
 

 

 
 

 

 

 

 4منطقه سطح ارزیابی میزان تحقق عدالت فضایی و توزیع خدمات شهری در  
 

 1، ایرانتهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناسی ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل،محسن بهادر

 ،، ایرانسمنان، سمنان  ، دانشگاهدکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،سارا بهوندی

 
 07/01/1401 :تاريخ پذيرش                    1400/ 11/ 30 تاريخ دريافت: 

             

 چکیده 
برنامه اجتناب    ريزیدر  ضرورتی  خدمات شهری،  توزيع  تحلیل  در  اصلی  رويکرد  عنوان  به  فضايی  عدالت  به  توجه  شهری، 

های فضای سبز،  ناپذير است. در پژوهش حاضر، میزان تحقق پذيری عدالت فضايی و نحوه توزيع خدمات شهری )کاربری 

در    GISاستفاده از مدل خود همبستگی فضايی موران و در محیط    مذهبی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، درمانی و آموزشی( با

مورد تحلیل قرار گرفت. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کمی    4سطح منطقه  

مساحت تحلیل،  انجام  جهت  کاربری است.  از  يک  هر  اليه های  همچنین  و  تفکیک  به  شهری  خدمات  کاربهای  های  ری های 

درصد به    95دهد در سطح اطمینان  به عنوان ورودی مدل، مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان می   4وضع موجود در منطقه  

، اين دو  -1/ 96+ و  96/1در خارج از محدوده    4دو کاربری آموزشی و فضای سبز در منطقه    Z-scoreدلیل قرارگیری مقادير

مناسب فضايی  توزيع عدالت  از  دارای  کاربری  کاربری فضای سبز  و  کمبود سرانه  دچار  آموزشی  کاربری  نیستند.  برخوردار  ی 

ها، به دلیل توزيع  ها در برخی موقعیت باشد و با وجود اين مازاد سرانه به دلیل توزيع بسیار متمرکز اين کاربری مازاد سرانه می 

کاربری   کمبود  از  منطقه  محالت  از  بسیاری  منطقه،  سطح  در  می ناعادالنه  رنج  سبز  کاربری فضای  ساير  مورد  در  های  برد. 

ها به صورت محلی  های هر يک از اين کاربریخدماتی با وجود تصادفی بودن الگوی کلی خود همبستگی فضايی موران، عارضه

الزم است پس   باشند. به عالوه اينکه دارای کمبود سرانه نیز هستند. بر اين اساسمی  ای نقاط دارای تمرکز خوشه  ای در پاره

 های طرح تفصیلی، نسبت به بازنگری طرح تفصیلی اقدام نمود. از بررسی پهنه 

 

 شهرداری تهران 4مدل موران، خود همبستگی، عدالت توزیعی، تحلیل فضایی، منطقه واژگان کلیدی: 
 
 
 

 
 mohsenbahador1978@gmail.comنويسنده مسئول:                                            . 1
 

 کاربردینوع مقاله: 

 فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده 

www.jvfc.ir 

  1400(،زمستان 8، پیاپی )مدوره دوم، شماره چهار
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 مقدمه

باشررد  شهری به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و مدیریت فضایی و کالبدی شهرهای بزرگ مطرررم می  ریزیبرنامه
 برره آنرران دسترسی و داده افزایش شهرنشینان زندگی در را هانابرابری شهری، گسیخته هم از و شتابان رشد امروز جهان در

 در اصررلی رویکرررد عنرروان برره فضررایی که عدالت ایاست به گونه کرده مواجه مشکل با را شهری خدمات و هاساخت زیر

بررسرری تبدیل شده اسررت  برره عبررارت دیگررر  شهری مطالعات در ناپذیر اجتناب به ضرورتی خدمات شهری، توزیع تحلیل
از خرردمات تواند مناطق محروم را  عدالت فضایی به این دلیل برای برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران مفید است که می

 نظر از(  Symor Tomic et al., 2004شهری شناسایی کند و راهنمایی برای تخصیص منابع و امکانات برای آینده باشد )

هدف  حصول به منجر که اقداماتی از منظم یاهسلسل ایجاد عبارتست از یك فعالیت عمومی عنوان به ریزیبرنامه پیترهال
 نرراوبری ابررزار بدون کشتی یك هدایت همانند عملکرد ارزیابی بدون سازمان یك امروزه مدیریتشود  خاص می اهداف یا

ها جمعیررت شررهر  باشررد ها کامالً ضروری و حائز اهمیت میهای شهری، ارزیابی طرمریزیبر این اساس، در برنامه  .است
اسرراس و برره جهررت مرردیریت صررحی  و   افزایش یافته است ولی خدمات پاسخگوی این افزایش جمعیت نیستند  بر ایررن

های جامع و های حیاتی و ضروری مورد نیاز شهروندان، طرمحوه رشد و توسعه کالبدی شهر در قالب کاربریدر نعادالنه  
ابی یرر ارز، های مهم بررسی میزان موفقیررت یررك طرررمروش   یکی ازو همانگونه که بیان شد    تفصیلی شهری تهیه گردید

های اثرگررذار ها و دیرردگاهباشد  در ایررن فرآینررد اتکررا برره نقررش نظریررهحقق پذیری آن طرم میا میزان تی  کمی و کیفی
ها در ارائه راهکارهررای پیشررنهادی ها نیز باید مدنظر قرار گیرد تا بتوان از آنتوسعه شهری در تهیه این طرم  ریزیبرنامه

هررای طالعات انجام شده درارتبرراب بررا ارزیررابی کاربریها بهره گرفت  در این راستا بیشتر مجهت اصالم و بهبود این طرم
ها های جامع و تفصیلی غیرمنعطف با شرایط و تغییرات پویای شررهرهای توسعه شهری بر ناسازگاری طرماراضی در طرم

و برره محله شهری    20ناحیه و    9گانه شامل    22نسبت به مناطق  شهرداری تهران بزرگترین منطقه    4تکیه دارند  منطقه  
با توجه به نیازهای کالبدی متفاوت و متنوع منطقه، ارزیابی میزان توزیع می باشد  عنوان دروازه ورودی شهر تهران مطرم  

هررای توسررعه ها و همچنین بررسی میزان موفقیررت طرمهای خدمات شهری بر اساس این نیازمتناسب و عادالنه کاربری
های ریزیرغم اهمیررت فررراوان ارزیررابی برنامررهرسد  علرریه نظر میمدت بسیار ضروری بهای زمانی میانشهری در دوره

و امور اجرایی آن، هنوز به جایگاه واقعی خود   ایشهری، منطقه  ریزیهای متنوع برنامهشهری، این موضوع در تهیه طرم
اعی و اسررتفاده از نرسیده است  هدف از این تحقیق، ارزیابی توزیع فضایی خدمات شهری بر اساس رویکرد عرردالت اجتمرر 

خدمات شررهری کرره در ایررن تحقیررق مررورد تحلیررل قرررار گرفررت شررامل است     GISدر قالب    آماری فضاییهای  تکنیك
 باشد درمانی و آموزشی می-ها، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتیهای فضای سبز و پارککاربری
 

   مبانی نظری

 عدالت اجتماعی و عدالت فضايی

از عدالت اجتماعی اسررت   ایعدالت از مفاهیم بسیار مهم و کلیدی در توسعه پایدار شهر است  عدالت فضایی، شاخه
شود  عدالت فضایی، وضعیت محررالت را از نظررر شرریوه توزیررع تاسیسات شهری محسوب می  ریزیکه مرکز اصلی برنامه

 کند   اعی و زیربنایی بررسی میهای مختلف اقتصادی، اجتمخدمات و میزان برخورداری از شاخص
اند، موضوع عدالت اجتماعی است و عدالت یکی از مهمترین موضوعاتی که دانشمندان علوم اجتماعی به آن پرداخته

 کنش بررین فضررا و اجتمرراع در فهررمدهنده عدالت اجتماعی و فضا است  از این رو تجزیرره و تحلیررل برررهمفضایی ارتباب
(  از طرف Dufaux, 2008ها ضروری است )هایی برای کاهش و یا حل آنشیوه تنظیم سیاست های اجتماعی وعدالتییب

مطالعات   از  ایو پارهدرباره عدالت فضایی تسهیالت عمومی شهری صورت گرفته است    گوناگونی  دیگر، تاکنون مطالعات
ه جغرافیررایی، عرردالت اجتمرراعی شررهر انجام شده در ارتباب با یك یا معدودی از تسهیالت متمرکز شررده اسررت  از دیرردگا
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 43                                              4در سطح منطقه   یخدمات شهر عيو توز يیتحقق عدالت فضا زانیم  یابيارز  /بهادر، بهوندی

هررا اسررت  مترادف با توزیع فضایی عادالنه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان برره آن
(  1387شود )حاتمی نررداد، توزیع نشدن عادالنه امکانات و منابع، به بحران اجتماعی و مشکالت پیچیده فضایی منجر می

هررای مختلررف دالت فضایی باید بر مقایسه توزیع مکانی تسهیالت و خدمات عمومی با توزیع مکررانی گروهبرای تحلیل ع
تاسیسررات شررهری و   ریزیاقصادی و اجتماعی تاکید بیشتری صورت گیرد  به طور کلی عدالت فضایی مرکز اصلی برنامه

امل موثر و مفیدنررد کرره بررین محررالت، عرردالت ها و خدمات شهری از جمله عواز عدالت اجتماعی است  کاربری  ایشاخه
سازند  بنابراین، عدالت فضایی مبنایی برای رسیدن به هدفی بزرگتر یعنی عدالت اجتماعی و اقتصادی فضایی را برقرار می

 و به عبارت دیگر الزمه رسیدن به عدالت اجتماعی است   
توان پی برد کرره عدالتی در سط  شهر میفضایی بی ها در توزیع خدمات و شناسایی الگویبا بررسی میزان نابرابری

ها بیشتر در کدام بخش و محلرره شررهری تمرکررز یافترره عدالتییك از خدمات در وضعیت نامناسبتری قرار دارند و بیمکدا
های فضررایی را است تا از این طریق مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع خدمات عمومی و منافع اجتماعی، نابرابری

(  بنابراین مهمترررین همکارانکاهش داده و کیفیت زندگی را ارتقا دهد و توسعه پایدار شهر را تضمین نماید )داداش پور و 
های های برابر در دسترسی گروهریزان و مدیران شهری در این زمینه تالش برای دستیابی به آرمان فرصترسالت برنامه

های بهداشتی، آموزشی، خدماتی و مانند آن ن بردن تضاد در تامین فرصتمختلف جامعه شهری به خدمات شهری و از بی
های های زیست شهری از اولویتاست  در راستای رسیدن به چنین هدفی رعایت اصل برابری و دستیابی برابر به فرصت

 ( 1395، اساسی است )حاتمی نداد و همکاران
 

 مفهوم ارزيابی

سابقه طوالنی ندارد لذا هنوز تعریف جامع و کاملی از این دانش ارائه نگردیررده  ارزیابی به معنای علمی آن در کشور،
(  به گفته برخی از صاحبنظران، ارزیابی با 1371  ،تعیین ارزش چیزی است )معین  است  از نظر لغوی واژه ارزیابی به معنی
ای نیررز واژه تفاوت معنایی و مفهومی قائل شد  عررده سهتوان بین این باشد و نمیدو واژه ارزشیابی و سنجش مترادف می

تر جامع اند  به عنوان مثال ابیلی ارزشیابی رابندی کردهرا درجه  واژه را از یکدیگر تفکیك کرده و حیطه کاربرد آن  سهاین  
تر از (؛ در حالیکه سیف ارزشیابی را جررامع1375 ،شمارد )ابیلیز ارزیابی میرا وسیعتر ا داند و حیطه کاربرد آناز ارزیابی می

معمواًل سه عامررل زیررر مرردنظر   ارزیابی(  در تعاریف  1375  ،داند )سیفسنجش دانسته و سنجش را جزیی از ارزشیابی می
 گیرد:قرار می

 . است اطالعات و داده آوریجمع هدفدار و ظممن فرآیند-1

 . یردگمی انجاممورد ارزیابی  پدیده مطلوبیت مورد در ارزشی قضاوت-2

 مورد وضععیت پدیده بهبودی به منجر نظر تجدید  یا  و اصالم تغییر، حذف، نتیجه در و دانش و شناخت برای ایوسیله-3

 تدریجی برشمرد   تکامل فرایند یك در طوالنی مسیر یك کردن طی معدل توانمی را ارزیابی  است ارزیابی
 هایپذیری سرانه تحقق محاسبه  برای کمی  ارزیابی شهری، ریزیدر برنامه است  کیفی و کمی گونه دو به ارزیابی

 به شهری فضای تخصیص بهینه استانداردهای و هاعمدتاً سرانه شهری، اراضی کاربری کمی ارزیابی در است  پیشنهادی

 سودمندی چون هاییمؤلفه اراضی شهری، کاربری کیفی  ارزیابی در  و گیردمی قرار مدنظر شهری مختلف هایکاربری

، همکاران  و زاده گیرند )ابراهیممی قرار نظر مد ظرفیت مطلوبیت، سازگاری،  وابستگی، ریزی، برنامه موازنه اجتماعی،
1392  ) 
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 تحقیق   پیشینه

های مختلفی جهت ارزیابی نحوه توزیع فضایی خدمات شهری انجام شده اسررت های زیادی با مدلپدوهشتاکنون  
 های کمرریها مرردلهای مورد استفاده در برخی از این پدوهشها اشاره شده است  مدل( به بخشی از آن1که در جدول )

«TOPSIS»  ،»ضریب همبسررتگی اسررنیرمن« برروده ، »آنتروپی شانون«، »ضریب مکانی«، »ضریب همبستگی پیرسون«
نیز بهره گرفته شده اسررت  پرردوهش حاضررر برره  ترین همسایهتکنیك نزدیك  ،VIKOR  مدلهای  است  همچنین از مدل

 باشد های خدمات شهری میدنبال استفاده از مدل موران جهت تعیین میزان تجمع و یا پراکندگی کاربری
 

 تحقیق پیشینه  .  1جدول 
 توضیحات  عنوان پژوهش  نويسندگان 

  پیوسته یعقوب، بهناز امین نیری 
 ( 1399)گر

کاربرد تحلیل 
فازی ویکور در جانمایی 
فضاهای آموزشی در  
  سط  نواحی شهری

 

ابتدایی در ناحیه در راستای مکان  ارزیابی  پدوهش  این  از  هدف یابی مراکز آموزشی مدارس 
وع تحقیق بر اساس هدف در این پدوهش، کاربردی و روش تحقق عدالت فضایی هست ن

توصیفی آن  در  داده-تحقیق  گردآوری  شیوه  است   اسنادیتحلیلی  نیز  است    -ها  پیمایشی 
قالب مدل   از نظر متخصصین در  با   ANPجهت وزن دهی معیارها  و  استفاده شده است 

گر  جمله : ترکیب نقشه، محاسبه  ها و امکانات سامانه اطالعات جغرافیایی ازاستفاده از قابلیت 
انجام اجرای مدلرستری، تحلیل شبکه  از  های زمین VIKORگرفته است  درنهایت بعد 

ابتدایی شناسایی شدند، تحلیل خروجی نهایی بهاولویت از  دستدار برای ایجاد مدارس  آمده 
موجود   ابتدایی  مدارس  ناسازگاری  و  میزان سازگاری  اینکه  بر  را  این روش عالوه  در شهر 

اولویتکند، مکانمشخص می  دار برای ایجاد مدارس ابتدایی جدید نیز شناسایی های بهینه 
   شدند

حسین   ، فاطمه میرزابیگی
رحیم   ، زاده خانقاهی مجتبی
 ( 1399) سرور

تحلیلی بر  
وضعیت شاخص های 

توسعه شهری با رویکرد 
عدالت فضایی، مطالعه  

  موردی: شهرایالم

 

این پدوهش تحلیلی بر وضعیت شاخص های توسعه شهری ایالم در راستای تحقق  هدف 
از سامانه اطالعات  عدالت فضایی می استفاده  با  از جمله: ترکیب نقشه،  باشد که  جغرافیایی 

دهند که توزیع فضایی خدمات در سط   آمار فضایی و     انجام گرفته است  نتایج نشان می
شهر ایالم مطلوب نیست و نتایج این پدوهش نشان می دهد که تمرکز امکانات و خدمات 

ابع و امکانات شهری در ناحیه مرکزی شهر رخ داده و سایر نواحی از لحاظ برخورداری از من
درصد جمعیت   20شهری در سط  پایینی قرار دارند، یافته های پدوهش نشان می دهد که  

درصد نیز در نواحی با توسعه نیمه پایدار ساکن هستند   2 23شهر در نواحی نسبتاًبرخوردار و  
باالی   ایالم   50و  در شهر  توسعه  نظر  از  کامالً محروم  و  نواحی محروم  در  درصد ساکنان 

پایدار  سا توسعه  نظر  از  نواحی  از  کدام  هیچ  ویکور  مدل  نتایج  به  توجه  با  و  هستند  کن 
با این حال بر اساس نتایج بدست آمده پدوهش، تمرکز خدمات شهری محسوب نمی شوند 

مرکز   مدل  از  ایالم  شهر  نواحی   به  کندمی  تبعیت  پیرامون  –در  از  چه  هر  که  معنی  این 

 شود  کنیم از توزیع خدمات کاسته میحرکت می مرکزی به سمت نواحی پیرامونی 

  هانیه اسدزاده، آلبرتو زینارو
(1399 ) 

نده پدوهی  آی
ساختار فضایی منطقه ای  

 ( 2040در ایران )افق 

تحلیلی محسوب   -این پدوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق، توصیفی
اکتشافی هستند  عوامل کلیدی مورد نیاز پدوهش شود  سناریوهای ارائه شده از نظر الگو، می

اختیار کارشناس ها قرار گیرند  از روش  استخراج شدند تا در  از مطالعات میدانی و اسنادی 
نمونه گیری غیراحتمالی از نوع در دسترس برای انتخاب کارشناس ها استفاده شد  ماتریس 

ی تحلیل داده ها مورد استفاده قرار  اثرات متقابل برای امتیازدهی و نرم افزار میك مك برا 
های پدوهش نشان داد که تمرکز سیاسی و فضایی قدرت، تمرکز مدیریت و    گرفتند  یافته

  هستند  تاثیرگذار  کلیدی  عامل  سه  بعنوان   پایین  به  باال  از  ریزی  برنامه  ریزی، برنامه
-، مطلوبایران   فضایی  ساختار  سناریوی  نخستین  که  داد  نشان  سناریوها  وضعیت  همچنین

وضعیت دوم،  سناریوی  در  آنهاست   وضعیتترین  بر  مطلوب  آن های  بحرانی  و  ایستا  های 
در  درنهایت  دارند   قرار  بینابین  وضعیت  در  مؤثر  عوامل  سناریو،  سومین  در  دارد   برتری 
سناریوی چهارم که در نقطه مقابل سناریوی نخست قرار می گیرد، وضعیت های نامطلوب 

 سناریوی   سازی عیت های بینابین و مطلوب برتری دارد  با وجود تالش ها برای زمینه بر وض
   است  امروز  به تا آن موفقیت عدم  از  حاکی نتایج  اما اول، 
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 پیشینه تحقیق )ادامه( .  2جدول 

 توضیحات  عنوان پژوهش  نويسندگان 

نجما اسماعیل پور، مهدی 
 ( 1398)شکیبا منش 

تحلیل نابرابری فضایی در  
های  برخورداری از کاربری
خدمات شهری؛ نمونة 

 موردی: شهر یزد 

با ا  ین پدوهش با هدف بررسی و تعیین نحوة تخصیص و تمرکز منابع و خدمات شهری 
روش   است   شده  انجام  یزد  شهر  مختلف  نواحی  در  فضایی  نابرابری  رویکرد  بر  تأکید 

همبستگی و  توصیفی  داده  پدوهش،  گردآوری  روش  کتابخانهو  تکنیكها،  و  های ای 
و استفاده مکانی  ضریب  و  تاپسیس  شانون،  آنتروپی  ویلیامسون،  شاخص  شامل  شده 

اس  پیرسون  و  اسنیرمن  یهمبستگی  بیانافتهت   از ها  تعدادی  ناعادالنة  توزیع  کنندة 
به عالو یزد است   نواحی مختلف شهر  بین  توزیع تسهیالت و خدمات شهری در  ه نحوة 

کاربری تمایل  از  نشان  شهری  خدمات  و فضایی  تمرکز  سمت  به  یزد  شهر  اراضی  های 
ای بین رتبة برخورداری با تراکم جمعیتی شدن در بعضی نواحی دارد؛ همچنین رابطهقطبی

 .نواحی وجود ندارد

لیال محمدی کاظم آبادی، 
محمد علی خانی زاده، محسن  

 ( 1398بابایی )

راکنش  تحلیلی بر پ 
خدمات و جمعیت شهری با 
تأکید بر عدالت فضایی و  

)مطالعه   برخورداری شهری
 موردی: شهر ایالم( 

باشد  با استفاده پدوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیل می
افزار از دو روش تحلیل عاملی و خوشه   SPSS از نرم  ، به بررسی ایو بهره جستن 

نتایج پدوهش بیانگر آن    خدمات شهری در سط  شهر ایالم پرداخته استچگونگی توزیع  
شاخص  شرایط  ایالم،  شهر  محالت  بین  شهری  خدمات  شاخص  سه  بین  در  که  است 

شاخص دیگر  به  نسبت  شاخص کالبدی  آن  از  پس  و  داشته  قرار  بهتری  موقعیت  در  ها 
است  از طرفی بر   اقتصادی و در نهایت شاخص اجتماعی در وضعیت مطلوب قرار گرفته

گردد که ناحیه ( مشخص میایاز دو روش تحلیل)عاملی و خوشه  ایاساس نتایج مقایسه
مرکزی در بهترین شرایط، ناحیه شادآباد در شرایط تا حدودی مناسب و نواحی جانبازان، 

 .چالیمار، نوروزاباد، آزادگان، رزمندگان و بانبرز در شرایط نامناسب قرار دارند

صغر عبداللهی، مسلم  علی ا 
 ( 1397قاسمی )

تحلیل توزیع 
فضایی خدمات عمومی 
شهری با استفاده از  

 گیریهای تصمیمتکنیك

Vikor و WasPas 

 ( مطالعة موردی: کرمان)

تحلیلی  پدوهش  خدمات -هدف  و  جمعیت  توزیع  نحوة  شناخت  و  بررسی  حاضر  توصیفی 
نحوة توزیع خدمات شهری از دیدگاه شهری در میان مناطق شهری شهر کرمان و تحلیل  

داده گردآوری  است   کرمان(  )شهر  تجربی  نمونة  یك  در  فضایی  با عدالت  پدوهش  های 
روش از  میدانی صورت گرفت ترکیبی  و  اسنادی  نشان می .های  فضایی تایج  توزیع  دهد 

ز  خدمات در مناطق چهارگانة شهر کرمان نامتعادل و اختالف میان مناطق در برخورداری ا 
و   3بهترین وضعیت و مناطق    2و    1خدمات شهری مشهود است  براساس نتایج، مناطق  

 .وضعیت ضعیفی را از نظر داشتن خدمات شهری دارند 4

علیرضا محمدی، مصطفی  
توکلی، سعید عباسی، امیر  

 ( 1396تلخاب )

تحلیل فضایی خدمات  
شهری با استفاده از  

تحلیلگر شبکه در محیط  
ArcGIS   مطالعه(

 ردی: شهر بابلسر( مو

هدف این پدوهش، تعیین حوزه و شعاع پوشش دهی خدمات عمومی شهر بابلسر و نحوة 
های های مربوب به برخی از خدمات نظیر ایستگاهها است؛ برای این منظور دادهتوزیع آن

ها، با استفاده آتش نشانی، مدارس، فضای سبز و بهداشتی جمع آوری و پس از تعریف آن
های مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است  یافته  ArcGIS   شبکه در محیط   از تحلیل

 خدمات   پوشش  حوزة  و  دهی  خدمات  شعاع  نظر  از  بابلسر  شهر  دهند کهپدوهش نشان می
 خارج  شهر  از  توجهی  قابل   یهابخش  و  نیست  برخوردار  خدمات  عادالنة  توزیع  از  عمومی، 

 هستند    عمومی خدمات بخش در رسانی  خدمات و پوشش حوزة از
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 پیشینه تحقیق )ادامه( .  3جدول 

 توضیحات  عنوان پژوهش  نويسندگان 

بهناز امین نیری، 
ساسان بداقلو، 
مجتبی رفیعیان  

(1396 ) 

 خدمات  فضایی تحلیل

 اساس بر شهری هفتگانه

 توزیعی  عدالت رویکرد

 رویکرد عدالت اساس بر شهری هفتگانه خدمات بخشایش فضایی تحلیل بررسی به پدوهش این در

 نوع است  پرداخته شده  )تهران 8 منطقه موردی نمونه(آماری  هایتکنیك از استفاده با اجتماعی

 گردآوری شیوه و تحلیلی-توصیفی استفاده مورد تحقیق روش و کاربردی لحاظ هدف، از پدوهش

 جامع هایطرم در موجود و عینی هایداده به با توجه پدوهش انجام جهت که است اسنادی هاداده

اند  قرارگرفته تجزیه و تحلیل مورد موران فرمول و GISنرم افزار   از  استفاده  با 8 منطقه تفصیلی و
تبعیت   پیرامون-مرکز مدل از  8 منطقه در شهری خدمات تمرکز  دهدمی نشان به دست آمده نتایج 
 توزیع از کنیممی حرکت پیرامونی  نواحی سمت  به منطقه مرکز از چههر که معنی این به  کندمی

 .شود می کاسته  خدمات

علی شماعی، سمیه  
تیموری، حسین 
بهرامی اصل 

(1395 ) 

تحلیل فضایی جمعیت و  
خدمات شهری با رویکرد 
عدالت فضایی )مطالعه  
 موردی: شهر خرم آباد( 

و مبتنی   GIS ، نرم افزارVikor ،AHP مدلتحلیلی و با بهره گیری از -روش پدوهش، توصیفی 
های اسنادی و میدانی است  نتایج حاصله گویای این واقعیت است که ارتباب اندکی بین بر داده

 .گانه شهری در خرم آباد وجود دارد  23پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات شهری در نواحی 

طاهر پریزادی،  
فرشته حسینی،  

حسین بهبودی مقدم 
(1395 ) 

های  حلیل نابرابریت
فضایی توزیع خدمات  
شهری از منظر عدالت  
فضایی )مطالعه موردی:  

 ( شهر مریوان

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توزیع خدمات در سط  محالت شهر مریوان بر اساس جمعیت،  
منظور تحلیل تحلیلی است  به -های خدماتی است  روش تحقیق توصیفیمساحت و سرانه کاربری

ترین همسایه به کمك  تکنیك نزدیك ، VIKOR یع خدمات در سط  محالت، مدلنحوه توز

دهد خدمات شده است  نتایج نشان میو ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته GIS افزارنرم
در   11که محله طوریطور عادالنه در سط  محالت شهر مریوان توزیع نشده است؛ بهشهری به

نظمی در  ترین وضعیت قرار دارند  همچنین بیانگر نوعی بیییندر پا 7بهترین وضعیت و محله 
 .باشدویده در رابطه با جمعیت میها بهپراکنش فضایی کاربری

فرزانه ساساننور،  
سوران مصطفوی  
صاحب، مظهر  

 ( 1394احمدی )

تحلیل نابرابری فضایی در  
های  برخورداری از کاربری

خدمات شهری )مطالعه  
گانه   22موردی: نواحی 
 شهر سنندج( 

فضایی در میزان برخورداری از روش این پدوهش از نوع توصیفی تحلیلی و هدف آن، بررسی 
 های کمیدر این پدوهش از مدلباشد  گانه شهر سنندج می 22های خدمات شهری کاربری

«TOPSIS» آنتروپی شانون«، »ضریب مکانی«، »ضریب همبستگی پیرسون«، »ضریب« ،
ناحیه شهر سنندج   22جامعه آماری .شده است استفاده  ArcGISافزار همبستگی اسنیرمن« و نرم

دهد بین توزیع و میزان برخورداری نواحی از کاربری خدماتی، ارتباب  آمده نشان میدستاست  نتایج به
وجود ندارد  به عبارتی عدم تطابق توزیع فضایی خدمات را با نیازهای جمعیتی در منطقی و متعادلی 

 .کندسط  محدوده مورد مطالعه تأیید می

مسلم رستمی، جعفر  
 ( 1388شاعلی )

تحلیل توزیع فضایی 
خدمات شهری در شهر  

 کرمانشاه 

بررسی قرار  در این پدوهش توزیع فضایی خدمات عمومی شهری درسط  شهر کرمانشاه مورد 
مؤلفه استفاده شده وتوزیع خدمات عمومی شهری درسط  پنج بخش   21گرفته است بدین منظور از

شهری کرمانشاه بررسی شده است  برای شناخت درجه توسعه یافتگی در پنج بخش شهری مورد 
استفاده و نتایج،نشان دهنده این موضوع است که   (Taxonomy) مطالعه از تکنیك تاکسونومی

در   GIS مرکزی توسعه یافته ترین بخش شهری در سط  کرمانشاه است  به عالوه از تکنیك بخش
تعیین شعاع عملکردی خدمات عمومی بهره گرفته شده ومحالت برخورداروغیر برخوردار،برروی 

های تحقیق نشرران اند یرررافتههای توزیع فضایی خدمات عمومی شهری مشخص گرردیدهنقشه
فضایی خدمات عمومی در سط  شهرکرمانشاه به صورت نامتعادلی انجام پذیرفته و  دهد که توزیعمی

 .باشدارائه خدمات عمومی بیشتری می نیازمند
 

 روش تحقیق 

برد  در این تحقیررق در ابترردا بررر اسرراس اطالعررات آمرراری تحقیق حاضر از روش توصیفی تحلیلی و کمی بهره می
های خدماتی وضع موجود در منطقه، اطالعات مربوب به و مساحت کاربری  4ا منطقه  جمعیتی مرکز آمار ایران در ارتباب ب

های اسررتاندارد های به دست آمده با سرانهشود و در ادامه با مقایسه سرانهها حاصل میهای هر یك از این کاربریسرانه
هررای خرردماتی در کمبررود سررطوم کاربری ها و به دنبال آن میزانها میزان کمبود سرانهبه تفکیك هر یك از این کاربری
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 GISتحت  1های مذکور از مدل آماری مورانآید  سنس به منظور تعیین نحوه پراکندگی کاربریسط  منطقه به دست می
شود  در صورتیکه شاخص موران مقادیر مثبت و باال را برای یك کاربری خدماتی نشان دهررد در صررورت بهره گرفته می

( در منطقه خواهد بررود و بررالعکس در ایه آماری، نتیجه، بیانگر تمرکز معنادار آن کاربری )تمرکز خوشهمعنادار بودن جامع
صورتیکه شاخص موران مقدار منفی و پایین به دست آید در صورت معنادار بودن جامعه آماری، نشانگر پراکندگی معنادار 

دیك به صفر ضریب شاخص موران بیانگر تجمع تصادفی آن کاربری خاص در سط  منطقه خواهد بود و مقادیر صفر و نز
استفاده شررد    ArcGISاز نرم افزار    GISیا چند قطبی آن کاربری خدماتی خواهد بود  برای انجام تحلیل موران در محیط  

 ورزشی، درمانی،خدمات  از اعم شهری خدمات فضایی پراکنش تحلیل به منظور ارزشمندی تحلیلی ابزار مدل آماری موران

 تعیررین و هاآن به دسترسی میزان سنجش و از یك طرف هاآن و تمرکز هاپارک و سبز فضای و فرهنگی، آموزشی مذهبی،

است  جامعه آماری این تحقیررق برره صررورت  فضایی عدالت از نظر عمومی تسهیالت فضایی توزیع چگونگی و تمرکز نقاب
 شهرداری تهران است   4تمام شمار کلیه خدمات شهری در منطقه 

 
 2مدل خود همبستگی فضايی موران 

ها قابل  اند و همبستگی آنهای مطالعه شده، خودهمبستهمفهوم خود همبستگی فضایی این است که ارزش صفت
پدیده جغرافیایی  نظام  به  وضعیتاستناد  است   درجهها  زیادی،  می  ایهای  نمایش  را  فضایی  همبستگی  خود از  دهد  

پدیده ارزش صفات  که  است  معنا  این  به  قوی  فضایی  دارند همبستگی  ارتباب  یکدیگر  با  قوی  به طور  جغرافیایی  های 
 )مثبت یا منفی(  
فضایی  روش  3آمار  کارگیری  به  معنای  داده به  تحلیل  جهت  مرسوم  آماری  نمیهای  روابط ها  فضایی،  آمار  باشد  

می متصل  و    (  ،طول  فاصله  )مساحت،  عوارض  هندسه  به  مستقیماً  را  عوارض  فضایی  و  از مکانی  بسیاری  برای  کند  
ند  ماتریس وزن ارائه دهنده ساختار فضایی  شوتعریف می 4آمارهای فضایی، این روابط فضایی از طریق یك ماتریس وزن

 اطالعات است  
)ضریب موران(، ارتباطات و نظم ظاهری مختلفی دارند که بسته   های جغرافیایی مجاور ضریب ویدگی توزیع پدیده

گی همسای  ایبه شرایط جامعه آماری، دارای ارتباب ضعیف، قوی و یا دارای الگوی تصادفی هستند  اگر واحدهای ناحیه
ها( بر یك خود همبستگی فضایی قوی داللت دارند  اگر ها )مدلهای مشابهی داشته باشند، آماره در طول ناحیه، ارزش 

ناحیه ارزش   ایواحدهای  آمارههمسایگی،  باشند،  داشته  نامشابهی  بسیار  منفی های  فضایی  یك خود همبستگی  باید  ها 
 خیلی قوی را نشان دهند  

 

 Z-scoreشاخص 

باشند  فرض تهی در مدل موران، تصادفی بودن پراکنش فضایی  می 5های آماری دارای یك فرض تهی آزموناکثر  
گردد  در صورت رد شدن فرض  شود یا مورد قبول واقع میکند که آیا فرض تهی رد میتعیین می Z-scoreاست  شاخص 

)تجمعی)خوشه فضایی  پراکنش  است  ایتهی،  الگو  دارای  پراکنده(  یا  دیگر (  عبارت  به  است   معنادار  آماری،  جامعه  و 
بیانگر انحراف    Z-scoreپراکنش فضایی، گواه وجود یك فرآیند و عملیات فضایی معنادار است و تصادفی نیست  شاخص  

 معیار است   

 
1 Moran 

2 Spatial autocorrelation Moran’s I 

3 Spatial statistics 

4 Weight matrix 

5 Null hypothesis 
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 P-valueشاخص 

تصادف بوده  این شاخص، در واقع بیانگر این احتمال است که الگوی فضایی مشاهده شده تا چه میزان بر اساس  
خیلی کوچك باشد در   P-valueدهد  زمانیکه مقدار  است  به عبارت دیگر احتمال معنادار بودن الگوی فضایی را نشان می

 شود  شود  لذا فرض تهی رد میاین صورت تصادفی بودن الگو بسیار غیرمحتمل می
استاندارد   نرمال مطابق شکل )  P-valueو    Z-scoreمقادیر  به  ( م1با توزیع  پایین مربوب  بسیار  یا  باال  بسیار  قادیر 

بسیار کوچك    Z-scoreشاخص   مقادیر  با  توام  )  P-valueکه  این شاخص  نرمال  انتهای منحنی توزیع  -Zهستند در دو 

scoreگرفت جای  کوچك  انده(  بسیار  مقادیر  صورتیکه  در  موران  مدل  اجرای  از  پس    P-value    اینکه یا  و  شود  حاصل 
متناظر در دو انتهای منحنی نرمال این شاخص به دست آید بیانگر غیرمحتمل بودن   Z-scoreیین یا باالی مقادیر بسیار پا

شود  قبل از اجرای  الگوی تصادفی در ارتباب با الگوی فضایی حاصل از مدل موران است و بنابراین فرض تهی رد می
درصد    99و یا    95،  90ردد  سطوم اطمینان متداول،  مدل آماری فضایی موران در ابتدا الزم است سط  اطمینان تعیین گ

درصد، محتاطانه ترین سط  اطمینان خواهد بود و بیانگر این واقعیت است که فرض تهی رد    99است  سط  اطمینان  
)نمی باشد  جدول  درصد(  یك  از  )کمتر  بسیار کوچك  بودن  تصادفی  احتمال  اینکه  مگر  مقادیر  2شود   )P-value    وZ-

score   (، مقادیر بحرانی  2دهد  مطابق با جدول )را برای سطوم اطمینان مختلف نشان میZ-score    95در سط  اطمینان  
 بین دو مقدار فوق باشد، مقدار  Z-scoreهستند  در صورتیکه مقادیر    -96/1+ و  96/1درصد به ترتیب انحراف معیارهای  

P-value    شود و بر این اساس، الگوی به دست آمده، تصادفی است؛ ولی اگر  است و فرض تهی رد نمی  05/0بزرگتر از
مقادیر    Z-scoreمقادیر   از  و  96/1خارج  یك  -96/1+  حاصل  که  است  بعید  بسیار  شده  مشاهده  فضایی  الگوی  باشد 

 شود  نیز کوچك خواهد بود و در این حالت، فرض تهی رد می P-valueتصادف باشد و به دنبال آن، مقدار  

  

 P-valueو  Z-scoreمقادير استاندارد . 1شکل 
   P-valueو  Z-scoreهای مقادير شاخص   . 2جدول 

 استاندارد در سطوح اطمینان گوناگون

 ضريب موران

 است: ، (1)ر رابطهضریب موران در مدل خود همبستگی فضایی موران به شرم 
 ، (1)رابطه

𝐼 =
𝑛

𝑆0
(
∑ ∑ 𝜔𝑖𝑗(𝑋𝑖−�̅�)(𝑋𝑗−�̅�)

𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

) 

𝑆0 =∑∑𝜔𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

متوسط جمعیت یا  j  ،�̅�جمعیت یا اشتغال منطقه   i  ،𝑋𝑗جمعیت یا اشتغال منطقه   𝑋𝑖تعداد مناطق،    N،  (1)در رابطه
کند  در مورد ماتریس وزن دو نظریه وجود دارد  بدین صورت که را مشخص می  jو    iوزن بین مناطق   𝜔𝑖𝑗اشتغال، و  

 کند   با منطقه دیگر مرز مشترک داشته باشد مقدار یك و در غیر اینصورت مقدار صفر اختصاص پیدا می ایچنانچه منطقه
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نس برای مشخص نمودن شود  سها تعیین میدر مدل خود همبستگی فضایی موران ابتدا الگوی کلی توزیع کاربری
 شود   از ضریب موران محلی استفاده می  Outlierهای های تجمع یافته( یا محل های تجمع )عارضهمحل
 

 ها ارزيابی الگوی کلی توزيع فضايی کاربری

های  جهت ارزیابی الگوی کلی توزیع فضایی یك کاربری خدمات شهری در سط  منطقه از ضریب موران و شاخص
که   ایباشد؛ به گونه+ می1تا    -1شود  ضریب موران همواره دارای مقادیری بین  استفاده می  P-valueو    Z-scoreآماری  
یا چند  2، مقدار صفر نشان دهنده الگوی تجمع تصادفی 1ای+ نشان دهنده الگوی کامالً تك قطبی و خوشه1مقادیر  

 و شطرنجی توسعه است   3نشان دهنده الگوی پراکنده -1قطبی و مقدار 
 

 های يک کاربری ارزيابی محلی توزيع فضايی عارضه

محل تعیین  جهت  منطقه،  سطح  در  کاربری  فضایی  توزیع  کلی  الگوی  تعیین  از  خوشه پس  تجمع  یا    ای های 

Outlier ،گیرد  در این حالت، مقادیر مثبت ضریب موران برای توزیع فضایی محلی عوارض کاربری، مورد ارزیابی قرار می
 ها(: عنوان مثال فیلد مساحت در کاربرییك عارضه به این معنا است که مقدار فیلد ارزشی مورد نظر )به 

-P( در چنین شرایطی باید  HHیا    High value, High valueهای خود است )دارای مقدار باال مشابه همسایه-1

value    باشد( و   05 0درصد کوچکتر از    95دارای مقادیر پایین تر از سط  اطمینان باشد )به عنوان مثال در سط  اطمینان
Z-score  ی مقادیر مثبت و در محدوده باالی منحنی نرمال خود قرار داشته باشد )به عنوان مثال در سط  اطمینان  دارا

+ باشد( تا ضریب موران عارضه مورد نظر معنادار باشد  در چنین شرایطی این عارضه جزئی از  96 1درصد بزرگتر از    95
 یك خوشه است  

(  در چنین شرایطی LLیا  Low value, Low valueهای خود است )ه و یا اینکه دارای مقدار پایین مشابه همسای -2
اطمینان    P-value  باید سط   در  مثال  عنوان  )به  باشد  اطمینان  سط   از  تر  پایین  مقادیر  از    95دارای  کوچکتر  درصد 
عن  Z-score  باشد( و05 0 )به  باشد  داشته  قرار  نرمال خود  پایین منحنی  در محدوده  و  منفی  مقادیر  در  دارای  مثال  وان 

باشد( تا ضریب موران عارضه مورد نظر معنادار باشد  در چنین شرایطی باز   -96 1درصد کوچکتر از    95سط  اطمینان  
 هم این عارضه جزئی از یك خوشه است 

ضریب منفی موران برای یك عارضه به شرب معنادار بودن، به این معنا است که عارضه مورد نظر دارای مقادیر  
 است و دارای یکی از دو حالت زیر خواهد بود: Outlierهای خود نیست  این عارضه یك همسایه مشابه با 
است-1 پایین  عارضه،  آن  همسایگی  در  عوارض  سایر  ارزشی  فیلد  و  باال  نظر  مورد  عارضه  ارزشی  فیلد   مقدار 

(High value, Low value  یاHL ) 
فیلد-2 و  پایین  نظر  مورد  عارضه  ارزشی  فیلد  است  مقدار  باال  عارضه،  آن  همسایگی  در  عوارض  سایر   ارزشی 

(Low value,High value  یاLH ) 
به شرب معنادار بودن ضریب    Outlierدر هر صورت قرارگیری فیلد ارزشی عارضه مورد نظر در دسته خوشه و یا  

یا    P-valueموران آن عارضه است  شاخص   باشد که خوشه  آنقدر کوچك  باید  آماری    Outlierبرای آن عارضه  از نظر 
(  2تفسیر شود  مطابق شکل )  P-valueو    Z-scoreمعنادار باشد  لذا ضریب موران یك مفهوم نسبی است و باید به همراه  

 
1 Clustered 
2 Random 
3 Dispesed 
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( نشان -1باشد )به سمت    +( نشان دهنده تجمع زیاد و هر چقدر پایین تر1هر چقدر ضریب موران باالتر باشد )به سمت  
 دهنده پراکنش است  

 
 + در سمت راست( 1در سمت چپ تا  -1میزان پراکندگی عوارض به ازاء تغییرات ضريب موران )از  . 2شکل 

 سرانه

 سرانه: میزان اختصاص از هر چیز به هر نفر  
 د  یابسرانه زمین: مقدار زمینی که به طور متوسط به هر کدام از ساکنین اختصاص می
 یابد  سرانه کاربری: مقدار زمینی از هر کاربری که به هر کدام از ساکنین اختصاص می

از مجموع کاربری از سرانه شهری: مقدار زمینی که  به هر یك  مترمربع  بر حسب  به طور متوسط و  های شهری 
 شود  ساکنین شهر اختصاص داده می

به شرم جدول   1389الی شهرسازی و معماری ایران در سال  های استاندارد مطابق با مصوبه شورای عمیزان سرانه 
 ( است   3)
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 های استاندارد مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ايران سرانه  . 3جدول 

 
 

 محدوده مورد مطالعه 

های البرررز و سررطوم با گستره دید دامنهشهر تهران  شهرداری تهران به عنوان دروازه ورودی شرقی کالن  4  منطقه
های سرسبز فشم، اوشان و میگررون و منرراطق های سد الر، لتیان و درهسبز گسترده در درون و حریم منطقه همچون دره

، 1منطقه  از طریق بزرگراه شهید بابایی باه از شمال  ین منطقشود  اشناخته می  آبعلی  و  شمشك  دربندسر،  تفریحی  ورزشی
و در محرردوده خیابرران  8و 7رسالت بررا منرراطق ، از طریق بزرگراه  ، از جنوب3پاسداران با منطقه    از طریق خیاباناز غرب  

جمعیررت سرراکن ایررن منطقرره، بررا    .شررودمحدود می  4و از طرف شرق به حریم منطقه  همجوار است    13دماوند با منطقه  
برره با احتسرراب حررریم،    کیلومتر مربع  145نفر و مساحت    1280000و جمعیت شناور  خانوار    304169شامل  نفر    919000

 4منطقه  .ترین، مهاجرپذیرترین، پرساخت و سازترین مناطق تهران شناخته شده استترین، وسیععنوان یکی از پرجمعیت
اقتصادی شدید در آن، جرروان   -هایی چون وجود نابرابری اجتماعی  لویزان و همچنین با ویدگیبا دارا بودن پارک جنگلی  

هایی همچون خاک سفید، شررمیران نررو، شرریان و     از سررایر پذیر در محلهبودن میانگین سنی جمعیت، وجود اقشار آسیب
قرره بسررته برره موقعیررت قرارگیررری آن در های تهران قابل تمایز و تفکیك است و به تبع آن، نیازهای کالبرردی منطمحله

 دهد ( نقشه محدوده مورد مطالعه را نشان می3شکل )باشد  منطقه، بسیار متفاوت می
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 گانهشهرداری تهران و حريم آن به همراه موقعیت نواحی نه  4نقشه محدوده منطقه . 3شکل 

 

 های تحقیق يافته

با استفاده از نقشه کاربری ابتدا  درمانی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی،  -های بهداشتیهری )کاربریهای خدمات شدر 
ها استخراج گردید  با  ، مساحت این کاربریGISها و تاسیسات و تجهیزات شهری( در محیط آموزشی، فضای سبز و پارک

های وضع موجود به تفکیك  ، مقادیر سرانه 4ها و همچنین جمعیت ساکن در منطقه  در دست داشتن مساحت این کاربری
کاربری سرانه این  مقایسه  با  گردید   محاسبه  منطقه  سط   در  سرانهها  و  شده  حاصل  عمل های  مالک  استاندارد  های 

عا شورای  )مصوبه  )جدول  ایران  معماری  و  شهرسازی  مساحت3لی  مازاد  یا  کمبود  میزان  از  ((  یك  هر  تفکیك  به  ها 
( ارائه گردیده است  4به دست آمد  نتایج حاصل از این تحلیل در جدول )  4های خدمات شهری در سط  منطقه  کاربری

هبی، فرهنگی، ورزشی، درمانی و  های خدمات شهری )مذ( مشخص است، منطقه در کاربری4همانگونه که در جدول )
های های وضع موجود با سرانه برد و فاصله زیادی بین سرانه ها رنج میآموزشی( به جز کاربری فضای سبز از کمبود سرانه 

های مربوب به کاربریها وجود دارد  بیشترین نیاز منطقه به لحاظ وسعت و مساحت  استاندارد مصوب برای این کاربری
میو    یندرما  ،یآموزش کاربریورزشی  و  رتبهباشد  در  مذهبی  و  فرهنگی  گرفتههای  جای  بعدی  وضعیت های  و  اند 

سرانه  )نسبت  مقیاس  نظر  از  دارند   سرانه  لحاظ  به  سرانه مناسبتری  به  استاندارد  از  های  یك  هر  در  موجود  وضع  های 
)کاربری زیاد  اختالف  با  ورزشی  کاربری  متناظر(  سای29 14های  به  نسبت  کاربری(  و  ر  است  سرانه  کمبود  دارای  ها 
های بعدی قرار دارند  تنها کاربری  های آموزشی و فرهنگی در رتبههای درمانی و مذهبی و به دنبال آن، کاربریکاربری

پارک و  سبز  فضای  کاربری  دارد  قرار  مطلوبی  بسیار  در وضعیت  سرانه  لحاظ  به  منطقه  در سط   میکه  این  ها  و  باشد 
های جنگلی لویزان، شیان، بوستان یاس فاطمی و همچنین باغ پرندگان، سرانه وضع موجود لطف وجود پارکبرتری به  

 این کاربری در وضعیت بسیار مطلوب )دو برابر سرانه استاندارد( قرار دارد  
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 4های خدمات شهری در سطح منطقه های کاربری نتايج حاصل از تحلیل میزان سرانه. 4جدول 

 
های خدمات شهری را به تفکیك سطوم تقسیمات شهری مطابق با مصوبه شورای ( عملکرد مجاز کاربری5جدول )

 دهد  عالی شهرسازی و معماری ایران نشان می
 

 های خدمات شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری عملکرد مجاز کاربری . 5جدول 

 
های استاندارد شورای های خدمات شهری را به تفکیك، در جهت دستیابی به سرانه ( میزان کمبود کاربری4جدول )

در گام بعد، نحوه    4ها در سط  منطقه  دهد  پس از به دست آمدن میزان سرانه عالی شهرسازی و معماری ایران نشان می
از کاربری با محاسبه ضریب موران در مدل خود همبستگی  های خدمات شهری به تفکپراکنش فضایی هر یك  یك و 

استخراج گردید  در محاسبه ضریب موران از فیلد ارزشی مساحت هر یك از    GISهای  های کاربریفضایی موران از نقشه 
های خدمات شهری استفاده شد  همانگونه که در بخش مبانی نظری تحقیق بیان گردید، چنانچه شاخص موران کاربری

 نفر 000/919: 4وجود منطقه جمعیت م

 نوع خدمات 
مساحت  

 موجود 

سرانه  

 موجود 

سرانه  

 استاندارد 

مساحت بر  

اساس سرانه  

 استاندارد 

( يا مازاد  -کمبود )

)+( 

فضای سبز و 
 پارک

747 1 /153 /
15 

16 49 8 0 000/352 /7 747 1 /801/7 + 

 -581/ 5 531 250/689 75 0-5 0 12 0 107/ 5 718 مذهبی 

 -565/ 3 283 250/689 75 0-5 0 13 0 123/ 7 966 فرهنگی 

 -708/1/ 3 577 1/ 000/838 0 2-2 1 14 0 129/ 7 422 ورزشی 

 -1/ 685/949 2/ 500/297 5 2-0 1 38 0 347/ 0 815 درمانی -بهداشتی

 -812/3/ 7 987 4/ 000/595 0 5-0 2 85 0 782/ 3 012 آموزشی 
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حداکثر   )مقدار  باشد  صفر  از  بزرگتر  مقادیر  داده 1دارای  و  نظر  مورد  کاربری  پراکنش  نحوه  خود  های  +(،  دارای  مدل 
های مدل ( باشد داده -1است و برعکس اگر مقدار این شاخص منفی )حداقل    ایهمبستگی فضایی از نوع الگوی خوشه

شود  معنادار بودن الگوی فضایی نیز می  باشد و در مقدار صفر، الگوی تجمع تصادفی حاصلاز هم گسسته و پراکنده می 
از شاخص استفاده  آماری  با  تحقیق    P-valueو    Z-scoreهای  این  )در  نظر  مورد  اطمینان  تعیین سط   با  درصد(   95و 

شود  در ادامه،  های مدل معنادار باشد فرض تهی )تصادفی بودن الگوی فضایی( رد میگردد  در صورتیکه داده تعیین می
 ی ارائه شده است های خدمات شهربرای هر یك از کاربری P-valueو  Z-scoreهای  مقادیر شاخص موران و آماره 

 
 هاکاربری فضای سبز و پارک

 ارزيابی الگوی کلی توزيع فضايی:
( )5شکل  جدول  و  نمودار  مقادیر  6(  همراه  به  موران  به ضریب  مربوب  اطالعات   )Z-score    وP-value    نشان را 

پارکمی و  سبز  فضای  کاربری  فضایی  توزیع  کلی  الگوی  ارزیابی  حاصل  که  مدهد  منطقه  در سط   این  یها  بر  باشد  
به دست آمد   158496 0برابر    4های سط  منطقه  اساس، میزان ضریب موران برای کاربری خدماتی فضای سبز و پارک

آماری   شاخص  به  توجه  با  و  Z-score  (20 925و   )P-value  (0  سط( معناداری  طور  به  فضایی  توزیع  کلی  الگوی   )
باشد و این موضوع نشان از  متمرکز با درجه بسیار باال در چند مکان میو    ایدرصد( از نوع خوشه  5معناداری کمتر از  

مکان از  بعضی  بیشتر  برخورداری  به  منجر  و  دارد  منطقه  سط   در  خدمات  این  توزیع  در  نابرابری  وضعیت  ها  تشدید 
 شود می

 
خروجی مدل فضايی موران برای کاربری فضای سبز و  . 4شکل 

 4ها در سطح منطقه پارک

 
. منحنی همبستگی فضايی موران و 5شکل 

Z-score  وP-value  برای کاربری فضای سبز و

 ها پارک

 هابرای کاربری فضای سبز و پارک  P-valueو  Z-score. مقادير ضريب موران و  6جدول 

Moran’s Inedx Z-score P-value 

0 158496 1 96<20 925049 0 00 

 
 های کاربری: ارزيابی محلی توزيع فضايی عارضه

( عارضه4شکل  محلی  تحلیل  از  حاصل  خروجی  نقشه  پارک(  و  سبز  فضای  کاربری  خود  های  مدل  در  را  ها 
(( پارک جنگلی لویزان حدفاصل خیابان  4دهد  مطابق با نقشه خروجی مدل )شکل )همبستگی فضایی موران نشان می

اقع در شرق بزرگراه شهید باقری به طور  هنگام تا بزرگراه شهید باقری )باغ پرندگان( و همچنین بوستان یاس فاطمی و
ها توسط فضای سبز با  باشند و منعکس کننده این موضوع است که این محدودهمی  HH  ایمعناداری دارای الگوی خوشه
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های همسایه  ها به طور معناداری نسبت به محدودهاند و مساحت فضای سبز در این محدودهمساحت باال محصور شده
عالوه پارک جنگلی لویزان واقع در شرق خیابان هنگام در محدوده بزرگراه شهید زین الدین و همچنین   باالتر است  به

باشند و منعکس کننده این می HL  ایبوستان یاس فاطمی در طرفین خیابان استخر به طور معناداری دارای الگوی خوشه
این محدودهموضوع می  باال میباشد که مساحت فضای سبز در  احاطه کاربریبها  این دو محدوده در  و  فاقد اشد  های 

دهد که به لحاظ آمار فضایی، تمرکز باشند  این نقشه به خوبی نشان میفضای سبز و یا فضای سبز با مساحت اندک می
موقعیت برخی  در  سبز  فضای  از خدمات  بخشباالیی  حالیکه  در  دارد  وجود  منطقه  از  های سط   منطقه  از  زیادی  های 

 برد سرانه فضای سبز رنج میکمبود 
 

 کاربری مذهبی 

 ارزيابی الگوی کلی توزيع فضايی:
( )7شکل  جدول  و  نمودار  مقادیر  7(  همراه  به  موران  به ضریب  مربوب  اطالعات   )Z-score    وP-value    نشان را 

میمی منطقه  سط   در  مذهبی  کاربری  فضایی  توزیع  کلی  الگوی  ارزیابی  حاصل  که  ادهد  این  بر  میزان  باشد   ساس، 
  Z-scoreبه دست آمد و با توجه به شاخص آماری    005028 0برابر    4ضریب موران برای کاربری مذهبی سط  منطقه  

 باشد  ( الگوی کلی توزیع فضایی، تصادفی می0 584237) P-value( و 547206 0)

 
. خروجی مدل فضايی موران برای کاربری مذهبی در  6کل ش

 4سطح منطقه 

 
. منحنی همبستگی فضايی موران  7 شکل

 برای کاربری مذهبی  P-valueو  Z-scoreو 

 برای کاربری مذهبی  P-valueو  Z-score. مقادير ضريب موران و  7جدول 

Moran’s Inedx Z-score P-value 

0 005028 1 96>0 547206 0 584237 
 

 های کاربری: ارزيابی محلی توزيع فضايی عارضه
( عارضه6شکل  محلی  تحلیل  از  حاصل  خروجی  نقشه  فضایی (  همبستگی  خود  مدل  در  را  مذهبی  کاربری  های 

(( دو کاربری مذهبی در محدوده حکیمیه )اولی یك مسجد با 6دهد  مطابق با نقشه خروجی مدل )شکل )موران نشان می
در  زیاد  با مساحت  دومی یك حسینیه  معراج و  میدان  در شمال  زیاد  الگوی   مساحت  دارای  معناداری  به طور  نور(  بلوار 

این موضوع میمی  HH  ایخوشه این محدوده باشند و منعکس کننده  باالیی باشد که در  با مساحت  ها کاربری مذهبی 
های همسایه باالتر است  به  ها به طور معناداری نسبت به محدوده محدوده   وجود دارد و مساحت کاربری مذهبی در این 

باشند و بیان کننده این موضوع  می  HL  ایعالوه امامزاده پنج تن در محله لویزان به طور معناداری دارای الگوی خوشه
ی آن دارای مساحت اندک های مذهبی در نزدیکباشد که مساحت کاربری مذهبی در این محدوده باال است و کاربریمی
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دهد که به لحاظ آمار فضایی، تمرکز باالیی از خدمات کاربری مذهبی در برخی باشند  این نقشه به خوبی نشان میمی
 برد های زیادی از منطقه از کمبود سرانه مذهبی رنج میهای سط  منطقه وجود دارد در حالیکه بخشموقعیت
 

 کاربری فرهنگی 

 توزيع فضايی: ارزيابی الگوی کلی
( )9شکل  جدول  و  نمودار  مقادیر  8(  همراه  به  موران  به ضریب  مربوب  اطالعات   )Z-score    وP-value    نشان را 

میمی منطقه  در سط   فرهنگی  کاربری  فضایی  توزیع  کلی  الگوی  ارزیابی  که حاصل  میزان  دهد  اساس،  این  بر  باشد  
 Z-scoreبه دست آمد و با توجه به شاخص آماری  -031759 0ر براب 4ضریب موران برای کاربری فرهنگی سط  منطقه 

 باشد  ( الگوی کلی توزیع فضایی، تصادفی می0 987803) P-value( و -015287 0)

 
. خروجی مدل فضايی موران برای کاربری فرهنگی  8کل ش

 4در سطح منطقه 

 
 Z-score. منحنی همبستگی فضايی موران و 9 شکل

 برای کاربری فرهنگی  P-valueو 

  برای کاربری فرهنگی  P-valueو  Z-score. مقادير ضريب موران و  8جدول 

Moran’s Inedx Z-score P-value 

0 031759- 1 96-<0 015287- 0 987803 
 

 های کاربری: ارزيابی محلی توزيع فضايی عارضه
عارضه8)شکل   تحلیل محلی  از  نقشه خروجی حاصل  در مدل خود همبستگی فضایی  (  را  فرهنگی  کاربری  های 

(( فرهنگسرای اشراق واقع در انتهای خیابان جشنواره به طور  8دهد  مطابق با نقشه خروجی مدل )شکل )موران نشان می
باشد که مساحت کاربری فرهنگی در این باشند و منعکس کننده این موضوع می می  HL  ایخوشه  معناداری دارای الگوی

باشند  این نقشه  های فاقد کاربری فرهنگی یا با مساحت اندک میباشد و این محدوده در احاطه کاربریمحدوده باال می
های سط  منطقه رخی موقعیتدهد که به لحاظ آمار فضایی، تمرکز باالیی از خدمات فرهنگی در ببه خوبی نشان می 

 برد  های زیادی از منطقه از کمبود سرانه فرهنگی رنج میوجود دارد در حالیکه بخش
 

 کاربری ورزشی

 ارزيابی الگوی کلی توزيع فضايی:
( نمودار و جدول )11شکل  مقادیر  9(  به همراه  موران  به ضریب  مربوب  اطالعات   )Z-score    وP-value    نشان را 

حامی که  میدهد  منطقه  سط   در  ورزشی  کاربری  فضایی  توزیع  کلی  الگوی  ارزیابی  میزان  صل  اساس،  این  بر  باشد  
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 Z-scoreبه دست آمد و با توجه به شاخص آماری    -031759 0برابر    4ضریب موران برای کاربری ورزشی سط  منطقه  
 د  باش( الگوی کلی توزیع فضایی، تصادفی می0 970611) P-value( و -036842 0)

 
. خروجی مدل فضايی موران برای کاربری ورزشی  10کل ش

 4در سطح منطقه 

 
. منحنی همبستگی فضايی  11شکل 

برای کاربری   P-valueو  Z-scoreموران و 

 ورزشی
 برای کاربری ورزشی P-valueو  Z-score. مقادير ضريب موران و  9جدول 

Moran’s Inedx Z-score P-value 

0 022993- 1 96-<0 036842- 0 970611 

 
 های کاربری: ارزيابی محلی توزيع فضايی عارضه

( از تحلیل محلی عارضه10شکل  نقشه خروجی حاصل  را در مدل خود همبستگی فضایی (  کاربری ورزشی  های 
می نشان  )موران  )شکل  مدل  خروجی  نقشه  با  مطابق  د10دهد   لکه  دو  طور  ((  به  بنا  حسن  استاد  خیابان  محدوده  ر 

ها توسط کاربری باشد که این محدودهباشند و منعکس کننده این موضوع میمی  HH  ایمعناداری دارای الگوی خوشه
شد محصور  باال  مساحت  با  ورزشی(  زمین  یك  و  میراسماعیلی  آرش  ورزشی  )مجموعه  کاربری   اندهورزشی  مساحت  و 

محدوده این  در  بهورزشی  نسبت  معناداری  طور  به  فرهنگی محدوده   ها  مجتمع  عالوه  به  است   باالتر  همسایه  های 
الدین و خیابان خواجه عبداهلل انصاری به تفریحی شهید عراقی واقع در خیابان شهید عراقی حدفاصل بزرگراه شهید زین 

باشد که مساحت کاربری ورزشی در میباشند و منعکس کننده این موضوع  می  HL  ایطور معناداری دارای الگوی خوشه
کاربری احاطه  در  این محدوده  و  است  باال  اندک این محدوده  با مساحت  کاربری ورزشی  یا  کاربری ورزشی  فاقد  های 

میمی نشان  خوبی  به  نقشه  این  برخی  باشند   در  ورزشی  کاربری  از  باالیی  تمرکز  فضایی،  آمار  لحاظ  به  که  دهد 
 برد های زیادی از منطقه از کمبود سرانه ورزشی رنج میود دارد در حالیکه بخشهای سط  منطقه وجموقعیت
 

 درمانی -کاربری بهداشتی

 ارزيابی الگوی کلی توزيع فضايی:
را نشان    P-valueو    Z-score( اطالعات مربوب به ضریب موران به همراه مقادیر  10( نمودار و جدول )13شکل )

باشد  بر این اساس،  درمانی در سط  منطقه می-دهد که حاصل ارزیابی الگوی کلی توزیع فضایی کاربری بهداشتیمی
به دست آمد و با توجه به شاخص   039366 0برابر    4درمانی سط  منطقه  -میزان ضریب موران برای کاربری بهداشتی

 باشد  الگوی کلی توزیع فضایی، تصادفی می P-value (0 286333) ( و1 066202) Z-scoreآماری 
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. خروجی مدل فضايی موران برای کاربری  12کل ش

 4درمانی در سطح منطقه -بهداشتی

 
. منحنی همبستگی فضايی موران  13شکل 

-برای کاربری بهداشتی P-valueو  Z-scoreو 

 درمانی
 درمانی -برای کاربری بهداشتی P-valueو  Z-score. مقادير ضريب موران و 10جدول 

Moran’s Inedx Z-score P-value 

0 039366 1 96>1 066202 0 286333 

 
 های کاربری: ارزيابی محلی توزيع فضايی عارضه

درمانی را در مدل خود همبستگی  -های کاربری بهداشتی( نقشه خروجی حاصل از تحلیل محلی عارضه12شکل )
می نشان  موران  ) فضایی  )شکل  مدل  نقشه خروجی  با  مطابق  میدان  12دهد   از  تر  پایین  خیابان جشنواره  انتهای  در   ))

رکز مشاوره خانواده هجرت و داروخانه هالل احمر والفجر دو لکه کاربری بهداشتی درمانی )مجتمع خدمات بهزیستی و م
باشند و منعکس کننده می  HH  ایو همچنین سازمان تولید لوازم پزشکی و دارویی( به طور معناداری دارای الگوی خوشه

با مساحت باال محصور شد-ها توسط کاربری بهداشتیباشد که این محدودهاین موضوع می و مساحت این   اندهدرمانی 
های همسایه باالتر است  به عالوه، بیمارستان نیروی  ها به طور معناداری نسبت به محدودهع از خدمات در این محدودهنو

 HL  ایدریایی ارتش واقع در بزرگراه شهید صیاد شیرازی باالتر از خیابان موسوی به طور معناداری دارای الگوی خوشه
باشد و این بهداشتی در این موقعیت باال می-که مساحت کاربری درمانی  باشدباشند و منعکس کننده این موضوع میمی

باشند  این نقشه به خوبی نشان  می  درمانی و یا با مساحت اندک-های فاقد کاربری بهداشتیمحدوده در احاطه کاربری
های سط  منطقه یتدرمانی در برخی موقع-دهد که به لحاظ آمار فضایی، تمرکز باالیی از خدمات کاربری بهداشتیمی

 برد  درمانی رنج می-های زیادی از منطقه از کمبود سرانه بهداشتیوجود دارد در حالیکه بخش
 

 کاربری آموزشی 

 ارزيابی الگوی کلی توزيع فضايی:
را نشان    P-valueو    Z-score( اطالعات مربوب به ضریب موران به همراه مقادیر  11( نمودار و جدول )15شکل )

که  می میدهد  منطقه  در سط   آموزشی  کاربری  فضایی  توزیع  کلی  الگوی  ارزیابی  میزان حاصل  اساس،  این  بر  باشد  
 Z-scoreبه دست آمد و با توجه به شاخص آماری    170846 0برابر    4ضریب موران برای کاربری آموزشی سط  منطقه  

و  846842 6)  )P-value  (0سط( معناداری  طور  به  فضایی  توزیع  کلی  الگوی  از  (  کمتر  معناداری  نوع    5   از  درصد( 
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باشد و این موضوع نشان از تشدید وضعیت نابرابری در توزیع این و متمرکز با درجه بسیار باال در چند مکان می  ایخوشه
 شود ها میخدمات در سط  منطقه دارد و منجر به برخورداری بیشتر بعضی از مکان

 
برای کاربری آموزشی در  . خروجی مدل فضايی موران 14شکل 

 4سطح منطقه 

 
. منحنی همبستگی فضايی موران و 15 شکل

Z-score  وP-value  برای کاربری آموزشی 
 برای کاربری آموزشی  P-valueو  Z-score. مقادير ضريب موران و 11جدول 

Moran’s Inedx Z-score P-value 

0 170846 1 96<6 846482 0 00 

 
 های کاربری: توزيع فضايی عارضهارزيابی محلی 
های کاربری آموزشی را در مدل خود همبستگی فضایی  ( نقشه خروجی حاصل از تحلیل محلی عارضه14شکل )
نشان )می   موران  )شکل  مدل  خروجی  نقشه  با  مطابق  خیابان 14دهد   محدوده  سراج  خیابان  در  آموزشی  لکه  دو   ،))

دالوران، یك لکه کاربری آموزشی در شهرک امید، یك لکه کاربری آموزشی در محدوده خاک سفید و دو لکه آموزشی 
باشد که این  کس کننده این موضوع میباشند و منعمی  HH  ایدر محله حکیمیه به طور معناداری دارای الگوی خوشه

ها به طور و مساحت کاربری آموزشی در این محدوده  اندهها توسط کاربری آموزشی با مساحت باال محصور شدمحدوده
محدوده به  نسبت  مجتمع  معناداری  شرقی  )محدوده  الزمان  صاحب  خیابان  در  عالوه  به  است   باالتر  همسایه  های 

معناد طور  به  خوشهفرهنگیان(  الگوی  دارای  میمی  HL  ایاری  موضوع  این  کننده  منعکس  و  مساحت  باشند  که  باشد 
های فاقد کاربری آموزشی و یا با مساحت  باشد و این محدوده در احاطه کاربریکاربری آموزشی در این موقعیت، باال می

آموزشی در برخی  دهد که به لحاظ آمار فضایی، تمرباشند  این نقشه به خوبی نشان میاندک می کز باالیی از خدمات 
 برد های زیادی از منطقه از کمبود سرانه آموزشی رنج میهای سط  منطقه وجود دارد در حالیکه بخشموقعیت
 
 بحث

های خدمات شهری بر اساس نوع الگوی کلی توزیع فضایی و مقادیر ضریب  کاربری  ای( جدول مقایسه 12جدول )
دهد  نشان می   4ها در سط  منطقه  را به همراه کمبود سرانه   P-valueو    Z-scoreآماری    هایموران و همچنین شاخص

)خوشه الگوی کلی تجمعی  دارای  معناداری  به طور  منطقه  در سط   آموزشی  به کمبود  ( میایکاربری  توجه  با  و  باشد 
با کمبود  HLو    HHها، تجمع کاربری آموزشی )سرانه آموزشی، این منطقه در برخی از موقعیت ( و در بسیاری از نقاب 

(  ایسرانه آموزشی مواجه است  کاربری فضای سبز در سط  منطقه به طور معناداری دارای الگوی کلی تجمعی )خوشه
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ها، با تجمع بسیار زیاد کاربری فضای سبز و  باشد و با توجه به مازاد سرانه فضای سبز، این منطقه در برخی از موقعیتمی
های  ( و در بسیاری از نقاب با کمبود این سرانه مواجه است  بر این اساس، در ارتباب با کاربریHLو    HHرانه )باالتر از س

کاربری   واحدهای  ناپیوستگی  همچنین  و  ناهمگنی  و  نواحی  سط   در  ناعادالنه  توزیع  معضل  سبز،  فضای  و  آموزشی 
 باشد  ها مشهود میبراساس وسعت آن

درمانی از نوع تصادفی است به عبارت  -های مذهبی، فرهنگی، ورزشی و بهداشتیاربرینوع الگوی توزیع فضایی ک
کاربری این  برای  تحلیل  دیگر  نتیجه  این وجود  با  نیست   تعریف  قابل  منطقه  در سط   معناداری  پراکندگی  یا  ها تجمع 

و یا هردو( را نشان   HLیا    و  HHها به صورت محلی نوعی از تمرکز )های هر یك از این کاربریعارضه  توزیع فضایی
 برد  دهد  به عالوه این چهار نوع خدمات، از کمبود سرانه در سط  منطقه رنج میمی

 
های خدماتی  ها به دست آمده برای کاربری های مدل خود همبستگی موران و میزان سرانه. مقادير شاخص 12جدول 

 4در سطح منطقه 

نوع کاربری  

 خدماتی 

ضريب  

 موران
Z-score P-value 

نوع  

الگوی کلی  

توزيع 

 فضايی 

نوع الگوی  

توزيع فضايی 

های عارضه

 کاربری 

-کمبود سرانه )

( يا مازاد سرانه )+(  

 کاربری 

فضای سبز و 
 پارک

0 158496 
20 92504

9 
 + HH-HL 747 1 /801/7 معنادار  00 0

 -HH-HL 531 5 /581 تصادفی  58423 0 547206 0 005028 0 مذهبی 

 فرهنگی 
0 031759

- 
0 015287

- 
 -HL 283 3 /565 تصادفی  98780 0

 ورزشی 
0 022993

- 
0 036842

- 
 -HH-HL 577 3 /708/1 تصادفی  97061 0

-بهداشتی
 درمانی 

 -HH-HL 685/949 /1 تصادفی  28633 0 066202 1 039366 0

 -HH-HL 987 7 /812/3 معنادار  00 0 846482 6 170846 0 آموزشی 

 
 و پیشنهاد  گیرینتیجه 

به برقراری عدالت فضایی شررود و  ایشهری الزم است توجه ویده  ریزیجهت دستیابی به عدالت اجتماعی در برنامه
 ایباید به گونرره ریزیجهت تحقق عدالت فضایی، مدیریت شهری باید بر نحوه توزیع خدمات شهری متمرکز شود  برنامه

های استاندارد محقق شود  به عالوه اینکه از تمرکز خدمات شهری در یك محدوده مشخص جلوگیری به سرانهباشد که  
عملکردی، خدمات -عمل آید  همچنین در سنجش وضعیت عدالت در توزیع خدمات در سط  شهر، به دلیل پیوند فضایی

های متنرروع در توزیررع ایررن خرردمات ی بین مدیریتباید در ارتباب با هم درنظر گرفته شوند و این موضوع نیازمند هماهنگ
تواند راه حلی در این زمینه باشد  عالوه براین، توزیع خدمات شهری باید است و شکل گیری مدیریت یکنارچه شهری می

بر اساس تغییرات جمعیتی، اعمال شده و کارایی تسهیالت به عنوان عاملی تاثیرگذار در سنجش عدالت مدنظر قرار گیرد  
شود که بین سط  محرومیت ساکنین و نحوه خدمت رسانی، رابطه معکوس برقرار گررردد و ذا بر این اساس، پیشنهاد میل

 مناطق محروم، حداقل از بعد فضایی در محرومیت قرار نگیرند 
 نمایررانگر  4ها در سط  منطقه  همانگونه که بیان گردید نتایج حاصل از تحلیل مدل خود همبستگی فضایی کاربری

ها اسررت  های خدمات شهری در سط  منطقه و یا ناهمگنی واحدهای کاربری بر اساس وسعت آنتوزیع ناعادالنه کاربری
های خدمات شهری تا رسیدن برره حررد اسررتاندارد پررس از در یك نتیجه گیری کلی الزم است جهت تامین عادالنه سرانه
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هررای خرردماتی در سررط  منطقرره و در یررك و تثبیت کاربریهای طرم تفصیلی، نسبت به شناسایی، جانمایی  بررسی پهنه
های مربرروب برره نحرروه پررراکنش کالم نسبت به بازنگری طرم تفصرریلی اقرردام نمررود و در ایررن بررازنگری بایررد شرراخص

 ها مدنظر قرار گیرد های خدمات شهری، میزان محرومیت، میزان تراکم جمعیت و کمبود سرانهکاربری

 
 منابع 

پور، اسماعیل  )  نجما  منش  کاربری (،  1398مهدی شکیبا  از  برخورداری  در  فضایی  نابرابری  های خدمات  تحلیل 

 88-71، ص 3، شماره 9فضایی )جغرافیا(، سال  ریزی، فصلنامه علمی برنامهشهری؛ نمونة موردی: شهر یزد

ات و جمعیت تحلیلی بر پراکنش خدم(،  1397لیال محمدی کاظم آبادی، محمد علی خانی زاده، محسن بابایی )

شهری برخورداری  و  فضایی  عدالت  بر  تأکید  با  اجتماعی   شهری  جغرافیای  فصلنامه  ایالم(،دو  شهر  موردی:  )مطالعه 

 191-175شهری، ص 

(، کاربرد شاخص خود همبستگی فضایی موران در تحلیل 1397مرضیه نادیان، روح اهلل میرزایی، سعید سلطانی )

 213-197، ص 3، شماره 5مجله مهندسی بهداشت محیط، سال ، 2.5PMزمانی آالینده -فضایی 

(، تحلیل فضایی خدمات شهری با استفاده از 1396علیرضا محمدی، مصطفی توکلی، سعید عباسی، امیر تلخاب )

)مطالعه موردی: شهر بابلسر(، نشریه مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر   ArcGISتحلیلگر شبکه در محیط  

 10، پیاپی 1، شماره 4 کرمان، سال 

های آموزشی و نقش آن  (، تحلیل فضایی بر نابرابری1395شهریور روستایی، کیومرث نعیمی، سلمان محمودی )

رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره    ریزی های آمار فضایی، فصلنامه برنامهدر پایداری اجتماعی شهری با روش

26 

های جامع شهرهای ایران،  های زمین و اندازه شهر در طرحابطه سرانه کاربری(، تحلیلی بر ر1392محمد عزیزی )

 36-25، ص 4، شماره 18نشریه هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، دوره 

ارزیابی تحقق پذیری کاربری زمین در طرح1391علی محمد نژاد، علی اصغر لشگری، منصور سلیمانی ) های  (، 

 111-95، ص 12نش زمین، سال سوم، شماره های داتوسعه شهری، مجله پژوهش

( سجادی  مسعود  رضایی،  محمدرضا  پریزاد،  طاهر  شیخی،  شهر  1391حجت  کالبدی  فرم  تعیین  و  تحلیل   ،)

 9شهری، سال سوم، شماره  ریزیاصفهان با استفاده از مدل گری و موران، مجله پؤوهش و برنامه

تحلیل نحوه توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت  (، بررسی و  1390هاشم داداش پور، فرامرز رستمی )

 16، شماره ایفضایی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه 

کاربری مفاهیم  و  آن تعاریف  تعیین سرانه  و  و معماری 10/3/89ها مصوبه  های شهری  عالی شهرسازی  ، شورای 

 ایران 

( آقاجانی  حسین  رهنما،  رحیم  فضای1388محمد  توزیع  و  تحلیل  کتابخانه(.   مشهد، ی  شهر  در  عمومی  های 

 28-7ص  2شماره  12کتابداری و اطالع رسانی، جلد 

بیگی میرزا  مجتبی،فاطمه  خانقاهیحسین  سرور،زاده  توسعه  (.  1399)  رحیم  های  شاخص  وضعیت  بر  تحلیلی 

، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، شهری با رویکرد عدالت فضایی، مطالعه موردی: شهرایالم

  (1399-1 )56 ، شماره 20 دوره

کاربرد تحلیل فازی ویکور در جانمایی فضاهای آموزشی در سطح نواحی (  1399)  بهناز امین نیری، یعقوب پیوسته گر

 ( 1399-1)   56، شماره 20دوره  نشگاه خوارزمی،غرافیایی دا، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جشهری
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https://jgs.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C
https://jgs.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://jgs.khu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1
https://jgs.khu.ac.ir/browse.php?a_id=3785&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://jgs.khu.ac.ir/browse.php?a_id=3785&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3016-fa.html&sw=%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jgs.khu.ac.ir/article-1-3016-fa.html&sw=%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82+%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jvfc.ir/article-1-130-fa.html


 1400زمستان (،  8، پیاپی )چهارم، شماره دومفصلنامه چشم انداز شهرهای آينده، دوره                                                        62

زینارو اسدزاده آلبرتو  )افق   (، 1399)  هانیه  ایران  در  ای  منطقه  فضایی  ساختار  پدوهی  انداز  ( 2040آینده  چشم  فصلنامه   ،
   (2-1399 ) 1، شماره 1دوره شهرهای آینده، 

W.J.Fu,P.K. Jiang, G.M. Zhou and K.L. Zhao, 2014, Using Moran’s I and GIS to study the 

spatial pattern of forest litter carbon density in a subtropical region of southeastern China, 

Biogeoscience. 

Keisuke Kondo, 2018, Testing for global spatial autocorrelation in Sata, Instute of 

Economy, Trade and Industry. 

Yanguang Chen, 2019, New approaches for calculating Moran’s Index of spatial 

autocorrelation, PLOS ONE. 

Esri online help on spatial autocorrelation (Gloal Moran’s I) and Z-score and P-value 

A Pian, AC Hoyez - Population, Space and Place, 2022- Population, Space and Place  19-

Balancing local justice and spatial justice: Mobile outreach and refused asylum seekers 2022 - 

Wiley Online Library. 

ascelibrary.org M Shokouhibidhendi, MA Kalmazai- Journal of Urban Planning and … 

2022  . 

Spatial Justice Perceptions in High-Income and Low-Income Quarters of Tehran, Iran: Case 

Study of Niavaran and NematAbad Quarters. 
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http://jvfc.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B2%DB%8C%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://jvfc.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://jvfc.ir/article-1-34-fa.html&sw=%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%28%D8%A7%D9%81%D9%82+2040%29
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