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531ات:صفح تعداد 31/33/3131 دفاع: تاریخلوم انسانیادبیات و ع :دانشکده

:چکیده

شناسایینقشبالقوهشهرهادرایجادتوسعه،ضروریاستمووانعیکوهسواختاروبالورشوهرهاراازمنظوربه

جوداییگزینویشوهرییکویازایونموانوعرا.برداشتهشونددارند،ازمیانیبازمتواناییارتقاءرشدوتوسعهمتعادل

درایشطبقواتپوایینرابوهطورزشودیدیپیودتمرکوزفقوروزیرااینموضوعمحرومیتاجتماعیوکند.یمفراهم

یعنووانیوپپدیودهتوسوعه،بوهگزینیدربسیاریازشهرهایکشورهایدرحوالجدایی.درپیداردجهانشهرهای

عنووانیوپمع وگنگریسوتهگزینیدرشهربهصورتکلی،بهموضوعجداییمعمولدرحالافزایشاست.امروزهبه

گزینیرادراصطالحاتوفاکتورهایکوامال اجتمواعیوابتصوادیهایمرتبطباجداییآسانیایدهتوانبهشود.میمی

گزینییپاصطالحومفهومف ایینیوزبندینمود،بدوناینکهتوجهیبهموضوعف اداشتهباشیم.اماجداییفرمول

اتا یپموضوعجغرافیاییاست.گزینیذجداییلذا،هست.

نوژادیوجوودداردکوهوابسوتهبوه-ازببیگجداییگزینیدرآمودیوبوومی،انواعمختلفیازجداییگزینیشهری

ایبهتر،برنامهریزانشهرینیازمندآگاهیازریزیجامعهمنظوربرنامههایموجوددردرونیپشهراست.بهمکانیزم

سنجشجداییگزینیدمتعدهایوتحلیگنتایجحاصگازآنهستند.روشگیریجداییگزینیوتجزیهیاندازهنحوه

یسونجشهواشواخ رسالهحاضر،درابتدا،پرکواربردترین.اندمتفاوتشهریوجودداردکهبهطرقمختلفیباهم

المللیپدیدهجداییگزینیرابوااسوتفادهینببعدموجوددرمطالعاترایج1شاخ (در91جداییگزینیمسکونی)

ابتصوادیایونشوهر-مختلو اجتمواعیهواییگواهپاسطحشهرشیرازومیانگرجداییگزینیدریگتحلافزارنرماز

بررسویچگوونگی هوایعاموگمبنوابورایکمپسیستم باسازیشهریشبیهبراردادهاست.سپس،یپموردمطالعه

 طراحویرفتوار آن در اسوتکوه شدهگزینیآتیطبقاتمختل ابتصادیواجتماعیساکنینشهرشیرازارائهجدایی

Repastسوازیاجتمواعیافوزارپرکواربردشوبیهباشدوازنرممی گزینیاسکلینگمدلجدایی تئوری بر مبتنی عوامگ

دهد:نشانمی،نتایجپژوهشدرمجموعشدهاست.برایاینمنظوربهرهگرفته

مووردتاییودبورارهواپازشواخ هریوییلهوسبهبهمیزانمتوسطبهباالگزینیدرشهرشیرازپدیدهجدایی -

آنتبوعبههابهزندگیدرمیاناع ایگروهخودشانویگاهپاتمایگاع ایها،شاخ مجموع،دروابع.گیردیم

دراکثریوت،دهود.درایونمیوانیموهوارانشوانیگاهپادرمیاناینبهمیزانباالجداییگزینییوجودپدیده

ابتصادیپوایین،بواال-هایاجتماعییگاهپاگزینیمسکونیبهترتیردربیشترینمیزانپدیدهجدایی،هاشاخ 

  گردد.یمومتوسطمشاهده

میوزانبیشوترینشویراز،شوهرغربویجنوو ناحیوهدرمتوسوطوبواالپایگاهدوگزینیجداییمیزانبیشترین -

گزینیجداییمیزانبیشتریندرنهایت،وشهراینغربیشمالسمتدرپایینومتوسطپایگاهدوگزینیجدایی

 .استشدهوابعشیرازشهرشربیجنو وغربیجنو ناحیهدرپایینوباالپایگاهدو

غربویشومالناحیهومرکزحوالیدرتقریبا (داغهایلکه)باالابتصادی-اجتماعیپایگاهف اییتجمعبیشترین -
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سومتدرنیوزپوایینابتصوادی-اجتماعیپایگاهوشهرغربیسمتدرمتوسطابتصادی-اجتماعیپایگاهشهر،

 .اندشدهبندیخوشهشیرازشهرغربیجنو 

ازتووجهیبابوگبخشابتصادی–اجتماعیپایگاهسهیگزینیشهری،همهجداییسازیشبیهبراساسخروجی -

وضوعیتاسوتمراربوالوذا.نمایندمیحفظسازیشبیهاجرایهایگامپایاندرنیزراخودفعلیآماریهایبلوک

نیوزوشویرازشوهردراجتمواعی-ابتصادیمختل هایپایگاهاستقرارنظامدرجدیتحولوتغییرانتظارفعلی،

پایگواهرسودموینظوربوههمچنوین،.رسدمینظربهغیرمحتمگشهر،اینآیندهدرگزینیجداییمیزانکاهش

–اجتمواعیپایگواه.نموودخواهدپیداشهرشربینواحیدرسکونتبهتمایگنوعیمتوسطابتصادی–اجتماعی

اداموهراشویرازشوهرغربویشومالسومتبهنیزوشهریبافتتردرونیمناطقسمتبهحرکتباال،ابتصادی

.نمودخواهدپیداشهرغربینواحیدرسکونتبهتمایگنوعیپایین،ابتصادی–اجتماعیپایگاهودادخواهد

افوزارنورمسازیعامگمبنوا،شیراز،مدلگزینیشهری،سنجشجدایییهاشاخ گزینیشهری،جدایی:هاواژه کلید

ریپست.افزارنرم،گزینیجداییگرتحلیگ
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 .Error! Bookmark not defined ................................ یشهر ینیگز ییجدا دهیپد بر یدرآمد -2-2
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 ها ولفهرست جد

 صفحه                                                                                                                     شماره و عنوان
 

 .Error! Bookmark not defined ........... قیتحق نهیشیپ با مرتبط یها پژوهش یا پاره مشخصات: 1-1 جدول
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defined. 

 !Error ...یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر 1309 سال خانوار و یآمار یها بلوک تیوضع: 3-3جدول

Bookmark not defined. 

 !Error ....... رازیش مادرشهر در یاقتصاد   -یاجتماع یهاگاهیپا ینیگز ییجدا یگروه تک یها سنجش جینتا: 1-5 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error .......... رازیش مادرشهر در یاقتصاد   -یاجتماع یها گاهیپا ینیگز ییجدا یگروه دو یها سنجش جینتا: 2-5 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error ........ رازیش مادرشهر در یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا ینیگز ییجدا یگروه چند یها سنجش جینتا: 3-5 جدول

Bookmark not defined. 
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 ها فهرست شکل

 صفحه                                                                                                                     شماره و عنوان
 

 .Error! Bookmark not defined ....................................ینیگز ییجدا دهیپد مختلف ابعاد: 1-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................ پژوهش اول بخش در لیتحل ندیفرا: 2-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................ پژوهش دوم بخش در لیتحل ندیفرا: 3-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. رازیش مادرشهر ییایجغراف تیموقع:  1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................. موردمطالعه محدوده یا ماهواره ریتصو: 2-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........ ینیگز ییجدا گر لیتحل افزار نرم در ها شاخص محاسبه نحوه: 3-3شکل

 .Error! Bookmark not defined ..یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به یآمار یها بلوک نقشه: 4-3 شکل

 .Repast............ Error! Bookmark not defined افزار نرم در ها عامل به GIS یها هیال لیتبد: 5-3 شکل



 ح

 

 Error! Bookmark not ...... گانیهمسا محاسبات منظور به یا نقطه یها عامل عملکرد ی نحوه شینما: 6-3 شکل

defined. 

 .Repast .......... Error! Bookmark not defined افزار نرم در کاربران یکیگراف رابط انواع شینما: 7-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................ مبنا عامل یها ستمیس در عامل هر زمیمکان: 8-3 شکل

 Error! Bookmark notاسیمق کالن یرفتارها و اسیمق خرد حرکات متخصص نگ؛یاسکل توماس ریتصو: 0-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................ نگ؛یاسکل مدل در اسیمق خرد نیقوان: 19-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ نگ؛یاسکل مدل در اسیمق خرد نیقوان: 11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined . یساز هیشب یافزارها نرم ریسا با Repast افزار نرم سهیمقا نمودار: 12-3شکل

 .Repast J، ................................ Error! Bookmark not defined افزار نرم یکار طیمح: 13-3 شکل

 .Repast Net،............................ Error! Bookmark not defined افزار نرم یکار طیمح: 14-3 شکل

 .Repast Py،.............................. Error! Bookmark not defined افزار نرم یکار طیمح: 15-3 شکل

 .Repast Py .............................. Error! Bookmark not defined افزار نرم یبصر طیمح: 16-3شکل

 .Repast Py .......... Error! Bookmark not defined افزار نرم یبند زمان برنامه یطراح طیمح: 17-3 شکل

 .Repast J ................... Error! Bookmark not defined افزار نرم یبند زمان برنامه کد مثال: 18-3 شکل

 .Repast Py ...... Error! Bookmark not defined افزار نرم یبند زمان برنامه یطراح از یشینما: 10-3 شکل

 !Error ........... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 1-4شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ............. یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به یمرز یدسترس با ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 2-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark . یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به یمرز طول با ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 3-4شکل

not defined. 

 !Error .............. یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به یطیمح نسبت با ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 4-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ..... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در ینیج ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 5-4شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در یآنتروپ ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 6-4شکل

Bookmark not defined. 
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 !Error یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در نسونیآتک ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 7-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ...... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در انزوا ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 8-4شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .  گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در یهمبستگ نسبت ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 0-4 شکل

not defined. 

 !Error .....یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در دلتا ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 19-4 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به مطلق تراکم ینیگز ییجدا شاخص ریمقاد: 11-4 شکل

not defined. 

 !Error یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در شهر مرکز درون نسبت شاخص ریمقاد: 12-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ....... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در مطلق تیمرکز شاخص ریمقاد: 13-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ....... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در مطلق تیمرکز شاخص ریمقاد: 14-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error .... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به گروه کی یاعضا نیب مجاورت متوسط شاخص ریمقاد: 15-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ......... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به گروه کی یاعضا نیب فاصله تنزل شاخص ریمقاد: 16-4 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............... باال یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا یمکان بیضر نقشه: 17-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........... متوسط یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا یمکان بیضر نقشه: 18-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............. نییپا یاقتصاد -یاجتماع گاهیپا یمکان بیضر نقشه: 10-4 شکل

 !Error ............ یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در تشابه عدم شاخص ریمقاد: 29-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به مجاورت اندازه یبرا شده میتنظ تشابه عدم شاخص ریمقاد: 21-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ........ گاهیپا کیتفک به مجاور یواحدها یمرز یها طول یبرا شده میتنظ تشابه عدم شاخص ریمقاد: 22-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 Error! Bookmark گاهیپا کیتفک به مساحت به طیمح نسبت یبرا شده میتنظ تشابه عدم شاخص ریمقاد: 23-4 شکل

not defined. 

 !Error ........... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در وانفعال فعل شاخص ریمقاد: 24-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ...........یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در ینسب تراکم شاخص ریمقاد: 25-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ........ یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در ینسب تیمرکز شاخص ریمقاد: 26-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ...... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در مجاورت متوسط شاخص ریمقاد: 27-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ...... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در ییفضا مجاورت شاخص ریمقاد: 28-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ..... یاقتصاد -یاجتماع یها گاهیپا کیتفک به رازیش شهر سطح در ینسب یبند خوشه شاخص ریمقاد: 20-4 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................... متوسط و باال گاهیپا دو سهیمقا یآنتروپ نقشه: 39-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................... متوسط و نییپا گاهیپا دو سهیمقا یآنتروپ نقشه: 31-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... نییپا و باال گاهیپا دو سهیمقا یآنتروپ نقشه: 32-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .. رازیش شهر سطح در یگروه چند یبرا تشابه عدم شاخص مقدار: 33-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....... رازیش شهر سطح در یگروه چند یبرا ینیج شاخص مقدار: 34-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..... رازیش شهر سطح در یگروه چند یبرا یآنتروپ شاخص مقدار: 35-4 شکل

 Error! Bookmark not ........... رازیش شهر سطح در یگروه چند یبرا انحراف یضیب شاخص مقدار: 36-4 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................. گاهیپا کیتفک به انحراف یضیب نقشه: 37-4 شکل

 Error! Bookmark not ..... رازیش شهر سطح در یگروه چند یبرا ییفضا تجانس عدم شاخص مقدار: 38-4 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ........... رازیش شهر سطح در یگروه چند یبرا نرمال مواجهه شاخص مقدار: 30-4 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined . رازیش شهر سطح در یگروه چند یبرا ینسب تنوع شاخص مقدار: 49-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......... رازیش شهر سطح در راتییتغ مربع بیضر شاخص مقدار: 41-4 شکل



 ک

 

 .Error! Bookmark not defined ................................... باال گاهیپا داغ لکه لیتحل نقشه: 42-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... متوسط گاهیپا داغ لکه لیتحل نقشه: 43-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. نییپا گاهیپا داغ لکه لیتحل نقشه: 44-4 شکل

 GeoDa.. Error! Bookmark not افزار نرم در رازیش شهر Shape file یبرا لیفا GAL ساختن: 45-4 شکل

defined. 

 Repast ... Error! Bookmark افزار نرم در رازیش شهر ینیگز ییجدا یساز هیشب یاجرا شروع ریتصو:  46-4 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not ...... رازیش مادرشهر مختلف یها گاهیپا ینیگز ییجدا یساز هیشب یینها یخروج: 1-5 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not ............ رازیش مادرشهر ینیگز ییجدا یساز هیشب یاجرا یها گام یینها نمودار: 2-5شکل

defined. 
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خصوصویات خوا  طووربوه و ملوی جغرافیوایطوورکلیبوه ،المللویبوین و ملی ابتصادی-اجتماعی جدید نیروهای

بور تأثیرگوذار ومتنووع اجتمواعی و ف وایی هوایخروجوی از ایمجموعوه آن نتیجوه کوهداده تغییور را شوهرهاکوالن

بطوبش،گزینویجودایی شوهری، تمایزات با مرتبط هایبحث و معاصرشهرهای اجتماعی ف ایی ساختار .شهرهاستکالن

انتظوار روازایون اسوت. امروزی شهری جوامع در اصلی هاینگرانیاز اجتماعی برخورداری همچنین و محرومیت،اجتماعی

تموایزات دروابوع.کنود پیودا بازتوا  ف وایی-اجتمواعیهایگزینیجدایی افزایش در اجتماعی هاینابرابری رشد ،رودمی

 سوطح و تحصویالت سوطحوضعیتاشتغال،جمعیتی، ساختار همچون گوناگون عوامگ اساس بر جدید ف ایی-اجتماعی

.(Lee, 2011: 469)اندشده گذشته به نسبت متفاوت و مختل  هایخوشه و خا الگوهای آمدن وجودبه موجر درآمد

 گیوریانودازه دنبوال به،ابتصادیمادرشهرشیراز-مختل اجتماعیهایپایگاه گزینیجداییبررسی باهدفرساله این لذا

درایونرسوالهبرآمدهاسوت.وضعیتآتیاینموضوعمهمسازیشبیهونیزهاپایگاهاینمکانی جداییگزینیمیزان کمی

گردیدهاست:مطالردرپنجفصگبهشرحزیرارائه

فصگاول:کلیاتپژوهش

فصگدوم:مبانینظریپژوهش

فصگسوم:موادوروشپژوهش

پژوهشیهاافتهیفصگچهارم:نتایجو

وبحثیریگجهینتفصگپنجم:



 مسئلهبیان  -3-3

شناسایینقشبالقوهشهرهادرایجادتوسعه،ضروریاستموانعیکهسواختاروبالورشوهرهاراازتوانواییمنظوربه

جداییگزینیشوهرییکوی(UN-Habitat, 2001a: 9). برداشتهشوند،ازمیاندارندیبازمارتقاءرشدوتوسعهمتعادل

-UN)کنودیمراتقویتتوسعهدرحالزیرااینموضوعمحرومیتاجتماعیدرشهرهایجهانکندیمازاینموانعرافراهم

Habitat, 2001b: 43).بوودهموردبحثآوردناندازهدرستجداییگزینیشهریدرچنددههگذشتهموضوعبهدست

جداییگزینیشهری،تمرکزفقروپیدایشطبقاتپایینرابهطرزشدیدیدرپویداشوته.(DJONIE, 2009: 2)است
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(Massey, 1990: 443).جداییگزینی،اثراتمبناییجداییگزینویآشوکارخواهودشودیریگاندازهاست.بابررسیو

برخیدارند.تفاوتباهمبهطرقمختلفیهاروشومتنوعیوجوددارد.اینسنجشجداییگزینیشهریمتعددیهاروش

وپرکواربردوبرخویازمحودودیتکواربردمورداسوتفادهاسوت.برخویبسویارمانودهیبابشدهوبرخیبدونتغییرترکامگ

(.DJONIE, 2009: 2برخوردارند)

عملکوردیجوهدرنتمختلو شوهریکوهیهوامکوانانسوانیدریهاگروهجداییگزینیشهریعبارتاستازتمرکز

یاگونوهبهمسلماستتمامجوامعومناطقآنچه.آیدیمنیروهایگوناگونابتصادی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیبهوجود

ازیوریگبهوره؛اماآنچهمهوماسوتشناسواییچگوونگیایونجوداییبوهروشعلمویوبواباشندیمهاییجدادرگیراین

یپسیستمپیچیودهازایونوابعیوتعنوانبهپدیدهجداییگزینیشهری(.1911:19)ادیبی،باشدیممناسریهاشاخ 

یهواگوروهوهوادسوتهابتصوادیبوه-درآمد،مذهر،نژادوپایگواهاجتمواعیازنظرکهساکنینشهرهاردیگیمسرچشمه

شهریدرجریاناستیهاگروهمیانییهاربابتدرانتخا محلهمسکونیهمواره،رونیازا.شوندیمیبندمیتقسگوناگون

گروهویمنجوربوهجوداییگزینوییهواربابوتنتیجه.استمندبهرهکهازبدرتودرآمدبیشتریشودیموگروهیبرنده

ابتصادیبرابور،معتقوداتموذهبی-کههرگروهیباپایگاهاجتماعیسانینبد.شودیماکولوژیکیگروهیازگروهیدیگر

ویواازرویاجبواربوهکنندیمراجهتسکونتخودانتخا یامحلهومنطقهیاآیندیمبودنگردهمنژادهمیکسانویا

انواعمختلفویاز.لذا(1911:91)شکویی،دهندیمتعیینکردهاستتندرهاآنکهجامعهشهریبراییامحلهزندگیدر

ادیوجودداردکهبسوتگیبوهمکوانیزمهوایموجووددرنژ-جداییگزینیشهریازببیگجداییگزینیدرآمدیوبومی

(.Feitosa, 2011: 104درونیپشهردارد)

ابتصادی،کارگرانساده،کارگرانسواختمانی،-باتبعیتازپایگاهاجتماعیتوسعهدرحالدرشهرهایممالپغربیو

ابتصوادی-ازپایگاهاجتماعیچراکه؛دارندراهریپمحلهویژهخود،کارمندان،بازرگانانفروشاندستمهاجرینروستایی،

بلکهمرادکندینمدریپمحلهکارگری،کارمندیزندگیمثال .البتهاینبدانمعنینیستکهمندندبهرهیکسانوهمانند

(.کوانونتوجوه1911ی،ابتصادیمعوینتعلوقدارند)شوکوی-ایناستکهاکثریتساکنینمحالتبهیپپایگاهاجتماعی

بوهاساسوا درآمریکا،برمفهومگتواستواراست.اصطالحگتوخصو بهبسیاریازمطالعاتجداییگزینیشهریدرجهان

.گورددیبرمکالبدیازمابقیمحالتشهرجدابودهاست،صورتبهاروپاکهییوسطابروندرشهرهاینینشیهودیمحالت

وآمودیدرموکهتوسطیپگروهبومیواحودبوهتصورفیاهیناحایناصطالحدرآمریکاتغییرمعناپیداکردوگتوبههر

بوهتووانیمومثوالعنووانبوه.دراینخصو شدیمباجریاناصلیاجتماعیشهرتفاوتداشت،اطالقیتوجهبابگطوربه
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اشارهکرد.یپاسوتثنادرتاریخچوهجودایی1321هرشیکاگودرسالتوسطمدلمشهوربرگسدرششدهیمعرفگتوهای

.ایونتجربوهکوهبوراسوتقرارباشودیمآمریکاییدرشهرهایآمریکا-گزینیشهریمبحثجداییگزینیجمعیتآفریقایی

اجتمواعیآمریکاییدرنواحیداخلیشهرهایآمریکاییوپیدایشالگوهوایمتمرکوزفقورومحرومیوت-گتوهایآفریقایی

ابلیوتیهواتیوجمعگتوسوازیاصطالحبهمتعددیراپیرامونجداییگزینیشهریوچیزیکهیهابحث،کردیمداللت

(Latham, 2009: 134).،بهوجودآوردشودیمخوانده

ازجملوهمسوائگازطرفدیگرمطالعهروندآتیجداییگزینیشهرینیزدارایاهمیوتاسوتودرامتحوانبسویاری

ونتوایجآندرفراینودبوهمواکموپخواهودکوردهوافرصوتموضوعاتنابرابری،طرزعمگورفتار،انتظوارات،توبعواتو

 سوازییوادهپ و طراحوی اموروزه،لوذا(Hutchens, 2006: 16). خواهدبودمؤثرمفیدوهایاستسیرتأثوگیرییمتصم

 تالش حوزه این پژوهشگران.است پژوهشی فعال بسیار هایینهزم از یکی پیچیده هاییستمسبرای مناسر سازهاییهشب

یجادا سازییهشب بابلیت باییهامدل محاسباتی، هایمکانیزم و هاروش یریکارگبه و مفاهیممناسر استخراج با تا کنندیم

  .(Miller, 2007: 13)کند تشریح را سیستمپیچیده رفتار بتواند بهتر که کنند

حاضرکانونجداییگزینیساکنانبورمبنوایبشورهاوطبقواتمختلو ابتصوادیو حال در ایران بزرگ شهرهای

 سالم حیات تداوم به بادر شهرها این که استگردیده سبر اجتماعیاست.جداییگزینیبشرهاوطبقاتمختل ساکنان

همانطورکوههواچنزمطورحمویزیرا؛دنباش نداشته را خودساکنان برای الزم خدمات ارائه امکان ،دروابع و نباشندشهری

کهبع ینواحیدارایسهمبیشتریازیوپگوروهدهدیممختل شهرینشانیهامکانتوزیعمتنوعجمعیتدر"سازد:

جمعیتوویممکووناسووتدرکیفیووتخوودماتشووهریاثووریهوواگووروه.سووهمونسووبتمختلوو ازباشووندیمووخووا 

(Hutchens, 2006: 16)."گذارد

 ونفور 1339191 حودود جمعیتوی دارای شویراز شوهری متروپگجنو )ناحیهعنوانبهدراینمیانمادرشهرشیراز

گیورد( یدربرمو را فوارس اسوتان مسواحت درصود91/14کوه شوودیمو شوامگ را لومترمربعیک 13123 نزدیپ مساحتی

)روسوتایی،شوهرییربومیغبومیوساکنینیهافرهنگخردهازتوجهبابگجمعیتناهمگن،(1931:99)شهرداریشیراز،

است.همچنینبدمتتواریخی،دادهیجاوعشایری(،ابشاروطبقاتمختل ابتصادی،اجتماعی،شغلیواداریرادرخود

جنووبیوشوربی،ایونشوهررادریهااستانجغرافیایی،میزانباالیمهاجرپذیری،همسایگیبا،وسعتیامنطقهمرکزیت

یادهیوعد.ازطرفدیگررشدنااندیشیدهونابسامانایونشوهر،مشوکالت(1913:9)تقوایی،براردادهاستیاژهیوشرایط

جمعیوت،ازحدشیب،کمبودتسهیالتزیربنایی،ازدحاموفشردگییررسمیغهمچونکمبودمسکن،رشدگستردهمشاغگ
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،افوزایشونقوگحموگوآمدوشدمحیطی،مشکگیهایآلودگاعزندگی،انوآورسرسامنارساییخدماتعمومی،هزینهباالو

افزایشجداییگزینیشهریرافراهمساختهاست.تیدرنهاارتکا جرایموبزهکاری،وکنندهنگران

محوالتبوهدلیوگبرخویاز،دهودیمگزینینشانشیرازازمنظرجداییجودمادرشهرمروریمختصربروضعیتمو

وامکاناتابتصادی،کالبدی،اجتماعیازجذابیتخاصیبرایشهروندانشیرازیبرخوردارهسوتند.هافرصتبرخورداریاز

بواتغییورسواختارکالبودی،ابتصوادیوزموانهمبیناینمحالتشدهاست.ییجاجابهاینامرباعثتمایگخانوارهابرای

.توراکموانودافتهیاسکاندرمحالتخاصیازشهرشدهپیتفکصورتبهوابشارمختل مردمهاگروهاجتماعیشهرشیراز،

زندگیمتنوعدرداخگکلیتشهرگشتهاست.یهاسبپخا منجربهجداییگزینیویهابخشتمرکزجمعیتدر

افزایشجداییگزینیشهریدرشهرشیرازموجرشدهاختالفاتموجودمیانطبقاتمختل ابتصادیواجتمواعی

بوهدلیوگهوامکواناینشهرتشدیدشدهوبرخوردهایاجتماعیروبهتزایدگوذارد.آنچوهمسولماسوتبع ویساکندر

ابتصادیسواکنینآن،امکوانوفرصوتبیشوتریمحیطیوهمچنینخصوصیاتاجتماعی،فرهنگیوکالبدی،یهایژگیو

مثوالبرابورآمارهوایطوربوه.(Meagan, 2004: 8)دارنودوسایرپیامدهاوآثوارمنفویجوداییگزینویبرایوبوعجرم

جرایمعلیهاشخا دربع یمحالتشهرشویرازربومبواالییرابوهازجمله؛میزانارتکا انواعمختل جرائممنتشرشده

مهاجرینجنگتحمیلینیزدراینمسوئلهژهیوبهدهد.فشردگیجمعیت،فقرمادی،سکونتمهاجرینمیخوداختصا 

نوابرابریدرآمودیدرمادرشوهردهودیموهمچنیندرمثالیدیگرتحقیقاتنشوان.(1913:4تقوایی،)نبودهاستریتأثیب

مسوتقیموطووربوهدرآمودیکوهیهواینوابرابرگفوتکوهایونتوانیمشیرازدرطیزمانروندیافزایشیداشتهاستو

مقولوه،ف اییحاکمبرشوهراسوت-مکانییهاینابرابرمنبعثازفرایندهایحاکمبرجداییگزینیشهریومیرمستقیغ

(.1931:19)اکبری،خودبراردادهاستریتأثرفاهرادرمادرشهرشیرازتحت

آندربردارنودهنتوایجتبوعبوهلذاباتوجهبهاینکهپدیدهجداییگزینیشوهریدارایسوطوحگسوتردهومتفواوتو

کنتورلیعهودهبهنحویشایستهازاندنتوانستهشهریتاکنونگذاراناستیسمتنوعیاستوازطرفدیگربرنامهریزانو

مطالعواتبیشوتردرایونخصوو درکشووراحسواسخو روندکنونیافزایشجداییگزینیشهریوتبعاتآنبرآیند،

درمادرشوهرآنینگورنودهیآوسطوححاضرجداییگزینیشهریضربناداردباشناخت.برایناساسپژوهشحاشودیم

شیرازگامیدرجهتشناختبیشتراینموضوعمهمبردارد.
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Abstract: 

To realize the potential role of cities in fostering development, it is essential to remove the barriers 

that inhibit the formation of inclusive cities, that is, cities capable of promoting growth with equity. 

Urban segregation represents one of these barriers because it has reinforced social exclusion in the 

cities of the world. The urban segregation is becoming increasingly a common phenomenon in 

many cities in developing countries. Today the segregation is posed in a more general form as the 

problem in the city. We can easily formulate ideas about segregation purely in terms of social and 

economic factors without invoking space. But segregation is a spatial term. So, Segregation is 

inherently geographical. 

Different types of urban segregation exist, including income and racial or ethnical segregation, and 

depending on the contextual mechanisms within a city. To understand and plan a better community, 

urban planners needs to know how to measure the segregation and interpret the results. There have 

been many developments of segregation measures. Some evolved and some remained unchanged. 

In the first, this thesis is studied the most widely used measures of residential segregation(35 

indicators) in five dimensions of segregation in Shiraz city and between different socio-economic 

groups of  it by using of the Segregation Analyzer Software. Then, this study presents an urban 

simulation of economic and social segregation of different classes of residents in Shiraz city by 

using of agent-based modeling that its designing is based on schelling model about segregation. for 

this purpose, the study is used the useful Repast software(one of the social simulation softwares). 

In general, the results show: 

- the occurrence of segregation is approved in the medium amount to the high amount by 

each indices in the city of Shiraz. Actually, the results show the tendency of members of all 

groups to live among the members of their own group and so the existence of high 

segregation between groups. In addition, the majority of indicators show the highest 

residential segregation in the socio-economic low group, and after that in high and medium 

groups. 

- There are the Most of  the segregation between the high and medium groups in the 

southwest of Shiraz, and between the medium and low groups in the northwest of Shiraz, 

and between the high and low groups in the southwest and southeast of Shiraz city. 

- the use of Hot spots Analysis in the study area shows that the greatest concentrations of the 

socio-economic high group are in almost near the center of Shiraz city and the northwest of 

city, and for the socio-economic medium group exists in the west of city. Also there is the 

greatest concentration of the socio-economic low group in the southwest of Shiraz city. 

In total, the results of the simulation show that all of the three socio-economic groups have 

maintained the significant portion of their statistical blocks in the end of the simulation. This 
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reflects the prevailing high segregation in the city of Shiraz. Also, The medium socio-economic 

group will tend to live in the eastern part of Shiraz. The high socio-economic group will continue to 

move toward the inner urban areas and the northwest of the city. The low socio-economic group 

will tend to live in the western parts of the city and in return, it will lose a significant number of its 

blocks in the eastern part of the city. 

Keywords: Agent-Based Modeling, Repast Software, Segregation Analyzer Software, 

Shiraz City, Urban Segregation, Urban Segregation Indices(Measures).
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