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 چکیده

ناابرایری  بارای شاخا تضاایی و جغرافیاایی ف محورانجام مطالعات عدالت اهداف:

 است. محله، ضرورتدر  ور تعالی انسان یک جامعة ایجاد  برایفضایی در شهرها 

هاای تارین نیاازکه به طور مستقیم باا اساسای چکترین سطح تقسیم کالبدی شهرکو

-های فضایی میپذیر از نابرابریثیرأزندگی انسان در ارتباط است، مهمترین بخش ت

تحلیا  جدا نیستخد. هدف ایان پاهوهش قاعده های شهر اصفهان از این باشد. محله

های شاهر اصافهان ای در محلهمقیاس محله دراز  دمات عمومی سطح بر وداری 

 است. 

 .است یلیو تحل یمورد_ یفیاز نوع توص تیبراساس ماهشخاسی از نظر روش روش:

 یهاااطلاعاات از روش یآورگردبه مخظور . باشدیم یبراساس هدف از نوع کاربرد

 یاطلاعاات ایوهینامه، آرشمشاهده، پرسش یهاو ابزار یدانیو م یا، کتابخانهیاسخاد

 یهااها از مادلداده  یو تحل هیاستفاده شده است. به مخظور تجز اصفهان اریدشهر

شاا ص  ییفضا ی، همبستگییآمار فضا ی(، آزمون هاHDI) یانسان ةتوسعشا ص 
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 ساتمیس طیدر محا ZONAL یهاا یاو تحل هیهمساا نیکتارینزد نیانگیموران و م

استفاده شاده  میی بر اساس مدل مفهوبی( به صورت ترکGIS) ییایاطلاعات جغراف

 .است

های عدالت فضایی با دهد که نابرابری در توزیع شا صنتیجه نشان می ها/ نتایج:یافته

های شهر اصفهان وجود دارد و ایان نقاش مهمای در ای در بین محلهعملکرد محله

. این ناابرابری فضاایی در درون داشته است ایجاد دوگانگی فضایی در شهر اصفهان

هایی با سطح بر ورداری شهر اصفهان جزیرهپهخة در  ز وجود دارد.نیشهر محلة هر 

 شک  گرفته است.با بر ورداری کم  وسیع در مقاب  سطحبالا 

 .یی، عدالت فضایعدالت اجتماع اصفهان، محله، :هاکلیدواژه

 . مقدمه8

 لهئطرح مس .8. 8

تغییار  هاایجخباه مهمتارین از ا یار قرن نیم افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشیخی در

از هم پاشیدگی نظاام و این باعث  (898، ص.  2111  8،و، چن و دونگیل ) است جهانی بوده

 از سااز ناابرابری اجتمااعی شاهروندان در بر اورداریزمیخاه وتوزیع مراکز  دماتی شاهری 

 ولای ؛اسات افزایش یافته شهرها جمعیت ای کهبه گونه .شده استها در فضای شهر دمات 

سال  ) باشاد، در شهر فراهم نمایمخاسب ایگونهبه باشد، هاآن نیازهای پاسخگوی که ی دمات

 اکولاوییکی، هاایگزیخایهاای چاون جاداییها با پدیده. در نتیجه شهر(12 ، ص.2113 2،رانا

 هاایکیفیت و عدالتیبی نوعی ،به عبارتی اند.شده روروبه غیره نابرابری و و نشیخی، فقرحاشیه

گیری سا تار فضاایی قطبای و آن شک  ةنتیجاست که  آمده وجوده در فضای شهر ب ناهمسان

 در مادیریتی هاایسیاسات اثر در شهر فضایی سا تار شدید شدن شهری است. قطبی ةدوگان

 جاذب در محایط یک توانایی عدم یا و  دمات و امکانات جذب محیط در یک به دادن امتیاز

 شاده، شهری محروم فضاهای  لق فضایی، نامطلوب یتکیف باعث افزایش  دمات و امکانات

گیاری فضااهای ناامطلوب در مقابا  کشانده و باعاث شاک  چالش به را شهری فضای تعادل

                                                 
1. Liu, Chen and Dong 

2. Sohel Rana 
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 امخیات و کااهش اضطراب احساس متعارض، عام  فضاهای این. است فضاهای مطلوب شده

اثار  در (1ص.  ،8932 ،زاده)طهماسابی کشاند.می چالش به را ساکخان شهری شخصیت و شده

شهرها باا  ،های فضایی ناکارآمدریزی و سیاستهای سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، برنامهسا تار

 نیاا ةجاینت اند.شده روبرو محیطی و زیس اقتصادی – اجتماعی تعادل عدم نامطلوبی از ةچر 

، یانساان شاهر یعخای) شاهر اسیاسه عخصر در مق نیعدم تخاسب و تعادل ب، نامطلوبة چر 

اسات کاه آن (  یو فضاا طیمحا _ یشاهر لاتیو امکانات و تسه ی دمات شهر _مخابع آن 

 اسات.آن ناامطلوب  یهاامادیبا پ یشهر یدر فضا یعدالتیو ب نابرایری نیا یریگشک  عام 

عدالت در قالب فضا همان عدالت جغرافیایی یا عدالت محیطی است کاه در پای آن اسات تاا 

های اجتماعی باه صاورت عادلاناه بارآورده و در قالب فضا در محیط انسان را ۀپیچیدهای نیاز

. عدالت در فضا )عدالت محیط، جغرافیاایی دکخها را شخاسایی های فضایی و عل  آنعدالتیبی

انساانی  ۀپیچیادآیاا نیازهاای  که کخد قضاوت تا دهدمی ارائه و عدالت فضایی( استانداردهایی

؟ تا در غیر این دشونمیهای اجتماعی براورده ب فضا در محیطوابسته به زمان و مکان، در غال

، رسایدن باه پایاداری. دکخهای فضایی ارائه صورت راهکارهای اساسی را در کاهش دوگانگی

 ایاتحلی  تعادل  ةبوسیلشهری مستلزم درك تحلیلی از وضع موجود  طیتعادل و عدالت در مح

ایگااهی در شاهر دارد کاه انساان شاهری باه محلاه ج .باشدیشهر م طیدر مح ییعدالت فضا

های زندگی انساان ترین نیازاساسی و صورت روزانه با محیط و فضای آن ارتباط مستقیم دارد

. در صورتی که این نیازهای اساسای دکخمیمین أها احتیاج دارد را تکه به صورت روزانه به آن

م  اصالی در ناابرابری فضاایی و عاد شوننهای یک شهر به صورت برابر توزیع محله ةهمدر 

بررسای ایان  ،بروز مسائ  بسیار دیگر است. بخاابراین ةزمیخناهمسانی کیفیت فضایی شهری و 

شاهر  نیازها در مقیاس محله درك درستی از فضای شهر و تعاادل در ان را نشاان  واهاد داد.

شهرنشاین، با رشد شتابان جمعیت مواجه بوده است. نار  رشاد جمعیات  11 ةدهاصفهان از 

رسانی و تغییر نیازها در طول نیم قرن گذشته هماهخگ و همگام نبوده است. نر  رشد  دمات

هایی نیز سهم کمتری از  ادمات عماومی را هایی از شهر سهم بیشتر و پهخهای که پهخهبه گونه

-بخدی فضایی در شهر اصفهان شک رسد دوگانگی و قطباند. در نتیجه به نظر میکسب کرده

انسان اسات  ةروزانبخشی از نیازهای  ۀکخخدمینأتعمومی در مقیاس محله گرفته است.  دمات
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 شاده اسات. عادم تعاادل باعاث ،که توزیع نابرابر آن در فرایخد رشد ناامتوازن شاهر اصافهان

هاای شاهر از جمله ایخکه وضعیت دسترسی باه  ادمات عماومی در محلاهالاتی ؤس ،بخابراین

هاایی در شاهر اصافهان در دسترسای باه نیازهاای چه محله و باشدمیاصفهان به چه صورتی 

در وضعیت مطلوبی قرار دارند و شاواهد دیگار  یهایوضعیت نامطلوب و چه محلهدر روزانه 

 پهوهشگران را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازند. 

 . پیشینة پژوهش و مبانی نظری2. 8

 . پیشینة تحقیق 8. 2. 8

ولای تااکخون  .زیاادی یافتاه اسات ةتوساعگذشته  ةدهدالت فضایی در طی دو موضوع ع

چراکاه  ؛انادجانبه از آن ناتوان بودهیک ارزیابی کام  و همه ئةاراریزان و پهوهشگران از برنامه

. در  صوص عدالت فضایی تاکخون (119، ص. 8333، 8خمنیک) عدالت به آسانی عملی نیست

 .(8)جدول  که به صورت مختصر شرح داده می شوند ه استمطالعات متعددی  صورت گرفت
 

 پژوهش ةپیشین-8جدول 

 8931، : نگارندگان ذمأ
 شرح سال نویسندگان

 2181 2، لی، یو و چنلی
ی ابرابری  دمات عمومی محدود و نابرابری مخطقه

 در چین با رویکرد اقتصاد سخجی فضایی
( Li, Li, Yu, & 

Bin, 2017) 

 عدالت محیطی و سلامت 2181 9کریسو  استفخز
(Stephens & 

Church, 2017) 

و  5، کلیشا 1واتسمانا

 1کلباب
2181 

 یهایو نابرابر یسبز شهر یبه فضا یدسترس

 در آلمان یطیمح

( Wüstemann, 

Kalisch, & Kolbe, 

2017) 

، وانگ، تیان و اویانگ
  1تیان

2181 
در  یشهر یاز  دمات عموم ییفضا تیمحروم
 کی یشهرمهاجرپذیری ه سرعت در حال مخاطق ب

 یشانگهاة حوم یابی: ارزنیچ

(Ouyang, Wang, 
Tian, & Tian, 

2017) 

                                                 
1. Kinman 

2. Li, Li, Yu, & Bin 

3. Stephens   & Church 

4 . Wüstemann 

5  . Kalisch 

6  . Kolbe 

7  . Ouyang 
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 8ادامه جدول 
 شرح سال نویسندگان

 2181 2و چخلو 8وایجان
تحلی  فضایی  دمات تفریحی پارك های شهری: 

 ثر بر آنؤمشخصات و عوام  م
(Weijuan & Chenlu 

, 2017) 

پور و لرستانی، یعغوب 

 شیرزادیان
2181 

کلانشهر  ی دمات شهر ییفضا عیتوز  یو تحل هیجزت

 یشهر یزیربرنامه یهامدل تهران با استفاده از

(Lorestani, 

Yaghoubpour, & 

Shirzadian, 2016) 
 (Bullard, 2015) متحده الاتیدر ا یطیمحعدالت  2185 بولارد

 2181 پریس و پیرسلا
-ری شهر وارتباط ان با برنامهعدالت زیست محیطی، پایدا

 های عمومی در شهرهای آمریکاریزی شهری و سیاست
(Pearsal & Pierceb, 

2010) 

 2113 9آلبو
 یبرالیلنلو :یشهر یجخبش عدالت اجتماع یهاچالش

 کانادای در شهرساز
(albo Greg, 2009) 

 2113 1اریک و نیکولاس
بطه با در را استیشهر، عدالت و س یاکولوی یها استیس

 یعدالت اجتماع
(swyngedouw & c 

heynen, 2009) 

 (Buzzelli, 2008) عدالت در محیط زیست شهرهای کاندا 2111 5بازل

 2115 1، هانگ و چنتسو
در  ییمحور در ارتباط با عدالت فضا یدسترس هایشا ص

 وانیشهر در شهر تا ی دمات عموم
(tsou, Hang, & 

chang, 2005) 

, تیموری ،شماعی 

 بهرامی
8935 

موردی: شهر ة حلی  فضایی جمعیت و  دمات شهری با رویکرد عدالت فضایی )مطالعت

  رم آباد(

، بمانیان، تقوایی

 پورجعفر و پور مهدی
8935 

شهر عدالت محور، مورد پهوهی:  ةمیزان سخجش عدالت فضایی در چارچوب نظری

 شهرداری تهران ةگان بیت و دومخاطق 

 یمخاطق شهر کیتهران به تفک یافتگیسطح توسعه ییفضا  یتحل 8938 شالیرفیعیان و 

 ثر بر آن در شهر تهرانؤو عوام  م یاحساس عدالت اجتماع یبررس 8931 هزار جریبی

 8931 رستمی و پورداداش
 دمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت، قابلیت  ةسخجش عدالت فضایی یکپارچ

 اسوجیشهر  ییدسترسی و کارا

 8931 خما و ذبیحیره
 ةکپارچیبا مدل  ییعدالت فضا یدر راستا یشهر یعموم لاتیتسه عیتوز  یتحل

 مشهد در یدسترس

 پایدار ةعدالت اجتماعی و نقش آن بر توسع 8913 یساجد

                                                 
1  . Weijuan   

2  . Chenlu 

3. albo Greg 

4. Eric and Nicholas 

5. Buzzelli 

6. tsou, Hang, & chang 
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عدالت با متغییرهایی چون اقتصاد، مهااجرت،  ةرابطشده محوریت بر های انجامدر پهوهش

های انسان در زندگی شاهری باه بخدی نیازدستهرك بوده است.  دمات، سیاست، توسعه و ادا

شاده اسات. توجهی کمپهوهش به آن  ةپیشیخنیاز اساسی و غیر اساسی رویکردی است که در 

نیااز روزاناه  ۀکخخادعخوان برآوردنیاز اساسی و مقیاس محله بهدر این پهوهش با مبخا قرار دادن 

 ده تحلی   واهد شد. شهئدر زندگی شهری،  دمات عمومی ارا

 . مبانی نظری2. 2. 8

 . عدالت اجتماعی و عدالت فضایی8. 2. 2. 8

دانان مفهوم عدالت اجتماعی در کمک به  یر و صلاح همگاانی، توزیاع از دیدگاه جغرافی

)شکویی, رود های اساسی مردم به کار میمخابع و رفع نیاز ةها، تخصیص عادلاندرآمد در مکان

-ای چون جانستون، کوتس و ناکس بررسی ناابرابریدانان برجستهجغرافی .(818ص.  ،8915

در جغرافیاای ناو  .(211ص.  ،8911 ،)شاکوئی انادهای فضایی را کانون جغرافیایی نو دانسته

 8خزیماارت)دانست  اقتصادی هاینابرابری سخجش به محدود توان فقط نم را عدالتیعدالت و بی

، 2111، 2اجسو) انسانی است ةجامعیک بعد اساسی و بخیادی در چراکه فضا . (98، ص. 2115

عادالت  .(2 .، ص2111، 9)دوفاوکسد شاومایعدالتی در فضا نمایان عدالت و بی و .(2 .ص

هاا و زحماات و هاا، تلااشها، توانااییمحیطی عبارت از بر ورداری برابر مردم برحسب نیاز

و این است کاه باا تماام سااکخان در  .(91 .ص، 2118، 1بوئن)ثیرشان در تولید جامعه است أت

در (. 818 .، ص8331، 5)کاانزمنکخخاد، باه طاور مسااوی رفتاار شاود هرجایی که زندگی می

شهرسازی مخظور، توزیع فضایی کالبدی عخاصر و  دمات شهری بصورت متعادل و متاوازن و 

ص.  ،8915 ،احمادپور و)شماعی شهری است  ةناحیمتخاسب با نیاز شهروندان در هر محله و 

81). 

 

 

                                                 
1. Martnez 

2. Soja 

3. Dufaux 

4. Bowen 

5. Kunzmann 
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 خدمات اساسی و سنجش عدالت فضایی ،.  نیازهای اساسی2. 2. 2. 8

ص.  ،8913 ،)هاارویاسات ه کاردعخوان مهمترین معیار عادالت معرفای هاروی نیاز را به

 .هاایی اساتهای شهری نیاز به وجود شا صبه مخظور سخجش عدالت فضایی در محله (818

ریازی و کاه تحات عخاوان  ادمات اساسای اماروزه در برناماه های اساسینیاز ،بدین مخظور

هاای اساسای تواند مبخای سخجش این مهم قارار گیارد. نیاازاند میمدیریت شهری مطرح شده

ص.  ،8911 ،)پور محمادیهای بیولوییک، اقتصادی و اجتماعی است مادی انسان مجموع نیاز

29).   

 الت اجتماعیمعیار های تحقق عد. 1. 2. 2. 8

هاای برابار، هاای اجتمااعی تاا زماانی کاه از فرصاتگرایان معتقدند که ناابرابریارکردک

هاای مشاروع شود مشروع و بهخجار است. ایان ناابرابریشایستگی و عدم زورگویی ناشی می

مکتاب ( 218، ص. 8339 ،2و ساوئفت 8گاوردون)تگی اسات. تفااوت افاراد در شایسا ةنشان

دهاد ت اجتماعی تخصیص مخابع را مورد توجه قارار مایجغرافیای سا تاری برای تحقق عدال

کخد که هاروی چخدین ملاك را در تحقق عدالت اجتماعی معرفی می .(1ص.  ،8911 ،)شکویی

در این پهوهش باا  .(818ص.  ،8913 ،)هارویباشد ها نیاز، مخفعت و استحقاق میمهمترین آن

های شهر که با اساتفاده ها در محلهآورد آنهای برمبخا قرار دادن نیازهای اساسی انسان و روش

کید قرار گرفته است. أسه معیار به مخظور برقراری عدالت مورد ت، گیریداز  دمات صورت می

 این سه معیار عبارتخد از: الف ( معیار برابری، ب ( معیار نیاز و ج( معیار شایستگی.

 پژوهششناسی . روش2

 . روش پژوهش8. 2

موردی و تحلیلی است و براساس هادف _ماهیت از نوع توصیفی  پهوهش حاضر براساس

و مطالعاات اساخادی،  ۀمشااهداز ابازار آوری اطلاعات باشد. به مخظور گرداز نوع کاربردی می

هاا از آرشایو اطلاعاات شاهرداری اصافهان آوری دادهنامه استفاده شده اسات. در گاردپرسش

                                                 
1. gordon 

2. swift 
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یلی ها و مخابع اطلاعااتی طارح جاامع و تفصاشها و سرشماری نفوس و مسکن، گزارآمارنامه

های میدانی بررسیسپس  ،. براساس اسخاد موجود اطلاعات مورد نیاز گردآوری شددشاستفاده 

ناماه و توزیاع در باین از پرساش .انجاام شادهخگام کردن اطلاعات وضاعیت موجاود هبرای ب

و . در تجزیاه ه شاده اساتها استفادشا ص نسبی استخراج وزن ةزمیخنیز در  8امر صانمتخص

هاای تحلیا  باا ابازاز آنو ترکیاب   HDIانساانیة توساعتحلی  اطلاعات از مادل شاا ص 

آن  ةلازمگیرد صورت میGIS های افزار. هر تحلی  که در محیط نرماستفاده شد  GISفضایی

ب با اهاداف ها متخاسباشد. در طراحی پایگاه دادهها متخاسب با ان تحلی  میتشکی  پایگاه داده

هاا به شاا ص یدهمخظور وزن به. شدها طراحی مفهومی پهوهش، پایگاه داده پهوهش و مدل

هاا، یکاربر یوزن نسب .استفاده شده است از وزن نسبی نیزها هیمجدد لا یارذگعلاوه بر ارزش

باه ن امتخصصاکه بر اسااس نظار  است گریکدیها نسبت به یکاربر ینسب تیاهم ۀدهخدنشان

 ،شاهر اصافهانهای محلهبه مخظور سخجش عدالت در سطح . دشنامه استخراج ورت پرسشص

 بیاترک قیاز طر  یتحل نیاستفاده شده است. ا ی(انسان ةتوسع یبیشا ص ترک) HDIاز مدل 

به مخظور اساتفاده از نتاایع علمای  ،همچخین .انجام شده است Spatial Analystی هاابزاربا 

 شود.آمار فضایی استفاده میهای از آزمون HDIاز مدل در تفسیر نتایع حاص  

ترکیبای  ۀاساتفاد کخاد،میآنچه روش این پهوهش را از دیگر پهوهش های مشابه شا ص 

هاای فضاایی گام به گاام تحلیا  ۀاستفادو  GISافزار های تحلی  فضایی در نرمها با ابزارمدل

ها با استفاده گیری و تحلی ش دقت در نتیجههای آمار فضایی و افزایگوناگون و ترکیب با مدل

 از آمار فضایی است.

 پژوهش و فرایندی . مدل مفهومی8. 2. 2

سخجش عدالت فضایی دسترسی باه  ادمات عماومی در مقیااس  و فرایخدی مدل مفهومی

 هااهاا و معیاارابتادا شاا صاسات.  ه شدهئارا 2و  8 ۀشمارهای شهر اصفهان در شک  محله

 روجای، متخاساب باا اهاداف . ساپس شوندمیبر اساس نوع تابع متخاسب تحلی  استخراج و 

در  .(8)شک   شودهر معیار به آن افزوده مینسبی گذاری مجدد شده و وزن مدیریت و ارزش

                                                 
ن امر در ان و مدرساای بین متخصصمحلههای عدالت نامه برای سخجش ارزش و اهمیت شا صپرسش 91تعداد  .8

 .شدپهوهش توزیع پیشیخة مدیریت شهری و شهرسازی بر اساس بررسی 
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.  روجای حاصا  بار اسااس شوندییکدیگر ترکیب م ابهای حاص  از گام اول گام دوم لایه

هر محله میزان ساطح  ۀمحدودآ ر متخاسب با  ةمرحلدر شود و استانداردسازی می HDI مدل 

هاای آ ر بر اساس آزماون در گام (.2 بر ورداری استانداردشده استخراج  واهد شد. )شک 

 آمار فضایی الگوهای توزیع استخراج  واهد شد. 
 

 

 
 )گام اول( هامحله برخورداری سطح تحلیلمدل مفهومی  -8شکل 

 8931،  ذ: مطالعات نگارندگانأم
 

 

 
 (دومهای شهر اصفهان)گام محله تحلیل سطح برخورداریمدل مفهومی  -2شکل 

 8931،  ذ: مطالعات نگارندگانأم
 

 . آمار فضایی2. 2. 2

هاای هاای جغرافیاایی، الگوهاا و رونادهای موجاود در پدیادهآمار فضاایی رفتاار پدیاده

توزیاع پدیاده  ۀنحوتوان مک آن میو به ک کخدرا درك و شخاسایی میها نآجغرافیایی و دلای  

آمار فضایی اناواع  .(81ص.  ،8931 ،)عسگری کردهای متعدد در فضا را در یک عدد  لاصه 
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های میانگین نزدیکترین همسایه و  ودهمبساتگی گوناگونی دارد که در این پهوهش از آزمون

 .  دشومیتفاده اس کخخد،گیری میبا توجه به ایخکه پراکخدگی و توزیع را اندزه فضایی

   8. آزمون میانگین نزدیکترین همسایه8. 2. 2. 2

، 8931 ،ی)عساگر دهادیها را در فضا نشان مدهیپد ایها و پراکخش داده یالگو  یتحل نیا

 ه شده است.ئ( ارا9فرمول آزمون میانگین نزدیکترین همسایه در شک  ) .(11 ص.

 2. خود همبستگی فضایی2. 2. 2. 2

باشاد.  اود بین مقادیر باقیمانده در طول  ط رگرسایون مای ةرابطایی  ودهمبستگی فض

دهاد کاه مقاادیر باقیماناده شادیدا باا هام در ارتبااط باشاخد همبستگی قوی زماانی ر  مای

)شاک   دشومیاین مدل یا تحلی  با استفاده از فرمول زیر محاسبه  .(11ص.  ،8931،)عسگری

9). 
 

 یگیهمسا ةفاصل نیکترینزد نیانگیمدل م محاسبةروش  مدل خود همبستگی فضاییمحاسبةروش 

  

 

  

  

  
 9مدل های آمار فضاییمحاسبة  هایروش -1شکل 

 

 (HDI)4انسانیتوسعة . شاخص ترکیبی 1. 2. 2

 .دکاراز این شا ص استفاده  8331ان مل  متحد برای اولین بار در سال عمران سازم مةبرنا

در این پهوهش از این مادل بارای تحلیا  فضاایی  .(291ص.  ،8931 ،موسوی و)حکمت نیا 

های شهر اصفهان استفاده شده است. برای انجاام مراحا  محاسابات عدالت اجتماعی در محله

به  ترکیب شد.GIS ن مدل با ابزارهای تحلی  فضایی . ایدشاستفاده   GISافزارآن مدل از نرم

 مدل براساس فرمول زیر است.ن آ ةمحاسبطور کلی روش 

                                                 
1.Average Neighbor  

2  . Spatial Autocorrelation  

3. (www.desktop.arcgis.com, 2018) 

4. Human development composite index 

http://www.desktop.arcgis.com/


 819                         ...        اسیدر مق یاز  دمات عموم یسطح بر وردار  یتحل          سال شانزدهم                     

 

 
HDI = ( 1- I ) یانسان ةتوسع                                                                 یبیشاخص ترک (8)  ةرابط     

 

 های تحقیق. متغیرها و شاخص2. 2

 .(91ص. ، 8911 ،)پاور محمادیگیری در شهر اسات نی مهمترین واحد اندازهمقیاس انسا

بکارگیری چخین مقیاسی باعث به وجود آمدن سلسله مراتب در دسترسی به نیازهاا در فضاای 

شهر  واهد شد. بر این اساس هر شهر از چخد ناحیه ، هر ناحیه از چخد محلاه و هار محلاه از 

هاای هار ساطح در مشخصاه .(818ص.  ،8911 ،عه)شایچخد زیرمحله شک   واهاد گرفات 

های پهوهش بر اساس سطح، عملکرد و ها و متغییر( بیان شده است. شا ص2) ۀشمارجدول 

باشاد. نیازهای محله شام  مدارس ابتدایی، مسجد، ورزشی، کتابخانه، سالن مطالعه و پارك می

 ی است.ها معیار عدالت فضایدسترسی بر اساس فاصله و زمان در محله
 

 کالبد شهر ةدهندعناصر تشکیل -2جدول 

 8911, یو مسائل یبی ذ: حبأم

 نام تقسیم بندی
 شعاع دسترسی نوساندامنة 

 فاصله زمانی متر متر خانوار

 5-1 915-911 5511-911 8251-111 محله

 81-1 151-151 151-151 5111-9511 ناحیه

 21-81 8151-8251 8151-8251 81111-89511 مخطقه
 

 ها. وزن شاخص8. 2. 2

های مورد استفاده در این پهوهش بر اساس نوع نیاز دارای ارزش نسابی متفااوتی شا ص

 .  ه شده استئارا 9 ۀشمارباشخد وزن مخاسب برای هرکدام در جدول نسبت به یکدیگر می
 

جدول اس های عدالت در شهر اصفهان براسسطح عملکرد، وزن نسبی و وزن عملکرد شاخص -1جدول 

 امور شهرینامة متخصصان پرسش -1

 8931  ذ: نگارندگانأم
 )درصد( یوزن نسب شاخص سطح عملکرد

 152/81 ابتدایی محله



 و یکم شمارۀ سی                            ای                توسعة ناحیه مجلّة جغرافیا و                                                      811

 

 1 جدولادامه 
 )درصد( یوزن نسب شاخص سطح عملکرد

 محله

 381/81 مسجد

 811/89 زمین روباز )ورزشی(

 111/21 پارك محلی

 111/89 کتابخانه و سالن مطالعه

 381/81 پارك همسایگی

 

 ش. قلمرو جغرافیایی پژوه1. 2

 . شهر اصفهان8. 1. 2

درجاه و  58عرض شمالی و  ةدقیق 58درجه و  92دقیقه تا  92درجه و  92شهر اصفهان در

ص.  ،8938 ،)شهرداری اصافهانطول شرقی واقع شده است. ةدقیق 51 درجه و 58دقیقه تا  18

 باه نوساتیباا پ رایاشهر  وراساگان ا مخطقه شهر انجام شده است.  81مطالعه بر روی   .(81

در محاسابات مخظاور نشاده  و شاودیشهر اصفهان شخاحته ما 85 ةمخطقعخوان شهر اصفهان به

 است.
 

 
 بندی شهر اصفهانمنطقه ةنقش -4شکل 

 8931 ،ی اصفهانرما ذ: شهردا
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 بندی شهر اصفهان. محله2. 1. 2

شهر اصفهان  ةمخطق 81محله دارای جمعیت در  813با توجه به اطلاعات آماری شهرداری، 

 ه شده است.ئشهر اصفهان ارا ةمخطق 81بخدی در محله ةنقش 5 ۀشماروجود دارد. در شک  
 

 
 بندی شهر اصفهانمحله ةنقش -5شکل 

 8931 ،ی اصفهانر ذ: شهرداأم

 های تحقیق. یافته1

 های شهر اصفهان . تحلیل فضایی عدالت در محله8. 1

های با عملکارد توجه به شا ص با های شهر اصفهاندهد که در سطح محلهنتایع نشان می

 2,81شاهر اصافهان هاای محلاهبرقرار نیست. به صورتی کاه در مجماوع در  عدالت ایمحله

بر اوردار، درصد درساطح نیماه 21,83شهر در سطح بر وردار های سطح محلهدرصد از ک  

 ةکتان. اناددرصد در سطح کاملا محاروم قارار گرفتاه 25,13درصد در سطح محروم و  11,31

شاهر هاای محلاهدرصاد از فضاای  19حائز اهمیت در این تحلی  این است کاه در مجماوع 

. نتاایع انادای در سطح محروم و کاملا محروم قرار گرفتههای محلهاصفهان با توجه به شا ص

ه ئاارا 1و شاک   1، شاک  1جادول  در های شهر اصفهانمحلهات به تفکیک ئیبیشتر و با جز

 .استشده 
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  های شهر اصفهاندر محله وضعیت سطح برخورداریتحلیل  -4جدول 

 8931  ذ: نگارندگانأم

 نام محله شماره محله منطقه
  محلهدر هر  تیدرصد سطح محروم

 برخوردار نیمه برخوردار محروم کاملا محروم

 8منطقه 

 1,11 1,39 13,19 8,9  رم 818

 11,51 91,93 2,88 1,1 جامی 812

 21,51 11,91 1,82 1,1 اعلیقلی آق 819

 1,21 11,11 21,33 1,1 درب کوشک 811

 1,11 98,52 11,11 1,1 بید آباد 815

 1,11 81,11 11,11 1,5 جوزدان  الیادران 811

 1,11 2,91 11,31 81,1  لجا 811

 1,11 8,11 18,11 51,1 شاهزاده ابراهیم 811

 1,11 11,11 95,39 1,1 لخبان 813

 1,11 21,31 13,81 21,1 باس آبادع 881

 2,95 28,21 58,51 21,1 صائب 888

 2منطقه

 1,11 81,19 23,38 11,8 دهخو 212

 1,19 91,31 51,15 3,1 رسالت 219

 81,91 91,11 91,11 21,3 بابوکان 211

 1,11 1,11 81,11 12,9 مشکین 215

 1,11 22,81 11,38 99,1 ولدان 211

 1,11 82,81 21,31 51,3 برزان 211

 1,11 91,11 11,15 9,5 آفاران 211

 1,11 9,31 51,12 93,1 جاوان 213

 1منطقه 

 1,11 58,12 11,81 1,1 سرچشمه 918

 1,95 35,29 1,12 1,1 سرتاوه 912

 1,11 29,55 19,99 9,8 احمد آباد 919

 1,11 19,13 81,19 1,1 جویباره 911

 28,15 11,11 89,11 1,1 شهشهان 915
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 4ادامه جدول 

 نام محله شماره محله منطقه
  محلهدر هر  تیدرصد سطح محروم

 برخوردار نیمه برخوردار محروم کاملا محروم

 1منطقه 

 1,11 11,91 95,12 1,1 سخبلستان 911

 1,11 81,21 11,19 81,8 نقش جهان 911

 1,11 12,11 21,31 1,1 امام زاده اسماعی  911

 1,11 1,11 11,21 85,1 گلزار 913

 1,11 29,31 19,11 2,9 قلعه طبره 981

 1,11 1,11 11,11 82,2 ملک 988

 1,11 81,11 51,11 21,5 چر اب 982

 1,11 1,95 31,28 2,1  واجو 989

 1,11 1,15 33,35 1,1 باغ کاران 981

 4منطقه 

 1,11 19,19 93,18 85,1 مفتح 118

 1,11 29,11 15,31 1,2 انچشمه باقر  112

 1,13 19,21 59,51 9,8 همدانیان 119

 1,11 1,11 12,55 21,1 بهاران -شهرك فاض   111

 1,11 82,91 51,19 23,2 کردآباد 115

 1,11 1,99 91,83 19,5 کلمان 111

 1,81 52,83 91,21 3,1 رکن الدوله شرقی 111

 1,98 19,52 51,81 1,1 شاهزید 111

 1,11 91,11 19,21 1,1 رکن الدوله غربی 113

 1,51 53,11 22,11 81,1  لی  آباد -باغ غدیر  181

 8,81 15,83 59,15 1,1 فرهخگیان 188

 1,15 11,11 11,11 1,1 مهرآباد 182

 1,11 1,11 28,11 11,3 شهرستان 189

 5منطقه 

 1,11 81,55 11,51 1,3 باغ زرشک 518

 1,11 1,11 51,81 12,1 سیچان 512

 1,11 1,35 55,15 95,9 جلفا 519

 1,11 29,11 11,39 1,1 باغ دریاچه 511

 1,11 83,15 11,22 81,1 وحید 515

 1,11 1,11 19,19 81,9 حسین آباد 511

 1,11 1,11 53,81 11,3 بهار آزادی 511
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 4ادامه جدول 

 نام محله شماره محله منطقه
  حلهمدر هر  تیدرصد سطح محروم

 برخوردار نیمه برخوردار محروم کاملا محروم

 5منطقه 

 

 1,11 1,12 15,11 91,3 فرح آباد 511

 1,11 18,31 15,21 82,1 کوی امام جعفر صادق علیه السلام 513

 1,11 1,11 12,83 91,1 کوی سپاهان 581

 6منطقه 

 1,11 12,91 98,23 5,5 آئیخه  انه -باغ نگار  118

 1,19 52,11 93,58 1,1 فیض 112

 1,11 9,11 15,99 91,1 آبشار 119

 1,11 1,88 11,28 85,1 همت آباد 111

 9,51 91,18 11,85 88,1 تخت فولاد 115

 5,28 53,18 95,93 1,1 مصلی 111

 1,11 1,13 19,12 88,3 سعادت آباد 111

 1,11 1,15 13,22 12,9 هزار جریب 111

 1,58 11,93 95,11 29,1 کوی امام 113

 1,11 1,11 1,11 811,1 شهید کشوری 181

 7منطقه 

 1,11 88,13 11,11 81,1 شهرك ولی عصر 118

 1,11 9,12 11,98 13,1 شهرك میلاد 112

 1,11 2,12 91,58 11,5 باغ فدك 119

 1,11 13,21 11,11 9,1 شهرك کاوه 111

 1,11 81,93 18,91 1,9 رحیم آباد 115

 1,81 51,51 98,11 89,1 برازنده 111

 1,11 93,91 11,28 1,5 شیخ اشراق 111

 1,11 2,15 35,12 8,1 پوریای ولی 111

 1,11 8,12 31,51 2,1 باب الدشت 113

 1,11 59,12 15,11 1,1 مولوی 181

 1,11 98,99 15,19 2,1 شاهد 188

 9,18 19,88 59,11 1,1 فروردین 182

 1منطقه 

 1,11 9,18 21,22 11,1 چینمار 118

 1,11 25,11 11,12 21,1 بهرام آباد 112

 8,98 99,28 51,21 85,2  انه اصفهان 119
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 4ادامه جدول 

 نام محله شماره محله منطقه
 در هر محله تیدرصد سطح محروم

 برخوردار نیمه برخوردار محروم کاملا محروم

 1منطقه 

 9,11 23,11 21,91 93,3 جلالیه -گ  محمدی  111

 1,12 11,23 28,11 1,1 بهارستان 115

 81,12 13,13 1,13 1,1 طامه 111

 1,12 91,18 51,13 1,1 میر عماد 111

 1,11 85,19 15,81 83,1 شهریار 111

 1,11 1,13 18,25 51,8 رزمخدگان 113

 8,11 51,19 91,11 1,2 کوجان 181

 1,11 1,11 91,15 15,9 پرتمان 188

 1,11 1,11 51,18 19,1 کساره 182

 1,11 1,91 11,11 81,1 فردوان 189

 1,11 1,18 15,51 91,1 دستگرده 181

 1,11 1,11 11,19 98,3 شمس آباد 185

 1,11 1,11 31,15 1,1 اهخگران 181

 3,11 91,11 52,51 8,1 تیران 181

 9منطقه 

 1,11 1,11 21,12 19,1 جروکان 318

 1,11 1,11 1,81 32,1 کلیچه -الان کارد 312

 1,11 83,81 11,18 82,5 سودان -گلستان  319

 1,11 3,11 98,11 53,8 آزادان 311

 1,11 9,93 58,11 15,1 لادان -جخیران  315

 1,11 1,11 83,11 13,3 مهدیه -جاوان پایین  311

 1,11 2,81 55,99 12,5 کوهانستان 311

 1,11 91,18 19,33 1,1 گورتان 311

 1,11 1,92 98,15 11,1 بهارانچی 313

 1,11 88,13 11,11 93,5 زهران 381

 1,11 1,25 21,15 18,1 نصر آباد 388

 1,11 1,11 23,19 13,1 نایوان 382

 81منطقه 

 1,12 91,11 13,82 1,1 شیخ طوسی 8118

 1,91 11,89 58,51 1,1 لاله 8112

 1,83 52,21 21,18 83,3 گرکان 8119
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 4ادامه جدول 

 نام محله شماره محله منطقه
 درصد سطح محرومیت در هر محله

 برخوردار نیمه برخوردار محروم کاملا محروم

 81منطقه 

 28,18 11,11 21,11 1,1 هفتون 8111

 89,91 11,18 91,31 9,1 فجر 8115

 1,11 81,51 13,28 89,2 عطار نیشابوری 8111

 1,33 19,22 21,13 1,1 مصلی 8111

 1,11 11,11 21,11 1,1 عسکریه 8111

 1,11 11,28 53,13 1,1 دشتستان 8113

 1,82 25,55 12,11 2,9 پروین 8181

 5,89 23,89 11,11 83,1 ملاصدرا 8188

 81,19 91,15 12,32 1,9  واجه عمید 8182

 1,11 15,13 23,31 1,3 سروستان 8189

 1,11 1,11 1,11 811,1 اطشاران 8181

 1,11 1,11 1,11 811,1 کوی نرگس 8185

 88منطقه 

 9,11 91,11 5,13 59,9 بابوکان جخوبی 8818

 1,11 1,88 11,11 15,8 لیمجیر 8812

 1,11 81,11 58,93 91,5 ماشاده 8819

 1,82 95,11 19,81 28,8 طاحونه 8811

 1,11 91,51 21,18 12,1 زاجان 8815

 1,11 1,18 23,91 11,1 له اسلامیمح 8811

 82منطقه 

 1,11 88,23 12,32 25,1 عاشق آباد 8218

 1,11 91,91 11,21 2,9 کوثر 8212

 1,11 8,13 31,98 1,2 حیدریه -امیر عرب  8219

 83,11 53,85 28,11 1,1 ملک شهر 8211

 1,11 88,19 11,18 18,5 مهدی آباد 8215

 1,11 18,15 99,15 21,1 شهرك نگین 8211

 1,12 83,13 11,35 92,2 ناصر  سرو 8211

 81منطقه 

 1,11 81,95 91,19 11,1 قائمیه 8918

 1,11 8,15 11,55 22,1 باغ فردوس 8912

 1,11 99,11 51,11 8,8 باغ زیار 8919
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 4ادامه جدول 

 نام محله شماره محله منطقه
 درصد سطح محرومیت در هر محله

 برخوردار نیمه برخوردار محروم کاملا محروم

 81منطقه 

 1,33 91,18 51,15 1,1 کوی ولی عصر 8911
 1,11 88,51 51,51 98,3 کشاورزی 8915
 1,11 1,21 11,83 29,1 کوی گلزار 8911
 1,11 89,31 12,11 19,1 شفق 8911
 1,11 1,11 11,18 92,2 امیریه 8911

 84منطقه 

 1,11 19,98 91,12 81,1 شاهپسخد 8118
 21,11 11,51 81,31 1,1 دوطفلان 8112
 1,11 21,89 13,15 2,1 سودان 8119
 1,11 9,11 52,15 19,1 عمان سامانی 8111
 1,18 83,15 19,21 81,8 باتون 8115
 1,11 8,81 51,89 18,1 الهیه 8111
 1,18 52,51 91,91 82,1 مختظرالمهدی 8111
 85,99 15,11 29,21 81,1 زیخبیه-ارزنان 8111
 9,85 23,11 13,11 81,2 دارك -شهرك امام حسین 8113
 21,11 11,11 21,19 2,1 امام  میخی 8181

 2,81 21,83 11,31 25,1 مجموع شهر
 

 
 ای شهر اصفهانهدر فضای محله سطح برخوردارینمودار تحلیل وضعیت   -6شکل 

 8931 ،نگارندگان مطالعات:  ذأم
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 های شهر اصفهانلیل وضعیت عدالت در فضای محلهتح -7شکل 

 8931 ،نگارندگان مطالعات:  ذأم
 

 های آمار فضایی . آزمون2. 1

 8. آزمون میانگین نزدیکترین همسایه8. 2. 1

این در حاالی اسات است.  891,18شده مشاهده ةفاصلدر این آزمون نتایع عددی میانگین 

. نسابت نزدیکتارین همساایه محاسبه شده است 811,22 رد انتظارمو ةفاصلکه مقدار میانگین 

های عدالت در محله باشد در نتیجه شا صمی 8شده و چون کوچکتر از  گیریاندازه 1,1131

 -81,15شاده ای در شهر توزیع شده است. امتیاز استاندارد محاسبههای شهر به صورت  وشه

دار مای ای باودن از نظار آمااری معخااهدر نتیجه این  وش  p valueاست و با توجه به مقدار

هاای ای با مشکلات و کمباودای و  وشهاین موضوع نشان از بر ورد جزیره .(1 )شک  باشد

هاا های اساسی در سطح محلههای شهر اصفهان است و دیدگاه جامع در رابطه با رفع نیازمحله

 وجود ندارد.

                                                 
1  . Average Neighbor  
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 ایای عدالت با عملکرد محلههگراف آزمون نزدیکنرین همسایگی شاخص -1شکل 

 8931 ، ذ: مطالعات نگارندگانأم
 

 8. آزمون خود همبستگی فضایی 2. 2. 1

مای ، و از آنجا که مقدار آن مثبت و نزدیک به یک اسات است 1,181111شا ص موران 

هاا باه باشخد. درصورتی این دادهها دارای  ود همبستگی فضایی میتوان نتیجه گرفت که داده

شدند شا ص ماوران بایاد ی شهر اصفهان توزیع میهامحله مال یا باعدالت فضایی درطور نر

اما ایخگونه نیست و مقدار بسیار بیشتر است. با استخاد به بالا  ؛آمدبدست می -1,111181مقدار 

 ود همبستگی فضایی باین  P Value ( و بسیار کوچک بودن مقدار98,31) Z بودن شا ص

-های عدالت و نیازو در نتیجه عدالت فضایی در بین شا ص .(3)شک   دشومییید أداده ها ت

های شهر اصفهان وجود ندارد و فضای شهر به صورت دو قطبای های اساسی در فضای محله

 و دوگانه است.

                                                 
1  . Spatial Autocorrelation  
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 ایگراف آزمون خود همبستگی فضایی شاخص های عدالت با عملکرد محله -9شکل 

 8931 ، ذ: مطالعات نگارندگانأم

 و پیشنهادهاگیری نتیجه .4

 هاایطیفضاا در محا انسان را در قالاب ۀدیچیپ هایازیآن است تا ن یپ در ،عدالت در فضا

. دکخا ییهاا را شخاسااو علا  آن ییفضاا هایعدالتییبه صورت عادلانه برآورده و ب یاجتماع

هاای در محلاه ددار اجیاهاا احتانسان که به صورت روزانه باه آن یزندگ یهاازین نیتریاساس

شاهر باه  کیا یهاامحلاه ةهمادر  یاساسا یازهاین نیکه ا ی. در صورتشودیم نیمأتشهری 

 یشاهر ییفضا تیفیک یو ناهمسان ییفضا یدر نابرابر یعام  اصلد شونن عیصورت برابر توز

جمعیات در طای در شهر اصفهان در طی رشد شاتابان است.  گرید اریبروز مسائ  بس ةخیو زم

رسانی نابرابری فضاایی شاک  گرفتاه اسات. نابرابر رشد شهر و  دمات ةرابط، شتهقرن گذنیم

 ییهاارییامتغفضایی انجام شده است عادالت را در رابطاه باا عدالت ةزمیخهایی که در پهوهش

در این پهوهش باا . اند.کردهبررسی  توسعه و ادارك است،یچون اقتصاد، مهاجرت،  دمات، س
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های شاهر اصافهان عدالت فضایی در سطح محله ،اسی و  دمات عمومیمبخا قرار دادن نیاز اس

 .دشبررسی 

، مکاانی و توصایفی در یدر شهر اصفهان براساس اطلاعات فضاایدهد که ها نشان مییافته

در تحلیا  ساطح  .محله موجاود اسات 813دسترس و آمارهای موجود در شهرداری اصفهان 

هاای آمااری فضاایی انساانی و مادل ةتوساعص های تحلی  فضایی، شا بر ورداری از مدل

های شهر اصافهان عادالت باه توجاه باه دهد در سطح محلهنشان میآن  ةنتیجکه استفاده شد 

های با عملکرد و مقیااس ها و فعالیتشا ص وای برقرار نیست. های با عملکرد محلهشا ص

کخخد به صاورت ناامتوازن و انسان را در شهر بر طرف می ةروزانای که نیازهای اساسی و محله

ای کاه در ساطح شاهر اصافهان به گونهاند. های شهر اصفهان توزیع شدهنابرابر در سطح محله

در  ها در سطح بر وردار قرار گرفته اسات.درصد از ک  شهر بر اساس این شا ص 2,81تخها 

حاروم و ای در سطح مهای محلهدرصد از فضای شهر اصفهان با توجه به شا ص 19مجموع 

دهاد کاه نیز نشان مای هیهمسا نیکترینزد نیانگیآزمون م ةنتیج. کاملا محروم قرار گرفته است

. شاده اسات عیادر شاهر توز یاشاهر باه صاورت  وشاه یهاعدالت در محله هایشا ص

دهد که وضعیت توزیع سطوح بر اوردار نیز نشان می ییفضا یآزمون  ود همبستگ ،همچخین

عادالت باه صاورت  ،بخاابراین .باشاخدیم ییفضا ی ود همبستگ یرادا های عدالتو شا ص

و مادیریت  توزیع شده اساتهای شهر اصفهان در سطح محلهو نامتوازن ناهمگون  ،ای وشه

عم  کارده ای  وشه وای ای به صورت جزیرهمحله عمومی مین  دماتأشهری اصفهان در ت

 ها دارد. از معخادار بودن این نابرابری ها نیز نشاناست. بررسی سطح معخاداری این آزمون

دهد که نابرابری فضاایی در شاهر شده نشان میهای انجامنتایع پهوهش با پهوهش ةمقایس

های شهر اصفهان عدالت در سطح محلهگرفته است. به مخظور بهبود وضعیت اصفهان نیز شک 

ریازی اند برناماهم قرار گرفتههای که در سطح محروم و کاملا محرشود که در محلهپیشخهاد می

ریازی توسعه و پیشرفت قرار گیرناد. در برناماه مسیرتا در رقابت برابر در  انجام شودای ویهه

مدت شهر اصفهان به  دمات عمومی و تعاادل در توزیاع مدت و کوتاه های استراتهیک بلخد 

ات و تحولات سطح ای تخصصی در جهت رصد تغییرکمیته ،ها اولویت داده شود. همچخینآن

 بر ورداری از  دمات عمومی در شهرداری اصفهان شک  گیرد. 
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 نامهکتاب

 .تهران: سمت .یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه(. 8911م. ) ی،پور محمد .8

میازان ساخجش عادالت فضاایی در  .(8931) پاور، م.، ع؛ بمانبان، م؛ پاورجعفر، م. و بهارامتقوایی .2

مادیریت  .شاهرداری تهاران ةگاندوبیستر، مورد پهوهی: مخاطق محوشهر عدالت ةچارچوب نظری

 .938 -129(، 91) 81 .شهری

 یهاابا استفاده از نقشاه یمحلات قرارداد یمرزبخد  ی(. تحل8938م. ) ،فرد یبهخمام؛ ع ی،اسلام ثقه .9

و  یزیاربرناماه شیهماا نیچهاارممشاهد.  یشاهردار یبخادمحله یمورد ةمطالع ،ساکخان یشخا ت
 .مشهد  یفردوس دانشگاه .8938ادریبهشت  28و  21 ،مشهدی شهر تیریمد

 .و مسکن نیزم ی. تهران: سازمان ملیشهر یفضاها یهاسرانه(. 8911ص. )ی، س. مسائل ی،بیحب .1

. چاا  یشاهر یزیربر برنامه دیکأبا ت ایکاربرد مدل در جغراف(. 8931م. ) ی،موسو ؛ح ،این حکمت .5

 . نی: انتشارات علم نوزدی .دوم

 عیابر اساس توز یشهر ی دمات عموم یی(. سخجش عدالت فضا8931) ی، ف.ستم ه؛ ،پور دداش .1

 9 ی.او مخطقه یشهر یهامطالعات و پهوهش. اسوجیدر شهر  ییو کارا یدسترس تی، قابل تیجمع
(81 ،)22-8. 

. یشاهرمخااطق  کیتهران به تفک یافتگیسطح توسعه ییفضا  یتحل (.8938)ی، م. شال  ؛, مانیعیرف .1

  . 13-25(، 1) 81 .فضا شیو آما یزیربرنامه – یمدرس علوم انسان

باا  ییعدالت فضاا یدر راستا یشهر یعموم لاتیتسه عیتوز  یحلت(. 8938)ی، ذ. حیذب م؛, رهخما .1

 . 5-21 ،29، و توسعه ایجغرافدر مشهد.  یدسترس ةکپارچیمدل 

و  ایاجغراف شیهماا نیساوم .داریاپا ةو نقش آن بار توساع ی(. عدالت اجتماع8913) .ع ی،ساجد .3

 .رانشهریپ .داریپا ةبه توسع یعلم کردیرو

 .چا  دوم. تهران: سمت .یشهر یاینو در جغراف دگاهید(. 8911ح. )یی، شکو .81

 .یتاشخاسیچا  هشتم. تهران: گ .جلد اول .ایجغراف ةدر فلسف نو یهاشهیاند(. 8915ح. ) یی،شکو .88

 .یتاشخاسی. تهران: گییایجغراف یو مکتب ها یطیمح یهافلسفه(. 8911ح. ) ی،شکوئ .82

( تحلی  فضایی جمعیت و  ادمات شاهری باا 8935) .س و بهرامی اص ، ح ؛تیموری .ع، شماعی .89

   .11-11(، 13) 89 .جغرافیایی سرزمین .موردی: شهر  رم آباد( ةرویکرد عدالت فضایی )مطالع

  .تهران: دانشگاه نهران .چا  دوم .یشهر یو نوساز یبهساز(. 8915ا. ) ،پوراحمد وع.  ی،شماع .81
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، پهوهش و  یزیر. اصفهان: معاونت برنامه 8938شهر اصفهان  ة(. آمارنام8938اصفهان. ) یشهردار .85

 .اطلاعات یفخاور

 .. تهران: علم و صخعتیشهر یزیربر برنامه یامقدمه(. 8911ا. ) ،عهیش .81

. شهر اصافهان یمورد ةمطالع ،در شهر یعدالت اجتماع ییفضا  یتحل(. 8932ف. ) ،زادهیطهماسب .81

واحد  یدانشگاه ازاد اسلام ی.شهر یزیرو برنامه ایجغراف ةارشد رشتیکارشخاس ة مختشرنشدۀنامانیپا

 ، نجف آباد، ایران.ادآبنجف
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