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 چکیده
تبع آن عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در فضای شهری امروزه موضوع عدالت اجتماعی و فضایی در مباحث شهری و به

یافته است. لذا توجه به اهمیت توزیع کاربری خدمات در نواحی شهری بر اساس نیاز به خدمات عامل مهمی در  ییبسزااهمیت 

ری است. در این پژوهش به بررسی تحلیل فضایی بخشایش خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد پایداری زندگی شه

لحاظ  شده است. نوع پژوهش ازپرداخته تهران( 8)نمونه موردی منطقه  آماریهای زمینعدالت اجتماعی با استفاده از تکنیک

ها اسنادی است که جهت انجام پژوهش با ردآوری دادهتحلیلی و شیوه گ -استفاده توصیفی هدف، کاربردی و روش تحقیق مورد

و فرمول موران مورد  GIS افزاربا استفاده از نرم 8ها جامع و تفصیلی منطقه های عینی و موجود در طرحتوجه به داده

 تبعیت پیرامون–از مدل مرکز  8منطقه تمرکز خدمات شهری در  دهدمده نشان میآدستبه. نتایج اندقرارگرفته وتحلیلتجزیه

شود. یعنی کنیم از توزیع خدمات کاسته میبه سمت نواحی پیرامونی حرکت می منطقهکند به این معنی که هرچه از مرکز می

 است. شدهیعتوزصورت ناعادالنه شود به صورت عادالنه یا تقریباً عادالنه توزیعبهمنطقه که در این جایتوزیع خدمات عمومی به
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 بیان مسئله

-Hsueh-Sheng and Chinقرارگرفته است. ) موضوع تعادل فضایی خدمات شهری بیش از دو دهه است که موردتوجه

Hsien  2011: 361ی بیشتر از مناطقی که  نیازمند شده است که خدمات در مناطق(. عدالت فضایی به این معنی تعریف
ریزان شهری و بررسی عدالت فضایی به این دلیل برای برنامه (Omer, 2006: 261) شده استآن خدمات هستند توزیع

تواند مناطق محروم را از خدمات شهری را شناسایی کند و راهنمایی برای تخصیص گذاران مفید است که میسیاست
. عدالت فضایی بعد مهمی از (Smoyer-Tomic, Hewko, & Hodgson: 2004) باشد منابع و امکانات در آینده

یافته است ولی خدماتی که شهرها افزایش جمعیت (Taleaiet all, 2014: 56) ریزی پایدار شهری استبرنامه
شهر  (Rana Sohe, 2009:321ای مناسب، پاسخگوی شهروندان نیست )گونهها باشد، بهپاسخگوی نیازهای مختلف آن

ها و تواند با تضمین مساوی بودن این فرصتگذارد و معیار عدالت میمی ها را در اختیار ساکنینمکانی است که فرصت
گذاری بین دهی و فعالیتی، بدون تبعیض و تفاوتتوزیع مناسب عملکردها، خدمات و دسترسی مناسب به مراکز خدمات

تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهری و دستیابی به آن،  .باشدداشته  کنندهتعیینی نقش یکساکنین شهر 
ای و محلی باعث دوری مناطق و محالت از مقدمات توسعه پایدار شهری را فراهم آورده و نابسامانی در توزیع منطقه

سی متعادل کارکرد اساسی خدمات عمومی شهری و دستر. (140 :1386وارثی و دیگران، ) گرددعدالت اجتماعی می
این  .عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت شهری و پیوند آن با مقوله عدالت اجتماعی استشهروندان بدان نیز به

و دسترسی  موردمطالعهویژه در ارتباط با جمعیت نقاط ها و توزیع مکانی عملکردها بهمهم با تضمین مساوی بودن فرصت
های مختلف شهری توان در کاربری و سرانهیتی که نمود عینی و کالبدی آن را میدهی و فعالمناسب به مراکز خدمات

دید، نیز از مباحثی هست که همواره در نگاه خرد به مسئله عدالت اجتماعی و مطالعات شهری، موردتوجه است. 
جش عدالت هم، میزان ارتباط برخی عدالت فضایی را دسترسی برابر به تسهیالت عمومی تعریف نموده و معیار سندراین

معتقدند که برای تحلیل عدالت فضایی، باید بر مقایسه  «انسیلین»و  «تالن»عالوه بر این  .فاصله از خدمات بوده است
 صورت یشتریب یدتأک اجتماعی_های مختلف اقتصادیتوزیع مکانیِ تسهیالت و خدمات عمومی با توزیع مکانی گروه

بنابراین دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری، تخصیص عادالنه  .(175 :1390 ،رستمی و پور )داداش بگیرد
های محیطی، یکی از اهداف مهم  برنامه ریزان شهری است، کسانی که  های اجتماعی و برابری استفاده از ظرفیتهزینه

 :Tsou, et. Al, 2005)آورد  دستآورد یا بهمی دستباید تحلیل کنند که  چه کسی، چه چیزی را، کجا و چگونه به

فضایی خواهد انجامید )حاتمی نژاد و  یچیدهپهای اجتماعی و مشکالت بحران ها بهآنعادالنه  عدم توزیعزیرا ( 424
یک از شهرهای وجود نابرابری در استاندارد زیستی در بین ساکنین یک شهر، پدیده جدیدی در هیچ (72 :1387 ،همکاران

اقتصادی، پیدایش محالتِ  -های اجتماعیتر بودن تفاوتفاحش به دلیل یافتهکشورهای کمتر توسعه جهان نیست، اما در
 71: 1387و همکاران، نژاد یحاتم)است نشینی، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده زیر استاندارد و گسترش خوش

مله شهرهای مختلف ایران، بیشتر در ازج توسعهحال، توزیع خدمات عمومی شهری، در بسیاری از کشورهای درحالتابه.(
های کاربری اراضی و معیار سرانه کاربری مطالعه شده و به قابلیت کارایی و دسترسی ساکنین از خدمات طرح قالب

ترین عناصر ارتقاء دهنده کیفیت محیط شهری، توسعه که از عمدهشده است، درحالیعمومی شهری، کمتر اهمیت داده
 شودو دسترسی مطلوب، یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری تلقی می های دسترسی استشاخص

آمیز وندالیسم به رفتارهای خشونت»انگیزه هرگونه کوتاهی در این فرآیند ممکن است با. (137: 1385رهنما و لیس آنا، )
هران از دو بخش بافت بدون ت 8محله . «شود منجر شودجویی از جامعه و عملکرد مسئولین شهری انجام میانتقام
دو بخش از محله  ینشده است که به همین دلیل توزیع فضایی خدمات در اتشکیل شدهریزیشده و برنامهریزیبرنامه

گانه شهری بر اساس رویکرد اند هدف از این تحقیق ارزیابی توزیع فضایی خدمات هفتطور یکسانی توزیع نشدهبه
است؛ و در پی پاسخ به این هستیم که  Arc GIS افزارآماری در قالب نرمزمین هایتکنیک عدالت اجتماعی و استفاده از
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گانه شهری رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد؛ و فرض دوم به رسد بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات هفتبه نظر می
 گانه شهری است.ت هفتترین خدمات ازنظر توزیع فضایی خدمارسد خدمات فضای فرهنگی نامتعادلنظر می

 مبانی نظری
عدالت از مفاهیم بسیار اساسی در توسعه پایدار است و توسعه پایدار بدون عدالت امکان تحقق نخواهد یافت، به عبارتی 

)محمدی،  آیدمی شماربهشرط عدالت برای انجام هر عملی که هدف آن ارتقای سطح کیفی زندگی است یک پیش
ساالرانه، آن است که سهم همگان ازلحاظ عددی، برابر باشند نه ارسطو عدالت به مفهوم مردم(. از دیدگاه 57: 1387

عدالت اقسام مختلفی دارد که عدالت فضایی یکی از  واژه درواقع (.41 :1387)حجتی و دیگران،  ازلحاظ شایستگی
ها یا بازیگران اجتماعی، وق برابر انسانتوان گفت، عدالت فضایی در کلیتی فراگیر به رعایت حقها است. میترین آنمهم

)جوان و  نفس اجتماعی توجه وافی داردها، تأمین نیازهای اولیه زندگی و عزتحفظ و پاسداری از کرامت انسانی آن
شود کاربرد از آن استفاده می که یزمانواژه عدالت فضایی، محدود به زمان خاص نشده است و تا  .(137 :1387 عبدالهی،

عدالتی و منظور جلوگیری از بیدانان و برنامه ریزان نوعی گرایش به آن، بهای که امروزه در بین جغرافیگونهبه دارد،
این مفهوم عمدتاً در ادبیات اخیر  .(Soja, 2009) جستجو برای عدالت و دموکراسی در جوامع معاصر وجود دارد

های وتحلیللکردهای عدالت از دیدگاه جغرافیایی دارد و تجزیهموردتوجه قرارگرفته است که سعی در بررسی مفاهیم و عم
 ,Visser) ای از تجارب متنوع، تفسیر شده استمجموعه یهپاجغرافیایی نشان داده است که ساختار فضایی شهر بر 

بحث ما  گذارند، موضوع اصلیهای فضایی که بر موقعیت عدالت تأثیر می(. بنابراین در عدالت فضایی، جنبه99 :2003
عدالتی فضایی شود. بیعدالتی فضایی نیز مطرح میهمراه با عدالت فضایی، بی(. Hellegers, 2011: 32-33) هستند

توان از الگوهای پراکندگی عنوان یک فرآیند در نظر گرفته شود برای مثال میعنوان یک نتیجه و هم بهتواند هم بهمی
عدالت فضایی یک  (.Iveson , 2011: 254) اند، نام بردشدهناعادالنه پخشصورت عادالنه و نوبه خودشان بهکه به

ریزی تأسیسات شهری و یک شاخه از عدالت اجتماعی است. دیوید هاروی یک شخصیت برنامه ینهزم درنقطه ثقل 
 وتحلیلیهجزتهای د از طریق روشیک مفهوم اصلی اشاره دارد که بای شده در این زمینه عدالت اجتماعی بهشناخته

عدالت شهری یک مفهوم اخالقی و سیاسی  (. بر همین اساس،Ebrahimabadi, 2008: 19) جغرافیایی صورت پذیرد
است که  شامل توزیع نابرابر درآمد و ثروت، جداسازی فضایی مسکن، تخصیص نابرابر کاالها و خدمات عمومی و حقوق 

یت در چهارچوب جوامع، شهرها و نواحی شهری است. بنابراین محققان مدنی نابرابر در میان طبقات، نژاد، قومیت و جنس
 (.Fujita, 2009: 377) کنند... در شهرها تمرکز می های اجتماعی، فقر، نژادپرستی، تبعیض جنسی وشهری، بر نابرابری

آن، در حال حاضر یکـی از جا ماندن توسـعه شهر از رشد  یلبه دلتوزیع نامناسـب و نابرابر خدمات در شهرها  کهیطوربه
ها در توزیع خدمات و شناسایی مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. بـا بررسی میزان نابرابری هایچالش

تری هستند و دمات در وضـعیت نامناسباز خ یکبرد که کدام یپ تواندر سطح شهر می عدالتییالگوی فضایی ب
ل آگاهانه در ق، مدیریت شهری با عمطری شهری تمرکزیافته است؛ تا از این محلهو ها بیشتر در کدام بخش عدالتیبی

وسعه ایی را کاهش داده و کیفیت زندگی را ارتقاء و تفض هایاعی، نابرابریافع اجتمدمات عمومی و منایی خع فضتوزی
 یشهر رانیو مد زانیلت برنامه رترین رسامهم نیبنابرا .(3: 1390)دادش پور و رستمی،  پایدار شهری را تضمین نماید

به خدمات  یمختلف جامعه شهر یاهگروه یدر دسترس« برابر هایفرصت»به آرمان  یابیدست یتالش برا نهیزم نیدر ا
به  دنیرس یآن است. در راستا دو مانن یخدمات ،یبهداشت ،یآموزش هایفرصت نیبردن تضاد در تأم نیو از ب یشهر

)حاتمی نژاد و  است یاساس یاهتیاز اولو یشهر ستیز یاهبرابر به فرصت یابیو دست یبراصل برا تیرعا یچنین هدف
نابرابری در برخورداری از خدمات شهری وضعیتی است که در آن امکانات، تسهیالت و خدمات (. 72: 1387همکاران، 
راقی به خدمات، موجب ایجاد صورت نابرابری در دسترس اعضای جامعه قرارگرفته است، که این دسترسی افتشهری به

تواند دستیابی به عدالت اجتماعی و شود. بنابراین توزیع بهینه امکانات و خدمات مینابرابری در فضاهای شهری می
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در  نییتب"های ارزشمند کتاب سندهینو یهارو دیویدهمچنین  (.1392)احمدتوزه،  فضایی در شهر را موجب شود

را در  یکارگیری عدالت اجتماع، به"افتراق یایو جغراف عتیطب". «و عدالت هرشو  یعدالت اجتماع»، "جغرافیا
بر این اساس ارزیابی پراکنش  (.141 :1378 ،ییداند )شکومییی ایهای جغرافانقالب در اندیشه ،ییایهای جغرافتحلیل

ن نیازهای اساسی تواند در سنجش میزان عدالت اجتماعی و تأمیجمعیت و توزیع خدمات در فضاهای شهری می
 :1389)ذاکریان و دیگران،  های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی مفید واقع شودها و برنامهشهروندان در چهارچوب طرح

محالت  انیدر م یو خدمات شهر التیامکانات، تسه ،یاساس یازهایعادالنه ن عیتوز ییاز عدالت فضا هدف درواقع(. 69
 یبرتر ینظر برخوردار از گریمحله د اینسبت به منطقه  یامنطقه یامحله  چیکه هطوریو مناطق مختلف شهر است، به

 تیجمع زانیتوجه به م با یلحاظ سرانه برخوردار از عالوهشده باشد به تیبرابر رعا ینداشته باشد و اصل دسترس ییفضا
 تیفیو خدمات و ک التیتسه عیتوز. (Harvey, 1996: 106)وجود نداشته باشد  یادیدر هر منطقه از شهر اختالف ز

 یای همچون نابرابرتوان از موضوعات حاشیهها را نمیدارند. آن وندیپ یناپذیری با رفاه اجتماعتفکیک طوربه هاآن
لحاظ  از هاآن نیها و بهترمکان زیباترینی کرد که حت خاطرنشان یدباکرد.  کیتفک یهای شخصشهروندان و آزادی

رفاه ساکنان  یتواند برابه منابع و امکانات مواجه باشد، نمی یضعف دسترس ایدگی اگر با فقدان زن وی دسترس تیموقع
شناسایی و ابعاد عدالت فضایی در جهت تحقق عدالت  همچنین (.Boyne Georg, 2002: 26)باشد  دیبخش و مفلذت

ر چند سال گذشته از مباحث اصلی اجتماعی در مطالعات شهری از موضوعات اساسی و مباحث این مطالعات است که د
پردازان مسائل شهری در غرب بوده است، همچنین برای ارزشیابی توزیع موجود فضا و در مواردی اتخاذ نظریه

توان با مقایسه تخصیص کار گرفت و عدالت فضایی را میتوان این نظریه را بهزمینه بهبود این توزیع می در هاییسیاست
دارند، میسر  آن سنجید. با این روش تشخیص مناطقی که از استانداردها بیشترین فاصله رافعلی یا تخصیص فرضی 

عث ایجاد عدالت گانه شهری چطور باخدمات هفت کهیدرصورتاست  شدهدادهکه در مدل مفهومی زیر نشان شود. می
 توزیعی خواهند شد.

  ما   فت ا ه ش   

  م     م  ی

  م         ی

  م     ز ی

  م   م   ی

  م        ی

   یس        ی    

    

  م      یحی 

               

        ز   

 
 الگوی مدل مفهومی  -1شکل 
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 پیشینه پژوهش
 ینه پژوهشجدول پیش -1جدول 

 توضیحات پژوهش عنوان نویسندگان نویسنده/

 (1388عباسی )
 خدمات فضایی توزیع بررسی
 شیراز شهر مناطق در شهری

 شیراز( شهر آموزشی مراکز )نمونه

 خدمات لحاظ از شیراز شهر مناطق هاینابرابری بررسی پژوهش این هدف و تحلیلی - توصیفی پژوهش روش
 آموزشی خدمات لحاظ از شیراز شهر مناطق که است استوار فرضیه این بر پژوهش و تاس راهنمایی دوره آموزشی

 دوره طی در آموزشی شاخص حیث از شیراز شهر که دهدمی نشان نتایج باشند.نمی متعادل راهنمایی دوره
 .باشندمی نامناسب وضعیتی دارای هشت و دو مناطق و بهبود به رو وضعیت دارای سه و یک مناطق موردبررسی

تیربند و اذانی 
(1391) 

توزیع امکانات و خدمات شهری 
بر اساس عدالت اجتماعی )مورد 

 شهر یاسوج(

 آوریجمع ابزار است. تحلیلی و موردی -توصیفی ماهیت اساس بر و کاربردی هدف اساس بر پژوهش، این روش
 هایداده از استفاده با اطالعات سنجش ابزار و بوده میدانی هایبرداشت و موجود منابع استفاده از با اطالعات

 شاخص و الجنس مختلف هایداده استانداردسازی ویژگی، ضریب موریس، تاکسنومی، اسکالوگرام، هایمدل آماری
 میزان ازنظر یاسوج شهر نواحی که دهدمی نشان ژوهشپ این هاییافته است. شده وتحلیلتجزیه مکانی مرکزیت
 آن در زمین افزودهارزش نتیجه در و زمین قیمت نداشته، باهم زیادی تفاوت شهری اتخدم و امکانات به دسترسی

 به شهر توسعه نحوه و موقعیت به بنا شدهارائه خدمات و کندمی پیروی بحث مورد هایشاخص از معناداری طوربه
 و توسعه امکانات به 4 و 3 مناطق سپس و شهری 1 و 2 نواحی ابتدا آن، نتیجه در و است شدهتقسیم عادالنه شکل
 .اندیافتهدست افزودهارزش

ذاکریان و همکاران 
(1389) 

 و جمعیت پراکنش بر تحلیلی
 شهری محالت در خدمات توزیع

 پایدار توسعه منظر از میبد

شده های ضریب آنتروپی، مقادیر استانداردشده، تاکسنومی استفادهتحلیلی است که از مدل–روش پژوهش توصیفی 

 معکوس رابطه یعنی است، بوده -248/0 استانداردشده نمرات و محالت مساحت بین همبستگی ضریب .است
 توزیع چگونگی در مساحت گستردگی که دارد وجود استاندارد نمرات و محالت مساحت گستردگی بین معناداری

 Z- و شهر التمح جمعیت تراکم بین پیرسون همبستگی ضریب همچنین، ندارند. نقشی شهری خدمات بهینه

Scoreدارد، وجود ضعیفی رابطه میبد شهر در جمعیت تراکم و خدمات توزیع بین که کندمی مشخص 

اسکندری نوده و 
 (1391خوشدالن )

تحلیل فضایی پراکندگی جمعیت 
و توزیع خدمات در شهر بندرانزلی 

 بر اساس مدل تاپسیس

توزیع  برای بررسی میزان تعادل در نسبی آنتروپی ضریب از مدل در آنتحلیلی است که  –روش پژوهش توصیفی 

توزیع خدمات  تاپسیس برای بررسی میزان تعادل در و مدلمدل ضریب پراکندگی  نواحی شهر، جمعیت در
شده است. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر، استفاده

 .متغیر استنشانگر نبود رابطه مؤثر بین دو 

سرور و همکاران 
(1395) 

ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش 
جمعیت و توزیع خدمات در نواحی 

 شهری تبریز

ناحیه شهری تبریز و  37پژوهش حاضر، باهدف بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری در 
رفته است. روش پژوهش توصیفی ارزیابی برخورداری نواحی شهری و جمعیت آن، از خدمات شهری صورت گ

صورت که برای ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و ضریب جینی، و برای بدین. تحلیلی است
شده است. همچنین از آزمون همبستگی برای تبیین رابطه بین ارزیابی توزیع خدمات از مدل تاپسیس استفاده

دهنده توزیع و پراکنش آمده از مدل آنتروپی نشاندستاست. نتایج به شدهجمعیت و توزیع فضایی خدمات استفاده
 .موزون جمعیت در نواحی شهری تبریز است

امانپور و همکاران 
(1395) 

 شهری خدمات توزیع بر تحلیلی
 منظر از اهواز شهرکالن در

 فضایی عدالت

 از هاداده گردآوری در و است تحلیلی–یهای توصیفنظر روش، ترکیبی از روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از

 عنوان واحدهای جغرافیایی در سنجششده است. مناطق هفتگانه اهواز بهای و اسنادی استفادهشیوه کتابخانه
اند. سپس با استفاده شدهکننده خدمات عمومی برای نیل به این هدف انتخابشاخص تعیین 15و  «عدالت فضایی»

بندی مناطق شهری ها در محیط فازی شد. برای تحلیل و رتبهبه میزان اهمیت ، شاخص ازنظرت کارشناسان اقدام
و برای رسیدن به ( HDI) هایی چون ویکور، الکتر و توسعه انسانیاز منظر برخورداری از خدمات عمومی از مدل

 .شده استهای مختلف، از تکنیک تلفیقی کاندرست استفادهها در مدلیک نتایج واحد از تحلیل داده

 (1395حیدری )
های تحلیل توزیع فضایی کاربری

خدمات عمومی شهری در نواحی 
 شهر بوشهر

 خدماتی هایکاربری توزیع مقایسه و تحلیل بررسی، جهتتحلیلی است؛  -روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی 
 بندیرتبه برای ترکیبی صورتبه سپس و تفکیک به ویکور و مکانی ضریب استانداردشده، امتیاز مدل سه موردنظر،

 بین در عادالنه طوربه عمومی خدمات ها،روش تمامی اساس رب .است شدهگرفته کار به نواحی سطح در هاآن

 از نواحی، سایر به نسبت ساکن جمعیت کمترین با 2 ناحیه ناحیه، 6 بین در و است نشده توزیع بوشهر شهر نواحی
 .تاس برخوردار شهری خدمات بیشترین

ملک شاهی . وکیلی 
(1396) 

بررسی توزیع خدمات عمومی بر 
اساس عدالت اجتماعی )مورد 

 شناسی: شهر سقز(

 ،(L.Q) مکانی ضریب مدل سه از استفاده با تحلیلی-توصیفی رویکردهای بر مبتنی تحقیق این شناسیروش
 هایمحله سطح در خدمات و کاناتام توزیع بندیرتبه منظوربه (VIKOR) رویکو و استانداردشده امتیاز ضریب

 لند کپ مدل از استفاده با مدل سه این تلفیق به آمده،دستبه هایداده صحت از اطمینان برای است. شهر
 .است شدهپرداخته
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عنوان تسهیل گران اجتماعی شناسایی کمبودها و نحوه برخورداری ریزان شهری بهبا توجه به اینکه یکی از رسالت برنامه
شده است که اکثر خدمات را های مختلفی در این زمینه انجامم از خدمات است به همین دلیل تحقیقات زیادی با مدلمرد

استفاده  MDAMو  MCDM هایاند و بیشتر از مدلصورت سنجش در بین نواحی مقایسه نمودهصورت تکی یا بهیا به
اند که در این تحقیق خدمات فضایی خدمات استفاده نمودهدر سنجش توزیع  ARC Gisآمار اند و کمتر از زمیننموده
شهر تهران  8در گستره منطقه  GISآماری در های زمینشده با استفاده از روشصورت تفکیکگانه شهری را بههفت

 است. قرارگرفته موردمطالعه

 پژوهشروش 
شود. های گوناگون استفاده میآن از روش در هر تحقیق متناسب با موضوع و گستردگی دامنه مطالعه و عوامل مؤثر در

ای و پژوهش حاضر کاربردی و با روش توصیفی تحلیلی و کمی، صورت گرفته، که شامل مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه
ها است. در مبانی نظری و ادبیات تحقیق از مطالعه وتحلیل دادهها و نهادهای مربوطه و تجزیهمراجعه به سازمان

شده است، و آوریهای مرتبط اطالعات الزم از منابع آماری جمعای  و در مراحل بعد با مراجعه به سازمانکتابخانه
افزارهای مربوط شده سپس با استفاده از مدل موران، با استفاده از نرم ARC /GISشده وارد آوریاطالعات جمع

گانه شهری اعم از خدمات پراکنش فضایی خدمات هفتمنظور تحلیل به شده است. موران ابزار تحلیلی ارزشمندیتحلیل
ها و سبز و پارک یو فضا یستیتور یحیتفر ی؛شهر یزاتو تجه یساتتأس ی؛فرهنگ ی؛مذهب ی؛ورزش ی؛درمان ی؛بهداشت
ها و تعیین نقاط تمرکز و چگونگی توزیع فضایی تسهیالت و سنجش میزان دسترسی به آن طرفیکها ازآنتمرکز 

( 1394(؛ و کیانی و کاظمی )1389که در تحقیقاتی همچون رهنما و ذبیحی )طوریعدالت فضایی است؛ به عمومی ازنظر
 و ,Gilbert, A. and Chakraborty, j. (2011) ( و1390آبادی و کیومرث حسین )(؛ زنگی1392و قدیری و دستا )

Ord, J. K. Getis, A. (1992), و Lotfi, S., and Koohsari, M. (2009),  و ... از این مدل جهت توزیع فضایی
 خدماتصورت تمام شمار کلیه اند؛ جامعه آماری این تحقیق بهگانه شهری استفاده نمودههای خدمات هفتشاخص

 شده است.تهیه نقشه استفاده برای   ARC /GISافزارهشت تهران است و از نرم یهسبز ناحهفتگانه شهری و فضای 

که از  پردازدیمبخش اول به تحلیل الگو  شودیمبه چهار بخش تقسیم  Arc gisیل فضایی در تحل یهاروش یطورکلبه
فضایی و موران اشاره  یخودهمبستگهای باال و پایین؛ ترین همسایه؛ خوشهتوان به میانگین نزدیکآن می یابزارهاجمله 

های داغ و سرد و موران محلی هستند؛ لکهپردازد که از جمله های خوشه میکرد و در بخش دوم به بحث تهیه نقشه
پردازند که به مرکزیت جغرافیایی؛ و میانگین و میانه و انحراف گیری توزیع فضایی میها به اندازههمچنین یکی از بخش

ی با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیای یهاشاخصو در بخش چهارم به ارزیابی روابط درونی  پردازدیممعیار جغرافیایی 
 است به تفصیل اشاره خواهد شد. شدهاستفادهها که در این تحقیق از آن یهاشاخصکه در پایین به   پردازدیم

 موران یبضر

 :شودر تعریف میزی صورتشده است؛ ضریب مـوران بهدر این تحقیق از ضریب موران استفاده

 
متوسط جمعیت یا  X و  jهجمعیت یا اشتغال منطق Xj و i ا اشتغال منطقهجمعیت ی Xi اطق وتعداد من N هدر این رابط

ن صورت ه وجود دارد. ابتدا به ایمورد ماتریس وزن دو نظری در کند.را مشخص می j و i وزن بین مناطق Wij اشتغال و
در حالت  و و در غیر این صورت مقدار صفر بدهیم 1دار با منطقه دیگر مرز مشترک دارد مقای ه منطقهاست که چنانچ

رت صو هر یم شود. درتقس i هبر طول کل مرزهای مشترک منطق j با منطقه i دوم از رابطه طول مرز مشترک منطقه
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دهنده نشان +1 مقادیر و شودیم+ محاسبه 1 و -1ورت است که بین مقادیر تفسیر عمومی ضریب موران به این ص
دهنده الگوی نشان -1ا چندقطبی و مقدار ی دهنده الگوی تجمع تصادفینشان 0قطبی و مقدار تک الگوی کامالً
تر رود دهنده تجمع زیاد و هر چه قدر پایینرود نشانیتر ماالوسعه است و هر چه قدر این ضریب بشطرنجی ت

 .دهنده پراکنش استنشان

 معرفی محدوده مطالعاتی
شده است و از سمت ی تهران واقعنفر، در حوزه شرق 377964هکتار و جمعیتی معادل  5/1321تهران با وسعت  8منطقه 
 7و از سمت غرب به شهرداری منطقه  13، از جنوب بـه شـهرداری منطقـه 4و شمال شرقی به شهرداری منطقه  شمال

 مشاهده است. گانه قابلدر جدول زیر سرانه و مقدار مساحت موردنیاز هر یک از خدمات هفت. شودمحدود می

 تهران 8ی و نیازسنجی خدمات شهری منطقه محاسبه سرانه خدمات شهر -2 جدول

 کاربری
 نفر  377118جمعیت موجود: 

 ( / مازاد مساحت )+(-کمبود  مساحت ) سطح موردنیاز سرانه استاندارد سرانه موجود سطح موجود

4/231541 آموزشی  614/0  9/2  2/1093642  8/862100-  

3/33064 بهداشتی درمانی  088/0  15/0  7/56567  4/23503-  

8/12418 فرهنگی  033/0  5/1  565677 2/553258-  

8/37471 مذهبی  099/0  5/0  188559 2/151087-  

1/107364 ورزشی  285/0  5/2  942795 9/835430-  

2/48511 تأسیسات و تجهیزات  129/0  6/1  8/603388  6/554877-  

5/10417 فراغتی اقامتی جهانگردی  028/0  2/0  6/75423  1/65006-  

6/358978 فضای سبز  952/0  8 3016944 4/2657965-  

 

 
 موقعیت منطقه موردمطالعه - 2شکل 

در « برابر هایفرصت»ریزان و مدیران شهری در این زمینه تالش برای دستیابی به آرمان ترین رسالت برنامهمهم
ی، بهداشتی، های آموزشهای مختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصتدسترسی گروه

های زیست دستیابی برابر به فرصت خدماتی و مانند آن است. در راستای رسیدن به چنین هدفی رعایت اصل برابری و
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. دسترسی به مفهوم، کاهش فاصله مکانی بین محل زندگی و تمرکز تسهیالت و های اساسی استشهری از اولویت
زمانی به خدمات عمومی دسترسی داشته باشند،  -رین فاصله مکانیتخدمات شهروندان است. یعنی شهروندان در کوتاه

طور طبیعی مسئله عدالت اجتماعی و فضایی را در سطح شهر و مناطق  و محالت مختلف آن برقرار که این امر به
که در های دسترسی و ازجمله مدل یکپارچه دسترسی است، مدل کارگیریسازد. دستیابی به چنین اهدافی نیازمند بهمی

شود. این امر درنهایت عدالت اجتماعی را در می گیریاین مدل دسترسی ترکیبی کلیه خدمات عمومی شهری اندازه
 مناطق و سطح شهر به دنبال دارد.

 پژوهش یهاافتهی
جهت ورود داده از شده است. منظور تحلیل پراکنش فضایی خدمات شهری در این تحقیق از ضریب موران استفادهبه

ها جهت به این شکل که پس از استخراج آن اندیدهاستخراج گردگانه ه کاربری اراضی طرح تفصیلی خدمات هفتنقش
ها با است و پس از محاسبه مساحت آن شدهگرفتهدر نظر  خدماتفیلد ارزشی مقدار مساحت هر یک  gis ورود به

ها تر از صفر باشد، دادهی اگر مقدار شاخص موران بزرگطورکلبهها شده است استفاده از آماره موران اقدام به تحلیل آن
 آنگاهای است و اگر مقدار شاخص موران نزدیک عدد منفی یک باشد، ارای الگویی خوشهدارای خودهمبستگی فضایی و د

فضایی  دیگر، اگر مقدار شاخص موران کمتر از صفر باشد، پراکنشعبارتباشند. بهگسسته و پراکنده می هم ها ازداده
توان نتیجه گرفت که مقادیر زیـاد و یا می آنگاهآمده مثبت باشد، دستبه Z اگر مقدار درواقع .دارای الگوی پراکنده است

آنگاه نتیجه شده منفی باشد، محاسبه Z اند و اگر مقدارشدهبندیخوشه موردمطالعه محلهبـاالی خصیصه موردنظر در 
بررسی شاخص مــوران در پراکنش  شده است.بندیخوشه پایین خصیصه موردمطالعه شود که مقادیر کم و یاگرفته می
 .شده استهای زیر ارائهگرفته که نتایج این بررسی در شکلانجام GIS افزاربا نرم تهران 8منطقه فضایی در 

نگی در مرکز دهنده آن است که تراکم خدمات فرهنشان8سنجش ضریب موران خدمات فرهنگی در سطح شهر منطقه 
 (.3)جدول شماره  دهدتمرکز خدمات فرهنگی را نشان می است و درنتیجه منطقه

 شاخص موران برای خدمات فرهنگی -3جدول  

 

 

 Moran's ضریب موران

Index 
z-score p-value 

 080732/0 746453/1 563882/0 8منطقه 

  شاخص موران برای خدمات فرهنگی -3شکل 

است و  (Clustered)ای صورت خوشهبه 8در سطح منطقه  فرهنگیران، توزیع فضایی خدمات بر اساس شاخص مو
تمایل داشته باشد نشان از تمرکز باالتر دارد. این نتیجه مؤید تمرکز  1است که هر چه به سمت عدد  56/0دارای ضریب 

 .ستا خدمات فرهنگی در سطح منطقه
نیز تمرکز به سمت  8ای است و در منطقه ت آموزشی دارای الگویی خوشهالگوی توزیع فضایی میزان دستیابی به خدما

که نشان از تشدید وضعیت نابرابری است. این الگوی پراکنش فضایی نشان از توزیع  بندی زیـاد متمایل اسـتخوشه
شتر بعضی از تمرکزگرایان خدمات آموزشی در یک یا چند مکان خاص در محله دارد. این الگو منجر به برخورداری بی

ها در محله است. این امر یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن دوگانی شهری ها در خدمات نسبت به دیگر مکانمکان
 .(4 )جدول شماره نشان از تبعیض در توزیع خدمات در منطقه دارداست و 
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 شاخص موران برای خدمات آموزشی -4جدول  

 

 

 Moran's ضریب موران

Index 
z-score p-value 

 000002/0 749816/4 674280/0 8منطقه 

  شاخص موران برای خدمات آموزشی -4شکل 

است  (-006603/0) دهد برابر باهمچنین ضریب موران برای تأسیسات و تجهیزات نیز محاسبه گردید که نتایج نشان می
گسسته و پراکنده  هم از 8یزات در منطقه ها برای تأسیسات و تجهمقدار شاخص موران عدد منفی باشد، بنابراین داده

این امر  .دیگر، اگر مقدار شاخص موران کمتر از صفر باشد، پراکنش فضایی دارای الگوی پراکنده استعبارتباشند. بهمی
)جدول  بیانگر آن است که پراکنش تأسیسات و تجهیزات در محله نارمک به سمت پراکندگی گرایش دارد تا تمرکز

 (.5 شماره
 شاخص موران برای تأسیسات و تجهیزات شهری -5جدول  

 

 Moran's ضریب موران

Index 
z-score p-value 

 985644/0 -017993/0 -006603/0 8منطقه 

 
 
 
 
 

  شاخص موران برای تأسیسات و تجهیزات شهری -5شکل 

دست آمد که بیانگر الگوی تصادفی، ( به065680/0) ،8منطقه  هایمیزان ضریب موران برای خدمات فضای سبز و پارک
)جدول  گرایش به تمرکز دارد 8ها در منطقه ای است که بیانگر آن است فضای سبز و پارکاندکی به سمت الگوی خوشه

 (.6 شماره

 این دارد. منطقه در خاص مکان چند یا یک در شهری خدماتن تمرکزگرایا توزیع از نشان فضایی پراکنش الگوی این
 عوامل از یکی امر این شهر است. در هامکان دیگر به نسبت خدمات در هامکان از بعضی بیشتر برخورداری به منجر الگو
 که دیگری مقایسه .دارد منطقه در خدمات توزیع در تبعیض از نشان و است شهری دوگانگی وجودآمدنبه در مهم
 باالتری تراکم که محالتی که است این ،کند اثبات را یعدالتو بی باشد داشته توزیع نابرابری وضعیت از شانن تواندمی

 سهم باشند؛ برخوردار بیشتری دستیابی میزان از دارند، کمتری تراکم که محالتی و کمتر دستیابی میزان از دارند،
 .باشند داده اختصاص خود به را منطقه جمعیت ازی اعمده
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 اهشاخص موران برای خدمات فضای سبز و پارک -6جدول 

 

 

 
 

 Moran's ضریب موران

Index 
z-score p-value 

 096323/0 662946/1 065680/0 8منطقه 

  هاشاخص موران برای خدمات فضای سبز و پارک -6شکل 

ای به خوشه گرایش 8بر اساس شاخص موران، توزیع فضایی خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منطقه 
(Clustered)  تمایل داشته باشد نشان از تمرکز باالتر دارد.  1است که هر چه به سمت عدد 12/0دارد و دارای ضریب

(. 7 )جدول شماره است این نتیجه مؤید حالت تصادفی با گرایش به تمرکز خدمات بهداشتی و درمانی در سطح منطقه
ین حوزه در سطح منطقه ها در اریزیاین امر حاکی از گرایش به عدم تعادل در این زمینه است که الزم است برنامه

انجام شود و مسیری سوق یابد که موجبات تمرکز خدمات بهداشتی و درمانی در یک نقطه از منطقه نگردد که  یاگونهبه
 خود موجب نوعی عدم تعادل فضایی گردد.

 شاخص موران برای خدمات بهداشتی و درمانی -7جدول  

 

 Moran's ضریب موران

Index 
z-score p-value 

 226270/0 210022/1 126872/0 8منطقه 
 

  شاخص موران برای خدمات بهداشتی درمانی -7شکل 

دست آمد که بیانگر الگوی تصادفی، تمایل بسیار کم ( به011462/0، )8خدمات مذهبی منطقه  برایمیزان ضریب موران 
یش به تمرکز دارد که امری طبیعی در گرا 8ای است که بیانگر آن است خدمات مذهبی در منطقه به سمت الگوی خوشه

 (.8 )جدول شماره این باب است

 شاخص موران برای خدمات مذهبی -8جدول  

 

 

 Moran's ضریب موران

Index 
z-score p-value 

 628810/0 483402/0 011462/0 8منطقه 

  شاخص موران برای خدمات مذهبی -8شکل 
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دست آمد که بیانگر الگوی تصادفی، تمایل بسیار کم ( به162025/0، )8قه میزان ضریب موران برای خدمات ورزشی منط
 (.9 )جدول شماره گرایش به تمرکز دارد 8ای است که بیانگر آن است خدمات ورزشی در منطقه به سمت الگوی خوشه

 شاخص موران برای خدمات ورزشی -9جدول  

 

 

 Moran's ضریب موران

Index 
z-score p-value 

 511444/0 656591/0 162025/0 8منطقه 

  شاخص موران برای خدمات ورزشی -9شکل 

به سمت  1عادالنه مکانی فضایی داللت دارد هر چه از عدد  کامالًباشد، بر توزیع  I= 1که ضریب موران همچنین چنان
رسد. عادالنه مکانی فضایی میصورت کامالً نابه -1شود و در عدد رود از درجه عادالنه بودن آن کاسته میصفر پیش می

طور توان گفت که تا حدی وضعیت توزیع عادالنه به+( می16/0با مقایسه این وضعیت با ضریب موران خدمات عمومی )
 شود.نسبی مشاهده می

دست آمد که بیانگر الگوی تصادفی، ( به022502/0، )8میزان ضریب موران برای خدمات تفریحی توریستی منطقه 
اندکی گرایش به تمرکز  8ای است که بیانگر آن است خدمات تفریحی توریستی در منطقه ه سمت الگوی خوشهاندکی ب

 (.10 )جدول شماره دارد

 شاخص موران برای خدمات تفریحی توریستی -10جدول  

 

 

 Moran's ضریب موران

Index 
z-score p-value 

 593474/0 533808/0 022502/0 8منطقه 

  خص موران برای خدمات تفریحی توریستی شا -10 شکل

 های پژوهشتحلیل یافته

های موجود، شاخص عدالت یکپارچه که مبتنی بر دورنمایی از ها در چنین شرایطی برای پر کردن کاستیبه یافته با توجه
...  موران وهای تحلیل فضایی ازجمله ضریب های دسترسی، سیستم اطالعات جغرافیایی و مدلتحلیل فضایی تئوری

تنها برای یک نوع خدمت خاص بلکه برای تعداد زیادی از خدمات دسترسی به تسهیالت شهری را نه مسئلهاند، توانسته
تحلیل نمایند و چگونگی پراکنش فضایی خدمات )تمرکز و تفرق( و درنهایت عدالت فضایی تبیین نماید. بر این اساس، 

گی دسترسی به آن در قالب مدل یکپارچه دسترسی و تحلیل رابطه بین تحلیل تمرکز فضایی خدمات شهری و چگون
نوعی تصویرگر عدالت فضایی شهری است مسئله اساسی تحقیق است.در ایـن تمرکز خدمات و میزان دسترسی که به

و  ای، تصادفیگوی فضایی خوشهاز ضریب مـوران در قالب سه ال منظور تحلیل پراکنش فضایی خدمات شهریتحقیق به
شهری رابطه مستقیم و مثبتی  گانهبین تراکم جمعیت و توزیع خدمات هفتدهد که پراکنده استفاده شد؛ نتایج نشان می
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شود، صورت بهینه نیست، بنابراین فرضیه اول رد میوجود ندارد، چراکه توزیع خدمات بر اساس توزیع تراکم جمعیت به
تمایل داشته باشد نشان از تمرکز باالتر  1ه هر چه به سمت عدد است ک 56/0دارای ضریب همچنین خدمات فرهنگی 

توجه به نتایج موران  دارد. این نتیجه مؤید تمرکز خدمات فرهنگی در سطح محله است، هرچند بیشترین میزان تمرکز با
 به نظردوم  فرضاست، بنابراین  67/0حاکی از آن است که بیشترین میزان تمرکز مربوط به خدمات آموزشی با ضریب 

عنوان گانه شهری است نیز  بهترین خدمات ازنظر توزیع فضایی خدمات هفترسد خدمات فضای فرهنگی نامتعادلمی
خدمات فرهنگی بعد از خدمات آموزشی ازنظر توزیع  هرچند شودیمترین خدمات رد خدمات فضای فرهنگی نامتعادل

موران، تمرکز  کارگیری شاخصآمده پژوهش و همچنین بهدستیج به. بر اساس نتافضایی بیشترین عدم تعادل را دارد
کند به این معنی که هرچه از مرکز منطقه به سمت نواحی پیرامون تبعیت می-از مدل مرکز 8خدمات شهری در منطقه 

صورت قه بهدر منط کهینا یجابهشود. یعنی توزیع خدمات عمومی کنیم از توزیع خدمات کاسته میپیرامونی حرکت می
در سطح منطقه  فرهنگیشده است.توزیع فضایی خدمات صورت ناعادالنه توزیععادالنه یا تقریباً عادالنه توزیع شود به

و تمرکز آن باال است. همچنین خدمات آموزشی نیز مقدار آن برابر  56/0و مقدار آن برابر  ای استخوشهدارای الگوی 
پخشایش خدمات فرهنگی و  درواقعای است؛ صورت خوشهزیاد و توزیع آن به دهنده تمرکزاست که نشان 674280/0

تری توزیع گردیده است؛ خدمات تأسیسات و ها به شکل نامناسبالگوی عدالت توزیعی آن خدماتآموزش نسبت به بقیه 
یب موران برای میزان ضرصورت پراکنده است، الگوی توزیع به درواقعاست و  -006603/0تجهیزات شهری مقدار آن 
 011462/0آن برابر  مقدارهماست و خدمات مذهبی  بیانگر الگوی تصادفی 065680/0های خدمات فضای سبز و پارک

 برابر میزان ضریب موران برای خدمات تفریحی توریستی منطقه؛ همچنین اندشدهپخشصورت تصادفی است که به
است  12/0موران توزیع خدمات بهداشتی در سطح منطقه برابر  است که بیانگر الگوی تصادفی است؛ ضریب 022502/0

است و خدمات تفریحی توریستی نیز  162025/0که الگوی آن نیز تصادفی است؛ ضریب موران خدمات ورزشی برابر  
 است که این نیز دارای الگوی تصادفی است. 022/0میزان ضریب موران آن برابر 

 ر ضریب موران خدمات شهرینوع الگوی توزیعی و مقدا -11 جدول

 نوع الگوی توزیعی مقدار ضریب موران خدمات هفتگانه و فضای سبز

563882/0 خدمات فرهنگی  یاخوشهالگوی  

67428/0 خدمات آموزشی  یاخوشهالگوی  

-0066/0 خدمات تأسیسات و تجهیزات  الگوی تصادفی 

06568/0 هایخدمات فضای سبز و پارک  یاخوشهالگوی  

126872/0 ت بهداشتی و درمانیخدما  الگوی تصادفی 

011462/0 خدمات مذهبی  الگوی تصادفی 

162025/0 خدمات ورزشی  الگوی تصادفی 

022502/0 خدمات تفریحی توریستی  الگوی تصادفی 

 گیرینتیجه
در مورد آنچه عادالنه و که جامعه به توافق عام این از تواند فقط پسترین مفهوم، میعدالت و تناسب و برابری به خالص

شده است، ولی ریزی و تهیه منابع بر اساس عدالت تفاسیر مختلفی بیانمتناسب است، رسیده باشد حاصل گردد. در برنامه
عنوان برابری و مساوات توزیع عدالت و تناسب به :عبارت است از گیردآنچه در ردیف اول در تعریف عدالت قرار می

فردی از مزایای عمومی یکسانی، بدون در نظرگیری وضعیت اقتصادی اجتماعی، توان مالی یا  شده که در آن هرتعریف
 ، درآمد و بهره یکسانی دارند(. در)ساکنین بدون اعمال مسئله نیاز. گرددمی مند، بهرهضوابطعدم آن، یا انواع دیگر 

 و فضایی عدالت به توجه نماید، کمک شهرها عی درعدالت اجتما بیشتر پذیریتحقق به تواندمی آنچه شهری ریزیبرنامه
ریزی شهری در نظام برنامه متأسفانه. نمایند توزیع مختلف مناطق در عادالنه را خدمات تمرکز که است هاییریزیبرنامه

در گیرد که تأمل های جامع و تفصیلی صورت میها در قالب طرحایران، توزیع منابع در شهر بر اساس یک سری سرانه
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 در خدمات توزیع عدالت وضعیت سنجش توجهی به مفهوم عدالت اجتماعی در شهر دارد. بنابراین برایها نشان از بیآن
 به نیاز شوند که گرفته نظر در هم با ارتباط در بایستمی خدمات عملکردی،- فضایی پیوند به سبب شهر، سطح

 زمینه این در حلیراه تواندمی شهری یکپارچه مدیریت و تاس خدمات این توزیع در متنوع هایمدیریت بین هماهنگی
 تسهیالت کارایی و رسانیخدمات شعاع و شدهاعمال جمعیتی تغییرات بر اساس باید شهری خدمات همچنین توزیع .باشد
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