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  دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی2

  دانشگاه شهید بهشتی استاد دانشکده علوم زمین،3
  

  2/2/1397 ؛ تاریخ پذیرش: 22/7/1396دریافت: تاریخ 
  

  چکیده 
اصـلی   يهـا  مؤلفـه  ازجملـه سالم و دسترسی عادالنه به فضاهاي سـالم شـهري    زیست محیطزیستن در یک 

. امروزه همـراه بـا افـزایش دگرگـونی در فضـاهاي      دیآ یم حساب بهدر شهر ی زیست محیطعدالت فضایی و عدالت 
نابرابر جهت زندگی در فضاهاي سـالم   هاي فرصتتهران،  شهر کالنی زیست محیطشهري و رشد ناهماهنگ و ضد 

است. هـدف ایـن    ساخته رو روبهعدالت در شهر را از این منظر با چالش  ینوع بهبه وجود آمده است و نیز شهري 
 تهـران  شـهر  کالنبین نواحی شهري در  شهري ستیز طیمحهاي سالمت شاخص فضایی نابرابريپژوهش بررسی 

سـالمت محـیط    يهـا  شـاخص از منظـر   شهر تهـران  نواحی سطحاین فرض استوار است که در  بر است. پژوهش
که سـازمان بهداشـت جهـانی بـراي      UHIمدل وجود دارد. جهت بررسی این موضوع از ي فضایی نابرابر ،زیستی

ــهري   ــواحی ش ــالمت در ن ــنجش س ــیس ــره  معرف ــرده به ــهک ــده گرفت ــین از  و ش ــرمهمچن ــزار ن ــرفته  اف پیش
CommunityVIZ  که در محیطArcGIS  کـه   دهـد  یمـ است. نتایج پژوهش نشان  شده استفاده  کند یمعمل
شـهري نـابرابري وجـود دارد و ایـن      سـت یز طیمحهاي سالمت شاخص ازنظرتهران  شهر کالنبین نواحی شهري 

هـاي سـالمت   از نظـر شـاخص  غربـی  نواحی شمال و شمال که يطور بهکند اي پیروي مینابرابري از الگوي خوشه
دهد همچنین نتایج نشان می تهران است؛ شهر کالنغربی هتري نسبت به نواحی مرکزي و جنوبداراي وضعیت ب

فضایی و شاخص سالمت محیط زیسـت شـهري همبسـتگی     –هاي اقتصادي، اجتماعی، محیطی بین شاخصکه 
هـاي  که هر گونه اقدام جهت ارتقاء سالمت شهري بدون توجـه بـه شـاخص    دهدقوي وجود دارد و این نشان می

    .   یکپارچۀ توسعۀ شهري است ریزيپذیر نیست و نیازمند یک برنامهمربوطه امکان
  

  تهران. شهر کالنشهري،  نواحیی، زیست محیطفضایی، سالمت  نابرابري :کلیدي يها واژه
  

  مقدمه
شهري در اواخر قـرن   يزیر برنامهسالمت عمومی و 

ــتم  ــهبیس ــوان ب ــ عن ــهیزم ی ازیک ــا ن ــاتی  يه مطالع
شناخته شـد کـه بـر مسـائل و مشـکالت       يا رشته نیب

 شهروندان و شرایطی که در بـه وجـود  سالمت عمومی 
 کنـد  یمـ تمرکـز   انـد  داشـته آوردن این مشکالت نقش 

)Freudenberg, Klitzmanand Saegert, 2009:23.( 

                                                             
 :نویسنده مسئول  j_sajadi@sbu.ac.ir  

 رو روبـه ی زیسـت  محیطامروزه شهرها با مشکل سالمت 
 ازجملـه که شهروندان را از طریق مشـکالتی   باشند یم

 پسماند، فقر و يآور جمعآب ناکافی، بهداشت، خدمات 
و براي سـاکنان   دهند یمقرار  تأثیرتحت ، آلودگی هوا 

 يا گسـترده ی عامل خطر زیست محیطشهري و سالمت 
 .)Danladi Musaa and et all, 2015:244( اســت
 ردیـ گ یبرمشهري، شهرهاي بزرگی را در  زیست محیط

جهــانی  محیطـی  زیســتسـالمت   يهــا ینگرانـ کـه در  
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اهمیت روزافزونی را دارند. که دلیل اصلی آن این است 
میلیارد نفـر) در   4/3که بیش از نیمی از جمعیت دنیا (

که ایـن   رود یمو انتظار  کنند مینواحی شهري زندگی 
 )2050میلیارد تـا  3/6رقم در آینده افزایش پیدا کند (

)Danladi Musaa and et all, 2015:244(    امـروزه بـا
و  توسعه  درحالروند افزایش شهرنشینی در کشورهاي 

و تغییرات آب و هوایی بحث سالمت  افتهی توسعهکمتر 
شهرها در این کشورها اهمیت بیشـتري   محیطی زیست

جمعیـت   شیبرافـزا عـالوه  همچنـین   ؛اسـت  داکردهیپ
از  يا مجموعـه نیازمنـد   ، ایـن شـهرها  شهري در آینده

، خدمات، مسکن و اشـتغال خواهنـد بـود    ها رساختیز
)Chee Wong and Yuen, 2011: 1(.   ســالمت

 باشد یمشامل آن ابعاد از سالمت انسانی  یزیست محیط
در محیط طبیعی و  ییایمیوشیب هاي مؤلفه لهیوس بهکه 

اقتصادي، عوامل سیاسـی و محـیط   –وضعیت اجتماعی
ــنوع ــین  مص ــتعی ــردد یم ــکلی   ؛گ ــن مش ــابراین ای بن

از بــازیگران از  يا مجموعــهاســت کــه   یچندبخشــ
. با افزایش تغییرات ردیگ یممتنوعی را دربر  يها بخش

در قالــب افــزایش  ژهیــو بــهجهــانی  زیســت محــیطدر 
شهرنشــینی، ســالمت انســانی یــک تهدیــد همیشــگی 

یکـی از   عنـوان  بـه  توانـد  یمروند شهرنشینی  ،باشد یم
 طـور  بـه در جهان کـه   يا عمده محیطی زیستتغییرات 

ــهري و    ــاطق ش ــومی در من ــر ســالمت عم مســتقیم ب
 ,Hossain( داســـت دیـــده شـــو مـــؤثرروســـتایی 

Moniruzzaman and Islam, 2010:68.(  محــیط
ــهو محــیط فیزیکــی شــهري  ســاخت انســان  صــورت ب

مســـتقیم و غیرمســـتقیم بـــر روي ســـالمت انســـان 
از  توانـد  یمـ  تـأثیرات است و ایـن   تأثیرگذارشهرنشین 

موجـود در شـهر انجـام     هـاي  کـاربري طریق فضـاها و  
، خــدمات عمــومی، هــا پــاركبگیــرد. فضــاهاي ســبز، 

عـد  عمومی و غیره ب نقل و  حملبیمارستان، مسیرهاي 
ــهري را تشــکیل  زیســت  محــیطفضــایی ســالمت  ش

عـالوه بـر   . )Vlahov and Galea, 2005:89( دهنـد  یم
اجتماعی و  يها شاخصفضایی و کالبدي،  يها شاخص

 محـیط سـالمت   ةکننـد  نیـی تع ینـوع  بـه اقتصادي نیز 
به شغل، درآمد، سـواد،   توان یمکه  استشهري  زیست 

ــرد   ــاره ک ــره اش ــاري و غی ــت، بیک  ,Hancock( مالکی
2002:12.(   
 توجه ،يشهر داریپاۀ توسع يبرقرار در مهم مسئله

 یاجتمـاع  سالمت و یطیمح ،ياقتصاد يها شاخص به
نیـا و  (حکمـت اسـت   يزیـ ر برنامـه  در بسـتر  شـهرها 

امروزه سالمتی تنها بـه درمـان    ).166: 1390 همکاران
بلکـه شـرایط    شـود  ینمـ پزشکی محـدود  موضوعات و 

ــز   –اقتصــادي ــدگی نی اجتمــاعی، محــیط و ســبک زن
بر سالمت انسان مورد مطالعه قرار  مؤثرعوامل  عنوان به
بـه   ).Harpham and Werna,1996: 423( رنـد یگ یمـ 

عبارتی محیط مصنوع نقش مهمـی در بحـث سـالمتی    
  ). Lawanson and Fadare, 2013: 240( انسان دارد

ســالمت  يهــا شـاخص  نــابرابري فضــایی ۀزمینـ  در
مطالعـات   ی در سطوح مختلف جغرافیـایی زیست محیط

ــه اســت   ــام گرفت ــادي انج  ;Song et al 2016(زی
Kjellstrom,2007; Hossain , Moniruzzaman and 
Islam,2010; Hossain Khan,2012; Adler and 
Newman,2002; Ling Hoon Leh and et al, 2012.( 

بـر نـابرابري    مـؤثر عوامـل   ۀمطالعـ  ههمچنین در حـوز 
در سـطوح نـواحی شـهري     نیـز  یزیسـت  محیطسالمت 

 ییهـا  پژوهش توسعه  حال درو  یافته  توسعهکشورهاي 
ــت    ــده اس ــام ش ــفپور؛ Lawrence, 2012(انج و  نج

ــاران  ;Lawanson and Fadare, 2013 1386 ،همک
Rothenberg et al., 2014; Friel et al., 2011; 

Hancock, Labonte and Edward, 2015(.   آنچـه امـا 
نـــابرابري فضـــایی  ةدر مطالعـــات پیشـــین در حـــوز

بـه آن توجـه    ی کمترزیست محیطسالمت  يها شاخص
و شناسـایی   ها شاخصاین  ۀشده است سنجش یکپارچ

ــع     ــاکم بــر توزی ــوي ح ــا شــاخصالگ ســالمت  يه
کشــورهاي  يشــهرها کــالندر ســطح  زیســت محــیط
شهرنشینی و افـزایش جمعیـت در    .است توسعه درحال

بستر و محیط  شهرها کالندر  ژهیو بهنقاط شهري ایران 
ــالمتی     ــزان س ــان می ــه هم ــهرها و ب ــن ش ــی ای طبیع

سـاخته اسـت.    رو روبـه شهروندان را با تهدیدات جدي 
تهران با جمعیتی بیش از دوازده میلیون نفر  شهر کالن

ــه ــوان ب ــزرگ عن ــر ب ــران داراي مشــکالت   نیت شــهر ای
 اسـت خاص خـود   محیطی زیستتماعی، اقتصادي و اج

 ۀ. در یکـی دو دهـ  )1: 1389 ،یانتخـاب  ریام(حمدي و 
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تهران  شهر کالن محیطی زیستاخیر مشکالت و مسائل 
بیش از هر موضوع دیگري نظر کارشناسان و مسئوالن 
شهري را به خود جلب کـرده اسـت. مشـکالتی ماننـد     

، دفـع پسـماندهاي   بافت فرسوده، بیکاريآلودگی هوا، 
مسائل اصـلی   عنوان به ،...و عمومی ونقل حملشهري و 

 ،(سـرور  اند شده  شناختهتهران  شهر کالنی زیست محیط
این است که در سطح خُرد فضاي  . اما مهم)62: 1396

 ازنظــرشــهري تــا چــه میــزان  نــواحیشــهري یعنــی 
ی عـدالت فضـایی   زیسـت  محـیط سـالمت   يهـا  شاخص

سـالم   زیسـت   محـیط رعایت شده است؟ و تا چه حـد  
متعـادل مهیـا گشـته     صـورت  بهبراي اجتماعات محلی 

به بررسی  پژوهشاین ؟ براي بررسی این موضوع، است
شهري  زیست محیطسالمت  يها شاخصتوزیع فضایی 

و بـا   پـردازد  یمـ  ناحیه شـهري  108در شهر تهران در 
فضـایی   نـابرابري تهران میزان  نواحی شهري يبند رتبه

ی را مـورد  زیسـت  محـیط سـالمت   يهـا  شـاخص  نظر از
ــرار  ــبررســی ق ــت درو  دهــد یم الگــوي فضــایی  نهای

تهـران   شهر کالندر  زیست محیطسالمت  يها شاخص

  .گردد یمشناسایی 
  

  مبانی نظري 
 محیطی زیستسالمت : شهري زیست محیطسالمت 

. برخی از این تعـاریف بـا   استداراي تعاریف گوناگونی 
از مفهوم اکوسیستم، به ارتباط بـین انسـان و    يا دامنه

 يتا حـدود و برخی از تعاریف  گردد یبرم زیست محیط
دارند. برخـی بـر    تأکیدی زیست  محیطبیشتر بر شرایط 

و برخـی دیگــر بــر ارتقــا   نــدامتمرکزکـاهش خطــرات  
. برخـی  محیطـی  زیستسالمتی از طریق بهبود شرایط 

خطرات شیمیایی و کالبدي و برخی دیگـر بیشـتر و    بر
اجتماعی و محیط سـاخته   هاي جنبهگسترده بر  طور به

با توجه به تعاریف مختلف  درمجموعدارند.  تأکیدشده 
ــه در جــدول  محیطــی زیســتاز ســالمت  نشــان  1ک

گفـت کـه تعریـف سـالمت      تـوان  مـی اسـت،   شده داده
داراي یک تعریف مشـخص نیسـت و از    محیطی زیست

ــکالتی   ــر داراي مشـ ــن نظـ ــتایـ  ,Frumkin( اسـ

2005:xxxi(.  
  

  یزیست محیطتعاریف مختلف از سالمت  :1جدول 
  تعریف  سازمان

  سازمان بهداشت جهانی

ترکیبی از جوانب سالمت انسانی، که شامل کیفیت زندگی است که  محیطی زیستسالمت 
 ؛شود یمعوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی و روانی در یک محیط تعیین  وسیله به

ارزیابی، اصالح، کنترل و جلوگیري از آن عوامل محیطی که  ۀزمین درهمچنین به نظریه و عمل 
  منفی بر سالمت نسل کنونی و آینده باشد اشاره دارد. تأثیر توانند یم بالقوه

  آژانس مواد سمی و ثبت بیماري
 محیطی زیستخطرات  تأثیرکه در برابر  استاز سالمت عمومی  اي شاخه محیطی زیستسالمت 

منفی بر سالمتی یا تعادل اکولوژیکی داشته باشد و براي سالمت انسان و  تأثیرد توان میکه 
  .باشد یمضروري  زیست محیطکیفیت 

، ارتقاء ها آنبین مردم و محیط زندگی  ۀیک رشته علمی است که بر رابط محیطی زیستسالمت   محیطی زیستمرکز ملی سالمت 
  .باشد یمایمن و سالم متمرکز  زیست محیطسالمتی و تندرستی، و ترویج یک 

  )Frumkin, 2005:xxxi( :منبع
  

شهري و سالمت ابتدا بایـد   زیست  محیطدر  بحث 
روشن شود که این مفهوم با شهري بـودن چـه معنـی    

. رود میکار هو چه تفسیري از سالمتی در آن ب دهد می
. اسـت  اي پیچیـده سالمت شهري موضوعی گسـترده و  

 ۀسالمت شهري، باید هم يعدچندببراي درك ماهیت 
قرار  موردتوجه زمان همباهم دیگر  ها آن ۀعناصر و رابط

این عناصر شامل  .)Lawrence, 2008:299-300( گیرد
  : باشد یممرتبط با مخاطرات  ۀچهار مجموع

  شـامل  محیطـی  زیسـت عوامل مرتبط با مخاطرات :
کیفیت هواي محیط، سطح صداهاي مـزاحم پیرامـون،   

جامـد در   يهـا  زبالـه و رها شـدن   خاك و  آبآلودگی 
  محیط.
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       عوامل مرتبط بـا مخـاطرات اقتصـادي کـه شـامل
ــراي   کمبــود مســکن در حــد اســتطاعت، آب و غــذا ب
ــابرابري در    ــی، و ن ــاري دائم ــا، بیک ــرین خانواره فقیرت

 ازجملـه دسترسی به انـواع مختلـف منـابع و خـدمات     
  مرکز بهداشت و سالمت اولیه ارزان.  

  شامل تصادفات فنّاورانهعوامل مرتبط با مخاطرات ،
ناشی از ازدحام اتومبیل، فجایع شیمیایی و صـنعتی در  

شـده  تی، و آلودگی ناشی از غذاي تولیدصنع يها مکان
  در سطح انبوه و تولیدات شیمایی .

   عوامل مرتبط با مخاطرات اجتماعی شامل مسـائل
ــاعی،    ــت اجتم ــه جــرم، خشــونت و محرومی ــوط ب مرب

ــ   ــی و مه ــات آموزش ــود امکان ــین کمب ــه ارتی همچن ب
  براي مهاجرین، زنان و کودکان.  مخصوص

سـالمت   يهـا  شـاخص دیگـري کـه بـراي     يبند دسته
شهري انجـام گرفتـه اسـت مربـوط بـه       محیطی زیست

  از:  اند عبارتکه   باشد میاروپا  زیست محیط کمسیون
 وضـعیت   ةکننـد  مـنعکس توصیفی که  يها شاخص

(ماننـد:   اسـت یا شرایط سـالمت انسـانی    زیست محیط
  ).ها کننده آلودهغلظت 

 دوري یـک   ةکنند منعکسعملیاتی که  يها شاخص
عامل خاص از هدف اصلی است ( ماننـد: تفـاوت بـین    
غلظت آلودگی کنونی و اسـتانداردهاي قـانونی، تعـداد    

روزهایی که در آن استاندارد کیفیت هوا از حد خودش 
  ).کند یمتجاوز 

 کـارآ کـه بـا کـارایی تولیـد و فرآینـد        يها شاخص
( مانند : مصرف انـرژي در هـر    استمصرف در ارتباط 

  ).یدشدهتولواحد 
     اقتصـادي،   يهـا  جنبـه شاخص رفاه کامـل کـه بـا

  . یابد یمارتباط  محیطی زیستاجتماعی و 
د بر اساس کیفـی یـا کمـی    توان می ها شاخصهمچنین 

   شـوند  يبنـد  دسـته  نیـز  هـا  آنن و مقیاس فضایی دبو
)L. Bell et al., 2011:59(.  

نیست  يعدب تکی شهر یک مسئله زیست محیطسالمت 
شامل عدم وجود بیماري باشـد، بلکـه شـامل     فقطکه 

فیزیکـی، روانـی و    هـاي  مؤلفـه تندرستی جامع با همه 
بـا اسـتفاده از    هـا  مؤلفـه . ایـن  باشـد  یمـ اجتماعی نیز 

. گیرنــد یمــنزدیــک و دور شــکل  هــاي کننــده تعیــین
سـالمتی در سـطح فـردي بـه      دهندة شکل که طوري به

و  هـا  ارزش، هـا  فرصـت ژنتیک، تغذیه، شرایط زنـدگی،  
. عوامل دور به گردد برمیانتخاب فردي مبتنی بر خطر 

محیط طبیعی و مصنوع، غذا، انرژي، وضعیت اجتماعی 
 گـردد  یبرمـ اقتصادي، حکمروایی و سیستم سیاسی  –

 گـذارد  یمـ  تـأثیر غیرمسـتقیم بـر سـالمتی     طور بهکه 
  ).Bai and et al., 2012:465( )1(شکل

  

  
 ی شهرهازیست محیطنقش عوامل دور و نزدیک در سالمت   :1 شکل

 )Bai and et al., 2012:468( :منبع
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شـهر بیـان   : سـالم  زیسـت  محیطو  عدالت فضایی
کالبدي مفهـوم عـدالت اسـت کـه آن را از مفهـوم بـه       

 ،و همکـاران  پورداداش( کند یممشهود و ملموس بدل 
مفهـوم عـدالت فضـایی     وجـوي  جستدر ). 66: 1394

که بـا تعریفـی کـه از     کند یمادوارد سوجا این را تائید 
اسـت، داراي یـک نمـود جغرافیـایی      شـده  ارائهعدالت 

عـدالت فضـایی   ). Mckee et al., 2016: 853( باشد یم
که توزیع مسـاوي خـدمات    کند یمضمنی بیان  طور به

اردهاي خـدمات  و اسـتاند  ها اولویتدر ارتباط با نیازها، 
 ،کیومرثی و تقوایی( ن وجود داردبراي هر یک از ساکنا

ــایی  ). 24-25: 1390 ــدالت فض ــاي ع ــی از معیاره یک
موجـود   هـاي  فرصتدسترسی شهروندان به خدمات و 

 ).Michael Black, 2004: 1( اسـت در فضاهاي شهري 
مفهوم عدالت فضایی بـا مطالعـات دیویـد هـاروي کـه      

جـدي   طور بهمفهوم جغرافیا را با عدالت درهم آمیخت 
و  در راسـتاي نظـرات هـانري لوفـور، دیویـد      آغاز شد 

سرمایه  از اثر معروفهاروي عدالت را با خوانش مجدد 
ــد داد    ــینی پیونــ ــا شهرنشــ ــارکس بــ ــارل مــ کــ

)Philippopoulos-Mihalopoulos, 2010:203 .(  
 رفتـار  بیـانگر  فضـایی  یـا  محیطـی  عـدالت  درواقع

 بـه  توجـه  بـدون  مـردم،  همۀ دربرگیرندگی و منصفانه
  و اجـرا  توسـعه،  در درآمد، یا ملیت منشأ رنگ، قومیت،

 طبـق  فضـایی  عدالت  .است محیطی قواعد کارگیري به
 ایـن  بـه  است شده گرفته اجتماعی عدالت از که يا دهیا

 زنـدگی  کـه  هرجـایی  در نسـاکنا  بـا  باید که معناست
 ،و همکـاران  (روستایی رفتار شود برابر طور به ،کنند یم

ــه  ). 84: 1392 ــال چنانچ ــتح ــگ جه ــدالت از  يری ع
طبقات اجتماعی به سمت فضاي جغرافیایی سوق یابد، 

. برخـی بـر ایـن    ابـد ی یمـ مفهوم عدالت فضایی اهمیت 
کـه عـدالت فضـایی، دسترسـی مسـاوي بـه        اند دهیعق

تسهیالت عمومی اساسی در یک فاصـله معـین ماننـد    

 هـاي  فعالیـت دسترسی به مدرسه،امکانات بهداشتی یـا  
. ) 10: 1390،ذبیحـی  و رهنمـا (فرهنگی و غیره اسـت  

 بـه  تـر  یـی اجرا و يالبدکنگاه  با يشهر يزیر برنامه در
 ییفضا عیتوز بر اساسشتر یب یاجتماع عدالت موضوع،

 ییفضا عدالت رو نیا از. شود می فیتعر منابع و مردم
 به هک شود فیتعر و خدمات برابر منابع عیتوز تواند یم

 يزیـ چ چـه  یسک چه يبر مبنا تعادل يبرقرار مبحث
 ،پـور  داداش( دارد اشـاره  ،آورد مـی  دست به چگونه را

1390 :6.(   
سالم شـهري یکـی از    زیست محیطزیستن در یک 

کـه همـه    عـدالت فضـایی در شـهر اسـت     هاي شاخص
متعادل به فضـاهاي سـالم شـهري     صورت بهشهروندان 

ــدا   ــی پی ــیدسترس ــد م ــدالت   کنن ــر ع ــن منظ . از ای
جنـبش  . کنـد  مـی در شهر معنـی پیـدا    محیطی زیست

ــدالت  ــتع ــی زیس ــۀ محیط ــه ده ــا  1980 ب در آمریک
محـالت   سـوي  بهخطرناك  هاي پس آبکه  گردد برمی
 هـاي  آلـودگی شـده و ایـن باعـث    سرازیر  پوستان سیاه

ــهري    ــالت شـ ــطح محـ ــی در سـ ــیمحیطـ ــد مـ  شـ
)Kitchin,2009:535.(  برابـر   هـاي  فرصـت دسترسی به

سـالم شـهري    هـاي  محـیط شهروندان در  زندگیبراي 
در منـاطق   زیسـت  محـیط عـدالت   هـاي  جنبـه یکی از 
در مکتــب   .)Kitchin, 2009:537( باشــد مــیشــهري 
 بررسـی  قابـل ی دو رویکـرد غالـب   زیسـت  محـیط عدالت 

 مـؤثر . رویکرد سنتی که به بررسی علل و عوامـل  است
ــر رشــد  ــدالتیب ــا ع ــاي آســیبی و زیســت محــیط ن  ه

و در مقابل رویکرد نوین بـه   پرداخت یم محیطی زیست
ــدالت  ــه رابطــۀزیســت محــیطع ــین  ی ب ــانب ــا مک  يه

و  هـا  برنامـه جغرافیایی و موضوع سـالمتی و همچنـین   
 تأکیـد ی زیست محیطبراي تحقق عدالت  ها دستورالعمل

    ).Anguelovski, 2013:160-161() 2(شکل کند یم
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رویکرد سنتی به عدالت محیط زیستی رویکرد جدید به عدالت محیط زیستی

مکتب عدالت محیط زیستی

بار غیرمستقیم محیط 
زیست و قرار گرفتن در 

معرض آسیب هاي 
.زیست محیطی

علل و اثرات بی عدالتی 
محیطی بر سالمتی

ارتباط بین مکان و 
سالمت

تکامل برنامه ها و 
عدالت محیط چارچوب 

زیستی

ارتباط بین عدالت زیست 
محیطی مستلزم مطالبات و 

فرآیندهاي گسترده 

  
  زیستی دو رویکرد اصلی در مکتب عدالت محیط :2 شکل

  )Anguelovski,2013:160-161( :منبع
  

ویـژه در   يا مسـئله  محیطـی  زیست عدالتینا درواقع
نـژاد و   بر اسـاس که در آن محالت  استنواحی شهري 

 جملـه  ازی زیسـت  محیط يها خشونتو  شده تقسیمفقر 
اقتصادي، اجتمـاعی و سیاسـی در ایـن     يها تیمحروم

موضوعی که دانیـل و   .محالت به اوج خود رسیده است
فراموشـی  " عنـوان  بـه ) از آن 1969( 1پاتریک میانیـان 

اگرچه  .)Corburn, 2017:61( کنند یمیاد  "خیم خوش
 ی بـا زیست محیطعدالت  مسائلآمریکا  متحده ایاالتدر 

بسیار برجسته است، اما در کشورهاي  موضوعات نژادي
جهــان ســوم طبقــات اقتصــادي، اجتمــاعی و شــرایط  

ی در داخـل  زیسـت  محیط عدالتینامحیطی عامل اصلی 
  .باشد یم شهرها کالن
ــی روش ــژوهش:  شناس ــژوهشپ ــر پ ــوع  حاض از ن

تحلیلـی و   –یق از نوع توصـیفی  کاربردي و روش تحق
ایـن  همچنین در  اسنادي است؛ ها دادهگردآوري  شیوة

 يهـا  يتوانمنـد انـواع   تحقیق عالوه بر کاربرد گستردة
ــایی  ــهسیســتم اطالعــات جغرافی ــاي قابلیــت ازجمل  ه

ــزار نــرم نیــز جهــت محاســبات و  CommunityVIZ اف
استفاده شده اسـت.   فضایی يها شاخصتعیین اهمیت 
سـالمت   يهـا  شـاخص فضـایی   نـابرابري براي سنجش 

تهـران،   نـواحی شـهري  در سـطح  شهري  زیست محیط
اقتصادي و اجتماعی در  هاي ویژگیمربوط به  يها داده

                                                             
1. Patrick Moynihan 

مرکز  1390شهري از سرشماري سال  يها بلوكسطح 
مکـانی   يهـا  دادهشـده و سـپس   يآور جمـع آمار ایران 
 يبـردار  نقشـه سـازمان   25000 يهـا  نقشـه مربوطه از 

ــیط   ــور در مح ــاده ArcGISکش ــاز آم ــد و  يس گردی
سـنجش  مراحـل اصـلی    .شـد هر ناحیه تهیه  يها داده

در  زیسـت  محـیط سالمت  يها شاخصنابرابري فضایی 
  : استزیر  تهران به شیوة شهر کالننواحی شهري 

شاخصی که مقیاس جغرافیایی  هرگونه: سازيشاخص
. در اسـت داشته باشد داراي یـک نـوع توزیـع فضـایی     

مقیــاس کوچــک تقســیمات سیاســی داخــل شــهري  
کردن شکل واقعی توزیـع فضـایی ایـن نـوع      بینی پیش

ا ه دامنهو احتمال تحریف  مشکل خواهد بود ها شاخص
 ییاز حد باال تر پاییناز حد انتظار و  تر پایینبا توجه به 

تـابعی از   هـا  دامنـه مورد انتظار وجود دارد. توزیع بـین  
میزان ناهمگونی در یک واحد جغرافیایی خواهد بود. با 

شـخص، ایـن   عدم وجود یـک مـدل آمـاري م    توجه به
در و شـده  منطبق  2انسانی رویکرد را با شاخص توسعۀ

و  استانداردسـازي  يبـرا نیز  گرید هاي زمینهاز  ياریبس
 از ایـن شـاخص اسـتفاده شـده اسـت      ها شاخصادغام 

)Rothenberg et al., 2014: 825.(  
 از ارزش واقعی خود ها شاخص همۀ: استانداردسازي

 عدب بی) به یک مقیاس جمعیت، تعداد شاغلین(مانند 

                                                             
2. Humane Development Index (HDI) 
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بر  میفاصله از مقدار حداقل، تقستبدیل خواهند شد: 
   :دامنه

       :          1  رابطه
ــ I باشــد، استانداردشــدهشــاخص  Iاگــر  ددي ع

مربوط به یک شـاخص در یـک ناحیـه کوچـک اسـت،      
"Max(I) "    بیشترین ارزش براي ایـن شـاخص در ایـن

مقدار حداقلی اسـت کـه بـه     "min(I)". باشد میگروه 
و از مقـادیر عـددي    کنـد  مـی مقدار بسیار کمی تغییر 

حـداقل   Iدر مناطق کوچک که ( برد میصفر را از بین 
کوچـک، ، و   رییـ تغ نیـ بدون ا ياست، عدد  مقدار آن

UHI  خواهد شدصفر  .(  
 هـا  شاخصبعد از استانداردسازي،  :ها شاخصترکیب 

و در یـک   گیرنـد  میقرار  مورداستفادهدر یک مجموعه 
کــه ارزش پــایین  شــوند مــیسیســتم کدگــذاري وارد 

ي مقـادیر مطلـوب بایـد    مقادیر نـامطلوب و ارزش بـاال  
داراي یـک منطـق    هـا  شـاخص و همـه   یکدست شوند

 هـاي  شـیوه بـه   تواند می ها شاخصمشترك باشند. این 
اسـتفاده از   روش ترین سادهاما شوند،  دهیوزنمختلف 

 ایـ  ی، هندسـ یاست: حسـاب  ثاغورثیاز سه ابزار ف یکی
یـک  عنصـر در   کیـ کـه حـداقل    یهنگام  .کیهارمون

ــاوت از  ــه متف ــد مجموع ــر باش ــایر عناص ــ، مس  نیانگی
بـا توجـه بـه    .گیرد میقرار  گریدو طرف د نیب یهندس

را در  m استانداردشـده انسانی، شاخص شاخص توسعۀ 

 استفاده مورد میانگین هندسی 
 i استانداردشدهشاخص  퐼 که طوري به. است قرارگرفته

  .  باشد می
ممکن اسـت تعـداد زیـادي ناحیـه     : سنجش نابرابري

براي سنجش نابرابري انتخاب شوند. در این مـوارد، دو  
 هـردوي ، کـه  شـود  مـی نوع سنجش نابرابري پیشـنهاد  

در یـک ناحیـه کوچـک     퐼 هـا  شـاخص از توزیع  ها آن
. زمـانی کـه مـا واحـدهاي جغرافیـایی      کنند میتبعیت 

 روي بـر انـدازه شـاخص مربوطـه     بر اسـاس کوچک را 
 بنـدي  رتبـه و شـاخص سـالمت شـهري     مبدأفاصله از 

. (ایـن  آیـد  مـی بـه دسـت    3، منحنی به شکل کنیم می
 متحـده  ایاالتشهرستان  403 هاي داده اساسبر شکل 

ار ي بزرگـی بودنـد و چهـ   آمریکا که داراي نواحی شهر
که از پروژه قلب شهري سازمان بهداشت  عامل سالمت

شده است). ایـن شـکل    استنباط اند بودهجهانی دخیل 
مشخص انحراف شدید در دو قسمت ابتدایی  طور بهکه 

و بـاالتر از   10(کمتر از مقدار  دهد میو پایانی را نشان 
 مورداســتفاده در همــه نــواحی کــه    تقریبــاً –) 90

بدین شیوه خـود را نشـان داده اسـت. ایـن      قرارگرفته
و شیب بخش میانی متفاوت است، اما  ها دامنهشکل از 

یک ابزار بالقوه سـنجش نـابرابري    عنوان بهبا این وجود 
   .)Rothenberg et al., 2014: 825( کاربرد دارد

  
  UHIترکیب عمومی توزیع احتمالی شاخص  :3 شکل

  )Rothenberg et al,2014: 825( منبع:
  

 10میزان نابرابري (نرخ نابرابري). نسبت میـانگین  
درصـد کمتـر از    10نگین درصد بیشتر از توزیع به میـا 

نابرابري کامل بین بهترین و بدترین  دهندةتوزیع نشان
از نســبت میــانگین  بنــابراین اســت؛واحــد جغرافیــایی 

دو حـد   دهنـدة شتر از نسبت میانه به منظـور نشـان  بی
  .  شود میکمترین و بیشترین استفاده 

بــا اســتفاده از : متوســطه (دامنــه تقــارن) بیشــ
 80شـیب خـط را کـه شـامل      سـاده،  یخط ونیرگرس

. شیب میانه، یـک  گردد میاست محاسبه  ها دادهدرصد 
از نــاهمگونی در کــل گــروه را ارائــه  بینــی پــیشنــوع 

مهم با اختالف را گروه ناهمگن  ک. شیب تند یدهد می
 ،صــاف  بیدر مقابــل، شــ. دهــد مــینشــان  عیــدر توز

نشـان    هـا  داده يدر بخـش مرکـز  را  ینسب یکنواختی
  .دهد می

جهـت  : جغرافیـایی  هـاي  شـاخص امتیاز  محاسبۀ
ــبه ام ــازمحاس ــاخص تی ــاي ش ــاي  ه ــهجغرافی  ازجمل

ــرو، خطــوط   ــه ایســتگاه مت ــز BRTدسترســی ب ، مراک
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ورزشی و غیره و همچنین میـزان   هاي مجتمعدرمانی، 
صـنعتی و   هـاي  کارگـاه دوري از منابع آالینـده ماننـد   

 افـزار  نـرم در  1صنعتی از تحلیل سـازگاري  هاي مجتمع
CommunityVIZ  در محیطArcMap    اسـتفاده شـده

است که براي هر ناحیـه بـا توجـه بـه دوري و فاصـله      
 100تـا   1کـه بـین    کند مییک امتیاز لحاظ  اقلیدسی

به معنی  100از و به معنی کمترین امتی 1که  باشد می
، . سپس امتیازهاي محاسبه شـده است بیشترین امتیاز

غیرمکـانی در   هـاي  شـاخص بـا سـایر    استاندارد شده و
  .شود میمحاسبه  UHIمدل 

  
  در محدوده مورد مطالعه UHIفرآیند اجراي مدل   :4شکل 

  )1396(منبع: نگارندگان، 
  

توزیـع   ArcGISبا استفاده از  نهایت در: تصویرسازي
بـا   یکرنـگ سالمت شـهري بـا اسـتفاده از     هاي شاخص
. اگرچـه  شـود  مـی مختلف نمایش داده  هاي رنگطیف 

کمتـر   ومیـر  مـرگ متفـاوتی دارنـد (   نتـایج   ها شاخص
ــایند اســت)،    ــم ناخوش ــد ک ــوب اســت؛ درآم ــا امطل م

تـا   اسـت  شـده  ارائـه  ها شاخصبراي  هایی دستورالعمل
 مطلـــوب و نـــامطلوب همســـان باشـــند يهـــا ارزش

)WHO,2014:2(.   
 يهـا  شاخصبعد از محاسبه میزان : نقاط داغتحلیل 

بــه شــهري بــراي هــر ناحیــه،  زیســت محــیطسـالمت  
سـالمت شـهري    يها شاخصشناسایی الگوي حاکم بر 

کـه بـراي    شـود  یمتهران پرداخته  شهر کالندر سطح 
ایـن  . شـود  یمـ این کـار از تحلیـل نقـاط داغ اسـتفاده     

 يبنـد  خوشـه  یکه در چه مناطق دهد یمتحلیل نشان 

                                                             
1. Suitability analysis 

 يبصـر ابـزاري بـراي    یاست، بـه عبـارت   داده رخ یمکان
است. با اسـتفاده از   ها يبند خوشهوسعت و مدل  يساز

 ۀنقـاط داغ و سـرد کـل منطقـ     توان یم Gیآمار عموم
مطالعه را تفکیک کرد، نقاط داغ و سرد به تمرکزهـاي  

کـه در   کند یممعروف هستند. این تحلیل بیان  یمکان
بـاالتر   یمکان يبند خوشه باارزشعوارض  یچه موقعیت

ــا ــد یــک عارضــیــا پ ــاارزش ۀیین وجــود دارن ــاالتر  ب ب
آمـاري معنـادار    ازنظراست اما ممکن است  توجه جالب

نباشد، به این دلیل که یک نقطـه داغ معنـادار آمـاري    
باید عالوه بر داشتن ارزش باال، توسـط دیگـر عـوارض    

باال احاطه شده باشد، این امـر توسـط احتمـال     باارزش
. آمـار  شـود  مـی بـودن و انحـراف معیـار بیـان      یتصادف
 . . در این رابطهآید یم دست بهزیر  ۀاز رابط G یعموم

xj ارزش عارضه j باشد یم ،wij  بین عارضه یوزن مکان 

i و j است و n    تعداد کل عوارض است، میزان انحـراف
(محمـدیاري، تـوکلی و    باشـد  یمـ معیار برابر با میـزان  

  ).  78-77: 1395اقدري، 

:2رابطه   

:3رابطه           

      :4 رابطه
   

شـامل سـه   متغیرهـاي پـژوهش   : متغیرهاي پژوهش
محیطـی   -گروه اصـلی اقتصـادي، اجتمـاعی و فضـایی    

ــت ــه  اس ــدامک ــود داراي   هرک ــاي خ ــن متغیره از ای
همـراه بـا    5 شـکل کـه در   باشـند  می هایی زیرشاخص

اسـت.   شـده   دادهعنوان اختصاري هـر شـاخص نشـان    
متغیرهاي این پژوهش از مبانی نظري و منـابع علمـی   

 هـا  شـاخص از ایـن   هرکـدام استخراج گردیده است که 
  .  استسالمت شهري  دهندة بازتاب نوعی به
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تعداد  - مهاجران واردشده  - محصلین دوره عالى - باسوادان غیرمحصل عالى - تراکم جمعیت
تعداد فرزندان در حال حاضر زنده - فرزندان زنده بدنیا آورده

استحکام  - دسترسی به خطوط  اتوبوس تندرو - دسترسی به بیمارستان  - دسترسی به ایستگاه مترو
دسترسی به شبکه گازطبیعى براي پخت و پزو گرما و برق  - دسترسی به پارك و فضاي سبز - بنا

 –دسترسی به مراکز پلیس - دسترسی به حمام و توالت - دسترسی به شبکه آبرسانى - براي گرما 
دوري از کارگاه صنعتی، دسترسی به مراکز ورزشی  –دوري از مجتمع هاي صنعتی 

تعداد خانوار  - شاغالن در گروه کارگران  ساده  - شاغالن در گروه متخصصان - تعداد شاغالن
تعداد خانوارهاي داراي خودرو ، تعداد خانوارهاي داراي متورسیکلت  - داراي مالکیت مسکن 

اقتصادي

 -فضایی 
محیطی

اجتماعی

  
 

 هاي مربوط در این پژوهش  زیرشاخصهاي اصلی و  شاخص :5 شکل

 Dahlgren and Whitehead 1991, London Health Commission 2008, Hancock2002, Mahdi2016, Ministry of(: منبع

Health2009, Song2016 and WHO1999(  
 

  مطالعه مورد محدودة
واقـع  نواحی شـهري  این پژوهش  مورد مطالعۀ محدودة

 109کـه شـامل    اسـت تهران  شهر کالنقانونی  محدودةدر 
سرشماري رسمی مرکز آمار ایـران   بر اساس. باشد می ناحیه

 11251294 شهر تهـران  ، جمعیت کل نواحی1390در سال 
ــر  ــه  اســتنف ــمک ــت ک ــرین جمعی ــه  ت ــر و  25295ناحی نف

نفر جمعیت دارد. با توجه بـه   235408ناحیه  ترین پرجمعیت
ــران   ــهر ته ــایی ش ــتردگی جغرافی ــع)  590(گس کیلومترمرب

جغرافیایی زیادي بین نـواحی وجـود دارد کـه در     هاي تفاوت
زیـر موقعیـت    شـکل . در اسـت  بررسـی  قابـل ابعاد مختلـف  

  است.  شده  دادهجغرافیایی تهران و نواحی شهر تهران نشان 

  

 
  )1396نگارندگان،: (منبع محدوده موردمطالعه: 6 شکل

  
  پژوهش نتایج

 2جـدول  : اجتماعی سـالمت شـهري   هاي شاخص
 جمعیـت هـر ناحیـه    که بیشترین درصد دهد یمنشان 

ناحیـه   108نسبت به کل جمعیت شهر تهران در بـین  
درصـد و کمتـرین برابـر اسـت بـا       09/2شهري برابر با 

 باشـد  یمـ  38/0درصد که داراي انحراف معیاري  92/0

تعداد  ازنظربین نواحی تفاوت زیادي  دهد یمکه نشان 
وت بـین نـواحی   جمعیت وجـود نـدارد. بیشـترین تفـا    

 ایـ بـه دن تعـداد فرزنـدان زنـده    "مربوط به سه شاخص 
ــال  "، "آورده ــدان در ح ــداد فرزن ــده تع ــر زن و  "حاض

 09/6،  84/6ترتیب  است که به "ین دوره عالیمحصل"
و کمتـرین میـزان انحـراف معیـار      استدرصد  39/3و 
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عـالی اسـت کـه     دورة محصـل  ریغمربوط به باسوادان 
 ،در بـین نـواحی   دهد یمو این نشان  استدرصد 05/0

و از ایـن   وجود نـدارد  یچنان آنبین افراد باسواد تفاوت 
    نواحی شهري تهران وضعیتی برابري را دارند. ،نظر

 
  اجتماعی سالمت شهري تهران به جمعیت نواحی يها شاخصنسبت  :2جدول 

نیانگیم انحراف معیار  شاخص بیشترین کمترین 
38/0  92/0  22/0  09/2  ل کت یجمع 
05/0  2/0  12/0  37/0  یعال غیر محصلباسوادان  
39/3  75/8  25/3  69/22  ین دوره عالیمحصل 
06/2  78/4  04/2  8/17  به ناحیه واردشدهمهاجران  
84/6  7/73  79/59  17/96  آورده به دنیاداد فرزندان زنده تع 
09/6  09/69  31/57  99/88   حاضر زندهداد فرزندان در حال تع 

  )1396نگارندگان،(منبع: 
  

 UHIاجتمـاعی از مـدل    يها شاخصجهت ترکیب 
که براي هـر ناحیـه یـک امتیـاز محاسـبه       استفاده شد

و بـا   GISگردید. سپس بـا وارد کـردن آن در محـیط    
میـزان تفـاوت مکـانی    استفاده از ابزار شکستن طبیعی 

شاخص اجتماعی در   شده کسبامتیاز  بر اساسنواحی 
نشان داده شد. سپس جهـت شناسـایی    7شماره  شکل

 زیست محیطالگوي حاکم بر شاخص اجتماعی سالمت 
شهري تهران از تحلیل نقاط داغ استفاده شد که نشان 

ایـن شـاخص وضـعیت     ازنظـر نواحی مرکـزي   دهد یم
و در مقابل نواحی شمال غربی  هستندنامناسبی را دارا 

  و شمال شرقی تهران وضعیت بهتري دارند.  

  

      
  سالمت شهري اجتماعی فضایی شاخص الگوي  :8 شکل                 سالمت شهري اجتماعی توزیع فضایی شاخص:7 شکل      

  )1396نگارندگان،: (منبع                                    
  

جهـت   :اقتصـادي سـالمت شـهري    هـاي  شاخص
شـهري   اقتصادي سالمت يها شاخصسنجش نابرابري 

جـدول  بـا توجـه بـه    . از شش شاخص استفاده گردیـد 
 يبیشترین انحراف معیار مربوط بـه خانوارهـا   3شماره
 يخـودرو  داشـتن  در اختیـار  برحسـب  نکسا یمعمول

کـه در   دهـد  یمـ و این نشان  باشد یم 72/4که  کسب
ایـن شـاخص تفـاوت وجـود دارد و      ازنظـر بین نواحی 

  روه ـــالن در گـــکمترین انحراف معیار مربوط به شاغ

  
که نشان دهنـده  . است 02/1کارگران ساده که برابر با 

وجود کارگران ساده در همـه نـواحی کالنشـهر تهـران     
 يخانوارهـا "الزم به ذکر است کـه  دو شـاخص   است. 

ــول ــا یمعمـ ــبکسـ ــار ن برحسـ ــتن در اختیـ  داشـ
ن برحسـب  کسا یمعمول يخانوارها "و  "موتورسیکلت

هـم بـراي عامـل     "کسـب  يداشتن خـودرو  در اختیار
 .اقتصادي و هم براي عامل محیطی استفاده شده اسـت 
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ــ   ــار اقتصــادي و دارای ــل اقتصــادي ب ــه در عام آن  یک
شده و در عامل محیطی با لحاظ کردن امتیـاز  سنجیده

 کننـده  آلـوده عکس جهت سنجش میزان وجـود منبـع   
   شده است. بهره گرفته

  
  اقتصادي سالمت شهري تهران به جمعیت نواحی يها شاخصنسبت  :3 جدول

 شاخص بیشترین کمترین میانگین انحراف معیار

85/1  72/28  54/24  88/35  شتریب وساله  10شاغالن  
02/1  19/2  59/0  36/6  ارگران  سادهکشاغالن در گروه  
53/2  92/4  76/0  55/9  شاغالن در گروه متخصصان 
25/2  72/12  19/4  86/18  ن و بنایزم کیمل - ونت خانوارکخانوار برحسب نحوه محل س 
52/2  25/4  92/0  45/11  موتورسیکلتداشتن  در اختیارن برحسب  کسا یمعمول يخانوارها 
72/4  18/18  14/9  46/25  کسب يداشتن خودرو در اختیارن برحسب کسا یمعمول يخانوارها 

  )1396 نگارندگان،: (منبع
  

 UHIاقتصـادي از مـدل    يها شاخصجهت ترکیب 
استفاده شد، که براي هر ناحیـه یـک امتیـاز محاسـبه     

امتیـاز   بـر اسـاس  گردید. میزان تفاوت مکـانی نـواحی   
داده  نشـان  9 شـکل شاخص اقتصـادي در    شده کسب

نشان  این شاخصبراي تحلیل نقاط داغ  همچنین ؛شد
شاخص شاخص اقتصادي نیز همانند توزیع  که دهد یم

ایـن   ازنظـر اجتماعی سالمت شـهري، نـواحی مرکـزي    

شــاخص وضــعیت نامناســبی را دارا اســت و در مقابــل 
ال شـرقی تهـران وضـعیت    نواحی شمال غربـی و شـم  

همچنـین منـاطق شـمالی شـهر تهـران       بهتري دارند،
بـه شـاخص   ت وضعیت بهتري نسـب  این شاخص ازنظر

توان گفت کـه نـواحی دارا   بنابراین می اجتماعی دارند؛
  در شمال و شمال غرب متمرکز هستند.

  

    
سالمت شهرياقتصادي  فضایی شاخص الگوي :10 شکل                   سالمت شهرياقتصادي  توزیع فضایی شاخص  :9 شکل     

  )1396نگارندگان،: (منبع                                                              )1396نگارندگان،: (منبع                             
  

در : محیطی سالمت شـهري  -فضایی هاي شاخص
مربـوط بـه    غیـره مکـانی  مکـانی و   هـا  دادهاین مرحله 

مت شهري مورد بررسـی  محیطی سال -شاخص فضایی
رکـزي و  کـه نـواحی م   دهد یمنتایج نشان  قرار گرفت،

 امکانـات و خـدمات حمـل    پیرامون بافت قدیمی شـهر 
ـ نقل عمومی بهتـري نسـبت بـه سـایر نـواحی       و  ددارن

جملـه   تسهیالت مربوط بـه موضـوع سـالمت افـراد از    
شهري  هاي پاركو تفریحی  -بیمارستان، مراکز ورزشی

در مقابـل   باشـند  یمـ بیشتر در نواحی مرکزي متمرکز 
نواحی جنوبی داراي کمترین تسهیالت و مراکز مربوط 

و در مقابـل بیشـترین    باشـند  یمـ به سـالمت شـهري   
 کننـدة  آلـوده صنعتی که منابع  يها مجتمعو  هاکارگاه
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زیـر   شـکل . اند قرارگرفتهشهري هستند در این نواحی 
ــع پراکنــدگی   ــا شــاخصتوزی مکــانی ســالمت   يه

  .  دهد یمشهري تهران را نشان  زیست محیط

  

  
  سالمت شهري هاي مکانیتوزیع فضایی شاخص  :11 شکل

  )1396نگارندگان،: (منبع  
  

 -فضــایی هــاي شــاخص جهــت ســنجش یکپارچــۀ
 CommunityVIZ افـزار  نـرم شهري از  سالمت محیطی

یه امتیازي را محاسبه کرد استفاده شد که براي هر ناح
ــۀ  ــه جنب ــهیمقا ک ــع   يا س ــماره توزی ــکل ش دارد و ش

را در محیطـی سـالمت شـهري     -فضـایی   هاي شاخص
. الزم بـه ذکـر اسـت کـه     دهـد  یمـ نشـان   شهر تهران

دسترسـی بـه آب سـالم، دفـع      ازجملـه  ییهـا  شـاخص 

فاضالب و کیفیت بنا که ارزش عددي داشـتند نیـز در   
الگـوي فضـایی   شد.  قرارگرفته مورداستفادهاین تحلیل 

محیطی سـالمت شـهري تهـران     -فضایی  هاي شاخص
کـه نـواحی پیرامـون غربـی و شـرقی       دهـد  یمـ نشان 

وضعیت بهتـري دارنـد و در مقابـل     22منطقه  رازیغ به
  .  باشند یمسایر مناطق به یک شیوه 

  

    
  سالمت شهريفضایی  فضایی شاخص الگوي  :13 شکل                 سالمت شهريفضایی  توزیع فضایی شاخص :12 شکل  

 )1396نگارندگان،: (منبع                                                       )1396نگارندگان،: (منبع
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سـالمت   يهـا  شـاخص همـه  سنجش نـابرابري  
در ایـن مرحلـه بـا وارد کـردن     : شهري زیست محیط
 –اقتصــادي، اجتمــاعی و فضــایی  يهــا شــاخص همــۀ

سـت شـهري   یمحیطی میزان نابرابري سالمت محیط ز
 بـه صـورت یکپارچـه    تهـران  شـهر  کالندر بین نواحی 

نشـان   UHIنتـایج مـدل   مورد سـنجش واقـع گرفـت.    
در بـین   که میانگین شاخص سـالمت شـهري   دهد یم

و انحراف استاندارد  باشد یمدرصد  30/0برابر با  نواحی
 درصـد)  10(کمتـر از   است. درصد دهک پـایین  08/0

نـواحی را شـامل   درصـد   20/0شاخص سالمت شهري 
 39/0درصـد)   90ر از (بیشت و درصد دهک باال شود یم

 -4. در جــدول  اســت 29/0بــا  درصــد و میانــه برابــر 
  است.   شده  دادهنشان  HUIماري مدل آتحلیل  خالصۀ

  

  UHIخالصه تحلیل آماري مدل  : 4جدول 
 0,300 میانگین

 0,089 انحراف استاندارد
 0,038 کمینه

 0,202 درصد دهک پایین
 0,297 میانه

 0,398 درصد دهک باال
 0,562 بیشینه

  )1396(نگارندگان، منبع:
  

  
همچنین نتایج حاکی از آن است که میزان پراکنـدگی  

برابـر   UHIشاخص سالمتی بین نواحی شهري در مدل 
 نظــر ازرا  وجــود نــابرابري رقــم نو ایــاســت  17/3 بــا

نشـان   شهر تهرانبین نواحی در ی زیست محیطسالمت 
نشــان  14 شــمارة شــکلدر  کــههمچنــان دهــد،مــی
درصـد همـراه    18این نابرابري با شیب  است شده داده
  .  است

  
  UHI مدل هاي شاخص نابرابري و پراکندگی  :5جدول 
(نواحی داراي بیشترین امتیاز) شده انتخابنسبت   0,20 

 0,20 درصد دهک پایین
 0,39 درصد دهک باال

 0,14  درصد پایین 10در گروه  UHIمیانگین شاخص 
 0,45  درصد باال 10در گروه  UHIمیانگین شاخص 

 UHI  3,17میزان پراکندگی شاخص سالمت در مدل 
پراکندگی شاخص سالمت در مدل  نرختفاوت 

UHI 
0,30 

 0,18 میزان شیب
)1396منبع: (نگارندگان،

  

  
  ناحیه کالنشهر تهران 108در  UHIتوزیع شاخص   :14 شکل

)1396منبع: (نگارندگان،
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فضـایی و شناسـایی الگـوي     يهـا  لیـ تحل در ادامۀ
شـهري در   زیسـت  محـیط پراکندگی شاخص سـالمت  

 شـهر  کـالن که بـین نـواحی    دهد یمنشان  GISمحیط 
تهران تفاوت وجـود دارد و ایـن تفـاوت بـا موقعیـت و      

در کـه  . همچنـان کنـد  یممکان جغرافیایی ارتباط پیدا 
نـواحی مرکـزي شـهر     نشان داده شده اسـت  15 شکل
وضعیت خوبی ندارند و در مقابل نواحی شـمالی   تهران

الگـوي فضـایی   و شمال شـرق شـرایط بهتـري دارنـد.     
ــالمت   ــاخص س ــع ش ــیطتوزی ــت مح ــهري در  زیس ش

تهران کـه بـا اسـتفاده از تحلیـل نقـاط داغ       شهر کالن
کـه نـواحی شـهر     دهـد  یمـ است نشـان   شده شناسایی

شـهري بـه سـه     زیسـت  محیطسالمت  اساسبر تهران 
منـاطق   در: دسته اول: کـه  باشند می تقسیم قابلدسته 

دارند . دسته  مناسبیشرایط  اند شدهواقع  5و  3 ،2، 1
 22و  20 ،19، 16 ،15، 12 ،11دوم کـــه در منـــاطق 

دارنـد. و دسـته سـوم     نامناسبی راوضعت  اند شدهواقع 
  . دارندواحی هستند وضعیت متوسطی که سایر ن

  

   
           شهريمحیط زیست سالمت  فضایی شاخص الگوي :16 شکل         شهريمحیط زیست سالمت  توزیع فضایی شاخص  :15 شکل

  )1396منبع: (نگارندگان،                                                                      )1396(نگارندگان،:منبع                  
  

                                                                                             

  
هاي سالمت ماتریس همبستگی شاخص  :16 شکل

  )1396منبع: (نگارندگان، محیط زیست شهري
  
  
  

  
  
  

 هاي سالمت محیط زیست شهري: هبستگی شاخص6جدول 

–محیطی  اجتماعی اقتصادي   
 UHI فضایی

 اقتصاد
779/0 1 همبستگی ** 772/0 ** 812/0 ** 

000/0  ضریب اهمیت  000/0  000/0  

 108 108 108 108 تعداد

 اجتماعی
779/0 همبستگی ** 1 799/0 ** 676/0 ** 

000/0 ضریب اهمیت   000/0  000/0  

 108 108 108 108 تعداد

-محیطی  
 فضایی

772/0 همبستگی ** 799/0 ** 1 815/0 ** 

000/0 ضریب اهمیت  000/0   000/0  

 108 108 108 108 تعداد

UHI 
812/0 همبستگی ** 676/0 ** 815/0 ** 1 

000/0 ضریب اهمیت  000/0  000/0   
 108 108 108 108 تعداد
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دهد کـه  نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان می
فضـایی در   –هاي اقتصادي، اجتماعی، محیطی شاخص

شـهر تهـران بـا سـالمت محـیط شـهري       نواحی کـالن 
ــین    ــاداري ب ــن معن ــد و ای ــاداري دارن همبســتگی معن

ــایی ( –شـــاخص محیطـــی  ) و شـــاخص 815/0فضـ
بیشــتر از شــاخص  UHI) و 812/0اقتصــادي ســالمت (

دهـد کـه سـالمت    مـی  باشد. و این نشـان اجتماعی می
ی شهري تهران بیشتر تحـت تـاثیر   محیط زیستی نواح

هــاي وضــعیت اقتصــادي و محیطــی اســت و شــاخص
اجتماعی بـه نسـبت دو شـاخص دیگـر کمتـر در ایـن       

گذارد. در جـدول و شـکل زیـر میـزان      زمینه تاثیر می
هاي سالمت محیط زیسـت نـواحی    همبستگی شاخص

  شهر تهران نشان داده شده است.   کالن
  

  بحث
 اـشهرهـ  اصلی هاي ویژگی از یکی فضایی نابرابري

 یـــ فضای نـابرابري . است توسعه حال در کشورهاي در
ــهرها در ــه ش ــرات نتیج ــاعی، تغیی ــادي اجتم  و اقتص

آمـده   وجـود  به در طول تاریخ که است محیطی زیست
 نابرابري بحث در مختلف رویکردهاي و ها نظریه. است

 به توان می که است شده مطرح ها کالنشهر در فضایی
 اشـاره  توسعه پایـدار  و فضایی عدالت اجتماعی، عدالت

 بـراي  مسـاوي  شـرایط  با توجه به مبـانی نظـري،  . کرد
 اصـلی  اجـزاي  از یکی سالم شهري فضاهاي در زندگی
 محـیط  سـالمت  رویکـرد . اسـت  شـهري  پایـدار  توسعه
 بـراي  شـهري  زنـدگی  هايجنبه تمام به شهري زیست
 کالنشـهر  .کند می اشاره شهرها زندگی شرایط ارزیابی
 داراي ي جهـان آلـوده  شـهر  ده از یکی عنوان به تهران

 سـطح  در. اسـت  رفاهی و اقتصادي سالمتی، مشکالت
 موقعیـت  داراي تهـران  شـهري  منـاطق  نواحی شهري،

 در نـواحی واقـع  . نیسـتند  شـهري  زندگی براي مساوي
سـالمت   هـاي  شـاخص  لحـاظ  از غربی شمال و شمال

نـواحی   به آنها نزدیکی به توجه با شهري محیط زیست
خوش آب و هوا وضـعیت بهتـري    طبیعت کوهستانی و

 از شـهر  جنـوب  و مرکز در مناطق اما در مقابل،. دارند
 غیر مناطق  فرودگاه، صنعتی، مناطق به نزدیکی لحاظ

 سـالم  زنـدگی  شرایط از محیطی هاي آلودگی و رسمی

 منـاطق  بـین  فضـاي  نـابرابري  علـت . نیستند برخوردار
 فقـدان  بلکـه  نیسـت،  واحـد  بعد یک به محدود شهري
ز مراکـ  بـه  دسترسـی  اشـتغال،  براي نابرابر هاي فرصت

 نقـل  و حمـل  خـدمات  بـه  دسترسی و شهري بهداشت
 شـهري  منطقـه  در طبیعـی  شـرایط  و محیطـی  زیست
ــابرابري شــده اســت ایــن باعــث تهــران  همبســتگی. ن
 شـهري در شـهر تهـران    محیطـی  زیست هاي شاخص
 عملکردي در موضوع نابرابري و ساختاري علل نشان از
برابـري   بـه  یکپارچـه  رویکرد یک بنابراین. دارد فضایی

گرایی رویکرد تقلیل مانع سالمت محیط زیست شهري،
ما نسبت بـه بحـث سـالمت محـیط زیسـت کالنشـهر       

  .شود می تهران
 
  يریگ جهینت

 تحقـق  بـه  توانـد  یمـ  آنچـه  يشهر يزیر برنامه در
 بـه  توجـه  د،یـ نما کمـ ک يشهر عدالت شتریب يریپذ 

و عـــدالت  ییعـــدالت اجتمـــاعی، عـــدالت فضـــا   
 زکـ تمر هکـ  اسـت  هـا  يزیـ ر برنامـه  در محیطـی  زیست

اجتمــاعی، خــدمات شــهري و خــدمات     خــدمات
 عیـ توز مختلـف  منـاطق  در عادالنـه  را محیطـی  زیست

اقتصادي، اجتمـاعی و   يها شاخصارتباط بین  .ندینما
در  زیسـت  محـیط با وضعیت سالمت  محیطی - فضایی

. شـود  یمـ دیـده   وضـوح  بهمطالعات اندیشمندان غربی 
ــدالت   ــدالت اجتمــاعی، عــدالت فضــایی و ع امــروزه ع

کـه در جوامـع و    انـد  یاصـل سه مفهـوم   محیطی زیست
 وسـته یپ هـم  بـه شـهري در یـک چـارچوب     يها طیمح

. بـا افـزایش مسـائل و مشـکالت     باشـد  یم مطالعه قابل
 الخصـوص  یعلـ شـهري   يهـا  طیمحـ ی در زیست محیط
ــور مشــکالت مــدیریتی  شــهرها کــالن ــه ازو ظه  جمل
فضایی و همچنین تغییـر کـاربري اراضـی     يها ينابرابر

شــهري بــه  زیســت محــیطدر شـهرها، بحــث ســالمت  
هري مبـدل گشـته   شـ  يزیـ ر برنامـه موضوع مهمی در 

دو مفهــوم عــدالت فضــایی و  اســت. در ایــن پــژوهش 
تهران  شهر کالننواحی شهري در  زیست محیطسالمت 

 دهـد  یمـ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان 
سـالمت   يهـا  شاخص ازنظر تهران شهر کالننواحی که 

قرار ندارنـد   يا عادالنهشهري در وضعیت  زیست محیط
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به یـک انـدازه از خـدمات سـالمت و      نواحین و ساکنا
 ناعـدالتی فضاهاي شهري سالم برخوردار نیستند و یک 

همچنین تغییـر کـاربري    ؛شود یمدیده  نواحیدر بین 
شـهر در نـواحی    فرسـودة  يهـا  بافـت افزایش اراضی و 

نـابرابري و   مرکزي و عدم نوسازي این قسمت از شـهر 
افـزایش داده اسـت. بیشـتر     شهر تهـران در را  عدالتینا

 سـالم  زیسـت  محیطاز  تهران شهر کالنمرکزي  نواحی
ــن محــالت و ســاکنا ندیســتنبرخــوردار  کمتــر از ن ای

. باشــند یمــســالم برخــوردار  زیســت محــیط خــدمات
 يهــا شــاخصبــین  دهــد یمــهمچنــین نتــایج نشــان 

یی یـــک فضـــا –اقتصـــادي، اجتمـــاعی و محیطـــی 
 صـورت  بـه این عوامل  همبستگی وجود دارد و مجموعۀ

شـهري   زیست محیطنابرابري فضایی سالمت  ،یکپارچه

  تهـران را سـبب شـده اسـت،     شهر کالندر بین نواحی 
از عوامـل   ايمجموعه کهبنابراین براي حل این مشکل 

ــه ــواحی شــهري   طــور ب ــابرابري ن  ازنظــرپیچیــده در ن
 هـاي شهري نقش دارنـد، نیازمنـد راهبرد   زیست محیط

و اتخـــاذ  يشـــهر کـــالنکـــالن در ســـطح منطقـــه 
 ازجملـه . اسـت شهري  يها طیمح کارآ در يها استیس

 ونقـل  حمـل به افزایش امکانـات   توان میاین راهبردها 
فضـاهاي سـبز شـهري، توزیـع مجـدد       عمومی، توسعۀ

امکانات و خـدمات سـالمت در سـطح شـهر، نوسـازي      
در نواحی  رو ادهیپفرسوده، افزایش مسیرهاي  يها بافت

ــارکت    ــزایش مش ــاري و اف ــرخ بیک ــاهش ن ــهري، ک ش
  اشاره کرد.  منطقه کالنشهري تهراناقتصادي در سطح 
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