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 10/10/39: پذیرش 10/10/39: دریافت

 خدماتی، پرراکش   های تعادل عدم با توسعه، حال در کشورهای در شدن شهری : روندچکیده

 ایر   از وجرود ممرده   به ناپایداری که طوری به است؛ بوده مواجه شهری قواره بی رشد و جمعیت

 و اسرکان  شرهری،  فقرر  نمودهرای  برا  اجتماعی -فضایی های تعادلعدم شکل به ناموزون، رشد

تحقیر  حاررر، بره بررسری     . اسرت  شرده  نمایران  زیسرتی،  هرای ملرودگی  و غیررسمی اشتغال

 ارتباط چگونگی و یزد شهر مختلف نواحی و مشاط  فضایی موجود درهای اجتماعی و  نابرابری

 طریر   از ،الزم هرای  داده و بوده تحلیلی -توصیفی تحقی ، روش. پرداخته است یکدیگر با منها

 یرزد  شهرسرتان  8811 سرال  تفصریلی  طرر   اطالعات از استفاده با عمدتاً و ایکتابخانه روش

از  اسرتفاده  با اجتماعی، توسعه لحاظ از یزد شهر نواحی و مشاط  بشدیرتبه. اندشده گردموری

 2-8 ناحیه و 8 مشطقه که داد نشان تاکسونومی و تاپسیس روش از گیریبهره با و شاخص 81

زمی   قیمت میانگی  انتخاب. اندگرفته قرار مخر رده در، 8-2 ناحیه و 2 مشطقه و اول رتبه در

نابرابری اقتصادی میران نرواحی مختلرف شرهر و مقایسره ایر        به عشوان معیاری برای ارزیابی 

 یرزد  شهر مختلف نواحی میان که بود نکته ای  بیانگر ANOVA مزمون از استفاده با شاخص

 کمترری   8-8 ناحیره  و ارزش براالتری   2-8 ناحیره  طوری که به دارد؛ وجود تفاوت نظر ای  از

 و نرواحی  اجتمراعی  توسرعه  میرزان  بری   همبستگی مزمون. اند داده اختصاص خود به را ارزش

 رابطره  نشرانگر  شرد،  انجرام  پیرسرون  همبسرتگی  ررری   از استفاده با که منها در زمی  ارزش

 مروازات  بره  زمری   ارزش افرزای   شراهد  مرا  لذا. بوده است متغیر دو ای  بی  مثبت و معشادار

 .باشیم می یزد شهر مختلف نواحی در اجتماعی یافتگی توسعه افزای 

 یزد شهر پایدار، توسعه زمی ، ارزش اقتصادی، نابرابری اجتماعی، نابرابری :کلیدي واژگان

 Q18, N51, R88, D38:JEL بندي طبقه
 

 

 

 

 

 

 

 Irajis58@gmail.com مسئول مکاتبات:*

 پژوهشی -فصلشامه علمی

 اقتصاد و مدیریت شهری

 2831-2181شاپا: 

، ISC ،SID ،Noormagsنمایه در 

Magiran ،Ensani ،RICeST 
www.Iueam.ir 

 81-11زدهم، صفحات سی، شماره چهارمسال 

 8853 زمستان

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.3.0
https://iueam.ir/article-1-314-fa.html


 90 رررررررررررررررررررررررررررمحمدحسی  سرائی، سمانه ایرجی / ... اقتصادی -اجتماعی های نابرابری فضایی انطباق میزان بررسی

 

 مقدمه   -0

هرای عمرومی و همیشرگی     نابرابری، یکی از جشبره 

های  جوامع انسانی است. تمایزهای فردی؛ از قبیل توانایی

هرای   ذاتی، انگیزشی و تمایالت گونراگون افرراد و تفراوت   

اجتماعی؛ از جمله متفاوت بودن شریوه زنردگی، حقروق،    

ها و امتیازهایی کره جامعره بررای افرراد      ها، پاداش فرصت

میشد، موج  برروز   به صورتی نهادی درمیشود و  قائل می

(. بشررابرای ، 8851هسررتشد بربررانی و همکرراران،   نررابرابری

هرای میران افرراد در     توان به عشوان تفراوت  نابرابری را می

منهرا از مشرابع اجتمراعی و اقتصرادی       میزان برخرورداری 

 .(Osberg, 0227)تعریف کرد 

رد زیست اما به رغم ایشکه وجود نابرابری در استاندا

یرک از   در بی  ساکشان یک شهر، پدیده جدیدی در هری  

 ،یافتره  شهرهای جهان نیست، در کشورهای کمتر توسرعه 

اقتصادی و  -های اجتماعی به دلیل چشمگیر بودن تفاوت

هرررای زیراسرررتاندارد و گسرررترش  پیررردای  سرررکونتگاه

تشردید شرده    ،های فضرایی شرهرها   نشیشی، تفاوت خوش

طروری کرره   (؛ بره 8818نرژاد و همکراران،    اسرت بحراتمی  

همواره در ای  شهرها، تعداد محدودی از محالت، در رفاه 

و مسای  هستشد و سایر ساکشان مشاط  شهری، از رفاه و 

مسررای  قابررل قبررولی برخررودار نیسررتشد بروسررتایی و    

درممرد   (. بدی  ترتی ، سکونت اقشار کم8858همکاران، 

هررای اجتمرراعی  هررایی کرره جرراذب سررایر گررروه ندر مکررا

انجامرد و ایر  فرایشرد، بره      نیستشد، بره تمرکرز فقرر مری    

های اجتماعی،  درممد از سایر گروه گزیشی طبقه کم جدایی

(. بشرابرای   8818نژاد و همکراران،   شود بحاتمی مشجر می

گرردد؛   نابرابری اقتصادی، مشجر به نابرابری اجتماعی مری 

وهی از مردم، از دسترسی به اصول اولیه ای که گر گونه به

 (. (Deverteuil, 0222شوند رفاه اجتماعی، محروم می

 اقتصرادی  -های اجتماعی نابرابری فضایی بیعشی نابرابری

هررای  شررهرها، بازترراب نررابرابری وابسررته برره مکرران( درون

( و 8811اقتصرادی جوامرع اسرت بدانشر ور،      -اجتماعی

هررای مختلفرری از   هررای اجتمرراعی، جشبرره  نررابرابری

 دنررگیر بشرردی اجتمرراعی را دربررر مرری رتبرره محرومیرت و 

(Pakulski, 0225).     لذا توسرعه اقتصرادی، دارای ابعراد

اجتماعی است و یکی از اهردا  من، کراه  نرابرابری در    

جامعه و ایجاد رون  اقتصادی است. تجربه نشان داده که 

یافترره، عرردالت اجتمرراعی، یکرری از  در کشررورهای توسررعه

هررای  و دسررتورکارهای سیاسررت هررا دغدغررهتررری   مهررم

ها اقتصررادی کررالن من کشررورها اسررت و هرچرره کشررور  

ترر و   تر باششد، به ای  مسأله با رویکرردی جردی   پیشرفته

 (.8813زادگان،  کششد بشریف تر توجه می تحقیقی

امروزه بحث از عدالت اجتماعی، در کانون مطالعات 

پرور و   های مرتبط قرار دارد بامران  شهری در تمامی رشته

دانران نیرز    های اخیر، جغرافری  در دهه(. 8858همکاران، 

گذشته به تأثیر عردالت اجتمراعی و نرابرابری در    بی  از 

 انرد  یابی فضایی شهرها توجه داشته و سازمان 8مورفولوژی

 شرهرها  در فضرایی  (. عردالت 8811برستمی و شراعلی،  

 از حاصرل  -فررد  زندگی هر مکان که معشاست بدان

 اجتمراعی  اسرتحقاق  از را وی -اجتمراعی  کار تقسیم

 هشگامی موجره  تشها فضایی، های نابرابری نکشد و محروم

باشرشد   داشرته  پری  در را همگانی حیات بهبود که باششد

های ناشری   به علت تفاوت ،اما در عمل (.8858بموسوی، 

هرا و الگروی    گیرری  های طبیعی، نوع تصمیم از زیرساخت

ریزی فضایی، شاهد فضاهای نابرابر شهری هسرتیم   برنامه

ت از نظرر  و به عرالوه، نرابرابری سریمای فیزیکری محرال     

سراخت بافررت، شربکه معررابر، مسراک  و تسررهیالت من و    

دسترسی بره خردمات گونراگون، برر نراهمگونی فضرایی       

 .(8811افزاید برستمی و شاعلی،  محالت شهری می

در ایران، نابرابری فضرایی شرهرها، جلروه جدیردی     

یافته که شهر یزد نیز از ای  قاعده مستثشی نیسرت. ایر    

( دارای محرالت  8831ت ارری بشهر، تا پی  از اصالحا

اجتمراعی نظرام    -متعددی بود. روابط نزدیرک اقتصرادی  

                                                           
1- Morphology 
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ای و شیوه تولید کارگاهی، بر نظم اجتماعی فضرایی   محله

شرهر تأثیرگررذار بررود و شررهر، رشررد ارگانیررک و سررازمان  

طوری که بی  توزیع جمعیت و  فضایی متعادلی داشت؛ به

قرار برود.  خدمات شهری، هماهشگی و سازگاری مشطقی بر

هرای فضرایی و    مسری، نرابرابری  ش 11و  31هرای   در دهه

گزیشی اکولوژیک، به ویژه در سطح شرهر، موجر     جدایی

ترک جمعیت بافت قدیم، فرسودگی هر چه بیشرتر من و  

تبدیل من به بخ  فقیرنشی  شهر شد و توسعه فیزیکری  

انسجام شهر را به وجود مورد.  تعادل و عدم ناموزون و عدم

رشد غیرارگانیک شهر در ای  فاصله، موج  شده ساختار 

گزیشری   ی به خود گیرد و نوعی جداییفضایی شهر، شکل قطاع

اقتصرادی   -هرای اجتمراعی   اکولوژیک مبتشی برر ویژگری  

ساکشان را تجربه کشد. بدی  ترتی ، رشد پرشرتاب شرهر   

های اخیر، سازمان فضایی همگون و متعرادل   یزد در سال

شررهر را در هررم شکسررته و توسررعه فیزیکرری و کالبرردی  

شده است؛  گزیشی اکولوژیک ناموزون شهر، موج  جدایی

طوری که برخی از محرالت و نرواحی شرهر، بره لحراظ       به

دسترسی به خدمات، در ورعیت بهترری قررار دارنرد؛ در    

حالی که بعضی از نواحی شهری که از لحاظ جمعیتی در 

سرطح براالیی قررار دارنرد، از لحراظ توزیرع خردمات، در        

 (.8815ورعیت نامطلوبی قرار دارند بررابی و موسوی، 

رمرران توسررعه و پیشرررفت در فرایشررد    در کشررار م

ریزی، وجود تعادل و هماهشگی بری  نرواحی مرورد     برنامه

نظر در برخورداری از مواه  توسعه، امری رروری اسرت  

پاسرخگویی بره    (؛ زیرا عدم8818نژاد و همکاران،  بحاتمی

نیازهای ساکشان محروم و کمتر برخوردار و لحاظ نکرردن  

هرای   گیرری مسری    باعث شرکل « اصل عدالت اجتماعی»

اجتماعی؛ از جملره جررم، جشایرت، فقرر، فسراد، امررا        

شهری و غیره خواهد شد؛ در نتیجه، ساختار اکولروژیکی  

انسانی و طبیعی شهر سالم مبتشری برر توسرعه پایردار را     

. در ای  راستا، (8811برهم خواهد زد برستمی و شاعلی، 

هررای  برره بررسرری رابطرره میرران نررابرابری تحقیرر  حارررر،

جتمرراعی و اقتصررادی در مشرراط  و نررواحی شررهر یررزد   ا

اصرلی تحقیر  بردی      فرریهبدی  ترتی   پرداخته است.

 شر  است:

های اجتماعی و اقتصادی در مشراط    میان نابرابری

 .و نواحی شهر یزد، رابطه معشاداری وجود دارد

 عبارتشد از:تحقی  فرعی  های چشی  فرریه هم

نررابرابری میرران مشرراط  و نررواحی شررهر یررزد،   -

 .اجتماعی وجود دارد

میرران مشرراط  و نررواحی شررهر یررزد، نررابرابری     -

 .اقتصادی وجود دارد

 

 پیشینه تحقیق -2

 هاي خارجی الف( پژوهش

( در پژوهشری تحرت   2188ب 8و گاسر اریشی  الواردو

روندهای اخیر نرابرابری و فقرر در کشرورهای در    »عشوان 

 مسرائل  و هرا  ، به بحث در مرورد مشرابع داده  «حال توسعه

 و نرابرابری  درباره سرطح  شواهدی گیری،اندازه به مربوط

 از متغیرها ای  روند ارزیابی مشطقه، و سطح کشور در فقر

کششرده   تعیی  عوامل از کلی بحث یک و 8511دهه  اوایل

 ای العراده  فروق  های اند. منها معتقدند پیشرفت منها پرداخته

 توسعه درحال کشورهای در فقر و نابرابری گیری اندازه در

در زمیشرره  جرردی هشرروز مشررکالت چرره اگررر دارد، وجررود

 نشران  موجرود  شرواهد . مانده است باقی مقایسه و انطباق

 ملری  درممرد  نابرابری متوسط، سطح طور به که دهشد می

و  8511هررای  دهرره در توسررعه حررال در کشررورهای در

اسرت.   ، افول کرده2111در دهه  و یافته ، افزای 8551

ای در نابرابری فقر  افت قابل مالحظه 8511اوایل دهه در 

وجود داشته است که ناشی از عملکررد اسرتثشایی کشرور    

چی  بی  از کل دوره و بهبود کلی استانداردهای زندگی 

در سراسر مشراط  کشرورهای در حرال توسرعه در دهره      

 بوده است. 2111

                                                           
1- Alvaredo and Gasparini  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.3.0
https://iueam.ir/article-1-314-fa.html


 93 رررررررررررررررررررررررررررمحمدحسی  سرائی، سمانه ایرجی / ... اقتصادی -اجتماعی های نابرابری فضایی انطباق میزان بررسی

 

نرابرابری،  »( در پژوهشی با عشروان  2183ب 8مشدس

بیرران کرررده اسررت کرره « و رشررد در برزیررل دموکراسرری

شردت کراه  یافتره     بره  8551اواسط دهره   از نابرابری،

از نابرابرتری  کشورها  یکی برزیل، حال، ای  است، ولی با

 نررابرابری، نرره تشهررا برره دلیررل  کرراه . اسررت جهرران در

 ظهور از ناشی است؛ بلکه دولت مجدد توزیع های سیاست

ای ، چشی   بر افزون. باشد میکار  بازار در مطلوب شرایط

 دولت، مجدد توزیع سیاست که نیست معشا کاهشی بدی 

 دولرت  هرای  برنامه از بسیاری واقع، در. بوده است کارممد

مشردس معتقرد اسرت    . پسرفتی داشته است تأثیر فدرال،

 ویکرم، بیست قرن دوم دهه طول در نابرابری کاه  روند

متوقرف   براالتر  سرطح  یک در است ممک  و شود کشد می

 ایر   بررای  متوسرط  طبقره  گسرترش  طر ، یک از. شود

 عمومی خدمات کشد که خواستار ایجاد می شرایطی گروه،

 دیگرر،  طرر   و از هسرتشد  بیشرتر  اقتصرادی  رشد و بهتر

و تعداد براالتر خانوارهرای فقیرر باعرث      پایی  رشد تداوم

شود که به رشرد پرایی     مجدد می توزیع تقویت به تمایل

 انجامد. می

( پژوهشری برا عشروان    2181و همکاران  ب 2بایشلی

نابرابری اجتماعی چیست و چرا مهم است؟ شواهدی از »

انرد. منهرا معتقدنرد     ، انجرام داده «اروپای مرکزی و شرقی

امروزه در مقایسه برا نرابرابری درممردی یرا ثرروت، درک      

رررعیفی از نررابرابری اجتمرراعی وجررود دارد و در بهتررری  

شرود. منهرا    گیرری مری   ه صورت ناهمگونی، اندازهحالت، ب

مفهوم نابرابری اجتماعی را با موقعیرت نسربی افرراد، بره     

دست ممده در گذشته و  همراه ابعادی که دستاوردهای به

. شرواهد حاصرل از   انرد  سشجد، در نظر گرفتره  میشده را می

شررقی نشران    و مرکرزی  اروپرای  کشرور  دوازده های داده

 بره  اجتماعی، های نابرابری ملی متضاد الگوهای دادند که

 ارزیرابی  از ممرده  دسرت  بره  الگوهای از توجهی قابل طور

                                                           
1- Mendes 

0- Binelli 

درممد متفاوت است. بره عرالوه، ارزیرابی منهرا از      نابرابری

نابرابری اجتماعی نسبت به نرابرابری درممردی، برا سرایر     

های کشورها؛ مثل سطو  باالتر عملکرد اقتصرادی   تفاوت

ترر، همبسرتگی    دهای سیاسی قروی و توسعه انسانی و نها

 بیشتری دارد.

نرابرابری  »( در پژوهشی برا عشروان   2183ب 8لسم 

شکل بری  ایر  دو   uمیا رابطه معکوس  -فضایی و توسعه

شرکل بری    u، فرریه وجود رابطه معکروس  «وجود دارد؟

نابرابری فضایی و توسعه اقتصادی را بررسی کرده اسرت.  

( بیرران 8531ب 1( و ویلیامسرر 8551ب 3تئرروری کرروزنتس

کشرد کره نرابرابری فضرایی، ابتردا در فرایشرد توسرعه،         می

 یابد. برای مزمون ای  فررریه،  افزای  و س س کاه  می

 های فضرایی در  نابرابری فرد به مشحصر های پانل های داده

اقتصرادی در دوره   توسرعه  مختلرف  مراحل در کشور 13

 رهای به کامورد استفاده قرار گرفت. روش 2115-8511

رفترره در ایرر  پررژوه ، روش رگرسرریون پارامتریررک و   

پارامتریررک بررا اسررتفاده از سررطح مقطررع و پشررل    شرربه

دست ممده، تأییرد محکمری    باشد. نتایج به بنامتعادل( می

شرکل و شرواهدی مبشری برر ایشکره      Uبرای وجود رابطه 

نابرابری فضایی در مراحل باالی توسعه اقتصادی، دوبراره  

 نماید. می یابد، فراهم افزای  می

 هاي داخلی ( پژوهشب

به طور کلی در ایران، بحرث عردالت اجتمراعی بره     

صورت مستقیم و غیرمسرتقیم در تحقیقرات و مطالعرات    

هرای   هرای مختلرف نرابرابری    شود که در زمیشره  دیده می

شرهری و مانشرد    -شهری، روسرتا  ای، درون جهانی، مشطقه

کره بره    بشدی هستشد؛ اما مقاالت و کتبی من، قابل تقسیم

هرای فلسرفی بره مسرأله عردالت       زبان فارسری برا بشیران   

اجتماعی پرداخته باششد، محدودند که از جمله ای  مشابع 

. مثراری کره بره    توان به مثار حسی  شکویی اشاره کرد می

                                                           
3- Lessmann 

4- Kuznets 

8- Williamson 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.4
.1

3.
3.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.4.13.3.0
https://iueam.ir/article-1-314-fa.html


 8853 زمستانزدهم، سیرررررررررر فصلشامه اقتصاد و مدیریت شهری/ شماره رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 91

 

انرد، عمردتاً بره بحرث      شهری پرداختره های درون نابرابری

قیمرت و   نشیشی، مشاغل غیررسمی، مسراک  ارزان  حاشیه

انرد. در   ی توزیع فضایی خردمات شرهری پرداختره   چگونگ

هررای  عردالتی  هررای چشردی، بری   هرای اخیرر، رسراله    سرال 

انرد کره از جملره     شهری را مورد بررسری قررار داده   درون

نژاد  (، حسی  حاتمی8883توان به رساله عماد افروغ ب می

( و عبردالشبی شرریفی   8812(، نفیسه مرصوصی ب8885ب

(. در 8818ژاد و همکراران،  نر  ( اشاره کرد بحاتمی8811ب

شرده   های انجرام  ی از مقاالت و پژوه یاه به نمونه ادامه،

 در ای  زمیشه اشاره شده است.

( در پژوهشرررری 8852زیرررراری و همکرررراران  ب 

بررسرری و سررشج  عرردالت فضررایی    »تحررت عشرروان  

مشردی از خردمات عمرومی شرهری براسراس توزیرع        بهره

برا بیران   « جمعیت و قابلیرت دسترسری در شرهر بابلسرر    

رسررانی و برخررورداری نامشاسرر   ایرر  نکترره کرره خرردمات

و گرراه متضرراد مشرراط  مختلررف شررهرها از خرردمات      

عمرومی، برا مفهروم عردالت فضرایی در تضراد اسرت، بره         

گانرره ایرر   بررسرری میررزان برخررورداری محررالت یررازده  

انررد. نتررایج تحقیرر    شررهر از خرردمات مررذکور پرداخترره 

تررری   هررمنشرران دادنررد کرره برری  جمعیررت برره عشرروان م

عامررل تأثیرگررذار در ارائرره خرردمات شررهری و میررزان     

برخررورداری محررالت مختلررف شررهر از خرردمات شررهری، 

رابطررره متشاسررربی برقررررار نیسرررت و غالررر  سررراکشی  

محررالت نیررز از ورررعیت دسترسرری برره خرردمات مررذکور 

 ررایت ندارند.

( در پژوهشی، شکل پایردار شرهر و   8858موسوی ب

بررسی کرده اسرت.  را ب عدالت اجتماعی در شهر میاندوم

هد  از ای  پژوه ، بررسی تأثیر الگوی توسرعه شرهری   

بررر نحرروه توزیررع خرردمات و امکانررات شررهری در شررهر   

میاندومب بوده است. نتایج نشان دادند که تراکم جمعیت 

با توزیع خردمات دارای رابطره معشراداری نسربی اسرت؛      

، هایی با ترراکم جمعیتری خیلری براال     ای که محله گونه به

دارای توزیع خدمات کرامالً نامتعرادل هسرتشد، بشرابرای      

پذیری توسعه شهری میاندومب با معیار قررار دادن   مسی 

شرود. بره    توزیع خدمات بعردالت اجتمراعی( مشرکار مری    

همی  مشظور، الگروی بهیشره ترراکم جمعیتری برا ترراکم       

نفر در هکتار در هر محله به عشوان الگوی  211جمعیتی 

 یدار، پیششهاد شده است.توسعه شهری پا

( توزیرع امکانرات و خردمات    8858تیربشد و اذانی ب

شهری براساس عدالت اجتماعی را در شهر یاسوج بررسی 

های ای  پژوه  نشران دادنرد کره نرواحی      اند. یافته کرده

شهر یاسوج از نظر میزان دسترسی به امکانات و خردمات  

و در شهری، تفاوت زیادی با هرم نداشرته، قیمرت زمری      

افرزوده زمری  در من بره طرور معشراداری از       نتیجه، ارزش

شرده  های مورد بحث پیروی کرده و خدمات ارائه شاخص

صرورت عادالنره   بره   ،بشا به موقعیت و نحوه توسرعه شرهر  

شهری  8و  2و در نتیجه من، ابتدا نواحی  اندتقسیم شده

افرزوده  به امکانات توسعه و ارزش ،3و  8و س س مشاط  

 اند. افتهدست ی

( در پژوهشی تحت 8858نژاد و همکاران  ب حاتمی

هرای   شهر و عدالت اجتماعی: تحلیلی بر نرابرابری »عشوان 

هررای قرردیمی شررهر   ای بمطالعرره مرروردی: محلرره  محلرره

SAWو  8منتروپری  های ، با استفاده از روش«میاندومب(
2، 

هرای   هرا از طریر  شراخص    بشدی محلره  به تحلیل و رتبه

اند. نتایج نشان دادند کره ارتبراط    کیفیت زندگی پرداخته

های شهری و کیفیرت   معشاداری بی  توزیع سرانه کاربری

 زندگی وجود دارد.

 به طور کلی، نتایج تحقیقات انجام شرده در ایر  زمیشره   

 منهرا بیشرتر  دهشد مشاطقی که نرابرابری درممردی در    نشان می

دارای نرخ بیکاری باالترند و مقردار کمترری بررای     ؛است

کششد و ورعیت مموزشی  تعلیم و تربیت هر فرد هزیشه می

 (. 8858تری دارند بطهماسبی و همکاران،  رعیف

                                                           
1- Entropy 

0- Simple Additive Weighting   
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 مبانی نظري -9

ها و از واالترری    تری  دغدغه عدالت، همواره از مهم

نیرز از   های انسان بروده اسرت و بره لحراظ نظرری      مرمان

شرود   مباحث مهم علوم اجتماعی و اقتصادی محسوب می

(. مفهوم عردالت، از مشظرهرای مختلرف    8811بلشکری، 

عردالت اجتمراعی،    :قابل بررسی است و مفراهیمی چرون  

عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی و عردالت محیطری نیرز    

متأثر از چشد بعدی بودن ایر  مفهروم هسرتشد بوارثری و     

ما مطل  حائز اهمیت ایر  اسرت کره    (؛ ا8818همکاران، 

هرگونه تغییر در سازمان فضرایی، برر روابرط اقتصرادی و     

اجتمرراعی و توزیررع درممررد در جامعرره، تررأثیر مسررتقیم   

های  ریزی ها و برنامه گذارد و مسلماً استفاده از مکانیزم می

تواند تأثیرات ررد و نقیضری در برقرراری یرا      می ،مختلف

 (.8813کشد بوارثی و همکاران، برقراری عدالت ایفا  عدم

در جغرافیای انسانی و جغرافیای شهری، نق  اول 

برره عرردالت اجتمرراعی و رفرراه اجتمرراعی داده شررده و     

جغرافیای انسانی تشها در راه بهبود محیط زندگی انسران  

و تأمی  رفاه اجتماعی، اعتبار علمی یافته است بوارثری و  

علرم بردیع    بخر  مهمری از   ،(. از طرفی8818همکاران، 

توسعه پایردار، برر اهمیرت برابرری اجتمراعی یرا عردالت        

( استدالل 8553ب 8م  و ایوانز اجتماعی تأکید دارد. مگیی

که تمامی تعابیر پایداری، بر اصل برابری داللرت   اند کرده

موروع عردالت   ،از طرفی دیگر .Burton, 0221))دارند 

سراز   اجتماعی، یکی از مباحث بسیار مهم در مکت  انسان

ای کره خداونرد متعرال، هرد  از      گونره  باشد؛ به اسالم می

بعثت انبیرا  را اقامره قسرط و عردل توسرط مرردم بیران        

 (.8813نماید بمرصوصی،  می

در شهر؛ به معشی نگهداری  مفهوم عدالت اجتماعی

های  ، به طور عام و گروههای مختلف اجتماعی مشافع گروه

مشرابع    هد  به طرور خراص، از طریر  گسرترش بهیشره     

نژاد و همکاران،  ها است بحاتمی شهری، درممدها و هزیشه

                                                           
1- Agyeman and Evans 

، از اواخرر دهره   (. مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی8858

وارد ادبیات جغرافیایی شد و جغرافیای رادیکال و  ،8531

أثیر قرار داد. ایر   ها تحت ت لیبرال را بی  از سایر مکت 

رسریدن بره عردالت     راستاینوع جغرافیای مردمی که در 

 2کشد، به پیششهادهای پتر کرروپتکی   اجتماعی تالش می

در زمیشرره پیکررار علیرره فقررر، ناسیونالیسررم اروپررایی و    

گردد. مسائلی  میبل بازدر بی  از یک قرن ق ،نژادپرستی

شریوع   هرای شردید، فقرر،    نظیر: رفاه اجتماعی، نرابرابری 

گرایری، جررم و جشایرت، انتظرار      امرا ، نژادپرستی، قروم 

نشرریشی کرره تررا من زمرران در  عمررر، اصررالت زن و ملونررک

جغرافیررا فرامرروش شررده بررود، برره سرررعت مررورد توجرره  

و هرر یرک از ایر  مورروعات،      شددانان قرار گرفت جغرافی

 8581سان از دهره   . بدی شدجغرافیای خاص خود را یافت

شی و نظام اخالقی، تفکرات جغرافیایی را به بعد، نظام ارز

ای کشررانده اسررت بتیربشررد و اذانرری،  برره مسرریرهای تررازه

8858.) 

برا انتشرار کتراب خرود      8بر من، دیوید هاروی عالوه

(، 8588« بعرردالت اجتمرراعی و شررهر  »تحررت عشرروان  

ای در جغرافیای شهری گشود و جغرافیای  های تازه مسیر

از عدالت اجتمراعی در   شهری را بی  از پی  به استفاده

(. به 8818بوارثی و همکاران،  کردجامعه شهری نزدیک 

توان به عشوان اصل بیرا   اعتقاد هاروی، عدالت را اساساً می

ای از اصول( در نظر گرفت که برای حل و فصرل   مجموعه

دعاوی متضراد بره وجرود ممرده اسرت. در واقرع عردالت        

ممردن برر   اجتماعی، کاربرد خاص ای  اصول بررای فرائ    

تعارراتی است که الزمه همکاری اجتمراعی بررای ترقری    

(. از نظررر 8815باشررد بطبیبیرران و همکرراران،  افررراد مرری

دیوید هاروی، عدالت اجتماعی و فضایی در شهر بایرد بره   

نیازهرای جمعیتری باشرد،    پاسرخگوی  ای باشرد کره    گونه

ای  ای مشابع و امکانات شهری را به گونره  تخصیص مشطقه

                                                           
0- Peter Kropotkin 
3- David Harvey 
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د که افراد با حداقل شکا  و اعترا  نسبت به هدایت کش

استحقاق حقوق خود مواجه باشرشد و نیازهرای جمعیتری    

من در ابعاد مختلف برمورده گردد و در یک کالم، عردالت  

« توزیررع عادالنرره از طریرر  عادالنرره »اجتمرراعی؛ یعشرری 

 (.8858پور و همکاران،  بامان

 ای برره انرردازهبرره عقیررده هرراروی، مفهرروم عرردالت  

شمول نیسرت کره بتروان در قالر  من، دربراره یرک       همه

اجتماع خوب قضاوت کرد. اصوالً عردالت اجتمراعی بایرد    

هرا در   ناظر بر تقسیم ثمررات تولیرد و توزیرع مسرئولیت    

فرایشد کار جمعری باشرد. همیشری  ایر  اصرول شرامل:       

های اجتماعی مرتبط با فعالیرت تولیرد و    نهادها و سازمان

تروان   . لرذا بره کمرک ایر  اصرول مری      باشد  توزیع نیز می

یررابی قرردرت و توانررایی   مکرران :مسررائل متشرروعی مانشررد 

کششررده و  گیررری، توزیررع نفرروذ نهادهررای کشترررل تصررمیم

ها و جز من را بررسی کرد. هاروی بر  کششده فعالیت تشظیم

گرایانه جغرافیا در خصوص تأمی  عدالت  های اخالق جشبه

تأمی  عدالت فضرایی  دانان در  اجتماعی و رسالت جغرافی

تأکید دارد. وی مسأله علم جغرافیا را بره مشظرور اجررای    

یرابی فضرایی    عدالت اجتماعی، دستیابی به نوعی سرازمان 

داند و معتقد است که شرط الزم و اولیه چشی  کراری   می

ای، اوالً برای تعیری    ای  است که معیار اجتماعی عادالنه

مشرابع بره ایر      حد و مرز مشاط  و ثانیاً بررای تخصریص  

مشاط  داشرته باشریم. شررط اول، مربروط بره مطالعرات       

بشردی اسرت و در زمیشره     سشتی جغرافیرا؛ یعشری مشطقره   

 8پایبشرد ایر  اسرتدالل رالرز     ،تخصیص مشابع نیز هراروی 

ترری  مشراط     است که بیشتری  مشرابع بایرد بره محرروم    

 (.8818نژاد و همکاران،  د بحاتمیشاختصاص یاب

، دیویرد  8588ی لیبرال، در سال در مکت  جغرافیا

را « جغرافیررای انسررانی: رهیافررت رفرراه»کترراب  2اسررمیت

های ششاخت رفاه و تحلیل  مشتشر کرد که در من، شاخص

                                                           
1- Rawls 

0- David Smith 

، 8558عدالت اجتماعی را بررسری کررده برود. در سرال     

کمیتررره جغرافیرررای اجتمررراعی و فرهشگررری م سسررره  

ی دانان انگلیس، گزارشی در زمیشه عدالت اجتماع جغرافی

هرایی در مرورد    و جغرافیا مشتشر کرد کره در من تحلیرل  

 برندگان و بازندگان جامعه انجام داده بود.

جغرافیا و »، اثر ارزشمشد اسمیت، با عشوان 8553در سال 

ای را در علم جغرافیا گشرود.   ، فصل تازه«عدالت اجتماعی

در ای  اثر چشی  ممده اسرت: جغرافیرا بایرد در نظریره و     

با عدالت اجتماعی، پیوند داده شود. جغرافیا بردون   ،عمل

فاقد من قدرت و توانی خواهرد برود کره     ،عدالت اجتماعی

بخشی به زندگی انسرانی توفیر  یابرد.     بتواند در مطلوبیت

پرذیر اسرت کره برا      حتی دموکراسی واقعی، زمانی امکران 

نررژاد و راسررتی،  عرردالت اجتمرراعی همررراه باشررد بحرراتمی

در امریکرررا، در دوره ریاسرررت   8511(. از دهررره 8811

و در بریتانیرررا در دوره  8جمهررروری ریگررران و بررروش  

، نررابرابری ژرفرری میرران 3وزیررری مارگررارت ترراچر نخسررت

ظراهر شرد. از ایر  تراری  بره بعرد،        یهرای درممرد   گروه

دانان ممریکایی و انگلیسی، به جای نگرش خشثری   جغرافی

ایی را تفاوت به شرایط زندگی انسان، فضای جغرافیر  و بی

بررسری   ،خواهانره و انسرانی   های اخالقی، عدالت با نگرش

کردند. متفکران عصر ما در ایر  مرورد چشری  اظهرارنظر     

های عظیمری   مان، به نابرابری اند: در پیرامون جامعه کرده

در قدرت سیاسری، پایگراه اجتمراعی و تجراوز بره مشرابع       

کشریم. عردالت اجتمراعی، کیفیرت      اقتصادی برخورد مری 

به  ،هاست که در یک فرایشد در کاه  ای  نابرابری مشکار

ای شردن،   کشری، حاشریه   . بهرهانجامد ها می اعاده نابرابری

نبود قدرت در گروهی از مردمان، ام ریالیسم فرهشگری و  

عدالتی هستشد که بیشرتر   کاربرد خشونت، پشج ویژگی بی

نرژاد و   گیرنرد بحراتمی   در برابر عدالت اجتماعی قرار مری 

 (.8811 راستی،

                                                           
3- George and Bush 

4- Margaret Thatcher 
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توان سراخت اجتمراعی را از    نمی ،از نظر جغرافیایی

برر   ،های فضایی جدا کرد. در مباحرث جغرافیرایی   ساخت

تولید فضا و نحوه توزیع من تأکید شده است؛ زیرا نظریره  

ای را در مباحرث   هرای ترازه   مربوط به فضا و جامعه، افر  

در تاری  علرم جغرافیرا، سرابقه     8511گشوده که تا سال 

ته است. ای  نگاه به عدالت اجتماعی در شهر، مشجر نداش

مکترر  جغرافیررای »هررایی از قبیررل؛  برره رشررد دیرردگاه 

در شهرها شده که بیشتر بر شرشاخت عمیر    « ساختاری

کشد  اقتصادی در شهرها تأکید می -های اجتماعی نابرابری

کرره در نتیجرره من، تخصرریص فضررایی مشررابع محرردود در 

 (.8851شما و ذبیحی، شهرها به وجود ممده است بره

منیه در ای  مقاله بیشتر مورد تأکیرد اسرت، بیران    

طروری کره وجرود یرا      عدالت از وجره فضرایی اسرت؛ بره    

وجررود رابطرره برری  نررابرابری اجتمرراعی و نررابرابری   عرردم

نماید. در ای  زمیشه، فر  بر ایر    اقتصادی را بررسی می

است کره بری  نرابرابری اجتمراعی و نرابرابری اقتصرادی       

اط  و نواحی مختلف شهر یزد، رابطه معشاداری وجرود  مش

 دارد.

 روش تحقیق -9

هرد  ایر  تحقیر ، کراربردی و از نظرر ماهیرت و       

تحلیلی است که در بی  انواع تحقیقرات   -روش، توصیفی

باشرد. روش اصرلی و    توصیفی، از نوع مطالعه موردی مری 

موری اطالعررات در ایرر  تحقیررر ، روش    عمررده جمررع  

هرای   هرا و گرزارش   با مراجعره بره کتابخانره   ای و  کتابخانه

های مربوطه بوده است. بررسی  مماری و مطالعاتی سازمان

گانره   گانره و نرواحی هشرت    نابرابری اجتماعی مشاط  سه

و  8های مشدرج در جدول  شهر یزد، با استفاده از شاخص

های تاپسیس و تاکسرونومی عرددی    گیری از روش با بهره

برابرری اقتصرادی نیرز برا      یا عدمانجام شده است. برابری 

اسرتفاده از میرانگی  قیمرت زمری  در مشراط  و نررواحی      

، مرورد   ANOVAمختلف شهر و برا اسرتفاده از مزمرون   

ارزیابی قرار گرفت. به مشظور سشج  وجرود رابطره بری     

توسعه اجتمراعی و قیمرت زمری ، از مزمرون همبسرتگی      

ی ، تقسریمات کالبرد  8پیرسون استفاده شده است. نقشه 

 دهد. نشان می 8811شهر یزد را در سال 

 

 هاي سنجش وضعیت اجتماعی در این پژوهش شاخص -0جدول

 شاخص ردیف شاخص ردیف شاخص ردیف

 های مسکونی مرمتی درصد ساختمان 88 بار تکفل 3 بعد خانوار 8

2 
نسبت خانوار به واحد 

 مسکونی
 دوام کم هایدرصد ساختمان 82 معکوس نرخ اشتغال 8

 دوام درصد مسک  کم 88 تراکم جمعیت در  واحد مسکونی 1 سوادی کلدرصد بی 8

 های تخریبی درصد ساختمان 83 مسک  درصد کمبود 5 سوادی زنان درصد بی 3

 81 سوادی مردان درصد بی 1
مسکونی های  درصد ساختمان

 تخریبی
 های مرمتی درصد ساختمان 81

  (0930منبع: )روستایی و همکاران، 
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 تقسیمات کالبدي شهر یزد -0نقشه 

 (https://maps.google.comمنبع: )        
 

 هاي پژوهش یافته -0

هررد  ایرر  پررژوه ، بررسرری وجررود رابطرره برری   

نابرابری اجتماعی و نابرابری فضایی در مشراط  و نرواحی   

بشردی مشراط     شهری یزد است. بدی  مشظرور بره طبقره   

گانه شهری به لحاظ برخورداری از توسرعه اجتمراعی    سه

تهیره   8و  2پرداخته شد. ابتدا جداولی به شرر  جرداول   

تاپسریس و تاکسرونومی    گردید. س س با استفاده از روش

  عددی، رتبه مشاط  و نواحی تعیی  شد.
 

 

 هاي مورد استفاده در تبیین وضعیت اجتماعی مناطق شهر یزد شاخص -2جدول 

9 2 0 
 منطقه                                

 شاخص 

 ببرحس  نفر( بعد خانوار 1/8 3/8 8/8

 ببرحس  خانوار در واحد مسکونی( نسبت خانوار به واحد مسکونی 18/8 18/8 18/8

 سوادی کل درصد بی 8/1 2/81 8/1

 سوادی زنان درصد بی 1/81 1/88 23/3

 مردان سوادیبی درصد 3 8 3

 های تخریبی درصد ساختمان 1/2 8/1 8

 های مرمتی درصد ساختمان 8/23 3/88 8/88

 های مسکونی تخریبی ساختماندرصد  1/8 1/3 8/1

 مرمتی مسکونی های ساختمان درصد 5/23 8/82 8/82

 بار تکفل 88/1 32/1 81/1

 ببرحس  جمعیت در واحد مسکونی( تراکم جمعیت در واحد مسکونی 51/8 88/8 1/8

 دوام درصد ساختمان کم 5/3 2/22 8/2

 دوام درصد مسک  کم 2/3 3/22 2

 نرخ اشتغالمعکوس  23/8 38/8 13/8

 درصد کمبود مسک  32/8 28/8 83/8

 (0933منبع: )مهندسین مشاور آرمانشهر، 
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 هاي مورد استفاده در تبیین وضعیت اجتماعی نواحی شهر یزد شاخص -9جدول 

 نواحی           
 2-9 0-9 9-2 9-2 2-2 0-2 2-0 0-0 شاخص

 3/8 5/8 3/8 1/8 8/8 3/8 5/8 8/8 بعد خانوار ببرحس  نفر(

 8 8 18/8 12/8 12/8 13/8 18/8 13/8 نسبت خانوار به واحد مسکونی ببرحس  خانوار در واحد مسکونی(

 8/2 3/3 2/1 1/1 5/3 3/88 8/3 8/88 سوادی کل  درصد بی

 1/3 1 8/88 8/82 2/5 1/88 2/1 8/83 سوادی زنان درصد بی

 8 1 1 3 1 81 3 5 سوادی مرداندرصد بی

 8/1 1/1 1 2/3 8/2 8/8 2/1 1 های تخریبی ساختماندرصد 

 8 83 5/1 21 1/25 1/2 2/88 1/82 های مرمتیدرصد ساختمان

 8/1 3/1 3 1/3 3/2 8/3 8. 8/8 های مسکونی تخریبی درصد ساختمان

 8/8 8/83 5/5 3/81 8/88 3/8 5/85 3/88 های مسکونی مرمتی درصد ساختمان

 88/1 31/1 3/1 88/1 85/1 33/1 88/1 33/1 بار تکفل 

 3/8 51/8 38/8 13/8 83/8 18/8 18/3 13/8 تراکم جمعیت در واحد مسکونی ببرحس  جمعیت در واحد مسکونی

 8/1 2/8 3/83 2/88 8/8 81 8/1 8/82 دوامدرصد ساختمان کم

 8/1 8 3/83 8/88 3/1 1/88 8/1 8/88 دوامدرصد مسک  کم

 88/2 85/2 81/2 82/2 28/2 52/8 21/2 13/8 معکوس نرخ اشتغال 

 88/1 88/2 83/8 13/8 28/2 88/1 18/8 11/8 مسک  درصد کمبود

 (0933منبع: )مهندسین مشاور آرمانشهر،       
 

نشان داده شده،  3بشدی که در جدول  نتیجه ای  رتبه

گویای ای  مطل  است که براساس هر دو روش، مشطقره  

شهرداری، از ورعیت بهتری نسبت بره مشراط  دیگرر     8

 شهرداری، بدتری  وررعیت  2شهری برخوردار است و مشطقه 

تغییررات   را در ای  زمیشه داراست. برای هر دو روش، رری 

امتیاز مشاط  شهر محاسبه شد کره ایر  ررری  در روش    

 باشررد. رگتررر از روش تاکسررونومی مرریتاپسرریس، بسرریار بز

 دهد های دوگانه نشان می بررسی امتیازات مشاط  در روش

در روش تاکسونومی بسیار به  8و مشطقه  2امتیاز مشطقه 

هم نزدیک است؛ ای  در حالی است که تفراوت امتیرازات   

 باشد. بشابرای  براسراس  ای  دو در روش تاپسیس چشمگیر می

دی بی  مشراط  شرهر یرزد از    روش تاپسیس، اختال  زیا

هرای اجتمراعی وجرود     نظر میزان برخورداری از شراخص 

از  8های ای  سه مشطقه، مشطقه  دارد. با توجه به شاخص

سوادی زنران، درصرد    درصد بی چون:هایی  لحاظ شاخص

دوام، هرای کرم   های تخریبی و درصد سراختمان  ساختمان

از طرر   ورعیتی به مرات  بهتر از دو مشطقه دیگر دارد. 

تری  رده جای گرفته اسرت،   که در پایی  2دیگر، مشطقه 

های مسرکونی   درصد ساختمان :هایی مانشد از نظر شاخص

دوام، درصرد مسرک    هرای کرم   تخریبی، درصد ساختمان

دوام و معکوس نرخ اشتغال، نسبت به دو مشطقه دیگر، کم

 باشد. از ورعیت چشدان مشاسبی برخودار نمی
 

 امتیاز و رتبه نهایی وضعیت اجتماعی مناطق شهر یزد -9جدول 

 روش تاکسونومی روش تاپسیس 

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز منطقه

0 83/1 2 18/1 2 

2 11/1 8 3/1 8 

9 51/1 8 83/1 8 

 R 18/1 23/1))ضریب تغییرات 

 (نگارندگانمنبع: )محاسبات 
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گانه شهر یزد از نظر  میزان برخورداری نواحی هشت

هرای اجتمراعی برا اسرتفاده از روش تاپسریس و      شاخص

مورده شررده اسررت.  2و نقشرره  1تاکسررونومی در جرردول 

بره   2-8شده، ناحیه  اساس، در هر دو روش محاسبه برای 

ترری    به عشوان محروم 8-2عشوان برخوردارتری  و ناحیه 

 اند. مقایسه نتایج حاصل از ایر  دو روش  ناحیه مشخص شده

در ایر    2-8و  3-2د رتبره ناحیره   دهشده تفاوت زیا نشان

 براسراس روش تاپسریس   2-8طوری که ناحیه  به ؛هاست روش

 ،در رده سوم قرار دارد؛ در حالی که در روش تاکسرونومی 

 3-2حائز رتبه هفتم شده است. ای  امر در مرورد ناحیره   

 کشد؛ یعشی در حالی که ای  ناحیه براسراس روش  هم صدق می

شرود، در روش   دار محسوب میتاکسونومی جز مشاط  برخور

 تاپسیس در رده یکی مانده به مخر جای گرفته اسرت. بررسری  

دهرد کره براسراس روش     رری  تغییرات هم نشران مری  

گانره از لحراظ توسرعه اجتمراعی      نواحی هشرت  ،تاپسیس

تفاوت بیشتری نسبت به یکردیگر دارنرد. بررسری مقردار     

که دهشده ای  است  ها در ای  نواحی نشان عددی شاخص

 باشد. تر می نزدیک ،نتایج حاصل از روش تاپسیس به واقعیت
 

 امتیاز و رتبه نهایی وضعیت اجتماعی مناطق شهر یزد -0جدول 
 روش تاکسونومی روش تاپسیس 

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز ناحیه

0-0 13/1 1 33/1 3 

0-2 81/1 8 35/1 8 

2-0 28/1 8 88/1 1 

2-2 35/1 3 38/1 1/3 

2-9 13/1 1 38/1 1/3 

2-9 18/1 3 15/1 2 

9-0 15/1 2 32/1 8 

9-2 58/1 8 18/1 8 

 R 83/1 22/1))ضریب تغییرات 

 (نگارندگانمنبع: )محاسبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براساس روش تاپسیس رتبه نواحی شهر یزد از لحاظ توسعه اجتماعی -2نقشه

 نگارندگان(هاي  منبع: )یافته
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های فضایی، قیمت زمی   به مشظور بررسی نابرابری

نقطرره مختلررف شررهر یررزد برره صررورت تصررادفی    23در 

نقطره   8موری گردید؛ بدی  صورت که از هر ناحیره   جمع

برگزیده شد و قیمت زمی  در ایر  نقراط برا اسرتفاده از     

یزد و حومه در  دفترچه ارزش معامالتی امالک شهرستان

مشخص گردید. برای بررسی ایشکه میرا بری     8858سال 

قیمت زمی  در مشراط  و نیرز در نرواحی مختلرف شرهر      

تفاوت معشاداری وجود دارد یا خیر، با استفاده از اطالعات 

استفاده شد. جدول   ANOVAحاصل از نمونه، از مزمون

ه به دهد. با توج نتایج حاصل از ای  مزمون را نشان می ،3

، تفرراوت قیمررت زمرری  در مشرراط   P-VALUEمیررزان 

گانه شهر یزد، معشادار نبوده؛ امرا ایر  تفراوت قیمرت      سه

 معشادار ارزیابی شده است.  ،میان نواحی مختلف من

 

 برابري قیمت زمین در مناطق و نواحی شهر یزد()ANOVA نتایج آزمون  -4جدول 
 p-value 

 233/1 مشطقه
 183/1 ناحیه

 (نگارندگانمنبع: )محاسبات 
 

و مشراط   بررسی میانگی  قیمت زمری  در نرواحی   

قابل مشاهده  8و نقشه  1و  8مختلف شهر که در جداول 

دهد که بیشتری  قیمت زمی  متعلر  بره    است، نشان می

تعل   8-8ناحیه است و کمتری  میزان من به  2-8ناحیه 

 88دارد. دامشه تغییرات متوسرط قیمرت زمری  برابرر برا      

 باشد که میزان چشمگیری است. می

 

 میانگین قیمت زمین در نواحی شهر یزد )هزار ریال( -0جدول 

 میانگین قیمت زمین ناحیه
8-8 88/8 
8-2 88/83 
2-8 8 
2-2 38/1 
2-8 88/88 
2-3 88/88 
8-8 88/81 
8-2 88/21 

 88 دامشه تغیرات

 و محاسبات تحقیق( 0930منبع: )سازمان امور مالیاتی کشور، 

 میانگین قیمت زمین در مناطق شهر یزد )هزار ریال( -3جدول 

 میانگین قیمت زمین منطقه
0 81/5 
2 11/82 
9 21/81 

 1/1 دامنه تغییرات

 و محاسبات تحقیق( 0930کشور،  منبع: )سازمان امور مالیاتی
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 ارزش زمین در نواحی مختلف شهر یزد  -9نقشه

 هاي نگارندگان( منبع: )یافته
 

بره بررسری    ،در نهایت برای پاس  به س ال تحقیر  

ای  موروع پرداخته شد که میا توسعه اجتماعی مشاط  و 

نواحی، ارتباطی با قیمت زمی  در منها دارد یا خیر. بدی  

 1مشظور با توجه بره اطالعرات گرردموری شرده، جردول      

 حاصل گردید.

 ظ توسعه اجتماعیقیمت زمین و امتیاز مناطق و نواحی شهر یزد از لحا -3جدول 
 ()هزار ریال قیمت زمین رتبه ناحیه امتیاز ناحیه )تاپسیس( رتبه منطقه امتیاز منطقه )تاپسیس( نمونه ناحیه منطقه

0 

0-0 

8   83/1 2 13/1 1/1 8811 

2 83/1 2 13/1 1/1 8811 

8 83/1 2 13/1 1/1 121 

0-2 

8 83/1 2 81/1 8 2211 

2 83/1 2 81/1 8 8311 

8 83/1 2 81/1 8 8311 

2 

2-0 

8 11/1 8 28/1 1 8311 

2 11/1 8 28/1 1 8311 

8 11/1 8 28/1 1 8111 

2-2 

8 11/1 8 35/1 3 8811 

2 11/1 8 35/1 3 1111 

8 11/1 8 35/1 3 8811 

2-9 

8 11/1 8 13/1 1/1 8111 

2 11/1 8 13/1 1/1 3811 

8 11/1 8 13/1 1/1 3111 

2-9 

8 11/1 8 18/1 8 2811 

2 11/1 8 18/1 8 3811 

8 11/1 8 18/1 8 3811 

9 

9-0 

8 51/1 8 15/1 2 2111 

2 51/1 8 15/1 2 8111 

8 51/1 8 15/1 2 2211 

9-2 

8 51/1 8 58/1 8 8811 

2 51/1 8 58/1 8 88111 

8 51/1 8 58/1 8 81111 

 منبع: )محاسبات تحقیق(
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 آزمون ضریب همبستگی بین توسعه اجتماعی مناطق و نواحی شهر یزد و میانگین قیمت زمین -3جدول 

 p-value ضریب همبستگی پیرسون متغیرها 

 218/1 225/1 توسعه اجتماعی و قیمت زمی  منطقه

 128/1 318/1 توسعه اجتماعی و قیمت زمی  ناحیه

 منبع: )محاسبات تحقیق(   

 

، بری   5با توجره بره اطالعرات مشردرج در جردول      

توسعه اجتماعی مشطقه و قیمت زمی ، رابطره معشراداری   

وجود ندارد؛ اما در مورد ناحیه، عکس ایر  حالرت صردق    

کشد؛ بدی  معشی که بری  توسرعه اجتمراعی و قیمرت      می

المرت  برا توجره بره ع    زمی ، رابطه معشاداری وجرود دارد. 

شود  رری  همبستگی بی  ای  دو، ای  نتیجه حاصل می

که رابطه همبستگی بی  توسعه اجتماعی و قیمت زمری   

طروری کره برا براال رفرت        باشد؛ به در شهر یزد مثبت می

میررزان توسررعه اجتمرراعی در نررواحی، قیمررت زمرری  نیررز 

 یابد. افزای  می

های اجتمراعی و   ای  بدان معشاست که بی  نابرابری

طوری  های فضایی، رابطه معشاداری وجود دارد؛ به برابرینا

که من دسته از نواحی کره از توسرعه اجتمراعی براالتری     

برخرروردار هسررتشد، دارای ارزش زمرری  برراالتری نیررز     

باششد. به عبارت دیگرر، قیمرت زمری  در نرواحی کره       می

ترری دارنرد، کمترر از نرواحی برا       توسعه اجتماعی پرایی  

 تر است.توسعه اجتماعی باال

 

 گیري و پیشنهاد نتیجه -4

 حرال  در در کشرورهای  شردن جهران   شهری روند

 و جمعیرت  پرراکش   و خردماتی  های تعادل عدم با توسعه

 طروری کره   بره  اسرت؛  بوده مواجه شهری، قواره بی رشد

 شرکل  بره  نراموزون،  رشرد  ایر   از حاصرل  ناپایرداری 

 شهری، فقر نمودهای با اجتماعی- فضایی های تعادل عدم

 نمایان زیستی های ملودگی و غیررسمی و اشتغال اسکان

(. شهر یزد نیز از ای  8815است بررابی و موسوی،  شده

قاعده مستثشی نیست؛ رشرد شرتابان جمعیرت شرهری و     

ناتوانی در پاسخگویی به نیاز ایر  جمعیرت کره ناشری از     

ممادگی نداشت  برای رویارویی با ای  ورعیت بوده، نقطه 

های مختلرف شرده اسرت.     دای  نابرابریشروعی برای پی

هرای اجتمراعی قبرل از هرر چیرز در معیارهرای        نابرابری

هرا و   و به نوبه خود با فرصرت  شود زندگی بازتاب داده می

کیفیت زندگی ارتباط دارد. نتایج تحقی  نشان دادنرد در  

رویره   چشد دهه اخیر، در نتیجه توسعه نامشظم و رشد بری 

شررهر یررزد از لحرراظ   شررهر یررزد، مشرراط  و نررواحی    

یافتگی اجتماعی، نرابرابر بروده و نیرز شراهد ارزش      توسعه

هرای   تعرادل متفاوت زمی  در ای  نواحی و در نتیجه عدم

فضررایی در شررهر هسررتیم. بررسرری ارتبرراط برری  توسررعه 

 کررد اجتماعی نواحی و ارزش زمی  در ای  نقاط روشر   

یررافتگی  کرره بررا افررزای  رتبرره نررواحی از لحرراظ توسررعه 

کره   یابرد  اعی، ارزش زمی  نیز در منها  افرزای  مری  اجتم

بیانگر رابطه معشرادار و همبسرتگی مثبرت میران ایر  دو      

باشد. به عالوه با توجره بره زیراد برودن فاصرله       مقوله می

تغییرات در زمیشه توسعه اجتماعی و نیز ارزش زمری  در  

گزیشرری  مشرراط  و نررواحی مختلررف شررهر، شرراهد جرردایی

باشریم کره شرهر را بره سرمت       میاجتماعی در شهر یزد 

ای  امرر توجهرات بیشرتر در    . برد دوقطبی شدن پی  می

زمیشه توزیع عادالنه مشابع، امکانات و خردمات شرهری را   

نمایرد. لرذا    گانه شهر رروری مری  در سطح مشاط  هشت

هرا در سرطح    گرذاری  یابی فضایی و الگوی سرمایه سازمان

ژیکی انسرانی و  شهر باید به نحوی باشد که ساختار اکولو

طبیعی شهر را بر هم نزند و ای  امر مستلزم یافت  روشی 
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عادالنه برای تعیی  و سشج  نیراز اسرت. در ایر  راسرتا     

 :گردد پیششهاد می

کمبررود در توزیررع و توجرره برره نیرراز  توجرره برره -

 تخصیص امکانات به شهروندان

کشترررل و نظررارت بررر واگررذاری زمرری  برری      -

 ی زمی  متوقف شود.شهروندان به شکلی که سوداگر

هرای   ریزی برای برطر  کردن محدودیت برنامه -

 فیزیکی و کالبدی

اقرردامات مقطعرری و تصررمیمات توجرره برره  عرردم -

 باره و اتخاذ تدابیر مطلوب مالی و اجرایی یک

تقویررت ترروان نررواحی مختلررف شررهر در جهررت  -

پاسخگویی به نیازهای امروزی و اهدا  توسعه اقتصرادی،  

 محیطی.  اجتماعی و زیست

 

 منابع -0

پور، سعید؛ رزمگیر، فاطمره؛ دامر  براغ، صرفیه؛ حسریشی       امان

(. تحلیرل تطبیقری خردمات    8858سیاه گلی، مهشراز. ب 

مراتبری   هشهری در شهر اهواز با استفاده از تحلیل سلسل

FAHP ،888-815(، 21ب3انداز زاگرس،  چشم. 

(. توزیع امکانات و خدمات 8858تیربشد، مجید؛ اذانی، مهری. ب

شهری بر اساس عدالت اجتماعی بمورد شرهر یاسروج(،   

 .815-881((، 33پیاپی ب2ب28ششاسی کاربردی،  جامعه

(. عدالت اجتماعی 8811نژاد، حسی ؛ راستی، عمران. ب حاتمی

ای( بررسی و مقایسره نظریرات    و عدالت فضایی بمشطقه

فصلشامه جغرافیایی سررزمی ،  جان رالز و دیوید هاروی، 

 .12-51((، 5بپیاپی8ب8

اهلل؛ محمردپور جرابری،    نژاد، حسی ؛ فرهودی، رحمرت  حاتمی

تمررراعی در (. تحلیرررل نرررابرابری اج8818مرتضررری. ب

های خدمات شهری مورد مطالعه:  برخورداری از کاربری

، شرماره  های جغرافیرای انسرانی   پژوه شهر اسفرای ، 

31 ،11-88. 

نژاد، حسی ؛ مشوچهری میاندومب، ایوب؛ بهارلو، ایمان؛  حاتمی

(. شرهر و  8858نرژاد، حجرت. ب   پور، احد؛ حاتمی ابراهیم

ای  ی محلره هرا  عدالت اجتمراعی: تحلیلری برر نرابرابری    

هرای قردیمی شرهر میانردومب(،      بمطالعه موردی: محله

 .38-38، 11، شماره های جغرافیای انسانی پژوه 

های  (. تحلیل نابرابری فضایی در محیط8811دانش ور، زهره. ب

شرررهری بکوششررری در اسرررتفاده از رهیافرررت  -پیررررا

هشرهرای  ریزی و مردیریت راهبرردی در تهرران(،     برنامه

 .83-1 ،21، شماره زیبا

تحلیل فرم فضایی توسعه فیزیکی شهر (. 8851دستا، فرزانه. ب

ریرزی   برنامره و ارشد جغرافیرا   نامه کارششاسی پایان یزد،

 ، دانشگاه پیام نور رروانشهر صدوق.شهری

(. 8851فرر، علری. ب   ربانی، رسول؛ کالنتری، صرمد؛ هاشرمیان  

هرای   بررسی ارتباط بی  عوامرل اجتمراعی برا نرابرابری    

 .238-811(، 38ب88رفاه اجتماعی، عی، اجتما

(. تحلیل توزیع فضرایی  8811رستمی، مسلم؛ شاعلی، جعفر. ب

انداز جغرافیایی،  چشم خدمات شهری در شهر کرمانشاه،

 .28-18( 5ب3

روستایی، شهریور؛ احردنژاد، محسر ؛ اصرغری زمرانی، اکبرر؛      

(. الگوی تطبیقی گسرترش فقرر   8858زنگشه، علیررا. ب

، مطالعررات و 8881-8811در شررهر کرمانشرراه در دوره 

 .31-88(، 82ب8ای،  های شهری و مشطقه پژوه 

 توزیرع  تحلیرل (. 8851. بجرواد  ذبیحری،  محمردرحیم؛  رهشما،

 برا  فضرایی  عردالت  راستای در شهری عمومی تسهیالت

 ،توسرعه  و جغرافیرا  مشرهد،  در دسترسی یک ارچه مدل

 .1 -23 ،(28ب5

اهلل؛ مهدیان بهشمیری، معصرومه؛ مهردی، علری.     زیاری، کرامت

مشدی از  (. بررسی و سشج  عدالت فضایی بهره8852ب

خدمات عمرومی شرهری برر اسراس توزیرع جمعیرت و       

کراربردی   تحقیقرات قابلیت دسترسی در شرهر بابلسرر،   

 .288-238(، 21ب88علوم جغرافیایی، 

ارزش معرامالتی امرالک    (.8858سازمان امور مالیاتی کشور. ب

 شهرستان یزد و حومه.

(. راهبردهررای توسررعه 8813زادگرران، محمدحسرری . ب شررریف

، 23، شماره رفاه اجتماعیاقتصادی و عدالت اجتماعی، 

25-5. 
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لیرل فضرایی   (. تح8815ررابی، اصرغر؛ موسروی، میرنجرف. ب   

پراکش  جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری یزد، 

 .33-28، 58، شماره تحقیقات جغرافیایی

طبیبیرران، مشرروچهر؛ شررکوهی، محمررد صررالح؛ اربرراب، پارسررا. 

(. ارزیابی عدالت اجتماعی در طر  مشظر شهری 8815ب

 معماری شهرداری تهران، 81محله خوب بخت، مشطقه 

 .822-888(، 1ب8شهرسازی مرمانشهر،  و

(. 8858طهماسبی، فردی ؛ میرزایی، خلیل؛ کامران، فریدون. ب

های اجتماعی  عوامل اجتماعی م ثر بر احساس نابرابری

های اجتمراعی،   پژوه و پیامدهای منها در شهر تهران، 

 .81-811(، 83ب1

جسرتارهای   (. ح ، عدالت و جامعره، 8811لشکری، علیررا. ب

 .18-88(، 82ب3اقتصادی، 

(. تحلیلررری جغرافیرررایی از  8813مرصوصررری، نفیسررره. ب 

، شرماره  علوم جغرافیرایی عدالت اجتماعی،  های تئوری

81 ،823-818. 

(. شررکل پایرردار شررهر و عرردالت  8858موسرروی، میرنجررف. ب

های  پژوه اجتماعی بمطالعه موردی: شهر میاندومب(، 

 .888-852، 11، شماره جغرافیای انسانی

 طر  تفصیلی شهر یزد.(. 8811ب مهشدسی  مشاور مرمانشهر.

(. 8818. بمبادی، علی؛ یغفوری، حسی  وارثی، حمیدررا؛ زنگی

بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از مشظرر  

، 88، شرماره  جغرافیا و توسعهعدالت اجتماعی: زاهدان، 

813-885. 

فررر، ایمرران.  رحمترری؛ صرفر، باسررتانی  وارثری، حمیدررررا؛ قائررد 

ات توزیررع خرردمات شررهری در  (. بررسرری اثررر 8813ب

تعادل فضایی جمعیت مطالعه موردی؛ مشاط  شهر  عدم

 .58-813 ،5شماره  ،جغرافیا و توسعهاصفهان، 
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