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 چکیده 

مناطق مسکونی خاصی را در درون شهر انتخاب  اجتماعی سازوکاری را شرح می دهد که توسط آن خانوار ها ،تحلیل نواحی 

می نمایند یا به آن تخصیص می یابند. سازوکار مذکور قطعی نیست و نقشه واضحی در ارتباط با آن وجود ندارد،بنابراین 

ن یکی از ایختلف فضایی درون و بین بخش ها را حل نماید. مطالعه نواحی اجتماعی نیاز به روشی دارد که پیچدگی های م

های های توزیع ویژگیدر این روش نقشه است که روشها، تحلیل نواحی اجتماعی با شناسایی عناصر کالبدی و غیر کالبدی

 فرضیه وجودگیرند و اطالعات موجود در جهت آزمون کالبدی و غیرکالبدی در مقایسه با هم مورد بررسی و تحلیل قرار می

تحلیل نواحی اجتماعی با شناسایی روش  استفاده ازاین پژوهش ،  هدف ازشود.همبستگی بین این دو گروه ویژگی انجام می

با بررسی مختصر شهر تهران است . در ابتدا  9فضایی منطقه  –، برای تعیین ساختار اجتماعی  عناصر کالبدی و غیر کالبدی

تحلیل شهر تهران ، معیارهایی برای  9اطالعات در دسترس از منطقه مشابه و  جهانی ینمونه ها ومبانی نظری مرتبط 

و با بکارگیری سیستم های اطالعات جغرافیایی  گردیده انتخاب نواحی اجتماعی با شناسایی عناصر کالبدی و غیر کالبدی

(GIS به کار بسته شده است . در نهایت نواحی اجتماعی )در این منطقه ، در نقشه ای به تصویر  منتج از تحلیل اطالعات

 درآمده است . 

 

 عناصر کالبدی و غیر کالبدی فضایی ،  -نواحی اجتماعی ، ساختار اجتماعی ، اکولوژی انسانی :واژه های کلیدی

 

 مقدمه  -1

تار اجتماعی روی ساخ خودسرشماری جمعیت ایاالت متحده را در مطالعات  حاصل از داده های، شوکی و ویلیامز در ابتدا 

ویژگی های  براساس را . برپایه ی ویژگی های جمعیت در مناطق سرشماری ، شهرکردندتحلیل  1فضایی شهر لوس آنجلس -

ن با ای. و نمودند تقسیم بندی  نواحی اجتماعی مختلف بهاجتماعی آنها برحسب وضعیت اجتماعی ، نقشهای خانواده و نژادها 

 .نمودندتحلیل  را نیز توزیع فضایی این نواحیمورد به عنوان بنیان اولیه ، آنها 

تار خبا تعمیم فزاینده ی جغرافیای کمی و کاربرد وسیع اکولوژی عاملی برپایه ی سرشماری جمعیت شهر در مطالعه روی سا 

، زمینه و عمق مطالعه روی ساختار فضایی نواحی اجتماعی در شهرهای غربی  1991از دهه ی اجتماعی فضایی شهرهای غربی ، 
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 تجمع ی مرتبط با، مطالعات جغرافیایی نواحی شهری در بسیاری از رشته ها در حال حاضربه تدریج گسترش یافته است . 

 [1]افزایش است .  ، رو به 1991فضایی شهری بعد از دهه ی  -مطالعات تجربی در ساختار اجتماعی

تحلیل نواحی اجتماعی در کتابی به همین نام پایه گذاری گردید . این رهیافت توسط ایده ای قدرتمند القا گردید که اگرچه 

ممکن است یک تعداد نامحدود از راههای تشریح و سنجش همسایگی های مختلف در شهر وجود داشته باشد ، ماهیت اساسی 

ه بعد خالصه گردد : وضعیت اقتصادی که تفاوت بین بخشهای ثروتمند ، با درآمد متوسط و فقیرتر شهرنشینی می تواند در س

شهر را بیان می کند ؛ وضعیت خانوادگی که نواحی با خانواده های بزرگ و کودکان ، در مقابل بخشهای تصرف شده توسط افراد 

که راهی است که گروهای قومی و نژادی مختلف که تمایل  مجرد یا افراد مسن را مشخص می نماید ؛ و وضعیت قومی و نژادی

 به تجمع در اجتماعات مشخصی دارند .

انتخاب ناطق مسکونی خاصی را در درون شهر م تحلیل نواحی اجتماعی سازوکاری را شرح می دهد که توسط آن خانوار ها ،

ن مطالعه بنابرای ندارد،نقشه واضحی در ارتباط با آن وجود می نمایند یا به آن تخصیص می یابند. سازوکار مذکور قطعی نیست و 

یکی از این روشها،  .[1] یدنواحی اجتماعی نیاز به روشی دارد که پیچدگی های مختلف فضایی درون و بین بخش ها را حل نما

ی و ویژگیهای کالبدهای توزیع در این روش نقشه است که تحلیل نواحی اجتماعی با شناسایی عناصر کالبدی و غیر کالبدی

گیرند و اطالعات موجود در جهت آزمون فرضیه وجود همبستگی بین غیرکالبدی در مقایسه با هم مورد بررسی و تحلیل قرار می

/ ب( عناصر اجتماعیو  الف( عناصر فضایی/ کالبدی سیستم شهری: ها از دو گروه شود. این ویژگیاین دو گروه ویژگی انجام می

 .شوند تشکیل می شهری اقتصادی سیستم

 –، برای تعیین ساختار اجتماعی  تحلیل نواحی اجتماعی با شناسایی عناصر کالبدی و غیر کالبدیاین پژوهش ، از روش 

 شده و سپس به شهر تهران استفاده نموده است . در ابتدا مبانی نظری مرتبط با تحلیل نواحی اجتماعی مرور 9فضایی منطقه 

ل تحلیین پژوهش در جهان اشاره شده و در نهایت روشهای مختلف برای انجام این تحلیل بررسی شده و روش نمونه های مشابه ا

شهر تهران انتخاب  9به عنوان روش مناسب برای بکارگیری در منطقه  نواحی اجتماعی با شناسایی عناصر کالبدی و غیر کالبدی

کار بسته شده است . در نهایت نتایج حاصل از تحلیل نواحی اجتماعی  ( بهGISو با بکارگیری سیستم های اطالعات جغرافیایی )

 در این منطقه ، در نقشه ای به تصویر درآمده است . 

 

 تحلیل نواحی اجتماعی رهیافت  -2

برای تحلیل ویژگی های جمعیتی و اجتماعی متنوع همسایگی  1991تحلیل نواحی اجتماعی رهیافتی است که در دهه ی 

توسعه یافت. رهیافت بر سه بعد اساسی فضای اجتماعی شهرشامل وضعیت اقتصادی ، وضعیت خانوادگی و های درون شهرها 

 وضعیت قومی و نژادی تاکید داشت.

تحلیل نواحی اجتماعی در کتابی به همین نام پایه گذاری گردید . این رهیافت توسط ایده ای قدرتمند القا گردید که اگرچه 

د از راههای تشریح و سنجش همسایگی های مختلف در شهر وجود داشته باشد ، ماهیت اساسی ممکن است یک تعداد نامحدو

شهرنشینی می تواند در سه بعد خالصه گردد : وضعیت اقتصادی که تفاوت بین بخشهای ثروتمند ، با درآمد متوسط و فقیرتر 

کودکان ، در مقابل بخشهای تصرف شده توسط افراد شهر را بیان می کند ؛ وضعیت خانوادگی که نواحی با خانواده های بزرگ و 

مجرد یا افراد مسن را مشخص می نماید ؛ و وضعیت قومی و نژادی که راهی است که گروهای قومی و نژادی مختلف که تمایل 

ان بیشتر این ایده ها مطالعه ی الگوهای عمومی در می ،به تجمع در اجتماعات مشخصی دارند . بعد از موجی پژوهشی که در آن

شهرهای مختلف را برانگیخت ، هنوز بیشتر پژوهشگران اعتقاد دارند که شهرها بسیار پیچیده رشد می کنند و اینکه پیچیدگی 

روزافزون هر شهر خاصی در بخش بزرگی از بازتابی از تغییرات جوامع آن در جریان مسیر بوده است .  در عین حال پیشرفتهای 

سنجش جنبه های مختلف شهرها در جزییات ریز شده را آسان نموده است . این به سمت موجی  روش شناختی و فن آورانه ،

جدید از پژوهشها که درپی مستند کردن تنوع فوق العاده ی الگوهای اجتماعی همسایگی ها و سرعت باالی تغییرات فضایی به 
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شهر  2دهد. این نوع از پژوهش اکولوژی عاملی سوق می  وجود آمده توسط تغییرشکل اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی می باشد ،

که بخشی از  – 4اکولوژی انسانی –را با یک سنت نظری  3نامگذاری شده است ، زیرا فنی شناخته شده با عنوان تحلیل عاملی

هری ای شبانفوذ  از جامعه شناسی بود ترکیب می کند . برای زمانی ، این پژوهش آمده بود تا رشته ی جغرافی 9مکتب شیکاگوی

را همانند جامعه شناسی شهری و قسمتهایی ازبرنامه ریزی شهری تحت تسلط درآورد. هرچند سرانجام بسیاری از تحلیلگران آن 

 [2]را به سایر پرسشها و سایر روشها تبدیل کردند. 

 

 بررسی تجارب جهانی تحلیل نواحی اجتماعی  -3
آشنایی با تجارب سایر نقاط جهان درباب تحلیل نواحی اجتماعی و مقایسه ی روشها و معیارهای استفاده شده در آنها ، به 

در این بخش برای آشنایی با تجارب  مشابهت ها و تفاوتهای شکل گیری و توزیع فضایی نواحی اجتماعی منجر می شود.کشف 

 عی به سه نمونه ی جهانی اشاره خواهد شد . شهرهای سایر کشورها با تحلیل نواحی اجتما

  

 6ساختار اجتماعی فضایی شهر در نانجینگ  - 3-1

منطقه در کل هدف گرفته شده است که جمعیت ناحیه ی مورد  13این مطالعه اساسا در کل ناحیه ی شهر نانجینگ شامل 

 اشد . کیلومتر مربع می ب 39/4224نفر با مساحتی برابر  4919911بررسی تقریبا 

در جزییات بدست  2111داده های پایه ی مطالعه اساسا از اطالعات یکپارچه ی کامپیوتری از سرشماری جمعیت ملی سال 

طبقه بندی چون شاخص آماری عمومی ، نسبت جنسی ، ترکیب خانواده ، ترکیب  19شاخص در  99آمده است که به طور کل 

ترکیب درجه ی تحصیلی ، ترکیب اشتغال ، ترکیب شغلی ، جمعیت بیکار ، مساحت سنی ، نوع خانوار ، اقلیت های قومی اصلی ، 

روش اکولوژی عاملی استفاده شده است . اکولوژی عاملی ، یکی از روشهای تحلیلی آماری در این نمونه از  مسکن خانوار و... .

ست . بعالوه یک روش پذیرفته شده ی چند متغیره ، به یک روش کمی پرکاربرد در مطالعات اجتماعی مختلف تبدیل شده ا

ای بر نهاییجهانی  برای سنجش تفاوتهای بین فضاهای اجتماعی شهر می باشد. بنابراین ، پژوهش آن را به عنوان یک ابزار 

 تحلیل وابستگی متقابل بین عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، جمعیتی و مسکن شهر مورد استفاده قرار داده است . 

 :  [1]تعیین نواحی اجتماعی در این شهر عبارتندازعوامل اصلی در 

  جمعیت مهاجر 

 جمعیت کشاورز 

  درجه ی تحصیلی و وضعیت اشتغال 

  جمعیت بیکار شهری 

 

 تحلیل نواحی اجتماعی در شهر زوریخ -3-2

جغرافیایی در شهر زوریخ انجام گرفته است .  –تجربه ای عملی از تحلیل نواحی اجتماعی بر اساس مدل فضای اجتماعی 

برای تعیین و تحلیل نواحی اجتماعی در شهر زوریخ مراحلی به ترتیب این کاربرد با شرایط ویژه ی سوییس انطباق یافته است . 

 زیر انجام گرفته است :

 تحلیل نواحی در این روش مبتنیالف : تعیین شاخص ها برای تحلیل وضعیت اجتماعی و سبک زندگی در ناحیه مورد نظر: 

کنند و بر ویژگی های اجتماعی واحد فضایی مورد نظر تاثیر است بر ساختار اجتماعی مردمی که در ناحیه مورد نظر زندگی می

                                                           
2- Factorial Ecology 
3 - Factor analysis 
4 - Human Ecology 
5 - Chicago School 
6 - Nanjing 
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گذارند. یکی از مهمترین نیازهای اطالعاتی که در زمینة تحلیل نواحی اجتماعی و ویژگی های اجتماعی ناحیه مورد نظر می

تواند شامل شاخص هایی از قبیل موارد زیر ویژگی های مرتبط با سرپرست خانوار است که می، اند مورد استفاده قرار گیرد تومی

 باشد:

  کنند.سال که سرپرست خانوار هستند و به طور کامل وقتشان را در خانه صرف می 49تا  29زنان مابین 

  ی شرکت فعال دارند.های اجتماعسال که در فعالیت 91تا  31زنان مابین 

  باشند.ما بدون فرزند میاسال که سرپرست خانوار هستند  44تا  39زنان مابین 

  کنند.سال که به صورت مجرد زندگی می 99زنان باالی 

  سال با تحصیالت آکادمیک و بررسی وضعیت درآمدی 91تا  29زنان سرپرست خانوار بین 

سی دقیقتر شاخص ها: در این مرحله از روش مورد نظر با استفاده از تحلیل ب : بکارگیری فن تحلیل عاملی به منظور برر

گردد و اهمیت هر یک از این عوامل بطور کامل مشخص می، عاملی، عواملی که در واحد فضایی مورد نظر تأثیر بسزایی دارند

 .گیردمورد بررسی قرار می

شامل سبک  عامل عمده 2مورد بررسی: در این مرحله براساس  اجتماعی ناحیه -پ : تعیین ساختار درونی فضایی جغرافیایی

 پذیرد.عی ناحیه مورد نظر صورت می، تحلیل نمایی بر روی ساختار اجتمازندگی و موقعیت اجتماعی 

با تحلیل صورت گرفته در این مرحله بخش های مختلف یک ناحیه از لحاظ ساختار اجتماعی در جهت رسیدن به یک جمع 

بندی اجتماعی که شامل درآمد و آموزش و شغل و همچنین وضعیت گیرند. در این مرحله رتبهمورد بررسی قرار میبندی نهایی 

 [3] .گیردخانواده مورد توجه قرار می

 

  7تحلیل نواحی اجتماعی در شهر سین سیناتی -3-3

را مورد تحلیل  دهه رخ داده ، محیط آن در طی سهتحلیل نواحی اجتماعی سین سیناتی تغییرات جمعیتی که در شهر و 

ساله استخراج شده اند . شاخصهای مورداستفاده برای تحلیل نواحی اجتماعی  قرار می دهد . داده ها ، کامال از سرشماریهای ده

عداد تدر این شهر شامل : درآمد ) درآمد میانه( ، تحصیالت ) درصد بزرگساالن با درآمد کمتر از تحصیالت دبیرستان (، ازدحام ) 

و  سال در خانوارهای دو والدینی ( 14نفر در اتاق (، ، ساختار خانواده ) درصد کودکان زیر  11/3واحدهای مسکونی با بیش از 

 [4]اشتغال ) درصد کارکنان خدمات و کارگران ( هستند. 

 

 روش ها و فنون تحلیل نواحی اجتماعی -4
مناطق مسکونی خاصی را در درون شهر انتخاب  توسط آن خانوار ها ،تحلیل نواحی اجتماعی سازوکاری را شرح می دهد که 

می نمایند یا به آن تخصیص می یابند. سازوکار مذکور قطعی نیست و نقشه واضحی در ارتباط با آن وجود ندارد،بنابراین مطالعه 

  نماید. نواحی اجتماعی نیاز به روشی دارد که پیچدگی های مختلف فضایی درون و بین بخش ها را حل

 

 تحلیل نواحی اجتماعی بر مبنای روش سه ساخت -4-1

این دیدگاه ،  1999تحلیل نواحی اجتماعی یکی از نظریه هایی بود که تحت چشم انداز اکولوژیکی بنا نهاده شد . در سال

برای فراهم کردن نشانه ای از سازمان اجتماع در یک ناحیه ی مشخص ارائه می دهد . این سه ساخت طبقه ی  4سه ساخت

 بودند .  11و جداسازی همسایگی 11، وضعیت اقتصادی 9اجتماعی

                                                           
7 - Cincinnati 
8 - construct 
9 - social rank 
10 - economic status 
11 - neighborhood segregation 
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 یز میعی متماطبقه ی اجتماعی به توزیع مهارتهایی که به گونه ای قابل توجه ، افراد را در سراسر زمان و الیه های اجتما

اجتماعی برپایه ی یک توزیع غیرمتعادل از این مهارتها قرار دارد.  12شوکی و بل فرض کردند که الیه بندیکند، اشاره داشت . 

ساختهای انتخاب شده توسط شوکی و بل برای تعریف طبقه ی اجتماعی،  شامل معیارهای اشتغال ، تحصیالت و طبقه ی 

 اجتماعی بود. 

نعکاس تغییرات در ارتباط جمعیت با اقتصاد فرض شده بود . تغییرات در ارتباطات اقتصادی برای وضعیت اقتصادی برای ا

انعکاس سطح توسعه ی یک جامعه ی شهری شده ی مدرن اندیشیده شده بود . متغیرهای ویژه ای برای سنجش این ساخت 

فت . زمانی که باروری کاهش پیدا کند ، همزمان شامل باروری ، نوع مسکن و درصد زنان در نیروی کار مورد استفاده قرار گر

با کاهش تراکم مسکونی و تعداد خانوار در واحد مسکونی و افزایش تعداد زنان در نیروی کار ، شوکی و بل اقتصادی مدرن ) با 

 ( توام با افزایش در شهرنشینی مشاهده نمودند . 1999استانداردهای سال 

، جداسازی همسایگی به عنوان تغییرات در ترکیب جمعیت که با توزیع مجدد جمعیت در فضا ، تغییرات در  در نهایت

ترکیب سنی و جنسی و جداسازی گروههایی خاص آشکار گردید، در نظر گرفته شد . شوکی و بل تعداد مهاجران جدید و تمایل 

اخص های این ساخت بررسی کردند. در مجموع ، این سه به جمع شدن در زمره ی خارجیان از کشورهای خاصی به عنوان ش

 [3]شاخص تعیین کننده ی گونه شناسی نواحی اجتماعی می باشد . 

 

 (PCA) 14( و تحلیل مولفه های اصلیFA)13 تحلیل نواحی اجتماعی بر اساس تحلیل عاملی -4-2
آغاز گردید . این روش ،  1991و  1991تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی در علوم اجتماعی در دهه ی استفاده از 

به ویژه در جغرافیای شهری و  جامعه شناسی شهری رایج گردید ، در عصری که جغرافیای شهری تحلیلی به عنوان یک جنبش 

ل در میان الگوهای فضایی پیچیده پدیدار گردید. زمان رویارویی دستورالعم نمودنقدرتمند در دفاع از کمی کردن برای آشکار 

با یک الگوی فضایی پیچیده ، جغرافیدان می تواند از تحلیل مولفه های اصلی با تحلیل عملی برای تغییر تمام پیچیدگی برای 

، اکولوژی عاملی در مطالعات  1921و  1991آشکار نمودن ساختار نهفته ی روابط در یک مکان استفاده نماید. در طی دهه های 

یا حداقل آن بخشهایی از جهان که ، دستیابی به  –شرایط اجتماعی ، اقتصادی و مسکن در شهرهای بزرگ در سراسر جهان

 رایج گردید.  -اطالعات جزیی درباره ی شرایط در همسایگی های شهری ممکن بود. 

العات نواحی اجتماعی با استفاده از مجموعه ای از متغیرهایی روش آماری مبتنی بر تحلیل عاملی برای مط 1991در دهه 

اجتماعی و جمعیتی واحدهای سرشماری در شهر است به کار برده شد. این روش اکولوژی  -که نمایشگر ویژگی های اقتصادی

ای که از نظر ویژگی ه عاملی نامیده می شود. در این روش با استفاده از تحلیل عامل، شهر به زیر نواحی مختلف تقسیم می شود

اجتماعی ، اقتصادی و جمعیتی مشابه هستند و به جای استفاده از چندین معیار، با بکارگیری مجموعه ای از متغیرهای برگرفته 

از سرشماری با روش های آماری همبستگی و یکپارچه سازی، اجزا یا عواملی برای نمایش مجموعه داده ها بدست می آید. در 

 برای امتیازات قابل فهم و نمایش داده ها به صورت نقشه بکار گرفته می شود. 19یی مثل تحلیل خوشه اینهایت روش ها

تحلیل عاملی از طریق فرایند آماری، شاخص هایی را تعیین و گستره شاخص ها را به شاخص های قابل اندازه گیری محدود  

می کند . اما تحلیل نواحی اجتماعی ماهیت آماری ندارد و از یک چارچوب انگاشتی مشتق شده است . در این روش بر اساس 

حدهایی تقسیم می شود و با توجه به چهار شاخص نرخ اشتغال مردان ، نرخ واحدهای آماری سرشماری جمعیتی ، شهر به وا

آموزش ، نرخ زنان در حال کار و نرخ تولد به هر یک از واحدها یک امتیاز داده می شود . البته طی یک فرایند، همبستگی بین 

سب کرده اند در یک ناحیه اجتماعی شاخص ها بررسی می گردد . پس از آن ، واحدهای آماری مجاور که امتیازهای مشابهی ک

                                                           
12 - stratification 
13 - Factor analysis 
14 - Principal components analysis 
15 . Cluster Analysis 
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جمع شده و بدین ترتیب شهر به محدوده های مشخصی که بر حسب ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی با یکدیگر 

 [2] تفاوت دارند تقسیم می شود .

 

 16 جغرافیایی –تحلیل نواحی اجتماعی بر مبنای انگاشت فضای اجتماعی  -4-3
فضایی فضای شهری ، مورداستفاده قرار می  –به عنوان یک مدل نظری برای تفکیک اجتماعی  12انگاشت فضای اجتماعی

جامعه بر اساس تدارک مختلف منابع اجتماعی اشاره می کند . این روش بین  گیرد. فضای اجتماعی به تفکیک اجتماعی در

ها ( تمایز قایل می شود. محور عمودی فضای ) درآمد و دارایی 19) تحصیالت و دانش( و سرمایه اقتصادی 14سرمایه ی فرهنگی

سنتی مطابق با وضعیت اجتماعی را منعکس می کند . محور افقی  ،  21اجتماعی حجم کامل سرمایه را ارائه داده و الیه بندی

الت یمحور و یک ریخت آرمانی که بیشتر بر پایه ی تحص -ساختار سرمایه را ارائه می کند و تضاد بین یک ریخت دارایی مادی

 و دانش قرار دارد ، را منعکس می کند . 

در فضای  را فضایی یک ناحیه ی شهری ، تفکیک های اجتماعی در جامعه –جدایی گزینی مسکونی و ساختار اجتماعی 

جغرافیایی منعکس می کند . با هدف تحلیل فضای اجتماعی نواحی مسکونی در یک ناحیه ی مادرشهری ، مدل بوردیو از فضای 

جغرافیایی ارائه می گردد. وضعیت اجتماعی و حجم سرمایه می تواند از طریق شاخص هایی  –عی با عنوان فضای اجتماعی اجتما

 [9] وجه دیگر ، بکارگیری اشتغال است.مانند درآمد و دارایی ها و سطح تحصیالت کمی شود . یک شاخص قابل ت

 

 تحلیل نواحی اجتماعی با شناسایی عناصر کالبدی و غیر کالبدی  -4-4

ه برد و بتوان از طریق شناسایی عناصر کالبدی شهر به ساختار اجتماعی/ اقتصادی آن پیدر تحلیل نواحی اجتماعی می

هد. برای تعیین دهای جمعیت ساکن در شهر را به موازات یکدیگر مورد توجه قرار میهمین لحاظ این فن شناسایی ویژگی

ناسایی شوند. در شهای جمعیت ساکن در منطقه به موازات یکدیگر در نظر گرفته میهای کالبدی نواحی مسکونی، ویژگیویژگی

های کالبدی نواحی و واحدهای مسکونی و در خصوص شناسایی عناصر اجتماعی، اقتصادی توان ویژگیعناصر فعالیتی کالبدی می

های قومی نژادی جمعیت ساکن را مورد بررسی قرار داد. در واقع اساس کار بر این پایه توان ویژگیمی های خانوادگی،پایگاه

ای خاص خود، با محیطی که در آن سکونت دارند وجود دارد، که برای گروه استوار است که برای هر گروه از جمعیت، رابطه

 مختلفی از مردم ساکنهای کنند، به شکلخش از شهر زندگی میتواند متفاوت باشد. مردمی که در یک بدیگری از جمعیت می

های جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی به نسبت جمعیت نواحی ها در تنوع شاخصهای شهر متفاوتند، این تفاوتدر سایر بخش

 شوند .مسکونی منعکس می

 گیرند ورد بررسی و تحلیل قرار میهای توزیع ویژگیهای کالبدی و غیرکالبدی در مقایسه با هم مودر این روش نقشه

ها از دو گروه تشکیل شود. این ویژگیاطالعات موجود در جهت آزمون فرضیه وجود همبستگی بین این دو گروه ویژگی انجام می

 شوند که عبارتند از:می

 احت یت، عمر و مسهای کالبدی نواحی و واحدهای مسکونی از جمله کیفویژگی :الف( عناصر فضایی/ کالبدی سیستم شهری

ـ اقتصادی و ویژگیپایگاه: ب( عناصر اجتماعی/ اقتصادی سیستم شهری ـ نژادی جمعیت های خانوادگی، اجتماعی   های قومی 

 

 

 

                                                           
16 - Socio-geographical space 
17 - Social space 
18 - cultural capital 
19 - economic capital 
20 - stratification 
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 شهر تهران  9تحلیل نواحی اجتماعی در منطقه  -5
 شهر تهران 9: منطقه تحلیل نواحی اجتماعیبستر جغرافیایی مورد نظر برای فرآیند  -5-1

شهر تهران از شمال به  9منطقه می باشد .  تهران شهر 9حاضر منطقه تر جغرافیایی فرآیند تحلیل نواحی اجتماعی بس

خیابان آزادی و بزرگره مخصوص کرج ، از جنوب به خیابان آذری ، میدان شمشیری و بزرگراه فتح ، از شرق به خیابان شهیدان 

 14از شرق ،  12و  11از شمال ،  9و 2رب به مسیل کن منتهی می شود و با مناطق ، خیابانهای امامزاده عبداله و شبیری و از غ

 در غرب همسایگی دارد.  21از جنوب و 

 . نفر را در خود جای داده است 199913جمعیتی برابر با 1349، در سال هکتار  1999با وسعتی در حدود  قهمنطاین 

 

 

 
 آننحوه کاربرد فضا در ن  و در شهر تهرا 9طقه نقشه موقعیت قرارگیری من:  1شکل 
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 21شهر تهران 9محله بندی اداری در منطقه  -5-2

این نواحی منعکس کننده تقسیم بندی های اداری و رسمی است که از سوی سازمان های دخیل در اداره شهر و یا برای 

مرز این محله بندی ها بر اساس راه ها است و مالک عمل سازمان های دولتی هستند.  خدمات رسانی تعیین و مشخص می شوند.

  .اند محله تقسیم شده 19سه ناحیه خود به باشد. این  شهر تهران از لحاظ اداری دارای سه ناحیه شهری می 9منطقه 

 

 
 شهر تهران 9نقشه محالت اداری منطقه : 2شکل 

 

 شهر تهران 9تحلیل نواحی اجتماعی در منطقه  تعیین معیارهای مناسب برای -5-3
با توجه به شرایط منطقه ی موردنظر و اطالعات در دسترس ، روش شناسایی عناصر کالبدی و غیر کالبدی برای تحلیل 

شهر تهران انتخاب می گردد .با توجه به مطالعات و جستجوهای انجام شده برای مبانی تجربی و  9نواحی اجتماعی در منطقه 

نی معیارهای مختلفی برای تحلیل نواحی اجتماعی تعیین می شود که با توجه به دسترس بودن هر کدام از این معیارها ، ف

 شهر تهران انتخاب می گردد.  9ی مناسب برای تحلیل نواحی اجتماعی در منطقه امعیاره
 

 معیارهای قابل استفاده برای تحلیل نواحی اجتماعی : 1جدول 
 وضعیت معیارها در منطقه مورد نظر شده از مطالعات و جستجوهامعیارهای حاصل 

 در دسترس نیست . جمعیت مهاجر
 در دسترس نیست . جمعیت کشاورز

 در دسترس نیست . درجه ی تحصیلی
 در دسترس است . وضعیت اشتغال

 در دسترس است . جمعیت بیکار شهری
 در دسترس نیست . بررسی وضعیت درآمدی

 در دسترس است . و نژادی وضعیت قومی

                                                           
، از سایت شهرداری منطقه مذبور استخراج گردیده و  9با توجه به اینکه اطالعات مورداستفاده برای تحلیل نواحی اجتماعی در منطقه  - 21

 اطالعات این منطقه به تفکیک محالت اداری در این سایت ارائه شده ، اشاره به محله بندی اداری در این منطقه ضروری به نظر می رسد .
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 در دسترس است . تراکم
 در دسترس نیست . درصد زنان در نیروی کار

 در دسترس نیست . نسبت مردان متاهل
 در دسترس نیست . جابجایی ) افرادی که در یک سال جابجایی داشته اند (

 در دسترس است . متوسط تعداد اعضای خانوار
 در دسترس نیست . کارگران دستمزدینسبت دستمزد در برابر 

 در دسترس نیست . نرخ اشتغال مردان
 در دسترس نیست . نسبت کارگران و کارکنان خدماتی

 در دسترس است . کیفیت واحدهای مسکونی
 در دسترس است . عمر واحدهای مسکونی

 در دسترس است . مساحت واحدهای مسکونی

 

مجموعه ای از معیارها را برای این تحلیل  توان می، با توجه به روش ها و فنون تشریح شده برای تحلیل نواحی اجتماعی 

که برخی از معیارهای قابل استفاده در منطقه بیان نمود  ی غیرکالبدیها اریمعب( و  ی کالبدیها اریمعالف(  در دو دسته ی 

 می توان خالصه نمود: شهر تهران را در جدولی به شرح زیر 9
 

 شهر تهران  9معیارهای قابل استفاده برای تحلیل نواحی اجتماعی در منطقه  : 2 جدول

 معیارهای غیرکالبدی معیارهای کالبدی
  سال 31درصد واحدهای مسکونی با عمر بیش از 

   متر نسبت به سطح حوزه 4طول معابر کمتر از 

  قیمت هر متر آپارتمان 

  تعداد واحد مسکونی در هکتار 

 متوسط تراکم ساختمانی 

  دوام درصد واحدهای مسکونی کم 

 درصد واحدهای مسکونی قابل قبول 

  سرانه مسکونی در سطح محله 

 خانوار در واحد مسکونی 

  تراکم جمعیت در سطح منطقه 

 درصد بیکاری در سطح منطقه 

  درصد اشتغال در سطح منطقه 

  درصد سواد در سطح منطقه 

  جدایی گزینی قومی 

 

شهر تهران  9معیارهای زیر برای تعیین نواحی اجتماعی منطقه  شهر تهران ، 9در دسترس از منطقه  اطالعات ا توجه بهب

 انتخاب می گردد :

  تراکم ساختمانی 

  میزان درصد اشتغال 

  میزان باسوادی 

  تنوع قومیتی 

با  سپسدر هر معیار به گونه های مختلف امتیازاتی داده شده و وزنی تعلق می گیرد و در نهایت براساس وزن مجموع و 

  به نقشه های بدست آمده از معیار های مذکور و همپوشانی الیه های اطالعاتی، نواحی اجتماعی همگن مشخص می شود. توجه

𝑓𝑖 =
𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

                                                                            (1)       

 : وزن اختصاص یافته برای هر دسته است .𝑓𝑖 : امتیاز هر دسته و  𝑥: دسته ،  𝑖که در آن 
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 تهرانشهر  9:  وزن دهی به معیارهای انتخابی برای تعیین نواحی اجتماعی در منطقه  3جدول 

 

 

 

 
 شهر تهران 9 در منطقه آنوزن دهی به  و ساختمانیتراکم  : نقشه 3شکل 

 

 معیارها

تراکم 

 ساختمانی

 140-30/132 114-122 5/92-104 5/77-73 0-77 دسته بندی

 5 4 3 2 1 امتیاز

 33/0 26/0 20/0 13/0 7/0 وزن اختصاص یافته 

درصد 

 اشتغال

 01/24-59 01/24-29 01/19-24 01/0 -19 0 دسته بندی

 5 4 3 2 1 امتیاز

 33/0 26/0 20/0 13/0 7/0 وزن اختصاص یافته

میزان 

 باسوادی

 01/76-77 01/73-76 01/72-73 01/0 -72 0 دسته بندی

 5 4 3 2 1 امتیاز

 33/0 26/0 20/0 13/0 7/0 وزن اختصاص یافته

تنوع 

 قومیتی

 4و3و 2و 1قومیت  3و 2و 1قومیت  2و 1قومیت  2قومیت  1قومیت  دسته بندی

 5 4 3 2 1 امتیاز

 33/0 26/0 20/0 13/0 7/0 اختصاص یافتهوزن 
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 شهر تهران  9در منطقه  آن وزن دهی به و درصد اشتغال: نقشه 4 شکل

 

 

 
  شهر تهران 9در منطقه آن وزن دهی به و میزان باسوادی نقشه  : 5شکل 
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 شهر تهران 9 در منطقه آنبه  وزن دهیو   تنوع قومیتی: نقشه  6شکل 

 

 

 
 شهر تهران 9: نقشه دستیابی  نواحی اجتماعی در منطقه  7شکل 
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 نتیجه گیری -6
به  4نتیجه نهایی تحلیل نواحی اجتماعی اجتماعی با استفاده از روش شناسایی عناصر کالبدی و غیرکالبدی در شکل 

 تصویر کشیده شده است.

 

 
 شهر تهران 9: نقشه نواحی اجتماعی در منطقه  7شکل 

 
چهار معیار اصلی ، شهر تهران  9نواحی اجتماعی در منطقه  در تحلیلتحلیل انجام گرفته ، مشاهده می شود که  براساس

برای شکل گیری نواحی اجتماعی شهری مورد استفاده قرارگرفته است : شامل تراکم ساختمانی ، درصد اشتغال ، سطح سواد و 

 تنوع قومیتی . 

 شهر تهران قابل تقسیم به هشت دسته با ویژگی های زیر است :  9نواحی اجتماعی در منطقه 

  با تنوع قومیتی کم ( :  دارای تراکم ساختمانی پایین ، سطح اشتغال و سواد باال و 1) ناحیه اجتماعی دسته اول 

  ( :  دارای تراکم ساختمانی پایین ، سطح اشتغال و سواد پایین و با تنوع قومیتی کم 2) ناحیه اجتماعی  دومدسته 

  ا باال ، سطح اشتغال و سواد باال و با تنوع قومیتی باال ( :  دارای تراکم ساختمانی نسبت3) ناحیه اجتماعی  سومدسته 

  دارای تراکم ساختمانی نسبتا باال ، سطح اشتغال و سواد نسبتا باال و با تنوع قومیتی کم( : 4) ناحیه اجتماعی چهارمدسته 

  و با تنوع قومیتی کم متوسط، سطح اشتغال و سواد  متوسطدارای تراکم ساختمانی ( : 9) ناحیه اجتماعی  پنجمدسته 

  سطح اشتغال پایین و سطح سواد باال و با تنوع قومیتی باال(:دارای تراکم ساختمانی متوسط، 9)ناحیه اجتماعی  ششمدسته 

  سطح اشتغال و سطح سواد نسبتا باال و با تنوع قومیتی باال(:دارای تراکم ساختمانی متوسط ،2)ناحیه اجتماعی  هفتمدسته 

  باالتی قومیسطح سواد نسبتا پایین و با تنوع (:دارای تراکم ساختمانی باال،سطح اشتغال باال و4ه اجتماعی )ناحیهشتمدسته 
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