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Abstract: The benefit model of local government says that individuals would be responsible for the cost of producing and
procuring of public services, if they benefit from government services. while one of the failures in the financial and revenue
system of the municipalities is that there are many services in cities which is not equally accessible to everyone and its
distribution in different areas of the municipality is not the same. therefore, the main purpose of the paper is to determine the
eligibility of tax due to the quality of access to services. This research based on the purpose is an applied research, and it
essentially is an descriptive-analytic research and it is based on documentary studies, library and field studies. It has been
widely used various types of GIS capabilities such as Spatial Analysis Tools and spatial statistical tests included Nearest
Neighboring distance and Moran I index. Two types of relative and functional weight have been used in order to weigh the
indicators and to evaluate the layers. Finally, the combined model of human development index HDI is used to interpret its
results in order to use the scientific results of ZONAL analyzes. The results of two spatial statistics tests, the Nearest
Neighboring distance and spatial dependency test of Moran I showed the spatial distribution pattern of public services has
been clustered and heterogeneous in the city as well as the results of the surveys showed the quality of access of 75.5% of
the city's total area of Tabriz city is in poor conditions and completely deprived and it means that space justice does not exist
in the utilization of public services. with regards to levels of access for the fair financing of public services It is suggested
that levels of privilege pay more taxes than deprived levels because they spend less time and money on access to services.
Key Words: Public services financing, Access to public services, Tabriz city, Spatial justice.
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ایدن

 بایدد هدزینﮥ تولیدد و تددار،روش منافع تأمین عوارض شهرداری به دست دولت محلی گویای این است که افراد درصورت بهره مندى از خددمات دولدت محلدی

 خددمات فراواندی وجدود دارد کده بده طدور،خدمات را برعهده گیرند؛ در حالی که یکی از اشکال های وارد بر نظام مالی و درآمدی شهرداری ها این است که در شهرها
اصدلی مقالده تعیدین اسدتحقا پرداخدت عدوارض شدهرداری

یکسان دردسترس همه قرار نمیگیرد و توزیع آن در مناطق مختلف شهرداری یکسان نیست؛ بنابراین هدد

در گدروه پدژوهشهدای کداربردی قدرار مدیگیدرد و ماهیدت توصدیفیتحلیلدی دارد و بدر انجدام

 این پژوهش براسداس هدد.باتوجه به کیفیت دسترسی به خدمات است

 ازجملده، در ایدن پدژوهش بدهطدور گسدترده از اندوا توانمنددیهدای سیسدت اطالعدات جغرافیدایی.مطالعههای اسنادی و کتابخانهای و بررسدیهدای میددانی مبتندی اسدت
. اسدتفاده شدده اسدت،تدرین همسدایه و خودهمبسدتگی فضدایی مدوران

 شدامل آزمدونهدای میدانگین نزدید،جعبهابزار تحلیلهای فضایی و از آزمونهای آمداره فضدایی

 بدهمنظدور اسدتفاده از نتدای علمدی،بهمنظور وزن دهی به شاخصهدا و بدرای ارزشگدذاری الیدههدا از دو ندو وزن نسدبی و عملکدردی اسدتفاده شدده اسدت و درنهایدت
تدرین فاصدله

 نتدای دو آزمدون آمدار فضدایی و نزدید. اسدتفاده شدده اسدتHDI  از روش شداخص ترکیبدی تدوسعﮥ انسدانی، در تفسدیر نتدای آنZONAL تحلیل هدای

همسایگی و آزمون خودهمبستگی فضایی موران نشان داد الگوی پراکنش فضایی خدمات عمومی به صورت خوشه ای و ناهمگون در سدط شدهر بدوده اسدت؛ همچندین
 مسداحت شدهر تبریدز بده خددمات عمدومی در وضدعیت محدروم و بده طورکامدل محدروم قدرار دارد و ایدن یعندی در%75.5 نتیجﮥ بررسی ها نشان می دهد کیفیت دسترسی
 پیشدنهاد مدی شدود سدطوح برخدوردار در، باتوجه به سطوح دسترسی برای تأمین مالی عادالنﮥ خدمات عمومی. عدالت فضایی برقرار نیست،بهره مندی از خدمات عمومی
.جابهجایی و دسترسی به خدمات میکنند

برابر سطوح محروم مالیات بیشتری بپردازند؛ زیرا آنها زمان و هزینﮥ کمتری صر

. عوارض شهرداری، عدالت فضایی، شهر تبریز، دسترسی به خدمات عمومی:واژههای کلیدی
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مقدمه
شهرداری در حک سدازمان یدا حکومدت محلدی ،در

تأمین هزینه های شهرداری می دانندد .مالیدات محلدی کده

قدانون خودکفدایی مدالی

در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته است ،مالیداتی

شهرداری ها در سال  ،1362مسئولیت اجدرای بسدیاری از

است که مقام محلی نرخ یا پایﮥ آن را مشخص مدی کندد

برنامه ها و طدرح هدا ی شدهری را برعهدده دارد .در بیشدتر

و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خدا

خدود نگده

کشورهای توسعه یافته ،شهرداری ها در جایگداه یکدی از

میدارد (زنگنه و حسینی .)92 :1392 ،به عبدارت دیگدر،

انوا دولت های محلی ،در ادارﮤ شهرها و عرضﮥ کاالهدا

مالیات نوعی پرداختدی اسدت کده افدراد جامعده در قبدال

و خدمات عمومی محلی نقش مه و برجسته ای برعهده

استفاده از امکانات و خدمات عمومی به دولت می دهند

دارنددد .درواقددع ،شددهرداری متددولی اصددلی ادارﮤ امددور

(تیلددور .)118 :1998 4 ،ایددن مالیددات محلددی بددرای تددأمین

خدددماتی ،عمرانددی و نوسددازی شددهری اسددت کدده منددافع

مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مواقع

حاصددل از آن نصددی سدداکنان قلمددرو جغرافیددایی ایددن

زیددر مددیپردازنددد .1 :در مددواقعی کدده عددرضﮥ خدددمات

دولتها میشود .موضوعی که السون  1به آن هد خدوانی

شهرداری بدا آثدار خدارجی مثبدت درخدور توجده همدراه

کامل جغرافیایی میگوید (زنوز.)6 :1388 ،

است؛  .2در مدواقعی کده خددمات عرضده شدده ازسدوی

کشور مدا نیدز پد

از تصدوی

بنددابراین شددهرداری در قبددال ایفددای وظددایف قددانونی

شددهرداری بددهاصددطالح بددهصددورت کدداالی ارزشددمندی

خددود ،بددهعلددت وابسددتگینداشددتن بدده دولددت و بددودجﮥ

است؛ اما شدهروندان بده علدت کوتدهبیندی آن را کمتدر از

عمومی ،از راه های مختلف و بر پایﮥ قدانون ،عوایددی را

واقع ارزش گذاری می کنند  .3در مدواقعی کده خددمات

امددور مدددنظر مددیرسدداند

شهرداری بده صدورت کداالی عمدومی اسدت و دریافدت

(اکبری و توسلی .)48 :1387 ،همچنین شدهرداری بدرای

بهای آن از شهروندان امکان پذیر نیسدت؛  .4در مدواقعی

جبران هزینه های خود ،به منابع درآمدهایی متکدی اسدت

که برخی از شهروندان توان مالی پرداخت بهای کاالهدا

که به طور عمده به صورت مالیات از شهروندان دریافدت

و خدددمات شددهری عرضددهشدددﮤ شددهرداری را ندارنددد

می کند .شهرداری ها باید بیشتر به مالیات هایی اتکا کنند

(کارا.)11 :1988 5 ،

کسد مددیکنددد و بدده مصددر

کده بدا سددود حاصدل از کاالهدای عمددومی محلدی پیونددد
داشته باشدد کده نصدی سداکنان مدی شدود؛ از آن جملده

بیان مسئله

مالیات بر مستغالت و دریافت بهدای خددمات شدهری را

اقتصاد مالیات محلی یکدی از معیارهدای علمدی مناسد

باید نام برد .براساس الگوی تیبو 2 ،ایدن مالیدات هدا مانندد

برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شدهرداری هاسدت

قیمددتهددایی قلمددداد مددیشددوند کدده خانوارهددا در برابددر

که بدرای تدأمین مدالی یارانده هدایی بده کدار مدی رود کده

3

شهرداری ها در زمینﮥ خددمات عمدوم ،،خددمات دارای

مصر

کاالهای عمدومی محلدی مدی پردازندد (فیشدل،

پیامدهای بیرون ،مثبت و خدمات ارزشمند مدی پردازندد.

.)55 :2001
صاح نظران مسائل اقتصادی مالیات را بهترین منبدع

الگوی منافع تأمین مالی به دست دولدت محلدی گویدای
این است که افدراد ،در صدورت بهدره منددى از خددمات

1. Elson
2. Tiebout
3. Fischel

4. Taylor
5. Kara
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این خدمات را

این تفسدیر از عددالت برمبندای اگدوی تیپدو (،)1956

برعهده گیرند .پرداخت های مستقی بهدای خددمات ،در

در ارتباط با ساختار حکومت های محلدی و شدیوﮤ تأمدین

چددارچوب سددازوکار بددازار و بددهصددورت مبادلدده میددان

مددالی خدددمات عمددومی ،اسددت .موضددوعی کدده نشددان

خریدار و فروشنده انجام می شدود؛ امدا دربدارﮤ خددماتی

مدددیدهدددد توزیدددع عدددادالنﮥ مالیدددات و مخددددار در

که به صورت گروهی تأمین مالی مدی شدوند ،الزم اسدت

حکومت های محلی منطقه بندی شده بدا تعدداد چشدمگیر

ناحیﮥ بهینه ای تعریف شود که در آن ،حدوزﮤ جغرافیدایی

واحدهای کوچ

حاصل شدنی است .این منطقده بنددی

پوشش خدمات با تعهدات مالیاتی شهروندان ه پوشان،

یا تکهتکهشدن شهر به خانوارها اجدازه مدیدهدد در بدین

داشته باشند (زنوز.)12 :1388 ،

تندوعی از ترکید پرداخدت مالیدات و ارائﮥ خددمات بدده

این در حالی است که یکدی از اشدکالهدای وارد بدر
نظدام مدالی و درآمددی شدهرداریهدا ایدن اسدت کدده در

انتخاب محل زندگی خدود اقددام کنندد (بدوین ،پداول و
2

اشورث.)24 :2010 ،

شهرها خدمات فراوانی وجود دارد کده بده طدور یکسدان

ایددن شددکل از عدددالت بددده جنبددههددای فضدددایی و

در دسترس همه قدرار نمدی گیدرد و توزیدع آن در منداطق

جغرافیدایی عددالت نظدر دارد و نقطدده تالقدی عددالت بددا

مختلف شدهرداری یکسدان نیسدت .وصدول سدرانﮥ بهدای

فضا ،عدالت فضدایی را بده وجدود مدی آورد کده در پدی

این گونه خدمات توجیده منطقدی نددارد (قدادری:1385 ،

توزیع عدادالنﮥ مندابع و فرصدتهدای بداارزش در فضدای
3

 .)34نکتﮥ دیگر این است کده بده تناسد بهدره منددى از

جامعدده اسددت (سددوجا .)4 :2008 ،بددا شناسددایی الگددوی

خدمات شهری ،تعهد پرداخت مالیات تغییدر نمدی کندد؛

فضددایی بددیعدددالتی در سددط شددهر ،پددی مددیبددری

از ایددن رو چنددین نتیجددهگیددری مددیشددود کدده برخددی از

بددیعدددالتیهددا بیشددتر در کدددام بخددش فضدداهای شددهری

گروهها در محدودﮤ فعالیت شهرداریها ،حکومدتهدای

تمرکدز یافتدده اسددت .بددا ایدن روش ،مدددیریت شددهری بددا

خدود را

عمددل آگاهاندده در توزیددع فضددایی خدددمات عمددومی و

از خدددماتی افددزایش دهنددد کدده بدده سددود آنهاسددت .ایددن

منافع اجتماعی ،نابرابری های فضایی را کاهش مدی دهدد

گددروههددا بددهخددوبی مددیداننددد تددأمین مددالی عددرضﮥ ایددن

و کیفیددت زندددگی را ارتقددا مددیدهددد و تددوسعﮥ پایدددار

محلی به طور اع  ،انگیزه پیدا می کنندد مصدر

خدددمات از راه افددزایش مالیدداتهددایی انجددام خواهددد
گرفت کده جدامعﮥ شدهری عهدده دار پرداخدت آنهاسدت
(زنوز.)15 :1388 ،

4

شهری را تضمین میکند (مارتنیز.)31 :2005 ،
بددهطددوری کدده غفلددت از ایددن اهدددا

انسددانی و

اجتمدداعی در طددرحهددای تددوسعﮥ شددهری ،شددهرها را بددا

این در حالی اسدت کده یکدی از شدش اصدول کلدی

چدددددرخﮥ ندددددامطلوبی از نداشدددددتن تعدددددادلهدددددای

منابع درآمدی دولت های محلدی عددالت اسدت و یکدی

اجتمدداعیاقتصددادی روبددهرو مددیکنددد و چددالشهددای

از زیر شداخص هدای آن بده عددالت برمبندای اسدتفاده از

بیسابقهای مانندد بدیعددالتی فضدایی و بده خطدر افتدادن

کاالهای عمومی محلی ،یعنی پرداخت باتوجه بده میدزان

سددالمت اجتمدداعی شددهری را سددب مددیشددود (بهددروان،

بهره منددی از کاالهدای عمدومی ،اشداره مدی کندد (دفتدر

 .)4 :1386بنابراین هدد

اصدلی مقالده تعیدین اسدتحقا

اسکان بشر ملل متحد.)20 :2009 1 ،

1. UN-HABITAT

2. Boyne, Powell & Ashworth
3. Soija
4. Martnez
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پرداخت عوارض شهرداری باتوجه به کیفیدت دسترسدی
به خدمات عمومی است تا مشخص شود کددام ید

جدول  -1معیارهایی با نام خدمات عموم ی با
مقیاس عملکرد منطقها ی

از

کاربریها

سددطوح شددهر مسددتحق پرداخددت عددوارض بیشددتریانددد.
هددد

نخسددت مقالدده نیددز تعیددین حریمددی در اطددرا

زیر مجموعه کاربریها
دبیرستان

آموزشی

خدددمات عمددومی اسددت کدده بددهترتی د  ،عددالیتددرین تددا
نددازلتددرین کیفیددت دسترسددی بدده خدددمات عمددومی را

خدمات درمانی

راهنمایی
درمانگاه شبانه روز ی
مرکز بهداشت

مشددخص کنددد .بددرای ایددن منظددور الزم اسددت نخسددت
کاربری هایی با نام خدمات عمدومی شناسدایی شدود کده

فرهنگی

امروزه در برنامه ریدزی و مددیریت شدهری مطدرح شدده
اسددت؛ سددپ

-

استخردار

فضایی ،ازجمله آزمون خودهمبستگی فضدایی مدوران و
خدمات شهری و چگونگی دسترسدی بده آنهدا در قالد

-

اماکن ورزشی

مبتنی بر سیست اطالعات جغرافیایی و روش هدای تحلیدل
آزمون نزدی

سینما

پارکینگ

بددا تحلیددل فضددایی نظریددههددای دسترسددی

ترین همسایه ،به بررسدی تمرکدز فضدایی

کتابخانه

فضای سبز وسیع

-

ایستگاه آتشنشانی

-

منبع( :شیعه 172 :1380؛ کیانی و کاظمی7 :1394 ،؛ رهنما و ذبیحی،

روش یکپارچه دسترسی توجه شود .درنهایدت نیدز نحدوﮤ

13 :1390؛ تسو ،هانگ و چانگ،

توزیدددع خددددمات و رابطﮥ میدددزان دسترسدددی بدددا میدددزان

.)428

( Hung, & Chang

:2005 )Tsou,

اسددتحقا بددرای پرداخددت عددوارض شددهرداری سددنجیده

کدالنشددهر تبریدز ،همچددون بیشدتر شددهرهای بددزر

شدود کدده درواقددع بددهنددوعی عدددالت فضددایی در شددهر را

کشور ،از نظر بهره مندی از خدمات عمومی شهری بستر

انعکاس میدهد .این خددمات شدامل مجمدو نیدازهدای

ندابرابری فضدایی اسدت؛ بندابراین در ایدن پدژوهش شدهر

و اقتصددادی و اجتمدداعی در برنامددهریددزی

تبریددز از منظددر میددزان دسترسددی بدده خدددمات عمددومی و

بیولوژیدد

شدهری اسدت (پورمحمددی .)23 :1386 ،نحدوﮤ اسددتقرار
امدداکن مسددکونی و عناصددر وابسددته بدده آنهددا یکددی از
روش هایی اسدت کده در جدایگزینی تأسیسدات مختلدف

الگوی توزیع آن بررسی میشود.
برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجدود دارد،
این سه دیدگاه عبارت است از:

شهری معمول است و بایدد بدا سلسدله مراتبدی منطقدی در

 .1نظریﮥ قددرت پرداخدت؛ براسداس ایدن نظریده هدر

شهر گسترده شوند .این اسدتقرار و هد جدواری در کندار

شددهروندی کدده قدددرت و توانددایی بیشددتری در پرداخددت

ه  ،لزوم ایجاد سلسه نیازهای شهری را مطرح مدی کندد.

انوا مالیات داشته باشد بایدد مالیدات بیشدتری پرداخدت

نیازهای مختلف اهدالی در سدط شدهر و ناحیده و محلده

کند.

متفدات اسدت (شدیعه .)170 :1380 ،آنچده در ایدن مقالدده

 .2نظریﮥ نفع حاصل از خدمات؛ براساس ایدن نظریده

مدددنظر اسددت خدددمات و تسددهیالت ش دهری در مقیدداس

پرداخت انوا مالیات با منافع حاصل از خددمات دولدت

منطقه است که این خدمات عبارت است از:

متناسدد

اسددت .مشددکلی کدده ایددن روش دارد نداشددتن

اندازه گیری درست و صحی اسدتفادﮤ افدراد از خددمات

87

تحلیل فضایی دسترسی به خدمات عمومی شهری با تأکید بر مدیریت عوارض شهرداری

همچددون کیددورتی  ،1989 5حدداتمینددژاد و واحدددیان و

است.
 .3نظریﮥ عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی؛
براساس این نظریه ،قدرت مالیات بندی بر توزیدع مجددد
درآمد از طبقههای ضعیفتر به طبقههای غنیتر اجتمدا

پرنددون  1393و نیددز تیربنددد و اذانددی  1389در ایددن زمیندده
صورت گرفته است.
در ایددن میددان ،یغفددوری و قاسددمی و قاسددمی ،1396

مبتنی است و به طور تقریبی ،تمدام بدار مالیداتی بدر دوش

تددابعی ،موحددد ،تددوالیی و کمددانرودی  ،1395کیددانی و

طبقه های ثروتمند جامعه تحمیل می شود (قربانی:1389 ،

کاظمی  ،1394رهنمدا و ذبیحدی  ،1390تسدو ،هوندگ و

.)39

چانگ  2005 6در مطالعه های خود دسترسی یکپارجه بده
خدمات عمومی را بررسی کردهاند.

مروری بر پیﺸینﮥ پژوهش

گروه د یگری از پژوهشگران نیدز بده چدالش عمددﮤ

با بررسی پژوهشهدای انجدامشدده در زمینﮥ موضدو

عادالنه بودن تأمین مالی عمومی توجه کرده اند؛ ازجملده

بحث ،باید گفدت موضدو عددالت جغرافیدایی و تأمدین

پژوهشددگرانی همچدددون کلمنددت  )1963( 7و بدددنندددت

مدددالی عمدددومی نقطﮥ اتصدددال سیاسدددت و جغرافیدددا و

( )1980و تامپسددون  )1989( 9در ایددن بدداره هزینددههددا و

سیاسددتهددای اجتمدداعی اسددت کدده بُعددد سیاسددی آن را

مخار محلی با میدزان عدوارض پرداختدی را بده صدورت

السوئل  )1958( 1بدا «چده کسدی چده چیدزی را دریافدت

بسته ای کامل ،نه مطالعده جداگانده ،بررسدی کدرده و در

می کند» تعریف میکند ،این در حالی اسدت کده پداول،

پی پاسخ به این پرسش بودهاند که چه کسی چده چیدزی

و اسمیت  )1977( 2بدر بُعدد جغرافیدایی آن تأکیدد

را در کجا دریافت می کند و چه کسی چه چیدزی را در

ناک

می کنند و پرسش خود را اینگونه طدرح مدی کنندد «چده

8

کجا میپرازد.

کسی چه چیزی را در کجا دریافت می کندد» و بداالخره

مقددالﮥ حاضددر نیددز دسترسددی یکپارچدده بدده خدددمات

هاروی  )1973 ( 3و تیتز  )1968( 4بر ابعاد فضایی عدالت

عمددومی را در ارتبدداط بدددا میددزان اسددتحقا پرداخدددت

تأکید مدی کنندد و معتقدندد تأمدین خددمات عمدومی بده

عوارض شهرداری مطالعه می کند .همین امر وجه تمدایز

توزیع مجددد درآمدد واقعدی یدا کلدی منجدر مدی شدود و

پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین است.

کیفیت زندگی را بهبود میبخشد.
درکل ،بررسی منابع نشان مدیدهدد در زمینﮥ عددالت

روش پژوهش

فضایی چند گروه مطالعه های جغرافیایی وجود دارد که

در دستهبنددی روشهدای پدژوهش براسداس هدد ،

گددروه نخسددت ،عدددالت در شددهر را بددا توزیددع فضددایی

این مقاله در گروه پژوهش های کاربردی قرار مدیگیدرد

عادالنﮥ امکاندات و مندابع بدین منداطق مختلدف شدهری و

و از نظر ماهیت ،توصیفی تحلیلی محسوب میشدود و بدر

می دانند و نتیجده گیدری

انجام مطالعده هدای اسدنادی ،کتابخاندهای و بررسدیهدای

می کنند توزیع ندابرابر اسدت .مطالعدههدای پژوهشدگرانی

میدانی مبتنی است .به طدور گسدترده ،در ایدن بررسدی از

1. Lasswell
2. Paul, Knox & Smith
3. Harvey
4. Teitz

5. Curtis
6. Tsou, Hung, & Chang
7. Clement
8. Bennett
9. Thompson

دستیابی برابر شهروندان متراد

دوره  ،2شماره  ،2توالی  ،3سال 1396

88

انوا توانمندی های سیست اطالعات جغرافیدایی از قیبدل

نیمدهبرخدوردار و اگددر بدزر تددر از  0.8باشدد در سددط

جعبهابزار تحلیلهای فضایی مانند دسدتور Euclidean

برخوردار خواهد بود.

1

 Distanceبرای تعیین حری کاربریها ،وزندهدی (وزن
عملکردی) به شعا دسترسی ها بدا دسدتور ،Reclassify

آمار فضایی

ترکی نقشه هدا  2و از ابزارهدای آمداره فضدایی  3ازجملده

آمددار فضددایی انددوا گوندداگونی دارد کدده در ایددن

تدددرین همسدددایه  4و

تدرین همسدایه و

آزمدددونهدددای میدددانگین نزدیددد

خودهمبستگی فضایی موران  5استفاده شده است.

پژوهش از آزمون های میانگین نزدید

خودهمبستگی فضایی استفاده شده اسدت کده در ادامده،

بهمنظور وزندهی به شاخصهدا بدرای ارزشگدذاری
الیهها ،از دو ندو وزن اسدتفاده شدده اسدت :وزن نسدبی

به طور خالصه به نحوﮤ محاسبﮥ آنها اشاره میشود:
خودهمبستگی فضایی موران

n

شاخص ها که نشداندهنددﮤ اهمیدت نسدبی آنهدا در برابدر

n

𝑠0 = ∑ ∑ wi,j → I

یکدیگر است و با پرسشنامه  Ahpطی پرسشگری از 20

j=1

نفدر از متخصصدان حیطﮥ برنامدهریددزی شدهری بده دسددت
آمده است؛ دیگری وزن عملکردی اسدت کده براسداس
اهمیت سلسلهمراتبی نیازهای اساسدی طدرح شدده اسدت.

()2

n

∑

j=1

zj2

برای استفاده از نتای علمدی تحلیدل هدای  ،ZONALدر
تفسیر نتای آن از روش شاخص ترکیبی توسعﮥ انسدانی

wi,j zizj

i=1
n

∑
i=1

n

∑

n
=
s0

i=1

]E[I] = -1/( -1) , V[I] = E[I ] – E[I
↓
]I − E[I
= ZI
]√V[I
2

6

 HDIاستفاده شده است.

منبع( :عسگری)61:1390،

شاخص ترکیبی توسعﮥ انسانی ()HDI
) HDI = ( 1- I

()1

واقعی 𝑗𝑖𝑋  −حداکثر𝑗𝑖𝑋
حداقل 𝑗𝑖𝑋  −حداکثر𝑗𝑖𝑋

∑ni=1 di
n

= 𝐼ij

در نتیجﮥ ایددن روش ،میددزان دسترسددی بدده خدددمات
عمومی برای شهر را باید بده چهدار بخدش تقسدی کدرد:
اگر مقدار شاخص کوچ

میانگین نزدی

ترین همسایه

تر از  0.4باشدد در سدط بده

طور کامل محدروم ،اگدر بدین 0.4تدا 0.6باشدد در سدط
محدددروم ،اگدددر بدددین 0.6تدددا 0.8قرارگیدددرد در سدددط
1. Spatial Analyst
2. Map algebra
3. Spatial Statistics
4. Average Neighbor Neighbor
5. Spatial Autocorrelation
6. Human development composite index

= ̅O
,D

𝑂̅
𝐷
̅ = → 𝐴NN
𝐸𝐷

()3
→ 𝑍𝐴NN
𝐷 ̅𝑂 −
𝐸̅
𝐷
𝐸𝑆

0.5
√n/A

0.26136
√n2 /A

=

ماخذ( :عسگری.)61 :1390 ،

= ̅E
D

= SE
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معرفی قلمرو مکانی پژوهش

گردآوری کاربریهای خدمات
عمومی برای تعیین حری دسترسی

تبریز در غرب استان آذربایجدان شدرقی و در انتهدای

آنها برای سنجش عدالت فضایی

مشر و جنوبشر جلگه تبریز قرار گرفتده اسدت .ایدن

به آنها و چگونگی توزیع فضایی

شهر از سمت شمال به کوههای پکهچین و عونبن علدی،

در تامین مالی آنها

از سمت شمال شر به کدوه هدای گدوزنی و بابابداغی ،از

اجرا تابع
Euclidean
 Distanceدر Arc

 GISبرای هریک از

کابریها

 reclassifyالیهها

سددمت شددر بدده گددردنﮥ پایددان و از سددمت جنددوب بدده

باتوجه به وزن

دامنههای رشته کوه سهند و از سمت غرب به زمدینهدای

عملکردی کاربرها

هموار و شدورهزارهدای تلخدهرود (آجدیچدای) محددود
شددده اسددت و بدده شددکل چالددهای تاحدددودی بددزر

 Overlyالیهها
همزمان با اعمال وزن

استانداردسازی الیهها

آنها باتوجه به وزن

باتوجه به الگو HDI

نسبی کاربریها

یددا

جلگددهای بددینکددوهی درآمدددهاسددت .شددی

عمددومی

زمین های تبریز به سمت مرکدز شدهر و سدپ

بده سدمت

مغرب است .این شهر با وسعتی حدود  25042هکتار در
 46درجه و  25دقیقه طول شرقی و  38درجده و  2دقیقده

تحلیل میزان
مستحقبودن به
پرداخت مالیات باتوجه

انجام تحلیلهای
Average & MoranI
Nearest Neighbor

عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده اسدت و
ارتفا تقریبی آن از سط دریا  1350متر است.

به میزان دسترسی به
کاربرها

شکل  -1الگوی مفهومی پژوهش

شکل  -2نقﺸه موقعیت شهر تبریز
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یافتههای پژوهش

توزیددع کدداربریهددا بددا اسددتفاده از روشهددای تحلیددل

تعداد مناطق شهری تبریز ده منطقده اسدت؛ امدا چدون

خودهمبستگی فضایی بررسی شده است؛ سدپ

سدطوح

منطقه نُه خالی از سکنه است در محاسبات لحدا نشدده

دسترسی به خدمات در سط شدهر مشدخص شدده و در

است .با نگاهی به نقشﮥ توزیع خدمات در مناطق نهگانده،

پایدان دربددارﮤ دسترسددی بدده تسدهیالت عمددومی بددا میددزان

به تراک خدمات پی میبری ؛ اما بدهمنظدور عیندی کدردن

استحقا پرداخت عوارض شهرداری بحث شده است.

مطالعه ها در راستای تحقق هد

پژوهش ،نخست نحوﮤ

شکل  -2نقﺸه توزیع خدمات عمومی در شهر تبریز

آزمون خودهمبستگی فضایی

 0.001183بددزر تددر اسددت خوشددهایبددودن توزیددع

باتوجه به یافته های پژوهش باید گفت بدین خددمات

خدمات و ضری موران تأیید می شود؛ به این معنی کده

نوعی تعامل فضایی وجود دارد .خدماتی که مثبت اندد و

نواحی دارای تمرکز خدمات در نزدیکی یکدیگر واقدع

ارزشهای مثبت و مشابهی دارند همسدایهاندد و درنتیجده

شده اند و درنتیجه ،ضدری

همبسدتگی فضدایی خددمات

نوعی تمرکز تسهیالت به وجود میآید.

عمومی در شهر تبریز مثبت است .چنانچه ضری مدوران

براساس این آزمدون ،شداخص مدوران  0/42اسدت و

با ی

برابر باشد ،بر توزیع به طور کامل عدادالنﮥ مکدانی

می توان نتیجه گرفت الگوی توزیع شاخص هدا در سدط

و فضایی داللدت دارد و هرچده از ید

شدهر تبریددز خودهمبسدتگی فضددایی و الگدوی خوشددهای

پیش برود از درجﮥ عادالنه بودن آن کاسته می شدود و در

تمایدل

عدد  -1به صورت به طور کامل ناعادالنﮥ مکانی فضدایی

دارند؛ زیرا این ضری هرچه به سمت عدد ی

داشته باشد از تمرکز بیشتر نشدان دارد .باتوجده بده اینکده
مقدار  z-score: 7.04محاسبهشده در سدط معندیداری
 p-value:0.00از مقددار مددنظر Expected Index: -

میرسد.

بده سدمت صدفر
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شکل  -4گراف آزمون خودهمبستگی فضایی
Moran's Index: 0.416781
Expected Index: -0.001183
Variance:
0.003527
z-score:
7.038022
p-value:
0.000000

آزمون میانگین نزدیکترین همسایه
در ایددن روش ،تحلیددل الگددوی کدداربرهددا از نظددر

بررسی شده است .باتوجه بده ایدن روش ،الگدوی توزیدع
خدمات در شهر به صورت شکل ( )5است.

متمرکزبودن ،پراکندهبودن یا تصادفیبودن و منظ بدودن

شکل  -5گراف آزمون میانگین نزدیکترین همسایه
Average Nearest Neighbor Summary
Observed Mean Distance:
173.241
Expected Mean Distance:
364.713
Nearest Neighbor Ratio:
0.475007
z-score:
-29.212
p-value:
0.000
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براساس نتای عددی ،میدانگین فداصلﮥ مشداهده شدده

به منظور به دست آوردن وزن مناس بدرای هرکددام ،بدا

 173/24است .این در حدالی اسدت کده مقددار میدانگین

پرسشنامه و مصاحبه بدا متخصصدان امدور شدهری ،میدزان

فدداصلﮥ مدددنظر  364/71محاسددبه شددده اسددت .نسددبت

ارزش نسبی آنها به دست آمده است که در جددول ()4

نزدی

ترین همسدایه  0/47انددازه گیدری شدده اسدت و

چون کوچ

تر از  1اسدت نتیجده مدی گیدری در منداطق

ارائه شده است.
جدول  -2وزندهی به شعاع دسترسی کاربریها

شهر ،عدالت بهصورت خوشهای توزیدع شدده اسدت؛ بده

(وزن عملکردی)

این معنی که در توزیدع ایدن شداخص هدا در سدط شدهر

طبقهبندی شعاع دسترسی

ارزش پیکسل

تبریز ،به مکانی هدای خاصدی توجده ویدژه شدده اسدت و

 400 – 0متر

5

مکان های دیگر از دید مدیریت شهری پنهان ماندده اندد.

 800 – 400متر

4

امتیاز استاندارد محاسبه شده  -29/21اسدت و باتوجده بده

1200 - 800متر

3

 1600 – 1200متر

2

 2000 – 1600متر

1

 +2000متر

0

مقدار p value:00نتیجه میگیری ایدن خوشدهایبدودن
از نظر آماری معنادار است.
وزندهی شاخصها

جدول  -3وزنهای نسبی شاخصها

بددهمنظددور تجزیددهوتحلیددل دسترسددی یکپارچدده بدده

کاربریها

وزن

تسهیالت منطقهای در سط شهر تبریز ،بده طبقدهبنددی و

آموزشی

0/2

ارزشگذاری مجدد شعا های دسترسی نیاز است .بدرای

پارکینگ

0/08

ارزشگددذاری مجدددد پیکسددلهددا در تحلیددل فضددایی،

ورزشی

0/1

معیار های فاصله در نظر گرفته شده است کده در جددول

سینما

0/01

( )3ارائه می شود .به این ترتی  ،حریمی که در محدودﮤ

کتابخانه

0/05

درمانگاه شبانهروزی

0/16

خانه بهداش ت

0/1

فضای سبز

0/14

ایستگاه آتشنشانی

0/16

جمع

1

 400متری هری

از کاربری ها واقدع شدده اسدت چدون

با پای پیاده به کاربری های خدماتی مدیرسدند دسترسدی
بسددیار خددوب دارنددد و بددهترتی د  ،حددری  800متددری از
کدداربریهددا دسترسددی خددوب ،حددری  1200متددری از
کاربری هدای خددماتی دسترسدی متوسد ،،حدری 1600
متدددری دسترسدددی ضدددعیف و حدددری  2000متدددری از
کاربریها دسترسی خیلی ضعیف دارند.

ترکیب نقﺸهها
در پایدان ،تمدامی نُده نقشده ریکلد شدده باتوجده بدده
جدددول ( )2و بددا اسددتفاده از گددزینﮥ ترکی د

وزن نسبی
کاربری های استفاده شدده براسداس ندو نیداز ،ارزش

الیددههددا در

سیست اطالعدات جغرافیدایی و هد زمدان بدا اعمدال وزن
نسددبی بددا یکدددیگر ترکید شددد و نقشﮥ جدیدددی تولیددد

نسددبی متفدداوتی دارنددد .در هددر سددط همچددون سددط

شد؛ سدپ

عملکرد منطقهای نیز نو نیازهدا ارزش یکسدانی ندارندد.

شددده اسددت کدده ایددن نقشدده میددزان برخددورداری نددواحی

ایدن نقشده باتوجده بده روش  HDIاسدتاندارد
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کنندد؛

مختلف شهر تبریز را با سدطوح دسترسدی متفداوت نشدان

تسهیالت باید زمان بیشتر و هزینﮥ بیشتری صدر

می دهد .این نقشه در نهایت عددالت فضدایی در شدهر را

بنددابراین عادالندده اسددت در مقایسدده بددا مندداطق سددبزرنگ

نمایان می کند .آنچه در ایدن نقشده اهمیدت دارد بررسدی

عوارض شهرداریکمتری بپردازند.

میزان برخدورداری فضداهای شدهری از تمدامی خددمات

در ادامه ،برای محاسبﮥ اینکه چند درصد از مسداحت

عمددومی بددهصددورت ترکیبددی اسددت .همددان گوندده کدده

شددهر در سددطوح برخددوردار و چنددد درصددد در سددطوح

مالحظه می شود و راهنمای نقشده نیدز گویدای آن اسدت

محروم واقع شده اسدت ،نقشده ( )6از حالدت وکتدور بده

مناطق مشخص شده بدا رندگ سدبز در سدط شدهر تبریدز

برداری تبدیل شد؛ سپ

با اسدتفاده از عملیدات انفصدال

نشان دهندﮤ منداطق بده طدور کامدل برخدوردار اسدت کده

عددوارض کدده در آن بددا اسددتفاده از باندد

این مناطق  %24/4سط شهر را پوشش می دهندد و بایدد

عوارض رکوردهای متعدد متعلق به هدر گدروه در نقشده

بیشددترین میددزان عددوارض را پرداخددت کننددد .مندداطق

به رکوردی واحد تبدیل مدی شدود (محمدودزاده:1389 ،

مشخص شده با رنگ کرم و قرمز برای دسترسی بده ایدن

 )55اطالعات زیر استخرا شده است.

اطالعدداتی

شکل  -6کیفیت دسترسی به خدمات در شهر تبریز
جدول -4میزان برخورداری مناطق نهگانه تبریز از خدمات عمومی
مناطق

کامال محروم

نیمهمحرم

نیمه برخورار

کامال برخورار

جمع

1
2
3
4
5
6
7
8
10
کل شهر

5/5
13/3
42/4
27/8
77/3
85/4
55/8
0
42/8
54/2

23/6
42/7
22/6
33/2
18/4
5/3
33/9
0
33/8
21/3

50/9
31/3
29/4
36/1
4/4
4/5
8/1
30/5
19
17/9

20
12/6
5/6
2/9
0
4/8
2/2
69/5
4/4
6/5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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براساس جددول ( ،)4بده طدور تقریبدی تمدام سدطوح

کرده است که در شهرها ،خدمات فراواندی وجدود دارد

 %70از مساحت ایدن منطقده،

که بدهطدور یکسدان در دسدترس همده قدرار نمدیگیدرد و

بیشترین کیفیت دسترسدی بده خددمات را دارد و در بدین

توزیع آن در مناطق مختلدف شدهرداری یکسدان نیسدت.

مندداطق ،منطقﮥ هشددت برخددوردارتددرین منطقدده محسددوب

وصدول سددرانﮥ بهدای ایددنگونده خدددمات توجیده منطقددی

بدا مجمدو % 70

ندددارد .زنددو ( )1388همددین موضددو را در مقددالﮥ خددود

مناطق نیمه برخوردار و به طورکامدل برخدوردار و منطقده

مطرح کرده اسدت کده برخدی از گدروه هدا در محددودﮤ

دو با مجمدو  %43/9سدطوح نمیده برخدوردار و بده طدور

فعالیت شهرداری ها ،حکومت های محلدی بده طدور اعد ،

کامددل برخددوردار ،ازجملدده برخددوردارترین مندداطقانددد.

انگیددزه پیدددا مددیکننددد تددا مصددر

خددود را از خدددماتی

همچنین به ترتی منطقﮥ شدش بدا  %85/4بده طدور کامدل

افزایش دهند که به سود آنهاست .این گروه ها بده خدوبی

محروم و منطقﮥ پن با  %77/3مناطق محدروم شدهر تبریدز

میدانند تأمین مالی عدرضﮥ ایدن خددمات از راه افدزایش

محسوب میشوند.

مالیداتهدایی انجدام خواهددد گرفدت کده جدامعﮥ شددهری

منطقﮥ هشت ،یعنی نزدی

میشود؛ سدپ

بدهترتید  ،منطقﮥ ید

عهده دار پرداخدت آنهاسدت .یکدی از راهکارهدایی کده
تفسیر یافتهها
هدد

تقوایی ،بمانیان ،پورجعفر و بهرام پور ( )1393بده نقدل از

از عدددالت فضددایی ،توزیدع عددادالنﮥ نیازهددای

راولددز در عدددالت تددوزیعی خدددمات عمددومی پیشددنهاد

اساسی ،امکانات ،تسهیالت و خددمات شدهری در میدان

می کنندد عبدارت اسدت از جلدوگیریکدردن از تدراک و

محله ها و منطقههای مختلف شدهر اسدت؛ بدهطدوری کده

تمرکز قدرت و ثروت با استفاده از سیاست مالیاتی.

هیچ محله یا منطقه ای در مقایسه با منطقه یدا محلﮥ دیگدر

در ادامه برای تأیید تأثیر سیاست مالیاتی در برقدراری

از نظر برخورداری برتری فضدایی نداشدته باشدد و اصدل

عدالت فضایی به نتای پژوهش پلینیسکی و روبین فئلد

1

دسترسی برابر رعایت شده باشد .این درحالی اسدت کده

( )1978اشاره می کنی که نشان می دهد وجود خددمات

نتای پژوهش نشان می دهد خدمات عمومی بده صدورت

عمومی در مکانی مشدخص ،بده افدزایش ارزش زمدین و

خوشه ای در سط شهر توزیع شده است؛ بده ایدن معندی

امال

در آن مکان منجر می شود .گفتندی اسدت برخدی

که در توزیع این شاخص ها به مکانهدای خاصدی توجده

از این خدمات مثل مراکدز درمدانی ،ورزشدی ،کتابخانده

ویژه شده و دیگر مکان ها از دید مدیریت شهری پنهدان

و ...براسدداس پرداخددت مالیدداتهددای ملددی تأمددین مددالی

مانده است.

میشوند؛ ولدی واقعیدت ایدن اسدت کده تغیدر در سدطوح

نتیجﮥ ایددن بخددش از مقالدده بددا پددژوهش روسددتایی و

دسترسی به ایدن خددمات ،شدامل خددماتی کده از محدل

همکارانش ( )1393سازگاری دارد؛ زیرا آنها نیز به ایدن

پرداخت مالیات شهرداری تأمین می شود یا خدماتی کده

نتیجه رسیدند که در کالنشهر تبریز ،عدالت فضدایی در

براساس پرداخت مالیات های ملی تأمین مدالی مدیشدود،

پددراکنش خدددمات شددهری برقددرار نیسددت .امددا در بحددث

بر قیمت و ارزش امال

تأثیر میگذارد و ایدن افدزایش

تأمین مالی خدمات عمومی در ارتباط با عدالت فضدایی

قیمددتِ ناشددی از وجددود خدددمات مددذکور بددا عددوارض

باید اذعان کرد قدادری ( )1385در مقدالﮥ خدود یکدی از

شهرداری خنثی می شود .اگر میدزان عدوارض شدهرداری

مسائل تأمین مالیه عمومی شهرداری را ایدنگونده مطدرح
1. Poliniski. M, Rubinfeland.
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با سود دقیق خددمات عمدومی تطدابق داشدته باشدد بایدد

عوووارض شووهرداریهووا بوور قیمووت مسووکن:

تأثیددر ایددن دو بددر یکدددیگر خنثددی شددود؛ امددا اگددر سددود

مطالعه موردی شهر اصفهان (یوک رهیافوت

خدددمات بیشددتر از مقدددار مالیدداتی باشددد کدده پرداخددت

اقتصادسوونجی فضووایی) ،فصددلنامه بررسددیهددای

می شود ،ارزش زمین افزایش پیددا مدی کندد .بندابراین در

اقتصادی ،)1( 5 ،ص  47تا .64

بحددث عدددالت تدددوزیعی خدددمات عمددومی ،راهکدددار

بهددروان ،حسددین ( .)1386آمددایش فرهنددگ و عدددالت

گرفتن از سیاست مالیاتی همدان موضدوعی اسدت

شدهری در مندداطق 12گاندده شددهر مشدهد ،مجموعووه

که مقالﮥ حاضر نیز آن را پیشنهاد می کند؛ به این ترتی ،

مقاالت وکنفرانس برناموه ریوزی و مودیریت

کسانی که در فاصلﮥ نزدیکی بده خددمات عمدومی قدرار

شهری،

کم

دارند مستحق پرداخت عوارض شهرداری بیشتریاند.

 1تا .28

پورمحمددددی ،محمدرضدددا ( .)1386برناموووهریوووزی
کاربری اراضی شهری ،تهران :سمت.

نتیجهگیری
نتیجﮥ بررسی نشان می دهد کیفیدت دسترسدی %75.5
مساحت شهر تبریز به خدمات عمومی در وضدع محدروم
و بدده طددور کامددل محددروم قددرار دارد و ایددن یعنددی در
بهره منددی از خددمات عمدومی عددالت فضدایی برقدرار
نیسدت .نتددای دو آزمدون آمددار فضدایی و نزدید

تددرین

فاصله همسایگی و آزمون خودهمبستگی فضدایی نشدان

تدددابعی ،ندددادر ،موحووود ،علدددی ،تدددوالیی ،سدددیمین و
کمانرودی کجوری ،موسی ( .)1396بررسدی نقدش
عدالت فضایی در مدیریت شهری )محدودﮤ مطالعده
محددالت منطقددﮥ  6تهددران( ،فصوولنامه علمووی –

پژوهﺸووی برنامووهریووزی فضووایی (جغرافیووا(،
،)21(2

 23تا .36

داد الگددوی پددراکنش فضددایی بددرای خدددمات عمددومی

تقددوایی ،علددیاکبددر ،بمانیددان ،محمدرضددا ،پددورجعفر،

همگدانی ،در سددط شددهر تبریددز بددهصددورت خوشددهای و

محمدرضا و بهرامپور ،مهدی ( .)1393میدزانسدنجی

ناهمگون بوده است.

عدددددالت فضددددایی در چددددارچوب نظریدددده شددددهر

عدالت فضایی با هد

کاهش نابرابری های فضایی

عدالت محور؛ موردپژوهی :مناطق 22گانه شدهرداری

در راسددتای ارتقددا کیفیددت زندددگی و تددوسعﮥ پایدددار

تهدران ،موودیریت شووهری،)38( 14 ،

شهری ،راهکارهایی را در ارتبداط بدا شدیوﮤ تأمدین مدالی

.423

 391تددا

خدددمات عمددومی ارائدده مددیکنددد .باتوجدده بدده سددطوح

تیربند ،مجید ،و اذانی ،مهری ( .)1389توزیع امکاندات و

دسترسددی بددرای تأمددین مددالی عددادالنﮥ خدددمات پیشددنهاد

خددمات شدهری براسدداس عددالت اجتمداعی (مددورد

می شود سطوح با رندگ سدبز ،کد رندگ و پررندگ ،در

شهر یاسدو ) ،جامعه شناسی کواربردی،)2( 21 ،

مقایسه با سطوح کدرم و قرمزرندگ عدوارض شدهرداری
بیشتری بپردازند؛ زیرا آنها زمان و هزینﮥ کمتدری صدر
جابهجایی و دسترسی به خدمات میکنند.
منابع
اکبری ،نعمت اهلل ،توسلی ،ناهیدد ( .)1387تحلیل تﺄثیر

 109تا .138
روستایی ،شهریور ،بابدایی ،الدی نداز ،و کداملی فدر ،زهدرا
( .)1393ارزیدددابی عددددالت فضدددایی در پدددراکنش
خددمات شدهری مطالعده مدوردی کدالنشدهر تبریدز،
آمایش جغرافیای و فضا 81 ،)10( 3 ،تا .100
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رهنمددا ،محمدددرحی و ذبیحددی ،جددواد ( .)2011تحلیددل

خودهمبسدددتگی فضدددایی در ندددرمافدددزار  ArcGISو

توزیع تسهیالت عمومی شدهری در راسدتای عددالت

 ،Geodaفصلنامه علمی  -پژوهﺸی پژوهش و

فضددایی بددا مدددل یکپارچدده دسترسددی در مشدددهد،

برنامهریزی شهری،)22(6 ،
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