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Abstract 
Spatial segregation is one of the most important challenges in urban area, which 
is more noticeable in merged villages into cities. During merging, these villages 
mostly become a problematic and isolated neighbor of the cities. True 
understanding of spatial segregation is essential to control the consequences of 
merging in these areas. The aim of this paper is to explain the factors of spatial 
segregation in rural-urban areas. According to the findings, elements of spatial 
segregation varied at different scales and from place to place. This phenomenon 
was affected by two factors, including: external factors (political, management, 
location and time) and internal factors (sociocultural, economic and physical 
factors) (open coding). For better factor classification and to facilitate their 
analysis in future researches, after open coding, internal factors were defined at 
the two levels using axial coding and variable, index and metrics type items were 
identified and completed. The results showed, that factors could overlap, 
contradict or reinforce each other. The dichotomy of urban and rural systems, 
poor planning, poverty of residents, unemployment, lack of services, low quality 
of public transport and incomplete infrastructures of rural-urban areas as well as 
lack of urban management system are the most important factors with the most 
repetition. These factors should be mentioned as the prior programs to eliminate 
spatial segregation in different rural-urban areas. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
In several studies, spatial segregation is 
considered as consequence of urban 
sprawl. Therefore, numerous studies have 
confirmed the effects of urban sprawl on 
spatial segregation. However, other 
factors affect spatial segregation which 
are related to households' access to 
housing and land development 
management, etc. Such factors have been 
ignored by previous researches mostly. 
Admittedly, confronting with the problem 
of spatial segregation in rural-urban areas 
depends on identifying the factors and 
forces which cause and intensify 
segregation in these areas successively (or 
all at once). The operational aim of this 
research is to find the answer of this 
scientific gap. In addition, the existing 
empirical research are mostly focusing on 
the developed countries. Therefore, in this 
regard, the recent study becomes more 
important. 

2. Research Methodology 
The present descriptive-analytical 
research uses documentary studies to 
collect data and MAXQDA technique to 
analyze them. Theoretical topics were 
divided into 4 sections, including evolution 
as well as types and dimensions of 
segregation (46 references), thoughts, 
theories and experiences (38 references), 
exogenous development and merged 
villages into cities (39 references), and 
factors and consequences of segregation 
(28 references) which were classified and 
put into the software in four document 
frames. Then, the analysis and coding were 
run according to the question and purpose 
of this research.  

1.1 Research Findings 
In coding process, 225 codes were 
detected:  

Political-managerial factors (26 
repetitions): The occurrence of spatial 
segregation in rural-urban areas is the 
result of lack of management. The method 
of neighbor planning, which is influenced 
by the urban management system, 
intensifies spatial segregation. In addition, 
segregations are on the base of power 
relations. Population management is a 
controlling factor in segregation, too. The 
planners have also a significant role in 
creating and strengthening of the 
phenomena. Mostly, spatial segregation 
results from the failure of urban planning 
in confronting with urban development. 
They often try to solve short-term 
problems and plan for social classes with 
upper income. Mainly, projects 
implemented in profitable areas, 
neglecting rural-urban areas, intensify the 
separation of these areas.  

Location and time: Location and time 
are among the external factors, too. The 
location of the village seriously affects the 
merging.  

Socio-cultural factors (67): People 
choose their place of residence based on 
the inclinations of their culture and social 
characteristics and generally tend to be 
homogenous. In rural-urban areas, the 
extent to which the socio-cultural 
characteristics of the village are receptive 
to the conditions of urbanization affect its 
fate as a problematic and isolated context 
or, conversely, a moderate and good 
neighbor.  

Economic factors (58): The structure of 
society's economy form class divisions, 
separate groups, and create spatial 
inequality and segregation of individuals in 
the upper/lower levels of social classes. If 
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problems and injuries are concentrated in 
certain areas of the city, occupied by 
lower-income people, social minorities 
and spatial segregation will be gradually 
formed. Spatial segregation on outskirts of 
cities and villages that merger into the city 
mainly involves the separation of rich and 
deprived communities. 

Physical factors (74): "Spatial patterns" 
reflect social relations and define 
segregation. "Spatial form" is an effective 
factor in the formation of patterns of 
interconnection and spatial segregation. 
All "spatial changes" affect the occurrence 
of forms of inequality and segregation . 

3. Conclusion 
The driving forces affecting spatial 
segregation in rural-urban areas are not 
independent of each other. They can 
overlap, contradict or reinforce each 
other. They also depend on multiple 
geographical locations during the time. 
This process of joining during a period, 
under the influence of changes in the 
needs of the city - which may not be real - 
has been faster and slower, during a 
period, and had its effects on them in 
various dimensions. Most of these effects 
relate to spatial separation between these 
areas and other urban levels and 
differences in the quality of their living 
environment compared to the city, the 
residence of immigrants and non-natives, 
differences in income levels and 
indigenous. The most important factor in 
the emergence of these works is the 
confrontation of these two different 
settlement systems with heterogeneous 

and distinct structure and function, i.e., 
the integrated villages in the city are not 
integrated due to spontaneous and 
unplanned development. Due to the 
duality of urban and rural systems, poor 
planning, poverty of residents, 
unemployment, lack of services, poor 
quality of public transport, incomplete 
infrastructure, lack of urban management 
system (most frequent factors), people in 
these areas are isolated from the 
neighbors in the region and the people and 
amenities around them. 

The results of this paper can be a guide 
for future researches in analyzing the 
factors in different rural-urban areas and 
facing spatial segregation. This paper can 
be an effective step to improve the 
understanding of researchers in fields 
related to urban planning on the formation 
of spatial segregation, and guide the urban 
planning decisions and actions to create 
cohesive and sustainable urbans. 
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 چکیده
 ادغام   روستاهای  در  پدیده  این.  است  شهری  مناطق  هایچالش  ترینمهم  از  فضایی  گزینیجدایی

 متعدد  عوامل  تأثیر  تحت  ادغام،  فرآیند  طی  روستاها  این  اغلب.  دارد  تریمحسوس  بروز  شهر  در  شده
  درک.  انددرآمده   شهر  در  ایزوله  و  دارمسئله  ایمحله  صورت  به  و  نرسیده  انسجام  و   یکپارچگی  به

 این.  است  جامعه  مسائل  از  هاعرصه  این در  آن  پیامدهای  کنترل جهت   فضایی  گزینیجدایی  صحیح
  مبتنی   توصیفی  روش  با  روستاشهری  هایعرصه   در  فضایی  گزینیجدایی  عوامل  تبیین  هدف  با  تحقیق

  و  باز  کدگذاری  مرحله  دو  در  MAXQDA  تکنیک  از  گیریبهره  با  تحلیلی   روش  و  اسنادی  مطالعات  بر
  در   فضایی  گزینیجدایی  عوامل  پژوهش،  هاییافته  طبق.  است  شده  انجام  محوری  کدگذاری

  عوامل   دسته  دو  از  متأثر  پدیده  این  است،  متفاوت  دیگر  مکان  به  مکانی  از  و  گوناگون  هایمقیاس
  ، (67)  فرهنگی  -اجتماعی)  درونی  و(  زمان  و  مکان  ،(تکرار  26)  مدیریتی  -سیاسی  عوامل)  بیرونی

  تحلیل  قابلیت و عوامل بهتر بندیدسته  جهت(. باز کدگذاری) است(( 74) کالبدی و( 58) اقتصادی
  تعریف  سطح  دو   در  درونی  عوامل  محوری،  کدگذاری   با  باز  کدگذاری  از  پس   آتی،   تحقیقات  در  هاآن

. شدند  تکمیل  و  شناسایی   بودند،  سنجه   و  شاخص  متغیر،  نوع  از  تحقیقات   در  که  مواردی  و  شده
.  باشند  یکدیگر  کنندهتقویت  یا  و  متناقض  پوشان،هم  توانندمی  عوامل  که  دهدمی  نشان  نتایج

  کیفیت   و  خدمات  کمبود  بیکاری،  ساکنان،  فقر  ریزی،برنامه  ضعف  روستا،  و  شهر  سیستم  دوگانگی
  وجود   عدم  با  همراه  روستاشهری  هایعرصه  در  ناقص  هایزیرساخت  و  عمومی  ونقلحمل  پایین

  بایستی  عوامل این. اندداشته را تکرار بیشترین  عوامل، ترینمهم عنوان به شهری مدیریت سیستم
 .گیرند قرار هابرنامه اولویت در روستاشهری هایعرصه  در فضایی گزینیجدایی رفع جهت

 کلیدواژه ها: 
  روستاها ادغام شهری،پراکندگی

  فضایی، گزينيجدايي شهر، در
 محوری  کدگذاری
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 مقدمه 1
 .Tombolini et alدر بسیاری از تحقیقات شهری )

2015; Ramos, Biderma, & others, 2014; 
Zhao, 2013; Altinok & Cengiz, 2008  )

زا ی برون عنوان پیامد توسعهگزيني فضایی به جدايي 
پراکنده  شناسایی و  شهری  است؛    شدهرویی 

خصوص  طوری به در  عواقبی  وقوع  به  منجر  که 
زیرساخت هزینه استقرار  ارائهی  و  ها،  خدمات  ی 

( شده  اجتماعی  نابرابری   ,Ramos et alسطوح 
کم 2014:3 ساکنان  بین  فضایی  جدایی  و  و  (  درآمد 

افزایش   را  مهاجران  و  بومی  بین ساکنان  و  پردرآمد 
( است  پراکندگی  Zhao, 2013:571داده  دنبال  به   .)

زمین اشغال  شهری،  شهر  اطراف  روستاهای  و  ها 
ادفی  تکه با تراکم جمعیتی تصصورت تکه شده و به 

(  Polidoro et al, 2011: 73شوند )با شهر ادغام می 
های شهری برای پذیرش  که آماده نبودن زیرساخت 

انواع   باعث  روستایی  ساکنان  فقر  و  جریان  این 
و جدایی ناهنجاری  اجتماعی  بستر  گزینی های  که  ها 

های فقر در شهر است،  ها گسترش حاشیههمه آن 
با تغییرات این فرآیند  و    شده است.  اقتصاد محلی 

ساختار اشتغال از کشاورزی به صنعتی، رشد سریع  
اختالط  و  زمین  ارزش  افزایش  مهاجرت،  و  جمعیت 
این   از  بسیاری  آنکه  حال  است.  همراه  کاربری 
روستاها فرآیند ادغام را تا یکپارچگی کامل در شهر  

به طی نمی  و  درون شهر، ولی  صورت محله کنند  ای 
 (.Webster, 2002د )گیرنجدا از آن قرار می 

ی  ادغام روستاها در شهر در ایران، تقریباً از دوره
پهلوی دوم و در پی گسترش شدید شهرها پس از  

واگذاری زمین به ویژه در  اصالحات ارضی و متعاقباً 
جدايي   60ی  دهه  تحقیق  این  و  گرفت  گزيني  قوت 

های روستاشهری دنبال  فضایی را در این نوع از عرصه 
( که متفاوت از روستاشهر  Rural- Urbanکند )می

به معنای کالسیک آن )ارائه شده توسط فریدمن و  
گونه  Urban- Village"  -داگالس اين  است.   )"

دهه بافت  در  شده  متولد  نه  هاي  اخير،  های 

 
1 Akbari and Qaderian 

پذیری و  های كامل روستايی، همچون انطباق ويژگي 
سازگاری با طبيعت و استقالل نسبي را در خود حفظ  

مزيت انكرده  نه  و  كسب  د  را  كامل  شهر  يك  های 
عرصه كرده  تأويلي،  به  درواقع  روستاشهري  اند.  ی 
روابط  پهنه  در  اغتشاش  از  سرشار  شهر،  از  ای 

بيان   در  است.   ... و  كالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
عرصه دقيق انساني،  زيستگاه  يك  ديدگاه  با  ی  تر 

تواند همچون يك موزاييك ناهمگن  روستاشهری مي 
و  اكوسيستم از   شهری  مصنوع  و  طبيعی  هاي 

  640:  2013،  1روستايی شكل يابند )اکبری و قادریان 
ی بدون برنامه  ( که توسعه136:  2003،  2به نقل از آلن 

آن  کورکورانه  موقعیت و  لحاظ  ها،  به  کمتری  های 
جذب  فرصت  برای  عمومی  فضاهای  و  شغلی  های 

محله عرصه افراد  این  در  دیگر  کرده  های  ایجاد  ها 
تفاوت  همچنین،  کالبدی  است.  و  فیزیکی  های 

روستاها باعث شده با وجود قرارگیری در دل شهر از  
به بعضاً  و  باشند  جدا  بدون  شهر  و  کلنی  صورت 

 اند.اتصال با نواحی دیگر قرارگرفته

زیادی تأثیر پراکندگی شهری بر    تاکنون مطالعات
کرده تأیید  را  فضایی  بااین تفکیک  عوامل  اند.  حال، 

دیگری در رابطه با دسترسی خانوارها به مسکن و  
بر جدايي مدیریت توسعه نیز   ... و  اراضی  گزيني  ی 

فضایی تأثیر دارند که اغلب توسط متون قبلی نادیده  
ه با  است. این در حالی است که مواجه  شدهگرفته

جدايي مسئله عرصه ی  در  فضایی  های  گزيني 
روستاشهری وابسته به شناسایی عوامل این پدیده  

صورت متوالی  است. این که چه عوامل و نیروهایی به 
و تدریجی )یا یکباره( موجب ایجاد و تشدید تفکیک  

شود. در اینجاست که فهم و درک  ها می در این عرصه 
ستاهای ادغام شده  گزيني فضایی در روعوامل جدايي 

می  اهمیت  شهر  مقالهدر  که  علمی  خأل  و  ی  یابد 
گردد. عالوه بر  حاضر در پی آن است، مشخص می 

این، تحقیقات تجربی موجود تحت تسلط کشورهای  
که موارد از کشورهای در  یافته است، درحالی توسعه

این   از  بنابراین، هدف  کمیاب هستند؛  حال توسعه 
 در ادبیات فعلی با نگاه به  مطالعه پر کردن این خأل 

2 Allen 
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های روستاشهری در کشورهای در حال توسعه  عرصه 
جدايي  عوامل  تبیین  به است.  فضایی  عنوان  گزيني 

های این  ها درک ویژگی ای جدی در این عرصه مسئله
سازد. به همین دلیل  پدیده و چرایی آن را مقدور می 

ی  تواند بر تمرکز اقدامات مسئوالن و متولیان شهرمی
های موجود  گزینی ها و جدایی در مقابل انواع نابرابری 

عرصه  این  و  در  کاهش  جهت  الزم  تمهیدات  و  ها 
آن  نمودن  زمینهمرتفع  و  باشد  تأثیرگذار  های  ها 

های اجرایی را برای  گیریریزی و تصمیمصحیح برنامه
برنامه  توسعه مدیران،  و  شهری  دهندگان  ریزان 

    فضایی فراهم آورد.

ی نظری و پیشینهمبانی  2
 تحقیق 

گزيني فضایی از دیدگاه  جدايي  2.1
 اندیشمندان و محققان شهرسازی 

  1890ی  گزيني " نخستین بار در دهه ی "جدايي کلمه 
تکنیک و  برای  کنگ  هنگ  رسمی  جداسازی  های 

شد   ابداع  جهان  سراسر  در  پس  آن  از  و  بمبئی 
(Nightingale,2012 مي شهر  در  جدايي  از  (.  تواند 

را جدايي فضايي  راه بيان شود كه آن  های مختلفي 
نامند. این پدیده، ویژگی ذاتی شهرها است که به  مي

های خاصی به  عنوان یک مشکل مانع دسترسی گروه 
فعالیت می خدمات،  شهری  فضاهای  و  شود  ها 

(Luisa Maffini & Maraschin,2018:1  تفکیک  .)
  در بافت شهری به معنای جداسازی افراد و همچنین 

(.  Legby, 2015ها و کارکردها است )جدایی فعالیت 
تعاریف   مورد  در  معاصر  تحقیقات  از  بسیاری  در 

گزینی به اثر اسوِن  های جدایی سازیموضوع و مفهوم 
هورت وستین   1السون  چارلز  می    2و  شود.  اشاره 

هورت     فضایی   تفکیک  که  کندمی  استدالل اُلسون 
  های گروه   بین  تفاوت  و   است  کار  بازار  به  وابسته

.  کندمی   منعکس   را  همسایگی   در   خاص   اجتماعی 

 
1 Olsson Hort 
2 Charles Westin 
3 Ellin 
4 Chapin and Kaiser   

شدت به  جتماعی، تفکیک بها  ساختار   یک  عنوان به
مربوط   تغییر  برابر  در  مقاومت  و  اجتماعی  قطبش 

زمینهمی که  درگیریشود  فراهم  ی  را  سیاسی  های 
تأکید  Olsson Hort,1995:2) کندمی وستین   .)
گزيني فضایی به معنای جدایی از  جدايي کند که  می

کل است. جدایی در بسیاری از مناطق مختلف مانند  
تفریح،   و  ورزش  آموزشی،  سیستم  کار،  بازار 

سیستممراقبت بهداشتی،  حمل های  و  های  ونقل 
 :Westin, 1999همچنین در بازار مسکن وجود دارد) 

الین59 جدایی 1995) 3(.  به (،  را  یک  گزینی  عنوان 
یک  شرا در  انزوا  داوطلب  غیر  یا  داوطلبانه  یط 

می منطقه تعیین  خاص  شهری  پدیده،  ی  این  کند. 
اغلب به درآمد کم وابسته است و معموالً از طریق  

 Critelliشود )توان شروع می های کماتصال به محله 
& Musella, 2016: 90معتقدند     4(. چپین و کیسر

تشکیجدایی  به  مربوط  فرایند  یک  گروه  گزینی،  ل 
فضایی   واحدهای  ایجاد  هدف  با  که  است  انتخابی 

جامعه یک  در  می همگن  صورت  ناهمگن  گیرد  ی 
(Fern Andez et al, 2016    به نقل ازChapin and 

Kaiser, 1965 ) 

جدايي 1986)  5جانستون  را  (  فضايي  گزيني 
مي این  تعريف  جدايي گونه  فضايی  كند:  گزيني 
به مي جدايتواند  و  تفكيك  به  عنوان  ساكنان  ي 

وسيعگروه جمعيت  يك  در  ))هايي  باشد  -Dتر 
Schoonraad, 2004: 16 همکاران و  مسترد  در    6. 

جداييمطالعه تفکیک  ی  بر  تمرکز  فضایی،  گزيني 
تفکیک  –اقتصادی طریق  از  که  دارند  اجتماعی 

های جمعیتی بر اساس شغل، درآمد و  مسکونی گروه 
ایجاد می  ) یا تحصیل   :Masterd et al, 2017شود 

ماركوس 1063 خوشه 2010)  7(.  بين  جدايي  (  بندی، 
شود  بندی( تفاوت قائل مي بندی )گروه گزينی و دسته

بندي باهم  كند: خوشه گونه تعريف مي ها را این و آن 
آمدن يك گروه جمعيتي در فضا است. اين يك واژه  

اي از تمركز فضايی در  عمومي براي تشكيل هر ناحيه

5 Johnston 
6 Masterd  
7 Marcuse 
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است. جدايي  آن  گشهر  در  كه  است  فرآيندی  زيني 
باشد طور غیرارادی مجبور می گروهي از جمعيت به

تعریف  و  مشخص  فضايی  مناطق  ای شدهدر 
دستهخوشه و  يابند(  )تجمع  شوند  بندی  بندی 

صورت ارادي براي اهدافی مانند حفاظت  جمعیت به
 ,D-Schoonraadو پيشرفت در منافع خود است ) 

گزيني فضایی را  جدايي ( که در این حالت،  2004:17
های جمعیتی در یک  توان توزیع نامتناسب گروهمی

منطقه یا  محلی  سکونت  دانست  سیستم  ای 
(Gordon & Monastiriotis, 2006: 7.) 

کاربری غالب شهر، کاربری مسکونی و    ازآنجاکه 
می  است،  آن  به  وابسته  گفت  خدمات  توان 

به جدايي  شهرها،  در  فضایی  صورت  گزيني 
یا  »جدايي  مسکونی«  نواحی  فضایی  گزيني 

محله عبارتبه فضایی  »جدایی  شهری«  دیگر  های 
مهمبه از  یکی  مشکالت  عنوان  پایدارترین  و  ترین 

می  بروز  بنابراینشهری  عناصر  یابد؛  توزیع  الگوی   ،
)به  شهر  مراکز  فضایی  توزیع  الگوهای  خصوص 

جدایی  در  سزایی  به  تأثیر  شهر(  گزینی  خدماتی 
جدايي گروه دارد.  شهر  در  جمعیتی  گزيني  های 

اجتماعی  ساختار  مظهر  اساساً  اقتصادی    - فضایی، 
به اجرا درآوردن آن ساختار   برای  موجود و سازوکار 

 (.Greenstein et al, 2000است )

گزيني فضایی و  سیر تحول جدايي   2.2
 ادغام روستاها در شهر  

محله  تشکیل  شهرنشینی،  تاریخ  ابتدای  های  از 
تشخیص است  شده و جداشده از شهر قابلتفکیک

با  18:  1994،  1)موریس  (. در دوران مدرن نیز همراه 
جامعه شدن  جدایی طبقاتی  صنعتی،  به  ی  گزینی 

صورتی واضح در شکل شهرها خود را نشان داد. در  
های  متذکر شد که فناوری   2، پاتریک گدس 1915سال  

که   شده  باعث  بخار  ماشین  و  برق  مانند  جدید 
شهرهای بزرگ به لطف امکانات مسافرتی و خدماتی  

دادند، در مناطق روستایی  ها ارائه می که این فناوری 

 
1 Morris 
2 Patrick Geddes 

بعد از جنگ جهانی دوم،  ی  گسترش یابند. در دوره 
مراکز شهری کشورهای اروپایی شاهد وسعت و رشد  
در   جمعیت  رشد  همراه  به  شهری  سیستماتیک 
شهرها بودند. با توجه به این تغییرات، عمده توجه  

ای شدن و ارتباط  ادبیات تخصصی به موضوع حومه
فضایی معطوف شد. به  -گزيني اجتماعی آن با جدايي 

دوم جهانی  جنگ  محدودیت دنبال  های  ، 
بخش منطقه جدایی  از  بندی،  مسکونی  های 
چنین  های تجاری را تشدید کرده است. همفعالیت

جدايي  ناخواسته(  یا  فضایی،  )خواسته  گزيني 
است   کرده  تقویت  را  اقتصادی  و  اجتماعی 

(Lindsrom & Bartling, 2003  حدود منشأ   .)
  توان در اوایل قرن بیستم یافت؛ شهرهای فعلی را می 

محدودیت  شهرها،  باغ  از  در  استفاده  با  هایی 
به  سبز"  رشد  "کمربندهای  مهار  برای  ابزاری  عنوان 

شهری ایجاد شده است؛ تا پیش از آغاز قرن بیستم  
در معدودی   و  دو مفهوم شهر و روستا  از  استفاده 

می  کالنشهر  اشکال  موارد،  تشریح  برای  توانست 
زمان  توسعه آن  موجود  سکونتی  و  فضایی  کافی  ی 

باشد؛ توسعه و گسترش شهرنشینی قرن بیستمی  
شکل  موجب  کالن  و  خرد  مقیاس  دو  گیری  در 

های نوینی در سازمان فضایی سرزمین شد. به  پدیده 
های فضایی، اندیشمندان  گیری این پدیده تبع شکل 

به   شروع  تأخیر،  با  البته  نیز  مرتبط  علوم 
 های نوظهور کردند.  هایی برای پدیده سازیمفهوم 

مهم از  آن  پیامدهای  و  سریع شهرها  ترین  رشد 
های شهرسازی در قرن بیستم  عوامل مؤثر بر تحلیل 

این  اواسط قرن بیستم به  از  سو، روستاشهرها  بود، 
ها در دوگانگی میان  ای از محدودیت عنوان نتیجه به

)اکبری  است  افزایش  به  رو  و شهر  :  2018،  3روستا 
انگی به موازات افزایش سریع جمعیت  (. این دوگ23

و به دنبال آن تقاضای مسکن و در نتیجه گسترش  
 ( و  Karakayaci, 2016: 815شهرها، تشدید شده   )

توسعه منطقهمانع  پایدار  می ی  )ای   ,Bhattaشود 
این  8 :2010 شهر،  در  روستاها  ادغام  جریان  در   .)

3 Akbari 
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شهر   با  اتصال  در  الزم  یکپارچگی  از  روستاها، 
دار نیستند و پیوند نامتجانس شهر و روستا در  برخور 

آلودگی   مرز مشترکشان به بروز مشکالت ترافیکی، 
گزینی  محیطی، کیفیت پایین زندگی و جدایی زیست 

 ( است  شده  منجر   ,Yan, Chen & Xiaفضایی 
2018: 1.) 

ی شهرهای مدرن  نخستین مطالعات عمده درباره
ه؛ شهری که  آغاز شد  1از شیکاگو و توسط رابرت پارک

گزینی و  هم از نظر نرخ توسعه و هم از نظر جدایی 
نمونه نابرابری  فاحش،  بسیار  بی های  نظیری  ی 

می  دهه محسوب  در  شیکاگو  مکتب    1920ی  شد. 
جدایی  تحقیقات  )پیشگام  بود   & Parkگزینی 

Burgess,1925; Wong, Reibel & Dawkins, 
 & ,Haque, Das(. بر اساس مدل شیکاگو )2007

Patel, 2018 اقلیت به  (  تمایل  قومی  های 
نشینی در نواحی کمتر  گزینی در فضا و حاشیهجدایی 

دارند   شهر   Kaplan and:(508 ممتاز 
Woodhouse, 2004  .) 

و فراگیر شدن اطالعات در سطح    2جهانی شدن 
های شهری  المللی و پراکندگی شهری بر سیستمبین

های اخیر و روستایی تأثیر گذاشته است و در دهه 
اراضی روستایی طی فرآیند ادغام به شهر، فضاهای  

اند و  را ایجاد کرده   3پراکنده رابط شهری و روستایی 
-Lopezاند )در ساخت مراکز جدید شهر درگیر شده

Goyburu & Garcla-Montero, 2018: 157.) 

توسعه   حال  در  کشورهای  در  فضایی  تفکیک 
تفاوتی با اروپا و  های منظیر هند، چین و ایران ویژگی 

جدایی ایاالت  دارد.  و  -متحده  اروپا  در  گزینی 
جدایی ایاالت  با  عمدتاً  بین  متحده  مسکونی  گزینی 
نژادی گروه می   4های  بااین مشخص  در  حال شود.   ،

نژاد   اساس  بر  فضایی  تفکیک  هیچ  ایران  شهرهای 
وجود ندارد، زیرا جمعیت شهرهای ایران تک نژادی  

به فضایی  تفکیک  و  و  است  فقرا  بین  شدت 
تعریف   مهاجران  و  بومی  ساکنان  بین  و  ثروتمندان 

 
1 Robert Park 
2 Globalization 
3 Urban-rural interface (UR-I) 

اغلب در هستهمی اینکه، فقرا  ی شهری  شود. دوم 
ایاالت  می در  زندگی  درحالی متحده   کهکنند، 

حومه  در  می ثروتمندان  زندگی  شهر  کنند  ی 
(Downs,1999 بااین کشورهای  (  در  حال، 

عوامل  درحال  دلیل  به  ثروتمندان  بیشتر  توسعه، 
دهند در مرکز شهر زندگی کنند.  فرهنگی ترجیح می 

ی شهر  حتی اگر برخی افراد ثروتمند زندگی در حومه
آن  کنند،  انتخاب  ویال را  یا  در جوامع  های  ها معموالً 

می  زندگی  باال  مناطق باکیفیت  دیگر  از  که  کنند 
اند. این بدان معنی است که  ی شهر جدا شده حومه

ی شهرها در کشورهای در حال توسعه  رشد پراکنده 
درآمد نسبت  تری بر افراد کم ممکن است تأثیر واضح 

به کشورهای غربی داشته باشد؛ زیرا بیشتر جمعیت  
 ,Zhaoکنند )دگی می ی شهرها زندرآمد در حومه کم

2013: 572.) 

گزيني فضایی بر  عوامل جدايي  2.3
 اساس نظریات و تحقیقات پیشین 

گزيني فضایی نظریات مختلفي وجود  در مورد جدايي 
پردازان بر عامل خاصی تأکید  دارد و هر یک از نظریه 

دهد که حداقل  ی ساختاری نشان می اند. نظریه کرده 
- فکیک اجتماعی گیری تچهار عامل کلیدی در شکل

نابرابری دارد:  وجود  تغییر فضایی  اجتماعی،  های 
جهانی  پیوستگی  سطوح  و  اقتصادی  ، 5ساختارهای 

های مسکن که در طول  های رفاهی و سیستمدولت 
زمان با یکدیگر همپوشانی و تعامل دارند. عوامل و  

آن زمینهتعامالت  در  محلی  ها  و  ملی  مختلف  های 
می به عمل  متفاوت  این  کنطور  چگونگی  اما  ند، 

است   نامشخص  اغلب   ;Kemeny, 1995)عملکرد 
Marcinczak, Musterd, van Ham & 
Tammaru, 2016; Musterd & Ostendorf, 

چارچوب قانونی توسعه استفاده از زمین نیز   (1998
جدايي  عوامل  از  دیگر  است  یکی  فضایی  گزيني 

(Firman, 2004: 352    هم چنینUNCHS, 2002    را
بااین ببین و  ید(   ساباتینی  استِین،  گرین  حال، 

4 Racial groups 
5 levels of global connectedness 
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گزيني  کنند که جدايي (، استدالل می 2000) 1اسمولکا 
ی جدید تبدیل شده  فضایی داوطلبانه به یک پدیده

به  که  مانند  وسیلهاست  تقاضا،  عامل  دو  هر  ی 
عرضه،   عوامل  و  زندگی جدید  یک سبک  یا  امنیت 

می مهم وجود  به  سودآوری،  همه،  از  اما،    آید:تر 
به  جدايي  داوطلبانه،  فضایی  خود  نوبه گزيني  ی 

 یافته و در حال جوامع متروکه را در کشورهای توسعه
ساباتینی،   دیدگاه  از  است.  کرده  ایجاد  توسعه 

های قیمت زمین، با توجه به کاربری زمین و  نوسان 
توسعه و  اقدامات  خصوصی  )عمومی،  آن  دهندگان 

ب ایجاد سطوح  غیررسمی( همان چیزی است که سب
جدايي  می باالتر  شهر  مقیاس  در  شود  گزيني 

(Bedoya,2012: 15نحوه تشدید  (.  و  تولید  ی 
اجتماعی تجربی  -تقسیمات  تحقیقات  در  فضایی 

پیچیده و دشوار است. ویژگی زمینه و شرایط، نقش  
ساختارهای   پویایی  درک  برای  تالش  در  مهمی 

اینکه، ادبیات تا  تر  اجتماعی و فضایی دارد؛ اما مهم
به امروز نتوانسته است این پیچیدگی را برطرف کند،  
زیرا سهم نسبی تغییر اجتماعی و فضایی )مکانی(،  

توسعه فرآیندهای  و  شهری  نابرابری  ی  افزایش 
اند. در نتیجه،  شهری، جداگانه در نظر گرفته نشده 

آن  تأثیرگذاری  اجتماعی میزان  تقسیمات  بر    - ها 
چگ و  شهری  است.  فضایی  مبهم  آن،  تأثیر  ونگی 

  - بینی تأثیر افزایش نابرابری بر ساختار اجتماعی پیش 
نابرابری  افزایش  است:  ساده  شهری  ها،  فضایی 

شدت  نابرابری  را  موجود  فضایی  و  اجتماعی  های 
 بخشد.  می

جدايي  بر  مؤثر  در  گزيني عوامل  که  فضایی  های 
عرصه  نظم  سه  و  سیاسی  نظم  اقتصادی،  نظم  ی 

توانند  جتماعی قابل بررسی است تماماً مي ا-زیستی
محله  در  فقر  تمركز  به  به  خاص  مواردي  در  و  ها 

عرصه حومه و  مسئلهها  روستاشهری  دار  های 
های فضایی  گزينی بيانجامد. در شرايطي كه جدايی 

گروه  و  اقشار  كامل  جدايی  سوي  مختلف  به  های 
می  محله اجتماعي  زمينهباشد.  به  برای  ها  های 

 
1 Greenstein, Sabatini & Smolka 
2 Abkari  

های درون طبقاتی تبديل خواهند  ت و تماس تعامال
تماس  افزايش  كاهش  شد.  و  طبقاتي  درون  های 

نقش  تماس كاهش  به  منجر  طبقاتی  بين  هاي 
گروه  مثابه  به  متوسط  در  طبقات  مرجع  هاي 

و  محله فقر  تمركز  درنتیجه،  و  فقیرنشین  های 
خرده شكل جرم فرهنگگيری  محلهها  در  های  زا 

امل گوناگون دیگری مانند  فقیرنشین خواهد شد. عو
موقعیت مکانی نامناسب نسبت به شهر، سکونت  
و   درآمد  در سطح  اختالف  غیربومی،  و  مهاجر  قشر 

های  های اجتماعی و فرهنگی در عرصه برخی از ویژگی 
می  شهری  جدایی روستا  بروز  موجب  گزینی  تواند 

)اکبری  شود  با  58:  1397،  2فضایی  رابطه  در   .)
به  گزيني فضایی،  ن عامل جدايي عنواگسترش شهر 

الرگی  و  کشور،    3بروکنر  سراسر  در  نظرسنجی  با 
ویژگی  که  زمانی  اجتماعیدریافتند  اقتصادی    - های 

ساکنان در نظر گرفته شود، تراکم جمعیت بیشتر در  
پایین  اجتماعی  تعامل  به  مربوط  در  سرشماری،  تر 

که   کردند  استدالل  و  است  متحده  ایاالت 
تواند به طور مستقیم ناشی از  می ها نگزینی جدایی 

( باشد  شهر   ,Brueckner & Largeyگسترش 
اند که  (. برخی از مطالعات نیز نشان داده 33 :2008

جای افزایش تعامالت  فشردگی و تراکم بسیار زیاد به
جدایی  کاهش  و  کاهش  اجتماعی  به  تمایل  ها 

جدایی  افزایش  و  ) گزینی تعامالت  دارد   ,Keaneها 
ای مثال ببینید(. دلیل دیگر این است که  را بر   1991

پراکنده  از  رویی شهری، عوامل دیگری نظیر  به غیر 
توسعه  مدیریت  و  مسکن  به  خانوارها  ی دسترسی 

جدايي  بر  نیز  این    گزينياراضی  دارد.  تأثیر  فضایی 
بدان معنی است که وقتی این عوامل در نظر گرفته 

پراکنده  و  گسترش  اثرات  است  ممکن  رویی  شوند، 
ای که در مطالعات  شهری بر جدایی فضایی به اندازه

 .قبلی تأکید شده، اهمیت نداشته باشد

3 Brueckner & Largey 
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چارچوب نظری و روش  3
 تحقیق

عرصهجدایی  در  فضایی  روستاشهری: گزینی    های 
عرصه عرصه  روستاشهری،  روستایی  های  هایی 

هستند که در اثر گسترش شهر جزیی از بافت شهر  
انضمام   به  شهر  کالبد  یافتن  وسعت  با  و  شده 

درآمدهمحدوده  شهر  مرحلهی  در  و  و  اند  گذر  ی 
هستند،   شهر  به  روستا  ماهیت  از  دگرگونی 

سیستمبرخوردگاه  آمیختن  هم  در  از  که  های  هایی 
های  ایی و طبیعی با پیشروی سکونتگاه شهری، روست

ها  اند. این محدوده انسانی به سوی هم شکل گرفته
سنت  از  عموماً  گرفتهکه  فاصله  روستایی  اند،  های 

پتانسیل  و  به شرایط  در  بسته  موجود  های طبیعی 
به   و  گرفته  قرار  مرفه  طبقه  توجه  مورد  یا  محل 

می  تبدیل  تفرجگاهی  باالی مناطق  امکانات    شوند، 
را به سوی خود جذب می  کنند اغلب نقطه  زندگی 

ای و یا  مقابل آن بوده و به صورت سکونتگاه حاشیه
درآمده شهر  در  غیررسمی  نظر  اسکان  از  که  اند 

سرعت   با  و  هستند  ناهمگن  اقتصادی  و  اجتماعی 
تغییر می  نیز  زیاد  )اکبری،  بسیار  (.  156:  2018کنند 

عرصهجدايي  در  فضایی  روستگزيني  اشهری  های 
مشکالت   آن  دنبال  به  و  توسعه  ناپایداری  حاصل 
کاربری زمین، عدم اتصال کالبدی و عملکردی با بافت  

ی دسترسی نامناسب و ... است که  پیرامون و شبکه 
محله آن صورت  به  را  شهر  ها  در  ایزوله  هایی 

جداییدرمی  چون  صوری  به  و  در  - آورد  محلی  های 
ا جدایی مکان که  رابطه با اسکان اقشار اجتماعی و ی

به   گرایش  باعث  طبقاتی  ساختارهای  تولید  باز  با 
شود، خود را آشکار  طبقاتی شدن فضاهای شهری می 

رشد  می برای  مانعی  ادامه  در  روند  این  سازد. 
از  محله یا متوسط مجاور خواهد بود که  های مرفه 

محله  جلوگیری  گسترش  سو  آن  به  دیگر  های 
 کنند.می

روش  شناسی:روش در  بررسی  موجود  های 
کند که تعریف رسمی و  مطالعات پیشین ثابت می 

جانبه  به  همه  عوامل  ای  شناسایی  منظور 
عرصه جدايي  در  خاص  طور  به  فضایی  های  گزيني 

هم ندارد.  وجود  از  روستاشهری  نتیجه  یک  چنین 
شیوه روش و  یافتها  عمل  تحقیقات  های  در  شده 

این است که اغلب   تا  توصیفتفکیک فضایی  و  ها 
شده  متمرکز  ساکنان  بر  مداخالت،  حتی   حدودی 

گزيني بین محالت  است و عموماً به سنجش جدايي 
و  پرداخته  فیزیکی  محیط  مورد  در  تحقیق  و  اند 

به  عوامل  نمونه شناسایی  در  خاص  خصوص  های 
های روستاشهری کمتر توسعه داده شده  نظیر عرصه 

ای به کار  هاست، بر اساس مطالعات پیشین، روش 
(  1توان به شرح شکل )برده شده در تحقیقات را می 

مقالهدسته که  کرد  لحاظ  بندی  به  حاضر  ی 
شناسی در دسته پنجم تحقیقات قرار گرفته و  روش

تحلیل    به تکنیک  از  موجود  اسناد  تحلیل  منظور 
شود؛ بنابراین روش تحقیق در  محتوا بهره گرفته می 

مبتنی توصیفی  روش  مطالعه،  مطالعات    این  بر 
گیری از تکنیک تحلیل  اسنادی و روش تحلیلی با بهره

 محتوا است.  
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 گزینی فضایی ها بر اساس تحقیقات جدایی بندی روش دسته  1  شکل 

 منبع: نگارندگان 

 

 

عام و مشترك در    هايتحليل محتوا، يكي از مهارت 
)تحليل است  كيفي   ,Holloway & Todresهاي 
( آن را نه  1998)  1(؛ به همين دليل، بوياتزيس 2003

خاص، روش  روشي  براي  مناسب  ابزاری  هاي  بلكه 
مي معرفي  برنارد مختلف،  و  ريان  نيز  2000)  2كند.   )

پیش  فرآيند  را  مضامين  تحليل كدگذاري  های  نیاز 
كنند تا روشی منحصر  عرفی می اصلي و رايجِ كيفي، م

(، 2006) 3به فرد و خاص؛ اما به عقيده براون و كالرك 
ای در نظر گرفت كه  تحليل محتوا را بايد روش ويژه

پذيری است. مراحلی که  يكي از مزايای آن، انعطاف 
شود، چارچوبی است مفهومی که  در ادامه اشاره می 

، این  کندپژوهشگر در طول آن نقش خود را ایفا می 
چارچوب ساده و کلی بوده، فقط چند مفهوم اساسی  

ها  گیرد، این مفاهیم شامل الف( متن داده را در برمی 
می  قرار  محقق  دسترس  در  سؤال  که  ب(  گیرد. 

پژوهش که محقق در جستجوی آن است. ج( بافت  
داده  به  که  محقق  می انتخابی  معنی  د(  ها  بخشد. 

دا به  توجه  با  واقعیت  افراز  محقق،  چگونگی  نش 
دهند و  هایی که به سؤال تحقیق پاسخ می استنباط

منزله پایه به  می ی  تلقی  تحلیل  اصلی  و  ی  شوند 
ی معیار منزلهها که به سرانجام شواهد اعتبار یافته

از   برخواسته  مفاهیم  خصوص  در  نهایی  قضاوت 
 (.  Krippendorf, 2004تحلیل محتواست )

رايانه  افزارهاي  به  نرم  نقش  در  ای،  سزايی 
كيفي  توسعه تحقيقات  در  محتوا  تحليل  كاربرد  ی 
نرم داشته برخي  را  اند.  محتوا  تحليل  كه  افزارهایی 

 ,NVIVOها انجام داد عبارتند از:توان به کمک آن مي
ATLAS.TI, CAITA, KWALITAN, QUARLUS, 

MAXQDA, WEFT QDA  .در این میان، مکس. کی .
(( ای  بو  MAXQDAدی.  پیشرو  علت  در  به  دن 

زبان  از  با  پشتیبانی  کامل  سازگاری  و  مختلف  های 
های دیگر از محبوبیت  چنین مزیت زبان فارسی و هم 

و کارآمدی بیشتری برخوردار است. از این جهت در  
نرم  بین  مقاله،  )این  فوق،  (  MAXQDAافزارهای 

تکنیک   انجام  فرآیند  است.  قرارگرفته  مورداستفاده 
( نشان داده  2ر شکل )تحلیل محتوا در این تحقیق د

 شده است.  

 

 
1 Boyatzis 
2 Ryan & Bernard 

3 Braun & Clarke 
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مطابق با فرآیند فوق، گام اول روش تحلیل محتوا،  
مطالعه تنظیم   این  در  که  است  پژوهش  سؤال 

جدايي  عرصه عوامل  در  فضایی  های  گزيني 
در   است،  گرفته  قرار  سؤال  مورد  روشتاشهری 

ی دوم، برای دستیابی به پاسخ سؤال تحقیق  مرحله
از  به بررسی نظام  و  مند متون پرداخته شده است 

مورد   علمی  مقاالت  منتخب،  کلیدی  واژگان  طریق 
دقی مطالعه  و  گرفتهجستجو  قرار  برای  ق  اند. 

پایگاه  از  مقاالت  این  به  اطالعاتیِ  دستیابی  های 
Research Gate, Academia.edu, sage 
journals, Sid, Science Direct, Google 

Scholar, Springer, Taylor & Francis     و
Elsevier’s Scopus database    شده استفاده 

د سهولت  جهت  منابع،  استخراج  از  پس  ر  است. 
نظری   مباحث  بهتر،  گرافیکی  نمایش  و  تفسیر 

به   موجود  و    4تحقیقات  انواع  تحول،  سیر  بخش 
جدايي  )ابعاد  و    46گزيني  نظریات  اندیشه،  منبع(، 

زا و ادغام روستاها  ی برون منبع(، توسعه  38تجارب )
گزيني  منبع(، عوامل و پیامدهای جدايي   39در شهر ) 

سند    4الب  منبع( تقسیم شده و مباحث در ق  28)
افزار شده است و با محوریت سؤال تحقیق  وارد نرم 

و با هدف دستیابی به درک جامعی از عوامل مؤثر بر  
عرصهجدايي  در  فضایی  روستاشهری،  گزيني  های 

اند. از بین تحقیقات موجود  تحلیل و کدگذاری شده 
به   خود    %95قریب  به  التین  منابع  را  تحقیقات 

داده  پ اختصاص  سهم  که  )به  اند  چین  ژوهشگران 
کشورها   سایر  از  موضوع(  با  بیشتر  قرابت  دلیل 

از کل    % 46صورت معناداری بیشتر است )حدود  به
مرحله دو  در  کدگذاری  و  منابع(.  باز  کدگذاری  ی 

کدگذاری محوری انجام شده؛ در کدگذاری باز تالش  
بر این است که پژوهشگر منظور تولید کننده سند 

تک  از  آنرا  عبارات  آن  تک  از  پس  کند.  استخراج   ،
تشابهات   و  تمایزات  مبنای  بر  محوری  کدگذاری 

می  انجام  باز  برای  کدهای  که  شکل  این  به  گیرد. 
شود و  مفاهیم تقریباً یکسان یک مقوله تعریف می 

به  موجود  مفهوم  یک  نظر  یا  در  مقوله  یک  عنوان 
می  محوری  گرفته  مفهوم  آن  ذیل  مفاهیمی  و  شود 
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می  بر  جای  قالب  گیرند.  در  محتوا  تحلیل  اساس 
اسناد موجود،   بازِ  کد شناسایی شد    225کدگذاری 

 Codeو    Code Matrix Browser)خروجی آنالیز  
Segments  که به دو دسته؛ عوامل بیرونی و عوامل )

دسته  این  در  شدند:  تقسیم  عوامل  درونی  بندی 
اجتماعی )  - درونی شامل عوامل  تکرار(،    67فرهنگی 

( هستند و  74(، عوامل کالبدی )58)عوامل اقتصادی 
( مدیریتی  و  سیاسی  به 26عوامل  عوامل  (  عنوان 

شدند. در ادامه، جهت انسجام  بیرونی در نظر گرفته 
دسته این  و  به  اذعان  )با  درونی  عوامل  بهتر  بندی 

فرهنگی، اقتصادی   -نکته که عوامل درونی )اجتماعی 
این معنا   به  فضایی هستند؛  کالبدی(، عموماً  که،  و 

بر مبنای داده امکان سنجش آن  های کمی وجود  ها 
ها در تحقیقات آتی، پس  دارد( و قابلیت تحلیل آن 

محوری،   کدگذاری  از  استفاده  با  باز  کدگذاری  از 
عوامل مذکور در دو سطح تعریف شده و مواردی که  
در تحقیقات از نوع متغیر، شاخص و سنجه بودند،  

جداو در  و  شدند  تکمیل  و  به شناسایی  عنوان  ل 
،  1زیرمقوالت عوامل موردنظر مطرح شدند )جداول  

را ببينيد(. در تحقیقات کیفی، تأیید حداقل دو    3و    2
مقاله   این  در  که  است  نیاز  متخصصان  از  نفر 

حوزهکدگذاری  متخصصان  از  نفر  سه  توسط  ی  ها 
 شهرسازی تأیید شده است 

 ها و بحثیافته 4
ان مطالعات  کدگذاری  و  مرور  اساس  شده،  بر  جام 

گزيني فضایی عوامل متعددی در ابعاد  پدیده جدايي 
های گوناگون )کشور، شهر  مختلف دارد که در مقیاس 

تفاوت  بافت  نوع  به  بسته  و  محله(  دارد.  و  هایی 
شدن و فراگیر شدن اطالعات، عاملی است که  جهانی 

بین  سطح  پراکندگی  در  بر  و  است  مطرح  المللی 
سیستم  و  و  شهرها  شهری  تأثیر  های  روستایی 

توان به عامل  گذاشته است. در حیطه کشورها می 
و   پوست  سپاه  )تمایز  آمریکا  در  که  نژادی  تفاوت 

عوامل جدی جدايي  از  پوست(  است،  سفید  گزيني 
اشاره کرد، این در صورتی است که چنین عاملی در  

 
1 Rafieyan, Alizadeh & Taghvayi 

مقیاس   در  که  دیگری  مثال  نیست.  مطرح  ایران 
می پایین  در تر  کرد  عنوان  ماهیت    توان  با  رابطه 

می جدايي  محله  یک  چنانچه،  است؛  تواند  گزيني 
لحاظ  جدايي  به  ولی  باشد  داشته  اجتماعی  گزيني 

کالبدی منسجم باشد و یا برعکس )رفیعیان، علیزاده  
تقوایی  شده  454:  2014،  1و  مطرح  های  نظریه   .)

دهد که بیشتر  فضایی نشان می   گزينيدرباره جدايي 
اجتماعی   عوامل  ایجادکننده    -به  اقتصادی 

گزيني توجه شده است. در صورتی که، عوامل  جدايي 
در   سزایی  به  تأثیر  نیز،  شهری  مدیریت  و  کالبدی 

 گزيني فضایی دارد. جدايي 

در رابطه با هدف این تحقیق که به دنبال رسیدن  
عوامل در    به چارچوبی برای تشخیص و تدوین این 

های روستاشهری است باید اذعان داشت که  عرصه 
عرصهپیچیدگی  در  فضا  به  های  روستاشهری  های 

جدايي  عوامل  تشخیص  که  است  و  قدری  گزيني 
 کشد.  ریزی برای کنترل آن را به چالش می برنامه

آن   تحت  جایی از  روستا  و  شهر  پایه  روابط  که 
است، هم    تأثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی

دگرگونی  ایجاد  سرآغاز  هم  با  دو  این  هایی  پیوندی 
گزيني را در هر یک از ابعاد  تواند جدايي است که می 

یابیم  بینی درمی تقویت یا تضعیف کند. با اندکی واقع 
که شهر همواره تابعی از شرایط سیاسی، حاکمیت  
مسلط بر آن و نیز محیط پیرامونی خود بوده است  

ع ترتیب،  بدین  نیز  و  مدیریتی  و  سیاسی  وامل 
 کند.  موضوعیت پیدا می 

بر اساس تحلیل محتوا در قالب کدگذاری اسناد  
کد تشخیص داده شده است، در این    225موجود،  

اجتماعی دسته عوامل  شامل  درونی  عوامل    - بندی 
( )  67فرهنگی  اقتصادی  عوامل  عوامل  58تکرار(،   ،)
( مدیری74کالبدی  و  سیاسی  عوامل  و  هستند  تی  ( 

به 26) گرفته (  نظر  در  بیرونی  عوامل  اند شدهعنوان 
( که از این میان، عوامل کالبدی بیشترین  3)شکل  

 (.%33اند )نزدیک به  درصد را به خود اختصاص داده 
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گزيني  های روستا شهری جدايي در رابطه با عرصه 
عرصه  این  به فضایی  موقعیت  ها  تأثیر  تحت  شدت 

ست که تفسیر این  مکانی روستاها نسبت به شهر ا
بندی عوامل کالبدی آمده ، اما از حیث  عامل در دسته

مکانی   موقعیت  به  بسته  عوامل  سایر  تأثیر  اینکه 
می  متفاوت  بهروستا  بیرونی  باشد،  عامل  عنوان 

 محیط بر عوامل درونی نیز در نظر گرفته شده است.

 

 
 گزيني فضایی تعداد تکرار عوامل جدايي  3  شکل 

 MAXQDAدر نرم افزار    Code Matrix Browserمنبع: نگارندگان بر اساس آنالیز  

 

 عوامل بیرونی  4.1
مدیریتی:   و  سیاسی  در  عوامل  اسناد  تحلیل  طی 

تعداد  نرم  و    10افزار،  مدیریت  )نظام  مفهوم 
(،  3قدرت سیاسی ) تکرار(، ساختار و    5ریزی )برنامه

(،  10(، مداخالت دولت ) 2گزيني )های جدايي سیاست
محلهنحوه  )ی  )1بندی  جمعیت  مدیریت   ،)2  ،)

((  1های شهری ) ( و اجرای پروژه 2ریزی شهری )برنامه
مدیریتی استخراج گردید که  -در قالب عوامل سیاسی 

 گردد: در این بخش تشریح می 

( مطالعات  از  بسیاری  (  Deffner,2011در 
و   مدیریت  "نظام  که  است  شده  استدالل 

های شهری،  ریزی" نقش مهمی در اجرای طرح برنامه
، 1ی اراضی دارد. ژائو توزیع منابع و مدیریت توسعه

عرصهجدایی  در  فضایی  و  گزینی  روستاشهری  های 
توسعه بر  آن  منفی  از  تأثیرات  ناشی  را  شهری  ی 

ی  ( که توسعهZhao, 2007داند )فقدان مدیریت می 
عرصه نظام این  به  مند  و  کشانده  چالش  به  را  ها 

که   )درونی(  عوامل  به  بیرونی  عامل  عنوان 
جدایی دهنده شکل دامن  ی  هستند،  فضایی  گزینی 

عرصه  که  واقعیت  این  به  توجه  با  است.  های  زده 
روستاشهری فاقد مدیریت رسمی هستند، سکونت  

عرصه  این  برایدر  انتخاب  اولین  اغلب    ها، 
های غیرقانونی و افراد خالفکار است و به این  سازمان

 
1 Zhao 

عرصه واسطه زمینهی  روستاشهری،  پرورش  های  ی 
و جنایت می  و جرم  اجتماعی  در  مشکالت  و  شوند 

آن   با  اتصال  و  ارتباط  برای  شهر  تمایل  حالت  این 
 یابد.  کاهش می 

محله"نحوه  نظام  ی  تأثیر  تحت  که  نیز  بندی" 
جدايي  است،  شهری  را  مدیریت  فضایی  گزيني 

می  مطالعات، تشدید  از  برخی  نتایج  برمبنای  کند. 
هستند  گزینی جدایی  قدرت  ارتباطات  بر  مبتنی  ها 

(D-Schoonraad, 2004: 19   .)را برای مثال ببینید
کننده تعیین  سیاسی"  قدرت  و  میزان  "ساختار  ی 

مدیران شهری در توزیع فضا و منابع  دخالت دولت و  
نابرابری  کنترل  و  و  شهری  روی شدت  که  است  ها 

گزینی فضایی در شهرها مؤثر خواهد  ضعف جدایی 
عرصه  در  ساختاری  چنین  ضعف  روستا  بود.  های 

تواند جدایی این محالت از سایر نقاط  شهری نیز می 
نظريه  کند.  تشدید  پیش  از  بیش  را  های  شهر 

گزینی  ، علل جدایی 2ی تبعیضنظریه بسياری مانند  
"سياست  بر  منوط  را  شهرها  در  های  فضايي 

نهادینه جدایی  می گزینی"  نحوه شده  ی  دانند. 
ها  "دخالت دولت" در توزیع درآمد، منابع و فرصت 

می اعمال  قوانین  طریق  از  و  که  امالک  یا  و  شود 
پیام  طریق  از  که  بر  مستغالت  خود  تبلیغاتی  های 

اند، در ایجاد  ها تأثیر داشتهگذاریسرمایه ها و  پروژه 

2 Discrimination Theory 



 

227 

 . 243تا  213 صفحات .1400 زمستان .29 شماره .8 دوره

 های روستاشهری گزيني فضایی در عرصهتبیین عوامل جدايي . رضا اکبری، نجما اسمعیل پور، شیوا مطلب زاده

این طریق   از  و  دارند  دخالت  بازار  و  نهادی  شرایط 
می جدايي  قرار  تأثیر  تحت  را  فضایی  دهند.  گزيني 

ایجاد قیمت مناسب برای   توانایی دولت برای  عدم 
عرصه در  خدمات  توزیع  و  زمین  از  های  استفاده 
ها از  روستاشهری، باعث تفکیک فضایی این عرصه 

 دیگر مناطق شهر شده است.

کنترل   عنوان  به  جمعیت"  ی  کننده"مدیریت 
گزيني مطرح است و بر بروز، شدت و ضعف  جدايي 

توان به نقش  آن تأثیرگذار خواهد بود. در ادامه می 
تقویت  برنامه و  ایجاد  در  شهری  ریزان 
در  گزینی جدایی  تفاوت  و  اجتماعی  و  فضایی  های 

که،   طوری  به  کرد:  اشاره  شهروندان  زندگی  سطح 
جدايي  شکست  اغلب،  از  ناشی  فضایی  گزيني 

توسعه"برنامه  روند  با  مواجهه  در  شهری"  ی  ریزی 
در حل مشکالت   غالباً سعی  که  است؛ چرا  شهری 

مدت شهری داشته و برای طبقات درآمدی باال،  کوتاه 
صبرنامه قشر  ریزی  به  که  صورتی  در  گرفته  ورت 

پایین جامعه و مناطق جدا افتاده و روستاهای ادغام  
برنامه و  شده  توجه  کمتر  شهر  در  ریزی  شده 

های شهری"  هدفمندی صورت نگرفته است. "پروژه 
در مناطقی که   به عنوان آخرین مفهوم، عموماً  نیز 

شود و در  سودآوری بیشتری داشته باشند، اجرا می
از عرصه بسیاری   مواقع  غفلت  از  روستاشهری  های 

روند  می در  اختالل  باعث  ترتیب  بدین  و  شود 
نظام توسعه آنی  جدايي مند  و  شده  این  ها  گزيني 
 کند.ها را تشدید می عرصه 

مفاهیم    بر  عالوه  بیرونی،  عوامل  خصوص  در 
برده   نام  نیز  زمان"  و  "مکان  عامل  دو  از  مذکور 

روستا  می مکانی  موقعیت  ادغام  شود.  جریان  در 
می حالت  و  داشت  خواهد  مختلفی  توان  های 

آن  قرارگيری  دسته  موقعيت  سه  از  يكي  در  را  ها 
روستاهای ادغام شده در دل شهر، در حال ادغام در  

شهر  حاشيه پيرامونی  روستاهاي  و  شهر  ی 
كرد. بدیهی است که در هر کدام از این    یبندطبقه
جدايي حالت  متها  آن  عوامل  و  باشد  گزيني  فاوت 

منظور از این تفاوت این است که ممکن است در  
گزيني بیشتر تحت تأثیر عوامل کالبدی  یکی جدايي 

باشد و در دیگری عوامل اجتماعی تمایزات را تشدید  
روستاهاي   موقعيت  و  جايگاه  بر  عالوه  باشد.  کرده 

ويژگی  نيز  ديگري  عوامل  شهر،  در  شده  های  ادغام 
روستاها   اين  به  مثال، می متفاوتی  برای  بخشند. 

توان به تغيير و تحوالت روستاها پس از ادغام در  می
شهر و با گذشت زمان اشاره كرد؛ چرا كه اين تغيير 
ابعاد   و تحوالت در روستاهای گوناگون در اشكال و 

پذيرد. مثالً يك روستا در جريان  متفاوتی صورت می 
شدن ممكن است از بعد كالبد، دچار تحوالتی    یشهر

ود و اين در حالي است كه بعضي از روستاها با  ش
شوند  ادغام در شهر دستخوش دگرگونی فرهنگی می 

توان گفت هر يك در بعد يا ابعادی  و به طور كلی می 
پذيرند و اين يكي ديگر از  خصوصيات شهری را می 

وجوه افتراق فضایی در طول زمان و وابسته به مکان  
 است. ی های روستاشهردر عرصه 
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 گزيني فضایی در عرصه عوامل بیرونی جدايي  4  شکل 

 منبع: نگارندگان 

 

 عوامل درونی  4.2
فرهنگی از  -عوامل اجتماعی فرهنگی:  -عوامل اجتماعی

جدایی مهم بر  مؤثر  عوامل  در  ترین  فضایی  گزینی 
باید   است.  نابرابری شهرها  که  داشت  های  توجه 

دهنده  شکل  جدایی اجتماعی،  است؛  ی  مکانی  های 
های روستا شهری و به دنبال آن گسترش  مهاجرت 

شهر و پیامدهای ناشی از آن نیز تا حد زیادی تحت  
توان  تأثیر ساختار اجتماعی جامعه است. البته نمی 

های مجزا، لزوماً محروم  گفت که افراد در همسایگی 
برای پیش هستند   باید پروفایل  چرا که  نتایج،  بینی 

اجتماعی جمعیت را نیز در نظر گرفت باألخص در  
های روستاشهری که به لحاظ بافت اجتماعی  عرصه 
از  تفاوت متأثر  عوامل  این  دارند.  شهر  با  هایی 
می ویژگی  مردم  فرهنگی  و  اجتماعی  به  های  باشند. 

اس بر  را  خود  زندگی  مکان  مردم  که  دلیل  اس  این 
ویژگی  و  فرهنگ  از  ناشی  که  های  تمایالتی 

کنند و عموماً تمایل  شان است، انتخاب میاجتماعی 
عرصه  مورد  در  دارند.  گزینی  همسان  های  به 
های  روستاشهری این موضوع که تا چه اندازه ویژگی 

شهری  -اجتماعی  شرایط  پذیرای  روستا،  فرهنگی 
بافت   یک  عنوان  به  آن  سرنوشت  در  است  شدن 

بهمسئله یا  افتاده  جدا  و  از محالت  دار  یکی  عنوان 

اساس   بر  است.  تأثیرگذار  شهر  خوب  و  متوسط 
  15کد مستخرج در قالب    67تحلیل اسناد موجود،  

به   که  گرفته  قرار  عوامل  از  دسته  این  ذیل  مفهوم 
 گردد: شرح زیر تبیین می 

مکانی   الگوهای  از طریق  به ساکن  ابتدا  شهرها 
به مرور شاهد درجاتی از انسجام و  شوند و  ایجاد می 

جدایی در ساختار خود هستند كه اين امر خود متأثر  
فرهنگی   بود. جبرگرایی  فرهنگي خواهد  از مصاديق 

های روستاشهری از عوامل جدایی این  حاکم بر عرصه 
)تفاوت عرصه  است  شهر  محالت  سایر  از  های  ها 

نابرابری   7فرهنگی/   افزایش  اجتماعی، تکرار(.    های 
ها  بخشد. پژوهش گزيني فضایی را شدت می جدايي 

زمینه جدايي در  ارتباط  نابرابری  ی  با  فضایی  گزيني 
زندگی اجتماعی    دهند که تفاوتاجتماعی نشان می 

ها  های روستاشهری به جدایی این عرصه درون عرصه
(.  11های اجتماعی/  از شهر منجر شده است )نابرابری

 :Schnell and Yoav, 2001تعدادی از مطالعات )
468, Romero et al, 2012: 77 دهد که  ( نشان می

های شهری چه از منظر اجتماعی و چه  نزول محیط
طور برابر در سطح یک کالنشهر  از منظر فضایی به

های  گیرد. درواقع از منظر محیطی، گروه صورت نمی 
ثروتمندتر تمایل دارند که در نواحی با کیفیت هوای  
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تأثی با  و  بهتر،  امکانات  با  دما،  از  کمتر  رپذیری 
از   دور  هرچه  همچنین  و  بیشتر  شهری  تسهیالت 

بر  آلودگی  گزینند.  سکنی  شهری  معضالت  و  ها 
نظریه پیچ اساس  مدل 1999)   1ی  باعنوان   )

جدايي کثرت نیز،  گروه گرایی  فضایی  در  گزيني  ها 
و   ثروتمند  گروه  یک  و  باالست  همواره  زمان  طول 

گزینی خود را حفظ  ش حالت جدایی و بیپردرآمد، کم  
(. در کشورهای در  5خواهند کرد )تمایل ثروتمندان/

حال توسعه برعکس کشورهای غربی نظیر آمریکا و  
دهند در مرکز شهر  اروپا، بیشتر ثروتمندان ترجیح می 

بنابراین، کنند؛  در  عرصه  زندگی  روستاشهری  های 
  کشورهای در حال توسعه، عموماً محل اسکان اقشار 

کم درآمد شده و به این واسطه به تفکیک فقیر و 
غنی در شهر از طریق جدایی محالت دامن زده شده  
شکل   دیگری  عوامل  عامل،  این  از  متأثر  است. 

گیرند چنانچه مکتب دوم شیکاگو، منطق توزیع  می
توزیع   الگوی  و  منطق  از  یافته  منشأ  را  فضایی 

می  در  اجتماعی  افزایش  که،  طوری  به  داند؛ 
تشکیل  قهطب در  خصوص  به  اجتماعی،  بندی 

در  گروه فضایی  بازتاب  ثروتمند،  یا  و  محروم  های 
گزینی دارد. توزیع نامناسب جمعیت  افزایش جدایی 

در سطح شهر و سکونت مهاجران و افراد کم درآمد 
های روستاشهری نمودی از جدایی این قشر  در عرصه 

طبقه  و  )توزیع  است  شهر  حومه  در  بندی جامعه 
 (. 8تماعی/ اج

نظریه   " اساس  انتخاببر  از    2ی  تعدادی  و   "
های اجتماعی به  های دیگر، انتخاب آزاد گروه نظریه

آن  ترجیحات  مبنای  بر  و  ارادی  به  صورت  ها 
شود  گزيني فضایی بین انواع محالت منجر می جدايي 

اجباری   این جریان یعنی سکونت  نقطه مقابل  که 
ی شهر نمود  روستاهای حومه گروهی از جمعیت در  

جدايي  عرصهمنفی  در  روستاشهریِ  گزيني  های 
کند )انتخاب  کشورهای در حال توسعه را تبیین می 

، با اشاره به دو نظریه  3(. فالح 2ها/  آزاد/ اجباری گروه 

 
1 Peach   
2 Choice Theory 
3 Falah 
4 Class Theory 

ی جداسازی  " و " نظریه  4ی طبقاتی با عنوان " نظریه 
اولویت   گزيني"، جدايي   5خود  نتیجه  را  های  فضایی 

می  سکونت  ) محل  (  Falah, 1996: 824داند 
 (.2های محل سکونت/  )اولویت 

به  جمعیت  عوامل  تراکم  از  دیگر  یکی  عنوان 
می جدايي  را  فضایی  رویکرد  گزيني  اساس  بر  توان 

تراکم    6نوشهرگرایی  نوشهرگرایان؛  برای  کرد.  تفسیر 
را از دفاتر   ی شهر که مسکن ی حومهپایین و توسعه

کند و وابستگی به اتومبیل  ها جدا می فروشی و خرده 
های زیرساختی و  دهد؛ نه تنها هزینهرا افزایش می 

افزایش می زیست  را  کاهش  محیطی  بلکه به  دهد، 
شود.  گزینی فضایی منجر می کیفیت زندگی و جدایی 

هر چه تراکم در فضای عمومی بیشتر باشد به این  
ب افراد  که  محلهمعناست  از  به  یشتری  دیگر  های 

آیند و تفکیک کمتر است. نتایج تحقیقات  جا می آن
نشان    Haque, Das & Patel, 2018))رجوع کنید به  

در  می تراکم  از  بیشتر  مرکز شهر  در  تراکم  که  دهد 
حومه  عمومی  ادغام  فضاهای  روستاهای  و  شهر  ی 

(. مفهوم بعدی  2شده در شهر است )تراکم جمعیت/
)بوم شناسی انسان    7از بطن رویکرد اکولوژی انسانی 

می  بیرون  رویکرد،  محور(  این  ویژگی  بارزترین  آید؛ 
به بر شهر  آن  با  تأکید  اجتماعی  عنوان یک سازمان 

رفتارهای فردی که توسط "مبارزه برای زندگی" اداره  
نظریه یم اساس  بر  که  زمانی  بود؛  ی  شدند، 

عنوان جایی مطرح شد  فضای شهری به    8داروینیسم 
توانند در نزاع  های اجتماعی می ترین گروه که مناسب 

از   تعدادی  شوند.  پیروز  سکونت،  بهترین  برای 
کرده استدالل  نیز  جدايي محققان  که  گزيني  اند 

رای  های جمعی ب ها و تالشفضایی ناشی از سیاست 
آید. درآمد بوجود می ها و خانوارهای کمحذف اقلیت 

،باعث   توسعه  حال  در  کشورهای  در  جریان  این 
ها در  بیرون راندن خانوارهای کم درآمد و سکونت آن 

شود )رقابت بین  حومه و روستاهای پیرامون شهر می 
 (. 6های اجتماعی/گروه

5 Self Segregation Theory 
6 New Urbanism Approach 
7 Human Ecology Approach 
8 Darwinism Theory 
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جدایی  اجتماعی  علل  از  دیگر  به  یکی  و  گزینی 
شکل  عرصه خصوص  تابع  گیری  روستاشهری،  های 

ها در حجم گسترده و سکونت قشر مهاجر  مهاجرت 
به  عامل  این  که  است  غیربومی  خود  خودی و 

کننده گسترش شهر و ادغام روستاها در شهر  تقویت 
جدايي  عرصهو  در  فضایی  روستاشهری  گزيني  های 

(  2003،  47)  1(. آندرسون و همکاران 6است )مهاجرت/
های پایدار،  برای برخورداری از محله   معتقد هستند

همسان   اجتماعی  طبقات  توسط  زمین  اشغال 
عامل هر   این  که  داشت  توجه  باید  است.  ضروری 
را   آن  پایداری محالت غنی شود، عکس  باعث  چند 

کند و به ناپایداری حاصل از جدایی  نیز تشدید می 
شود  های روستاشهری فقیرنشین نیز منجر می عرصه 

 & Caner(. محققان دیگری )مانند8ی/گزین)همسان 
Bolen,2013  به مطرح رفتار  و  بین فضا  ارتباط  از   )

گزيني  در ارتباط با جدايي    2کردن رویکردهای قطعی 
دیگر، الگوهای رفتار مردم  عبارت فضایی پرداختند؛ به

و   است  خودشان  شهری  وضعیت  مسئول 
  های فردی، ادراکات، ای از اولویت گزيني نتیجه جدايي 

انتخاب  و  رفتاری/ تصمیمات  )الگوهای  است  (.  2ها 
ضمن اینکه، نیاز به قلمرو، هویت، امنیت و مراقبت  

های شکل  گیریاز خویشان نیز در رفتارها و تصمیم
(.  5ها تأثیرگذار است )نیازها/گزينيی جدايي دهنده 

افراد دارای اعتماد یا افراد با مدارای اجتماعی بیشتر،  
های مختلف و متفاوت  ز میان گروه به احتمال زیاد ا
برمی  بی دوستانی  افراد  اما  چنین  گزینند،  از  اعتماد 

های دیگر پرهیز  هایی با افراد گروه ها و تعاملارتباط
برقراری  می و  خودی  گروه  به  بیشتر  اعتماد  کنند. 

تعامالت بیشتر به صورت انحصاری که امری طبیعی  
انتخاب محل زندگی تفکیک   است، موجب احتمال 

(.  2شود )اعتماد به دیگران/ های دیگر می شده از گروه 
و   روابط  حفظ  با  دراز  سالیان  طی  که  روستاهایی 

حیات به  شهرها  جوار  در  متقابل  خود    پیوندهای 
محله به  امروزه  دادند،  تبدیل  ادامه  شهر  از  هایی 

سکونتگاه شده این  اما  نداشتن  اند،  دلیل  به  ها 
اجتماعیهم اقتصادی -بستگی  و  با  -فرهنگی  کالبدی 

جدايي  جمله  از  آن  از  ناشی  مسائل  با  گزيني  شهر 
 (. 1فضایی مواجه هستند )عدم همبستگی/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Anderson et al 2 Deterministic Approach 
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های  گزيني فضایی در عرصه های اجتماعی جدايي ها و سنجه )کدگذاری محوری( عوامل، متغیرها، شاخص  1  جدول 
 روستاشهری 

 زیر مقوالت  عوامل/ مقوله 

 سنجه شاخص متغیر  2سطح  1سطح 

تمایل 
 سکونتهای محل اولویت هاانتخاب آزاد گروه ثروتمندان

چرخه زندگی  
 خانوادگی 

 وضعیت تأهل 
 تعداد افراد خانواده

 درآمد متوسط خانوار و قدرت خرید 
 محل اشتغال 
 سبک زندگی 

های ویژگی 
 مسکن

 تعداد طبقه
 تعداد اتاق

 مالکیت 
 قیمت زمین 

 محورجامعه

بندی توزیع و طبقه 
 اجتماعی 

 اجتماعی فرهنگیهای ویژگی 

 تراکم جمعیت
 تراکم جمعیت خالص در روستاشهر 

 تراکم جمعیت ناخالص در روستاشهر 
 تراکم جمعیت در فضای عمومی

های  نابرابری
 فرهنگی  -اجتماعی

 دموگرافی 

سال بدون مدرک دیپلم   24افراد باالی 
)%( 

افراد دارای تحصیالت عالیه )مرد و زن( 
)%( 

نسبت مهاجرت خالص به کل  
 جمعیت روستاشهر )%(

 مهاجرت 

 رفاه اجتماعی 

نرخ خانوارهای فقیر در عرصه  
 روستاشهری 

 درصد مالکیت خودرو
نسبت مدارس ابتدایی و دبیرستان به 

 نفر جمعیت 1000هر 

های رقابت بین گروه
 اجتماعی 

نسبت خدمات بهداشت و درمان به 
 جمعیتنفر  1000هر 

های ورزشی و هنری نسبت زیرساخت
 نفر جمعیت 1000به هر 

همسان 
 گزینی 

 الگوهای رفتاری
های فردی، ادراکات، اولویت

 ها تصمیمات و انتخاب
- 

 نیازها  غیر فضایی
قلمرو، هویت، امنیت و  

 مراقبت از خویشان 
- 

 _ همبستگی اجتماعی 
 اعتماد 

 حس تعلق 
 ( منابع مختلفMAXQDAمنبع: نگارندگان بر مبنای تحلیل محتوا )کدگذاری محوری در نرم افزار 
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اقتصادی: جامعه  عوامل  اقتصادی  ی  ساختار 
ها  های طبقاتی و جدایی گروه ی شکافدهنده شکل

و   اجتماعی  نابرابری  به  و  است  یکدیگر  از 
پایین  جدايي  و  باال  سطوح  در  افراد  فضایی  گزيني 

می  منجر  اجتماعی  نواحی  طبقه  در  اگر  شود. 
کم  افراد  توسط  که  شهر  از  درآمدتر مشخصی 

آسیب اشغال  و  مشکالت  تجمع  شهری  شده،  های 
آمدن   وجود  به  موجب  تدریجاً  گیرد،  صورت 

اجتماعی اقلیت این  می   های  فضایی  تفکیک  و  شود 
دارد.   دنبال  به  را  شهر  نقاط  سایر  از  مناطق 

عموماً  عرصه  که  ایران  در  شهری  روستا  های 
گروهواسطهبه مهاجرت  کم ی  درآمد های 

قاعدهگرفتهشکل از چنین  نیستند.  اند،  ای مستثنی 
ی شهرها و روستاهایی که  تفکیک فضایی در حاشیه 

ا  شهر  با  توسعه  جریان  می در  عمدتاً  دغام  شوند، 
شامل جدایی جوامع غنی از جوامع محروم است. بر  
اساس تجارب کشورهای آسیایی )نظیر چین، هند و  
جمعیت   درون  در  روزافزون  ثروت  شکاف  ایران( 

به شهری  فضای  و  به  خودی شهری  منجر  خود 
جدايي حاشیه و  آن  نشینی  نمود  که  فضایی  گزيني 

غیرقابل   و  ویژه  فضاهای  شهرها  ایجاد  در  دسترس 
حاشیه  در  عرصه)باألخص  و  شهر  های  ی 

می  طبقاتی/روستاشهری(  )شکاف  تغییر  9شود   .)
کار   بازار  در  تغییر  آن  به دنبال  و  اقتصادی  ساختار 

ساختار  به تغییر  در  مهم  عوامل  از  یکی  عنوان 
قطبی   گسترش بخش خدمات،  و  فضایی  اجتماعی 

می  وجود  به  را  فضایی  اجتماعی  کشدن  با  آورد  ه 
های درآمدی جدایی فضایی مشاغل مختلف و گروه 

می  مشخص  ساختار  متفاوت  )تغییرات  شود 
 (. 2اقتصادی و اشتغال/

درباره    1ویلسون  جالب  بسیار  رویکرد  یک 
تأکید می شکل او  دارد؛  که  گیری طبقه ضعیف  کند 

شده که در بیکاری  شهر از افرادی تشکیلطبقه پایین 
ر فضایی جداشده زندگی  کاری مداوم بوده و دو کم 

(. تجارب جهانی نیز نشان  Wilson, 1987کنند )می
در  می که  افرادی  در  بیکاری  نرخ  که  دهد 

 
1 Wilson 

کنند، باال است و  پذیرترین مناطق زندگی می آسیب
به  اغلب  افراد  خارج  این  جامعه  از  گسترده  طور 

توانند  های شغلی می (. موقعیت 2شوند )بیکاری/ می
گیری آن مؤثر  ی شکل یی و نحوهگزيني فضا بر جدايي 

به  شهر  مرکز  میزان  باشند:  باالترین  دارای  وضوح 
)جدايي  است  اشتغال  محل  به  گزيني  دسترسی 

عرصه و  حومه  مناطق  و  روستاشهری  کمتر(  های 
از   و  دارند  درون شهر  اشتغال  به  کمتری  دسترسی 

می  دشوار  بابت  در  این  ادغام  یکپارچگی  به  توانند 
 (.  3های شغلی/یت شهر برسند )موقع

ی کشور هند، یکی از علل جدی  بر اساس تجربه 
عرصه جدايي  این  در  فضایی  شدید  گزيني  فقر  ها، 

 ,Borsdorf et alها )است. در تعدادی از پژوهش 
نقش  2016 درک  برای  زندگی  فرصت  مفهوم   ،)

تفکیک و تمرکز فضایی فقر مورد توجه قرار گرفته و  
فرصت  وجود  عدم  نتیجه  امر  در  این  زندگی  های 

مناطق شهری جداشده و روستاهای پیرامون شهر،  
می  دریافتهتلقی  همچنین  تحقیقات  که  شود.  اند 

جدایی فیزیکی مناطق فقیر از زندگی اقتصادی شهر  
به معنی عدم وجود پتانسیل برای ادغام اقتصادی در  
بر   مؤثری  عامل  فقر  بنابراین،  است؛  جامعه 

ستاشهری که معموالً  های روگزيني در عرصه جدايي 
های کم درآمد است، خواهد بود  مرکز سکونت گروه 

(. برخی از محققان بر این باورند که چیدمان  7)فقر/
درآمدی   سطوح  اساس  بر  محالت  در  خانوارها 

بودجه آن کاهش  و کاهش درآمد، هاست؛  دولت  ی 
حاشیه  در  درآمد  کم  گروه  تمرکز  و  باعث  شهر  ی 

شود. اشغال  روستاشهری می های  گیری عرصه شکل
توسعه های روستاشهری در کشورهای درحال عرصه 

کم  افراد  و  توسط  مشکالت  تجمع  به  درآمدتر 
به  آسیب موجب  تدریجاً  و  منجر شده  های شهری 

اقلیت  آمدن  اجتماعی می وجود  تفکیک  های  و  شود 
ها از سایر نقاط شهر را به دنبال  فضایی این عرصه

این های  های مجزا )عرصه مکان  دارد  و سکونت در 
ی تبعیض اجباری ناشی از  روستاشهری( به واسطه

زندگی   بر  را  زیادی  منفی  تأثیرات  پایین،  درآمد 
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می  تحمیل  )درآمد/  ساکنان  چنین  13کند  در   .)
عنوان یک عامل  شرایطی نیروها و نظام بازار نیز به

اقتصادی که سازوکار تولید، توزیع و روابط طبقاتی  
از   تواند بر شدت و  دهند، می آن را شکل می ناشی 

جدايي  و  ضعف  )نیروها  باشند  مؤثر  فضایی  گزيني 
خود موجب به وجود آمدن  خودی ( که به2نظام بازار/ 

" و "دسترسی  4دو نیروی "عملکرد رقابتی بازار زمین/
 شود." نیز می 4ها به بازار مسکن/گروه

جدايي  دالیل  از  دیگر  در  یکی  فضایی  گزيني 
داری  تولید یا انباشت سازمان نایافته سرمایه  شهرها 

مغفول   موجب  تمرکز  به  سرمایه  گرایش  و  است 
محله حاشیه ماندن  تشدید    یهای  و  شهر 

آن جدايي  در  )انباشت  گزيني  است  شده  ها 
(. عقالنیت اقتصادی خانوارها و گرایش به  3سرمایه/

و   است  زمین  قیمت  تأثیر  تحت  سرمایه  انباشت 
حا اراضی  کشورهای  شیهقیمت  در  شهر  ی 

پایین درحال  معموالً  بخش توسعه  از  دیگر  تر  های 
شهر است و موجب هجوم اقشار کم درآمد به این  

( ساختار  2006)  1شود. از دیدگاه ساباتینینواحی می 
اقدامات   و  زمین  کاربری  به  توجه  با  زمین  قیمت 

دهندگان آن )عمومی، خصوصی و غیررسمی(  توسعه
است   چیزی  باالتر  همان  سطوح  ایجاد  باعث  که 

شود. ارزش زمین  گزيني در مقیاس شهر میجدايي 
هزینه در  تفاوت  علت  رفت به  افزایش  های  و  وآمد 

تمرکز   عدم  و  عمومی  خدمات  ترکیب  در  تفاوت 
ای طور فزاینده امکانات طبیعی در مناطق مختلف به 

های  شود که منجر به تمایز بیشتر محله متفاوت می
و در نهایت، این ارزش زمین است که  مسکونی شده  

 (.  5گذارد )اقتصاد زمین/گزيني تأثیر می روی جدايي 

 

های  گزینی فضایی در عرصه های اقتصادی جدایی ها و سنجه )کدگذاری محوری( عوامل، متغیرها، شاخص  2  جدول 
 روستاشهری 

 زیر مقوالت  مقوله عوامل/ 
 سنجه  شاخص  متغیر  2سطح  1 سطح

 شکاف طبقاتی 

تغییرات ساختار اقتصادی و  
 اشتغال 

ساختار  
 اقتصادی 

های اشتغال و  ویژگی
 نیروی کار

 نرخ اشتغال 
 نرخ بیکاری 

 های شغلی موقعیت

 درآمد و قدرت خرید  فقر 

 درآمد متوسط خانوار 
 نسبت صاحبان اجاره
)نسبت مستأجران/  

 مالکان(
نیروها و نظام  

 بازار
 قیمت زمین  اقتصاد زمین  عملکرد رقابتی بازار زمین 

 ( منابع مختلفMAXQDAمنبع: نگارندگان بر مبنای تحلیل محتوا )کدگذاری محوری در نرم افزار 

 

کالبدی:   ساخت  عوامل  کالبدی،  عوامل  از  منظور 
به روستاشهر  اشتغال، کالبدی  سکونت،  منظور 

تأسیسات و تجهیزات و امکانات هستند. بر اساس  
کد    74تحلیل اسناد موجود، این دسته از عوامل با  

 
1Sabatini 

مفهوم بیشترین درصد از عوامل )معادل    17در قالب  
( سوم  جدايي %33یک  در  را  فضایی  ((  گزيني 
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دهند.  هری به خود اختصاص می های روستاشعرصه 
 شود:  در ادامه تحلیل این عوامل به تفصیل بیان می 

منعکس   را  اجتماعی  روابط  فضایی"  "الگوهای 
اجتماعی جدایی می روابط  و  تعریف گزینی کند  را  ها 
های  کند. تفسير فضاهاي شهري از طريق شبكهمی

آن -مكانی  فضافضايی  چيدمان  تئوری  در  نیز،    1ها 
آ به گويای  ابتدا  كه شهرها  است  از طريق  ن  ساکن 

مي  ايجاد  مكاني  به  الگوهاي  و  شاهد  شوند  مرور 
انسجام از  در ساختار خود هستند  -درجاتي  جدايی 

(  2007)   2(. بيل هيلير و لورا ووقان 6)الگوهای فضایی/
عنوان عاملي مؤثر  معتقدند "فرم فضايي" نیز بايد به 

جدايی فضايی    پيوندی و گيری الگوهای هم در شكل 
)فرم فضایی/ کلیه "تحوالت  1در نظر گرفته شود   .)

پیوستن   هم  به  شهر،  گسترش  قبیل؛  از  فضایی" 
شهرها و روستاها و تحوالت ساختاری شهر به لحاظ  
نابرابری و نوظهور   بر اشکال  نیز   ... و  شبکه معابر 

 (. 3گزيني تأثیر دارند )تحوالت فضایی/ جدايي 

ی شهرها  كنده و حومه شهرهای تك عملكردی، پرا 
ی و نقل خصوصي دارند و استفاده بر حمل  كه تکیه  

می  ترويج  را  فضا  از  بخش خصوصي  های  كنند، 
آورند درآمدی متنوعی در مناطق شهری به وجود می 

شهر منجر گیری مفهوم باال شهر و پایین و به شکل
جدايي  طریق  این  از  و  را  شده  شهرها  در  گزيني 

می  بافزايش  شهری،  دهند.  پراکندگی  دنبال  ه 
زمین و  و  روستاها  شده  اشغال  شهر  اطراف  های 

تکه با تراکم جمعیتی تصادفی با شهر  صورت تکه به
می  تکه ادغام  این  از  شوند.  نمودی  بودن  تکه 

گزيني فضایی است. )گسترش و پراکنده روی  جدايي 
ریچاردسون 26شهری/ و  گوردون   .)3  (1997  ،)

به  را  شهری  توسعه   عنوانگسترش  جهش 
اند که یک الگوی متداول  تعریف کرده   4ای()قورباغه 

یافته است  هایی از اراضی توسعهشهرنشینی با تکه 
ای از یکدیگر و از مرزهای مناطق  طور گسترده که به 

شده  جدا  شده،  شناخته  رسمیت  به  اند. شهری 

 
1 Space Syntax Theory   
2 Bill Hillier and Laura Vaughan   
3 Gordon & Richardson 

توسعه می جهش  اتفاق  زمانی  شهر  که ی  افتد 
می توسعه تصمیم  و  دهندگان  روستاها  تا  گیرند 

ارزانزمین حاشیههای  زمین تر  بجای  را  شهر  های  ی 
تر داخل شهر توسعه دهند و به شهر  خالی پرهزینه 

نزدیک کنند که منجر به توسعه پراکنده و کم تراکم  
جدایی  نتیجه،  در  می و  فضایی  )جهش  گزینی  شود 

 (.2توسعه/

( شهر  و  روستا  بین   ,Wang & Wuدوگانگی 
( در یک مکان و در همسایگی بسیار نزدیک  2009

روستا   شدن  شهري  در  را  فزاینده  کششی  هم،  به 
ای تغییر  کند. سازمان فضایی روستا به گونه می ایجاد  

می پیدا  توسعه  و  رشد  سو  شکل،  یک  از  که  کند 
دیگر،   سویی  از  و  حفظ  را  خود  سنتی  خصوصیات 

شاخص  از  خود  بسیاري  در  را  شدن  شهری  های 
(. این تغییر شکل روستا  Neal, 2003پذیرفته است )

می  اتفاق  برنامه  بدون  اغلب  که  شهر  به  به  افتد 
و  طهواس روستا  و  شهر  زمین  سیستم  دوگانگی  ی 

ویژگی  در  با  تفاوت  )شهر  اجتماعی  فرهنگی،  های 
اجتماعی مدرن و پیچیده و روستا با اجتماعی سنتی(  

عرصه  این  فضایی  تفکیک  باعث  اقلیمی  از  و  ها 
شود. به اعتقادِ  محالت پیرامون و دیگر نقاط شهر می 

در فرآیند    ( روستاهایی که 2015)  5میچلینی و پینتوس 
توسعه با شهر ادغام شده و ساکنانشان به صورت  

خودجداشده "گروه  درآمده  6های  تنها  "  نه  اند، 
ویژگی چشم با  را  شهر  تغییر انداز  خود  خاص  های 
اند  اند، بلکه سناریوهای جدید شهری ایجاد کرده داده 

(Jos E Michelini & Pintos, 2015  آن در  که   )
های اجتماعی به طور  گروههای فیزیکی بین  نزدیکی 

شود که توسط  طبیعی منجر به همزیستی مجزا می 
)رودخانه و کوه و غیره( و   1مرزهای فیزیکی )طبیعی/ 

آهن و مانند آن(( مناطق را با  )بزرگراه، راه  1مصنوعی/ 
تقسیم  موقعیت مکانی  و  اجتماعی  مختلف  های 

شهر/می در  روستاها  )ادغام  جدايي 3کند  گزيني  (. 
از طریق  در عرصه فضایی   های روستاشهری معموالً 

محله  به  کم )اتصال  می 1توان/های  ایجاد  و  (  شود 

4 leap-frog 
5 Michelini & Pintos 
6 Self-segregated groups 
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پيراموني/  بافت  مورفولوژيك  وجه  1)خصوصيات   )
بافت  اين  است  افتراق  شهر  با  كنش  ميزان  در  ها 

طورکلی در جهان،  (. به637:  2013)اکبری و قادریان،  
ند. در  اگزینی شده شهرهای بزرگ بیشتر دچار جدایی 

پایین  شهر  مقیاس  در  روستاها  ادغام  فرآیند  در  تر 
ترند دیرتر به ادغام کامل در  نیز، روستاهایی که بزرگ 

می  کالبدیشهر  لحاظ  به  و  جدایی  -رسند  فضایی 
تر دارند )اکبری،  بیشتر نسبت به روستاهای کوچک 

 1ی لگبای (. به عقیده 2(. )اندازه/ مقیاس/272:  2018
شهرها جدايی گزينی بيشتر در  ( شكل فعلي  2015)

آورد چراکه فرآيندهاي موجود در  ها را به وجود می آن
گزينی مانند افزايش  ها لزوماً با تمايالت به جدايی آن

چنین اقدامات آشكار  رويی و تمركززدايی و همپراكنده 
گذاری بين فقير و غنی )مانند دیوارکشی  براي فاصله 

شکل شهری افراد را  و محصور كردن( مرتبط نيست.  
کند و این  به افراد دیگر و امکانات خاص مربوط می 

به   است چون فضای عمومی  عمومی  شامل فضای 
دیده می  روابطی  میانجی چنین  شود. فضای  عنوان 

عرصه  در  می عمومی  روستاشهری  هسته  های  تواند 
 (. 3روستا باشد )شکل شهر/

شهر   به  نسبت  نامناسب  مکانی  موقعیت 
کند. در  گزيني فضایی را مهیا می ز جدايي ی بروزمینه

های روستا شهری، موقعیت مکانی روستا  مورد عرصه 
نسبت به شهر )باال یا پایین شهر باشد، در حاشیه  
قرار گرفته باشد و یا با گذشت زمان در دل شهر جای  

گزيني  گرفته باشد( در میزان شدت و ضعف جدايي 
عرصه  این  در  م فضایی  و  مهم  بسیار  است  ها،  ؤثر 

از گروه 7)موقعیت مکانی/ به  (. برخی  ها در جامعه 
ای از طریق موانع دسترسی به خدمات  طور فزاینده 

مکان  مانند  حیاتی،  و  اشتغال، روزمره  های 
ها از جامعه خارج  های بهداشتی و فروشگاهمراقبت

شوند. الگوی توزیع مراکز خدمات شهری از جمله  می

فاوت زمین شهری عواملی است که باعث ارزش مت
های انسانی دامن  های گروهگزینیشده و به جدایی 

)می از    Firman, 2004: 354زند  نقل   ,Larbiبه 
گونه استدالل  توان این (؛ بنابراین، می 212-213 :1996

در   خدمات  توزیع  در  نابرابری  و  کمبود  که  کرد 
تشدید   باعث  شهر  در  شده  ادغام  روستاهای 

ا شده است )الگوی توزیع  هگزيني این عرصه جدايي 
کاربری و  خدماتی  /مراکز  هم5ها  چنین، (. 

ناقص در عرصهزیرساخت  با  های  های روستاشهری 
توجه به عدم وجود سیستم مدیریت شهری توسعه  

ساخت  عرصهو  این  در  را  و  وساز  کرده  محدود  ها 
می جدايي  تشدید  را  )فقدان  گزيني  کند 

شهری/زیرساخت  مطالب  2های  تحلیل  نشان  (. 
از شبکه  می امر  دهد که پژوهشگران و متخصصان 

عنوان عاملی مهم در  و نقل نیز بهدسترسی و حمل  
های روستاشهری صحبت کرده و بیان  تفکیک عرصه 

اند که روستاها و مناطق حاشیه شهر به دلیل داشته
سیستم دسترسی نامناسب از انسجام و یکپارچگی  

برخوردارند  شهر  به  اتصال  در  )مسیرهای    کمتری 
دسترسی/ حمل و  به1ونقل  و  (.  تأمین  خاص،  طور 

حمل خدمات  کیفیت  در  حفظ  عمومی  ونقل 
بافت حومه و  پراکنده  سکونتگاه های  و  های  ها 

تواند منجر به بروز  شده در شهر میروستایی ادغام 
خطر جدی جدا افتادن این نواحی شود؛ مردمی که  

اید کامالً  کنند، بهای روستاشهری زندگی می در عرصه 
کنند.   کار شرکت  بازار  در  بتوانند  تا  باشند  متحرک 

ونقل  شدت به حملها را بهاین محدودیت حرکت آن 
کند که این مناطق را  عمومی یا خصوصی وابسته می 

کند و ضعف  های بیشتر برای اشتغال متصل  به مکان 
ونقل عمومی باعث اختالل در این  در سیستم حمل 

شود  ها از مرکز شهر می رصه جریان و جدایی این ع
حمل  خدمات  پایین  کیفیت  و  ونقل  )کمبود 

 (. 2عمومی/

 

 

 
1 Legeby 
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های  گزيني فضایی در عرصه های کالبدی جدايي ها و سنجه )کدگذاری محوری( عوامل، متغیرها، شاخص  3  جدول 
 روستاشهری 

 زیر مقوالت  عوامل/ مقوالت 

 سنجه  شاخص  متغیر  2سطح  1سطح 

تحوالت 
 فضایی

گسترش و  
پراکنده روی  

 شهری 

ادغام  
روستاها در 

نوع استفاده از  شهر 
 زمین

شدت 
 توسعه 

 شده )%(میزان سطوح ساخته

جهش 
 توسعه 

نسبت مساحت اراضی بایر به مساحت کل 
 روستاشهر )%( 

 مرکزیت  موقعیت مکانی  مکان 
 متوسط از مرکز شهر )کیلومتر( فاصله 

 فاصله متوسط از ایستگاه اتوبوس )کیلومتر( 

الگوهای 
 فضایی

 فرم فضایی

خصوصیات 
 مورفولوژیکی

اندازه/ 
 مقیاس 

 مساحت روستاشهر )متر مربع(

فضای 
 عمومی 

 ها و ...( دسترسی به فضای عمومی )پارک

 اتصال
نقطه به  میزان اتصال: تعداد نقاطی که یک 

 کند.طور مستقیم با نقاط دیگر برقرار می

 کنترل
این شاخص درجه کنترل دسترسی یک فضا  

گیری  به فضاهای همسایه بالفصلش را اندازه 
 کند.می

توان( های )کماتصال به محله
 عمق پیرامون 

تعداد نقاط اتصال بین خط مبدأ و مقصد: با 
عمق بیشتر، نفوذپذیری فضا کمتر و 

 الگوی شبکه معابر  جداافتادگی بیشتر 

 - ها و خدماتالگوی توزیع کاربری 
 کاربری مجاور  همسایگی

توزیع  
 های مورد نیاز محله سطح و سرانه کاربری ها کاربری

 ( منابع مختلفMAXQDAمنبع: نگارندگان بر مبنای تحلیل محتوا )کدگذاری محوری در نرم افزار 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
های انجام گرفته در  نتایج حاصل از تحلیل پژوهش 

دهد، این پدیده  گزيني فضایی نشان می زمینه جدايي 
ادغام   به  منجر  که  شهرها  گسترش  و  رشد  اثر  در 

می  پیرامون  بیشتری  روستاهای  بروز  و  ظهور  شود، 
افزایش هزینه پیدا می  به  های استقرار  کند و منجر 

ارائهزیرساخت  نابرابری  ها،  سطوح  و  خدمات  ی 
دو نظام    عنوانشوند. روستا و شهر به اجتماعی می 

پیامدهای   یکدیگر  در  ادغام  از  بعد  مجزا  عملکردی 
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جریانات   و  مختلف  عوامل  اثر  بازتاب  که  مختلفی 
شوند.  ها در گذر زمان است را ناشی می مؤثر بر آن 

منفی(  مهم و  )مثبت  آثار  این  ظهور  عامل  ترین 
با   متفاوت  سکونتگاهی  نظام  دو  این  رویارویی 

باشد. حاصل  ایز میساختار و کارکرد ناهمگون و متم
سطوح   افزایش  و  ایجاد  سیستم  دو  این  تلفیق 

و جدایی  به  نابرابری  است.  در شهر  فضایی  گزینی 
ی  عبارتی، روستاهای ادغام شده در شهر به واسطه

توسعه خودانگیخته و بدون برنامه به یکپارچگی و  
عرصه  این  در  مردم  و  نرسیده  از  انسجام  هم  ها 

از مردم و امکانات رفاهی  همسایگان در منطقه و هم  
 شوند. در اطراف خود جدا می 

مقاله   در  شد،  مطرح  که  مباحثی  اساس  ی بر 
ها گزيني فضایی در عرصه حاضر تبیین عوامل جدايي 

پدیده   این  ماهیت  تعیین  جهت  روستاشهری 
آن   از  تحقیق حاکی  نتایج  گرفت.  قرار  موردمطالعه 
بر   مؤثر  محرک  نیروهای  و  عوامل  که  است 

عرصه يي جدا این  در  فضایی  دو  گزيني  از  متأثر  ها 
مدیریتی، مکان  -دسته عوامل بیرونی )عوامل سیاسی

)اجتماعی  درونی  و  زمان(  و  -و  اقتصادی  فرهنگی، 
عوامل سیاسی است.  عنوان    - کالبدی(  به  مدیریتی 

و   تحرکات  در  اساسی  نقش  بیرونی،  عوامل 
و  گزینی جدایی  منابع  به  دسترسی  و  فضایی  های 
های اقتصادی داشته و تعیین کننده جهت و  فرصت 

  - ی بین عوامل سه گانه درونی )اجتماعیشدت رابطه
این   نتایج  هستند.    کالبدی(  و  اقتصادی  فرهنگی، 

( و دی  2013)  1تحقیق، در تصدیق دیدگاه کانر و بولن 
جدايي 2004)  2اسکونراد  در  مهم  مسئله    گزيني (، 

داند. به این معنا که  فضایی را " مقیاس فضایی" می
های مختلف،  گزيني فضایی در مقیاس عوامل جدايي 

های روستاشهری،  متفاوت هستند و در مورد عرصه
عرصه جدايي  و  شهر  بین  است  ممکن  های  گزيني 

روستاشهری و یا حتی در داخل عرصه روستاشهری  
عوا تفاوت  به  توجه  با  و  باشد  داشته  در  وجود  مل 

مقیاس،  های مختلف، جدايي مقیاس در یک  گزيني 
جدايي  بر  دلیلی  دیگر  لزوماً  مقیاس  در  گزيني 

 
1 Caner & Bolen 

که  نمی  داشت  اذعان  باید  چنین  هم  باشد.  تواند 
هم   از  مستقل  شده،  شناسایی  عوامل  و  نیروها 
نیستند، بلکه با یکدیگر پیوند داشته و بر هم تأثیر  

می می و  همگذارند  متوانند  یا  پوشانی،  تناقض 
کننده یکدیگر باشند ضمن اینکه وابسته به  تقویت 

هستند  مکان زمان  طول  در  متعدد  جغرافیایی  های 
های  چرا که سیر پیوستن روستاها به شهر در دوره 

متفاوت   مکانی  موقعیت  از  متأثر  و  گوناگون  زمانی 
ای، تحت تأثیر  بوده است. این سیر پیوستن در دوره 

)ک نیازهای شهر  هم  تغییرات  واقعی  است  ممکن  ه 
نباشد مانند مهاجرت از مرکز به پیرامون، سوداگری  

سریع   )... و  دورهزمین  در  و  کندتر  تر  آهنگ  با  ای 
صورت پذیرفته است و اثرات خود را بر محیط شهری  
و روستایی ادغام شده در ابعاد گوناگون گذارده است  

گزيني فضایی  هایی از جدايي و اغلب این اثرات مایه 
ها و دیگر سطوح شهری و اختالف  یان این عرصه م

ها نسبت به شهر،  در سطح کیفیت محیط زندگی آن 
سکونت قشر مهاجر و غیربومی، اختالف در سطح  

های اجتماعی  های بومی و برخی ویژگی درآمد و ویژگی 
 باشد. و فرهنگی می 

بر اساس تحلیل محتوا اسناد موجود با استفاده  
تکنیک   در  MAXQDAاز  باز،    و  کدگذاری  قالب 

کد(، به   225از   74عوامل کالبدی با بیشترین تکرار )
جدايي  در  بیشتری  عرصه میزان  فضایی  های  گزيني 

توان اذعان  روستاشهری سهیم هستند. همچنین، می 
ها  گزيني این عرصه ترین دلیل جدايي داشت که مهم 

به  مناطق شهر  از منظر سیاست   خصوصاز سایر 
زمین شهری، تفاوت در ماهیت عوامل است؛ به این  
معنی که سیستم زمین شهر و روستا دوگانه است.  

کمبود  برنامه بیکاری،  ساکنان،  فقر  ضعیف،  ریزی 
حمل پایین  کیفیت  و  و  خدمات  عمومی  ونقل 

ناقص در عرصهزیرساخت  با  های  های روستاشهری 
ش مدیریت  سیستم  وجود  عدم  به  هری،  توجه 

توسعه به ساخت طورجدی  و  شهری  را ی  وساز 
جدايي  و  کرده  عرصه محدود  این  در  را  ها  گزيني 

ادامه،   در  باز(.  کدگذاری  )نتایج  است  کرده  تشدید 

2 D-Schoonraad 
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دسته  و  انسجام  قابلیت  جهت  و  عوامل  بهتر  بندی 
ها در تحقیقات آتی، پس از کدگذاری باز  تحلیل آن

عریف شده  با کدگذاری محوری، عوامل در دو سطح ت
و مواردی که در تحقیقات از نوع متغیر، شاخص و  
سنجه بودند، شناسایی و تکمیل شدند و در جداول  

شدند  به مطرح  موردنظر  عوامل  زیرمقوالت  عنوان 
 (.  3و  2، 1)جداول 

نتایج این تحقیق، همسو با تحقیقات دیگر در این  
های فضایی را منبعث از عوامل  گزينيزمینه، جدايي 

خانوارها  اجتما و  جامعه  اقتصادی  کار  و  ساز  و  عی 
های مطرح  داند با این وجود در تحقیقات و نظریهمی

گزيني، به عوامل کالبدی توجه  شده در باب جدايي 
عوامل   که  است  حالی  در  این  است  شده  کمتری 
که   فضایی  الگوهای  و  تحوالت  شامل:  کالبدی، 

مداقه  ها  و... را مورد های شبکه معابر، کاربریبحث 
می  جدايي قرار  در  عرصه دهند،  های  گزيني 

توجه   باید  و  دارند  سزایی  به  نقش  روستاشهری 
های  داشت که بین ساختار )فضایی( کالبدی عرصه 

های اجتماعی و اقتصادی  روستاشهری با تمایزیافتگی 
 ها در شهر، ارتباط متقابل پویایی برقرار است  آن

یافته  اساس  )مبر  عوامل  نتایج،  و  و  ها  قوالت( 
می شده،  شناسایی  عمل  زیرمقوالت  راهنمای  تواند 

در  پژوهش  عوامل  تحلیل  زمینه  در  آتی  های 
با  عرصه  مواجهه  و  مختلف  روستاشهری  های 

آن جدايي  در  فضایی  جهت گزيني  و  باشد  گیری ها 
این   در  دهد.  مطالعات  انجام  جهت  مناسبی 

پژوهش  میخصوص،  آتی  رتبههای  بر  بندی  تواند 
های موردی تمرکز یابند و موضوعیت  در نمونهعوامل  

عوامل را در روستاشهرهای مختلف ارزیابی و تحلیل  
گزيني  های حاصل از تبیین عوامل جدايي کند. یافته 

عرصه  در  تحقیق، فضایی  این  در  روستاشهری  های 
می هم درک  چنین  ارتقا  جهت  در  مؤثر  گامی  تواند 

شهرسازی    های مرتبط با دانشجویان و محققان رشته
شکل  چگونگی  از  شهری  امور  پدیده  و  گیری 

اقدامات  جدايي  و  تصمیمات  و  باشد  فضایی  گزيني 
ها و رویکردهای شهرسازی( را به سمت  شهری )طرح 
محیط  هدایت  ایجاد  پایدار  و  منسجم  شهری  های 

طرح  نوع  از  طرح  اجرای  منظور،  بدین  های  کند. 
ازی و  های توانمندساقتصادی )مانند طرح  -اجتماعی 

...( و طرح از نوع کالبدی و چگونگی توزیع خدمات و  
طرح  می یا  بازآفرینی  باشد.  های  راهگشا  تواند 

پتانسیلهم به  توجه  با  عرصهچنین،  های  های 
مفهوم  رویکردهایی  روستاشهری،  اجرای  و  سازی 

دهکده  برنامه نظیر  شهری،  فضایی،  های  ریزی 
روستایی  توسعه-مشارکت  و  افشهری  میان  زا  ی 

عنوان یک موضوع اصلی برای تحقیقات آینده در  به
گزيني  مورد پیوندهای شهری و روستایی و رفع جدايي 

فضایی با توجه به استفاده پایدار از زمین قابل به  
 کارگیری است. 
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