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Abstract  

Various spatial instances and outcomes can be shown for every social phenomenon in the urban 

arena, and this indicates the spatial behavior of social phenomena. The examination of suchlike 

phenomena from the viewpoint of correlation and synergy reveals the existence of an interactional 

pattern among them. In this article, it is tried to provide a brief description of the spatial distribution 

of variables related to social harms such as joblessness, addiction, etc., in the form of spatial statistical 

analysis. The research method is descriptive-analytical, and it can be categorized as an applied study. 

In terms of data collection method, the study adopted library research. In order to analyze the data, we 

used spatial statistics tests in ARC GIS. In the light of the spatial structure of the social class and the 

spatial pattern of the variance of the rich and poor areas of Tehran, it was found that poverty and 

dispersion are among the main stimuli of the concentration of various social harms in poor 

neighborhoods.   
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 شهر در اجتماعی های آسیب فضایی ساختار های کنش همبر تحلیل

 تهران

 عظیمی آزاده

 یرانا کرج، رسام، یعال آموزش ةسسؤم یشهرساز یاراستاد

 (16/07/1400 پذیرش: تاریخ ـ 12/05/1400 دریافت: تاریخ)

 چکیده

 هـای  پدیده فضایی رفتار بیانگر امر این که داد نشان اییفض دادهای برون و ها مصداق توان می شهری ةعرص در اجتماعی ةپدید هر برای
 در .دکـر  مالحظـه  را کنش برهم از الگویی توان می ،ها آن افزایی هم اثر و همبستگی جهت به ،هایی پدیده چنین بررسی در است. اجتماعی

 .دشـو  ارائـه  فضایی آمار تحلیل قالب در ... و ،اعتیاد کاری، بی مانند یهای آسیب یمتغیرها فضایی توزیع از مختصری شد سعی نوشتار این
 مبنـا  توان می اطالعات گردآوری ةشیو منظر از گیرد. می قرار کاربردی تحقیقات بندی دسته در و بود تحلیلی و توصیفی تحقیق این روش

 بـا  شـود.  اسـتفاده  Arc GIS سترب در فضایی آمار های آزمون از شد سعی ها یافته ترسیم و تحلیل منظور به .دکر تعیین اسنادی روش را
 فـرق ت و فقـر  گفت توان می ،تهران شهر در فقیرنشین و ثروتمند ةپهن پراکنش فضایی الگوی نیز و اجتماعی ةطبق فضایی ساختار به توجه

 .است فقیرنشین محالت در اجتماعی های آسیب انواع تمرکز های محرک از

 واژگانکلید

 .فضایی اختارس ،تهران کنش، برهم اجتماعی، آسیب
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 لهئمس طرح

 تیسوۀۀ  الگویی  های مشخصه از اقتصادی و اجتماعی های آسیب با آن رابطۀ و شهرنشینی گسترش

 جمۀیت تحیل و هتیسۀ الگیی بر حاکم روندهای ترین مهم .است اخیر دهۀ چند در کشیر شهری

. 1 :از تاسو  عبوار   ،اسوت  اجتمواعی  های آسیب بروز اصلی عیامل از که ،جدید دورۀ در شهری

 شوبۀۀ  در شوهری  جمۀیوت  نوامیزون  و نامتۀادل تیزیع. 2 شهرنشین؛ جمۀیت و شهرها شتابان رشد

 (.52: 1383 اکبری علی) شهرها

 نیاحی در ها آسیب و میجرا میزان تاریخ طیل در که باورند این بر (2000)ش همۀاران و هالییال

 در چوه  ایوران  در چوه ، شهرها کالن ویژه هب، شهرها نیز حاضر حال در است. بیده باال همیاره شهری

 دلیل همین به و هستند اجتماعی میجرا و ناهنجاری بروز های کانین ترین مهم ،جهان کشیرهای سایر

 ویوژه   به شهری های محیط در جنایت و جرم کاهش امن شهر یک برای شهری ریزی برنامه فرایند در

 & Gerda) رود موی  شومار ه بو  سوالم  شوهر  دایجوا  اهودا   تورین  مهوم  از جدید شهری های حیمه در

Whitzman 1998.) 

 گورر  در کوه  است قیاعدی و قیانین بیانگر همیاره سرزمینۀ پهن در  پدیده مختلف انیاع تیزیع

 طبیۀوی  سترهایب نیز و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، متۀدد فرایندهای فرمان تحت و زمان

 گواه  دیگر فضایی مقیاس هر و شهر از سیستمی داشتبر اساس بر حال عین در است. گرفته شۀل

 و بوروز  ۀزمین، دشی تحلیل مختلف های قالب در تیاند می که ،خید فضایی تمرکزۀ واسط به ها پدیده

 د.نآور می فراهم را دیگر های پدیده ظهیر

 یهوا  محودوده  در ژهیو و بوه  ،یانسوان  یرفتارها و یاجتماع یها دهیپد ییفضا یالگیها لیتحل در

 آن ییفضوا  انتشوار  یالگیهوا  و یگسترش انتشار ندیفرا کاربرد بر، (شهر پاره و شهر) کیچک یطالۀاتم

 چوارچی   هوا  مۀوان  و ینیاح انیم متقابل آثار و ییفضا مناسبا  نییتب با شید. زیرا بیشتر تأکید می

، حوال  نیو ا بوا  .آیود  یمو  دسوت  به نهیزم نیا در ییفضا یالگیها لیتحل یبرا یمناسب یلیتحلو  ینظر

 اسوت.  وابسوته  هوم  زمان به، (مۀان) فضا بر عالوه، یاجتماع یها دهیپد ییفضا ساختار است واضح

 انتشوار  یالگوی  و زموان  دارد، را خید ژۀیو انتشار یالگی زمان از یناش ییفضا ساختار که گینه همان

 .(56: 1393 و درخشان، اکبری علی) ندیآفر یم را خید خاص ییفضا ساختار زین یزمان
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 شهرهای مقابل در پیش ۀسد دو تا خاورمیانه، شهری مرکز ترین بزرگ در مقام ،تهران شهر کالن

 و داشت قرار ری شمالیۀ حاشی در که آمد می شمار به کیچک شهری زمین ایران ۀپرآواز و تاریخی

 از کشویر  سیاسوی  تحویال   کوه  شود  می محسی  البرز جنیبی های دامنه در وهیا آ  خیش مۀانی

 در شوهر  ایون  کوه  جهوت  آن از ویوژه  هبو  ؛نهواد  صوحه  آن ارتباطی چهارراه اهمیت بر صفیی ۀردو

 از اینۀوه  تا گرفت قرار حۀیمت مدعی قدرتمند طیایف حرکت جریان جغرافیایی ثقل و مرکزیت

 پو   جدید عصر به کشیر ورود با .یافت روزافزون اهمیت و شد برگزیده پایتختی به قاجاریه آغاز

 طبیۀوی  مرزهوای  درنیردیدن با تهران ،ایران در شهرنشینی پرشتا  ۀدور آغاز و شروطهم انقال  از

 بوه  البتوه  و دشو  تبودیل  بزرگ شهری کالن به پیرامین روستاهای و شهرها الحاق و خید تاریخی و

 کشوویرهای شووهرهای کووالن اقتصووادی و ،اجتموواعی کالبوودی، کووارکردی، مۀضووال  و مشووۀال 

 و فرسویده  بافت هییتی،  بی چین تیان به میاردیمی مسائلاز جمله این  .دآم دچار نیز نیافته تیسۀه

 و رسومی  هوای  فۀالیوت  ۀانوداز  از بویش  تمرکوز  نشینی، حاشیه محیطی، زیست های آلیدگی ناپایدار،

اشواره   غیره و ،شهر این در غیرمجاز وسازهای ساخت غیرمجاز، صنی  تمرکز اقتصادی، غیررسمی

 ،هۀتوار  هزار 60 از بیش وسۀت به ای پهنه میلیین، 8 از بیش جمۀیت با ریشه تهران واقع به .کرد

 از مۀجوینی  مبوتال بوه   اموروز اسوت کوه    پارسول  هزار 900 از بیش میزان به وساز ساختۀ گستر و

 در ها چالش سایر کنار در شهر این در آن فضایی تیزیع و اجتماعی مۀضال  شایدو  هاست چالش

 فضایی تیزیع از مختصری شد سۀینیشتار  این در .شته باشددا باالیی تاهمی شهر این ریزی برنامه

 .دشی ارائه فضایی آمار تحلیل قالب در ... و ،اعتیاد کاری، بی مانند متغیرهایی

 نظری مبانی

 هوم  اسوتننایی  و هسوتند  اجتمواعی  گینواگین  مسوائل  و، هوا  ناامنی تهدیدها، مۀرض در جیامع همۀ

 و مسوائل  با مقابله یمیارد در و درمان و یپیشگیر یبرا صیر  این در .شد قائل آن یبرا تیان نمی

 همۀواران  و امیری) استنیاز  سازنده یراهۀارها و نمدوّ یها یگرار سیاست به اجتماعی مشۀال 

، رو هموین  از اسوت.  دشویار  بو   امری ،شهری پیچیدگی جهت به ،میضیع این اما .(120: 1392

 است. شهری مسائل در کاویدن شروع ۀنقط نظری مبانی به یستیابد
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 را مختلف های نظرگاه از طرح قابلیت و ندمتۀدد های پیچیدگی دارای همیاره شهری های پدیده

 بوا  را خوید  کوار  ،«شهرنشوینی  و عویارض  شناخت»، با عنیان ای همقال در (1967) بارتز رولن .نددار

 ارائه طرحی «شهر مشۀال  عالئم» از دخیاه می که کسی برای انضباطی نیازهای از فهرستی نگارش

 ،(مشوۀال   هوای  عالموت  تشوخی   در متخصو  ) سمییلیژیسوت » زمان هم باید او .کرد آغاز کند

 ،رو ایون  از (.105: 1392 ریاضوی ) باشد «کاو روان شاید و، مۀمار شهرنشین، دان، تاریخ دان، جغرافی

 هوای  عرصوه  بوا  ناپریرشوان  گسسوت  باطارت جهت به اجتماعی های آسیبکرد مطالۀۀ  ادعا تیان می

 ند.ا همراه هایی دشیاری با همیاره اقتصادی ابۀاد نیز و کالبدی

 فضوایی  سواختار  ایجاد و متنیع فضایی یابی شۀل سبب درونی پیچیدگی و چندسییه کنش این

 شوهر  فضوایی  سواختار  نیوز  و اجتمواعی  هوای  آسویب  بوا  مورتبط مباحو    در اسوت.  شوده  مختلف

 کالبود  و فورم  محصیل را اجتماعی های آسیب شهری( فرم با مرتبط امنیت ریا نظ در خصیص به)

 میتویر  مویارد  بسویاری  در اقتصادی و اجتماعی فرایندهای کرد ادعا تیان می هرچند؛ دانند می شهر

 است. شهری فضاهای پیدایش و تغییرا  محرک

 ینوابرابر  علل درک .است فضایی نابرابری شهر در اجتماعی های آسیب تشدید شیاهد از یۀی

 بور  اثرگورار  ینیروهوا  نقوش  بررسوی  و شوهر  سواختار  شوناخت  مسوتلزم  یشوهر  نیاحی در فضایی

 فضوایی  ۀجلی شهر اینۀه به تیجه با. است آن گیناگین نیاحی یماهی یها تفاو  و فضا یگیر شۀل

 در فضایی ینابرابر درک است، تاریخ طیل در یگیر تصمیم و فۀالیتیو  فضاییو  طبیۀی یساختارها

 ترکیبوا   و ارتباطوا   و یادشوده  یسواختارها  درک و شناخت مستلزم هایش پیچیدگی همۀ با نیز آن

 (.1376 هاروی) است شده برقرار ساختار سه این ینیروها بین که است یا پیچیده

 قرار مختلف نیاحی ساکنان اختیار در نابرابر یها فرصت شیند می میجب یشهر نابرابر یفضاها

 و افوت  و فقیرنشین ۀفرسید نیاحی رشد و یگیر شۀل و رفاهی خدما  نابرابر تیزیع به این و گیرد

 شوید.  موی  منتهیی، شهر نیاحی در ینابرابر یپیامدها ترین عمده منزلۀ بهی، شهر نیاحی محرومیت

 یها ینابرابر تۀمیق به و کند می تشدید را فضایی یتضادها یبازخیرد ۀچرخ یک در یفرایند چنین

 شوۀا   شودن  عمیوق  و مسوۀینی  یها گزینی جدایی ساز زمینه خید که دشی می منجر میجید اییفض

 (.1380 کالنتری) شد خیاهد یشهر نیاحی یافتگی تیسۀه سطح بین میجید
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 فضوایی  کونش  برهم از تحلیلی های بررسی در چیز هر از بیش شاید شده طرح میارد کنار در اما

 ۀورد یرو کنود.  موی  ایفوا  نقوش  ای منطقوه  و شهری مطالۀا  رد سیستمیۀ نظری اجتماعی های پدیده

 اسوت  هوا  تیمیجید به جامع ینگرش شید، یم شامل را ییگرا یکل و یستیارگان مۀتب که ،یستمیس

(Farshad 1983: 94.) به و یکاربرد تا بیدند یا برنامه شتریب یستمیس لیتحل بارۀدر مطالۀا  نیاول 

 ن،یو ا وجوید  بوا  .پرداختنود  یمو  یقو یتحق و یآمیزش متن کی در اصطالح نیا یریکارگ هب یچگینگ

 میا کرده رها را یریتداب نیتر یقی از یۀی م،یکن رها را ستمیس مفهیم ما اگر نیشت (1969) یهارو

 اطورا   دۀیو چیپ جهوان  دربارۀ که یسؤاالت به بخش تیرضا یها جیا  به دنیرس یبرا کنین تا که

 عبوار   در را مفهویم  نیو ا یبرتواالنف  (.Johnston 1991: 117) است شده ابداع میکن یم مطرح خید

 در فقوط  ا یو ح دۀیپد ته،یسیالۀتر و جاذبه مانند ،یۀیزیف یها دهیپد برخال  :کرد خالصه دیگری

 نیبود  اسوت؛  سوتم یس کیو  سوم یارگان هر و شید یم افتی سمیارگان نام به فرد منحصربه یتیمیجید

 (.Bertalanffy 1968: 208) دارند ایپی ینظم ینیطرف یتۀامل در آن یفراگردها و اجزا که یمۀن

 :Kamran et al. 2018) است یاجتماع ابداع کی شهر که باورند نیا بر پژوهشگران از یاریبس

 کونش  بورهم  و تۀوامال   آن در کوه  دانسوت  هوا  سیسوتم  سیستم را اجتماعی ابداع این تیان می (.95

 تمرکوز  و فضوایی  نموید  و شوید  موی  منجور  خاص ای پدیده تشدید به متۀنر گاه و متۀدد نیروهای

 خصویص  در را اسوتۀاره  ایون  خوید  مودل  در کیهن که چنان ؛شید می بازنمید آن رفتار در فضایی

 (.1 شۀل) گرارد می نمایش به سیاسی نیروهای

 
 (Dikshit 1982: 152) انداز چشم ظهور و سیاسی نیروهای کنش برهم. 1 شکل
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 اسوت  ممۀن یشهر انداز چشم رییتغ که است نیا «فضا و ندایفر» تۀامل لیتحل در مهم میضیع

 رهوای یمتغ بوه  تیجوه  بودون  سیاسی سیستم یا ،یاقتصاد ستمیس ت،یجمۀ رشد مانند یعیامل جۀینت

 داشت. خیاهد فضایی بازنمیدی آن تصییر و انداز چشم این طریق هر به اما .باشد فضایی

 تحقیق روش

 ایون  اسواس  بور  شود.  گرفته بهره پژوهش پیاز مدل از ،پژوهش این دفراین تر دقیق تشریح منظیر به

 اسوت.  بواالتر  الیۀ از ثرأمت الیه هر آن در که شید می تشۀیل مختلفی های الیه از پژوهش یک مدل

 رویۀردهای الیۀ، پژوهش های گیری جهت الیۀ، پژوهش فلسفی مبانی الیۀ از: ندا عبار  ها الیه این

 الیوۀ ، پوژوهش  راهبردهوای  الیوۀ ، پوژوهش  مۀوانی  الیۀ، پژوهش های وشر انتخا  الیۀ، پژوهش

 (.1383همۀاران  و فرد دانایی) ها داده آوری جمع های رویه و ها شییه الیۀ، پژوهش اهدا 

 پژوهش فلسفی مبانی ةالی

 یوا  شوالیده  یک به پژوهش هر است. جهان به پژوهشگر نگاه نیع و بینی جهان ۀدهند نشان اول الیۀ

 مطالۀوۀ  در ضومنی  صویر   به که هایی بینی جهان از باید پژوهشگران و دارد نیاز مطالۀه برای دبنیا

 .بید اثباتی نیع از فلسفه پژوهش این در باشند. آگاه کنند می استفاده خید

 پژوهش گیری جهت ةالی

 و قتحقیو  ج(؛ کواربردی  پژوهش  (؛ بنیادی تحقیقا  الف( :عبار  است از پژوهش گیری جهت انیاع

 است. کاربردی حاضر تحقیق پژوهش هد  به عنایت با گفت تیان می کلی طیر به. تیسۀه

 پژوهش رویکردالیة 

 مویرد  پدیودۀ  مطالۀوۀ  برای تیاند می خید سفیلف بینی جهان نیع به بستهرویۀرد پژوهش، پژوهشگر  الیۀ در

 شد. برده کار به قیاسی یۀردرو حاضر پژوهش در .کند استفاده استقرایی یا قیاسی رویۀرد دو از نظر

 پژوهش روش انتخاب ةالی

 هور  تیانود  می نظر میرد ۀپدید رفتار سازی یکمّ به تیسل حی  از پژوهشگرۀ انتخا  روش، الی در

 میضویع  با متناسب های داده یکمّ روش در .کند اتخاذ را ترکیبی یا کیفی یا یکمّ های روش از یک

 است. یکمّ روش دارای حاضر وهشپژ .آیند درمی یعدد و یکمّ صیر  به
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 پژوهش مکانی ةالی

 زموانی  دورۀ یوک  در یوا  خاص زمانی مقطع یک در نظر میرد پدیدۀ مطالۀۀ دهندۀ نشان مۀانی ۀالی

 یوک  تبوین  و تیصویف مطالۀواتی اسوت کوه     اکتشافی، مطالۀا  اکنر است. چندمقطۀی() تر طیالنی

 نویع  از پژوهش این مۀانیۀ الی .دهند می رارق تیجه میرد خاص زمانی بازۀ یک در را خاص پدیده

 است. اسنادی

 پژوهش راهبرد ةالی
 تیانود  موی  داشوته  بواالتر  هوای  الیه از یک هر در که انتخابی اساس بر پژوهشگر نیز راهبرد الیۀ در

 .استفاده شد تیصیفی راهبرد از پژوهش این در .برد کار به را متفاوتی های استراتژی

 پژوهش اهداف ةالی
 .دبی تیصیفی نیع از پژوهش اینهد  

 اه داده آوری جمع های رویه و ها شیوه الیة
 از گیوری  بهوره  و بورداری  فیشتحقیق  این در اطالعا  یگردآور ابزار ،پژوهش عنیان به تیعنا با

 عنویان  بوه  1398 سوال  در ها داده این .بید تهران شهرداری اطالعا  فناوری سازمان های داده بانک

 .شد برداشت اجتماعی های دادهۀ مطالۀ از بخشی

 گرفتوه  بهره اکتشافی تحلیل رویۀرد از تحلیلۀ شیی خصیص درپژوهش  این در ،حال عین در

 فرجوی ) است فضایی های داده بر اکتشافی های داده تحلیل بسط فضایی های داده اکتشافی تحلیل شد.

 هوا  تۀنیک از ای مجمیعه مۀانی های داده اکتشافی تحلیل اصل در .(354 :1394 همۀاران و سبۀبار

 الگیهوای  کشوف  قاعوده،  بوی  هوای  مۀوان  شناسایی مۀانی، های تیزیع دادن نمایش و تیصیف برای

 مۀوانی  نواهمگنی  اشوۀال  سوایر  یا مۀانی های رژیم بر اشاره و داغ، نقاط یا ها خیشه مۀانی، ارتباط

 جهوت  در ها تۀنیک از ای مجمیعه ۀانیم های داده اکتشافی تحلیل .(Anselin et al. 2007: 4) است

و  کلوی  مۀوانی  خیدهمبستگی قبیل از ،مۀانی ارتباط الگیهای حسب بر مۀانی های تیزیع تیصیف

 .(Guillain et al. 2006: 2082) است ،مۀانی ناهمگنی و محلی مۀانی خیدهمبستگی

 از ینوی مۀۀ درجو  کوه  مشواهداتی ) مشوابه  هوای  مۀوان  کوه  مۀناسوت  بدان مۀانی خیدهمبستگی

 زموانی  ،بنوابراین  هسوتند.  همبستگی() مشابه های ارزش با منطبق دهند( می ارائه را مۀانی مجاور 
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 مۀوانی  خیدهمبستگی دهد می شۀل فضا در را ای خیشه خاص متغیری پایین یا باال های ارزش که

 ارائه را گیناگین های ارزش مۀین جغرافیاییۀ ناحی یک مجاور نیاحی که زمانی و دارد وجید منبت

 .(Perobelli et al. 2006: 5) داشت خیاهد وجید منفی مۀانی تگیخیدهمبس دهند می

 کلّی مکانی خودهمبستگی

) مویران  شواخ   کلّی، مۀانی خیدهمبستگی های شاخ  میان IsMoran ,  گسوترده  طویر  بوه  (

 بوین  خطوی  ارتبواط  انمیوز  از قوراردادی  ای انودازه  شواخ   ایون  اسوت.  گرفتوه  قرار استفاده میرد

 اختیوار  در مجواور  هوای  ارزش ۀشد دهی وزن فضایی طیره ب های میانگین و شده مشاهده های ارزش

ا ب و نه یا دارد وجید ماۀ دادۀ مجمیع در بندی خیشه آیا که دهد می نشان میران شاخ  گرارد. می

 شید: می محاسبه 1رابطۀ 
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IsMoranۀ آمار  را مۀوانی  خیدهمبستگی ای ناحیه ساختار ارزیابی امۀان و است کلی ای آماره ,

IsMoranۀ آمار ،این وجید با دهد. نمی  هوای  خیشه آیا کند: ایجاد را اساسی اال ؤس این تیاند می ,

 خیدهمبسوتگی  در شوتری بی سهم نیاحی کدام دارد؟ وجید پایین یا باال های ارزش از محلی مۀانی

 را مۀوانی  هوای  قاعودگی  بوی  انودازه  چه تا مۀانی خیدهمبستگی از کلی ارزیابی دارند؟ کلی مۀانی

  .(Le Gallo & Ertur 2003: 176-177) کند می پنهان

 محلی مکانی خودهمبستگی

IsMoranۀ آمار  ارزیوابی  امۀوان  و دهود  موی  نشوان  را کلی بندی خیشه تنها که است کلی ای آماره ,

 نویاحی  و محلوی  مۀوانی  اسوتنناهای  یا ها خیشه شناساییو  مۀانی خیدهمبستگی ای ناحیه ساختار

 و (Anselin 1996) مویران  پراکندگی نمیدار کند. نمی فراهم را کلی مۀانی خیدهمبستگی در سهیم

 بورای  یود مف بسویار  یهوای  تۀنیوک  LISA (Anselin 1995) یوا  مۀانی همبستگی محلی های شاخ 
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 درون مۀوانی  خیدهمبسوتگی  سواختار  هوا  تۀنیوک  این هستند. محلی مۀانی خیدهمبستگی ارزیابی

 سوهم  دارای نویاحی  و پوایین  یوا  بواال  های ارزش با محلی های خیشه شناسایی طریق از ،را نیاحی

 سازند. می آشۀار ،کلی مۀانی ستگیخیدهمب در بیشتر

 موران پراکندگی نمودار

 الگویی  چهوار  بوا  متناسب ها چارک این است. شده تقسیم چارک چهار به میران پراکندگی نمیدار

ۀ گیشو  در شوده  واقع) نخست چارک هستند. نهایشا همسایه و نیاحی بین محلی و مۀانی همبستگی

 بواال  هوای  ارزش دارای کوه  دهود  می نشان را ای نیاحی (HH) باالو  باال عنیان با راست( سمت ،باال

 بواالتر  ارزش دارای نویاحی  با و میانگین( از باالتر های ارزش یۀنی)هستند  لیلتح میرد متغیر برای

 سومت  ،بواال ۀ گیشو  در شوده  واقوع ) دوم چارک اند. شده احاطه تحلیل میرد متغیر برای میانگین از

 بوا  هایی همسایهۀ وسیله ب شده احاطه اما پایین های ارزش با نیاحی (LH) باال و پایین عنیانا ب چپ(

 عنویان ا بو  چوپ(  سومت  ،پایینۀ گیش در شده واقع) سیم چارک دهد. می نمایش را باال های ارزش

 پوایین  هوای  ارزش با همسایگانیۀ وسیله ب شده احاطه پایین های ارزش با نیاحی (LL) پایین و پایین

 (HL) پوایین و  باال عنیانا ب راست( سمت ،پایینۀ گیش در شده واقع) چهارم چارک دهد. می نشان را

 Perobelli) دهد می نشان را پایین های ارزش با نیاحیۀ وسیله ب شده احاطه باال های ارزش با نیاحی

et al. 2003: 7.) 

 موران پراکندگی نمودار نتایح تفسیر ةنحو .1 جدول

 تفسیر خودهمبستگی پراکندگی نمودار چارک طبقه

 منبت راست سمت باال باال -باال
ۀ وسیله ب شده احاطه البا ارزش با ای ناحیهو  خیشه

 باال های ارزش با نیاحی

 منفی راست سمت پایین پایین -باال
 نیاحی میان باال ارزش با ای ناحیهو  قاعدگی بی

 پایین ارزش دارای

 منبت چپ سمت پایین پایین -پایین
 مجاور  در پایین ارزش با ای ناحیهو  خیشه

 پایین های ارزش دارای نیاحی

 منفی چپ سمت باال باال -پایین
 نیاحی میان پایین ارزش با ای ناحیهو  قاعدگی بی

 پایین ارزش دارای
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 (LISA) مکانی همبستگی محلی های شاخص

 مۀیوار  دو ۀکنند برآورنده که کند می تۀریف ای آماره را مۀانی ارتباط محلی شاخ  (1995) انسلین

 مشوابه  هوای  ارزش مۀانی بندی شهخی مۀناداری از ای اندازه مشاهده هر برای LISA نخست،؛ است

 شواخ   بوا  متناسوب  مشاهدا ۀ هم برای LISA مجمیع دوم،و  کند می فراهم مشاهده آن اطرا 

 (.Guillain et al. 2006: 10) است مۀانی ارتباط کلی

IsMۀ آمار o r a n  فهمید تیان می LISA از استفاده با دهد. می نشان را کلی مۀانی خیدهمبستگی ,

 یوا  هوا  هسوته  تویانیم  می یۀنی؛ ندا سهیم مۀانی خیدهمبستگی کلی الگیی در خاص های مۀان کدام

 شید: می محاسبه 2با رابطۀ  LISA شاخ  کنیم. شناسایی مۀنادار صیر  به را بندی خیشه مراکز
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 ها یافته

 آن بر سۀینیشتار  این در اجتماعی های آسیب فضایی الگیهای اکتشافی بررسی و تحلیل منظیر هب

 ضومن  ،نخسوت  بخوش  در شید. پرداختهعنیان شده  میضیع تحلیل به مجزا بخش دو در تا است

 ،دوم بخوش  در شوده و  بررسی نیز ها آن روابط ،اجتماعی های آسیب پراکنش میجید وضع بررسی

 هشد بررسی میجید الگیهای ،فضایی آمار های مدل از استفاده با فضایی، های تگیهمبس بیان ضمن

 است.

 تهران شهر در اجتماعی های آسیب فضایی ساختار الگوی

 تیجه میرد همیاره ییفضا های فرم و یاقتصاد و یاجتماعۀ تیسۀ یندهایفرا نیب یهمبستگ و ارتباط

 و ییفضا علم میپارادا ظهیر و طرح با مشخ ، طیر به ،اام است. بیده شناسان جامۀه و دانان یجغراف

 میپوارادا  نیا تیتنب و گسترش و 1953 سال در فریش کیر  تیسط ایجغراف در ییاستنناگرا تفۀر نقد

 یهوانر  و وبور  مانند یشناسان جامۀه قا یتحق و یهارو دییید و پترهاگ چین یدانان یجغراف تیسط

 مویرد  شپوی  از شیبو  ارتبواط  نیا وجید ندهایفرا و ها فرم متقابل ریتأث بارۀدر کاستلز امانیئل و لیفیر

 در (.49: 1391 همۀواران  و زادگوان  عبواس ) گرفوت  قرار دانان یجغراف و شناسان جامۀه یجدّ تیجه

 برقورار  همبستگی نیز اجتماعی فرایندهای انیاع بین تیان می الگیها،و  فرایندها ۀدوسیی ارتباط کنار
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 بور  اسوت.  اجتمواعی  هوای  آسیب دارند دیگر یک تشدید در دوسییه اثر که یندهاییفرا ازیۀی  .دکر

 در تهوران  شهر در اجتماعی های آسیب انیاع است، درآمده نمایش به ذیل های نقشه در آنچه اساس

 فضوایی  الگویی  نویعی  راحتوی  به تیان می 2 و 1 های نقشه در دارد. تمرکز مشخ  فضایی گاه گره

 .دکر مالحظه ،خشینت و اعتیاد یۀنی ،اجتماعی یبآس دو در را یۀسان

  
 . توزیع فضایی خشونت در شهر تهران2نقشة  . توزیع فضایی اعتیاد در شهر تهران1نقشة 

 نگارنده منبع:

 را مشوابه  الگیهوایی  تویان  می نیز خانیار سرپرست زنان نیز و طالق فضایی تیزیع خصیص در

 جهوت  بوه  ،پدیوده  دو این اثرپریری و اثرگراری واقع به کرد. مالحظه تهران شهر محال ۀ پهن در

 دادن قورار  هوم  کنوار  با کشد. می تصییر به واحد یلگییا اجتماعی، آسیبۀ طبق یک در گرفتن قرار

 را دیگر یک بر اجتماعی های آسیب اثرگراری تیان می وضیح به (5 ۀنقش) کار کیدک فضایی الگیی

 هوای  آسویب  سوایر  ظهیر و بروز محرک اجتماعی های آسیب رخیب میارد بسیاری در .دکر مالحظه

 اجتمواعی  آسویب  دو ظهیر و بروز عامل طالق 6 تا 3ۀ شمار های هنقش در منالً .شیند می اجتماعی

 چوین  هوایی  آسویب  لزوماً گفتنی است البته است. ،کار کیدک و خانیار سرپرست زنان یۀنی ،دیگر

 چنوین  ایجواد  مسوبب  عللوی دیگور   گاه ند.نیست طالق یلمحص کار کیدک و خانیار سرپرست زنان

 محوال   برخوی  در قاعده از خارج بروز نیز 5تا  3شماره  های نقشه در که چنان؛ است هایی آسیب

 .ادعاست این از حاکی



534   1400 زمستانو  پاییز، 2، شمارة 13آمایش سرزمین، دورة 

  
 . توزیع فضایی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران4نقشة  . توزیع فضایی طالق در شهر تهران3نقشة 

 
 . توزیع فضایی کودک کار در شهر تهران5نقشة 

 نگارنده منبع:

 کشیده تصییر به ،کاری بی و فقر خط یۀنی ،اقتصادی و اجتماعیۀ پدید دو 7 و 6 های نقشه در

 از درآمود  با ارتباط جهت به را آن تیان می اینۀه ضمن فقر، خط دگرسانی خصیص در است. شده

 انویاع  بور  آن اثرگوراری  ابۀاد و اجتماعیۀ طبق با آن اطارتب منظر از، دانست اقتصادی های شاخ 

 تویان  می و ... و ،جرح و ضر  ربایی، آدم مخدر، میاد تیزیع و پخش دزدی، چین و اجتماعی آسیب

 آورترین هراس از یۀی تیان می را کاری بی که چنان؛ داد قرار نیز اجتماعی های آسیبۀ دست در را آن

 را سیاسی حتی و اجتماعی مۀضال  از بسیاری ریشۀ گمان بی و دانست کشیر یک اقتصاد مشۀال 
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 و رضویانی  از نقول  هبو  ،1381 نخجویانی  غوروی ) کورد  وجوی  جست ملی عارضۀ همین در باید نیز

 (.39: 1392 همۀاران

  
 . توزیع فضایی بیکاری در شهر تهران7نقشة   . توزیع فضایی خط فقر در شهر تهران6نقشة 

 نگارنده منبع:

 کیفیوت  بوا  مورتبط  هوای  داده شد و بررسی 7 تا 1 های نقشه قالب در آنچه دادن قرار هم کنار با

 مبنوای  بور  کورد.  مالحظوه  هم روی را شده مطرح سیستمی داد برون و متقابل کنش تیان می ،زندگی

 بوه  مربویط  مهار  و مسۀن مؤلفۀ در ازهایامت نیباالتر (،1392) شهمۀاران و نژاد حاتمی های یافته

 مسوۀن  تیو فیک از تهوران  شوهر  یشومال  ینویاح  در ساکن یخانیارها است. تهران شهر یشمال مۀین

 بوه  یدسترسو  مؤلفۀ میرد در برخیردارند. شهر ینیاح ریسا با سهیمقا در یباالتر مهار  و تر مناسب

 یشوهر  خودما   بوه  یدسترسو  زانیو م یشۀاع صیر  به شهر مرکز از شدن دور با یعمیم خدما 

 بوه  را یمطلویب  تیوضوۀ  تهوران  شهر مرکز در یخدمات ییگرا یقطب و خدما  تمرکز د.ابی می کاهش

 کوه  یدرحوال  است؛ آورده فراهم شهر یمرکز ینیاح ساکنان یبرا یعمیم خدما  به یدسترس لحاظ

 که است تهران شهر یمرکز ینیاح به مربیط طیمح تیفیک زانیم نیتر نییپا یطیمح تیفیک ۀمؤلف در

 ابد.ی یم شیافزا یطیمح تیمطلیب یشۀاع صیر  به رکزم از شدن دور با

 فضوایی  ماتری  با شهر در عینی عناصر فضایی گسست که است میضیع این یدؤم ها یافته این

 .دارد همبستگی تهران شهر در اجتماعی های آسیب
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 تهران شهر در اجتماعی های آسیب فضایی ساختار الگوی تحلیل

 چوین  مشخصواتی  تیزیع، در خاص الگیهای تصییرسازی ضمن ،ییجغرافیا هایی پدیده از بسیاری

 و هوا  خیشوه  یابی شۀل روند حال عین در هستند. دارا نیز را تمرکزۀ برجست های لۀه و مۀانی مرکز

 ریزی برنامه جهت مناسب تحلیلی ابزار ها پدیده این رگرسیین و همبستگیو  ای غیرخیشه فضاهای

 شد. خیاهد پرداخته آن به یلتفص به بخش این در که است بهینه

 بور  اسوت.  داغ هوای  لۀوه  شاخ  فضا در ها پدیده آماری نمایش در کاربردی ابزارهای از یۀی

 و تمرکوز  مۀوان  قرموز  نیاحی آمده دست به Z امتیاز اساس بر شده داده نشان 8 ۀنقش در آنچهمبنای 

 بتویان  شواید  اسوت.  کوار  نکیدکوا  کمترین مۀان تجمع آبی های لۀه و کار کیدکان بیشترین تجمع

 مرکوز  در ژپاسوا  و چهوارراه  چنود  بوه  نزدیۀوی  و مترو خروجی تمرکز سبب به را صادقیهۀ محدود

 کرد. شناسایی ها لۀه این اصلی

 
 های داغ کودکان کار . لکه8نقشة 

 هوای  خیشوه  مویران  محلوی  انسلین ابزار از استفاده با شده داده نشان 9 ۀنقش در آنچه اساس بر

حۀایوت از آن دارد   شده ترسیم خروجی الیه .است داده نشان خانیار سرپرست زنان مرکزت اصلی

 دیگور  محوال   نیوز  و تهران قلب بیمارستان محال  در ویژه به شهر مرکز محدودۀ در HH که الیه
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 غور   جنوی   و غر  در و است خیشه کمترین دارای LL الیۀ شید، می دیده منیریه حیالی مانند

 مرکوز  در است زیاد مقادیر تیسط کم های دانه تک احاطۀ بیانگر که LH الیۀ شید، می همشاهد تهران

 کوم  مقوادیر  تیسوط  شوده  احاطوه  زیاد های دانه تک دهندۀ نشان که HL الیۀ و شید، می مالحظه شهر

 شید می دیده مهران جمله از محله چند در است

 
 . خوشه و ناخوشة زنان سرپرست خانوار9نقشة 

 شهرۀ پهن در اعتیادۀ پدید شییع اجتماعی امنیت نیز و شهری مدیریت اصلی های چالش از یۀی

 آن تحلیول  در تویان  می که است متغیرهایی و عللۀ واسط به ای عارضه چنین گسترش مسلماً است.

 کرد. استفاده (GWR) جغرافیایی وزنی رگرسیین ابزار از

 دو بوین  همبسوتگی  مقادیر جنیبیۀ پهن در گفت تیان می است آمده 10 ۀنقش در آنچه اساس بر

 بسیاری در شهریۀ پهن در فقر فضایی گسست افزایش واقع به باالست. تیجهی قابل طیر به پدیده

 الگیهوای  انویاع  تهوران  شوهر  در کوه  چنوان ؛ است اعتیادۀ پدید مۀانی تمرکز در مهمی عامل میارد

 .شید ه میدید شهر جنیبی های قسمت در مخدر میاد با مرتبط میجرا
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 های استانداردشده( مانده کاری )باقی . تحلیل رگرسیون اعتیاد و بی10نقشة 

 کواری  بوی  متغیور  ثیرأت ،است دهآم 11 ۀنقش در که ،شده زده تخمین محلی ضرایب مبنای بر اما و

 از حواکی  کوه  کنود  موی  تغییور  تهران شمالی قسمت سیی به جنیبیۀ منطق در تیجهی قابل طیر به

افوزایش   گفوت  تویان  موی  کواری  بوی  در منبت مقادیر به یجهت با است. اشتغال تیزیع در یناهمگین

 است. شده تهران شهرۀ پهن در اعتیاد افزایش به منجر کاری بی

 
 شده( زده کاری )ضرایب محلی تخمین . تحلیل رگرسیون اعتیاد و بی11نقشة 
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 توا  نستهاتی مدل این اعتیاد تیزیع دیرمقا اساس بر و شده بینی پیش مقادیر مبنای بر حال عین در

 کند. بینی پیش را اعتیاد حدودی

 
 شدة اعتیاد بینی مقادیر پیش .12نقشة 

 نتیجه

 و متۀودد  فراینودهای  محصویل  مقیواس  هور  در شوهری ۀ پدیود  هر شک بدون ،آمد آنچه اساس بر

ۀ واسوط  به دارد. سیاسی حتی و ،اقتصادی اجتماعی، فضایی، مختلف های داد برون که است متنیعی

 اجتمواعی  آسویب  هور  گفوت  تویان  می اجتماعی، های آسیب جمله از ،شهری عناصر بیدن سیستمی

 از و و شهری سیاست و ،اقتصاد اجتماع، کالبد، مانند و شهری عناصر با مرتبط مختلف عیامل مۀلیل

 است. شهری های چالش تشدید محرک میتیر گاه و ها پدیده علت دیگر منظری

پوژوهش و   ایون  در بررسوی  مویرد  اجتمواعی  هوای  آسویب  از شماری ،فضایی الگیی اساس بر

 در همبسوتگی  نیوز  و الگیوارگی نیعی از آن اکتشافی تحلیل نیز و فضایی ساختار الگیی یها یافته

 و تودقیق  در نخست گام الگییی چنین کشف است واضح پر .کند می حۀایت ها آن فضایی چیدمان

 است. اجتماعی امنیتۀ عرص در ویژه به ریزی رنامهب و اقدام نیع هر تنسیق
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 و ثروتمنود ۀ پهنو  پوراکنش  فضوایی  الگویی  نیوز  و اجتمواعی ۀ طبقو  فضوایی  ساختار به تیجه با

 هوای  آسویب  انویاع  تمرکوز  های محرک از یۀی فرقت و فقر گفت تیان می ،تهران شهر در فقیرنشین

 مورتبط  الگیی جهت به کار، کیدکان چین هایی پدیده گاه اما .است فقیرنشین محال  در اجتماعی

 فضوایی  سواختار  ثروتمندنشوین،  نسوبتاً  منواطق  در ویژه به و ها چهارراه عمدتاً یۀنی ،فضایی ساختار

 هوای  آسیب از تیجهی قابل بخش که داشت دور نظر از نباید قطۀاً کشد. می تصییر به را گینی گینه

 آن به شده تحمیل بلۀه خییشۀ یدیزا نه هرانت چین بزرگی شهر در تشدیدشده و متمرکز اجتماعی

 یزرسر اصلی محرک خید مینتاژی مدرن شبه اقتصاد نیز و شهرنشینی وارداتی الگیی واقع به است.

 است. شهری چنین در ،اجتماعی های آسیب جمله از ،متۀدد مشۀال 

 چوین  بزرگی شهرهای در شهری های آسیب تشدید دالیل از مهمی بخش که است آن واقۀیت

 در «افتوادگی  میان» از برآمده شده، ارائه یها حل راه و مشۀال  شناسایی میان ارتباط عدم تهران شهر

 صویر   اگور  .اسوت  تهران شهر اجتماعی های آسیب مناسب منال .است ،یشهر مسائل با برخیرد

ۀ ارائ لت،حا بهترین در شید، می ارائه آنچه نشید، تۀریف درستی به اجتماعی های آسیب یبرا لهئمس

 است. جزئی یها یساز بهینه یبرا ها بدیل از یا دسته

 و اجتمواعی  هوای  آسویب  حول  کوه  اسوت  ضروری ختام حسن عنیان به مهم اینبیان  پایان در

 گواه  و فرهنگوی  نویین  رویۀردهوای  بوا  بلۀه بیلدزری، اقداما  و نگری سطحی با نه آن با برخیرد

 یافت. خیاهد بهبید آمیزش و تیانمندسازی
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 منابع
 از یناشو  یاجتماع یها بیآس ۀمطالۀ. »(1392) صادقی منصیره ؛پیرمیسیی میسی سید مجتبی؛ امیری،

 د ،اقتصاد و مدیریت شوهری  ،«یشهر رانیمد دگاهید از تهران یشهردار 19 ۀمنطق در ینینش هیحاش

 .137و  119 ص  ،5 ش ،2

 یمۀوان  لیو تحل. »(1392) ییرجوا  عبواس ؛ منصویریان  حسوین  پیراحمود؛  احمود  حسوین؛  نژاد، حاتمی

و   29  ص ،4 ش ،45 د ،انسانی جغرافیای های پژوهش ،«تهران شهر در یزندگ تیفیک یها شاخ 

56. 

: مودیریت  در کیفوی  های پژوهش شناسی روش (.1383) آذر عادل ؛الیانی مهدی سید ؛حسن فرد، دانایی

 .صفار ،جامع رویۀردی

. (1392) محمودآبادی  حیدریان راضیه؛ زمانه محمیدیان مهرداد منصیریان؛ حسین محمدرضا؛ رضیانی،

 هوای  داده اکتشوافی  تحلیول  رویۀورد  بوا  ایوران  روسوتایی  و شهری نیاحی در کاری بی مۀانی تحلیل»

 .45و  38  ص ،3 ش ،1 س ،فضایی و کالبدی ریزی برنامه ،«مۀانی

 ،6 د ،انسوانی  علیم درای  رشته ن میا مطالۀا  ،«ای رشته میان ای پدیده ،شهر. »(1392) ابیالحسن ریاضی،

 .115و  101  ص ،1 ش

 ،شناسوی  جامۀوه  در اساسوی  هوای  ایوده  هوای  خاسوتگاه  شناختی، جامۀه های بنیان. (1374) جیرج ریترز،

 سیمرغ. آزادارمۀی، تقی مترجم:

 و ییفضوا  ساختار انیم ارتباط لیتحل. »(1391) بیدرام رسیل؛ مختارزاده صفیرا مصطفی؛ زادگان، عباس

 و مطالۀوا   ،«مشوهد(  شوهر ی: مویرد  ۀمطالۀو ) فضا دمانیچ روش به یشهر محال  یافتگی تیسۀه

 .62-43، ص  14 ش ،4 س ،ای منطقه و شهری های پژوهش

 هوای  پوژوهش  ،«ایوران  در اجتمواعی  شناسوی  آسویب  و شوهری  تیسوۀۀ . »(1383) اسوماعیل  اکبری، علی

 .69و  49 ص  ،48 ش ،جغرافیایی

 در یاجتمواع  یهوا  بیآسو  ییفضوا  یالگیهوا  لیو تحل. »(1393) درخشوان  شهرام؛ اسماعیل اکبری، علی

 ریوزی  برناموه  جغرافیای های پژوهش ،(«تهران شهر کالن 5 منطقۀ :یمیرد مطالۀۀی )شهر یها طیمح

 .72و  49  ص ،1 ش ،2 د ،شهری

 ،6 ش ،ادیاقتصو  پژوهشونامۀ  ،«ایوران  اقتصواد  در کاری بی بحران. »(1381) احمد سید نخجیانی، غروی
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 .184و  171ص  

 اکتشافی تحلیل. »(1394) رضایی مهرانگیز؛ صادقی محمد؛ رضاعلی منصیر؛ علی حسن بار، سبک فرجی

 ،2 ش ،47 د ،انسوانی  جغرافیوای هوای   پوژوهش  ،«ایوران  روستایی نیاحی در ازدواج فضایی های داده

 .366و  351  ص

 .بین خیش تهران، ،ای همنطق تیسۀۀ و ریزی برنامه .(1380) خلیل ،یکالنتر

 و پوردازش  شورکت  انتشوارا   حسامیان، فرخ مترجم: ،شهر و اجتماعی عدالت. (1376) دییید ،یهارو

 تهران. شهر ریزی برنامه
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