
 

        با استفاده از مدل تاكسونومي عدديبا استفاده از مدل تاكسونومي عدديبا استفاده از مدل تاكسونومي عدديبا استفاده از مدل تاكسونومي عدديسطح بندي نواحي شهري سطح بندي نواحي شهري سطح بندي نواحي شهري سطح بندي نواحي شهري 

    ددددآباآباآباآبا    شهرخرمشهرخرمشهرخرمشهرخرم: : : : مورديمورديمورديموردي    مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه

        

        ::::    دهدهدهدهييييچكچكچكچك

....  و تراكم هوا، آلودگي ترافيك، همچون را اي عديده مشكالت شهر مختلف مناطق در شهري خدمات مناسبنا توزيع عدم امروزه

 حتي يا و شود مي مختلف خدمات به دستيابي جهت ساكنان اي منطقه ميان هاي سفر افزايش باعث و داشت خواهد درپي را

 يعني عدالت دانيم مي كه طور همان. شود شهر يك مختلف مناطق ميان شهري جمعيت توزيع خوردن هم بر به منجر است ممكن

 نارضايتي افزايش و عدالت رفتن ميان از باعث آن نامناسب توزيع كه شهر، يك مختلف ساكنان ميان خدمات مناسب توزيع

 وجود شهر، مردم اجتماعي رفاه سطح افزايش جهت شهري عناصر ترين اساسي از يكي. شد خواهد خود سكونت محل از شهروندان

 ياجتماع عدالت برمقوله ميمستق بصورت  شهر درسطح خدمات نيا عيتوز نحوه كه است پرواضح ، است شهري خدمات

 مسائل مهمترين از يكي موضوع نيا كه است شده باعث شهري خدمات نامناسب توزيع از ناشي مشكالت امروزه. رگذاراستيتاث

 شهرهاي در شهري خدمات نامناسب توزيع سايركشورها مانند نيز ايران كشور در.  باشد توسعه حال در كشورهاي اغلب روي پيش

 خدمات تأمين شهري مسئولين دغدغة بيشترين تاكنون. است شده تبديل فراملي اي مسئله به و بوده كننده نگران بسيار مختلف

 ينواح شهري خدمات از يبرخوردار زانيم يبررس منظور به پژوهش نيدرا.است شده توجه آن توزيع به كمتر و بوده شهر در

 8 اساس بر و عددي تاكسونومي تحليل و تجزيه تكنيك با  مصوب جامع طرح نياخر يبند ميتقس مطابق آباد خرم شهر  گانه23

 لحاظ از اباد خرم يشهر ينواح كه شد معلوم پژوهش هاي يافته اساس بر. اند شده بندي رتبه شهري خدمات ي عمده شاخص

 يبرخوردار لحاظ از منطقه نيا ي محله يبند درجه زيرا است نكرده عمل موفق چندان خود شهروندان به شهري خدمات ارائه

 ياجتماع عدالت گرفت جهينت توان يم تينها ودر.است97/0تا79/0از راتييتغ دامنه يباشد،ودارا يم متفاوت يشهر ازخدمات

  .است نشده تيرعا يشهر خدمت عيدرتوز

 ، عدالت فضاييآباد خرم ، اجتماعي عدالت ، شهري خدمات ،يعدد يتاكسونوم ::::ييييددددييييكلكلكلكل    واژگانواژگانواژگانواژگان

 

 

 

 

  

  

 



 

 

  

        : : : : مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

ازآنجا كه شهر،مظهر تعامل انسان ها با يكديگر ومحيطي براي ظهور انسان اجتماعي است بايد فضايي متعادل را براي رشد و تعالي 

انسان و جامعه فراهم مي سازد.يكي ازمهمترين اهداف نظام برنامه ريزي جامعه اقتصادي واجتماعي، آينده نگري وايجاد توسعه ي 

درمناطق مختلف شهري است كه الزمه ي اين فرايند، مطالعه وشناخت ويژگي هاي مختلف مناطق،آشنايي با منابع متعادل 

،نوع وسطح محروميت آنها ازحيث برخورداري ازشاخص هاي توسعه يافتگي مي باشد. توجه به همگن سازي مناطق اقتصادي بالقوه

هاي رفاهي،موضوعي است كه مي تواند درراه رسيدن به اهداف كمي ازنظر برخورداري ازامكانات،تسهيالت وكليه ي شاخص 

ف يكسان سازي مناطق چارچوب وكيفي، برنامه هاي توسعه شهري وتخصيص منابع را تحت تاثير قرارداده وبا هد

بايد انعكاسي اين پرسش كه توزيع خدمات درجامعه چگونه بايد باشد، آيا  ).2،1393راسازماندهي نمايد(توتزاري،ها يگذار سياست

ازعدالت اجتماعي باشد،هميشه مطرح بوده است به عبارت ديگر اين سوال هميشه مطرح است كه برنامه ريزان خدمات 

 مي را اجتماعي ).عدالت3،1392،درشهربراساس چه مكانيسم هايي براي برقراري برابري اجتماعي گام بردارند(گروسي وهمكاران

 هاي ديدگاه به عاالنه توزيع معيارهاي.  كرد تلقي اجتماعي نعمات و منابع ،منافع تقسيم و زيعتو ي نحوه براي دستورالعملي توان

 اي عده و ببرند كار به عادالنه توزيع معيار عنوان به را نياز اي عده است ممكن.  باشند مي مختلف و ،متنوع فكري مكاتب و افراد

 كاتب در كه شاهديم حتي و.  گيرند كار به توزيعي عدالت مالك عنوان به را استحقاق اي عده يا و ها فرصت در برابري ديگر

 باشند مي متفاوت معيارها اين ايدئولوژي هر در پس نمايد مي معني بي اجتماعي عدالت اي واژه نئوليبراليس و ليبراليسم

 ).20،1389،(حيدريان

        ::::مسئلهمسئلهمسئلهمسئله    انانانانييييبببب

 است شده باعث جمعيت محيطي،جابجايي زيست آلودگي تراكم، قبيل از شهري خدمات نامناسب توزيع از ناشي مشكالت امروزه

 ايران كشور در.  باشد توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي اغلب روي پيش مسائل مهمترين از يكي شهري خدمات توزيع كه

 تبديل فراملي اي مسئله به و بوده كننده نگران بسيار مختلف شهرهاي در شهري خدمات نامناسب توزيع سايركشورها مانند نيز

 شده توجه آن مناسب توزيع به كمتر و بوده شهر در شهري خدمات تأمين شهري مسئولين دغدغة بيشترين تاكنون. است شده

 ياجتماع عدالت مبحث ، كساني صورت به شانيازهاين به شهرها ساكنان يتمام دنيرس درجهت). 2،1389،وهمكاران كامران( است

 منطقه كي حد از شيب وتراكم ينينش هيحاش ،همچون يناگوار اريبس تبعات آن به يتوجه يب  دكهيآ يم وجود به يشهر يفضا در

 يرادرپ گريد ومشكل مسئله ها ده و نيزم يباز ،بورسيشهر يها محدوده از يبرخ شدن سكنه از يشهرها،خال كجانبهي ،توسعه

 يشهرانسان يشهرزمان و شود يم محسوب يشهر مطالعات ياساس جزء ياجتماع عدالت مقوله آثار ييشناسا نيبنابرا.  داشت خواهد

 آباد خرم درشهر يشهر خدمات نامناسب عيتوز). 5،1389،يان،موسويذاكر(رابپوشاند آن يايزوا هيشب ياجتماع عدالت كه شود يم

 يشهر يها هيناح در تيجمع تمركز يناهمگون باعث و است شهري درون هاي جابجايي و مهاجرتها بر گذار تاثير عوامل از كيي

 تيجمع جاذب بعنوان شدت به ها هيناح نيا شتريب ياجتماع خدمات از يبهرمند علت به ها هيناح از يدربرخ كه يبطور است

 سنجش هدف زباين حاضر پژوهش. است شده يك،آلودگيتراف ليازقب يمشكالت جاديا باعث موضوع نيا كه بوده روز از يدرساعات



 

 ،يآموزش ،يادار(يشهر خدمات يها شاخص از استفاده با ياجتماع عدالت كرديرو با آباد خرم شهر گانه 23 ينواح يبند سطح

 .باشد يم) يشهر ساتيتاس و يانتظام- ينظام ،يرفاه خدمات ،ياجتماع خدمات ،يمذهب يفرهنگ ،يدرمان يبهداشت

 

  

  

    اهداف تحقيق:اهداف تحقيق:اهداف تحقيق:اهداف تحقيق:

        ::::يييياصلاصلاصلاصل    هدفهدفهدفهدف

 عدالت به شدن كينزد درجهت آباد خرم شهر ي گانه23 ينواح يبرخوردار سطوح يابيوارز سنجش ، پژوهش نيا ياصل هدف

 از يا هيناح يها ينابرابر زانيم به يابيدست و برابر يها فرصت جاديا جهت سازوكارمناسب يريكارگ به با ييفضا وتوسعه ياجتماع

  . است يبررس مورد يها شاخص لحاظ

        ::::ييييفرعفرعفرعفرع    هدفهدفهدفهدف

 يا دهيعد ومشكالت ليمسا بروز از شهر سطح در يشهر خدمات عادالنه عيتوز جهت يعمل شدن يياجرا درصورت حتم بطور

......  و نيزم يباز ،بورس يتجار بخصوص و يمسكون يها ساختمان متيق هيرو به شي،افزايصوت يهوا،آلودگ ي،آلودگ كيتراف مانند

  .شد خواهد كاسته است بانيگر به دست آن با موردمطالعه ينواح  امروزه كه

        پيشينه تحقيق:پيشينه تحقيق:پيشينه تحقيق:پيشينه تحقيق:

 زمين و محله پارك چون خدماتي توزيع ي نحوه بررسي به آمريكا شهرهاي در مشابه تحقيقاتي در ،)) 1998 وانسلين تالن((

 توزيع ي نحوه تحليل براي و بوده " محور نياز" فضايي،رويكرد عدالت در تحقيقات اين كار مبناي. اند پرداخته محله بازيهاي

 عدالت به دستيابي براي كه دهد مي نشان تحقيقات اين يافتههاي نتايج. اند كرده استفاده دسترسي شاخص از شهري، خدمات

 ،شهاب يينايم مهيفه. شود توزيع و مكانيابي افراد، اجتماعي – اقتصادي مشخصه با ارتباط در تسهيالت و خدمات بايد فضايي

 نظر از گلستان استان يها شهرستان يافتگي توسعه درجه يبررس به  عنوان تحت يقيتحق در) 1392( ينيساق يمجتب ، يكرم

 يافتگي توسعه درجه لحاظ از گلستان استان شهرستان 25 نيب كه دهد يم نشان قيتحق نيا جينتا. اند پرداخته يشهر خدمات

 را اول يها رتبه تركمن بندر و كاووس گنبد گرگان، شهرستان سه كه معنا نيا به. دارد وجود تفاوت يشهر خدمات شاخص هشت

 و اين حكمت.دادند اختصاص خود به را 23 و 23 ،22 يها رتبه بيترت به الوم انبار و سرخنكالته دلند، و دادند اختصاص خود به

 دادهها، استانداردسازي روش از استفاده با شهري يعموم خدمات ييفضا عيتوز ليتحل عنوان با يپژوهش يط ،) 1390( همكاران

. است شهري يعموم خدمات عيتوز يبررس دنبال به ،)شهراردكان: موردي مطالعه(يژگيو بيضر مدل و عددي يتاكسونوم

 دنيرنگ قاسم.است نامتعادل شهري خدمات ييفضا عيتوز اردكان، شهر گانه 13 يدرنواح كه است نيا نيمب پژوهش افتههايي

 شاخص براساس گلستان استان يها شهرستان يبند وطبقه ليتحل عنوان تحت ارشد يكارشناس نامه انيپا در) 1389( مهرماه

 پرداخته داريپا توسعه كرديبارو گلستان استان يها شهرستان توسعه يبند وسطح ييفضا يها ينابرابر شناخت يبررس به توسعه



 

 تفاوت توسعه يها وشاخص مكانات از يبرخوردار لحاظ به گلستان استان يها شهرستان نيب گركه انيب پژوهش نيا جينتا.است

 .دارد وجود ياديز

  

  :قيتحق روش

 ازنوع ها داده ياور جمع روش وبراساس يكم ازنوع ها داده تيماه براساس و يكاربرد قاتيتحق نوع از هدف براساس قيتحق روش

 شهر گانه23  ينواح اي مقايسه بررسي براي حاضر پژوهش در.باشد يم يشيمايپ ازنوع ها داده يگرداور زمان وبراساس  ياسناد

 بهره لحاظ از مناطق اين بندي درجه و شهري خدمات از برخورداري لحاظ از1391سال مصوب  جامع طرح اطالعات از  اباد خرم

 وبيش كم هاي زيرمجموعه به را مجموعه يك است قادر روش اين. است شده استفاده عددي تاكسونومي آناليز روش از مندي

 ها داده تحليل و تجزيه مراحل تمامي. دهد ارائه باشد ريزي برنامه امر در استفاده مورد كه را مقياس يك و كرده تقسيم همگن

  .گرفتند قرار ارزيابي مورد شهري خدمات عمده شاخص 8 اطالعات از استفاده باspssو  Excel افزار نرم توسط

        ::::ققققييييتحقتحقتحقتحق    ييييهاهاهاها    شاخصشاخصشاخصشاخص

 قرض اعتباري،صندوق و مالي مؤسسه خودرو، فروش ها،نمايندگي شركت دولتي، ادارات و ها سازمان ،  بانك،:  اداري شاخص .1

 دفتر مخابرات، و دفترپست بيمه، دفتر رسمي، اسناد طالق و ازدواج دفتر فني، دفتر مربوط، هاي وسازمان شهرداري الحسنه،

  .الكترونيك خدمات

 و دانشگاهي مراكز دانشگاهي، پيش دبيرستان،هنرستان، راهنمايي، دبستان، دبستاني، پيش مهدكودك،:  آموزشي شاخص.2

  .آزاد هاي آموزشگاه و عالي آموزش

  درمانگاه، و داروخانه عمومي، و خصوصي بيمارستان ، احمر هالل راديولوژي،:  درماني بهداشتي شاخص.3

 كنيسه، كليسا، تكيه، مسجد، موزه،كتابخانه، همايش، سالن تئاتر، سينما، فرهنگ، خانه فرهنگسرا،:  مذهبي  يفرهنگ شاخص.4

  .حسينيه مزار، سقاخانه، امامزاده، آتشكده،

 مؤسسات شيرخوارگاه، بهزيستي، كارگران، خوابگاه دانشجويي، خوابگاه ، آسايشگاه سالمندان، خانه:  اجتماعي خدمات شاخص.5

  .بار تره و ميوه ميادين شوراياري، سالمت، خانه هاياجتماعي، آسيب آموزش مراكز زندان، خيريه،

 شهربازي، ورزشي، باشگاه استاديوم، تاالرپذيرايي،رستوران، مسافرخانه، آپارتمان، هتل مهمانپذير، هتل،:  رفاهي خدمات شاخص.6

  .گرمابه

   ايستگاه كارواش، قبرستان،.نظامي مركز كالنتري، بسيج، مقاومت:  انتظامي و نظامي شاخص.7

  . بهداشتي سرويس نشاني، ،آتش بنزين پمپ:  شهري تاسسيات شاخص.8

 تيفيك يها شاخص آوردن بدست يبرا سپس و استخراج جامع طرح رااز موردمطالعه شهري خدمات عمده شاخص يكاربر سرانه

 كمي گيري اندازه سنجيد،ولي را آنها محروميت يا مندي بهره درجه ميزان شهري ينواح در شهري خدمات عيتوز يبرمبنا يزندگ



 

 مندي بهره دقيق و علمي تعيين جهت رو، اين از. است بسياري معاني داراي مند بهره واژه چون نيست، اي ه ساد كار مندي بهره

 .باشيم داشته دست در را استناد قابل و دقيق ي نتيجه تا شد استفاده عددي تاكسونومي تكنيك از اباد خرم شهر گانه 23 ينواح

  :يعدد يتاكسونوم

 پيشنهاد ميالدي 1763 سال در و))  Μ.Adanson ((آدانسون توسط بار نخستين براي عددي آناليزتاكسونومي او مرحله در

 و دريافته را روش اين اهميت لهستاني دانان رياضي از اي عده ميالدي 1950 دهه اوايل در تا انجاميد طول به ها مدت اما ، گرديد

 عالي مدرسه از هلويك زيگنانت پروفسور توسط روش اين ميالدي 1968 سال در سپس.پرداختند نظريه اين گسترش و بسط به

 يونسكو در مختلف ملل بين يافتگي توسعه درجه تعيين و بندي طبقه براي اي وسيله عنوان به) )Wroclaw ((روكال اقتصاد

 و است گرفته قرار استفاده مورد اي شده شناخته مدل عنوان به تاكنون كه گرديد مطرح) متحد ملل فرهنگي و علمي سازمان(

 و صنعت نظير گوناگون هاي بخش در و اقتصادي گسترده هاي فعاليت ساير بندي رتبه و ها اولويت تعيين جهت را آن نيز اخيرا

  .  برند مي كار به كشاورزي

  شد ليتشك سيماتر كيو دهياستانداردگرد ها شاخص تمام.   استاندارد نرمال روش از استفاده بال 

 متقارن ماتريس يك كه را فواصل ماتريس و گرديد محاسبه ازيكديگر محله ميان مركب فواصل  رابطه از استفاده با دوم مرحله در

  .داد تشكيل بود

 بودن غيرهمگن يا همگن تشخيص يبرا آن وبعداز شد مشخص متقارن ماتريس سطر هر در) δρ( فاصله كوتاهترين سوم مرحله در

 از دوهركداميگرد محاسبه - δ± = δρ ±2σδ  فرمول توسط  - δ نييوحدپا+ δ حدباال ناهمگن  ينواح حذف و مختلف ينواح

  . شد حذف مناطق ساير با بودن ناهمگن علت به بود بود+     δاز اباالتريو   - δ كمتراز ها آن فاصله ترين كوتاه كه ها محله

  .است آمده دست به زير فرمول طريق از كه شدند بندي رتبه مناطق آخر، مرحله در

  − Χιο= توسعه سرمشق  

ζ ماتريس در موجود اعداد  =∆ι −  

  − ο∆= هرستون آل ايده اعداد

 عدم بر دليلي باشد، بيشتر Χιο چه هر و است موردنظر منطقه يافتگي توسعه بر دليل باشد كوچكتر      Χιο مقدار چه هر

  .شد استفاده زير فرمول از مناطق، يافتگي توسعه درجه آوردن دست به براي بعد، مرحله در.بود خواهد توسعه

  .آورد دست به توان مي زير فرمول از را χο  البته كه. 

Χο=χιο+2σδ 



 

 هر و تر يافته توسعه موردنظر محله باشد، تر نزديك صفر به چه هر) Φ<0<1(است يك و صفر بين عددي يافتگي توسعه درجه

  ).5،1390(حبيبي، است منطقه توسعه عدم بر دليل باشد، نزديكتر يك به چه

 

  

        ::::ييييمكانمكانمكانمكان    وووو    ييييييييااااييييجغرافجغرافجغرافجغراف    تتتتييييموقعموقعموقعموقع

طول شرقي و  º48و23'الي  º48و20'شهر خرم آباد به عنوان مركز استان لرستان و نيز شهرستان خرم آباد داراي موقعيت      

جنوب به شهرستان پلدختر، از غرب به عرض شمالي است. اين شهر از شمال به شهرستان نورآباد، از  º33و33'الي  º33و27'

 ).4،1393شهرستان كوهدشت و از شرق به شهرستان بروجرد منحني مي گردد(صالحي و همكاران،

  

  

  جايگاه محدوده مطالعاتيجايگاه محدوده مطالعاتيجايگاه محدوده مطالعاتيجايگاه محدوده مطالعاتي    ::::2222شكل شمارهشكل شمارهشكل شمارهشكل شماره              گانه در شهر خرم آبادگانه در شهر خرم آبادگانه در شهر خرم آبادگانه در شهر خرم آباد    23232323:موقعيت نواحي :موقعيت نواحي :موقعيت نواحي :موقعيت نواحي 1111شكل شمارهشكل شمارهشكل شمارهشكل شماره

    



 

        معنا ومفهوم عدالتمعنا ومفهوم عدالتمعنا ومفهوم عدالتمعنا ومفهوم عدالت

به عمل آمده است و در حوزه سياست و اجتماع ، مقوله عدالت وعدالت ورزي سنتي ترين گزاره اي است از عدالت تعاريف زيادي 

كه همواره مطرح بوده است . در انديشه سياسي افالطون، مدينه فاضله وقتي شكل مي گيرد كه حاكم مدينه استقرارعدالت را 

كند تا جامعه بر اساس معيارها وترازهاي عدل سامان يابد. به باور  بهترين وبايسته ترين كار بداند و خود را وقف خدمت به عدالت

ابن سينا ، عدل اجتماعي، ارزش برين و هدف متعالي است . او جهت گيري اصلي ديني و هدف اساسي وحي را سامان دهي به 

درون جامعه ، جلوگيري از تجاوز و  جامعه بر اساس قانون عدل ترسيم  مي كند . از ديدگاه ابن خلدون ، فلسفه و كاركرد دولتها در

ستم و پاسداري از حقوق انسانها ست و دولت به مانند ابزاري مقتدر و زورمند ، براي بازداشتن انسانها از پاي مال كردن حقوق 

  ). 6،1387يكديگر به كار مي افتد و مردمان را به نگهداشت و اعتدال اجتماعي وا مي دارد(هوشمند وهمكاران،

آن دست مفاهيمي است كه براي شناخت آن بايستي مفهوم مخالف آن يعني ظلم را شناخت .ستم در عرصه عدالت  عدالت از

اجتماعي پايمال كردن حقوق و دست اندازي به حقوق ديگران است. بنابر اين مفهوم عدالت اجتماعي اين است كه حقوق افراد 

سياسي اسالم به برپايي عدالت، تاكيد موكد گرديده است به گونه اي  رعايت شود ، وهر صاحب حقي به حق خود برسد .در انديشه

كه بقا ودوام اسالم ، اصالحات وسازندگي ، حيات دين ، عزت دين و مسلمين همه در گرو اجراي عدالت است و نيز امير مومنان در 

  بيان عدالت مي فرمايد :

  د آورنده نيكويي است .) العدل رأس االيمان و جماع االحسان ( دادگري سرايمان و گر )1

 اعدل تحكم ( داد گر باش تا فرمانده باشي.) )2
 

        مفهوم عدالت اجتماعي مفهوم عدالت اجتماعي مفهوم عدالت اجتماعي مفهوم عدالت اجتماعي 

اسالم مكتب عدل واعتدال است وامت اسالمي ، امت ميانه مي باشد؛ قر آن كريم وپيشوايان معصوم اسالم به حفظ حقوق اجتماعي 

استثمار فرمان داده اند .از نظر اسالم ،عدالت ازجمله چيزهايي است كه ومساوي بودن تمامي مردم در برابرقانون و نفي تبعيض و 

انسان فطرتا دوست دارد ودليل آن، اين است كه ظالمين براي ظلم خود دست به توجيه مي زنند و سعي مي كنند كار خود را 

  ).6،1387نه جلوه دهند (عصفوري و همكاران،عادال

در اسالم ، در راستاي تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي ، تمام پستهاي حساس مي بايست به عهده افراد عادل گذارده شود؛ 

كسانيكه سوء سابقه اي نزد مردم نداشته باشند وبه پاكي معروف باشند. و كوتاه سخن آنكه ، اسالم اهميت خاصي به عدالت داده 

ئل حقوقي واجتماعي و خانوادگي واقتصادي شرط اساسي دانسته است .اهميت اين امر در وآن را در تارو پود جامعه ودر مسا

يك ساعت عدالت از هفتاد سال عبادتي كه :«احاديث وروايات معصومين نيز بخوبي آشكار است ؛ پيامبر گرامي اسالم مي فرمايد 

امام » دعاي رهبر عادل هر گز رد نمي شود.« ز مي فرمايد: امام صادق(ع) ني.» روزهاي  آن روزه وشبهاي آنرا  احيا داري بهتر است 

علي (ع) هنگامي كه به حكومت رسيد اولين شرط اساسي را در حكومت خود ، بر قراري مساوات اقتصادي در توزيع بيت المال 

ال جنگ نيز مورد سفارش اعالم مي كند.در اسالم اجراي عدالت نه تنها در باره دوست ودر حال طبيعي ، بلكه درباره دشمن و درح



 

دشمني با ملتي شما را به بي عدالتي وادار »( وال يجرمنكم شنأن قوم علي اال تعدلوا «است .ودر قرآن به صراحت اعالم مي شود كه 

  ).5،1387نكند.)(ملكي و همكاران،

  

        عدالت فضايي و عدالت جغرافياييعدالت فضايي و عدالت جغرافياييعدالت فضايي و عدالت جغرافياييعدالت فضايي و عدالت جغرافيايي

كسي چه چيزي را در كجا بدست مي آورد و يا بطور دقيق تر ،  عدالت اجتماعي يك مفهوم هنجاري است و با اين سوال كه چه

. همچنين عدالت اجتماعي به تخصيص عادالنه هزينه هاي اجتماعي و  )smith,1994,35.(بايد بدست آورد سر و كار دارد 

ظرفيت هاي محيطي توجه دارد . بدين لحاظ جغرافي دانان شهري موضوع توزيع هزينه هاي اجتماعي يا سرمايه هاي اجتماعي را 

ا با مفهوم هنجار اخالقي محاسبه فضايي موجود ر–از چشم انداز عدالت اجتماعي تحقيق مي كنند تا بديين وسيله توزيع اجتماعي 

نمايند. در اين مسير به معاني جبران يا تصحيح وضعيت هاي نابرابر توجه مي كنند. در دهه هاي اخير جغرافي دانان شهري بحث 

مهم و هاي عدالت اجتماعي را از مطالعات اوليه قلمرو عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي با تحليل هاي جديد بي عدالتي شهري را ، 

اقتصادي كه منجر به ايجاد مكانهاي خاص در  –با اهميت مي شمارند. در جغرافياي شهري نتايج فرآيندهاي باز ساخت اجتماعي 

. همچنين سهم توزيعي رفاه انساني  )pacione,2001,p6(داخل ساخت اجتماعي فضاي شهر است ، مورد تحليل قرار مي گيرد 

چيزي را در كجا و چگونه بدست مي آورد در بعد فضايي تحليل مي كند  را در رابطه با سوال چه كسي ، چه

)smith,1994,p36(  در حقيقت علم جغرافيا درصدد يافتن نوعي سازمان يابي فضايي است كه سبب بهبود وضعيت مناطق .

ين حدود و مرزهاي مناطق و محروم شود. شرط الزم و اوليه چنين كاري اين است كه معيار اجتماعي عادالنه اي اوال : براي تعي

ثانيا : براي تخصيص منابع به اين مناطق را در اختيار داشته باشيم . شرط اول مربوط به مطالعات سنتي جغرافيا يعني منطقه 

بندي است. با اين تفاوت كه در اين حالت بايد اصول عدالت اجتماعي را در اين منطقه بندي رعايت كرد. يعني تعيين حدود و 

ي مناطق بايد به نحوي باشد كه محروم ترين اقشار در مقايسه با گروه هاي ممتاز به طريقي در مناطق توزيع شوند كه تدوين مرزها

هر قانوني براي تخصيص منابع هميشه به سود گروههاي ممتاز تمام نشود. همچنان كه رالز در اصول عدالت اجتماعي خود 

حروم ترين مناطق اختصاص يابد. اما در زمينه ي اين امر و گسترش عدالت ، چگونگي استدالل كرده ، بايد بيشترين منابع به م

تقاضاي مناطق سياسي گوناگون در مذاكره و ارتباط با قدرت مركزي كه مناطق تحت كنترل او هستند ، داراي اهميت حياتي است 

توزيع منابع عمومي با سياست ها و خط مشي ). پس ، عدالت اجتماعي به لحاظ جغرافيايي و فضايي ، 108،ص 1376(هاروي ، 

هاي اجتماعي و جغرافيايي مي باشد. اسميت باز توزيع جغرافيايي را در رابطه با اين سوال مطرح مي كند كه چه كسي ، چه چيز را 

 ).smith,1994,p39؟(در كجا بدست مي آورد 

        عدالت محيطي عدالت محيطي عدالت محيطي عدالت محيطي 

وان نهضتي كه فقط نگهداري از طبيعت از تاراج جوامع صنعتي نيست ، را ميالدي ،عدالت محيطي ، محيط گرايي به عن 80از دهه 

بشدت مطرح كرد. آنها چنين استدالل مي كنند ، كه مردم فقير بطور عام و مردم رنگين پوست بطور خاص با ريسك يا خطر 

ت خطرناك و مكانهاي داراي زباله پذيري بيشتري مواجه هستند. اين ريسك در نتيجه مجاورت محل زندگي و يا كار آنها با تسهيال

هاي شهري و يا زباله هاي شيميايي و ... بوجود آمده است. هيچ تناسبي ميان جمعيت اين نواحي و ميزان زباله ها وجود ندارد . 

هدف مهم نهضت عدالت محيطي ، قدرت بخشيدن به گروههاي اجتماعي محروم مي باشد تا بتوانند در جهت حل مسائل محيطي 



 

داشتي خود فعاليت كنند و معتقدند كه هم جوامع و هم مكانها داراي حيات و ماهيت فرهنگي و نيز داراي منابع قدرت هستند. و به

 ).Mcintyre and Mezegg , 2000,p145(اين نهضت سعي دارد تا به اين مفاهيم در سطحي جهاني نگريسته شود 

  مورد توجه قرار مي دهد: تئوري عدالت محيطي سه موضوع مهم را در مطالعات خود

مفاهيم روش شناختي در مورد درك و يافتن ميزان نابرابري . مباحث -3انواع نابرابري ها  - 2چگونگي ظرفيت هاي محيطي  -1

  ).40، 1382) مطرح شده اند (مرصوصي ، 2000) و تايلور (1998) ، پيوليدو(1996عدالت محيطي عمدتا توسط هاروي (

) در تاييد عدالت محيطي مطرح شد و به سرعت در جامعه آمريكا رشد كرد. هدف آن ، ΕΠΑنيز توسط (اصطالح برابري محيطي 

برابري محيطي ريسك نيست ، بلكه حذف آلودگي است . عدالت محيطي در پي ايجاد تضمين براي همه مرئم ، بدون توجه به نژاد 

نژادي در تصميم سازي هاي محيطي ، آنچه كه پيلور از آن به  ، مليت و يا درآمد است و به شدت از نژادپرستي محيطي و تبعيض

عنوان پروژه هاي نژادي ياد مي كند ، انتقاد مي نمايد. بطوريكه اكنون در امريكا تحقيقات گسترده اي در نواحي شهري با استفاده 

مي و مكانهاي آلوده در سطح ملي ، انجام مي شود تا چگونگي توزيع مكانهاي داراي زباله هاي س GISاز نرم افزارهايي مانند 

شناخته و بررسي شوند، مبني بر اينكه آيا ارتباط نامتجانس ميان ريسك هاي محيطي در نواحي شهري وجود دارد ؟ و اينكه كدام 

گروه هاي اجتماعي با بيشترين ريسك مواجه هستند؟ و اين عدم تجانس چگونه به اقليت ها و گروه هاي كم درآمد تحميل شده 

. در عدالت محيطي ، با توجه به ديدگاه اكولوژيكي و همبستگي همه محيط ها و همه عناصر  )Holihield,2001,p74؟(است 

موجود در آنها با يكديگر مطرح مي شوند ، با توجه با افزايش روند شهرنشيني و بدنبال آن افزايش مخاطرات محيطي ، ارتباط ميان 

آن  در شهرها توصيه مي شود ، كه هدف جديدي با جهت گيري به سمت عدالت اجتماعي محيط عدالت اجتماعي ، آرايش شهري

  ).Harvey,1996,p19(پااليش بازساخت هاي محيط شهري مي باشد 

 رسديم نظر به كه باشد، يم اجتماعي عدالت  رويكرد بر تاكيد با شهري خدمات وضعيت يبررس مقاله نيدرا يبررس مورد موضوع

 خدمات از شهروندان برابر يبرخوردار.و يشهر يزير دربرنامه ياجتماع عدالت اصول يريبكارگ لزوم نهيدرزم يهارو ديويد هينظر با

  .باشد داشته يشتريب مطابقت پژوهش ينظر يمبنا عنوان به يشهر امكانات و

  

 

        هاي تحقيق:هاي تحقيق:هاي تحقيق:هاي تحقيق:يافتهيافتهيافتهيافته

رتبه  شهري خدمات شاخص 8 براي عددي تاكسونومي تكنيك اساس بر پژوهش اين در

سط در شهري خدمات شاخص 8 ازاين يك هر مراكز تعداد 1 شماره جدول در .است گرديده معين شهري خدمات ارائه در نواحي

  .است شده داده نشان خرم اباد ناحيه شهر 23 ح
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 ناحيه
-اداري

 انتظامي
 درماني آموزشي 

فرهنگي 

 مذهبي

تاسيسات 

وتجهيزات 

 شهري

 ورزشي نظامي

 –تفريحي 

توريستي 

 وفضاي سبز



 

 0 0   0.4   0 0.8 13.2 1ناحيه 

 0.2           2.1   2ناحيه

 0.1 3.2     0.09 0.6 3.2 4.7 3ناحيه

 0.5 0.02   0.3 0.09 0.8 2.14 0.6 4ناحيه

 2.3 0.07   0.1 0.3 0.1 2.9 2.5 5ناحيه

 4.7 0.3 0.4   0.11 0.2 1.19 0.6 6ناحيه 

 4.2 3.5 2.7 1.2 0.18 0.1 3.8 17.3    7ناحيه 

 23.6     0.4 0.1   4.8 3.8  8ناحيه 

       0.7 0.2   1.6       9ناحيه 

   8.4   0.2   0.02 0.2 0.1     10ناحيه 

 0.8 0.09 0.02 0.08     5.3 0.2  11ناحيه 

 1.59   0.009 0.4 0.1 0.07 1.9       12ناحيه 

 0.4 0.2   0.004 0.32 1.9 0.8 0.5   13ناحيه 

 0.4 1.6   1.2 0.1 0.01 4 9.1    14ناحيه 

 0.4     0.01 0.79 0.04 1.03 6.8  15ناحيه 

               122.5   16ناحيه 

 4.5   7.9 3.9 0.06 0.06 1.6 0.02 17ناحيه 

 10.2 0.01   1.6 0.6 0.2 1.5 2   18ناحيه 

   0.8   0.7 0.1 0.03 3.5 0.3  19ناحيه 

 1.7 0.3   0.3   1.1 6 7.7  20ناحيه 

 0.6 0.04     0.02 6.6 6.9     21ناحيه 

           0.2 2.5    22ناحيه 

 0.5 0.2   6.9 0.1 0.1 1.08 0.06   23ناحيه 
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ابتـداي امرضـمن كنتـرل     در  .شد مشخص آن ساكنان به شهري خدمات ارائه در مختلف مناطق رتبه داده اين اساس بر

باشـند  نمي10,748بيش از حدباالي بحرانـي  فاصله مركب نواحي مشخص شد كه هيچكدام از نواحي داراي فاصله مركب 

ناحيـــــــــــه  دانـــــــــــيم هـــــــــــر مـــــــــــي كـــــــــــه طـــــــــــور همـــــــــــان .زيـــــــــــرا

ناحيه اين بين توسعه لحاظ از تشابهي هيچ باشد  +δ بحراني فاصله باالي حد از بيشتر مركبش فاصله كوتاهترين كه اي

  .است آمده 1 شماره نمودار  و2جدول در آمار اين . ندارد وجود نواحي ديگر و 



 

        خرم آبادخرم آبادخرم آبادخرم آباد    شهرشهرشهرشهر    گانهگانهگانهگانه    23232323نواحي نواحي نواحي نواحي     منديمنديمنديمندي    بهرهبهرهبهرهبهره    سرمشقسرمشقسرمشقسرمشق    ). شاخص). شاخص). شاخص). شاخص2222جدول(جدول(جدول(جدول(

 شاخص سرمشق بهره مندي ناحيه

 10.41 1ناحيه 

 10.46 2ناحيه

 9.53 3ناحيه

 10.01 4ناحيه

 9.68 5ناحيه

 10.00 6ناحيه 

 8.47 7ناحيه 

 8.99 8ناحيه 

 10.10 9ناحيه 

 10.09 10ناحيه 

 10.08 11ناحيه 

 10.13 12ناحيه 

 9.73 13ناحيه 

 9.44 14ناحيه 

 9.81 15ناحيه 

 9.92 16ناحيه 

 9.18 17ناحيه 

 8.87 18ناحيه 

 9.86 19ناحيه 

 9.52 20ناحيه 

 9.12 21ناحيه 

 10.37 22ناحيه 

 9.62 23ناحيه 
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        آبادآبادآبادآباد    خرمخرمخرمخرم    شهرشهرشهرشهر    گانهگانهگانهگانه    23232323        يييينواحنواحنواحنواح    منديمنديمنديمندي    بهرهبهرهبهرهبهره    سرمشقسرمشقسرمشقسرمشق    شاخصشاخصشاخصشاخص    ).).).).1111((((نمودارنمودارنمودارنمودار

        نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده    ييييهاهاهاها    افتهافتهافتهافتهيييي::::ماخذماخذماخذماخذ

  

 شاخص وهرقدر محله توسعه عدم لياست،دل بزرگتر ها محله گريد به نسبت آنها يمند بهره سرمشق شاخص كه ييها محله در

  .است محله شتريب يمند بربهره ليدل كوچكترباشد يمند بهره سرمشق

 خدمات از يبرخوردار ازلحاظ 7  هيناح پس كوچكتراست ازهمه 8,47  معادل 7 هيناح يمند بهره سرمشق شاخص اساس نيبرا

  .شد شناخته هيناح نيمحرومتر عنوان به 10,46يمند بهره سرمشق شاخص با2 هيناح.مندتراست بهره همه از يشهر

 .شد داده شينما 2نمودارو3جدول  شدودر محاسبه ها محله يمند بهره شاخص،درجه نيهم يبرمبنا
        

        خرم آبادخرم آبادخرم آبادخرم آباد    شهرشهرشهرشهر    گانهگانهگانهگانه    23232323درجه بهرمندي نواحي درجه بهرمندي نواحي درجه بهرمندي نواحي درجه بهرمندي نواحي     ).).).).3333جدول(جدول(جدول(جدول(

  درجه بهره مندي Fi ناحيه

 0.97 1ناحيه 

 0.97 2ناحيه

 0.89 3ناحيه

 0.93 4ناحيه

 0.90 5ناحيه

 0.93 6ناحيه 

 0.79 7ناحيه 

 0.84 8ناحيه 

 0.94 9ناحيه 

 0.94 10ناحيه 

 0.94 11ناحيه 



 

 0.94 12ناحيه 

 0.91 13ناحيه 

 0.88 14ناحيه 

 0.91 15ناحيه 

 0.92 16ناحيه 

 0.85 17ناحيه 

 0.83 18ناحيه 

 0.92 19ناحيه 

 0.89 20ناحيه 

 0.85 21ناحيه 

 0.96 22 ناحيه

 0.89 23ناحيه 
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        خرم آبادخرم آبادخرم آبادخرم آباد    شهرشهرشهرشهر    گانهگانهگانهگانه    23232323درجه بهرمندي نواحي درجه بهرمندي نواحي درجه بهرمندي نواحي درجه بهرمندي نواحي ). ). ). ). 2222((((نمودارنمودارنمودارنمودار

        ماخذ:يافته هاي نگارندهماخذ:يافته هاي نگارندهماخذ:يافته هاي نگارندهماخذ:يافته هاي نگارنده

نواحيي كه درجه بهرمندي آنهابه صفر نزديكتراست بهره مندتر و ناحيه هايي كه درجه بهرمندي آنهابه يك نزديكتراست ازلحاظ 

درجه  با 7ناحيه است شده داده نشان 2 شماره  نموداردر كه طور خدمات شهري درمرحله پايين تري هستند.همانبهره مندي 

  رتبه اخربهره مندي رادارند. 97/0ييافتگ با درجه توسعه 2و1رتبه اول ونواحي  79/0يافتگي  توسعه

  

  

Fi( 0.00)درجه بھره مندی

0.50

1.00

Fi( درجه

; )بھره مندی
٠٫٨٩

A
x

is
 T

it
le

Fi( درجه بھره مندی(



 

  

  

  

  

  

  خرم آباد شهر گانه 23نواحي  مندي بهره رتبه 4:جدول

 بهره مندي مناطقرتبه  ناحيه
 22 1ناحيه 

 23 2ناحيه

 8 3ناحيه

 16 4ناحيه

 10 5ناحيه

 15 6ناحيه 

 1 7ناحيه 

 3 8ناحيه 

 19 9ناحيه 

 18 10ناحيه 

 17 11ناحيه 

 20 12ناحيه 

 11 13ناحيه 

 6 14ناحيه 

 12 15ناحيه 

 14 16ناحيه 

 5 17ناحيه 

 2 18ناحيه 

 13 19ناحيه 

 7 20ناحيه 

 4 21ناحيه 

 21 22ناحيه 

 9 23ناحيه 



 

  ماخذ: يافته هاي نگارندگان

        

  

  خرم آباد شهر گانه 23نواحي  مندي بهره رتبه ).3(نمودار

  ماخذ:يافته هاي نگارنده

  رادرسه دسته اصلي تقسيم مي شود: نواحي به گرو ه بندي نشانداده شده  باتوجه

  محله هاي فرابهره مند.

  بهره مند.محله هاي ميان 

 محله هاي فروبهره مند.
  

  قرارداردكه اين گرو ه شامل هيچ محله هاي نيست. 59/0تا4/0درگروه فرابهره مند درجه بهره مندي مابين

  است. 7قرارداردكه اين گرو ه شامل ناحيه    79/0تا60/0درگروه ميان بهره مند درجه بهره مندي مابين 

  مي باشد. 7قرارداردكه اين گرو ه شامل همه نواحي غيرازناحيه  00/1تا80/0مابين درگروه فرو بهره مند درجه بهره مندي 

0

20

40

2
2

2
3

8
1

6
1

01
5

13

1
9

1
8

1
72
0

1
1

6

1
21
4

5

2

1
3

7

4

2
1

9
 رتبه بهره مندی مناطق



 

  
  گانه شهرخرم اباد 23نقشه سطح بندي برخورداري ازخدمات شهري درنواحي ). 1شكل(

        ::::گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

....  و تراكم هوا، آلودگي ترافيك، همچون را اي عديده مشكالت شهر مختلف مناطق در شهري خدمات مناسبنا توزيع عدم امروزه

 حتي يا و شود مي مختلف خدمات به دستيابي جهت ساكنان اي منطقه ميان هاي سفر افزايش باعث و داشت خواهد درپي را

 يعني عدالت دانيم مي كه طور همان. شود شهر يك مختلف مناطق ميان شهري جمعيت توزيع خوردن هم بر به منجر است ممكن

 نارضايتي افزايش و عدالت رفتن ميان از باعث آن نامناسب توزيع كه شهر، يك مختلف ساكنان ميان خدمات مناسب توزيع

 خدمات ارائه لحاظ از اباد خرم يشهر ينواح كه شد معلوم پژوهش هاي يافته اساس بر.شد خواهد خود سكونت محل از شهروندان

 خدمات از يبرخوردار لحاظ از منطقه نيا ي محله يبند درجه زيرا است نكرده عمل موفق چندان خود شهروندان به شهري

 عيدرتوز ياجتماع عدالت گرفت جهينت توان يم تينها ودر.است97/0تا79/0از راتييتغ دامنه يباشد،ودارا يم متفاوت يشهر

  .است نشده تيرعا يشهر خدمت

  

 
  

        پيشنهادات:پيشنهادات:پيشنهادات:پيشنهادات:

 شهري خدمات از برخورداري ابادازلحاظ خرم  يشهر ينواح يك هر كه نمائيم ثابت علمي روش از كه شد كوشش پژوهش اين در

 .شود شهري مسئولين و ريزان برنامه براي علمي معياري شايد تا دارند قرار اي رتبه چه در
  ازاين رو موارد زير براي اعمال درمديريت شهري پيشنهاد مي شود:



 

عملكردي، خدمات مي بايست در  - براي سنجش وضعيت عدالت توزيع خدمات در سطح شهر، به سبب پيوند فضايي -1

هاي متنوع درتوضيع اين خدمات است ومديريت  ارتباط با هم در نظر گرفته شوند كه نياز به هماهنگي بين مديريت 

 حلي در اين زمينه باشد.ه يكپارچه شهري مي تواند را
شهري بايد براساس تغييرات جمعيتي اعمال شده و شعاع خدمات رساني وكارايي تسهيالت به عنوان توزيع خدمات  -2

 عاملي تاثير گذار در سنجش عدالت مدنطر باشد.
 مكان گزيني فضاهايي كه به رفع نابرابري هاي فضايي و نيز نابرابري هاي اجتماعي ناشي ازآن كمك نمايند. -3
 واولويت دهي به رفع نيازهاي افراد ساكن در مناطق محروم لزوم بازنگري در طرح تفصيلي شهر -4
بهره گيري ازسامانه نوين اطالعاتي و مديريتي مانند سامانه اطالعات جغرافيايي به منظور مديريت مطلوبتر شهر  -5

  وآگاهي ازميزان كمبودها ونيازها
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