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  چکیده

 شهریهای مختلف برنامهکند، تأکید می که است فضایی عدالتشهری،  توسعه مفهوم تکامل و اصالح زمینه نوین درجدید و  رویکردهای از یکی
گو باشد. لذا، هدف از تدوین پاسخ نیز شهری زندگی محیط درروانی و کیفی شهروندان  نیازهای به باید کارکردی، و اهداف کالبدی به توجه بر عالوه

 روش از لحاظ ماهیت وو  کاربردی تبریز است. این پژوهش از نظر هدف شهر محالت در اراضی کاربری توزیع در فضایی عدالت پژوهش حاضر، تحلیل
ویژه طرح جامع به ایها و اطالعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانهآوری دادهقلمرو مکانی تحقیق شهر تبریز است و برای جمع. استتحلیلی  -توصیفی 

نزدیکترین فاصله ها و اطالعات و پاسخگویی به سواالت تحقیق از مدل ( استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده1391و تفصیلی شهر تبریز )مصوب 
صورت های مورد بررسی در کالنشهر تبریز اغلب به( استفاده گردید. نتایج نشان داد، در مجموع همه کاربریLQضریب مکانی )همسایگی و تحلیل 

عدالت فضایی در توزیع اند و شهروندان برای دریافت خدمات باید هزینه و زمان زیادی را صرف کنند و تر در مرکز شهر پراکنده شدهای و بیشخوشه
با کمترین سرانه  10اول و منطقه  سرانه( در رتبه 4/4102ترین سرانه )با بیش 9رعایت نشده است. از نظر سرانه کاربری نیز، منطقه  هایکاربری

با  8یج ضریب مکانی نیز نشان داد، منطقه می باشد. نتا 9ها در منطقه اند و نشانگر نامتعادل بودن توزیع کاربری( در رتبه آخر و دهم قرار گرفته5/52)
تر در رتبه دهم از نظر ضریب مکانی قرار گرفته و از وضعیت توزیع نامتعادل 25/8نیز با ضریب مکانی  9و منطقه  1در رتبه  98/47مقدار ضریب مکانی 

 ت. ها نسبت به سایر مناطق برخوردار است و عدالت فضایی در این منطقه خیلی کمتر اسکاربری
 

  یکلیدکلمات 
 ."شهر تبریز"، "پراکنش کاربری ها"، "ضریب مکانی"، "عدالت اجتماعی"، "تعادل فضایی"
 

  مقدمه -1
 سیاسری، اندیشره تراریخ طرول در مفراهیم برانگیزتررین بحث از جمله
و  تفاسرریر آن حررول در کرره باشرردمی برابررری و عرردالت مفهرروم
 ,Shamaei) اسررت پذیرفترره صررورت فراوانرری هایپردازینظریرره

 محسروب بشری، تمدن قاموس در هاواژه ترینمهم از عدالت. (2019
از  ای،الفطررره سررلیم انسرران هررر دیرردگاه از آن رعایررت و گرررددمی

 کرد ادعا توانمی. (1391زاده، آید )امینمی شمار به امور ترینضروری
 برریبرا است، اصطالح آمده وجودبه هاانسان بین نابرابری که زمانی از
 مسرئله اهمیرت. اسرت شکل گرفتره نیز عدالت برقراری برای تالش و

 انسرانی فضراهای در آن را که گرددمی تربیش زمانی اجتماعی عدالت
 شهرها امروزه. (Topaloglou, 2020بگیریم ) کار به شهرها چون
بره  خرود، سیاسری و اقتصرادی سراختار و جغرافیرایی موقعیرت از جدا
 اجتمراعی متمرایز طبقات. اندشده بدل جتماعیا تضادهای از ایصحنه
 غنری پیوسرته و فقیرر میران شرکاف و گرفته فاصله یکدیگر از کامالً

 در اجتمراعی عردالت از بحرث امروزه(. 1395شود )حیدری، می تربیش
 همچنرین .دارد قرار مرتبط هایرشته تمامی در شهری مطالعات کانون
 از رضرایت شرهروندان بره یتنها در شهرها در اجتماعی عدالت تحقق
 کمر  ملری و اقتردار سیاسری ثبات به و شده منجر خود زندگی شیوه
 نظرر نقطره از در این راسرتا .(1392نماید )بزی و همکاران، می شایانی

 عادالنره فضرایی توزیرع برا متررادف شهر اجتماعی عدالت جغرافیایی،
 یر  مختلرف نرواحی یرا و شرهر مختلف مناطق منابع بین و امکانات

 عردم است زیرا هاآن همه به شهروندان برابر دستیابی و شهری منطقه
 پیچیده مشکالت و اجتماعی هایبحران به هاآن عادالنه توزیع فضایی
نژاد نقررل شررده در حرراتمی 1385انجامیررد )شررریفی،  خواهررد فضررایی
 عدالت در ریشه اجتماعی عدالت در این راستا سرآغاز (.1399همکاران، 
اینکره  بره توجه با .(1395دارد )افراخته و همکاران،  محیطی و فضایی
 کره شرودمی عمرومی محاسربه کراالی نوعی به مثابه شهری خدمات
 بنابراین است، شهری مدیریت حوزه در هاآن صحیح مکانیابی و برآورد
کررد )یغفروری و  محرروم از آن را شرهری جامعره از بخشری تواننمی

 و خردمات عادالنره توزیرع منزلره به فضایی عدالت. (1396همکاران، 
از  یکری و متروازن جامعره یر  بره رسریدن به منظور شهری امکانات
 از باعث خدمات مناسب توزیع عدم. است اجتماعی عدالت هایرهیافت
 خود محل سکونت از شهروندان نارضایتی افزایش و عدالت رفتن میان
. لرذا، طری (1395شرد )پریرزاد و همکراران،  خواهرد شهری مدیران و
 شرهرهای جهران  در شهرنشرینی فزاینرده رشرد های گذشرته برادهه

 و خردماتی هایتعادل عدم با ایران، از جمله و درحال توسعه کشورهای
 کره-طوریبره انرد بوده مواجه شهری قوارهبی رشد و پراکنش جمعیت

 با و اجتماعی فضایی، هایتعادل عدم شکل به آن، از حاصل ناپایداری
 شهری، تسهیالت و خدمات از شهروندان همچون محرومیت یینمودها
 و شرهر و جنروب شمال مناطق تفاوت تشدید و طبقاتی شکاف افزایش
 مفراهیم بره توجره با لذا. (1396مقدم، است )سلمانی شده نمایان غیره
هرای نابرابری رفع اهداف  این تحقق برای و اجتماعی و فضایی عدالت
 بهینره کم درآمد، توزیع اقشار پذیریآسیب کاهش اقتصادی، اجتماعی،
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 در شرهرها شرهروندان اساسری نیازهرای بره توجه امکانات، و خدمات
 کراربری. (Ian, 2016باشرد )می ناپرذیراجتناب و حیراتی موضروعی
از  خرود مطلروب کرارکرد برا کره است مواردی از جمله شهری اراضی

 جایگراهی می عمرو منفعت افزایش جمعیتی، نیاز به طریق پاسخگویی
 ریزیبرنامره .(1396مقدم، کند )سرلمانیمی ایفا زمینه این در را مهمی
 هرای مختلرفکاربری یرا هرافعالیت تخصری  فراینرد زمرین کاربری
 یر  در معرین زمرین واحردهای به (... و تفریحی کشاورزی، )صنعتی،
-خررا  اسررت فضررایی مقیرراس یرر  یررا خررا  جغرافیررایی منطقرره

(Ligmann, 2016.) ماننرد زمرین تخصی  نامناسب منفی راتاث 
عدالتی( )بی اقتصادی و گزینی اجتماعیجدایی زیست محیطی، تخریب
 فراینرد در پایرداری بره توجره بر لزوم همگی شهری رشد پراکندگی و

 ,Cao et al) دارنرد تأکید تخصی  آن و زمین کاربری ریزیبرنامه

 اجتمراعی، مختلف ابعاد دارای کاربری زمین، پایدار (. تخصی 2012
 مطرح هایمؤلفه ترینمهم از یکی که محیطی است،زیست و اقتصادی

دستیابی به  .(1395است )ساسانپور،  عدالت آن، مفهوم اجتماعی بعد در
عدالت فضایی در توزیرع خردمات شرهری، جهرت تخصری  عادالنره 

های محیطی، یکری از های اجتماعی و برابری استفاده از ظرفیتهزینه
بره  1397مقدم و همکراران، ریزان شهری است )سرلمانیاف برنامهاهد

(. بنابراین عمل آگاهانره مردیریت شرهری در  Tsou, 2005نقل از 
توزیع فضایی منافع اجتماعی برای کراهش نرابرابری فضرایی و ارتقرا  

( و 1395کیفیت محیطی کالبدی و ارتقرا  کیفیرت زنردگی )ساسرانپور، 
مستلزم درک تحلیلی از وضع موجود اسرت  دستیابی به پایداری شهری
ترین ها به دنبال تخصی  منابع با مطلوبکه در آن برای رفع نابرابری

 (. با این توصریف جروهرهHarvey, 2003باشد )ترکیب ممکن می
 و توزیرع در عردالت اراضری شرهری، کراربری در فضایی عدالت اصلی

 خردمات و هراکاربری ایرن راسرتا در. هاستکاربری فضایی تخصی 
 عردالت ابعراد توانندمی مفیدی هستند که و مؤثر عوامل ازجمله شهری
شهر تبریز نیز هم  (.1397)داداشپور و همکاران،  نمایند برقرار را فضایی

کنرد. طبرق اکنون ی  روند رو به افزایش شدید شهرنشینی را طی می
یت های تحوالت جمعیتی این شهر نشان از افزایش جمعآخرین بررسی

همرواره رو بره افرزایش بروده  1399ترا  1335های این شهر طی سال
 افرزایش و ترأمین ریزی شهری کره رسالت برنامه به توجه با است. لذا

 و مرؤثرتر سرالمتر، مسراعدتر، بهترر، محیطری طریق از رفاه شهروندان
گرردد. لرذا، از  فرراهم هردف این به نیل هایزمینه باید است. دلپذیرتر
هرای مختلرف هداف رعایت عدالت فضایی در توزیع کاربریجمله این ا

شهری در سطح مناطق و محالت برای دسترسی سریع و آسان توسرط 
تواند در زمینه مشارکت شرهروندان، توسرعه باشد که میشهروندان می

های حمل و نقل پایدار محالت، افزایش امنیت اجتماعی، کاهش هزینه
مناطق مختلف کالنشهر تبریز را فراهم  و ... کاسته و امید به ماندن در

 در فضرایی عردالت آورد. با این توصیف تحقیق حاضر با هدف تحلیرل
-تبریز از دیدگاه شهروندان مری شهر محالت در اراضی کاربری توزیع

در  هرایکراربر عیدر توز ایآباشد و تالش دارد به سوال زیر پاسخ دهد: 
 است؟ دهیگرد تیرعا ییعدالت فضا زیمحالت مختلف شهر تبر

از و  اسرت کراربردی از زمره تحقیقاتبا توجه به هدف پژوهش حاضر 
ها و آوری دادهجهت جمع. استتحلیلی  -توصیفی  نظر ماهیت و روش

ویژه طرح جامع به ای و اسنادیاطالعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه
ی مورد ها( استفاده شده است. داده1391و تفصیلی شهر تبریز )مصوب 

آمروزش ، هراو خیابران معبرر  یهرااستفاده در تحقق شرامل کراربری

ی آموزشرهرا و مراکرز آمروزش عرالی(، ی )دانشرگاهو فنراور قاتیتحق
و  باغرراتی، و انتظررام یادارهررا و ...(، سرررا، موسسرره)مرردارس، زبرران

 زاتیتجهی، خدمات _یتجاری، شهر ساتیتاسی، خیتار، ریبای، کشاورز
ی، بهداشرتی و انبراردارو و نقرل  حمرلی، سرتیورت -یحریتفری، شهر
ی صرنعتهرا، مراکرز درمرانی و ...(، هرا، آزمایشرگاهی )بیمارسرتاندرمان

ی، هنرر -یفرهنگری، عریطب)کارخانجات صرنعتی سرنیگن و سرب (، 
و ...  سربز یو فضرا پرارکی، ورزشری، نظام، لیمسی، مسکونی، مذهب
ت و عردالت در توزیرع باشد. قلمرو مکانی تحقیق کالنشهر تبریز اسمی

های مختلف شهری در این محدوده مورد بررسری قررار گرفتره کاربری
 1395در سال  این کالنشهرسرشماری مرکز آمار ایران  است. براساس

 اسرتخرانوار بروده  497898نفرر و  1558693 جمعیتی بالغ برر دارای
 (.1)جدول 

دهگانه  ناطقتبریز به تفکیک م های شهری در کالنشهرخانوار -1جدول 

 شهری

مناطق 
 شهر

هاخانوار  جمعیت 
مناطق 
 شهر

هاخانوار  جمعیت 

منطقه 
1 

68898 218647 
منطقه 
7 

49419 155872 

منطقه 
2 

62348 196507 
منطقه 
8 

10191 29384 

منطقه 
3 

74267 229474 
منطقه 
9 

202 634 

منطقه 
4 

102481 315183 
منطقه 
10 

57902 187958 

منطقه 
5 

40273 126124 
کل 
 جمعیت

497898 1558693 

منطقه 
6 

31917 98910 - - - 

 1395مأخذ: مرکز آمار ایران، 

های برای بررسی وضعیت مناطق دهگانه شهری در توزیع انواع کاربری
هرا و اطالعرات و پاسرخگویی بره شهری و برای تجزیه و تحلیل داده

 سواالت تحقیق از مدل نزدیکترین فاصله همسایگی و تحلیرل ضرریب
 ( استفاده گردید.LQمکانی )

 

 مبانی نظری -2
عدالت مفهومی است که بشر از دیرباز با آن آشنا بوده و برای برقرراری 

 بروده وشرود کره از عردالت گریرزان ای یافت نمیجامعه وآن کوشیده 
فرر و )نظرم اندرعایت عدالت را حتی ضامن بقای جامعه و تمدن دانسته

 فضرایی عدالت اینجا در و آن خا  معنی به (. عدالت1393همکاران، 
تأکیرد  کره اسرت زمین کاربری نظام در پایدار توسعه دیدگاه مفاهیم از
 بره منجر که است شهری توسعه از میزان آن شهر پایدار شکل کندمی
 (. معنیJones, 2019گردد ) شهرها در اجتماعی عدالت گیریشکل
 سیاسرت، اخرال،، ،فلسفه نظیر گوناگونی هایحوزه در عدالت مفهوم و

ای است، ویژه و کارایی معنا دارای غیره و اجتماع اقتصاد، کالم، حقو،،
در واقع عدالت از آن دست مفاهیمی است کره بره دسرت دادن معنرا و 
تعریفی از آن ممکن نیست مگر به واسطه وارد شدن به حوزه گفتمران 

جره هایش برا مفراهیم وابسرته بره عردالت مواخاصی که بنا به دغدغه
شود. شاید تنها بیان قابل قبولی که با هر درک و دریافتی از عدالت می

بتوان حول آن به توافقی دست یافت، عبارت باشد از رعایت حقو، هرر 
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(. در کرل، 1395چیزی یا هر کسی با آنچه سزاوار آن است )طراهری، 
عدالت به مفهوم توزیع عملکردها، خدمات و امکانات، دسترسی مناسب 

گرذاری برین کز خدمات دهی و فعالیتی، بدون تبعری  و تفراوتبه مرا
 (.1395فرر و همکراران، ساکنان ی  شهر و مناطق شهری است )نظم

وارد ادبیات جغرافیرایی شرده امرا  1960مفهوم عدالت اجتماعی از دهه 
ریشه این نروع جغرافیرای مردمری کره در جهرت رسریدن بره عردالت 

ات پتر کروپوتکین در زمینره پیکرار کند، به پیشنهاداجتماعی تالش می
علیه فقر، ناسیونالیسم اروپایی و نژادپرستی در بیش از ی  قرن قبل باز 

(. سابقه بررسی موضوع شرهر و عردالت Watson, 2020گردد )می
گردد و در این زمینه آثار فضایی در کشورمان نیز به دو دهه اخیر باز می

اظ نظرری مطررح گشرت و های علمی متعددی ابتدا بره لحرو پژوهش
سپس جنبه علمی به خود گرفته و در خصو  تحلیل مسائل مربوط به 
دسترسی به تسهیالت و خدمات شهری و عدالت فضایی با اسرتفاده از 

های موجرود در شرهرها های کمی به تحلیرل روابرط ناعردالتیتکنی 
محققران عردالت فضرایی،  (.1397مقدم، پرداخته شده اسرت )سرلمانی

ای از علوم اجتماعی و بنا به کارکرد و هدف مورد انتظار ر رشتههری  د
اند. عدالت فضایی بررای بعضری خود، تعریفی متفاوت از آن ارائه نموده

 ,Reeceافراد صررفا در فاصرله مکرانی از خردمات عمرومی اسرت )

(. مانند فاصله از خدمات درمانی، امکانات آموزشی و فرهنگری. 2018
ت فضایی مفهومی بلند پروازانه داشته و مصرادیقی برای برخی نیز عدال

های آموزشی، شغلی و ... را در بر همچون برابری و دسترسی به فرصت
واقررع بیررانگر میررزان  عرردالت فضررایی در(. Moroni, 2019دارد )

باشرد. اگرر کشرورهای پراکنش عدالت در سطح فضای جغرافیایی مری
هرای خرود بره ریزیرنامهتوسعه در ب حال ویژه کشورهای درمختلف به
طح ملی و هم در سطح منطقه و استانی سفضایی هم در  عدالتمفهوم 

ی از نرابرابری فضرایی شرها که ناتوجه نمایند، بسیاری از مشکالت آن
در مجمروع،  .(1395فر و همکراران، )نظم باشد، از بین خواهد رفتمی

ای که ر منطقهعدالت فضایی یعنی همه افراد با هر ویژگی که دارند و ه
منردی از کنند دارای برخورداری و امتیراز یکسرانی در بهرهسکونت می
(. عردالت فضرایی، یعنری، Watson, 2020ها داشته باشند )فرصت

هررای وابسررته برره آن برررای توزیررع و تسررهیم عادالنرره فضررا و کاربری
برخورداری بهتر از امکانات فضایی است که اصوال چگونگی توزیع فضا 

برداری بهترر از امکانرات فضرایی را های وابسته را برای بهرهریو کارب
(. در همرین 1399نژاد و همکراران، دهرد )حراتمیمورد توجه قررار می

خصو  کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضرایی آن یکری از 
ترین کارکردها به منظور استفاده بهینه از فضا و تحقق عردالت در مهم

 بره اراضری کراربری مفهروم (.Uitermark, 2017شهرها اسرت )
. اسرت انسران توسرط اهرداف مختلرف بررای زمین کارگیریبه معنای
 شرهری ریزیبرنامه اصلی از محورهای یکی زمین کاربری ریزیبرنامه
 کره کالبردی شهرهاسرت  توسعه در موضوعات ترینحساس از یکی و
 صرورت کرارا و مناسب فضایی انتظام و از زمین ثر مؤ استفاده منظوربه
 شهری اراضی الگوهای که شودمی تالش ریزیبرنامه این در. گیردمی

 در شهر مختلف هایفعالیت مکانیابی و شود علمی مشخ  به صورت
 گیرررد قرررار شررهری هایسیسررتم و یکرردیگر بررا همرراهنگی و انطبررا،

 فضرایی توزیع چگونگی و شهری اراضی کاربری .(1392پورمحمدی، )
 از بهینره اسرتفاده بره منظرور کارکردها ترینمهم از ییک ها،آن مکانی
مشخ  کننده  زمین، کاربری تعریف به طور کلی،. است شهری فضای
 قطعره هرر روی برر کراربری هر زمین، تراکم از استفاده گوناگون انواع

 ترداخل و ترکیرب چگونگی ها،ساختمان سیمای و اندازه ، ارتفاع زمین،
پور، اسمعیل) است محله هر در بهداشتی تجاری، مسکونی، هایکاربری
در این راستا دستیابی به چرارچوبی کلری از شریوه نگررش بره  (.1398

ریزی کاربری زمین پریش از هرر چیرز نیازمنرد مفهوم عدالت در برنامه
های فکری و فلسفی موجود در تبیین مفهوم آن است تا شناخت عرصه

ریزی کالبدی فراهم گردد هپس از آن امکان تجلی این مفاهیم در برنام
رسرد نظر می(. در بررسی اصول و مبرانی عردالت، بره1391زاده، )امین

بتوان سه دیدگاه کلی را مطرح نمود:  دیدگاه اول مربوط به راولز است. 
گردد، اصل اول از از نظر راولز جامعه مطلوب بر پایه دو اصل تصور می

دوم نیز بر این نکته تاکیرد  های برابر دفاع کرده و اصلآزادی و فرصت
، بره 1391زاده، ناپذیر، عادالنه است )امینهای اجتنابدارد که نابرابری

(. در دیرردگاه دوم هرراروی ماهیررت عرردالت Telis, 2006نقررل از 
توان در قالب سه معیار عنوان کرد: منفعت عمومی، نیاز اجتماعی را می

(. در Harvey, 1997،  برره نقررل از 1391زاده، و اسررتحقا، )امررین
دیدگاه سوم برابری فرصت مطرح است که نگرش متفاوتی بره مفهروم 
هرا و عدالت دارد و توسط جان رویمر در راستای نحوه جبرران نابرابری

هایی که به واسطه شرایط خارج از کنتررل افرراد، گریبرانگیر محرومیت
 (.  در ایرن راسرتا1398رجبی، شود، مطرح شرده اسرت )ژالرهها میآن

 رویکرد با شهری اراضی کاربری های متعددی در زمینه ارزیابیپژوهش

هرا بره فضایی پرداخته شده است ولی تاکنون تعداد اندکی از آن عدالت
پرداخته شده است  اراضی کاربری توزیع در فضایی مقوله تحلیل عدالت
های های صورت گرفته در سال( تعدادی از پژوهش2در جدول شماره )

 ده شده است.اخیر آور

 های داخلی و خارجیپیشینه پژوهش -2جدول
 نتایج عنوان پژوهشگر

حیدری چیانه 
و همکاران 

(1396)  

تحلیلی بر عدالت 
-فضایی و کاربری

های درمانی مبتنی 
 ،GISبر 

ترین متعادل 2در مجموع منطقه 
درمانی را -توزیع از امکانات بهداشتی

از توزیع نامتعادلتر  9دارد و منطقه 
درمانی رنج –مکانات بهداشتی ا

 میبرد. 

مقدم و سلمانی
همکاران 
1396 

 کاربری ارزیابی
 با شهری اراضی
 عدالت رویکرد

 فضایی )مطالعه
 شهر: موردی
 زنجان(

 پراکن و توزیع دهد کهمی نشان نتایج
 در خدماتی کاربریهای سازمانیابی و

 عدم با و متمرکز زنجان بصورت شهر
 با و همراه ودهب روبرو فضایی تعادل
 و کمی فاحش اختالف و آشفتگی
 زنجان سه گانه مناطق در کیفی
 .است

یغفوری و 
همکاران 
1396 

 عدالت بررسی
 توزیع در فضایی
 بر تأکید با خدمات،
شهری  مدیریت
: موردی مطالعه
 91 منطقه محالت

 تهران

 عادالنه به طور 46 منطقه در خدمات
 در است به نحوی که نشده توزیع
 از برخورداری ازلحاظ فضایی لتعدا

 شریعتی محله مطروحه، هایشاخ 
 بیشترین 0042/0 امتیاز با شمالی

 و امکانات از را سطح برخورداری
 شهید محله و باشدمی دارا خدمات
 کمترین 1/0امتیاز  با کاظمی

خدمات  و امکانات از برخورداری
 .است دارا را 19 منطقه

پور و اسمعیل
همکاران 
1398 

 نابرابری حلیلت
 در فضایی
 از برخورداری
 های کاربری
 شهری  خدمات
 شهر: موردی نمونة

 ناعادالنة توزیع کنندة بیان هایافته
 شهری خدمات و تسهیالت از تعدادی
. است یزد شهر مختلف نواحی بین در
 خدمات توزیع فضایی نحوة عالوه به

 هایکاربری تمایل از نشان شهری
 و تمرکز سمت هب یزد شهر اراضی
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 نتایج عنوان پژوهشگر
 دارد  نواحی بعضی در شدن قطبی یزد

 رتبة بین ایهمچنین رابطه
 نواحی جمعیتی تراکم با برخورداری
 ندارد. وجود

رجبی و ژاله
همکاران 
1398 

 سازی مدل
 تخصی 

کاربری  شهری های
 عدالت رویکرد با

 رو فضایی براساس
ش  سازیبهینه های

هدفه چند  

 از حاصل نتایج کمی ارزیابی
 هایکاربری که داد نشان ی تخص
 و درمانی، ورزشی آموزشی، تجاری،
 از هم و سرانه از نظر هم فرهنگی
 ناحیه و محالت سطح در توزیع نظر
 داده تخصی  خوبی به مطالعه مورد
 را برخورداری محالت سطح و اندشده
 .اندداده افزایش مطالعه محدوده در

نژاد و حاتمی
همکاران 
1399 

 عدالت تحلیل
 بر تأکید با اجتماعی
 فضایی توزیع
 شهری هایکاربری
 رضایت و میزان

 در شهروندان
 ی  منطقه
مشهد کالنشهر  

 نشان استنباطی بررسی آمارهای نتایج
 خدمات به دسترسی میزان دهدمی

 )بسیار 9/65ی  منطقه در عمومی
  099/0آزمون لون آماره نتایج و زیاد(
 سطح که است امر این دهنده نشان
 در نواحی بین متفاوتی توزیع انگینمی
شهروندان  و دارد وجود منطقه کل
 ارائه از زیادی رضایت ی ، ناحیه
 و آموزشی و درمانی بهداشتی خدمات
 خدمات انواع به دسترسی نحوه
 به نسبت ناحیه - سطح در موجود
 .دارند 1 منطقه کل

 آمر1 2007

 عدالت به سوی
 در فضایی

 خدمات برنامهریزی
یبهداشت  درمانی و 
 شهری

 -تحلیلی با رویکردی رویکردی

 توزیع وضعیت بررسی به فضایی

 جنوب شهرهای در بهداشتی خدمات

بیشتر  ایشان است. پرداخته صحاران
 توزیع در نابرابر، نقاط شناسایی به

 به دسترسی نحوه و فضایی

 به رو مناطق در بهداشتی تسهیالت

 دارد. تأکید شهر گسترش

جائو2 و 
ن همکارا
2011 

 خدمات امکانات
 شهر عمومی
 واجد گوانگژو
 توزیع الگوی
 هسته فضایی
 مرزی

 خدمات ارائة در زیادی هایتفاوت

 دارد وجود مختلف مناطق در عمومی

 توزیع جمعیت بما خدمات توزیع و

 عمومی سطح نیست. هماهنگ

 آن توزیع و کم شهر تأسیسات

 اصلی عوامل .است نامتعادل

 شامل توزیع بر نحوة تأثیرگذار

 تجمع جغرافیایی، محیط هایویژگی

 اصالح و اقتصادی توسعة تاریخی،

 نتیجة را و آن هاستسیاست و نهادها

شهری و  اکولوژی قانون تعامل
ای گیری حرفهمکانیزم تصمیم

 دانند.می

مورونی3 
2019 

 سه. عادالنه شهر
پیش  موضوع
 عدالت: زمینه
 عدالت و نهادی
 عدالت فضایی،
 عدالت و یاجتماع
 مفهوم توزیعی،
 مفاهیم و عدالت

 عدالت

 جهان نتایج حاکی از آن است که کل
 در فقط و دهدنمی پوشش را هنجاری
 اعمال هنجاری خا  هایزمینه
 اینکه به مربوط موضوعات شود ومی
 دریافت را چیزی چه کسی چه"
 مهم شهری هایزمینه در "کندمی

 از ی  بخشی فقط هااست، اما آن
 ترگسترده مشکل فرعی از شبخ

 یا ساختاری یا) اجتماعی عدالت

                                                           
1 Amer (2007) 
2 Jao (2011)   
3 Moroni (2019) 

 نتایج عنوان پژوهشگر
 عبارت به. دهندمی نشان را( سیاسی
 توزیع یا توزیع قابل چیز همه ، دیگر
 به استناد در این راستا .نیست مجدد
 هیچ تصور خود خودی به عدالت ایده
 وضعیت به توجه با انتقادی موضع
 فقط نیست و این فعلی شهری
 خا  هایبرداشت وسعهت با تواندمی

 باید که  بیفتد اتفا، عدالت از ماهوی
 دیگر احتمالی هایبرداشت سایر با

 .کند مقابله

شماعی و 
همکاران 
2019 

 عدالت ارزیابی
 مناطق در فضایی

 شهری )مطالعه
 مناطق: موردی
شهریار( کواترنر  

 مدل از حاصل نتایج و ها یافته
Topsis 1 منطقه که داد نشان 
 در رتبه باالترین دارای یارشهر شهر

 اقتصادی، اجتماعی، هایشاخ 
 با. است محیطی زیست و فیزیکی
 شرایط دارای 3 منطقه حال، این

 منطقه و نامطلوب فیزیکی و اقتصادی
 بوده محیطی نامساعد شرایط دارای 2

 و Topsis هایمدل. است
Fuzzy ،این دهنده نشان یکپارچه 
 2 و 1 مناطق که مهم است موضوع
 و 3 مناطق و ممتاز مناطق عنوان به
 و ممتاز نیمه عنوان به ترتیب به 4
 .شدند گرفته نظر در مستعد غیر

 1400ای، مأخذ: مطالعات کتابخانه

 

   مطالعه مورد محدوده -3

درجره عرر   4و  38شهر تبریز مرکرز اسرتان آبربایجران شررقی در 
و ارتفاع متوسط درجه طول جغرافیایی واقع شده  18و  46جغرافیایی و 

شرهر تبریرز یکری از بزرگتررین . باشردمتر می 1366سطح دریا  آن از
چای بنا شده است. فاصله شهرستان شهرهای ایران بوده و در دره آجی

 736هرران تبریرز کیلومتر و از طریق خرط آهرن ت 624 تهرانتبریز تا 
باشد. شهر تبریز در گوشه شرقی دشت رسوبی همرواری برا کیلومتر می

گسترده شده اسرت در شرمال آن  دریاچه ارومیهشیب متوسط به سوی 
ه چرین بهلرول و بابابراغی و در جنروب آن علری پلرهای عون برنکوه
شهر تبریز در مجمروع منطقره خروش آب . جبال سهند قرار داردسلسله

ای برخروردار اسرت. متوسرط وهوا و سردسیری است و از لطافت ویرژه
 . در زمینره کراربریمیلیمتر اسرت 308بارندگی ساالنه این شهر حدود 

 شرهر هرایربریکا مجموع توان گفت، مساحتاراضی شهری هم می

 بره برا توجره که باشدمی هکتار 24498 بر بالغ موجود وضع در تبریز

 می نفر 1،533،500 معادل که 1391 پایه سال در شده برآورد جمعیت

 در موجود هایگردد. کاربریمی مترمربع 7/159شهر  کل باشد. سرانه

-یکاربر .نمود تقسیم اصلی کاربری نوع 24 به توان می را تبریز شهر
 10/4/89 مصوبه در شده تعریف کاربری نوع 20 بر عالوه مذکور های

 شربکه برایر، دیگرر )اراضری نروع کراربری 4شورایعالی شهرسرازی، 

گیررد )جردول بر می در ساخت( را حال در اراضی و رودخانه دسترسی،
   (.1391( )طرح جامع شهر تبریز، 3
 

https://www.egardesh.com/city/تهران
https://www.egardesh.com/city/تهران
https://www.egardesh.com/attraction/سواحل-دریاچه-ارومیه
https://www.egardesh.com/attraction/سواحل-دریاچه-ارومیه
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 زدر وضع موجودشهرتبری های کاربری درصد و سرانه مساحت، -3جدول 
 کاربری مساحت سهم سرانه کاربری مساحت سهم سرانه

8/9 1/6 15.013.290 
حمل و نقل و 
 انبارداری

 مسکونی 45.196.396 4/18 5/29

 خدماتی –تجاری  3.900.757 6/1 5/2 صنعتی 12.230.163 5 8

 مذهبی 336.285 1/0 2/0 ورزشی 3.864.149 6/1 5/2

 آموزشی 2.547.087 1 7/1 ینظام 10.432.612 3/4 8/6

 آموزش و فناوری 2.669.80 1/1 7/1 پارک و فضای سبز 5.567.329 3/2 6/3

 اداری انتظامی 2.434.449 1 6/1 باغ 27.284.442 1/11 8/17

 درمانی 861.026 4/0 6/0 طبیعی 2.643.934 1/1 7/1

 هنری -فرهنگی  578.963 2/0 4/0 حریم 1.958.014 8/0 3/1

 میرات تاریخی 49.028 00/0 00/0 بایر)فاقد کاربری( 65.769.900 8/26 9/42

 تفریحی و توریستی 267.600 1/0 2/0 مسیل 2.512.149 1/0 6/1

 تجهیزات شهری 1.414.957 6/0 9/0 معبر 36.798.636 15 42

 تاسیسات شهری 648.307 3/0 4/0 جمع کل 244.978.551 100 8/159

 1391ریز، مأخذ: طرح جامع شهر تب

 

 
 های در مناطق مختلف شهر تبریزتوزیع کاربری -1شکل 

 1392: مهندسین مشاور نقش محیط  ،طرح جامع تبریزمأخذ: 
 

 های تحقیقیافته -4
روش میانگین نزدیکترین همسایگی، ابتدا فاصله بین نقطه مرکزی هر 

گیری و سرپس اش اندازهعارضه را با نقطه مرکزی نزدیکترین همسایه
کنرد. ایرن ها را محاسبه مریگین تمامی این نزدیکترین همسایگیمیان

برر  1هرا در پرراکنش مشراهده شردهشاخ ، از تقسیم میانگین فاصله
آید و آن را با حرف به دست می 2ها در پراکنش تصادفیمیانگین فاصله

r دهند. شاخ  نشان میr  پراکنردگی سرکونتگاه هرا و عناصرر را در
امل مؤثر در شکل گیری آن بیان می کند)فاضل سطح ناحیه، جدا از عو
، با اسرتفاده از جردول r( پس از محاسبه مقدار 1391و بیگ محمدی، 

در  توان الگوی مکانی پرراکنش مشراهده شرده را تعیرین کررد.زیر می
باشرد توزیرع بره  1تکنی  نزدیکترین همسایگی اگر شاخ  کمترر از 

باشرد تمایرل  1تر از گباشد و اگر این شاخ  بزرای میصورت خوشه
به حالت پراکندگی وجود دارد. روش میرانگین نزدیکتررین همسرایگی 

هرا در سرطح باشد و تغییر کوچکی در توزیع کراربریبسیار حساس می
تواند تغییرات زیادی را در محاسربات ایجراد کنرد. ایرن روش ناحیه می

                                                           
1- Observed distribution 
2- Random distribution 

د. های مروثر را در سرطح ناحیره یرا منطقره نشران دهرتواند تفاوتمی
ها در محدوده شرهر تبریرز در براساس این روش الگوی توزیع کاربری

نتایج حاصل از جدول آنالیز مدل نسبت نشان داده شده است.  4جدول 
هرای معرابر شرهری، دهد کره کراربرینزدیکترین همسایگی نشان می

آمرروزش تحقیقررات و فنرراوری، آموزشرری، اداری و انتظررامی، باغررات و 
یسات شهری، تجاری و خدماتی، تجهیزات شهری، کشاورزی، بایر، تاس

تفریحی و توریستی، حمل و نقل انبارداری، بهداشتی و درمانی، صنعتی، 
هنری، مذهبی، مسکونی، مسیل، ورزشری و پرارک و _طبیعی، فرهنگی

تررین فضای سبز با توجه میانگین فاصله مشاهده شده، نسبت نزدیر 
داری در سطح کالنشهر تبریز و سطح معنا Zهمسایگی، مقدار استاندار 

های ها بیشتر در قسمتاند و این کاربریای توزیع شدهصورت خوشهبه
انرد و شرهروندان مرکزی و خاصی از شهر تبریز توزیع و پراکنرده شرده

برای دریافت و دسترسی به چنین خدماتی باید زمانی و هزینه زیادی را 
خی برا میرانگین فاصرله صرف نمایند. در این میان کاربری میراث تاری

مترر، نسربت  02/820متر، فاصله مرورد انتظرار  08/985مشاهده شده 
 33/1، امتیاز استاندارد محاسبه شده برابر برا 20/1ترین همسایه نزدی 

صورت تصادفی توزیع شده و کاربری نظامی نیز، با و سطح معناداری به
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 54/18انتظار متر، فاصله مورد  51/2568میانگین فاصله مشاهده شده 
، امتیاز استاندارد محاسربه شرده 38/1ترین همسایه متر، نسبت نزدی 

و سطح معناداری به صورت پراکنده در سطح شهر توزیرع  32/2برابر با 
 (.4شده است )جدول 

ها در نتایج آنالیز مدل نسبت نزدیکترین همسایگی کاربری -4جدول 
 شهر تبریز

 کاربری
نسبت 

نزدیکترین 
 همسایگی

 معناداری Z نمره 
الگوی 
 فضایی

 000/0 -84/95 433/0 معبر
خوشه 
 ای

آموزش تحقیقات 
 و فناوری

860/0 14/2- 033/0 
خوشه 
 ای

 000/0 -43/28 463/0 آموزشی
خوشه 
 ای

 000/0 -95/17 544/0 اداری و انتظامی
خوشه 
 ای

باغات و 
 کشاورزی

541/0 67/17- 000/0 
خوشه 
 ای

 000/0 -43/95 441/0 بایر
خوشه 
 ای

 183/0 33/1 201/1 تاریخی
رندوم یا 
 تصادفی

 000/0 -29/19 593/0 تاسیسات شهری
خوشه 
 ای

 000/0 -86/237 308/0 خدماتی _تجاری
خوشه 
 ای

 000/0 -70/13 595/0 تجهیزات شهری
خوشه 
 ای

 -تفریحی
 توریستی

762/0 16/3- 001/0 
خوشه 
 ای

حمل و نقل 
 انبارداری

437/0 47/36- 000/0 
خوشه 
 ای

 000/0 -68/9 630/0 درمانی
خوشه 
 ای

 000/0 -29/89 362/0 صنعتی
خوشه 
 ای

 000/0 89/3 567/0 طبیعی
خوشه 
 ای

 000/0 -58/3 804/0 هنری_فرهنگی
خوشه 
 ای

 000/0 -64/20 578/0 مذهبی
خوشه 
 ای

 000/0 -57/117 465/0 مسکونی
خوشه 
 ای

 000/0 -36/11 647/0 مسیل
خوشه 
 ای

 پراکنده 0199/0 33/2 385/1 نظامی

 000/0 -17/8 642/0 ورزشی
خوشه 
 ای

پارک و فضای 
 سبز

553/0 82/25- 000/0 
خوشه 
 ای

 000/0 -47/276 432/0 هاکل کاربری
خوشه 
 ای

 1400های تحقیق، مأخذ: یافته

تررین ها براساس مدل نزدیر کاربرینتایج بررسی توزیع فضایی همه 
کالنشهر تبریز نشان داد که مقدار میانگین فاصرله همسایگی در سطح 
متر و مقدار میانگین فاصله مورد انتظار برابر  39/20مشاهده شده برابر 

 432/0ترین همسرایه حردود متر محاسبه گردید. نسبت نزدی  20/47
-باشد. در نتیجه کاربریمی 1تر از عدد گیری شده و چون کوچ اندازه

اند. ای توزیع و پراکنده شدهریز به صورت خوشهها و خدمات در شهر تب
بوده و با توجه به مقدار  -47/276امتیاز استاندارد محاسبه شده برابر با 

ای بودن را از نظر آماری قابل پرذیرش ( خوشه000/0سطح معناداری )
 است.

 
های شهری در ترین همسایه برای همه کاربری(: مدل نزدیک2شکل )

 کالنشهر تبریز

آنها در سطح  های اراضی و سرانهتوزیع کاربری -

 مناطق شهر تبریز
ترین مباحث کاربری اراضی در سطح شهرها میزان سررانه یکی از مهم
های باشد. بررسی توزیع کاربریها بر اساس جمعیت شهرها میکاربری

-اراضی و میزان سرانه آنها در مناطق دهگانه کالنشهر تبریز نشان می

مناطق، کاربری مسرکونی دارای بیشرترین سررانه بروده و  دهد در اکثر
کمترین سرانه را کاربریهای مختلف بره خرود اختصرا  داده انرد کره 

بره  5هرا در منراطق دهگانره در جردول شرماره جزئیات سرانه کاربری
تفصیل بررسی شده و نهایتاً به طور کلری مری تروان منراطق دهگانره 

بنردی کررد و در ایرن ها رتبرهبریکالنشهر تبریز را براساس سرانه کار
اول و منطقره  سرانه( در رتبه 4/4102با بیشترین سرانه ) 9بین، منطقه 

انرد. لرذا در ( در رتبه آخر و دهم قرار گرفته5/52با کمترین سرانه ) 10
انرد و عردالت گزینری کرردههای کمترری مکرانشهر کاربری 9منطقه 

 (.5عایت نشده است )جدول فضایی در توزیع آنها بین مناطق شهری ر

 

 

 

 

 

 

 
 

 گانه و کل کالنشهر تبریز 10ها در مناطق سرانه کاربری -5جدول 
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 مناطق           
 کاربری

 کل شهر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 5/29 7/22 7/87 6/44 8/30 3/51 9/30 4/27 9/23 33//7 2/28 یمسکون
خدماتی  تجاری،
 (ریغی و )انتفاع

1/2 7/1 6/1 9/1 4/3 9/2 4 3/19 7/32 3/1 5/2 

 2/0 2/0 8/0 8/2 1/0 2/0 1/0 2/0 1/0 1/0 1/0 یمذهب
 7/1 1 3/3 7/2 2/1 1/3 4/3 5/1 7/1 6/1 2/1 آموزشی
و تحقیقات  آموزش
 فناوری

1/0 2/9 8/0 1/0 1/7 5/0 6/0 9/0 00/0 00/0 7/1 

 6/1 4/0 6/4 3/4 8/0 2 4/0 6/0 7/2 1/3 1/2 و انتظامی اداری
 6/0 6/0 2/0 3/0 1/0 4/0 2/0 2/0 7/0 7/1 5/0 درمانی
 4/0 1/0 00/0 3/0 6/0 1/0 1/0 2/0 1/0 5/1 6/0 یهنر - یفرهنگ
 00/0 00/0 00/0 5/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 1/0 تاریخی راثیم

 2/0 00/0 00/0 2/0 00/0 00/0 2/0 00/0 1/0 5/0 6/0 یستیو تور تفریحی
 9/0 3/0 6/4 2/0 3/4 1 3/3 2/0 8/0 3/0 2/0 شهری تجهیزات
 4/0 00/0 8/2 2/0 3/0 8/1 8/0 1/0 6/0 5/0 2/0 شهری تاسیسات
 8/9 3/0 9/15 7/1 8/3 6/130 7/3 8/1 2/1 1 8/0 و نقل و انبارداری حمل
 8 3/0 5/45 5/0 2/25 1/59 6/21 7/1 1/1 9/0 2/0 یصنعت
 5/2 3/0 1 2/0 5/0 7/1 5/0 5/0 6/11 3/0 5/0 یزشور
 8/6 00/0 00/0 00/0 5/4 8/36 00/0 00/0 6/22 4/0 00/0 ینظام
 6/3 9/0 9/11 3/0 6/3 6/2 6/12 2 1/2 6/8 7/3 سبز یو فضا پارک
 8/17 00/0 556 7/0 1/36 6/122 2/28 2/16 1/2 7/2 2/3 باغات
 7/1 4/6 00/0 00/0 1/3 7/1 6/2 1/0 00/0 00/0 5/2 یعیطب
 3/1 7/2 2/62 00/0 4/1 00/0 1 2/0 8/0 5/2 5/1 میحر
 9/42 2/2 6/2816 8/4 3/72 4/246 1/158 9/4 9/10 5/21 7/6 ریبا
 6/1 3/0 00/0 1/2 1/0 3/8 9/1 6/3 00/0 2/0 1 لیمس
 24 5/12 5/456 26 5/30 7/45 4/61 1/16 3/16 2/29 7/17 معبر
 7/1599 5/52 4/4102 113 1/224 6/736 4/341 3/79 9/101 3/121 74 مجموع
  10 1 6 4 2 3 8 7 5 9 بندیرتبه

 1400های تحقیق، مأخذ: یافته

 

هرای ( کراربریLQطور نتایج تجزیه و تحلیل ضرریب مکرانی )همین

 دهد که در مختلف شهری در سطح مناطق کالنشهر تبریز نشان می

بیشترین ضریب مکانی مخت  به ی  کاربری خرا   مناطق دهگانه

 های مختلفی را شامل می گردد.نبوده و کاربری

 

 هابندی آنگانه شهر تبریز و اولویت 10ها در مناطق ضریب مکانی کاربری  -6جدول 
 مناطق
 کاربری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 341/2 116/0 137/2 744/0 377/0 49/0 871/1 27/1 50/1 063/2 یمسکون
تجاری ،خدماتی 

 (ری،غی)انتفاع
813/1 859/0 003/1 53/1 636/0 251/0 14/1 91/10 509/0 582/1 

 042/1 156/0 78/19 356/0 217/0 234/0 014/2 784/0 658/0 079/1 یمذهب
 789/1 076/0 245/2 503/0 395/0 936/0 77/1 567/1 239/1 532/1 آموزشی
 00/0 00/0 748/0 252/0 064/0 95/1 118/0 738/0 12/7 127/0 یو فناور آموزش
 760/0 112/0 79/3 356/0 271/0 117/0 755/0 64/2 55/2 833/2 و انتظامی اداری

 042/3 013/0 707/0 119/0 145/0 156/0 671/0 82/1 73/3 798/1 درمانی
 760/0 00/0 06/1 06/1 054/0 117/0 007/1 392/0 93/4 237/3 یهنر - یفرهنگ
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 تاریخی راثیم

 00/0 00/0 41/1 00/0 00/0 468/0 00/0 784/0 291/3 474/6 یستیو تور تفریحی
 014/1 199/0 314/0 40/3 241/0 715/1 448/0 39/1 439/0 48/0 شهری تجهیزات
 00/0 272/0 707/0 534/0 976/0 936/0 503/0 35/2 64/1 079/1 شهری تاسیسات

 093/0 063/0 245/0 276/0 889/2 177/0 37/0 192/0 134/0 176/0 و نقل و انبارداری حمل



 6104-6092، صفحه 1402، شماره اول، فصل بهار، سال هشتممطالعات علوم محیط زیست، دوره 

6099 

 

 مناطق
 کاربری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 114/0 221/0 088/0 245/2 602/1 26/1 428/0 215/0 148/0 054/0 یصنعت
 365/0 016/0 113/0 143/0 147/0 094/0 403/0 27/7 158/0 432/0 یورزش
 00/0 00/0 00/0 472/0 173/1 00/0 00/0 209/5 077/0 00/0 ینظام
 760/0 129/0 118/0 713/0 157/0 63/1 119/1 914/0 14/3 218/2 سبز یو فضا پارک

 00/0 21/1 056/0 445/1 49/1 741/0 833/1 185/0 20/0 388/0 باغات
 452/11 00/0 00/0 299/1 217/0 715/0 118/0 00/0 00/0 174/3 یعیطب
 318/6 86/1 00/0 767/0 00/0 36/0 31/0 964/0 532/2 49/2 میحر
 156/0 55/2 158/0 20/1 33/1 72/1 23/0 398/0 660/0 337/0 ریبا
 57/0 00/0 855/1 045/0 125/1 555/0 531/4 00/0 165/0 349/1 لیمس
 584/1 74/0 531/0 906/0 413/0 197/1 351/1 064/1 602/1 592/1 معبر
 744/35 256/8 989/47 99/17 543/13 221/16 388/21 168/31 837/36 715/34 مجموع
 3 10 1 7 9 8 6 5 2 4 رتبه بندی

1400های تحقیق، مأخذ: یافته  

 

-( کراربریLQلذا، با عنایت به جدول فو، و براساس ضرایب مکانی )

توان گفرت های اراضی شهری بدست آمد در محدوده مورد مطالعه می

با مقدار ضرریب مکرانی  8گانه شهر تبریز منطقه  10ن مناطق که از بی

در رتبه دوم  83/36با ضریب مکانی  2، منطقه منطقه 1در رتبه  98/47

در رتبره دهرم از نظرر ضرریب  25/8نیز با ضریب مکرانی  9و منطقه 

توزیع کاربری اراضی  2و  8مکانی قرار گرفته است. بنابراین، در مناطق 

توزیرع  6و منطقه  9تر بوده ولی در منطقه متعادل نسبت به جمعیت آن

های شهری نامتعادل بوده و عدالت فضایی در آنها رعایت نشده کاربری

و ساکنان این مناطق برای دریافت خدمات مختلف شهری و دسترسری 

ها مجبور هستند، زمان و هزینره زیرادی را نسربت بره به انواع کاربری

 (.3کل مردم سایر مناطق صرف کنند )ش

 
 های شهریبندی مناطق دهگانه کالنشهر تبریز از نظر ضریب مکانی کاربریرتبه -3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یریگجهینت -5

های شهری هر تحلیل جغرافیایی از عدالت فضایی در توزیع کاربری
ها وابسته است. اگر گیری دسترسی به آن خدمات و کاربریبه اندازه

است که در آن صلح، پاسداری کافی ای عدالت نباشد، بعید در جامعه
کنی فقر و محرومیت، حمایت از کار، رشد آزاد زیست، ریشهاز محیط

هویت و دانش تحقق یابد. از سوی دیگر اگر مردم و شهروندان در 
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دریافت خدمات مورد نیاز در سطح شهر احساس امنیت نکنند، دشوار 
که دارند، چشم ای است که از مزایا و امتیازهای اجتماعی عادالنه

های اراضی در بپوشند. لذا، با توجه به اهمیت توزیع عادالنه کاربری
 توزیع در فضایی عدالت سطح شهرها تحقیق حاضر با هدف تحلیل

تبریز تدوین شده است. چنانچه، شهر  شهر محالت در اراضی کاربری
عنوان یکی از کالنشهرها و بزرگترین مرکز جمیعتی و تبریز به
های شهری از رغم جذابیتدر شمال غرب کشور علی اقتصادی

مشکالت آن نیز خالی نیست. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، 
ی مانند  معابر شهری، آموزش تحقیقات و فناوری، یهاکاربری

آموزشی، اداری و انتظامی، باغات و کشاورزی، بایر، تاسیسات شهری، 
ی و توریستی، حمل و نقل تجاری و خدماتی، تجهیزات شهری، تفریح

انبارداری، بهداشتی و درمانی، صنایع شهری، طبیعی، فرهنگی و 
هنری، مذهبی، مسکونی، مسیل، ورزشی و پارک، فضای سبز و ... با 

ای و صورت خوشهتوجه میانگین فاصله مشاهده شده و آماره آزمون به
-راکنده شدهصورت کامالً نابرابر اغلب در مرکز شهر توزیع و پالبته به

اند. در این میان تنها کاربری میراث تاریخی با میانگین فاصله 
صورت تصادفی بوده و کاربری نظامی نیز به شکل مشاهده شده به

پراکنده در نقاط مختلف شهر تبریز توزیع شده است. در مجموع کل 
-ای و نابرابر اغلب در قسمتصورت خوشههای شهر تبریز بهکاربری

شهر توزیع شده و اغلب عدالت فضایی در توزیع آنها در های میانی 
مناطق دهگانه شهری رعایت نشده و شهروندان برای دسترسی به 

باشند. خدمات مختلف شهری نیازمند صرف هزینه و زمان زیادی می
های اراضی و میزان سرانه آنها در طور بررسی توزیع کاربریهمین

با بیشترین سرانه  9نطقه مناطق دهگانه شهری نیز نشان داد، م
طوری بیشترین سرانه در اول قرار دارد. به سرانه( در رتبه 4102.4)

 های بایر، معبر، باغات و کشاورزی بوده و مربوط به کاربری 9منطقه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های آموزش تحقیقات و فناوری، کمترین سرانه نیز به کاربری
ی و توریستی، نظامی، طبیع -هنری، تاریخی، تفریحی -فرهنگی

شود و این منطقه از نظر عدالت مربوط می 000/0مسیل با سرانه 
فضایی در وضعیت نابرابرتری نسبت به سایر مناطق قرار دارد. در 

( در رتبه آخر و دهم قرار 5/52نیز با کمترین سرانه ) 10ضمن منطقه 
( LQاست. ضمناً نتایج تجزیه و تحلیل ضریب مکانی ) گرفته
 شهری در سطح مناطق کالنشهر تبریز نشان داد، های مختلف کاربری

با مقدار ضریب مکانی  8گانه شهر تبریز، منطقه  10در بین مناطق 
در رتبه دوم و  83/36با ضریب مکانی  2، منطقه 1در رتبه  98/47

در رتبه دهم از نظر ضریب مکانی  25/8نیز با ضریب مکانی  9منطقه 
های شهری تر کاربریدلقرار گرفته و از وضعیت توزیع نامتعا

 9طوری که، بیشترین ضریب مکانی در منطقه برخوردار است. به
های های باغات و کشاورزی، حریم و بایر و کاربریمربوط به کاربری

 -هنری، تاریخی، تفریحی -آموزشی و تحقیقات فناوری، فرهنگی
توریستی، نظامی، مسیل و طبیعی کمترین ضریب مکانی را دارد و به 

تری در سطح شهر تبریز این ترتیب این منطقه از توزیع نامتعادل
(، 1395برخوردار است. نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات، حیدری )

(، 1396(، یغفوری و همکاران )1396مقدم و همکاران )سلمانی
 1(، آمر1398رجبی و همکاران )(، ژاله1396حیدری چیانه و همکاران )

( از نظر توزیع 2019) 3(، مورونی2011همکاران )و  2(، جائو2007)
های مختلف شهری در ی  راستا قرار ای و نامتعادل کاربریخوشه

ریزی شهری حاکم دارد. بنابراین، با دیدگاه سیستمی که در امر برنامه
است، نیاز و ضروری است در مدیریت شهری به مقوله عدالت فضایی 

شهری به مبحث جمعیت و ها و خدمات مهم در توزیع کاربری
نیازهای آن توجه ویژه مبذول گردد و توزیع خدمات شهری با توزیع 
جمعیت ساکن در مناطق مختلف شهری منطبق بوده و به این ترتیب 
از هدر رفتن سرمایه و منابع شهری، تحلیل توان مدیران جلوگیری 

  .صورت پایدار فراهم آوردکرده و در کل موجبات توسعه شهری را به

                                                           
1 Amer (2007) 
2 Jao (2011)   
3 Moroni (2019) 
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Abstract 

Introduction 

One of the new approaches in the field of reform and development of the concept of urban 

development is spatial justice, which emphasizes that various urban programs, in addition to paying 

attention to physical and functional goals, must also meet the psychological and qualitative needs of 

citizens in urban living  be accountable. Therefore, the purpose of this study is to analyze spatial 

justice in the distribution of land use in the neighborhoods of Tabriz. This research is applied in terms 

of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. The research area is the city of 

Tabriz. To collect the required data and information, library studies, especially the comprehensive and 

detailed plan of the city of Tabriz (approved in 2012) were used. The nearest neighborhood distance 

model and spatial coefficient (LQ) model were used to analyze data and information and answer 

research questions. The results showed that, in general, all surveyed land uses in Tabriz metropolis are 

often clustered and more scattered in the city center and citizens have to spend a lot of time and 

money to receive services, and spatial justice has not been observed in the distribution of land uses. In 

terms of per capita use, region 9 with the highest per capita (4.4102 per capita) is in the first place and 

region 10 with the lowest per capita (5.52) are in the last and tenth ranks and indicates an unbalanced 

distribution of land uses in Region 9. The results of spatial coefficient also showed that region 8 with 

the value of spatial coefficient is 47.98 in the rank of 1 and region 9 with the spatial coefficient of 

8.25 is in the tenth rank in terms of spatial coefficient and it has a more unbalanced distribution of 

land uses than other areas, and spatial justice is much less in this area. 

 

Methodology 

According to the purpose, the current research is applied research, and it is descriptive-analytical in 

terms of its nature and method. In order to collect the required data and information, library and 

document studies, especially the comprehensive and detailed plan of Tabriz city (approved in 2013) 

have been used. The spatial territory of the research is the metropolis of Tabriz, and justice in the 

distribution of different urban uses has been examined in this area. To investigate the situation of ten 

urban areas in the distribution of types of urban uses, and to analyze the data and information and 

answer the research questions, the closest neighborhood distance model and spatial coefficient 

analysis (LQ) were used. 

 

Conclusion  
Considering the importance of the fair distribution of land uses at the city level, the present research 

has been compiled with the aim of analyzing spatial justice in the distribution of land uses in the 

neighborhoods of Tabriz city. The results of this research showed that according to the average 

distance observed and the test statistics, most of the uses are distributed and scattered in the center of 

the city in a clustered manner and of course in a completely unequal way. Among them, the only use 

of historical heritage with the average distance was observed randomly, and the military use was also 

scattered in different parts of Tabriz city. In general, all the uses of Tabriz city are distributed in 

clusters and unevenly, often in the middle parts of the city, and spatial justice is often not observed in 

their distribution in the ten urban areas, and citizens need to spend money to access various urban 

services. It takes a long time Likewise, the study of the distribution of land uses and their per capita 

rate in ten urban areas also showed  that Region 9 is ranked first with the highest per capita (4102.4 

https://jes.ut.ac.ir/?_action=article&au=172185&_au=Ali+Reza++Noorpoor&lang=en
https://jes.ut.ac.ir/?_action=article&au=190279&_au=Arash++Sadri++Jahanshahi&lang=en
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per capita) and Region 10 is ranked last and tenth with the lowest per capita (52.5). In addition, the 

results of the analysis of the spatial coefficient (LQ) of different urban uses in the areas of Tabriz 

metropolis showed, Among the 10 regions of Tabriz city, region 8 is ranked 1st with a spatial 

coefficient of 47.98 and region 9 is ranked 10th with a spatial coefficient of 8.25 in terms of spatial 

coefficient. It is a city 
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