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ABSTRACT 
 

Objective: Social cohesion and lack of distinction among individuals based on their 
socioeconomic features are considered among the most critical goals of Islam, which are called 
mix communities or diversity in the urban environments these days. Despite the importance of 
forming mix communities, nowadays cities are encountered with geographical and societal 
segregation and its consequences such as poverty, deprivation, social distance, individualism 
and lack of identity, joblessness, stigmatisation and the loss of out-group interactions. Thus, 
identifying the factors involved in the non-formation of mix communities in cities can 
contribute to the implementation of Islam's idea and planners to support mix communities as 
an anti-segregation policy. 
Methods: Therefore, barriers to the formation of mixed communities were identified through 
conducting a content analysis in studies dedicated to urban segregation in Iranian cities. Hence, 
37 studies which were conducted between  1993-2016, were recognised and considered as data 
fo the current research.  
Results: Results suggested that socioeconomic and governmental interventions factors play 
more critical roles than other factors in the emergence of urban segregation, either geographical 
or sociological. The Kramer correlation among these factors also indicated that government 
interventions have a strong association with socioeconomic and land market factors. Therefore, 
It can be concluded that governmental decisions and interventions are the primary sources of 
individuals segregation which hinder mixed communities from shaping. Uneven distribution of 
goods and services, discriminatory policies and ignoring rural-urban areas are among the most 
prominent factors led to segregation which are caused by the government.   
Conclusion: Therefore, the most significant challenge which hinders mixed communities from 
forming is a governmental intervention which not only affected socioeconomic and lands 
market factors but affected cities and citizens too.  
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    چكيده

شان از جمله مهمترين اجتماعي –هاي اقتصادي افراد بر اساس ويژگيهمبستگي اجتماعي و عدم تمايز ميان  :تبيين موضوع

رغم هاي شهري، نمود پيدا كرده است. علياهداف اسالم است كه امروزه تحت عناويني همچون جوامع مختلط و تنوع در محيط

هاي مختلف ساكن در شهر و شناختي بين گروهاكنون با پديدة جدايي جغرافيايي و جامعهاهميت اين موضوع، جوامع شهري هم

هاي سازي و كاهش تعاملكاري، بدنامهويتي، بيپيامدهاي ناشي از آن از جمله فقر، محروميت، فاصله اجتماعي، فردگرايي، بي

گيري جوامع مختلط در شهرهاي گروهي مواجه هستند؛ لذا شناسايي داليل عدم شكلهاي درونگروهي و افزايش تعاملبين

عنوان سياست ضدجدااُفتادگي گيري اين جوامع كه بههاي الزم براي شكلاند ضمن تحقق انگاره اسالم، زمينهتوكشور، مي

  شوند را فراهم سازد.شناخته مي

پژوهش كه در  37تا با استفاده از روش تحليل محتوا كمي و با استناد به نتايج مستخرج از پژوهش حاضر بر آن است  :روش

  در شهرهاي ايران مورد بررسي قرار دهد. را گيري جوامع مختلط اند داليل عدم شكلانجام شده 1395-1372هاي ميان سال

اجتماعي، ترجيحات شخصي، بازار زمين و مداخالت –دهند كه به صورت كلي چهار عامل اقتصادينشان مي هايافته :هايافته

شناختي دخيل هستند كه سهم هاي جغرافيايي و جامعهجدااُفتادگيگيري جوامع مختلط و بروز و تصميمات دولتي در عدم شكل

اجتماعي و مداخالت دولتي بيشتر از سايرين است. همچنين با بررسي رابطة همبستگي بين عوامل چهارگانه –عوامل اقتصادي

د آنها را به جدايي بر اساس هاي دولتي است كه با تأثيراتي كه بر زندگي مردم دارنشود كه اين مداخالت و سياستمشاهده مي

هاي تبعيضي و عدم رسيدگي به توزيع نامتعادل كاالها و خدمات، سياست كنند.شان مجبور ميهاي اقتصادي و اجتماعيويژگي

  توان نقش دولت را در آنها ديد.روستاها و بروز پديده مهاجرت از جمله مهمترين عوامل بروز جدااُفتادگي هستند كه مي

 ماتيتصم و مداخالتتوان مي رادر شهرهاي ايران  مختلط جوامع يرگيشكل يرو شيپ چالش نيمهمترابراين بن: نتايج

 تحت زين را شهروندان و شهرها مسكن، و نيزم بازار و ياجتماع – ياقتصاد عوامل بر ياثرگذار ضمن كه دانست يايدولت

  . اندداده قرار خود ريتأث

    اجتماعي، مداخالت دولتي، تحليل محتوا –جوامع مختلط، جدااُفتادگي شهري، عامل اقتصادي : هاكليدواژه
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مهمقد  

به حداكثر خود رسيده است، هاي اخير هاي شهري گمراه كننده و رشد سريع شهرنشيني كه در دهههمزمان با سياست

عدالتي و نابرابري اجتماعي را با خود به همراه دارند. هاي انحصاري در شهرها به وجود آمده كه بياي از ويژگيمجموعه

هاي صورت مجزا در بخشها است كه ميزاني كه افراد مشابه بهعدالتينمودهاي اين بيشهري يكي از  1هايگزينيييجدا

هاي محروم ، مخصوصاً آنهايي كه به تمركز گروهگزينيجداييابعاد برخي از دهد. كنند را نشان ميگي ميمختلف شهر زند

، كه براي حل آنها تأكيد بر روي )4: 2006 ،(فيتوسا و ويسمن شوندمربوط هستند؛ به عنوان يك مشكل در نظر گرفته مي

، است. يكي از داليلي كه منجر به پيدايش انگارة اجتماعات 3اُفتادگيترين سياست ضد جدابه عنوان اساسي 2جوامع مختلط

هاي مسكن عمومي بود كه گرديد، اشتباه تشخيص دادن سياست فتادگياُاكنندة جدمختلط به عنوان يك سياست اصالح

در واقع  ). تحقق انگارة اجتماعات مختلط كه2002:1(اسميث،  اي همگن و متمركز از فقر را به وجود آورده بودندنواحي

. اين در جوامع است 4ساز بروز تنوعگيرد؛ زمينهي نژاد/قوميت، سطح درآمد يا رفاه را در بر مياختالط ساكنين به وسيله

هاي اجتماعي و كالبدي در بين هاي مختلف با جداييدرحالي است كه، تمدن چندين هزارساله ايران همواره در دوره

هاي ثروتمند و درباريان در پيرامون يكديگر و با است. به اين معني كه همواره گروههاي مختلف مردم همراه بوده گروه

اند. با ظهور اسالم و با تأكيد آن بر مفاهيم امت و همبستگي كردههاي كمتر ثروتمند و فقير زندگي ميفاصله از گروه

اين شرايط آرماني ديري نپاييد و با گذشت  ها فراهم گرديد. اماهاي الزم براي برچيده شدن اين جدايياجتماعي، زمينه

  هاي مختلف پديدار گرديد.ها در بين گروهمدتي، دوباره شرايط به ايران قبل از ظهور اسالم بازگشت و جدايي

هاي اند بلكه گروهنه تنها كاهش نيافته هاجدااُفتادگيها از ظهور اسالم شاهد آن هستيم كه امروزه با گذشت قرن 

اي نيز چه به لحاظ اجتماعي و چه كالبدي از جامعه طرد هاي متفاوت از يكديگر جدا شده و عدهماعي به بهانهمختلف اجت

اند. اين درحالي است كه امروزه شهرسازي مدرن مبتني بر جوامع مختلط و متنوع هايي از شهر جدا اُفتادهشده و در قسمت

هاي هاي اخير از يك طرف با توجه به مهاجرترده بودند. در دههها پيش، اسالم و اصولش بر آن تأكيد كاست كه سال

تر، و از طرف ديگر با توجه به نظام اقتصادي حاكم، تر به شهرهاي بزرگصورت گرفته از روستاها و شهرهاي كوچك

ه مطالعات اند، بلككنيم كه نه تنها جوامع مختلط و متنوع كه ريشه در فرهنگ اسالمي دارند شكل نگرفتهمشاهده مي

اقتصادي از يكديگر -هاي اجتماعيدهند كه جوامع به سوي جدايي گروهمتفاوت در اقصي نقاط شهرهاي ايران نشان مي

اند. حال سؤال اينجاست كه مهمترين ها با شرايط خاص در نقطه يا نقاطي از شهر در حركت بودهو متمركز شدن گروه

منظور اند؟ لذا مطالعة حاضر درصدد است تا بهدر نظام شهرسازي ايران كدامگيري اين جوامع مختلط و متنوع موانع شكل

، مطالعات صورت گرفته اُفتادگيگيري جوامع مختلط در ايران و عوامل مؤثر در بروز پديده جداتبيين مهمترين موانع شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-  Segregation 

مجتمع هاي يك مكان در آنجا اي كه به خاطر ويژگيمعني گروه يا داستهبه gregمعني جدا و به seدهد، كه آن از دو بخش اين واژه نشان مي شناسيريشه

واژه  حال آنكه از فارغ از توجه به جامعه هدف ترجمه شده است.» گزينيجدايي«اند؛ تشكيل شده است. اين واژه تا كنون در منابع فارسي تحت عنوان شده

 –شدن اوضاع اقتصادي  به بهتر توان دو برداشت نمود. اول اينكه، افراد با توجهبا توجه به آنچه كه در حقيقت روي داده است، مي  segregationاصلي يعني

واي بهتر و قيمت زمين هاند و عموماً آب و هاي اجتماعي باالتر در آنجا مجتمع شدههايي كه پيش از اين گروهشان از محل زندگي اوليه خود به مكاناجتماعي

شود. حال آنكه، جدايي  خوانده» گزينيجدايي«ر فارسي تحت عنوان تواند دكنند. اين جدايي با توجه به گزينشي بودن آن ميباالتري نيز دارند، نقل مكان مي

ه استطاعت زندگي در هايي زندگي كنند ككنند تا در مكانآيد (يعني آنها انتخاب مياقتصادي ضعيف اگرچه به نوعي انتخابي به نظر مي –هاي اجتماعي گروه

ها شوند كه دست به اين انتخابگيرد و افراد عموماً در نتيجه فعل و انفعاالتي مجبور ميانه صورت نميها داوطلبها و انتخابجاييآنجا را دارند)، چون اين جابه

  دارد.   استفاده شود كه مفهوم اجباري بودن را نيز با خود به همراه» جدااُفتادگي«بهتر است از واژه » گزينيجدايي«بزنند، به جاي واژه 

3- Mix Communities  
3- Anti-segregation 
4- Diversity  
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كمي آنها، اين موانع و شدت اثر  شده در ارتباط با موضوع را در سه دهة اخير شناسايي نموده و سپس با  تحليل محتواي

  آنها را تبيين نمايد.

   نظري پيشينة
هاي خاصي از شهر بعضاً تأثيرات نامناسبي را هم براي بافت شهري و هم براي      هاي ضعيف در كنار يكديگر در قسمت  سكونت گروه 

شت. در نتيجة تأثيرات اين پديده، هدفي تحت عنوان جوامع     ظهور پيدا كرد  19مختلط و متنوع در اواخر قرن ساكنين و نواحي پيرامون دا

صلي آن اين بود كه محله  شند كه در كنار يكديگر زندگي مي ها بايد تركيبي از خانوادهكه ايدة ا و  1(ليوينگستون  كنندهاي ثروتمند و فقير با

هاي اجتماعي بيان . اول اينكه، نظريه) ســه دليل اصــلي براي اين بحث بيان كردند2005( ). موســترد و اندرســون1057: 2013همكاران، 

ـاني كه در محلهمي ــد پيدا ميكنند كه كسـ ـتري قرار دارند كه هايي رش ــت، در معرض تأثيرات منفي بيشـ كنند كه فقر در آنجا متمركز اس

هاي الزم براي و زمينهدهد تأثيرات مضــري بر مســائل اجتماعي و ســالمت آنها دارد. ايجاد نواحي مختلط، اين تأثيرات منفي را تقليل مي

توانند هاي نواحي فقير كه ميها و بدناميســازد. دوم اينكه، بســياري از نواحي محروم، از شــهرتيابي به تأثيرات مثبت را فراهم ميدســت

شان داده هميشگي و تخريب كننده باشند، رنج مي   كه تعدادي از كند و سوم اين اند كه شهرت نواحي فقير به سختي تغيير مي  برند. برخي ن

ست، كه      گروه اند كه جداييمطالعات بيان كرده شده ا ضعيف) و درون گروهي(قوي)  ها منجر به بروز يك تفاوت در روابط برون گروهي (

صت    اين روابط برون سي به فر ستر شتر كرده، و روابط درون   گروهي د شتغال را بي صت هاي ا ها گروهي به عنوان يك محدوديت براي فر

كنند كه حضور سهم بيشتري از ساكنين طبقه ميانه      ) بيان مي1058: 2013). ليوينگستون و همكاران ( 72: 2008(گرانووتر،  كندعمل مي

شبكه     در محله سي بهتر به  ستر صادي  گروهي را براي آنهايي كه در گروههاي برونهاي مختلط، امكان د تري اجتماعي پايين –هاي اقت

اي كه تا پيش از اين جدااُفتاده بوده ر اين، آنها معتقد هســتند كه حضــور يك گروه ثروتمندتر در يك محلهكند. عالوه بهســتند، فراهم مي

توانند منافع قابل توجهي داشته  تواند براي كاسبان محلي پول و سرمايه به همراه داشته باشد. بنابراين جوامع مختلط و متنوع مي     است، مي 

 آمده است.  )1( صورت خالصه در جدولصلي بهباشند كه اهم آنها در چهار حوزة ا

  شتريب يدرآمد اختالط با هامحله از انتظار مورد منافع -1جدول 

  اثرات اقتصادي و خدماتي  تأثيرات در سطح اجتماع

گي به افزايش تعامالت اجتماعي، افزايش حس اجتماعي و دلبست
  جايي، و دوام بيشتر ساكنين.مكان، كاهش جابه

خدمات عمومي، ارتقاي كمي و كيفي خدمات كيفيت بهتر 
  خصوصي، بهبود اقتصاد محلي، و افزايش نرخ اشتغال

  اثرات اجتماعي و رفتاري  غلبه بر طرد اجتماعي

ا، ههاي نواحي، افزايش ارتباط با ساير مكانكاهش برچسب
  هاي اجتماعيافزايش شبكه

-ا و باغهداري بهتر از داراييكاهش رفتارهاي ضد اجتماعي، نگه
  ها، و بهبود پيامدهاي تحصيليها، افزايش آرمان

  )665: 2007كيرنز و ماسون، (مأخذ: 

  

وجود نيايد شهرها با بروز پديدة جدااُفتادگي شهري در ابعاد   كه شرايط الزم براي تحقق انگاره اجتماعات مختلط به در مقابل درصورتي 

مربوط است. مفهوم   يتيمختلف جمع  هايگروه نيب يجدائ ايفاصله   دةيبه ا  اُفتادگيمفهوم جدا ،يكلصورت بهمختلف مواجه خواهند شد.  

ـله يبرخ نكهيا ـند به وا  يمتفاوت يتوانند معانيها مييجدا ايها فاصـ ـته باشـ كند:  انيرا ب اُفتادگينوع جدا دودهد تا ياجازه م) 1983( تيداشـ

 يتيجمع يهاگروه نيفقدان فعل و انفعال را ب يشناخت جامعه اُفتادگيجدا) معتقد است كه  1014:  1983وايت (. يائيو جغراف  2يشناخت جامعه

براين، اشــكال مختلف عالوه كند.يها تمركز مگروه نيب ييفضــا يهاييبر جدا ييايجغراف اُفتادگيكه جدا يدهد در حاليمورد توجه قرار م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Livingston 
1- Sociological 
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هاي درآمدي، اجتماعي، نژادي يا قومي هاي موجود در يك شهر وجود دارند كه شامل جداييتوجه به زمينهديگري از جدااُفتادگي شهري با 

  ).92: 2005، 1شوند (واگوانو كالبدي مي

 هايگروه توســط يشــهر يفضــاها اشــغال و تعامل يچگونگ كه اندافتهي را ايكننده ليتكم و متفاوت يها زميمكان پژوهان دانش

شكل  تا دارد وجود امكان نيا موجود، مطالعات گرفتن نظر در با. دهديم قرار ريتأث تحت را ياجتماع مختلف گيري جوامع مختلط كه موانع 

 دسته ). 1: 2002؛ اسميث،  4: 2006 سمن، يو و توسا يف( شود را در چهار دسته تنظيم كرد  عنوان يك سياست ضد جدااُفتادگي تعريف مي   به

ص    حاتيترج يرو بر اول سب  بر توانديم يراحت به ييجدا: كنديم تمركز يشخ سا  كنار در يزندگ به مردم كه تيواقع نيا ح  يهاهيهم

 امر كي نيا. كنند تيتقو هاارزش ميتسه  قيطر از را شان تيهو تواننديم نيساكن  قيطر نيا به. ابدي شيافزا دارند، شيگرا خودشان  هيشب 

 را خودشان  تا كنند يزندگ متمركزاند نيمرفه كه ينواح در تا دهنديم حيترج معموالٌ كه يكسان  هست،  برخوردار هايخانواده يبرا يهيبد

شكالت  از سته  يشهر  م سته . دارند نگه دور فقر به واب صاد  عوامل تياهم بر دوم د صله  شيافزا در ،ياجتماع-ياقت  ديتأك ياجتماع هايفا

سوم،   .  دانديم هاينابرابر ريسا  و يسواد يب ،يكاريب از ايجهينت عنوان به رااُفتادگي جدا و كند،يم سته   يبازارها و نيزم ييايپو يرو بر د

 داوطلبانه ينگزيييجدا كه را مسكن  و نيزم يبرا رقابت ،ملي و محلي هايسازمان  چگونه كه سازد يم نشان  خاطر و كند،يم ديتأك دولتي

-105: 2011 ،همكاران و توسايف( كننديم جييته كند،يم مدد را محروم هايخانودادهو جدااُفتادگي  تيمحروم و يدرآمد يباال هايدهك

ست.    ). 107 سته چهارم، دولت ا شي از عوامل     توانديم دولتد صالح اثرات نا شي فعال در ا  آن تيظرف كهيحال در كند، فايا سوم  و دوم نق

ص    حاتيترج دادن قرار ريتأث تحت براي ست  محدودتر شهروندان  يشخ س يس  لحاظ به اين امر و ا ساس نيز  يا شد يم ح  اُفتادگيجدا. با

س  به دولت دخالت به يشهر  ست يس  لةيو صاد  هايا ست يس  مانند كالن، اقت ص  در گذاريهيسرما  ،يپول و يمال هايا  و گانيرا التيتح

شاره  ،ينژاد ضيتبع با مبارزه يبرا يقانون يابزارها ةيته و يسالمت  از مراقبت ست يس  توانديم زين دولت. كنديم ا  نظم منظور به را هاييا

 مانند كنند، فايا نقش ياجتماع يگوناگون يرو بر تواننديم ميمستق  صورت به هااست يس  از يبرخ. نهد بنا يواقع يبازارها و نيزم به يبخش 

سعه  ارتقاء س  مختلف، يدرآمدها با هاتو شو  لةيو ستقيم   به نيزم يكاربر يگوناگون قيت س    يارتقا ،صورت غيرم ستر   يكاالها به برابر يد

. كنند ديتشد  را مشكالت  تواننديم زين يدولت مداخالت اي مقررات از يبرخدر مقابل، ). 31: 2001 ،2ينيسابات ( نيزم احتكار كنترل و يعموم

 اُفتادگيجدا توانديم دولت ،اين اساس بر. كنندهاي شهري ياد مياُفتادگيجدابروز  علل از يكي عنوانبه دولت از شمندان ياند يبرخ نيبنابرا

 ، تمركز كه ياجتماع مسكن هاياستيس و ،يشهر هاييگذارهيسرما نابرابر عيتوز ،يانحصار بنديمنطقه مانند يشهر نيقوان لةيوس به را

 ).8-5: 2002 ،ينيسابات( دهد شيافزا دارد؛ همراه به را ريفق هايخانواده يساز بدنام و انزوا

س   جامعه اتيادب در 1890 دهة تا شهري  اُفتادگيجدا ةديپد شته  وجود يشهر  يزيربرنامه و يشنا ست  ندا  كنندگانكيتفك نكهيا تا ا

ص  منظور به  يشهر  ستفاده  واژه نيا از خود يكارها فيتو  ست ين آن از قبل يهادوران در اين پديده وجود عدم يمعنا به نيا اما نمودند؛ ا

س  زةيانگ كه چرا ست  يميقد شهرها  قدمت خود اندازة به مختلف طبقات و هاگروه به شهرها  ميتق  با زين رانيا). 2-3: 2013 ،3نگليتينا( ا

 بر شهروندان  اسكان  و هاي شهري جدااُفتادگي كه ييجا تا است  نبوده يمستثن  قاعده نيا از زين دارد كه ياهزارساله  نيچند تمدن به توجه

) 1384( يبيحب كه ايگونهبه است  بوده همراه شهرها  با ران،يا در ينيشهرنش   شيدايپ بدو از ياقتصاد  تيوضع  و ياجتماع كالس اساس 

 از گذار با. شدند يم ميتقس  يرونيب شار  و يانيم شار  ،يحكومت دژ بخش سه  باستان  رانيا در مختلف هايحكومت يشهرها  كه كنديم انيب

 مرسوم  ياجتماع طبقات فرهنگ بر ييفضا  يكالبد نظام و معمول يپارت سبك ) م. ق 4 قرن( انياشكان  شيدايپ و انيسلوك  و انيهخامنش 

ست  بوده سله    نظام دوره نيا در. ا ضا  مراتب سل ش  تا شهر  مركز از محصور  يوارهايد با ييف  ،ياجتماع طبقات يي بينجدا صورت  به هيحا

  . است بوده بردگان و انييروستا وران،شهيپ ون،يروحان و مغان منصبان، صاحب ان،يدربار ،يسلطنت خاندان شامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Vaughan 
2- Sabatini 
3- Nightingale 
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 موبدان، ان،يدربار پادشاهان، بر مشتمل  طبقات فرهنگ يمبنا بر شهر  ساخت  م،يهست  يكاست  نظام بروز شاهد  كه انيساسان   يدوره در

 يمبنا بر رانيا ياجتماع نظام اسالم، ظهور با). 100: 1382 ،ياريز( است گرفته شكل هم از هاگروه نيا ييجدا و دهقانان ران،يدب ان،ينظام

. ندشد  ينف و طرد يطبقات مناسبات  ةهم بود، آورده ارمغان به همگان يبرارا  ياجتماع مساوات  كه نظام نيا در. شد  متحول ياسالم  ميتعال

 يبحر( شد  ياسالم  امت مسكن  و مأمن ،يطبقات هاييمرزبند از دور به شهر  و ختير فرو رانيا يشهرها  يباستان  ساختار  اساس  نيا بر

 سنت  نژاد، قوم، يمبنا بر ييجدا و ياجتماع يقشربند  هرگونه جاديا ياسالم  دولت ليتشك  بدو در اگرچه). 104: 1392 فر، يوسف ي و مقدم

شك  هنگام به اما گردد؛يم ينفي اجتماع كالس و سالم  رمتمركزيغ سپس  و متمركز يامپراطور ليت  ياجتماع هايسازمان  به رجوع ،يا

  ). 6: 1393 چابك، يصفر و يفيلط( فترپذييم انجام سرعت به مفتوحه هاينيسرزم در يشهر كهن

 در اسالم  ظهور لياوا با است  مصادف  كه يمحدود يزمان بازه در جز مختلط اجتماعات يانگاره كه نمود انيب نگونهيا توانيم نيبنابرا

 جمله از. است  بوده نيعج يشهر  اُفتادگيجدا با همواره يرانيا محالت و شهرها  ةخچيتار و است  نكرده دايپ تحقق هازمان ريسا  در ران،يا

سته  دو در و دارد همراه به خود با دهيپد نيا كه ييامدهايپ س  قابل يمنف و مثبت د ست  ميتق  شدن  هدفمند و يكارآمد بهبود به توانيم ا

 دست  از ،ياجتماع يانزوا ها،مدل مثبت نقش فقدان و مثبت يامدهايپ عنوانبه يقوم هايگروه هايتيهو و رسومات  حفظ و هااست يس 

ــت رفتن ــكل ها،فرص ـاركت كاهش زا،جرم هايگروه و رفتارها يرگيش  طبقات نقش كاهش ت،يجنا و جرم شيافزا جامعه، در افراد مشـ

سط،  صو  ،يطبقات نيب هايتماس كاهش متو  و جوييزهيست  حس شيافزا ،ياجتماع حس فقدان ،اُفتادهجدا ةمحدود از فيضع  يذهن ريت

ـاره  عنوان پيامدهاي منفي جدااُفتادگي     به  فقر تمركز ـا ( كرد اشـ همچنين، با توجه به اينكه جدااُفتادگي در نتيجه        ). 45-42: 1393 ،ييقضـ

رنگ بودن هويت محلي و همبســتگي اجتماعي و در توان از كمآيد، ميمنظور يافتن محلي قابل اســتطاعات به وجود ميجايي افراد بهجابه

؛ 1395: 1381پور، ؛ مدني101: 2008 ، ل بروز فردگرايي و كاهش ســطح مشــاركت از جمله ديگر پيامدهاي جدااُفتادگي نام برد (لتكيمقاب

شرايط بر لزوم ايجاد هويت 2016مدي و چتيپارامب (). 65: 1392محمدنژاد و قانع،  هاي مكان محور، منفعت ) به منظور فائق آمدن بر اين 

 كنند.  محور، فرآيندهاي اجماع محور و نهادسازي تأكيد مي

سا    قاتيتحق شان نيز  رياخ ةده سه  در شده  ييشنا صر  دوران در كه دهنديم ن صوص  به و معا سالم  انقالب از پس خ ة انگار ،يا

. اندشده  مواجه روزافزونهاي اُفتادگيجدا با گوناگون ليدال به بنا رانيا مختلف يشهرها  بلكه است،  نشده  محقق تنها نه مختلط اجتماعات

 يعبدل و ختهاافر ،)1382( آزاده اعظم  ،)1377( رهنما ،)1376( افروغ همچون ينيمتخصص   هايپژوهش به توانيم قاتيتحق نيا جمله از

شك  ،)1388( زاده محمد ،)1388( ضا  ،)1392( انيرفخريام  ،)1390( يميرح و ينيم شاره ) 1394( همكارن و يتار يكاظم ،)1393( ييق  ا

ـاً  گيري اجتماعات مختلط و بروز پديده جدااُفتادگي در شــهرهاي متفاوت پرداخته          مطالعات مذكور عمدتاً به عدم شــكل          .نمود اند و بعضـ

  اند. هاي اين پديده را نيز مورد توجه قرار دادهصورت موردي ريشهبه

اقتصــادي،  –هاي اجتماعي ويژگي (گيري جوامع مختلط در چهار دســته كلي هاي عدم شــكلهمانطور كه نشــان داد شــد، ريشــه

بندي هستند. بر اين اساس مطالعه حاضر، درصدد است تا ردپاي       ترجيحات شخصي، بازار زمين و مسكن و مداخالت دولتي) قابل دسته     

ــده  ــهرهاي ايران انجام ش ــوع جدااُفتادگي در ش ـته مذكور را در مطالعاتي كه تا كنون پيرامون موض ــي قچهار دسـ رار دهد و اند مورد بررس

  گيري جوامع مختلط در شهرهاي ايران ارائه نمايد. ديدگاهي جامع از موانع شكل

  عملي پيشينة

صورت مستقيم و غير مستقيم مطالعات بسياري صورت پذيرفته است كه با توجه در ارتباط با موضوع تحقيق حاضر به

اند. در نوان داده براي اين مطالعه در نظر گرفته شدهعشناسي تحقيق كه در ادامه پيرامون آن بحث خواهد شد، بهبه روش

  شود.صورت مختصر اشاره مياين بخش به تعدادي از آنها به

گزيني فضايي در مادرشهرها: عنوان جدايي«) در مطالعة خود تحت 1390ابولفضل مشكيني و حجت اهللا رحيمي (

گزيني فضايي در شهر تهران در ابعاد مختلف به كه جداييكنند بيان مي» تحليلي بر جغرافياي اجتماعي مادرشهر تهران



     108-87)، 2(6و همكاران،  پورجعفر  93

 
خصوص مذهب و قوميت صورت پذيرفته است. عالوه براين مشخص شد كه تهران براساس متغير مساحت خانه، داراي 

  اي است و افزايش مساحت خانه با افزايش بعد خانوار رابطة معكوس دارد.ساختار به شدت دوگانه

 1391) در مطالعة خود تحت عنوان توزيع فضايي فقر شهري در شهر كرمانشاه در سال 1391(روستايي و همكاران  

هاي نابرابر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي باعث تمايز بين ساكنان شهر كرمانشاه شده كنند كه فرصتبيان مي

 است.

» ريزي شهري ايرانفضايي در نظام برنامه جايگاه عدالت«خود تحت عنوان ) در مطالعة 1393پور و همكاران (داداش

هاي آمرانه و دانند: فاصله گرفتن از سياستتوجه به اين موارد را براي رسيدن به شهر عدالت محور در ايران ضروري مي

جويانه، تغيير در پارادايم مفهومي فضاي شهري (سياسي شدن مفهوم فضاي شهري)، هاي مشاركتحركت به سوي سياست

اي و شبكه شهري متوازن دهي به مديريت محلي، تعادل منطقهها و قدرتگيريها و تصميمسازيدر روند تصميم بازنگري

  و توجه به عدالت فرآيندي در كنار عدالت توزيعي.

هاي پيامدهاي امنيت اجتماعي توزيع جغرافيايي اقليت«) در پژوهش خود تحت عنوان 1394كاظمي تاري و همكاران (

گزيني شهر مطرح ي جدايي، عامل دين و مذهب را به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در بروز پديده»هرانديني در ت

  اند.اند و آن را در تضاد با امنيت اجتماعي و ملي دانستهنموده

از گزيني اكولوژيكي شهري با استفاده سنجش جدايي«) در مطالعة خود تحت عنوان 1394بابايي اقدم و همكاران (

گزيني در مهمترين عامل تأثيرگذار در بروز جدايي» ي موردي: شهر تكاب)گيري تك گروهي (مطالعههاي اندازهشاخص

  دانند.شهر تكاب را عامل قومي و نژادي مي

  داده ها و روش شناسي 
 مطالعه هدف كه ييآنجا از. است گرفته شكل يكم يمحتوا ليتحل ياستراتژ بر يمبتن روشيپ پژوهش قيتحق طرح

 يشهرها در شناختيهاي جغرافيايي و جامعهاُفتادگيجدا بروز در مؤثر عوامل و مختلط جوامع يريگشكل موانع نييتب حاضر

 نظر مد گذشته دهه سه طولحوزه جدااُفتادگي در  در شده انجام مطالعات بر هيتك با يامروز جوامع يشناسبيآس است، رانيا

  . است

. روديم كار به يارتباط يهااميپ آشكار ايمحتو يكم و منظم ينيع حيتشر يبرا كه است يپژوهش وهيش كي محتوا ليتحل

 متن كي درون از يخاص جمالت و عبارات ن،يمضام ها،واژه م،يمفاه كلمات، نييتب و يبررس يبرا كه است يابزار روش نيا

 يدارا روش كي عنوانبه محتوا ليتحل). 42: 1387 همكاران، و يغميض(رديگيم قرار استفاده مورد متون از يامجموعه اي

 واحد نييتع ف؛يتوص اريمع اساس بر يبندطبقه كي انتخاب ف،يتوص اريمع ،يآمار جامعه انتخاب: از عبارتند كه است گام شش

  ).  142: 1396 ،يحافظ(يريگجهينت و اطالعات پردازش و طبقه هر عناصر صيتشخ ثبت،

 نگارندگان. است قيتحق موضوع با ارتباط در 1395 – 1372 يزمان بازه در شده انجام مطالعات حاضر، قيتحق يآمار جامعه

 با و كردند ييشناسا موضوع رامونيپ مذكور يزمان ةباز در پژوهش 37 مجموع در يداخل معتبر يعلم يهاگاهيپا يبررس از بعد

 ييشناسا از بعد. است رفتهيپذ صورت مطالعه 37 يتمام يرو بر محتوا ليتحل است، محدود يآمار جامعه حجم نكهيا به توجه

  . شدند گرفته نظر در پژوهش يهاسؤال به ييگوپاسخ يبرا داده كي عنوانبه هاپژوهش نيا متن نظر، مورد يهاپژوهش

 مختلط جوامع يريگشكل موانع و اُفتادگيجدا با است مرتبط كه است يمتن ةنوشت هرگونه حاضر پژوهش فيتوص اريمع

  . رانيا يشهرها در

 و ياقتصاد عوامل افراد، يشخص حاتيترج اساس بر ،پيش از اين مطرح شد كه همانطور فيتوص يارهايمع يبندطبقه

  . است رفتهيپذ صورت يدولت مداخالت و ماتيتصم و مسكن و نيزم بازار ،ياجتماع
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  . است مختلط جوامع يريگشكل موانع از يكي ةدهند نشان كه است يريتصو اي متن پژوهش، نيا در ليتحل اي ثبت واحد

 اندگرفته قرار يرسبر مورد دقت با هركدام شده ييشناسا مطالعات كه است صورت نيا به زين طبقه، هر عناصر صيتشخ

  . دانديم مختلط جوامع يريگشكل مانع را طبقه نيكدام اي كدام ق،يتحق هر كه گردديم مشخص تينها در و

 زين كرامر يهمبستگ يهاآزمون و ياستنباط آمار از ،يفيتوص آمار از استفاده ضمن ،يريگجهينت و اطالعات پردازش يبرا

  .  است شده استفاده

 حاضر مطالعه در نمود، يبررس توانيم زين را هستند محتوا از خارج كه يعوامل محتوا ليتحل در كه ييآنجا از ن،يبراعالوه

 يتخصص حوزه ها،پژوهش نوع( شده انجام مطالعات ساختار مختلط، اجتماعات يريگشكل موانع و امحتو به پرداختن از شيپ

 قرار يبررس و بحث مورد پژوهش انجام مكان و پژوهش انجام سال مخاطب، يهافصلنامه يتخصص گروه پژوهش، انيمجر

  .  اندگرفته

  پژوهشقلمرو 

گيري جوامع مختلط در شهرهاي ايران از طريق تحليل دنبال بررسي موانع شكلبا توجه به اينكه مطالعه حاضر به

گيرد. از طرفي با توجه محتواي مطالعات انجام شده در اين حوزه است، قلمرو پژوهش مطالعه حاضر كل كشور را فرا مي

محدود بودن تعداد شهرهايي كه پديده فراخور به واند، قرار داده مطالعاتي كه اين موضوع را مورد بررسي محدود بودنبه 

   هاي ايران ارائه شده است. مقاله منتخب به تفكيك استان 37نمونه مطالعاتي  جدااُفتادگي در آنها مطالعه شده است؛

  اهيافته

  تحليل ساختاري مطالعات

حوزه جدااُفتادگي شهري و انگاره اجتماعات مختلط در   شده در هاي شناسايي  در اين بخش، مشخصات عمومي مطالعه       

  حوزه شهر به شرح ذيل بررسي شدند:

شده در زمينه مورد بحث از ميان  در ارتباط با نوع پژوهش سال       37هاي انجام  شده در ميان  سايي  شنا هاي پژوهش 

ــ –درصــد آنها مقاالتي هســتند كه در نشــريات علمي  73، 1372-1395 درصــد آنها را  8اند. يدهپژوهشــي به چاپ رس

اند و دسترسي به آنها براي   هاي فردوسي، شيراز و تربيت مدرس انجام شده   دهند كه در دانشگاه هايي تشكيل مي نامهپايان

ــي نيز به ترتيب محققين امكان ــت، مقاالت ترويجي و همايش ــي را  11و   8پذير بوده اس ــد از مطالعات تحت بررس درص

حائز اهميت در اينجا كمبود توجه به ابعاد مختلف موضوع جدااُفتادگي و انگاره اجتماعات مختلط در دهند. نكته تشكيل مي

تواند از فقدان دسترسي  رغم اهميت اين موضوع در شهرها است. البته بخشي از اين مهم ميهاي دانشگاهي علينامهپايان

  به اين منابع در مقايسه با مقاالت نشأت بگيرد. 

مورد) در حوزه شــهرســازي،  7درصــد ( 19مطالعه، حدود  37با حوزه تخصــصــي مجريان پژوهش از ميان در ارتباط 

صد (  68/56 شهري،  مورد) در حوزه جغرافيا و برنامه 21در صد (  62/21ريزي  سي و    مورد) در حوزه جامعه 8در   7/2شنا

صد (يك مورد) در حوزه  سيده تاريخ به در شاهده  انجام ر سازان در پژوهش     مياند. همانطور كه م شهر سهم  هاي مورد شود 

شگران در       ست كه با توجه به تفاوت ديدگاهي كه بين پژوه شده در اين حوزه ا مطالعه كمتر از يك پنجم مطالعات انجام 

گردد. البته با توجه به تاريخ انجام شدت احساس مي  شناسي وجود دارد، اين خالء به  هاي جغرافيا، شهرسازي و جامعه  حوزه

سال    العات ميمط سال اخير يعني بين  سه  شتر توجه خود را      1395الي  1393هاي توان گفت كه در  ساز بي شهر محققين 

مطالعه از قبيل يك پايان نامه و چهار مقاله در اين  5اي كه در سه سال اخير گونهاند بهمعطوف به پديده مورد بحث نموده

ــده  ــايي، 1393پور و همكاران،  اند (داداش حوزه انجام شـ ؛ ميرغالمي و همكاران،   1394؛ اژدري و همكاران،  1393؛ قضـ
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ــايي و همكاران، 1394 ــان1395؛ قض ــاز به مباحث مرتبط با  دهنده دغدغه) كه اين خود نش ــهرس ــدن محققان ش مند ش

  جدااُفتادگي و انگاره اجتماعات مختلط است.  

صلنامه     صي ف ص ضوع بپردازي اگر از منظر گروه تخ شاهده مي هاي مخاطب به مو صد به  حوزه   54/40كنيم كه م م در

صد به حوزه جامعه  02/27جغرافيا،  سي،   در سازي،      21/16شنا شهر صد به حوزه  ساني و    83/10در صد به حوزه علوم ان در

صد نيز به حوزه  4/5 شگري تعلق دارند     در سي و گرد سيا شاهده مي 1هاي علوم  هاي جغرافيا و  شود حوزه . همانطور كه م

هاي بعدي هاي شهرسازي و علوم انساني در ردهاند و حوزهمجدد بيشترين مطالعات را به خود اختصاص داده شناسيجامعه

  قرار دارند. در اينجا نيز مانند بخش قبلي ضرورت توجه و نگاه شهرسازانه به موضوع نيز از اهميت برخوردار است. 

ــال انجام پژوهش مي  ــالاهميت پرداختن به پديدة جدااُفت  توان اينگونه بيان نمود كه  از منظر سـ ها، ادگي در طول سـ

ست. برر   رفته سائل مرتبط با عدالت و كيفيت زندگي؛ افزايش پيدا كرده ا شان مي سي رفته با اهميت يافتن م دهند كه ها ن

صد مطالعات متعلق به دهة هفتاد،   4/5تنها  صد متعلق به نيمه اول دهة   21/16در صد متعلق ب  13/35و  80در ه نيمه در

صد نيز به نيمه اول دهة   24/43و   80دوم دهة  شا    27تعلق دارند كه حدود  90در صد از مدت م شتاد  به در دههدر ي ه

رسد  ابد و اينگونه به نظر مييرود كه در آينده ميزان پرداختن به موضوع حاضر نيز افزايش   بيشتر است. بنابراين انتظار مي  

ضر مي  ستيابي به عدالت و كيفيت زندگي ب   ين گامتواند يكي از اكه مطالعة حا ستاي د شور    ها، در را شهرهاي ك االتر در 

  باشد.

ــ هاي قوميتي يكي از مهمگزينيكه جدايياز آنجايي  ــي مطال ترين انواع جدااُفتادگي هسـ عات از حيث مكان تند، بررسـ

درصد آنها   21/16د، انبررسي قرار گرفته اي كه در پژوهش حاضر مورد  مطالعه 37دهد كه از بين انجام پژوهش نشان مي 

ــكل مطالعاتي بوده ــرفاً ادبيات نظري جدااُفتادگي و موانع ش  79/83اند و نظر قرار داده گيري جوامع مختلط را مداند كه ص

 ل بروز اين پديدهدنبال علاند كه با بررســي موضــوع مورد بحث در يكي از شــهرهاي كشــور بهدرصــد بعدي آنهايي بوده

نشان داده شده است.  2شكل  هاي شهرهاي مورد بررسي و فراواني تعداد مطالعات در هر كدام از آنها دراند كه استاندهبو

حساب هاي مرزي بهزمره استان اند كه دقيقاً درهايي انجام شدهدرصد از مطالعات در استان 46با توجه به اين نقشه، حدود 

ستان مي ستند  آيند و مابقي ا شور قرار گرفته   هايي ه شتر در مركز ك صد از   83/37كه ز آنجايياند. عالوه بر اين اكه بي در

ضوي و به     سان ر ستان تهران و خرا شهد تعلق دارند،     مطالعات به ا شهرهاي تهران و م شخص به  توان اينگونه يمطور م

نقاط  هاجران بسياري از اقصي  يا پذيراي مها و شهرهايي رواج دارند كه  بيان نمود كه مطالعات جدااُفتادگي عموماً در استان 

 هاي ديني و قوميتي در آنها بيشتر حضور دارند. كشور هستند و يا اقليت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سته    -1 ست كه د شده      ها و مقالهنامهبندي پايانالزم به ذكر ا شكده محل انجام و نوع همايش انجام  شي با توجه به دان هاي هماي

  است. 
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  (ترسيم: نگارندگان) هاي كشورتوزيع مطالعات انجام شده در زمينه جدااُفتادگي در استان -1شكل 

  تحليل محتوايي مطالعات

گيرد و سپس رويكرد نظري پژوهش محتواي مطالعات مورد بررسي ابتدا به لحاظ سطح پژوهش مورد بررسي قرار مي

منظور پاسخ به سؤال اصلي تحقيق حاضر و ارائه نظريه گيرد و در نهايت بهها و معيارهاي آن مورد بررسي قرار ميو شاخص

   شود.پيشنهادي از رابطه همبستگي كرامر استفاده مي

 21/16ته در حوزه جدااُفتادگي شهري مشخص شد كه هاي صورت گرفدر ارتباط با سطح پژوهش  سطح پژوهش:

درصد از مطالعات موردپژوهي را در  79/83اند و پژوهي در ارتباط با موضوع تحقيق پرداختهدرصد از مطالعات به نظريه

پيامدها و يا عوامل مرتبط با جدااُفتادگي را تحت بررسي قرار  اند و چگونگي جدااُفتادگي، علل،دستور كار خود قرار داده

ترتيب بيشترين ميزان پژوهش را به خود اختصاص اند. همانطور كه پيش از اين نيز اشاره شد شهرهاي تهران و مشهد بهداده

صورت كامالً توانند بهمي گيرد كه جدااُفتادگي و درمقابل آن جوامع مختلطاند. اهميت اين موضوع از آنجا نشأت ميداده

همين منظور بسيار ضروري است تا اين پديده در سطح شهرها و حتي مستقيم زندگي مردم را تحت تأثير قرار دهند، به

استان كشور هيچگونه  16محالت شهري در ابعاد مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. از آنجايي كه براي شهرهاي 

به آنها اشاره شده است  2استاني كه در شكل 14رت نگرفته است و اينكه بسياري از شهرهاي اي در اين زمينه صومطالعه

ريزي شهري به وضوح مشاهده نيز فاقد مطالعه با زمينه مورد بحث هستند، خالء اين موضوع در مطالعات شهرسازي و برنامه

گزيني و يا جداافتادگي در شهرها و پديده جدايي تواند در بلند مدت باعث تشديدشود. عدم پرداختن به اين موضوع ميمي

    همراه دارد.محالت شده كه پيامدهاي خاص خود را به
هاي مرتبط با همانطور كه در مباني نظري اشاره شد به صورت كلي رويكرد نظري پژوهش ها:رويكرد نظري پژوهش

) دو 1983شوند. به اين معني كه وايت () اتخاذ مي2006) و فيتوسا و ويسمن (1983جدااُفتادگي و علل بروز آن از وايت (

شناختي (فقدان روابط اجتماعي در ميان كند كه عبارتند از جدااُفتادگي جامعهنوع جدااُفتادگي در شهرها را مطرح مي

ل اصلي ) چهار دلي2006جغرافيايي (فاصله فيزيكي در ميان شهروندان) و فيتوسا و ويسمن ( شهروندان) و جدااُفتادگي

گزيني و عنوان داليل اصلي جدايياجتماعي و مداخالت دولتي را به-هاي اقتصاديترجيحات شخصي، بازار زمين، ويژگي

  نشان داده شده است.  2گانه در جدول 37شمارند. رويكرد نظري مطالعات يا جدااُفتادگي برمي
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  *يشهراُفتادگي جدا حوزه در شده انجام مطالعات ينظر كرديرو -2جدول 

ف
دي
ر

  

  شهر  سال  نگارندگان

انواع 

جدااُفتادگي 

(جغرافيايي و 

  شناختي)جامعه

داليل اصلي مؤثر در عدم 

  تحقق جوامع مختلط 

اقتصادي، ترجيحات  –(اجتماعي 

شخصي، بازار زمين و مسكن، 

  مداخالت دولتي)

داليل خرد مرتبط با هر كدام از 

عوامل مؤثر در عدم تحقق جوامع 

  مختلط

  

  1372  صفابخش  1

- وكشت

صنعت 

  كارون

شناختي و جامعه

  جغرافيايي

  موقيعيت شغلي  اقتصادي –اجتماعي 

  دولت

ها، قطبي شدن، توزيع نامتعادل كاربري

هاي تبعيض آميزانه، تخصيص سياست

  زمين به قشرهاي خاص

  تهران  1376  افروغ عماد  2
شناختي و جامعه

  جغرافيايي

  اقتصادي  –اجتماعي 
فرهنگ، ميزان درآمد، تحصيالت، 

  موقعيت شغلي

  هاتوزيع نامتعادل كاربري  دولت

  جغرافيايي  تبريز  1380  عظيمي  3

  دستيابي به امكانات بيشتر و بهتر  ترجيحات شخصي

  دولت
ونقل عمومي، توزيع نامتعادل ضعف حمل

  بندي، قطبي شدنها، منطقهكاربري

  -  1382  زياري  4
شناختي و جامعه

  جغرافيايي
  فرهنگ  اجتماعي –اقتصادي 

  اچتماعي –اقتصادي   جغرافيايي  تهران  1382  اعظم آزاده  5
درآمد، شغل، تحصيالت، قوميت، 

  فرهنگ

  درآمد خانوار، سطح زيربنا  اچتماعي –اقتصادي   جغرافيايي  تهران  1383  آلن برتو  6

  دولت  جغرافيايي -  1383  صالحي فر  7
آميزانه، توزيع تبعيضهاي سياست

  هانامتعادل كاربري

  جغرافيايي  تهران  1384  سجاديان  8

  قيمت زمين و مسكن  بازار زمين 

  دولت

گذاري، اميال شخصي در سياست

هاي تراكم و بندي، اعمال سياستمنطقه

توزيع نادرست آن، قطبي شدن، گسترش 

  بدون برنامه محدوده شهر

  جغرافيايي  -  1385  فريوسفي  9
  موقعيت شغلي، جايگاه اجتماعي  اقتصادي  –اجتماعي 

  اراده نخبگان سياسي  دولت

10  
درستي و 

  همكاران
1385  -  

 و شناختيجامعه

  جغرافيايي

  دولت
عدم رسيدگي به شهرهاي كوچك و 

  روستاها و بروز پديده مهاجرت

  تمايل به زندگي بهتر  ترجيحات شخصي

  درآمد، تحصيالت، شغل  اجتماعي -اقتصادي 

  زابل  1385  بزي  11
 و شناختيجامعه

  جغرافيايي
  مذهب، قوميت، زبان  اجتماعي -اقتصادي 

  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  بابل  1385  نصيري  12
ر كيفيت منزل مسكوني، سرانه اتاق به نف

  ، درآمد

13  
رباني و 

  طاهري
  جغرافيايي  اصفهان  1386

  به روستاهاعدم رسيدگي   دولت

  تمايل به زندگي بهتر  ترجيحات شخصي

  قوميت، نوع شغل  اجتماعي -اقتصادي 

  قيمت مسكن و زمين  بازار زمين

  1386  رادكاوياني  14
بلوچست

  ان
  جغرافيايي

  مذهب، برخورداري، زبان  اقتصادي  –اجتماعي 

  آميزانههاي تبعيضسياست  دولت
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15  
حاتمي نژاد و 

  همكاران
  جغرافيايي  اسفراين  1387

  تحصيالت، شغل، سرانه اتاق به نفر  اقتصادي  –اجتماعي 

  دولتي
ها، درآمد، توزيع نابرابر خدمات و كاربري

  هاي تبعيضي، سياست

  درآمد، فرهنگ، تحصيالت  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  مشهد  1388  محمد زاده  16

17  
افراخته و 

  عبدلي
  دولت  جغرافيايي  آبادخرم   1388

هاي فرسوده عدم بهسازي مناسب بافت

  سازيو تشديد پديده اعياني

18  
مهدوي وفا و 

  همكارن
  جغرافيايي  تهران  1388

  درآمد، اشتغال، تحصيالت  اقتصادي  –اجتماعي 

  دولت

توزيع ناعادالنه درآمد، قطبي شدن، 

برنامه محدوده شهر، توسعه بي

  مهاجرت، دولت رانتيسازي پديده زمينه

  جغرافيايي  -  1389 روستا  19

  كيفيت مسكن، درآمد  اقتصادي  –اجتماعي 

  دولت
هاي پديده مهاجرت، سياست

  آميزانه، توزيع نابرابر خدماتتبعيض

20  
يوسفي و 

  ورشوئي
  درآمد و تحصيالت  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  مشهد  1389

21  
نژاد و حاجي

  احمدي
  بانه  1389

 و شناختيجامعه

  جغرافيايي

  قيمت زمين  بازار زمين

  دولت
هاي توسعه نامتوازن خدمات، سياست

  آميزانهتبعيض

22  
منشي زاده و 

  همكاران
1390  

نورآباد 

  ممسني
  قوميت، درآمد، شغل  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي

23  
قديري و 

  همكاران
  نوع ساختمان، درآمد، اشتغال، قوميت  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  تهران  1390

24  
مشكيني و 

  رحيمي
  مذهب، قوميت، مساحت خانه، بعد خانوار  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  تهران  1390

25  
روستايي و 

  همكاران
  كرمانشاه  1391

 و شناختيجامعه

  جغرافيايي
  دولت

آميزانه، نابرابري در هاي تبعيضسياست

  توزيع خدمات

26  
بابايي و 

  اسفندياري
1392  

شاهين 

  دژ
  درآمد، مذهب و قوميت  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي

27  
و  داداش پور

  همكاران
1393  -  

 و شناختيجامعه

  جغرافيايي
  دولت

هاي آمرانه، توزيع نامتوازن سياست

  هاي تبعيض آميزانهخدمات و سياست

28  
جواهري و 

  همكاران
  كامياران  1393

 و شناختيجامعه

  جغرافيايي
  نباالترين ميزان ارتباط با افراد همسا  ترجيحات شخصي

  قوميت  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  مشهد  1393  امير فخريان  29

30  
اخالقي و 

  همكارن
  مشهد  1393

 و شناختيجامعه

  جغرافيايي

  شغل، فرهنگ  اجتماعي -اقتصادي 

  قيمت مسكن  بازار زمين

  دولت
قانوني، بروز پديده هاي محدوديت

  مهاجرت

  جغرافيائي  مشهد  1393  قضائي  31

  اجتماعي -اقتصادي 

شغل، تحصيالت، كيفيت مسكن، بعد 

ها، خانوار، نوع خانوار، عمر ساختمان

  نحوه تصرف مسكن

  دولت
بهسازي  و نوسازي نادرست بافت هاي 

  فرسوده،  بروز پديده مهاجرت

32  
كاظمي تاري 

 و همكاران
  دين و مذهب  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  تهران  1394
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33  
بابايي اقدم و 

  همكارن
  قوميت و نژاد  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  تكاب  1394

34  
ميرغالمي و 

  همكاران
  جغرافيايي  اروميه  1394

  فرهنگ، درآمد  اجتماعي -اقتصادي 

  دستيابي به امنيت  ترجيحات شخصي

35  
نژاد و حاجي

  همكاران
1394  

عنبرآباد 

  كرمان
  قوميت  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي

36  
اژدري و 

  همكاران
  جغرافيائي  شيراز  1394

  اجتماعي -اقتصادي 
تحصيالت، درآمد، شغل، كيفيت محل 

  سكونت

  عدم توزيع مناسب منابع و خدمات  دولت

37  
قضايي و 

  همكاران
  اجتماعي -اقتصادي   جغرافيايي  مشهد  1395

مساحت و نحوه تصرف محل  كيفيت،

  سكونت، بعد خانوار

  گانه)37(مأخذ: نگارندگان با برسي مطالعات 
اند، لذا در ستون شهر جدول، شهر خاصي براي آنها در نظر گرفته نشده است. هاي مرتبط با موضوع پرداختهتعدادي از مطالعات شناسايي شده صرفاً به نظريه* 

اند اند اشاره نكردهعنوان نظريه پايه مالك قرار گرفتههاي حاكم بر مطالعه كه در اين پژوهش بهصورت مستقيم به نظريهمطالعات بهعالوه براين در تعدادي از 

   اند.كه محققان با تكيه بر متن و تحليل آنها، نظريه حاكم بر مطالعه را استخراج نموده

كه، اند. درحاليگانه جدااُفتادگي جغرافيايي را مورد توجه قرار داده 37دهد، تمام مطالعات نشان مي )2(همانطور كه جدول 

توان اينگونه لذا ميجغرافيايي مورد بررسي قرار گرفته است. همراه جدااُفتادگي مطالعه به 9شناختي در جدااُفتادگي جامعه

ين خود اند كه اتري به موضوع جدااُفتادگي شهري داشتهنگاه جامعدرصد از مطالعات  32/24بيان نمود كه تنها حدود 

عنوان نقطه ضعفي براي مطالعات انجام شده در اين حوزه در نظر گرفته شود. چراكه اگرچه موقعيت استقرار تواند بهمي

گروهي همراه است،  هاي جدااُفتاده شناسايي شده است اما پيامدهاي اين جدايي كه عموماً با كاهش روابط برونگروه

گيري انگاره اجتماعات مختلط و بروز پديدة به عوامل مؤثر در عدم شكل 2در ادامه با توجه به شكل اند. مغفول واقع شده

 جدااُفتادگي شهري پرداخته شده است. 

  

  (ترسيم: نگارندگان) گيري جوامع مختلط در مطالعات: فراواني هر كدام از داليل عدم شكل2شكل 

 
اجتماعي، مداخالت دولتي، ترجيحات شخصي و بازار زمين به  –دهد، عوامل اقتصادي نشان مي 2همانطور كه شكل 

اند. در اين ميان مطالعاتي كه شهرهايي از ترتيب مهمترين نقش را در بروز جدااُفتادگي در مطالعات مورد بررسي داشته

روي اند، مهمترين چالش پيشبراي انجام پژوهش انتخاب نموده هاي تهران، خراسان رضوي و آذربايجان غربي رااستان

اند. بررسي معيارهاي مرتبط هاي اقتصادي و اجتماعي موجود در اين جوامع مطرح كردهگيري جوامع مختلط را ويژگيشكل

عيت شغلي، توزيع دهد كه متغيرهاي ميزان درآمد، موقمطالعه مورد بررسي نشان مي 37با هركدام از عوامل چهارگانه در 

گيري جوامع مختلط هستند ها و قوميت به ترتيب مؤثرترين داليل در بروز پديده جدااُفتادگي و عدم شكلنامتعادل كاربري

  ). 3(شكل 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

اقتصادي اجتماعي دولتي ترجيحات شخصي بازار زمين و مسكن
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 گيري جوامع مختلط در مطالعات (ترسيم: نگارندكان): فراواني متغيرهاي مؤثر در عدم شكل3شكل 

  

  

اجتماعي و بعد از آن دولتي از جمله مهترين داليل بروز جدااُفتادگي  –كنيم داليل اقتصادي همانطور كه مشاهده مي

اجتماعي و به نسبت پايين بودن مؤلفة ترجيحات شخصي  –اند. باال بودن فراواني مؤلفة اقتصادي در شهرهاي ايران بوده

همچون، مذهب، نژاد، سطح  تواند گوياي اين مهم باشد، كه از نظر نگارندگان مطالعات شناسايي شده، اگر چه عوامليمي

اند، اما اين گزيني شدهگيري جوامع مختلط و بروز جداييتحصيالت، موقعيت شغلي و كيفيت مسكن منجر به عدم شكل

صورت داوطلبانه نبوده است؛ بلكه مردم تحت شرايطي مجبور به جدااُفتادن از جامعه و تمركز در نقاط خاصي از پديده به

گزيني غيرداوطلبانه (جدااُفتادگي) در شهرهاي ايران محققين به صورت ضمني معتقدند كه جدايي اند. در واقعشهر شده

هاي داوطلبانه صرفاً در موارد محدودي و آن هم هنگامي كه گروهي گزينيروي داده و در حال روي دادن است و جدايي

اجتماعي به  –ا بدون شك عوامل مؤلفة اقتصادي آيد. امگردند؛ به وجود مياز سطوح باالي جامعه كنار يكديگر جمع مي

گيرد و در نتيجة ساز بروز جدااُفتادگي شهري شوند. به اين معني كه احتماالً اتفاقاتي صورت ميتوانند زمينهخودي خود نمي

. به منظور بررسي اين اندشان جدااُفتاده شدههاي اقتصادي و اجتماعيها و افراد بر اساس ويژگيها، خانوادهها گروهآن اتفاق

)، به صورت دو به دو همبستگي بين عوامل چهارگانه 2فرضيه، با استفاده از نتايج مطالعات شناسايي شده (جدول شماره 

گيري جوامع مختلط مورد بررسي قرار گرفت. به منظور انجام همبستگي و با توجه به اينكه اين عوامل مؤثر در عدم شكل

كدام نسبت به ديگري برتري ندارد از همبستگي كرامر كه مختص متغيرهاي هاي اسمي هستند و هيچچهارگانه از نوع متغير

  باشد، استفاده شده است. اسمي مي

  همبستگي كرامر بين عوامل چهارگانه -3جدول 

  بازار زمين  ترجيحات شخصي  اجتماعي –اقتصادي   

          v  283/0=Sig =176/0  ترجيحات شخصي

      v  144/0=Sig  117/0= v  477/0=Sig =240/0  بازار زمين

  v  021/0=Sig  068/0= v  677/0=Sig  339/0= v  039/0=Sig =380/0  مداخالت دولتي

 )(مأخذ: نگارندگان
 هايمؤلفه نيب دهديم نشان 3 جدول كه همانطور: يشخص حاتيترج و ياجتماع – ياقتصاد يهامؤلفه نيب يهمبستگ

 05/0 شتريب) Sig( آن يمعنادار بيضر چراكه ندارد وجود يمعنادار ارتباط ياجتماع – ياقتصاد و يشخص حاتيترج

 – ياقتصاد طيشرا خاطر به صرفاً هاگروه كه است يمعن نيا به مطالعات در داريمعن ارتباط وجود عدم نيا واقع در. است

  . گردنديم جدا ياتفاقات بروز ةجينت در آنها بلكه رند،گيينم جاييجابه به ميتصم شانياجتماع

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

ميزان درآمد موقعيت شغلي ل توزيع نامتعاد

كاربري ها

قوميت سياست 

 -تبعيضي 

ميزان 

تحصيالت

 -فرهنگ 

كيفيت محل 

سكونت

مهاجرت مذهب قيمت زمين   -سطح زيربنا 

بعد خانوار

منطقه بندي*

گذاري، گسترش بدون برنامه محدوده شهر، تمايل به زندگي بهتر، زبان، متغيرهاي اميال شخصي در سياست* 

 بندي دارند.هسازي و نوسازي مناسب و نحوه تصرف مسكن فراواني مشابهي با منطقهسرانه اتاق به نفر، ب
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 مؤلفه دو نيا نيب دهد،يم نشان 3 جدول كه همانطور: نيزم بازار و ياجتماع – ياقتصاد هايمؤلفه نيب يهمبستگ

 نيب يضمن صورت به يبررس مورد مطالعات نيمحقق كه است يمعن نيا به نيا واقع در. ندارد وجود دارييمعن ارتباط زين

  .اندنگرفته نظر در يارتباط ن،يزم بازار و افراد ياجتماع – ياقتصاد هاييژگيو

 نيا نيب است آمده 3 جدول در كه آنچه به توجه با: يدولت مداخالت و ياجتماع – ياقتصاد هايمؤلفه نيب يهمبستگ

 نكهيا به توجه با. دارد وجود 380/0 كرامر يهمبستگ بيضر با و درصد 98 نانياطم سطح در دارييمعنة رابط مؤلفه دو

. دارد وجود ييباال به رو متوسط سطح در ارتباط نيا كه نمود انيب نگونهيا توانيم لذا است 3/0 از شتريب يهمبستگ بيضر

-ياقتصاد بعضاً و يشهر مسائل ةنيزم در كه يدولت اتيتصم و مداخالت صورت در كه است يمعن نيا به ارتباط نيا وجود

 يهايژگيو اساس بر افراد انفعاالت و فعل آن جهينت در كه ردگييم صورت يانفعالت و فعل شود،يم گرفته ياجتماع

 در باالتر ياجتماع – ياقتصاد خواستگاه با افراد كه ايگونه به شده، و يا جدااُفتاده نگزيييجدا شانياجتماع– ياقتصاد

 نهيزم يروشن به كه يدولت مداخالت جمله از. نندگزييم يسكن گريكدي مجاورت در زين ترفيضع افراد و گريكدي مجاورت

 در گذشته هايدهه در خصوصبه كه كرد اشاره ينوساز و يبهساز هايطرح به توانيم سازديم فراهم را دهيپد نيا بروز

 آن شاهد صرف؛ يكالبد بعضاً هايطرح و اقدامات نيا جهينت در. هستند انجام حال در رانيا يشهرها يمركز هايبافت

 از جامعه؛ فيضع و متوسط ثروتمند، هايگروه از بودند متشكل كه شهرها يمركز مختلط و متنوع هايبافت كه ميهست

 نيهم و شونديم ليگس شهر از ينقاط به شانياجتماع – ياقتصاد خواستگاه اساس بر هاگروه از كدام هر و پاشديم هم

 گريد يكي. گردديم فيضع هايگروه يجوارهم نوع از چه و مرفه هايگروه جواريهم نوع از چه آنها ييجدا به منجر امر

 هامسكن نيا يابيمكان. است آنها بر حاكم سازوكار و مهر مسكن هايپروژه است، داده يرو امروزه كه يدولت اقدامات از

 و كنند مكان نقل مناطق اً به اينناچار مسكن تيمالك يآرزو با فيضع هايگروه كه شوديم آن به منجر شهر يحواش در

 و يياروپا يكشورها در شيپ سال 50 حدود كه ايتجربه. آورند وجود به را ياجتماع فيضع هايگروه از متمركز ينقاط

 سال در كايآمر سييلو سنت در ياجتماع مساكن نيا از يكي يفروپاش جنكس الكساندر چارلز و رفتيپذ صورت ييكايآمر

 خصوصبه ،يدولت مداخالت لذا). 85-83. ص: 1390 پاكزاد،( دينام »يمعمار يينوگرا مرگ« عنوان تحت را 1972

 مختلط جوامع يرگيشكل از مانع تواننديم رند،ينگ صورت جانبههمه يبررس با كه يصورت در ياجتماع و يكالبد مداخالت

  . شوندجدااُفتادگي  ةديپد بروز و

 3 جدول در مؤلفه دو نيب يمعنادار بيضر كه همانطور: يشخص حاتيترج و نيزم بازار هايمؤلفه نيب يهمبستگ

 خاطربه صرفاً فيضع يهاگروه كه است يمعن نيا به نيا. ندارد وجود مؤلفه دو نيا نيب يمعنادارة رابط دهد،يم نشان

 مجبور ياقتصاد يسازوكارها جهينت در آنها بلكه كنند،ينم مراجعه برخورداركم ينواح به اجاره و نيزم متيق بودن نييپا

  .شونديم گذار نيا به

 رابطه گونهچيه دهديم نشان 3 جدول كه همانطور: يشخص حاتيترج و يدولت مداخالت هايمؤلفه نيب يهمبستگ

 كه رديگ نشأت مهم نيا از توانديم هم نيا و ندارد وجود شده ييشناسا مطالعات در مذكور هايمؤلفه نيب يمعنادار

  .ستين يباطن ليم با و داوطلبانه اين جدايي و كننديم شدن جدا به مجبور را افراد يدولت مداخالت

 يهمبستگ بيضر و 039/0 يمعنادار بيضر به توجه با:  نيزم بازار و يدولت مداخالت هايمؤلفه نيب يهمبستگ

 بازار و يدولت مداخالت هايمؤلفه نيب باال به رو متوسط يهمبستگ سطح در يدار يمعنةرابط كه شوديم مشاهده 339/0

 نيزم متيق رييتغ نيا و شده نيزم متيق رييتغ باعث بعضاً يدولت مداخالت كه است يمعن نيا به نيا. دارد وجود نيزم

هاي ثروتمندتر به زندگي در نواحي با قيمت با افزايش تمايل گروه چراكه شود.مي مختلط جوامع يرگيشكل عدم به منجر

هاي مشابه در كنار خوش تغيير و تحول شده و شرايط براي زندگي گروهزمين بيشتر، ساختار يكپارچه و مختلط شهر دست

  شود. يكديگر فراهم مي
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 ليتحل و محتوا ليتحل از حاصل جينتا به توجه با و شد بحث كنون تا آنها رامونيپ كه يمباحث به توجه با ادامه در

 روابط و اُفتادگيجدا دهيپد بروز و مختلط اجتماعات يريگشكل عدم در مؤثر عوامل كه ياينظر ساختار كرامر، يهمبستگ

  ).4 شكل(است شده ارائه دهد،يم نشان را گريكدي با آنها انيم

  

 
  (ترسيم: نگارندگان) با يكديگرهاي آنها متغيرهاي هر كدام از عوامل و رابطه -4شكل

دهد كه نگاه غالب محققان بررسي يكپارچه مطالعاتي كه در حوزه جدااُفتادگي انجام شده است، از يك طرف نشان مي

عنوان مثال (به شناختي آن مورد غفلت واقع شده استبه پديده جدااُفتادگي يك نگاه صرف جغرافيايي است و بعد جامعه

). اين درحالي است كه بخش قابل 1394و اژدري و همكاران،  1385، نصيري، 1384؛ سجاديان، 1383، نگاه كنيد به برتو

شناختي دارند و جز با بررسي جهان زيست افراد جدااُفتاده قابل فهم توجهي از پيامدهاي جدااُفتادگي نمود ذهني يعني جامعه

گيري عنوان عامل بازدارنده شكلاجتماعي را به –قتصادي . از طرف ديگر، اگرچه كه اكثر مطالعات عامل انخواهند بود

 1394اقدم و همكاران، ؛ بابايي1390زاده و همكاران، عنوان مثال نگاه كنيد به منشياند(بهاجتماعات مختلط معرفي كرده

ا عامل اقتصادي دهد كه تصميمات و مداخالت دولتي ب)، تحليل محتواي اين مطالعات نشان مي1395و قضايي و همكاران، 

اجتماعي و بازار زمين داراي همبستگي مستقيمي است. لذا، اين عامل از يك طرف عامل اقتصادي اجتماعي و از طرف  –

شوند گيري اجتماعات مختلط ميهد و در تعامل با يكديگر مانع از شكلديگر بازار زمين و مسكن را تحت تأثير قرار مي

گيران شهري سازان و تصميمكند، اين تصميم) بيان مي2006اين اساس، همانطور كه تلن (). بر 1393(اخالقي و همكاران، 

اند و لذا اين وظيفه خود آنهاست كه امروز نقش پيشرو را هاي شهري دامن زدهشان به جدااُفتادگيهستند كه با تصميمات

و متنوع با به كارگيري  طگيري اجتماعات مختلشكل گزيني و جدااُفتادگي ايفا نمايند و زمينه را برايدر مقابله با جدايي

ريزي براي آن فراهم سازند. لذا مطالعه حاضر، ضمن اينكه نگاهي يكپارچه از جدااُفتادگي در هاي تنوع و برنامهسياست

موانع هاي مطالعاتي و نظري موجود در اين حوزه را برجسته ساخته و با بررسي تعامل بين كند، شكافايران ارائه مي
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ن دليل اصلي بروز و تشديد پديده جدااُفتادگي از دير عنواگيري اجتماعات مختلط، مداخالت و تصميمات دولتي را بهشكل

  كند. باز معرفي مي

  نتايج
 به ينوع به كدام هر پژوهش نيا در اُفتادگيجدا با ارتباط در شده ييشناسا مطالعات شد، مشاهده كه همانطور

 داده قرار يبررس مورد خود مخصوص نكيع با را مذكور هايدهيپد و پرداخته مختلط جوامع يرگيشكل عدم و اُفتادگيجدا

 يديد تا است ازين نيبنابرا رگذارند،يتأث آن در يمختلف عوامل و است چندگانه ايهديپد جدااُفتادگي كه ييآنجا از. بودند

 در كه همانطور. دينما ييشناسا ،جامع يديد با را دهيپد نيا بروز ليدال بتواند تا باشد، داشته وجود موضوع به نگرجانبههمه

 هايييجدا بروز و مختلط جوامع يرگيشكل عدم در ياصل عامل چهار يكل صورت به شد انيب قيتحق ينظر اتيادب

 كه عوامل آن از مورد چند اي كي به يضمن اي حيصر طور به مقاالت از كدام هر. رگذارنديتأث يشناختجامعه و ييايجغراف

 اشاره يشهر مداخالت و ماتيتصم و مسكن و نيزم بازار ،يشخص حاتيترج ،ياجتماع – ياقتصاد عوامل از عبارتند

 تيفيك فرهنگ، الت،يتحص سطح ت،يقوم شغل، نوع درآمد، ليقب از ياجتماع – ياقتصاد عوامل مطالعات اكثر. كردند

مورد تأكيد قرار  ينگزيييجدا ةديپد بروز عنوان عامل اصليرا به) مطالعات در يفراوان و تياهم بيترتبه( مذهب و منزل

 باور نيا بر آنها واقع در. دانستنديم مؤثر اُفتادگيجدا ةديپد بروز در را يدولت مداخالت نقش زين آنها از يتعداد و داده بودند

   .اندگزين و جمعي را نيز جدااُفتاده كردهافراد جداييگروهي از  تينها در كه است يدولت مداخالت و اقدامات نيا كه بودند

 گروه عمدتاً و افراد كه دهنديم يرو يزمان عموماً داوطلبانه هايينگزيييجدا شد، افتي مطالعات در كه بنابرآنچه 

 كه كننديم محصور داردروازه هايمجتمع در را خود شتر،يب آرامش و تيامن به يابيدست ديام به جامعه يباال به رو متوسط

 رنگ پر با كه داد نشان گانه37 هايپژوهش يرو بر شده انجام يمحتوا ليتحل. دارد همراه به را خود خاص تبعات هم آن

 به رو مطالعات در آن يامدهايپ و يشهر هاياُفتادگيجدا به پرداختن زانيم رفتهرفته يزندگ تيفيك و عدالت ميمفاه شدن

 داشته يواقع نمود نكهيا از شيب ديشا آن از انزجار و اُفتادگيجدا يامدهايپ از ترس كه شد مشاهده نيهمچن و است شيافزا

 و شهر جامعه، اقشار ريسا از را خود ايگونه به خود افكار در يمذهب و يقوم هايتياقل و است نهفته مردم افكار در باشد

 عوامل گرانپژوهش اكثر اگرچه كه دادند نشان چهارگانه عوامل نيب يهمبستگ هايرابطه يبررس. نندبييمجدااُفتاده  كشور

 هاينهيزم كه است يدولت مداخالت و ماتيتصم نيا اما دانند،يم مؤثر يشهر اُفتادگيجدا بروز در را ياجتماع–ياقتصاد

  . دنماييم (جدااُفتادن) رداوطلبانهيغ هايينگزيييجدا به وادار را مردم و سازديم فراهم را دهيپد نيا يرگيشكل

 كه دانست يايدولت ماتيتصم و مداخالت را مختلط جوامع يرگيشكل يرو شيپ چالش نيمهمتر توانيم نيبنابرا

 قرار خود ريتأث تحت زين را شهروندان و شهرها مسكن، و نيزم بازار و ياجتماع – ياقتصاد عوامل بر ياثرگذار ضمن

 كه هستند ركارشناسانهيغ اقدامات شتريب آن يامدهايپ ولئمس و دهيپد نيا گذارانيبن كه رسديم نظربه نگونهيا لذا. اندداده

 آن از يناش يامدهايپ وجدااُفتادگي  دهيپد شيدايپ از مانع ارزيابي اثرات هر طرح قبل از اجرا و فعال يزريبرنامه با توانيم

  شوند. براي اين منظور پيشنهادهاي زير ارائه مي. دش

  پيشنهادها
 را آن جوانب تمام ها،و برنامه هاطرح اجرايي كردن از قبل آن با مرتبط مسائل و شهر حوزه رانيگميتصم و سازانميتصم -

  د؛دهن قرار يبررس مورد دقت به

 ي؛شهر هايپروژه تمام يبرا ياجتماع اثرات يابيارز يةته -

ا هكه به نظر بر جدااأفتادگي ينوساز و يبهساز هايطرح و مهر مسكن هايي همچونارزيابي اثرات اجرايي شدن طرح -

  اند؛تأثيرات قابل توجهي داشته
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 ؛اندشناختي كه با توجه به ذهني بودن پيامدهاي آن كمتر مورد توجه قرار گرفتههاي جامعهمطالعه جدااُفتادگي -

  . ريزي براي تنوع با توجه به بستر ايرانيهاي برنامهمعرفي سياست -
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 .گزيني فضايي قيمت زمين در شهر بانهتأثيرات گردشگري بر جدايي .)1389( ليع احمدي، ،.ليع حاجي نژاد،

 .18-1، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج :همايش منطقه اي توريسم و توسعه ياسوج

بررسي تأثيرات جدايي گزيني  .)1394( ميرارسالنا سنجري،  ،.بوذرا پايدار، ،.سينح يغفوري، ،.ليع حاجي نژاد،
 .60-35، 10 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي، . اكولوژيك بر امنيت پايدار اجتماعي مطالعه موردي شهر عنبر آباد

 اساس بر ايمطالعه: كودك رشد مجالت در ديني تربيت هايمؤلفه شدن لحاظ بررسي). 1396( عليرضا حافظي،
 .150-139 ،)24(12 اسالمي، تربيت. امحتو تحليل

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. چاپ ششم .از شار تا شهر .)1384( يدمحسنس حبيبي،

جايگاه عدالت فضايي در نظام برنامه ريزي شهري   .)1393رامرز(ف رستمي ، ،.هرامب عليزاده، ،.اديه داداش پور،
 .206-181، 43 راهبرد توسعه، .ايران

فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمي  .آسيب پذيري پيرامون شهرها  .)1385( ژدهم باقري، و ،.اهللابين ايدر ، ،.ميرعليا درستي،

 .184-157، 2واحد شوشتر،

تحليل بر علل اجتماعي شكل گيري حاشيه نشيني در شهر اصفهان مطالعه   .)1386(.هراز طاهري، و ،.سولر رباني،
 .110-75، 3 فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر، .ي موردي منطقه ارزنان و دارك

 .30-26، 10 ماهنامه منظر،  . هاي اجتماعي در تحقق نوسازي شهرينقش مؤلفه  :پروژه صبر .)1389جيد(م روستا،

توزيع فضايي فقر شهري   .)1391( ليع زنگنه، و ،.كبرا اصغري زماني، ،.حسنم احد نژاد روشتي، ،.هريورش روستايي،
 .92-71، 45 اجتماعي،پژوهشي رفاه  -فصلنامه علمي  .در شهر كرمانشاه

مجله دانشكده  .)مورد بافت قديمي شهر مشهد(مكاني شهري -گزيني فضاييجدايي  .)1377( حمدرحيمم رهنما،

 .218-201 شماره اول و دوم، ادبيات مشهد،

-95 مجله جغرافيا و توسعه،.  تأثير فرهنگ در ساخت شهر با تأكيد بر فرهنگ اسالمي  .)1382( اهللارامتك زياري،
108. 
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مجله دانشكده ادبيات  . اي شهر تهرانبررسي عوامل مؤثر در ايجاد و تحوالت نواحي حومه). 1384( اهيدن سجاديان،

 .72-55، 1 و علوم انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز،

 .21-20)، 3(57، گلستانه، شهر و شهر  :ادبيات و زبانها . شهر و اكولوژي اجتماعي  .)1383( حمدم صالحي فر،

 .236-193، 6 مطالعات جامعه شناختي،. الگوهاي اسكان جمعيت  .)1372( حسنم صفابخش،

. محتوا تحليل). 1387(  منصوره نيكروش، يادآور ،.فاطمه اسكوئي، دوست حق ،.معصومه نسامي، باقري ،.رضا ضيغمي،

 .52-41 ،)53(21 ايران، پرستاري

 .23-1 ،4 فضاي جغرافيايي، . ساختار شهري در تبريزتغيييرات   .)1380( ورالدينن عظيمي،

تبيين تمركز اجتماعي   .)1390كبر(ا پرهيزكار، و ،.ياوشس شايان، ،.بدالرضاع ركن الدين افتخاري، ،.حمودم قديري،
 .54-31)، 3(16 برنامه ريزي و آمايش فضا، . فضايي آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله –

 شهري هايگزينيجدايي بررسي). 1395( علي. گلي، ،.علي سلطاني، ،.سهند لطفي، ،.عبدالرضا پاكشير، ،.محمد ، قضايي
 .51-33 ،56 جغرافيايي، فضاي. سكونت هايويژگي بر تأكيد با مشهد شهر جمعيتي مختلف هايگروه

 11و  10زدگي شهري در مناطق گزيني شهري و سنجش رابطه آن با محنتتبيين جدايي  .)1393( حمدم قضايي،

دكتر عبدالرضا پاكشير،  :پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شهرسازي دانشگاه شيراز؛ استاد راهنما :شيراز .شهرداري مشهد

 .دكتر سهند لطفي و دكتر علي سلطاني :اساتيد راهنما

پيامدهاي امنيت اجتماعي توزيع جغرافيايي   .)1394( سماعيلا علي اكبري، و ،.حمدتقيم رهنمايي، ،.قيت كاظمي تاري،
 .91-77، 45شماره  پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافياي ايران، -فصلنامه علمي   .اقليت هاي ديني در تهران

، 35 فصلنامه مطالعات راهبردي، .مطالعه موردي بلوچستان :گرايي سياسي در ايرانناحيه  .)1386( رادم كاوياني راد،

89-122. 

بازآفريني مفهوم محله در شهرهاي ايراني اسالمي بر پايه اصول   .)1393( دان صفري چابك، ،.المرضاغ لطيفي،
 .12-3، 7 شماره امه علمي پژوهشي مطالعات شهري،نفصل . نوشهرگرايي

دانشكده  .)با تأكيد بر جدايي گزيني مسكوني درآمدي(گزيني فضايي در شهر مشهدجدايي ).1388( هينم محمدزاده،

 .پايان نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي :ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، دانشگاه فردوسي مشهد

 ريزي شهريترجمه: حميد زرآزوند. تهران: شركت پردازش و برنامه .تهران ظهور يك كالنشهر). 1381پور، علي (مدني

تحليل بر جغرافياي اجتماعي  :گزيني فضايي در مادرشهرهاجدايي  ).1390( اهللاجتح رحيمي، ،.بوالفضلا مشكيني،
 .197-87، 15 برنامه ريزي و آمايش فضا، مدرس علوم انساني  .مادر شهر تهران
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تأثير شهر نورآباد ممسني بر تحول الگوي جدايي   .)1390( ژمانپ رضايي، ،.ظفرم صادقي، ،.اهللاحمتر منشي زاده،

 .30-17، 15 فصل نامه آمايش محيط، . پيرامونگزيني در روستاهاي 

نقش اقتصاد سياسي در ساختار فضايي تهران ). 1388مصطفي( مؤمني، ،.حمدتقيم رضويان ، ،.اهللابيبح مهدوي وفا،
 .14-1، 50 محيط شناسي، .و پيرامون

بررسي ميزان امنيت ). 1394( يده مريمس موسويان، ،.مينا صديق فر، ،.هسام شكراني ديزج، ،.رتضيم ميرغالمي،
فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات  .هاي محصور با استفاده از روش تعيين ضريب مكاني و كانون هاي جرم خيزمجتمع

 .66-55، 16 شهري،

با تأكيد بر  :هاي كم درآمد شهري و رابطه آن با اعتيادتوزيع جغرافيايي مسكن گروه  .)1385( عصومهم نصيري،
 .139-124، 2 مطالعات اجتماعي ايران،ل. شهر باب

  پژوهشنامه علوم انساني، .الگوهاي گسترش كالبدي شهر در سده هاي ميانه تاريخ ايران  .)1385( شهرام يوسفي فر،

52 ،1-32. 

هاي برآوردي از نابرابري :نابرابري اجتماعي در فضاي شهري مشهد  .)1389( ميهس ورشوئي، و ،.ليع يوسفي،

 .184-152 ،12 مطالعات اجتماعي ايران، .تحصيلي در نواحي شهردرآمدي و 
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