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   دار مکاتبات ی عهده نویسنده * 
  .۱۳۹۹٫۱۲٫۱۳ پذیرش:، ۱۳۹۹٫۳٫۱۴ دریافت:

 
 

  شناسی گزینی فضایی در جمعیت مروری بر جدایی

    ٭،†و رسول صادقی ‡، حمیدرضا ربیعی دستجردی،*†نورالدین فراش
  دانشگاه تهران  †
  دانشگاه ملی ایرلند ‡
 مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور ٭

و فراینـدهای جمعیتـی ذاتـًا یـک نـوع  بـوده شناسی جمعیت ذاتی جزء فضا همواره .چکیده
ــانی ــی فضــایی و جــداییبازشناســی اهمیــت فضــا فضــایی هســتند.  -فعالیــت زم در گزین

ــل ــتهــای  تحلی ــقشناســیجمعی ــا و ســمت، اف ــدی در ه ــتوســوهای جدی  و شناســیجمعی
بــه توزیــع  گزینــی فضــاییجــدایی .هــای مفهــومی و تحلیلــی آن پدیــد آورده اســتچــارچوب

ها و یا توزیع هر گونه عناصر معین دیگر در فضا  ها، فعالیت های اجتماعی، زیرساخت گروه
خـدمات مختلـف  بـه آنهـا دسترسینحوه  و ،یجمعیت های مختلفاشاره دارد. با وجود گروه

مرتبط بـا تحلیـل ای تاکنون مطالعهو خدمات بهداشتی در ایران، شهری، اشتغال، آموزش، 
شناســی انجــام نشــده اســت. روش مطالعــه مقالــه، مــرور گزینــی فضــایی در جمعیــتجــدایی
تواند به عنوان یـک  های فضایی، مینتایج مطالعه نشان داد تجزیه و تحلیلمند است.  نظام

ای باشـد. حتـی اینکـه رشـتهمکان پرورش بالقوه برای علوم اجتماعی نوین و تحقیقات بـین
دهـد، وابسـته بـه بسـتر از گذارهای جمعیتی پاسـخ مـیچگونه یک جامعه معین به هر یک 

های نوظهور علـوم فضـایی، کاربرد زمینه فضایی و مکانی است که در آن جامعه وجود دارد.
دهـد شناسی به ما این امکـان را مـیگزینی فضایی و آمارهای فضایی در علم جمعیت جدایی

، مهـــاجرت، ســـالمت و شـــناختی (ازدواج، بـــاروریتـــا تغییـــرات در رفتارهـــای جمعیـــت
  ومیر) را در بستر فضا تحلیل کنیم. مرگ
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گزینی فضایی، باروری، مهاجرت، سـالمت شناسی فضایی، جداییجمعیت :واژگان کلیدی
  و میر.و مرگ

  مقدمه و بیان مسئله -۱
شناسی ابعاد متفاوتی از رفتارهای انسانی در بسـترها و شناسی و جمعیتامروزه در جامعه

. امروزه طیف وسیعی از مفـاهیم و ]۲۹[گیرد متفاوت شهر مورد مطالعه قرار میهای محلّه
ها در بستر فضـا را فـراهم مندی به بررسی آناند که عالقهفنون در علوم اجتماعی رشد کرده

شناسی کنند که فضا همواره جزء ذاتی جمعیتکرده است. برخی از اندیشمندان استدالل می
اگرچـه بررسـی  ].۵۵[ فضـایی اسـت -ذاتاً یک نوع فعالیت زمـانیتحرک جمعیت بوده و 
های جمعیتی در فضا دارای یک سنت طوالنی در مطالعـات جمعیتـی بـین کشـورها، میزان

تجزیه و تحلیـل الگوهـای فضـایی در  ۱۹۵۰باشد، اما تا دهه مناطق و نواحی گوناگون می
از دو موضـوع  دلیـل نگرانـیشـد. ایـن وضـعیت بـه مطالعات جمعیتی به ندرت انجام مـی

شناسی بلکـه در مغالطه محیطی و مشکل واحد فضایی اصالح شده بود. نه تنها در جمعیت
عنـوان واحـد سراسر علوم اجتماعی یک گذار از تکیه بر تراکم فضایی بـه تمرکـز بـر فـرد بـه

 ]۴۵[و  ]۴۴[در برخـی مطالعـات نظیـر . در واقع فقـط ]۵۳[ اصلی تحلیل صورت گرفت
شناسـی فضـایی در ردپای جمعیت ]۴۳[ای و مطالعه شناسی ریاضی چندمنطقهجمعیت در

یـک شـکوفایی پژوهشـی در  ۱۹۹۰شناسی کالسیک باقی ماند. بعد از آن تا دهـه جمعیت
-رشته جغرافیای جمعیت به وجود آمد. در حالی که فضا ممکن بود از دایره واژگان جمعیت

عنـوان هـای مهـاجرتی (بـهبا کـار در زمینـه کـاوش شناسی ناپدید شود، جغرافیای جمعیت
) و ارتبـاط بـین فضـا و زمـان ]۵۷[گزینـی فضـایی (از جملـه )، جـدایی]۱۵[، ]۱۳[مثال 

ایم شناسی فضایی بوده). در دهه گذشته شاهد عالقه به جمعیت]۱۲[( ) رونق گرفت]۴۰[(
به اوج خـود رسـید.  ۲۰۱۳در سال » شناسی فضاییجمعیت«ی و این عالقه با چاپ مجله

توان بـه در دسـترس بـودن شناسی را میمندی مجدد به فضا در جمعیتبخشی از این عالقه
 ۱افزارهایی مثل سیستم اطالعات جغرافیـاییهای جغرافیایی در حال رشد و توسعه نرمداده

  ها دانست.برای ذخیره و دستکاری داده
ارتباط  یار گرفتن عناصر فضایی و نحوهاستقرار اسـت. ترتیب قر یفضا، سیمایی از الگو 

معـین جغرافیـایی در رابطـه بـا  یارتبـاطی در عرصـه یـا حـوزه یآنها در چارچوب محورهـا
 گزینـی. جـدایی]۱۸[ دهـدهمدیگر، ساختار فضایی یا نظام محیطی یک مکان را شکل می
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ابه اسـت؛ فضایی، در معنای عام، مربوط به تراکم فضایی افرادی با وضعیت اجتماعی مش
ها با دیگران چه چیزی باشد. این مفهوم های تفاوت اجتماعی آنصرف نظر از اینکه مالک
هـای اجتمـاعی دارد، و اشـکال مختلفـی در سـطح ها و نـابرابریارتباطی پیچیده با تفاوت

ــروه ــی و در گ ــو و جزئ ــی گت ــل آن یعن ــی و کام ــکال افراط ــا اش ــاص ت ــاعی خ ــای اجتم ه
هـای نـژادی/  توان با عنوان زیر گروههای جمعیتی را میگروه). ]۴۷[گزینی دارد ( فراجدایی

قومی، وضـعیت اجتمـاعی اقتصـادی، تحصـیالت ، جنسـیت و سـن تعریـف کـرد، فضـای 
ـ جغرافیایی مانند شـهر، اسـتان، منطقـه شـهرداری، تواند یک فضای اجتماعیاجتماعی می

ار باشـد. در واقـع تمـایزات اقتصـادی ماننـد کـار و بـاز -مدرسه یـا یـک فضـای اجتمـاعی
ـ فضایی جدیـد بـر اسـاس عوامـل گونـاگون همچـون سـاختار جمعیتـی، وضـعیت اجتماعی

-اشتغال، سطح تحصیالت و سطح درآمد، موجب به وجود آمدن الگوهای خـاص و خوشـه
 ].۲۸[اند های مختلف و متفاوتی در شهر نسبت به گذشته شده

هـای فعالیـت ].۲۷[ هـا اسـتمهم در نـابرابری گزینی فضایی محالت یکی از عواملجدایی
گزینی ابزار اساسی برای ارزیابی برابری و عدالت اجتماعی است و الگوهای پیچیده جدایی

کننـد. ایـن اقـدامات بـه مـا امکـان مقایسـه هـای واحـد توصـیف مـیساختاری را با کمیت
گزینی فضایی دارای جداییدهد. ها با گذشت زمان یا بین فضاهای مسکونی را مینابرابری

هـای  مختلـف جمعیتـی بـا  و تعـامالت بـین گروه اهمیت است، زیـرا مربـوط بـه مجـاورت
هـای ها و سطوح مختلف دسترسی است؛ مانند مراکز درمانی و بیمارستانها، فرصتویژگی

هـای قبلـی و شغلی، انواع مختلف مدارس، بازارهای کـار، میـرگ و میـر نـوزدان، بیمـاری
سرمایه فرهنگی متناسب با سطوح مختلـف تحصـیالت، ازدواج، بـاروری، تجـرد،  عروقی،

هـا، آلـودگی، خشـونت، همسری، مسائل زیست محیطـی و اجتمـاعی ماننـد مسـمومیت بی
  ). ]۴۲[و  ]۱۶[میزان جرم و جنایت (

گزینی اجتمـاعی در حـوزه مطالعـات شـهری، نحـوه تأثیرپـذیری بسیاری از مطالعات جدایی
های فضایی شـهرها گزینی اجتماعی و توسعه شهری یا به معنای دیگر ویژگیاییمتقابل جد

های فضایی، مطالعات عدالتیها و بیکنند. با توجه به ابعاد گوناگون نابرابریرا بررسی می
هـای درآمـدی نیسـتند، بلکـه رشـد جمعیـت، گزینی تنها به دنبال انعکـاس نـابرابریجدایی

مات مختلــف شـهری، مـرگ و میـر، ازدواج، خـانواده، تولیــد توزیـع فقـر، دسترسـی بـه خـد
هـای تحصـیلی، شـغلی، مهـاجر، قـومی و مـذهبی را نیـز اشتغال، آموزش، نحوه توزیع گروه

هـای مختلـف جمعیتـی و نحـوه دسترسـی بـه خـدمات با وجود گـروه ].۲۸[ کنندبررسی می
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ــ ــغلی، در ای ــتی، و ش ــدمات بهداش ـــوزش، خ ــتغال، آمـ ــهری، اش ــف ش ــاکنون مختل ران، ت
شناسـی صـورت نپذیرفتـه گزینـی فضـایی در جمعیـتای با هـدف فراتحلیـل جـدایی مطالعه

هـای انـداز جـامع در زمینـه فضـایی در کنـار سـایر حـوزهاست. در صورتی که با اتخاذ چشم
های جدیدتری را برای همگان به اشتراک شناسی، این رشته موضوعات و توانمندیجمعیت

هـای گزینـی فضـایی در حـوزهاینـرو، مقالـه حاضـر بـه مـرور مطالعـات جـداییگذارد. از می
  پردازد.شناسی میمختلف جمعیت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق -۲
گزینی وجـود دارد: رویکـرد به طور کلی دو رویکرد نظری در تجزیه وتحلیل الگوهای جدایی

ارزیـابی عمـومی الگوهـای گـردد، شـامل های آن به مکتب شیکاگو بر مینخست، که ریشه
شود که بر مبنای تعداد محدودی شاخص است کـه بـا یـک مقـدار عـددی، گزینی میجدایی

هـا را تر و یا در رابطه بـا سـایر گـروه(نا)برابری در توزیع یک گروه در یک جمعیت گسترده
کیــد مــیبررســی مــی کنــد و کنــد. رویکــرد دوم کــه جدیــدتر اســت، بــر الگوهــای محلــی تــأ 

گزینـی از به عبارت دیگر مطالعات جـدایی .تری دارندهای عمومی نقش کم اهمیت شاخص
شــود؛ بــه طــوری کــه نحــوه توزیــع ایــن منظــر فضــایی و در گســتره کالنشــهرها بررســی مــی

  .های اجتماعی نیز مطرح است نابرابری
که گزینی اجتماعی ـ فضایی آن است گزینی با جداییدر واقع تفاوت مطالعه عمومی جدایی

هـای محـروم و یـا نخبـه، بنـدی اجتمـاعی، بـه خصـوص در تشـکیل گـروهافزایش در طبقـه
و موقعیت اجتماعی و تمایل به حفظ  .گزینی فضایی داردبازتاب فضایی در افزایش جدایی

بنـدی سـکونتی و تمـایزات فضـایی در محـیط سبک زندگی یا هویت گـروه، موجـب خوشـه
فضــایی شــامل مطالعــه   گزینــی اجتمــاعیجــدایی بنــابراین بررســی ].۵۰[ شــودشــهری مــی

هـای اجتمـاعی مختلـف و همچنـین تـأثیر ایـن فرآینـدها بـر گزینـی گـروهفرآیندهای جـدایی
گزینـی عمـومی فضاهای زندگی و کیفیت آنهاست و از این منظر بـا مطالعـه صـرف جـدایی

  ].۳۵[دارد تفاوت
ه از آن با عنوان هجـوم و تـوالی گیرد کجدایی گزینی در اکثر مواقع طی مراحلی صورت می

  شود و به طور خالصه عبارت است از:اکولوژیکی یاد می
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هایی که از نظر قومی، نـژادی، نفوذ: در این مرحله تعداد معدودی از افراد و خانواده .۱
 .شوندای از شهر میهایی دارند وارد منطقهمذهبی و زبانی با اکثریت مردم تفاوت

ای از ها و افراد همان گروه، بـه منطقـهتعداد زیادی از خانوادههجوم: در این مرحله  .۲
هــای همــان گــروه ی تعــداد معــدودی از افــراد و خــانوادهشــهر کــه از قبــل بــه وســیله

 .شوندشده است، وارد میاشغال
ی اشــغال شــده، بــه ی مهــاجرت و اقامــت در منطقــهتثبیــت: در ایــن مرحلــه ادامــه .۳

یـابی دائمـی یـک شـهر حالـت تثبیـت و مکـان ی کوچک مهاجمین در داخـلجامعه
  بخشد. می

شود بلکـه روزبـه روز های مهاجم نه تنها تثبیت میتراکم و توده شدن: میزان خانواده .٤
شود؛ بنابراین انتخاب محل سکونت در یک محیط یا محله به تعداد آنها اضافه می

ل موثر را شـامل توان این عوامگیرد که میشهری توسط عواملی تحت تأثیر قرار می
موارد زیر دانست: سن سرپرست خانواده، ابعاد خانواده، مالکیت واحـد مسـکونی، 

هـای سـاکن در میزان تحصیالت، منزلت اجتمـاعی خـانواده در مقایسـه بـا خـانواده
هـای آینـده، میـزان محله، احساس پیشـرفت اجتمـاعی سرپرسـت خـانواده در سـال

 سبت به منطقه مسکونی. گرایش به مسکن فعلی و میزان عالقه ن
شده در شهرهای بزرگ چند عامل در ساخت الگوهای حال بر اساس مطالعات انجامبا این

  ].۶[ فضایی دخالت دارند
 .بخشدپایگاه اجتماعی اقتصادی که شکل قطاعی به شهر می .۱
 .شودای شهر میگیری منطقهپایگاه خانوادگی: باعث شکل .۲
دهـد کـه هـر خوشـه متعلـق بـه یـک قـوم ای مـیپایگاه قومی: به شهرها شکل هسته .۳

  .باشد می
تواند به ایجاد الگوی موزاییکی شـهر بافت موزاییکی: هر یک از سه الگوی فوق می .٤

  .کمک کند
گزینـی اجتمـاعی های تاریخی عوامل گوناگونی در جداییمطالعات نشان می دهد طی دوره

ــوده ــذار ب ــد. جــدول در شــهرها تاثیرگ ــده ۱ان ــر  یدر بردارن ــوثر ب ــی و عوامــل م شــرایط کل
  های مختلف تاریخی است.گزینی در شهرها طی دوره جدایی
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  های تاریخیگزینی فضایی شهرها در طی دورهعوامل موثر بر جدایی -۱جدول 
مقیاس   گزینیعامل اصلی جدایی  شرایط کلی  دوره

  نمونه  گزینی جدایی

  همگنی جمعیت شهرها  قبل از مدرنیسم
ها، محله محله یهودی  محله و ناحیه  مذهب و دین  (جمعیت بومی)

  هازرتشتی
اوایل دوره 
  مدرنیسم

شروع مهاجرت های 
ها، محله محله ترک  محله و ناحیه  قومیت و اجتماع و حرفه  گسترده به شهرها

  هامسگر
اواسط دوره 
  مدرنیسم

افزایش درآمد و رونق 
محله باالشهر و   محله و ناحیه  اقتصاد  سرمایه داری

  شهرپایین

  پست مدرنیسم
افزایش تعامالت جهانی، 
رونق شبکه جهانی، عصر 

  دیجیتالی

ای از عوامل مجموعه
گوناگون(دین، اقتصاد، 

  نوع تفکر ) و قومیت
بلوک، واحد 
  مسکونی

جوامع پراکنده و 
  ایحومه

  .۱۳۹۲منبع: امیرفخریان، 
  

ــه در جــدول  ــانطور ک ــل دوره مشــاهده مــی ۱هم ــوع شــود، در اوای ــا وق ــراه ب مدرنیســم هم
گزینی در شهرها کـه تـا قبـل از آن مبتنـی بـر های گسترده به شهرها، عامل جدایی مهاجرت
هـای قـومی و اجتمـاعی های دینی و مذهبی بوده است، جای خود را به عامـل گـروهویژگی
کنـد. همزمـان بـا رونـق ی مـدرن ادامـه پیـدا مـیدهد و چنین وضـعیتی تـا اواسـط دورهمی
گزینی فضایی تری را در جداییایه داری و افزایش درآمد، عامل اقتصادی نقش پررنگسرم

گزینی بوده که از کند. با این حال نکته مشترک در تمامی این دوران، مقیاس جداییایفا می
مدرنیسم همزمان با تغییـر و تحـوالت شود. در عصر پستسطح محله تا ناحیه را شامل می

تعامالت، رونق شبکه جهانی و ورود به عصر دیجیتال، از یـک سـو  صورت گرفته، افزایش
از نظر اجتماعی جوامع به شدت متکثر شده و از سـوی دیگـر بـه دلیـل عـدم وابسـتگی بـه 

گزینـی بیشـتر افـراد بـیش از پـیش فضای واقعی و تاکید بر فضای مجـازی، زمینـه جـدایی
  شود.فراهم می

  روش تحقیق -۳
لعات توصیفی است که بـا توجـه بـه روش اجـرا، مطالعـه مـرور پژوهش حاضر از نوع مطا

-یافتـهوجوی ساختمند، جستهای پیشین است. مرور نظاممند مطالعات و پژوهشنظام
شود. به این ترتیب، این ای است که براساس قوانین و اصول از پیش تعیین شده انجام می
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گزینـی جـداییدر زمینـه  ۲۰۰۲-۲۰۱۹مقاله، مروری بر مقـاالتی اسـت کـه در دوره زمـانی 
اند. بعد از جستجوی اولیه در منابع اطالعاتی، از شناسی پرداختههای جمعیتفضایی حوزه

مقالـه انتخـاب و مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد. در ایـن بررسـی،  ٤۰مقالـه تعـداد  ۱۰۲بین 
دی شـدند بنـومیر و سالمت طبقهباروری، ازدواج، مهاجرت، مرگمطالعات در چهار دسته 

الزم بـه ذکـر اسـت هـایی ارائـه شـد. و از طریق تجمیع اطالعات ارائه شده، تحلیل و تبیین
های مورد مطالعه در قالب نقشه و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی، نـرم پژوهش

  اند.انجام شده ۲گزینی جغرافیاییو تحلیل جدایی  GeoDaافزار 

  هایافته -۴
شـناختی تمرکـز بر درک بُعد فضـایی و مکـانی فرآینـدهای جمعیـت شناسی فضاییجمعیت

های مرجـع جغرافیـایی در مـورد جمعیـت و فرآینـدهای جمعیتـی بـه طـور دارد. امروزه داده
شناسان، جغرافیدانان، اقتصاددانان و دیگر در نتیجه، جمعیت ای در دسترس است.گسترده

تغییـرات جمعیـت در حـال بررسـی الگوهـای دانشمندان علـوم اجتمـاعی بـرای درک بهتـر 
افزارهـای ، نـرمهـای جغرافیـاییها هستند. استفاده از مفـاهیم مکـانی، دادهفضایی این داده

شناسـی مـرتبط تواند درک مـا را از مسـائل جمعیـتفضایی و روشهای تحلیلی فضایی، می
زینـی فضـایی در گبیشتر کند. مطالعه و بررسی مجموعه مقـاالت مـرتبط بـا فضـا و جـدایی

رغـم علـی دهـد و مطالعـه آنتواند چشم انداز نسبی در این زمینـه ارائـه شناسی میجمعیت
شناسی فضایی بـه خواننـده ها، نگاه نسبتا کاملی را در باب جمعیتجای خالی برخی حوزه

بـاروری، گزینـی فضـایی در مطالعـات منـد فضـا و جـداییارائه دهد. در ادامه به مرور نظام
  شود.دواج، مهاجرت، سالمت و مرگ و میر پرداخته میاز

  گزینی فضایی و باروری جدایی -۵
بـا تاکیـد بـر رونـد سـطوح کـالن یـا الگوهـای  ۳اکثر مطالعات موجود در مورد گذار باروری

اند. توجه بسیار کمی به تعامل بـین سطح خرد، کمتر بر روی فضای جغرافیایی متمرکز شده
ط متنوعی از جملـه موقعیـت جغرافیـایی شـده اسـت. مطالعـات خصوصیات فردی و شرای

در مطالعــه  ]۴۶[ ســلوتیانــد. گزینــی فضــایی پرداختــهانــدکی بــه بررســی بــاروری و جــدایی
گزینی فضــایی و تغییــرات بــاروری در آتــن بیــان کــرد افــراد در حومــه شــهر بــاروری  جــدایی
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ــه منــاطق مرکــزی و روســتاهای همجــوار دارنــد.  ــاالتری نســبت ب ــه رشــد ب در مراحــل اولی
شهرنشینی، مناطق شهری باروری باالیی داشتند. با تثبیت شهرنشینی، میزان بـاروری ایـن 
مناطق کاهش یافت. از طرف دیگر ناهمگنی فضایی بیشتری در میزان باروری ایجاد شـد. 

ــ اجتمـاعی از مرکـز شـهر جـدا ی شهر براساس شرایط اقتصـادی به طوری که مناطق حومه
باروری باالتری نیز نسبت به مناطق مرکزی دارند. در نتیجـه شـرایط بـاروری یـک شدند و 

بـه  ی یـک مـدل شـهری خـاص اسـت. اجتماعی، دربرگیرنده -گروه خاص از نظر اقتصادی
گزینـی و بـاروری: مطالعـه مـوردی جـدایی«ای با عنـواندر مطالعه ]۱۰[ باتالیاعنوان مثال 

هـا گزینـی از طریـق آنمکانیزم وجود دارد که جدایی پنجنشان دادند » ها در صربستانرمی
گـزین شـده ممکـن اسـت بـه ) افـراد در منـاطق کمتـر جـدایی۱گـذارد؛ بر باروری تـاثیر مـی

گـزین ) افراد در مناطقی که کمتر جـدایی۲های شغلی بهتری دسترسی داشته باشند، فرصت
دهند به جای کمیـت ترجیح می اند با بازده تحصیالت بیشتری روبرو هستند و بنابراینشده

شـده گزین) ممکن است افراد در مناطق جدایی۳گذاری کنند، فرزندان، روی کیفیت سرمایه
های خود نزدیک باشند و به تبع آن افزایش فرزندان نیز هزینه کمتـری به مادر و مادربزرگ

گزین شده کمتـر باشـد زیـرا کمتـر تواند در مناطق جدایی) هزینه مکان می۴خواهد داشت، 
گـزین ) ممکن است افراد در مناطقی که کمتر جـدایی۵کسی مایل به زندگی در آنجا است، 

تفـاوت اند، بیشتر در معرض فرهنگ و هنجار باروری پایین گروه اکثریت قرار گیرند. شده
هـا بـا وتدر باروری یک گروه اقلیت بستگی بـه تـراکم آن گـروه در محـالت دارد. ایـن تفـا

هـای صربسـتانی ماند. در بین رمیوجود خصوصیات اقتصادی مختلف، باز هم پا برجا می
هــا کمتــر اســت و زنــان در تعــداد کمــی از در منــاطقی کــه تــراکم بــاالیی دارنــد بــاروری آن

دهند. فاصله بـین های رومی نشین اولویت باالتری را به حداقل داشتن یک پسر می شهرک
هـا از انـد، بیشـتر اسـت. در منـاطقی کـه رومـیی که از هم تفکیک نشـدهفرزندان در مناطق

انـد، بـاروری کمتـری و تـرجیح هـا متـاثر از فرهنـگ صـرب شـدهاند، آنها جدا نشدهصرب
  جنسی فرزند پسر دارند. 

هـای فضـایی و اجتمـاعی در کننـدهتعیـین«در پژوهشی با عنـوان  ]۲۴[ و همکاران کلوسنر
بیــان کردنــد تغییــرات بــاروری در منــاطق » ۱۹۰۰تــا  ۱۸۰۰ز ســال گــذار بــاروری ســوئد ا

مرکزی و پیرامونی نسبت به مناطقی که نخبگان بیشتر هستند، با تـاخیر کـاهش را تجربـه 
عواملی مانند پیوند اجتماعی از طریـق فضـا و تعامـل اجتمـاعی محلـی در تعیـین اند. کرده
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ت و به تـاخیر
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شناسي       جمعيت
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ضـعیت اجتمـاع
وری برخوردار ه

راساس پایگاه اقتص

میجه رسیدند که 
ختـران باشـند،
در هزار در میز
ست، باال اسـت

مدتردن طوالنی
ن عامـل بـر رفت

گـذارد. همچنـیی
جوان را به خود

گزيني فضايي در ج ي
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وضد. همچنـین 
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هایزوج اند.ده
ور خاص سطح

مروري بر جدايي

اس، ي آمار رسمي ايران

هاصل از رگرسیون

ر پژوهشی با ع
های سیاخانواده
نتایج نشا رند.

د به طور قابل
زینی فضایی شد
ت است) به طو

هاي ي بررسي مجله    ..

نتایج حا - ۳شکل 

در ]۱۹[ نلسون
یان کردند که خ
قومی/نژادی دا
ت بومی هستند
گز دچار جدایی

ها سفید پوستن

...................  

  
ش

  
آیکلند و نل
مختلف بیا

های قگروه
سفیدپوست
اسپانیایی
یکی از آن

  کنند.می
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  گزینی فضایی و باروریهای جداییخالصه پژوهش -۲جدول 
  ردیف نویسنده سال موضوع نتایج کلیدی

به مناطق افراد در حومه شهر باروری باالتری نسبت 
ی  مرکزی و روستاهای همجوار دارند. مناطق حومه

اجتماعی از مرکز  –شهر براساس شرایط اقتصادی 
شهر جدا شدند و باروری باالتری نیز نسسبت به 

  مناطق مرکزی دارند.

گزینی فضایی و تغییرات  جدایی
  باروری در آتن

  ۱  سالواتی ۲۰۲۰

تراکم باالیی های صربستانی در مناطقی که در بین رمی
ها کمتر است. فاصله بین فرزندان در دارند باروری آن

 اند بیشتر است..مناطقی که از هم تفکیک نشده

جدایی گزینی و باروری: مطالعه 
ها در صربستانموردی رمی  

  ۲ باتالیا ۲۰۱۷

پیوند اجتماعی از طریق فضا و تعامل اجتماعی محلی 
 مهم بودند. در تعیین تغییرات سریع رفتار باروری

کننده های فضایی و تعیین
اجتماعی در گذار باروری سوئد 

۱۹۰۰تا  ۱۸۰۰از سال   

کلوســـنر  ۲۰۱٦
و 
 همکاران

۳  

نسبت جنسی در جاهایی که مقصد مهاجران مرد است 
ها زنان کمتر از باال است و از آنجا که در این مکان

مردان هستند، نیازی به صبر کردن طوالنی مدت و به 
انداختن ازدواج برای یافتن شریک زندگی تاخیر 

ها در مناسب نیست. این عامل بر رفتاری باروری آن
مقایسه با مناطقی که مهاجرفرست هستند تاثیر 

 گذارد. می

 
گزینی فضایی باروری جدایی

 مهاجران مکزیک

 
۲۰۱٥ 

 
مـــازتینز 
و 
 همکاران

٤  

ها حتی بعد از  وابستگی فضایی در باروری شهرستان
های استاندارد باروری وجود دارد و همبستگیکنترل 

همبستگی فضایی باروری در بین شهرستان ها 
 یکدست نیست

کننده های کاهش تغییر در تعیین
 باروری و اشاعه آن در ایتالیا

ویتالی و  ۲۰۱٥
 بیالری

٥  

هایی که دارای همسر سفید پوست آسیایی و اسپانیایی
از سایر انواع بومی هستند به طور قابل توجهی کمتر 

گزینی های آسیایی یا اسپانیایی دچار جداییخانواد
(که  های با محل تولد و نژاد مختلفزوج شده اند.

ها سفید پوست است) به طور خاص سطح یکی از آن
 کنند.گزینی فضایی پایینی را تجربه میجدایی

گزینی افراد ازدواج کرده جدایی
ها در آمریکابراساس قومیت  

آیکلند و  ۲۰۱۰
 نلسون

٦  

  

 گزینی فضایی و ازدواججدایی -۶
هــای قــومی الگوهـای ازدواج در بــین کشــورها و حتــی در درون یــک کشـور در میــان گــروه

فرهنگـی،  – توانـد هـم ناشـی از عوامـل قـومیگوناگون، متفاوت است. چنین نوسانی مـی
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لوگـان باشـد.  ۴فضاییهای تواند ناشی از تعامالت و تجانساجتماعی و هم می –اقتصادی 
بیـان کردنـد » تـداوم جـدایی گزینـی فضـایی«در مطالعـه خـود بـا عنـوان  ]۲۹[ و استالتس

پوست نشان داد که نگرش منفی نسبت به ازدواج بین نژادی در شمال تجربیات زنان سیاه
پوستان در گزینی فضایی به منظور تحقیر سیاهشیکاگو بیشتر از هر جای دیگر است. جدایی

گیری پتانسیل ازدواج بین نژادی را در جهت مقابله با تبعیض نـژادی شیکاگو به طور چشم
انـد و باعـث های این شهر از نظر نژادی کامالً از هم تفکیـک شـدهمحدود کرده است. محله

شـود. نتـایج پـژوهش هـای برابـر مـیها بـه عنـوان انسـانجلوگیری از ارتباط ساکنان محله
هـا و نژادهـای مختلـف هسـتد، هایی که از قومیتگزینی فضایی زوجیدر زمینه جدای ]۱۹[

توانـد دهنده جذب و ادغام است، زیرا مـیازدواج بین نژادی و قومی غالباً نشاننشان داد 
هــای فرهنگــی متمــایز را محــدود کنــد. ازدواج بــین قــومی و نــژادی اختالفــات بــین گــروه

هـای توانـد در شـبکهشـود و ایـن مـیهـم مـی های اقلیت باعث همدردی بیشتر آنها بـا گروه
نـژادی و قـومی بیشـتر بـر هویـت خویشاوندی و دوستی زوجین گسترش یابد. ازدواج بـین

گذارد، که ممکن است خصوصیات جسمانی یـا فرهنگـی متمـایزی داشـته فرزندان تأثیر می
ن دو و اکــودکباشــند و شــباهتی بــه هیچکــدام از والــدین خــود نداشــته باشــند. رشــد تعــداد 

   تواند در طول تاریخ خطوط نژادی و قومی را از بین ببرد.چندنژادی می
هـا نشـان دادنـد کـه واردان بـه آمریکـا و پویـایی تفـاوتدر زمینه تـازه ]۱۱[ بین و استیونز

درصـد)، بعـد  ۷های دیگر دارند (سفیدپوستان کمترین میزان ازدواج را با نژادها و قومیت
درصد). امـا از  ۳۱ها (درصد) و آسیایی ۲۹تبارها ( درصد)، التین ۱۳(پوستان از آن سیاه

ها بـا دهند، اکثر ازدواجآنجا که سفیدپوستان بزرگترین گروه قومی در آمریکا را تشکیل می
در بررسـی ازدواج و تعامـل افـراد بـومی و  ]۳۹[ همسر سفیدپوست است. کویان و لیچتـر
ی ادغــام اســت زیــرا و نــژادی معمــوال نشــان دهنــدهمهــاجران، نشــان دادنــد ازدواج قــومی 

های قـومی و شود اقلیتها را کاهش دهد. تصور میهای فرهنگی بین گروهتواند تفاوت می
توانـد منجربـه نژادی مختلف در یک جامعه با هم همدردی داشته باشند و این همدردی می

ی/قـومی بـر هویـت فرزنـدان ها گردد. ازدواج نژادهای خویشاوندی و ازدواج بین آنشبکه
شـان ها خصوصیات جسمی و فرهنگی متمـایز از والـدینشود آنگذارد و باعث میتاثیر می

گزینی تواند در طول زمان جداییداشته باشند. رشد تعداد کودکان دو نژادی و چندنژادی می
  را کاهش دهد.
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  گزینی فضایی و ازدواجهای جداییخالصه پژوهش -۳جدول 

کلیدی نتایج   ردیف نویسنده سال موضوع 
پوستان در شیکاگو بـه طـور گزینی فضایی به منظور تحقیر سیاهجدایی
گیری پتانسیل ازدواج بین نژادی را در جهت مقابلـه بـا تبعـیض چشم

گزینـی فضـایی نـژادی شـده نژادی محدود کرده است و منجربه جدایی
 است.

تداوم جدایی گزینی 
 فضایی

لوگان و  ۲۰۱۱
 استالتس

۱  

دهنـده ادغـام و تـراکم فضـایی ازدواج بین نژادی و قومی غالبـًا نشـان
هــای فرهنگــی متمــایز را اســت زیــرا مــی توانــد اختالفــات بــین گــروه

هــای اقلیــت باعــث محــدود کنــد. ازدواج بــین قــومی و نــژادی گــروه
هــای توانــد در شــبکهشــود و ایــن مــیهمــدردی بیشــتر آنهــا بــا هــم مــی

 وستی زوجین گسترش یابد.خویشاوندی و د

ــــــدایی ــــــی ج گزین
 فضایی ازدواج

آیکلند و  ۲۰۱۰
 نلسون

۲  

از آنجا که سفیدپوسـتان بزرگتـرین گـروه قـومی در آمریکـا را تشـکیل 
هـــا بـــا همســـر ســـفید پوســـت اســـت و دهنـــد، اکثـــر ازدواج آنمـــی

 ها دارند.گزینی فضایی متفاوتی با سایر رنگ جدایی

واردان بــــــه تــــــازه
ـــا و  پویـــایی آمریک

 هاتفاوت

بین و  ۲۰۰۳
 استیونز

۳  

توانـد در طـول زمــان رشـد تعـداد کودکــان دو نـژادی و چنـدنژادی مــی
 گزینی را کاهش دهد.جدایی

ازدواج و تعامــــــل 
افــــــراد بــــــومی و 

 مهاجران

کویان و  ۲۰۰۱
 لیچتر

٤  

  

  گزینی فضایی و مهاجرتجدایی -۷
ــی ــی از اساس ــت یک ــدد جمعی ــع مج ــونگی توزی ــاجرت و چگ ــه مه ــواملی اســت ک ــرین ع ت

هــای جمعیتــی، سیاســتگذاران اقتصــادی، اجتمــاعی جوامــع بــرای نظــم دادن بــه جابجــایی
 کنند. امروزه با مشاهدهتغییرات الگوی سکونت و بازتوزیع فضایی جمعیت به آن توجه می

هـای بیکـاری و سـطح هـای قابـل مالحظـه در میـزانباالی مهاجرت و تداوم تفـاوت میزان
ن مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست و بروز مسائل اقتصادی و اجتماعی مختلـف، درآمد بی

ریـزان دیگـر مطلوب بودن پدیده مهـاجرت زیـر سـوال رفتـه و باعـث شـده اسـت تـا برنامـه
تقاضای در حال رشد شهرها برای نیـروی  مهاجرت را جریانی مفید و الزم برای حل مسئله

براسـاس سـطوح مختلـف جمعیتـی و بـه مـوازات  کار ندانند. توزیع فضایی مهـاجرت تنهـا
گیرد و حتی الگوهای مهاجرت ها صورت نمیها و متناسب با جمعیت آنگاهتوزیع سکونت

های مختلف زمانی با توجه به شرایط زمانی و مکـانی اشـکال فضـایی مختلـف بـه در دوره
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هـای گاهراف سکونتها در اطگیرد. الگوهای نامتوازن مهاجرتی و تجمع و تمرکز آنخود می
هـای مهـم اقتصـادی، اجتمـاعی و سیاسـی هسـتند، موجـب معین که معموال دارای فعالیت

در مطالعـه خـود در  ]۴۱[پـیچ شـود. گیری آرایش فضایی متفاوت با سایر مناطق میشکل
-که آیـا همیشـه تـراکم یـا جـدایی کند گزینی در بریتانیا این سوال را مطرح میزمینه جدایی

بد است؟ آیا تراکم متناسب با شرایط اجباری یـا داوطلبانـه اسـت؟ یافتـه هـای وی گزینی 
کننـد. جمعیـت گزینـی فضـایی بـاالیی را تجربـه مـیهـای مختلـف جـدایینشان داد قومیت

درصـد)  ۳۳درصد) و مسمانان ( ۴۵درصد)، هندوها ( ۶۰درصد)، یهودیان (۶۱ها (سیک
هـا و رنـد. شـاخص عـدم تشـابه بـرای پاکسـتانیگزینی فضـایی را دابیشترین میزان جدایی

هـای انگلـیس در منـاطق محـروم شـرق درصـد از بنگالدشـی ۲۵ها زیاد اسـت و بنگالدشی
هـای آسـیای جنـوبی در رسد عامل اصلی افـزایش جمعیـتکنند. به نظر میلندن زندگی می

دشـی) و مـرگ و ها (به ویژه پاکستانی و بنگالمناطقی با تراکم باال، افزایش طبیعی اقلیت
میــر سفیدپوســتان و همچنــین عــدم تمایــل ســفیدها بــرای تغییــر مکــان و جابجــایی اســت. 
مهاجرت کارائیب و آسیای جنوبی عمدتاً پاسـخی بـه کمبـود نیـروی کـار انگلـیس در سـال 

بـین رشـد مهـاجرت و تقاضـای کـارگری  ادامه داشت. ۱۹۷۳بود که تا بحران نفت  ۱۹۴۵
رابطه نزدیکی وجود داشت. مهـاجران بـه عنـوان  ۱۹۷۴تا  ۱۹۴۸اقتصاد انگلیس در دوره 
-و برای جمعیت سفیدپوست انگلیس که در حـال رشـد اقتصـادی  یک جمعیت جایگزین

کردنـد و از میـان منـاطق بـزرگ و کشـورهای مشـترک المنـافع اجتماعی بود، فعالیـت مـی
نشینی، محالت قومی یهگزینی در شهرها که خود را در قالب حاشکردند. جداییمهاجرت می

  دهد.نشینی نشان می و مذهبی، محالت فقیر و ثروتمند، زاغه نشینی و اقلیت
گزینـی فضـایی و مهـاجرت در شـهر آتـن بیـان در پژوهش جدایی ]۳۷[ پانوری و همکاران

که جدایی گزینی فضایی مهاجران افزایش یافته است. عالوه بر این، تحـوالت شـهری کردند 
بازسازی اقتصادی که در آتن اتفاق افتاد، بـه دنبـال رونـد کلـی اتحادیـه اروپـا بـه از طریق 

سمت یک مدل اقتصادی مبتنی بر دانش، ساختار بازار کار مهاجران را تغییر داده و منجـر 
گزینـی فضـایی میـزان جـدایی ای شـده اسـت.گزینی فضایی بـرای مهـاجران حرفـهبه جدایی

این افزایش در مـورد  پا و اتحادیه اروپا افزایش یافته است.مهاجران غیر عضو اتحادیه ارو
دهد که شاخص تراکم مطلق و نسبی نشان می مهاجران غیر اتحادیه اروپا نسبتًا بیشتر بود.

هیچ روند مهم تمرکز قومی در کالن شهر آتن وجود ندارد که بـه طـور بـالقوه بـه عنـوان یـک 
با این حال، هر دو گـروه مهـاجرین  عمل کند.گزینی فضایی مقیاس در زمینه کاهش جدایی
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تمایل دارند که به هسته اصلی شهر نزدیک شوند، رونـدی کـه در دوره مـورد بررسـی شـدت 
  گرفته است.

فضــایی -هــای اجتمــاعیگزینــیجــدایی« در پژوهشــی بــا عنــوان] ۲[ رفیعیـان و همکــاران
 ۰٫۴۴گزینـی چنـدگروهی کـه برابـر بـا با توجه بـه شـاخص جـدایی» مهاجران در شهر مشهد

ای و جـدا افتـاده است و با توجه به آماره موران، نشان دادند که مهاجران به صورت خوشـه
هـا بـرای انتخـاب محـل کننـد؛ یکـی از مهـم تـرین ترجیحـات آندر شهر مشهد زنـدگی مـی

هاســت. از ســوی دیگــر، وجــود ارتبــاط شــان در همســایگی آنســکونت، حضــور همنوعــان
هـای عنادار بین سهم مهاجران از جمعیـت نـواحی شـهری و تعـدادی از متغیرهـای پایگـاهم

اجتماعی و خـانوادگی، بیـانگر ایـن موضـوع اسـت کـه مهـاجران مشـهد عمـدتاً  -اقتصادی
ــرای ســکونت انتخــاب مــیمکــان ــه خاســتگاه اقتصــادی و هــایی را ب ــا توجــه ب کننــد کــه ب

سـت؛ بـه همـین دلیـل مهـاجران بـا خاسـتگاه هـا قابـل اسـتطاعت اشان بـرای آن اجتماعی
سـکونتی در شـرایط  -کننـد کـه از نظـر کالبـدیتـر عمـدتاً در منـاطقی سـکونت مـیضعیف

مساعدی قرار ندارد. در نتیجه، این عوامل ضمن جداکردن مهاجران از بافت اصلی شـهر و 
  گزینی و شکاف فضایی را در مشهد تشدید کرده است.از یکدیگر، جدایی
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  گزینی فضایی و مهاجرتهای جداییخالصه پژوهش -۴جدول 
  ردیف نویسنده سال موضوع نتایج کلیدی

جدایی گزینی بین بومیان و مهاجرین در شهرها خود را در قالـب 
حاشـــیه نشـــینی، محـــالت قـــومی و مـــذهبی، محـــالت فقیـــر و 

 دهد.ثروتمند، زاغه نشینی، گتونشینی و ... نشان می

ـــایی در  ـــی فض ـــدایی گزین ج
 بریتانیا

  ۱ پیچ ۲۰۰۹

مهـاجران غیـر عضـو اتحادیـه اروپـا و گزنی فضایی میزان جدایی
اتحادیه اروپا افزایش یافته است. گروه مهاجرین تمایل دارند کـه 

 هسته اصلی شهر نزدیک شوند.به 

ــــدایی ــــی فضــــایی و ج گزین
 مهاجرت در شهر آتن

پانوری و  ۲۰۱۸
 همکاران

۲  

-مهاجران و استطاعت مـالی آن خواستگاه اقتصادی و اجتماعی
ها ضمن جداکردن مهاجران از بافـت اصـلی شـهر و از یکـدیگر، 
جدایی گزینی و شـکاف فضـایی را در مشـهد تشـدید مـی کنـد و 

 شود.تحقق انگاره توسعه پایدار میمانع از 

ــــــای  ــــــی ه جــــــدایی گزین
فضــایی مهــاجران -اجتمــاعی

 در شهر مشهد

رفیعیان و  ۱۳۹۷
 همکاران

۳  

در دوره کاهش رشد اقتصـادی، میـزان بیکـاری مهـاجران اغلـب 
خیلی سریعتر از نرخ غیـر مهـاجران افـزایش مـی یابـد و باعـث 

 ها می شود.گزینی فضایی بیشتر آنجدایی

ــــدایی ــــی فضــــایی و ج گزین
 تعامل در هلند

موستر و  ۲۰۱۳
 اوسندورف

٤  

  
  

  گزینی فضایی، سالمت و مرگ ومیرجدایی -۸
هـای نـژادی صـورت گرفتـه هایی در زمینه پیامـدهای سـالمتی توزیـع فضـایی گـروهپژوهش
مطالعه مختلـف را بررسـی کردنـد کـه ارتبـاط بـین تفکیـک  ۳۹ ]۲۵[. کرامر و هاگو است

ها به این نتیجـه رسـیدند کـه افـراد فقیـر سیاهپوسـت نژادی و سالمت را سنجیده بودند. آن
تمایل به زندگی در محالت جدا از هم دارند، در حالی که افراد سفیدپوسـت فقیـر تمایـل بـه 

تفکیک شده، تحصیالت و مشـاغل بـدتری تر دارند. این محالت زندگی در محالت یکپارچه
ــا تحصــیالت کمتــر هســتند. میــزان بیکــاری بــاالتری نیــز بــه دلیــل  دارنــد و دارای افــراد ب

ــه پیامــدهای اجتمــاعی آن –تحصــیالت پــایین دارنــد. ایــن موقعیــت اقتصــادی  هــا منجرب
 ]۲۶[کـوتکی و همکـاران  شـود.بهداشتی بدتر و مرگ و میر متفـاوت در بـین محـالت مـی

 ۲۳۵گزینی، سـالمت کودکـان و نوجوانـان سیاهپوسـت در  شان دادنـد بـا افـزایش جـدایین
عنـوان مظهـر گزینی فضـایی بـه شـود. جـدایی منطقه شهری آمریکا از نظر بهداشتی بـدتر می

کیفیـت، تمرکـز فقـر و  های بی شود و از طریق زندگی در مسکن تبعیض نهادی محسوب می
گـذارد.  ی و آموزشی بر سالمت افراد تاثیر منفـی میهای اقتصاد کاهش دسترسی به فرصت
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هـا  هـای بهداشـتی دارنـد و میـزان معلولیـت آن کودکان فقیر، دسترسـی ناکـافی بـه مراقبت
آمیز، مصرف سیگار،  بیشتر است. جوانان در مناطق فقیر نیز در معرض رفتارهای خشونت

ی، عـاطفی و دانشـگاهی هـای شـناخت جوانا قرار دارند و ممکن اسـت مهارت الکل و ماری
نشـان دادنـد محـیط  ]۳۶[ مورالند و فیلومنـا  ها داشته باشند. کمتری نسبت به سایر محله

گزینـی فضـایی را تجربـه گـذارد. محـالت فقیـری کـه جـداییمحله بر سالمتی افراد تاثیر می
ــم غــذایی ناســالم دارنــد و در آنجــا رســتوران مــی ــاثیر کننــد، رژی هــا فســت فودهــا تحــت ت
گزینی سکونتی به افزایش استرس در منـاطق گزینی فضایی هستند. مطالعات جدایی ییجدا

  . ]۴۹[اند های سالمتی نیز اشاره کردههای مراقبتگزین شده، هزینهجدایی
گزینی و مرگ و میر در طول زمـان و فضـا نشـان داد در زمینه جدایی ]۳۰[نتایج پژوهش  

گزینی نژادی رابطه دارند. عالوه هر دو با الگوی جداییکه مرگ و میر نوزادان و بزرگساالن 
هـای گزینی فضایی در مناطق روستایی در زمینه نـابرابریبر این، نتایج نشان داد که جدایی

گزینـی بهداشتی نژادی نادیده گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که تـأثیرات جـدایی
گزینـی بـر طـول عمـر جـدایی صـادق اسـت.نه تنها برای زمـان حـال، بلکـه بـر گذشـته نیـز 

سفیدپوســتان و سیاهپوســتان تــاثیر دارد و دارای اثــرات نــاهمگن اســت کــه از نظــر نــژاد، 
ــاوت اســت.  ــهری متف ــتایی/ ش ــت روس ــنس، و موقعی ــاران ج ــه  ]۹[آوری و همک در زمین

هــای  گزینی و مــرگ و میــر ناشــی از ســرطان ریــه نشــان دادنــد نــابرابری در مراقبت جــدایی
گزینی فضـایی افـراد بـر مبنـای  اشتی در مناطق مختلف، اثرات نامتوازنی دارد و جداییبهد

های اقتصادی، اجتماعی، درآمد پایین و محل سکونت پیامـدهای متفـاوتی دارد. بـه  ویژگی
ومیـر ناشـی از سـرطان ریـه در سیاهپوسـتان در مقایسـه بـا  که میـزان عمـومی مرگ  طوری

و  درصد میـزان مـرگ ٥/۰گزینی با افزایش  طحی از جداییسفیدپوستان بیشتر است. هر س
 ]۳[و میر سفیدپوستان همراه اسـت. رهنمـا و امیرفخریـان  میر سیاهپوستان و کاهش مرگ

، وضــعیت »ای حــوزه شــناور دومرحلــه«هــای دسترســی گیــری از مــدل در پژوهشــی بــا بهــره
تعیـین شـد. نتیجـة های شهر مشهد به هر یک از فضـاهای درمـانی  حوزه  شاخص دسترسی

این تحلیل بیانگر عدم انطباق بین توزیع فضایی جمعیت و پراکنش خدمات درمانی است. 
ترین دسترسی بـه عبارتی، نواحی مرکزی شهر بهترین دسترسی و نواحی پیرامونی ضعیفبه

تـرین خدمات درمانی را دارند. نمودارهای تهیه شده از ارزیابی این مدل نشـان داد کـه مهـم
هاسـت.  ص درخصوص تفاوت خوشة اول با خوشة دوم، شاخص دسترسی به داروخانهشاخ
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بنـدی  های اورژانس کمترین نقش را در این طبقهاز سوی دیگر، شاخص دسترسی به پایگاه
  دهد. نشان می
گزینی فضایی و سـکونتی بـا در مطالعه بررسی رابطه بین جدایی ]۲۰[ و همکاران جانسون

سیاهپوستان و سفیدپوسـتان بـا اسـتفاده از مطالعـه طـولی مـرگ ومیـر مرگ و میر در بین 
گزینـی مسـکونی در بـین نشان دادند پـس از تعـدیل درآمـد خـانوادگی، بـا افـزایش جـدایی

سال غیر سیاهپوسـتان، خطـر مـرگ و  ۶۴تا  ۴۵سال سیاهپوستان و  ۴۴تا  ۲۵های  گروه
ی، نژادیـو جنسـی، بیشـترین و هـای سـندر بیشـتر گـروه میر با سـن افـزایش یافتـه اسـت.

گزینـی فضـایی بـاال و پـایین بـود. کمترین خطرات مرگ و میر به ترتیب مربوط بـه جـدایی
ها ممکن است خطر مرگ و میر نتایج حاکی از این است که جدایی گزینی مسکونی اقلیت

بررســی نقــاط داغ ســالمتی در « در پــژوهش ]۵۴[ ویــش بــورد را تحــت تــأثیر قــرار دهــد.
های بهداشتی و جـرم در سـطح خـرد پردازد که آیا بین نابرابریبه این مسئله می» هانخیابا

هـای دارای نقـاط داغ میـزان بسـیار بـاالتری از جغرافیایی رابطـه وجـود دارد؟ آیـا خیابـان
هـا نشـان دهد؟ یافتههایی با جرم کم نشان میبیماری روحی و جسمی را نسبت به خیابان

هـای نقـاط داغ وجـود دارنـد. ایـن می و روحـی بیشـتر در خیابـاندهد که مشکالت جسمی
هـایی هایی با سطح باالی جرم نیسـتند، بلکـه مکـاندهد که نقاط داغ فقط مکاننشان می

در پژوهش خود مطرح کردنـد  ]۵۶[هستند که نشانگر ضرر عمومی هستند. یانگ و متیوز 
آمریکا همچنان در چهاردهه گذشـته  های جغرافیایی مرگ و میر در ایاالت متحدهکه تفاوت

اجتمـاعی تـا حـدودی ایـن  -هـای اقتصـادیکنندهوجود دارد. اگر چه برخی عوامل و تعیین
هـای قـومی/نژادی بـه طـور خـاص کمتـر گزینی و تفاوتکنند، اما جداییپدیده را تببین می

میـر رابطـه گزینـی فضـایی و مـرگ و مورد توجه قرار گرفته است. بین ابعاد مختلف جدایی
پوســتان بــا مــرگ و میــر رابطــه مثبــت دارد. گزینــی فضــایی سفید/ســیاهوجــود دارد. جــدایی

کنند. گزینی قومی را ایجاد میگروه اکثریت را حفظ و جدایی های قدرتمندی مزیتمکانیزم
کنند، در معـرض عوامـل خطـرزای بهداشـتی می گزین زندگیهای جداییافرادی که در محله

گیرنـد و ایـن عوامـل خطـرزا بـا جمله فقر، جرم، خدمات عمومی ضعیف قرار میمتعدد از 
  های بهداشتی و سالمتی همراه است. ضعف



 .................

  

هـای نقـاط داغ 
بـا سـطح بـاالی 
ر ضـرر عمـومی 

هـادی محسـوب 
فیت، تمرکز فقر 
ی و آموزشــی بــر 

گزینـی جدایی ی
سفید پوستان و 
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کنند، در معرض می گزین زندگیهای جداییافرادی که در محله
م، خـدمات عوامل خطرزای بهداشتی متعدد از جمله فقـر، جـر

ــی ــرار م ــومی ضــعیف ق ــا عم ــرزا ب ــل خط ــن عوام ــد و ای گیرن
  های بهدشتی و سالمت قومی همراه است.  ضعف

هـــای جغرافیـــایی تفـــاوت
ـــاالت  ـــر در ای ـــرگ و می م
 متحده آمریکا

یانگ و   ۲۰۱٥
 متیوز

۳  

پوسـتان  ومیر ناشی از سـرطان ریـه در سیاه میزان عمومی مرگ
در مقایســه بـــا سفیدپوســتان بیشـــتر اســت. هـــر ســـطحی از 

و میـر سـیاه  درصـد میـزان مـرگ ٥/۰گزینی بـا افـزایش  جدایی
  و میر سفیدپوستان همراه است.  پوستان و کاهش مرگ

گزینی و مرگ و میر  جدایی
 ناشی از سرطان ریه

آوری و   ۲۰۱۳
 همکاران

٤  

های ایران از نظر گـروه هـای سـنی، جـنس، سـواد، همه استان
ــوع  ــت، ن ــت، وضــعیت فعالی ــوع فعالی ــیالت، ن ــطح تحص س
اشتغال، وضعیت تأهل، وجود ناتوانی در افراد، فوت حـداقل 
یک فرزند مادر  و تعداد ازدواج مجـدد جـدایی گزینـی پـایینی 

فضـایی از نظـر گزینـی دارند. حتـی تغییـرات انـدک در جـدایی
ها ممکن است منجر بـه توزیـع جنس و نسبت سواد در استان

 ناهموار نتایج بهداشتی و ایجاد نقاط داغ برای سالمتی شود.

گزینی و سـالمت در جدایی
 ایران

هاشمی  ۲۰۱۳
نظری و 
 همکاران

٥  

های اورژانـس کمتـرین نقـش را در شاخص دسترسی به پایگاه
  دهد. بندی نشان میخوشه

 

  وضعیت شاخص دسترسی
هــای شـهر مشــهد بــه  حـوزه

 فضاهای درمانی

رهنما و  ۱۳۹۲
 امیرفخریان

٦  

افراد فقیر سیاه پوست تمایل به زندگی در محـالت جـدا از هـم 
دارند در حالی که افراد سفید پوست فقیر تمایـل بـه زنـدگی در 

اجتمـاعی آن  –محالت یکپارچه تر دارند. موقعیـت اقتصـادی 
پیامدهای بهداشتی بدتر و مرگ و میـر متفـاوت در ها منجربه 

  شود.بین محالت می

گزینـی ارتباط بـین جـدایی
  نژادی و سالمت

کرامر و  ۲۰۰۹
 هاگو

۷  

انـد، رژیـم گزینی فضایی را تجربه کردهمحالت فقیری که جدایی
هـا فسـت فودهـا غذایی ناسـالم دارنـد و در آن محلـه رسـتوران

  فضایی هستند.گزینی تحت تاثیر جدایی

ـــاثیر ـــر ت ـــی ب جـــدایی گزین
  سالمت افراد

مورالند و  ۲۰۰۷
 فیلومنا

۸  

ها ممکن است خطر مرگ و میر جدایی گزینی مسکونی اقلیت
  را تحت تأثیر قرار دهد.

 

-بررسی رابطه بین جـدایی
گزینی فضایی و مسـکونی 
بـــا مـــرگ و میـــر در بـــین 
ســــــــــیاه پوســــــــــتان و 
 سفیدپوستان

جانسون و  ۲۰۰۰
 همکاران

۹  
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  گیرینتیجه -۹
هـای فضـایی نشـان داد الگوهـای  مرور مطالعات انجام شده با اسـتفاده از تجزیـه و تحلیل

کنند. فضـا ماننـد جمعیت به صورت فضایی بر مبنای متغیرهای مختلف جمعیتی تغییر می
شـناختی باشـد. باید به عنوان الیه کاملی در فهم روندها و فرآیندهای جمعیـت  زمان و سن،

گیــری کلــی رفتــار سـازی و انــدازهبـا درنظــر گــرفتن زمــان و فضـا اســت کــه فرصــت مفهــوم
متـاثر از انـواع  یادیتا حدود ز یتیات جمعکت و حریشود. جمعشناختی فراهم میجمعیت

در فضـاهای مختلـف اسـت. تـا  و فرهنگی ی، اجتماعیاقتصاد یهارساختیز انات وکام
ت یـل نشود، جمعیه تعدیو سرما ییربنایانات زکمناطق از ام یت برخورداریه وضعیکزمان

شناسـی از هسـتی یاع خواهند شـد. فضـا ردهین مناطق توزیهمچنان به صورت نامتعادل ب
دهـد. انسـانی شـکل مـی یگیرد و بـه نهادهـاانسانی شکل می ینیست بلکه بوسیله نهادها

اجتمـاعی شـکل  ییر فراینـدهاتأثاست که تحت یجان نیست بلکه فرایندبی یفضا موجود
تـأثیر شـرایط گیرند به نوعی تحتاند. به عبارتی فضاهایی که شکل میگرفته و توسعه یافته
نـاهمگون شـکل  یهستند و به دلیـل تفـاوت در ایـن شـرایط فضـاها یاجتماعی و اقتصاد

  .]۲۲[ گیردمی
های فضـایی، تحلیلشناسی در زمینه فضایی نشان داد تجزیه و های جمعیتنتایج پژوهش

عنــوان یــک مکــان پــرورش بــالقوه بــرای علــوم اجتمــاعی نــوین و تحقیقــات توانــد بــهمــی
ای باشد. حتی اینکه چگونه یک جامعـه معـین بـه هـر یـک از گـذارهای جمعیتـی  رشته بین

هر چقدر  دهد، وابسته به بستر فضایی و مکانی است که در آن جامعه وجود دارد.پاسخ می
های فضایی (و زمانی) بیشتر شود، های مرتبط با تغییرات جمعیتی، مؤلفهبهدرک ما از جن

گاهی ما در زمینه اینکه چگونه و به چه علت گـذارها رخ مـی دهـد و چـه تـاثیری خواهنـد آ
بندی و الگـوی به طور خاص، سه عنصر فضایی وجود دارد که در زمان رود.داشت، باال می

جمعیـت شـناختی  –تغییرات فضـایی -۱ند موثر باشد: تواهر یک از تغییرات جمعیتی می
شناسـی، ذاتـا توان گفت کـه جمعیـتمقیاس. در حقیقت می -۳فضا و -۲در یک منطقه، 

تـوان انتظـار داشـت کـه رفتارهـای فضایی است. زیرا براساس قـانون اول جغرافیـایی مـی
یـدی را بـرای هـای جدجمعیتی براساس مناطق جغرافیایی متفاوت باشند. این امر فرصت

شناســان در زمینــه اســتفاده از انــواع مختلــف واحــدهای تحلیلــی و فرمــت داده در جمعیــت
ای (به عنوان های نقطهتجزیه و تحلیل فضایی رسمی فراهم کرده است: به طور خاص، داده
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های زمینـی یـا فضـایی ها)، دادهها، جادههای خطی (مانند شبکهمثال انواع بیماری)، داده
ای (مانند مـرگ و میـر، فقـر). های منطقهعنوان مثال، سطوح دسترسی)، و داده(بهمداوم 

از سوی دیگر الزمه تجزیه و تحلیل فضایی(چه ابتدایی و چـه پیشـرفته)، در دسـترس بـودن 
انـد)، هایی که به طور متفـاوت تعریـف شـدهعنوان مثال، مکاناطالعات بر روی مکان (به

عنوان مثال، میزان فقر، میزان تحصیالت یـا شـیوع بیمـاری) و ها (بههای آن مکانویژگی
ارتباطات کاربردی و جغرافیایی بین مکان (فاصله، مجاورت، یا سـاختار سلسـله مراتبـی) 

  است.
ــرو، جــدایی ــورد از این ــه در م ــات اولی ــا مطالع ــده اســت، ام ــومی پیچی ــی فضــایی مفه گزین

انـد و چشـم پوشـی کـرده گیری آناندازه گزینی فضایی تا حد زیادی از پیچیدگی نحوه جدایی
گزینی فضایی مسـائل اند. از آنجا که جداییگزینی پرداختهکمتر به پویایی فرایندهای جدایی

 -هـای اقتصـادیجمعیتی و توزیـع آنهـا در سـطح جوامـع ممکـن اسـت بـه بسـیاری از داده
ی بی طرفانه، به طور محققان برای به دست آوردن برآوردها اجتماعی وابسته باشد، امروزه

گــاه شــده بــا وجــود توســعه انــد. فزاینــده ای از اهمیــت توجــه بــه وابســتگی فضــایی آ
های اقتصـادی و اجتمـاعی، مطالعـه  های فضـایی و توجـه بـه بسـیاری از جنبـه ریزی برنامه

ریزی مفید باشد. زیرا  گذاری و برنامه سیاست  تواند در زمینه جمعیت و ابعاد مختلف آن می
شـود کـه در جامعـه سـاکن بـوده و جمعیـت  ها لزوما برای افرادی تهیـه می ریزی برنامهتمام 

دهند. جمعیت تنها یک شاخص کمی نیست بلکـه شاخصـی کیفـی بـا  جامعه را تشکیل می
ریزی آن  توان ساختار برنامـههای جمعیتی یک شهر میبیان کمی است که با بررسی ویژگی

ریزی  اختار فضـایی جمعیـت، زمینـه را بـرای برنامــهبنـابراین شـناخت ســ را تعیـین نمـود.
هـای فضـایی  هـا و تحلیل کند. اسـتفاده از تکنیک نگرانه و آمایش بهینه فضا فراهم می آینده

تری در مورد الگوهای جمعیتـی  دهد تا مطالعه دقیق در مطالعات جمعیتی این امکان را می
ــد ــه ش ــی ب ــرد. موضــوعات جمعیت ــین صــورت گی ــرو مع ــک قلم ــا سیاســتدر ی ها و  ت ب

ریزی  نهایی هر برنامـه  جمعیت مبنای اساسی و هدف ریزی شهری در ارتباط هستند. برنامه
ها، معیارهــای جمعیتــی و بکاربســتن آنهــا در بعــد اجرایــی  اســت. توجــه بــه شــاخص

ریزی پایدار داشته باشد و ارتباط متقابلی بین  تواند نقش مهمی در برنامه ها می ریزی برنامه
بـا ظهـور اشـکال جدیـد  ساختار شهری با تغییرات اجتماعی و طبیعی جمعیت وجود دارد.

شناســی بــه همــراه دارد، تکــاملی در داده کــه رویکردهــای نوآورانــه جدیــد را بــرای جمعیــت
هـای فضـایی ها و تحلیلها دادهشناختی ایجاد شده است که یکی از آناندازهای روش چشم
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های جمعیتی، مطالعاتی کـه در ایـران  گزینی در تحلیل است. با وجود اهمیت فضا و جدایی
  اند. انجام گرفته است، کمتر بُعد فضایی را در نظر گرفته

  توضیحات
1. Geography Information System (GIS) 
2. Geo Segregation Analyzer 
3.  Fertility transition 
4. Spatial homogeneities 

 

  ها مرجع
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