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مهشید تاجدینی ،منوچهر طبیبیان ،مسعود الهی

احسان حیدرزاده ،محمدرضا حقی

اردالن حسینی ،محسن معروفی ،طاهر پریزادی

صدیقه کیانیسلمی ،محسن شاطریان ،فاطمه حبیبیبیرون

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

نشریّۀ علمی

جغرافیای اجتماعی شهری
دانشگاه شهید باهنر کرمان

این مجلّه با نام سابق «مطالعات نواحی شهری» و با مجوّز شمارۀ  3/3/49998مورّخ  9393/2/52دفتر سیاست -
گذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فنّاوری و مجوّز شمارۀ  93/38343معاونت امور
مطبوعاتی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ همچنین بر اساس تفاهمنامۀ شمارۀ  98/9495مورّخ
 9398/4/9با همکاری انجمن علمی جغرافیا و برنامهریزی شهری ایران منتشر میشود.

دوفصلنامۀ جغرافیای اجتماعی شهری بر اساس رأی جلسۀ مورخ  9391/3/59کمیسیون نشریات دفتر
سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی از شمارۀ پاییز و زمستان  9393دارای اعتبار علمی -پژوهشی است.
هم اکنون نیز با رتبه «ب» در لیست نشریات علمی ایران قرار دارد.

این مجلّه در پایگاه استنادی جهان اسالم ( )ISCو «ایران ژورنال»
نظام نمایهسازی مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ()RICeST
به نشانی  www.ricest.ac.irنمایه میشود.

سال  ،8شمارۀ  ،2پیاپی  ،19پاییز و زمستان 1011

دوفصلنامۀ جغرافیای اجتماعی شهری
صاحب امتیاز :دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی)
مدیر مسئول :دکتر صادق کریمی
سردبیر :دکتر حسین غضنفرپور
مدیر داخلی :دکتر محسن پورخسروانی

اعضای هیأت تحریریّه:
- 1دکتر حبیباله احمدی :استاد جامعهشناسی دانشگاه شیراز.
- 2دکتر محمدتقی ایمان :استاد جامعهشناسی دانشگاه شیراز.
- 3دکتر سیّدعلی بدری :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه تهران.
- 4دکتر محمدحسین رامشت :استاد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان.
- 5دکتر محمّدرضا رضایی :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه یزد.
- 6دکتر علی زنگیآبادی :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه اصفهان.
- 7دکتر ژیال سجادی :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی.
- 8دکتر ناهید سجادیان :استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
- 9دکتر محمدحسین سرایی :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه یزد.
- 10دکتر احمد عبّاسنژاد :دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- 11دکتر علیاصغر عبدالهی :استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- 12دکتر حسین غضنفرپور :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- 13دکتر محمدعلی فیروزی :استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز.
- 14دکتر اکبر کیانی :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه زابل.
 - 15دکتر صادق کریمی :استادیار آب و هواشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 - 16دکتر سعیده گَرّوسی :استاد جامعهشناسی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- 17دکتر سعید ملکی :استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه شهید چمذان اهواز.
 - 18دکتر علی موحّد :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی.
- 19دکتر میرنجف موسوی :استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه ارومیه.
 - 20دکتر جعفر میرکتولی :دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه گلستان.
 - 21دکتر حسین نگارش :استاد ژئومورفولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان.

مشاوران علمی این شماره:
دکتر مهدی صداقت (استادیار دانشگاه پیام نور) ،دکتر محمد دارند (استاد تمام دانشگاه کردستان) ،دکتر امین دهقانی
(استادیار دانشگاه جیرفت) ،دکتر یونس غالمی (استادیار دانشگاه کاشان) ،دکتر حجتاهلل شرفی (استادیار دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،دکتر حمید نظری پور (استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان) ،سکینه تاج الدینی (عضو هیئت علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان) ،دکتر محمدرضا رضایی (دانشیار دانشگاه یزد) ،دکتر طاهره صادقلو (استادیار دانشگاه
فردوسی مشهد) ،دکتر امید مب ارکی (استادیار دانشگاه مراغه) ،امیدعلی خوارزمی (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)،
دکتر میرنجف موسوی (استاد تمام دانشگاه ارومیه) ،محبوبه اسالمی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر
کرمان) ،دکتر سعید ملکی (استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز) ،دکتر علیاصغر عبدالهی (دانشیار دانشگاه شهید
باهنر کرمان) ،دکتر صدیقه کیانی سلمی (استادیار دانشگاه کاشان ،دکتر محمد اسکندریثانی (استادیار دانشگاه
بیرجند) ،دکتر پاکزاد آزاد خانی (استادیار دانشگاه باختر ایالم) ،دکتر رسول حیدری سورشجانی (استادیار دانشگاه
کاشان ،دکتر کمال نو ذری (شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی) ،امین ابراهیمی دهکردی (عضو هیئت
علمی دانشگاه مازیار مازندران) ،دکتر محسن پورخسروانی (دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان) ،دکتر مهدی
امیرکافی (دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان) ،دکتر صفر قائد رحمتی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ،مجتبی سلیمانی
دامنه (دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان).

ویراستار انگلیسی :دکتر زهرا خزاعی راوری

فاصلۀ انتشار :دوفصلنامه

ویراستار فنی :مجتبی سلیمانی دامنه

نوع انتشار :آنالین (الکترونیکی)

شاپای الکترونیکی2645-7784 :
نشانی:
کرمان  -دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی ،بخش جغرافیا و برنامهریزی شهری -کد پستی7616913439 :

پست الکترونیکیjusg@uk.ac.ir :

درگاه اینترنتیhttp://jusg.uk.ac.ir/ :

ناشـر :مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری ( )RICESTبا نمایه در پایگاه استنادی جهان اسالم ()ISC

راهنمای ساختاری و محتوایی مقاله برای ارسال اوّلیه به مجلّه
الزامات کلّی تهیه و ارسال مقاله:
 مقاالت میبایست به زبان فارسی همراه با چکیدة انگلیسی طبق راهنمای ذیل تهیه و برای بررسی به وب سایت مجلّه ارسال شوند. نوع مقاالتی که مجلّه میپذیرد صرفاً علمی -پژوهشی (بنیادی یا کاربردی) است. دفتر مجلّه در ویرایش مقاالت آزاد است. از نظر حقوقی مسئولیّت صحت مطالب و محتوای مقاالت بر عهده نویسنده /نویسندگان است. مقالۀ ارسالی میبایست در حوزة عنوان نشریۀ (جغرافیای اجتماعی شهری) و حداقل در راستای یکی از محورهای معرّفی شده باشد ().بدیهی است به مقاالت خارج از این حوزه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 نویسندة مسئول پس از ثبت نام در سایت مجلّه ( ،)jusg.uk.ac.ir/میبایست یک نسخه از مقاله را با نام نویسنده/نویسندگان و یکنسخۀ بدون نام نویسنده/نویسندگان صرفاً در قالب فایل  Word 2013به همراه فایل  pdfآنها و فرم تعهّدنامهه و تعهار منهاف از
طریق سایت مجلّه ارسال نماید.
 الزامیاست که نویسنده /نویسندگان متعّهد گردند مقالۀ ارسالی به این مجلّه را تا زمان اعالم نتیجهۀ نههایی توسهداوران به هیچ نشریّۀ داخلی ،خارجی و یا کنفرانس ملّی و بینالمللی ارسال ننمایند.
 با عنایت به محرمانه بودن داوری و ناشناخته بودن هویّت نویسنده /نویسندگان و داوران محترم برای همدیگر ،توجه داشته باشید درفایل  Wordو  pdfبدون نام ،هیچگونه اثری از نام نویسنده /نویسندگان در تمامی بخشهای مقاله (اعمّ از شکلها ،جدولها و حتّی
در قسمت مشخصات فایل) وجود نداشته باشد.
 در وب سایت نشریّۀ ( )jusg.uk.ac.ir/قسمت راهنمای نویسندگان ،قالبهای ورد آماده برای تهیۀ فایلهای اولیۀ مقاله(اصل مقاله بدونمشخصات نویسندگان ،چکیده عادی التین ،چکیده مبسوط فارسی و چکیده مبسوط التین) جهت ارسال به مجله قرار داده شده است.
پیشنهاد میشود قالبهای مذکور را دانلود نموده و محتویات مقالۀ آماده شده خود را در قالب آنها تنظیم نمایید .جزئیات ویرایش فایلهای
الگو ،در ادامه آورده میشود:
 -بعد از پذیرش اولیه مقاله و پرداخت هزینه بررسی و داوری مقاله ،بایستی مقاله خود را طبق چهار الگوی نهائی برای انتشار(اصل مقاله بامشخصات نویسندگان ،چکیده عادی التین ،چکیده مبسوط فارسی و چکیده مبسوط التین) تنظیم و مجدد ارسال کند.
نحوۀ تدوین ساختار و محتوای مقاله:
 ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود :عنوان مقاله  -چکیدة فارسی -واژههای کلیدی فارسی -مقدّمه -پیشینۀ نظری -پیشینۀعملی -دادهها و روششناسی -قلمرو پژوهش -یافتهها -نتایج -پیشنهادها (در صورت لزوم)  -قدردانی (در صورت لزوم) و مناب
باشد.
 عنوان :کوتاه ،دقیق و بیان روشنی از موضوع مقاله باشد که با قلم  B Titr 14 Boldتایپ شود. نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان باید با قلم  B Mitra10 Boldبا یک خ فاصله از عنوان و به صورت زیر هم آوردهشده و رتبۀ علمی یا مقط تحصیلی و تخصّص ،نام دانشگاه ،شهر ،کشور ،با یک خ فاصله در زیر عنوان سمت راست
نوشته شود .سپس آدرس پستی و نشانی پست الکترونیک نویسندة مسئول که الزم است متعلّق به دانشگاه یا موسسۀ
وی باشد ،زیرنویس شود.
 چکیدة فارسی :صفحۀ نخست مقاله به چکیدة فارسی اختصاص یابد .چکیدة فارسی باید به صورت ساختارمند (شامل تبیین موضوع،روش ،یافتهها ،نتایج و کلیدواژهها) حداکثر بین  022تا  022کلمه میباشد.
 کلیدواژههای فارسی :شامل  4تا  5واژه ،میبایست به نحوی تعیین شوند که بتوان از آنها جهت تهیۀ فهرست موضوعی ()Indexاستفاده نمود.
 مقدمه :از صفحۀ دوم شروع شود و باید دربرگیرندة بیان مسألۀ ،اهداف و در صورت لزوم فرضیههای تحقیق باشد. پیشینۀ نظری :باید دربرگیرندة مبانی نظری تحقیق و بر اساس آخرین دستاوردهای نظری دانشمندان در حوزة مورد مطالعه باشد؛ بهطوری که الگووارة تحقیق ،میتنی بر آن تنظیم شود.
 پیشینۀ عملی :باید دربرگیرندة ادبیات تحقیق باشد .استفاده از مناب قدیم و جدید به ترتیب زمانی الزم و ضروری است .برای حفظ نظمدر توالی پیشینهها ،بهتر است ابتدا پیشینههای داخلی از قدیم به جدید و سپس پیشینۀ خارجی از قدیم به جدید آورد شود .رعایت
پاراگرافبندی مناسب بین اجزای پیشینهها الزامی است.
 دادهها و روششناسی :در این قسمت الزم است ابتدا نویسنده نحوة اکتساب دادهها و فرآیند پردازش آنها را تشریح نماید؛ سپس به شرحروشها ،مدلها و الگوریتمهای به کار گرفته در تحقیق خود بپردازد و در ادامه این قسمت ،به تشریح فرآیند انجام کار خود (به صورت
گام به گام) بپردازد.

-

یافتهها :محقّق الزم است در این قسمت ،خروجی حاصل از تجزیه تحلیلهای کمّی یا کیفی تحقیق خود را به صورت جدول و شکل
(نمودار ،نقشه و  )...را به صورت منظم بیاورد و به تشریح آنها بپردازد.
نتیجهگیری :از تکرار یافتهها و آوردن جدول و شکل در این قسمت خودداری شود .در این قسمت ،محقّق الزم است به جم بندی
یافتههای خود و بیان علمی آنها بپردازد.
پیشنهادها :در صورتی که محقّق ایده و یا پیشنهادهایی را برای انجام تحقیقات بعدی؛ بعالوه پیشنهادهایی برای حل مسألۀ مورد بحث
خود دارد ،الزم است در این قسمت آورده شود (آوردن پیشنهادها اختیاری است).
قدردانی :اشاره به حامیان تحقیق و یا منب اصلی تحقیق (رساله ،پایاننامه ،طرح یا پروژههای تحقیقاتی) و قدردانی از آنها در این قسمت
آورده شود.
مناب  :تمامی مناب فارسی و انگلیسی مورد استفاده در تحقیق در ذیلِ قسمت مناب آورده شود .تنظیم دقیق مناب پایانی مطابق استاندارد
( APAطبق نمونۀ فایل الگو) الزامی است.
چکیدة انگلیسی :نویسندة محترم الزم است مطابق فایل الگو و با رعایت اصول ترجمه ،تمامی محتویات صفحۀ چکیدة فارسی خود را
به زبان انگلیسی برگردان نماید و در صفحه پایانی مقالۀ خود بیاورد.
چکیده مبسوط فارسی :نویسندة باید مطابق فایل الگو ،محتویات چکیده مبسوط فارسی که شامل (تبین موضوع ،روش شناسی ،یافتهها
و نتیجهگیری) و بین  522تا  0222کلمه میباشد در آن جایگزین کند.
چکیده مبسوط التین :نویسندة محترم الزم است مطابق فایل الگو و با رعایت اصول ترجمه ،تمامی محتویات صفحۀ چکیدة مبسوط
فارسی خود را به زبان انگلیسی برگردان نماید و همراه سه فایل دیگر در سامانه بارگذاری کند..

-

نحوۀ انتخاب قلم و سایز مطالب مقاله:
 متن فارسی مقاله (از مقدمه تا پایان قدردانی) باید با قلم  B Mitra13 Regularو تمامی متن یا لغات انگلیسی باید باقلم  Times New Roman12تایپ شود.
 سرتیترهای اصلی باید با قلم  B Mitra13 Boldو به همان ترتیب زیرتیترها باید با همان قلم ولهی یهک سهایزکوچکتر از سرتیتر اصلی خود تایپ شود.
 کل فایل اصلی مقاله (از چکیدة فارسی تا چکیدة انگلیسی) نباید از  02صفحۀ تایپ شده تجاوز نماید. شکلها به صورت کامالً واضح با ذکر عنوان در زیر آنها (شکل ، -0شکل -0و  )...و در صورت لهزوم منبه آنهها درداخل پرانتز (منب  :شکوئی )52 :0031 ،با قلم  B Mitra11 Regularدر ادامۀ عنوان آورده شود.
 جدولها به صورت کامالً واضح با فرمت  Table Gridبا ذکر عنوان در باالی آنها (جدول ، -0جدول -0و  )...و درصورت لزوم مأخذ آنها در داخل پرانتز (منب  :شکوئی( )52 :0031 ،نگارندگان( )0031 ،یافتههای تحقیق )0031 ،با قلم
 B Mitra11 Regularدر زیر جدول آورده شود .محتویات و نوشتههای داخل جداول با همان قلهمههای مهتن
اصلی تنظیم شود .سایز مطالب داخل جدولها باید با فونت  B Mitra 02تنظیم شود.
 رواب و فرمول های ریاضی با یک سایز کوچکتر از متن مقاله و از سمت چپ صفحه با روش فرمولنویسیِ داخل وردتایپ شود و در سمت راست ،شماره آنها به صورت صرفاً :رابطۀ ( ،)0رابطۀ ( )0و  ...آورده شود .حسب کاربرد ،لزوماً در
متن مقاله باید به شمارة رابطۀ مذکور اشاره شود .از کپی پیست کردن عکس یا تصویر فرمولها از سایر مناب به داخل مقاله جدّاً
خودداری شود .چراکه کیفیت تصاویر مذکور در فایل  pdfنهایی نامطلوب خواهد شد.
 نحوة ارجاع به مناب فارسی و انگلیسی اعمّ از کتاب و مقاله در داخل متن به صهورت (وودز )01 :0225 ،یها (کریمهی واسمعیلنژاد )0 :0031 ،یا (غضنفرپور و همکاران )55 :0030 ،یا ( .)Ward et al, 1996: 12در هنگام تنظیم پیشینههای
داخلی و خارجی بایستی به ترتیب داخلی و خارجی از سال قدیم به جدید ،نام نویسنده در ابتدای پاراگراف آورده شده (مثهال،
کریمی و سلیمانی ()0422؛ کریمی و همکاران ()0422؛ وارد و ریچارد ()0200؛ وارد و همکاران ( )0200آورده شود .برای راهنمایی
بیشتر ،نمونۀ فایل الگو را مالحظه نمایید.
 در بخش فهرست مناب  ،ابتدا مناب فارسی با قلم  B Mitra12و سپس مناب انگلیسی با قلم Times New Roman12تایپ شود .به منظور یکدست شدن فهرست مناب فارسی و انگلیسی تمامی مقاالت ،از الگوهای ذیل پیروی نمایید .رعایت عالئم
نگارشی و ترتیب اجزای هر منب الزامی است (برای دیدن نمونههای بیشتر ،فایل الگو را مالحظه نمایید:).
کیانی ،اکبر؛ اسماعیلزاده ،علی ( .)0030تحلیل برنامهریزی شهر دوستدار کودک از دیدگاه کودکان .فصلنامۀ باغ نظر ،دورة  ،5شمارة
 ،02صص .50-20
غضنفرپور ،حسین؛ پایدار ،ابوذر؛ شرفی ،حجتاهلل ( .)0030جغرافیای گردشگری با تأکید بر گردشگری زیارتی .چاپ  ،0تهران :نشر
نور علم 005 ،ص.
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راهنمای تدوین فایلهای نهایی آمادۀ انتشار مقاله
در این رابطه ،در سایت مجلّه (راهنمای نویسندگان) ،چهار فایل الگو آمده است .نویسندگان محترمی که مقالهشان مورد
پذیرش علمی نهایی قرار گرفت ،با اعالم سردبیر از طریق وبسایت مجلّه ،آن چهار فایل را در خصوص مقالۀ خود تنظیم و آماده
نموده و به مجله ارسال خواهند نمود.

راهنمای کلّی نگارش

هر مقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی ،خصوصاً در بهکارگیری عالئم سجاوندی
است و الزم است که نویسندة محترم بر اساس جزوة «دستور خط فارسی» فرهنگستان زبان
فارسی ،مقاله را مورد بازنگری قرار دهند.
-

-

-

-

از گیومۀ فارسی «» استفاده شود .نه گیومۀ غیر فارسی " ".
قبل از پرانتزها و گیومه ها ،بین کلمۀ قبل و بعد بیرون از پرانتز و گیومه ،یک Space
گذاشته شود ولی عالمت پرانتزها و گیومهها به کلمات یا شمارههای درون آنها چسبیده
باشند؛ مثال :این مقاله در مجلَۀ «فرهنگ و رسانه» چاپ شده است.
کاما ،نقطه ،دو نقطه ،نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک
 Spaceاز کلمات بعدی فاصله داشته باشد.
کلیۀ مناب درون متن ،داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت (مولف ،سال :صفحه) آورده
شوند.
برای کلمات مختوم به های غیر ملفوظ ،در حالت مضاف و موصوف ،از عالمت «ة» استفاده
شود:
خانۀ من ،نامۀ او ،خانۀ خوب ،زندگینامۀ ،جامعۀ ،مقایسۀ و ...
ترکیباتی مثل :زمینه بررسی ،پیشینه تحقیق ،رابطه خدا به صورت :زمینۀ بررسی ،پیشینۀ
تحقیق ،رابطۀ خدا نوشته شوند.
در موارد الزم و مواردی که موجب ابهام میشود ،عالمت تشدید گذاشته شود؛ مثال :علی،
علّی  /مبین ،مبیّن
«نیمفاصله» در موارد الزم رعایت شود؛ مثال:
افعال استمراری« :میرود» بهجای «می رود» ،افعال اسنادی مانند «نوشتهاست» بهجای
«نوشته است» ،افعال مرکب مانند «بهکاربردن» بهجای «به کار بردن» و کلمات مرکب
مانند «باستانشناسی» بهجای «باستان شناسی»« ،کریمخان» بهجای «کریم خان»،
«طبقهبندی» بهجای «طبقه بندی»« ،نجیبزادگی» بهجای «نجیب زادگی» ی نکره/
«جامهای» بهجای «جامه ای»  ...نوشته شود« .های» جم  ،پسوند
وحدت مانند
فعلها و کلمههایی که از دو یا چند جزء تشکیل شدهاند ،با استفاده از نیمفاصله به صورت
جدا نوشته شوند.
متن باید عاری از اشتباهات تایپی و امالیی باشد.

محورهای جذب مقاالت در مجلّه:

این مجلّه ،مقاالتی را در دستور کار بررسی و چاپ قرار میدهد که در ارتباط با جغرافیای
اجتماعی شهری و در حوزة یکی از محورهای ذیل باشد:
-

جرائم ،نا آرامیها و خشونتهای اکولوژیکیِ شهری.
اکولوژی اجتماعی و زیرساختهای اکولوژیکی و اجتماعی شهری.
الیههای آشکار و پنهان و زوایای اکولوژی شهری.
تعادلهای اکولوژیکی شهری.
نابرابریهای اجتماعی و فضایی -کالبدی شهری.
سنخشناسی توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی اکولوژیکی شهری.
آثار و نتایج اکولوژیکیِ جبر محیطی شهری.
آثار اکولوژیکی رشد ناموزون و خزش شهری.
آسیبشناسی تبعیضات نژادی و اجتماعی بافتهای شهری.
بزهکاری ،نابهنجاری ،وندالیسم و بحران هِدناپلیس شهری.
فقر و تکدّیگری شهری.
امرا و انتحار شهری.
حومهنشینی ،حاشیهنشینی ،زاغهنشینی و اسکان غیر رسمی شهری.
گتوهای شهری ،جداییگزینی اجتماعی و کیفیت زندگی شهری.
رنگ باختگی ،کج هویتی و بی هویتی شهری.
جداییگزینی اکولوژیکی شهرهای نفتخیز ایران.
اکولوژی تطبیقی شهرها و آسیبشناسی حوزههای اجتماعی درون شهری.
ساخت اکولوژیکی شهرهای اسالمی و سایر مکاتب.
آیندهنگاری ساختار اکولوژیکی توسعۀ شهرهای اسالمی آینده.
بهگشت و بهزیست اجتماعی شهری.
حکمروایی خوب و امنیت شهری.
فرآیندهای اجتماعی مدرن شهری در بستر زمان.
سیستم های اجتماعی و اکولوژیکی زمان (جمعیت ،تکنولوژی ،شرای اجتماعی و )...
رفتارگرایی ،جامعهپذیری و نافرمانی شهری.
تحرکات اجتماعی ،مهاجرت و هجوم (اختیاری و اجباری) ،جایگزینی اکولوژیکی و
جابجایی طبقات شهری.
کیفیت زندگی ،مسکن اجتماعی و انتخاب محالت شهری.
توالی اکولوژیکی حوزههای اجتماعی شهری.
شهرگرایی و فرهنگ شهرنشینی.
جابجایی بازارهای کار شهری.
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جغرافیای اجتماعی شهری
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