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Extended Abstract 

Introduction 

Polarization and social duality is a complex phenomenon that has affected large cities and 

contemporary metropolises. This phenomenon has emerged under the capitalist system 

influence and the centralist policies of governments. Iranian cities have been affected by this 

phenomenon due to peripheral and quasi-capitalist policies. It have caused the country's 

metropolises to become a heterogeneous city in terms of social environment due to increasing 

social and economic distance and unequal distribution of facilities and services. As a result, 

urban society is deeply polarized. Thus, economic polarization and social polarization have 

intensified. In the meantime, the metropolis of Isfahan has not been deprived of this economic 

and social polarization. According to the statistics of the Ministry of Roads and Urban 

Development (2019), about 23.35% of population,  live in dysfunctional textures with rural 

backgrounds, informal settlement, middle contexts and historically dysfunctional textures, 

which is equivalent to 436,453 people.  These textures have prominent characteristics such as 

inefficient infrastructure, low services, low-strength buildings, high social damage, etc. 

 Also, according to the reports of the Parliamentary Research Center, the poverty rate of this city 

has been announced as 11.95%. In fact, the clustering of social differentiation and thus the 

formation of social polarization has intensified and class distance and duality in urban space 

have become geographical and spatial. Continuation of this situation will cause the metropolis 

of Isfahan to be swallowed up by the marginalized and poor population. If no precautionary 

measures are taken, the text of the city will soon be digested in the stomachs of the suburbs and 

its poor. Accordingly, the aim of the present study is zoning and spatial analysis of social 

polarization at the level of statistical blocks of Isfahan metropolis.  

 

Methodology 

The present article is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. 

The statistical population of this research is the statistical blocks of Isfahan metropolis in 2016. 

The research data has prepared from the statistical blocks (2016) of the Statistics Center of Iran. 

AHP and Topsis models have been used to data analysis, compilation of indicators and final 

social polarization index extraction. Also, exploratory methods, ie Hotspot model, have been 

used  for measurement  of cluster or random social polarization in Isfahan metropolis. Arc / GIS 

software has been used for indexing and mapping. 
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Results and discussion 

Findings has show that major indicators have the greatest impact on social polarization in the 

city of Isfahan, which are literacy, household in housing unit, marital status, women's 

employment and place of birth. The impact coefficients of these indicators are 0.299, 0.254, 

0.166, 0.147 and 0.134, respectively. Also, the situation of neighborhoods in terms of social 

polarization indicators is as follows: 24 neighborhoods (12.5%) good quality, 57 neighborhoods 

(29.69%) relatively good quality, 46 neighborhoods (23.96%) average, 40 neighborhoods ( 

20.8%) relatively unsuitable and finally 25 neighborhoods equivalent to 13% unsuitable. In fact, 

more than 33% of the city's neighborhoods are socially unacceptable. Therefore, most of the 

neighborhoods of Isfahan metropolis are in average and unfavorable condition (more than 55% 

in total) and a kind of social differentiation has been created in this city in terms of space. As a 

result, social polarization in the metropolis has found a geographical or spatial 

dimension.Neighborhoods with higher than average values are located in the center and to some 

extent in the north of the city and neighborhoods with lower than average values are located in 

the east of Isfahan metropolis. 

 

Conclusion 

According to the results of the present study, about 33% of neighborhoods in the metropolis of 

Isfahan are in poor condition in terms of social indicators and more than 55% of neighborhoods 

in this city are average and unsuitable. Thus, the city is faced with a kind of social 

differentiation, social differentiation and duality, which eventually has manifests itself in the 

form of social polarization. In fact, social polarization has manifested itself spatially. 

Thus, the city is faced with a kind of social differentiation, social differentiation and duality, 

which eventually manifests itself in the form of social polarization. In fact, social polarization 

has manifested itself spatially.In fact, social polarization has emerged as a geographical 

manifestation of social inequality and differentiation. It also means unbalanced and unbalanced 

distribution of a set of social indicators in the metropolis of Isfahan. So that, the results of 

spatial analysis have confirmed the inequality and social differentiation in the metropolis of 

Isfahan. In fact, the center and the northern part of Isfahan are in a favorable situation in terms 

of social indicators, and in contrast, the eastern neighborhoods are located in an unfavorable 

situation. The results of the present study are consistent with the background. According to the 

results of research by Lustig et al. (2013), Mukhopadhyay & Urzainqui  (2018) and Tarmizi et 

al. (2014), the existence of social inequality, spatial and social differentiation, geographical gap 

and social polarization has confirmed in Latin American cities, including Brazil, Approved in 

Argentina, Mexico and Asian cities such as India and Malaysia. Also, the results of the 

researches of Gholamipour and Kalantari (2017), Latifi and Babagoli (2015) and Safarloui et al. 

(2014) have confirmed the duality and spatial inequality in the cities of Mahshahr, Tehran and 

Urmia. 
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 شهر اصفهانتحلیل جغرافیایی قطبش اجتماعی در کالن

 
 ایران اسدآباد، اسدآبادی، الدینجمال سید دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار - 1 مهدنژاد حافظ

 ایران اصفهان، اصفهان،دانشگاه  روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دکتری -غالمی  علیرضا

 
 11/05/1400تاریخ پذیرش:                                                 11/01/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

شهرهای معاصر را تحت تأثیر خود ای است که شهرهای بزرگ و کالنیده پیچیدهپدطبش و دوگانگی اجتماعی ق
ها نمایـان شـده اسـت. یانه دولتتمرکزگراهای داری و سیاستاین پدیده تحت تأثیر نظام سرمایه. قرار داده است

انـد. رانتـی از ایـن پدیـده تـأثیر گرفتهداری پیرامـونی و های شـبه سـرمایهشهرهای ایران نیز به علـت سیاسـت
گرفته و افتراخ اجتماعی و فضایی شـكل خصوص اصفهان، نوعی دوگانگیشهرهای کشور بهکه در کالنطوریبه

 یهای آمارلوكبدر سطح ی و تحلیل فضایی قطبش اجتماعی بند، پهنهپژوهش حاضر است. بر همین مبنا، هدف
هـای داده .باشـدیم یلـیحلت - یفیو ازنظر روش توص یازنظر هدف کاربرد مقاله حاضر. است اصفهان شهرکالن

 ،هـاروش آماری مورداستفاده برای تحلیـل داده اند.شده( مرکز آمار ایران تهیه1395) یآمارهای پژوهش از بلوك
 Getis-Ord Gi و( Topsis) سیتاپس، AHP، قطبش اجتماعی ها و استخراج شاخص نهاییتدوین شاخص

(، 254/0) یمسـكون(، خانوار در واحـد 299/0با ضریب سواد )های دهد شاخصهای پژوهش نشان مییافته .است
طـبش اجتمـاعی در ( بیشـترین تـأثیر را بـر ق134/0تولد )( و محل 147/0زنان )(، اشتغال 166/0) ییزناشووضع 
درصد( دارای  69/29محله ) 57 ای کیفیت مناسب،درصد( دار 5/12محله ) 24شهر اصفهان دارند. همچنین کالن

در وضـعیت  درصـد( 8/20محلـه ) 40درصد( در وضعیت متوسـ ،  96/23محله ) 46کیفیت نسبتاً مناسب، تعداد 
درصـد  33قـع، بـیش از درصد در وضعیت نامناسبی قرار دارند. دروا 13محله معادل  25نسبتاً نامناسب و درنهایت 

شـهر های کالنبنـابراین بیشـتر محلـه لی قرار دارنـد.طح غیرقابل قبوهای این شهر ازلحاظ اجتماعی در سمحله
جتماعی در این شـهر ادرصد( و نوعی افتراخ  55مجموعاً بیش از دارند )اصفهان در حالت متوس  و نامطلوب قرار 

ده داکرشهر بعد جغرافیـایی یـا مكـانی پیـازلحاظ فضایی رخساره نموده است. درنتیجه، قطبش اجتماعی در کالن
های های باالتر از میانگین در مرکز و تا حـدودی در شـمال شـهر و محلـههای دارای ارزشمحله چهاست. چنان 

 اند.شهر اصفهان قرارگرفتهکالن تر از میانگین در شرخدارای ارزش پایین
 

 .اصفهان شهرکالن اجتماعی، هایشاخص دوگانگی، اجتماعی، قطبش فضایی، تحلیل واژگان کلیدی:
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 مقدمه
سـقایی و همكـاران، ) یافتههای اخیر به علت تغییـرات سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادی عمـده، شـهرها گسـترشدر دهه

و  یـتجمع ییسـبب بـرهم خـوردن تعـادل فضـاو شهر گرایی شتابان، افزایش تراکم جمعیت و مهـاجرت،  .(179:1398

(. بـه 205:1400گر و اسـتعالجی، کـوزهاست )یر شده فراگ یرکالبد شه هاییو دگرگون یاجتماع هاییبآس یزی،ربرنامه

مالكی سونكی و سـرائی، ها )های اقتصادی، رکود، بیكاری شدید، توزیع نامناسب درآمد و فرصتدنبال آن، نارسایی بخش

زشـمند موجب پیدایش نابرابری، فقر و شكاف اجتماعی شده است. دسترسی افتراقی نواحی شهری به منابع ار .(45:1399

اسـت گیری نابرابری فضایی در شـهرها شـده یه فرهنگی موجب شكلسرمااجتماعی نظیر ثروت مادی، قدرت، منزلت و 

آورد و های اجتماعی متفاوتی برای افراد پدیـد مـیدیگر، دسترسی افتراقی، پایگاهبیان(. به28:1394نیک پور و همكاران، )

گیرند و بـدین ترتیـب نظـام قشـربندی تر قرار میالتر و برخی در پایگاه پاییندر نظمی سلسله مراتبی، برخی در پایگاه با

شـود و تدریج به جدا شدن اقشـار مختلـف اجتمـاعی در فضـا منجـر میگیرد. قشربندی و نابرابری بهاجتماعی شكل می

تماعی در مناطق شهری بـه های اج(. افزایش نابرابری2:1389ی، رشوئیوسفی و) یردگای فضایی به خود مینابرابری جلوه

شود. تمرکز نامعقول و های شهری، ساختار محلی، ملی و اقتصاد جهانی مربوط میتغییر ساختار و موقعیت ترکیبی جمعیت

(. 1390فرید، داشت )اجتماعی نابرابر نواحی جغرافیایی را در پی خواهد -اقتصادی توسعههای زیستی، نامتناسب در عرصه

شـود. شـهر دوگانـه، نـوعی وضـوح دیـده میبه 1گیری شهر دوگانهنامتوازن شهرها و شكل توسعهر بازتاب این موضوع د

فضایی تولیدشده در شهر است. درواقع، بـه نـابرابری و -نابرابری اجتماعی دهندهنشانداری است که نظام سرمایه عارضه

ها بین دو بخـش شـهر ای از نابرابریپیچیده وعهمجمداری اشاره دارد. شهر دوگانه، به عدالتی شهری در نظام سرمایهبی

-ای از الگوی اجتماعییده شهر دوگانه تصویر پیچیدهاآن است  آورندهداری عامل به وجود شود که نظام سرمایهگفته می

، قشـربندی اجتمـاعی و 4، دوقطبـی شـدن جامعـه3است. شهر دوگانه با مفاهیمی نظیر بـاز سـاختاردهی اقتصـادی 2فضایی

-(. ایـن امـر بـه قطـبش فضـایی5:1396غالمی پور و کالنتـری، است )فضایی جمعیت شهری مرتب  -م اجتماعیتقسی

نابرابری اجتماعی نیسـت  سادهاصلی این است که قطبش اجتماعی پیامد  نكتهگردد. در این میان، اجتماعی نیز منجر می

گـردد کـه یم هایی ایجادیمتصمعنوان پیامد عی بهبلكه محصول تمایزات اجتماعی و فضایی است. در ابتدا، قطبش اجتما

 دارای کـه کننـدیم انتخـاب را ییهـامكانوجوی مكان سكونت، شود. افراد در جستیم گرفته منفرد یهاخانواده توس 

 و خدمات ،مشاغل ونقل،حمل به دسترسی ی،اجتماع و کالبدی هایمحی  مسكن، با رابطه در ادراکی متفاوتی هاییژگیو

 توزیـع فضـا در ترینـاموزون طوربـه هـاکیفیت ایـن کـهباشند. هنگامیمی فرهنگی هویت و طبیعی، جایگاه هاییباییز

شود. درنتیجه، نمود قطبش اجتماعی می آشكارتر معمولی یا خوب و بد مناطق بین اختالفات که معناست این به شوند،یم

خواهـد یافـت. بنـابراین،  افزایش شهری مناطق برخی کردن رها یا و بانتخا برای افراد انگیزه تر خواهد شد، چراکهقوی

 طـرد و اجتمـاعی نـابرابریتوسعه  از ترمهم تمایز فضایی در شهرها است و این شاید توسعهقطبش اجتماعی تحت تأثیر 

 د چراکـه جایگـاه وهستن 5ماندگاری متقابلی-اجتماعی باشد. قطبش اجتماعی و نابرابری فضایی روزافزون، فرآیندهای خود

شود. تمـایز فضـایی بـه قطـبش اجتمـاعی یمها تعیین یله ترکیب ساکنان آنوسبهمناطق شهری منفرد،  فرهنگی هویت

                                                           
1 . Dual City 

2 . Socio-Spatial Patterning 

3 . Economic Restructuring 

4 . Social Polarisation 

5 . Mutually self-perpetuating processes 
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مانـدگاری -آورد. بنابراین، فرآینـدهای خـودیمکه قطبش اجتماعی، تفاوت و تمایز فضایی را پدید شود، درحالییممنجر 

 یـهبق و مناطق این بین کیفی اختالفات افزایش مراتب شهری، دردر پایین سلسله زوال اجتماعی و کالبدی مناطق شهری

 (.Andersen,2002شود )یمداشته و درنتیجه بر قطبش اجتماعی افزوده  ایویژه سهم شهر

اسـت شـده ور تبدیلطبقاتی و دوگانگی فضایی به ویژگی مسل  بیشتر شـهرهای کشـ فاصلهگیری از طرف دیگر، شكل

زارت راه و شهرسـازی، (. شاهد امر آنكه بـر اسـاس آمارهـای و307:1400؛ مهدنژاد و پرهیز، 1399د و همكاران، مهدنژا)

 11) یررسـمیغنشـین و های فقیرنشین متشـكل از منـاطق حاشیهگاهمیلیون نفر از جمعیت کشور در سكونت 20بیش از 

 (. افزون بر ایـن، در52:1399مهدنژاد و بیات، کنند )ندگی میمیلیون نفر( ز 9ناکارآمد )های فرسوده و میلیون نفر( و بافت

ها را به شهری نـاهمگون مكانات و خدمات، آنااجتماعی و اقتصادی و توزیع نابرابر  فاصلهشهرهای کشور، افزایش کالن

ی و موسـواسـت )بندی شـده شهری عمیقاً قطب جامعهدر محی  اجتماعی تبدیل نموده است. به تبعیت از این وضعیت، 

مـدنی اسـت )دید شـده بنـدی اجتمـاعی تشـبنـدی اقتصـادی و بـه همـراه آن قطب(. چنان چه، قطب2:1397صمدی، 

ای گونهنصیب نمانده است. بهشهر اصفهان نیز از این قطبش اقتصادی و اجتماعی بییان، کالنم(. در این 163:1387پور،

نفـر در  453 و زاره 436درصد از جمعیت آن معادل  35/23حدود (، 1398) یشهرسازکه بر اساس آمارهای وزارت راه و 

هـای کننـد. بافتخی زندگی میتاری ناکارآمد بافت و بافت میانی غیررسمی، اسكان روستایی، پیشینه با ناکارآمد هایبافت

های یبن، آسـییبـا اسـتحكام پـا ییهانساختما ،ناکارآمد، خدمات کم هاییرساختزهای بارزی نظیر که دارای مشخصه

رصـد د 95/11 این شهر ، آمار فقرمجلس یهامرکز پژوهش یهاگزارشاجتماعی باال و غیره هستند. همچنین بر مبنای 

فاصـله گیری قطبش اجتماعی تشدید شده و ای شدن افتراخ اجتماعی و بنابراین، شكل. در حقیقت، خوشهاست شدهاعالم

شـدن  یـدهبلع وجـبافیایی و فضایی پیداکرده است. تداوم این وضـعیت، مجغر جنبهی شهر یدر فضا یو دوگانگ یطبقات

 یزودهب یرد،صورت نگ اییشگیرانهت پو اگر اقداما و فقیرنشین آن است نشینحاشیهجمعیت از سوی شهر اصفهان کالن

تحلیـل  ش حاضر،بر همین اساس، هدف پژوه هضم شود.و فقرای آن  یشهر هاییهحاش متن شهر ممكن است در معده

هـا منظور کمـک بـه سـاماندهی و توانمندسـازی آنهای اجتماعی بهقطبش اجتماعی در شهر اصفهان بر اساس شاخص

 گویی به پرسش زیر است:است. در همین راستا، به دنبال پاس 

 شهر اصفهان چیست؟ر کالنگیری قطبش اجتماعی دهای کمی تأثیرگذار بر شكلشاخص 

 نماید؟یت میتماعی در شهر اصفهان چگونه است و ازلحاظ فضایی از چه نظمی تبعتوزیع جغرافیایی قطبش اج 

 1ینكـیارزدر این رابطه چندین پژوهش در خصوص قطبش اجتماعی انجام پذیرفته است. نتـایج پـژوهش موکوپادیـایی و 

ای رهای هند به پدیـدهبیانگر آن است که تمایزات اجتماعی و فضایی، افتراخ اجتماعی و قطبش اجتماعی در شه (2018)

ی هاشـاخصبه تحلیل « فقر شهری و مسكن»با عنوان  یامقاله( در 2018) 2همكارانهیزان و . استشده ملموس تبدیل

درصـد جمعیـت کشـور  7دهنده آن است کـه . نتایج نشاناندپرداختهگیری قطبش اجتماعی اجتماعی فقر شهری و شكل

های شكاف اجتماعی، دوگانگی و گسست اجتماعی را بـه کنند که این امر زمینهیمی فقیرنشین زندگی هامحلهمالزی در 

 .اسـتدرصد  3/0و میزان فقر شدید،  درصد 2وجود آورده است. میزان فقر جمعیت مناطق شهری در کشور مالزی حدود 

                                                           
1 . Mukhopadhyay& Urzainqui 

2 . Haizzan 
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کشـور  34یل این موضوع در به تحل« تغییرات فقر چندبعدی در گذر زمان»با عنوان  یامقاله( در 2017و همكاران ) 1آلكر

دهد. نتایج گویای آن میلیارد نفر جمعیت را پوشش می 5/2منطقه زیر ملی است که  338اند. این پژوهش، شامل پرداخته

های اقتصادی و اجتماعی، افزایش نابرابری، شكاف جغرافیـایی، قطـبش اجتمـاعی را پدیـد آورده اسـت. است که سیاست

 28یافته اسـت و زمانی کاهش دورهکشور طی دو یا سه  34مورد از این  31طور معناداری در هباوجوداین، فقر چندبعدی ب

شناسایی مناطق فقـر »با عنوان  یامقاله( در 2014همكاران )و  2یزیطارم .انددادهمورد از این کشورها، بدبختی را کاهش 

ناسایی مناطق فقیرنشـین در کشـور مـالزی جهـت به ش« یاماهوارهشهری با استفاده از خودهمبستگی فضایی و تصاویر 

های گیری مناطق غنی و فقیر در قالب قطبش اجتماعی، با اسـتفاده از مـدلنمایش نابرابری جغرافیایی و فضایی و شكل

در  یو سرشـمار یاطالعات آمـارای و های حاصل از تصاویر ماهوارهپرداخته است. نتایج گویای همسویی یافته مندمكان

 (2013)و همكـاران  4بـر اسـاس نتـایج پـژوهش السـتیگ. اسـت 3پنانـگ یرهبزرگ جز یشهرهایرنشین منطقه فق یینتع

 مكزیک ونابرابری، دوگانگی و افزایش شكاف طبقاتی به مشخصه بارز شهرهای آمریكای التین از قبیل آرژانتین، برزیل 

 .استشده تبدیل

ی پـور و . نتایج پژوهش غالمـشده استانجامش اجتماعی و نابرابری قطبپژوهش در مورد  نیچند زین یدر مطالعات داخل

درواقع،  خ افتاده است.(، بیانگر آن است که دوگانگی شهری در شهرهای نفتی ایران ازجمله ماهشهر اتفا1396) یکالنتر

ی شهرهای مدرن، گیرشكل اجتماعی اجتماعات بومی و ادغام کارکنان خود با جوامع محلی و توسعهجای سازمان نفت به

 معـهجاکزشده کـه ایـن امـر موجـب ایجـاد شهرسازی متمر-بر جدایی گزینی کارکنان صنایع نفتی از راه سیاست شرکت

اجتمـاعی در  تمایز اجتماعی و افتـراخ(،1394) یباباگلرکتی شده است. بر مبنای نتایج پژوهش لطیفی و ش-دوگانه محلی

های گروه وناگون و به قدرت رسیدناشی از رویدادهای سیاسی و اقتصادی گهای اجتماعی نشهر تهران به علت دگرگونی

صـفرلویی و پژوهش  هاییافتهبنا بر رفه و افزایش سوداگری رو به افزایش است. مگیری قشر تازه سیاسی مختلف، شكل

 کهیطوربوده به یددش ریابس یهاروم یشهر یدر فضا ینابرابر یبو ضر یاجتماع هایینظام برخوردار(، 1393همكاران )

 نـاطق دو سـه( منـاطق برخـوردار، می)منطقه سكونت قشر نخبه شـهر یکشهر( و منطقه  یمنطقه چهار )منطقه مرکز

توسعه از نظام درحال یکشورها یمادر شهرهابیشتر همانند  یهمناطق محروم شناخته شدند. درواقع توسعه مادر شهر اروم

و قابـل  از آمارهای مطمـئن در این میان، پژوهش حاضر با استفاده کرده است. ییروشهری پپایین وی دوقطبی باالشهر

شهر اصفهان پرداخته و شكاف های اجتماعی در کالنآمارهای رسمی مرکز آمار ایران( به تعیین و تحلیل شاخصاستناد )

گیری ای شـدن و شـكلهوشـهای فضـایی بـه خطور با استفاده از مـدلجغرافیایی بین مناطق را نشان داده است. همین

 قطبش اجتماعی در این شهر پرداخته است.

 

 مبانی نظری
اقتصادی، -های اجتماعیدهنده به فضای شهری متشكل از پایگاهبل و شوکی نخستین کسانی بودند که سه نیروی شكل

گیری تمـایز ر شـكلای بـ(. ایـن نیروهـا تـأثیر عمـده231:1399شـورت، کردند )منزلت خانوادگی و قومیت را شناسایی 

                                                           
1 . Alkire 

2 . Tarmizi 

3 . Penang Island 

4 . Lustig 
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ی هاپژوهشصورت جدی وارد یه قطبش بهنظرگذشته،  دههاند. در دو اجتماعی، افتراخ فضایی و قطبش اجتماعی گذاشته

یجه تغییرات در ساختار درآمد، مشاغل و آمـوزش، نتعنوان نظیر افزایش قطبش به اجتماعی هایینههزشهری شده است. 

 مفهـوم دو گسـتردهطور بـه (.Chen et al.,2018:3دارد ) وجـود جهـانی شهروسعه ت و یریگشكل فرآیند با رابطه در

 توجـهقابل متوسـ طبقـه ، با این ایده ایجادشـده کـه وجـود 1دارد. نخست، مفهوم دوقطبی شدن وجود قطبش از متفاوت

ها افزایش خواهد یافـت. فقیر و غنی، تنش دوطبقهتواند منازعات را کاهش دهد؛ چنان چه در صورت تقسیم جامعه به می

اند. گرچـه ایـن های زیادی انجام دادهپژوهش (1994) ولفسون( 1992) 2ولفسون فاستر ی نظیرنظرانصاحبدر این زمینه، 

 ارسـطو بـه را آن حـداقل توانیم و است قدیمی کننده است، بسیاریتتثبو  بخشثباتمتوس  یک نیروی  طبقهایده که 

توانـد صـداهای کـرده و اینكـه چگونـه می بحـ  متوسـ طبقه  فضایل سیاست در خصوص سالهرارسطو در  .نسبت داد

آن متوسـ  و شـكنندگی  طبقـهفقرا( را متعادل سازد. مارکس و انگلس در خصـوص  و ثروتمندان یعنی) یافراط دوطبقه

توسـعه  روند در که احتمال این به توجه اند؛ بابورژوازی( بح  کردهخرده مثالعنوانبه داران،سرمایه و پرولتاریا بین یعنی)

فرآیندهای قطبش بحـ   دربارهها بپیوندند. همچنین آن پرولتاریا صفوف به بتوانند طبقه این به متعلق افراد داری،یهسرما

 بـه وجـهت شود. بـامی تبدیل کارگران( و دارانسرمایه) یكدیگر با تقابل در دوطبقه به دارسرمایهجامعه اند، جایی که کرده

 تفكـر در هاییپیشـینه دارای شـدن قطبـی یـدها که دهدمی نشان ،آن ایچندگانه تفسیرهای و مارکس هایبینش غنای

 را آن انـد و، اصول و محورهای اصلی فرآیند قطبش را بیان کرده(1994) ولفسون( 1992) ولفسون است. فاستر کالسیک

سازد ر توزیع درآمد و تحولی است که ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر میاند. نابرابری نشانگنموده متمایز نابرابری از

متوس  و بدان وسیله افزایش قطبش خواهد شد.  طبقهمتوس  تأثیر بگذارد. این امر موجب حرکت از  طبقهبدون اینكه بر 

 از فقیـر و ثروتمنـد افـراد شودمی باع  امر بگیرید. این نظر در را ثروتمند فرد یک به فقیر شخص یک تحول طورهمین

 & Motiramشــود )می بیشـتر قطــبش ترتیـب بــدین و( بگیرنـد فاصــله متوسـ  طبقــه از و) شـوند جــدا یكـدیگر

Sarma,2011:6-7.) 

ی بحرانـی انقطـهیه قطبش اجتماعی، نابرابری بین طبقات اجتماعی درنتیجـه گـذار سـاختار اقتصـادی بـه نظربر اساس 

شـود کـه در سـاختار از قطبش اجتماعی برای بیان تغییرات اجتمـاعی اسـتفاده می (.Andersen,2004:146رسد )می

اقتصادی زیـادی -اقتصادی و اجتماعی و گسترش نابرابری در توزیع درآمد نمایان شده است. در این زمینه موارد اجتماعی

زار کار وجود دارد کـه سـطح قطـبش را تبیـین بندی بااز قبیل توزیع درآمد، ساختار اقتصادی دوگانه، توزیع ثروت و طبقه

فضایی نـابرابری تأکیـد  جنبهیه قطبش اجتماعی و مفهوم شهرهای دوگانه بر نظر (.Koç et al.,2013:207) کنندمی

هـا از الگوهـای و مشـاهدات آن 4ساسـن ساسـاکی و 3کاسـتلز ی مانوئـلهـاپژوهشیه قطـبش اجتمـاعی از نظرورزد. می

، افزایش 1989شده است. کاستلز در سال آنجلس نشأت گرفته و به شهرهای جهانی تعمیم داده لس و شهرهای نیویورك

بینی کرده است. از دیدگاه او، شهر جهانی یک شهر دوگانـه را پیش 5گرایی شهری جدیدتمایز نیروی کار و پیدایش دوگانه

اجتماعی استفاده کرد. قطبش اجتماعی را  قطبش حاز اصطال اما رسید مشابهی گیرینتیجه به ساسن ،بعد سال است. چند

 امر، این اند وها آزادشدههای مكانی، برخی فعالیتیجه باز ساخت اقتصادی، دانست. با توجه به حذف محدودیتنتتوان یم

                                                           
1 . Bipolarization 

2 . Foster Wolfson 

3 . Manuel Castells 

4 . Saskia Sassen 

5 . New urban dualism 
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منجـر شـده اسـت.  تولیـدی شـهرهای جهـانی هـایبخش در تغییـر به 1یفناور شدن عقالنی و ییزدامقررات  با همراه

 تقاضـا افـزایش یگـر،د سوی کردند. از دریافت کمتری حقوخ یا دادند دست از را خود شغل کارگران از بسیاری یجه،نتدر

 تقاضـا و شدندمند بهره باالتری درآمد از دوم هستند. گروه مجرب بسیار مالی و اداری امور در که دارد افرادی وجود برای

 تحـتتوسـعه درحال کشـورهای مهـاجران توسـ  معموالً که کردند دایجا پایین سطح با شخصی خدماتی کارهای برای

 (.Zwiers et al,2015:6; Martínez‐Martín,2007:16-17) یردگیم قرار پوشش

 ی روزافـزون درهـاتفاوت( 1( سه فراینـد پویـا در رابطـه بـا قطـبش اجتمـاعی را شناسـایی کـرده اسـت: 1998ساسن )

یه حاشـ بـه( 3اقتصـاد؛ و  2( قطبش ناشـی از فاینـانس شـدن2ها؛ آن کارکنان و اقتصادی هایبخش سودآور هایظرفیت

جهـان بـه  خصـوص شـهرهای در اخیر موردی راندگی شهری که در مسیر باز ساخت اقتصادی تولیدشده است. مطالعات

 محـروم یهـاگروه ی فقیرنشـین، دركهامحلـهدرآمد، وضعیت کم افراد یهاتجربه قطبش اجتماعی از راه بررسی مسئله

فضـایی  – اجتمـاعی عـدالت دیـدگاه از ممتـاز یهاگروه با رابطه در هاآن فضایی -مكانی 3باز توزیع یا کل یک عنوانبه

 4موسـترد شود در این رابطه، استثنائاتی نیز وجود دارد. برای مثال،یم خاطرنشان (.,2018:3Chen et alاست )پرداخته 

 Musterd etانـد )های اروپایی را بررسـی نمودهون بین فقرا و ثروتمندان در پایتختقطبش روزافز (2017) و همكاران

al.,2017.) پردازان جغرافیای شهری معاصر است کـه در مهمی از نگاه نظریه مسئلهفضایی در شهرها، -افتراخ اجتماعی

 گفتـه یابـد. بـهمـاعی تجلـی میو طـرد اجت فقـر تمرکـز ،مهاجران یا قومی ی،مسكون ی،نژادینی گزیده جدایی پدقالب 

خـود،  نوبهبههای اجتماعی را تغییر داده است که این امر گیری طبقهباز ساخت اقتصادی، سیستم شكل (1994) 5کمپنون

 باعـ  اجتمـاعی فرآینـدهای کـه است این اساسی را تغییر داده است. استدالل 6فضایی شهر پساصنعتی-ساختار اجتماعی

کنـد. ایـن موضـوع می را ایجاد اجتماعی هایبندیتقسیم این امر درنهایت که شوندمی فضایی ساختار در تغییراتی ایجاد

 (.Chen et al,2018:3است ) اجتماعی رواب سازنده آن است که شكل فضایی،  دهندهنشان

عنوان ( از آن بـه0198) 7تعامل بین تغییرات کالبـدی و اجتمـاعی اتفـاخ افتـاده اسـت کـه سـوجا واسطهبهشهرها  توسعه

 افـراد آن، بـر اسـاس اجتماعی یادکرده است. این دیالكتیک یک فرآینـد مسـتمر دوطرفـه اسـت کـه-دیالكتیک فضایی

های مختلفـی تحـت تـأثیر همـین حال که در همان زمـان، در شـیوهکنند؛ درعینمی اصالح و ایجاد را شهری فضاهای

طور دهند کار و زندگی کنند، یا دسترسـی داشـته باشـند تـا بـهاد ترجیح میگیرند. مناطقی که در آن افرتغییرات قرار می

کنـد. می تغییـر زمـانهم طوربـه نیـز اماکن به وابستگی مردم اقتصادی و منابع ترجیحات مستمر تغییر کنند. باوجوداین،

، 1 شـمارهشـكل  اند.شـده چشمگیری هایتحول دستخوش ها،سال طی شهرها کالبدی و اجتماعی ساختارهای یجه،درنت

دهد که توزیع افراد در فضـا افتد. شكل مذکور نشان میوضوح نشان داده است چگونه این تغییرات در شهرها اتفاخ میبه

اجتمـاعی، کالبـدی و کـارکردی شـهر اسـت،  ساختار محصول تمایز اجتماعی یا فضایی است. این تمایز فضایی محصول

کند چراکه افراد و کارکردهـا در فضـا بـاز یممستمر تغییر  طوربههای اقتصادی اریگذیجه عدم سرمایهدرنتساختاری که 

حـال، باشـند، درعین همگـن نسـبتاً تواننـدمی کـه شـوندمی تقسـیم ییشناسـاقابل منـاطق بـه شوند. شـهرهاتوزیع می
                                                           
1 . Technological rationalisation 

2 . Financialization 

3 . Redistribution 

4 . Musterd 

5 . van Kempen 

6 . Post-industrial city 

7 . Soja 
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هـای اطقی تنها ازلحـاظ ویژگیباشند. چنین منها، متفاوت میهای متمایزی هستند که از سایر محلهدهنده ویژگییشنما

 عرضـه هایبرنامـه و ونقلحمل امكانات به دسترسی و طبیعی هایکیفیت کالبدی نظیر موجودی مسكن، معماری، جاذبه

اجتماعی، جایگـاه و امنیـت نیـز بـاهم  تر نظیر تصویرهای کیفی ملموسمشخصه واسطهبهخدماتی متفاوت نیستند بلكه 

ینـه ادراك سـاکنان زمتـرین عوامـل در ( نشانگر آن است کـه مهم1982) 1نتایج پژوهش پاسینوتفاوت دارند. برای مثال، 

 فراوانی ،باز فضاهای به دسترسی ها،یابانخ نگهداری و پاکیزگی یكی،تراف اند از: مشكالتهای خود عبارتنسبت به محله

 عنوان یـک کـل، تعامـلچـارچوب شـهر بـه ی دردسترسـ، قابلیـت (غیره و خشونت واندالیسم،) یضداجتماع هایفعالیت

مختلـف،  های زنـدگیسبک نیازها و با هاییخانواده بین مختلف هایمحله در زندگی سازی. ترجیح اندازچشمو  اجتماعی

بـرای بیشـتر  هامحلـه از بعضـی شودمی باع  که دارد وجود مردم بین در مشترکی هایارزش همیشه اما متفاوت است،

 (.Andersen,2002شوند )تلقی می غیر جذاب دیگر برخی کهد، درحالیمردم جذاب باشن

 

 
 . تعامل بین تغییرات در تمایزات و افتراق فضایی و اجتماعی در شهرها1 شماره شکل

 

 روش پژوهش
پـژوهش،  نیـا یامعـه آمـار. جاسـت یلیتحل - یفیتوص ،و روش تیماه و ازلحاظ یکاربرد، حاضر ازنظر هدف پژوهش

ای کتابخانه هیوبه ش قیتحق ینظر یهای مربوط به مبانباشد. دادهمی 1395در سال  شهر اصفهانکالن یآمار هایبلوك

آمـاری  هایشده است. روشاجاستخر شهر اصفهانکالن یهای آمارهای خام پژوهش از بلوكشده و دادهتهیه یو اسناد

( اسـت. Topsis) یستاپسـو  AHP، تمـاعیقطبش اجی ها و استخراج شاخص نهایتدوین شاخص ،هابرای تحلیل داده

هـای شـهر اصـفهان از روشالنکدر قطبش اجتماعی ای یا تصادفی بودن همچنین جهت سنجش و معین نمودن خوشه

اسـتفاده  Arc/GIS افـزارز نرمانقشـه  یـهسـازی و ته شده است. برای شـاخصاستفاده Hotspotیعنی مدل اکتشافی 

 شده است.شهر اصفهان ارائهقطبش اجتماعی کالنهای سنجش شاخص، 1 شماره در جدول گردیده است.

 

 

 

 

                                                           
1 . Paccione 



 1400 تابستان ،69 شمارۀ ،19 دورۀ ا،جغرافی فصلنامه                                                                                                     122

  

 شهر اصفهانقطبش اجتماعی کالنهای سنجش شاخص. 1 شماره جدول

 شاخص مؤلفه شاخص مؤلفه

؛ ســـاالنبزرگ یســـوادآموز؛ ســـوادیب سواد
یی؛ راهنمـــــایی؛ متوســـــطه؛ ابتـــــدا
 و آموزش عالی دانشگاهیپیش

ــــل  مح
 تولد

هر یا آبـادی؛ شـهر دیگـر؛ آبـادی همین ش
 دیگر؛ خارج از کشور و اظهارنشده

های ســـــرانه
 تراکمی

ــانوار؛  ــک خ ــا ی ــكونی ب ــدهای مس واح
ـــا دو خـــانوار؛  واحـــدهای مســـكونی ب
 واحدهای مسكونی با سه و بیشتر خانوار

 وضــــع
 ییزناشو

ــت  ــز ازدواج  50جمعی ــاله و بیشــتر هرگ س
ــرده ــل؛ -نك ــالخ؛  همســریبک ــر ط ــر اث ب

 بر اثر فوت همسر و دارای همسر همسریب

   ساله و بیشتر؛ بیكار؛ محصل 10شاغالن  اشتغال زنان

 

 محدوده مورد مطالعه
جهـان  خـت فرهنگـیاصفهان شهر علم، هنر، دانش، پایتخت شهر خالخ ایران، پایتخت شهر دوستدار کودك ایران، پایت

 از پـس انایر پرجمعیت شــهر ســومین اصفهــان . شــهرآیدترین شهرهای ایران به شمار میاسالم و یكی از تاریخی

 شـمار بـه آسـیا باختر پرجمعیت شهر نهمین و جهان پرجمعیت شــهر پنجمین و شــصت و صدیک و مشــهد و تهران

هـا و رخـورداری از قابلیتاین شهر بـا ب .اســت خاورمیانــه پرجمعیت شهر جهانی چهاردهمین نیز شهر اصفهان. آیدمی

ساخت باارزش ملی و فراملـی از اهمیـت راهبـردی در ایـران های تاریخی، طبیعی و انسانهای گردشگری در زمینهاذبهج

سـال در  15ر از سال گذشته، سهم گروه سنی کمتـ 30(. بر اساس آمارهای جمعیتی، طی 2 شمارهشكل است )برخوردار 

سالمند نسبت به  ، جمعیت1403رابر شده است؛ در سال سال، دو ب 65این شهر نصف شده است؛ سهم گروه سنی بیش از 

 هزار نفر خواهد رسید. 650معادل  8/3، به میزان 1395سال 

 

 
 اصفهان. موقعیت جغرافیایی شهرستان 1شکل شماره 

 

قلـب کیلومترمربع و برخورداری از جمعیتی بیش از دو میلیون نفـر در  550بر افزون بر این، شهر اصفهان با مساحتی بالغ

درصـد  40درصد از وسعت کل استان را به خـود اختصـاص داده کـه حـدود  5/0شده است. این شهر در حالی ایران واقع

ای اسـت کـه گونـه(. اهمیـت شـهر اصـفهان به3 شـمارهشـكل اسـت )شـده جمعیت استان اصفهان در این شـهر واقع

ندان ساکن اصفهان باشد باید بخشی از نیـاز شـهروندان کننده نیازهای شهروینتأمهای آن عالوه بر اینكه باید زیرساخت

 کیلومتری مانند نیازهای سالمت و درمان، خرید، تحصیل و تفریح را نیز تأمین نماید. شـهر 50شهرهای اطراف تا شعاع 
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محلـه اسـت. ایـن  198منطقـه و  15( دارای 1395آخرین مستندات )سرشماری نفوس و مسكن سال  بر اساس اصفهان

های موازی آن، تأثیر پذیرفته است. ازجملـه عـوارض های زاگرس و شانهکوهعوامل کلیدی مانند توپوگرافی رشته شهر از

رود و ارتفاعات اطراف شهر مانند کوه صفه با ارتفاع زاینده رودخانهشرقی  -توان به امتداد غربیطبیعی موجود در شهر می

های گیری محلـهیر این عوامل، از جنوب به شمال بوده و اساس شكلشهر، تحت تأث توسعهمتر اشاره کرد. جهات  2232

 اولیه، مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه است.

 

 هاافتهبحث و ی
ی قطـبش اجتمـاعی بنـدبخـش پهنه دودر  قیتحق یهاافتهیو منطقه موردمطالعه،  پژوهش پس از مشخص شدن روش

های ؤلفـهماولین عاملی کـه در بخـش  شود.ارائه می لیل فضاییتحو  های اجتماعیشهر اصفهان بر اساس شاخصکالن

ی مسـكون واحـد در خـانواروجـه بـه تعـداد شهر اصفهان با تهای کالناجتماعی به بررسی آن پرداخته شد وضعیت محله

و  194/0های دو خانوار و بیشتر در واحد مسكونی و یک خانوار در واحد مسكونی به ترتیب باشد، ضریب تأثیر شاخصمی

 31ای کیفیـت مناسـب، درصـد( دار 94/10محلـه ) 21دهد کـه نشان می TOPSISاست. نتایج حاصل از مدل  806/0

 69/29محلـه ) 57، درصد( در وضعیت متوس  25/31محله ) 60درصد( دارای کیفیت نسبتاً مناسب، تعداد  15/16محله )

شـهر اصـفهان در های کالندرصـد از کـل محلـه 98/11 محله معادل 23درصد( در وضعیت نسبتاً نامناسب و درنهایت 

سـاالن، عـالی، های سواد متشـكل از سـوادآموزی بزرگوضعیت نامناسبی قرار دارند. افزون بر این، ضریب تأثیر شاخص

 071/0، 121/0، 168/0، 179/0، 393/0، 058/0سواد به ترتیب معـادل دانشگاهی، متوسطه، راهنمایی، ابتدایی و بیپیش

 19/17محلـه ) 33که  آن است دهندهنشان TOPSISهای سواد با استفاده از مدل است. نتایج حاصل از شاخص 01/0 و

درصـد( در  96/33)محلـه  46درصد( دارای کیفیت نسبتاً مناسب، تعـداد  31/20محله ) 39درصد( دارای کیفیت مناسب، 

در  درصـد 02/13محلـه معـادل  25ناسـب و درنهایـت درصد( در وضعیت نسبتاً نام 52/25محله ) 49وضعیت متوس  و 

ی و مسـكون واحد در وارخانهای تعداد ، وزن شاخص2 شمارهار دارند. در جدول شهر اصفهان در وضعیت نامناسبی قرکالن

ی و ونمسـك واحد در خانوارهای تعداد بندی قطبش اجتماعی ازلحاظ شاخص، پهنه4 شمارهشده است. در شكل بیان سواد

 شده است.شهر اصفهان نشان دادهد در کالنسوا

 

 AHPبر اساس  ی و سوادمسکون واحد در خانوارهای تعداد وزن شاخص .2 شماره جدول

 یک خانوار در واحد مسكونی دو خانوار و بیشتر در واحد مسكونی شاخص

 در خانوارتعداد 
 یمسكون واحد

 806/0 194/0 ثیرأضریب ت

CR 0 

سوادآموزی  شاخص
 ساالنگبزر

 سوادبی ابتدایی راهنمایی متوسطه دانشگاهیپیش عالی

 01/0 071/0 121/0 168/0 179/0 393/0 058/0 ثیرأضریب ت سواد

CR 026/0 
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 سواد ی و مسکون واحد در خانواری هاشاخصشهر اصفهان ازلحاظ های کالنبندی محلهپهنه .4 شماره شکل

 

رنشـده بـه یگر، خارج از کشور و اظهامل همین شهر یا آبادی، شهر دیگر، آبادی دهای محل تولد شاضریب تأثیر شاخص

های اخصشـدر خصـوص  TOPSISاست. نتایج حاصل از مـدل  043/0و  072/0، 167/0، 37/0، 348/0ترتیب برابر با 

 79/19محلـه ) 38درصد( دارای کیفیت مناسـب،  79/19محله ) 38شهر اصفهان نشانگر آن است که محل تولد در کالن

 ردرصـد( د 83/20محلـه ) 40درصد( در وضـعیت متوسـ  و  35/21محله ) 41درصد( دارای کیفیت نسبتاً مناسب، تعداد 

تـأثیر  همچنین ضـریب درصد در وضعیت نامناسبی قرار دارند. 23/18محله معادل  35وضعیت نسبتاً نامناسب و درنهایت 

همسـر بـر اثـر طـالخ، کـل، بی-؛ هرگـز ازدواج نكـردهاله و بیشـترس 50های وضع زناشویی مشتمل بر جمعیت شاخص

صـل از مـدل است. نتـایج حا 57/0و  267/0، 12/0، 043/0همسر بر اثر فوت همسر و دارای همسر به ترتیب برابر با بی

TOPSIS درصد(، دارای  98/11محله ) 23ه کشهر اصفهان نشانگر آن است النکهای زناشویی در در خصوص شاخص

( در وضعیت متوس ، درصد 83/20محله ) 40درصد( دارای کیفیت نسبتاً مناسب، تعداد  52/25محله ) 49کیفیت مناسب، 

ضعیت نامناسبی قـرار درصد در و 10/15محله معادل  29درصد(، در وضعیت نسبتاً نامناسب و درنهایت  56/26محله ) 51

شـتر بـه سـاله و بی 10و شـاغالن  متشكل از محصـل، بیكـار نانهای اشتغال زدارند. افزون بر این، ضریب تأثیر شاخص

های اشـتغال زنـان در در خصوص شاخص TOPSISاست. نتایج حاصل از مدل  761/0و  046/0، 193/0ترتیب برابر با 

درصـد( دارای  35/21محلـه ) 41 ( دارای کیفیت مناسب،درصد 3/19محله ) 37شهر اصفهان نمایانگر آن است که کالن

ر وضـعیت نسـبتاً درصـد( د 96/23محلـه ) 46درصد( در وضعیت متوسـ ،  79/19محله ) 38ت نسبتاً مناسب، تعداد کیفی

 های، وزن شـاخص3 شمارهدرصد در وضعیت نامناسبی قرار دارند. در جدول  63/15محله معادل  30نامناسب و درنهایت 

بنـدی قطـبش اجتمـاعی ازلحـاظ ، پهنه5 شـمارهشـده اسـت. در شـكل محل تولد، وضع زناشویی و اشـتغال زنـان بیان

 شده است.شان دادهشهر اصفهان نهای محل تولد، وضع زناشویی و اشتغال زنان در کالنشاخص
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 AHPغال زنان بر اساس های محل تولد، وضع زناشویی و اشت. وزن شاخص3 شماره جدول

خارج از  اظهارنشده شاخص
 کشور

ا همین شهر ی شهر دیگر آبادی دیگر
 آبادی

 348/0 37/0 167/0 072/0 043/0 ثیرأضریب ت محل تولید

CR 02/0 

ساله و بیشتر  50جمعیت  شاخص
 لک-هرگز ازدواج نكرده

 بر همسربی

 طالخ اثر

همسر بر اثر بی
 فوت همسر

 دارای همسر

ـــــــع  وض
 زناشویی

 57/0 267/0 12/0 043/0 ثیرأضریب ت

CR 01/0 

 ساله و بیشتر 10شاغالن  بیكار محصل شاخص

اشـــــتغال 
 زنان

 761/0 046/0 193/0 ثیرأتضریب 

CR 0 

 

 
 ان زنهای محل تولد، زناشویی و اشتغال شهر اصفهان ازلحاظ شاخصهای کالنبندی محلهپهنه .5 شماره شکل

 

آن  دهدهننشانشهر اصفهان های کالنهای اجتماعی در محلهدر خصوص تلفیق شاخص TOPSISنتایج حاصل از مدل 

 46درصد( دارای کیفیت نسبتاً مناسـب، تعـداد  69/29محله ) 57درصد( دارای کیفیت مناسب،  5/12محله ) 24است که 

محله معـادل  25درصد( در وضعیت نسبتاً نامناسب و درنهایت  8/20محله ) 40درصد( در وضعیت متوس ،  96/23محله )

شهر اصفهان در حالت متوس  و نامطلوب قـرار ی کالنهامحله، بیشتر بنابراین درصد در وضعیت نامناسبی قرار دارند. 13

وضـعیت نامناسـب در سـطح  دهندهنشـانباشـد و ایـن های مطلـوب میهای نامطلوب بیش از محلهدارند و تعداد محله

ها شـهر اصـفهان بـر اسـاس تلفیـق شـاخصهای کالن، وضعیت محله4 شمارهدر جدول  های شهر اصفهان است.محله

 شده است.بیان
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 های اجتماعیشهر اصفهان با توجه به تلفیق شاخصهای کالنمحله تیوضع. 4 شماره جدول

 امتیاز محله منطقه رتبه امتیاز محله منطقه رتبه امتیاز محله منطقه رتبه

1 1 1 793183/0 65 7 3 7241/0 129 9 9 6991/0 

2 1 4 782895/0 66 10 4 7237/0 130 9 10 6978/0 

3 1 7 781626/0 67 12 6 7237/0 131 8 1 6971/0 

4 2 3 778012/0 68 1 9 7236/0 132 4 5 6962/0 

5 1 3 776978/0 69 7 1 7232/0 133 9 4 6957/0 

6 4 16 774785/0 70 2 4 7231/0 134 14 6 6957/0 

7 2 5 771979/0 71 5 10 7227/0 135 9 13 6954/0 

8 1 2 770353/0 72 3 14 7224/0 136 1 11 6953/0 

9 1 5 767145/0 73 7 6 7222/0 137 9 11 6943/0 

10 1 6 766957/0 74 10 12 7222/0 138 13 10 694/0 

11 4 8 761832/0 75 5 5 7218/0 139 14 2 6939/0 

12 5 1 758431/0 76 12 6 7215/0 140 9 12 6933/0 

13 6 6 757749/0 77 13 7 7212/0 141 5 2 6928/0 

14 3 9 757442/0 78 4 11 721/0 142 6 2 6919/0 

15 12 4 7565/0 79 6 8 7208/0 143 9 7 6919/0 

16 3 1 755058/0 80 8 12 7206/0 144 10 11 6912/0 

17 2 8 75387/0 81 2 9 7203/0 145 10 10 6906/0 

18 3 6 753412/0 82 5 9 7198/0 146 14 10 6901/0 

19 8 3 753257/0 83 13 9 7186/0 147 9 5 6887/0 

20 6 11 7526/0 84 10 2 718/0 148 8 4 6884/0 

21 4 7 752562/0 85 8 9 7166/0 149 14 3 6882/0 

22 3 4 752472/0 86 10 1 7163/0 150 6 9 6873/0 

23 3 3 750802/0 87 12 5 7162/0 151 9 2 6857/0 

24 12 10 750662/0 88 8 2 7159/0 152 11 3 6855/0 

25 4 9 74933/0 89 13 14 7159/0 153 15 9 6849/0 

26 6 5 748674/0 90 5 11 7156/0 154 10 9 6843/0 

27 3 7 747805/0 91 7 7 7155/0 155 14 8 6835/0 

28 5 6 747495/0 92 7 4 7145/0 156 11 6 682/0 

29 3 2 74487/0 93 8 8 7137/0 157 11 5 6756/0 

30 1 10 744517/0 94 10 5 7135/0 158 14 7 6746/0 

31 3 5 744396/0 95 9 8 7133/0 159 6 12 6732/0 

32 3 11 744209/0 96 10 17 7133/0 160 9 1 6731/0 

33 2 2 743747/0 97 13 2 7132/0 161 11 4 6727/0 

34 1 8 743125/0 98 10 3 7131/0 162 10 16 6707/0 

35 4 2 743112/0 99 9 13 7131/0 163 9 3 6661/0 

36 12 2 74056/0 100 7 8 7125/0 164 12 1 6649/0 

37 6 10 740264/0 101 4 13 7117/0 165 12 8 6591/0 

38 4 6 738059/0 102 7 11 7115/0 166 10 15 6527/0 

39 2 1 736758/0 103 4 14 7104/0 167 11 1 6517/0 

40 13 8 735864/0 104 8 15 7095/0 168 15 1 5216/0 

41 12 9 735602/0 105 14 1 709/0 169 15 6 5204/0 

42 4 10 735237/0 106 10 8 7089/0 170 14 11 5127/0 

43 3 12 734386/0 107 7 12 7089/0 171 15 14 5102/0 

44 2 7 733993/0 108 8 11 7086/0 172 15 2 5043/0 

45 13 3 733381/0 109 14 5 7079/0 173 15 8 5005/0 

46 6 7 732341/0 110 8 6 7077/0 174 15 10 4985/0 
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47 3 10 73209/0 111 10 13 7077/0 175 6 1 4982/0 

48 4 1 732052/0 112 13 5 7075/0 176 15 3 4942/0 

49 7 9 729497/0 113 13 1 707/0 177 15 20 4939/0 

50 8 14 729136/0 114 5 8 707/0 178 15 4 4928/0 

51 5 7 728375/0 115 9 6 7067/0 179 15 7 4916/0 

52 10 6 728338/0 116 11 2 7066/0 180 15 15 4895/0 

53 5 3 727904/0 117 3 13 7065/0 181 15 5 4871/0 

54 8 5 72753/0 118 13 6 705/0 182 15 17 4854/0 

55 4 3 72719/0 119 8 10 7041/0 183 15 9 4817/0 

56 4 15 7269/0 120 14 4 7037/0 184 15 22 48/0 

57 7 2 7263/0 121 6 4 7037/0 185 12 12 4774/0 

58 12 3 72624/0 122 6 3 7036/0 186 15 11 477/0 

59 3 8 72594/0 123 8 7 703/0 187 15 12 4767/0 

60 8 17 72525/0 124 10 14 7026/0 188 15 13 4699/0 

61 4 4 72494/0 125 7 10 7025/0 189 15 21 4671/0 

62 8 16 72461/0 126 2 6 7022/0 190 15 16 4589/0 

63 5 4 7243/0 127 4 12 7003/0 191 15 18 3476/0 

64 10 7 72407/0 128 7 5 6998/0 192 15 19 3196/0 

 

ینـه زمشده اسـت. در استفاده Getis-Ord Giشهر اصفهان از مدل برای تحلیل فضایی الگوی قطبش اجتماعی در کالن

های های باالتر از میانگین در مرکز و تا حـدودی در شـمال شـهر و محلـههای دارای ارزشهای اجتماعی، محلهشاخص

بنـدی قطـبش اجتمـاعی در ، پهنه6 شمارهاند. در شكل شهر اصفهان قرارگرفته تر از میانگین در شرخدارای ارزش پایین

ای گونـهشده است، بههای قطبش اجتماعی ارائهاست. همچنین خوشه شدهشهر اصفهان نشان دادههای کالنسطح محله

 شده است.مطلوب و نامطلوب نمایش داده هایکه خوشه

 

 
 های قطبش اجتماعیهای اجتماعی و تعیین خوشهاظ تلفیق شاخصشهر اصفهان ازلحهای کالنبندی محلهپهنه .6 شماره شکل
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 ی ریگجهینت
یی، محـل زناشـوشهر اصفهان متشكل از اشتغال زنان، وضع ش قطبش اجتماعی در کالنهای سنجضریب تأثیر شاخص

ها برابر با کل آن CRو  254/0و  299/0، 134/0، 166/0، 147/0تولد، سواد و خانوار در واحد مسكونی به ترتیب برابر با 

ی، اشتغال زنان و محل تولـد بیشـترین یزناشوی، وضع های سواد، خانوار در واحد مسكونترتیب، شاخصایناست. به 01/0

های درصـد محلـه 33شهر اصفهان دارند. بر اسـاس نتـایج پـژوهش حاضـر، حـدود تأثیر را بر قطبش اجتماعی در کالن

های این شهر متوس  درصد محله 55های اجتماعی، وضعیت نامناسبی دارند و بیش از شهر اصفهان ازلحاظ شاخصکالن

ست کـه درنهایـت اجه شده اراین، این شهر با نوعی تمایز اجتماعی، افتراخ اجتماعی و دوگانگی موو نامناسب هستند. بناب

صـورت فضـایی خـود را نشـان داده اسـت. در صورت قطبش اجتماعی نمایان شده است. درواقع، قطـبش اجتمـاعی بهبه

امتعـادل و مـاعی و بـه معنـای توزیـع نماد جغرافیایی نـابرابری و افتـراخ اجتنعنوان تجلی و حقیقت، قطبش اجتماعی به

های فضایی باشد. چنان چه نتایج حاصل از تحلیلشهر اصفهان میهای اجتماعی در کالنای از شاخصنامتوازن مجموعه

های اجتماعی وضـعیت مطلـوبی گذارد. درواقع مرکز و بخشی از شمال شهر اصفهان ازلحاظ شاخصبر این امر صحه می

اضـر بـا های شرخ قرارگرفته است کـه در وضـعیت نامناسـبی قـرار دارنـد. نتـایج پـژوهش حن، محلهدارند و در مقابل آ

( و 2018) ینكـیارزوپادیـایی و (، موک2013همكـاران )های السـتیگ و مطابقت دارد. چنان چه نتایج پژوهش ٔ یشینهپ

 جغرافیـایی و قطـبش اجتمـاعی، شـكاف(، وجود نابرابری اجتماعی، تمایز و افتراخ فضایی و 2014همكاران )و  یزیطارم

ا تأیید نموده رو مالزی  اجتماعی در شهرهای آمریكای التین ازجمله برزیل، آرژانتین و مكزیک و شهرهای آسیا نظیر هند

اران همكـصـفرلویی و  ( و1394) یبابـاگل(، لطیفـی و 1396) یکالنتـرهای غالمی پور و طور نتایج پژوهشاست. همین

تحـت تـأثیر  گی و نابرابری فضایی در شـهرهای ماهشـهر، تهـران و ارومیـه صـحه گـذارده اسـت کـه( بر دوگان1393)

داری به وقوع پیوسته است. افزون بر این، در راستای بهبود وضعیت های اقتصادی دولت با محوریت نظام سرمایهسیاست

هـا در رونـد ندان و دخالـت دادن آنادهایی مشتمل بر افزایش مشارکت عمومی شهروشهر اصفهان پیشنهاجتماعی کالن

های تشویقی از جانب دولـت و شـهرداری اصـفهان جهـت ها و بستهیم سازی، در نظر گرفتن مشوختصمگیری و تصمیم

التحصـیل وکار بـرای دختـران و زنـان فارغل توسـعه کسـبتـدوین مـدسازی و ارتقاء کیفیت واحدهای مسكونی؛ مقاوم

های در محلـه نرای نوکاران و کارآفرینابتهیه و تدوین الیحه معافیت بیمه و مالیات دار؛ های غیر برخورمحله دانشگاهی

و  خصوص ارتقاء سـواد اینترنتـیهای فقیر بههای آموزشی برای ارتقاء سواد جوانان و زنان در محلهمحروم؛ برگزاری دوره

 گردد.ازی؛ ارائه میها با مشاغل مرتب  با فضای مجآشنایی آن

 

 ر و تشکرتقدی
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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