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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

   
 
 
 
 
 

  بررسي اثرات توزيع خدمات شهري در عدم تعادل فضايي جمعيت 
 فهانمطالعه موردي؛ مناطق شهر اص

  
  صفر قائدرحمتي                                                        دكتر حميدرضا وارثي         

 ريزي شهري دانشگاه اصفهان  دانشجوي دكتري برنامه          ريزي شهري دانشگاه اصفهان    استاديار برنامه 

  ايمان باستاني فر                                                         
 كارشناس ارشد علوم اقتصادي                                                           

 
  

  چكيده 
جايي فضايي جمعيت و تغييرات تواند نقش مؤثري در جابهميزان و چگونگي توزيع خدمات شهري مي

ي پايدار شهري توجه به توزيع معيارهاي توسعهجمعيتي در مناطق شهري داشته باشد و از آنجا كه يكي از 
در اين . متوازن جمعيت است، لذا توزيع خدمات شهري بايد به گونه اي باشد كه عدالت فضايي را برقرار نمايد

 10ي زماني  نوع خدمات شهري در يك دوره14مناطق شهر اصفهان در ارتباط با ( پژوهش به صورت موردي 
اهداف اين مقاله شامل شناسايي روند تعادل جمعيتي در مناطق شهر . گرفته استمورد بررسي قرار ) ساله

  .اصفهان و شناخت اثرات توزيع خدمات در برهم خوردن تعادل جمعيتي مناطق مي باشد
مقاله بر اين فرضيات استوار است كه پراكنش جمعيت در سطح مناطق شهر اصفهان متعادل نيست و اين 

براي آزمون فرض اول از ضريب آنتروپي و براي آزمون . با توزيع خدمات شهري دارداي مستقيم امر، رابطه
  . فرض دوم از مدل تبديل كوييك استفاده شده است

دهد كه جمعيت در سطح مناطق شهر اصفهان به صورت متعادل، پراكنده نتايج حاصل از پژوهش نشان مي
در ضمن . تر نيز شده است اين روند نامتعادل1383 تا 1378  و 1378 تا 1373هاي نشده است و طي دوره

توزيع خدمات در سطح مناطق شهر اصفهان بر اساس شاخص ويليامسون توزيع نامتوازني است و اين امر بر 
  .هاي درون شهري تأثيرگذار بوده استمهاجرت

  
 .  تعادل جمعيتي، خدمات شهري، عدالت فضايي، منطقه شهري، شهر اصفهان:هاكليدواژه
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

  مقدمه 
سومي فعلي كند كه وجه مميزه و مشخصه شهرنشيني جهانهاي تجربي روشن ميبررسي

. )1985گي ،ومك،آرمسترانگ1982،گوگلر،1978،رابرتس،1977كاستلز،(عدالتي است ناموزوني و بي
  :شوندها در سه سطح متجلي مياين نابرابري

   شهري و روستايي؛هاي امرار معاش در بخش هايها در فرصت نابرابري- 1
  ها؛ نابرابري از يك شهر تا شهر ديگر، به دليل تمركز منابع محدود در پايتخت- 2
  كوچك نخبه توانگر؛ها و يك گروهشهري ميان تودهاقتصادي درون نابرابري- 3

هاي ذاتي،ممكن است در كارآيي و انتظارات اقتصاد ها، بجز آسيبها و نابرابرياين عدم تعادل
  .)11: 1384اسميت، (ز خلل ايجاد كنند ملي ني

هدف از اين مقاله بررسي و شناسايي روند تعادل و توازن جمعيتي در مناطق شهري 
هاي جمعيتي مناطق و شناخت اصفهان، شناخت اثرات توزيع خدمات در بر هم خوردن تعادل

  . هاي جمعيتي استپيامدهاي منفي برهم خوردن تعادل
  

  هامواد و روش
تطبيقي و تحليل فضايي  و روش بررسي به صورت اسنادي، تحليل» كاربردي«وهش نوع پژ

 تا 1373ي زماني قلمرو مكاني تحقيق مناطق شهر اصفهان و قلمرو زماني پژوهش دوره. است
  . مي باشد1383

در اين مقاله چهارده نوع خدمات شهري شامل كودكستان، دبستان، مدارس راهنمايي، 
هاي هنري، كتابخانه، اماكن گاهي، هنرستان، اماكن فرهنگي، آموزشگاهدانشدبيرستان، پيش

ورزشي، فضاي سبز، داروخانه، بانك، دفاتر خدمات ارتباطي و مراكز پستي در رابطه با بر هم 
  .گيردهاي جمعيتي مناطق شهر اصفهان مورد مطالعه قرار ميخوردن تعادل

 توزيع جمعيت در مناطق -1: ي زير هستيمهادر اين مقاله به دنبال پاسخگويي به فرضيه
 بين رشد جمعيت در مناطق شهر -2.مختلف شهر اصفهان داراي يك روند متوازن  نبوده است

  .اصفهان و توزيع عادالنه خدمات شهري رابطه اي وجود دارد
  

  مباني نظري تحقيق
 ي شهريتوسعه

ي سريع جمعيت و تهطلب كه مبتني بر رشد لجام گسيخهاي توسعه ناكارايي ديدگاه
هاي جديد، توجه به عدالت بين استفاده زياد و افراطي از منابع بوده، باعث شد كه در ديدگاه

محيطي ي امكانات و منابع دنيا و نيز مالحظات زيستها، ميزان استفادهها و درون نسلنسل
گيري ار، امكان شكلي پايددر اين راستا بر اساس ديدگاه توسعه. مورد توجه بيشتر قرار گيرند
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

ي اقتصادي تنها در بستر توجه به مالحظات اكولوژيكي و طبيعي و فرآيندهاي رشد و توسعه  
  . )Bastanifar&sameti,2004:273( شودتوجه به عدالت برقرار مي

توان به معني تغييرات در كاربري زمين ي شهري به عنوان يك مفهوم فضايي را ميتوسعه
ي مسكن، حمل و نقل، اوقات ت رفع نيازهاي ساكنان شهر در زمينه، جه و سطوح تراكم

اي زماني پايدار خواهد بود كه در طول زمان، از چنين توسعه. فراغت و غذا و غيره تعريف كرد
محيطي قابل سكونت و زندگي، از نظر اقتصادي بادوام و از نظر اجتماعي، شهري نظر زيست

  . )104: 1380به نقل از موسي كاظمي محمدي،  Mukomo,1996 :266(همبسته داشته باشيم 
شود كه طي آن گردش انرژي در ي پايدار شهري بر فرآيندي تأكيد ميي توسعهدر نظريه

شهر حداكثر كارآيي را داشته باشد و اثرات زيانبار محيطي به حداقل ممكن كاهش يابد 
)Haughton,1997:192( .آنچه . هري اصول خاصي نداردي پايدار شفرآيند رسيدن به توسعه

هاي اقتصادي، محيطي و سالمت اجتماعي ها بايد به شاخصريزيكه مهم است، در  برنامه
آيد هاي مختلف به دست ميشهرها توجه شود و اين كار فقط با تلفيق موارد متعدد در مقياس

)Marcotullio,2001:577( .ي د پيچيدهاي است كه با ابعاپديده ي پايدار شهري،توسعه
ي شهري يعني پايايي توسعه در يك جامعه. باشدمحيطي مياقتصادي، اجتماعي و زيست

. تأمين حد مطلوبي از رشد توليد اقتصادي و نرخ اشتغال، رفاه اجتماعي و محيطي سالم و پاك
ي پايدار شهري تنها يك مفهوم اقتصادي نيست كه بتوان با تغييرات كالبدي و ايجاد توسعه

هاي جانبه و جامع در زمينههاي فيزيكي به آن دست يافت، بلكه يك مفهوم همهساختزير
هاي  توسعه پايدار شهري بايد در كنار تأمين منافع نسل حاضر، منافع نسل. باشدمختلف مي

ي پايدار يابي به توسعهريزي جهت دستهاي حاكم براي برنامهآينده را نيز مدنظر داشته و نگاه
  . اي باشد كه عدالت را در شهر مختل نكند به گونهشهري بايد

  
  عدالت فضايي در شهر

مفهوم عدالت از منظرهاي مختلف قابل تأمل است و مفاهيمي چون عدالت اجتماعي، 
عدالت فضايي، عدالت جغرافياي و عدالت محيطي نيز متأثر از چند بعدي بودن اين مفهوم 

ساس هرگونه تغيير در سازمان فضايي در روابط است، اما مطلب حايز اهميت اين است كه ا
گذارد و مسلماً استفاده از اقتصادي و اجتماعي و توزيع درآمد در جامعه اثر مستقيم مي

تواند تأثيرات ضد و نقيضي در برقراري و يا عدم هاي مختلف ميريزيها و برنامهمكانيزم
ا آنچه كه بيشتر مورد تأكيد در اين در اينج. )91: 1383مرصوصي،(برقراري عدالت ايفا كنند 

 از امكانات و مواهب ي معينيمجموعهفرض كنيد . مقاله است، بيان عدالت از وجه فضايي است
مثالً گندم و (براي توليد دو كاال )  به عنوان عوامل توليد ،... كود، نيروي كار و، آب،مثل زمين(

كيلو گندم و برنج براي جامعه  ش هركنيم ارز فرض مي،براي سادگي. اختصاص يابد) برنج

 ...بررسي اثرات خدمات شهري در
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

عدالت ، اگر با آن مجموعه مواهب و امكانات معين بتوان گندم بيشتري توليد كرد. يكسان باشد
، »كارايي اقتصادي«واقع  در.دهيم» اختصاص« كندكه آنها را به توليدگندمحكم مي تخصيصي

يي، بايد عوامل توليد را در ي كارا بر اساس قاعده. همان عدالت تخصيصي استاقتصاديبيان 
جايي به كار گرفت كه توليد نهايي باالتري دارند و اين كار را تا جايي ادامه داد كه توليد نهايي 

صورت كارا   دولتي كه به، سازمان و بنابراين بنگاه. عوامل در كاربردهاي مختلف، برابر شود
  . )314: 1372ريو،ماسگ( كرده است عدالت تخصيصي را برقرار كند،فعاليت مي

اجراي عدالت تخصيصي، با آن بسته مواهب و امكانات، حداكثر ممكن  با  داكنون فرض كني
هاي يعني گندم( پيامدها و نتايج اين توليددر اين صورت.  شده استگندم به صورت كارا توليد

لكان زمين، ما(را چگونه ميان صاحبان آن مواهب و امكانات ) يا درآمد حاصل از آنهاتوليدي و 
؟ هرچه توزيع گندم ميان صاحبان عوامل توليد، نمودتوزيع ...) صاحبان آب و كود، كارگران و

  . بيشتر رعايت شده است» عدالت توزيعي«برابرتر باشد، 
.  عدالت به دو گونه عدالت افقي و عدالت عمودي قابل تقسيم است،بندي ديگريمدر تقسي

مثالً دادن يك سكه . است» هاي نابرابرتر با افراد در موقعيبرخورد براب«عدالت افقي به معني 
يا توزيع كوپن .  كاركنان دولت، نوعي عدالت افقي استيبه عنوان عيدي پايان سال به همه

برخورد نابرابر اما متناسب، «عدالت عمودي به معني .  و نظاير آنها،مواد غذايي به صورت سرانه
مثالً وضع ماليات تصاعدي بر درآمد، نوعي عدالت . است» رهاي نابراببا افراد در موقعيت

. يابد نرخ ماليات پرداختي آنها نيز افزايش ميرود،باالتر ميهرچه درآمد افراد . عمودي است
از تواند اما عدالت توزيعي مي. عدالت تخصيصي مورد نظر اقتصاد، از نوع عدالت عمودي است

اما عدالت، از منظر اجتماعي نيز قابل تأمل . )316: 1372و،ماسگري( عمودي يا افقي باشدنوع 
  :ماهيت عدالت اجتماعي را مي توان در قالب سه معيار زير عنوان نمود. است

 ولي نياز  همه مشابه برداري از منابع و امتيازات نياز؛ افراد داراي حقوق مساويند در بهره- 1
گر  افراد به صورت تخصيص نابرابر منافع جلوهبرداري از ديدگاه نياز تساوي در بهره. نيست

  .شودمي
كنند  منفعت عمومي؛ مسلماً افرادي كه در ايجاد منافع عمومي براي شهروندان شركت مي- 2

باشند نسبت به كساني كه منفعت عمومي كمتري براي افراد ايجاد مدعي حق  بيشتري مي
  .كنندمي
اند هاي سخت و پرمشقت در ارتباطاغل با شغل استحقاق؛ مسلماً افرادي كه از نظر مش- 3

  .)Runciman,1966:21( كنندنسبت به ساير افراد حق بيشتري مطالبه مي
با تعاريفي كه از عدالت شد، بايد ديد عدالت فضايي در شهر چه چيزي است و چگونه اتفاق 

 نيازهاي كه اي باشدگونه از نظر ديويد هاروي عدالت اجتماعي در شهر بايد به .افتدمي
كند كه افراد با اي هدايت اي منابع را به گونهتخصيص منطقهجمعيتي را پاسخگو باشد، 
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

كمترين شكاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند و در يك كالم عدالت   
 عدالت در شهر بايد به.  )97: 1379هاروي،(» توزيع عادالنه  از طريق عادالنه « اجتماعي يعني 

  :هاي زير پاسخگو باشدگزاره
  

 تخصيص مناسب و متناسب، امكانات و خدمات -
 هاي بالقوه و بالفعل در شهراستفاده از توان -
 از بين بردن شكاف بين فقير و غني در شهر -
  هاي فقرجلوگيري از به وجود آمدن زاغه -
  

توان منفعت يزيرا نم. ي عدالت توزيعي و تخصيصي باشدعدالت اجتماعي بايد در برگيرنده
. در نظر گرفت عمومي، نيازها و استحقاق شهروندان را بدون معيارهاي توزيعي و تخصيصي

ريزي شهري كه مبتني بر عدالت اجتماعي در شهر باشد، بايد بتواند هم بنابراين هرگونه برنامه
  .در توزيع نيازها، منافع عمومي  و استحقاق و هم در تخصيص آنها مؤثر باشد

ريزي شهري، استفاده از فضاها و توزيع مناسب و به عبارتي عوامل در برنامه تريناز مهم
ها و خدمات شهري از جمله عوامل مؤثر و در اين راستا كاربري. تر عدالت فضايي استكامل

مفيدند كه با پاسخگويي به نياز جمعيتي، افزايش منفعت عمومي و توجه به استحقاق و 
تر، ابعاد عدالت فضايي، عدالت اجتماعي و عدالت د با برقراري عادالنهتواننشايستگي افراد مي

هاي آن، ترين ريشهبنايراين برهم خوردن توازن جمعيتي كه مهم. اقتصادي را برقرار نمايند
توانند اند، ميها در مناطق خاصشهري، تراكم بيش از حد كاربريهاي درون و برونمهاجرت

  .متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادي و اجتماعي نمايندفضاهاي شهري را فضاهايي 
  

  وضعيت مناطق شهر اصفهان 
پذيري هر يك از اين مناطق، تقسيم يك شهر به مناطق ويژه با مرزهاي معين براي نقش

  . )241: 1374شكويي،  (شودگفته مي» بندي شهريمنطقه«
ي، صنعتي، شهري، تشكيالتي ها يا مناطق مسكونبندي شهري به مفهوم ايجاد بخشمنطقه

ي اين مناطق به منظور جلوگيري از استفاده. ها زير نظر قانون استو هدايت اين بخش
ها در نواحي ها و محدود ساختن تراكم و ارتفاع ساختمانها و ساختماننامناسب از زمين

  . ريزي شهري استبندي بخش مهمي در فرآيند برنامهمنطقه. آيدمختلف به وجود مي
سازد و هاي خاصي از يكديگر مجزا ميهاي مختلف شهر را براي هدفبندي، قسمتمنطقه

بندي براي ارتقاء منطقه .)75: 1376هيراسكار،( كند از تداخل مناطق مجاور هم جلوگيري مي
يك سري اهداف قانوني طراحي شده است و به منظور حفاظت و ارتقاء وضعيت بهداشت، 

  .)Widner,2003:1(رود  به كار ميايمني و رفاه جامعه

 ...بررسي اثرات خدمات شهري در
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

بندي شهر را تشكيل   شهر اصفهان داراي دو محور طبيعي و فرهنگي است كه اساس استخوان
 عنوان يك عنوان محور طبيعي و چهارباغ بهـ شرقي به رود در جهت غربي زاينده. دهدمي

بندي ا ناهمساني منطقه، ام)417: 1381شفقي، (جنوبي دارد ـمحور فرهنگي، كه جهتي شمالي
هاي مختلف در شهر اصفهان، باعث عدم تعادل در توزيع خدمات و امكانات شهري سازمان

آوري ي وظايف خود اقدام به جمعشود، چرا كه مسؤوالن هر سازماني در حيطهشهري مي
نمايند و از آنجايي كه خدمات و امكانات شهري براي جمعيت ساكن در مناطق اطالعات مي

ي هاي مربوط به آن الزمههري ايجاد شده است، لذا اطالع از كم و كيف جمعيت و شاخصش
  .)160:1380نسترن،  ( ريزي استهر نوع برنامه

  
  ي شهرداري اصفهانگانهمشخصات جمعيت و مساحت مناطق يازده: 1جدول                      

  مساحت  جمعيت
درصداز  1385 1375 1370 1365  مناطق

 شهريتجمع
 )هكتار( )مترمربع (

 794 7939146 4,64 74263 73475 95735 81437 يك

 2049 20490000 3,41 54661 49559 48499 34502 دو

 1169 11691772 6,99 111900 111549 116263 121164 سه

 1313 13132255 7,03 112599 102403 83724 77669 چهار

 9403 94034306 15,77 252460 191977 160573 133564 پنج

 6639 66391478 6,55 104929 119011 124622 118945 شش

 4844 48441089 16,96 271532 189256 154132 121991 هفت

 8261 82610925 18,67 299018 193062 153469 118174 هشت

 2031 20310264 4,62 73973 64361 63921 61227 نه

 2041 20406660 11,84 189646 171419 158165 132575 ده

 1079 10791991 3,51 56246 41819 38079 34602 يازده

 39624 396239886 100 13078911601227 1197182 1035850 شهراصفهان

  .مركز آمار ايران، نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن:      منابع
  ). 1383(      مهندسين مشاور نقش جهان پارس، 
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

  

  
  1385ق يازده گانه شهر اصفهان در سال مناط: 1نقشه    
  ).شهرداري اصفهان: مأخذ(   اضافه شده است2ي  به تازگي به منطقه11ي توضيح اينكه منطقه

  
باشـد و   ي شهرداري مي   منطقه 11الزم به ذكر است كه شهر اصفهان در حال حاضر داراي            

.  اسـت 5 و 6 بـه منـاطق   ترتيب متعلق بيشترين تراكم جمعيت در بين مناطق شهر اصفهان به 
اند كه باعث باالرفتن تـراكم آنهـا        آوري داشته هاي گذشته رشد سرسام   اين دو منطقه طي سال    

همچنين به علت قدمت بافـت و تخريـب فـضاي مـسكوني، تـراكم جمعيـت در دو            . شده است 
دهنـد، نـسبت بـه سـاير      كه در واقع بخش مركزي شهر اصـفهان را تـشكيل مـي   3 و 1منطقه  
اصفهان، به عنـوان يكـي      .  و نسبت به متوسط تراكم كل مناطق  بسيار كمتر شده است            مناطق
شهرهاي ايران، به دليل برخورداري از موقعيـت مناسـب و شـرايط جـاذب، بـه يكبـاره              از كالن 

بـر اسـاس سرشـماري       .ميزبان مهاجران زيادي از نقاط مختلف داخل و خارج كشور بوده است           
انـد، كـه    نفر به اين شهر مهاجرت كرده190126 حدود  1365ـ  75ي   تنها در دهه   1375سال  

 كـه اغلـب مهـاجران افغـان را     - درصـد  از خـارج كـشور   4 درصد از نقاط مختلف كـشور و   96
بايـد توجـه داشـت كـه ايـن      . )1375مركز آمار ايران، سرشماري سال   ( هستند -دهندتشكيل مي 

   .هاي اخير، سيري افزايشي داشته استروند در سال

 ...بررسي اثرات خدمات شهري در
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

  هاتبيين مدل و تحليل داده
. ترين معيار براي تحليل وضعيت عدالت در شهر چگونگي توزيع خدمات شهري استمهم

ي در زمينه) 1965(ويليامسون . ها در اين زمينه استشاخص ويليامسون يكي از شاخص
 ه استمناطق تعميم داددرآمدي را به هاياي، اولين كسي بود كه بحث نابرابريمباحث منطقه

)Tadjoeddin, 2003:1(.نوع  14 براي 1 در اين تحقيق بر اساس فرمول شاخص ويليامسون
  .ي خدمات شهري معين گرديده استي مناطق در ارايهخدمات شهري، رتبه

 طراحي گرديد و سپس 2 منطقه10دهد اين  شاخص براي   نشان مي2همانطور كه جدول
هر منطقه در يك سال مشخص رسيد، بايد ميانگين براي آنكه بتوان به يك شاخص كلي براي 

  . نوع خدمات شهري را در هر سال براي هر منطقه محاسبه كرد14حسابي 
  

   نوع خدمات شهري بر اساس شاخص ويليامسون 14ي ي ميانگين سرانهمحاسبه: 2جدول
  1383 تا 1375هايبراي مناطق مختلف از سال

  ال      س  75 76 77 78 79 80 81 82 83
 منطقه

 يك 65% 65% 60% 58% 56% 58% 54% 48% 52%
 دو 52% 51% 48% 46% 44% 46% 42% 45% 45%
 سه  78% 76% 71% 68% 64% 62% 68% 64% 63%
 چهار 76% 73% 71% 66% 63% 61% 6% 64% 63%
84% 81% 8% 82% 85% 86% 94% 99% 02/1  پنج
 شش 81% 82% 78% 69% 67% 62% 6% 64% 62%
93% 1 9% 9% 91% 94% 97% 01/1 02/1  هفت
 هشت 94% 03/1 99% 97% 06/1 94% 98% 02/1 02/1
 نه 59% 58% 55% 52% 5% 49% 47% 5% 5%

 ده 97% 95% 50% 87% 78% 8% 78% 83% 84%
  .محاسبات نگارندگان: منبع

                                                   
 .اي اسـت يـري نـابرابري شـهري و منطقـه    گ مربوط بـه انـدازه  يهاي شناخته شده شاخص ويليامسون يكي از شاخص     - 1

هاي درآمدي را به مناطق تعميم داده  اي، اولين كسي بود كه بحث نابرابري      مباحث منطقه  يدر زمينه ) 1969(ويليامسون  
)                          :شاخص ويليامسون به طور خالصه عبارت است از. است ) n

n

i

i
nii X

N
pXXV )(

1
∑
=

−=  

  Piدركل  شهر، سرانه شاخص مورد نظر  i  ، Xn در منطقه  شاخص مورد نظرسرانه   Xi  تعداد مناطق،  nكه در آن،    
  .    (Tadjoeddin, 2003:2) جمعيت كل شهر است N و   iجمعيت منطقه  

  به بعد به مناطق شـهر اصـفهان اضـافه شـده اسـت و در      1380در سال  11 ي الزم به ذكر است به سبب آنكه منطقه       -2
هاي آماري از اين منطقه تازه شكل گرفتـه  راي آن در دست نبوده،  به سبب تناسب در تحليل        اطالعاتي ب  هاي گذشته سال
  نظر شده استصرف
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

ي  روند شاخص ويليامسون در بين مناطق شهراصفهان با نوسانات مختلف2بر اساس جدول   
ها افزايش ها اين شاخص كاهش و در برخي سالاي كه در برخي سالروبرو بوده است، به گونه

  .كه اين نوسانات زياد به معناي توزيع نامتعادل خدمات مي باشد. داشته است
ي دوم از ي اول، از ضريب آنتروپي و به منظور آزمون فرضيهحال  به منظور آزمون فرضيه

صورت هاي اقتصادسنجي استفاده شده كه شرح آنها بهو تكنيكوييكمدل رگرسيوني تبديل ك
  :  زير است

  
   1ضريب آنتروپي

اين مدل، معياري براي سنجش يكنواخت بودن متغيرهاي مورد نظر؛  مثالً توزيع جمعيت 
توان به ميزان تعادل فضايي به اين ترتيب كه با كاربرد اين مدل، مي. در مناطق يك شهر است

مطابق . )79: 1382فني، (اي يا ملي پي برد ر جمعيت در سطح شبكه شهري، منطقهاستقرا
ي اصل تئوريك مدل، وقتي آنتروپي نسبي به طرف عدد يك و باالتر از آن ميل نمايد، نشانه

هاي شهري است و كمتر از عدد يك، عكس وجود تعادل و توازن فضايي جمعيت در مناطق
  . دهداين حالت را نشان مي

ر اين مقاله با استفاده از اين شاخص، تأثير وجودي جمعيت در تحقق هر يك از اشكال د
، 2با توجه به جدول شماره . تعادل يا تمركز مورد مطالعه، شناسايي و تحليل قرار گرفته است

رسد كه روند جمعيت نظر مي نظام جمعيت شهر، چنين به1383 و 1378، 1373هاي در سال
  ).2جدول شماره (يع نامتوازن جمعيتي در حركت است مناطق به سوي توز

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 H=-∑PiLnPi :                                    فرمول بدين صورت است-1
                                                                           G=H/LnK         

  : در اين فرمول
=H مجموع فراواني لگاريتم نپري فراواني =Pi فراواني  =LnPiلگاريتم نپري فراواني  =K   تعداد طبقات =G ميزان آنتروپي  

توان به ميزان تعادل فضايي  استقرار جمعيت و تعداد شهرها در سطح شبكه شـهري، اسـتاني،   عالوه بر اين از اين مدل مي 
 . )189: 1385نيا و موسوي، حكمت( رد اي و ملي پي بمنطقه

 ...بررسي اثرات خدمات شهري در
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

ي اول تحقيق، كه بيانگر گسترش روند  نابرابري در توزيع جمعيت مناطق     بنابراين، فرضيه  
گردد،چرا كه ضريب اصفهان و عدم توازن در توزيع جمعيت مناطق شهري بوده است، تأييد مي

 كاهش پيدا 1383 در سال 94/0 و 1378 در سال 96/0 به 1373 در سال 97/0آنتروپي از 
  .شودي آن از عدد يك بيشتر  ميكند و فاصلهمي

  
   1تبديل كوييك

هاي رگرسيوني در رابطه  يكي از مدل3 يا مدل خود رگرسيوني،2ي توزيعيهاي با وقفهمدل
در آنها استفاده ) فهوق(هاي زماني گذشته هاي زماني هستند كه متغيرهايي با دورهبا سري

  .  )745:1378گجراتي، (شود مي
  به طور كلي 

)      1                                      (ttttt UXBXBXBY +++++= −− ...2211oα  
  ي توزيعي يك مدل با وقفه

)    2                                                               (tttt UYBXY +℘++= −1α  
  .ل خود رگرسيوني است يك مد

ها در اقتصاد شهري كاربرد زيادي دارند، زيرا  بسياري از تأثيرات نشأت گرفته از اين مدل
هاي زماني مختلف باعث پديدار گردد كه در دورهيك متغير وابسته، به مجموعه عواملي برمي

هاجرت به مناطق طور مثال تغيير در ميزان جمعيت يك منطقه و مبه. اندشدن آن عامل گشته
جايي در هاي زماني قبلي باعث تغيير در جابهاند كه دورهديگر خود متأثر از عواملي بوده

هاي اجتماعي، توان در قالب علتطور كلي داليل اصلي وجود وقفه را ميبه. اندجمعيت شده
صادي در مقابل بدين معنا كه افراد يا بنگاههاي اقت. اقتصادي، رواني،  فني و نهادي عنوان كرد

توانند به راحتي خود را تغييرات قيمت يا ساختار فني و يا به سبب وجود قوانين سازماني نمي
هاي زماني بر روي متغيرهاي بنابراين، اثر اين تطبيق غالباً با وقفه. با شرايط تطبيق دهند

ا براي تخمين ها، شخصي به نام كوييك روشي ربراي تخمين اين مدل. گرددوابسته آشكار مي
 ارايه نموده كه در اين مقاله مدل زير با OLS4هاي با وقفه توزيعي با استفاده از تكنيك  مدل

  : به شرح زيراستEviewsافزار استفاده از نرم
)3                                                               (,...1,0== kBB k

k λo    
                                                   
1 - Koyck 
2 - Distributed – Lag model 
3- Autoregressive model  
4- Ordinary least Square  

هاي  مستقل، در برآوردهاي رگرسيوني اسـت و در احتـساب ضـرايب      متغيرهاي تخمين ضرايب    اين تكنيك، يكي از روش    
هاي محاسبه رگرسيوني به جلد اول و دوم كتاب گجراتي وضيحات بيشتر در زمينه روشبراي ت . مستقل كاربرد زيادي دارد   

 . مراجعه شود

 ...بررسي اثرات خدمات شهري در
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 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

 تعداد متغيرهاي مستقل Xضريب متغيرهاي مستقل و B شود يطور كه مشاهده مهمان
فرض فوق بر . شونددر رگرسيون است كه با نرخ تعديل كه بين صفر و يك است، تعديل مي

چون بدين . قبلي خود كوچكتر است  Bاين نكته استوار است كه هر ضريب  از نظر عددي از 
. شوداي كم ميطور فزاينده، بهtyورد نظر بهي ممعناست كه هر چه به عقب برگرديم اثر وقفه

  :را به صورت زير نوشت ) 1(توان رگرسيون شماره بنابراين مي
)4                                           (ttttt UXBxBXBY +++++= −− ...221λα oo    

 λ دست آمده را دري بنويسيم و رگرسيون بهرا با يك دوره وقفه) 4(ي اكنون اگر رابطه
  :رسيممي) 5(كسر كنيم در نهايت به رگرسيون ) 4(ضرب كنيم و از رگرسيون 

) 5                                                         (( ) tttt VYXBY +++−= −11 λλα o   
 است، متغير شود، در تبديل فوق كه به تبديل كوييك مشهورطور كه مشاهده ميهمان

كند، بوده ارتباط پيدا مي ty−1ي كه خود متغيري وابسته براي دورهty−1با متغير tyوابسته
ا در ماند و بقيه حذف شده اما اثرآنهنيز باقي مي tXضمن آنكه يكي از متغيرهاي مستقل 

  .ماندباقي مي ty−1متغير 
 و متغيرهاي  ) Popu(با توجه به مدل نظري فوق، متغير جمعيت  به عنوان متغير وابسته 

 به عنوان )VIL(و شاخص ويليامسون   Popu)1- (جمعيت با وقفه زماني يك دوره قبل
برازش ) سري زماني ومقطعي(ي  به صورت تركيب83 تا 75هاي متغيرهاي مستقل از سال

 براي Eviews افزار، در نرم2ي ي اطالعات موجود در جدول شمارهبدين گونه كه كليه.اندشده
 براي 3ي اند و اطالعات جمعيتي موجود در جدول شمارهشاخص ويليامسون وارد گرديده

ي شاخص  محاسبهدر اين مقاله پس از.  استفاده شده است Popu)1-(و  )  Popu( متغيرهاي
  :ويليامسون وجمعيت، مدل رگرسيون زير برازش شده است

  
POPU= -69656.47+.254POPU(-1)+231059.27VIL+.45AR(1)+Ut 
Std-error  13307.05      .079                 22316.8 
t-statictic        0.23          3.21             10.35           4.09 
R2 =0.894     

 
 99 مشاهده مي شود كه با احتمال t، براساس آماره VIL وPOPU(-1)براي تأييد ضرايب 

 مبني برتاييد ضرايب پذيرفته H1 مبني برصفر بودن ضرايب رد و فرض H0درصدي فرضيه
فولر انباشته  يا نامانايي رگرسيون را آزمون نمود، تست دكي1اما براي آنكه بتوان مانايي.شودمي

                                                   
بدين مفهوم براي .هاي سري زماني، امكان به دست آوردن نتايج  ساختگي و مشكوك وجود دارد           در محاسبه رگرسيون   -1

ها،برآوردهـاي مانـايي و   هيم كه يكـي از آزمـون   دهايي انجام مي  رفع اين ابهامات و حصول از ضرايب به دست آمده آزمون          
 . براي توضيحات بيشتر به جلد دوم كتاب گجراتي مراجعه شود. نامانايي رگرسيون است
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  ارتباطات جهانگستر و تمدن اطالعاتي  

 ADFايم و مشاهده نموديم كه قدر مطلق اي جمالت اخالل رگرسيون برازش نمودهرا بر 1شده  
 كه مبني بر نامانابودن رگرسيون بوده رد H0از مقادير بحراني بيشتر گرديد و اين يعني فرض 

 مبني بر مانايي رگرسيون مورد تأييد قرار گرفت و به ضرايب متغيرهاي مستقل H1و فرض 
هاي تبديل ضمن آنكه براي رفع همبستگي احتمالي كه از ويژگي.  نمودتوان اعتمادموجود مي

  .، استفاده شده استAR(1)كوييك است از متغير 
مفهوم عرض از مبدأ منفي رگرسيون گوياي اين نكته است كه اگر هيچ گونه سرانه خدمات 

و ) VIL= 0يعني( نشان داده شده،وجود نداشته است VILشهري كه ميزان نابرابري آن با متغير
هاي قبل وابسته هاي قبلي و عوامل تأثيرگذار در دورهاگر جابجايي جمعيت مناطق به دوره

 نفر جابجايي جمعيت منفي يا مهاجرت از 69656در اين صورت ساليانه ) Pop=0يعني(نباشد 
تواند دليلي بر اهميت ميزان چگونگي توزيع خدمات شهري در مناطق داريم و اين خود مي

  .ابجايي جمعيت باشدج
 بايد عنوان شود كه اين متغيرها هر Poppul (1)و  VIL اما در خصوص متغيرهاي مستقل

 بيانگر اين VILضريب متغير . كدام بيانگر دو شاخص اصلي و تأثيرگذار بر جمعيت هستند
ر درصد تغيير كند، جابجايي در مناطق چقدر تغيينكته است كه اگر توزيع خدمات شهري يك

توان گفت كه به ازاي يك درصد تغيير در  مي231059,27بنابراين با توجه به عدد . كندمي
  .گيرد نفر جابجايي در كل مناطق صورت مي231059توزيع خدمات شهري، در حدود 
 درصد از كليه 25بيانگر اين نكته است كه هر ساله POPU(-1) از سوي ديگر ضريب متغير 

اند گردند، متأثر از عوامليا شدن و مهاجرت افراد به مناطق داخل ميجعواملي كه باعث جابه
مثالً قراردادهاي كرايه منزل كه در يك سال (اند هاي قبل شكل گرفتهي آنها سالكه ريشه
نام مدارس فرزندان، و يا عوامل فرهنگي، اجتماعي، وضعيت قيمت شود، وضعيت ثبتبسته مي

ها به عواملي  درصد جابجايي25دان مفهوم است كه در حدود و اين ب) زمين و مسكن و غيره
باشند كه ساليانه درصد مربوط به عواملي مي75هاي قبل بوده و دورهبستگي دارد كه مرتبط به

هاي ديگر مثالً زاد و ولد، مهاجرت از استان.(هاي قبل ندارندپيوندد و ربطي به دورهبه وقوع مي
  ). به مناطق شهري اصفهان

 درصد 4/89گيريم كه ، كه بيانگر قدرت مدل است، نتيجه ميR2ميزان ر انتها با توجه به د
هاي جمعيتي مناطق متأثر از دو عامل جمعيت مناطق در  از عوامل تأثيرگذار بر جابجايي

  .ي توزيع خدمات شهري استهاي زماني قبل و ميزان و نحوهدوره

                                                   
1- Augmented dickey- Fuller Unit Root Test  
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www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 
 

  
                  

  
 

                                                                              
             

         

 

 

   
 1386تان بهار و تابس، جغرافيا و توسعه مجله

  گيري  نتيجه
ريزي در برنامه. ي بشر از آن عاري نبوده استگاه دغدغهعدالت مفهومي است كه هيچ

تواند به تحقق پذيري بيشتر عدالت شهري كمك نمايد، توجه به عدالت شهري آنچه كه مي
هايي است كه تمركز جمعيتي و خدماتي را عادالنه در مناطق مختلف ريزيفضايي و برنامه

ي اخير، توزيع جمعيت در مناطق ي دههاين مقاله نشان داده است كه در ط. توزيع نمايند
. تواند زنگ خطري براي گسستگي عدالت فضايي باشدشهر اصفهان بر هم خورده و اين مي

 و تخصيصي را برقرار نمايد، زيرا كه عدالت فضايي نيز اگر نتواند عدالت اجتماعي، توزيعي
يت مناطق، توجه به خوردن توازن جمعاصلي در برهممسلماً يكي از عوامل. عدالت نيست

  . هاي خدمات شهري استكاربري
كارگيري شاخص نابرابري خدمات  شاخص كاربري خدمات شهري و به 14ي از محاسبه

ي اخير، اين شاخص در مناطق مختلف روند يكساني دههويليامسون مشاهده گرديد كه در طي
 يير در شاخص ويليامسونكوئيك اثبات گرديد كه هرگونه تغنداشته،ضمن آنكه بر اساس مدل

هاي درون شهري  باعث مهاجرت-هاي خدمات شهريستكه بيانگر تغيير نامتوازن در كاربري-
ها را در سطح گردد و اين مسأله خود اهميت و ضرورت توزيع كاربرياز مناطق مختلف مي
  .      نمايدمناطق شهري بيان مي
هاي درون ها و جابجاييگذار بر مهاجرتدهد كه يكي از عوامل تأثيراين مقاله نشان مي

اگر توزيع خدمات شهري متناسب با نيازهاي مناطق، . شهري، توزيع خدمات شهري است
تواند باعث هاي توزيع شده و فضاهاي شهري مورد استفاده شهروندان نباشد، خود ميكاربري

نفع شهروندان نخواهد افزايش تراكم جمعيت در مناطق ديگر گردد، كه اين مسأله نه تنها به 
شود برخي از شهروندان نيز از توزيع خدمات شهري مناسب برخوردار بود بلكه باعث مي

ريزي در خصوص توزيع عادالنه خدمات شهري نه تنها تحقق بنابراين توجه به برنامه. نگردند
ت در بين تواند از بروز شكاف و نابرابري خدماعدالت فضايي براي شهر را دربردارد، بلكه مي

  .مناطق جلوگيري نمايد
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