
 

 

 

 

 

 شهر یزد گانه فضایی نواحی هشتهای اجتماعی و  بررسی میزان انطباق نابرابری
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 چکیده

های اجتماعی و فضایی موجود در مناطق و نواحی مختلف شهر یزد و  تحقیق حاضر به بررسی نابرابری

های الزم از طریق  تحلیلی است و داده -وش تحقیق توصیفیپردازد. ر چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر می

بندی مناطق و نواحی شهر یزد از لحاظ توسعه اجتماعی با استفاده از  ای گردآوری شد. رتبه روش کتابخانه

در رده آخر جای  1-2و ناحیه  2در رتبه اول و منطقه  2-3و ناحیه  3روش تاپسیس نشان داد که منطقه 

بیانگر این  ANOVAه میانگین قیمت زمین در نواحی مختلف شهر یزد با استفاده از آزمون اند. مقایس گرفته

باالترین ارزش و  2-3نکته است که میان نواحی مختلف شهر از این نظر تفاوت وجود دارد بطوریکه ناحیه 

ماعی نواحی و اند. آزمون همبستگی بین میزان توسعه اجت کمترین ارزش را به خود اختصاص داده 1-1ناحیه 

ارزش زمین در آنها که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد نشانگر رابطه معنادار و مثبت بین این 

یافتگی اجتماعی در نواحی  باشد. لذا ما شاهد افزایش ارزش زمین به موازات افزایش توسعه دو متغیر می

 باشیم. یمختلف شهر یزد و عدم وجود عدالت فضایی در این شهر م

 

 نابرابری اجتماعی، نابرابری فضایی، شهر اسالمی، شهر یزد های كلیدی: واژه
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 مقدمه

 حبوزه  در شبهروندی  مناسببات  بر حاکم انسانی و الهی بنیادین اصول ترین شاخص از یکی بتوان شاید

 و لتعبدا  دینبی   اندیشبه  در(. 131 :1331احمدونبد  و سبنایی ) دانسبت  عبدالت  اصل را اجتماعی تعامالت

 آن ببه  تبا  خواهبد   می انسان از عدل، و قسط میزانهای وضع با و است خداوند  عمده صفات از یکی دادگری

 نخسبت   وهلبه  در اسبالم . کنبد  رفتبار  دادگرانه معیارهای براساس و نکند تجاوز و تعدی آن از و باشد ملزم

 دیگبران  و خداونبد  و خبود  حقبو   میبان  و کند رفتار عدالت به خویشتن نفس با که خواند می فرا را انسان

 (.11 :1331خسروی) کند ایجاد را الزم هماهنگی و تعادل

 جامعبه،  حرکت برروند آن تأثیرگذاری و اجتماعی روابط در آن فراگیری و گستره عدالت، ذاتی اهمیت

 ببدیل  ببی  اصبل  ببه  را عبدالت  اصل که است مواردی مهمترین از سازی پویایی و آوری نشاط امیدآفرینی،

 در حرکبت  عبدالت،  اصبل . است ساخته تبدیل دورانها تمامی در انسان گریزناپذیر آرمان و انسانی تعامالت

 فرد تعامالت و انفعاالت فعل ستدها، و داد تمامی که است اصلی جامعه، در عدالت گسترش و ایجاد سمت

 تصبمیم  در عبدالت  اصبل  کبابرد  گسبتردگی .گیبرد  جهت سمت بدان و شود زده محک آن با باید اجتماع و

 و وضع مسئولیتها، سلب و واگذاری قوانین اجرا و اعمال مصوبات، و قوانین وضع و ها گیری تصمیم سازی،

 از اعبم  شبهری  خبدمات  انبواع  ارائبه  درآمبدها،  تخصیص و امکانات توزیع ها، تشویق و عوارض،تنبیه اخذ

 مناسببات  در گبذار  ارزش و حاکم اصول نمهمتری از و بوده پردامنه و واضح درمانی، و بهداشتی و تفریحی

 (.131 :1331احمدوند و سنایی) باشد می شهری

 مهمتبرین  از یکبی  آنبان  تعبامالت  و شبهری  نظبام  ببر  حاکم مناسبات اجتماعی، مناسبات بودن عادالنه

 شهرها دوام و پویایی دیرپایی، شهرها، صیانت موجب که آید می شمار به مطلوب شهراسالمی های شاخص

 اسبالمی  جامعبه  یبک  عنبوان  به ما جامعه  در مولفه این بررسی اما(. 311 :1331راد سنایی و عماد) رددگ می

 و اسبتاندارد  زیبر  هبای  سکونتگاه پیدایش و اقتصادی -اجتماعی فاحش های تفاوت دلیل به که دهد می نشان

 (،11: 1331انهمکبار نبااد و   )حباتمی  اسبت  شبده  تشدید شهرها فضایی های تفاوت نشینی، خوش گسترش

 شهری مناطق ساکنان سایر مقابل در و بوده آسایش و رفاه در محالت از محدودی تعداد شهرها در بطوریکه

 (.11: 1331همکاران و روستایی) نیستند برخودار قبولی قابل آسایش و رفاه از

 فقبر  تمرکبز  ببه  نیسبت،  اجتمباعی  هبای  گبروه  سایر جاذب که هایی مکان در درآمد کم اقشار سکونت

 اسبت  گردیبده  منجبر  اجتمباعی  هبای  گبروه  سبایر  از درآمبد  کم طبقه گزینی جدایی به فرایند این و انجامیده 

 که ای گونه به گشته اجتماعی نابرابری به منجر اقتصادی نابرابری بنابراین(. 11: 1331همکاران و نااد حاتمی)

 ( (Deverteuil 9002: 344.باشند می محروم اجتماعی رفاه اولیه اصول به دسترسی از مردم از گروهی



 

 

های اجتماعی در شهر، لزوم توجه  به منظور جلوگیری از روند روز افزون دو قطبی شدن مناطق و گروه

 ریزی شهری را به اهمیت اجرای عدالت اجتماعی در قالب عدالت فضایی حتمی کبرده اسبت   محققان برنامه

های ساکنان محروم و کمتبر برخبوردار و لحباظ نکبردن     زیرا عدم پاسخگویی به نیاز( 31: 1333)مرصوصی

های اجتماعی از جمله جرم، جنایت، فقبر، فسباد، امبراض     گیری آسیب باعث شکل "اصل عدالت اجتماعی"

شهر اسالمی مطلوب فاصله خواهد گرفت. در  (  و از93: 1333)رستمی و شاعلیشهری و غیره خواهد شد 

های اجتماعی و فضایی در مناطق  د یا عدم وجود رابطه میان نابرابریبه بررسی وجو این راستا تحقیق حاضر

 پردازد. و نواحی شهر یزد می

 

 مبانی نظری-2

های انسان بوده است و به لحاظ نظری نیز از  ها و از واالترین آرمان دغدغهعدالت همیشه از مهمترین 

عدالت از منظرهای  (. مفهوم32: 1333شود )لشکری مباحث مهم علوم اجتماعی و اقتصادی محسوب می

مختلف قابل بررسی است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی و عدالت 

در جغرافیای انسانی و  (.192: 1331)وارثی و همکارانمحیطی نیز متاثر از چند بعدی بودن این مفهوم است 

اجتماعی داده شد و جغرافیای انسانی تنها در راه  جغرافیای شهری، نقش اول به عدالت اجتماعی و رفاه

: 1331همکاران)وارثی و بهبود بخشیدن به محیط زندگی انسان و تامین رفاه اجتماعی او اعتبار علمی یافت 

193.) 

از طرفی بخش مهمی از علم بدیع توسعه پایدار بر اهمیت برابری اجتماعی یا عدالت اجتماعی تاکید 

کنند که در واقع تمامی تعابیر پایداری بر اصل برابری داللت  ( استدالل می1339) 1ایوانزو  9دارد. آگیی من 

یکی از مباحث بسیار مهم در مکتب « عدالت اجتماعی»از طرفی دیگر  موضوع  .:Burton2111) 1)دارند 

عدل توسط مردم  ای که خداوند متعال هدف از بعثت انبیاء را اقامه قسط و باشد، بگونه انسان ساز اسالم می

 (.111: 1331)مرصوصینماید  بیان می

شود و جغرافیای  ، مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیایی می1311از اواخر دهه 

های  دهد. مسائلی نظیر رفاه اجتماعی، نابرابری ها تحت تاثیر قرار می رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتب

نشینی که  گرایی، جرم و جنایت، انتظار عمر، اصالت زن و آلونک راض، ناادپرستی، قومشدید، فقر، شیوع ام

گیرد و هر یک از این  تا آن زمان در جغرافیا فراموش گشته بود به سرعت مورد توجه جغرافیدانان قرار می
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م اخالقی، به بعد، نظام ارزشی و نظا 1311یابد. بدینسان از دهه  موضوعات، جغرافیای خاص خود را می

 (.191: 1331کشاند )شکوئی،  ای می تفکرات جغرافیایی را به مسیرهای تازه

ای  های تازه ( مسیر1313با عنوان عدالت اجتماعی و شهر ) -جغرافیدان معروف انگلیسی -اثر دیوید هاروی

اعی در جامعه عدالت اجتم کند و جغرافیای شهری را بیش از پیش به استفاده از در مطالعات شهری ایجاد می

(. هاروی در ارتباط با تعریف عدالت و عدالت اجتماعی چنین 13، 1331سازد )شکوئی،  شهری نزدیک می

ای از اصول( در نظر گرفت که برای حل و  توان به عنوان اصل )یا مجموعه عدالت را اساسا می»آورد:  می

، کاربرد خاص این اصول برای فایق فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است. عدالت اجتماعی نیز در واقع

: 1333باشد )طبیبیان و دیگران،  آمدن بر تعارضاتی که الزمه همکاری اجتماعی برای ترقی افراد است می

119.) 

ای باشد که نیازهای جمعیت شهری را پاسخگو  از نظر هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه

خاص ناشی از محیط اجتماعی و فیزیکی موثر واقع شود و  ابع اضافی در رفع مشکالتنباشد، تخصیص م

ترین  ساز و کارها )نهادی، سازمانی، سیاسی و اقتصادی( به طریقی باشد که دورنمای زندگی در محروم

(. از نظر وی مفهوم عدالت اجتماعی در نهایت 113-121، 1311مناطق تا حد امکان بهتر شود )هاروی، 

 (.193، 1331)وارثی و دیگران، « ریق عادالنهتوزیع عادالنه از ط»یعنی 

شود که دیدگاه  هاروی با مطالعه موارد عینی به خصوص در ایاالت متحده، بیش از پیش معتقد می

صرفا فیزیکی معماران و شهرسازان و طراحان شهری برای شناخت مسائل شهری، ناکافی است. بر همین 

ان و اقتصاددانان بدون طرح مسائل مربوط به فضا نیز شناس منوال، طرح مسائل اجتماعی توسط جامعه

تواند پاسخگوی شناخت و ارائه برنامه برای شهر باشد. هاروی معتقد است نحوه نگرش فیزیکی  نمی

شناسان دو نحوه نگرش به موضوعی واحدند که هیچ یک به تنهایی  طراحان شهری و نگرش اجتماعی جامعه

های فضایی و اجتماعی هر دو در ارتباطی   د. به عبارت دیگر واقعیتآین از عهده شناخت مسائل بر نمی

دهنده و مشروط کننده از دو سوی  بایست عوامل شکل یابند. برای هدایت این تحقق می متقابل تحقق می

مورد شناسایی و استفاده قرار گیرند و کوشش شود زبان مشترکی میان این دو نگرش بوجود آید )هاروی، 

1311 :xiv.) 

وزیری  در امریکا، در دوره ریاست جمهوری ریگان و بوش و در بریتانیا در دوره نخست 1331از دهه 

شود. از این تاریخ به بعد، جغرافیدانان آمریکا  های درآمد ظاهر می مارگارت تاچر، نابرابری ژرف میان گروه

های  جغرافیایی را با نگرش تفاوت به شرایط زندگی انسان، فضای و بریتانیا، به جای نگرش خنثی و بی

کنند: در  کنند. متفکران عصر ما در این مورد چنین اظهار نظر می خواهانه و انسانی بررسی می اخالقی، عدالت

های عظیم در قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و تجاوز به منابع اقتصادی  مان، به نابرابری پیرامون جامعه



 

 

هاست که در یک فرایند به اعاده  آشکار در کاهش این نابرابری کنیم. عدالت اجتماعی کیفیت برخورد می

ای شدن، نبود قدرت در گروهی از مردمان، امپریالیسم فرهنگی و  کشی، حاشیه ها بینجامد. بهره نابرابری

گیرد )حاتمی نااد و  عدالتی است که بیشتر در برابر عدالت اجتماعی قرار می کاربرد خشونت، پنج ویاگی بی

 (.31: 1331 راستی،

آنچه که در این مقاله بیشتر مورد تاکید است، بیان عدالت از وجه فضایی است بطوریکه وجود یا عدم 

نماید. در این زمینه فرض بر این  وجود رابطه بین نابرابری اجتماعی و نابرابری اقتصادی را بررسی می

و نواحی مختلف شهر یزد رابطه معنادار گذاریم که بین نابرابری اجتماعی و نابرابری اقتصادی مناطق  می

 وجود دارد.
 
 مواد و روشها-3

شهر یزد از لحاظ جغرافیایی در محدوده ایران مرکزی در ناحیه بیابانی و نیمه بیابانی واقع شده است. 

های  این شهر طی چند دهه اخیر به سوی صنعتی شدن رشد شتابان داشته است. به طوری که برابر بررسی

در بخش کشاورزی و  321درصد جمعیت نیروی انسانی در بخش صنعت و  9223ه بیش از صورت گرفت

. یزد به علت دارا بودن (131: 1331نیا و موسوی،  )حکمتدرصد در بخش خدمات اشتغال دارند  19حدود 

شود  ترین شهر استان یزد محسوب می های شغلی، رفاهی، تمرکز اداری و نظایر اینها پرجمعیت جاذبه

است )اسمعیل پور و همکاران  شهر شده ریکه جمعیت این شهر حدود هشت برابر جمعیت دومین بطو

 1 شکل  (.91: 1333مهر )صبائیمحله است  91ناحیه شهری و  3منطقه شهری،  3 (. این شهر شامل1331

 دهد. تقسیمات کالبدی شهر یزد را نشان می

 -توصیفی»ساس ماهیت و روش نیز از نوع این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی است. بر ا

روش اصلی و عمده باشد.  ی، از نوع مطالعه موردی میاست که در بین انواع تحقیقات توصیف« تحلیلی

های آماری و  ها و گزارش ای و با مراجعه به کتابخانه آوری اطالعات در این تحقیق، روش کتابخانه جمع

ررسی نابرابری اجتماعی مناطق و شهرها با استفاده از روش تاپسیس باشد. ب های مربوطه می مطالعاتی سازمان

برابری یا عدم برابری فضایی نیز با استفاده از میانگین قیمت زمین صورت گرفت.  1و شاخص های جدول 

برابری میانگین  مورد ارزیابی واقع شد. ANOVA با استفاده از آزموندر مناطق و نواحی مختلف شهر و 

ر مناطق و نواحی مختلف شهر و آزمون همبستگی پیرسون به منظور سنجش وجود رابطه بین قیمت زمین د

 توسعه اجتماعی و قیمت زمین استفاده گردید.

 



 

 

 

 (1331نقشه تقسیمات كالبدی شهر یزد )دستا،  -1شکل 

 
 های سنجش وضعیت اجتماعی در این پژوهش شاخص -1جدول

 شاخص ردیف شاخص ردیف شاخص ردیف
 های مسکونی مرمتی درصد ساختمان 11 بار تکفل 1 خانواربعد  1
 درصد ساختمان کم دوام 12 معکوس نرخ اشتغال 1 نسبت خانوار به واحد مسکونی 2

 3 درصد بیسوادی کل 3
تراکم جمعیت در  

 واحد مسکونی
 درصد مسکن کم دوام 13

 بیهای تخری درصد ساختمان 19 مسکن درصدکمبود 3 درصد بیسوادی زنان 9

 11 درصد بیسوادی مردان 1
های  درصد ساختمان
 مسکونی تخریبی

 های مرمتی درصد ساختمان 11

 

 های پژوهش یافته-4

در این پاوهش، هدف بررسی وجود رابطه بین نابرابری اجتماعی و نابرابری فضایی در مناطق و نواحی 

برخبورداری از توسبعه اجتمباعی    بندی مناطق سه گانه شهری ببه لحباظ    شهری است. بدین منظور به طبقه

تهیه گردید. سپس با اسبتفاده از روش تاپسبیس رتببه منباطق و      2پرداخته شد. ابتدا جدولی به شرح جدول 

 نواحی تعیین شد.



 

 

 
 ]11[ های مورد استفاده در تبیین وضعیت اجتماعی مناطق شهر یزد شاخص -2جدول 

 منطقه 1 2 3

 بعد خانوار 323 321 321

 نسبت خانوار به واحد مسکونی 1213 1213 1211

 درصد بیسوادی کل 321 1122 121

 درصد بیسوادی زنان 1121 1321 1229

 درصدبیسوادیمردان 1 1 9

 های تخریبی درصد ساختمان 223 123 1

 درصد ساختمان های مرمتی 2921 1121 1121

 های مسکونی تخریبی درصد ساختمان 123 923 121

 های مسکونی مرمتی دساختماندرص

 بار تکفل 1231 1292 1233

 تراکم جمعیت در واحد مسکونی 3231 3211 323

 درصد ساختمان کم دوام 123 2222 223

 درصد مسکن کم دوام 122 2229 2

 معکوس نرخ ا شتغال 1221 3291 1231

 درصد کمبود مسکن 1292 3223 3231

 
 ]11[ های مورد استفاده در تبیین وضعیت اجتماعی نواحی شهر یزد شاخص -3جدول 

 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-9 3-1 3-2 
 321 323 321 323 321 321 323 321 بعد خانوار

 1 1 1211 1212 1212 1211 1213 1219 نسبت خانوار به واحد مسکونی
 223 129 322 323 123 1321 121 1123 درصد بیسوادی کل 
 921 3 1121 1223 322 1121 322 1921 درصد بیسوادی زنان 
 1 1 1 1 1 11 9 3 درصد بیسوادی مردان

 121 121 1 922 223 121 122 1 های تخریبی درصد ساختمان
 1 19 323 21 2323 223 3122 1223 درصد ساختمان های مرمتی

 121 129 9 923 229 123 121 321 های مسکونی تخریبی درصد ساختمان
 121 1121 323 1329 3121 329 3323 1121 های مسکونی مرمتی درصد ساختمان

 1233 1291 129 1231 1233 1291 1233 1299 بار تکفل 

 321 3231 3211 3231 3211 3231 9213 3239 تراکم جمعیت در  واحد مسکونی

 



 

 

 ]11[ ی شهر یزدهای مورد استفاده در تبیین وضعیت اجتماعی نواح شاخص -3جدول ادامه 

 1-1 1-2 2-1 2-2 2-3 2-9 3-1 3-2 

 121 122 1129 1122 121 31 121 1221 درصد ساختمان کم دوام

 121 1 1129 1321 329 3323 121 1323 درصد مسکن کم دوام

 2231 2213 2211 2212 2223 1232 2223 1231 معکوس نرخ اشتغال 

 1231 2231 1239 1219 2221 1213 3211 3213 درصدکمبودمسکن

 

نشان داده شده گویبای ایبن مطلبب اسبت کبه  ببر اسباس روش         9بندی که در جدول  نتیجه این رتبه

ببدترین   2، از وضعیت بهتری نسبت به مناطق دیگری شبهری برخبوردار اسبت و منطقبه     3تاپسیس، منطقه 

گردیبد. بررسبی امتیبازات     وضعیت را در این زمینه داراست. ضریب تغییرات امتیاز مناطق شهر نیز محاسببه 

باشبد.   در روش تاپسیس چشبمگیر مبی   3و منطقه  2دهد که تفاوت امتیازات منطقه  نشان می گانه سه مناطق

هبای   بنابراین بر اساس این روش اختالف زیادی بین مناطق شهر یزد از نظر میزان برخبورداری از شباخص  

 اجتماعی وجود دارد.

 
  عیت اجتماعی مناطق شهر یزدامتیاز و رتبه نهایی وض -4جدول 

 روش تاپسیس 

 رتبه امتیاز منطقه

1 1219 2 

2 1213 3 

3 1231 1 

 R 1231))ضریب تغییرات 

 )محاسبات نگارندگان(

 

های اجتماعی با استفاده از روش تاپسیس  میزان برخورداری نواحی هشت گانه شهر یزد از نظر شاخص

به  1-2به عنوان برخوردارترین و ناحیه  2-3این اساس، ناحیه  است. بر آورده شده 2و شکل  1جدول در 

از لحاظ برخورداری، رتبه های دوم و سوم را  2-1و  1-3نواحی اند.  ترین ناحیه مشخص شده عنوان محروم

بررسی ضریب تغییرات . در رده یکی مانده به آخر جای گرفته است 9-2به خود اختصاص داده اند و ناحیه 

قابل دهد که بر اساس روش تاپسیس نواحی هشت گانه از لحاظ توسعه اجتماعی تفاوت  هم نشان می

  .نسبت به یکدیگر دارند توجهی

 



 

 

 
 امتیاز و رتبه نهایی وضعیت اجتماعی مناطق شهر یزد -5جدول 

 روش تاپسیس  
 رتبه  امتیاز ناحیه
1-1 1211 121 
1-2 1213 3 
2-1 1221 3 
2-2 1213 9 
2-3 1211 121 
2-9 1211 1 
3-1 1233 2 
3-2 1231 1 
 R 1211))ضریب تغییرات 

 )محاسبات نگارندگان(
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 )ماخذ: نگارندگان( نقشه رتبه نواحی شهر یزد از لحاظ توسعه اجتماعی  -2شکل 

 

نقطه مختلف شهر یزد به صورت تصادفی  29های فضایی، قیمت زمین در  به منظور بررسی نابرابری

نقطه برگزیده شد و قیمت زمین در این نقاط با استفاده از  3آوری گردید، بدین صورت که از هر ناحیه  جمع

مشخص گردید. برای بررسی اینکه آیا  1331دفترچه ارزش معامالتی امالک شهرستان یزد و حومه در سال 

یا خیر، با استفاده از  بین قیمت زمین در مناطق و نیز در نواحی مختلف شهر تفاوت معناداری وجود دارد

نتایج حاصل از این آزمون را نشان  1استفاده گردید. جدول   ANOVAاطالعات حاصل از نمونه از آزمون 



 

 

، تفاوت قیمت زمین در مناطق سه گانه شهر یزد  معنادار نبوده اما این P-VALUEدهد. با توجه به میزان  می

 ابی شده است. تفاوت قیمت میان نواحی مختلف آن معنادار ارزی

 
  برابری قیمت زمین در مناطق و نواحی شهر یزد()ANOVA  نتایج آزمون   -1جدول 

 p-value 

 12211 منطقه
 12111 ناحیه

 )محاسبات نگارندگان(

 

قابل مشاهده است نشان  3و شکل  1 لبررسی میانگین قیمت زمین در نواحی مختلف شهر که در جدو

تعلق دارد. دامنه  1-1است و کمترین میزان آن به ناحیه  2-3ن متعلق به ناحیه دهد که بیشترین قیمت زمی می

 باشد که میزان چشمگیری است. می 11تغییرات متوسط قیمت زمین برابر با 
 

 ]3[ هزار ریال(میانگین قیمت زمین در نواحی و مناطق شهر یزد ) -7جدول 

 میانگین قیمت زمین ناحیه میانگین قیمت زمین ناحیه
1-1 3233 3-2 21233 
 11 دامنه تغیرات 11211 1-2
 میانگین قیمت زمین منطقه 1 2-1
2-2 3211 1 3211 
2-3 11211 2 12211 
2-9 11211 3 11221 
 121 دامنه تغییرات 11211 3-1

  

 

 

 

  

 

 

 

 )ماخذ: نگارندگان( نقشه ارزش زمین در نواحی مختلف شهر یزد -3شکل 



 

 

پردازیم که آیا توسعه اجتماعی مناطق و  بی فرضیه تحقیق به بررسی این موضوع میدر نهایت برای ارزیا

 3نواحی ارتباطی با قیمت زمین در آنها دارد یا خیر. بدین منظور با توجه به اطالعات گردآوری شده جدول 

 حاصل گردید.

 
 قیمت زمین و امتیاز مناطق و نواحی شهر یزد از لحاظ توسعه اجتماعی -8جدول 

 
 منطقه

امتیاز منطقه  نمونه ناحیه
 )تاپسیس(

 امتیاز ناحیه رتبه منطقه
 )تاپسیس(

 قیمت زمین رتبه ناحیه

1 

1-1 
1 1219 2 1211 121 1311 
2 1219 2 1211 121 1311 
3 1219 2 1211 121 321 

1-2 
1 1219 2 1213 3 2211 
2 1219 2 1213 3 3111 
3 1219 2 1213 3 1111 

2 

2-1 
1 1213 3 1221 3 1111 
2 1213 3 1221 3 1911 
3 1213 3 1221 3 1111 

2-2 
1 1213 3 1213 9 1111 
2 1213 3 1213 9 1111 
3 1213 3 1213 9 1111 

2-3 
1 1213 3 1211 121 3311 
2 1213 3 1211 121 9111 
3 1213 3 1211 121 9111 

2-9 
1 1213 3 1211 1 2111 
2 1213 3 1211 1 9111 
3 1213 3 1211 1 9111 

3 

3-1 
1 1231 1 1233 2 2111 
2 1231 1 1233 2 1311 
3 1231 1 1233 2 2211 

3-2 
1 1231 1 1231 1 3311 
2 1231 1 1231 1 11111 
3 1231 1 1231 1 11111 

 )محاسبات نگارندگان(

 

امتیاز توسعه اجتماعی مناطق سه گانه شهر یزد و میانگین قیمت با استفاده از اطالعات این جدول، بین 

زمین در این مناطق با استفاده از نمونه آزمون همبستگی انجام شد. به عالوه، این آزمون میان میانگین قیمت 

گانه شهری و توسعه اجتماعی این نواحی نیز صورت گرفت. نتایج حاصل از این  زمین در نواحی هشت

 خالصه شده است. 3جدول  ها در آزمون

 



 

 

 آزمون ضریب همبستگی بین توسعه اجتماعی مناطق و نواحی شهر یزد و میانگین قیمت زمین -3جدول 
 p-value ضریب همبستگی پیرسن متغیرها 

 12231 12223 توسعه اجتماعی و قیمت زمین منطقه
 12121 12911 توسعه اجتماعی و قیمت زمین ناحیه

 ()محاسبات نگارندگان

 

با توجه به اطالعات مندرج در جدول، بین توسعه اجتماعی منطقه و قیمت زمین رابطه معناداری وجود 

کند. بدین معنی که بین توسعه اجتماعی و قیمت زمین  ندارد اما در مورد ناحیه عکس این حالت صد  می

دار پراکنش آنها، این نتیجه با توجه به عالمت ضریب همبستگی بین این دو و نمو رابطه معنادار وجود دارد.

باشد بطوریکه  شود که رابطه همبستگی بین توسعه اجتماعی و قیمت زمین در شهر یزد مثبت می حاصل می

 (.9دهد )شکل با باال رفتن میزان توسعه اجتماعی در نواحی، قیمت زمین نیز از خود افزایش نشان می

 
 

 
 
 
 
 
 

 )ماخذ: نگارندگان( ز توسعه اجتماعینمودار پراكنش قیمت زمین و امتیا -4شکل 

 

 گبردد. ایبن ببدان معناسبت کبه ببین       بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده، فرضیه تحقیق تایید مبی 

های فضایی رابطه معنادار وجود دارد بطوریکبه آن دسبته از نبواحی کبه از      های اجتماعی و نابرابری نابرابری

باشند. به عبارت دیگبر، قیمبت    د، دارای ارزش زمین باالتری نیز میتوسعه اجتماعی باالتری برخوردار هستن

 تری دارند، کمتر از نواحی با توسعه اجتماعی باالتر است. زمین در نواحی که توسعه اجتماعی پایین

 

 گیری نتیجه -5

 یکبی از مهمتبرین   آنبان  تعبامالت  و شبهری  برنظبام  حباکم  اجتماعی، مناسببات  بودن مناسبات عادالنه

دوام شهرها  و دیرپایی، پویایی شهرها، صیانت آید که موجب شمارمی به مطلوب اسالمی شهر های شاخص

ببه دلیبل    دهبد کبه   اما بررسی این مولفه در  جامعه ما به عنبوان یبک جامعبه اسبالمی نشبان مبی       .گردد می



 

 

نشبینی،   های زیبر اسبتاندارد و گسبترش خبوش     اقتصادی و پیدایش سکونتگاه -های فاحش اجتماعی تفاوت

 .های فضایی شهرها تشدید شده است تفاوت

دهد که منباطق و نبواحی شبهر یبزد از      شهر یزد نیز از این قاعده مستثنی نیست. نتایج تحقیق نشان می

یافتگی اجتماعی نابرابر بوده و نیز شاهد ارزش متفاوت زمین در این نبواحی و در نتیجبه عبدم     لحاظ توسعه

م. در این بین بررسی ارتباط بین توسعه اجتماعی نبواحی و ارزش زمبین در   های فضایی در شهر هستی تعادل

یافتگی اجتماعی، ارزش زمین نیبز در آنهبا     این نقاط روشن ساخت که با افزایش رتبه نواحی از لحاظ توسعه

با توجبه  باشد. به عالوه  کند که بیانگر رابطه معنادار و همبستگی مثبت میان این دو مقوله می افزایش پیدا می

به زیاد بودن فاصله تغییرات در زمینه توسعه اجتماعی و نیز ارزش زمین در مناطق و نواحی مختلف شهر ما 

ببرد. ایبن    باشیم که شهر را به سمت دو قطبی  شدن پبیش مبی   گزینی اجتماعی در شهر یزد می شاهد جدایی

ریت در سطح ملی و محلی و ... نشبات  ها، ضعف مدی ریزی تواند از عواملی مانند ضعف در برنامه مساله می

 گرفته باشد.

های دولتی در مناطق خباص ببر افبزایش فقبر شبهری در نبواحی دیگبر         گذاری به عنوان نمونه سرمایه

یبابی فضبایی و الگبوی     باشد که پیامد آن به وجود آمدن فقر و تضاد طبقاتی است. لذا سبازمان  گذار می تاثیر

د به نحوی باشد که ساختار اکولوژیکی انسانی و طبیعبی شبهر را ببر هبم     ها در سطح شهر بای گذاری سرمایه

نزند و این امر مستلزم یافتن روشی عادالنه برای تعیین و سنجش نیاز است. در این راسبتا پیشبنهادات ذیبل    

 گردد: ارائه می

 های محروم در جهت کاستن از تضادها حمایت از هویت و فعالیت گروه -

 زیع و توجه به نیاز در تخصیص امکانات به شهروندان.توجه به کمبود برای تو -



 

 

 مراجع -1

(، سنجش میزان برخورداری نواحی مختلف شهر 1331پور، نجما، سمانه ایرجی و فرزانه دستا، ) اسمعیل .1

های عمومی با استفاده از روش تاکسونومی عددی، چهارمین همایش برنامه ریزی و  یزد از خدمات کتابخانه

 شهد مدیریت شهری م

ای( بررسی و  عدالت اجتماعی و عدالت فضایی )منطقه(، 1331) نااد، حسین و عمران راستی، حاتمی .2

 211-213، شماره صادیتاق -د هاروی، مجله سیاسییویمقایسه نظریات جان رالز و د

 (، تحلیل نابرابری اجتماعی در1331اهلل فرهودی و مرتضی محمدپور جابری، ) نااد، حسین، رحمت حاتمی .3

های جغرافیای انسانی،  های خدمات شهری مورد مطالعه: شهر اسفراین، پاوهش برخورداری از کاربری

 11شماره 

(، سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از 1331نیا، حسن و میرنجف موسوی، ) حکمت .9

 3عملکرد شهرداری مطالعه موردی: شهر یزد، جغرافیا و توسعه، شماره 

 (، ویاگی های شهر اسالمی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران1331المرضا، )خسروی، غ .1

(، تحلیل فرم فضایی توسعه فیزیکی شهر یزد، دانشگاه پیام نور رضوانشهر صدو ، 1331دستا، فرزانه، ) .1

 پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

وزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه، چشم انداز (، تحلیل ت1333رستمی، مسلم و جعفر شاعلی، ) .1

 3جغرافیایی، شماره 

(، الگوی تطبیقی گسترش 1331روستایی، شهریور، محسن احد نااد، اکبر اصغری زمانی و علیرضا زنگنه، ) .3

 ای، شماره دوازدهم  های شهری و منطقه ، مطالعات و پاوهش1311-1331فقر در شهر کرمانشاه در دوره 

 (،  ارزش معامالتی امالک شهرستان یزد و حومه1331ن امور مالیاتی کشور، )سازما .3

(، برخی از اصول حاکم بر مناسبات شهری و شهروندی در 1331سنایی، عباسعلی و زینب احمدوند، ) .11

 متون اسالمی، مجموعه  مقاالت نخستین همایش آرمان شهر اسالمی

ه کالبدی شهر یزد، دانشگاه پیام نور رضوانشهر صدو ، (، نقش اقلیم در توسع1333مهر، مهدیه، ) صبائی .11

 نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری پایان

ارزیابی عدالت اجتماعی در طرح منظر (، 1333)طبیبیان، منوچهر، محمد صالح شکوهی و پارسا ارباب،  .12

 1، شماره شهرداری تهران، آرمانشهر 11شهری محله خوب بخت منطقه 

 12(، حق، عدالت و جامعه، جستارهای اقتصادی، شماره 1333ی، علیرضا، )لشکر .13

(، تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران )مطالعه موردی شهرداری 1333مرصوصی، نفیسه، ) .19

 11ها، شماره  تهران(، شهرداری

 11یایی، شماره های عدالت اجتماعی، علوم جغراف (، تحلیلی جغرافیایی از تئوری1331مرصوصی، نفیسه، ) .11

 (،  طرح تفصیلی شهر یزد1333مهندسین مشاور آرمانشهر، ) .11



 

 

زاده،  عدالت اجتماعی و شهر، فرح حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی(، 1311)هاروی، دیوید،  .11

 تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

طبیقی توزیع خدمات عمومی (، بررسی ت1331آبادی و حسین یغفوری، ) وارثی، حمیدرضا، علی زنگی .13

 11شهری از منظر عدالت اجتماعی: زاهدان، جغرافیا و توسعه، شماره 
92- Burton, Elizabeth, )9009), The Compact City and Social Justice, A paper presented to the Housing 

Studies Association Spring Conference, Housing, Environment and Sustain ability, 91/92 April 

University of York,  

90-DeVerteuil, G, (9002), Inequality, International Encyclopedia of Human Geography, Volume 99, 

Pages 433–445 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080449104

