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 چکیده
 محیط رپایداتوسعۀ  کیفیت زندگی شهروندان و بهبودعدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهري عامل مهمی براي 

از دیدگاه عدالت فضایی  شنا تحقیق بررسی و تحلیل نحوة توزیع استخرهاياین رو، هدف ینازاشود. یم محسوب شهري
 قلمروهدف جزء تحقیقات کاربردي بود.  لحاظ ازلی و یتحل -روش تحقیق توصیفی (مطالعۀ موردي: شهر اصفهان) بود.

ستخرهاي ا) تشکیل داده بودند. براي تحلیل فضایی 37گانۀ شهر اصفهان (15تحقیق را کلیۀ استخرهاي شناي مناطق 
تفاده شد. و نحوة پراکنش استخرها اس ي جمعیت، مساحت، تعداد استخر در هر منطقههاشاخصشناي شهر اصفهان از 

کار برده شد. الزم به هانقشهي انجام محاسبات مختلف و تهیۀ هاي مختلف آن برایتمالگورو  Arc GISهمچنین محیط 
تعداد  ي جمعیت، مساحت،هاشاخصتحلیل کلی وضعیت استخرهاي شناي شهر اصفهان از منظر عدالت فضایی براساس 

ختلف برخوردار منحوة پراکنش نشان داد، استخرهاي شناي شهر اصفهان از توزیع مناسبی در مناطق استخر در هر منطقه و 
 کاهش براي رو،ینازانیستند و دسترسی عادالنه و مناسب به استخرهاي شنا در مناطق مختلف با مشکل مواجه است. 

 منديرضایت و زندگی کیفیت ارتقاي به کمک و آن از حاصل پیامدهاي و اجتماعی و فضایی هايينابرابر و عدالتییب
 مناطق در یژهوبه مناطق جمعیت و مساحت به توجه با شهري مختلف مناطق در شنا استخرهاي اختصاص باید شهروندان

 .قرار گیرد مدنظر بهینه و مناسب یابیمکان با پرجمعیت و برخوردارکم
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 مقدمه

 آبی، همواره يهاو سایر ورزش1نیاز دارد. شنا بدنییت انسان براي رشد و کمال روحی و جسمی، به فعال

اند. نقش شنا گرفته افراد زیادي در جهان قرار توجه و استقبال تفریحاتی هستند که مورد ینتراز مهم

شنا  هب ايیژهدر اسالم نیز اهمیت و .شده است سالمتی بدن، کامًال شناختهورزشی سودمند در  عنوانبه

یاد عنوان بهترین سرگرمی و پیامبر اسالم از آن بهاست خصوص آموزش آن تأکید شده  و در داده شده

شمار ین مراکـز ورزشی براي مردم بهترجذابرو، استخرهاي شنا از پرطرفدارترین و ینزاا. )1(اند کرده

 1375در تأمین سالمت جسمی و روانی انسان دارد (فراهتی،  ايرود و ورزش شنا آثار بسـیار سـازندهیم

 هاتا اغلب خانوادهاست شده  سبب دهد،یآبی به افراد م هايیتفعال طراوت و شادابی که). )2(به نقل 

گذراندن صحیح اوقات فراغت در جهت سالمتی  براي ايیله، آن را وسنندحضور در این مراکز را تجربه ک

ۀ موجودیت و دسترسی به اماکن مسئلحال،  ینا با. )3(د آثار سودمند اجتماعی آن بدانن و استفاده از

یر خود تأثزیادي مشارکت در فعالیت بدنی و ورزش را تحت  تا حداستخرهاي شنا)  خصوصبهورزشی (

)، 1389(، فتحی مثالراي بأیید شده است. تکه این موضوع در تحقیقات مختلف يطوربهدهد، یمقرار 

)، نشان داد 1390. سعیدي ()4(دارد  یرتأث یمشارکت ورزشی بر امکانات ورزش به داد دسترسی نشان

و  2. بیدل)5(یر دارد تأثي همگانی هاورزشورزشی بر گرایش به مشارکت افراد در  امکانات به دسترسی

 مؤثرعوامل  جمله از آنها)، نشان دادند دسترسی به اماکن، کیفیت اماکن و مناسب بودن 2005همکاران (

ي هامکان)، نشان دادند نزدیکی 2005( 3. رد و فلیپس)6(بر مشارکت در ورزش و فعالیت بدنی بود 

هر (شاخص )، نشان دادند اندازة ش2009( 4. هاومن و ویکر)7(یر دارد تأثورزشی بر فعالیت بدنی افراد 

پرینز و همکاران . )8(ي مشارکت در ورزش دارد بر روها و اماکن ورزشی) اثر مثبتی یرساختزوجود 

که به اماکن ورزشی دسترسی )، نیز در تحقیقی نشان دادند قصد مشارکت در ورزش زمانی2010(

که اماکن ورزشی در دسترس بودند، رابطۀ قصد و مشارکت در تر است و زمانیري وجود دارد، قويتراحت

)، نشان دادند عدم دسترسی به اماکن ورزشی از 2008و همکاران ( 5طرفی کورتیساز ورزش باالتر بود. 

وري ترین معیارها براي افزایش کارایی و بهرهاز مهم. بنابراین، )9(موانع مشارکت در ورزش و تفریح بود 
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و نیز آسایش و رضایت کاربران، دسترسی آسان و سریع شهروندان به اماکن  اماکن و فضاهاي ورزشی

با توجه به نقش و اهمیت دسترسی مناسب به اماکن  ).)10(، به نقل از 1386است (بحرینی،  رشانموردنظ

ی بررسو ورزش نیاز است تا این موضوع از ابعاد و زوایاي مختلف بدنی یت فعالورزشی در مشارکت افراد در 

استخرهاي شنا که از  خصوصبهو تحلیل شود تا با ایجاد سیستم دسترسی مناسب به اماکن ورزشی و 

ي سنی مختلف از هر دو جنس برخوردار است، شاهد افزایش مشارکت هاگروهجذابیت بیشتري در بین 

دسترسی فضایی به استخرهاي شنا با پرداختن به شنا نی و ورزش باشیم، چراکه بیشتر افراد در فعالیت بد

 . )11(هاي مرتبط با آن رابطه دارد و ورزش

اي در مناطق مناسب و بهینه طوربهبراي رسیدن به این مهم نیاز است امکانات و فضاهاي ورزشی 

شد. این مختلف شهري توزیع شود که قابلیت دسترسی آسان براي همۀ ساکنان مناطق شهري را داشته با

در حالی است که در شرایط فعلی توزیع نامناسب اماکن ورزشی در مناطق مختلف شهري و با 

هاي ضعیف، قابلیت دسترسی مناسب به این فضاهاي ورزشی مفید را با مشکل مواجه کرده یابیمکان

اهاي ورزشی است. دسترسی به اماکن ورزشی موجودیت، کفایت، فاصلۀ مکانی و توزیع عادالنۀ اماکن و فض

بدنی و یت فعالیرگذار بر مشارکت در تأثگیرد که وجود این عوامل سبب بروز شرایط مختلف یبرمرا در 

شود. در این میان مسئلۀ خیلی مهم و حائز اهمیت، مسئلۀ عدم دسترسی ناشی از توزیع یمورزش 

ه بروز مشکالت متعددي تواند بیمنامناسب اماکن ورزشی در مناطق مختلف شهري و روستایی است که 

 تأثیر ،خدمات عمومی توزیع وةنح در عدالتییبعدالتی منجر شود. این در حالی است که یباز جمله 

 را شهري مدیریت وگذارد می شهر محالت طبقاتی گزینیییجدا و شهر ماهیت ساختار، بر یريناپذجبران

اماکن ورزشی  خصوصبهتوزیع عادالنۀ امکانات و خدمات شهري  .)12(کند یم روهروب جدي يهاچالش با

 قرار گیرد تا ضمن بررسی مدنظرۀ مهمی است که باید مسئلشود، یمشناخته  1عدالت فضایی عنوانبهکه 

یک از بتوان پی برد کدام عدالتی در سطح شهرها در توزیع خدمات و شناسایی الگوي فضایی بینابرابري

ي هامحلهها بیشتر در کدام بخش و عدالتیبی تري قرار دارند وخدمات و اماکن در وضعیت نامناسب

ي با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی تا از این طریق، مدیریت شهر شهري تمرکز یافته است،

هایی فضایی را کاهش دهد و کیفیت زندگی را ارتقا بخشد و توسعۀ پایدار و منافع اجتماعی، نابرابري

 . )13(شهري را تضمین کند 
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ید أکتبسیار مورد  فضایی و همچنین رفاه شهروندان در توزیع خدمات عمومی شهري امروزه عدالت

پایدار  تعادل فضایی در توزیع مراکز خدماتی در شهر و دستیابی به آن، مقدمات توسعۀ چراکهاست، 

ي و محلی سبب دوري مناطق و محالت از عدالت امنطقهآورد و نابسامانی در توزیع یمشهري را فراهم 

کالت پیچیدة فضایی ي اجتماعی و مشهابحرانبه  آنهایرعادالنۀ غ، همچنین توزیع )14(شود یمماعی اجت

ها و منابع مالی یا توانایی بدنی یتمحدوداز مکانشان،  نظرصرفخدمات عمومی . )15(خواهد انجامید 

ارتقادهندة  عناصر ینترعمده دسترسی مطلوب از. )16(قرار گیرد  آنهای در دسترس آسانبهافراد باید 

. بنابراین، )17(شود یم تلقی شهري محیط پایداري براي توفیق عامل ضروري و شهري است محیط کیفیت

هاي اجتماعی و برابري ینههزدستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات شهري جهت تخصیص عادالنۀ 

یزان شهري است، کسانی که باید تحلیل کنند چه ربرنامههاي محیطی از اهداف مهم یتظرفاستفاده از 

 . )18(آورد  دستبهآورد یا باید یمدست چیزي را، کجا و چگونه به کسی، چه

ي و پیچیده است، ولی دو محور برجسته که در تمامی تحقیقات چندبعدعدالت فضایی مفهومی 

است، شامل بررسی کیفیت زندگی (از دو بعد اجتماعی و کالبدي)  شده مطرحدر این زمینه  هگرفتانجام

است. برخی  )19(هاي اجتماعی، فیزیکی و مجازي) تیرساخز(دسترسی به  هافرصتو چگونگی توزیع 

و معیار سنجش عدالت هم  اندکردهعدالت فضایی را دسترسی برابر به تسهیالت عمومی اساسی تعریف 

میزان فاصله از خدمات بوده است. برخی دیگر هم عدالت فضایی را توزیع یکسان خدمات براساس نیازها، 

. عدالت به مفهوم توزیع )20( اندکردهی تعریف رسانماتخدهاي ساکنان و استانداردهاي یتاولوسالیق، 

ی و فعالیتی (مکان تسهیالت) بدون دهخدماتترسی مناسب به مراکز عملکردها، خدمات و امکانات، دس

 بدان شهرها در فضایی عدالت. )21(گذاري بین ساکنان یک شهر و مناطق شهري است تبعیض و تفاوت

 محروم اجتماعی استحقاق از را وي ـ اجتماعیکار یمتقس از حاصلـ  فرد هر زندگی مکان که معناست

 داندیم شهري امکانات و منابع ۀعادالن تخصیص را شهرها در فضایی و اجتماعی عدالت 1هاروي. )22( نکند

 و باشند مواجه خود حقوق به نسبت اعتراض و شکاف حداقل با افراد که شود هدایت ياگونهبه بتواند که

اي که از یدهاعدالت فضایی براساس  حال هر به. )23( دشو برآورده مختلف ابعاد در آنها جمعیتی نیازهاي

 طوربهکنند، یمیی که زندگی جا هر، به این معناست که باید با ساکنان در شده گرفتهعدالت اجتماعی 

یابی و توزیع خدمات و تسهیالت مکانیزان شهري باید در ربرنامه. بنابراین مسئوالن و )18(برابر رفتار شود 

                                                           
1. Harvey  
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 این فرایند در کوتاهی هرگونه چراکهحداکثر تالش خود را براي برقراري عدالت فضایی داشته باشند، 

 مسئوالن عملکرد و از جامعه ییجوانتقامیزة انگ باکه  وندالیسم یزآمخشونت رفتارهاي است به ممکن

 و امکاناتاز نابرابري  وقتی که است زمینه، اینین ا در مهم نکتۀ .)24(شود  منجر شود،یم شهري انجام

مفاهیم  با آن و پیوستگی ارتباط به محیطی، بلکه عدالت به باید فقطنه شود،یم رانده سخن خدمات شهري

مسائل اساسی  تواندیم یا مدیریت نادرست نبود چراکه شود، توجه نیز مدیریتی و اجتماعی، سیاسی توسعۀ

 افزایش را جامعه در بین افراد عدالتییب وجود و حسِ سیاسی اجتماعی، نظمی شهري، معضالتیب مانند

ي شنا کمتر بحث استخرها، خصوصبهورزشی  خدمات توزیعدر مورد  حال، ه تاب متأسفانه. )25(دهد 

رسد عدالت فضایی در توزیع استخرهاي شنا عامل یمنظر که بهیدرحالبوده است،  مدنظرعدالت فضایی 

 ها،یآلودگصعودي  سیر به توجه مهمی در گرایش شهروندان به استفاده از این خدمات است. از طرفی، با

که  نداعمومی ین خدماتترمهم از ورزشی خدمات با شهرنشینی، مرتبط هاييناهنجارو  هایماريب رشد

یري مناسب گبهرهواقع شود تا امکان  مسئوالن و دولت توجه موردشهرها  جمعیت و نیاز با متناسب باید

 فضایی واحدهاي میان امکانات و خدماتگونه ینا توزیع و تخصیص شهروندان از این خدمات فراهم باشد.

 همین در .گیرد صورت جغرافیاي برابري و مساوات و جمعیتی نیازهاي با مطابقباید  شهرها اجتماعی و

 عدالت سنجش میزان در تواندیم شهري فضاهايمساحت  و جمعیتدر قالب  خدمات توزیع ارزیابی ،زمینه

ۀ توسع در عامل ینترمهم جمعیت، چراکه، شود واقع مفید شهروندان اساسی نیازهاي تأمین و اجتماعی

فضایی  و اجتماعی عدالت تحقق مسیر در )26(مختلف  خدمات به نیاز میزان برآورد فضایی و کالبدي ـ

 تقاضاهاي با متناسب ورزشی اماکن فضایی توزیعدهد شود. نتایج برخی تحقیقات نشان مییم محسوب

 با ورزشی اماکن توزیع عبارتی، الگويبه نیست و) مناطق و نواحی ،ها(محله شهري مختلف يهابخش

ویژه با توجه به جمعیت و کاربري ها بهيکاربرعالوه، در توزیع فضایی . به)27(ندارد  تناسب شهري جمعیت

هاي اداري، گردشگري و يکاربرهاي عمومی بیشتر براي عبارتی زمینظمی وجود ندارد. بهزمین ن

. )28(هاي ورزشی و آموزشی در وضعیت بحرانی قرار دارند يکاربربیمارستان استفاده شده است و 

ها ها از امکانات تفریحی کمتري برخوردارند و محلهنشین نسبت به سایر محلهي اقلیتهامحلههمچنین 

عالوه، . به)29(ها با درآمد باال از اماکن ورزشی بسیار کمتري برخوردارند با درآمد کم نسبت به محله

عدالتی در . این وضعیت نشان از بی)30(دسترسی فضایی به اماکن ورزشی در مناطق ثروتمند بهتر است 

 توزیع اماکن ورزشی در مناطق شهري دارد.
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ۀ عدالت فضایی در توزیع اماکن ورزشی و مسئله بررسی که تاکنون تحقیقی در حوزة ورزش ب آنجا از

رسد اختصاص استخرهاي شنا در مناطق یمنظر استخرهاي شنا نپرداخته است و همچنین به خصوصبه

ناسب تي جمعیت و مساحت هر منطقه صورت نگرفته است و هاشاخصمختلف شهرهاي کشور با توجه به 

ستخرهاي ابرقرار نیست و این مسئله بر دسترسی مناسب عموم شهروندان بر  آنهاو تطابق مناسبی بین 

یري در کارگبهتی علمی در این خصوص براي نیاز است تا اطالعا عالوهبهیرگذار است، تأثشنا 

مختلف شهري جهت ایجاد  یابی و ساخت بهینۀ استخرهاي شنا در مناطقمکانهاي آتی جهت یزيربرنامه

ۀ اصلی این مسئلرو، ینازاعدالت اجتماعی فراهم شود، ضرورت دارد تحقیقی در این خصوص انجام گیرد. 

 اب و مساحت مناطق مختلف شهر اصفهان جمعیت منطقی بینو  مناسب ۀرابط تحقیق این است که آیا

خیر؟  یا است برقرار این خدمات به شهروندان مناسب دسترسی یجهنت در میزان برخورداري از استخر و

 ه است؟عبارتی توزیع استخرهاي شنا از دیدگاه عدالت فضایی (مطالعۀ موردي: شهر اصفهان) چگونبه

 

 ی تحقیقشناسروش

تحقیق  قلمروهدف جزء تحقیقات کاربردي است.  لحاظ ازروش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیلی و 

ی فرایند تحقیق شناسروشمورد) بود. چارچوب  37گانۀ شهر اصفهان (15تمامی استخرهاي شناي مناطق 

ساحت، منظور تحلیل فضایی استخرهاي شناي شهر اصفهان، از شاخص جمعیت، مبه این صورت بود، به

هاي مختلف آن براي انجام یتمالگورو  Arc GISاستفاده شد. محیط  آنهاتراکم و شاخص نحوة پراکنش 

کار برده شد. براي ارزیابی و مقایسۀ توزیع فضایی استخرهاي ي الزم بههانقشهمحاسبات مختلف و تهیۀ 

جمعیت مناطق)، براي  (تعداد استخر شنا نسبت به 1شنا نسبت به شاخص جمعیت از الگوریتم تراکم

شاخص مساحت از الگوریتم تراکم ـ مساحت (تعداد استخر شنا نسبت به مساحت مناطق) و همچنین از 

عالوه، براي تحلیل فضایی استفاده شد. به 3و توزیع جهت 2هاي فضایی ـ تحلیلی عارضۀ مرکزيیتمالگور

، که 4ی فضایی (موران)خودهمبستگ براي مشخص شدن نحوة توزیع فضایی استخرهاي شنا، از الگوریتم

هاست، یدهپدجهت بررسی الگوهاي فضایی و نحوة پراکنش  Arc GISهاي مناسب در محیط یتمالگوراز 

                                                           
1. Density 
2. Central Feature 
3. Directional Distribution 
4. Spatial Autocorrelation (Morans I) 
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براي سنجش سطح معناداري این موضوع و پیدا کردن الگوي موجود استفاده شد. این الگوریتم مشخص 

ي و....) اخوشهکند که وضعیت موجود استخرهاي شنا داراي چه نوع الگوي فضایی (پراکنده، تصادفی و یم

 هستند. 

 

 ي تحقیقهاافتهی

 وضعیت موجود استخرهاي شناي شهر اصفهان

استخر  9استخر سرپوشیده و  28شناست که از این تعداد  استخر 37داراي  مجموع درشهر اصفهان 

دهد که بیشترین تعداد استخر یمند. بررسی وضعیت موجود استخرهاي شناي شهر اصفهان نشان روباز

ي که از مجموع اگونهبهاستخر قرار دارد،  7و  7، 5، 3ترتیب با به 6و  5، 3، 1در مرکز شهر و در مناطق 

، برخی مناطق عالوهبهاست.  گرفته قرارمنطقه  4مورد در این  22استخر موجود در شهر اصفهان  37

فقط از یک استخر  13و  12، 11، 9، 7، 2هیچ استخري ندارند یا مناطقی مانند  14مانند منطقۀ 

استخر شنا هستند.  2داراي  15و  10، 8از سه استخر برخوردار است و مناطق  4برخوردارند. منطقۀ 

م، از میزان تراکم استخرها کاسته روییمدهد هرچه از مرکز شهر به جهات مختلف یمنشان  نقشهبررسی 

، بیشترین عالوهبهرسد. ي که در حواشی شهر و مناطق پیرامونی میزان تراکم به صفر میاگونهبهشود؛ یم

مورد) است. این مسئله  0( 14مورد) و کمترین تعداد در منطقۀ  7( 6و  5تعداد استخر شنا در مناطق 

است که بیانگر فواصل و اختالف زیاد مناطق در  7ناطق دهد که ضریب تغییرات در بین میمنشان 

 ).1برخورداري از این خدمات ورزشی است (شکل 

 

 
. وضعیت موجود استخرهاي شناي شهر اصفهان1شکل   
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 زیع فضایی استخرهاي شناي شهر اصفهان براساس شاخص جمعیتتو

ستخر هر منطقه/جمعیت توزیع فضایی استخرهاي شنا شهر اصفهان براساس شاخص جمعیت (تعداد ا

تراکم با  6دهد بیشترین تعداد استخر نسبت به جمعیت مربوط به منطقۀ منطقه)، نشان می

استخر برخوردار است. کمترین  7نفر از  110714) است که با جمعیت 0,000063258-0,000046079(

.) است که با جمعیت 00000000-0با تراکم ( 14تعداد استخر نسبت به جمعیت نیز مربوط به منطقۀ 

-0,000006915با تراکم ( 12و  7مناطق  آن از بعدو  ستیناز هیچ استخري برخوردار  187320

با  13و  8) از کمترین تعداد استخر نسبت به جمعیتشان برخوردارند. همچنین مناطق 0,000000001

-0,000008875با تراکم استخر ( 10)، منطقۀ 0,000006916-0,000007928تراکم (

با  15و  11)، مناطق 0,000008876-0,000013788استخر (با تراکم  9و  2)، مناطق 0,000007929

-0,000022685با تراکم استخر ( 4)، منطقۀ 0,000013789-0,000016276تراکم استخر (

هاي ) در رتبه0,000022686-0,000046078با تراکم استخر ( 5و  3، 1) و مناطق 0,000016277

دهد بین جمعیت و تعداد یمها نشان تعداد استخر نسبت به جمعیت قرار دارند. این یافته نظر ازبعدي 

 ).2نطقی برقرار نیست (شکل استخر هر منطقه رابطۀ م
 

 

 . توزیع فضایی استخرهاي شناي شهر اصفهان براساس شاخص جمعیت2شکل 
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 توزیع فضایی استخرهاي شنا در شهر اصفهان بر اساس شاخص مساحت 

توزیع فضایی استخرهاي شنا در شهر اصفهان براساس شاخص مساحت (تعداد استخر هر 

دهد که بیشترین استخر شنا در شهر اصفهان با توجه به مساحت، مربوط یممنطقه/مساحت منطقه) نشان 

ترتیب با است که به مربع متر) استخر در هر 0,000000113-0,000000410با تراکم ( 3و  1به مناطق 

استخر شنا برخوردارند. کمترین تراکم استخر نیز  5و  3یلومتر مربع از ک 12,2و  8,5مساحت نسبتاً کم 

یلومتر مربع هیچ استخري ک 20,7) استخر است که با مساحت 0,0000000با تراکم ( 14ه منطقۀ مربوط ب

با  15و  13، 12ترتیب کمترین تراکم استخر نسبت به شاخص مساحت، در مناطق ، بهآن از بعددارد. ن

-0,000000036با تراکم ( 7و  4) قرار دارند. مناطق 0,000000001-0,000000028تراکم (

با تراکم  11و  10)، مناطق 0,000000037-0,000000047با تراکم ( 9و  2)، مناطق 0,000000029

 5) و مناطق 0,000000089-0,000000092با تراکم ( 8)، منطقۀ 0,000000088-0,000000048(

هاي بعدي از نظر برخورداري استخر نسبت به ) در رده0,000000093-0,000000112با تراکم ( 6و 

 ). 3قرار دارند (شکل  شاخص مساحت

 . توزیع فضایی استخر در شهر اصفهان براساس شاخص مساحت3شکل 
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 توزیع فضایی استخرهاي شناي شهر اصفهان براساس شاخص تراکم

توزیع فضایی استخرهاي شناي شهر اصفهان براساس شاخص تراکم (جمعیت هر منطقه/مساحت 

) 0,0122-0,0096با تراکم جمعیت ( 8بیشترین تراکم مربوط به منطقۀ  نکهیا بادهد منطقه)، نشان می

با تراکم جمعیت  6و  4است. کمترین تراکم نیز مربوط به مناطق  استخر 2است، اما این منطقه فقط داراي 

عنوان منطقۀ به 3استخرند. همچنین منطقۀ  8و  3ترتیب داراي ) است که به0,00160-0,00155(

مناطق  عالوهبهاستخر برخوردار است.  5) از تعداد 0,00527-0,00901هان با تراکم (مرکزي شهر اصف

 تیجمعبا تراکم  5استخر، منطقۀ  2و  1)، از 0,00160-0,00170با تراکم جمعیت ( 15و  12

 9)، منطقۀ 0,00277-0,00336با تراکم جمعیت ( 13و  2استخر، مناطق  7)، از 0,0017 -0,00276(

)، 0,00360-0,00526با تراکم جمعیت ( 11و  7و مناطق  )0,00337-0,00359یت (با تراکم جمع

 تینها دراستخر و  3و  5) از 0,00527 - 0,00901( با تراکم جمعیت 14و  3مناطق  استخر، 1همگی از 

که نشان  استخر شنا برخوردارند 1و  3 )، از-0,00902-0,00995( با تراکم جمعیت 10و  1مناطق 

 ).4ي وجود ندارد (شکل معنادارن تعداد استخر در هر منطقه و شاخص تراکم رابطۀ دهد بیمی

 

 . توزیع فضایی استخرهاي شناي شهر اصفهان بر اساس شاخص تراکم4شکل 
 

 تحلیل فضایی استخرهاي شناي شهر اصفهان

استخر موجود در شهر اصفهان،  37توزیع استخرهاي شنا به نسبت همدیگر و مناطق، در بین  نظر از

ترین استخر عنوان مرکزي، بهالملککمالاستخر نگین مستقر در محلۀ چرخاب، میدان انقالب، خیابان 
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گوریتم گرفته براساس الشود. همچنین براساس استخرهاي شنا و محاسبات انجامشهر اصفهان شناخته می

منطقۀ شهر اصفهان شناسایی شد.  15ترین منطقه در بین عنوان مرکزيبه 3عارضۀ مرکزي، منطقۀ 

گرفته، جهت توزیع استخرهاي شنا در شهر اصفهان، شمال غربی ـ بر این، براساس محاسبات صورتعالوه

 ).5جنوب شرقی است (شکل 

 
 . تحلیل فضایی استخرهاي شناي شهر اصفهان5شکل 

 

 الگوي پراکنش استخرهاي شناي شهر اصفهان

آماري،  نظر ازدر این قسمت براي بررسی نحوة توزیع فضایی استخرهاي شنا و مشخص شدن سطح معناداري آن 

هاي یدهپدهاي آماري ـ تحلیلی براي بررسی الگوي فضایی عوارض و از الگوریتم الگوي پراکنش موران و از الگوریتم

 دربوده و  36/6که برابر با  شدهمحاسبه z ، با توجه به مقدارآمدهدستبهه شد. براساس نتایج مختلف در فضا استفاد

، فرض مبنی بر 05/0) در سطح اطمینان کمتر از 000/0برابر با ( 1مقدار آن و با توجه به ارزش پی باال بودن جهینت

گانۀ شهر اصفهان رد و فرض وجود 15ها (استخرهاي شنا) در مناطق ی فضایی بین دادهخودهمبستگنبود 

بریم یمبه این مطلب پی  واقع درشود. می دأییت(استخرهاي شنا) در شهر اصفهان  هادادهی فضایی بین خودهمبستگ

بر این، مقدار شاخص موران که ي برخوردارند. عالوهاخوشهکه استخرهاي موجود در شهر اصفهان، از پراکنش و توزیع 

ها رو دادهکند؛ چراکه مقدار شاخص موران بیشتر از صفر و مثبت است، ازاینیم دأییتاست نیز این موضوع را  250/0

ۀ این الگوریتم این جینت در شدهمیترسدهند. همچنین با نگاه کلی به نمودار یمي فضایی را نشان بندخوشهنوعی 

                                                           
1. P-Value 
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ي، تصادفی و پراکنده)، در اخوشهشود که استخرهاي شنا، با توجه به وجود انواع الگوهاي فضایی (یم دأییتموضوع نیز 

 ).6قرار دارد (شکل  1ياخوشهزمرة الگوي 

 

 
 

 . الگوي پراکنش استخرهاي شناي شهر اصفهان6شکل 
 

 يریگجهینتبحث و 

ي جمعیت، هاشاخصتحلیل کلی وضعیت استخرهاي شناي شهر اصفهان از منظر عدالت فضایی براساس 

مساحت، جهات گسترش، میزان برخورداري نشان داد، توزیع استخرهاي شنا وضعیت چندان مناسبی 

ی ي که برخاگونهبهمساحت توزیع در مناطق از روش و الگوي خاصی پیروي نکرده بود،  نظر ازندارد. 

مناطق با کمترین مساحت داراي بیشترین تعداد استخر بودند و برخی مناطق با بیشترین مساحت از تعداد 

عبارتی، بین تعداد استخر و میزان مساحت، رابطۀ عکس وجود داشت. استخر مناسبی برخوردار نبودند. به

ي که با افزایش مساحت، تعداد استخرها کاهش و با کاهش مساحت، تعداد استخرها افزایش اگونهبه

 نظر ازجمعیت، نتایج نشان داد بین پراکندگی جمعیت و توزیع استخرها  نظر ازیافت. همچنین یم

 قابلیتی جمعدر برخی موارد برخی مالحظات  هرچندبرخورداري رابطۀ برابر و متعادلی وجود نداشت. 

به نسبت مناطق  11و  2بود (وجود رابطۀ برابر و متعادل بین تعداد استخرها با جمعیت در مناطق  مشاهده

ی توجه خاصی به شاخص کل طوربهدیگر). اما با درنظر گرفتن تراکم استخرها به نسبت جمعیت مناطق، 

دهد مناطقی یشاخص جمعیت نتایج نشان م برحسبجمعیت مناطق جهت استقرار استخرها نشده است. 

                                                           
1. Clustered 
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. این موضوع در شاخص تراکم برعکسکه جمعیت بیشتري دارند، از تعداد استخر کمتري برخوردارند و 

شاخص  نظر ازکه تحلیل توزیع فضایی استخرهاي شنا طورياست، به مشاهده قابلي ترفیخف صورتبهنیز 

 کهیدرحالاستخر برخوردارند،  2از فقط  با تراکم جمعیتی بسیار باال 10 و 8دهد مناطق تراکم نشان می

 رسدنظر میبنابراین به؛ ندبرخورداراستخر شنا  7باال از  چنداننهبا تراکم جمعیتی  12و  6مناطقی مانند 

ی وجود ندارد. با این لآدهیابراساس بیشترین و کمترین تراکم، بین تعداد استخر و تراکم رابطۀ چندان 

اساس شاخص تراکم در مقایسه با شاخص مساحت و جمعیت (به استثناي حال، توزیع استخرهاي شنا بر 

ی ندارد، ولی لآدهیاوضعیت  اگرچهمورد) را دارد)،  7که با تراکم جمعیت کم، بیشترین استخر ( 6منطقۀ 

نظر ي دارد. در مجموع، در خصوص شاخص مساحت، جمعیت و تراکم بهترعادالنهنسبتاً توزیع بهتر و 

فضایی مناسبی در مورد استخرهاي شنا در شهر اصفهان وجود ندارد و این مسئله دسترسی  رسد توزیعمی

مناسب به استخرهاي شنا را در مناطق مختلف با مشکل مواجه کرده است. همچنین، نتایج تحقیق نشان 

داد الگوریتم توزیع جهت استخرهاي شنا در شهر اصفهان، داراي جهت شمال غربی ـ جنوب شرقی است. 

هاي رسد که با توجه به مکانیمنظر دیگر در ساخت و گسترش استخرهاي شنا در شهر اصفهان بهعبارت به

 نیا وجود بارو مدنظر است. ازاین 15و  6، 4، 3، 1هاي موجود در مناطق یابانخموجود، بیشتر مراکز و 

شود که همین روند را طی استنباط می گونهنیانوع دیدگاه در گسترش استخرهاي شنا در این مناطق، 

تواند برخی دالیل از جمله تمرکز خدمات تفریحی، تجاري، گردشگري و غیره کند، البته این افزایش می

الگوي  هرچند، مطالعه موردباشد. همچنین در توزیع فضایی استخرها در شهر  برداشتهرا در این مناطق در 

است و توزیع و برخورداري مناطق براساس  نشده استفادهحد و مناسبی ي وجود دارد، اما از الگوي وااخوشه

ی توزیع فضایی استخرهاي شنا از منظر عدالت فضایی کل طوربهیزي مطلوبی صورت نگرفته است. ربرنامه

 دري جمعیت، مساحت، جهات گسترش و میزان برخورداري چندان مناسب نیست، هاشاخصبراساس 

یرگذار در تأث. شاید تنها عامل اندنشدهیابی مکانیزي و ربرنامه، هاخصشاسري براساس یک واقع

یی مناطق مرکزي با درنظر گرفتن تمرکزگرابرخورداري مناطق از استخر، موقعیت جغرافیایی و شاخص 

نتایج  به نگاهی باوجود مراکز تجاري، تفریحی، گردشگري و ... بوده است.  جمله ازبرخی معیارهاي دیگر 

، آنها در موجودي شنا از استخر برخورداري و جمعیت از حیث یژهوبه مناطق مختلف یسۀمقا و تحقیق

 پی و پایه اساسی خدمات این از مختلف مناطق برخورداري در نظم و تعادل ضعف توان بهیم یسادگبه

هاي ورزشی، ینزمهاي بازي، ینزم، هاپاركوجود و قابلیت دسترسی به اماکنی مانند  کهاز آنجا  برد.

ة امکان یا شدادراكي و همچنین زیبایی یا کیفیت سواردوچرخهروي و یادهپها، مسیرهاي یمنازیومژ
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 امکانات به فضایی دسترسیو  )31(ند ابر مشارکت در فعالیت ورزشی مؤثرهاي طبیعی از عوامل یطمح

 شهري، ریزيبرنامه ونقل،حمل زمینۀ در سیاستگذاري در نفعانذي از بسیاري براي مهمی موضوع ورزشی،

 از یژهوبه شنا و با توجه به اینکه پراکنش ناصحیح استخرهاي )32 ،33(است  عمومی بهداشت و بازاریابی

شود یم محسوب یزي شهريربرنامه در اصل ینترمهم جمعیت که مهم بسیار عامل به توجهیبی لحاظ

 حل یا در مسیر کاهش باید شهري مدیران و مسئوالن دارد. بنابراین، نمود کامالً تحقیق نتایج بنابر ،)26(

براي دستیابی به فواید هاي شنا مناسب استخر ارائۀ خدمات اصولی و صحیح یزيربرنامه جهت در آن

یش ب آنها در يمندرضایت حس القاي همچنین این مراکز ورزشی جذاب و مهم براي شهروندان و شماریب

مناطق مختلف با توجه به مساحت و جمعیت  یازن مورد در این مسیر، اختصاص استخر توجه کنند. از پیش

یابی مناسب و بهینه باید در دستور کار مسئوالن و مکانپرجمعیت با  و برخوردارکم در مناطق یژهوبه آنها

اجتماعی و پیامدهاي حاصل  و هاي فضاییينابرابرها و عدالتییبمتولیان امر قرار گیرد، تا ضمن کاهش 

 مقولۀ عدالت به توجه است کمک شود. بدیهی شهروندان منديرضایت و زندگی کیفیت ارتقاي از آن به

 با متناسب که باید شهري عمومی مختلف خدمات به مناسب دسترسی و مطلوب برخورداري در فضایی

کیفیت  تقویت منظوربه ریزانراهگشاي برنامه تواندیم باشد، همگان اختیار در جمعیت چون مختلفی عوامل

 ها باشد. ينابرابرکاهش  آنان و زندگی شهروندان، رضایت
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Abstract  
The spatial justice in the distribution of urban public services is an important 
factor to improve the citizen’s quality of life and the sustainable development 
of urban environment. Therefore, the aim of this study was to investigate and 
analyze the distribution of swimming pools from the viewpoint of spatial 
justice (case study: Isfahan city). The research method was descriptive - 
analytical and applied in terms of objectives. The study used all swimming 
pools in 15 regions of Isfahan city (n=37). The indexes of population, area, 
number of pools in each region and distribution mode of pools were applied 
for spatial analysis of Isfahan city swimming pools. Also, Arc GIS 
environment and their different algorithms were used to perform various 
calculations and provide the necessary maps. The overall analysis of the status 
of swimming pools in Isfahan city from the viewpoint of spatial justice in 
terms of population, area, number of pools in each region and their distribution 
mode showed that swimming pools were not properly distributed in different 
regions and it was difficult to have fair and appropriate access to swimming 
pools in different regions. Therefore, in order to reduce injustice and spatial 
and social inequalities and their consequences and to help improve citizens’ 
quality of life and satisfaction, swimming pools in different regions of the city 
should be distributed according to the area and population of the regions, 
especially in the poor and populous regions with proper and optimal location. 
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