
 1395، پاییز 3، شمارۀ 4دورۀ ، ریزی شهری برنامه یهای جغرافیا پژوهش

 471-449ص 

 

 

های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای  های فضایی بر پایة شاخص تحلیل نابرابری

 ة موردی: شهر میاندوآب(مطالعمیانه اندام )

 

 ریزی شهری دانشگاه تبریز دانشیار جغرافیا و برنامه - شهریور روستایی

 ریزی روستایی دانشگاه تبریز استادیار جغرافیا و برنامه ـ زاده حسین کریم

 ریزی شهری دانشگاه تبریز کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ـ خسرو رحمتی

 

 21/9/1395 مقاله: تأیید   22/7/1394 مقاله: پذیرش

 

 

 

 چکیده

هاای شاهری    های اجتماعی، اقتصادی و کالبادی در بلاوک   وهش حارر نابرابری در برخورداری از شاخصمسئلة پژ

به همین منظور در این پژوهش با اتخاذ رویکرد عدالت فضاایی، اقادام باه تحلیال      است. 1390میاندوآب در سا 

 -بر ماهیات پاژوهش کمای     کاررفته بنا های شهری میاندوآب شده است. روش تحقیق به نابرابری فضایی در بلوک

شااخص   34تحلیلی است. در این زمینه برای بررسی ورعیت نابرابری و شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری، 

هاا از   استخراج شد. مبتنی بر ایان خصیصاه   1390های آماری سا   اجتماعی، اقتصادی و کالبدی از اطالعات بلوک

 Autocorrelation( و خودهمبساتگی فضاایی )  Hot Spot Analysis)هاای دا    های آمار فضایی، تحلیال لکاه   مد 

Moran’s1 I )افزار در نرمArc/GIS  افزار  ها در نرم سازی استفاده شده است. شاخصExcel    انجام گرفتاه اسات و

هاای   دهاد کاه بلاوک    نتایج تحقیق نشان مای  .اند فراخوانی شده ArcGISاطالعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به 

های متفاوتی قرار دارند؛  های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در طیف اندوآب به لحاظ برخورداری از شاخصشهری می

بلاوک،   403بلوک محاروم و   287بلوک در ورعیت خیلی محروم،  626بلوک شهری  1660طوری که از مجموع  به

ماورد نیاز در برخاورداری     37 بلاوک در وراعیت برخاوردار و    307ها را در حد متوسط دارند. در این میان  شاخص

ای تبعیات   های تحقیق نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندوآب از مد  خوشه اند. یافته کامل

اند؛ وراعیتی کاه    های شهر را به خود اختصاص داده های محروم در این بررسی بیشتر از نصف بلوک کند. خوشه می

های ناامبرده در ساا     دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخصاز وجود فاصلة طبقاتی و  حاکی

 است. 1390
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 مقدمه

شد قرن اخیر مقدمات ر ، در نیم(Liu et al., 2007: 597های تغییر جهانی است ) ترین جنبه امروزه شهرنشینی که از مهم

توان گفت جمعیت شهرها افزایش  ای که می (. به گونهQadeer, 2004: 1و توسعۀ گستردۀ شهری را فراهم  ورده است )

 (.Sohel Rana, 2009: 322گوی نیازهای مختلف شهروندان باشد، مطلـوب نیسـت )   یافته است ولی خدماتی که پاسخ

شود که  گیرد و باعث می ازهای مختلف انسانی را نادیده میهای شهری ندارد، نی چنین وضعیتی سنخیتی با رشد زیرساخت

اجتماعی اتفـاق افتـد ) کـرم و محمـدی،      -گسیخته شود و بدون توجه به پارامترهای انسانی  توسعۀ فیزیکی شهرها لجام

ی همـراه  های متعـدد  دنبال داشته و با  سیب (. رشد شتابان شهرنشینی و ظهور شهرها پیامدهای متفاوتی را به60: 1388

سـابقۀ رشـد جمعیـت،     توسـعه بـا وظیفـۀ مـدیریت نـرخ بـی       بیشتر شهرهای کشـورهای درحـال   طوری که شده است  به

های مسکونی و اجتماعی، توزیع نامتعادل خدمات و امکانات، وجود فقـر و محرومیـت و    های مرکزگرا، جداگزینی مهاجرت

ریزی و مشکالت موجود  های مؤثر را پی اند برنامه کنون نیز نتوانستهاند و تا باالخره نابرابری اجتماعی و فضایی مواجه شده

کند:  یا  انداز این شهرها را با طرح سؤالی چنین توصیف می (  تا جایی که پیترهال چشم24: 1393را کنترل کنند )شیخی، 

و از طریـق  ن امیـد بـه    ریزی شهری دست یافت  هایی از برنامه توان به رهیافت توسعه می در شهرهای کشورهای درحال

 .(Hall & Pfeiffer, 2004: 2)افزایش در مد و بهبود شرایط محلی همۀ شهروندان داشت؟ 

در عرصـۀ جهـانی، از    در پاسخ به این شرایط نامطمئن  ینده، ناکار مدی مدیریتی و کاهش کیفیت زندگی در شـهرها 

شود و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از  جغرافیایی میمفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات  1960اواخر دهۀ 

، 1های شدید، فقر، شیوع امـراض، نژادپرسـتی   دهد. مسائلی نظیر رفاه اجتماعی، نابرابری ها تحت تأثیر قرار می دیگر مکتب

شده بود، بـه سـرعت   نشینی که تا  ن زمان در جغرافیا فراموش  گرایی، جرم و جنایت، انتظار عمر، اصالت زن و  لونک قوم

(. 141: 1392یابـد )شـکویی،    کند و هر یک از این موضوعات، جغرافیای خاص خود را مـی  دانان را جلب می توجه جغرافی

ای که امروزه در بین  گونه (  به23: 1392عدالت فضایی به زبان ساده، ترکیبی از فضا و عدالت اجتماعی است )احمد توزه، 

دموکراسـی در   و جسـتجو بـرای عـدالت و    2عـدالتی  زان نوعی گرایش به  ن برای جلوگیری از بیری دانان و برنامه جغرافی

بر این اساس برخی عدالت فضایی را دسترسی برابر به تسـهیالت عمـومی   (. souja, 2006: 6جوامع معاصر وجود دارد )

(. در 220: 1392ی و همکـاران،  اند و معیار سنجش عدالت هم، میزان فاصـله از خـدمات بـوده اسـت )زیـار      تعریف کرده

تر به موضوع، عدالت اجتماعی بیشتر بر اساس توزیع فضـایی مـردم و منـابع     ریزی شهری با نگاه کالبدی و اجرایی برنامه

شود کـه بـه مبحـث برقـراری تعـادل بـر        منابع و خدمات تعریف می3شود. از این رو عدالت فضایی، توزیع برابر تعریف می

یـا همـان    4مثابۀ اجرایـی شـدن عـدالت سـرزمینی      ورد، اشاره دارد یا به دست می چیزی را چگونه بهمبنای چه کسی، چه 

ریـزی   شود که این دیدگاه به شدت در ارتباط با تفکـر برنامـه   برابرسازی در دسترسی به کاال و خدمات عمومی تعریف می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Racism 

2. Injustice 

3. Distributive equality 

4. Territorial equity 
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که از عدالت اجتماعی گرفته شده اسـت، بـه    ای (. همچنین عدالت فضایی طبق ایدهTalen, 2002: 168است ) 1عادالنه

ای  این معناست که باید ساکنان، دسترسی یکسانی به خدمات و تسهیالت عمومی داشته باشند، همچنـین توزیـع منطقـه   

(. برخـی عـدالت   Tsou, et al., 2005: 425طور برابر رفتار شـود )  این امکانات، یکنواخت صورت گیرد و با شهروندان به

قط دسترسی مساوی به تسهیالت عمومی اساسی در یک فاصلۀ معین مانند دسترسـی بـه مدرسـه، امکانـات     فضایی را ف

اند و معیار سنجش عدالت هم، میزان فاصله از خـدمات بـوده اسـت.     های فرهنگی و غیره تعریف کرده بهداشتی یا فعالیت

هـای سـاکنان و اسـتانداردهای     یق، اولویـت برخی دیگر هم عدالت فضایی را توزیع یکسان خدمات بر اساس نیازها، سال

(. در حالی که مفهوم عمومی عـدالت فضـایی ایـن اسـت کـه      Liao, et al., 2009: 138اند ) رسانی تعریف کرده خدمات

طور مساوی رفتار شود. عدالت فضایی در شهر بدان معناسـت کـه    کنند، به بایستی با تمام ساکنان در هر جایی که زندگی می

: 1391ی هر فرد که حاصل از تقسیم کار اجتماعی است، وی را از اسـتحقاق اجتمـاعی محـروم نکنـد )موسـوی،      مکان زندگ

ای کـه   گونه داند  به (. دیوید هاروی عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها را تخصیص عادالنۀ منابع و امکانات شهری می176

وند و نیازهای جمعیتی  نـان در ابعـاد مختلـف بـر ورده گـردد      افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه ش

(. در این رابطه، توجه به عدالت فضایی از سوی مدیریت شهری بـا توجـه بـه میـزان تأکیـد بـر عـدالت        97: 1379هاروی، )

ای چون  دهدنبال خواهد داشت. بنابراین برخورد صحیح مدیریت شهری با واقعیت پیچی اجتماعی، رضایت جمعیت شهری را به

شهر و ملزومات مختلف  ن، نیاز به درک جامع و مدیریت سیستمی شهر دارد، مخصوصـاً از بُعـد تـأمین امکانـات و خـدمات      

مختلف شهری، لزوم پراکنش صحیح  ن و برابری دستیابی به این امکانات و اجرای عدالت فضایی در برخورداری از خـدمات  

 (.4: 1386یی همواره با عدالت فضایی رابطۀ تنگاتنگی دارد )بهروان، ریزی فضا مناسب زیستی  چرا که برنامه

و رسـوخ دالرهـای ناشـی از فـروش نفـت بـه اقتصـاد شـهری، رونـد           40در ایران نیز پس از اصالحات ارضی دهۀ 

هـای   های مختلف شهری در پی کمبود امکانـات و زیرسـاخت   شهرنشینی و تمرکزگرایی  غاز گردید و باعث شد که گروه

شهری، متناسب با موقعیت اجتماعی خود به خدمات و امکانات دسترسی نداشـته باشـند. شـهر میانـدو ب از ایـن قاعـده       

های شدید روستایی، ادغام روستاهای حاشیۀ شهر به بافـت و کالبـد شـهر، مـدیریت      مستثنا نبوده است و در پی مهاجرت

کند. بنـا   شدید شده است و در مناطق شهری بیشتر خودنمایی میهای فضایی ت ناکار مد و رشد بدون برنامۀ شهر، نابرابری

نـابرابری فضـایی را در سـطح شـهر میانـدو ب      بر  نچه گفته شد، تحقیق حاضر با این هدف به نگارش در مده است کـه  

عی، های اجتما های شهری میاندو ب به لحاظ برخورداری از شاخص در وهلۀ اول وضعیت بلوکبررسی کند. در این راستا 

شود و در وهلۀ دوم، نـوع الگـوی توزیـع و     های داغ ارزیابی می اقتصادی و کالبدی با استفاده از  مار فضایی و تحلیل لکه

 سـؤاالت گـردد. در ایـن راسـتا     پراکنش نابرابری فضایی با استفاده از خودهمبستگی فضایی ) مارۀ موران( مشـخص مـی  

 اند: تحقیق بدین گونه طرح شده

 های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی نابرابری فضایی دارد؟ دو ب بر پایۀ شاخص یا شهر میان .1

 ها چگونه و به چه شکلی است؟ توزیع فضایی این نابرابری .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Equity planning 
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 روش تحقیق

ها، میزان نظارت و کنتـرل  نهـا از نـوع     تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است. ماهیت، روش و نحوۀ گرد وری داده

هـای   کمیتها و  اند و منبع استناد شاخص ای گرد وری شده عات به صورت اسنادی و کتابخانهتحلیلی است. اطال –کمی 

و  1390های  ماری سرشماری عمومی نفوس و مسـکن شـهر میانـدو ب در سـال      ها و اطالعات بلوک ، دادهشده استفاده

 (1660) هـای  ی تحقیـق، همـۀ بلـوک   ریزی استانداری  ذربایجان غربی است. جامعۀ  مار ( معاونت برنامهGISهای ) نقشه

بررسـی   بـرای  شاخص اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 34های نظری،  پس از بررسی است. 1390 ماری میاندو ب در سال 

هـای  مـاری اسـتخراج شـدند. در      شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری از اطالعات بلوک وضعیت نابرابری، همچنین

 Hotهـای داغ )  (، تحلیـل لکـه  Spatial Statistics toolsهای  مار فضـایی )  ا از مدله مرحلۀ بعد مبتنی بر این شاخص

Spot Analysis( و خودهمبستگی فضایی )Autocorrelation Moran’s Iافزار ( در نرمArc/GIS    استفاده شده است

 .است  فراخوانی شده ArcGISانجام گرفته و اطالعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به  Excelافزار  سازی در نرم شاخص

شده در پژوهش به صورت جداگانـه انجـام گرفـت و در ادامـه      شاخص اجتماعی عنوان 8های داغ بر  ابتدا تحلیل لکه

نقشـۀ موجـود کـه هرکـدام مربـوط بـه یکـی از ایـن          8های اجتمـاعی،   برای تحلیل وضعیت نابرابری بر اساس شاخص

هـای داغ بـر    های اجتماعی، یک نقشه تحت عنوان تحلیل لکه وع شاخصها بود، روی هم تلفیق شدند و از مجم شاخص

 34های اقتصادی و کالبدی نیـز انجـام گرفـت و از مجمـوع      های اجتماعی استخراج شد. این روال برای شاخص شاخص

لبـدی  های اجتماعی، اقتصـادی و کا  های داغ بر شاخص های تحلیل لکه کاررفته در تحقیق، سه نقشه با عنوان شاخص به

روی هم قـرار گرفتنـد. بـه     Arc/GISافزار  های نرم استخراج شد و در مرحلۀ پایانی این سه نقشه نیز با استفاده از قابلیت

هـای داغ و   های شهر )به صـورت لکـه   این ترتیب نقشۀ واحدی استخراج گردید تا در قالب یک نقشه، نابرابری بین بلوک

هـای شـهری، نقشـۀ ترکیبـی حاصـل از       لیل و ارزیابی نابرابری فضایی بین بلوکسرد( نشان داده شود. در ادامه برای تح

ها به نگـارش در مـد. در پایـان     و بر اساس  ن تحلیل سطح تهیه 5گانه با استفاده از شاخص موریس در  های سه شاخص

از  1390ال هـای شـهر میانـدو ب در سـ     برای مشخص کردن نوع الگوی پراکنش و یا توزیع نـابرابری در سـطح بلـوک   

 خودهمبستگی فضایی ) مارۀ موران( استفاده شد و نتایج در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی به نمایش در مد.

 

 های دا  تحلیل لکه

عوارض موجـود در   همۀ ( را برایGetis- Ord Gi) ارد جی - گتیس ۀ(  مارHot Spot Analysis) های داغ تحلیل لکه

بنـدی   مقادیر کـم و زیـاد خوشـه   به ها  داده دام بخش ازدهد که ک شده نشان می محاسبه Zز د. امتیاکن یها محاسبه م داده

های عوارض با مقدار زیـاد   شده داشته باشیم، این ابزار، خوشه دهی ای از عوارض وزن به عبارت دیگر اگر مجموعه اند. شده

این ابـزار در  (. 70: 1390کند )عسگری،  ایی میهای سرد( را شناس های عوارض با مقادیر کم )لکه های داغ( و خوشه )لکه

داغ  ۀلکـ  ،کند. برای اینکه یک عارضه نگاه می ،اش قرار دارد حقیقت به هر عارضه در چارچوب عوارضی که در همسایگی

 زیـاد ر امقـد  ،اش قـرار دارنـد   باید هم خودش و هم عوارضی که در همسایگی ،تلقی شود و از نظر  ماری معنادار نیز باشد

شـود.   ها مقایسه می طور نسبی با جمع کل عارضه ه( یک عارضه و همسایگانش بLocal Sum) باشند. جمع محلیاشته د
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کـه نتـوان    ای باشد ظر بیشتر باشد و اختالف به اندازهدناز جمع محلی م ای یرمنتظرهطور زیاد و غ هکه جمع محلی ب یزمان

 اهد  مد.به دست خو Zتصادف دانست، امتیاز  ۀ ن را در نتیج

 

 (ArcGIS 10.1منب : ) های دا  تصویر شماتیک ورودی و خروجی ابزار لکه. 1شکل 

 

تـوان   مـی  P-valueو  Zدهد. بـا نمـایش مقـدارهای امتیـاز      ورودی و خروجی این ابزار تحلیلی را نشان می 1شکل 

 اند را نمایش داد. بندی شده ها خوشه هایی که در  ن داده های داغ یا مکان لکه

 

 مبانی آماری

 شود: ( به صورت زیر محاسبه میGetis- Ord Gi) جی [Mj1]گیتس ـ ارد  ۀمار 

 
(1)  

 

را هـا   تعـداد کـل عارضـه    nو  i ،j و وزن فضایی بین عارضه  j  ،Wij ۀمقدار خصیصه برای عارض ،Xjدر این فرمول 

 .دهد نشان می

(2) 

 

(3) 

 

 (.Arc GIS) دارد ناره دوب ۀنیاز به محاسب ،است Zخودش نوعی امتیاز  Giاز  نجا که 

 

 (Spatial Autocorrelationخودهمبستگی فضایی )

ابزار تحلیل خودهمبستگی فضایی موران، خودهمبستگی فضایی را بر اساس مکان دو مقدار و خصیصـۀ مـدنظر عـوارض    

و خصیصـه،  کند. این تحلیل الگوی توزیع عوارض در فضا را با مالحظۀ همزمـان موقعیـت مکـانی     جغرافیایی بررسی می
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انـد. ایـن    در فضا توزیع شـده  3ای ، یا خوشه2، پراکنده1دهد که عوارض به صورت تصادفی کند. نتایج نشان می ارزیابی می

شـاخص   P- Valueو  Z( را محاسـبه و بـا اسـتفاده از امتیـاز اسـتاندارد      Moranابزار در حقیقت  ماره یا شاخص موران )

 (.60: 1390سنجد )عسگری،  دار بودن  ن را میکند و معنا شده را ارزیابی می محاسبه

 

 مبانی آماری

 شود: شاخص موران برای خودهمبستگی فضایی به صورت زیر محاسبه می

 

(1) 

 

 jو iوزن فضـایی بـین عارضـۀ     Wij( اسـت.  xi- Xبا میـانگین  ن )  iتفاضل بین مقدار خصیصۀ عارضه   Ziدر اینجا 

 های فضایی است. جمع کل وزن S0شده و  الیۀ استفاده تعداد کل عوارض جغرافیایی موجود در  nاست،

 

(2) 
 

 شود: استاندارد برای  مارۀ موران به روش زیر محاسبه می  Ziامتیاز 

(3) 
 

  ن:که در 

(4) 

(5) 

 

 

 (ArcGIS10.1. نمایش سیستماتیک خودهمبستگی فضایی )منب : 2شکل 

 محدودۀ پژوهش

 36دقیقـه و   57بایجان غربی است که در مختصات جغرافیایی شهر میاندو ب مرکز شهرستانی به همین نام در استان  ذر

درجۀ طول شرقی و در ارتفـاع حـدود    49دقیقه و  8درجه تا  49دقیقه و  4درجۀ عرض شمالی و  36دقیقه و  59درجه تا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Random 

2  . Dispersed 

3  . Clustered 
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فر ن 135880، 1390(. جمعیت شهر میاندو ب در سال 21: 1383متری از سطح دریای  زاد واقع شده است )سرور،  1300

بوده است. این شهر بعد از شهر ارومیه، خوی، بوکان و مهاباد، پنجمین شهر پرجمعیت استان  ذربایجان غربـی بـه شـمار    

شرق دریاچۀ ارومیـه اسـت.    مثابۀ مرکز منطقۀ جنوب و جنوب (. میاندو ب به1393 ید )فرمانداری شهرستان میاندو ب،  می

ای  استان  ذربایجان شرقی،  ذربایجان غربی و کردستان از موقعیـت ویـژه   3ی های ارتباط این شهر با قرارگیری بر سر راه

غرب کشور نظیـر تبریـز، سـنندج، ارومیـه، کرمانشـاه بـا        ای شمال طوری که ارتباط مادرشهرهای ناحیه برخوردار است  به

 پذیر نیست. یکدیگر بدون عبور از این شهر امکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طالعه )ترسیم: نگارندگان(. موقعیت محدودۀ تحت م3شکل 

 

 مبانی نظری تحقیق

 نابرابری فضایی

های ذاتی، انگیزشی و  های عمومی و همیشگی جوامع انسانی است. تمایزهای فردی از قبیل توانایی نابرابری یکی از جنبه

ها و امتیازاتی  پاداشها،  های اجتماعی، از جمله متفاوت بودن شیوۀ زندگی، حقوق، فرصت تمایالت گوناگون افراد و تفاوت

(. 268: 1389اند )ربانی و همکاران،   ید، باعث بروز نابرابری شود و به صورت نهادینه در می که جامعه برای افراد قائل می

کنـد کـه از بسـیاری     ای مرکب از نابرابری و فضا است، نوعی از نابرابری اجتماعی را ترسیم می که واژه 1نابرابری فضایی

هـایی نیـز بـین  نهـا مشـاهده       های اجتماعی تفاوت دارد  هر چند در برخی از ابعاد، همپوشی ع دیگر نابرابریجهات با انوا

خورد که  های مبهمی نیز در این واژۀ مرکب به چشم می شود. با وجود صراحت نسبی در مفهوم نابرابری فضایی، جنبه می

(. بـه اختصـار، نـابرابری فضـایی توزیـع نـابرابر       127: 1386بخش عمدۀ ابهام مذکور در مفهوم فضا نهفته است )دهقان، 

ای  های اجتماعی ـ اقتصادی جوامـع اسـت و در هـر جامعـه      ها و مواضع اجتماعی در فضا است که بازتاب نابرابری فرصت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial Inequality 
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ود کـه  شـ  (. به عبارت دیگر، نابرابری فضایی به شرایطی اطالق می5: 1385گیرد )دانشپور،  های متفاوتی به خود می جلوه

 & Kanburدر  ن واحدهای فضایی یا جغرافیایی گوناگون در زمینۀ برخـی متغیرهـا، در سـطوح متفـاوتی قـرار دارنـد )      

Venables, 2005: 2 .)ریـزی،   مثابـۀ مشـکل برنامـه    نابرابری فضایی )نابرابری اجتماعی و اقتصادی وابسته به مکان( به

هـایی کـه    های بارز و  شکاری داشته باشند  تفـاوت  لف یک شهر تفاوتکند که ساختار فضایی نواحی مخت زمانی بروز می

ریزی گوناگون در مورد نواحی مختلف داشته باشد و جوابگوی هدف واالی ایجاد برابـری   های برنامه حل نیاز به تدوین راه

م شـناخت سـاختار   (. درک علل نابرابری فضایی در نواحی شهری مستلز51: 1391فضایی در یک شهر باشد )خالوباقری، 

های ماهوی نواحی گوناگون  ن است. با توجه بـه ایـن    گیری فضا و تفاوت شهر و بررسی نقش نیروهای اثرگذار بر شکل

گیری در طول تاریخ است، درک نابرابری فضایی در  که شهر، جلوۀ فضایی ساختارهای طبیعی، فضایی ـ فعالیتی و تصمیم 

ای اسـت کـه بـین     اخت و درک ساختارهای مذکور و ارتباطات و ترکیبات پیچیـده هایش مستلزم شن  ن با تمام پیچیدگی

ها در نواحی جغرافیـایی، یکـی از کارهـای ضـروری و      مطالعۀ نابرابرینیروهای این سه ساختار برقرار شده است. بنابراین 

(. بـه نظـر پـل    208: 1385ر، پـو  ریزی و اصالحات برای تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی است )جمعه ای برای برنامه پایه

(. 10: 1371کالول امروزه وظیفۀ کارشناسان جغرافی، مطالعـۀ ابعـاد فضـایی زنـدگی انسـانی و اجتمـاعی اسـت )فریـد،         

هـای اقتصـادی و    پردازان توسعه مانند میردال و تودارو نیز بر کاهش نابرابری و رفع دوگـانگی  همچنین بسیاری از نظریه

ریزان بایـد   بنابراین برنامه(. 97: 1389فرد و عاشری،  ز اهداف اساسی توسعه تأکید دارند )پورفتحیمثابۀ یکی ا اجتماعی به

هـایی از   وجود  مده و چه گـروه  یابی خدمات و نحوۀ توزیع  نها، چه مقدار نابرابری به در پی این باشند که در الگوی مکان

ریـزی، عـدالت فضـایی اسـت )رهنمـا و       دف اصـلی برنامـه  (  چرا که هHewko, 2001: 5اند ) جامعه بیشتر محروم شده

مثابۀ یک  شود که هم به نیز مطرح می 1عدالتی فضایی یا نابرابری فضایی ( و همراه با عدالت فضایی بی10: 1390ذبیحی، 

 .(Iveson, 2011: 254)شود  در نظر گرفته می 2نتیجه و هم یک فرایند

 

 تأثیر نابرابری فضایی بر فضای شهر

های فضایی ـ اجتماعی و فقدان عدالت دارد. نابرابری در   های جوامع بشری، ریشه در نابرابری زه عوامل اصلی بحرانامرو

های مختلف نظیر سطح جهـانی، ملـی،    شود و در ابعاد و مقیاس های بشری، در مد و در قدرت سیاسی منعکس می توانایی

ها در نواحی شهری اسـت   های این نابرابری ترین بخش کی از مهمکند. ی ای، شهری و روستایی و جزء  ن ظهور می ناحیه

ای جدید در هـیچ   که وجود چنین نابرابری و فقدان تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، به هیچ وجه پدیده

یافتـه و هـم در کشـورهای     (. وضـعیتی کـه هـم در کشـورهای توسـعه     8: 1385یک از شهرهای جهان نیست )دانشپور، 

تـر بـودن    توسـعه بـه دلیـل فـاحش     توسعه در همۀ ابعاد تداوم داشته است و وجود دارد. امـا در کشـورهای درحـال    درحال

اقتصادی و نابرابری و متعادل نبودن دسترسی به خدمات و امکانات، تفاوت فضایی شهرها تشـدید   -های اجتماعی  تفاوت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial Inequality 

2. Process 
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ی در شهرها جدا از موقعیت جغرافیایی و سـاختار اقتصـادی و   (. این تفاوت فضای28: 1389و موسوی،  شده است )ضرابی

شود که از فضا استفادۀ بهینه نشـود   ای از ناسازگاری اجتماعی بدل شده است. نابرابری فضایی باعث می سیاسی به صحنه

مخصوصـاً   و تراکم جغرافیایی فقر و محرومیت برخی از مناطق افزایش یابد، تخصیص بهینه و داوطلبانۀ نیـروی انسـانی  

رویه تشـدید و توزیـع بهینـۀ جمعیـت و فضـا       های بی درستی صورت نگیرد، مهاجرت نیروی انسانی متخصص در شهر به

های نـابرابر در اختیـار سـاکنان     شود که فرصت های نابرابر شهری موجب می فضا(. 203: 1388غیرممکن شود )یاسوری، 

و افـت   1گیری و رشد نـواحی فرسـوده و فقیرنشـین    خدمات رفاهی، شکلنواحی مختلف قرار گیرند و این به توزیع نابرابر 

 (.51: 1391شود )خالوباقری،  ترین پیامدهای نابرابری در نواحی شهری منتهی می مثابۀ عمده نواحی شهری به 2محرومیت

 ,Moraisکنـد )  مـی اسناد و شواهد بسیاری وجود دارد که در اغلب موارد نابرابری فضایی، نابرابری اجتمـاعی را تقویـت   

هـای   کنـد و بـه تعمیـق نـابرابری     چنین فرایندی در یک چرخۀ بازخوردی، تضادهای فضایی را تشدید می(. 399 :2010

اجتماعی و مسکونی و عمیق شدن شکاف موجود بین  -های اقتصادی  ساز جداگزینی گردد که خود زمینه فضایی منجر می

هـای اجتمـاعی و    جداگزینی همچنین ناشـی از نـابرابری  (. 58: 1380ری، یافتگی نواحی شهری است )کالنت سطح توسعه

 ,.Kaplan et.alتوانند شرایط جداگزینی را بدتر کننـد )  ها می طوری که دولت ها است  به اقتصادی متأثر از سیاست دولت

بنابراین دالیل ابزاری  (.Pacione, 2003: 291(. نابرابری در همۀ اشکال و سطوح  ن پیامدهای ناگواری دارد )5 :2004

بـرد و بـرای    برای مفهوم نابرابری وجود دارد. نابرابری مشروعیت سیاسی را تضعیف و مدیریت شهری را رو به زوال مـی 

هـای   (. اینکه نابرابری در جامعـه خـوب اسـت یـا بـد، بحـث      8: 1388دموکراسی و انسجام اجتماعی مضر است )قنبری، 

وجود  ورده است. بنابراین حصول برابری کامل عملی نیسـت  بـه ایـن     های مختلف به هطوالنی را میان اندیشمندان رشت

حتـی   های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند و توزیع خـدمات، امکانـات، در مـد و شـغل و     دلیل که افراد پایگاه

هـای شـدید و    از نـابرابری  گیرد. تأکیـد عـدالت فضـایی بـر پرهیـز      ها صورت می منطقۀ مسکونی بر اساس همین تفاوت

 جلوگیری از ایجاد شکاف در شهر است نه دستیابی به برابری کامل.

 

 های لیبرا ، سوسیا  و اسالم های مکتب عدالت فضایی و آموزه

هـای کـارکردگرا )متـأثر از دیـدگاه دورکـیم(،       های اجتماعی به نظریه های نابرابری، قشربندی و طبقه طور کلی، نظریه به

شـوند.   بنـدی مـی   های ترکیبی )متأثر از دیدگاه وبر( دسته ای تضادگرا یا انتقادی )متأثر از دیدگاه مارکس( و نظریهه نظریه

انـد. چنانچـه دیـدگاه دورکـیم و      های مذکور تأثیر پذیرفتـه  های نظری مطالعات نابرابری شهری معاصر نیز از دیدگاه حوزه

شناسی شهری شیکاگو نقـش زیـادی داشـته اسـت. همچنـین       رادایم بومگیری پا زیمل در زمینۀ تفاوت اجتماعی در شکل

دیدگاه چندوجهی مارکس وبر از قدرت )شامل طبقۀ اقتصادی، پایگـاه، وضـعیت و منزلـت اجتمـاعی و قـدرت سیاسـی و       

محوری ایفا کرده و تأکید کـارل مـارکس و فـردریش انگلـس      -سازمانی( نقش مهمی در ایجاد و توسعۀ مکتب مدیریت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Urban Slums 

2. Urban Decline and Deprivation 
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هـای مبتنـی بـر     کنندگی نقش مبارزۀ طبقاتی در شهر و روابط و مناسبات حاکم بر تولید نیز در ایجاد نظریه نی بر تعیینمب

 اقتصاد سیاسی فضا تأثیر زیادی داشته است.

های زیـادی وجـود دارد  امـا اسـتفاده از شـیوۀ تحلیـل منطقـی         ها و شیوه برای دستیابی به اصول عدالت فضایی، راه

هـای   رسد. بر این اساس در این بخش از پژوهش، برای رسیدن به اصـول عـدالت فضـایی،  مـوزه     نظر می  تر به همعقوالن

 مکاتب لیبرال، سوسیال و اسالم بررسی شده است.

داری است. لیبرالیسم از دو اصل فرد و  زادی فـردی تشـکیل    ترین اصل فکری و فلسفی نظام سرمایه لیبرالیسم مهم

تک افراد اسـت کـه بـا حفـ  هویـت و       دهندۀ  ن یعنی تک اصالت فرد، اجتماع مجموع اجزای تشکیل شود. در بینش می

تـرین اصـول ایـن     (. مهـم 1384اند. بنابراین اجتماع فاقد وجود حقیقی اسـت )واعظـی،    وجود  ورده استقالل خود،  ن را به

(. 158: 1382را نق  نکند )تقوی و سـروری،  مکتب،  زادی و استحقاق افراد است تا جایی که اعمال وی  زادی دیگران 

بر این اساس در این مکتب، دولت نقشی در اجرای عدالت در جامعه ندارد و بازار  زاد بهترین گزینه برای اجرای عدالت در 

بـه  مثابۀ انصاف( بر دو اصل  زادی و تفاوت )توجه  جامعه است. جان رالز در نظریۀ عدالت اجتماعی خود )نظریۀ عدالت به

 ها تأکید کرده است. های متفاوت( بین انسان شایستگی

ریزی متمرکز اقتصادی تأکید شـده اسـت. بنـابراین     های سوسیالیسم به اصالت جمع، مالکیت دولتی و برنامه در  موزه

چرخـد   های عدالت از سـوی اندیشـمندان وابسـته بـه ایـن مکتـب فکـری، حـول دو مفهـوم نیـاز و برابـری مـی             تعریف

(Mirsendesy, 1996: 35مارکس به .)  ها را فرامـوش کـرده و    ترین فیلسوف این مکتب، برابری وجود انسان مثابۀ بزر

گیری افراد را از حقوق و   ن را نه بر مبنای استحقاق راستین، بلکه بر مبنای ثروت و دسترسی به ابزار تولید دانسته و بهره

(. دیوید هاروی نیز وابسته به این مکتب Panych,2001: 292; Marx, 1975مزایای جامعه بر این اساس دانسته است )

در رسیدن به عـدالت در شـهرها اسـت )طبیبیـان و     « توزیع عادالنه از طریق عادالنه»فکری بوده است و معتقد به اصل 

ای عـدالت  ( را بـر Harvey, 1973(. بر این اساس، وی سه معیار نیاز، منفعت عمومی و استحقاق )114: 1389همکاران، 

 اجتماعی تبیین کرده است.

در ایـن سیسـتم    (.38: 1388انـد )لشـگری،    های مکتب اسالم، عدل و حق، مترادف و مالزم هم فرض شده در  موزه

هـای   شـوند. در  مـوزه   شود که اصول برابری و  زادی بر اساس  ن تعریـف مـی   ای مطرح می گونه مدار، اصل توحید به حق

مثابۀ مبنای توجیـه حـق و    و  زادی ناشی از خلقت یکسان  دمیان، در یک سیستم نظری پویا، بهمدار، برابری  سیستم حق

هـای مختلـف    هـا در زمینـه   گرا و متعادل، مدنظر است. امام علی )ع( بـر ایـن باورنـد کـه انسـان      تکالیف در سیری کمال

پشتکار خود برای رسیدن به هدف با یکدیگر  استعداد نیز ممکن است در اثر تالش و استعدادهای متفاوت دارند و افراد هم

متفاوت باشند  بنابراین در چنین مواقعی تفاوت قائل شدن بین افراد الزمۀ عدالت است. اما ایشـان معتقدنـد کـه در ایـن     

صـان  گرایی نباید افراط کرد  زیرا معتقدند که فقر در اجتماع اثرات منفی زیادی دارد.  نچنان که فقر را عامـل نق  استحقاق

مـدار   ، اصول مکتب اسـالم در سیسـتم حـق   1در جدول  (.93: 1361کنند )مطهری،  دین و پریشانی فکر مردم معرفی می

 مفهوم عدالت نشان داده شده است.
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 مدار مفهوم عدالت . اصو  مکتب اسالم در سیستم حق1جدو 

 ها اصل برابری انسان
  13حقوق مساوی و برابـر دارنـد )الحجـرات،     ها مخلوق خداوند یکتا هستند و از این حیث همۀ انسان

 (.643و  641، صص 27  نامۀ 721، ص 53  نامۀ 707، ص 46نامۀ 

 ها اصل  زادی انسان
انسان  زاد و مختار  فریده شده است و هیچ انسانی مجاز نیست این اختیـار را از دیگـری سـلب کنـد     

 (.35و  37، صص 1  خطبۀ 99  یونس، 3و  4  الشعرا، 256  البقره، 54  النور، 35-37)النحل، 

اصــل تناســب حــق و 

 تکلیف

شود، تکلیفی متناسب با  ن حـق بـر عهـدۀ او خواهـد بـود       در برابر هر حقی که برای انسان ایجاد می

 (.495، ص 207  خطبۀ 7  اطالق، 256  البقره، 42)االعراف، 

 گرایی اصل کمال
از طریق ابالغ حق و روشن ساختن راه، سیر فرد را بـه   ای تنظیم شود که گونه شرایط اجتماعی باید به

 (.137: 68  خطبۀ 107: 41  خطبۀ 45و  44سوی کمال تسهیل کنند )االعراف، 

 (80: 1394پور و همکاران،  )داداش

 

 ریزی شهری تبیین چارچوب مفهومی عدالت فضایی در برنامه

ناسایی معیارهای این مفهـوم اسـت. بـا توجـه بـه اصـول و       ریزی شهری، ش الزمۀ ورود مفهوم عدالت در محتوای برنامه

 های مکاتب بشری و مکتب  سمانی اسالم، شش معیار برای عدالت فضایی در این پژوهش استخراج شده است.  موزه

 . معیارهای عدالت فضایی2جدو  

برابری 
 ها فرصت

در دسترسی به منابع و خدمات شـهری  برای رسیدن به عدالت در جامعه باید فرصت برابر برای همۀ  حاد جامعه 
محور  -  ریزی شهری عدالت فراهم گردد، تا هر کس بر اساس توانایی و لیاقت خود از  نها برخوردار شود. برنامه

هـای   هـا و فعالیـت   بایستی توزیع مکانی بهتر خدمات و تسهیالت، کاهش فاصله در محـالت هـدف بـا کمـک    
ونقـل عمـومی و بهبـود کیفیـت و گسـترش       خـدمات، بهبـود حمـل   جبرانی، بهبود دسترسـی بـه تسـهیالت و    

ها برای  ای و مجازی را در دستور کار خود قرار دهد. توجه نکردن به برابری فرصت های شهری، شبکه زیرساخت
شود افراد طبقات پایین جامعه در بسیاری از مـوارد از رسـیدن بـه     دسترسی به منابع و خدمات شهری، باعث می

 ود محروم بمانند.حقوق شهری خ

  زادی
ریزی شهری و همچنین بـه   سازی در برنامه گیری و تصمیم این معیار بر مشارکت فعال شهروندان هنگام تصمیم

کند. الزمۀ توجه بـه ایـن امـر،     ید میتأکهای روزمره در شهر  یتفعالهای برابر شهروندان در  داشتن حق انتخاب
 گیری و توجه به حق انتخاب شهروندان است. ای تصمیمهای ضعیف در فراینده دهی به گروه قدرت

 اصل تفاوت

هـایی کـه بـه دالیـل      ها در جامعه است  تفـاوت  ید دارد که عدالت، مستلزم دفاع از تفاوتتأکاین معیار بر این نکته 
ی و ی مختلف توزیع شده است. بنابراین اصل تفاوت در عدالت نشانگر توجـه بـه هویـت مکـان    ها گروهمتفاوت بین 
گیری برای توزیع خدمات در  نهـا   ها و توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  نها هنگام تصمیم زمانی محله

 اقتصادی است. -های محروم اجتماعی  مند و عمدی بر ضد نواحی و گروه های نظام و همچنین پرهیز از تبعی 

 نیاز

محور، توزیع منابع و خدمات شهری  -ریزی شهری عدالت  این معیار بدین معنی است که برای رسیدن به برنامه
بایستی متناسب با نیازهای محالت و مناطق در شهرها صورت گیرد. هرگونه انحراف از این توزیـع، در صـورتی   

محـور بایسـتی    -ریزی شهری عدالت  ترین افراد جامعه باشد. از این رو، برنامه پذیرفتنی است که به سود محروم
گویی به نیازهای اولیـۀ   های محالت، پاسخ ی مانند بازتوزیع خدمات و منابع شهری بر اساس نیازمندیهای یتاولو

افراد، توجه به بهبود و ارتقای دسترسی افراد محروم از منابع و خدمات شهری، ایجاد مسکن قابل استطاعت و... 
 را در اولویت کاری خود قرار دهد.
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 ایی. معیارهای عدالت فض2جدو  ادامه 

 استحقاق

هـا و   های افراد و در ساحت محـیط جغرافیـایی بـه پتانسـیل     ها و توانایی این معیار در ساحت اجتماعی، به لیاقت
های محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره دارد. این معیار در مقیاس شهر اشاره به حق معطوف به  توان

هروندان در زندگی اجتمـاعی شـهری داللـت دارد، بلکـه     شهر دارد. حق معطوف به شهر، نه تنها بر مشارکت ش
تـوان   ۀ شهر است. بر اساس این معیار، میاداراز  ن به معنی مشارکت فعال در زندگی سیاسی، مدیریت و  تر مهم

 های شهر را معقول ساخت. بسیاری از نابرابری

مندی از  بهره
منفعت 
 عمومی

یـد دارد و هـدف اصـلی    تأکریزی شهری  س مشارکت  نها در برنامهاین معیار بر دسترسی افراد به خدمات بر اسا
محور بایـد   -ریزی شهری عدالت  ی گروهی در شهرها است. از این رو برنامهها تفاوت ن، اجازۀ تجلی به  زادی 

 مشارکت شهروندان را در اولویت کاری خود قرار دهد.

 

 شده در تحقیق های استفاده شاخص

ای از موضوع را ارزیابی  هایی است که هر کدام جنبه نند اغلب مفاهیم دیگر نیاز به تعیین شاخصبرای سنجش نابرابری ما

هـایی اولویـت داده شـوند کـه بـر واقعیـت        ( و اصوالً باید در این ارزشـیابی شـاخص  170: 1390کند )لطیفی و سجاسی، 

تر یادشـده، مقالـۀ حاضـر     استای اهداف پیشگیری باشند. در ر اجتماعی موضوع منطبق و به سهولت قابل بررسی و اندازه

هـای شـهری    های متفاوت اجتمـاعی، اقتصـادی و کالبـدی میـزان برخـورداری بلـوک       ها و سنجه سعی دارد تا با شاخص

 بندی کند. بندی و سطح میاندو ب را به لحاظ نابرابری فضایی مشخص و  نها را رتبه

 

 های شهری میاندوآب تحلیل نابرابری فضایی در بلوککاررفته در  های به ها و زیرشاخص . شاخص3جدو  

 زیرشاخص شاخص

 اجتماعی
التعلیم، نـرخ   سوادی در جمعیت الزم سوادی، میزان اشتغال به تحصیل، نرخ بی نسبت باسوادی، نرخ بی

 باسوادی در بزرگساالن، جوانی جمعیت، نرخ سالخوردگی، متوسط بعد خانوار.

 اقتصادی

عالیت عمومی، بار تکفل، ضریب تکفل، بار تکفل ناخـالص، میـزان اشـتغال، بـار     نرخ سرباری، میزان ف

معیشت، بار تکفل خالص، ضریب اشـتغال، نـرخ بیکـاری، بیکـاری مـردان، بیکـاری زنـان، مشـارکت         

 اقتصادی، مشارکت اقتصادی زنان.

 کالبدی

اکم واحد مسکونی، تراکم جمعیت شهری، تراکم جمعیت در واحد مسکونی، تراکم مسکونی جمعیت، تر

تراکم خالص مسکونی، تراکم ناخالص مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تـراکم نفـر در واحـد    

مسکونی، متوسط اتاق در اختیار هر فرد، متوسط اتاق در واحد مسکونی، تـراکم نفـر در اتـاق، متوسـط     

 اتاق در اختیار برای هر خانوار.

 های پژوهش( )منبع: یافته

 

 های تحقیق یافته

 مرحله انجام گرفته است: های تحقیق در دو بحث یافته
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ها  گذاری الیه ، روی همکاررفته در تحقیق )اجتماعی، اقتصادی، کالبدی( بههای  های داغ بر شاخص تحلیل لکه .1

 های شهری میاندو ب. و مشخص کردن سطوح نابرابری فضایی در بین بلوک

 .1390ابری در شهر میاندو ب در بازۀ زمانی مشخص کردن الگوی توزیع و پراکنش نابر .2

 

 گانه )اجتماعی، اقتصادی، کالبدی( سههای  های دا  بر شاخص تحلیل لکه

های مؤلفۀ اجتماعی  های داغ برای هر یک از زیرشاخص تر در روش تحقیق گفته شد، ابتدا تحلیل لکه طور که پیش همان

های  های اجتماعی، نقشۀ تحلیل لکه وی هم تلفیق و از مجموع زیرشاخص مده ر دست های به انجام گرفت. در ادامه، الیه

های اقتصادی و کالبدی نیـز   دست  مد. این روند برای شاخص به 1390های اجتماعی شهر میاندو ب در سال  داغ شاخص

و کالبدی را های اجتماعی، اقتصادی  های داغ شاخص به ترتیب، تحلیل لکه 6، 5، 4های  صورت گرفت که در قالب شکل

ی هـا  مؤلفـه هـای داغ    مده از این فرایند روی هم تلفیق شدند و نقشۀ تحلیل لکه دست دهد. در ادامه سه الیۀ به نشان می

  مده است. 7اجتماعی، اقتصادی و کالبدی استخراج گردید. این خروجی نیز در قالب شکل 

 

 

 های پژوهش( شهر میاندوآب )منب : یافته 1390های اجتماعی سا   های دا  بر شاخص . تحلیل لکه4شکل 
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 های پژوهش( میاندوآب )منب : یافته 1390های اقتصادی سا   های دا  بر شاخص . تحلیل لکه5شکل 

 

 های پژوهش( شهر میاندوآب )منب : یافته 1390های کالبدی سا  های دا  بر شاخص . تحلیل لکه6شکل 
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 های پژوهش( شهر میاندوآب )منب : یافته 1390ی تلفیقی اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ها های دا  بر شاخص . تحلیل لکه7شکل 

 

های قرمزی کـه در هـر یـک از     های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است. لکه های داغ بر شاخص تحلیل لکه 7شکل 

دهند کـه   ها نشان می اند. این لکه وجود  ورده است که لکۀ داغ را به Zشود، نشانگر مقادیر زیاد  های باال مشاهده می نقشه

کـم   Zوجود  ورده است. به هر میزان که از مقـدار   بندی شده و لکۀ داغ را به مقادیر زیادی از شاخص تحت بررسی خوشه

شـود نزدیـک    هـا دیـده مـی    های سرد که با رنگ  بی در نقشه گیرد، به لکه مقدار منفی و کوچک به خود می Zشود و  می

 شویم. می

( و اسـتفاده از  7)شـکل   7تحلیل وضعیت و درک بهتر موضوع در سطح شهر با استناد به الیـۀ نقشـۀ    مه برایدر ادا

کاررفتـه در تحقیـق    هـای بـه   های شهر بـر اسـاس میـزان برخـورداری از شـاخص      یافتگی موریس، بلوک شاخص توسعه

ها بر اساس خدمات است  بندی سکونتگاه های تعیین نواحی همگن و سطح روش موریس از جمله مدل اند. بندی شده درجه

یـافتگی )کالبـدی و    بندی نواحی از لحـاظ توسـعه   هایی است که برنامۀ عمران سازمان ملل  ن را برای درجه و جزء روش

کاررفته در سطح جهانی است و هم امکان گسترش و  کار برده است. این روش هم جدیدترین الگوی رسمی به انسانی( به

 (.61: 1393های مختلف و متنوع وجود دارد )زادولی،  ریزی با مقیاس فضاهای تحت برنامه جایگزینی  ن در
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 ها بر اساس برخورداری از شاخص 1390های شهر میاندوآب در سا   بندی بلوک . سطح8شکل 

 

در هـای تحـت بررسـی     های شهر میاندو ب را بر اساس برخورداری از شاخص بندی بلوک بندی و درجه سطح 8 شکل

طیـف و سـطح )خیلـی     5هـای شـهر در    گردد در این نقشـه بلـوک   طور که مالحظه می دهد. همان نشان می 1390سال 

اند. با توجه به این نقشه، مشخص  های متمایز مشخص شده محروم، محروم، متوسط، برخوردار، و کامالً برخوردار( با رنگ

بلوک خیلی محروم هستند و بیشترین تعـداد را   626کر شده، بلوک شهر میاندو ب در سال ذ 1660شود که از مجموع  می

هـا را در حـد متوسـط     بلوک شـهر، شـاخص   403اند. در این میان  بلوک شهر نیز محروم 287اند و  به خود اختصاص داده

بنـدی،   سطحها را در این  بلوک نیز در وضعیت برخوردار قرار دارند و بیشترین مقدار و کمترین تعداد از شاخص 307دارند. 

ها و سطوح نابرابر  تعداد و درصد هر یک از بلوک 4اند. جدول  مورد به خود اختصاص داده 37های کامالً برخوردار با  بلوک

 دهد. را نشان می
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 1390های شهر میاندوآب در سا   . تعداد و درصد هر یک از سطوح نابرابری در بلوک4جدو  

 تعداد                                           درصد              ها                              بلوک

 7/37                                            626خیلی محروم                                      

 17                                            287محروم                                           

 24                                            403متوسط                                          

     19                                               307برخوردار                                          

 3/2                                              37           کامالً برخوردار                        

 100                                             1660جمع                                              

 های تحقیق منبع: یافته            
 

درصـد   24درصـد محـروم،    17هـا خیلـی محـروم،     کدرصد بلـو  7/37 مارها مؤید این است که  4با توجه به جدول 

 درصد در وضعیت کامالً برخوردار قرار دارند. 3/2درصد برخوردار و  19متوسط، 

ها در وضـعیت نـابرابر قـرار     های شهر به لحاظ برخورداری از شاخص دهد، بلوک ها و  مارها نشان می طور که نقشه همان

و از ابزار خودهمبستگی فضـایی اسـتفاده    Arc/GISافزار  اکنش این نابرابری، از نرمدارند. برای نشان دادن الگوی توزیع و پر

ترین ابزارهای تحلیلی برای تحقیـق دربـارۀ    ترین و مهم شده است. ابزار  مار فضایی )خودهمبستگی فضایی( یکی از کاربردی

رود و بـه   کـار مـی   ها در فضا و مکان به یدههای فضایی است که در زمینۀ تحلیل الگوهای پراکنش و توزیع عوارض و پد داده

دهد که عـوارض   ( معروف است. نتایج این تحلیل در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی نشان میMoran’s I) I مارۀ موران 

 ، پراکنده1فیدبه صورت تصا
+( باشـد،  1اند. اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد مثبت ) در فضا توزیع شده 3ای یا خوشه 2

( باشـد،  -1ای است و اگر مقدار موران نزدیک به عـدد منفـی )   ها خودهمبستگی فضایی دارند و الگوی پخش  نها خوشه داده

اند و الگوی پخش  نها پراکنده است. در مورد ایـن ابـزار فرضـیۀ صـفر  ن اسـت کـه هـیچ نـوع          ها از هم گسسته  نگاه داده

 (.66: 1390وارض جغرافیایی مدنظر وجود ندارد )عسگری، بندی فضایی بین مقادیر خصیصۀ مرتبط با ع خوشه

 . خروجی عددی خودهمبستگی فضایی )آمارۀ موران(5جدو  

Global Moran’s I summary 
776086/0 Moran‟s Index: 

000603/0- Expected Index: 

000065/0 Variance: 

344155/96 z-score: 

000000/0 p-value: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Random 

2. Dispersed  
3. Clustered 
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کنـد   است و از  نجا که مقدار  ن مثبت و به طرف یک میل می 776086/0ددی، شاخص موران با توجه به خروجی ع

 ن( بزر  است، پـس در محـدودۀ اطمینـان     قدر مطلقشده ) محاسبه Zصفر و مقدار  p-valueو با توجه به اینکه مقدار 

نیـز   9ای است. شکل  ش نابرابری، خوشهها خودهمبستگی فضایی دارند. بنابراین الگوی پخ گیرد و در نتیجه، داده قرار می

ای بودن الگوی پراکنش و توزیع عوارض در فضـا   خروجی و نمایش گرافیکی نتایج خودهمبستگی فضایی است که خوشه

 دهد. را نشان می

 

 های تحقیق . خروجی گرافیکی خودهمبستگی فضایی )آمارۀ موران( منب : یافته9شکل 

 

های خیلی  طوری که خوشه کند به ای تبعیت می دهد، الگوی نابرابری از مدل خوشه ها نشان می گونه که خروجی همان

توانـد ناشـی از ادغـام     بلوک بیشترین تعداد را دارند و پخشایش بیشتر  نها در حاشـیۀ شـهر مـی    913محروم و محروم با 

و هم در حاشیۀ شهر جـای دارنـد.   های متوسط و برخوردار نیز هم در مرکز  های روستایی به کالبد شهر باشد. بلوک هسته

دهندۀ نابرابری در برخـورداری از   های کامالً برخوردار کمترین تعداد را دارند. بر این اساس، نتایج نشان در این میان بلوک

های شهر میاندو ب در بـازۀ یادشـده اسـت  در نتیجـه تفـاوت و       های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بین بلوک شاخص

هـای   هـایی بـا پایگـاه    باعث ظهـور خـانواده   1سطح شهر وجود دارد. چنین فرایندی در یک چرخۀ بازخوردیدوگانگی در 

هـا سـیکل مراحـل اکولـوژی شـهر را در پـی دارد و باعـث         شود و به تدریج این تفـاوت  متفاوت اقتصادی و اجتماعی می

 های اجتماعی و مسکونی در مناطق مختلف شهر خواهد شد. جداگزینی

 

 گیری نتیجه

رو شـد و شـهرها هـم قاعـدتاً      ای روبه ویکم، جهان با تحوالت و تغییرات گسترده در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست

نشدند. در این دوران رشد جمعیت و شهرنشینی مستمر موجب گردید که  مستثنامثابۀ جزئی از سیستم جهانی از این امر  به

شـهر   ای به خود بگیرد. همچنین این گستردگی موجب گردید وعدۀ  رمان د تازهکیفیت زندگی شهری در بیشتر شهرها ابعا

یی کمونیسـم  گرا  رمانهای ایدئولوژی و  داری غرب، همچنین وعده مدنی، تعالی انسان و عدالت فضایی در جوامع سرمایه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Feedback 
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ست، در عمل توهمی بیش که مبتنی بر برخورداری یکسان افراد از مواهب رشد و توسعه در کسب جهان مادی و معنوی ا

 توان  ن را به حداقل رساند.نباشد  زیرا از بین بردن نابرابری اگر اغراق نباشد غیرممکن است  ولی می

نگرترین ناظران امری بدیهی اسـت. بـا ایـن حـال،      ترین حقایق زندگی است و حتی برای سطحی نابرابری از مأنوس

هـای روشـن و    هایی نظیر نابرابری ممکن است جواب تبیین شود و پرسشای نیست که به سادگی حل یا  نابرابری مسئله

مطالعۀ نابرابری فضایی در شهرها برای رسیدن به عـدالت فضـایی و توسـعۀ پایـدار شـهری،      ساده نداشته باشد. بنابراین 

عۀ کالبدی شـهر  ریزی صحیح در راستای رسیدن به عدالت فضایی در شهرها و توس اهمیت زیادی دارد و مدیریت و برنامه

هـای   رساند. این پژوهش برای تحلیل و بررسی نـابرابری  در  ینده، تا حد زیادی مشکالت احتمالی شهرها را به حداقل می

انجام گرفته است. در این راسـتا بـرای سـنجش نـابرابری فضـایی از       1390فضایی در شهر میاندو ب در بازۀ زمانی سال 

در شـهر   90هـای  مـاری سـال     دی استفاده شد که در این فرایند اطالعات بلـوک های اجتماعی، کالبدی و اقتصا شاخص

شاخص( برای تجزیـه و   34انجام گرفت و اطالعات ) Excelافزار  سازی در نرم میاندو ب تهیه شد. در مرحلۀ بعد شاخص

هـای نـابرابر و منـاطق     ، بلوک1اییافزار و  مار فض  های نرم فراخوانی شد. با استفاده از قابلیت ArcGISافزار  تحلیل به نرم

دهـد   دارای بیشترین نابرابری و همچنین الگوی توزیع و پخش  ن در قالب نقشه استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می

هـا و در عـین حـال     درصد بلوک 55بلوک بیشترین تعداد یعنی  913های محروم و خیلی محروم با  که در این سال بلوک

اند. قرارگیری بخش شایان توجهی از  نها در حاشیه و پیرامـون شـهر    را به خود اختصاص داده ها خصکمترین مقدار از شا

ها در محالت بافت فرسودۀ شهر،  های روستایی به بافت و کالبد شهر است. تعداد زیادی از این بلوک ناشی از ادغام هسته

 403ها را در حـد متوسـط دارنـد،     هایی که شاخص لوکشود. ب محالت پشت بیمارستان، بلوار نماز و کوی رابری دیده می

رود یعنـی نـوار سـاحلی شـهر      های برخوردار نیز بیشتر در اطراف حاشیۀ چپ رودخانۀ زرینه درصدند. بلوک 24بلوک یعنی 

هـای جمعیتـی شـده اسـت. تعـداد ایـن        اجتماعی باعث جداگزینی مسکونی گروه -جای دارند  جایی که پایگاه اقتصادی 

های تحـت بررسـی در ایـن تحقیـق      ها است. بیشترین مقدار از شاخص درصد از کل بلوک 19مورد است و  307ها  بلوک

تواند حـاکی   درصد نمی 3/2مورد و سهمی معادل  37های کامالً برخوردار است  اما با کمترین تعداد یعنی  مربوط به بلوک

 2ای ی پراکنش نابرابری فضایی در شهر میاندو ب از مـدل خوشـه  ها نشان داد که الگو از نتیجه و خبر مطلوبی باشد. یافته

های برخوردار بـه مرکـز و میانـه گـرایش و تمایـل       ها و خوشه های محروم در این بررسی در حاشیه کند  خوشه تبعیت می

ز از وجود فاصـلۀ طبقـاتی و دوگـانگی در فضـای شـهری و تفـاوت در برخـورداری ا        شدیدتری دارند. وضعیتی که حاکی

است. در این زمینه الزم است مدیریت شهر تمهیدات الزم را بـرای بـه حـداقل     1390های تحت بررسی در سال  شاخص

 ها بیندیشد و در دستور کار خود قرار دهد. رساندن نابرابری

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Spatial Statistics 

2  . Clustered 
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 پیشنهادهای تحقیق

ی شهر که باعـث شـده   تجدید نظر در سیستم مدیریت شهر و پرهیز از تمرکز خدمات و امکانات شهری در محالت مرکز

 ای دسترسی مناسبی به این امکانات نداشته باشند. محالت حاشیه

ربـط   یذهـای   ریزی در راستای تعدیل نابرابری از سوی دسـتگاه  خواهانه و مدیریت و برنامه های عدالت اتخاذ سیاست

 های برخوردار. های محروم و بلوک برای کاهش فاصلۀ میان بلوک

ها به لحاظ تمامی  اند  چرا که این بافت شده ات شهری به روستاهایی که با کالبد شهر ادغاماختصاص خدمات و امکان

 ها در وضعیت مطلوبی نیستند و کمترین مقادیر را دارند. شاخص
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 مناب 

رشناسـی  نامـۀ کا  (. بررسی و تحلیل عدالت فضایی شهر در سقز )مطالعۀ موردی: محالت شهر سـقز(، پایـان  1392احمدتوزه، واحد  )

 ریزی شهری، دانشگاه تهران، دانشکدۀ جغرافیا. ارشد جغرافیا و برنامه

گانـۀ شـهر مشـهد، مجموعـه مقـاالت و کنفـرانس       12(.  مـایش فرهنـگ و عـدالت شـهری در منـاطق      1386بهروان، حسین  ) -

 .28 - 1ریزی و مدیریت شهری، محل انتشار مشهد، صص  برنامه

 -های روستایی شهرستان اهر، فصـلنامۀ علمـی    (. تحلیل نابرابری فضایی سکونتگاه1389امعلی  )فرد، جواد  عاشری، ام پورفتحی -

 .116 - 95، صص 32پژوهشی فضای جغرافیایی، سال دهم، شمارۀ 

 ریزی توسعۀ روستایی، انتشارات سمت، تهران. (. برنامه1385پور، محمود  ) جمعه -

ریزی مبتنی بر ارتقای کیفیت زنـدگی، فصـلنامۀ    کارگیری برنامه ابرابری فضایی ضمن به(. رویارویی با ن1391خالوباقری، مهدیه  ) -

 .49ـ  67، صص1391اقتصاد و مدیریت شهری، شمارۀ اول، زمستان 

ریـزی و   های پیـرا ـ شـهری )کوششـی در اسـتفاده از رهیافـت برنامـه        (. تحلیل نابرابری فضایی در محیط1385دانشپور، زهره  ) -

 .5ـ  14، صص 28هبردی در تهران(، نشریۀ هنرهای زیبا، شمارۀ مدیریت را

ها و تهدیدها برای  موزش و پـرورش در مواجهـه بـا نـابرابری فضـایی در فنـاوری اطالعـات و         (. فرصت1386دهقان، حسین  ) -

 .126ـ  163، صص 1386(، پاییز 91)پیاپی  3وسوم، شمارۀ  ارتباطات، فصلنامۀ تعلیم و تربیت، سال بیست

 –هـا، فصـلنامۀ علمـی     (. بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نـابرابری 1389فر، علی  ) ربانی، رسول  کالنتری، صمد  هاشمیان -

 .267 - 305، صص 41پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شمارۀ 

عدالت فضـایی بـا مـدل یکپارچـۀ      (. تحلیل توزیع تسهیالت عمومی شهری در راستای1390رهنما، محمدرحیم  ذبیحی، جواد  ) -

 .5 - 21، صص 1390، تابستان 23دسترسی مشهد، جغرافیا و توسعه، شمارۀ 

نامـۀ کارشناسـی ارشـد در رشـتۀ      ، پایـان 1375 - 1385(. بررسی تطبیقی فقر در شهر تبریز در بازۀ زمانی 1393ـ زادولی، فاطمه  )

 دۀ جغرافیا.ریزی شهری، دانشگاه تبریز، دانشک جغرافیا و برنامه

از خدمات عمـومی   Mj1ندی  بهره (. بررسی و سنجش عدالت فضایی1392اهلل  مهدیان، بهنمیری  مهدی، علی  ) زیاری، کرامت -

شهری بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شـهر بابلسـر، نشـریۀ تحقیقـات کـاربردی علـوم جغرافیـایی، سـال         

 .217 - 241، صص 1392، بهار 28سیزدهم، شمارۀ 

یـابی جهـت توسـعۀ  تـی شـهر       یابی جغرافیایی، مطالعۀ موردی: مکـان  (. استفاده از روش ای.اچ.پی در مکان1383سرور، رحیم  ) -

 .38 - 19، صص 41های جغرافیایی، شمارۀ  میاندو ب، مجلۀ پژوهش

 تشارات گیتاشناسی، تهران.های نو در فلسفۀ جغرافیا، جلد اول، چاپ پانزدهم، ان (. اندیشه1392شکویی، حسین  ) -

نامـۀ کارشناسـی ارشـد رشـتۀ جغرافیـا و       ، پایـان CDSهای توسعۀ شهر پیرانشهر با رویکـرد   (. استراتژی1393شیخی، عبداهلل  ) -

 اهلل زیاری. ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، راهنما: کرامت برنامه

فضایی پراکنش جمعیـت و توزیـع خـدمات در شـهر یـزد، فصـلنامۀ تحقیقـات         (. تحلیل1389ضرابی، اصغر  موسوی، میرنجف  ) -

 .27 - 46، صص 97جغرافیایی، شمارۀ 
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، انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، چاپ ArcGisهای  مار فضایی با  (. تحلیل1390عسگری، علی  )

 .1390اول 

 در روش تحقیق شهر و روستا، تبریز، دانشگاه تبریز. (. کاربرد جغرافیا1384فرید، یداهلل  ) -

ای در ایران، با تأکید بـر نقـاط شـهری  ذربایجـان شـرقی،       های ناحیه (. تحلیلی بر نابرابری1388چشمه، ابوالفضل  ) قنبری هفت - 

 ریزی شهری، دانشگاه تبریز، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی. رسالۀ دکتری جغرافیا و برنامه

بندی تناسب زمین برای توسعۀ فیزیکی شهر کرج و اراضی پیرامـون بـر پایـۀ     (. ارزیابی و پهنه1388م، امیر  محمدی، اعظم  )کر -

 .59 - 74، صص 4(، فصلنامۀ جغرافیای طبیعی، سال اول، شمارۀ AHPمراتبی ) فاکتورهای طبیعی و روش فرایند تحلیل سلسله

 ای، انتشارات خوشبین، تهران. و توسعۀ منطقه ریزی (. برنامه1380کالنتری، خلیل  ) -

های استان زنجان با استفاده از مـدل   بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان (. رتبه1390لطیفی، غالمرضا  سجاسی قیداری، مجید  ) -

TOPSIS 189 - 166، صص7ریزی و توسعۀ اجتماعی، شمارۀ  ، فصلنامۀ برنامه. 

هـای جغرافیـای انسـانی،     موردی: میانـدو ب(، پـژوهش   ۀ)مطالع ایدار شهر و عدالت اجتماعیشکل پ .(1391)  موسوی، میرنجف -

 .192 ـ 177 ، صص91، تابستان80 ۀشمار

زاده، شـرکت پـردازش و    (. عدالت اجتماعی و شهر، ترجمۀ فرخ حسامیان، محمدرضا حائری، بهروز منـادی 1379هاروی، دیوید  ) -

 ریزی شهری، تهران. برنامه

ای، شـمارۀ   ای در استان خراسان رضوی، فصلنامۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیه (. بررسی وضعیت نابرابری منطقه1388ری، مجید  )یاسو -

 .223 - 201، صص 1388، بهار و تابستان 12
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