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  25/3/1396تاریخ دریافت: 

  19/3/1397تاریخ پذیرش: 

  

  تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهري

  (مطالعه موردي مناطق شهر اصفهان)

    

  فرشاد طهماسبی زاده

  آباد، ایراندانشجوي دکتري شهرسازي، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف

 احمد خادم الحسینی

  ایران دانشیار، گروه جغرافیا، واحد نجف اباد، دانشگاه ازاد اسالمی، نجف آباد،

 

  چکیده

هاي فضایی و مدیریت در مقیاس شهر و فرا ناکارآمدي سیاست

گیري عدم تعادل و نابرابري فضایی در شهرها شهري باعث شکل

هاي امروز است. ضرورت شده است. و این مهمترین مشکل شهر

ها در بعد فضایی و جغرافیایی در جهت ایجاد محیط دارد این نابرابري

گی بهتر بررسی گردد. هدف از این پژوهش تحلیل آرمانی براي زند

- فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهر اصفهان است. از نظر روش

موردي و تحلیلی است. _شناسی براساس ماهیت از نوع توصیفی 

آوري اطالعات از براساس هدف از نوع کاربردي است. در گرد

مشاهده،  هاياي و میدانی، و ابزارهاي اسنادي، کتابخانهروش

،آرشیوهاي اطالعاتی شهر اصفهان، بررسی مصاحبه، پرسشنامه

ها ادهد تحلیل و تجزیه استفاده شده است. در ها، آمارنامه ها، و...نقشه

، هاي آمار فضاییآزمون ،)HDI(هاي شاخص توسعه انسانیاز مدل

همبستگی فضایی شاخص موران و میانگین نزدیکترین همسایه، و 

) GISدر محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( ZONAL هايتحلیل

 هايبه صورت ترکیبی استفاده شده است. عدم تعادل شاخص

هاي شهر اصفهان، به وجود آمدن دوگانگی فضایی عدالت در منطقه

هان هاي شهر اصفدر فضاي هر منطقه از شهر، نابرابري در بین منطقه

  باشد.از جمله نتایج آن می

  

عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، نابرابري  :کلیدي کلمات

 .فضایی، مناطق شهر اصفهان
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  مقاله برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزي شهري است.
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 مقدمه

هاي و سیاست، اقتصادي، سیاسی ساختارهاي اثر در امروزه شهرها

 -اجتماعی نابرابریهاي ناکارآمد با چرخه نامطلوبی از فضایی

 بقهسابی هايچالش اند،شده روبرو محیطیزیست و اقتصادي

 زندگی، کیفیت نزول غیررسمی، اسکان فقر، همچون

-بی و اجتماعی هايگسیختگی هم از درآمدي، هايشکاف

شهري در شهرها شکل گرفته است،  خدمات توزیع در عدالتی

که سالمتی و رفاه جامعه شهري را به خطر انداخته و دوگانگی 

ب عدم تناس .ه استو عدم تعادل در فضاي شهري را در پی داشت

و تعادل بین سه عنصر تشکیل دهنده فضاي شهر (انسان شهري، 

 _خدمات شهري و امکانات و تسهیالت شهري  _منابع آن 

اي عدالتی در فض گیري عدم تعادل و بیمحیط آن) باعث شکل

(طهماسبی  هاي نامطلوب شده استشهري و پیامدها و چالش

 .)5, 1392اده ز

عدالت فضایی پیوند عدالت اجتماعی و فضا است. که در نتیجه 

، Lefebvreعدالت و بی عدالتی در فضا قایل مشاهده است (

 يشناسایی الگو و نابرابریها میزان با بررسی )1972، 1968

 هاعدالتییب برد کهپی توانمی شهر سطح در عدالتیبی فضایی

 از تا ست؛ا یافته تمرکز فضاهاي شهري از بخش کدام در بیشتر

 یفضای توزیع در آگاهانه عمل با مدیریت شهري طریق، این

 هشرا کا فضایی هاينابرابري اجتماعی، منافع و عمومی خدمات

 تضمین را پایدار شهري توسعه و ارتقاء را زندگی کیفیت و داده

 هايابرینابر سنجش به محدود توان فقطنمی را عدالتیبی .نماید

بعد  یک فضا که چرا )Martnez 2005, 31( .دانست اقتصادي

 انسانی است. عدالت اجتماعی در فضا اساسی و بنیادي در جامعه

عدالتی در بی و عدالت عبارتی به )Soja 2008, 2( شده جاري

تحقق عدالت  )Dufaux 2008, 2(گردد. فضا نمایان می

وجودمکان و فضا است. عدالت در فضا، همان  اجتماعی مستلزم

عدالت جغرافیایی یا عدالت محیطی است. ویلیام باون درباره 

گوید عدالت محیطی عبارت است از عدالت محیطی می

ها، و ا، تالشهبرخورداري برابر مردم برحسب نیازها، توانایی

 (Bowen 2001, 30) است جامعه در تولید تاثیرشان و زحمات

آن است تا نیازهاي پیچیده انسان را در قالب فضا در و در پی

هاي اجتماعی به صورت عادالنه برآورده گرداند. و بی محیط

. عدالت در هاي فضایی و علل آنها را شناسایی نمایدعدالتی

) جغرافیایی و عدالت فضاییقالب فضا (عدالت محیط،

یده آیا نیازهاي پیچ بررسی نماید، تا دهدمی ارائه استانداردهایی

هاي انسانی که وابسته به زمان و مکانند، در غالب فضا در محیط

گردند؟ تا در غیر این صورت راهکارهاي اجتماعی براورده می

  هاي فضایی ارائه نماید.نگیاساسی را در کاهش دوگا

در چگونگی سنجش عدالت فضایی هاروي چندین مالك را 

باشد کند که مهمترین آنها نیاز، منفعت و استحقاق میمی معرفی

س مقیا در فضایی عدالت به منظور سنجش )101, 1379 (هاروي

هایی است که عملکردي مناطق شهري نیاز به وجود شاخص

 و مکانی داشته باشند بتوانند سطحضمن این که بعد فضایی 

برخورداري و یا میزان عدالت فضایی را در هر منطقه از شهر 

هاي اساس که تحت عنوان خدمات نشان دهند. بدین منظور نیاز

مطرح شده است  شهري مدیریت و ریزيبرنامه در اساسی امروزه

ي نیازهاي اساسی ماد. تواند مبناي سنجش این مهم قرار گیردمی

نسان مجموع نیازهاي بیولوژیک، اقتصادي و اجتماعی است. ا

ریزي شهري این نیازها در برنامه )23, 1386(پور محمدي 

هاي آموزشی، بهداشتی، درمانی، فضاي سبز، ورزشی، کاربري

 واقع رباشند و دپارکینگ، مسکونی، فرهنگی و مذهبی و ... می

نیازهاي اساسی در فضاي  کننده ستند که برآوردهخدماتی ه

 هاي عدالتباشند. این پژوهش با استفاده از شاخصشهري می

 شهر مناطق اي، عدالت را در بینفضایی با عملکرد منطقه

مورد مطالعه قرار دهد و فرض این است که در بین  اصفهان

  مناطق شهر اصفهان نابرابري فضایی وجود دارد.

  بیان مسله

ها و کالنشهرهاي کشورهاي در حال توسعه مانند مروزه شهرا

اي هایران بدلیل تمرکزگرایی در امکانات و خدمات، تراکم

ی هایی چون جدایهاي تمرکزگرا، با پدیدهجمعیتی و مدیریت

هاي اکولوژیکی، حاشیه نشینی و حومه نشینی، شمال و گزینی

ه اند. کرو شده جنوب اجتماعی در شهرها، فقر و نابرابري روبه
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گیري ساختار فضایی قطبی و دوگانه در فضاي نتیجه آن شکل

 اثر در شهر فضایی ساختار شدید شدن شهر بوده است. قطبی

گیري فضاهاي نامطلوب در باعث شکل مدیریتی هايسیاست

. رسیدن به پایداري، تعادل و است مقابل فضاهاي مطلوب شده

لیلی از وضع موجود عدالت در محیط شهر مستلزم درك تح

بوسیله تحلیل تعادل یا عدالت فضایی در محیط شهر است. 

تحلیلی که باید بر مبناي نیازهاي انسانی و توزیع و تخصیص 

آنها در فضاي شهر باشد. اگر تخصیص خدمات در شهر 

دهد و اگر گزینی رخ مینامتوازن باشد دوگانگی و جدایی

  رد.گیمتوازن باشد. تعالی جامعه شکل می

این پژوهش با رویکرد عدالت محیطی بر آن است تا بررسی 

آورد؟ و چیزي را در کجا به دست مینماید چه کسی چه

را بین انسان، منابع و فضا در مقیاس  توان عدالتچگونه می

مناطق شهري برقرار کرد. کالنشهر شهر اصفهان ازجمله 

-یلکشهرهایی است که در نتیجه عدم تعادل بین سه عنصر تش

دهنده فضاي شهر دچار دوگانگی، نابرابري در توزیع خدمات، 

امکانات و تسهیالت شهري، عدم تعادل بین خدمات و جمعیت 

دهد که مدیریت شهري و ها نشان میشده است. این نمونه

با  اند انسان و منابع را متناسبسیاست فضایی حاکم نتوانسته

 عدالت اجتماعی هاي فضایی شهر و بر اساس معیارهايظرفیت

عدالت  عیتوض اینکه جمله از سواالتی ترتیب بدین. نمایند توزیع

توجه  باشد؟ بافضاي در مناطق شهري اصفهان به چه صورتی می

 شهر از هاياي چه بخشهاي با عملکرد منطقهبه شاخص

 هاي مناطقی ازبخش چه و برخوردار وضعیت در اصفهان

ه ها و شواهد دیگر کرسشاین پ برخوردارند؟ مناسبی وضعیت

هشگران .پژو بودند اصفهان شهر در عدالتینشان از نابرابري و بی

  را برآن داشت تا این موضوع و شهر را بررسی نمایند.

  پیشینه پژوهش

موضوع عدالت فضایی در طی دو دهه گذشته توسعه زیادي 

 يیافته است ولی تاکنون برنامه ریزان و پژوهشگران از ارایه

 اندزیابی کامل و همه جانبه از آن ناتوان بودهیک ار

)Kinman 1999, 663 مطالعات انجام شده نیز به بررسی (

یک نوع از خدمات یا امکانات شهري از نظر عدالت فضایی 

  ).Tsou et al, 2005.424اند.( پرداخته
  

  ): پیشینه پژوهش1جدول (

  شرح  سال گان -نویسنده 

اي در چین با رویکرد اقتصاد خدمات عمومی محدود و نابرابري منطقهبرابري   2017  لی و همکاران

  سنجی فضایی

( Li, Li, Yu, & Bin, 2017)  

  )Stephens & Church, 2017(  عدالت محیطی و سالمت  2017 کریسو  استفنز

و  2، کلیشا 1واتسمانا

  3کلباب

 & ,Wüstemann, Kalisch )  دسترسی به فضاي سبز شهري و نابرابري هاي محیطی در آلمان  2017
Kolbe, 2017)  

محرومیت فضایی از خدمات عمومی شهري در مناطق به سرعت در حال   2017  و همکاران 4اویانگ

  مهاجر پذیري شهري یک چین: ارزیابی حومه شانگهاي

(Ouyang, Wang, Tian, & Tian, 
2017)  

بر  و عوامل موثر مشخصات شهري: هايپارك تحلیل فضایی خدمات تفریحی  2017  6و چنلو 5وایجان

  آن

(Weijuan & Chenlu , 2017)  

لرستانی، یعغوب پور و 

  شیرزادیان

  ع فضایی خدمات شهري کالنشهر تهران با استفاده ازتجزیه و تحلیل توزی  2016

  هاي برنامه ریزي شهريمدل

(Lorestani, Yaghoubpour, & 
Shirzadian, 2016)  

  )Bullard, 2015(  عدالت محیطی در ایاالت متحده  2015  بوالرد

ریزي شهري و ت زیست محیطی، پایداري شهر وارتباط ان با برنامهعدال  2010  پریس و پیرسال

  هاي عمومی را در شهرهاي آمریکاسیاست

(Pearsal & Pierceb, 2010)  

                                                           
1 Wüstemann 
2 Kalisch 
3 Kolbe 
4 Ouyang 
5 Weijuan   
6 Chenlu 
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  (albo Greg, 2009)  هاي جنبش عدالت اجتماعی شهري: نئولیبرالی شهرسازي در کاناداچالش  2009  آلبو

 ,swyngedouw & c heynen)  هاي اکولوژي شهر، عدالت و سیاست را در رابطه با عدالت اجتماعیسیاست  2009  اریک و نیکوالس
2009)  

  )Buzzelli, 2008(  عدالت در محیط زیست شهرهاي کاندا  2008  بازل

هاي دسترسی محور را در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات شاخص  2005  کارانتسو و هم

  عمومی شهر در شهر تایوان

(tsou, Hang, & chang, 2005)  

  د)تحلیل فضایی جمعیت و خدمات شهري با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردي: شهر خرم آبا  1395  بهرامی تیموري,، شماعی

  گانه شهرداري تهران 22میزان سنجش عدالت فضایی در چارچوب نظریه شهر عدالت محور، مورد پژوهی: مناطق   1395  تقوایی و همکاران

  تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی تهران به تفکیک مناطق شهري  1391  رفیعیان و همکاران

  بر آن را در شهر تهرانبررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر   1390  هزار جریبی

  سنجش عدالت فضایی یکپارچه خدمات عمومی شهري براساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی شهر یاسوج  1390  پور و رستمی¬داداش

  تحلیل توزیع تسهیالت عمومی شهري در راستاي عدالت فضایی با مدل یکپارچه دسترسی در  1390  رهنما و ذبیحی

  اجتماعی و نقش آن بر توسعه پایدار عدالت  1389  ساجدي

  

 روش شناسی پژوهش

موردي و _پژوهش حاضر براساس ماهیت از نوع توصیفی 

نظور باشد. به ممی کاربردي نوع از هدف براساس و است تحلیلی

اطالعات از ابزار مشاهده، مطالعات اسنادي، مصاحبه  گردآوري

انی هاي مکادهوري دآو پرسشنامه استفاده شده است. منبع جمع

پرتال شهرداري اصفهان و گزارشات،  GIS هايو فضایی فایل

هاي معتبر و مرتبط با شهر ها، اسناد و آمارنامه و سازماننقشه

اصفهان بوده است. به منظور تجزیه تحلیل تحلیل اطالعات از 

 تحلیل ابزارهاي ن باآ ترکیب و HDI انسانی توسعه شاخص مدل

 ستفاده شده است.ا GIS فضایی در محیط

گذاري مجدد ها عالوه بر ارزشبه منظور وزن دهی به شاخص

ها، هاي از دو وزن استفاده شده است. وزن نسبی شاخصالیه

که نشان دهنده اهمیت نسبی آنها نسبت به یکدیگر است و 

دیگري وزن عملکردي است؛ که هر دو بر اساس اهمیت سلسله 

د. در انرسشنامه بدست آمدهمراتبی نیازهاي اساسی از طریق پ

با  Spatial Analystهاي هاي فضایی از ترکیب ابزارتحلیل

استفاده شده است. و به منظور  GISهاي پژوهش در محیط مدل

و  HDIاستفاده از نتایج علمی در تفسیر نتایج حاصله از مدل 

هاي آمار و از آزمون ZONALهاي ن با تحلیلآترکیب نتایج 

هاي میانگین نزدیکترین همسایه و زمونآفضایی شامل 

   خودهمبستگی فضایی استفاده گردیده است.

  )HDI( 1شاخص ترکیبی توسعه انسانی
HDI = ( 1- I ) 

 

در نتیجه این مدل، میزان شاخص عدالت اجتماعی براي هریک 

توان به چهار بخش تقسیم کرد. اگر مقدار از مناطق  شهر را می

د در سطح کامال محروم، اگر باش 0,4شاخص کوچکتر از

 0,8تا  0,6باشد در سطح محروم، اگر بین  0,6تا  0,4بین

باشد  0,8قرارگیرد، سطح نیمه برخوردار است. و اگر بزرگتر از 

سطح برخوردار خواهد بود.(حکمت نیا و میرنجف موسوي 

) در طبقه بندي فضاي شهر اصفهان بر اساس شاخص هاي 1390

ز این الگوي طبقه بندي استفاده شده اي ابرخورداري منطقه

  است.

 2آمار فضایی

آمار فضایی انواع گوناگونی دارد که در این پژوهش از 

هاي میانگین نزدیکترین همسایه و خودهمبستگی فضایی آزمون

 ها در ادامه ارایه شده است.گردد. شرح این روشاستفاده می

  )1(شکل شماره 

 Human development composite index 
2 Spatial Statistics 
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  هاي آمار فضایی): روش محاسبه مدل1شکل (

 روش محاسبه مدل خود همبستگی فضایی
روش محاسبه مدل میانگین نزدیکترین فاصله 
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(www.esri.com n.d.)  14, 1390(عسگري و(  

 

  مدل مفهومی پژوهش

  ارایه شده است. 3و  2هاي هاي عدالت در سطح مناطق شهر اصفهان در شکلهاي مفهومی تحلیل فضایی شاخصمدل

 

  ايهاي با عملکرد منطقه): مدل مفهوي شاخص2شکل (

 
 خذ : مطالعات نگارندهما

 

  مدل مفهومی عدالت فضایی در مناطق شهر اصفهان :)3(شکل 

 
  ماخذ: مطالعات نگارندگان

 

  بندي و وزن دهیها، دستهشاخص

هاي عدالت با شاخص به عنوان شاخص 10در این پژوهش 

ها این شاخص .گرفت قرار بررسی مورد ايمنطقه عملکرد مقیاس

ها اند. در انتخاب شاخصارایه شده )2(جدول  –در جدول زیر

معیار مورد نظر، نیازهاي اساسی انسان در شهر در مقیاس منطقه 

و دامنه نوسان دسترسی منطقه بوده است. هر یک از این 

شاخص بوده که به جهت کارکرد ها شامل چند زیرشاخص

بندي در این تعداد شاخص مشخص و همسو به صورت خوشه 

   اند.هارایه گردید
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  اي در شهر اصفهانهاي عدالت با سطح عملکرد منطقه): خوشه بندي شاخص2جدول (

 ايهاي با عملکرد منطقهشاخص

  راهنمایی
ایستگاه اتش 

  نشانی

درمانگاه شبانه 

  روزي

پایگاه درمانی(مراکز 

  بهداشت)
  پارکینگ

مرکز 

  فرهنگی
  استخر

سالن 

  ورزشی

ایستگاه انتقال پسماند 

  یافت)(ایستگاه باز
  متوسطه

  ماخذ: مطالعات نگارنده

  

  هاي عدالت در سطح منطقهوزن دهی شاخص

ر اي دبه منظور تحلیل شاخص هاي عدالت با عملکرد منطقه

اي هگذاري مجدد شعاعبندي و ارزششهر اصفهان نیاز به طبقه

دسترسی است. به منظور ارزش گذاري مجدد هر الیه در تحلیل 

له در نظر گرفته شد بدین صورت که هر هاي فاصفضایی، معیار

طبقه آن در دو ضرب و حاصل آن براي هر طبقه در 

اي منظور شده که نمونه آن در جدول زیر هاي منطقهشاخص

  ). 3گردد. (جدول شماره ارایه می

 

اي در شهر هاي با عملکرد محلهبندي شعاع دسترسی شاخص): طبقه3جدول (

  اصفهان

 ارزش پیکسل  یسطبقه بندي شعاع دستر

  6  متر 300 – 0

  5  متر 600 – 300

  4  متر 900 - 600

  3  متر 1200 – 900

  2  متر 1600 – 1200

  1  متر 2000 – 1600

  0 + متر2000

  ماخذ : مطالعات نگارنده

  

  هاي عدالت در سطح منطقهوزن نسبی شاخص

هاي مورد استفاده بر اساس نوع نیاز داراي ارزش نسبی شاخص

باشند. به منظور بدست آوردن وزن نسبی مناسب می متفاوتی

براي هرکدام از طریق پرسشنامه از متخصصان امور شهري 

 )4(میزان ارزش نسبی آنها بدست آمده است که در جدول 

  ارایه شده است

هاي عدالت در شهر اصفهان براساس پرسشنامه ): وزن نسبی شاخص4جدول (

  متخصصین امور شهري

 (درصد) وزن نسبی  شاخص

 12,003 راهنمایی

 12,271 ایستگاه اتش نشانی

 12,071 درمانگاه شبانه روزي

 9,777 پایگاه درمانی(مراکز بهداشت)

 9,306 مرکز فرهنگی

 8,632 استخر

 8,968 سالن ورزشی

 10,519 متوسطه

 8,697 )ایستگاه انتقال پسماند (ایستگاه بازیافت

 7,755 پارکینگ

 100 جمع

  (مطالعات نگارنده) :ماخذ

 

اصفهان  بندي شهردر این پژوهش منطقه بندي با توجه به تقسیم

شهر اصفهان، به عنوان سلسله  و اطالعات موجود در پرتال

سترسی هاي دمراتب انتخابی مد نظر قرار گرفت. در تعیین شعاع

هاي دسترسی و استاندارد و وزن دهی به هر طبقه از شعاع

هاي عدالت متناسب ندي عملکردي شاخصموجود در تقسیم ب

  .با نیاز و سطح دسترسی استفاده شده است

  قلمرو پژوهش

 شهر اصفهان

دقیقه  51درجه و  32دقیقه تا  32درجه و  32شهر اصفهان در

دقیقه  50درجه و  51دقیقه تا  41درجه و  51عرض شمالی و 

, ص. 1391طول شرقی واقع شده است. (شهرداري اصفهان, 

منطقه شهر انجام شده است. شهر  14طالعه بر روي ) م10

 15خوراسگان اخیرا با پیوست به شهر اصفهان به عنوان منطقه 

  شود در محاسبات منظور نشده است.شهر اصفهان شناحته می
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  بندي شهر اصفهان): نقشه منطقه1نقشه (

 
  ماخذ : شهرداي اصفهان

  

  ناهاي شهر اصفهتحلیل فضایی عدالت در منطقه

تحلیل شاخص عدالت فضایی بر اساس فرایند تجزیه و تحلیل 

صورت گرفته مطابق با مدل مفهومی پژوهش در سطح کل 

دهد که عدالت فضایی با توجه به مناطق شهر نشان می

اي در سطح شهر اصفهان رعایت نشده است هاي منطقهشاخص

سطح  در درصد 29,0 برخوردار سطح در درصد 2,8 که نحوي به

درصد  23,8درصد در سطح محروم و  44,4یمه برخوردار و ن

در سطح کامال محروم قرار دارد. جزییات و اطالعات بیشتر در 

  گردد. ارایه می )2(و نقشه  )4(، شکل )5(این زمینه در جدول 

 

  در سطح منطقه شهر اصفهانتحلیل وضعیت عدالت ): 5جدول (

  

 منطقه

  اساس تعداد پیکسلوضعیت عدالت در سطح هر منطقه بر 
  جمع سطري

  وضعیت عدالت در سطح هر منطقه بر حسب درصد
  جمع سطري

  برخوردار  نیمه برخوردار  محروم  کامال محروم  برخوردار  نیمه برخوردار  محروم  کامال محروم

 100 1.3 82.2 16.5  0.0 104121 1352 85634 17135  0  1_منطقه

 100 0.4 27.6 55.6  16.4 61983 252 17083 34469  10179  جنوبی_2_منطقه

 100 0.0 0.0 51.6  48.4 39784 0 0 20520  19264  شمالی_2_منطقه

 100 5.7 81.4 12.9  0.0 118014 6688 96044 15282  0  3_منطقه

 100 8.5 24.4 50.8 16.4 105783 8945 25800 53720  17318  4_منطقه

 100 8.2 41.1 31.2  19.5 169537 13919 69691 52925  33002  5_منطقه

 100 2.4 29.2 55.6  12.8 147234 3606 42956 81870  18802  6_منطقه

 100 1.2 14.3 36.7 47.8 144767 1773 20743 53089  69162  7_منطقه

 100 0.0 5.6 74.2  20.2 188583 0 10571 139973  38039  8_منطقه

 100 0.0 11.7 68.0  20.3 108186 0 12605 73612  21969  9_منطقه

 100 6.3 37.4 30.6  25.7 161009 10213 60242 49218  41336  10_منطقه

 100 1.4 30.0 58.5  10.1 67212 924 20134 39347  6807  11_منطقه

 100 0.0 12.4 41.7 46.0 141692 0 17531 59035  65126  12_منطقه

 100 0.0 9.8 48.2  42.0 138119 0 13552 66533  58034  13_منطقه

 100 2.0 27.8 40.8  29.3 94513 1887 26293 38607  27726  14_منطقه

  100  2,8  29,0  44,4  23,8 1790537 49559 518879 795335  426764  کل شهر

  ماخذ : مطالعات نگارنده
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در بین مناطق شهري  )4(لیل حاصل از نتایج جدول حت بررسی و

 68,3 ايمنطقه عملکرد با هايشاخص به توجه با که دهدمی نشان

قرار دارد.  محروم کامال و محروم عیتضو در شهر سطح از ددرص

 40بیش از  13و  7،12 شمالی، 2هايهقدر بین مناطق شهري منط

عیت کامال محروم قرار دارد. در ضو درصد از سطح انها در

ال محروم وجود ندارند. سایر مناطق مسطح کا 3و  1 هايمنطقه

ضعیت کامال محروم فضاي آنها در و درصد از 40تا  10نیز بین 

 نها درآدرصد سطح  50از  بیش 11و2،4،6،8،9 هايمنطقه. است

درصد از  30 از کمتر تقریبا نیز اطقنم سایر و محروم وضعیت

حروم قرار دارد. از نظر وضعیت نیمه منها در وضعیت آفضاي 

درصد، بیشتر  81,1و  82,2به ترتیب با  3و  1برخوردار منطقه 

تصاص داده است و کمترین مقدار نیز مربوط اخ خود مقدار را به

باشد. اما در سطح برخوردار که باالترین شمالی می 2به منطقه 

 8,2و  8,5با  5و  4سطح در برخورداري از عدالت است مناطق 

 13و  12و  9، 8، 2درصد بیشترین میزان را داشته و مناطق 

جدول  جکمترین میزان را دارند . بررسی و تحلیل حاصل از نتای

دهد که تفاوت در فضاي درون هر منطقه شهري نشان می )4(

در میزان برخورداري از عدالت در دورن هر منطقه وجود دارد. 

هاي خاص و محدودي از فضاي هر یک از مناطق، از در بخش

 )4(نظر میزان برخورداري وضعیت مناسبی وجود دارد. شکل 

  باشند.نیز نشان دهنده این موضوع می )2(و نقشه 

 

  اي شهر اصفهان): نمودار وضعیت عدالت در سطح منطقه4شکل (

  
  ماخذ: مطالعات نگارندگان
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  ): وضعیت عدالت در سطح منطقه شهر اصفهان2نقشه (

 
  

 7آزمون میانگین نزدیکترین همسایه

نتایج عددي میانگین فاصله مشاهده ) براساس 5نتایج حاصل از این تحلیل یا آزمون به صورت شکل در زیر ارایه شده است. (شکل 

محاسبه شده است. نسبت نزدیکترین  263,192باشد این در حالی است که مقدار میانگین فاصله مورد انتظار می 211,258شده 

مناطق شهر  اي درگیریم که عدالت به صورت خوشهباشد نتیجه میمی 1گیري شده و چون کوچکتر از اندازه 0,802678همسایه 

ها انهاي خاصی توجه ویژه شده و دیگر مکها در سطح شهر اصفهان به مکانییع شده است بدین معنی که در توزیع این شاخصتوز

گیریم نتیجه می  p valueاست و با توجه به مقدار  -9,601942اند. امتیاز استاندارد محاسبه شده مانده از دید مدیریت شهري پنهان

   باشد.ر آماري معنا دار میاي بودن از نظکه این خوشه

 

  ايهاي عدالت با عملکرد منطقه): گراف آزمون نزدیکنرین فاصله همسایگی شاخص5شکل (

 
  ماخذ: مطالعات نگارنده

                                                           
NeighborAverage Neighbor  ٧  
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  ايهاي عدالت با عملکرد منطقه): گراف آزمون خود همبستگی فضایی شاخص6شکل (

 
  ماخذ: مطالعات نگارنده

 

   8آزمون خود همبستگی فضایی

باشد و از انجا می 0,398353موران  شاخص آزمون این اساس بر

توان یم که مقدار آن مثبت، باالي صفر و نزدیک به یک است.

در شهر  ايمنطقه عملکرد با هاينتیجه گرفت که الگوي شاخص

اي اصفهان داراي خود همبستگی فضایی و داري الگوي خوشه

نرمال و یا  ها به صورتباشد. در صورتی که این شاخصمی

ص اند. مقدار شاخگشتهتوزیع می اصفهان شهر مناطق عادالنه در

 z شد. با توجه به اینکه شاخص می – 0,0000103موران باید 

توان همبستگی یا باشد میصفر می p Valueو مقدار  39,23

هاي عدالت با عملکرد ها یا شاخصاي بودن الگوي دادهخوشه

تایید کرد. که به معنی نامتوازن بودن منطقه را در شهر اصفهان 

  است. فضایی نابرابري و اصفهان شهر اي درتوزیع خدمات منطقه

  

  نتیجه گیري

عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی یا عدالت محیطی آن بخش 

ی هاي اجتماعباشد که وضعیت عدالت و نابرابرياز عدالت می

. و دهدرار میرا در بعد فضا و محیط جغرافیایی مورد مطالعه ق

مکان  ره وضعیت مطابق فضایی براي ایجاد تعادل را راهکارهایی

                                                           
8 Spatial Autocorrelation 

دهد. مهمترین معیار در سنجش عدالت فضاي، نیازهاي ارائه می

ها توان این نیازاز نظر زمان دسترسی، میاساسی انسان است. و 

را به نیازهاي روزانه، هفتگی و باالتر از آن دسته بندي کرد، که 

ن نیازهاي هفتگی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار در این میا

 اي در شهرباشند. و توزیع فضایی انها به صورت منطقهمی

 گیرد. صورت می

العات فضایی، مکانی و توصیفی در دسترس و طا بر اساس

 که در سطحهاي بدست آمده، مشخص گردید همچنین یافته

 در عدالتمناطق شهر اصفهان نابرابري فضایی و عدم تعادل 

فضایی وجود دارد. توزیع و پراکندگی خدمات به صورت 

ها نامتوازن و نابرابر در فضاي شهر شکل گرفته است. در بخش

و نقط خاصی از شهر تجمع و تعدد خدمات وجود دارد در 

ند. باشهاي دیگر محروم از این خدمات میکه در بخش صورتی

شهري در خدمات اي عمل کرده مدیریتئ و این نشان از جزیره

در در مجموع شاخص عدالت فضایی در سطح باشد. رسانی می

درصد از شهر در سطح برخوردار  2,8کل مناطق شهر اصفهان، 

درصد در سطح  44,4درصد در سطح نیمه برخوردار و  29,0



 1397 تابستان - بیست و شششماره  – هفتمسال  -فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 

27 

نکته  درصد در سطح کامال محروم قرار دارد. 23,8محروم و 

درصد  68,3در مجموع حائز اهمیت در این تحلیل این است که 

وم ها در سطح محراز فضاي شهر اصفهان با توجه به این شاخص

ی . که این نشان از دوگانگو کامال محروم قرار گرفته شده است

و عدم تعادل فضایی در سطح شهر است که به دوصورت درون 

 اي و بین مناطق شهري شکل گرفته است.منطقه

 هاي آمار فضاییآزمون به منظور علمی کردن نتایج پژوهش از

چون نزدیکترین فاصله همسایگی و آزمون خودهمبستگی 

فضایی استفاده گردید. نتایج این دو آزمون نیز نشان داد که 

اي و ناهمگون بودن عدالت در سطح عدالت به صورت خوشه

هاي شهر اصفهان بوده است. همچنین بررسی سطح منطقه

ها معنا دار بودن این نابرابري ها نیز نشان ازمعناداري این آزمون
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