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 تحلیل توزیع فضایي خدمات آموزشي سطح شهر یزد
 چکیده

های زیادی در جهت بالا بردن کیفیت زندگی و برقراری عدالت اجتماعی و حرکت به سوی توسعه امروزه تلاش
سترسی پایدار در سطح شهرها صورت پذیرفته است و در این میان برخورداری مناسب شهروندان از خدمات و داشتن د

تواند نقشی مهم در رسیدن به اهداف فوق داشته باشد. شهر یزد در زمره شهرهایی است که در مناسب به این خدمات می
خدمات آموزشی به طور مناسب و مکفی صورت نگرفته است.بر این اساس  آن توزیع فضایی خدمات شهری از جمله

تحلیلی  -نواحی شهر یزد و در چارچوب روش تحقیق توصیفیاین مقالهبا هدف تحلیل توزیع فضایی مراکز آموزشی در 
از  به سنجش درجه توزیع متعادل با استفاده از ضرایب آنتروپی و جینی و نیز تعیین الگوی پراکنش مراکز آموزشی

پرداخته  خود همبستگی فضاییبه  های مربوطتکنیک عمومی و تحلیل نزدیکترین همسایگی بر اساس Gضرایب موران،
ها دادههای مربوطه گردآوری شدکه ای و با مراجعه به منابع و سازمانهای مورد نیاز نیز به روش کتابخانهداده است.
. نتایج نشان داد: مقداری نابرابری در است هاآن اطلاعات مربوط به یزد و شهرگانه 7 نواحی جمعیت و مساحتشامل 
ای با تمرکز بالا یع آنها از نوع تصادفی به سمت الگوی خوشهآموزشی شهر یزد وجود دارد. الگوی توزمراکز توزیع 

اند، در حالی که )نقطه داغ( است که بیانگر این است که فضاهای با دسترسی بالادر مجاور یکدیگر متمرکز شده
 فضاهای با دسترسی پایین چندان پیوستگی ندارند.

 شهر یزد توزیع فضایی، خدمات آموزشی، عدالت اجتماعی،:يکلید واژگان

 

 مقدمه 
های گذشته و نبود امکانات مالی، فنی و زیر بنایی برای ایجاد کاربری رشد سریع جمعیت شهرنشین در چند دهه

عمومی و اجتماعی شهر باعث ایجاد یک ناهمگونی و عدم تعادل در توزیع امکانات گوناگون در شهر شده است 
درصد  25بیش از  2525دهد که تا قبل از سال سازمان ملل نشان می هایبینی(. پیش92، 9279)پورمحمدی و همکاران، 

توسعه های اخیر رشد سریع شهرهای بزرگ درحال(. طی سال9222، 2552، 9از مردم جهان شهرنشین خواهند بود )ایگر
. شده است که ... محیطی وهای زیستنشینی، آلودگیمنجر به ظهور مسائلی مانند کمبود واحدهای مسکونی، فقر، حاشیه

 ای و ملی گردیده است.این امر خود موجب نابرابری خدمات و کمرنگ شدن عدالت اجتماعی در سطح منطقه
مثمر ثمر واقع شود موضوع خدمات شهری  هاآنتواند در موفقیت یکی از موضوعات اساسی که مشارکت مردم می

ریزان شهری دارای بیشترین درجه اهمیت ن امر برای برنامه(. ای2، 9295زاده، فرد و علیو نحوه ارائه آن است )صالحی
ها دارای تعادل باشند، همه اقشار جامعه تا حد امکان از آن بهره خواهند است. چنانچه توزیع خدمات شهری و کاربری

شهری ترکیب ناهماهنگ خدمات های درونرویه شهرها، آشفتگی(. گسترش بی72، 9299برد )سرایی و همکاران، 
.. نشان از ناپایداری در شهر است که در دراز مدت آن را به سمت و سوی سوء توسعه هدایت کرده و سلامت . شهری و
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زدن جمعیت و عدم توازن تواند به برهمتنها می(. عدم توزیع خدمات شهر نه42، 9277اندازد )عباسی، آن را به خطر می
دهد )وارثی و با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل می نجامد بلکه فضاهای شهر را متناقضاآن در شهر بی

(. از طرفی توزیع تسهیلات و خدمات و کیفیت آن به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند 944، 9278همکاران، 
ی زندگی ه(. تحقق عدالت اجتماعی در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیو29، 9277دارند )رستمی و شاعلی، 

 (. 82، 9278نژاد و همکاران، خود منجر شده و به ثبات سیاسی و اقتدار ملی کمک شایانی خواهد نمود)حاتمی
داند )شکویی، بکارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های فضایی انقلاب در تفکرات جغرافیایی می 9دیوید هاروی

ه درباره کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی در جغرافیا اولین جغرافیدانی است ک 2(. دیوید اسمیت949: 9287
(. به نظر مهدیزاده کمک به گسترش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه امکانات 929: 9279صحبت کرده است )اسمیت،

ر (. وارثی و همکاران د250: 9270ای تبدیل شده است )مهدیزاده و همکاران، به یکی از اهداف توسعه شهری و منطقه
اند )وارثی و های شهری تأثیرگذار دانستهپژوهشی به بررسی اثرات توزیع خدمات شهری پرداخته و آن را در مهاجرت

(. همچنین در پژوهشی دیگر به بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت 929: 9278همکاران، 
که تنها با ارائه خدمات شهری برابر و متناسب با نیازهای  انداجتماعی در شهر زاهدان پرداخته و به این نتیجه رسیده

های اجتماعی در برخورداری (. بررسی نابرابری929: 9278توان به تعادل در شهر رسید )وارثی و همکاران، جمعیتی می
تری بهای خدماتی مطلواجتماعی برتر از کاربری -دهد طبقات اقتصادیاز خدمات شهری در شهر اسفراین نشان می

(. حیدری نوشهر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی توزیع 89: 9278نژاد و همکاران، برخوردارند )حاتمی
خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی در شهر اردکان پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که در 

(. در پژوهشی دیگر تحلیل 9: 9277باشد )حیدری نوشهر، می نواحی شهر اردکان توزیع فضایی خدمات شهری نامتعادل
مورد مطالعه قرار گرفته است. اما در  9292پور و همکاران در سال تطبیقی توزیع خدمات شهری شهر اهواز توسط امان

ادیبی شود. این میان مطالعاتی که به طور جامع و کامل به پراکندگی مراکز آموزشی پرداخته باشند کمتر دیده می
گزینی اند و مکانشهر پرداخته به ارزیابی توزیع فضایی مدارس ابتدایی شهر اسلام 9295نژاد و همکاران در سال سعدی

اند. مطالعه این منابع بیانگر اهمیت بررسی توزیع فضایی خدمات در سطح شهر و مناسب این خدمات را مشخص نموده
باشد. علاوه بر این تمامی این تحقیقات حاکی از این است که توزیع لزوم وجود دسترسی مناسب به این خدمات می

باشد. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نبود تحقیق مناسبی در فضایی خدمات در سطح شهرهای مذکور نامناسب می
جامعیت  پردازد.این زمینه در سطح شهر یزد تحقیق حاضربه بررسی توزیع فضایی خدمات آموزشی در سطح شهر می

عمومی(،  Gهای کمی )ضریب آنتروپی، ضریب جینی، ضریب موران و ضریب تحقیق از لحاظ استفاده از روش
 سازد.محاسبه سرانه و بررسی شعاع دسترسی موردی است که تحقیق حاضر را از سایر مطالعات مشابه متمایز می

تواند نقشی ب شهروندان به این خدمات میباشد که دسترسی مناسخدمات آموزشی از خدمات شهری بسیار مهم می
این علیرغم . محیطی و افزایش کیفیت زندگی داشته باشدهای زیستاساسی در روند توسعه پایدارشهری، کاهش آلودگی

در  ارائه خدماتمختلف، منجمله مراکز آموزشیهایی در ریزی، شاهد ضعفها برنامهامروزه پس از گذشت سالرش، نگ
(. هدف از انجام این پژوهش تحلیل فضایی پراکندگی خدمات آموزشی در 8، 9277آقاجانی،  هنما و)رشهرها هستیم

های موجود در برخورداری از خدمات آموزشی در سطح نواحی شهر یزد و بررسی عدالت فضایی و شناخت نابرابری
یزان رفاه اجتماعی، تعادل فضایی باشد، چراکه توجه به توزیع عادلانه این خدمات افزایش مسطح نواحی شهر یزد می

های اجتماعی را در پی خواهد داشت. در نتیجه لازم است مطالعات عمیقی جمعیت، حفظ ایمنی شهروندان و کاهش تنش
ها صورت گیرد. لذا، تحقیق در باب چگونگی توزیع خدمات شهری در مناطق مختلف شهر به منظور شناخت کاستی

 سئوال است: آیا توزیع فضایی مراکز آموزشی در سطح شهر یزد نامناسب است؟حاضر در جستجوی پاسخ به این 
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 توسعه پایدار و عدالت اجتماعي در توزیع خدمات شهري
بیش از  2520شود تا سال بینی میاند و چنین پیشاکنون، بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها متمرکز شده 

های پیش روی اجتماع بشری را و این امر یکی از فشارآورترین چالش دو سوم جمعیت جهان ساکن شهرها خواهند شد
(. فرآیند رسیدن به توسعه 942، 9278)وارثی و همکاران،  است در حوزه توسعه پایدار شهری پدید آورده 29در قرن 

ی، محیطی و های اقتصادها باید به شاخصریزیپایدار شهری اصول خاص و مدون ندارد. آنچه مهم است، در برنامه
، 9277آید)عباسی، سلامت اجتماعی شهرها توجه شود و این کار فقط با تلفیق موارد متعدد در مقیاس مختلف بدست می

(.پس، لازم است شهرها در زمینه حل مشکلات ساختاری نظیر اقدام نمایند. اگر شهرها بخواهند امکانات رفاهی 47-48
ترین امر این های مختلف پایدار بوده و عملکردی مناسب داشته باشند. مهمجنبه شهروندان خود را بهبود ببخشند، باید از

های عادلانه به تمام شهروندانارائه دهند و در عین حال این است که قابل زیست بوده و کیفیت مناسب زندگی و فرصت
نظر مالی پایدار باشند)وارثی و  شهرها باید قابل رقابت با شهرهای دیگر بوده و به درستی اداره و مدیریت شوند و از

اجتماعی و زیست محیطی است که به صورت  ، (. توسعه پایدار بازتابی از عوامل مختلف اقتصادی942، 9278همکاران، 
محیطی در  -(. جدیدترین شعار جنبش زیست49، 9999، 2و تیتکا 9باشند )کلنسبسیار نزدیکی با یکدیگر در ارتباط می

های آینده را در برآوردن نیازهایش کاهش دار است و هدف اصلی آن، این است که توان نسلسطح جهان توسعه پای
(. 48، 9279های حاضر از منابع طبیعی و محیطی بهره ببرند )سرایی و مویدفر، ندهد تا آیندگان نیز بتوانند به میزان نسل

های کیفی و تأمین یعنی دخالت دادن شاخص در واقع هدف اصلی توسعه پایدار بر مفاهیمی چون ارتقای کیفیت زندگی
رفاه و عدالت اجتماعی متمرکز است. در هر صورت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول چهارگانه توسعه پایدار در 
تمام جهان مورد توافق قرار گرفته، هر چند تعاریف متفاوت دارد اما آنچه که در تمام تعاریف پذیرفته شده، این است 

های عمیق بین امتیازات مثبت و منفی ها بوده و با از بین بردن شکافلت اجتماعی به دنبال کاهش نابرابریکه عدا
آورد، از بین ببرد. لذا در این زیست و توسعه پایدار وارد میآوری را که محرومیت و فقر بر محیطتواند نتایج زیانمی

های ای از توسعه شهری که تنها به تعادلاست: گونهفتهنوشتار این تعریف توسعه پایدار مبنای عمل قرار گر
رسانی و عدالت اجتماعی است)خاکپور و اقتصادی، خدمات -محیطی محدود نبوده بلکه لازمه آن پایداری اجتماعیزیست
افیایی وارد ادبیات جغر 9925(. مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی مفهومی است که  از اواخر دهه 977، 9277پور، باوان
دهد.تحقق عدالت به معنی فراگیر آن ها تحت تأثیر قرار میشود و جغرافیای رادیکال و لیبرال را بیش از سایر مکتبمی

شهریعنی حفظ منافع گروه  در اجتماعی (. عدالت2557،207فر، و باستانی 2مستلزم کارایی اقتصادی نیز می باشد )رنانی
 هاهزینه و درآمدها منابع، های هدفبه طورخاص بوسیله توزیع بهینهوههای مختلف اجتماعی به طورعام و گر

(، و نیز هدف از عدالت فضایی، توزیع عادلانه نیازهای اساسی و خدمات شهری در مناطق مختلف 22، 9272)مرصوصی، 
از  (.29، 9277)رستمی و شاعلی،  نسبت به منطقه دیگر برتری فضایی نداشته باشد شهر است به طوری که هیچ منطقه

ریزی شهری رعایت کرد، توزیع متناسب خدمات جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی در برنامه
شهری و استفاده صحیح از فضاها است. در این خصوص خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای 

تر، عدالت اجتماعی و اقتصادی و توانند با برقراری عادلانهمی جمعیتی، افزایش منافع عمومی و توجه به استحقاق افراد
تواند عدم توازن جمعیت در شهر فضایی را در مناطق شهر برقرار نمایند. لذا عدم توزیع مناسب خدمات شهری نه تنها می

رابطه تنگاتنگی بین بینجامد، بلکه فضاهای شهری را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد. چرا که 
عدالت فضایی شهری و وجود تسهیلات عمومی شهری وجود دارد. تحقق عدالت فضایی منوط به وجود تسهیلات شهری 

(. 99-95 :9295ذبیحی،  ،باشد)رهنمادر فضای شهری و دسترسی آسان شهروندان به آن می هاآنو توزیع عادلانه 
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زندگی و تمرکز خدمات و محل کار شهروندان است. یعنی شهروندان  دسترسی به مفهوم کاهش فاصله مکانی بین محل
(. مراکز آموزشی بعنوان یکی از 8زمانیبه تسهیلات عمومی دسترسی داشته باشند )همان،  -در کوتاهترین فاصله مکانی

انسانی دارند.  خدمات شهری سعی در توسعه فرهنگی، ارتقای منزلت اجتماعی مردم و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار
، اهمیت زیادی دارد. بنابراین با توجه به تبیین نظری پژوهش، سوال ویژه پژوهش هاآندر نتیجه نحوه استقرار و توزیع 

 بدین شرح ارائه گردید: توزیع فضایی خدمات آموزشی در سطح شهر یزد چگونه است؟
 

 داده ها و روش پژوهش
و  نواحی ،به تفکیک مناطق یزدهای آن شامل نقشة شهر است و داده روش تحقیق در این مقاله توصیفی د تحلیلی

و  سطح شهر استنقشه مراکز آموزشی شامل مهدکودك، دبستان، راهنمایی و دبیرستان شهرداری همراه با  محلات
 های مورد استفاده درهمچنین جمعیت شهر یزد است که از طرح جامع و طرح تفصیلی شهر یزد گردآوری شد. تکنیک

باشد. ترین مجاورتمیو نزدیک 9عمومی Gاین پژوهش ضریب آنتروپی، ضریب جینی، ضریب موران، و ضریب
های شعاع عملکردی مراکز آموزشی در ترین مجاورت و همچنین تهیه نقشهعمومی و تحلیل نزدیک Gضرایب موران و

محاسبه شده است. روش تحلیل  اکسلا در هو ضریب آنتروپی،ضریب جینی و محاسبه سرانه سامانه اطلاعات جغرافیایی
آماری استفاده شده است. جهت  -های تحلیل ریاضیها و تکنیکباشد و از روشدر این تحقیق روش کمّی می
 های تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری استفاده شده است.پاسخگویی به سوال تحقیق از مدل

توزیع متعادل مراکز آموزشی در شهر یزد از ضرایب  جهت سنجش درجه معیارهاي درجه سنجش توزیع متعادل:
نزدیک باشد،  9 به دارد و هر چه مقدار آن 9 و 5 ای بیندر این رابطه آنتروپی نسبی دامنه .جینی و آنتروپی استفاده شد

، 9270زاده، )رهنما و عباس .نزدیکتر باشد، بیانگر درجه توزیع نامتعادل است صفر تر و هر چه بهبیانگر توزیع عادلانه
تر باشد پارامترها توزیع هرچه این ضریب به صفر نزدیک .دارد 9 و صفر ای بین(. ضریب جینی نیز دامنه995

 .(929، 9278زاده، باشد )رهنما و عباسشود، بیانگر نابرابری در توزیع پارامترمی نزدیک 9تری دارند و هرچه به عادلانه
سط مجموع قدر مطلق تفاوت بین کلیه جفت پارامترها )ابونوری و اسناوندی، ضریب جینی برابر است با نسبت متو

9274 ،974-972.) 
به وسیلة آن امکان تحلیل  استهای پیشرفته جغرافیایی از مدل 2مدل خودهمبستگی فضایی:معیارهاي تعامل فضایي

. (7، 9277)رهنما و آقاجانی، شودمیها در فضا مشخص های جغرافیایی فراهم شده و الگوی پراکنش پدیدهفضایی پدیده
در  (.22، 2550، 2های متفاوت است )گتیزخودهمبستگی فضایی، همبستگی میان مقادیر متغیرهای یکسان در مکان

ای توان بر چگونگی نظم قرارگیری واحدهای ناحیهمی (ای، پراکنده و تصادفیخوشه)خواه بندی الگوهای فضایی طبقه
وقتی این مشابهت  ای مجاور را اندازه گرفت.مشابهت و نبود مشابهت هر جفت از واحدهای ناحیهتوان متمرکز شد. می
گیرد. خود همبستگی فضاییِ قوی، ها برای الگوهای فضایی تعیین شود، خودهمبستگی فضایی شکل میو نبود مشابهت

 ( 9)شکل رابطه دارند)مثبت یا منفی( جغرافیایی به طور قوی با یکدیگر  هایبدین مفهوم است که ارزش صفات پدیده

 
 ای، پراکنده و تصادفی گسترش فیزیکی شهرالگوهای خوشه -0شکل 

                                                      
3. General G 

2.Spatial Autocorrelation 
1. Getis 
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 (70، 9113، 9و آنوین 0)اسولیوان 
 

خود همبستگی فضایی، ابزار ارزشمندی برای مطالعة چگونگی تغییرات الگوهای فضایی در طول زمان است. نتایج 
مطالعه همبستگی فضایی،  .است تغییر نحوۀ الگوهای فضایی گذشته به حال منجر گردیدهاین نوع تحقیق به فهم بیشتریاز 

، آنگیری برای اندازه ؛ کههای آماری در تحلیل اطلاعات فضایی داردبرای کاربرد تکنیک پیشنهادهای مهمی
کن است برای مم خودهمبستگی روشکرد. کار  سطوحنقاط یا  رویدهند هایی وجود دارد که اجازه میآماره
(.جهت بررسی 9، 9277)رهنما و آقاجانی، ای/ نسبی به کار روندهای عددی و فاصلهگیری تعامل فضایی دادهاندازه

 Gموران و  شامل ضریب میزان تجمع، پراکندگی و تمرکز مراکز آموزشی شهر یزد از مدل خودهمبستگی فضایی
 عمومی استفاده شد:

تعداد  n،متغیر مورد نظرiX آید. در این رابطه ز رابطه ریاضی زیر بدست می: میزان این شاخص اموران ضریب
 9 بیانگرالگوی پراکنده، میزان  -9 ، میزانمتغیر است 9تا  -9ضریب موران بین  باشد.می وزنijwای، واحدهای ناحیه
 باشد. ایو میزان صفر بیانگر الگوی تصادفی میالگوی خوشه

 

 (9رابطه 
 

 عمومي Gضریب 
ای که به عنوان دهند، ولی قادر به تشخیص الگوهای مکانی خوشهضریب موران خودهمبستگی فضایی را نشان می

استفاده شد. مثلا،  عمومی Gباشند. لذا از ضریب شوند، نمیمطرح می)تمرکز پایین( 4و نقاط سرد )تمرکز بالا( 2نقاط داغ
ن دلالت بر خودهمبستگی فضایی مثبت بالا دارند که به عنوان های بالا، نزدیک یکدیگر باشند، شاخص مورااگر ارزش

شود. اما خود همبستگی فضایی مثبت بالای نشان داده شده به وسیله شاخص موران ممکن است به نقطه داغ نامیده می
)رهنما و تواند به عنوان نقطه سرد نامیده شود های پایین مجاور با یکدیگر به وجود آمده باشند که میوسیله ارزش

 (.222، 9279، 8و وانگ 2معروف هستند )لی0های مکانی(.  نقاط داغ و سرد به تمرکز25، 9295ذبیحی، 
عمومی بزرگتر از مقدار مورد انتظار  Gشود. اگر آماره عمومی با استفاده از مقدار مورد انتظار تفسیر می Gضریب 

)لی و وانگ،  آیدر مورد انتظار باشد یکنقطه سردبه دست میعمومی کوچکتر از مقدا Gباشد یک نقطه داغو اگر آماره 
ماتریس  ijWفاصله همسایگی و  dکه در آن  شودمحاسبه می (2)عمومی به صورت رابطه  G(. ضریب 984، 2558

 .باشدوزنی می

 (2رابطه 
 

روش تحلیل  برای تعیین نوع پراکندگی مراکز آموزشی در این پژوهش از: 8روش تحلیل نزدیکترین همسایگي
گیری نزدیکترین همسایگی استفاده شد. نتایج حاصله، از آن جهت حائز اهمیت است که تشخیص علل مؤثر در شکل

های کلی را ارائه و تکمیل الگوهای نماید، خدمات اولیه و لازم جهت ارائه سیاستهای مختلف استقرار را تسهیل مینظام
کند. در توضیح بیشتر باید خاطر نشان ساخت که در ر سطح ناحیه فراهم میپیشنهادی برای توزیع خدمات آموزشی را د

                                                      
3. O’Sullivan   

2. Unwin 

1. Hot spot 
2. Cold spot 
5. spatial Concentration 

6. Jay Lee 

7. David W.S.Wong 

8.earest-Neighborhood  Analysis 

 

 


2)(

))((

x
i

x
ij

w

x
j

xx
i

x
ij

wn
I





 

 


n

1i

n

1j

ij

n

1i

n

1j

jiij

w

x x(d)w

)(dG



 67/ تحلیل و توزیع فضایی خدمات آموزشی شهر یزد

 

 

 90/2ی بین صفر تا شود، که دامنهحاصل می 9نتیجه بکارگیری مراحل مختلف این روش شاخصی به نام میزان مجاورت
تر نزدیک 90/2به ای و هرچه به صفر نزدیکتر باشد، نشانگر الگوی توزیع متراکم و خوشه   Rnدارد.هر چقدر مقدار

 باشد، بیانگر الگوی توزیع منظم و عدد یک نیز بیان کننده الگوی تصادفی توزیع فضایی پارامتر مورد نظر است.

 معرفي محدوده مورد مطالعه
باشددد            می 29˙ 20و عددرض جغرافیددایی    04˙ 24شددهر یددزد  واقددع در جنددوب کددویر لددوت و دارای طددول جغرافیددایی   

ترین شهرهای فلات خشک و مرکزی ایران در مدت بیش از هزار سدال (. این شهر یکی از مهم8، 9224 ، و ابواضیاء )قزلباش
های شدغلی، رفداهی، (. شهر یزد به علدت دارا بدودن جاذبده28، 9279بوده که در دوره ساسانی بنیان نهاده شده است )سرایی، 

که جمعیت ایدن شدهر (. بطوری2، 9295شود )زیاری، ین استان محسوب میترین شهر اها پرجمعیتتمرکز اداری و نظایر این
ناحیه شهری   7منطقه شهری،  2(. این شهر شامل2، 9277است. )ضرابی و موسوی، حدود هشت برابر جمعیت دومین شهر شده 

 هد.دموقعیت استان، شهرستان و شهر یزد را نشان می 2(. شکل 45، 9279مهر، محله است)صبائی 40و 

 
 نقشه موقعیت شهر یزد در استان یزد و کشور ایران -7شکل 
 (0372مهر، )صبائی: نبعم                          

 ها و بحثیافته
در این قسمت  بررسي توزیع فضایي خدمات آموزشي با توجه به اصل دسترسي و محدوده شعاع عملکردي:

رستان( با توجه به اصل دسترسی و محدوده شعاع عملکردی مورد خدمات آموزشی )مهدکودك، دبستان، راهنمایی، دبی
 اند.بررسی قرار گرفته
های شهر توزیع فضایی و شعاع خدماتی مهدکودك 2باشد. در شکلمهدکودك می 27شهر یزد دارای  مهدکودك:

کنان حاشیه شهر شود نه تنها این خدمات در دسترس ساشکل مشاهده می دریزد نشان داده شده است. همانگونه که 
 نیست بلکه در فضای داخلی شهر نیز  این کاربری دور از دسترس است. 

                                                      
3.Rate  Neighborhood 
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 های شهر یزدتوزیع فضایی و شعاع خدماتی مهد کودک -9شکل          

های شهر یزد نشان توزیع فضایی و شعاع خدماتی دبستان 4باشد. در شکل دبستان می 928شهر یزد دارای  دبستان:
های جنوبی شهر از ارائه خدمات آموزشی در مقطع دبستان محروم داده شده است که بیانگر این واقعیت است که قسمت

 باشد.می

  
های شهر توزیع فضایی و شعاع خدماتی دبستان -4شکل 

 یزد
ارس راهنمایی توزیع فضایی و شعاع عملکردی مد -0شکل 

 شهر یزد

توزیع فضایی و شعاع  0رسد. در شکل واحد آموزشی می 959تعداد مدارس راهنمایی شهر یزد به  مدارس راهنمایي:
عملکردی مدارس راهنمایی شهر یزد نشان داده شده است. شکل گویای این مطلب است که توزیع خدمات مدارس 

 باشد.قسمت جنوبی و جنوب غربی نامناسب می ای شهر، به خصوصراهنمایی در فضاهای حاشیه

 
 توزیع فضایی و شعاع عملکردی مراکز متوسطه شهر یزد -6شکل 

باشد که توزیع فضایی و شعاع عملکردی مرکز آموزشی می 82تعداد مراکز متوسطه در شهر یزد  مدارس متوسطه: 
هر یزد از لحاظ برخوردار از خدمات مراکز آید شنشان داده شده است. همانگونه که از شکل برمی 2آن در شکل 

هایی از حاشیه جنوبی باشد. به استثنای بخشی از منطقه داخلی شهر و بخشآموزشی متوسطه با مشکل چندانی مواجه نمی
 باشند.های شهر از دسترسی مناسبی نسبت به این کاربری برخوردار میسایر قسمت
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رو تنظیم و شود از اینها عاملی مهم در مدیریت کالبدی شهر محسوب می: رعایت سرانه کاربریهاسرانه محاسبه
های به های مختلف در زمان حال، و تعمیم و تطبیق ارقام و کمیتکنترل نحوه استفاده از آن به منظور تامین کاربری

، 9277شورکی، شود )سرایی و علیزاده دست آمده در حل مشکل زمین و مسکن و رشد مناسب شهرها، موثر واقع می
های شهر به هر نفر از جمعیت آن (. سرانه زمین عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هریک از کاربری80
های خدمات آموزشی )مهدکودك، دبستان، راهنمایی و متوسطه( شهر (. دراین قسمت سرانه925، 9278رسد )شیعه، می

 . استاندارد مقایسه گردیده است و با سرانهناحیه شهری محاسبه گردیده است  7یزد و 
متر  7/5متر مربع( با سرانه استاندارد ) 594/5های )خدمات آموزشی شهر یزد: از مقایسه سرانه مهد کودك سرانه

باشد و در ی استاندارد آن میتر از سرانهآموزشی مهدهای کودك در سطح شهر یزد پایین گردد سرانهمربع( مشخص می
 2/9ی استاندارد)مترمربع( با سرانه 552/9های شهر یزد )دبستان خش با کمبود مواجه هستیم. مقایسه سرانهاین ب

دهد که در این قسمت نیز با کمبود سرانه مواجه هستیم. در حالی که خدمات آموزشی دبستان نقش مترمربع( نشان می
عناصر شاخص محله است. نقش مدرسه در محله نقش بسیار بسیار مهمی در محله دارد و عنصر مدرسه )ابتدایی( یکی از 

تواند با به اشتراك گذاشتن امکانات خود با محله پاسخگوی نیازهای مختلف آموزشی و با اهمیتی است و مدرسه می
 (. 82، 9274فراغتی محله باشد )غروی الخوانساری، 

گردد که با کمبود سرانه در این ارد نیز مشخص میهای مدارس راهنمایی و متوسطه با سرانه استانداز بررسی سرانه
متر مربع است در حالی که سرانه استاندارد  28/9مدارس راهنمایی شهر یزد  خدمات آموزشی نیز مواجه هستیم. سرانه

 4/9د متر مربع است در حالی که سرانه استاندار 98/5استاندارد متوسطه در شهر یزد  باشد و نیز سرانهمتر مربع می 0/9
دهد که بخشی از شهر دسترسی باشد. همچنین توزیع فضایی و شعاع عملکردی مدارس راهنمایی نشان میمتر مربع می

مناسبی به این خدمات آموزشی ندارند که باعث اتلاف وقت و صرف هزینه خواهد بود. اما در مورد مقطع متوسطه 
اع عملکردی مدارس متوسطه شهر یزد به صورت مناسب بوده اگرچه با کمبود سرانه مواجه هستیم پراکنش فضایی و شع

 9دهند تمامی شهروندان دسترسی مناسبی به این خدمات آموزشی دارند. جدول شماره و تقریبا کل شهر را پوشش می
 دهد. خدمات آموزشی مورد مطالعه را نشان می سرانه

 

 خدمات آموزشی شهر یزد سرانه -0جدول 

 اردسرانه استاند کمبود
 سرانه موجود 
 )مترمربع(

 جمعیت )نفر(
مساحت 
 )مترمربع(

 خدمات آموزشی

 مهد کودك 9582/27724 495287 594/5 7/5 *
 دبستان 597/492889 495287 552/9 2/9 *
 راهنمایی 9/029085 495287 28/9 0/9 *
 دبیرستان 8/297227 495287 98/5 4/9 *

 منبع: محاسبات نگارندگان

شهر یزد  9شود، منطقه ملاحظه می 8همانگونه که در شکل  گانه شهر یزد:ت آموزشي در نواحي هشتخدما سرانه
سرانه خدمات آموزشی در نواحی شهر  باشد. محاسبهناحیه می 2شامل  2ناحیه و منطقه  4شامل  2منطقه  ، ناحیه 2شامل 

 نشان داده شده است. 2یزد در جدول 
 

 ت آموزشی در نواحی شهر یزدسرانه خدما محاسبه -7جدول 

سرانه  کمبود مازاد
 مطلوب

سرانه 
 موجود

سطح 
 موجود

جمعیت 
 خدمات ناحیه )نفر(

  9-9ناحیه  27270 4/2929 952/5 /.7 * 
 
 

 مهدکودك

 9-2ناحیه  40202 9/0020 92/5 /.7 * 
 2-9ناحیه  78909 9/4847 0/5 /.7 * 
 2-2ناحیه  42892 4/229 98/5 /.7 * 
 2-2ناحیه  22299 9/2472 .92/5 /.7 * 
 2-4ناحیه  02542 7/2928 2/5 /.7 * 
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 2-9ناحیه  29229 9/0789 57/5 /.7 * 
 2-2ناحیه  40279 8/0875 92/5 /.7 * 

  9-9ناحیه  27270 42775 00/9 2/9  *
 
    
 

 دبستان

 9-2ناحیه  40202 2/48822 54/9 2/9 * 

 2-9ناحیه  78909 2/959270 22/9 2/9  *
 2-2ناحیه  42892 2/27782 79/5 2/9 * 
 2-2ناحیه  22299 7/99422 42/5 2/9 * 
 2-4ناحیه  02542 45990 82/5 2/9 * 
 2-9ناحیه  29229 2/02744 87/5 2/9 * 
 1-2ناحیه  25183 67525 23/3 2/3  *

 
 
 
 
 

 شهر یزدسرانه خدمات آموزشی در نواحی  محاسبه-7ول ادامه جد
 

سرانه  کمبود مازاد
 مطلوب

سرانه 
 موجود

سطح 
 موجود

جمعیت 
 خدمات ناحیه )نفر(

 راهنمایی 9-9ناحیه  27270 4/22999 79/5 0/9 * 
 9-2ناحیه  40202 22094 02/5 0/9 * 
 2-9ناحیه  78909 954275 2/9 0/9 * 

 2-2ناحیه  42892 7/202982 7/0 0/9  *
 2-2ناحیه  22299 7/20805 2/9 0/9 * 
 2-4ناحیه  02542 8/22249 29/5 0/9 * 
 2-9ناحیه  29229 2/45078 09/5 0/9 * 
 2-2ناحیه  40279 7/42899 92/5 0/9 * 

  9-9ناحیه  27270 9/22022 94/5 4/9 * 
 
 

 دبیرستان

 9-2ناحیه  40202 2/22245 09/5 4/9 * 

 2-9ناحیه  78909 0/907794 7/9 4/9  *
 2-2ناحیه  42892 9/29940 82/5 4/9 * 
 2-2ناحیه  22299 2/92702 47/5 4/9 * 
 2-4ناحیه  02542 4/02952 97/5 4/9 * 
 2-9ناحیه  29229 2/28899 04/5 4/9 * 
 2-2ناحیه  40279 7/04787 2/9 4/9 * 

 منبع: محاسبات نگارندگان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یزد بندی شهرنقشه ناحیه -2شکل 

ضریب آنتروپی وجینی  بررسي نحوه توزیع مراکز آموزشي شهر یزد با استفاده از ضریب آنتروپي و جیني:
نشان داده شده است که هر دو بیانگر مقداری  9و  7ناحیه شهر یزد در شکل  7محاسبه شده برای تعداد مراکز آموزشی 



 73/ تحلیل و توزیع فضایی خدمات آموزشی شهر یزد
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یزد است. به عبارت بهتر، عدالت فضایی در توزیع این نابرابری و ناهماهنگی در توزیع مراکز آموزشی در سطح شهر 
 مراکز در سطح این شهر برقرار نیست.

 مومیع Gضریب موران و :عمومي Gبررسي نحوه توزیع مراکز آموزشي شهر یزد با استفاده از ضرایب موران و
شود. یعنی در تعریف استفاده می 9و  5دهی به مناطق، از شود. در روش اول وزندهی محاسبه میدر قالب دو روش وزن

شود که هرجا دو منطقه باهم ارتباط مستقیم )مرز مشترك( داشته وزن برای مناطق مختلف، بدین صورت عمل می
گیرد. اما در روش دوم )مرز مشترك ندارند( وزن صفر تعلق میو در مناطقی که مجاور یکدیگر نباشند  9باشند، وزن 

گیرد: یعنی داشتن مرز مشترك ملاك عمل نیست، بلکه مقدار مرز مشترك بین هر تر صورت میکار به صورت دقیق
ه شود تا مقدار وزن مناطق مختلف بشود و نسبت به کل مرز مشترك همان منطقه سنجیده میگیری میدو ناحیه اندازه

تواند می سامانه اطلاعات جغرافیاییافزارشود. از آنجا که نرمها مقادیر ضرایب سنجیده میدست آید و به کمک این وزن
عمومی برای G(. ضریب موران و292، 2557، 9فضایی به کار برده شود )ژانگ -های مکانیبرای ارزیابی نتایج الگو

سامانه دهی با استفاده از نرم افزاراز هر دو روش وزن 9270ال مراکز آموزشی شهر یزد در سطح محلات شهری در س
 محاسبه شد: اطلاعات جغرافیایی

 99و 95در شکل  از روش صفر و یک و مرز مشترك 9270ضریب موران برای مراکز آموزشی شهر یزد در سال 
دارای الگوی تصادفی، کمی شود توزیع فضایی مراکز آموزشی نشان داده شده است. همانگونه که در شکل مشاهده می

 باشد و تنها الگوی مدارس راهنمایی اندکی متمایل به سمت پراکندگی است. ای است میمتمایل به الگوی خوشه
  

ضریب موران مراکز آموزشی شهر یزد از روش  -00شکل  ضریب موران مراکز آموزشی شهر یزد -05شکل 
 صفر و یک و روش مرز مشترک

عمومی  G، آماره 2های جدول  . در این رابطه، بر مبنای دادهعمومی است Gهبستگی فضایی آمارشاخص دیگر خودهم
عمومی و اندکی بیشتر است.  Gمراکزآموزشی شهر یزد در هر دو روش وزن دهی نزدیک به مقدار مورد انتظار ضریب 

ن معنی است که محلات شهر یزد با تعداد بنابراین حاصل الگوی تصادفی متمایل به تمرکز بالا )نقطه داغ( است و این بدا

                                                      
3. Zhang 

ضریب آنتروپی مراکز آموزشی شهر یزد -8شکل   ضریب جینی مراکز آموزشی شهر یزد -1شکل    

0.0590.022
-0.023

0.017

-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

0.151
0.2310.1880.238

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
0.9720.9170.9350.921

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1



 323 ، شماره پیایی3135، تابستان دوم ، شماره13فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 72

 

اند تا محلات با تعداد مراکز آموزشی کم. بنابراین محلات مراکز آموزشی زیاد، بیشتر در نزدیکی یکدیگر متمرکز شده
 دارای تعداد کمترمراکز آموزشی، چندان به هم پیوسته نیستند. به عبارت دیگر فضاهای با دسترسی پایین به مراکز آموزشی

 (92و  92اند. )شکل مجاور یکدیگر متمرکز نشده در

   
 

 بندی مراکز آموزشی )مهدکودک، دبستان، راهنمایی و دبیرستان(در سطح شهر یزدالگوی خوشه -07شکل 
 از روش صفر و یک مومیعGبا استفاده از ضریب   

    
 مایی و دبیرستان( در سطح شهر یزدبندی مراکز آموزشی )مهدکودک، دبستان، راهنالگوی خوشه -09شکل 

 از روش مرز مشترک عمومی Gبا استفاده از ضریب   

تر نیز اشاره : چنانکه پیشبررسي نحوه توزیع مراکزآموزشي شهر یزد با استفاده از تحلیل نزدیکترین همسایگي
تر باشد، نزدیک 90/2هرچه به ای و به صفر نزدیکتر باشد نشانگر الگوی توزیع متراکم و خوشه Rnشد، هر چقدر مقدار

 94بیانگر الگوی توزیع منظم و عدد یک نیز بیانگر الگوی تصادفی توزیع مراکز آموزشی است. همانگونه که در شکل 
ای و نامنظم مراکز آموزشی دبستان، راهنمایی و در شهر یزد بیانگر الگوی خوشه Rnشودشاخصملاحظه می 2و جدول 

 باشد.میباشد و مهدکودك در سطح شهر دارای الگوی تصادفی دبیرستان در سطح شهر می

    
 الگوی پراکنش مراکز آموزشی )مهدکودک، دبستان، راهنمایی و دبیرستان( در سطح شهر یزد  -04شکل 

 با استفاده از تحلیل نزدیکترین همسایگی
 

 

 0980ضرایب مختلف برای مراکز آموزشی یزد در سال -9جدول 

 دبیرستان راهنمایی دبستان مهدکودك ضرایب مختلف
 929/5 57920 998/5 982/5 آنتروپی



 71/ تحلیل و توزیع فضایی خدمات آموزشی شهر یزد

 

 

 227/5 977/5 229/5 909/5 جینی
 925/5 -522/5 505/5 552/5 (9و5موران )روش 
 598/5 -522/5 522/5 509/5 مرزمشترك(موران )روش

G  592/5 952/5 57950 959/5 (9و5عمومی )روش 
 599/5 599/5 599/5 599/5 (9و5)روش عمومی  Gمقدار مورد انتظار 

G 55595/5 55559/5 55595/5 55559/5 مرزمشترك(عمومی )روش 
 55557/5 55557/5 55557/5 55557/5 عمومی )روش مرز مشترك( Gمقدار مورد انتظار 

 889/5 887/5 745/5 995/5 شاخص میزان مجاورت
 منبع: محاسبات نگارندگان

 
 

 گیرينتیجه
باشد. با یافتگی یک شهر مییافتگی و یا عدم توسعهدمات شهری یکی از عوامل بسیار مهم در توسعهنحوه توزیع خ

مندی مردم را افزایش توان کیفیت زندگی در شهر و میزان رضایتها در سطح شهر میتوزیع عادلانه و مناسب کاربری
لذا توزیع کارآمد و عادلانه مراکز آموزشی در های سیاسی و اجتماعی بین مردم جلوگیری به عمل آورد.داد و از تنش
 تواند به توسعه فرهنگی بیانجامد.سطح شهر می

کاربرد ضرایب آنتروپی  و جینی نشان داد مقداری نابرابری و ناهماهنگی در توزیع مراکز آموزشی در سطح شهر -
 شهر برقرار نیست. یزد وجود دارد، بعبارت بهتر، عدالت فضایی در توزیع این مراکز در سطح این 

کاربرد ضریب موران در خصوص توزیع فضایی مراکز آموزشی شهر یزد نشان داد الگوی توزیع این خدمات -
 ای است. شهری تصادفی به سمت الگوی خوشه

عمومی نشان داد الگوی فضایی تمرکز مراکز آموزشی الگوی تصادفی به سمت تمرکز بالا  Gکاربرد ضریب -
اند و نواحی در واقع، نواحی شهر یزد با تعداد مرکز آموزشی زیاد، در نزدیکی یکدیگر متمرکز شده)نقطه داغ( است. 

 دارای تعداد کمتر مرکز آموزشی، چندان به هم پیوسته نیستند. 
نتایج حاصل از بکارگیری روش تحلیل نزدیکترین همسایگی جهت تعیین نوع پراکندگی مراکز آموزشینشان داد -

ای و ندامنظم بدوده و توزیدع مهدد کز دبستان، راهنمایی و دبیرستان در سطح شهر یزد به صورت خوشدهکه توزیع مرا
ریزی صدورت ها بدون برنامهگیری آنباشد. این امر حاکی از این است که شکلکودك به صورت الگوی تصادفی می

 باشد.گرفته است، که نیازمند توجه و مدیریت شایسته می
ی تر از سرانهها پایینی مهدکودكدهد که سرانهری خدمات آموزشی در شهر یزد نشان میبررسی سرانه کارب 

و مربوط به 50/5باشد و در این بخش با کمبود خدمات مواجه هستیم. همچنین کمترین مقدار سرانه استاندارد آن می
 باشد. می 2-2و مربوط به ناحیه 98/5و بیشترین مقدار سرانه  2-9ناحیه 

دهد که در نواحی نواحی نشان می ها در شهر یزد با کمبود سرانه مواجه نیستیم اما بررسی سرانهمت دبستاندر قس
/. متر 42با مازاد سرانه و در سایر نواحی با کمبود سرانه مواجه هستیم. همچنین کمترین مقدار سرانه  2-2، 2-9، 9-9

 باشد.می 9-9ع در ناحیه متر مرب 00/9و بیشترین مقدار آن  2-2مربع در ناحیه 
دهد که در سطح شهر با کمبود سدرانه مواجده هسدتیم. ولدی خدمات آموزشی مدارس راهنمایی نیز نشان می سرانه

با مازاد سرانه و سایر نواحی با کمبود سرانه مواجه  2-2دهد که ناحیه بررسی سرانه مدارس راهنمایی در نواحی نشان می
 باشد.می 2-2متر مربع مربوط به ناحیه  7/0و بیشترین میزان  9-2ی مربوط به ناحیه 02/5هستند.کمترین مقدار سرانه 
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دهد که در سطح شهر یزد با کمبود سرانه مواجه هسدتیم درحالیکده آموزشی مراکز متوسطه نشان می بررسی سرانه 
متر مربع مربوط به ناحیه  47/5مقدار سرانه با مازاد سرانه و بقیه نواحی با کمبود سرانه مواجه هستند. کمترین  2-9ناحیه 

باشد. این تفاوت فاحش میان مقدار حدداقل و حدداکثر می 2-9متر مربع مربوط به ناحیه  7/9و بیشترین مقدار آن  2-2
دهدد. های اجتماعی و نبود عدالت در توزیع خددمات آموزشدی را نشدان میها در سطح شهر یزد نشان از نابرابریسرانه

دهد تمامی شهروندان دسترسی مناسبی بده خددمات شعاع عملکردی خدمات آموزشی در سطح شهر یزد نشان میبررسی 
 باشد.پذیر نمیمراکز متوسطه دارند درحالیکه دسترسی به سایر خدمات آموزشی برای تمامی شهروندان به آسانی امکان

امر است که پراکندگی و توزیع فضایی مراکز  به طور کلی و در راستای پاسخ به سؤال پژوهش نتایج حاکی از این
آموزشی در سطح شهر نامناسب است. هرچند که سطح دسترسی ساکنان شهر، تنها به مراکز دبیرستان نسبتا مناسب 

های دستگاه مدیریت شهری همراه با سایر سازمانباشد. لذا باشد، اما حتی این مقطع نیز با کمبود سرانه مواجه میمی
به عنوان مراکز آموزشی ها و تدبیرهای لازم را برای ساماندهی توزیع عادلانه و کارآمد باید گاممیامور شهر، درگیر در 

 گردد..در این راستا پیشنهاداتی ارائه میفراهم آورند مختلف شهربرای مناطق مهم شهری  خدماتیکی از انواع 
 ازم با همکاری بخش خصوصی و سازمان بهزیستیایجاد مهدکودك، در نواحی مختلف شهر با توجه به سرانه ل .9
ایجاد مراکز آموزشی )دبستان، راهنمایی و دبیرستان( با توجه به جمعیت و کمبود سرانه آموزشی در هر ناحیه با  .2

 های بخش دولتیکمک خیرین، بخش خصوصی و کمک

 یابی مناسب جهت ساخت مراکز آموزشی جدید در نواحی موردنیازمکان .2
 ر داشتن نگرش سیستمی در نحوه توزیع و چیدمان مراکز آموزشی در شهر ضرورت مد نظ .4
 تقویت ضمانت اجرایی قوانین مدون در رابطه با توزیع واحدهای آموزشی .0
 

 خذآمنابع و م
های نابرابری اقتصادی با استفاده از (، برآورد و ارزیابی سازگاری شاخص9274)اسناوندی، اسماعیل  ،ابونوری، اسمعیل -3

 .259-989، صص 8ها در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره هریزدان

(، ارزیابی توزیع فضایی مدارس ابتدایی شهر 9295آ )پانته، پناه، یعقوب، ابوذریحق ، نژاد، فاطمه، کریمی، ببرازادیبی سعدی -2
، 2جغرافیای انسانی، سال سوم، شمارههای نو در ، فصلنامه علمی پژوهشی نگرشسامانه اطلاعات جغرافیاییاسلامشهر با استفاده 

 .909-924صص
اردبیلی، اطلاعات نژاد و حکمت شاه(، کیفیت زندگی، رفاه و عدالت اجتماعی، ترجمه حسین حاتمی9279اسمیت، دیوید ) -1

 .925-982، صص972اقتصادی، سال هفدهم، شماره  –سیاسی 

سامانه اطلاعات یابی خدمات شهری با ترکیب (، مکان9279اکبر )پور، علیتقی ،پورمحمدی، محمدرضا، جمالی، فیروز -2
 .99-997صص  ،29، شماره 9)نمونه موردی مدارس ابتدایی شهر شاهرود(، فصلنامه فضای جغرافیایی، سال  AHPو  جغرافیایی

ی از (، تحلیل نابرابری اجتماعی در برخوردار9278)محمدپورجابری، مرتضی  ،اللهرحمت، نژاد، حسین، فرهودیحاتمی -5
 .89-70، صص 20های جغرافیای انسانی، شماره های خدمات شهری )شهر اسفراین(، فصلنامه پژوهشکاربری

(، بررسی توزیع خدمات شهری و بازتاب فضایی  آن از دیدگاه عدالت اجتماعی )شهر اردکان(، 9277حیدری نوشهر، نیر ) -6
 ، دانشگاه پیام نور رضوانشهر.ریزی شهریمهبرناو نامه کارشناسی ارشد جغرافیا پایان نیا، حسن،حکمت

(، بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد،  مجله 9277باوان پوری، علیرضا ) ،خاکپور،  براتعلی -7
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