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چکیده
توزیع متوازن فضایی خدمات در فضای شهری و دستیابی برابر شهروندان به آنها مترادف با عدالت اجتماعی است .خدمات شهری
ساختار دهندهی شکل و ماهیت کالبدی ،اجتماعی و فضایی شهر میباشند ،توزیع نامتوازن آنها در شهر ،تأثیر جبرانناپذیری بر
ساختار ،ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی دارد و مدیریت شهری را با چالشهای جدی روبرو میکند .ناکارآمدی سیاستهای
فضایی و مدیریتی در مقیاس شهر و فرا شهری باعث شکلگیری نابرابری فضایی در شهرها شده است و این مهمترین مشکل شهرهای
امروز است .هدف از این پژوهش تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی در شهر نجفآباد است .ازنظر روش-
شناسی بر اساس ماهیت از نوع توصیفی _موردی و تحلیلی است .بر اساس هدف از نوع کاربردی است .در گردآوری اطالعات از
روشهای اسنادی ،کتابخانهای و میدانی ،و ابزارهای مشاهده و پرسشنامه استفادهشده است .در تجزیهوتحلیل دادهها از مدلهای
شاخص توسعه انسانی( )HDIو  AHPدر محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISبهصورت ترکیبی و منطق بولین استفادهشده
است .از نتایج آن میتوان عدم تعادل در توزیع خدمات شهری در شهر نجفآباد ،به وجود آمدن دوگانگی در فضای شهر و باالبود
نسبت فضاهای با سطح برخورداری پایین در شهر نجفآباد اشاره نمود.
واژگان کلیدی  :عدالت اجتماعی  ،عدالت فضایی ،نابرابری فضایی ،نجفآباد
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مقدمه
بیان مسئله
اجتماعی–

شهرها امروزه در اثر ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،و سیاستهای فضایی ناکارآمد با چرخه نامطلوبی از نابرابریهای
اقتصادی و زیستمحیطی روبرو شدهاند ،چالشهای بیسابقهی همچون فقر ،اسکان غیررسمی ،نزول کیفیت زندگی ،شکافهای
درآمدی ،ازهمگسیختگیهای اجتماعی و بیعدالتی در توزیع خدمات شهری در شهرها شکلگرفته است ،که سالمتی و رفاه جامعه
شهری را به خطر انداخته و دوگانگی و عدم تعادل در فضای شهری را در پی داشته است .عدم تناسب و تعادل بین سه عنصر
تشکیلدهنده فضای شهر (انسان شهری ،منابع آن _ خدمات شهری و امکانات و تسهیالت شهری _ محیط آن ) باعث شکلگیری
عدم تعادل و بیعدالتی در فضای شهری و پیامدها و چالشهای نامطلوب شده است (طهماسبی زاده  .)5 ,1392عدالت فضایی بران
است تا تعادل رابین سه عنصر انسان ،منابع و فضا در شهر برقرار سازد )GHaedrahmati et al 2018( .علیرغم توجه به موضوع عدالت
فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری در کشورهای توسعهیافته  )Tsou, et al., 2005:424(،مطالعات معدودی در این زمینه در
کشور ما صورت گرفته و اغلب مطالعات صورت گرفته نیز ،بیشتر جنبه اقتصادی داشتهاند .درحالیکه بیعدالتی را نمیتوان فقط
محدود به سنجش نابرابریهای اقتصادی دانست .چراکه فضا یك بعد اساسی ( )Mantinz,2005:31و بنیادی در جامعه انسانی است
و عدالت اجتماعی در فضا جاریشده ( )soja 2006 : 2و هم عدالت و هم بیعدالتی در فضا نمایان میشود.)Dufaux, 2008 : 2( .
ازاینرو ،تجزیهوتحلیل برهمکنش بین فضا و اجتماع در فهم بیعدالتیهای اجتماعی و نحوه تنظیم سیاستهای برنامهریزی برای
کاهش یا حل آنها ضروری است .در این راستا توزیع نامناسب و نابرابر خدمات در شهرها به علت جا ماندن توسعه شهر از رشد آن،
در حال حاضر یکی از چالشهای مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است .با بررسی میزان نابرابریها در توزیع خدمات و
شناسایی الگوی فضایی بیعدالتی در سطح شهر میتوان پی برد که کدامیك از خدمات در وضعیت نامناسبتری هستند و بیعدالتیها
بیشتر در کدام بخش تمرکزیافته است .عالوه به راین ،به عامل کارایی خدمات در مکانیابی و نحوهی خدماترسانی آنها در شهر
نیز وابسته است .الگوی توزیع فضایی خدمات شهری باعث ایجاد ارزش متفاوت زمین شهری شده و به جدایی گزینی گروههای
انسانی دامن میزند .بین نابرابریهای فضایی و توزیع ناعادالنه خدمات و مشکالت زیستمحیطی و کالبدی در سطح شهر همواره
یك رابطه چرخشی وجود داشته که همدیگر را پشتیبانی میکنند و در ادامه با رشد جمعیت و گسترش افقی و عمودی ،شهر را به
محیطی غیرقابلسکونت تبدیل میکند بهطوریکه بسیاری از مشکالت شهرهای امروز را میتوان در توزیع ناعادالنه خدمات شهری
در زمان دیروز آنها ریشهیابی کرد( .داداش پور و رستمی  ) 2 : 1390با تحلیل توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی
مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی ،نابرابریهای فضایی را کاهش داده و کیفیت
زندگی را ارتقاء و توسعه پایدار شهری را تضمین مینماید.
شهر نجفآباد نیز ازجمله شهرهای است که از یكسو در دهههای گذشته با رشد زیاد جمعیت و گسترش فیزیکی شهر با سرعت
بیشتر از خدماترسانی مواجه بوده است .و از سوی دیگر شهر دارای بافت فرسود و تاریخی است که با کمبود خدمات شهری روبهرو
میباشد  .بنابراین ضرورت دارد تا خدمات شهری در آن از منظر عدالت فضایی موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد .این پژوهش با تأکید
بر مفهوم عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری ،در پی یافتن راهکاری برای سنجش میزان توازن فضایی خدمات شهری در نجفآباد
است.

پیشینه پژوهش
موضوع عدالت فضایی در طی دو دهه گذشته توسعه زیادی یافته است ولی تاکنون برنامه ریزان و پژوهشگران از ارایه ی یك ارزیابی
کامل و همه جانبه از آن ناتوان بوده اند .تحقیقاتی که در زمینه ی عدالت فضایی در دسترسی به خدمات شهری صورت گرفته ،اوال
اندك بوده و ثانیا بیشتر مفهوم سرانه کاربری را برای دستیابی ساکنین به خدمات شهری مالك قرار داده اند ،ثالثا دسترسی افراد،
بررسی جمعیت برخوردار و غیربرخوردار از خدمات و نحوه ی مکانیابی خدمات براساس شعاع خدمات رسانی و جمعیت آستانه
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خدمات ،مورد غفلت واقع شده است و رابعا علیرغم تاثیرات فضایی خدمات بر نحوه ی دستیابی ساکنین و همچنین اثرات خارجی
خدمات بر روی هم ،از تحلیلهای فضایی در این مطالعات بهرهای برده نشده است( .داداش پور و رستمی  ) 2 :1390چراکه عدالت
فضایی به آسانی عملی نیست )Kinman, 1999, p. 663( .در خصوص عدالت فضایی بخش از مطالعات صورت گرفته به شرح جدول
زیر است(.جدول )1
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ادبیات موضوع
شهر عادل
شهر عادل بهعنوان هدف غایی برنامهریزی ،در سالهای اخیر در ادبیات برنامهریزی کشورهای توسعهیافته به وجود آمده است.
فاینشتین 1کسی است که ایده شهر عادل را در سال  2006مطرح کرد اندیشه شهر عادل از ترکیب بحثهای فلسفی درباره عدالت،
اندیشه تاریخی اتوپیا و شهر ایده ال پدیدار شده است .این ایده از بحث عدالت چیست افرادی مانند رالز ،جان استوارت میلف ماریون
یانگ ،و مارتها نوسبوم الهام گرفته شده است .کاوش این مفهوم در عمل شامل مطالعات اولیه از شهرهای امریکا ،اروپا ،خاورمیانه و
آمریکای التین است .شهر عادل  ،بر اساس دموکراسی ،عدالت ،تنوع ،رشد و پایداری تعریفشده است .مطرح کنندگان این مفهوم
عدالت را در تمام جنبههای زندگی شهری در نظر میگیرند .و اینکه شهر عادل چگونه باید در دستور کار اصالحات شهری قرار گیرد
تا بتواند دیدگاه عملی حل مشکالت سیاستهای شهری باشد .و نیز دنبال پر کردن شکافی است که ادراك نظری عدالت شهری و
واقعیت برنامهریزی و شکلگیری شهرها وجود دارد .درواقع شهر عادل چارچوب قدرت دهندهای را برای بازیگران شهری فراهم
میکند تا بتوانند کیفیت زندگی شهری را بهبود بخشند ()Marcuse, 2006

خدمات شهری
خدمات عمومی شهری به طور سنتی تحت عنوان کاال ای عمومی مطرح میشود که توسط بسیاری از شهروندان و مصهرف کنندگان
به طور همزمان به مصرف می رسد .و یکی از اساسیترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر ،وجود خدمات
شهری است(.امان پور ،ملکی و حسینی  )100 : 1395خدمات شهری بخشی از خدمات عمومی هستند که در چارچوب نظام
سلسلهمراتب مراکز شهری ،نیازهای عمومی اجتماعی را برآورده میسازند و در یك واحد نسبتاً مستقل و واحد سیاسی تصمیمگیرنده
بهمنظور رفاه زندگی شهری ارائه میشوند ( )Hashemi & Yahya Pour, 2011: 17دریافت خدمات عمومی در مقیاس وسیع صورت
میگیرد و بر زندگی روزانه افراد تأثیر مستقیم دارد .مسئولیت آنها با مراجع خاص و متفاوت از هم میباشد .مثل خدمات آموزشی،
فضای سبز ،خدمات ورزشی ،درمانی ،فرهنگی و مذهبی .این خدمات همگی دار ای عملکردهای فضایی هستند  .مکانیابی مراکز این
خدمات ،شعاع دسترسی ،شبکه دسترسی ،پیوند فضایی با دیگر خدمات و مقیاس نهادهای حمایتکننده و  ،...از خصوصیات فضایی
آنها محسوب میشود () Savas 1987 : 800

عدالت اجتماعی و عدالت فضایی
از دیدگاه جغرافیدانان مفهوم عدالت اجتماعی در کمك به خیر و صالح همگانی ،توزیع درآمد در مکانها ،تخصیص عادالنه منابع و
رفع نیازهای اساسی مردم به کار میرود (شکویی ,1385 ,ص )141 .جغرافیدانان برجستهای چون جانستون ،کوتس و ناکس بررسی
نابرابریهای فضایی را کانون جغرافیایی نو دانستهاند( .شکوئی ,1388 ,ص )277 .در جغرافیای نو عدالت و بیعدالتی را نمی توان
فقط محدود به سنجش نابرابریهای اقتصادی دانست (Martnez, 2005, p. 31) .چراکه فضا یك بعد اساسی و بنیادی در جامعه
انسانی است ) (Soja, 2008, p. 2وهم عدالت و هم بیعدالتی در فضا نمایان میگردد (Dufaux, 2008, p. 2) .عدالت محیطی عبارت
است از برخورداری برابر مردم برحسب نیازها ،تواناییها ،تالشها ،و زحمات و تأثیرشان در تولید جامعه است

(Bowen, 2001, p.

) 30و این است که با تمام ساکنان در هرجایی که زندگی میکنند ،بهطور مساوی رفتار شود (Kunzmann, 1998, p. 101) .در
شهرسازی منظور ،توزیع فضایی کالبدی عناصر و خدمات شهری بهصورت متعادل و متوازن و متناسب با نیاز شهروندان در هر محله
و ناحیه شهری است( .شماعی و پوراحمد ,1385 ,ص )14 .بعضی از این خدمات شهری عبارت است از دسترسی به مدارس ،امکانات
بهداشتی ،فرهنگی و  . ...تحقق عدالت فضایی منوط به وجود تسهیالت شهری و توزیع عادالنهی آنها در فضای شهری و دسترسی
آسان شهروندان به آن میباشد (.)Kunzmann, 1998:101
Fainstein
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دیدگاه های عدالت فضایی
دو دیدگاه در عدالت فضایی با عنوان عدالت افقی و عدالت عمودی وجود دارد .عدالت افقی (انصاف یا مساوات) در رابطه با فراهم
کردن منابع برابر برای تكتك افراد یا گروهها با توجه به برابری در توانایی است .این دیدگاه از برتری دادن به اشخاص یا گروهها بر
دیگری اجتناب میکند و خدمات بهاندازه یکسان بدون در نظر گرفتن نیاز یا توانایی ارائه میشود .عدالت عمودی (عدالت اجتماعی
یا عدالت محیطی) در رابطه با توزیع منابع با توجه به تواناییهای مختلف افراد و نیازهای آنها است .این دیدگاه بهمنظور از بین
بردن نابرابریهای اجتماعی به گروهها یا نیازهای آنها برتری میدهد )Delbosc & Currie, 2011: 2( .یکی دیگر از ابعاد مهم عدالت
تفاوت بین فرصتها و درآمدها است ( .)Litman, 2007: 6یك توافق کلی وجود دارد که هر فردی شایستگی داشتن فرصت برابر را
داشته باشد اما بر روی این دیدگاه که میزان درآمدها برابر باشد توافق کمتری وجود دارد  )Delbosc & Currie, 2011: 3(.عدالت
اجتماعی با مفهوم رفاه نیز رابطهی تنگاتنگی داشته (جاجرمی و همکاران  ) 6 : 1385و از شاخصهای آن به شمار میرود (
علیاکبری  )58 : 1383رفاه جامعه درگرو اطمینان از این نکته است که همه شهروندان آن احساس کنند سهمی در آن دارند و از
جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشدهاند (برآبادی )127 : 1384

روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس ماهیت از نوع توصیفی _موردی و تحلیلی است و بر اساس هدف از نوع کاربردی میباشد .بهمنظور
گرد آوری اطالعات از ابزار مشاهده مطالعات اسنادی ،مصاحبه و پرسشنامه استفادهشده است در تجزیه تحلیل اطالعات از منطق
بولین و مدل شاخص توسعه انسانی  HDIو ترکیبان با ابزارهای تحلیل فضایی  GISو مدل  AHPاستفادهشده است.

مدل

AHP

روش مقایسه زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائهشده است .فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از کارآمدترین تکنیكهای
تصمیمگیری است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال  1980مطرح شد(زبردست  )14 : 1380این تحلیل از جامعترین
سیستم خای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه است زیرا امکان فرموله کردن مسائل را بهصورت سلسله مراتبی
دارد )Ngai, 2005:29( .از این روش همچنین برای مقایسه زوجی معیارها و به دست آوردن وزن و ضریب اهمیت آنها نیز استفاده
میشود.

شاخص ترکیبی توسعه انسانی)HDI(1
برنامه عمران سازمان ملل متحد برای اولین بار در سال  1990برای درجهبندی کشورها ازلحاظ توسعه انسانی الگویی استفاده کرد.
(حکمت نیا و میر نجف موسوی  )1390درنتیجه این مدل ،میزان شاخص عدالت فضایی برای هریك از مناطق شهر را میتوان به
سه بخش تقسیم کرد .بر این اساس درصورتیکه شاخص کمتر از  0,5باشد منطقه در سطح دسترسی و برخورداری محروم ،اگر بین
 0,5تا  0,8باشد در سطح دسترسی و برخورداری متوسط و درصورتیکه بین  0,8تا  1باشد در سطح دسترسی و برخورداری باال
خواهد بود.
) HDI = ( 1- I

()GHaedrahmati , Khademalhoosini & Tahmasebi 2018:4

Human development composite index
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1

منطق بولین

1

عملیات منطقی بر پایه جبر بولی قرار دارند .وزن دهی به واحدها در هر الیه اطالعاتی در این مدل بر اساس منطق صفر و یك
میباشد .یعنی در نقشههای پایه ،واحدهای اطالعاتی ازنقطهنظر مناسب یا نامناسب بودن بهصورت صفر و یك مشخص میشوند و
حد وسطی ازلحاظ مناسب بودن وجود ندارد .در نقشه نهایی تلفیق یافته هر پیکسل یا مناسب و یا نامناسب تشخیص داده میشود.
این مدل دارای دو اپراتور  orو  andمیباشد .بر اساس نظریه مجموعهها اپراتور  ANDاشتراك و اپراتور  ORاجتماع مجموعهها را
استخراج میکند .در اپراتور  orپیکسلهایی که فقط در یك نقشه پایه مناسب بوده و به آن ارزش یك اختصاص دادهشده باشد و
ازلحاظ سایر الیهها ارزش صفر داشته باشند ،در نقشه خروجی و تلفیق یافته ارزش یك داشته و مناسب تشخیص داده میشوند .در
شکل زیر نحوهی عملکرد این اپراتور نشان دادهشده است.

شکل شماره  :1منطق بولین

معرفی متغیرها و شاخصها
در رویکردهای تحلیل فضایی و مدلهای  AHPو  HDIآنچه اهمیت دارد انتخاب شاخصها است .شاخصها و متغیرها در این تحلیل
باید دارای بعد فضایی در شهر بوده و طرفی دسترسی به اطالعات آنها نیز فراهم باشد .شاخصها و متغیرهای مورداستفاده در این
پژوهش در جدول زیر ارائه میگردد.
جدول شماره : 2شاخصها و متغیرهای پژوهش
خدمات شهری (شاخصها)
بیمارستان

آتشنشانی

کالنتری

پارك

پست

مجموعه ورزشی

جایگاه بنزین

جایگاه سی ان جی

کتابخانه

دبستان

راهنمایی

مسجد

دبیرستان

وزن دهی به شاخصها بر اساس مدل

AHP

وزن نسبی شاخصها بر اساس پرسشنامه از  20تن از متخصصین امور شهری گردآوری شد سپس نتایج پرسشنامه در نرمافزار
اکسپرت چویس بهصورت دودی وارد و میزان وزن هرکدام از شاخصها بهمنظور استفاده در تحلیل استخراج گردید نتایج وزن دهی
به شاخصها در جدول شماره  3ارائهشده است.
جدول شماره  : 3وزن دهی به شاخصها بر اساس مدل AHP
boolean
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1

تهسیالت

وزن ahp

* 100

نمودار

ورزشی

0.05

5

5

آتشنشانی

0.053

5.3

5.3

بیمارستان و درمانگاه

0.164

16.4

16.4

دبیرستان

0.144

14.4

14.4

دبستان

0.162

16.2

16.2

کالنتری

0.023

2.3

2.3

کتابخانه

0.057

5.7

5.7

مسجد

0.068

6.8

6.8

پارك

0.063

6.3

6.3

راهنمایی

0.157

15.7

15.7

پمپ بنزین

0.019

1.9

1.9

پمپ گاز

0.019

1.9

1.9

پست

0.021

2.1

2.1

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهر نجفآباد در  26کیلومتری غرب اصفهان واقع گردیده بهعنوان مرکز شهرستان میباشد این شهر در  51در جه و  24دقیقه
طول شرفی از نصفالنهار گرینویچ و  32درجه و  28دقیقه عرض شمالی از استوا واقعشده است دارای ارتفاع  1650متر از سطح
دریا میباشد  .در ابتدای دره نجفآباد واقعشده است از طرف شمال به یكرشته ارتفاعات منتهی میشود و از سه جهت دیگر بر
روی زمینهای نسبتاً صاف و هموار گسترده شده است  .اطراف شهر را زمینهای حاصل خیز  ،باغات و مزارع فراگرفته و فقط دامنه
ارتفاعات شمالی مشرفبه شهر بایر باقیمانده است .شیب عمومی شهر از غرب به شرق و از شمال به جنوب است(.شهرداری نجفآباد
)16 :1387،این شهر در جلگهای با آبوهوای معتدل و دارای ماهیت خشك گسترده شده است میانگین بارش ساالنه در آن 120
میلیمتر که اصوالً در فصل سرد انجام میگیرد ( .گیتاشناسی  )1386 ،جمعیت شهر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن ، 1395
 319205تن است.
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شکل شماره  2موقعیت محدوده موردمطالعه
مأخذ:مطالعات نگارنده گان

بحث و یافتهها

توزیع فضایی تسهیالت و خدمات در شهر نجفآباد
تعداد کل خدمات شهری موجود در شهر نجفآباد بر اساس شاخصهای موردبررسی  227مورد میباشد .که وضعیت تعداد هرکدام
در جدول شماره  4ارائهشده است .همچنین وضعیت توزیع فضایی و پراکندگی آنها نیز در شهر نجفآباد در شکل شماره  3ارائهشده
است.
جدول شماره  : 4وضعیت خدمات شهری در شهر نجفآباد
خدمات شهری (شاخصها)
آتشنشانی

8

کالنتری

7

6

بیمارستان

مجموعه ورزشی

47

کتابخانه

5

پارك

16

پست

4

جایگاه بنزین

7

جایگاه سی ان جی

4
31

مسجد

35

دبستان

27

راهنمایی

دبیرستان

30

227

جمع

شکل شماره  : 3پراکندگی خدمات شهری در شهر نجفآباد

تحلیل خدمات شهری با استفاده از منطق بولین
بهمنظور بکار گیری این منطق در ارزیابی توزیع فضایی خدمت در شهر نجفآباد نیاز به استفاده از استانداردهای دسترسی به خدمات
و تسهیالت شهری بر اساس منابع معتبر در کشور است .بر این اساس هرکدام از خدمات بررسیشده ازنظر شعاع عملکرد بررسی و در
جدول شماره  5ارائهشده است .
جدول شماره  : 5شعاع عملکرد هر یک از کاربریها
تسهیالت

سرانه

شعاع عملکرد(مترمربع)

8

دبستان

1 400-800

---

راهنمایی

2 800-1200

---

دبیرستان

3 1200-2000

---

بیمارستان

4 1000-1500

---

پارك

5 2000-3000

---

کتابخانه

6 1000-1600

---

مجموعه ورزشی

7 2000

---

کالنتری

8 2000

---

مسجد

9 300-400

---

آتشنشانی

10 2000-3000

---

پست

---

سی ان جی

---

بنزین

برای هر  2000نفر یك

---

اداره 11

 0,1مترمربع برای هر

نفر 12

 0,1مترمربع برای هر

نفر 13

تحلیل توزیع فضایی تسهیالت و خدمات در شهر نجفآباد با استفاده از منطق بولین
در تحلیل منطق بولین ابتدا شعاعهای هرکدام از خدمات شهری با استفاده از ابزارهای تحلیل فضایی در جیای اس تهیه شد سپس
با استفاده از منطقه بولین وضعیت مطلوب و نامطلوب شهر نجفآباد در دسترسی به خدمات شهری بر اساس شعاعهای دسترسی
استخراج گردید در جدول شماره  6و نتایج تحلیل توزیع فضایی و خدمات شهری در شهر نجفآباد با استفاده از منطق بولین ارایه
شده است.
نتایج نشان میدهد که اکثر خدمات شهری نتوانستهاند کل شهر را پوشش بدهند .بهطور میانگین بیش از  50درصد فضای شهر
برای هر کاربری در وضعیت نامطلوب میباشد .بررسی وضعیت کلی خدمات نشان میدهد که دبستان ،کتابخانه و مسجد به ترتیب
با  11,93 ، 11,28و  8,99درصد کمترین میزان مطلوبیت و بیشترین میزان دسترسی نامطلوب را در بین خدمات در شهر نجفآباد
دارند .همچنین بیمارستان نیاز با میزان سطح مطلوبیت  17,48درصد وضعیت نامناسبی دارد .و مراکز ورزشی با  72,51درصد سطح
مطلوبیت بهترین وضعیت را در بین خدمات دارد
جدول شماره  : 6تحلیل توزیع فضایی تسهیالت و خدمات در شهر نجفآباد با استفاده از منطق بولین
مطلوب

وضعیت

 -1اسماعیل شیعه 174 ،1386
 -2همان
 -3همان
 -4محمدرضا پورمحمدی 1389،61
 -5همان 42،
 -6اسماعیل شیعه 177 ،1386
 -7رهنما و ذبیحی 1390،13
 -8همان
 -9راهنمای طراحی معماری شهرهای جدید1391،32،
 -10اسماعیل شیعه 177 ،1386
 -11همان
 -12همان178 ،
 -13همان
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نامطلوب

سطح (هکتار)
ورزشی
آتشنشانی
بیمارستان و درمانگاه
دبیرستان
دبستان
کالنتری
کتابخانه
مسجد
پارك
راهنمایی

7765.24

2943.46

درصد

72.51

27.49

سطح (هکتار)

5310.58

5397.39

درصد

49.59

50.41

سطح (هکتار)

1871.60

8836.46

درصد

17.48

82.52

سطح (هکتار)

4645.62

6062.57

درصد

43.38

56.62

سطح (هکتار)

1207.78

9500.27

درصد

11.28

88.72

سطح (هکتار)

4998.89

5709.17

درصد

46.68

53.32

سطح (هکتار)

1277.41

9430.49

درصد

11.93

88.07

سطح (هکتار)

962.32

9745.60

درصد

8.99

91.01

سطح (هکتار)

4158.17

6549.82

درصد

38.83

61.17

سطح (هکتار)

3725.03

6982.31

درصد

34.79

65.21

تحلیل نتایج توزیع فضایی تسهیالت و خدمات در شهر نجفآباد با استفاده از منطق بولین است :
ورزشی :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی دسترسی به این کاربری بدینصورت است که  72,51درصد از سطح شهر
در وضعیت مطلوب و  27,49درصد در وضعیت نامطلوب میباشد.
آتشنشانی :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی به این کاربری بدین صورت است که  49,59درصد از سطح شهر در
وضعیت دسترسی مطلوب و  50,41درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب میباشد.
بیمارستان و درمانگاه  :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی به این کاربری بدینصورت است که  17,48درصد از سطح
شهر در وضعیت دسترسی مطلوب و  82,52درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب میباشد.
دبیرستان  :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد به این کاربری بدینصورت است که  43,38درصد از سطح شهر در وضعیت
دسترسی مطلوب و  56,62درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب میباشد.
دبستان  :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی به این کاربری بدین صورت است که  11,28درصد از سطح شهر در
وضعیت دسترسی مطلوب و  88,72درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب میباشد.
کالنتری :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی به این کاربری بدین صورت است که  46,89درصد از سطح شهر در
وضعیت دسترسی مطلوب و  53,32درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب میباشد.
کتابخانه :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی به این کاربری بدین صورت است که  11,39درصد از سطح شهر در
وضعیت دسترسی مطلوب و  88,07درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب می باشد.
مسجد :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی به این کاربری بدین صورت است که  8,99درصد از سطح شهر در وضعیت
دسترسی مطلوب و  91,01درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب میباشد.
پارك :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی به این کاربری بدینصورت است که  38,83درصد از سطح شهر در وضعیت
دسترسی مطلوب و  61,17درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب میباشد.
راهنمایی :بر اساس تحلیل بولین و شعاع استاندارد دسترسی به این کاربری بدینصورت است که  34,79درصد از سطح شهر در
وضعیت دسترسی مطلوب و  65,17درصد در وضعیت دسترسی نامطلوب میباشد.
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تحلیل دسترسی به خدمات شهری
نقشههای دسترسی برای هرکدام از شاخصها تهیه شد و دستهبندی و طبقهبندی فاصلههای دسترسی انجام شد .سپس بر اساس
نوع شاخصها بهمنظور ارزشگذاری بر اساس نوع فاصله طبقهبندی مجدد 1گردید .درنهایت تمامی نقشههای دسترسی متناسب با
وزن معیارهای ترکیب گردید و نقشهی میزان دسترسی نواحی مختلف شهر نجفآباد را به کلیهی خدمات شهری استخراج گردید.
در شکل شماره  4نقشه نهایی دسترسی به خدمات شهری در شهر نجفآباد ارائهشده است .بر این اساس بیشترین امتیاز بهدستآمده
 1،122,1و کمترین امتیاز بهدستآمده نیز  112,86شده است .دامنه اختالف امتیاز به دست برای دسترسی به خدمات در شهر
نجفآباد بسیار زیاد و بیش از  1000امتیاز میباشد .که نشان از توزیع نامتوازن و نامتعادل خدمات شهری در فضای شهر نجفآباد
است .در دستهبندی این امتیازها از روش  (Jenks)Breaks Naturalاستفادهشده است در این روش که به روش شکست طبیعی
معروف است پس از تعیین تعداد طبقات ،نرمافزار با یك الگوریتم محاسباتی ،سعی در به حداقل رساندن اختالف بین دادهها در هر
طبقه و به حداکثر رساندن اختالف بین طبقات میکند .بنابراین ممکن است بین ستونها،فواصل نسبتاً زیادی به وجود آید (.بر این
اساس از  112تا  192در طبقه اول 192 ،تا  322در طبقه دوم ،از  322تا  504در طبقه سوم ،از  504تا  746در طبقه سوم و از
امتیاز  746تا  1122در طبقه سوم قرارگرفته شده است آنچه در این طبقهبندی مشاهده میشود این است که در بخش مرکزی شهر
نجفآباد و در بخش مرکزی محلههای غرب شهر امتیاز باالتری بهدستآمده است و این نشان میدهد در این بخشها از خدمات
بیشتر و بااهمیتتری برخوردار میباشند.

شکل شماره  : 4تحلیل دسترسی به خدمات شهری

تحلیل عدالت فضایی در شهر نجفآباد
بهمنظور سنجش وضعیت نهایی عدالت فضایی دسترسی به خدمات شهری نجفآباد از روش شاخص ترکیبی توسعه انسانی ()HDI
بهمنظور رتبهبندی بخشهای مختلف شهر در دسترسی به خدمات شهری استفاده خواهد شد .همچنین روش استفاده از این مدل
در پژوهش بهصورت فضایی و ترکیبی با ابزارهای تحلیل فضایی در جیایاس است ..در فرایند پژوهش این مدل با فرایند تحلیل
Reclassify
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سلسهمراتبی ترکیبشده است .بنابراین استفاده از این مدل بهصورت فضایی و ترکیب با جیایاس ،استفاده در سطحبندی دسترسی
در شهر و ترکیب ان با  AHPکاربردی است.
نتایج حاصله از تلفیق معیارهای دسترسی با مدل  AHPبا استفاده از مدل شاخص توسعه انسانی در جدول شماره  7و شکل شماره
 5ارائهشده است .بر این اساس درصورتیکه شاخص کمتر از  0,5باشد منطقه در سطح دسترسی و برخورداری محروم ،اگر بین 0,5
تا  0,8باشد در سطح دسترسی و برخورداری متوسط و درصورتیکه بین  0,8تا  1باشد در سطح دسترسی و برخورداری باال خواهد
بود .عدالت فضایی در شهر نجفآباد در سه سطح محروم ،برخورداری متوسط و برخورداری باال تعریفشده است.
نتیجه تحلیل نشان میدهد که  87,02درصد از شهر نجفآباد در سطح دسترسی محروم  10,90 ،درصد از سطح شهر در سطح
دسترسی و برخورداری متوسط و  2,08درصد از سطح شهر در سطح برخورداری باال قرارگرفته است.
تحلیل توزیع فضایی مراکز با سطح برخورداری باال در فضای شهر نجفآباد نشان میدهد که بیشترین تمرکز مدیریت شهری در
خدماترسانی به مرکز شهر بوده است .و بیشتر خدمات شهری در بخش مرکز شهر توزیعشدهاند .هرچند یزدان شهر که یکی از
مناطق شهر نجفآباد است .و بافاصله از مرکز شهر نجفآباد قرارگرفته است .نیز تا حدودی دارای سطح خدماترسانی نیمه برخوردار
و متوسط است .در دهههای آینده این مرکز به جهت فاصله تا مرکز شهر به یك بخش ویژه خدمات شهری تبدیل خواهد شد.
جدول شماره  7وضعیت سطح برخورداری و عدالت فضایی خدمات شهری در شهر نجفآباد
امتیاز

سطح برخورداری

سطح به هکتار

درصد

فراوانی تجمعی درصدی

0-0.5

سطح برخورداری محروم

9318.00

87.02

87.02

0.5-0.8

سطح برخورداری متوسط

1167.20

10.90

97.92

0.8-1

سطح برخورداری باال

222.74

2.08

100.00

10707.93

100.00

جمع

شکل شماره  : 5نقشه وضعیت سطح برخورداری و عدالت فضایی خدمات شهری در شهر نجفآباد
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نتیجهگیری
یکی از اساسیترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر  ،وجود خدمات شهری است .توزیع عادالنۀ خدمات
شهری برای رسیدن به جامعهای متوازن و یکی از رهیافتهای عدالت اجتماعی است .بحث نابرابری فضایی در شهرها و لزوم برقراری
عدالت اجتماعی در برخورداری همهی شهروندان از خدمات شهری عمومی هدف برتر و بااهمیتی برای برنامه ریزان شهری و یکی
از اصول مدیریت شهری است .ساختار فضایی شهر دارای سیستم منسجمی است و از اجزا و عناصر گوناگون تشکیلشده که ناپایداری
هرکدام از این عناصر بر کل مجموعه و ساختار شهری تأثیرگذار است .این امر مستلزم آن است که در گام نخست ،نیازهای اولیه
شهروندان در حد معمول برآورده شود سپس فضاها و مکانهای که با توجه به شرایط زمانی و مکانی با مشکالت خاص ناشی از
محیط اجتماعی و فیزیکی درگیر هستند ،موردتوجه قرار گیرند .درصورتیکه در سستم شهر خدمات شهری که تأمینکننده نیازهای
اولیه شهروندان هستند بهصورت متوازن و نابرابر توزیع گردند بر کل سیستم شهر اثر خواهد گذاشت .عدالت فضایی و عدالت محیطی
در فضای شهری در پی ایجاد سیستم شهری پویا و برتر است .به صورتی که هر جز آن در جای خود قرار گیرد .هدف این پژوهش
تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی در شهر نجفآباد بود .بدین منظور شاخصهای عدالت فضایی شامل
خدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفت .در تجزیهوتحلیل از مدلهای منطق بولین و ترکیب مدلهای تحلیل فضایی (دسترسی و
فاصله) ،مدل  AHPو شاخص توسعه انسانی ( )HDIاستفاده گردید .نتایج حاصل از تحلیلهای انجامشده نشان میدهد که :
منطق بولین  :اکثر خدمات شهری نتوانستهاند کل شهر را تحت پوشش دهند .بهطور میانگین بیش از  50درصد فضای شهر برای
هر کاربری در وضعیت نامطلوب میباشد .بررسی وضعیت کلی خدمات نشان میدهد که دبستان ،کتابخانه و مسجد به ترتیب با
 11,93 ، 11,28و  8,99درصد کمترین میزان مطلوبیت و بیشترین میزان دسترسی نامطلوب را در بین خدمات در شهر نجفآباد
دارند .همچنین بیمارستان نیز با میزان سطح مطلوبیت  17,48درصد وضعیت نامناسبی دارد .و مراکز ورزشی با  72,51درصد سطح
مطلوبیت بهترین وضعیت را در بین خدمات شهری دارد.
مدل تلفیقی تحلیل فضایی  AHPو  : HDIنیز نشان میدهد که  87,02درصد از شهر نجفآباد در سطح دسترسی محروم 10,90 ،
درصد از سطح شهر در سطح دسترسی و برخورداری متوسط و  2,08درصد از سطح شهر در سطح برخورداری باال قرارگرفته است.
تحلیل توزیع فضایی مراکز با سطح برخورداری باال در فضای شهر نجفآباد نشان میدهد که بیشترین تمرکز مدیریت شهری در
خدماترسانی به مرکز شهر بوده است .و بیشتر خدمات شهری در بخش مرکز شهر توزیعشدهاند.
بهطورکلی خدمات شهری موجود در شهر نجفآباد بهصورت نامتوازن و نابرابر در سطح شهر توزیعشدهاند .به صورتی که بیشترین
تمرکز خدمات شهری در مرکز شهر است درصورتیکه از منظر فضایی این خدمات باید بهصورت متعادل در فضای شهر توزیع
میشدهاند.
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