گیریشکلتالل مشارکت مدنی، طبقاتی منجر به اخ

منجر به تقسیم  درنهایتاین موضوع  شهری است. هایمحله. نتیجه چنین حالتی قطبی شدن فضای اجتماعی شودمی

 له یعنی یک شهر را دراز یک مح تروسیعکه خود اختالل در زندگی جمعی در سطحی  شودمیشهر به قطعات مجزا 

 بردارد.

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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