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چکیده
یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است ،لذا توزیع
خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت اجتماعی و فضایی را برقرار نماید ،هدف از این
پژوهش ارزیابی میزان کارایی خودهمبستگی فضایی در تحلیل پراکنش فضایی خدمات عمومی
شهری است .محدوده مورد مطالعه شهر سقز در استان کردستان میباشد .در راستای دستیابی
به این هدف ضمن معرفی و ارزیابی کارآیی مدل خودهمبستگی فضایی،3شاخص موران 4و آماره
عمومی  Gبا کمک سیستم اطالعات جغرافیایی ( )Arc GISو نرم افزار  Geodataکه به
وسیله آن امکان تحلیل توزیع خدمات شهری به صورت یکپارچه فراهم میشود .به تحلیل و
توزیع فضایی و دسترسی  10نوع خدمات عمومی که در سطح شهر سقز پراکنده شده پرداخته
تحلیل دسترسی یکپارچه خدمات شهر سقز بیانگر این واقعیت است که ضریب موران ()0/16
نشان میدهد الگوی رشد شهر به الگوی پراکنده نزدیک بوده ولی بر اساس شاخص عمومیG
مالحظه میشود که مقادیر کاربریهای خدماتی دارای خوشهبندی پایین هستند ضریب دو
متغیره موران برابر  Morans I=-0/26میباشد مدل دو متغیر موران بیانگر این واقعیت است
که بین تراکم جمعیت و توزیع کاربریها رابطه معنادار وجود ندارد.
واژگان کلیدی :خود همبستگی فضایی ،خدمات عمومی ،مدل یکپارچه دسترسی ،عدالت
اجتماعی ،شهر سقز

1استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهر ،دانشگاه مازندران
 2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه مازندران
-Spatial Autocorrelation

3

-Moran s I
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 -1مقدمه

امروزه مشکالت ناشی از توزیع نامناسب خدمات شهری ،از قبیل تراکم ،آلودگی زیست
محیطی ،جابه جایی جمعیت و  ...باعث شده است که توزیع خدمات شهری یکی از
مهمترین مسائل پیشروی اغلب کشورهای توسعه یافته باشد .در کشور ایران نیز مانند
سایر کشورها توزیع نامناسب خدمات شهری در شهرهای مختلف بسیار نگرانکننده بوده
است .تاکنون بیشترین دغدغهی مسئولین شهری تأمین خدمات بوده و کمتر به توزیع
مناسب آن توجه شده است (کامران ،1389 ،ص .)148با توجه به رشد سریع و کالبدی و
جمعیتی شهر ،و مهاجرت های روستایی که باعث گسترش حاشیه نشینی شده است ،این
امر باعث عدم تعادل در توزیع خدمات عمومی شده است به گونه ای که مدیریت شهری
قادر به تأمین خدمات عمومی متناسب با نیازهای محلهها نبوده است .لذا چشم انداز
فضایی شهر نمایانگر عدم تعادل فضایی خدمات عمومی میباشد .از آنجا که تسهیالت و
خدمات به صورت واحدهای مجزا مکانیابی میشوند در حالی که مردمی که از آن ها
استفاده میکنند به طور فضایی پیوسته هستند ،به ناچار دسترسیهای مغایر درون
شهری را موجب میشوند .به عبارت دیگر صرف نظر از جایی که تسهیالت مکانیابی
می شوند ،همیشه افرادی هستند که نسبت به دیگران به آن ها نزدیک ترند .بنابراین
برنامه ریزان باید در پی حل این مسأله باشند که در الگوی مکانیابی خدمات و تسهیالت
ایجاد شده و نحوه توزیع آن ها ،چه میزان نابرابری به وجود آمده و چه گروههایی بیشتر
محروم شدهاند ( . (Hewko, 2001:541همچنین گذار از رویههای سنتی موجود
مبتنی بر تحلیل توزیع دسترسی به تسهیالت شهری در قالب مرزهای قراردادای مناطق
شهرداریها ،به دلیل نادیده گرفتن شعاع نفوذ تسهیالت ،با توجه به اینکه مثال خدماتی
ممکن است در نزدیک مرز دو منطقه قرار گرفته باشد ولی به لحاظ ارزش در داخل یک
منطقه محاسبه گردد ،در حالیکه شعاع نفوذ آن بخشی از دو منطقه را تحت پوشش قرار
دهد ،لذا درچنین شرایطی مدلهای جدید تحلیل فضایی از جمله تحلیل شبکه و
تکنیکهایی مانند خودهمبستگی فضایی توانستهاند .،بنابراین تحلیل تمرکز فضایی
کاربری های شهری و چگونگی دسترسی به آن و تحلیل رابطه بین تمرکز خدمات و
میزان دسترسی جمعیت که به نوعی بیانگر عدالت اجتماعی و فضایی شهری میباشد ،از
مسائل تحقیق میباشد (رهنما .)8 :همچنین برخی عدالت اجتماعی و فضایی را فقط
دسترسی برابر به تسهیالت عمومی اساسی تعریف کردهاند و معیار سنجش عدالت هم،
میزان فاصله از خدمات بوده است ،مثل دسترسی به مدرسه ،مراکز بهداشتی و یا
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رخدادهای فرهنگی .برخی دیگر عدالت اجتماعی را برابری در نحوه انتخاب فرصتها،
مثل نحوه انتخاب کار یا انتخاب نهادهای آموزشی قابل دسترس تعریف کردهاندLiao ( .
 .)et al, 2009:138بنابراین دستیابی به عدالت اجتماعی و فضایی در توزیع خدمات
شهری ،جهت تخصیص عادالنه هزینههای اجتماعی و برابری استفاده از طرفیتهای
محلی ،یکی از اهداف مهم برنامهریزان شهری است (زیاری . )220: 1392 ،لذا این مقاله
در صدد تحقیق پیرامون تحلیل دسترسی به خدمات عمومی و تمرکز و پراکنش خدمات
عمومی در شهر سقز و چگونگی دسترسی شهروندان به آن ها بر مبنای شاخصهای
دسترسی است.
 -2مبانی نظری
عدالت اجتماعی

مفهوم عدالت اجتماعی از دههی  1960وارد ادبیات جغرافیایی شده و بیش از همه بر
دو مکتب لیبرال و رادیکال اثر گذاشته است .با ورود مفهوم عدالت اجتماعی به حوزهی
جغرافیا ،جغرافیدانان به پژوهش در زمینههایی همچون فقر ،نابرابری ،نژادپرستی ،قوم-
گرایی ،امیدبه زندگی ،حقوق زنان ،اسکان غیر رسمی ،زاغهنشینی ،جرم و جنایت و...
گرایش یافتهاند .از دههی  1970به بعد نظام ارزشی و نظام اخالقی ،تفکرات جغرافیایی
را به مسیرهای تازهای میکشاند (شکویی .)141 :1378،ریشهی این نوع جغرافیای
مردمی که در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی تالش میکند ،به پیشنهادات
پتروکروپتکین در زمینه ی پیکار علیه فقر ،ناسیونالیسم اروپایی و نژادپرستی در بیش از
یک قرن قبل برمیگردد (شکویی .)189 :1382،از دههی 1970با افزایش طرفداران
جغرافیای رادیکال این بحث به طور جدی در زمینهی جغرافیا مطرح شد ،به طوریکه
دیوید هاروی با کتاب «عدالت اجتماعی و شهر» و دیوید اسمیت با کتاب «جغرافیا و
عدالت اجتماعی» این مفهوم را به طور جدی در جغرافیا مطرح نمودند
(مرصوصی.)14 :1382،
برای تحقق عدالت اجتماعی ،طرح های گوناگونی ارائه می شود که از آن میان می
توان به دو طرح اصلیتر اشاره کرد :نخست طرحی که بیشتر خواستار دستیابی به عدالت
اجتماعی از گذرگاه ایجاد شانس های برابر است .این طرح بیشتر از سوی نیروهای لیبرال
دمکرات مورد بحث و موافقت قرار می گیرد .و نقش دولت در این طرح بیشتر
میانجگیرانه و کمک به افراد برای خودیاری است .دوم طرحی است که از سوی نیروهای
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با گرایشهای سوسیالیستی دنبال می شود و به بازتقسیم عادالنه ثروت در جامعه می-
اندیشد .در این طرح نقش دولت فعالتر است و مستقیماً به یاری افراد ناتوان برمیخیزد.
درک لیبرال دمکرات از عدالت اجتماعی ،دارای این سمتگیری است که عمدتاً برای
انسانها شانس و امکانات برابر ایجاد شود تا بتوانند در حیات اقتصادی و اجتماعی
شرکت فعال داشته باشند و برنامهی زندگی خود را متحقق سازند .در حالی که نیروههای
سوسیالیست بیشتر به دنبال الغای بیعدالتی هستند (خاکپور و باوان پوری،
.)1388:188
عدالت فضایی

از مهمترین عوامل در برنامهریزی شهری ،استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به
عبارتی کاملتر عدالت فضایی است .فضا درجغرافیا مفهوم فضای قابل زیست یا اکومن را
شامل میشود .جایی که مقتضیات طبیعی ،امکان سازمانبندی اجتماعی را فراهم میکند
)دولفوس .)89 :1374 ،در برنامهریزی شهری آنچه که میتواند به تحققپذیری بیشتر
عدالت فضایی کمک نماید .توجه به عدالت فضایی در برنامهریزیهایی است که تمرکز
جمعیتی و خدماتی را عادالنه در مناطق مختلف توزیع نماید (وارثی.)104 :1386 ،
عدالت فضایی به معنای دسترسی یکسان به خدمات عمومی پایه میباشد که میتوان
آنها را مورد سنجش قرار داد (وارثی .)76 :1390 ،که بعضی از این امکانات پایه عبارت
است از دسترسی به مدارس ،امکانات بهداشتی ،فرهنگی و  ....تحقق عدالت فضایی منوط
به وجود تسهیالت شهری و توزیع عادالنهی آنها در فضای شهری و دسترسی آسان
شهروندان به آن میباشد ).(Kunzmann, 1998:101
 -3روش شناسی تحقیق
محدودهی مورد مطالعه

محدود مورد مطالعه شامل محدوده خدماتی شهر سقز در قالب  22محله با
وسعت 15.982.463و جمعیت  139748نفر میباشد که در این محدوده اطالعات 11
نوع تسهیالت و خدمات عمومی که در سطح شهر پراکنده شدهاند ،اطالعات از طریق
مراجعه به سازمانهای مختلف جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نوع پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی است.
داده ها و اطالعات مربوط به جمعیت و کاربری ها و محالت از مرکز آمار ایران و
شهرداری سقز و مراجعه به سازمانهای مربوطه جمعآوری شد .این داده ها شامل
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تسهیالتی مانند :ورزشی  -2بیمارستان  -3کتابخانه  -4مذهبی - 5آتشنشانی -6
ترمینال -7پمپ بنزین -8راهنمایی  -9دبیرستان  -10پارک می باشند .در این تحقیق
عالوه بر کاربرد گسترده انواع توانمندیهای سیستم اطالعات جغرافیایی از جمله تحلیل
شبکه دسترسی ،ترکیب نقشه از تکنیک خودهمبستگی فضایی و شاخص موران و آماره
عمومی  Gو تحلیل خودهمبستگی دو متغیره موران در محیط نرم افزار ،Geo Data
برای تحلیل روابط بین تراکم جمعیت و توزیع فضایی و دسترسی به کاربریهای عمومی
استفاده شده است.
طراحی سیستم یکپارچه تسهیالت عمومی دسترسی

برای طراحی مدل دسترسی یکپارچه به تسهیالت عمومی شهری ( 10نوع خدمات) در
سقز و به منظور تحلیل عدالت اجتماعی مراحل زیر انجام شده است:
-تهیه نقشه شبکه دسترسی شهر سقز بر اساس مدل تحلیل شبکه

با توجه به اهداف پژوهش ابتدا شبکه معابر به شکل عوارض خطی در نرمافزار CAD
ترسیم شده و به الیه پلیگونی تبدیل و وارد محیط  GISشده از طریق گزینهی تحلیل
شبکه سیستم اطالعات جغرافیایی برمبنای نقشه معابر شهر سقز ،نقشه شبکه دسترسی
تولید شد.
-جمعآوری و ورود دادهها به سیستم اطالعات جغرافیایی

برای تجزیه و تحلیل دسترسی در سطح شهر سقز ،پس از جمعآوری اطالعات 10
نوع از خدمات عمومی ،با مراجعه به مرکز آمار ایران ،ادارات ،سازمانهای مربوطه جمع-
آوری شده است .سپس برای هریک از کاربریها یک نقشه تهیه و موقعیت هر یک از
کاربری ها بر روی نقشه سقز در سیستم اطالعات جغرافیایی ایجاد شد که در نهایت 11
الیه نقشه مختلف از کاربریها در سطح شهرتولیدشد.
استفاده از ابزار ( )New Servic Areaدر  Network Analysisجهت مشخص
نمودن موقعیت مکانی کاربریها.
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شکل :1موقعیت کاربریهای خدماتی در سطح شهر سقز

مدل تحلیل شبکه به کاربریهایی که در سطح شهر و ناحیه بودهاند اختصاص یافت.
به دلیل نبود اطالعات کاربریها در سطح محالت و محدودیت زمان برای تحلیل شبکه ،
کاربریها به صورت گزینشی در سطح شهر انتخاب شدهاند ولی برای مدل های
استاندارد ،ضریب مکانی ،و ویکور به بررسی کاربریها در سطح محالت پرداخته شده
است که در جدول آمده است.
جدول :1شعاع دسترسی به کاربریها
ردیف

نوع کاربریها

1

راهنمایی

شعاع دسترسی برحسب متر

مقیاس عملکرد

1200

ناحیه (زیاری)57 :1381 ،

2

دبیرستان

2000

شهری (همان)61 :

3

آتشنشانی

1750

ناحیهای (درودی:1386 ،
)160

4

بیمارستان

1500

شهری (زیاری)160 :1386 ،

5

کتابخانه

1000-500

شهری (زنگی آبادی:1381 ،
)47

6

مذهبی

1000

محلهای (زیاری :1381 ،
)58

7

پایانه مسافربری

2000

شهری (همان)59 :

8

پارک

2000

ناحیه (سعیدنیا)56 :1379 ،

9

جایگاه سوخت

2000

شهری (ولی پور:1392 ،
)173

10

ورزشی

2000

ناحیه (سلیمی)50 :1391 ،

محاسبه محدوده خدماتی ،از این طریق در اطراف مراکز خدماتی ،محدوده پلیگونی
ترسیم می شود که فاصله دستیابی به هر مرکز را در فاصله زمانی یا متریک مخصوص
نشان میدهد ،که به اینها پلیگونهای حوزه خدماتی اطالق میشود .برای کل کاربریهای
خدماتی نقشه شعاع دسترسی تهیه شده است.
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شکل:2شعاع دسترسی به کتابخانه

-وزندهی شعاع دسترسیها به تسهیالت عمومی با استفاده از مدل  AHPساعتی

در این مرحله میزان دسترسی یا برخورداری سطح شهر از انواع کاربریها بر اساس
شعاع عملکردی آن ها به سه سطح خوب ،متوسط ،ضعیف تقسیم شد .بدین صورت که
به آن قسمت از شهر سقز که در شعاع مستقیم عملکردی تسهیالت شهری قرار دارند،
امتیاز (9حداکثر) و به محدوده پیرامونی ( 2برابر شعاع دسترسی) امتیاز  5و به سایر
قسمتهای سقز که دسترسی ضعیفی به آن تسهیالت داشتند ،امتیاز  (1حداقل) داده
شده .این امتیا زبندی بر اساس جدول ارجحیت مدل تحلیل سلسله مراتبی ساعتی ،انجام
شده است (  .)Marinoni,2007برای ارزیابی سازگاری الزم در قضاوتها نسبت به
توافق از طریق ضریب پایداری محاسبه و چون مقدار آن کمتر از  CI= 0.01بود،
امتیازهای فوق مالک عمل قرار گرفت ( رهنما . )1387:10 ،و کل نقشه های تولید شده
به سه سطح خوب  ،متوسط ،ضعیف تقسیم شدند .شکل ( )3سطوح سه گانه دسترسی
به کتابخانه های عمومی را در شهر سقز نشان میدهد .برای سایر خدمات نیز همین
روش به کار رفت .در نتیجه سطح شهر سقز از لحاظ دسترسی به هریک از خدمات
عمومی به سه سطح دسترسی خوب ،متوسط و ضعیف تقسیم و نقشههای مربوط ترسیم
شدند.

شکل:3نقشه وزندهی شعاع دسترسی به کتابخانه
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-ترکیب نقشه ها

در نهایت تمامی  10نقشه وزنی دسترسی تهیه شده از تسهیالت عمومی در شهر سقز
با استفاده از گزینه ترکیب نقشه در سیستم اطالعات جغرافیایی با یکدیگر ترکیب شد و
نقشه جدیدی تولید گردید که میزان دسترسی نواحی شهر سقز را نشان میدهد .هرچه
نقشه کمرنگتر باشد نمایانگر دسترسی ضعیفتر به کاربریهای عمومی میباشد .که این
نقشه به طور طبیعی توزیع فضایی دسترسی به کاربریهای عمومی و در نهایت عدالت
اجتماعی را در شهر نشان می دهد .همچنین میتوان کیفیت دسترسی محالت به
کاربریها را سنجید که با توجه به شکل ( )4نشاندهنده معیار دستیابی و نیازمندی
ساکنان در سطح شهر است .به گونهای که ساکنان مرکز شهر ،دستیابی باالیی به
خدمات دارند و با دور شدن از مرکز شهر دستیابی به خدمات نیز کمتر میشود و این
نشان از نابرابر بودن دستیابی در مقیاس کل شهر و محالت شهری است .این نقشه به
طور طبیعی توزیع فضایی دسترسی به خدمات عمومی و در نهایت عدالت فضایی و
اجتماعی را در شهر نشان میدهد.

شکل:4ترکیب نهایی نقشه وزندهی شده

 -4یافته ها و بحث
-تحلیل میزان دسترسی نواحی شهر سقز به کاربریهای عمومی شهری:

آنچه که در مدل یکپارچه دسترسی دارای اهمیت میباشد ،بررسی میزان برخورداری
(دسترسی) فضاهای شهری به کاربریها به صورت ترکیبی میباشد .با توجه به 10
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کاربری و سطوح  3گانه (دسترسی خوب ،متوسط و ضعیف) و پراکنش فضایی کاربریها
در شهر و ترکیب نهایی کلیه الیهها در نهایت الگویی از پراکنش فضایی بهدست میآید.
دسترسی کاربریها در شهر سقز چشمانداز فضایی یکنواختی را ارئه نمینماید و
نابرابریهایی را نشان میدهد که به صورت لکههای کوچک و بزرگ در سطح شهر نشان
داده میشود (نقشه .)5
در واقع با ترکیب نقشههای وزندهی شده به الگویی از پراکنش فضایی دست یافتهایم
که امکان تحلیل آنها با مدلهای تحلیل فضایی از قبیل خودهمبستگی فضایی فراهم
شده است.
الگوی پراکنش فضاییبه طور کلی الگوهای پراکنش فضایی بر اساس مطاالت انجام گرفته  3حالت دارند
 -1خوشهای  -2پراکنده  -3تصادفی
که به منظور تحلیل پراکنش فضایی کاربریهای عمومی شهری و تمرکز آنها از یک
طرف و سنجش میزان دسترسی به آنها و تعیین نقاط تمرکز و چگونگی توزیع فضایی
کاربریهای عمومی از نظر خوشهای ،پراکنده و تصادفی و در نهایت عدالت اجتماعی از
مدل خودهمبستگی فضایی استفاده شده است .که شامل مدل های زیر می باشد.
مدل مورانمعموال برای اندازهگیری مقدار تجمع یا پراکندگی پارامترها از ضریب موران استفاده
میشود ،که با اندازهگیری خود همبستگی فضایی میتوانند سطح تجمع را تخمین
بزنندضریب موران بین مقادیر  1و  1-محاسبه میشود .مقدار  +1بیانگر الگوی کامال
متمرکز یا الگوی تک قطبی میباشد .هرچه مقدار ان کاهش یابد ،الگوی رشد شهر نیز به
سمت چند قطبی شدن پیش خواهد رفت( .عسگری. )52 :1392 ،

مقدار ضریب موران برای کاربریهای خدماتی شهر سقز در سطح اطمینان  98درصد
معنی دار بوده است ،ضریب موران ( )0/16نشان میدهد الگوی رشد شهر به الگوی
پراکنده نزدیک بوده است .که این توزیع پراکنده در سطح شهر بیانگر این است که
الگوی تک قطبی در شهر وجود دارد و پخش کاربری ها به صورت خوشه ای بوده است
در نتیجه کاربری ها در شهر سقز به چند محله اختصاص یافته است.
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0.164428

Moran's
Index:

-0.002037
0.005401

Variance

2.265033
0.023511

Z-Score
P-value

Expected Index

شکل  - 5نمودار موران توزیع کاربری ها در شهر سقز

-آماره عمومی  Gخوشه بندی زیاد /کم ()High/low clustering

تحلیل خوشهبندی زیاد /کم به اندازهگیری میزان تراکم و خوشهبندی مقادیر زیاد و یا
کم یک متغیر در محدوده مورد مطالعه میپردازد .آماره  Gکه وجود یا عدم وجود
خوشهبندی زیاد و یا کم دادههای فضایی را بررسی میکند.
در این مدل هدف این است که ببینیم آیا کاربریها در شهر مورد مطالعه به صورت
خوشهای زیاد /کم توزیع شدهاند و یا خیر .ابزار خوشهبندی زیاد /کم نوعی آمار استداللی
و استنتاجی است و به معنای آن است که نتایج آن با توجه به فرضیه صفر تعبیر و
تفسیر میشوند (عسگری.)50-51 :1390 ،
بر اساس نتایج مقادیر کاربریهای خدماتی دارای خوشهبندی پایین هستندP-0/10 .
= Valueاست که چون فرضیه صفر رد شده به عالمت
 Z-Scoreتوجه میشود که با توجه به منفی بودن آن به این نتیجه میرسیم که
مقادیر کم و یا پایین کاربریهای خدمات عمومی در شهر سقز خوشه بندی شدهاند.

0.000468
0.000669
0.000000
-2.536286
0.011204

شکل -6آماره عمومی G

Observed
General G:
Expected
General G:
Variance:
z-score:
p-value:
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-تحلیل خود همبستگی دو متغیره موران

()bivariate moran s I

عالوه بر تحلیل یک متغیره موران ،امکان استفاده از دو متغیر برای تحلیل
خودهمبستگی فضایی شاخص موران فراهم میگردد ) .)Anselin, 2008: 94برای
مقایسه مکانی معیار دستیابی و نیازمندی در محالت از روش خودهمبستگی دومتغیر
موران استفاده میشود .شکل ( )7تحلیل معیارهای دستیابی و نیازمندی ساکنان در
سطح شهر است این وضعیت برای دو شاخص تراکم جمعیت محالت شهر سقز(محور)x
و تراکم کاربریها (محور )yمشخص شده است .که این مدل رابطه بین تراکم جمعیت و
پراکنش کاربریها را نشان میدهد در ننقشه زیر مقدار ضریب موران برابر Morans I=-
 0.026میباشد و خط رگرسیون موران دارای شیب منفی ولی بسیار ضعیف است و
نمودار آن دارای  4قسمت یک طبقه بندی از چهار نوع همبستگی فضایی را مشخص
میکند .شکل ( )7رابطه بین تراکم جمعیت و پراکنش کاربری ها را نشان میدهد.
 : High-High -1نقاط این ناحیه دارای تراکم جمعیت باال و تعداد کاربریهای
باال میباشند که نواحی توسعه یافته در مقایسه با سایر نواحی میباشند که
شامل محالت  20و  18و قسمتهایی از محالت  14و  3میباشد.
 : Low-Low -2نقاط این ناحیه دارای تراکم جمعیت پایین و تعداد کاربریهای
اندک میباشند .که این ناحیه در اولویت اول توسعه و تأمین خدمات قرار ندارد
که محالت 24 ،6 ،12 ،10 ،1را شامل می ،شود.
 :Low-High -3نقاط این ناحیه دارای تراکم جمعیت پایین و تعداد تسهیالت باال
می باشند .این ناحیه نیاز کمتری به تأمین خدمات داشته ،حتی به طور نسبی
بایستی از تمرکز خدمات جلوگیری کرد و یا تمرکززدایی نمود که محالت  2و
 7و  21و  23را شامل می شود.
 :High-Low -4نقاط این ناحیه دارای تراکم جمعیت باال و تعداد تسهیالت اندک
می باشند .این ناحیه ،با توجه به باال بودن تراکم جمعیت و تراکم پایین
تسهیالت در اولویت اول توسعه و تأمین خدمات قرار دارد محالت  19، 9 ،13 ،8جزو
این دسته میباشند که با وجود جمعیت زیاد با کمبود کاربریهی خدماتی مواجه
هستند.
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شکل :7تحلیل همبستگی دو متغیره موران

 -5نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
از جمله عواملی که باید در جهت عدالت فضایی در برنامهریزی شهری رعایت شود،
توزیع مناسب خدمات عمومی شهری و استفاده صحیح از فضاهاست ( داداشپور1390،
 . ) 194:به طور کلی رابطه تنگاتنگی بین عدالت فضایی و اجتماعی شهری و وجود
خدمات عمومی شهری وجود دارد .زیر ساختها و تسهیالت شهری اساس توسعه شهری
هستند و بدون وجود زیرساختهای شهری توسعهای اتفاق نخواهد افتاد (عزیزی:1381 ،
 .)39تحقق عدالت اجتماعی منوط به وجود خدمات عمومی و توزیع عادالنه آنها در
فضای شهری و دسترسی آسان شهروندان به ان میباشد (.)Tsou et al, 2005: 427
تحلیل دسترسی یکپارچه  10نوع از خدمات شهر سقز به کمک سیستم اطالعات
جغرافیایی و گزینههای «تکنیک خودهمبستگی فضایی» بیانگر این واقعیت است که
ضریب موران برای کاربریهای خدماتی شهر سقز در سطح اطمینان  98درصد معنی دار
بوده است ،ضریب موران ( )0.16نشان میدهد الگوی رشد شهر به الگوی پراکنده نزدیک
بوده است .که این توزیع پراکنده در سطح شهر بیانگر این است که الگوی تک قطبی در
شهر وجود دارد و پخش کاربری ها به صورت خوشهای بوده است در نتیجه کاربریها در
شهر سقز به چند محله اختصاص یافته است .ولی بر اساس شاخص عمومی Gمالحظه
میشود که مقادیر کاربریهای خدماتی دارای خوشهبندی پایین هستند .این مسأله
نمایانگر این است که توزیع و پراکنش خدمات عمومی شهری در محالت شهر از
خودهمبستگی فضایی نسبی برخوردار میباشند .یعنی نواحی با دسترسی به تمرکز
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خدامت به طور نسبی در مجاورت یکدیگر و جدای از نواحی با دسترسی پایین به
خدمات می باشند یعنی به نوعی عدم تعادل فضایی را بیان مینماید و فرضیه تحقیق
تأیید میشود .عالوه بر تحلیل یک متغیره موران ،امکان استفاده از دو متغیر برای
تحلیل خودهمبستگی فضایی شاخص موران فراهم میگردد).(Anselin,2008:94
برای مقایسه مکانی معیار دستیابی و نیازمندی در محالت از روش خودهمبستگی
دومتغیر موران استفاده میشود .نقشه ( )5تحلیل معیارهای دستیابی و نیازمندی
ساکنان در سطح شهر است این وضعیت برای دو شاخص تراکم جمعیت محالت شهر
سقز (محور )xو تراکم کاربریها (محور )yمشخص شده است .که این مدل رابطه بین
تراکم جمعیت و پراکنش کاربریها را نشان میدهد که مقدار ضریب موران برابر
= 0.026Morans Iمیباشد و خط رگرسیون موران دارای شیب منفی ولی بسیارضعیف است .مدل دو متغیر موران بیانگر این واقعیت است که بین تراکم جمعیت و
توزیع کاربریها رابطه معنادار وجود ندارد .محالت  18 ، 9 ،13 ،8با وجود جمعیت زیاد
دارای تراکم کاربری پایین و دسترسی پایین به خدمات عمومی هستند .محالت ،10 ،1
 4 ،15 ،12د ارای جمعیت کم و کاربری کم هستند ولی دارای دسترسی استانداردی به
خدمات عمومی هستند .محالت  ،19 ،20شمال محله  14و جنوب غربی محله  3دارای
جمعیت زیاد و کاربری زیاد هستند ولی از لحاظ دسترسی کلی محله  19در سطح
دسترسی ضعیف به و محالت 20و  3در سطح دسترسی استاندارد هستند .همچنین
محالت  7 ،21 ،2دارای جمعیت کم وکاربری باال هستند که به لحاط دسترسی نیز محله
 21دسترسی استاندارد به خدمات دارد و محله  2در سطح دسترسی خوب و  7در سطح
دسترسی ضعیف هستند .ضریب دو متغیره موران بین تراکم جمعیت و تمرکز خدمات
عمومی فرضیه تحقیق را که بر مینای عدم رابطه بین تراکم جمعیت و تمرکز خدمات و
دسترسی به آنها مطرح شده بود را تأیید میکند .بنابراین پیشنهاد میشود توزیع
خدمات شهری باید بر اساس تغییرات جمعیتی اعمال شده و شعاع خدمات رسانی و
کارآیی خدمات به عنوان عاملی تأثیرگذار در سنجش عدالت مد نظر باشد.
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