
 

 

 
 

 عدالت رويكرد با شهري خدمات پراکنش تحلیل و بررسی
  فضايی آمارهاي روش از استفاده با فضايی 

  (شیراز شهر موردي نمونة)
 

  یرازدانشگاه ش یعلم یئتعضو ه         سلطانی علی

  یرازدانشگاه ش یعلم یئتعضو ه    پور حاجی خلیل

  یرازدانشگاه ش یعلم یئتعضو ه       نژاد طالب احمد

 شهری ریزیبرنامه -شهرسازی ارشد کارشناسی         پرستپوریزدان  صادق محمد سید
 

 چکیده

 کااهاساات  فضااایی، عدالت. دارد جوامع اکثر در طوالنی ایسابقه، اجتماعی عدالت و عدالت بحث
 در آن اهمیاات دلیاا  بااه کااهاست  مباحثی جمله از دهد ومی ارتباط محیط با را اجتماعی عدالت مباحث
 گرفتااه قاارار شااهری ریزانبرنامااهو  گااراناز پژوهش بساایاری توجه مورد جوامع، پایدار توسعة برقراری

کند که عبارتنااد یرا دنبال م اساسی رویکرد دو، شهری خدمات پراکنش در فضایی عدالت بررسی. است
 محاارو  هااایگروه دسترساای میزان بررسیچنین هم و خدمات به شهر ساکنان دسترسی یزانم ررسیاز ب

 شاادنمشخص هااد  بااا حاضاار پااژوهش .خاادمات بااه اجتماااعی هااایگروه سااایر به نسبت اجتماعی
 بااا. اساات گرفته صورت شیراز شهر در ایمحله خدمات نوعچهار  به دسترسی در فضایی هایعدالتیبی

 الگوهااای تعیااین و فضااایی هایبسااتگیهم بررساای در فضااایی آمااار هااایروش بودنکاربردی به توجه
 چنااینهم و اقتصااادیاجتماعی هااایگروه پااراکنش بررساای جهاات هاااروش مجموعااه ایاان از، فضااایی

 بااا. اساات شااده اسااتداده( اقتصادیاجتماعی وضعیت و دسترسی) پژوهش اصلی متغیر دو بین بستگیهم
 جهاات حاضاار پااژوهش(، ساارانه روش نظیاار) دسترساای برآورد در پیشین هایروش خطاهای به توجه

ه باا خاادمات تمااامی تااا فاصله متوسط چنینهم و خدمات تا فاصله حداق  روش دو از دسترسی برآورد
 پااژوهش نتااای . اساات نمااوده استداده ArcGIS افزاری نر  مجموعة در موجود شبکة آنالیزهای وسیلة
 تجمااع در ایخوشااه الگااوی وجااود نقاااط، سایر به نسبت شهر هایحومه در ترپایین دسترسی از حاکی
 در پااژوهش متغیر دو بین فضایی بستگیهم رابطة وجود چنینهم و غیربرخوردار -پذیرآسیب هایگروه
 .است شیراز شهر مرکزی و ایحاشیه مناطق از بعضی

 آمااار هایروش اقتصادی،اجتماعی هایویژگی فضایی، عدالت شهری، خدمات واژگان کلیدی:
  .شیرازو  فضایی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.  :نویسنده مسئولsmsyazdan@gmail.com 
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 . مقدمه1

 یبشاار جوامااع در یطوالن یاخچهیاست که تار یاز مباحث یکی ،عدالت ةمسأل طرح

 یطااوالن یاخچااهیتار زیاان یغرباا جوامااع در بلکه مسلمان جوامع در تنها نه امر نیا. دارد

اصاا   نیا افتنیراه  نیچنهم و لهأمس نیا به نسبت مسلمانان تیحساس یدارد. علت اصل

 (. 43 :1352 ،ی)مطهراست بوده قرآن شکبدون  ،یاسالم یاجتماع یهاحوزهدر 

 در یاجتماااع رفاااه سطح یارتقا و یبرقرار در یاصل عناصر از یکی یشهر خدمات

 اریبساا عاادالت یبرقاارار در هااایکاربر نیااا ینیگزمکان به توجه که است یشهر جوامع

 ةتوسااع هایهمقدماا ،شااهر در یخاادمات مراکااز عیااتوز در یی،فضا تعادل. است تیپراهم

 یباعااث دور یو محلاا یامنطقااه عیاادر توز یسامانهو ناب آوردیمرا فراهم  یشهر داریپا

 ییفضااا سااازمان در رییااتغ هرگونه واقع در. شودیم یاز عدالت اجتماع هاهمناطق و محل

 یغدااوریگااذارد )یم میدرآمد در جامعه اثر مستق یعیو توز یاجتماع ،یاقتصاد روابط در

 (. 140: 1387 ،و همکاران

از هاام  ریاااخ یهااادهااه در ینیشهرنشاا شااتابان رشااد یاماادهایپ نیتاارمهم از یکی

شااهروندان در  ینااابرابر سااازنااهیزمکه  است یشهر یمراکز خدمات عینظا  توز یدگیپاش

(. امااروزه 1: 1390 ،همکاااران)داداش پااور و  خاادمات شااده اساات نیاااز ا یبرخوردار

 سااتیز یآلااودگ تااراکم،  یااقب از شااهری خاادمات نامناسااب عیاز توز یناش هایمشک 

از  یکاای شااهری خاادمات عیااتوز کااه است شده باعث ... و تیجمع ییجاهجاب ،یطیمح

)کامران باشااد توسااعه حال در و افتهی توسعه کشورهای اغلب رویشیپمسائ   نیترمهم

 (.148: 1389 همکاران، و

 

 و ضرورت پژوهش لهأمس طرح. 2

 یپرسشاا نیاااناادا اشااده عیااتوز شااهر در عادالنه صورت به یشهر یهایکاربر ایآ

 یامااروز یشااهرها هایمشااک . است نشده داده آن به یمشخص جواب تاکنون که است

 یعاادالتیبداشت کااه  توجه دیباناعادالنه خدمات در دوران گذشته است.  عیاز توز یناش

 بعااد کیاا فضااا کااه چاارا دانساات  یاقتصاد ینابرابر سنجش به محدود فقط توانینمرا 
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و  اساات شااده یدر فضا جار یاست و عدالت اجتماع یانسان ةجامع در یادیبن و یاساس

 و ریاازانبرنامااه رسااالت نیتاارمهاام. شااودیم انیاادر فضا نما یعدالتیبهم عدالت و هم 

در « هااافرصاات یبراباار» آرمااان بااه یابیدساات یبرا تالش نه،یزم این در شهری مدیران

بااردن تضاااد در نیو از ب یشهری بااه خاادمات عمااوم ةهای مختلف جامعگروه یدسترس

 ،یداریااپا ةناایزم در کهیحال در(. 1: 1390ها است)داداش پور و همکاران، فرصت نیتأم

 بحااث. اساات گرفتااه قاارار یاریبساا توجااه مورد ستیز طیمح و اقتصاد چونهم یابعاد

کااه یحال در اساات  بااوده توجااه مااورد تاارکم ییفضااا عدالت ژهیوهب و یاجتماع عدالت

 یبا بررساا زانیربرنامه(. 1:2004 لر،یدارد)م داریپا ةتوسع بر یاعمده ریتأث ییعدالت فضا

 از کیااهر در کمبودهااا نیتاارشیبه وجود ب توانند یم خدمات به یدسترس در یعدالتیب

 یشااهر رانیمااد موارد، نیا شدن مشخص باببرند.  یپ یشهر مناطق از کیهر و خدمات

 ةتوسااع وکاسااته  هاااینابرابر نیااا زانیااعم  خواهند کرد کااه از م یاگونهبه وتر آگاهانه

 شود.  نیتضم یشهر داریپا

 

 پژوهش اهداف. 3

 و یحاایتدر ،ی)آموزشاا یشااهر خاادمات پراکنش  یتحل ،پژوهش نیکالن  ا هد 

 .است خدمات نیبه ا یاقتصادیاجتماع مختلف یهاگروه یدسترس زانیم و( یمذهب

 عبارتند از:پژوهش  یلیتدص اهدا 

 رازیش شهر سطح در یشهر خدمات به فیزیکی یدسترس شاخص یریگاندازه (1

 رازیدر سطح شهر ش یاقتصادیاجتماع یهاگروه پراکنش یبررس (2

پااراکنش  ةنحااو بااا یشااهر خاادمات بااه یدسترساا زانیم نیب یاسهیمقا یبررس (3

 یاقتصادیاجتماع یهاگروه

 

 پژوهش یهاهیفرض و هاپرسش. 4

 :از عبارتند ستا هاآن به پاسخدنبال به حاضر پژوهش که هاییپرسش

 قاارار شاایراز شااهر بخااش کاادا  در خدمات به پایین و باال دسترسی با هامحله (1
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 دارندا

مختلااف  یهااااسااتقرار گروه ةپهناا بااا ارتباااط در یمشخصاا ییفضااا یالگو ایآ (2

 وجود داردا یاقتصادیاجتماع

 یهاااگروه تیاابااه خاادمات بااا جمع یدسترساا ةسیمقا در یمشخص یالگو ایآ (3

 استا صیقاب  تشخ ،یخدمات یبه کاربر ازمندین

 هااایگروه موقعیاات بناادیپهنه با یشهر خدمات به یدسترس بندیپهنه میان ایآ (4

 بستگی وجود دارداهم یاقتصادیاجتماع

 است:  ریز شرحبه  پژوهش یهاهیفرضو اهدا  مطرح شده،  هااساس پرسش بر

 خاادمات بااه تریکم دسترسی، شهر یحاشیه در واقع هایمحله رسدمی نظر به (1

 . دارند خدمات به یترشبی دسترسی شهر مرکزی هایمحله مقاب  در و دارند

 شااهر از یخاصاا یهااابخااشدر  ریپذبیآس یاجتماع یهاگروه رسدیمنظر  به (2

 .دارند قرار

 ،یبااه خاادمات شااهر یازمناادین نیتاارشیباا یدارا یهاااگروه رساادیم نظر به (3

 به خدمات دارند.  یترکم یدسترس

 تیوضااع شاااخص بااا خاادمات بااه یدسترساا زانیاام شاااخص رسدیم نظر به (4

 بااا یدسترساا شاااخص  نیب نیاست. در ا یبستگی قوهم یمناطق دارا یاقتصادیاجتماع

 .دارد را بستگیهم نیترشیب سواد و اشتغال مهاجربودن، رینظ ییهاشاخص

 

 ینظر یها و مباندگاهید م،یمفاه. 5

 یشهر خدمات. 1-5

 خاادمات و کاالهااا آن قیااطر از که است یتیحما یهانظا  واقع در یشهر خدمات

خاادمات  ة(. دو عملکاارد عمااد75: 1390و همکاااران،  ی)وارث شوندیم ارائه عمو  یبرا

 یزناادگ یطاایمح سااتیز تیاادیساااکنان و حداا  ک یخدمات باارا نیأمت  یشهر یعموم

 عنااوان بااه یاقتصاااد منظر از یشهر خدمات. (Tsou, et al. 2005: 426) است یشهر
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 ،1مشااتر  ةعرضاا ،یعمااوم یکاالهااا یژگاایو. شااوندیم گرفتااه نظر در یعموم یکاالها

 گاارید عبااارت بااه(. 2007:20 آمر ) ستا هاآن 3نبودنیاختصاص و 2کردنمحرو  رقاب یغ

 جملااه از کاهااد ینم گااریافراد د یبرا هاآن یموجود از شخص کی توسط هاآن مصر 

و  یو ... را نااا  برد)ربااان ینشااانآتش س،یپل ،یآموزش مراکز ها،پار  توان یم کاالها نیا

 یارزان از سااو یلاایخ ایااو  گااانیرا معمااول طااور بااه کاالهااا نیا(. 106: 1390 انپور،یک

 کااه یخاادمات تیاابه لحااام ماه یگاه. ردیگیمشهروندان قرار  اریدر اخت یشهر تیریمد

 یباارا آن نیتأم بنابراین ند یها برآآن نیتأم ةاز عهد توانندینم ییدارند، شهروندان به تنها

 یاز سااو دیاااساات کااه با یابرنامهو  کار وساز  ازمندین هستند، ساکن شهر در که یافراد

 (. 16-17: 1390پور،  ییحیو  ی)هاشم شود یدهسازمان یشهر تیریمد

 منااافع به ییگوپاسخ با که است یمؤثراز جمله عوام   یخدمات شهر انیم نیا در

مندعاات  شیافاازا ،هد  به طورخاص یهاگروه عا ، طور به یاجتماع مختلف یهاگروه

 را ییفضااا و یاجتماااع عاادالت ابعاااد تواندیم هابا توجه به استحقاق نیچنو هم یعموم

: 1391 همکاااران، و نژادیحاااتم  68: 1389 همکاااران، و انیاا)ذاکر تر برقرار کندعادالنه

 یازهاااین یگااوجااواب ،یخاادمات یهااایانتخاااب کاربر اریاامع حاضر، پژوهش در(. 43

انتخاااب  ریااز یهایکاربرمنظور  نیبدکه  ستهاهمحل سطح در انساکن یروزانه و هدتگ

 :اندشده

 (دبستان و)کودکستان  یآموزش ▪

 (یامحله)بوستان  یحیتدر ▪

 )مساجد( یمذهب ▪

 بااه ییگوپاسااخجهاات  ازیمورد ن یهایذکر شده در باال از جمله کاربر یهایکاربر

 در یاگونااهبه دیاابا هااایکاربر نیااهستند. ا یمسکون یواحدها یروزانه و هدتگ یازهاین

 ایاا یعمااوم نقاا  و حماا  از اسااتداده بااه ازیاان باادون و یروادهیااپ بااا که باشند دسترس

 یدر برقاارار هااایکاربر نیااا یمکااان تیاا. بهبود موقعافتیدست  هابتوان به آن ،یشخص

 و یلطداا )شااد خواهااد واقااع مااؤثر اریبساا یدر مناااطق مختلااف شااهر ییعاادالت فضااا

رفاااه و  عیااتوز ةخدمات بر نحااو نیا ییفضا عیتوز ،بهتر انی(. به ب135:2009 ،یکوهسار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Joint supply  2. Non-rejectability  3. Non-excludability 
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 .است مؤثر اریشهروندان بس نیب تسالم
 

 یشهر خدمات پراکنش. 2-5

اسااتداده از فضااا بااه منظااور حداا   ،یشااهر یزیربرنامه در عوام  نیترمهم از یکی

 بااه شااهری ریاازاناخیاار، توجااه برنامااه ةتناسب، تعادل و توازن در شهر است. در دو ده

 کردنشهری جلب شده اساات کااه قادرنااد بااا نزدیااک توسعة الگوهای از دسته آن سوی

و همکاااران،  ی)ساالطاناز حجم تقاضا برای ساادر بکاهنااد  یکدیگر، به فعالیت هایکانون

 یشااهر خاادمات عیااتوز یچگااونگ مورد در یقیعم هایبررسی است الز . (2-1: 1391

(. 46: 1388 ،یعباساا )ردیااصااورت گ هایکاست شناخت منظور به شهر مختلف مناطق در

 شااهر، سااطح در یعاادالتیب ییفضااا یالگااو ییخدمات و شناسااا عیتوز زانیم یبا بررس

آن را  نااده،یآ یهااایزیااربرنامااه در و نمااود نییتع را مختلف هایهمحل تیوضع توانیم

(. 3: 1390 رسااتمی، و پااورداداش )داد قاارار هااایمااال  عماا  جهاات کاااهش نااابرابر

 هااایناایگزییجاادا تیااتقو و جااادیا در خااود انکااار رقاباا یغ نقااش  یاادل به شهرسازان

تاار میااان الز  برای ایجاد هماهنگی باایش ةزمین باید(، 71: 1387نژاد و همکاران، ی)حاتم

محیط کالبدی و محیط اجتماعی، یعنی تعادل در روابط انسااان و محاایط را فااراهم کننااد 

 (.117: 1387)کشاورزی، 
 

 1ییفضا رفاه یتئور. 3-5

پااراکنش  ةنحااو و یاجتماااع عدالت بر و است متمرکز یزندگ تیدیک بر یتئور نیا

 چااه»در عبااارت  یرفاه به طور کل دگاهید یدیکل هایه. کلمدارد دیتأک ییآن از ابعاد فضا

 یکساا چااه. شااود یماا خالصااه 2،«کند یم افتیدر چگونه و کجا در را یزیچ چه ،یکس

 یهاااگروه در شااانیهایژگیو اساس بر که یبررس مورد ةمحدود تیجمع بهمتعلق است 

 بعااد بااه مربااوط کجااا خاادمات، و کاال به مربوط یزیچ چه. شوندیم یبندطبقه مختلف

اساات و شااام  تداااوت  گاارید یبه جا ییبودن رفاه از جامتداوت دهندةنشان که ییفضا

چااون هاام یترعیوساا یاجتماااع ندیچگونه مربوط  به فرآ وشود یبه خدمات م یدسترس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Spatial Welfare Theory   2. who gets what where and how 
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(. 17:2007 آماار،) شااودیم دهااد، یم قرار ریتأثکه رفاه را تحت  یو اقتصاد یاسینظا  س

 .نمود خالصه توانیم ریز نمودار در یشهر خدمات یبرا را یتئور نیا
 

 یشهر خدمات در ییفضا رفاه مدل

 
(Amer, 2007: 26) 

 

  یدسترس. 4-5

 اساات گاارید مکااان بااه مکااان کیاا ینسااب مجاااورت و یکینزد یمعنا به یدسترس

بااه مدهااو  کاااهش  یدسترساا تر،گسااترده یدیتعر در(. 230:2011 ،یلیاسماع و یسلطان)

 ةفاصاال نیتاارشهروندان در کوتاااه یعنی ،و خدمات است یمح  زندگ میان یمکان ةفاصل

اماار بااه  نیااداشته باشند. توجااه بااه ا یدسترس یعموم التی( به تسهیی)فضا یزمانیمکان

 ،یحاایذب و)رهنمااا  سازدیمرا در سطح مناطق مختلف برقرار  ییعدالت فضا یعیطور طب

 در رونیااا از اساات  دهیااچیپ و مشک  اغلب یدسترس زانیم از یمدهوم افتنی(. 7: 1390

 ریمحاسبه و تدساا یبه راحت را هاآن یدسترس زانیکه بتوان م ییاز برآوردها هایزیربرنامه

 (.46: 1388کنند )مصاحب و همکاران، ینمود، استداده م

 کیاا هاار رونیا از است  یبررس قاب  گوناگون یهاجنبه از یدسترس تیقابل مدهو 

 میااان نیااانااد. در انموده یمعرفاا یدسترس نییتع یرا برا یخاص یهامؤلده ،هاپژوهش از

ارائااه  Ritsema van Eck و   Geursتوسااط  یدسترساا یهامؤلدهاز  یبندطبقه نیبهتر

«چگونه»زمینة اجتماعی 

شرایط اجتماعی سیاسی

شرایط اقتصادی

«چه چیزی»عرضة 

مهیا نمودن خدمات برای 
اعضای اجتماع

«کجا»توزیع 

کارآمدی

عدالت

«چه کسی»تقاضا 

تقاضای مؤثر

شاخص های نیاز

Formatted: Font: (Default) Adobe Arabic



 1394تابستان نهمشماره سو سال                     

 

  8 

زمااان  نقاا ، و حم  فضا، ةمؤلد چهاراز ارتباط متقاب   یاساس دسترس نیشده است. بر ا

 (.33-32: 2007 آمر،) شودیم جهیو فرد نت
 

 یدسترس برآورد یهاروش. 5-5

 یمعرفاا یباارآورد دسترساا یهااااز روش یمتداااوت یهایبنددسااته گاارانپژوهش

 :کندیم یمعرف را یدسترس برآورد یبرا یکل روش شش ریاند. جدول زنموده
 

 یدسترس برآورد یهاروش: 1جدول 
 یبررس مورد یهامؤلده حیتوض یدسترس برآورد روش

واحد  یمحتو روش
 (Container)پژوهشی

 - محدوده کی درون یخدمات یواحدها تعداد

 مسافت ةساد روش
(Simple Distance) 

 ییفضا ةمؤلد فضا در نقطه دو نیب میمستق خط ةفاصل

 یتجمع فرصت روش
(Cumulative 

opportunity) 

 مسااافت ای زمان در که یابالقوه یهافرصت تعداد
 .افتی دست هاآن به توانیم مشخص

 و نق وحم  یهامؤلده
 ییفضا

 مرکب روش
(Composite) 

 نیااامتقاب  هستند کااه  ةرابط یدارا هم با مکان دو
 مثاا ) هاآن کشش یروین با میمستق طور به ارتباط
( و بااه طااور معکااوس بااا یواحااد خاادمات ةانااداز

 .است ارتباط در گریکدیها از آن ةمجذور فاصل

 و نق وحم  یهامؤلده
 ییفضا

 ییفضایزمان یکردهایرو
(time-space 

approaches) 

 موانااع گاارفتن نظاار در وجااود بااا که ییهافرصت
بااه عنااوان  باشااند، یابیدست قاب  ییفضا و یزمان

 .شوندیمدر نظر گرفته  یدسترس زانیم
 یدسترس یهامؤلده یتمام

 مبنا مندعت کردیرو
(Utility-based 

approaches) 

 تیانتخاااب فرصاات باار اساااس جااذاب احتمااال
افااراد و  یاقتصاااد-یاجتماااع یهایژگیفرصت، و

 .شودیم محاسبه هاآن حاتیترج
 یدسترس یهامؤلده یتمام

 (Amer, 2007: 34-38: )منبع

 از،یاامااورد ن یهاااداده یآورجمع یسخت علت به آخر روش دو هاروش نیا نیب در

 اساات داشااته کاااربرد محاادود پژوهشاای مناااطق در تنها و گرفته قرار استداده مورد ترکم
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 ،3ساادر ةناایهز کردنحااداق  ،2جاذبااه یکلاا روش چهااار. 1(1998 ن،یانساال و تااالن)

 نیاایتع یهاااروش نیرا به عنااوان پرکاااربردتر 5و حداق  فاصله 4دسترس در یهافرصت

 ةناایهز کردنحااداق  و فاصااله حااداق  روش دو. اناادکرده یمعرف هایکاربر به یدسترس

. اساات داشااته یتاارشیب کاربرد ها،آن ریتدس و داده یآورجمع بودن ترساده علت به سدر

 پااس رد یااگیم نظاار در را مااوارد یتمااام مسافت متوسط سدر، ةنیهز کردنحداق  روش

 بااه توجااه باادون افااراد کااه کناادیم فاار  و گرفتااه نظر در تیکل کی عنوان به را شهر

-کیاانزد افراد که کندیم فر  فاصله حداق  روش. کنندیم سدر یکاربر هر به مسافت

فواصاا  بااه  یتمااام نیفاصااله باا نیترکم ،روش نیکنند. در ایرا انتخاب م یکاربر نیتر

 ،ییفضااامربااوط بااه عاادالت  یهاشود. در بحثیانتخاب م یبرآورد دسترس اریعنوان مع

 رو نیاااز ا  ها اسااتبااه فرصاات دنیرس یبرا یطوالن یهد  به حداق  رساندن سدرها

خواهااد  یادتریاات کاااربرد زبااه خاادما یعدالت در دسترس یروش در مباحث بررس نیا

 داشت.  

 

 ییفضا عدالت. 6-5

 عاادالت چااونهم یمیمداااه و است یبررس قاب  مختلف یمنظرها از عدالت مدهو 

 و یغدوری)اساات مدهااو  نیااا بودن یبعد چند از متأثر زین...  و ییفضا عدالت ،یاجتماع

 یطرفاایب و انصااا  تیاارعا عنااوان بااه یکلاا صورت به عدالت(. 142: 1387 همکاران،

 را یاجتماااع عاادالت ،یهااارو دیااوید(. 2004 سااوآنز، و سونونیاست)است شده فیتعر

(. 143: 1387 همکاااران، و یغدااوری) کناادیم فیااتعر عادالنااه قیااطر از عادالنااه عیتوز

 بااه منصاادانه یدسترساا در داریااپا جوامااع اهاادا  نیتاارمهاام از یکاای یاجتماع عدالت

 نیااا(. 230:2011 ،یلیاسماع و یسلطان) شودیم فیتعر شتیمع  یوسا و منابع آموزش،

)رهنما، کناادیم برقاارار یشهر مناطق سطح در را ییفضا عدالت ألةمس یعیطب طور به امر

 نااژاد، ت،یجنساا بااه توجااه بدون خدمات به یدسترس عنوان به ییفضا عدالت(. 7: 1390

 .شودیم فیتعر...  و مذهب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Talen & Anselin, 1998  2. Gravity 3. Minimizing Travel Cost 
4. Covering Objectives    5. Minimum Distance  
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 همااه بااه و لیاقاات گونااهچیهاا تینادرست از عدالت، عد  رعا یهابرداشت از یکی
 صااورت نیااا بااه عاادالت و یتساو ةرابط. است کردننگاه چشم کی به کس همه و زیچ

 عاادالت یقاایحق یمعنااا. کرد تیرعا را یتساو ،یمساو یهااستحقاق یبرا دیبا که است
 عاادالت از فیااتعر پس  شایستگی او است یاندازه به کسی هر حق کردنعطا ،یاجتماع
 (.69: 1352 ،ی)مطهر است هاتیاولو و هاحقوق به وابسته

 تیاااهم زانیااربرنامااه انیاام در ریاخ یهاسال در که است یمباحث از ییفضا عدالت
 تنهااا تااوانینم را یعدالتیب(. 171: 1390 ،یرستم و پور)داداش  استکرده  دایپ یاژهیو

 یادیاابن و یاساس بعد کی فضا که چرا دانست  یاقتصاد یهاینابرابر سنجش به محدود
 و پااور)داداششااودیم یجااار فضا در یاجتماع عدالت واقع در و است یانسان ةجامع در

را بااا هاام ماارتبط  1فضااا و یاجتماع عدالت مدهو  دو ییفضا عدالت(. 2: 1390 رستمی،
 ةدهنااد انعکاااس هاام کااه است یانسان جوامع مهم ابعاد از یکی فضا یابیکند. سازمانیم

 در. دهاادیماا قاارار ریتااأث تحاات را یاجتماع ارتباطات هم و است یاجتماع یهاتیواقع
 و کاانش  یااتحل نیبنااابرا شااود یم انیاانما فضااا در یعاادالتیب هاام و عدالت هم جهینت

 ا،یپاادیکیو) اساات یضرور ،یاجتماع یعدالتیب فهم یبرا جامعه و فضا نیب یهاواکنش
 اساات یاجتماااع عدالت مورد در قبلی هاینظر گسترش ،ییفضا عدالت از بحث(. 2011

 گرفتااه صااورت ییفضااا عاادالت از یمختلداا فیتعااار یاجتماااع عاادالت چااونهاام و
 ،بیااان شااد همکااارانو  تسوکه توسط  یاساده فیتعر(. 233: 1384 ویلر، و)بیتلی است
 .(420:2011 همکاران، و تسو) است انگرپژوهش ترشیب قبول مورد

 .«شوند دهید چشم کی با دیبا هاآن یزندگ مکان به توجه بدون انتما  ساکن»
 ریاابااه قاارار ز عاادالت فیااتعر در انگاارپژوهشمختلف مورد توجااه  یهاسرفص 

 است:
 و درآمااد ایاا تیاامل پوساات، رناا ، نژاد، به توجه)عد   موارد ةهم ه،عادالن رفتار •

 منابع صیتخص در( یزندگ مکان به توجه عد 
هااا و تیاااولو بااه توجااه بااا منااابع به افراد کسانی ی)دسترس منابع ةعادالن عیتوز •

 (ازهاین
 .ییفضا عدالت یارهایمع نیترمهم از یشهر یعموم خدمات به یدسترس •

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Space 
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 خدمات ةعادالن پراکنش باب در مختلف یهادگاهید. 7-5

 مطاارح خاادمات ةعادالناا پااراکنش و عیتوز ةنحو باب در دگاهید چهار یکل طور به

 یشود که بااه معنااایم فیتعر 1یتساو مدهو  با عادالنه عیتوز اول دگاهید در. است شده

 تیااقابل ،یاقتصااادیاجتماع تیاز منااافع باادون توجااه بااه وضااع یسااهم مساااو افتیدر

 بااه توجااه باادون ساااکنان دگاهیااد نیا درافراد است. در واقع  اقیو اشت هانهیپرداخت هز

 عیااتوز دو ، دگاهیااد در. داشت خواهند خدمات و امکانات از یمساو یسهم شانیازهاین

شااود. یم ادیاا زین 3یبه عنوان جبران دگاهید نی. از اردیگیصورت م 2ازین اساس بر عادالنه

کننااد. باار یماا ادیاا هااایبراباار نابرابرریاز آن به عنوان درمان غ زین انگراز پژوهش یبعض

خواهنااد نمااود. در واقااع در  افااتیدر یترشیمحرو  سهم ب انساکن کرد،یرو نیاساس ا

 دگاهیاااساات. د یاقتصااادیاجتماع هایهطبق نیدر ب هایهد  کاهش نابرابر کردیرو نیا

باار اساااس  عیاامتداوت از توز ،بر اساس تقاضا عیاست. توز 4بر اساس تقاضا عیسو ، توز

بااه ندااع  دیااها باکتابخانااه تیااتقاضااا، موقع دگاهیاابه عنااوان مثااال براساااس د  است ازین

 دگاهیاااساات. د تاارشیباا هالااهمح نیااهااا در اچون استداده از آن  تر باشدمرفه هایهمحل

مهاام  اریمع ،خدمات ةنیهز دگاهید نیاست که در ا 5بر اساس ضوابط بازار عیچهار ، توز

خاااص  اناستداده ساااکن زانیبر اساس م عیعدالت در توز دگاه،ید نیاست. در ا عیدر توز

باار اساااس  عیااتوز دگاهیااد نیااشااود. در ایم دهیها( سنجآن نکردنهیهز زانیم جهی)در نت

( نیزماا ةناایهز زانیاا)بااه عنااوان مثااال م نهیو بر اساس حداق  هز یپرداخت اتیمال زانیم

با هم در نظاار گرفتااه  ییدو مدهو  عدالت و کارا دگاهید نی. در واقع در اردیگیصورت م

و هاام باار اساااس  ییرا هم بر اساس کااارا عیبتوان توز کهتر احتمال دارد اما کم  شودیم

 داد.  قرارمحور  ازین کردیرو

 :داندیم هادگاهید ریسا از بهتر  یدل دو به را ازین اساس بر عیتوز دگاهید تالن

 باار تیااجمع ازیاان نیاایتع امااا است  ینسب ما فیتعر اساس بر ازین مدهو  اگرچه. 1

 معتباار آن  یقاباا  انجااا  اساات و نتااا یبه راحت آن یاقتصادیاجتماع یهایژگیو اساس

 بااازار ضااوابط و تقاضا دگاهید دو اساس بر عدالت نییتع دگاه،ید نیا خال  بر اما است 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Equality   2. Need             3. Compensatory 
4. Demand   5. Market Criteria  
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 .بود خواهد مشک  زین آن  ینتا ریتدس و دارد یعیوس یهاداده به ازین

 یاقتصااادیاجتماع تیعدالت بدون در نظاار گاارفتن وضااع نییتع ،ی. از بعد فلسد2

 یاجتماااع هایهطبقاا یدسترساا تیاادیها را به ما نشان خواهد داد و کفرصت تیدیتنها ک

 نخواهد نمود.   یموجود را بررس
 

 فضایی عدالت از مختلف تفسیرهای: 2جدول 

 نتای  تدسیر داده به نیاز تعریف دیدگاه

 ساده بسیار محدود خدمات از استداده در افراد همة مساوی سهم تساوی

 ساده متوسط خدمات از استداده در محرو  ساکنان تربیش سهم نیاز

 مشک  زیاد خدمات از استداده در واقعی تقاضای با ساکنان تربیش سهم تقاضا

 از اسااتداده در باااالتری سااهم تاار،باایش پرداخاات بااا ساکنان بازار

 .دارند خدمات

 مشک  زیاد

 (Talen, 1998: 24) مطالب اساس بر نگارنده: منبع

 

 یعموم خدمات به ساکنان یازمندین اریمع. 8-5

 ییفضااا عدالت  یتحل یاصل یهامؤلده از یکی خدمات، یةته یبرا بالقوه ازین زانیم

 ایااآ کااه است نیا ازین اریمع با ارتباط در یاصل پرسش. است خدمات تدار  و عیتوز در

 ایااآ کااهنیا و اناادشااده عیااتوز ییفضااا و یانسااان یازهاااین بااه توجااه با یشهر خدمات

 بااه جااواب هستندا تیمحروم دچار یی(فضا بعد در برخوردارعد  )ریپذبیآس یهاگروه

 زانیااربرنامااه بااه و کندیم کمک شهرها درون عدالت از ما ییفضا در  به هاپرسش نیا

ساااکنان  ازیااخدمات بر اساااس ن عیدهد. در توزیانجا  شده را م هایاقدا  یابیامکان ارز

 ،یساان یهااارابطااه گروه نیاادر نظاار گرفاات. در ا یو عمااوم ژهیو ازیتوان دو سطح نیم

و  طیماارتبط بااا شاارا یارهااایخدمات و مع کی ةژیو ازین ةکنند نییرا به عنوان تع یجنس

توان در نظاار گرفاات )داداش یم یکاربر کی یعموم یازهایرا به عنوان ن یزندگ تیدیک

 یاقتصااادیاجتماع تیاز وضااع انگااراز پژوهش یاری(. بساا178: 1390 ،یپااور و رسااتم

 اند. خدمات استداده کرده یهایها به کاربرآن ازین نییتع یبرا انساکن
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 هااایپژوهشدشااوار اساات.  اریبساا یکار ،خانوار یاقتصادیاجتماع تیوضع نییتع

صااورت گرفتااه اساات.  ت،یوضااع نیمشتر  از ا فیتعر کیبه  دنیدر جهت رس یادیز

مااورد ارائااه داد  نیااقبااول عامااه در ا قاب و  یکل فیتعر کیتوان یمشخص است که نم

(Marks, et al. 2000: 10) .ییارهااایمع جملااه از ی،برخااوردار عااد  و یریپااذبیآس 

 یاجتماعیاقتصاااد تیوضااع نیاایتع جهاات هاااآن از یادیااز هااایپژوهش کااه هسااتند

درآمااد،  یهاشاااخص ،نگارنااده یهااایبررساا یطاا. انداستداده نموده پژوهشی یواحدها

خااانوار،  تیوضااع ،یجساام یوجااود ناااتوان ت،یاااقل یهاشدن در گروهمهاجربودن، واقع

مااورد  یهاشاااخص نیتاارمحاا  سااکونت از مهم تیااسااالمت و موقع تیوضع ،یکاریب

مختلااف اساات کااه عااالوه باار  هااایدر پژوهش یعااد  برخااوردار نییاستداده جهت تع

 ت،یااجمع یجااوان ریاانظ ییارهااایاز مع انگاارپژوهش  یعااد  برخااوردار یارهااایمع

 اند. استداده نموده یریپذبیآس یو ... جهت معرف تیمعلول ت،یجمع یخوردگسال

 

 مبنا بلوک لیتحل. 9-5

 از میخانوارهااا ممکاان اساات بااه صااورت مسااتق یاقتصااادیاجتماع تیموقع نییتع

 یامنطقااه یهااایژگاایو قیطر از میرمستقیغ صورت به ای یمسکون یواحدها هایویژگی

 در(. 24:2000 همکاااران، و مااار ) ردیااکنااد، صااورت گ یماا یکه خانوار در آن زناادگ

 آن یآورجمااع و باشااد نداشااته وجااود یساختمان یواحدها سطح در اطالعات کهیزمان

 نمااود اسااتداده مناااطق رینظ باالتر سطوح یهاداده از توانیم رد،ینگ صورت یآسان به زین

 آن باار روش نیااا فاار . داد عمومیاات خااانوار چونهم ترکوچک یواحدها به را آن و

روش  نیاادر کنااار هاام دارنااد. در ا یبه زناادگ  یمشابه تما یهایژگیو با افراد که است

 زده  نیدر سااطح باااالتر تخماا هاااویژگی نیانگیااخااانوار باار اساااس م یاجتماع تیموقع

 (. 3: 2003 ،یفولشود )یم

 تیااقابل یابیااارز منظااور بااه افتااهی توسااعه یشااهر یزیااربرنامااه یهااامدل ترشیب

 بااا شااهر ةمحاادود نظااا  نیااا در. اناادشده یسازادهیپ یبندزون نظا  اساس بر ،یدسترس

 گااردد یم میتقس مختلف یهازون به زون، هر ةپهن در هاویژگی یةکل بودن کسانی فر 
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 نیااا تیااموقع یابیااارز و هااازون مراکااز اتصااال قیطر از هانزو نیب یمکان تعام  سپس

 مبنااا، زون یمکااان یهااامدل بیمعا جمله ازکه  شودیم محاسبه گریکدی به نسبت مراکز

 یعملکاارد اسیاامق تنااوع هااا،تیاافعال تنااوع مختلااف، یهااایکاربر روابط به توجه عد 

و همکاااران،  یطااالع  48: 1388)مصاااحب و همکاااران، است هازون داخ  در هاتیفعال

 ریهااا و تدسااداده  یااتحل یزون مبنا باعااث سااادگ یها(. البته استداده از مدل442: 1388

 صااورت هااایپژوهش تاارشیباا ،ذکر شده یهاتیمحدود وجود با. شد خواهد آن  ینتا

 اند. داده قرار یدسترس یابیارز یمبنا را نظا  نیا گرفته

 

 ینظر یمبان یبندجمع. 10-5

 هاام باار در عواماا  نیتااریاصاال جمله از یشهر خدمات یهایکاربر به توجه عد 

 عیااتوز خصااوص در یزیااربرنامااه به توجه نیبنابرا است  مناطق تیجمع توازن خوردن

 بلکااه  دارد باار در را شااهر یباارا ییفضااا عاادالت تحقااق تنها نه یشهر خدمات ةعادالن

و  ی)وارثاا دیاانما یریجلااوگ مناااطق نیباا در خدمات ینابرابر و شکا  بروز از تواندیم

 افااراد یزناادگ تیدیک باشد، ترعادالنه عیتوز چه هر گرید انی(. به ب104: 1386همکاران، 

 عاادالت زانیاام ،یریااگاناادازه مختلااف یارهایمع نیب از. رفت خواهد تعادل یسو به زین

 همکاااران، و تسااو) اساات بااوده توجااه مااورد همااه از تاارشیب یدسترس اریمعو  ییفضا

 ردیااگیم قاارار یبررس مورد یدسترس یهاشاخص اساس بر ییفضا عدالت(. 426:2005

 لاازو  دارنااد، اذعان آن بر هاپژوهش ترشیب که چهآن(. 230:2011 ،یلیاسماع و یسلطان)

 یاجتماااع یهاااگروه یدسترساا یبررساا کنااار در خاادمات بااه یدسترس زمانهم یبررس

 خدمات است.  نیعد  برخوردار به ا و ریپذبیآس یهاگروه ژهیوبه

 

 پژوهش ةنیشیپ. 6

 و یخاادمات یهااایکاربر یریااقرارگ مح  نیب ارتباط ةنیزم در یمختلد هایپژوهش

 هاااپژوهش نیااا از یاریخانوارها صورت گرفته است. بساا یاقتصادیاجتماع یهایژگیو

 هااا،شهرستان و شهرها ،یشهر هایهمحل مختلف سطوح در گرفته صورت یهایبررس با
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 یحااال در نیااا و کنناادیم اثبااات را یشااهر خدمات مکان و عوام  نیا نیب مثبت ارتباط

 نیااا نیباا ارتباااط واقع در. کنندیم اثبات را امر نیا خال  یگرید هایپژوهش که است

 نیااا در یکل ةقاعد کی و است متداوت گرید مکان به یمکان از یشهر خدمات و عوام 

 .ندارد وجود باره

 زبااان بااه کااه یشهر خدمات ییفضا عیتوز یبررس با مرتبط هایپژوهش ترشیب در

 ینااواح و مناااطق چااونهم یرساام یهامحاادوده اساات، گرفتااه صااورت تاکنون یفارس

 نیباا نیااا در. اساات شااده گرفتااه نظاار در وهشاای ی پژهامحدوده عنوان به هایشهردار

  و یعاادد یتاکسااونوم ،یآنتروپاا بیضاار س،یمااور شاااخص مانند  یرا یکم یهاروش

 ییماارتبط بااا آمااار فضااا یهاروش و است داشته را استداده نیترشیب بستگیهم بیضر

 اریاامع اساااس باار یدسترساا زانیم نییتع جهت انیم نیتر مورد توجه بوده است. در اکم

 باار یدسترساا ریاانظ ییارهایمع و است شده عم ( مطالعه مورد واحد هر در)تعداد  سرانه

 تنهااا یفارساا هااایپژوهش ترشیب در. است شده واقع غدلت مورد یابانیخ ةشبک اساس

  توجاااه ماااورد تیاااجمع اریااامع باااا خااادمات باااه یدسترسااا ةدوطرفااا ةرابطااا

 یاقتصااادیاجتماع یهاااگروه پااراکنش ةنحااو بااا یدسترساا ارتباااط یبررس و است بوده

 تر بوده است. و برخوردار( کم ریپذبیآس تی)جمع

 اند:شده انیب یفارس هایپژوهش در موارد ریسا از شیب ریز  ینتا

 زمان گذر در رانیا یها در شهرهاها و عد  تعادلینابرابر شدن ترشیب •

 یشهر مناطق در تیجمع و خدمات به یدسترس نیب توازن عد  •

 خدمات به فیضع یهاتر گروهنییپا یدسترس •

 و حومه شهرها  یاهیحاش هایهها در محلینابرابر شدن ترشیب •

 تهران(  یدر مراکز شهرها )به استثنا فیاقشار ضع یریقرارگ •

 زبااان بااه کااه یشهر خدمات ییفضا عیتوز یبررس با مرتبط هایپژوهش ترشیب در

 هاهو محلاا یآمااار یهابلو  چونهم یرسم یهامحدوده است، گرفته صورت یسیانگل

 ییفضااا و یآمااار یهاااروش. اساات شااده گرفته نظر در پژوهشی یهابه عنوان محدوده

  ازگااران پژوهش نیباا نیااا در. اساات داشااته هاااپژوهش نیااا در را اسااتداده نیتاارشیباا
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 ،یبررساا مااورد یفارساا هایپژوهش برخال اند و  استداده نموده ییآمار فضا یهاروش

 اسااتداده یدسترساا زانیاام نیاایتع جهت شبکه  یتحل از یسیانگل هایپژوهش ترشیب در

 نیااا تاارشیدر باا یاقتصااادیاجتماع یهااایژگیو بااه توجااه لاازو  نیچنااهم است  شده

 یهااااریاامع بااا یدسترساا اریاامع ةساایمقا یجاهباا و اساات شده داده صیتشخها پژوهش

  قاارار سااهیمااورد مقا یاقتصااادیاجتماع یهاااگروه تیوضااع بااا ارهااایمع نیااا ،یتاایجمع

 جهاات یبرخااوردار عد  و یریپذبیآس یهاشاخص از هاپژوهش نیا ترشیاند. بگرفته

 اند. استداده کرده یاقتصادیاجتماع یهاگروه نییتع

 کیااانااد. در واقااع از نکاارده یمعرفاا ینااابرابر یبرا یخاص یالگو ها،پژوهش نیا 

 عمااده در تیااقوم و نیزماا مااتیق چااون ییارهااایمع انااد.گدتااه سخن الگویب یعدالتیب

  دهنااده حیتوضاا یارهااایمع نیتاارمهااماصاا   عنااوان بااه ییکااایآمر و ییاروپااا یشهرها

 و ییایآساا یشهرها در ترشیب که یهاپژوهش نیاز ا یاما بعض  اندشده یمعرف یدسترس

 ،تاار برخااوردارکاام یهااند که گروهداشته اذعان امر نیا بر است، گرفته صورت ییقایآفر

 دارند.  یمراکز درمان رینظ یخدمات یواحدها یکیدر نزد یریبه قرارگ  یتما ترشیب

 

 هاداده لیتحل روش. 7

 حیخاادمات توضاا ةکه از پراکنش عادالن یمختلد یکردهایتوجه به رو با نیاز ا شیپ

انتخاااب   یااو تحل یمبنااا جهاات بررساا ازیعدالت ن کردیداده شد، در پژوهش حاضر رو

 عیاابااه آن خاادمات توز انساااکن ازیاابا توجه به ن دیخدمات با دگاه،ید نیشده است. در ا

بااا توجااه  انساااکن یدسترس ةسیمقا قیپراکنش عادالنه خدمات از طر دیبا رونیاز ا  شود

 روش انتخاااب جهاات انگاارپژوهش. ردیااقاارار گ سااهیمورد مقا ،ها به خدماتآن ازیبه ن

 قاارار مدنظر را ریتدس یسادگ و داده به ازین پژوهش، هد  با آن تناسب یدسترس برآورد

دو روش بااه حااداق   ةلیوس هدر پژوهش حاضر ب یدسترس برآورداساس  نیاند. بر اداده

 سدر صورت خواهد گرفت.  نهیرساندن مسافت و هز

 نظااا  و یآمااار یافزارهاااناار  یهاااتیااقابل از اطالعااات  یتحل و هیتجز بخش در

 از شااده یآورجمااع یهاااداده  یااتحل منظور به. شد خواهد استداده ییایجغراف اطالعات
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و  یپیشاارفته آمااار یافزارهاااموجااود در ناار  1فضااایی بستگیهم و یاسهیمقا یهاروش

هاام  یرو ،یموضااوع یهااانقشااه دیااو به منظااور تول ییاینظا  اطالعات جغراف نیچنهم

اطالعااات  ینظااا  هااا یهااا تیااشاابکه از قابل  یااو تحل میحاار زیهااا، آنااالنقشه یگذار

در  یموضااوع یهااانقشااه دیااتول و هاااداده  یااتحل ندیاستداده خواهد شد. فرآ ییایجغراف

صورت خواهد گرفاات.  ArcGISو  SuperDecisions, GeoDa، SPSS یافزارهانر 

 Networkو  Spatial Statistics یتمرکز ما اسااتداده از ابزارهااا ArcGIS افزاردر نر 

Analyst یداریااد ةساایبهتر اطالعات حاصله و امکان مقا شیخواهد بود و به منظور نما 

 استداده خواهد شد. 2کروپلت یهااطالعات از نقشه

 

 پژوهش یهاشاخص و رهایمتغ یمعرف. 8

  ازین ةتعیین کنند متغیرهای. 1-8

و  ژهیااو یارهااایمع بااه دو دسااته ،اندانتخاااب شااده ازیاان نییکه جهت تع ییارهایمع

ساان گااروه اسااتداده  قیاااز طر یکاااربر کیاا ةژیو یازهایشوند. نیم یبندمیتقس یعموم

عااد   اریاادو مع بیااترک قیاااز طر یعموم یارهایشود و معیم نییتع یکننده از آن کاربر

هااا جهاات از پژوهش یاریدر بس اریدو مع نیشود. ایم نییتع یریپذبیو آس یبرخوردار

اسااتداده شااده اساات.  پژوهشی یواحدها ازین نییو تع یاقتصادیاجتماع تیوضع ةسیمقا

و  یباار عااد  برخااوردار رگااذاریثأمسااتق  ت یرهااایمتغ نیاایدر پژوهش حاضر پس از تع

ها با توجه به وجااود اطالعااات در مربوط به آن یهاوابسته( شاخص ری)متغ یریپذبیآس

 ریااز یها( انتخاااب شااده اساات. جاادول1385سال  یسرشمار یدسترس )اقال  اطالعات

 نیاایتع یها( و شاااخصژهیااو ازیاا)ن خدمات نیخاص استداده کننده از ا یسن یهاگروه

 ( را ارائه کرده است. یعموم ازی)ن یعد  برخوردار/ریپذبیکننده آس

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Spatial correlation 
شود، به منظور نمایش نرخ، درصااد یااا نساابت که گاهی نقشه با رن  مدرج نیز خوانده می Choroplethنقشه  .2

 مااانتی و زیگلاار،رود )چون مناطق سرشماری، شهرستان، استان و ... به کااار مااییک پدیده در مناطق جغرافیایی هم
70:2006). 
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 خدمات از کننده استفاده یسن خاص یهاگروه: 3جدول 

 ژهیو ازین کننده نییتع یسن گروه یخدمات یکاربر
 ساله 0-4 یسن گروه تیجمع کودکستان
 ساله 5-9 یسن گروه تیجمع دبستان

 باال به سال 65 و ساله 6-25 یسن گروه تیجمع یامحله پار 
 تیجمع ک  مسجد

 
 هاآن یهاشاخص و یریپذبیآس/یبرخوردار عدم کننده نییتع یرهایمتغ: 4جدول 

 شاخص ریمتغ

 مهاجر نیساکن درصد مهاجرت

 کاریب مردان درصد اشتغال

 سوادیب افراد درصد سواد

 رازیش شهر از خارج نیمتولد درصد تیقوم

 درصد زنان فاقد همسر ییزناشو تیوضع

 جوان افراد درصد تیجمع یجوان

 سالخورده افراد درصد تیجمع یسالخوردگ

 افراد معلول یدارا یدرصد خانوارها تیمعلول

 یتعداد خانوار در واحد مسکون تراکم خانوار

 متر 100 ریز یمسکون یدرصد واحدها یمسکون واحد تیوضع

 نگارنده: منبع
 

 پژوهش قلمرو و محدوده. 9
 در عاادالت بحااث کااه اساات رانیااا یشااهرهاکالن نیتربزرگ جمله از رازیش شهر

 نیااا از ریغ به. است شهروندان از یاریبس نیب بحث موضوع شهر نیا در خدمات عیتوز
 انتخاااب یمااورد ةنمون عنوان به رازیش شهر شد باعث که یلیدال نیترمهم جمله از مورد
 نیاادر ا یاقتصااادیاجتماع متنااوع یهاگروه وجود و اطالعات به یدسترس توانیم شود،



 ... رویکرد عدالت با شهری خدمات پراکنش تحلی  و بررسی

 

19 

 سااده میناا یطاا رازیشاا شااهر تیااجمع گرفتااه، صورت یهایبررس برابر. کرد اشاره شهر
( 1385)سااال  نداار هاازار 350/1 به( 1335)سال  ندر هزار 170 حدود یتیجمع از گذشته

 ی(. طبق آمار ارائه شااده توسااط اسااتاندار1388 راز،یش شهر)آمارنامه  است افتهی شیافزا
شااهر باازرگ  نیندر نسبت به دوم 1549453 تیشهر با جمع نیا ،1390سال  یفارس برا

دارد. بر اساااس آمااار ارائااه شااده توسااط  تیجمع ترشیبرابر ب 10مرودشت  یعنیاستان 
 زانیاابر تعداد خااانوار م تیجمع میخانوار دارد که با تقس 441245شهر  نیا ،مرکز نیهم

 (. 1391خواهد بود )استانداری فارس، 51/3متوسط بعد خانوار 

 
 (نگارنده: منبع) رازیشگانه 9 مناطق در پژوهش در استفاده مورد یآمار یهابلوک: 1شکل 
 

 یاقتصااادیاجتماع اطالعااات شااد، صااحبت مبنا و لب  یتحل باب در که گونههمان

  ینتااا اساااس باار و یآمااار یهااابلو  یمبنااا باار زیاان رازیشاا شااهر سااطح در ازیمورد ن

 بااه کااه هستند یموارد ،یآمار یهابلو  نیاند. از بشده استخراج 1385 سال یسرشمار

کااه  ییهاااها به همراه بلو بلو  نیثبت نشده است. اها آن یبرا یتیجمع مختلف، عل 

 7879 تیااانااد. در نهاشااده گذاشااته کنااار  یاااز تحل ،اندکردهیم اشغال را یادیز یفضا

قاارار  هااا یتحل ینداار معتباار شااناخته شااده اساات و مبنااا 1190960 تیاابلو  بااا جمع

 اند. گرفته
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 لیتحل و هیتجز. 10

 یینها یبرخوردارعدم /یریپذبیآس نییتع. 1-10

 ازیاا)ن یریپذبیآساا/یعااد  برخوردار زانیمناطق از جهت م ةسیمنظور امکان مقا به

 یدارا رهااایمتغ یتمااام کااه جاآن از. شود محاسبه منطقه هر یبرا ازیامت کی دی( بایعموم

( یدهاا)وزن یبناادتیااها را نسبت بااه هاام اولوآن دیبا ستند،ین یکسانی تیاهم و ارزش

 بیااسااپس جهاات امکااان ترک  اسااتداده شااده اساات AHPمنظااور از روش  نی. بدمیکن

 یینهااا ازیااامت یجمع جباار قیاند و سپس از طرها استاندارد شدهداده ،مختلف یرهایمتغ

 مورد محاسبه قرار گرفته است.   یعموم ازیمناطق از نظر ن

 SuperDecisionsافاازار ناار  در مختلف یرهایمتغ به یدهوزن حاضر پژوهش در

هااا شاااخص از کیاا هر یینها ازیامت ،افزارنر  هایهاساس محاسب برصورت گرفته است. 

 مطابق جدول مورد محاسبه قرار گرفته است. 
 

 
 (نگارنده هایهمطالع: منبع) یریپذبیآس یهاشاخص یینها ازیامت: 2نمودار 

 

 یناسااازگار زانیم حداکثر به توجه با که است 028/0 با برابر مدل یناسازگار زانیم

 یباارا یمختلداا یهااا. راهاساات زیناااچ یناسااازگار مقاادار نیااا 1/0 یعناای قبااول، قاباا 

بااا اسااتداده  یسازاسیمقیب یهاتوان به روشینمونه م یوجود دارد. برا یسازاسیمقیب

 در(. 9: 1389 ،یمنؤاشاااره نمود)ماا یفاز یسازاسیمقیو ب یخط یسازاسیمقیاز نر ، ب

0.1819

0.1719

0.1648

0.1405

0.0822

0.0636

0.0612

0.0525

0.0428

0.0387

درصد افراد بی سواد

درصد خانوارهای دارای افراد معلول

درصد مردان بیکار

درصد ساکنین مهاجر 

درصد زنان فاقد همسر

متر100درصد واحدهای مسکونی زیر 

تعداد خانوار در واحد مسکونی

درصد افراد سالخورده 

درصد افراد جوان

درصد متولدین خارج از شهر شیراز
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با استداده از ناار  بااه کااار گرفتااه شااده اساات. باار  یسازاستاندارد روش حاضر، پژوهش

 :یعنی شود  یم میتقس متناظر عناصر هایمربع مجذور بر عنصر هر روش نیاساس ا

𝑛𝑖 =  
𝑎𝑖

√∑ 𝑎𝑖
2𝑚

𝑖=1

 

را هااا آن یراحتاا بااه توانیم و شوندیم مشابه واحد یدارا عناصر، یةکل قیطر نیبد

 ةها و محاساابشاخص بیجهت ترک یسازاسیمقیب از پس. نمود بیترک ای سهیبا هم مقا

 محاساابه وزن در شااده استاندارد اعداد یریپذبیآس نظر از یآمار یهابلو  یینها ازیامت

 شاااخص 10 یباارا شااده محاساابه عاادد 10 سااپس و شااده ضاارب شاخص هر یبرا و

 :یعنی شد  خواهند جمع هم با بلو  هر در پژوهش

𝐷(𝑥) =  ∑ 𝑤𝑖𝑛𝑖(𝑥)

10

𝑖−1

 

 ا iوزن شاااخص  𝑤𝑖 ،یریپذبیآساا یبرا xبلو   یینها ازیامت D(x)فرمول  نیا در

عد  /یریپذبیآساا یینها ازیامت ةاست. پس از محاسب xدر بلو   ا iمقدار شاخص  𝑛𝑖و 

طبقااه  سااهدر قالااب  1یبناادبر اساااس روش چااار   ینتا ،یهر بلو  آمار یبرخوردار

عااد  /ریپذبیآساا اریبساا گااروه عنوان به چهار  چار  حالت، نیاند. در اشده یبنددسته

 و متوسااط برخااوردارعااد  /ریپذبیدو  و سو  به عنوان گروه آساا یهاچار  برخوردار،

 ةانااد. نقشااشااده نییتع برخوردارعد  /یریپذبیآس نیترکم با گروه عنوان به اول چار 

 گذارد. یم شیها را به نماگروه نیپراکنش ا ریز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Quantile 
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 های آماری شهر شیرازپذیری بلوک: میزان آسیب2شکل 

 

  یخدمات یهایبه کاربر یدسترس ةمحاسب. 2-10

 یکاااربر تااا یآمااار بلااو  مرکااز ةفاصاال قیطر از یدسترس شد، انیب که گونههمان

 ةشاابک لگااریتحل از منظااور نیبااد .ردیگیم قرار محاسبه مورد یابانیخ ةشبک تحت مدنظر

باار  یدسترساا ،شااد انیااکه ب گونههماناستداده شده است.  ArcGISافزار نر  در موجود

محاساابه شااده اساات. جهاات  ساادر ةنیهز کردن حداق  و فاصله حداق اساس دو روش 

 نیاایاسااتداده شااده اساات و جهاات تع Closest Facilityحداق  فاصااله از اباازار  نییتع

 OD Costساادر ابتاادا باار اساااس اباازار  ةناایبر اساس روش حداق  کردن هز یدسترس

Matrix سااپس از   تا خاادمات مااورد نظاار محاساابه شااده اساات یفاصله هر بلو  آمار

 خدمات محاسبه شده است. یمتوسط فاصله تا تمام SPSSافزار نر  قیطر
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 فاصله حداقل روش

 
 سفر نهیحداقل کردن هز روش

 سفر ةنیهز کردن حداقل و فاصله حداقل روش دو اساس بر یدسترس ةمحاسب: 3شکل 

 

 یریپذبیآس و یدسترس نیب بستگیهم ةرابط یبررس. 3-10

 دایااپ یهااا معنااتنها در ارتباااط بااا نمونااه یفر  آمار یهاآزمون که آن به توجه با

 یداریمعناا نیاایهااا جهاات تعفاار  نیااا از استداده به یازین حاضر پژوهش در کند،یم

 بااه توجااه بااا. میکنیماا اسااتداده جامعااه ک  اطالعات از ما چون ست یبستگی نهم ةرابط

 بسااتگیهم ةرابطاا یبرخااوردارعااد /یریپذبیآساا و یدسترساا ریمتغ دو نیب ریز جدول

از خاادمات  یدور زانیاام یبرخااوردارعااد /یریپذبیآساا شیافاازا بااا یعنی دارد  وجود

 ،محاساابه شااده یهابی. البته با توجه به ضاارابدییم شیافزا یدسترس جهیکاهش و در نت

 است.   فیضع اریبستگی بسهم نیا
 

 یبرخوردارعدم/یریپذبیآس و یینها یدسترس نیب بستگیهم ةرابط یبررس: 5جدول 
 برخورداریعد /پذیریآسیب  

Spearman's rho 
 Correlation )حداق  فاصله( دسترسی

Coefficient 
0.061- 

 -0.128 )متوسط فاصله( دسترسی
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 /یریپذبیآس یهاشاخص و یدسترس برآورد دو نیب بستگیهم یبررس: 6جدول 

 یبرخوردارعدم
 بستگیهم بیضر

 شاخص

 یبرخوردارعد  /یریپذبیآس

 شاخص بستگیهم بیضر
  /یریپذبیآس

 یبرخوردارعد 
 حداق 

 مسافت

 متوسط

 مسافت

 حداق 

 مسافت

 متوسط

 مسافت

S
p

ea
rm

an
's

 r
h

o
 

 مهاجر ساکنان درصد 084/0 082/0 جوان افراد درصد 188/0 237/0

 کاریب مردان درصد -046/0 -041/0 خوردهسال افراد درصد -307/0 -263/0

12/0- 096/0- 
 افراد یدارا یخانوارها درصد

 معلول
 سوادیب افراد درصد -091/0 -03/0

 -037/0 -004/0 یمسکون واحد در خانوار تعداد -06/0 -009/0
 از خارج انمتولد درصد

 رازیش

037/0 06/0 
 ریز یمسکون یواحدها درصد

 متر 100
 همسر فاقد زنان درصد -272/0 -212/0

 

 ،یسااه شاااخص سااالخوردگ ،شااود یکه در جدول مشاهده م ییهابیاساس ضربر

 یبستگی را بااا هاار دو نااوع باارآورد از دسترسااهم نیترشیب ییزناشو تیو وضع یجوان

 ،بسااتگیهم بیضاار نیتراشتغال و تراکم خانوار با کم ت،یقوم یرهایدارند. در مقاب  متغ

 دارند. یدسترس زانیبا م یدیضع ةرابط
  

 یاقتصادیاجتماع یهاگروه پراکنش ییفضا یالگو یبررس. 4-10

وجود دارد. در پژوهش حاضاار مااا از  ییفضا یالگو نییتع یبرا یمتداوت یهاروش

را در  یریپذبیپااراکنش آساا ینمااود و الگااو میاستداده خواه Gدو آماره موران و آماره 

 نمود.  میخواه نییتع رازیشهر ش

بندی است. ایاان آماااره ها برای تشخیص خوشهموران یکی از بهترین شاخص آماره

 ایاامشابه و یا غیرمشااابه هسااتند های دهد که آیا نواحی مجاور دارای ارزشتشخیص می

 هدهااد کااه باانشااان ماای 1متغیر است. ارزش نزدیااک بااه  -1و  1. ارزش موران بین ریخ

ای هسااتند های مشابه )باال یا پایین(، دارای الگویی خوشهکلی نواحی دارای ارزش شک 
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هااای غیرمشااابه در کنااار دهااد کااه نااواحی دارای ارزشنشان می -1و ارزش نزدیک به 

پراکنده دارند( و ارزش صدر نیز بین الگویی تصااادفی اساات  یییکدیگر قرار دارند )الگو

ذیاا  محاساابه  ة(. شاااخص مااوران مطااابق رابطاا58: 1390 ان،یو منصااور ینیالد فی)س

 شود: می
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(Briggs، 2007: 52) 

 I  xj تیاامشاهده شده در موقع ریمقاد xi ر یمقاد نیانگیم x̅تعداد   Nرابطه  نیا در

اساات  j تیاادر ارتباااط بااا موقع i تیوزن موقع wijو  J تیمشاهده شده در موقع ریمقاد

 کیاا تنهااا قیطر نیا از موران آماره است ذکر به الز (. 232:2011 ،یلیاسماع و یسلطان)

 مااوران ماادل ها،محاساابه اساس بر(. است رهیمتغ کی) دهدیم قرار یبررس مورد را ریمتغ

اساات.  صیقاب  تشااخ 3یو تصادف 2پراکنده ،1یاخوشه ییفضا پراکنش یالگو نوع سهبا 

 نداشااته یمشخص یظاهر نظم و ارتباط مجاور ییایجغراف یهادهیپد یژگیو بیاگر ضرا

 هسااتند یتصااادف یالگااو یدارا ایاا و فیضااع ییفضااا ارتباط یدارا شودیم گدته باشند،

قاارار داده  ArcGISافزار که در نر  ییاز جمله ابزارها (.16-17: 1390 ،یحیذب و)رهنما 

 یالگااو نیاایجهت تع ییمجموعه، ابزارها نیاست. در ا 4ییآمار فضا یشده است، ابزارها

حاصاا  از   ینتااا ریااهااا اساات. نمااودار زاز آن یکی 5وجود دارد که آماره موران ییفضا

 ابزار خالصه کرده است.  نیرا با استداده از ا یریپذبیآس ییفضا یالگو یبررس

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Clustered   2. Dispersed   3. Random 
4. Spatial Statistics Tools  5. Spatial Autocorrelation (Morans I) 
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 (نگارنده: منبع)  موران آماره از استفاده با یریپذبیآس ییفضا یالگو نییتع: 3نمودار 

 یهاااگروه پااراکنش ییفضااا یالگااو 264/0 شده محاسبه موران بیضر به توجه با

اساات. البتااه بااا توجااه بااه  یاخوشااه صورت به رازیش شهر در برخوردارعد /ریپذبیآس

 .ستین دیبودن آن شد یاخوشه شده، محاسبه بیضر

 یبااودن الگااو یشانساا ریااغ نیاایآماره موران، تع یداریمعن یبررس یهاراه جمله از

 :ردیگیصورت مریفرمول ز قیاز طر Z-scoreکار با محاسبه  نیپراکنش است. ا

𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝐼 − 𝐸(𝐼)

𝑠𝑡𝑑 𝐷𝑒𝑣
 

 یاخوشااه ةمثباات نشااان دهنااد Z-score اساات. E(I) = -1/(N-1)فرمول  نیا در

. (233:2011 ،یلیاسااماع و یسلطان) است یپراکندگ ةنشان دهند یمند Z-scoreبودن و 

 ةدهنااد نشانp-value  که با توجه به مقدار است 84/114 ،محاسبه شده Z-scoreمقدار 

بااوده  یدرصد احتمال دارد به صااورت تصااادف کیتر از کم یاخوشه یالگو که است آن

 باشد.
. اساات نمااوده ارائااه را جامعااه یکلاا  ینتااا گرفت، صورت تاکنون که هاییهمحاسب
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اسااتداده نمااود.  1هاااخوشااه میترس یابزارها از دیبا الگوها نیا ییفضا مکان نییتع جهت

ابزارهااا اساات کااه باار اساااس  نیاااز جملااه ا Cluster and Outlier Analysisاباازار 

 یواحاادها روش نیااهااا اساات. در اخوشااه میموران قادر بااه ترساا بیضر هایهمحاسب

 شوند. یم یبندطبقه ریز دسته چهار در مجاور یواحدها با سهیمقا در پژوهشی

بااا  ییهااامحاادوده توسااط و دارد باااال ریمقاااد ،یبررس مورد ةمحدود: 2باال-باال •

 باال احاطه شده است.  ریمقاد

 ییهااامحاادوده توسااط و دارد نییپا ریمقاد ،یبررس مورد ةمحدود: 3نییپا-نییپا •

 احاطه شده است.  نییپا ریبا مقاد

بااا  ییهااامحاادوده توسااط و دارد باال ریمقاد ،یبررس مورد ةمحدود: 4نییپا-باال •

 احاطه شده است.  نییپا ریمقاد

بااا  ییهااامحدوده توسط و دارد نییپا ریمقاد ،یبررس مورد ةمحدود: 5باال-نییپا •

 باال احاطه شده است.  ریمقاد

از  کیاا چیجز هاا یمورد بررس ةشده باال باشد، محدود محاسبهp-value  زانیم اگر

 ةنحااو ریااز ةخواهااد شااد. نقشاا یمعرفاا 6یمعنیبباال نخواهد بود و به عنوان  ةدست چهار

بااه  رازیآماااره مااوران در سااطح شااهر شاا هایهها را بر اساس محاسبپراکنش انواع خوشه

 گذارد. یم شینما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Mapping Clusters  2. High-High (HH) 3. Low-Low (LL)  
4. High-Low (HL)  5. Low-High (LH) 6. Not Significant 
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 پذیری بر اساس آماره موران در شهر شیراز: الگوی پراکنش فضایی آسیب4شکل 

  ساااخته شااده اساات ییبستگی فضاااهم خود فیشاخص موران جهت توص اگرچه

  ساااتیکارآماااد ن ییفضاااا یاز الگوهاااا یبعضااا ییمااادل در شناساااا نیااااماااا ا

باااال در کنااار هاام قاارار  ریکه مقاااد یموران در مواقع ة(. آمار19: 1390 ،یحی)رهنما و ذب

 خااود کیااکنار هاام قاارار گرفتااه باشااند،  نییپا ریکه مقاد یزمان نیچنو هم است گرفته

 یزیدو حالاات تمااا نیااا نیباا سااتیدهااد و قااادر نیمثبت را نشااان م ییبستگی فضاهم

 ریمقاااد نقاااط و( 1باال )نقاااط دا  رینقاط مقاد نیا نیقادر است ب G یعموم ة. آماربگذرد

 Gمقاادار  ،باال در کنار هم قرار گرفته باشااند ری. اگر مقادبگذرد زی( تما2سرد)نقاط  نییپا

از  Gکم خواهد بااود. مقاادار  Gکنار هم قرار گرفته باشند، مقدار  نییپا ریو اگر مقاد ادیز

 :(61-60: 2007  ،ی)بر شودیمحاسبه م ریز ةرابط

𝐺(𝑑) =  
∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑑)𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hot Spots 
2. Cold Spots 
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 𝑤𝑖𝑗فاصله تا واحااد مجاااور و  𝑑نقاط،   نیا یدیتوص ریمقاد 𝑥𝑗و  𝑥𝑖رابطه  نیا در

 ،باشااد iاز  𝑑 ةحااداکثر در فاصاال jاست. اگاار  کی ای وصدر  ایها است که وزن سیماتر

صاادر خواهااد بااود. از جملااه  ،فاصااله باشااد نیااا از تاارشیو اگاار باا کیاامقاادار  نیااا

. اساات برقاارار اماار نیااها اداده یها که در تماممثبت بودن داده ،مدل نیا یهافر شیپ

هااا وجااود ناادارد. اگاار در داده ییفضااا یبندخوشه که است آن مدل نیا در صدر فر 

کااه فاار  صاادر رد یتوان فر  صاادر را رد نمااود. زمانیباشد، م نییپا p-valueمقدار 

 Z-scoreکار ما خواهااد آمااد. اگاار مقاادار الگو به نییدر تع Z-score یشود، مقدار عدد

 یاند و اگر مقاادار مندااگرفته قرار هم کنار باال ریآن است که مقاد ةدهندنشان ،مثبت باشد

 (.1: 2009 لنز،) اندگرفته قرار هم کنار در نییپا ریآن است که مقاد ةدهندنشان ،باشد

 شود:یمحاسبه م ریز ةاز رابط Z-score مقدار

𝑍𝐺 =  
𝐺 − 𝐸[𝐺]

√𝑉[𝐺]
 

 شود. یمحاسبه م ریاز روابط ز 𝑉[𝐺]و  𝐸[𝐺] ریفرمول مقاد نیا در

𝐸[𝐺] =  
∑ ∑ 𝑤𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛 − 1)
 , ∀𝑗 ≠ 𝑖 

 

𝑉[𝐺] = 𝐸[𝐺2] − 𝐸[𝐺]2 

 را خالصه نموده است.  Gرا بر اساس آماره  هاهمحاسب ریز نمودار
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 (نگارنده: منبع) Gپذیری با استفاده از آماره : تعیین الگوی فضایی آسیب4نمودار 

 

  اساات نییپااا اریمحاسبه شده که بس p-value، 000/0، مقدار هایهاساس محاسببر

 شااود. بااا توجااه بااه مثباات بااودن مقااداریرد م یاخوشااه یفر  نبااود الگااو رونیاز ا

Z-score اند.گرفته قرار هم کنار در باال ریمقاد که گرفت جهینت توانیم 67/25 یعنی 
 بااه مربااوط  ینتا زین جانیا در شد، صحبت موران آماره با ارتباط در که گونه همان

 میترساا یهاااروش از دیاابا الگوهااا نیااا ییفضااا مکااان شینمااا جهت. است جامعه ک 

 نیاااز جملااه ا Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*)استداده نمود. اباازار  هاخوشه

پااردازد. در یم 2و نقاط ساارد 1مکان نقاط دا  میبه ترس G ةابزارها است که بر اساس آمار

به عنااوان نقاااط دا   ،داشته باشند یترشیو ب مثبت Z-score مقدارکه  ینقشه مناطق نیا

 میبه عنااوان نقاااط ساارد ترساا ،داشته باشند یترکم و یمند Z-scoreکه مقدار  یو مناطق

 خواهند شد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hot Spots 
2. Cold Spots 
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 پذیری ب اساس آماره جی در شهر شیراز: الگوی پراکنش فضایی آسیب5شکل 

عااد  /یریپذبیآساا یباااال ریمقاااد تااراکم اساات، مشااخص نقشه از که گونه همان

(، سااه  آباااد )شاارق شااهر(، 3)منطقااه  یچون شااهر  سااعدهم یدر مناطق یبرخوردار

 ( است. 8)منطقه  یخیآباد )جنوب شهر( و بافت تار یشمس آباد )جنوب شهر(، مهد

 

 یبرخوردارعدم/ریپذبیآس و یدسترس نیب ییفضا بستگیهم ةرابط یبررس. 5-10

 ریاامتغ دو یکلاا بسااتگیهم ةرابطاا رسااون،یپ روش از اسااتداده بااا نیااا از شیپاا

 از اسااتداده بااا ادامااه در. گرفت قرار یبررس مورد رازیش شهر در یدسترس و یریپذبیآس

 یآمااار یهابلو  سطح در را ریمتغ دو نیا بستگیهم زانیم ییبستگی فضاهم یهاروش

 یاز جملااه مااوارد 1مااوران رهیاامتغ دو بیضر. داد میخواه قرار یبررس مورد رازیشهر ش

 یدهااد. اجاارایرا بااه مااا م ریاادو متغ نیب ییبستگی فضاهم ةرابط یاست که امکان بررس

افاازار ناار . سااتین ریپااذامکااان ArcGISافاازار ناار  در رهیدو متغ ییفضا یهابستگیهم

GeoDa اساات کااه  ییافزارهااااز جمله ناار   عمو  است اریدر اخت گانیکه به صورت را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bivariate Local Moran's I 



 1394تابستان نهمشماره سو سال                     

 

  32 

کنااد. یمحاساابه م زیااموران را ن رهیبستگی دو متغهم ره،یتک متغ یهابستگیعالوه بر هم

 باارآورد روش دو سااهیمقا درمااوران را  رهیاامدل دو متغ یاجرا یینها جهینت رینقشه ز دو

 دهد. یم نشان یعد  برخوردار/یریپذبیآس با یدسترس

 
-بیآس با یدسترس برآورد دو نیب ییفضا بستگیهم ةرابط یبررس: 6شکل 

 یبرخوردارعدم/یریپذ

 
 فاصله حداق  یدسترس با بستگیهم

 
 فاصله متوسط یدسترس با بستگیهم

 :دارد وجود ریبه صورت ز یبندطبقه چهار نقشه نیا در

 است.  ادیز زین یریپذبیو آس ادیزمحدوده  نیدر ا خدمات تا فاصلهباال: -باال •

 کم است. زین یریپذبیو آس کممحدوده  نیا درتا خدمات  فاصله: نییپا-نییپا •

 کم است. یریپذبیاما آس ادیزمحدوده  نیا درتا خدمات  فاصله: نییپا-باال •

 است.  ادیز یریپذبیاما آس کممحدوده  نیا درتا خدمات  فاصلهباال: -نییپا •

 محاساابهp-value  زانیاام مناااطق نیا)در  رندینگ قرار طبقه چهار نیا در که یمناطق

انااد. شااده یاست، معرف یمعنیها بآن در بستگیهم که یمناطق عنوان به(، است باال شده،

باااال داشااته  یریپااذبیکاام( و آساا ی)دسترساا ادیز یخدمات یکه فاصله تا کاربر یمناطق
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 یمناااطق ،اساااس نقشااه باار. رناادیتوسعه قرار گ تیدر اولو دیهستند که با یمناطق ،باشند

هسااتند کااه  یآباد از جمله مناااطق یسه  آباد، شمس آباد و مهد ،یچون شهر  سعدهم

 هستند.  تیدچار محروم یو دسترس یعموم ازیدر دو بعد ن

 

 هاپرسش به پاسخ. 11

 قاارار رازیشاا شااهر بخااش کاادا  در خاادمات بااه پایین و باال یدسترس با هاهمحل. 1

 دارندا

 حااداق  برآورد روش دو اساس بر یدسترس از گرفته صورت یبررس با پرسش نیا

 اطاارا  در واقااع مناااطق اساس، نیا بر. شد خواهد داده پاسخ مسافت، متوسط و فاصله

 بااه( خاادمات بااه یدسترساا یباارا ترشیب مسافت یط به ازی)ن نییپا یدسترس یدارا شهر

 خاادمات نیااا بااه را یدسترساا نیتاارشیباا شهر مرکز در واقع مناطق و یامحله خدمات

 نیاا. باار ااساات شااده دییااتأ یدسترساا برآورد روش دو هر اساس بر موارد نیاکه  دارند

باااال  یها و دسترساادر حومه نییپا یپرسش که دسترس نیاساس فر  ما در جواب به ا

بااا دور شاادن  یکاهش دسترس یشود. البته الگویم دییأت ،داشتیم انیدر مرکز شهر را ب

 یبه صورت کاماا  وجااود ناادارد. جهاات شاامال و غرباا هاتجه یاز مرکز شهر در تمام

 موارد هستند.  نیشهر از جمله ا

 

 مختلااف یهاااگروه اسااتقرار ةپهناا بااا ارتباااط در یمشخصاا ییفضااا یالگااو ایآ. 2

 وجود داردا یاقتصادیاجتماع

کااه بااا  ییهایپاسخ داده شااد. طبااق بررساا ییآمار فضا  یپرسش بر اساس تحل نیا

 یهااا باار وجااود الگااوروش نیااصورت گرفت، هر دو ا Gموران و   ةاستداده از دو آمار

باال اعال  نمااوده  ریخوشه را تجمع مقاد نیا یکل یالگو G ةاذعان داشتند. آمار یاخوشه

مجتمااع در  به صااورت یریپذبیآس یباال ریبا مقاد یآمار یهااساس بلو  نیاست. بر ا

وجااود مکااان  ،پرسااش نیاااند. فر  مااا در پاسااخ بااه ااز مناطق شهر قرار گرفته یبعض

شااود. یم دییااأاساااس ت نیبرخوردار بود که بر اعد /ریپذبیآس یهاخاص استقرار گروه
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و  یخیچااون بافاات تااارهاام یدر مناطق ریمقاد نیتجمع ا ،صورت گرفته یهایبررس یط

مناااطق مجاااور ضاالع  ،یآن مانند شهر  سااعد یو جنوب یاز مناطق مجاور شرق یتعداد

آباااد )واقااع در  ی( و مهاادرازیدارالرحمه )شمس آباد(، سه  آباد )واقع در شرق ش یشرق

 مناطق است.  ریاز سا شی( برازیجنوب ش

 

 یهاااگروه تیااجمع بااا خاادمات بااه یدسترساا ةساایمقا در یمشخصاا یالگو ایآ. 3

 استا صیتشخ قاب  ازمند،ین

 و( فاصااله)حااداق   هاااآن یدسترساا نیب هایکاربر یتمام یبرا که هاییهسیمقا یط

 هاااآن یعمااوم یازهاااین و( یساان خاااص گااروه تیاا)جمع ژهیااو ازیاان یارهااایمع

 اریاامع دو نیااا نیباا یخطاا کاماا  یالگو گرفت، صورت( یبرخوردارعد /یریپذبی)آس

 باااال ازیاابااا ن یهاتر گروهفیضع یدسترس پرسش نیا در ما فر . ستین صیتشخ قاب 

 یهایبررساا یطاا. ناادارد وجود الگو نیا ازمند،ین مناطق یتمام در که بود خدمات نیا به

( یعمااوم ازیاان نظاار از هاام و ژهیو ازین نظر از)هم  باال ازین با مناطق نیب از گرفته صورت

 .دارند را انطباق نیترشیب الگو نیا بر آباد سه  و یخیتار بافت ةمنطق دو

 

 هااایگروه موقعیاات بناادیپهنه بااا یشهر خدمات به یدسترس بندیپهنه میان ایآ. 4

 بستگی وجود دارداهم یاقتصادیاجتماع

 در. شااد داده پاسااخ ییفضااا آمااار و یآمار روش دو اساس بر پرسش نیا به پاسخ

 شااده اثبااات بسااتگیهم ةرابطاا وجااود رمن،یاسپ بستگیهم روش اساس بر یآمار روش

 باار ییفضااا آمااار روش در. اساات فیضااع یطور نسااب به بستگیهم نیا زانیم اما است 

 نیااا  ینتاااکااه  شااد یبررساا بستگیهم رابطه نیا وجود موران رهیمتغ دو بیضر اساس

 اساااس باار. اساات ییفضا بعد در ریمتغ دو نیا نیب فیضع بستگیهم از یحاک زین بخش

-بیآساا و فیضااع یدسترساا انطباااق نیتاارشیباا ،ییفضااا بسااتگیهم ةرابطاا یبررساا

آباااد و  یشاامس آباااد، مهااد ،یشهر  سعد رینظ یمناطق در باال یبرخوردارعد /یریپذ

 سه  آباد است. 
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 بااا یدسترس بستگیهم بودن یقو و بستگیهم ةرابط وجود پرسش نیا در ما فر 

 ةرابطاا وجااود ها،محاساابه اساااس باار. بااود سواد و اشتغال مهاجرت، رینظ ییهاشاخص

  بسااتگیهم شااده، یمعرفاا شاااخص سااه امااا شد  دییتأ فیضع صورت به اما بستگیهم

 ،یسااالخوردگ یهاااشاااخص بااه مربوط بستگیهم نیترشیب. داشتند یدسترس با یترکم

 است.  ییزناشو تیو وضع یجوان

 

 یریگجهینت. 12

 عاادالت باااب در یساایانگل زبااان بااه چه و یفارس زبان به چه یمختلد هایپژوهش

 خااورد،یماا چشاام بااه آن کمبااود یفارس هایپژوهش در که چهآن. است گرفته صورت

، عااد  توجااه بااه یآمااار یهابلو  رینظ کوچک آمار یواحدها اطالعات از استداده عد 

جهاات  ،ییاستداده از شاخص سرانه به تنها نیچنو هم هاهسیدر مقا ریپذبیآس یهاگروه

 به خدمات است.  یدسترس زانیم نییتع

 داده قاارار خااود  یتحل یرا مبنا یمارآ یهابلو  حاضر پژوهش کمبودها، نیا طبق

 گرفتااه قاارار محاسبه مورد ةشبک تحت فاصله اریمع با یدسترس نییتع نیا بر عالوهاست 

باار  زین ییهای عدالت فضاکه در پژوهش یبرخوردارعد /یریپذبیآس نیچنهم و است

 قرار گرفته است.  یبه خدمات مورد بررس یآن اشاره شد، در کنار دسترس تیاهم

 در رازیدر شااهر شاا یابااه خاادمات محلااه یدسترس ،صورت گرفته یهایبررس یط

 شااهر مرکااز کااه اساات یحااال در نیاارو بااوده و اهطور معمول با ضعف روباا بهها حومه

 قیاامختلااف کااه از طر یهااانقشااه یبررساا بااا. دارد شهر خدمات به را یدسترس نیبهتر

 یهاااگااروه پااراکنش در خاص یالگو کیاند، وجود شده میترس ییآمار فضا یها یتحل

و تجمااع  یاخوشااه صااورت بااه الگااو نیااا. است شده داده صیتشخ یاقتصادیاجتماع

 شااهر از یخاصاا مناااطق در باال ریپذبیآس یهاگروه اساس نیا بر. است بوده باال ریمقاد

 یهااابافاات ةپهناا باار مناااطق نیها، اتجمع نیا یمکان تیموقع یاند. با بررسشده مجتمع

 دارد.  یادیز یانطباق نسب یخیتار ةفرسود

. بااود یریپااذبیآس و یدسترس ریمتغ دو نیب ةرابط یبررس پژوهش، اهدا  از یکی
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رابطااه  نیااا ،ییبسااتگی فضاااهم نیچناابستگی و هاامهم  یتحل از استداده با منظور نیبد

بسااتگی هم ةرابطاا یبااا هاام دارا ریاادو متغ نیااقرار گرفته اساات. اگرچااه ا یمورد بررس

 ةریاابسااتگی دو متغهم یهانقشه یاست. با بررس فیضع اریبستگی بسهم نیاما ا  هستند

سه  آباد، شاامس آباااد و  ،یشهر  سعد رینظ یدر مناطق ینابرابر ییفضا یالگو ،موران

 خاادمات بااه یدسترساا در یعاادالتیب یالگو اگرچهاست.  شدهداده  صیتشخآباد  یمهد

 درپااژوهش  یهاااالگو بر اساس فر  نیا اما خورد یم چشم به رازیدر شهر ش یامحله

محرو  را نشانه نرفتااه اساات. بااا توجااه بااه  یهاگروه کام  ازین نییتع و یدسترس برآورد

الز   هااا،یکاربر نیاابااه ا ترکینزد ةدر فاصل یریمحرو  در قرارگ یهاگروه تردیشد ازین

و مهاااجرت از  تیاا. در پژوهش حاضر قومرندیقرار گ ترشیگروه مورد توجه ب نیاست ا

 نیتاارشیبااند. داشااترا  یدسترساا بااا بستگیهم ةرابط نیتربودند که کم ییرهایجمله متغ

 تیو وضااع تیااجمع یجااوان ،یسااالخوردگ یرهااایمتغ بااه مربوط یبستگی با دسترسهم

 بوده است.  ییزناشو

 یدر شااهرها یاقتصااادیاجتماع یهاااگروه یهاااتداوت گاارفتن شاادت به توجه با

 یهاتوسااعه یزیربرنامااه یباارا یاریاامع تواناادیم ییفضا یعدالتیب یالگو یبررس ران،یا

 در را یشااهر تیریمد یهاسازمان تواندیم پژوهش نیا در شده ارائه یالگو. باشد ندهیآ

 کند.  یاریتوسعه خود  یهابرنامه یبندتیاولو و الگوها نیا نییتع
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