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مقدمه
لی است که بشر همواره با آن دست به گريبان بوده و همواره ئمسا از نخستين های واقعی، عنوان يکی از پديده به ،مسکن

اما  ،مسکن يک نياز استبنابراين، . و انديشيده برای آن است ،معقول در تالش برای دگرگونی و يافتن پاسخی مناسب،

 مسکن در(. شايد بتوان گفت مشکل 98: 9313 آدمی دسترسی به مسکن مناسب است )مخبر، آلِ ايده .نه هر مسکنی

های داخلی،  دليل رشد سريع جمعيت و شهرنشينی، مهاجرت حال توسعه به جهان وجود دارد؛ اما در کشورهای در همة

 و کمبود نيروی انسانی متخصص و ،زمين، تأمين مصالح ساختمانی ةفقدان منابع مالی کافی، مشکالت مربوط به عرض

صورت حاد  مسکن اين مشکل به خصوص زمين و های مناسب در نامهو بر ،یگذار استيسمشی،   تر از همه نبودن خط مهم

 استعدی از رفاه اجتماعی مسکن بُ (. در کشورهای پيشرفته،5: 9310 ،همکارانو  روشتی و بحرانی درآمده است )احدنژاد

و تأمين آن  دوش میدر کشور ايران مسکن يک نياز اوليه محسوب  .های توسعة مسکن در بهبود کيفی متمرکزند و برنامه

 . درعد کمی و کيفی استياز به مسکن دارای دو بُن (.931: 9310 د )زنگنه،يآ میشمار  رديف با تأمين غذا و پوشاک به هم

فقدان سرپناه و ميزان دسترسی به آن را  ةها و اموری است که مسئل شناخت پديده ةيرنددربرگياز به مسکن ، نعد کمیبُ

يی به نياز مسکن بدون توجه به کيفيت آن در گو پاسخ ةکمی مسکن، درواقع ميزان و درجعد بررسی بُ . درکند یممطرح 

 ،تواند براساس شرايط گوناگون اقتصادی، اجتماعی های کيفيت می شاخص .(954: 9110 ،و همکاراننظر است )اوزسوی 

ئی بسياری مانند سيستم خدمات که عوامل جز ،های فنی و فرهنگی منطقه با کشور تغيير کنند. در هند، شاخص زيرساخت

شود.  ترين شاخص درنظر گرفته می شود، مهم امکانات معمول دفع زباله را شامل میو عمومی، سيستم زهکشی عمومی، 

نظر  جنوبی به ةدر کر الً،مث .شوند ها بر سطوح پايه گذارده می ، ساير شاخصافتهي توسعهاز طرف ديگر، در کشورهای 

برای زندگی شاخصی است که  انداز چشمکه در بريتانيا، تعيين  درحالی ؛ترين موارد باشند تی مهمهای امني رسد شاخص می

های مسکن  توان به کمک بررسی شاخص یم (.998: 5491 ،همکارانهانگ لی و )گيرد  بيشتر مورد توجه مردم قرار می

ين و تر مهمهای مسکن شايد  شاخص .(19: 9315همکاران، و  زرگر  زاده را شناخت )هادی امر مسکنهای مؤثر در  رويه

: کرد  يمتقسهای مسکن را در سه گروه عمده  توان شاخص یمطور کلی  به .يزی مسکن باشدر برنامهترين ابزار در  يدیکل

 نيا و موسوی، حکمتمسکن )های اقتصادی  شاخص. 3 ؛های کيفی مسکن شاخص .5 ؛های کمی مسکن شاخص .9

کننده در سازمان  ت به جهان و کااليی عمده و تعيينبپذيری افراد نس اکنون عامل اصلی جامعه مسکن هم .(991: 9382

 ای دارد کننده و اهداف جمعی افراد نقش بسيار تعيين ،روابط اجتماعی گيری هويت فردی، اجتماعی فضاست که در شکل

ای است که سبب رشد ناهمگون  های ناحيه ریمشخصات بارز توسعة فضايی ايران نيز وجود نابراب از(. 911: 5441 ،)شرت 

ها در نواحی جغرافيايی يکی از  نابرابری ةمطالع (.11: 9381 عاشری،و  شد )پورفتحی و نامتعادل ميان نواحی خواهد

: 9382 پور، ريزی و اصالحات در جهت تأمين رشد اقتصادی و اجتماعی است )جمعه ای برای برنامه کارهای ضروری و پايه

های نادرست از سوی مرکز  از جمله اعمال سياست ؛ای ريشه در بسياری از مسائل دارد ی فضايی و منطقهها یابرابرن(. 58

های مختلف  و ناهماهنگی سازمان ،ها، توزيع بودجه و امکانات، تقسيمات نادرست اداری و سياسی بندی  در راستای منطقه

و مهاجرپذيری برخی  ،محوله، تمرکز جمعيت و امکانات در برخی نقاطوظايف  جرایخدمات بهتر و ا ةبا يکديگر برای ارائ

منابع و اعتبارات و  ةعدم تخصيص بهين .شود و باعث کاهش امکانات میاست شدن را موجب شده  نقاط رشديافته که 

پارچگی و  های مناطق مختلف يک ها و تفاوت ای در اين زمينه و نهايتاً اين ناهماهنگی گذاری صحيح منطقه عدم سياست

های توسعه  زمينه همةبرد و چنددستگی و اختالفات موجود را در  میانسجام کافی برای پيشرفت توسعه را از بين 

های  خود سياست ناپذير دارد و خودبه و استان تأثير حتمی و اجتناب ،ر سطح شهر، منطقهو اين روند د کند میتر  ررنگپُ

 کند موانعی برای رسيدن به توسعة پايدار فراهم می و دهد میخوش تغيير و تحوالت قرار  توسعه را هرچند درست دست
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های آن انجام گرفته  کن و شاخهمس ةها و مطالعات زيادی در زمين (. پژوهش980: 9310 ،همکاران)حسينی کهنوج و 

شده در  ترين تحقيقات انجام پذير نيست. در اين بخش از پژوهش تعدادی از مهم ها در اينجا امکان آن ةاست که ذکر هم

 تيوضع بررسی رضايتمندی ازدربارة حث ابمهای گذشته بيشتر  ارتباط با موضوع در ادامه ذکر شده است. در پژوهش

چنين  پژوهش ة. مروری بر پيشيناستهای کمی و کيفی  اکز سکونتگاهی از لحاظ شاخصبندی مر مساکن و سطح

های مسکن با  تحليل و توزيع فضايی شاخص ةهای بسيار اندک در زمين بخشد و مبين پژوهش میای را قوام  فرضيه

که در تحقيقات  استين های قبلی با اين پژوهش در ا رو، بارزترين تفاوت پژوهش  رويکرد عدالت فضايی است. از اين

نام با  ای در مقاله  (5497ناسوشن و الوان ). پرداخته نشده است يیفضا یآمار خودهمبستگ یها کياستفاده از تکن بهقبلی 

انسان  یاساس یازهاياز ن یکي و سرپناهعنوان  مسکن به تيبا اشاره به اهم ،«یشهر یدر نواح داريمسکن پا سازی نهيبه»

 یداخل های بخش سازی هيو شب فيبه توص يیفضا یزري برنامه یالگو نييجهت تع یدانيم های و با استفاده از روش

مطلوب  یطرح  ،تنهاي در. ندپرداخت یدر شهر مدان در اندونز یکارآمد از لحاظ انرژ های خانه یطراح یبرا ها ساختمان

( در 5491) همکارانهوانگ لی و د. شوشهر  نيا یداخل های طرح نيگز یکه جا دهند یشهر ارائه م های از ساختمان

ربازده ايجاد يک نظام پُ «گيری کيفيت مسکن اجتماعی در ويتنام برای اندازه ها ساختن نظامی از شاخص» نام ای با مقاله

برای  قطفشود و اين نظام ارزيابی  گيری کيفيت مساکن اجتماعی امری ضروری تلقی می های اندازه از شاخص

تا به انتخاب بهتری برای  استبلکه برای شهروندان عادی نيز سودمند  ،شود گذاران سودمند محسوب نمی سرمايه

 ةبين کيفيت مسکن و سرماي رابطهبررسی » با نامی ا ( در مقاله9312همکاران )ی و ميحک. آپارتمان خود برسند

 ةی سرمايرهايمتغی بين متغير کيفيت مسکن با معنادار ةرابط گرفتند هنتيج «یررسميغی ها سکونتگاهشناختی در  روان

ی شناخت روان ةی مربوط به سرمايها مؤلفه با گفت بين شاخص کيفيت مسکن توان یم ،نيبنابرا .ی وجود داردشناخت روان

ی نيز تشناخ روان ةی مربوط به شاخص سرمايرهايمتغو با افزايش کيفيت مسکن  وجود دارد ميمستقهمبستگی مثبت و 

ی ها شهرستانيافتگی  سنجش توسعه» با نام ،(9312همکاران )سجادی و های مطالعة  براساس يافته .ابدي یمافزايش 

ی استان اردبيل در پنج سطح به لحاظ ها شهرستان ،«ی کيفيت مسکنها شاخصاستان اردبيل در برخورداری از 

 ،، نمينآباد پارسی ها شهرستانيافته،  شهرستان اردبيل توسعهکه اند  گرفته قراری کيفيت مسکن ها شاخصبرخورداری از 

يافته و  شهر کمتر توسعه سوار و مشگين ی بيلهها شهرستانرو به باال، خلخال و سرعين توسعة متوسط،  ةو نير توسع

 یابيارز» امبا ن ای در مقاله (9310ن )رامنش و همکا یفيشر .اند شدهمحسوب  افتهين توسعهی کوثر و گرمی ها شهرستان

 تي، با اشاره به وضع«چناران تهران هفت ةمورد مطالعه محل یشهر ةمسکن در بافت فرسود یداريپا های شاخص

و بافت فرسوده  داريمسکن پا داريتوسعة پا یداريپا ینظر یمبان یبه معرف نخست ،شهر تهران ةفرسود های بافت

 زانيم ارها،يمع نيا رامونيموضوع استخراج شده و پ اتياز ادب داريمسکن پا یها سپس ابعاد و شاخص ،سپس. ندرداختپ

محله،  نيمسکن در ا یداريپا شيجهت افزا يیراهکارها ةبه ارائ ت،يشده و در نها یابيمحله، ارز نيمسکن در ا یداريپا

است، های مسکن و بررسی عدالت فضايی پرداخته شده  شماری به سنجش شاخص بی قاتيدر تحق .پرداخته شده است

عدالت فضايی در بيشتر تحقيقات به  ةاز جنب است. ولی سنجش عدالت فضايی از لحاظ کيفيت مسکن کمتر ديده شده

های  اين مقاله سنجش عدالت فضايی در توزيع شاخص از هدف است. تحليل توزيع تسهيالت عمومی رسيدگی شده

آماری پرداخته شده است.  ةحوز 137 نيبهای فضايی  به بررسی نابرابری وهای آماری اروميه است  حوزه نيدر بمسکن 

 نامه پرسشتحقيقات از  ةاست و برعکس بقي 9312سال سرشماری نفوس و مسکن  براساسهای مورد نظر ما  داده

هايی که از سرشماری نفوس و مسکن  ها وجود دارد. داده دهنده چون احتماالت زيادی در جواب پاسخشده است. استفاده ن

در اين تحقيق مدل  شده کار گرفته ای دارد. روش به نامه های پرسش ده ارجحيت علمی بيشتری نسبت به دادهدست آم هب
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گرفته انجام عدالت فضايی در توزيع تسهيالت  ةتحقيقاتی که در زمينساير که در است درست است.  همبستگی فضايی 

های مسکن در کل  در تحقيق حاضر سنجش عدالت فضايی در توزيع شاخص ،روش خودهمبستگی فضايی نيز وجود دارد

 شده است. استفاده روش خودهمبستگی فضايی  ازمسکن  ةتحقيقی در زمين در کمترو  استشهر مد نظر 

. اين زمينه شده است که باعث پيدايش ناپايداری در سترو هبخش مسکن در شهر اروميه با مشکالت زيادی روب

خصوص در محالت مرکزی  به ،اين شهر توان به عمر مقدار زيادی از واحدهای مسکونی در مشکالت میاين  ةازجمل

عدم رعايت کامل  به وضعيت اقليمی منطقه در ساخت مساکن، یتوجه بی استفاده از مصالح ساختمانی نامناسب، شهر،

شهری در سطح محالت  ساتيأستها و  کاربری ةعدم توزيع بهين ساخت مساکن، مقررات شهرسازی در قوانين و

اصولی  عدم دفع صحيح و سرمايش مساکن و جهت گرمايش و های تجديدناپذير وابستگی زياد به انرژی مسکونی،

جوامع  در مسکن، ةطوالنی مسئل ةسابق توجه به اهميت و با .اشاره کرد( زباله ضايعات واحدهای مسکونی )فاضالب و

مهاجرت شديد به شهر اروميه باعث نابودی  ،در حال حاضر .انجام گرفته است اين زمينه مختلف تحقيقات بسياری در

ريزی  شهر، فقدان برنامه ةمسکنی، افزايش تصاعدی فضاهای حاشي شهر در اثر بدمسکنی و بی ةخيز حاشي اراضی حاصل

نظر  يش ضروری بهپژوهش در اين زمينه بيش از پ جرایقبول جهت تأمين مسکن در اين شهر شده است که ا مدرن قابل

های کمی و کيفی مسکن در  های فضايی شاخص ترين هدف اين تحقيق شناخت و تبيين نابرابری رسد. اصلی می

درخور  یراهکارها و پيشنهادها ةارائ ،شهر اروميه پی افزايش کيفيت مسکن در کالن درهمچنين،  ؛شهر اروميه است کالن

:استهای ذيل  تالش اين پژوهش پاسخ به پرسش ،از اين روکيفی مسکن. جهت ارتقای وضعيت کمی و شهر در

 ی شهری اروميه وجود دارد؟ها حوزه نيدر بی کيفی مسکن ها شاخصی پراکنش فضايی در نابرابرآيا تفاوت معناداری  .9

 چگونه و به چه شکلی است؟ ها ینابرابرتوزيع فضايی اين  .5

و مسکن يکی از ضروريات اولية زندگی افراد جامعه است که  شود  اهميت و ضرورت تحقيق مشخص می مياندر اين 

ما و  دليل ويژگی فرهنگی و اجتماعی خاص کشور دانند. به تراز غذا می ن امر نياز به مسکن را همابسياری از متخصص

خصوصاً  ،آن تربيت و مسائل اجتماعی و فرهنگی اعضای تواند نقش بسزايی در اهميت کانون خانواده مسکن و سرپناه می

سازد به شرح  می ناپذير داشته باشد. آنچه اهميت و ضرورت تحقيق در موضوع مربوطه را بيش از پيش اجتناب ،فرزندان

افزايش تصاعدی  ؛مسکنی شهر در اثر بدمسکنی و بی ةخيز حاشي نابودی اراضی حاصل ؛: مهاجرت شديد به شهراستذيل 

 قبول جهت تأمين مسکن در شهر. ريزی مدرن قابل فقدان برنامه ؛شهر ةفضاهای حاشي

مبانینظری
عدالتفضایی

 ،گرفته است مورد توجه قرار یالديم 9854 ةده لياز اوا یعموم ةدغدغ کيعنوان  به يیمفهوم عدالت فضا هرچند

: 5499 ،لورنتاست ) شده  مطرح متحده االتيدر ا ینژاد یچالش برابر یبرا يیعنوان مبنا به 9184 ةده ةانيدرواقع در م

برابر  یابي و دست یمختلف شهر مناطق نيامکانات و منابع ب ةعادالن يیفضا عيشهر مترادف با توز يیعدالت فضا .(9823

چون  یميمفاه ةرنديعدالت دربرگ ،يیعدالت فضا دگاهيد از(. 10: 9319 نژاد و همکاران، یهاست )حاتم شهروندان به آن

 کيساکنان  نيو تفاوت ب ضيبدون تبع ،یتيو فعال یمناسب به مراکز خدمات یاسب عملکردها و خدمات، دسترسمتن عيتوز

داشته  یتر عيوس یمعنا تواند یم يیعدالت فضا قاتياز تحق ی(. در برخ2: 9315 ،یاست )احمد یشهر ةمنطق ايشهر 

در  یعموم التيتسه اب يیمجاورت فضا اي يیجدا یبه معن يیعدالت فضا ،یعموم التيتسه یزير باشد. در مفهوم برنامه

 التيو تسه یشهر يیعدالت فضا نيب یتنگتنگا ةرابط ،یکل طور به(. 052: 5442 ،و همکاران )تساواست  ناساکن نيب
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 یشهر یها در فضا آن ةعادالن عيو توز یشهر التيمنوط به وجود تسه يیوجود دارد. تحقق عدالت فضا یشهر یعموم

 یعنوان موضوع به يیعدالت فضا ةمقول ی(. حت94: 9314 ،یحيآسان شهروندان به آن است )رهنما و ذب یو دسترس

و عدالت  یطيمح تحفاظ نيب را یمفهوم اهداف مشترک نيمطرح است. ا زين داريتوسعة پا ميدر پارادا تيراهمو پُ یديکل

 .(23: 5495 )ميچل و نورمن، گذارد یم اديبن یاجتماع

مسکن

)رضايی راد و است يزی توسعة اقتصادی و اجتماعی ر برنامهها در  ين بخشتر حساسترين و  یاساس ةدر زمرمسکن 

ها و  ين نياز انسانتر مهم ةها زاييد سکونتگاه ةدهند يلتشکين عنصر تر کوچکعنوان  به و (12: 9319 رفعيان،

بشر (. در دومين اجالس اسکان 938: 9310 ،)زنگنهود ر شمار می های جغرافيايی هر منطقه به يکی از پديده ةوجودآورند به

به معنای يک سقف  فقطمناسب  : سرپناهمسکن مناسب چنين تعريف شده است ،در استانبول برگزار شد که ،(9111)

، ی فيزيکی و امنيت مناسب، دسترسی مناسب، فضامناسب يعنی آسايش مناسب ؛ سرپناهباالی سر هر شخص نيست

های اولية مناسب از قبيل  يرساخت، زيه و سيستم گرمايی مناسب، تهويی، روشناای يت و دوام سازهمالک، يت مالکيتامن

مناسب و  ، مکانبهداشتی مناسب ، عواملمحيطی يستززباله و کيفيت مناسب  ، دفعو آموزش ، بهداشتیرسان آب

ی، )پورمحمد شودبه استطاعت مالی تأمين اين موارد بايد با توجه  ةهم که تسهيالت اوليه کار واز نظر  دسترس قابل

9313 :3 .) 

ریزیشهریعدالتفضاییوبرنامه

يزی ر برنامه .تر سالم و ،، مساعدترينان از طريق ايجاد محيطی بهترشهرنشاز تأمين رفاه  عبارت استيزی شهری ر برنامه

يری از آمار و اطالعات و در دست داشتن گ بهرهشهر دارد بايستی با  ةنگری خاصی که در جهت توسعة آيند يندهآشهری با 

يری از امکانات يا به گ بهرهو با  زدپردابو فيزيکی شهر به تجزيه و تحليل مسائل شهر  ،های اجتماعی، اقتصادی نبض

امکانات رفاهی، به  ةبرداشتن کليبا در ،و گويا ،طرحی جامع، دقيق ةارائ با ها حداقل رسانيدن يا کاهش محدوديت

يجاد توازن و هماهنگی بين ا يزی شهریر برنامهاصلی در  . موضوع(32 ،30: 9319 زياری،بپردازد )الزم  هایهادپيشن

 عدالت یقلمروهايزان شهری الزم است که در ر برنامه ةبر هماست. کارکردهای گوناگون شهری در حال و آينده 

د شايد جغرافيا و نح است آگاهی کافی کسب کنسان که در جغرافيای نو مطر های اجتماعی، بدان اجتماعی، نظريه

: 9314 شکويی،کنند )ين تأمبتوانند از اين راه فضای زندگی سالمی برای شهروندان  هميزی دست در دست ر برنامه

 صرافی،است )يزی شهری ر برنامهين اهداف تر مهم از ی پايدار های توسعة فضايی در جهت توجه به سياست . عدالت(571

9372 :09.) 

عدالتومسکن

. با کند یمصورت قطاعی عمل  های اقتصادی به ای و پايگاه صورت منطقه های خانوادگی به يگاه، پااز نظر نگرش فضايی

 توان نتيجه گرفت:  ی، ماکولوژی تطبيقی از شهرها مطالعةبه  توجه

 آيد؛ یموجود  و پايگاه قومی به ،پايگاه اقتصادی، وضعيت خانوادگی براساسمسکونی  ةهای منطق تفاوت

 شهر رايری ساختارهای فضايی گ شکل ای و خوشه ،ای صورت قطاعی، منطقه مسکونی به ةهای منطق عد تفاوتسه بُ

 (.82: 9314 شکويی،بخشد ) یمتداوم 

ری ين ابعاد ملموس نابرابتر مهممحوری در مطالعات اجتماعی و نيز يکی از  موضوعاتنابرابری مسکن يکی از 

يی پابرجايت اجتماعی مسکن يکی از فاکتورهای اصلی تعادل و . اهم(137: 5441 )هانگ و جاينگ،است اجتماعی 
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به اين امر،  با توجهاجتماع بشری است.  ةدهند يلتشکهای اصلی  واقع مسکن خانواده يکی از پايهو در اجتماع انسانی بود

يک از هر کمبود  زيرا. های انسانی باشد گوی خواست بايستی جواب است کهمسکن يکی از احتياجات بنيادی يک خانوار 

وجودآمدن بحران و ناهماهنگی در کل سيستم زندگی اجتماعی در  ها و احتياجات در يک واحد مسکونی باعث به خواست

 .(190: 9372 )رسولی، خواهد بود خانواده سالم رشد گرفتن و فقدان مسکن مانعی برای فرمنيز يک واحد مسکونی و 

که مستقيم يا غيرمستقيم بر فضای مورد نياز افراد و خدمات سکونتی را، ی اصلی اجتماعی و جمعيتی مسکن ها شاخص

عد کمی نياز به مسکن، شناخت در بُ .9د: کربررسی  به همتوان در دو گروه جداگانه ولی در عين حال متصل  یم ،مؤثر است

گويی  پاسخ ةشود که درواقع درج ه فقدان سرپناه و ميزان دسترسی به آن مربوط میشود که ب و اموری را شامل می ،ها پديده

ند از: تراکم نفر در اتاق، تراکم خانوار در واحد مسکونی، ا عبارتکه به نياز، بدون درنظرگرفتن کيفيت آن مورد نظر است 

تصرف خانوار، تراکم نفر در اتاق، تراکم خانوار در متوسط اتاق در واحد مسکونی، تراکم نفر در خانوار، متوسط تعداد اتاق مورد 

عد کيفی مسائل و در بُ .5 ؛اتاق، کمبود واحد مسکونی، نسبت افزايش خانوار به واحد مسکونی، مساحت زمين واحد مسکونی

 .شود جه میهای کالبدی مسکن تو عد کيفی بيشتر به جنبهدر بُ ،شوند که نوع و شکل نياز است. درواقع هايی مطرح می پديده

پرداختن به اين بنابراين،  است. ها از جمله مواردی است که توجه بسياری از معماران را به خود اختصاص داده اين شاخصه

ند از: نسبت مسکن مناسب، عمر ا های کيفی مسکن عبارت (. شاخص13: 9314است )شيعه،  ای برخوردار ويژهيت مهم از اهم

نوع  سطح زيربنای واحدهای مسکونی، دهای مسکونی، تسهيالت واحدهای مسکونی،تصرف واح ةواحدهای مسکونی، نحو

 (. 911: 9314، انصاری نيا و )حکمت یمصالح واحدهای مسکون

که يک خانواده  ،عالوه بر ساخت فيزيکی ،مسکن مفهومگرفته،  انجامبراساس مطالعاتی که در کشور هندوستان 

خدمات و تسهيالت  ةکلي ةشود که دربرگيرند یمدهد، کل محيط مسکونی را شامل  یمعنوان سرپناه مورد استفاده قرار  به

مسکن به  ،و تندرستی افراد است. همچنين ،ی اشتغال، آموزشها طرحضروری مورد نياز برای بهزيستی خانواده و 

خدمات فشرده در يک مکان فيزيکی قرار دارد. اين واژه بدان  ةمنظور ارائ شود که به یمی از تسهيالت گفته ا مجموعه

(. در دومين 98: 9313کند )مخبر،  یمو خانوادگی تغيير  ،معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرايط اجتماعی، اقتصادی

به معنای  سرپناه مناسب :مسکن مناسب چنين تعريف شده است ،که در استانبول برگزار شد ،(9111بشر )اجالس اسکان 

سرپناه يعنی آسايش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فيزيکی مناسب،  ؛وجود يک سقف باالی سر هر شخص نيست

محيطی، عوامل  ی، بهداشت، آموزش، دفع زباله، کيفيت مناسب زيسترسان آبيل قباز  مناسب ةهای اولي يرساختز

موارد بايد با توجه به استطاعت  ةيالت اوليه که همبهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسه

 (.54: 9372 دفتر اقتصاد مسکن،شود )ين تأممردم 

هایمسکنبارویکردتوسعةپایدارشاخص

های اجتماعی  های مسکن در ارتباط با توسعة پايدار شاخص اجتماعی مسکن است. درواقع، شاخص يکی از شاخص

کمی، يعنی ارتباط کمی و عددی انسان  ةط مسکونی خود رابطه دارد: نخست رابطبا محي ،از وسايل مهم سنجش ،مسکن

 کيفیة شود؛ دوم رابط کمی انسان و مسکن سنجش می ةرابط صرفاًو افراد ساکن در آن و  ،ابعاد مسکن ،از نظر اقتصادی

های کيفی انسان با  جنبه ةکنند اين شاخص مشخص ؛انسان با محيط فيزيکی يا مسکونی خود رابطة که مربوط است به

مسکن است. 

 ةگذارد ارتباط مستقيمی با درج و ايمنی و شرايط مناسب زيست می ر سالمتدکيفيت مسکن از لحاظ تأثيری که 

های اجتماعی  (. بررسی شاخص11: 9388 مردم دارد )ملکی و شيخی، ر رفاهدتوان مالی و درآمد مردم و تأثير مستقيمی 

و هر  را شناختمسکن  در امرتوان به کمک آن پارامترهای مؤثر   ای شناخت مسکن است که میه مسکن يکی از ويژگی



 9292...هایهایکمیوکیفیمسکندرحوزهسنجشعدالتفضاییشاخص

 شاخص های مسکن، گيری صحيح در خصوص مسکن را تسهيل کرد. در ميان شاخص يمتصميزی و ر برنامهگونه 

ها  تفاده از اين شاخصکه با اس طوری به ؛های کلی است يری پيشرفت و تحقق هدفگ اندازهترين ابزار  اجتماعی مناسب

 (.30: 9314 سطوح از فردی تا ملی و جمعی را ارزيابی کرد )ملکی، همةتوان  می

شاخص محيط زيستی در رويکرد توسعة انسانی حفاظت از محيط زيست در شرايط رشد اقتصادی و اساس توسعة 

های خانگی، صنعتی، مواد صنعتی  ضالبشامل فا عمدتاًای محيط زيست شهری  شود. منابع اصلی آالينده پايدار تلقی می

نظرگرفتن ميزان آب توليدی، جهت مصارف با دری است. افزايش فاضالب خانگی، يشيميا های ميکروبی و جامد آالينده

شدن حجم قابل توجهی از اين منابع  ها و تلف خانگی در سال حاکی از افزايش احتمال آلودگی منابع آب توسط فاضالب

های شهری است، لزوم طراحی  ترين کاربری به اينکه مسکن يکی از مهم با توجه(. 34: 9315 مکاران،است )ذاکريان و ه

های تجديدپذير و  صحيح از انرژی ةوری و امنيت بيشتر استفاد درست محيط مسکونی امری ضروری است تا ضمن بهره

 کند.پاک کمترين آسيب را به محيط زيست وارد 

که تراکم در سطح  طوری به ؛های مهم در ارتباط با توسعه و مبحث توسعة پايدار است شاخصشاخص تراکم يکی از 

های توسعة شهری اهميت خاصی دارد. تراکم در  شهر معياری برای استقرار جمعيت و تأسيسات شهری است و در طرح

تحمل  يزانتراکم تا م ،شهری محيط در مسکونی واحد در سازی بسيار متفاوت است. تراکم محيط شهری و ساختمان

يش تراکم در واحد مسکونی خارج از اگر افزا ،در مقابل. شود می تلقی مثبتو  یضرور یامر یو امکانات شهر يساتتأس

های کشاورزی و  همچون گسترش افقی شهر و از بين رفتن زمينکند،  ايجاد میيزی باشد، مشکالتی ر برنامهصحت 

شهر، افزايش کاذب قيمت  در سطحشدن زمان سفر  ها و طوالنی ايجاد زيرساخت ةتوسعة افسارگسيخته و افزايش هزين

ضرورت افزايش تراکم ساختمانی و شهری. در مقابل، تراکم در سطح واحد مسکونی مانند تراکم نفر در  ،بها زمين و اجاره

ی فردی اهش آن و افزايش سرانهبه عبارت ديگر، ک .آل کاهش يابد بايد به ميزان ايده جز آنخانوار در واحد مسکونی و 

 (. 540، 543: 9312 قاسموند،قاسمی زياری و ؛ 55: 9313 شود )قادرمرزی، در سطح واحد مسکونی امری مثبت تلقی می

هایمطرحدرعدالتفضایینظریه

گوناگون در ای است که در اشکال  رشته عدی و پيچيده و در عين حال نوظهور و ميانعدالت فضايی مفهومی چندبُ

ه است. برمبنای اين شد... طرح و بررسی  و شناسی و جغرافيا ريزی شهری و معماری، جامعه های علمی چون برنامه حوزه

عدالتی در شهر استفاده  منظور تشخيص بی توان از يک نگرش فضايی به  عد فضايی دارد و بنابراين میرويکرد، عدالت بُ

های مختلف  های اجتماعی در فضا با مقياس عادالنه و دموکراتيک منافع و مسئوليت عدالت فضايی توزيع ،کرد. به بيانی

شود و فضای توليدشده به روابط اجتماعی  شکل اجتماعی توليد می است. عدالت فضايی با اذعان به اين نکته که فضا به

توزيع  .9رو هستيم:  يکرد اصلی روبهپردازد. در عدالت فضايی با دو رو دهد، به تقويت مفهوم عدالت اجتماعی می شکل می

اجتماعی و  - توزيع فضايی يا توزيع فضايی ةهايی دربار پرسش ةرويکرد اول برپاي .سازی فرايندهای تصميم .5 ؛فضايی

مانند  ،شهروندان شکل گرفته است  يابی به يک توزيع برابر جغرافيايی براساس نيازها و خواست تالش برای دست

سازی تأکيد دارد. اين  کيفيت هوای خوب. رويکرد دوم اما بر فرايندهای تصميم و های بهداشتی دسترسی به مراقبت

مانند وجود رويکردهای  ،شود و هويتی و اعمال اجتماعی را شامل می ،رويکرد همچنين بازنمودهای فضايی، مکانی

هم ديده شود عنوان محصول  اند بهتو دهی به فضای شهری. به بيان ديگر، عدالت فضايی هم می آميز در شکل تبعيض

های  ، در حوزهاند ناعادالنه گرا در قالب الگوهای توزيعی که به خودی خود عادالنه/ فرايند. عدالت فضايی محصول

گيرد  دهنده به فضا مورد بحث قرار می عنوان فرايندهای شکل يابد. عدالت فضايی فرايندی نيز به جغرافيايی معنا می

کيد دارد.أگرا ت حاضر روند مورد بحث بر عدالت فضايی محصول ة(. در مقال11: 9312 پور، وندیال و پور )داداش
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روشپژوهش
مطالعات  براساسآوری اطالعات  جمع يکرد کاربردی است.با روکمی  - تحليلی شده گرفتهکار در تحقيق حاضر روش به

ها و اطالعات  برای تجزيه و تحليل داده ،. همچنيناست (9312های آماری و مرکز آمار سال  نامه ای و اسنادی )سال کتابخانه

 در استفاده شده است. Spssو  Arc Gisافزارهای  ( و از نرمMoran'sهای تحليل عاملی و خودهمبستگی فضايی ) نيز از روش

از طريق  ها آنجمعيتی مسکن و تبديل  - و اجتماعی ،کيفی ،گام نخست در اين تحقيق، استخراج متغيرهای موجود کمی

 - مختلف در ابعاد کمی و کيفی و اجتماعی شاخص 32بعدی  ةهای مختلف به شاخص است. در مرحل سازی و نسبت سرانه

 که يافتعامل کاهش  هشتروش تحليل عاملی به  با ،دهش( اخذ 9312که از آخرين سرشماری نفوس و مسکن ) ،جمعيتی

آماری اين  ةجامع.های کم است فرعی( با تعداد شاخصمؤثر )غير عامل چهارو اصلی( با تعداد شاخص باال مؤثر ) عامل چهار

.استآماری در کل شهر  ةحوز 137شامل  که شهر اروميه است های آماری در کالن ن کل حوزهاپژوهش ساکن

هاوشاخصمعرفیمتغیرها

 35های مورد استفاده شامل  شاخص ،ابعاد مختلف و ها شاخص فضايی مسکن در سنجش عدالت پژوهش برای اين در

 :است آورده شده 9کمی و کيفی و اجتماعی مسکن است که در جدول  شاخص

 موردمطالعهپژوهشهای شاخص.9جدول

هاشاخص x هاشاخص x 

 9 مساحت 91 مترمربع 244 تا 349 مساحت با مساکن

 5 جمعيت 54 بيشتر و مترمربع 249 مساحت با مساکن

 3 عد خانواربُ 59 اسکلت فلزی با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 0 ساکن خانواربر حسب  مسکونی واحدهای تراکم 55 اسکلت بتن آرمه با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 2 باسوادی نرخ 53 مصالح آجروچوب با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 1 بيکاری نرخ 50 مصالح آجروآهن با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 7 نفر 9444 در مسکونی واحد تعداد 52 مصالح بلوک ساختمانی با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 8 مسکونی واحد در نفر 51 مصالح تمام آجر يا سنگ آجر با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 1 مسکونی واحد بر خانوار تعداد 57 مصالح تمام چوب با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 94 جمعيت جوانی نرخ 58 و چوبمصالح خشت  با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 99 نشاغال نرخ 51 و گلمصالح خشت  با نوعهای واحدهای مسکونی معمولی  شاخص

 95 آپارتمانی معمولی مسکونی واحدهای های شاخص 34 تراکم جمعيتی

 93 آپارتمانی غير معمولی مسکونی واحدهای های شاخص 39 مترمربع944 تا 89 مساحت با مساکن

 90 مربع متر 84 تا 71 مساحت با مساکن 35 مترمربع 924 تا 949 مساحت با مساکن

 92 مترمربع 544 تا 929 مساحت با مساکن 33 ... و زاغه آلونک کپر چادر معمولی مسکونی واحدهای های شاخص

 91 مترمربع 344 تا 549 مساحت با مساکن 30 اعيان عرصه ملکیبر اساس  معمولی مسکونی واحدهای های شاخص
 97 مترمربع 72 تا 29 مساحت با مساکن 32 استيجاری رهنبر اساس  معمولی مسکونی واحدهای های شاخص

 98 کمتر و مترمربع 24 مساحت با مساکن  

ویموساو؛938۴:939،همکاارانوایانحکمات؛931۴:931،همکاارانمنبع:مرکزآمارایرانومطالعاتنگارندگان)وارثیو

 (.9381:55همکاران،

موردمطالعهۀمحدود
 جمعيت و هکتار 94٬208 شهر اين مساحت. است شده واقع کشور شمال در ،غربی آذربايجان استان مرکز ،اروميه شهر

اروميه ارتفاع  .قرار دارد اروميه چهدرياکيلومتری  54اروميه با داشتن موقعيت ممتاز جغرافيايی در . است نفر 731٬550 آن

ارتفاعاتی چون کوه سير، کوه قيزقلعه، کوه  وواقع شده است  دشت اروميهاروميه در  ت.های آزاد اس متر از آب 9335

اروميه بين  ،درواقع است. و کوه علی ايمان آن را احاطه کرده ،سی پنجه شهيدان، کوه ماه، کوه علیجهودها، کوه چهل مر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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 7803 منطقه،پنج   1395سال آمار به توجه با اروميه شهر .شده است واقع استان غرب های کوه ةاروميه و ديوار ةدرياچ

 ؛است شهری ةمنطق پنج دارای شهرداری تقسيمات براساس اروميه شهر. است شهری ةحوز 137 و آماری،بلوک 

 شهر، جنوبی قسمت در مسکونی واحد 25578و  ،خانوار 22021 ،نفر 970144بر  بالغ جمعيتی با 9 ةمنطق که طوری به

 تيجمع با 3 منطقه شرقی، شمال بخش در مسکونی واحد 22131و  ،خانوار 14324 ،نفر 547023 جمعيت با 5 ةمنطق

 ،نفر 951354بر  بالغ جمعيتی با 0 ةمنطقو  ،شهر غربی شمال در مسکونیواحد  05415و  ،خانوار 07935 ،نفر 910723

و  ،خانوار 91953 ،نفر 28821بر  بالغ جمعيتیبا  2 منطقه ، ومرکزی بخش در مسکونی واحد 31279و  ،خانوار 05181

 نشان استان و کشور در اروميه شهر عيتموق 9 شکل در .است شده واقع مسکونی در قسمت غرب شهر واحد 98998

 (.9312 مسکن، و نفوس سرشماری) است شده داده


 (9311،موردمطالعه)منبع:نگارندگانۀمحدودییایجغرافتی.موقع9شکل

هاهاویافتهبحث
 از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه. شد داده تشکيل( شاخص 32) ها شاخص و( 137) های آماری حوزه ماتريس ابتدا در

 خاص های عامل و ها گروه در ها آن بندی دسته و متغيرها و ها داده تحليل برای ،مهم های تکنيک از ،عاملی تحليل روش

 هدف که است چندمتغيره آماری تکنيک نوعی شد، نبيا نيز تحقيق شناسی روش در که طور همان ،عاملی تحليل. است

 و پردازد می متغيرها از زيادی تعداد درونی همبستگی بررسی به روش اين. متغيرهاست و ها داده کردن خالصه آن اصلی

 عاملی تحليلجرای ا برای(. 08: 9319 منصورفر،) کند می تبيين و بندی دسته محدودی های عامل قالب در ها آن درنهايت

 Analysis\ Reduction دستورالعمل از استفاده با و شد وارد SPSS افزار نرم به خام های داده ماتريس مرحله اين در

 مجموع و ويژه مقدار چون مهمی مفاهيم 5 جدول در. شد محاسبه ترکيبی شاخص ةتهي برای نياز مورد محاسبات

 عامل آن توسط که متغيرهاست کل واريانس از نسبتی عامل هر ةويژ مقدار. است شده درج عاملی بارهای مجذورات

 شدنی محاسبه آن عامل متغيرها درهمة  به مربوط عاملی بارهای مجذورات مجموع طريق از ويژه مقدار. شود می تبيين

 9 برای مقدار اين بودن پايين و دهند می نشان متغيرها با ارتباط در را ها عامل اکتشافی اهميت ويژه مقادير بنابراين، .است

 قابل نيز دليل همين به و است داشته متغيرها واريانس تبيين در اندکی نقش مذکور عامل که معناست اين به عامل

از  نهايی تحليل در باشند داشته باالتر و 9ة ويژ مقادير که عواملی ،بنابراين .شود می گذاشته کنار تحليل از و است اغماض

. دهند می اختصاص خود به عاملی بارهای راتومجذ مجموع خصوص در را متفاوتی . درصدهایشود استفاده میها  آن

 از کمتر ها آن اشتراک از قبل خروجی در که متغيرهايی حذف با بايستی باشد، درصد24 از تر پايين درصد اين چنانچه
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 شود، می مشاهده که طور همان اساس، اين بر. باشد اتکا قابل عاملی تحليل تا يابد افزايش درصد24باالی به بود درصد24

 درصد99/79 درمجموع عامل هشت اين سهم که اند فتنیپذير و بوده 9 از تر بزرگ ةويژ مقدار دارای عامل هشت فقط

 به نسبت توان می آن ةواسط به و است قبول قابل عاملی تحليل در درصد اين. کند تبيين تواند می را ها واريانس

 با 9 عامل عامل، هشت مجموع از. کرد حاصل اطمينان نيز عاملی تحليل برای شده انتخاب متغيرهای بودن مناسب

های  شاخص. اند داده اختصاص خود به را سهم کمترين درصد52/3 با نيز 8 عامل و سهم درصد بيشترين00/59

 از شد؛ حوزه به تبديل که بود های آماری شکل بلوک آماری به های دادهشد.  متصل اس آی جی افزار نرم به آمده دست هب

 با 3 منطقه و آماری ةحوز 971 با 5 منطقه و آماری ةحوز 931 دارای 9 منطقه  ؛رسيد حوزه 137 به آماری بلوک 7803

 است. آماری ةحوز 22دارای  2و منطقه  931 دارای 0 منطقه و آماری ةحوز 939

 ةکلي مجموع و ها عامل ةيکل یبودن الگوها برا ای خوشه انگربي و بوده مثبت ها عامل یيهکل یشاخص موران برا

 فضايی تجمع از نشان درواقع است، شده داده نشان 9 نمودار در که طور همان. است مطالعه مورد ةمحدود در ها عامل

و عدم پخش منظم داشته است.  هيشهر اروم کالن یآمار های در حوزه ای صورت خوشه مسکن به یفيک های شاخص

 اساس متراژهای کوچک تا متوسط یمسکون یشاخص موران مربوط به عامل واحدها نيبيشتر دهد ینشان م 5جدول 

های  به بخش نسبت 5ی متراژهای کوچک و متوسط در منطقه با یمسکون یباالبودن شمار واحدها دهندة بوده که نشان

 . است یآمار یها حوزه نيدر ب یو خدمات یفيک های ع شاخصيدر توز ینابرابر دهندة نشان نيشهر است و همچن گريد

 هاازعاملیکهرشدهتوسطواریانستبیینکل.5جدول

 استخراجمجموعضرایبعوامل اولیهۀمقادیرویژ ردیف

مجموع واریانس% تجمعی% مجموع واریانس% تجمعی%
X1 240/7 009/59 009/59 240/7 009/59 009/59 

X2 104/1 858/91 511/09 104/1 19.828 511/09 

X3 872/5 593/8 085/01 872/5 593/8 085/01 

X4 442/5 758/2 599/22 442/5 758/2 599/22 

X5 787/9 942/2 391/14 787/9 942/2 391/14 

X6 325/9 815/3 978/10 325/9 815/3 978/10 

X7 588/9 189/3 821/17 588/9 189/3 821/17 

X8 931/9 522/3 990/79 931/9 522/3 990/79 

ن(نگارندگا:منبع)

 هاشاخصمورانبرایعامل.3جدول
z P_ valueارزشواریانسضریبموردانتظارشاخصمورانهاعامل

  8/633090 0/00097 -4/ 001572 0/083633عامل اجتماعی و جمعيتی
 براساسعامل واحدهای مسکونی 

متراژهای کوچک تا متوسط
0/575751 001572/4- 0/000104 56/550589  

  33/055730 0/000104 -001572/4 0/334827دوام کم عامل واحدهای مسکونی
غير  براساسواحدهای مسکونی 
آپارتمانی

0/158522 001572/4- 0/000104 15/722334  

  15/961521 0/000103 -001572/4 0/160560دوام عامل واحدهای مسکونی بی
  11/675176 0/000103 -001572/4 0/117003اجتماعی - جمعيتی

  8/681332 0/000103 -001572/4 0/086480ی مسکونی بادوامواحدها
  10/678569 0/000100 -001572/4 0/105251عامل وسعت و جمعيت

  12/399366 0/000103 -001572/4 0/124274ها مجموع عامل

(ننگارندگا:منبع)
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 ،همچنين .دهد معناداری را نشان میها هم مثبت بوده است که الگوی نسبتاً  شاخص موران برای مجموع عامل

ها عدم  بودن عامل ای های کيفی مسکن و خدماتی در کل شهر است. از داليل خوشه توزيع نابرابر شاخص دهندة نشان

 های آماری است. توزيع مناسب و نابرابر در بين حوزه

 
 (:نگارندگانها)منبعبودنعاملایخوشهنشان.5شکل

روی نقشه  اهميت نسبی بر صورت چهار نوع همبستگی فضايی با فضايی اطالعات مکانی را بهروش خودهمبستگی 

به اين معنا که واحد با مقادير باال و باالتر از ميانگين با واحدهايی مجاور است که  ؛9باال -باال ةناحي .9 :دهد نمايش می

يعنی واحد با مقادير پايين با واحدهايی مجاور است که  ؛5پايين -پايين ةناحي .5 ؛ها نيز باالتر از ميانگين است مقادير آن

يعنی واحدهای مقادير پايين با واحدهايی با مقادير باالتر از  ؛3باال -پايين ةناحي .3 ؛ميانگين است تر از مقدارشان پايين

اند. دو حالت  شده  ين با مقادير پايين احاطهيعنی واحدهای مقادير باالتر از ميانگ ؛0پايين -باال ةناحي .0 ؛اند شده  ميانگين احاطه

. در است همبستگی منفی فضايی ةدهند ست و برعکس دو حالت دوم نشاناهمبستگی مثبت فضايی  ةدهند اول بازتاب

شاخص  ،3است. مطابق شکل ( 42/4) داری ها در سطح معنی ضرايب موران در نمودارها و نقشه همةدر اين مقاله  ،ضمن

 9در منطقه آن های آماری که بيشترين مقدار  عدد از حوزه دورود.  شمار می عيتی جزو عامل اصلی و مؤثر بهاجتماعی و جم

 و 5ها در منطقه  های آماری که بيشترين مقدار از اين حوزه عدد از حوزهده  و اند رفتهگقرار  باال -باال ةواقع شده است در رد

شاخص عامل واحدهای مسکونی براساس متراژ کوچک تا متوسط و جزو عامل اصلی . اند پايين -پايين ةدر رد اند واقع شده 0

های آماری که در منطقه  عدد از حوزه 11و  باال -باال ةدر رد اند واقع شده 5های آماری که در منطقه  عدد از حوزه 930 .است

 .عامل اصلی است چهارجزو  وام هستند ود شاخص واحدهای مسکونی کم. اند پايين واقع شده -پايين ةدر رد اند واقع شده 9

در  3 و 5های مناطق  های آماری در حاشيه عدد از حوزه 72 و 2 و 0در منطقه  باال -باال ةرد های آماری در عدد از حوزه 74

های  عدد از حوزه 19 .آپارتمانی جزو عامل اصلی است شاخص واحدهای مسکونی غير. اند پايين توزيع شده - پايين ةرد

 .اند پايين واقع شده -پايين ةدر رد 9یهای آماری در منطقه عدد از حوزه 52باال و  -باال ةدر رد 0 و 9آماری در مناطق 

 باال -باال ةهای آماری در رد عدد از حوزه 21 .عامل فرعی است 0جزو  دوام شاخص واحدهای مسکونی بی ،3مطابق شکل 

 شاخص. اند واقع شده 5 پايين در منطقه - پايين ةهای آماری در رد عدد از حوزه 03 واند  شده واقع 3 و 0 و 5مناطق  در

 و اند باال واقع شده -باال ةهای آماری در رد عدد از حوزه 33 .رود می شمار به فرعی عامل 0 جزو که بادوام مسکونی واحدهای

 99 .. شاخص عامل وسعت و جمعيت جزو عامل فرعی استاند پايين واقع شده- پايين ةهای آماری در رد عدد از حوزه 09

                                                                                                                                                                   
1. High-High 

2. Low-Low 

3. Low-High 

4. High-Low 
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پايين  -پايين ةدر رد 0 و 9های آماری در منطقه  عدد از حوزه 55 و 3 باال در منطقه -باال ةهای آماری در رد عدد از حوزه

 ةدر رد 2 و 5 و 9های آماری در منطقه  عدد از حوزه 24 .عامل فرعی است 0متراژ بزرگ جزو  هستند. شاخص مساکن با

 .اند پايين -پايين ةدر رد 9 و 3 و 0های آماری در مناطق  عدد از حوزه 33 باال و -باال

 

 
 محلیفضاییخودهمبستگیالگوی.3شکل

 

 
 یمحلییخودهمبستگیفضایالگو.۴شکل
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 یمحلییخودهمبستگیفضایالگو.2شکل

نشان داده شده است.  2ها در سطح شهر در شکل  مجموعه عاملنتايج تحليل خودهمبستگی فضايی عدالت فضايی 

های  عدالت فضايی در ارتباط با شاخص .های کيفی مسکن است عدالتی در توزيع خدمات و شاخص دهندة بی نتايج نشان

عه های آماری که مجمو در حوزه 2دهد. در شکل  عدالتی را نشان می صورت جداگانه نيز تفاوت در ميزان بی کيفی به

طوری که مشخص  هب ؛هاست الگوی فضايی نابرابری دهندة رنگ غالب را دارند نشان (باال -پايين و باال -ها )پايين عامل

شمار  ها جزو عامل اصلی و مؤثر به کند بخشی از شهر کامالً متفاوت با بخش ديگر است. شاخص برای کلية عامل می

قرار  باال -باال ةواقع شده است در رد 5و  0در منطقة ها  آنمقدار  های آماری که بيشترين عدد از حوزه 09رود.  می

 قرار پايين_پايين رده در است  شده واقع 3 و 9 منطقة در ها آن مقدار بيشترين که آماری های حوزه از عدد 54 و اند گرفته

 يیفضا یپراکنش نابرابر الگوی داد نشان هاداده ليو تحل هيحاصل از تجز هایافته، ي2براساس شکل شماره  .اندگرفته

 های صورت گرفته وتجزيه و تحليل 2که با توجه به راهنمای شکل .کند یم تيتبع ایاز مدل خوشه هيشهر اروم در کالن

و  نييپا -نييپا ةدر رد درصد41/7 و است 0 و 5که بيشترين مقدار مربوط به منطقة  باال -باال ةدرصد در رد98/2

 جزو ها حوزه ازدرصد 59/98طور کلی،  به اند. گرفته قرار نييپا -باال ةدر رد درصد78/4 وباال  -نييپا ةدر رد درصد32/5

 ند.برخوردار کامالً درصد9/57و ،برخوردار درصد13/18 ،متوسط درصد53/53، محروم درصد98/98 ،محروم یليخ یها حوزه

 های خوشهپژوهش نشان داد  نيا جينتا .ابدي کاهش یحد تا ها  یتا نابرابر دارند یشتريبنياز به توجه  5، 9و  3مناطق 

 .دارند وجود 0 و 9 مناطق در برخوردار های خوشه 5 و 3 مناطق در محروم

گیرینتیجه
ها  های مسکن است. به کمک اين شاخص سنجش معيارها و ضوابط سياست برایهای مسکن ابزار مناسبی  شاخص

ها را در تحقق اهداف  ها و کم و کاستی و پيشرفت دست آورد فهمی از شرايط مسکن به توان تصوير درست و قابل می

 ةابطريزی فضايی همواره با عدالت فضايی ر (. برنامه949: 9319 ،پور ابراهيمصارمی و ) کردبخش مسکن مشخص 

های شديد و جلوگيری از  آنچه مورد تأکيد عدالت فضايی است پرهيز از نابرابری ؛(90: 9382 تنگاتنگی دارد )بهروان،

های فضايی در بسياری از کشورهای در حال  نابرابری ةيابی به برابری کامل. در زمين است نه دست ايجاد شکاف در شهر

 موجب شهری نابرابر فضاهای .(994: 9313 گرفته است )رحمتی، انجامتی توسعه از جمله شهرهای مختلف ايران مطالعا

 گيری شکل ،رفاهی خدمات نابرابر توزيع به اين و گيرد قرار مختلف نواحی ساکنان اختيار در نابرابر های فرصت تا شوند می
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 نواحی در نابرابری پيامدهای ترين عمده عنوان به شهری نواحی محروميت افت و ،فقيرنشين و فرسوده نواحی رشد و

 تعمق به و کند می تشديد را فضايی تضادهای چرخة بازخوردی يک در فرايندی چنين. شود می منتهی شهری

 بين موجود شکاف شدن عميق و مسکونی های گزينی جدايی ساز زمينه خود که شود می منجر موجود فضايی های نابرابری

 امکانات توزيع و تأمين برای سيستمی مديريت نيازمند شهر حالتی چنين در .شد خواهد شهری نواحی يافتگی توسعه سطح

 فضايی برابری و عدالت اجرای و امکانات درست پراکنش لزوم و مسکن کيفی و کمی های شاخص و شهری خدمات و

 های نابرابری از پرهيز است فضايی عدالت تأکيد مورد آنچه زيرا ،گفت سخن کامل برابری از توان نمی ميان اين در. است

 قابليت نه است ممکن نه امری چنينزيرا  کامل، برابری حصول نه است شهر در شکاف ايجاد از جلوگيری و شديد

 و ،رفاهی خدمات امکانات، یعادالنه توزيع با و کرد شناسايیرا  نابرابر مناطق و فضاها توان می بلکه ،دارد اجرايی

در استاندارد   وجود نابرابری. دکر جلوگيری شهر در شکاف و فاصله ايجاد از ها فرصت و مسکن کيفی و کمی های شاخص

يافته  توسعهاما در کشورهای کمتر  ،جديدی در هيچ يک از شهرهای جهان نيست ةزيستی در بين ساکنان يک شهر پديد

ا تشديد شده و بدين ترتيب ضعف اقتصادی تفاوت فضايی شهره - های اجتماعی تربودن تفاوت دليل فاحش مانند ايران به

عدالتی در  یببروز  ةی مطلوب شهری همچنين زمينرسان خدماتيزی شهری در امر ر برنامهی مديريت و ناکارآمدو 

ای  گسيخته های اخير رشد شتابان و لجام شهر اروميه در سالاست. وجود آورده  را بهدسترسی به خدمات مختلف شهری 

پذيری، گسترش خدمات، عنوان مرکز استان، تغييرات اجتماعی و اقتصادی  جمعيت، مهاجرت علت رشد طبيعی داشته و به

تحوالت جمعيتی و کالبدی زيادی به خود ديده است. با اين افزايش سريع جمعيت شهر اروميه شاهد فضاهای نابرابر  ... و

دادن فضای مناسب و همگون و  منظور شکل آگاهی از اين ميزان نابرابری برای ايجاد تعادل و به بنابراين، .شهر بود

 از حاصل های يافته رسد. نظر می محور مبتنی بر توسعة پايدار ضروری به ريزی صحيح و عدالت همچنين در جهت برنامه

 در. کند می تبعيت ای خوشه مدل از اروميه شهر کالن در فضايی نابرابری پراکنش الگوی داد نشان ها داده تحليل و تجزيه

 حاکی وضعيت اين که ؛دارند وجود 0 و 9 مناطق در برخوردار های خوشه 5 و 3 مناطق در محروم های خوشه بررسی اين

 9312 سال در بررسی مورد های شاخص از برخورداری در تفاوت و شهری فضای در دوگانگی و فاصلة طبقاتی وجود از

 ،عنوان نمونه به ؛است پرداخته شدههای مسکن  ی به بررسی سنجش عدالت فضايی شاخصشمار یبدر تحقيقات  .است

های کيفی مسکن  شاخص هد نشان می های مسکن در استان سيستان و بلوچستان بررسی شاخص دربارة تحقيقینتايج 

 . مجموعرح استهای کمی مسکن نيز به نوعی ديگر مط شاخص ةاين وضع در مطالع .است نامطلوببسيار نامناسب و 

های کمی و کيفی  با تحليل شاخص .استآن برنامه در بخش مسکن و تأمين  یبيراصولی و غشرايط حاکی از روند 

 کشور ازهای  منظور سطوح برخورداری استان از روش تحليل عاملی به ،های کشور يزی مسکن استانر برنامهيرگذار در تأث

و آذربايجان شرقی در  ،، تهرانهای اصفهان، گلستان ، استانیبند سطحاين  براساس .روش ويکور استفاده شده است

مطالعه مسکن » با نام یا در مقاله ـ وينستون و پارجی .اند جای گرفته برخوردارسطح بسيار  و درهای اول تا چهارم  رتبه

يفيت زندگی و توسعة پايدار های اساسی ک مسکن را از جنبه ـ «المللی توسعة پايدار و مسکن های بين پايدار شهری شاخص

های  جنبه ،يابی به توسعة پايدار برخوردار است دستبسيار زيادی برای های  به جهت اينکه مسکن از پناسيل اند؛ هدانست

 برخورداريد از توجه بيشتری در سنجش توسعة پايدار ( باويژه اجتماعی اجتماعی، اقتصادی و کالبدی، بهمسکن )مختلف 

که به بررسی  بودهای شهری  های مسکن در بين حوزه ن مقاله سنجش عدالت فضايی در شاخصهدف از اي .باشد

های کمی  و تفرق شاخص تمرکز های هدف اصلی شناسايی حوزه .شد پرداخته آماری ةحوز 137های فضايی بين  نابرابری

ه دنبال سنجش عدالت فضايی در اين تحقيق بنگارندگان  بود.و کيفی و اجتماعی مسکن با مدل خودهمبستگی فضايی 

عدالت  ةبديهی است توجه به مقول بودند.يافته  تشکيل فاکتور هشتهای کمی و کيفی و اجتماعی مسکن در  توزيع عامل
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بايد متناسب با فاکتورهای مختلفی  که ،های مطلوب مسکن فضايی در برخورداری مطلوب و دسترسی مناسب به شاخص

ها، رضايت شهروندان  نابرابری ، کاهشتر جهت تقويت محالت محروم زانير برنامهگشای راه تواند یم ،چون جمعيت باشد

 بارةهايی که در تحقيقات قبلی در . مطابق با يافتهو درنهايت موجب ثبات سياسی و اقتدار ملی شود ،از محيط زندگی

ر اين نگارندگان است.های کمی يا کيفی مسکن اکتفا شده  به شاخص فقط ،گرفتهانجام مسکن  های بررسی شاخص

ها  دادهو  کردندهای آماری نفوس و مسکن استفاده  از داده و الت دادنددخرا های اجتماعی و جمعيتی  تحقيق انواع شاخص

د اين نابرابری ده و نشان می کند تر بررسی می صورت دقيق بهرا تک مناطق  که تک استهای آماری  مربوط به حوزه

های  ها و نقشه الت مقاله از يافتهؤاگويی به س برای پاسخ ای است و صورت خوشه های آماری به حوزه فضايی در

های کمی و کيفی مسکن و  به لحاظ شاخص کرد؛موران( استفاده  ةاز تحليل خودهمبستگی فضايی )آمار شده استخراج

که همبستگی بااليی بين مطلوبيت و  طوری به ؛برابری فضايی استشهر اروميه دارای نا جمعيتی کالن - اجتماعی

 3 و 5های مناطق  های مورد بررسی در حوزه دارد که مناطق محروم از نظر شاخص ها وجود بودن شاخص نامطلوب

 .اند بندی شده متمرکز و خوشه 0 و 9های مناطق  های مرفه در حوزه اين در حالی است که حوزه اند. يافتهگسترش 

تواند  های محروم نيز کنار هم قرار دارند که نمی های برخوردار در جوار هم و خوشه خوشه شود یممشاهده  ،بنابراين

غير  عامل چهارمؤثر و  عامل اصلی و چهارتک  ضريب موران از تک ةمنظور محاسب وضعيت مطلوبی برای شهر باشد. به

شهر اروميه نشان داده  رويی در کالن ن در ارتباط با الگوی پراکندهمؤثر استفاده شد. نتايج حاصل از کاربرد شاخص مورا

ها در  ها و مجموع عامل عامل ةبودن الگوها برای کلي ای انگر خوشهبيها مثبت بود و  عامل مشد. شاخص موران برای کلي

های  در حوزه ای صورت خوشه های کيفی مسکن به نشان از تجمع فضايی شاخص ،درواقع بود. مورد مطالعه ةمحدود

های شهری از  ها در بلوک پراکنش شاخص ةدادن نحو برای نشان .شهر اروميه و عدم پخش منظم داشت آماری کالن

که در نوع خروجی عددی و گرافيکی نوع الگوی توزيع را به ما نشان  موران استفاده شد؛ ةآمار خودهمبستگی فضايی يا

اروميه  شهر در مسکن ريزی برنامه ةزمين در هايیپيشنهاد ،گرفته انجامهای  ها و تجزيه و تحليل با بحث مطابق .دهد می

:شود ارائه می

 ؛شود اساسی توجه مسکن استانداردهای و اصول به جديد شهری سازهای و ساخت در

 ؛اروميه شهر کالن بر مسکن جامع ةبرنام ةتهي

 ؛مسکن های شاخص بهبود جهت در شهروندان آرای از مندی بهره

 منازل بهسازی و نوسازی به فرسوده های بافت ساکنان تشويق جهت ... و ،ها سياست ها، رسانه در گسترده تبليغات

 ؛مسکونی

  ؛بهبود کميت و کيفيت مسکن شهر اروميه در جهت های آتی مسکن ريزی پذير در برنامه درآمد و آسيب توجه به اقشار کم

 ؛شهر های حوزه در مناسب تراکم به رسيدن برای شهر ةگستر در مسکونی های پهنه و ها زيرساخت و خدمات متوازن توزيع

ها و  حوزه اطالعات جغرافيايی در جهت آگاهی از ميزان کيفيت و کمبودها و نيازهای مسکن در ةاستفاده از سامان

 ؛مناطق شهری اروميه

 ؛5های مناطق  بهبود و بازسازی مساکن در حاشيه

 ؛خصوص در شهرک گلمان خانه و به 5در مناطق  ساز امکانات ساخت و ةتوزيع بهين

 ؛آباد( آباد و حسين )علی 3و  5های بدون بهره برای مناطق  خصوص وام بهتسهيالت الزم  کردن فراهم

 .5 و 0ی با امکانات و کيفيت خوب در مناطق يها خانه باهايی با متراژهای کوچک و قديمی  خانهمعاوضة 
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 ةهای فرسـود  بررسی پايداری مسکن پيشنهادی طرح تفصيلی در بافت ،9315 شيخی، نسرين و رضائيان، الهام، ؛مهسا م،يمستق ؛آزاد، زهرا .9

، اولين همايش ملی جغرافيا و توسعة پايدار تهـران شهرداری تهران(،  92مظاهری )منطقه  ةمحل ةموردی: بافت فرسود ةشهر تهران مطالع

 . 9315اسفندماه سال 

ـ ارز ،9310، داحمديس ،ینيحس و وشي ،یغالم ؛یسيع زاده، ميابراه محسن؛ ،یروشت حدنژادا .5 ـ فيک یابي  شـهر  ینـواح  سـطح  در مسـکن  تي

 .53-9 صص ،0 ش، 5س  ،کرمان باهنر ديشه دانشگاه یشهر ینواح مطالعات ةينشر ،زنجان
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ـ کتأتوسـعه بـا    یها شاخص يیبر ساختار فضا یليتحل ،9310، یمرتض ،ینعمت و اهلل ینب ان،يپر شه ینيحس ؛رضاديکهنوج، س ینيحس .95 بـر   دي
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 انتشارات دانشگاه تهران. ةسسؤم، تهران: 99 چ ،یا منطقه یزير برنامه یها اصول و روش، 9319، اهلل کرامت ،یاريز .51
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