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ABSTRACT 

 

Objective: Exercise as an important scientific and educational category in strengthening the 

physical and mental strength of individuals. Access to sports clubs is directly related to a 

person's willingness to participate in physical activity. This study measures spatial justice in 

spatial distribution of sports services in Isfahan neighborhoods.  

Methods: The purpose of the study is practical and is descriptive-analytical in nature and 

method. The data were obtained by library method and by referring to resources and 

organizations. To analyze the data, the methods of analysis of the average nearest neighbor, 

the local Moran index, the global Moran index, the hot spot analysis, the Thiessen polygons 

and the two-variable Moran index were used. 

Results: The research findings show that the pattern of distribution of sports services is 

dispersed. Assessing the effectiveness of the spatial distribution pattern of these services on 

the utility of the radius of performance is the undesirable situation of areas and neighborhoods 

around the city in terms of sports services. Measuring the relationship between the 

distribution of sports services and the population of neighborhoods confirms the very weak 

relationship between these two variables, which indicates the lack of attention to the 

population factor and the needs of citizens in the distribution of sports services.  

Conclusion: The results of the research indicate social inequality and injustice in the 

distribution of sports services in the neighborhoods of Isfahan. 
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  چکیده

بدنی به عنوان یک مقوله مهم علمی و تربیتی در توسعه قوای جسمی و روحی روانی افراد ورزش و تربیتتبیین موضوع: 

های بدنی به های ورزشی، رابطه مستقیمی با تمایل شخص به شرکت در فعالیتو باشگاه هاپارکباشد. میزان دسترسی به می
اندازه توصیه شده دارد. بر این اساس این پژوهش به سنجش عدالت فضایی در توزیع مکانی خدمات ورزشی شهری در 

 محالت شهر اصفهان پرداخته شد.

های مورد نیاز به روش دادهتحلیلی است.  -، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفیبر اساس هدف قینوع تحق روش:

های مربوطه گردآوری شد. توابع تحلیل نزدیکترین همسایگی، شاخص موران ای و با مراجعه به منابع و سازمانکتابخانه
وی توزیع فضایی خدمات ورزشی، های داغ برای تجزیه و تحلیل چگونگی الگمحلی، شاخص موران جهانی و تحلیل لکه

افزاری های تیسن برای بررسی مطلوبیت شعاع عملکردی این خدمات و شاخص دو متغیره موران در محیط نرمپلیگون
GeoDa جهت تحلیل خودهمبستگی فضایی متغیر جمعیت شهر اصفهان در ارتباط با میزان پراکنش و مساحت خدمات ،

 ه کار گرفته شدند.ورزشی در سطح محالت شهر اصفهان ب

است.  توزیع یافته پراکندهدهند که الگوی پراکنش خدمات ورزشی شهری به صورت های پژوهش نشان مییافته ها:یافته

ثیرگذاری الگوی توزیع فضایی این خدمات بر میزان مطلوبیت شعاع عملکردی بیانگر نامطلوبی مناطق و محالت ارزیابی تأ
اط باشد. سنجش ارتباط بین توزیع خدمات ورزشی و میزان جمعیت محالت نیز ارتبورزشی میپیرامون شهری از خدمات 

کند و عدم توجه به عامل جمعیت و نیاز شهروندان در راستای توزیع خدمات ورزشی را یید میبسیار ضعیف این دو متغیر را تأ
 دهد.نشان می

تماعی و نبود عدالت در توزیع خدمات ورزشی در سطح محالت شهر های اجدر مجموع نتایج تحقیق حاکی از نابرابری :نتایج

 .اصفهان است
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 مقدمه

شود و خدمات و ها میساکنان یا موجب سقوط شخصیتی آنساز رشد و تعالی ای است که زمینهشهر، موجود زنده
(. شهرها در سراسر جهان برای جذب منابع 24: 1395، همکاران)تابعی و  امکانات شهری در این راستا، نقش زیادی دارند

که هایی اما به عنوان محیط (،Belanche et al, 2018 :75) کنندو افزایش کیفیت زندگی شهروندان خود رقابت می
ثیرگذاری در کیفیت زندگی آنان رده کردن نیازهای ساکنان خود و تأباید بستر کیفیت مطلوب برای انسان باشند، در برآو

کند که (. به طوری که محرومیت در محدوده شهرها، وضعیت فقر نسبی را بیان می5: 1393)اکاتی،  دچار مشکل هستند
له سبب گردیده که شکاف توسعه این مسأ (.Ouyang et al, 2016: 2) بازتاب جدایی اجتماعی و نابرابری فضایی است

)فضلی،  بین نواحی توسعه یافته و محروم روزبه روز بیشتر شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی مفهوم خود را از دست بدهد
ای مناسب، به گونهها باشد، (. جمعیت شهرها افزایش یافته است ولی خدماتی که پاسخگوی نیازهای مختلف آن2: 1393

سابقه در جمعیت شهری، بر خدمات واقع این رشد بی در (.Sohel Rana, 2009: 321) پاسخگوی شهروندان نیست
که سبب و کمرنگ شدن  (،Parry et al, 2018: 46) شودها میشهری تأثیر گذاشته، منجر به توزیع نابرابر آن

(. باید خاطرنشان کرد که حتی 86 :1391، دیگران)سرایی و  ستای و ملی گردیده اعدالت اجتماعی در سطح منطقه
ها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات ها و بهترین آنزیباترین مکان

بنابراین، عمل  (.Boyne & Georg, 2002: 36) بخش و مفید باشدتواند برای رفاه ساکنان لذتمواجه باشد، نمی
کیفیت محیط کالبدی  ءهای فضایی و ارتقاآگاهانه مدیریت شهری در توزیع فضایی منافع اجتماعی برای کاهش نابرابری

و از طریق آن ارتقاء کیفیت زندگی و رسیدن به پایداری شهری مستلزم درک تحلیلی از وضع موجود است که در آن 
توجهی به خدمات باشند. در حالی که بینابع با مطلوب ترین ترکیب ممکن میها به دنبال تخصیص مبرای رفع نابرابری

: 1396)ظاهری و دیگران،  شودسیسات موجود می، باعث بروز کمبودها و فشار بر تأزیربنایی و خدمات عمومی شهری
های هش تفاوتها و کایند توزیع فضایی خدمات شهری به منظور فراهم آوردن دسترسی عادالنه به فرصت(. فرآ77

 Lorestani et) های اصلی مدیریت شهری استای و به دست آوردن بیشترین رضایت شهروندان از جمله چالشمنطقه

al, 2016: 83.) ای از فضاهای اجتماعی در ثر در این راستا، کاربری ورزشی است که گونهیکی از فضاهای مؤ
 گیری فضاهای عمومی فعال و سرزنده در شهر شودبب شکلتواند سرود و میهای انسانی به شمار میسکونتگاه
 (. 55: 1391)بهوندی، 

بدنی به عنوان یک مقوله مهم علمی و تربیتی در توسعه قوای جسمی و روحی روانی افراد در حال ورزش و تربیت
رشد جسمی،  باشد. ورزش به عنوان یک ابزار ضروری که منجر بهحاضر مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان می

ورزش و  (.Jovanovic et al, 2009: 220) ذهنی، اجتماعی، اخالقی و حمایت از شخصیت، شناخته شده است
فعالیت بدنی به عنوان پدیده اجتماعی سبک زندگی بسیاری از مردم را در سراسر دنیا به طرق مختلف فیزیکی، اقتصادی، 

ثیر ورزش قرار گفت که بیشتر مردم به نحوی تحت تأتوان ت میأاجتماعی متاثر ساخته است. به جر آموزشی، سیاسی و
ها شده است. شادابی، نشاط و ناپذیر زندگی روزمره انسانهای فیزیکی جزء جداییش و فعالیتگیرند. امروزه ورزمی

 :Berger, 2007) ها به طور مستقیم با فعالیت فیزیکی در ارتباط استپیشرفت در زندگی و کیفیت زندگی انسان

393 .) 
: 1394کیا و دیگران، روند )ربانیهای انسانی به شمار میای از فضاهای اجتماعی در سکونتگاهفضاهای ورزشی گونه

های ورزشی، رابطه مستقیمی با تمایل شخص به ها و باشگاه(. بنابر تحقیقات انجام گرفته، مقدار دسترسی به پارک16
محیط شهری باید به  (.Brownson et al, 2001: 91) ه توصیه شده داردهای بدنی به اندازشرکت در فعالیت

اندرکاران امور شهری باید به طور های بدنی حمایت کند. از این رو دستای شکل و سامان داده شود که از فعالیتگونه
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 را در شهر افزایش دادریزی کنند تا بتوان سطح فعالیت بدنی هدفمند حرکت در شهر را همراه با فعالیت بدنی برنامه
(Shilton, 2001: 10-12). های ورزشی مناسب در جهت سالمتی افراد جامعه و همچنین در دسترس ایجاد مکان

تواند به عنوان عاملی مهم در جهت سالمتی اجتماعی و روانی شهروندان عمل بودن این فضاها برای همه شهروندان می
های کالبدی برای افزایش فعالیت فیزیکی شهروندان و توسعه ورزش، باید ویژگیدرواقع  (.Scottish, 1981: 4) نماید

 (.Eriksun, 2001: 382) شهر با نیازهای شیوه زندگی فعال تطابق یابد
 ,Chiesure) اقتصادی و آموزشی باارزشی را در جامعه به عهده دارند -از آنجا که فضاهای تفریحی، نقش اجتماعی

ثیر بسزایی ی عملکردی شهر تأتواند در الگوی مطلوب و کارایین فضاها در سطح شهر میپراکنش ا(، 138 :2004
داشته باشد. از سوی دیگر، تنوع و توزیع مناسب و کامل کاربری ورزشی، باعث افزایش اختیار و قدرت انتخاب و استفاده 

(. بنابراین وظیفه 87-86: 1391دیگران، )سرایی و  یابدشود و مطلوبیت زندگی در شهر افزایش میاز فضاهای ورزشی می
ای که تمام ساکنان شهری به باشد به گونهگیران شهری تعیین مکان بهینه مراکز ورزشی میریزان و تصمیماصلی برنامه

های کنند که توزیع مکانریزان سعی میتوان گفت که برنامهراحتی به آن دسترسی داشته باشند. عالوه بر این می
 باشدهای شهری بهینه سازند و این توزیع مناسب با توزیع جمعیت و میزان تقاضا در نقاط مختلف میدر محیط ورزشی را
 (.28: 1390نیا، )اتحادی

های مختلف ورزشی، با کمبود شهر اصفهان از جمله شهرهایی است که با داشتن استعدادهای فراوان در رشته
ه است. از اندک فضای ورزشی کالنشهر اصفهان، برخی به علت نامناسب امکانات و فضاهای ورزشی در این سطح مواج

اند. برای رفع این ندهها و مشکالت دیگر، بدون استفاده مابودن توزیع مکانی آن و همچنین، فرسودگی تعدادی از آن
استفاده عموم از  اندازی تعدادی مجموعه ورزشی نموده تا امکانالن ورزش اصفهان، اقدام به احداث و راهکاستی مسؤ

فضاهای ورزشی به منظور گذران اوقات فراغت و حفظ سالمت، تندرستی و نشاط جامعه فراهم آید. اما جانمایی و 
(. بنابراین شناسایی دقیق وضعیت موجود 2: 1388)تاجیک،  رسدها چندان مناسب به نظر نمیگزینی این مجموعهمکان

تری از فضاهای ورزشی که نیاز بدین وسیله، بتوان توزیع مناسب تر و عادالنهرسد تا در این زمینه ضروری به نظر می
زشی در شهر جوامع ماشینی امروزی است به وجود آورد. در این راستا هدف از این مقاله ارزیابی الگوی فضایی خدمات ور

دی این کاربری و سنجش ثیر الگوی توزیع خدمات ورزشی این شهر بر مطلوبیت شعاع عملکراصفهان، دستیابی به تأ
 باشد.ها در شهر اصفهان میارتباط بین توزیع فضایی خدمات ورزشی و میزان جمعیت مناطق متناظر بر موقعیت مکان آن

از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود توزیع فضایی خدمات ورزشی از نظر شعاع عملکردی و  
 االت زیر پاسخ داده شود:در شهر اصفهان انجام شده تا به سؤین خدمات دهی و سنجش عدالت فضایی توزیع اپوشش

 کند؟توزیع فضایی خدمات ورزشی  اصفهان از چه الگویی تبعیت می .1

ثیری بر مطلوبیت شعاع عملکردی این ات ورزشی محالت  شهر اصفهان چه تأالگوی توزیع فضایی خدم .2

 خدمات گذاشته است؟ 

ها رزشی شهر اصفهان و میزان جمعیت محالت متناظر بر موقعیت مکان آنآیا بین توزیع فضایی خدمات و .3

 خودهمبستگی فضایی معناداری وجود دارد؟

  نظریپیشینۀ 

های اخیر یکی از مهمترین موضوعاتی است که دانشمندان علوم اجتماعی عدالت اجتماعی در دهه: عدالت فضایی
 باشدیند نابرابری در جهان میهای علوم انسانی به فرآهمه رشته بینانهواقعبه آن توجه دارند. این مسئله ناشی از رویکرد 

زایای فضایی و شود که روی توزیع منابع و مبه عنوان چارچوبی در نظر گرفته می عدالت(. 199 :1398)رجبی و خستو، 
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توسعه دیگر به معنای رشد امروزه از دیدگاه عدالت اجتماعی (. Nygren, 2017: 1) کندکید میاجتماعی بین بشر تأ
 (. 34: 1395)احدنژاد روشتی و دیگران،  شودشود، بلکه به معنای وجود امکانات و توزیع عادالنه مطرح میتلقی نمی

ترین اهداف جوامع پایدار نیز به عنوان دسترسی منصفانه به آموزش، منابع و عدالت اجتماعی به عنوان یکی از مهم
از نظر جغرافیایی عدالت اجتماعی در شهر،  (.Esmaeili & Soltani, 2011: 230) ودشوسایل معیشت تعریف می

هاست، زیرا عدم مترادف با توزیع عادالنه امکانات و منابع بین مناطق مختلف شهری و دستیابی برابر شهروندان به آن
(. 31: 1398الدینی، )رضائی و شمس های اجتماعی و مشکالت پیچیده فضایی خواهد شدها به بحرانتوزیع عادالنه آن

 ریزی شهری استرویکرد عدالت و انصاف در توزیع خدمات عمومی شهری یکی از مهمترین اهداف برنامه
(Dadashpoor et al, 2016: 160.)  بنابر توصیه سازمان ملل مدیریت شهری باید در بحث برآورد پایداری در

زیع منافع رشد اقتصادی، دسترسی مناسب به نیازهای اساسی انسانی، عدالت شهرها به چند نکته از جمله برابری در تو
زیست و حفظ کلیت آن در کنار آگاهی از ارتباطات و تجلیات نسانی افزایش آگاهی نسبت به محیط اجتماعی و حقوق ا

 شناسیبوم نمحققا از مطابق با نظر بسیاری (.Smalen, 2011: 348) تغییرات در فضا و مکان را در نظر گیرد
 به اغلب قدرتکم هایجمعیت که حالی در گیرند،می قرار ممتاز هایگروه کنترل تحت شهرها شهری، سیاسی
 & Swyngedouw) نیستند برخوردار ایشکل عادالنه به شهری خدمات از و شوندمی رانده ایحاشیه هایمحیط

Heynen 2003: 902-903.)  
که از عدالت اجتماعی گرفته شده است به این معناست که باید با ساکنان در هرجایی ای عدالت فضایی به عنوان ایده

(. از طرفی دیگر عدالت فضایی نقطه تالقی 176: 1396)نعیمی و بابایی اقدم،  کنند، به طور برابر رفتار شودکه زندگی می
شود. از این رو، تجزیه و تحلیل برهم ن میعدالتی در فضا نمایای است، درنتیجه هم عدالت و هم بیفضا و عدالت اجتماع

ریزی برای کاهش یا حل های برنامههای اجتماعی و چگونگی تنظیم سیاستعدالتیکنش بین فضا و اجتماع در فهم بی
در این ارتباط برخی عدالت فضایی را دسترسی برابر (. Dixon- Ramutsindela, 2006: 129) آنها ضروری است

اند. اهمیت پرداختن به بحث عدالت فضایی هنگامی که بین جمعیت و خدمات شهری تعریف نمودهبه تسهیالت عمومی 
مقوله عدالت فضایی به مثابه موضوعی  (.Chang & Lio, 2011: 361) شودعدم تطابق وجود دارد، بیشتر می

بین حفاظت محیطی و عدالت کلیدی و پراهمیت در الگوی توسعه پایدار نیز مطرح است. این مفهوم، اهداف مشترکی را 
بنابراین حرکت و رسیدن به پایداری شهرها،  (.Mitchel and Norman, 2012: 17) گذارداجتماعی بنیان می

زمانی محقق خواهد شد که تخصص و توزیع خدمات و امکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی شهرها مطابق با 
 (.2: 1394)ساعدنیا،  ی صورت بگیردنیازهای جمعیتی و مساوات و برابری جغرافیای

 و طبیعت از شهری زندگی ماشینی شرایط دالیل به جامعه افراد که صنعتی فشار تحت جوامع در: کاربری ورزشی
 افراد سالمتی برای شهری زندگی مهم اجزای به عنوان تفریح و ورزش باز، فضای. هستند به دور فیزیکی هایفعالیت
 هر دسترسی. دارند عهده به جامعه در را ارزشی با آموزشی و اقتصادی اجتماعی، نقش که در حالی. اندشده شناخته جامعه
 کلیدی نقش آینده و حال نیازهای به توجه با تفریحی ورزشی، تسهیالت و باز فضاهای از تعداد مناسبی به جامعه از فرد
شود که بر پایه یک های جسمانی گفته میها یا مهارتورزش به فعالیت .(40: 1391)بهوندی،  کندمی ایفا ایده این در

جویی رشته قوانین مورد تواقف همگانی و با اهداف تفریحی، یا برای مسابقه، نشاط شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارت
 (22: 1388)تاجیک،  گیردای از این اهداف انجام مییا آمیزه

شود که محدوده مشخصی دارد و برای انجام حداقل یک فعالیت ورزشی گفته میکاربری ورزشی به مکان ورزشی 
تواند (. بنابراین مکان ورزشی می15: 1390)کرمی،  مورد استفاده قرار بگیرد اعم از فضاهای روباز یا فضایی سرپوشیده

های محل ستفاده تیمیک سالن، یک زمین ورزشی، یک استخر، ورزشگاه، مجموعه ورزشی یا قطعه زمینی که مورد ا
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های انسانی به شمار ای از فضاهای اجتماعی در سکونتگاه(. فضای ورشی گونه39: 1391)بهوندی،  شودباشد، اطالق می
توان با توجه به کارکردهایی شناخت از قبیل: حضور همزمان و متراکم جمعیت پرشمار روند که این فضاها را میمی

اغت و تفریح اهالی شهرهای بزرگ و کالنشهرها؛ ارتباط چهره به چهره؛ انجام مسابقات انسانی؛ تحرک؛ گذران اوقات فر
های غیرورزشی با اهداف اجتماعی و گاهی ها و گردهماییهای جمعیتی؛ برگزاری میتینگهای ورزشی بین گروهو رقابت

اماکن ورزشی بستر  (.28-27: 1390نیا، )اتحادی سیاسی؛ یکی از اجزای مهم زندگی شهری برای سالمت افراد جامعه
ثیر مستقیم دارد. اگر از مسابقات ورزشی تأها بر اجرای تمرینات و برگزاری های ورزشی هستند و کیفیت آناجرای فعالیت

هایی خورد که هر دسته دارای ویژگیزاویه باال به سطح زمین نگریسته شود، سه دسته کلی از اماکن ورزشی به چشم می
 (:21-20: 1393یانی، )چرزه کند. این سه دسته عبارتند ازا از سایرین جدا میاست که آن ر

اماکن ورزشی روباز احداثی مانند  -2ها و دریاها؛ گیر، دریاچههای برفها، سرزمیناماکن ورزشی طبیعی مثل کوه -1 
های ورزشی، استخرهای سالن اماکن ورزشی سرپوشیده مثل -3زمین فوتبال، پیست دو و میدانی و استخرهای روباز؛ 

 ها.سرپوشیده، زورخانه

 پیشینۀ عملی 

ها ها، مقاالت ارائه شده به سمینارها، کنگرهبحث عدالت اجتماعی در ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کتاب
 -ن شهری، روستاای، دروهای جهانی، منطقههای مختلف نابرابریشود که در زمینهو مجالت ادواری جغرافیا دیده می

های فلسفی به عدالت اجتماعی هایی که به زبان فارسی با بنیانتابشهری و مانند آن قابل تقسیم هستند، اما مقاالت و ک
(. در ادامه 114: 1391توان به آثار حسین شکویی اشاره کرد )تیربند و اذانی، پرداخته باشند، محدودند که از آن جمله می

 شود:صورت گرفته داخلی و خارجی عنوان میبرخی مطالعات تجربی 
 2در پژوهشی به ارزیابی توزیع خدمات عمومی از منظر عدالت فضایی در محالت منطقه  ،(1393فر و فضلی )نظم

اند و به این نتیجه دست پیدا کردند که توزیع برخی خدمات در سطح محالت مورد مطالعه با عدم شهر اردبیل پرداخته
باشند و از نظر توسعه بری میتعادل همراه است و همچنین از نظر میزان برخورداری و دسترسی خدمات دارای نابرا

باشد و در نهایت ایجاد تعادل و عدالت در بین محالت، تالش مسئوالن شهری را طلب یافتگی در وضعیت مطلوبی نمی
 کند.می

های عمومی در نواحی مسکونی شهر طی پژوهشی به سنجش عدالت فضایی توزیع کاربری ،(1395مجنده )فیروزی
ج تحقیق بیانگر ناعدالتی فضایی و تفاوت در برخورداری نواحی شهر اردبیل از لحاظ برخورداری اردبیل پرداخته است. نتای

های عموی، مطلوبیت دسترسی و شاخص نهایی برخورداری بوده است. همچنین با تجزیه و ها، تراکم کاربریاز سرانه
تراکم جمعیت با میزان برخورداری نواحی  تحلیل ارتباط بین عوامل مرکزیت، همپیوندی فضایی، روند رشد ادواری شهر و

 گردد.درصد از تغییرات برخورداری نواحی توسط عوامل مذکور تبیین می 64های عمومی، مشخص شد که از کاربری
یابی و جانمایی فضاهای ورزشی در شهرستان شاهرود با استفاده از ای به مکان(، در مقاله1396خنجری و دیگران )
اند. در نتیجه گزینه یا سایت نهایی که از پرداخته GISو  AHPتجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  تکنیک تلفیقی روش

 است، معرفی شد. ها مناسب احداث فضای وزشی در شهر شاهرودلحاظ برخورداری از حداکثر مطلوبیت
عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری با رویکرد ای به بررسی و تحلیل در مقاله ،(1396پور و دیگران )امان

 تقریبا   4و  3ها بیانگر آن است که مناطق اند. تجزیه و تحلیل شاخصکالنشهر اهواز با استفاده از تکنیک ادغام پرداخته
ترین برخورداری را از خدمات شهری دارند. پایین 7و  6های مورد استفاده برخوردارترین مناطق و مناطق در همه مدل
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ها های مذهبی، ورزشی و آموزشی در سطح مناطق نسبت به دیگر شاخصآن است که شاخص ها حاکی ازهمچنین یافته
 از تعادل بیشتری برخوردار هستند.

(، به در پژوهشی بررسی و تحلیل الگوی توزیع مراکز ورزشی و ساماندهی فضایی آن در 1397علوی و دیگران )
به این نتیجه دست  GISهای اطالعاتی در محیط وشانی الیهاند. در این پژوهش از طریق همپتهران پرداخته 10منطقه 

یافتند که مراکز ورزشی ار این منطقه به لحاظ نحوه توزیع در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و به صورت اتفاقی صورت 
های صورت گرفته، چندین مکان جهت ایجاد مراکز ورزشی در این منطقه گرفته است. بدین ترتیب پس از بررسی

 نهاد شده است.پیش
ورزشی و ارتباط دسترسی به فضاها با وزن  -به منظور تحلیل مکانی فضاهای تفریحی ،(2008پوتوارگا و دیگران )

ها از استفاده کردند. نتایج حاکی از این بود که فاصله خانواده GISافزار های جغرافیایی و نرمکان از نقشهمطلوب کود
 50کند. همچنین حدودها را به این فضاها را محدود میکیلومتر است که دسترسی آن 8تا  1ورزشی،  -فضاهای تفریحی

 ها به طور نسبی در خارج از مرزهای همسایگی قرار داشتند.درصد آن
تحقیق خود میزان دسترسی به سه نوع خدمات )درمانی، آموزشی و تفریحی( در شهر در  ،(2010) دیگراندوریواال و 

اند. پس از مقایسه نتایج مشخص شده که های مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار دادهسورات هند را برای گروه
همچنین خانوارها تمایل اند. های باالی درآمدی در مناطقی که بیشترین دسترسی به این خدمات دارند، متمرکز شدهگروه

 بیشتری به قرارگیری در مجاورت خدمات درمانی نسبت به سایر خدمات دارند.
ها ای به بررسی ورزش و فضاهای شهری در اروپا از منظر تسهیالت، صنایع و هویتدر مقاله ،(2012ترت و هک )

های ورزشی در اروپا ی از مهمترین مکاندهد که فضاهای شهری به عنوان یکاند. نتایج این تحقیق نشان میپرداخته
ها باید از نظر تسهیالت این فضاها را تقویت کنند، به طوری که از این فضاها از نظر باورهای گردد و دولتمحسوب می

 های ورزشی نیز دارای اصول و معیارهای استاندارد باشند.مردم و دستگاه
های ورزشی بر ثیر معیارهای مربوط به زیرساختونیخ آلمان، به تأر شهر مدر پژوهش خود د ،(2013پامال و دیگران )

های ورزشی و مشارکت ورزشی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در صورت رعایت استنداردهای مربوط به زیرساخت
سطح  شود. همچنین سطح کالن بیش ازها با محل مسکونی افراد، مشارکت ورزشی افراد بیشتر میهمجوار بودن آن

 گذارد.ثیر میخرد بر مشارکت ورزشی افراد تأ
ورزشی از سیستم اطالعات  -های تفریحیدر تحقیقی برای تجزیه و تحلیل پارک ،(2014براون و دیگران )

ورزشی با توجه به استانداردهای مناسب برای ساخت  -جغرافیایی استفاده کردند. در این تحقیق، فضاهای تفریحی
هرچه اماکن فضاهای فضاهای جدید بر اساس نیازهای محلی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به این نتیجه رسید که 

 ورزشی از استاندارد بیشتری برخوردار باشند، میزان مشارکت ورزشی افراد نیز بیشتر خواهد شد.
توان گفت: هرچند مطالعاتی در ارتباط با این موضوع با توجه به مطالعات صورت گرفته در حوزه پژوهش حاضر، می

که در تحقیق حاضر عالوه بر  به بررسی پراکندگی نوعی از خدمات بسنده شده است. در حالی انجام گرفته، ولی اکثرا 
، به بررسی محالت و مناطق این شهر از نظر برخورداری از این شهر اصفهان بررسی الگوی پراکندگی خدمات ورزشی

پردازد. عدالت فضایی میخدمات، مطلوبیت دسترسی به آن و سنجش ارتباط بین جمعیت و خدمات ورزشی از منظر 
ای با این جامعیت در ارتباط با پراکنش خدمات ورزشی شهر اصفهان صورت نگرفته توان گفت که تاکنون مطالعهمی

به نظر  ای در شهر اصفهان ملموساست.. بنابراین با توجه به مطالب مذکور ضرورت پرداختن به این چنین مطالعه
 رسد.می
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 شناسی ها و روشداده

برای تحلیل نتایج، از تحلیلی است.  -، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفیبر اساس هدف قینوع تحق
استفاده شده است. روش  GeoDaافزار و نرم Arc GISافزاری های گرافیک مبنای موجود در محیط نرمروش

های مربوط به مطالعات ای از جمله نقشهپایهآوری آمار و اطالعات ای بوده و پس از جمعگردآوری اطالعات، کتابخانه
ترین طرح جامع شهر اصفهان، موقعیت مکانی خدمات ورزشی مشخص و استخراج شد. سپس با استفاده از تابع نزدیک

های داغ الگوی توزیع فضایی خدمات ورزشی همسایگی، شاخص موران محلی، شاخص موران جهانی و تحلیل لکه
ها ارزیابی شد. در نهایت با همپوشانی اطالعات ای تیسن، مطلوبیت شعاع عملکردی آنهمشخص و با روش پلیگون

مکانی خدمات شهری و محالت شهری اصفهان، خدمات ورزشی موجود در هر محله مشخص و با در نظر گرفتن 
معناداری  ،1395های شهری اصفهان در سال جمعیت هر محله بر اساس آمار استخراج شده از نتایج سرشماری بلوک

ارتباط بین متغیرهای تعداد جمعیت اصفهان با توزیع فضایی این خدمات سنجیده و وجود خودهمبستگی فضایی بین 
از  1395های آماری بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال های جمعیت بلوکنقشهمتغیرهای یاد شده مشخص شد. 

ها و دستیابی به نتایج مد د اهداف پژوهش حاضر و تحلیل دادهبرای پیشبرسازمان برنامه و بودجه شهر اصفهان اخذ شد. 
 شود:های متنوعی استفاده شد که عملکرد هریک از آنها تشریح مینظر از فنون و مدل

شود. این این تحلیل مشابه میانگین در آمار معمولی است و به صورتی مشابه محاسبه می روش میانگین مرکزی:
کند. خروجی این ابزار یک الیه جدید خواهد ای از عوارض را شناسایی میا مرکز ثقل مجموعهتحلیل مرکز جغرافیایی و ی

 (.104: 1390باشد )عسگری، بود که در آن نقطه میانگین مرکزی عوارض قابل مشاهده می

ها را آن تواندار بوده و نمیهای جغرافیایی در فضا جهتتوزیع بسیاری از پدیده روش منحنی انحراف استاندارد:
به صورت جداگانه و مستقل روند و جهت  yو x توان با محاسبه واریانس محورهای با دایره نشان داد. در این موارد می

اند دار صورت گرفتهد توزیع عوارض جغرافیایی در فضا به صورتی جهتکنان میبی که ها در فضا را نشان دادتوزیع پدیده
 (.89: 1390و یا خیر )عسگری، 

ابزار میانگین نزدیکترین فاصله همسایگی ابتدا فاصله بین نقطه مرکزی  :1روش تحلیل نزدیکترین همسایگی 
گیری کرده و سپس میانگین تمامی این نزدیکترین اش اندازههر عارضه را با نقطه مرکزی نزدیکترین همسایه

انگین توزیع فضایی فرضی کمتر باشد، توزیع پدیده کند. اگر میانگین فاصله محاسبه شده از میها را محاسبه میهمسایگی
)عسگری،  اندای و اگر بزرگتر باشد، عوارض به صورت پراکنده در فضا توزیع شدهمورد بررسی در فضا به صورت خوشه

 است 15/2شود، که دامنه آن بین صفر تا حاصل می 2(. در بکارگیری این روش شاخصی به نام میزان مجاورت40: 1390
تر باشد، بیانگر نزدیک 15/2ای و هرچه به هر چقدر به صفر نزدیکتر باشد، نشانگر الگوی توزیع متراکم و خوشه که

، همکارانالگوی توزیع منظم و عدد یک نیز بیان کننده الگوی تصادفی توزیع فضایی پارامتر مورد نظر است )سرایی و 
1395 :68-65.) 

های جالب و در حال رشد آمار فضایی مربوط به یکی از شاخه مدل خودهمبستگی فضایی موران جرانی:
شود. خودهمبستگی فضایی است. خودهمبستگی به رابطه بین مقادیر باقیمانده در طول خط رگرسیون مربوط می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nearest-Neighborhood  Analysis 
2. Rate  Neighborhood 
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شان باهم در ارتباط فضایی باشند. به عبارت دیگر تغییرات دهد که مقادیر باقیمانده شدیدا خودهمبستگی قوی زمانی رخ می
ساده است و در حقیقت بسط همین مفهوم در آمار  به صورتی سیستماتیک رخ دهند. خودهمبستگی مفهومی نسبتا 

دهد که مقادیر یک متغیر که از نظر جغرافیایی به هم نزدیک هستند متعارف است. خودهمبستگی قوی زمانی رخ می
 ها به طور تصادفی در فضا توزیع شده باشند ظاهرا  ه آنباهم مرتبط باشند. اگر عوارص و یا مقادیر متغیرهای مربوط ب

 (.60: 1390ها اتباطی وجود داشته باشد )عسگری، نباید بین آن

های محلی از آنجایی که ضریب موران قادر به تشخیص تفاوت (:LISA)مدل خودهمبستگی فضایی محلی   
یر باال و هم نواحی با تمرکز مقدار پایین در مجاورت توان برداشت نمود که هم نواحی با تمرکز مقادنیست و چنین می

ابزارهای بسیار مفید  یکدیگر قرار دارند، برای غلبه بر این مشکل از تحلیل خوشه ناخوشه استفاده شده است. این مدل
ته دهی شده داشباشد. اگر فرض کنیم تعدادی عارضه جغرافیایی وزنها در فضا میبرای نمایش توزیع آماری پدیده

اند و ای توزیع شدهها در فضا به صورت خوشهدهد که در کدام نواحی مقادیر زیاد و یا کم پدیدهباشیم، این مدل نشان می
 (.101: 1395مجنده، وارض پیرامونی خود هستند )فیروزیهمچنین کدام عوارض دارای مقادیر بسیار متفاوت از ع

را برای کلیه  ارد جی یا جی استار -گیتسآماره های داغ تحلیل لکه (:عمومی  G)ضریب مدل تحلیل نقاط داغ
دهد که در کدام قسمت از ناحیه مورد نظر، مقادیر مربوط به نشان می zکند. آماره ها محاسبه میعوارض موجود در داده

اند. برای اینکه یک سلول یا عارضه لکه داغ یا های داغ یا سرد تجمع یافتهعوارض مکانی زیاد یا کم به صورت خوشه
از نظر آماری معنادار باشد.  اش قرار دارد داغ یا سرد باشد تادار تلقی شود، باید خود و عوارضی که در همسایگیسرد معنی

داری شکل توزیع داری و عدم معنیتوان بر حسب آن معنیشود که میمحسوب می zآماره جی استار خود نوعی امتیاز 
 (.235 :1393دوست، د آزمون قرار داد )بلیانی و حکیمفضایی را مور

ها مشاهداتی وجود ندارند، از در آن هایی کهبا فرض اینکه بهترین اطالعات برای مکان تیسن: روش پلیگون
: 1389کند )فرهودی و نعمتی کوتنایی، جوار استفاده میبندی از روی نقاط همترین نقطه مشاهده شده برای مثلثنزدیک

های تیسن به صورت فشرده تشکیل هایی که نقاط مشاهده شده بیشتری وجود دارد، پلیگونبا این روش، در مکان(. 29
شوند و در نتیجه، در محاسبات شعاع ها کاسته میهرچه تراکم عوارض مکانی کم شود، از فشردگی آنشوند و می

عملکردی با مطلوبیت کم مشخص خواهند شد. از این روش برای مشخص کردن مطلوبیت داشتن و نداشتن شعاع 
 (.152، ص1392شود )انصاری و دیگران، عملکردی هریک از عوارض مکانی درون شهری استفاده می

برای سنجش و ارزیابی خودهمبستگی فضایی بین متغیرهای خدمات ورزشی و میزان جمعیت از  :GeoDaافزار نرم
شود. خودهمبستگی فضایی، همبستگی میان مقادیر استفاده می GeoDaافزاری شاخص دومتغیره موران در محیط نرم

این روش متغیر مساحت خدمات ورزشی موجود  (.Getis, 2005: 627)های متفاوت است متغیرهای یکسان در مکان
-High)دهد. مناطق قرار گرفته در قسمت قرار می Yو متغیر جمعیت را روی محور  Xدر هر محله را روی محور 

High) بندیاز تعداد زیاد خدمات و جمعیت برخوردارند و در طبقه (Low-Low)  .برعکس این قضیه صادق است
ها کم مراکز خدماتی بیشتری دارند و میزان عددی جمعیت در آن (High-Low) بندیطبقهنواحی قرار گرفته در 

 باشند.دارای تعداد کم خدمات و جمعیت زیاد می (Low-High)باشد و نواحی واقع در طبقه می
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 قلمرو پژوهش

 39درجه و  51جغرافیایی اصفهان شهری زیبا در مرکز ایران است که با  طول  است. اصفهانمطالعه شهر  محدوده
ثانیه شمالی، مرکز استان و مرکز شهرستان  30دقیقه و  38درجه و  32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  40دقیقه و 

شناسی رود که مربوط به دوران چهارم زمینهای زاینده(، که بر روی نهشته100: 1391آید )سلطانی، اصفهان به شمار می
متر و در شرق سلسله جبال زاگرس واقع  1575(. ارتفاع آن از اسطح دریا 34: 1387بهرامی، است، به وجود آمده است )

کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد )گشول،  435(. این شهر در 7: 1393شده است )وارثی و صفرآبادی، 
ضا، از مشرق به نائین و استان یزد و از های اردستان، نطنز، از جنوب به شهر(. این شهر از شمال به شهرستان108: 1395

(. قرارگیری این شهر در مرکز ایران اهمیت خاصی بدان 4: 1396آباد محدود است )وارثی و کریمی، مغرب به نجف
(. شهر اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین 72: 1391بخشیده و وضع ممتازی برای آن کسب نموده است )شاهسونی، 

(، امروزه در جایگاه و رتبه 4: 1394همای، میلیون و هفتصد هزار نفر )حسینی یتی بیش از یکشهرهای ایران با جمع
سومین شهر بزرگ و مهم کشور، دارای موقعیت ممتازی از لحاظ اداری، علمی، فرهنگی، تولیدی، صنعتی، تجاری، 

( 1باشد. شکل )محله شهری می 198منطقه و  15(. شهر اصفهان دارای 89: 1392باشد )کشاورز، نظامی و توریستی می
 دهد.موقعیت استان، شهرستان، بخش و شهر اصفهان را به تفکیک مناطق نشان می

 

 
 : نگارندگان(می)ترس اصفهانشهر  ییایقلمرو جغراف -1شکل 

 هایافته

 محالت شرر اففرانتحلیل الگوی توزیع فضایی خدمات ورزشی شرری 

خدمات ورزشی شهر اصفهان در سطح محالت و مناطق شهرداری، تعیین مرکزیت هندسی استقرار خدمات پراکنش 
( 2گیری میانگین مرکزی و منحنی انحراف استاندارد در شکل )های اندازهورزشی و توزیع فضایی پیرامون آن از روش
باشد. شهر اصفهان، مناسب نمی ورزشی در سطح محالت و مناطق خدمات مشخص شده است. مطابق با شکل، پراکنش

باشد. تمرکز بیشتر خدمات ورزشی در بخش مرکزی ویژه که محالت حاشیه شهر با کمبود شدید این خدمات مواجه میبه
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شهر نقطه ثقلی را تشکیل داده است و با تمرکز بیشتر این خدمات در پیرامون این نقطه ثقل، توزیع این عناصر در جهت 
باشد. توزیع خدمات ید این امر میاست که بیضی انحراف استاندارد مؤ رقی شهر متمرکز شدهجنوب ش -شمال غربی

جنوب شرقی و تمرکز نقطه ثقل این خدمات در بخش مرکزی شهر باعث فقدان  -ورزشی در جهت شمال غربی
 شود.ای شهر میدسترسی در محالت حاشیه

 

 ایی خدمات ورزشی در سطح محالت و مناطق شهر اصفهاننقشه مرکزیت ثقل و سطح تمرکز بر توزیع فض -2شکل 
 

 

 ورزشی در سطح شهر اصفهان با استفاده از تحلیل نزدیکترین همسایگیخدمات الگوی پراکنش  -3شکل 
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کند. با استفاده از ای در سطح کل شهر بررسی میتحلیل نزدیکترین همسایگی پراکندگی خدمات را به صورت نقطه
آید خدمات ( برمی3ورزشی شهری در شهر اصفهان صورت گرفته است. از شکل ) خدمات پراکنشاین تحلیل، بررسی 

 ورزشی در سطح شهر اصفهان به صورت پراکنده توزیع یافته است.

 

 ورزشی در محالت شهر اصفهان با استفاده از ضریب موران خدمات الگوی پراکنش -4شکل 

 :Zhang, 2008)فضایی به کار برده شود  -های مکانیتواند برای ارزیابی نتایج الگومیGIS افزار از آنجا که نرم

ضریب موران قادر خواهد بود الگوی پراکنش خدمات شهری را به تفکیک تقسیمات شهری بررسی نماید. بر این  (212
( مشخص 4ورزشی شهری در محالت شهر اصفهان با استفاده از ضریب موران در شکل ) خدمات اساس الگوی پراکنش

ورزشی محالت شهر اصفهان مقدار خدمات شده است. مطابق با شکل ضریب موران جهانی محاسبه شده برای توزیع 
فضایی خدمات مذکور با باشد. این اعداد بیانگر این امر است که توزیع می 3.141آن نیز برابر  Z-Scoreبوده و  0.028

اند. شاخص محاسبه شده بر این ای در سطح محالت شهر توزیع یافتهدرصد اطمینان، به صورت خوشه 99احتمال 
مدعاست که در بین محالت یک نوع تمرکز خدمات به وجود آمده است و محالت برخوردار در همسایگی هم و به 

 اند.ای توزیع یافتهصورت خوشه
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 خودهمبستگی فضایی محالت شهر اصفهان از منظر برخورداری از خدمات ورزشی -5شکل 

تواند در سطح محلی با خطاهایی همراه باشد، بنابراین در این مرحله به محاسبه از آنجا که شاخص موران جهانی می
ته شده موران محلی برای سنجش خودهمبستگی توزیع فضایی خدمات ورزشی در سطح محالت شهر اصفهان پرداخ

بندی شده باال و پایین مشخص گردد. با محاسبه موران محلی برای محالت شهر اصفهان، مطابق است تا محالت خوشه
اند. همچنین باال قرار گرفته -بندی باالبه طور معناداری در سطح خوشه 7( مشخص شد دو محله از منطقه 5با شکل )

ناخوشه )تکدانه( قرار گرفته است، با عدم مطلوبیت دسترسی خدمات باالی  -، که در سطح پایین7یک محله از منطقه 
 تر مجاورت دارد. سایر محالت خودهمبستگی معناداری ندارند. ورزشی مواجه بوده با محالت دارای دسترسی مطلوب

 

 ورزشیخدمات های داغ و سرد در محالت شهر اصفهان از منظر برخورداری از تحلیل لکه -6شکل 
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عمومی( که  Gهای داغ )های تحلیل لکهعمومی است. تهیه نقشه Gشاخص دیگر خودهمبستگی فضایی آماره 
مکانی به کار  -های فضاهای سرد و گرم را برای نمایش مناطق و محالت از نظر تمرکز رویدادها و عارضهطیفی از رنگ

( نمایش یافته 6ان دهد. نتیجه تحلیل مذکور در شکل )داری در برخورداری مناطق را به خوبی نشتواند معنیبرد، میمی
به دلیل استقرار زیاد خدمات ورزشی در  11و  9، 8، 2است. مطابق با این شکل محالت و مناطق مرکزی به ویژه مناطق 

ا حرکت به دهند. بهای داغ را تشکیل میرا به دست آورده و به عبارتی لکه Zموقعیت متناظر با آنها، امتیاز باالی نمره 
روند. این های سرد پیش میکاسته شده و محالت به سمت تشکیل لکه Z-Scoreسمت محالت پیرامونی شهر از میزان 

دهنده کمبود شدید بی شهر به خوبی مشهود است و نشانو شمال غر 4وضعیت در مناطق جنوب شرقی، به ویژه منطقه 
 خدمات ورزشی در این محالت است. 

  مطلوبیت شعاع عملکردی این خدمات وی توزیع فضایی خدمات ورزشی شرر اففران برتحلیل تاثیر الگ

ورزشی در شهر اصفهان در پی پاسخ به این پرسش خواهیم بود که  خدمات ایبا اشراف بر توزیع نامتوازن و خوشه
گذاشته است؟ و یا کدام ثیری بر مطلوبیت شعاع عملکردی این خدمات زیع فضایی خدمات شهر اصفهان چه تأالگوی تو

تری از مطلوبیت قرار بخش شهر اصفهان مطلوبیت بیشتر شعاع عملکردی دارد و کدام محالت مناطق در سطح پایین
 دارند؟

 
 های تیسنگونتحلیل مطلوبیت شعاع عملکردی خدمات ورزشی شهر اصفهان بر اساس پلی -7شکل 

هایی های تیسن استفاده شد که روشی برای ایجاد چندضلعیها از روش پلیگونبرای پاسخگویی به این پرسش
هایی که در آنها مشاهداتی )عوارض هایی( از روی نقاط همجوار است. با فرض اینکه بهترین اطالعات برای مکان)مثلث

 شود.ه میبندی استفادترین نقطه مشاهده برای مثلثمکانی که در این شکل به شکل نقاط هستند( وجود ندارد، از نزدیک
های تیسن به صورت فشرده تشکیل میهایی که نقاط مشاهده شده بیشتری دارند، پلیگونبا این روش، در مکان

نتیجه، در محاسبات شعاع عملکردی  شود و درها کاسته میشوند و هرچه تراکم عوارض مکانی کم شود، از فشردگی آن



 129-151(، 1)8، سرایی و همکاران 143

 

ها تحلیل و مشخص کردن تعداد خدمات ورزشی، هریک از آن با مطلوبیت کم مشخص خواهند شد. در این بخش پس از
ها، مناطق مترتب بر طیف رنگی زرد بندی شدند. در این نقشههای حاصل از تحلیل تیسن در پنج طیف طبقهنقشه

کمرنگ کمترین مطلوبیت شعاع عملکردی )مطلوبیت نداشتن( و مناطق متناظر بر طیف آبی پررنگ بیشترین سطح 
ها در ای خدمات ورزشی و تراکم آن(، الگوی توزیع خوشه7اع عملکردی را دارند. با توجه به نقشه شکل )مطلوبیت شع

برخی محالت شهر اصفهان به مطلوبیت شعاع عملکردی این خدمات در آن محالت و به تبع مطلوبیت نداشتن شعاع 
 عملکردی خدمات ورزشی در سایر محالت منجر شده است.

ها در برخی مناطق به دسترسی بیشتر و این است که همجواری خدمات ورزشی و تراکم آن مفهوم مطلب پیشین
بر شهرواندان سایر مناطق شهر به این خدمات منجر بر و زمانن مناطق و دسترسی نامطلوب، هزینهتر شهروندان آآسان
ی اصفهان، مطلوبیت نداشتن شعاع شود و این با روح عدالت فضایی و اجتماعی در تعارض است. در بین مناطق شهرمی

شود. بنابراین عملکردی مناطق شمالی و جنوبی شهر به دسترسی نامطلوب این مناطق به خدمات ورزشی منجر می
ای خدمات شوند که توزیع فضایی نامتوازن و خوشههای مطرح شده در ابتدای این بخش چنین پاسخ داده میپرسش

هایی از مناطق با شعاع عملکردی مطلوب و نامطلوب شده و این گیری طیفلورزشی در سطح شهر اصفهان سبب شک
تعادلی در مطلوبیت شعاع عملکردی به نفع مرکز و به ضرر پیرامون )حاشیه( است، به طوری که الگوی پراکنش خوشهبی

ن شهری شده و ای خدمات ورزشی باعث مطلوبیت شعاع عملکردی مناطق مرکزی و نامطلوبی مناطق و محالت پیرامو
 عدالتی فضایی در بین محالت شهری اصفهان منجر شده است.ورزشی به بیخدمات دسترسی نابرابر شهروندان به 

پس از تحلیل هریک از سطوح عملکردی خدمات ورزشی و مشخص کردن مناطق با شعاع عملکردی مطلوب و 
های جمعیت شهر اصفهان ها، نقشه بلوکبخشنامطلوب، برای مشخص کردن میزان جمعیت خانوار ساکن در هریک از 
شود. نتایج حاصل از تحلیل الگوی ( دیده می1با نتایح حاصل از تحلیل تیسن همپوشانی داده شدند و نتیجه در جدول )

درصد تعداد خانوار شهر اصفهان  21.8درصد جمعیت و  22.9پراکنش خدمات ورزشی خیل عظیمی از شهروندان معادل 
 دهد.عملکردی نامطلوب و بسیار نامطلوب این خدمات قرار میرا تحت پوشش 

 تعداد جمعیت و خانوار تحت پوشش عملکردی خدمات ورزشی شهر اصفهان -1 جدول
مطلوبیت شعاع 

 عملکردی
تعداد جمعت 

 تحت پوشش
درفد جمعیت 

 تحت پوشش
تعداد خانوار 

 تحت پوشش
درفد خانوار 

 تحت پوشش

 23.1 142055 22.6 440958 بسیار مطلوب

 23.1 142315 23.0 449175 مطلوب

 32.0 197349 31.5 615366 متوسط

 15.4 94673 15.6 304546 نامطلوب

 6.4 39595 7.3 141810 بسیار نامطلوب
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ارزیابی خودهمبستگی فضایی پراکنش مکانی خدمات ورزشی در ارتباط با میزان جمعیت متناظر بر موقعیت 

 ها محالت شرر اففران مکان آن

هدف این پژوهش در مرحله بعدی، ارزیابی خودهمبستگی فضایی پراکنش مکانی خدمات ورزشی در ارتباط با میزان 
 خدمات مرحله در پی پاسخگویی به این پرسش بودیم که آیا بین توزیع فضاییجمعیت محالت شهر اصفهان بود. در این 

 ها خودهمبستگی فضایی معناداری وجود دارد یا خیر؟ورزشی و میزان جمعیت محالت متناظر بر موقعیت مکانی آن

 
 هر اصفهاننمودار خودهمبستگی فضایی )موران محلی( بین تعداد جمعیت و مساحت خدمات ورزشی محالت ش -8شکل 

 
 نقشه معناداری توزیع فضایی بین جمعیت و مساحت خدمات ورزشی محالت شهری اصفهان -9شکل 
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 نقشه خودهمبستگی فضایی بین جمعیت و مساحت خدمات ورزشی محالت شهر اصفهان -10شکل 
 

افزاری محیط نرم همانطور که گفته شد، برای سنجش و ارزیابی خودهمبستگی فضایی از شاخص دومتغیره موران در
GeoDa  استفاده شد. متغیر خدمات ورزشی موجود در هر محله روی محورX  و متغیر جمعیت روی محورY  قرار گرفت

باشد. از آنجا که شاخص موران حاصل از تحلیل، بیشتر به صفر میل پیدا کرده ( قابل مشاهده می8و نتایج آن در شکل )
ثیرپذیری پراکنش فضایی دهد، احتمال تأخودهمبستگی فضایی قوی را نشان میکه  -1یا  1( تا عدد -0.0087است )

 خدمات خدمات ورزشی از متغیر جمعیت بسیار کم بوده و معناداری آن پایین است. در واقع، بین متغیرهای جمعیت و
 ورزشی خودهمبستگی فضایی منفی و بسیار ضعیفی برقرار است.

محله معناداری وجود  156محله شهری در  198ن دو متغیر یاد شده از بین گفتنی است که در تحلیل ارتباط بی 
باال قرار  -محله در طبقه باال 4شود. از بین محالت باقیمانده ( مشاهده می10( و )9نداشت که این مطلب در شکل )

 18پایین نیز  -پایین دهد. در سطحورزشی زیاد در رابطه با تعداد جمعیت بیشتر را نشان می خدمات گرفتند که تعداد
محله قرار گرفتند که برعکس طبقه اول نشانگر میزان عددی اختصای یافته کمتر به متغیرهای یاد شده در این محالت 

ورزشی کمتر در محله خدمات باال اختصاص یافته که مبین تعداد  -محله شهری در طبقه پایین 198محله از  10هستند. 
پایین قرار دارند که کامال  -محله در طبقه باال 7ستقرار یافته در آن است. در نهایت نسبت به تعداد بیشتر جمعیت ا

 اند که میزان جمعیت کمتری دارد.ورزشی در محالتی قرار گرفته خدمات برعکس طبقه پیشین بوده، یعنی تعداد بیشتر

 گیرینتیجه

پدیده جدیدی در هیچ یک از شهرهای جهان وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی ساکنین نواحی مختلف یک شهر 
اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در  -های اجتماعینیست، اما در کشورهای در حال توسعه به دلیل فاحش بودن تفاوت

ها در های فضایی شهرها تشدید شده است. امروزه فضاهای ورزشی یکی از مهمترین کاربریخدمات شهری تفاوت
 اند.د که سطح قابل توجهی از فضاهای شهری را به خود  اختصاص دادهشونشهرها محسوب می
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ای الزم، ابتدا چگونگی الگوی توزیع فضایی خدمات های پایهدر پژوهش حاضر پس از گردآوری اطالعات و داده
های ورزشی، با استفاده از روش تحلیل نزدیکترین همسایگی، شاخص موران محلی، شاخص موران جهانی و تحلیل لکه

ثیرگذاری الگوی توزیع فضایی این خدمات بر میزان بررسی شد. همچنین ارزیابی تأ Arc GISافزار داغ در محیط نرم
های تیسن بررسی شد. در مرحله بعد با فراخوانی افزار و با استفاده از پلیگونمطلوبیت شعاع عملکردی آن در همین نرم

، خودهمبستگی فضایی متغیر جمعیت شهر اصفهان در ارتباط GeoDaی نقشه محالت شهر اصفهان در محیط نرم افزار
با میزان پراکنش و مساحت خدمات ورزشی در سطح محالت شهر اصفهان تعیین و با شاخص موران دومتغیره تحلیل و 

 ارزیابی شد. 
اما  یافته است.خدمات ورزشی در سطح شهر اصفهان به صورت پراکنده توزیع نشان داد  نزدیکترین همسایگیتحلیل 

ای در درصد اطمینان، به صورت خوشه 99ورزشی، با احتمال  خدمات ضریب موران جهانی، توزیعمطابق با محاسبات 
اند. شاخص محاسبه شده بر این مدعاست که در بین محالت یک نوع تمرکز خدمات به سطح محالت شهر توزیع یافته

اند. با محاسبه موران محلی برای ای توزیع یافتههم و به صورت خوشهوجود آمده است و محالت برخوردار در همسایگی 
اند باال قرار گرفته -بندی باالبه طور معناداری در سطح خوشه 7محالت شهر اصفهان، مشخص شد دو محله از منطقه 

باشد. همچنین یک ای میکه مبین استقرار محالت دارای تعداد بیشتر خدمات ورزشی در نزدیکی هم و به صورت خوشه
باالی ناخوشه )تکدانه( قرار گرفته است، با عدم مطلوبیت دسترسی خدمات ورزشی  -، که در سطح پایین7محله از منطقه 

تر مجاورت دارد. سایر محالت خودهمبستگی معناداری ندارند. مطابق با مواجه بوده با محالت دارای دسترسی مطلوب
به به دلیل استقرار زیاد خدمات  11و  9، 8، 2ت و مناطق مرکزی به ویژه مناطق های داغ، محالهای تحلیل لکهنقشه

های سرد پیش محالت به سمت تشکیل لکهدهند و با حرکت به سمت حاشیه شهر های داغ را تشکیل میورزشی لکه
 روند که نشان دهنده کمبود خدمات ورزشی در این محالت است. می

وزیع فضایی این خدمات بر میزان مطلوبیت شعاع عملکردی بیانگر مطلوبیت شعاع ثیرگذاری الگوی تارزیابی تأ
خدمات باشد که دسترسی نابرابر شهروندان به عملکردی مناطق مرکزی و نامطلوبی مناطق و محالت پیرامون شهری می

درصد  22.9معادل عدالتی فضایی در بین محالت شهری اصفهان منجر شده و خیل عظیمی از شهروندان ورزشی به بی
تحت پوشش عملکردی نامطلوب و بسیار نامطلوب این خدمات قرار  درصد تعداد خانوار شهر اصفهان 21.8جمعیت و 

 دارند.
ستفاده شد، که نشان داد احتمال برای سنجش و ارزیابی خودهمبستگی فضایی از شاخص دومتغیره موران ا

جمعیت بسیار کم بوده و معناداری آن پایین است. در واقع، بین  ثیرپذیری پراکنش فضایی خدمات ورزشی از متغیرتأ
ورزشی خودهمبستگی فضایی منفی و بسیار ضعیفی برقرار شد، که به مفهوم توجه نشدن به خدمات متغیرهای جمعیت و 
که با  یابی و جانمایی خدمات ورزشی شهری است، چراتوجهی به نیاز شهروندان در مکاننتیجه بی عامل جمعیت و در

ریزی شهری، در مناطق شهری دارای جمعیت بیشتر بایستی خدمات ورزشی توجه به سرانه جمعیت و ضوابط برنامه
 بیشتری متمرکز باشند و بین این دو متغیر ارتباط معنادار مثبت و قوی برقرار باشد، در حالی که چنین نبود.

خدمات ورزشی در سطح محالت شهر اصفهان نامناسب به طور کلی نتایج حاکی از این امر است که توزیع فضایی 
است. بنابراین عدم توزیع فضایی خدمات ورزشی در سطح محالت شهر اصفهان منجر به عدم عدالت اجتماعی و عدالت 

های ها و رفع نابرابریها، خدمات، فرصتفضایی گردیده است. از این رو به کارگیری مکانیسم توزیع برابر کاربری
ای هستند. لذا دستگاه مدیریت شهری همراه با سایر منطقه -های ضروری توسعه در سطوح محلیاز اولویتای محله

ها و تدبیرهای الزم را برای ساماندهی توزیع عادالنه و کارآمد خدمات باید گامهای درگیر در امور شهر، میسازمان
 یش میزان سالمت و تندرستی افراد جامعه فراهم آورند. عنوان یکی از انواع تسهیالت شهری، به منظور افزاهورزشی ب
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 پیشنرادها
 گردد:در راستای توزیع عادالنه خدمات ورزشی پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می

 های گذاری در بخش خدمات ورزشی و افزایش کارایی این خدمات برای افزایش ترغیب شهروندان به فعالیتسرمایه
 ها.بدنی و افزایش سالمت آن

  توجه به آستانه جمعیتی محالت و مناطق مختلف شهری و ارائه بهینه خدمات ورزشی با توجه به توان و نیازهای
 جمعیتی این محالت و مناطق شهر اصفهان.

 شهر اصفهان به منظور استفاده از  4گذاری بیشتر در مناطق و محالت محروم پیرامون شهر، به ویژه منطقه سرمایه
 .ترمناسب امکانات بهتر و

 مراکز به این وآسانی عادالنه دسترسی منطقه آن مردم اکثر که طوری به مناسب موقعیتی در مراکز ورزشی استقرار 
 .باشند داشته

 های نوین اطالعاتی و مدیریتی در ساماندهی فضایی مراکز ورزشی.گیری از سامانهبهره 

  های علمی دقیق و در نظر مسئوالن شهری، بدون بررسیعدم صدور مجوز ساخت کاربری ورزشی توسط مدیران و
 گرفتن سطح نیاز مناطق و محالت.
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بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شرری )محدوده  (. 1395، موسی )کجوریکمانرودی ، سیمین؛توالیی علی؛ موحد، نادر؛ تابعی،
 .36-23، صص 2 ، شمارۀ6 دورۀریزی فضایی )جغرافیا(، فصلنامه برنامه .ترران( 6مطالعه: محالت منطقه 

نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، پایان. ها و مراکز ورزشی شرر اففرانیابی مجموعهتحلیل فضایی و مکان (.1388تاجیک، زینب )

 ن.ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر علی زنگی آبادی، دانشگاه اصفهاگرایش برنامه

عدالت اجتماعی )مورد شرر یاسوج(.  بررسی توزیع امکانات و خدمات شرری بر اساس (.1391، مهری )اذانی ؛ تیربند، مجید
 .138-109، صص 2، شمارۀ 23دورۀ شناسی کاربردی، فصلنامه جامعه

سیستم اطالعات جغرافیایی ارزیابی توزیع فضایی اماکن ورزشی شرر ایذه با استفاده از  (. 1393یانی، محمدصادق )چرزه
(GIS و رویکرد )ANP .پور، دانشگاه شهید ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر عبدالرحمن مهدبنامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهپایان

 چمران اهواز.

نامه کارشناسی ارشد پایان .ثیر فرم شرری بر رفتار سفر شرروندان، نمونه موردی )شرر اففران(تأ (.1394همای، سارا )حسینی

 ریزی شهری، دانشگاه مازندران، استاد راهنما: مصطفی قدمی. رشته جغرافیا و برنامه

یابی و جانمایی فضاهای ورزشی در شررستان شاهرود با استفاده مکان .(1396) ، هومنروپبهمن، حمیدرضا؛ شعاعی؛ ، سمانهخنجری
،  ماهنامه علمی تخصصی GISو سیستم اطالعات جغرافیایی  AHPمراتبی هتلفیقی روش تجزیه و تحلیل سلسل از تکنیک

 .15-1(، صص 20)پیاپی  1شمارۀ ، 3دورۀ شباک، 

یابی شرری با استفاده از های ورزشی و طراحی مدل برینه مکانبررسی وضعیت الگوی فضایی کابری(.  1392یا، الهام )کربانی
GIS  وFAHP حسین رضوی، نی، استاد راهنما: دکتر سید محمدبدنامه کارشناسی ارشد رشته تربیتنپایا (.)مطالعه موردی: شرر سبزوار

 دانشگاه شهید مازندران. 

اجتماعی )نمونه موردی:  کید بر مفروم عدالت فضایی وتحقق حکمروایی خوب شرری با تأ  (.1398، مریم )خستو رضیه؛ رجبی، م
 .214 -197، صص 54 ۀشمار شرر رشت(.

تحلیلی بر روابط حکمروایی خوب شرری و عدالت اجتماعی در فضاهای شرری )مورد  (. 1398، علی )الدینیشمس ؛رضایی، میثم
 .48-25، صص 45 ۀفصلنامه آمایش محیط، شمار شررستان شرریار(. -ردوسیهمطالعه: شرر ف

نامه کارشناسی ارشد رشته پایان .ن شرر همدانثیر عدالت فضایی در کیفیت زندگی شرروندابررسی تأ(. 1394ساعدنیا، فاطمه )

 ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، استاد راهنما: سیدهادی حسینی.جغرافیا و برنامه

فصلنامه تحقیقات  فضایی خدمات آموزشی سطح شرر یزد. تحلیل توزیع (.1395) مهین، حاضری ؛فرزانه، سرایی، محمدحسین، دستا

 .75-62، صص 2شمارۀ ، 31دورۀ جغرافیایی، 

آباد با یابی فضاهای ورزشی در شرر خرممکان (.1391) سیامک، شرفی ؛مریم، بیرانوندزاده؛ مهدی حشمتی جدید،سرایی، محمدحسین؛ 
 .108 -85، صص 18 ۀفصلنامه آمایش محیط، شمار. استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

نامه پایان .های توسعه شرری )مطالعه موردی: شرر اففران(زنان از شاخص مندیتحلیل فضایی برره(. 1391سلطانی، لیال )

 آبادی. ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: علی زنگیکارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه
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)نمونه موردی:  GISهای متروهای شرری با استفاده از یابی ایستگاهتحلیل مسیریابی و مکان(. 1391شاهسونی، محمدجاسم )
 آبادی. ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: علی زنگینامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهپایان شرر اففران(.

ایی با ارزیابی کاربری اراضی کالنشرر اهواز بر پایه عدالت فض (. 1396) ا... نبی، پرنیانشهحسینی ؛سماعیل، ارادسلیمانیظاهری، محمد؛ 
 . 87-75صص  ، 29شمارۀ ، 9دورۀ فصلنامه مطالعات مدیریت شهری،  .LQi استفاده از مدل

 انتشارات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، چاپ اول. .ArcGISتحلیل آمار فضایی با (. 1390عسگری، علی )

بررسی و تحلیل الگوی توزیع مراکز ورزشی و ساماندهی . (1397) صالح، اسدی ؛محمد، قلیچیموالئی ؛علی احمدآبادی، ، سیدعلی؛علوی
 .32-17، صص 28 ۀ، شمار8دورۀ ای، منطقه -جغرافیا و آمایش شهری ترران(. 10آن )موردشناسی: منطقه  فضایی

بررسی و مکانیابی برینه مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطالعات  .(1389) ، ناهیدکوتنایینعمتی، اهللفرهودی، رحمت
مجله کاربرد سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در  .قائم شرر 1(، مطالعه موردی: مدارس راهنمایی منطقه GISجغرافیایی )

 .46-27، صص 2 ، شمارۀ1دورۀ ریزی، برنامه

نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و پایان .یافتگی نواحی شرر اردبیل از منظر عدالت فضاییارزیابی توسعه .(1393فضلی، رحیمه )

 فر. ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، استاد راهنما: حسین نظمبرنامه

نامه کارشناسی ارشد پایان .های عمومی در نواحی مسکونی شرر اردبیلعدالت فضایی توزیع کاربری(. 1395ه، ابراهیم )مجندفیروزی

 ریزی مسکن، دانشگاه محقق اردبیلی، استاد راهنما: محمدحسن یزدانی.ریزی شهری، گرایش برنامهجغرافیا و برنامه

 ترران(. 11)نمونه موردی منطقه  GISهای ورزشی با استفاده از تحلیل تویع فضایی و مکانیابی کاربری (.1390کرمی، کامیل )

ریزی شهری، استاد راهنما: دکتر اکبر پرهیزکار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران رشناسی ارشد کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهنامه کاپایان
 مرکزی.

شررها )نمونه موردی: شرر های ژئومورفولوژیکی در روند توسعه فیزیکی ها و محدودیتبررسی قابلیت (.1392کشاورز، امین )
 ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: جال محمدی. نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامهنپایا اففران(.

های تاریخی )نمونه موردی: مداری و احساس امنیت اجتماعی گردشگران در بافتگسترش پیاده(، 1395گشول، حسین )
ریزی شهری، دانشگاه کاشان، استاد سی ارشد رشته جغرافیا و برنامهنامه کارشنا، پایانمحور تاریخی، فرهنگی، گردشگری شرر اففران(

 راهنما: رسول حیدری سورشجانی. 

 شرر اردبیل. 2محالت منطقه ارزیابی توزیع خدمات عمومی از منظر عدالت فضایی در  (. 1393) رحیمه، فضلی ؛فر، حسیننظم

 سسه جغرافیا.، مؤICGSهمایش علوم جغرافیایی ایران 

شرر و عدالت فضایی؛ تحلیلی بر پراکنش خدمات عمومی شرری در نواحی بیست (.  1396) فریدون، اقدمبابایی ؛کیومرث نعیمی،
 .186-173، صص 23شمارۀ ، 7دورۀ مجله آمایش جغرافیایی فضا،  .و دوگانه شرر سنندج

گردشگری شرری )مورد مطالعه: شرر نقش عوامل اجتماعی گردشگری در توسعه  (.1393) اعظم، صفرآبادی ؛وارثی، حمیدرضا
 .128-101، صص 12شمارۀ ، 4دورۀ شناختی شهری، (، مطالعات جامعهاففران
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ودخانه های بلندمرتبه؛ مطالعه موردی: مناطق جنوب رتحلیل جغرافیایی ساختمان (.1396) لیال، کریمی؛ وارثی، حمیدرضا
 . 13-1، صص 24شمارۀ  ، 7دورۀ مجله آمایش فضا، رود در شرر اففران. زاینده
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