بررسی جداییگزینی اجتماعی  -فضایی گروههای تحصیلی و شغلی در
کالنشهر شیراز
ابوالقاسم اژدری  -کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
علیا کبر تقوایی - 1دانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران
عارف ظهیرنژاد  -دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقهای ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ دریافت1394/09/08 :
تاریخ پذیرش1394/12/08 :

واژ گان کلیدی :جداییگزینی اجتماعی_فضایی ،گروههای تحصیلی ،گروههای شغلی ،کالنشهر شیراز.

 1نویسنده مسئول مقالهtaghvaea@modares.ac.ir :

67

شماره شانزدهم
پـ ــای ـ ـیـ ــز 1394

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بررسی جداییگزینی اجتماعی  -فضایی گروههای تحصیلی و
شغلی در کالنشهر شیراز

چكيده
توسعه و شکلگیری سریع و غیر قابل مهار کالنشهرها و همچنین تأثیرگذاری نیروهای جدید اجتماعی_اقتصادی ملی و
بینالمللی ،بهطور کلی جغرافیای ملی و ب ه طور خاص خصوصیات کالنشهرها را تغییر داده که نتیج ه آن مجموعهای از
خروجیهای فضایی و اجتماعی متنوع و تأثیرگذار بر کالنشهرهاست .از ملموسترین اثــرات عدم برنامهریزی مناسب
برای روبهرو شدن با این تحوالت ،عدم توزیع مناسب منابع میان گروهها و اقشار مختلف جامعه و در نتیجه نابرابریها
و جداییگزینیهای اجتماعی_اقتصادی است .کالنشهر شیراز نیز همچون دیگر کالنشهرهای ایران تغییرات گستردهای
را طی سالهای اخیر تجربه نموده است .توسعهای که عالوه بر دستاندازی به نواحی پیرامونی شهر ،موجب جدایی
گزینی گروههای مختلف اجتماعی شهر از یکدیگر شد ه است .از اینرو هدف این پژوهش بررسی الگوهای جداییگزینی
اجتماعی_فضایی گروههای اجتماعی کالنشهر شیراز در سال  1390با روش توصیفی_تحلیلی است .ب ه طوری که بتوان عالوه
بر بیان کمی تفرقهایاجتماعی موجود ،توزیع فضایی گروههای مختلف را نیز بررسی نمود .در واقع ابتدا با استفاده از
شاخصهای جداییگزینی ،تفرقهای اجتماعی به صورت کمی بررسی میشود و سپس با استفاده از شاخص موران محلی
انسلین ،خوشههای شکل گرفته از این تفرق فضایی در سطح کالنشهر شیراز استخراج میشود .دادههای مورد استفاده در
این پژوهش از مرکز آمار ایران تهیه شده و مربوط به سرشماری سال  1390دو شهر شیراز و صدرا و بر مبنای  505حوزه آماری
است .یافتههای پژوهش حا کی از جداییگزینی گروههای تحصیلکرده ،طبقات باال و طبقات متوسط از گروهها و اقشار کم
برخوردار جامعه شیراز است .ب ه طوری که گروههای برخوردارتر (با شاخص جداییگزینی  0.51برای گروههای تحصیلی و 0.35
برای گروههای شغلی) در نواحی شمال غربی و غربی و اقشار ضعیفتر (با شاخص جداییگزینی  0.38برای گروههای تحصیلی
و  0.35برای گروههای شغلی) نیز در نواحی جنوبی و جنوب شرقی تجمع نمودهاند .در واقع در حالی که اقشار ضعیفتر
جامعه شیراز به طور قابل توجهی از منظر سطح تحصیالت و طبقه شغلی در نواحی حاشیهای جنوبی و گاهی خارج از
محمدوده خدماتی شهر با سطح خدمات بسیار پایینتر سکنی گزیدهاند ،اقشار برخوردار جامعه با نسبت باالیی متمایل به
سکونت در نواحی گرانقیمتتر شمال غربی ،با سطح خدمات باالتر و با آبوهوایی بهتر هستند.
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 .1مقدمه
نیروهای جدید اجتماعی_اقتصادی ملی و بینالمللی ،ب ه طور کلی
جغرافیای ملی و بهطور خاص خصوصیات کالنشهرها را تغییر داده
که نتیج ه آن مجموعهای از خروجیهای فضایی و اجتماعی متنوع
و تأثیرگذار بر کالنشهرهاست .ساختار فضایی اجتماعی شهرهای
معاصر و بحثهای مرتبط بــا تمایزات شـهــری ،جداییگزینی،
قطبش اجتماعی و محرومیت و همچنین برخورداری اجتماعی از
نگرانیهای اصلی در جوامع شهری امروزی است .از این رو انتظار
میرود ،رشد نابرابریهای اجتماعی در افزایش جداییگزینیهای
اجتماعی_فضایی بازتاب پیدا کند .در واقع تمایزات اجتماعی_
فضایی جدید بر اساس عوامل گونا گون همچون ساختار جمعیتی،
سطح تحصیالت و سطح درآمد موجب به وجود آمدن الگوهای
خاص و خوشههای مختلف و متفاوت نسبت به گذشته شدهاند.
بنابراین ایــن پژوهش با هــدف بررسی جداییگزینی گروههای
اجتماعی کالنشهر شیراز به دنبال اندازهگیری کمی تمایزات مکانی
این گروهها ،بر مبنای سطح تحصیالت و گروههای شغلی و در
سطح  505حوزه آماری کالنشهر شیراز و شهر جدید صدراست.
بسیاری از مطالعات جداییگزینی اجتماعی در حــوزه مطالعات
شهری ،نحوه تأثیرپذیری متقابل جداییگزینی اجتماعی و توسعه
شهری یــا بــه معنای دیگر ویــژگـیهــای فضایی شهرها را بررسی
میکنند .با توجه به ابعاد گونا گون نابرابریها و بیعدالتیهای
فضایی ،مطالعات جداییگزینی تنها به دنبال انعکاس نابرابریهای
درآمــدی نیستند ،بلکه رشــد جمعیت ،توزیع فقر ،دسترسی به
خدمات مختلف شهری ،تولید اشتغال ،آم ــوزش ،نحو ه توزیع
گروههای تحصیلی ،شغلی ،مهاجر ،قومی و مذهبی را نیز بررسی
میکنند ( .)Lee, 2011: 38بنابراین در مطالعاتی که دسترسی
به دادههــای درآمــد شهروندان امکانپذیر نیست ،بررسی ابعاد
دیگر تمایزات اجتماعی_فضایی همچون نحو ه توزیع گروههای
تحصیلی_شغلی میتواند در تسهیل رونــد بررسی جداییگزینی
اجتماعی_فضایی کالنشهرها کارگشا باشد .کالنشهر شیراز نیز به
عنوان بزرگترین مجموعه شهری جنوب کشور که طی سالهای
اخیر با رشد افقی گسترده و افزایش جمعیت روبهرو بوده ،از این
تفرقهای اجتماعی و فضایی مستثنا نبوده است .حتی از آنجایی
که نواحی مختلف شهر شیراز از منظر بومشناسی تفاوتهای
محسوسی با هم دارنــد ،ب ه طوری که ناحیه شمالغربی شهر به
دلیل آبوهوای مناسبتر نسبت به دیگر نواحی شهر از برتریهای
ی اشاره
قابلتوجهی برخوردار است ،موجب شده تا جداییگزین 
شده در سطح کالنشهر شیراز تقویت شود.
تاکنون مطالعهای کمی و با هدفی مشخص همچون اندازهگیری
میزان جداییگزینی اجتماعی_فضایی گــروههــای اجتماعی در
کالنشهر شیراز صورت نپذیرفته و طرح جامع شیراز به عنوان تنها
سندی که به این امر پرداخته ،فقط به بحثهای کلی و کیفی ا کتفا
کرده است که این امر خود یکی از ضرورتهای انجام پژوهش حاضر
به حساب میآید .این پژوهش با مطالعه جداییگزینی گروههای
اجتماعی کالنشهر شیراز در سال  1390میتواند به برنامهریزیهای
آتــی کالنشهر شــیــراز بــه منظور بهبود مدیریت شهری و کاهش

ناهمگونیهای گروههای مختلف اجتماعی ،چندپارگی و تفرقهای
یاد شده با توجه به وجود طیف متنوعی از گروههای جمعیتی با
خصوصیات فرهنگی_اجتماعی مختلف در آن مــحــدوده کمک
نماید.
بنابراین مهمترین اهدافی که این پژوهش در پی دستیابی به آن
است ،عبارتند از:
اندازهگیری میزان جداییگزینی گــروههــای عمده تحصیلی و
شغلی از یکدیگر در کالنشهر شیراز در سال .1390
بیان الگوهای فضایی شکلگرفته از این جداییگزینی اعم از
نمایش محل تجمع گــروههــای مختلف در سطح کالنشهر و
خوشههای جمعیتی شکلگرفته از این تجمعات.
از منظر روششناسی پژوهش حاضر ،پژوهشی کمی ،از نظر ماهیت،
پژوهشی توصیفی_تحلیلی و از نظر هــدف کــاربــردی محسوب
میشود .پارادایم حا کم بر فضای پژوهش نیز با توجه به ماهیت
کمی مطالعات ،پوزیتیویسم (اثباتگرا) ،رویکرد آن توصیفی_تبینی
و از نظر راهبرد پژوهش ،از نوع قیاسی است .در گــردآوری بخش
عمدهای از پژوهش شامل مبانی نظری مرتبط با موضوع از روش
اسنادی استفاده شده که نگارندگان به مطالعه و جستجو در منابع
مرتبط با جداییگزینی اجتماعی_فضایی و شناسایی مدلها و
روشهای موجود در اندازهگیری میزان جداییگزینی و الگوهای آن
در محدوده کالنشهر شیراز میپردازند.
 .2سئواالت پژوهش
این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سئوال کلی در رابطه با الگوهای
جداییگزینی اجتماعی_فضایی گروههای اجتماعی کالنشهر شیراز
در سال  1390است:
سطح جداییگزینی گروههای عمده تحصیلی و شغلی از یکدیگر
در کالنشهر شیراز در سال  1390به صورت کمی به چه صورت
است؟
الگوهای فضایی شکلگرفته از جداییگزینی گروههای مختلف
اجتماعی در سطح کالنشهر و خوشههای جمعیتی شکلگرفته از
تجمع آنها به چه صورت و در کدام نقاط جغرافیایی شهر است؟
 .3پیشین ه تحقیق
همان طــور که گفته شــد ،پژوهشهای جداییگزینی در حوزه
مــطــالــعــات ش ـهــری ب ــه دن ــب ــال چــگــونــگــی تــأث ـیــرپــذیــری متقابل
جداییگزینی اجتماعی ویژگیهای فضایی شهرهاست .از این
رو در ادامــه ،مطالعاتی مــورد اشــاره قــرار میگیرند که از این منظر
جداییگزینی را بررسی کرده باشند .اسپوک و بوگادی در پژوهش
خ��ود تغییرات ساختار فضایی درونشــهــری شهرهای کرواسی
و گرایشهای جدید مرتبط با الگوهای جداییگزینی اجتماعی_
فضایی و دالیل نابرابری اجتماعی را با تأ کید بر گروههای عمده
تحصیلی بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که الگوی
ً
فضایی تقریبا متحدالمرکزی از توزیع گروههای تحصیلکرده وجود
دارد که از مرکز شهر به سمت پیرامون در حال کاهش است و به
تناسب آن نیز کیفیت زندگی و سکونت کاهش مییابد (Spevec

 .4مبانی نظری
مطالعات اخیر نشان میدهد که نزول محیطهای شهری (چه از
منظر اجتماعی و چه از منظر فضایی) به طور برابر در سطح یک
کالنشهر صــورت نمیگیرد .در واقــع از منظر محیطی ،گروههای
ثروتمندتر تمایل دارن ــد که در نواحی با کیفیت هــوای بهتر ،با
تأثیرپذیری کمتر از دمــا ،با امکانات و تسهیالت شهری بیشتر
و همچنین هــرچــه دور از آلــودگـیهــا و معضالت شــهــری سکنی
گزینند .بنابراین ا گر در نواحی مشخصی از شهر که توسط افراد

1 Residential Segregation
2 Urban Segregation
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.)and Bogadi, 2009
ژائــو در پژوهشی بــه بــررســی رواب ــط بین پــرا کــنــدهرویــی شهری و
جداییگزینی اجتماعی در کالنشهر پکن به عنوان یک جامعه در
حال توسعه میپردازد .در این پژوهش با استفاده از شاخصهای
جداییگزینی و همچنین معیار قرار دادن میانگین ترا کم خالص
مسکونی ،کاربریهای چندمنظوره ،تعداد مدارس ابتدایی و میزان
توسعه بزرگراهها بیان میکند که کالنشهر پکن از دهه  ،1990شاهد
افزایش جداییگزینی محل سکونت گروههای کمدرآمد ،درآمد
متوسط و پردرآمد از یکدیگر و بین سا کنان محلی و مهاجران بوده
است .همچنین توزیع نابرابر خدمات عمومی و سرمایهگذاریهای
غیر متعادل در حومهها در طول فرآیند پرا کنده روی شهری موجب
افزایش جداییگزینی مسکونی شده است (.)Zhao, 2013
مارسینسزا ک و دیگران در پژوهش خود به مطالع ه جداییگزینی
اجتماعی_شغلی ،به تفکیک هفت گروه اجتماعی_شغلی عمده
در کالنشهر بخارست میپردازند و بیان میکنند که بخارست یک
کالنشهر مختلط از لحاظ اجتماعی_فضایی ،هم در شــروع دوره
گــذار (ســال  )1992و هم بعد از دوره بلوغ در طــول دهــه نخست
پساسوسیالیسم (سال  )2002است (.)Marcińczak et al., 2014
در ایـ ــران نیز مطالعاتی نــه چــنــدان زی ــاد در خــصــوص سنجش
جداییگزینی فضایی صــورت گرفته اســت .مشکینی و رحیمی از
شاخصهای دوگروهی ،چند گروهی و بیضی انحراف استاندارد
برای بررسی میزان جداییگزینی و الگوهای فضایی آن در مادر شهر
تهران برحسب متغیرهای مختلف و در مقیاس مناطق شهرداری
تهران استفاده کردهاند ( .)Meshkini and Rhimi, 2011بابایی اقدم
و همکاران برای اندازهگیری میزان جداییگزینی ا کولوژیکی شهری
بین دو قوم ترک و کرد در شهر تکاب از شاخصهای تک گروهی در
مقیاس حوزههای آماری شهر تکاب ( 23واحد) استفاده کردهاند
( .)Babaei Aghadam et al., 2015جــواهــری و همکاران نیز در
پژوهش خود بر طبق سه متغیر درآمد ،زبان و مذهب جداییگزینی
فضایی را در مقیاس بلوکهای مسکونی شهر کامیاران (283
بلوک) مورد محاسبه قرار داده و در نهایت نشان دادهاند که میزان
ناهمسانی متغیر مذهب بیشتر از سایر متغیرهاست (Javaheri et
 .)al., 2015بر این اســاس ،عالوه بر اینکه تا کنون مطالعهای در
مــورد جداییگزینی اجتماعی_فضایی بر طبق گــروههــای شغلی
و تحصیلی در سطح نواحی کالنشهری ایران انجام نشده ،تعداد
واحدهای فضایی مطالعات پیشین نیز بسیار محدود بوده و به
توصیفاتی کلی بسنده شده است.

کـمدرآمــدتــر اشغال شــده ،تجمع مشکالت و آسیبهای شهری
ً
صورت گیرد ،تدریجا موجب به وجود آمدن اقلیتهای اجتماعی
ً
میشود .نتیجه چنین فرآیندی که تدریجا صورت میپذیرد با نام
جداییگزینی مسکونی 1و یا جداییگزینی شهری 2شناخته میشود.
جداییگزینی شهری فرمی از جدایی فیزیکی و عملکردی فضاهای
شهری استفاده شده توسط گروههای مختلف اجتماعی درون یک
شهر است (;Lee and Kwan, 2011: 468; Romero et al., 2012: 77
.)Schnell and Yoav, 2001
 . 4.1جداییگزینی اجتماعی_فضایی
از مدتها پیش بحث جداییگزینی اجتماعی در علوم اجتماعی
جریان داشته است؛ ا گرچه پس از مدتی با پیوند زدن این مباحث
بــا تحلیلهای فــضــایــی ،مفهوم جــدیــدی بــا نــام جداییگزینی
اجتماعی_فضایی مطرح شــد (Dupont, 2004; Lima, 2001:
 .)494; Romero et al., 2012: 76مفهومی که با بــرقــرار نمودن
ارتباط اجتماع با ویژگیهای مکانی سعی در بررسی جداییگزینی
اجتماعی در زمینه وقوع آن دارد .بنابراین بایستی گفت ب ه طور
کلی دو رویکرد عمده در تجزیهوتحلیل الگوهای جداییگزینی وجود
داشته است (:)Marcińczak et al., 2014: 1406
رویکرد نخست که ریشههای آن به مکتب شیکا گو بر
میگردد ،شامل ارزیابی عمومی الگوهای جداییگزینی میشود که
بر مبنای تعداد محدودی شاخص است که با یک مقدار عددی،
(نا)برابری در توزیع یک گروه در یک جمعیت گستردهتر و یا در رابطه
با سایر گروهها را بررسی میکند.
روی ـکــرد دوم کــه جــدیــدتــر اس ــت ،بــر الــگــوهــای محلی
تأ کید میکند و شاخصهای عمومی نقش کماهمیتتری دارند.
بــه عــبــارت دیــگــر مطالعات جداییگزینی از منظر فضایی و در
گستره کالنشهرها بررسی میشود؛ ب ه طوری که نحوه توزیع این
نابرابریهای اجتماعی نیز مطرح است.
در واقــع تــفــاوت مطالعه عمومی جداییگزینی بــا جداییگزینی
اجتماعی_فضایی یا به عبارت دیگر مطالعه محلی جداییگزینی آن
است که افزایش در طبقهبندی اجتماعی ،به خصوص در تشکیل
گروههای محروم و یا نخبه ،بازتاب فضایی در افزایش جداییگزینی
فضایی دارد ( )Weclawowicz, 1998: 170و موقعیت اجتماعی و
تمایل به حفظ سبک زندگی یا هویت گروه ،موجب خوشهبندی
سکونتی و تمایزات فضایی در محیط شهری میشود (Spevec
 .)and Bogadi, 2009: 455بنابراین بررسی جداییگزینی اجتماعی_
فضایی شامل مطالعه فرآیندهای جداییگزینی گروههای اجتماعی
مختلف و همچنین تأثیر این فرآیندها بر فضاهای زندگی و کیفیت
آنهاست و از این منظر با مطالعه صرف جداییگزینی عمومی تفاوت
پیدا میکند (.)Mehryar and Sabet, 2012: 2
 . 4.2عوامل و پیامدهای جداییگزینی
ً
پیامدهای جداییگزینی عمدتا در اسکان گروههای محروم در
نواحی کم برخوردار و اسکان گروههای برخوردار در نواحی اعیانیتر
اســت ( .)Jargowsky, 2002: 13; Kovács, 1999: 1براساس

مــدل شیکا گو ( ،)Park, 1918; Wirth, 1938اقلیتهای قومی
تمایل به جداییگزینی در فضا و حاشیهنشینی در نواحی کمتر
ممتاز شهر دارند ( .)Kaplan and Woodhouse, 2004: 580روابط
میان جمعیت بومی و مهاجران نیز از دیگر چالشهای اجتماعی
شهرهاست (.)Sýkora, 2009: 422
ا گرچه پیامدهای اجتماعی در مطالعات جداییگزینی بسیار مورد
تأ کید قرار گرفته اما از نقش عوامل اقتصادی و برنامهریزیهای
مدیریتی در تشدید جداییگزینی گروههای اجتماعی از یکدیگر
نیز غفلت نشده اســت ( .)Rebernik, 2004: 140جهانیشدن،
بازسازیهای اقتصادی و توسعه مالی و شکلگیری سلسلهمراتب
خالقیت در سطح شهر ،به عنوان عوامل کلیدی رشد نابرابری
درآمدی و جداییگزینی در شهرهای بزرگ بیان شده است (Van
 .)Kempen, 2007: 14از این منظر عوامل زیادی بر جداییگزینی
سکونت تأثیرگذارند کــه م ـیتــوان آنها را در ســه دسته کلی زیر
طبقهبندی کرد (:)Zhao, 2013: 573
عوامل مرتبط با عرضه :1از جمله توزیع مسکن ،خدمات عمومی
شهری ،زیرساختهای حملونقل و طراحی اجتماعات محلی.
برنامهریزی فضایی به طور عمده این عوامل را تحتتأثیر قرار
میدهد.
عــوامــل مرتبط بــا تــقــاضــا :2از جمله درآم ــد خــانــوارهــا ،میل به
مالکیت مسکن و گرایش به سکونت در مناطق بهتر .خصوصیات
اجتماعی_اقتصادی فــردی ب ه طــور عمده تأثیر ایــن عوامل را
تعیین میکند.
شماره شانزدهم عوامل نهادی :3از جمله مدیریت و تخصیص مسکن ،مدیریت
پـ ــایـ ــیـ ــز 1394
جمعیت ،نظام کاربری زمین و غیره.
ـه
ف ــص ــل ــن ــام ـ
علمی-پژوهشی جداییگزینی مسکونی نتیج ه روابط متقابل این سه عامل است
که نمود فضایی آن در سطح کالنشهرها صورت میپذیرد .بنابراین
طراحی سازوکاری مناسب برای برقراری هماهنگی در کارکرد عوامل
سهگانه بیان شده از چالشهای مهم برنامهریزان و مدیران شهری
است.
 . 4.3شاخصهای جداییگزینی
ب ــررس ــی جــدای ـیگــزیــنــی گـ ــروههـ ــای اجــتــمــاعــی ب ــا اس ــت ــف ــاده از
شاخصهایی که بهطور عمومی با نام شاخصهای جداییگزینی
شناخته میشوند ،صورت میپذیرد .این شاخصها با استفاده از
خصوصیات اجتماعی_ اقتصادی به دنبال بررسی نابرابری در توزیع
ویژگیهای اقتصادی_ اجتماعی در سطح ناحیه کالنشهری است
که مزیت آنها توانایی برقراری رابطه با ویژگیهای فضایی نواحی
کالنشهری است (.)Ades, Apparicio, and Séguin, 2012: 345
نحوه و میزان دسترسی به تسهیالت شهری ازجمله خصوصیاتی
است که برای اندازهگیری جداییگزینی مورد بررسی قرار میگیرد
( .)Talen and Anselin, 1998: 597در چنین پژوهشهایی
جداییگزینی از طریق محاسبه فاصله فیزیکی نواحی مختلف شهر
از تسهیالت بررسی میشود .خصوصیات دیگری نیز همچون سطح
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تحصیالت ،برخورداری خانوار از اتومبیل و رایانه و یا دیگر تسهیالت
در مطالعات گونا گون مورد استفاده قرار میگیرد (Romero et al.,
 .)2012: 78ا گرچه عمدهترین خصوصیتی که با استفاده از آن به
بررسی جداییگزینی مبادرت میشود بیشک میزان درآمد خانوار
است ،اما این دادهها در کشورهای در حال توسعه چندان قابل
دستیابی نیست.
بـ ه طــور کلی شاخصهای جداییگزینی کــه بــا آنها ویژگیهای
اجتماعی_اقتصادی شهر بررسی مـیشــود ،در سه دوره تکامل
یافتهاند .در دوره نخست ،شاخص عدم تجانسDuncan and( 4
 )Duncan, 1955و شاخص افــشــا/انــزوا )bell, 1954( 5ب ه عنوان
دو شاخص متمم یکدیگر ،توسعهیافتند که ویژگیهای توزیع
مسکونی گروههای اجتماعی خاص را نسبت به دیگر گروههای
اجتماعی بیان مینمایند .نسل دوم با استفاده از دادههای مکانی
شاخصهای جداییگزینی ،توزیع اعضای گروههای اجتماعی در
فضا و همچنین احتمال مواجهه هر کدام از آنها با دیگر اعضای
همان گــروه و یا گــروههــای دیگر در واحــدهــای فضایی گونا گون
بررسی میکند .بحث در رابطه با شاخصهای جداییگزینی ادامه
یافت تا مسی و دنتون ( )1988در پژوهش خود با نتیجهگیری از
دیگر پژوهشها و ارائه سه شاخص دیگر ،پنج نوع جداییگزینی را
که عبارتند از برابری ،افشا ،ترا کم ،تمرکز و خوشهای شدن به همراه
پنج شاخص جامع ارائــه کردند .امــروزه بسیاری از پژوهشهای
مربوط به جداییگزینی با الهام از تقسیمبندی مسی و دنتون
( )1988صورت میپذیرد (Ades et al., 2012: 345; Schnell, Diab,
.)and Benenson, 2015: 180
 .5معرفی نمونه پژوهش ،دادهها و ابزارهای تحلیل
شیراز به عنوان ششمین شهر بــزرگ ایــران از لحاظ جمعیت ،در
جنوب ایــن کشور واقــع شــده اســت (تصویر شماره  .)1بر مبنای
آخرین اسناد ،محدوده خدماتی یا ناحیه اداری شهر شیراز  43هزار
و  752.3هکتار و جمعیت کالنشهر شیراز نیز که شامل شهر شیراز
و نقاط روستایی اطراف آن و همچنین شهر جدید صدرا میشود،
طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن یک میلیون و  557هزار و
 829نفر با نرخ رشد ساالنه  2/04طی سه دهه اخیر بوده است که از
این تعداد  93درصد آن جمعیت شهری است (Statistical Center
.)of Iran, 2011
کالنشهر شيراز ب ه عنوان بزرگترین شهر جنوب كشور كه بر سر
راههاي ترانزيتي كشور واقع شده ،بهعنوان مهمترین مركز سياسي،
اداري و جمعيتي جنوب کشور ایران ،همواره از رشد باالي جمعيتي
ل توجه برخوردار بوده است .محدود شدن این
و اثر مهاجرت قاب 
کالنشهر از سه جهت جنوب ،شمال و غرب به ارتفاعات و همچنین
محدود شدن آن از سمت شرق به دریاچه مهارلو شرایط ویژهای را
از منظر مورفولوژیکی به وجود آورده است (Zarei and Alesheikh,
 .)2012: 8; City and Home consultants, 2006: 11-24به طوری
که همواره نواحی شمالغربی با زمینهای مرغوبتر خود توسعه
4 Dissimilarity
5 Exposure/Isolation

کالنشهر را تحتتأثیر قــرار داده اســت .ایــن مسائل موجب شده
تا رفتهرفته تفاوتهایی در ساختار اجتماعی و سکونتی نواحی
مختلف شهر ،بهویژه نواحی جنوبی با ناحیه شمالغربی به وجود
آید.
همچنین طبق طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی شیراز در سال  ،1385بسیاری از محالت این کالنشهر
که منشأیی روستایی دارنــد (چه داخــل و چه خــارج از محدوده
خدماتی شهر) جزو محالت مسئلهدار شهر دستهبندی شدهاند.
مطابق با نظرات طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای
ً
غیررسمی شیراز ،محالتی که منشأیی روستایی دارند ،عمدتا دچار
مشکالت عدیده اجتماعی_اقتصادی هستند .حتی آن دسته از
روستاهایی که در کنار آنها محالت مدرن و گرانقیمت شمال غربی
شهر شکلگرفته است نیز همچنان دچار مشکل هستند .بنابراین
هدف اصلی این پژوهش بررسی فضایی این اختالفات شکلگرفته
است (.)Pars Arayeh Consultants, 2006: 51-58
دادههای مورد استفاده در این پژوهش نیز از مرکز آمار ایران تهیه
شده است .این دادهها مربوط به سرشماری سال  1390دو شهر
شیراز و صدرا و بر مبنای  505حوزه آماری است.
 . 5.1شاخصهای جداییگزینی
جداییگزینی گــروههــای اجتماعی در سطح کالنشهر شـیــراز با
استفاده از سه شاخص برابری ،افشا و تمرکز و همچنین شاخص
م ــوران عمومی و محلی انسلین کــه مــیــزان خوشه شــدن توزیع
گروههای اجتماعی در سطح کالنشهر را بررسی میکند ،صورت

ص هر کدام ویژگی خاصی را بیان
پذیرفته است .این چهار شاخ 
میکنند و مقداری خاص را میپذیرند که در جدول شماره ( )1اشاره
شده است.
گروههای اجتماعی در نظر گرفته شده برای بررسی جداییگزینی
اجتماعی_ فضایی کالنشهر شــیــراز در دو بخش عــمــده میزان
تحصیالت و گــروههــای شغلی اســت .در بخش تحصیالت که به
خوبی میتوان تفرق گروههای اجتماعی را ب ه وسیله آن بررسی
نمود ،گــروههــای اجتماعی کالنشهر شیراز به پنج گــروه کلی زیر
تقسیمبندی شدهاند:
بیسواد و سوادآموز (محصل و فار غالتحصیل)
ابتدایی و راهنمایی (محصل و فار غالتحصیل)
متوسطه و پیشدانشگاهی (محصل و فار غالتحصیل)
کارشناسی (محصل و فار غالتحصیل)
ارشد و باالتر (محصل و فار غالتحصیل)
همچنین از مهمترین دادههایی که میتوان با آن جداییگزینی
گروههای اجتماعی یک کالنشهر را بررسی نمود ،گروههای شغلی
اســت .در واقــع زمانی که دادههــای مربوط به درآمــد اشخاص در
دسترس نیست ،گروههای شغلی تا حدودی میتواند این نقیصه
را جبران کند .بنابراین با تقسیمبندی گروههای شغلی در این
پژوهش به سه طبقه باال (بــرخــوردار) ،متوسط و پایین (محروم)
به جداییگزینی این گروهها در سطح کالنشهر شیراز مبادرت شد.
گروههای این بخش با استفاده از تقسیمبندی طرح جامع شیراز
( )1374و بازنگری طــرح جامع شیراز ( )1385به منظور بررسی
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تصویر شماره  :1موقعیت کالنشهر شیراز در کشور ،استان فارس و شهرستان شیراز الف :موقعیت کالنشهر شیراز در کشور ایــران .ب :موقعیت
شهرستان شیراز و کالنشهر شیراز در استان فارس .ج :کالنشهر شیراز و بافتهای مسئلهدار مصوب سال 1385

جداییگزینی شهر شیراز در اوایل دهه  70و اواسط دهه  80است
ن رو با
که تنها به توصیف شرایط موجود مبادرت شده است .از ای 
استفاده از همان تقسیمبندی سعی در بررسی کمی شرایط موجود
در ســال  1390شــده اســت .گــروههــای کلی شغلی ب ه صــورت زیر
تقسیمبندی شده است:
طبقه پایین شامل:

 oکارکنان خدماتی ،فروشندگان
 oکارکنان ماهر کشاورزی
 oصنعتگران ،فلزکاران ،ساختمان کاران ،متصدیان ماشینها و
رانندگان وسایل نقلیه
 oمشاغل ابتدایی ،کــارگــران ســاده م ــزار ع ،معدن ،ساختمان و
صنعت

جدول شماره  :1شاخصهای جداییگزینی )Ades et al., 2012: 346; Tsai, 2005: 146( -
بعد
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تفسیر شاخص

شاخص

برابری

شاخص جداییگزینی
()Duncan and Duncan, 1955

افشا

شاخص انزوا
()Bell, 1954

تمرکز

شاخص تمرکز مطلق
()Massey and Denton, 1988

1

این شاخص ،با طیفی از  0تا  ،1برابری میان واحدهای فضایی یک ناحیه کالنشهری را اندازهگیری
میکند .هرچه توزیع گروههای جمعیتی در قالب واحدهای فضایی نابرابرتر باشد ،جداییگزینی
بیشتر میشود.
شاخص انزوا احتمال اینکه یک عضو از یک گروه جمعیتی در اطالعات واحد فضایی با دیگر اعضا
مشابه باشد را اندازهگیری میکند و طیفی از  0تا  1دارد؛ باالترین ارزش نشاندهنده این است که
گروه بهطور کامل در واحدهای فضایی در انزوا قرار دارد.

2

3

شاخص تمرکز نزدیکی مکان زندگی یک گروه را نسبت به مرکز ناحیه کالنشهری ( )CBDاندازهگیری
میکند .هرچه یک گروه به مرکز شهر نزدیکتر باشد ،متمرکزتر و همچنین جداییگزینتر است .این
شاخص طیفی از  -1تا  +1دارد؛ این شاخص وقتی منفی میشود که یک گروه تمایل زیــادی به
سکونت در فاصله زیادی از مرکز شهر داشته باشد و زمانی مثبت میشود که یک گروه متمایل به
ً
ن دهنده توزیع کامال برابر گروه
سکونت در نزدیکی مرکز شهر داشته باشد؛ همچنین اندازه صفر نشا 
در سطح ناحیه کالنشهری دارد.

ضریب موران طیفی از  -1تا  +1را شامل میشود .مقدار باالی ضریب نشان دهنده این است که
4
زیرنواحی با ترا کم باال در مجاورت یکدیگر بهصورت خوشهای مرتب شدهاند .مقدار نزدیک به صفر
موران عمومی و محلی
خوشهشدن
( )Anselin, 1995; Moran, 1950نشانگر این است که زیرنواحی بهصورت اتفاقی و پرا کنده مرتب شدهاند و مقدار پایین ضریب نشان
دهنده الگوی توسعهای شبیه صفحه شطرنج 5است.

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

1
بررسی جداییگزینی اجتماعی  -فضایی گروههای تحصیلی و
شغلی در کالنشهر شیراز

2
3
توضیحات:
Ai
n
Si
T
ti
X
xi
Xi-1

سطح ناحیه واحد فضایی i
ً
تعداد واحدهای فضایی در ناحیه کالنشهری (مثال حوزههای آمارگیری)
فراوانی تجمعی نسبت سطح ناحیه واحد فضایی ( iاز  1تا )i
کل جمعیت ناحیه کالنشهری
کل جمعیت در واحد فضایی i
کل جمعیت گروه  Xدر ناحیه کالنشهری
کل جمعیت گروه  Xدر واحد فضایی i
فراوانی تجمعی نسبت گروه  Xدر واحد فضایی ( iاز  1تا )i

4
که در آن N :تعداد زیرناحیهها و یا حوزههای مطالعاتی Xi ،مقدار مساحت زمین در زیر ناحیه یا حوزه مطالعاتی  ،iو  Xjمقدار جمعیت و یا اشتغال در
زیرناحیه مطالعاتی  X ،jمیانگین جمعیت و یا اشتغال و  Wijنشاندهنده وزن بین زیرناحیه  iو  jاست.
5 Chessboard Pattern

طبقه متوسط شامل:
 oتکنسینها و کارکنان نیمه متخصص
 oکارمندان دفتری
 oشاغالن نیروهای مسلح
طبقه باال شامل :قانونگذاران ،مقامات عالیرتبه ،مدیران و
مدیران کل و متخصصان
بــرای تعیین تعداد حوزههای آمــاری هر طبقه به منظور نمایش
آن بر روی نقشه از روش طبقهبندی شکست طبیعی 1استفاده
شده است تا اجزای هر طبقه بیشترین قرابت عددی را در تعداد
حوزههای آماری داشته باشند .همچنین محاسبه شاخصهای
موران عمومی و محلی و نقشههای آن در نرمافزار  ArcGISصورت
پذیرفته است.

جدول شماره  :2محاسبه شاخصهای جداییگزینی برای گروه تحصیالت
گروه

شاخص

جداییگزینی

انزوا

مرکزیت

موران عمومی

متغیر نرمال استاندارد

بیسواد و سوادآموز

0.38

0.12

0.34

0.35

19.83

ابتدایی و راهنمایی

0.19

0.38

0.27

0.62

34.73

متوسطه و پیشدانشگاهی

0.10

0.32

0.31

0.16

9.54

کارشناسی

0.25

0.25

0.35

0.70

38.83

ارشد و باالتر

0.51

0.07

0.47

0.66

37.15

1 Natural Break
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 .6یافتههای تحقیق
نکتهای که در ابتدا بایستی به آن اشاره کرد این است که محاسبه
شاخصهای جداییگزینی زمانی ارزشمند است که تغییرات آن
طی دورههای مختلف بررسی شود و بیان یک مقدار در یک سال
خاص چندان تحلیلپذیر نیست .از آنجایی که برای شهر شیراز
تنها دادهه ــای گــروههــای تحصیلی و شغلی ســال  1390موجود
است ،تحلیل دورهای امکانپذیر نیست .اما به این دلیل که در
این پژوهش از گروههای مختلفی استفاده شده و چگونگی توزیع
آنها در سطح کالنشهر شیراز ب ه صورت فضایی بیان شده است ،با
مقایسه گروههای مختلف با یکدیگر تا حدودی این نقیصه جبران
میشود.
 .6.1جداییگزینی اجتماعی_فضایی گــروههــای اجتماعی
کالنشهر شیراز بر مبنای میزان تحصیالت
همانطور که در جدول شماره ( )2مشخص است ،جداییگزینی
گــروه تحصیلی ارشــد و بــاالتــر ،به عنوان تحصیلکردهترین گــروه،
به طور قابل توجهی باالتر از دیگر گروههاست (با مقدار شاخص
جداییگزینی  .)0.51این مسئله نشانگر جدا شدن این گروه از سایر
گروهها در سطح کالنشهر شیراز است که با توجه به تصویر شماره
( )2میتوان تجمع این گروه در گرانترین نقطه شهر (مرکز متمایل
به شمال غرب) را مشاهده نمود .پساز این گروه ،گروه بیسواد و
سوادآموز نیز به طور قابل توجهی از دیگر گروههای تحصیلی جدا

شده است (با مقدار  ،)0.38به طوری که در برخی از واحدهای
فضایی بیش از  90درصــد جمعیت آن واحــد در گــروه بیسواد و
سوادآموز قرار دارد (تصویر شماره )2؛ نکته مهم ،تجمع این گروه
در نقاط مسئلهدار شهر ب ه ویــژه مناطقی از شهر با هستههای
روستایی است .دو گروه ابتدایی و کارشناسی به ترتیب با مقادیر
جداییگزینی  0.19و  0.25کمتر از دو گروه پیشین از گروههای دیگر
جدا شدهاند اما همچنان این مقادیر قابل توجه است .گرایش
تجمع گروه ابتدایی نیز همچون گروه بیسواد در نواحی شرقی و
گرایش تجمع گروه کارشناسی در نواحی غربی است .گروه متوسطه
و پیشدانشگاهی با مقدار شاخص جداییگزینی ( )0.10باالترین
میزان توزیع برابر را میان دیگر گروهها به نمایش گذاشته است.
تجمع بدون الگوی این گروه در سطح کالنشهر نیز از تصویر شماره
( )2قابل دریافت است.
در رابطه با شاخص ان ــزوا همان طــور که گفته شــد ،هرچه این
شاخص پایینتر باشد ،نشانگر انزوای آن گروه در واحدهای فضایی
مربوطه و به معنای دیگر حضور دیگر گروههاست .در واقع از آنجایی
که تعداد افراد گروه بیسوادان و سوادآموزان و همچنین گروه ارشد
و باالتر در سطح شهر کمتر از گروههای دیگر است ،شاخص انزوای
آنها در واحدهای فضایی کمتر شده (به ترتیب  0.12و  )0.07و این
به معنی انزوای آنها در واحدهای فضاییشان و حضور بیشتر افراد
گروههای دیگر در واحدهای فضایی آنهاست.
در رابطه با گرایش و تمایل گروههای مختلف به مرکز شهر نیز باید
گفت ،گرایش گروه ابتدایی و راهنمایی با مقداری برابر با  0.27از
همه کمتر است و از آنجایی که مهاجران و اقشار کمتوان جامعه
در سطح شهر شیراز به حواشی شهر رانده شدهاند ،میتوان این
ویژگی را با استفاده از این شاخص بیان کرد (تصویر شماره  .)2نکته
دیگر تمایل گروههای بیسواد و سوادآموز و گروه ارشد و باالتر به
زندگی در نزدیکی مرکز شهر است .بافت قدیم ب ه عنوان مرکز اصلی
گروه بیسواد و سوادآموز نزدیک به مرکز شهر است و برخی از مناطق
ثروتمندنشین شهر نیز در فاصلهای نزدیک نسبت به مرکز شهر قرار
دارنــد .بنابراین طبیعی است که این شاخص برای این دو گروه
باالتر باشد.
اما در رابطه با شاخص موران عمومی ،متغیر نرمال استاندارد همه
گروهها باالتر از  2.58شد و درنتیجه همه آنها به سمت خوشه شدن
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گرایش دارند (باالتر بودن متغیر نرمال از  2.58نشاندهنده خوشه
شدن آن گروه در فضا با سطح اطمینان بیش از  99درصد است)؛
ا گرچه با شدت و ضعف متفاوت .گروه متوسطه کمترین سطح از
خوشه شدن را به نمایش گذاشته است (تصویر شماره  )3و متغیر
نرمال استاندارد آن برابر با  9.5و موران آن  0.16شده است .گروه
بیسواد و سوادآموز هم با متغیر نرمال  19.8و موران  0.35خوشه
شدن باالیی از خود بروز داده است .ا گرچه در برابر دیگر گروهها که
همگی متغیر نرمال استانداردی باالتر از  30دارند همچنان کمتر به
نظر میرسد .در واقع شاخص موران سه گروه دیگر همگی باالتر از
 0.6شده که خوشهپذیری باالی آنها را میرساند .تصویر شماره ()3
نیز ب ه خوبی این مسئله را به نمایش گذاشته است.
شاخص مــوران انسلین محلی نیز بــرای هر گــروه محاسبه شد تا
خوشههای حاصله را بتوان بهصورت فضایی نمایش داد .تصویر
شماره ( )3نقشه حاصل از شاخص موران انسلین محلی است که
در محیط نرمافزار  ArcGISتهیه شده و پنج خوشه متفاوت را بیان
میکند .خوشه باال_ باال پرترا کمترین و خوشه پایین_ پایین کم
ترا کمترین واحدهای فضایی هستند .همچنین واحدهای پرت
باال_ پایین یا پایین _ باال بهطور قابلتوجهی با واحدهای فضایی
پیرامونی خــود متفاوتاند؛ به ایــن معنی که خــود پرترا کماند و

واحدهای پیرامونی کم ترا کم و یا برعکس.
بــا دقــت در تصویر شــمــاره ( )3مـیتــوان دریــافــت کــه خوشههای
گروههای بیسواد و سوادآموز و ابتدایی و راهنمایی همگی در محل
حاشیههای شهر و بافتهای مسئلهدار و یا مرکز آن با هستههایی
روستایی شکلگرفتهاند .درحالیکه خوشههای کم ترا کم این
ً
گروهها همگی در مناطق گرانقیمت شهر تجمع کردهاند و دقیقا
برخالف آن خوشههای پرترا کم گــروه کارشناسی و گــروه ارشــد و
ً
باالتر در مناطق گرانقیمت شهر و خوشههای پرا کنده آن تماما در
بافتهای مسئلهدار و یا در محالت با منشأ روستایی تجمع دارند.
نکته قابلتوجه تشابه وضعیت مناطق حاشیهای شمال غربی با
منشأ روستایی با مناطق شرقی شهر در رابطه با تجمع خوشههای
گروه بیسواد و سوادآموز و گروه ابتدایی و راهنمایی است؛ ا گرچه
با شدتی کمتر نسبت به محالت شرقی شهر .بنابراین با توجه به
تصاویر و شاخصهای به دســت آمــده ،جداییگزینی گروههای
ً
تحصیلی از یکدیگر کامال مشهود است.
 .6.2جداییگزینی اجتماعی_فضایی گــرو ههــای اجتماعی
کالنشهر شیراز بر مبنای گروههای شغلی
همانطور که بیان شد ،از مهمترین دادههایی که میتوان با آن
جداییگزینی گروههای اجتماعی یک کالنشهر را بررسی نمود،
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جدول شماره  :3محاسبه شاخصهای جداییگزینی برای گروههای شغلی

طبقه باال

0.35

0.66

0.009

0.36

35.34

طبقه متوسط

0.28

0.33

0.01

0.61

33.95

طبقه پایین

0.35

0.09

0.01

0.63

22.95

گروههای شغلی است .شاخص جداییگزینی طبقات باال و پایین
(هــر دو  )0.35نشان میدهد که ایــن دو طبقه نسبت به طبقه
متوسط ( )0.28جداییگزینی بیشتری در فضا دارند.
ا گر به تصویر شماره ( )4دقت شود ،میتوان ب ه خوبی تمایل این
دو گروه به زندگی در نواحی جدا از هم را مشاهده نمود .مشابه با
گروههای تحصیلی در اینجا نیز مناطقی که در شمال غرب توسط
ً
اقشار ضعیفتر جامعه اشغال شده است ،عمدتا منشأیی روستایی
دارند .بافت قدیم شهر بهطور کامل از افراد طبقه پایین گروههای
شغلی اشغال شده اســت .در حالی که محالت گرانقیمت شهر
در اینجا نیز متعلق به طبقه باال و متوسط است .شاخص افشای

طبقه پایین با مقداری برابر با  0.09نشانگر جدا شدن مطلق این
ً
طبقه از دیگر طبقات دارد ،به طــوری که ایــن طبقه عمدتا در
واحدهای فضایی سکنی گزیدهاند که افراد طبقه پایین بیش از
سایر افــراد در آن دیــده میشوند؛ در حالی که این شاخص برای
طبقه متوسط و باال به ترتیب برابر با  0.33و  0.66است .شاخص
مرکزیت برای هر طبقه بسیار پایین است و این داللت بر بیتأثیر
بــودن مرکز شهر بر پخشایش گروههای شغلی در سطح کالنشهر
دارد .همچنین قسمت شرقی و جنوبی شهر ب ه طور کامل توسط
طبقه پایین اشغال شده است (تصویر شماره .)4
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شــاخــص م ــوران عمومی محاسبه شــده ب ــرای گــروههــای شغلی
نیز همچون گــروههــای تحصیلی نشانگر شــدت خــوشــه شدن
گروههای شغلی در سطح کالنشهر شیراز به ویژه طبقات متوسط
و باال است (طبقه پایین  ،0.36طبقه متوسط  0.61و طبقه باال
 .)0.63خوشههای شکلگرفته از طبقه پایین باز هم در بافتهای
مسئلهدار و مناطق حاشیهای و مرکزی که منشأ روستایی دارند،
تشکیلشدهاند .نبود خوشههای این طبقه در مناطق گرانقیمت
شهر نیز بهخوبی مشخص است (تصویر شماره  .)5در واقع تجمع
ً
خوشههای طبقه بــاال و خوشههای طبقه پایین کامال در برابر
یکدیگرند .به گــونـهای که خوشههای مترا کم طبقه بــاال محل
خوشه کم ترا کم طبقه پایین است و برعکس (تصویر شماره .)5
خوشههای طبقه متوسط نیز ب ه جز یک منطقه از ناحیه شرقی
متمایل به مرکز ،ب ه طور کامل در ناحیه غربی شهر تمرکزیافته است.
درحالیکه اثــری از خوشههای ایــن طبقه در ناحیه شرقی شهر
مشاهده نمیشود (تصویر شماره  .)5در شمال غربی شهر صدرا
دو حوزه مشاهده میشود که تنها توسط افراد طبقه باال اشغال
شده است .این دو حوزه محل باغ ویالهای ساخته شده توسط
سازمانها و بخش خصوصی است که همگی توسط ثروتمندان

شهر خریداری شدهاند.
همان طور که از نمودار شماره ( )1مشخص است ،منحنی شاخص
جداییگزینی گروههای تحصیلی شبیه سهمی است که تعقر آن به
سمت پایین است و این به این معناست که جداییگزینی گروههای
بیسواد و همچنین ارشــد و باالتر بیش از گروههای دیگر است.
شاخص مرکزیت نیز به همین صورت است و این نشان میدهد
که گروههای بیسواد و همچنین ارشد و باالتر بیش از گروههای
دیگر تمایل به زندگی در مرکز شهر دارنــد .شاخص موران عمومی
نیز در نمودار شماره ( )1نشان میدهد که گروههای تحصیلکردهتر
خوشهپذیرتر هستند.
از نمودار شماره ( )2بر میآید که جداییگزینی هر سه گرو ه شغلی
ً
تقریبا در یک سطح است .اما انزوای گروهها از طبقه پایین به باال
ن دهنده حضور قابل توجه گروههای
کاهش مییابد و این نشا 
دیگر در واحــدهــای فضایی محل تجمع اقشار ثروتمند جامعه
شیراز است و در مقابل تسلط کامل واحدهای فضایی محل تجمع
اقشار ضعیف و فقیرتر جامعه توسط خود آنهاست .شاخص موران
عمومی نیز نشان میدهد که همچون گروههای تحصیلی ،اقشار
برخوردار جامعه از دیگر اقشار ،تمایل بیشتری به خوشه شدن

تصویر شماره  :5خوشههای جمعیتی گروههای شغلی

نمودار شماره  :1مقادیر شاخصهای مربوط به گروههای تحصیلی
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دارند و خوشهپذیری گروههای شغلی با افزایش سطح برخورداری
آنها افزایش مییابد .همچنین به خوبی عدم تأثیرگذاری مرکز شهر
بر توزیع افراد مختلف با گروههای شغلی گونا گون مشخص است.
در مجموع بایستی گفت جداییگزینی اقشار ضعیفتر جامعه و
همچنین اقشار برخوردارتر جامعه در مقابل با قشر متوسط جامعه
بیشتر به چشم میآید .همچنین با شکلگیری خوشههای محروم
در نواحی جنوب شرقی ،جنوبی و مرکزی در مقابل شکلگیری
خوشههای بــرخــوردار در نواحی شمال غربی و غربی (در حالی
که نواحی شرقی و جنوبی شهر شیراز به طور کامل محل تجمع
تودههای کمبرخوردار جامعه است) ،نواحی غربی و شمال غربی
محل تجمع و سکونت گروههای بــرخــوردار اســت .با این تفاوت
که نواحی حاشیهای و مناطق روستایی این بخش همچنان در
اختیار گروههای ضعیفتر جامعه است .ا گرچه از آنجایی که طی
سالهای اخیر ساختوساز بلندمرتبه و یا ویالسازی در این مناطق
حاشیهای افزایش یافته است ،خطر جابجایی جمعیتی و افزایش
جداییگزینی مسکونی ،بیش از پیش این نواحی را تهدید میکند.

 .7نتیجهگیری
کالنشهر شیراز همچون دیگر کالنشهرهای کشور تغییرات شگرفی را
طی دهههای اخیر تجربه نموده و ادامه این توسعه و گسترش نیز
برای این شهر همچنان قابل تصور است .مهمترین چالش پیش
روی توسعه کالنشهر شیراز از منظر اسناد پژوهشی و توسعهای
تهیه شده برای شیراز ،توسعه افقی شهر به سمت شمال غربی و
خطرات وسیع زیستمحیطی است که شهر را تهدید میکند .اما
بایستی گفت در کنار این چالش بزرگ که هما کنون نیز نشانههای
آن هویدا شده اســت ،چالش دیگری که رشد و توسعه شهر را از
منظر پایداری اجتماعی آن تهدید میکند ،جدا شدن گروههای
مختلف اجتماعی از یکدیگر است .به بیان دیگر همان طور که از
نتایج این پژوهش بر میآید ،کالنشهر شیراز در حال تجربه نمودن
جداییگزینی قابل مالحظهای میان اقشار مختلف خود به ویژه
میان اقشار ضعیف جامعه با اقشار ثروتمند و برخوردار جامعه است
و جدایی گزینی اقشار برخوردار جامعه بــرای سکونت در نواحی
غربی و شمال غربی و اقشار محروم جامعه برای سکونت در نواحی
جنوبی و جنوب شرقی پراهمیت جلوه میکند .در واقع در حالی
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