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چکیده
عدالت فضایی به حاکمیت شرایطی اشاره دارد که در آن ،منابع ،مزایا ،قدرت و ثروت جامعه از توزیع
متوازنی برخوردار باشند .تجلی این امر را میتوان در توزیع نسبی متوازن شاخصهای توسعه در مقیاسهای
ملی و محلی مشاهده کرد .از سویی دیگر بیعدالتی فضایی به حاکمیتی شرایطی اشاره دارد که منابع ،مزایا،
ثروت و قدرت در جامعه توزیع نامتوازنی داشته ،جامعه میل به دوگانگی و شکاف ساختاری داشته و
پیامدهای مختلفی را خواهد داشت .جدای از پیامدهای سیاسی و امنیتی آن ،از نظر اجتماعی ،حاکمیت
بیعدالتی فضایی ،پیامدهایی همچون گسترش فقر ،حاشیهنشینی و ناهنجاریهای دیگری را دربر دارد .با
توجه به تعاریف مختلف از فقر از منظر مطلق و نسبیبودن ،آنچه در این مقاله مورد توجه قرار دارد فقر نسبی
است که میتوان آن را محرومیت از استانداردهای میانگین در جامعه توصیف کرد .این مقاله با روش
توصیفی -تحلیلی ،تکیهبر اطالعات کتابخانهای ،تجزیهوتحلیل دادهها ،تولید نقشهها و استفاده از نرمافزار
 Excelو  ArcGISدر پی مطالعه و تحلیل فقر استانهای شمالی جمهوری اسالمی ایران از منظر عدالت
فضایی است .بدینمنظور ،هفت استان خراسان شمالی ،گلستان ،مازندران ،گیالن ،اردبیل ،آذربایجان شرقی
و آذربایجان غربی بهعنوان محدودۀ مطالعاتی انتخاب شد .نتایج نشان میدهد که استان خراسان شمالی
جزو فقیرترین استانهای کشور است .پسازآن ،استانهای گلستان ،گیالن و اردبیل به لحاظ شاخص فقر و
محرومیت در رتبههای بعدی قرار دارند .استانهای مازندران ،آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در مقایسه
با استانهای پیشگفته وضعیت مطلوبتری داشته و در رتبۀ دوم فقر و محرومیت قرار دارند .این امر در
حالی است که میانگین عدالت فضایی این استانها برابر با  049.0بوده که از میانگین ملی عدالت فضایی
( )049.5پایینتر است .برایناساس استانهای خراسان شمالی ( ،)04989اردبیل ( ،)04989گلستان (،)049.7
آذربایجانغربی ( ،)049.3گیالن ( ،)04998آذربایجان شرقی ( )04997و مازندران ( ،)049.0بهترتیب کمترین
تا بیشترین عدالت فضایی را دارند .مقایسۀ وضعیت استانهای مورد مطالعه در شاخص فقر و محرومیت با
وضعیت آنها به لحاظ شاخص عدالت فضایی نشان داد که هرقدر شاخص عدالت فضایی استانها کمتر باشد،
به همان میزان فقر و محرومیت بیشتری در آن استانها وجود دارد.

مقدمه
فضای جغرافیایی ،محصول عملکرد عوامل بسیاری
است که در این بین ،نهاد سیاست و کارکرد نهادهاای
رسمی و شاخص آن یعنی حکومت و بهتبع آن دولات
تأثیر بسیار زیادی در کیفیت شکلگیاری آن از منظار
عدالت فضایی دارد .بههمیندلیل است که درک حاوز
معنایی عدالت فضایی ،مشروط به درک رابطۀ متقابال
سیاست و فضاست .اثرات مکانیسا یادشادد در لالا
 -8استادیار جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
 -.دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرا ن

دینامیس سیاسی-اجتماعی لابال بررسای و گیریاری
اساات .از آنجااایی کااه فضااا دربردارنااد گدیااددهااای
گوناگونی است که ترکی و تلفیق ایان گدیاددهاا باه
شااکلهااای گوناااگون ،آثااار متنااوعی از خااود برجااای
میگذارند (حافظنیا ،لادری و دیراران .)99 :4951،یکای
از مه ا تاارین تجلاایهااای فضااایی در بیشااتر جوامااع
گیشرفته و درحالتوساعه ،بای عادالتی فضاایی اسات.
بیعدالتی فضایی را می توان توزیع نامتوازن فرصتهاا،
M.ghaderihajat@modares.ac.ir
aftabi_z@yahoo.com
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امکانات و لدرت در فضا دانست که در ابعااد متتلفای
لابل تبیین اسات .احساا و ادراک انساان از درجاۀ
عاادالت فضااایی موجااود در محاای زناادگیاش ،باار
جنبه های متتلف زندگی و رفتارها و تعامالت وی اثار
میگذارد .بی عدالتی فضایی همچنین ،موج گسترش
فقاار و محرومیاات در مناااضق و فضاااهای جغرافیااایی
کاا لاادرت ماایشااود ()Brad, 2017: 1؛ بنااابراین،
بی عدالتی فضایی گدیدد ای است که گیامادهای منفای
زیادی بهدنبال داشته و در ارزیابی ریشاههاای فقار در
فضاهای جغرافیایی ،یکای از موواوعات مها و لابال
توجه ووعیت عدالت فضایی در این فضاهاسات .ضباق
آمارها و شاخص هاای کمای و کیفای عادالت فضاایی
موجود در سطح استانی ،شاخص برخورداری از عدالت
فضایی در همه جای کشور یکسان نباودد و توزیاع آن
ناشی از ارتباط متقابل سهگانۀ لدرت ،فرصت و ثاروت
در یک رابطاۀ گویاسات .باهگوناه ایکاه باا حرکات از
استان های مرکزی کشور به سمت استانهاای مارزی،
بهتدریج از میزان کیفیت و کمیت شاخصهای توساعۀ
رفاد کاسته شدد و بر میزان فقر و بایعادالتی فضاایی،
غیر از موارد معدودی ،افزودد می شاود .مساللۀ فقار و
نااابرابری ،امااروزد درنتیجااۀ مااو هااای سااهمرین
سرمایه داری جهانی ،در کشاورهایی مانناد ایاران نیاز
اساسا فضایی شدداست .بهنظر میرسد دیدگادهاا و باه
تعبیاری ،گفتماان جریااان غالا  ،عمااال نتوانساتهانااد
مسللۀ فقر و نابرابری فضایی را مفهاو گاردازی کنناد.
منظور از مفهو گردازی ،نررش انتقادی و مسللهمحاور
است که درنتیجۀ نفوذ باه ییاه هاای زیارین والعیات
امکان گذیر اسات و ایان نیاز خاود باه واساطۀ ناوعی
اندیشه ورزی ممکن است که صرفا در بناد گدیادارها و
نمودهاای مساالله نمانااد ،بلکااه بتوانااد بااا ر کاااوی،
ییه هاای زیارین گدیادارها را بشاکافد و ساازوکارها و
نیروهااا و گاارای هااای ساااختاری یااک مساالله را
شناسایی ،تبیین و مفهاو گاردازی کناد .فقا نناین
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نررشی است که میتواند به مفهاو گاردازی بیانجاماد؛
درغیااراینصااورت ،همچنااان کااه در ووااعیت کنااونی
میبینی  ،بیشتر با ناوعی شابهمفهاو گاردازی روباهرو
هستی که بی از آن که ییاههاا و ابعااد اساسایتار
مسللۀ فقر فضایی/شهری را آشکار کند ،بر آنها نقاا
ماایزنااد ،زیاارا نماایتوانااد مساالله را در تمااامیت
مفهااو گااردازی کنااد .مساالله بیشااتر بااه سااازوکارها،
فرایندها ،نیروها و گرای هاایی مرباوط اسات کاه باه
بازتولیااد سیسااتماتیک فقاار و نااابرابری فضااایی در
مقی اا هااای متتلااف  -جهااانی ،منطقااهای ،ملاای و
شااهری -ماایانجامنااد .یااک مفهااو گااردازی والعاای،
نمی تواند صرفا به نتایج ،گیامدها ،نمودها و امور جزئای
محدود بماند ،بلکه مه تر از آن ،باید بتواند گیوند ایان
امور جزئی را با امور کلیتر شار دهاد و باره کان
میان آنها را تصویر کند (ترکمه .)2 :4951 ،باا عنایات
بااه رویکاارد یادشاادد ،ننانچااه تمرکااز باار شناسااایی
ریشههای اصلی و نیز فرایندهای زمینهساز فقر نباشاد،
نمی توان به راهکارهای عملیاتی کاه فقر و تضاعیف
نرخۀ ویرانرر آن نائل آمد .برایناسا  ،مقالاۀ حاوار
در گی بررسی تحلیل رابطاۀ فقار و عادالت فضاایی در
نوار مرزی شمالی کشور است .ازایانرو ،در لالا یاک
رویکرد تحلیلی ،تبیین ارتباط عدالت فضایی و فقر ،در
استانهای شمال کشور مورد توجه لرار میگیرد.
پیشینۀ تحقیق
ازجمله تحقیقاتی که در رابطاه باا عادالت فضاایی
انجا شدد ،میتاوان باه مقالاۀ حااتمیناااد و راساتی
( ،)4959تحاات عنااوان «عاادالت اجتماااعی و عاادالت
فضایی؛ بررسی و مقایسۀ نظریات جاان رالاز و دیویاد
هاروی» اشارد کرد که به بررسی مفهو عادالت در دو
جنبااۀ اجتماااعی و فضااایی از نظاار ایاان دو دانشاامند
گرداخته و وجود اشتراک و تمایز بین نظریاات ایان دو
دانشمند را بازگو کردداست.
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داداشگاور و الوناادیگااور ( ،)4959در مقالااهای بااا
عنوان «عدالت فضایی در مقیا شهری در ایران» باه
واکاوی و آسای شناسای حاوز نظاری گااوه هاای
انجا شدد در للمروی میانرشته ای عادالت فضاایی در
مقیا شهری ایران گرداختاه و باا مطالعاۀ  11مقالاۀ
علمی -گاوهشی ،با محوریت موووعی عادالت فضاایی
در باز زمانی  ،4951-4959ننین نتیجه میگیرد که
گاوه های انجاا شادد ،باهصاورت فراگیاری ،تلقای
سوسیالیستی از عدالت فضایی را مفارو گرفتاه اناد؛
بنابراین در بیشتر گاوه ها ،رویکردی توزیعی از ناو
برابریمحور به بحث عدالت در شهر ماورد توجاه لارار
گرفته و از توجه باه ریشاههاای بایعادالتی در لالا
عدالت ساختاری بازماندداند.
لاس امیساایانی و حقاای ( ،)4959در مقالااهای بااا
عنااوان «تبیااین گسااتر فقاار شااهری و شناسااایی
سااکونترادهااای غیررساامی از منظاار عاادالت فضااایی؛
مطالعۀ موردی :نسی شهر تهاران» ،باه بررسای رابطاۀ
عدالت فضایی با فقر شهری و گساتر ساکونترادهاای
غیررسمی گرداختاه و بیاان مایکناد کاه بایعادالتی
فضااایی و توزیااع ناعادینااۀ اعتبااارات و تسااهیالت باار
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گسااتر فقاار شااهری و شااکلگیااری سااکونترادهااای
غیررسمی دامن میزند.
مرور مطالعات گیشین نشان میدهد کاه علایرغا
توجه به مبحث عدالت فضایی و حتای ارزیاابی میازان
عدالت فضایی در فضااهای متتلاف باهویااد فضااهای
شهری ،گیوند و ارتباط میان بیعدالتی فضایی باا فقار،
در مقیا استانی ،صورت نررفته است.
فرضیۀ پژوهشی
فر اصلی مقالۀ حاور این است کاه بایعادالتی
فضایی با فقر دارای همبساتری اسات ،باهگوناهایکاه
شاخص عدالت فضایی گایین بیانرر باایبودن شااخص
فقر و محرومیت در فضاهای جغرافیایی است.
متغیرهای تحقیق
متغیرهای اصلی این مقاله بهصورت زیر صورتبندی
شدداند:
 عدالت فضایی :در ارزیابی این متغیر از شاخصهایهشتگانۀ عدالت فضایی استفادد شدد که در لال
جدول ( )4ارائه شدداست.
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جدول  :8ابعاد و شاخصهای مؤثر در عدالت فضایی
ابعاد

التصادی

کالبدی

اجتماعی

آموزشی

فرهنری
سیاسی
امنیتی

بهداشتی

شاخصها
سرانۀ درآمد نواحی شهری ،سرانۀ درآمد نواحی روستایی ،سرانۀ هزینۀ خانوار نواحی شهری ،سرانۀ هزینه خانوار نواحی روستایی ،سارانۀ خا فقار ناواحی
شهری ،سرانۀ خ فقر نواحی روستایی ،سرانۀ بیکاری نواحی شهری ،سرانۀ بیکاری نواحی روستایی ،سرانۀ اشتغال ماردان ناواحی شاهری ،سارانۀ اشاتغال
مردان نواحی روستایی ،سرانۀ اشتغال کل ،سرانۀ بودجۀ سالیانه ،سرانۀ مصر برق صنعتی در هر منطقه (کیلووات/ساعت) ،سرانۀ کارگاادهاای 455 -955
نفر کارکن ،سرانۀ کارگادهای بی از  955نفر کارکن ،سرانۀ استفادد از اعتبارات بانکی ،سرانۀ عملکرد اعتبارات تملاک دارایایهاای سارمایهای (عمرانای)
استانها ،سرانۀ سرمایهگذاری (ارزش تغییرات اموال سرمایهای) معادن درحال بهردبرداری برحس نو اموال سرمایهای ،سرانۀ عملکرد اعتباارات هزیناهای
(جاری) دسترادهای اجرایی در استانها از محل درآمد عمومی ،سرانۀ فرودگادهای در اختیار شرکت فرودگادها و در حال بهردبرداری.
سرانۀ مساحت کاربری فضای سبز ،سرانۀ مساحت کاربری شبکۀ ارتباضی ،سرانۀ مساحت کاربری فضای آموزشی ،سرانۀ مساحت کااربری فضاای ورزشای،
سرانۀ مساحت کاربری فضای خدماتی-تجاری ،سرانۀ مساحت کاربری فضای فرهنری و مذهبی ،سرانۀ ضول جاددها ،سرانۀ آ لولهکشایشادد در ناواحی
شهری ،سرانۀ آ لولهکشیشدد در نواحی روستایی ،سرانۀ روستاهای برخوردار از راد آسفالت ،سرانۀ روستاهای دارای ضار هاادی ،سارانۀ خطاوط تلفان
ثابت.
امید به زندگی ،شاخص مرگ و میر کودکان زیر گنج سال ،درصد شهرنشینی ،سرانۀ مهاجران واردشدد ضی  45سال گذشاته ،سارانۀ گروناددهاای لضاایی
متتومه ،سرانۀ گرونددهای لضایی مفتوحه ،سرانۀ توریس .
سرانۀ تعداد مدار در نواحی شهری ،سرانۀ تعداد مدار در نواحی روستایی ،سرانۀ معلا در ناواحی شاهری ،سارانۀ معلا در ناواحی روساتایی ،سارانۀ
معلمان لیسانس و بایتر در مقطع ابتدایی در نواحی شهری ،سرانۀ معلمان لیسانس و بایتر در مقطع ابتدایی در نواحی روستایی ،سرانۀ هیلتعلمی ،سارانۀ
دانشجویان ،سرانۀ دانشرادها ،سرانۀ فارغالتحصیالن زن دانشراهی ،سرانۀ فارغالتحصیالن مرد دانشراهی ،سرانۀ فارغالتحصیالن تحصیالت تکمیلای ،سارانۀ
مراکز ثابت سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور ،سرانۀ مدار شبانهروزی در مقطع راهنمایی ،سرانۀ مدار شبانهروزی در مقطع دبیرستان.
سرانۀ باسوادی کل جمعیت ،سرانۀ باسوادی زنان نسبتبه کل جمعیت زنان ،سرانۀ باسوادی مردان نسبتبه کل جمعیت مردان ،سرانۀ باسوادی در منااضق
شهری به تفکیک زن و مرد ،سرانۀ باسوادی در مناضق روستایی به تفکیک زن و مرد ،سرانۀ مراکز فرهنری ،سرانۀ صندلی سینما.
سرانۀ نمایندگان مجلس شورای اسالمی استانها ،سرانۀ نمایندگان به جمعیت ،سرانۀ احزا رسمی نسبتبه 45555نفر ،سرانۀ وزرای نهار کابیناۀ اخیار
در دو دولت نسبتبه جمعیت ،سرانۀ سازمانهای غیردولتی ( ،)NGOسرانۀ اعتراوات ،سرانۀ حمالت مسلحانه.
سرانۀ مجرمان در بند ،سرانۀ لتلها ،سرانۀ تجاوز به عنف ،سرانۀ گروگانگیری ،سرانۀ آد ربایی ،سرانۀ مجرمان فراری ،سرانۀ مجرماان ماواد متادر ،سارانۀ
معتادان به مواد متدر ،سرانۀ کشف مواد متدر صنعتی و سنتی ،سرانۀ مرگ و میر ناشی از خودکشی ،سرانۀ مرگ و میر ناشی نزا هاای خیاباانی ،سارانۀ
مرگ و میر ناشی تصادفات جاددای.
سرانۀ بیمارستان ،سرانۀ تتت بیمارستانی ،سرانۀ گزشک عمومی ،سرانۀ گزشک متتصص ،سرانۀ روانپزشک ،سرانۀ گرستار ،سارانۀ ماماا ،سارانۀ آزمایشاراد،
سرانۀ داروخانه ،سرانۀ درمانرادهای شبانهروزی ،سرانۀ میانرین سارعت خادمات اور اناس ،سارانۀ روساتاهای دارای مرکاز بهداشات فعاال ،سارانۀ مراکاز
توانبتشی ،سرانۀ برخورداری از خدمات بیمۀ تأمین اجتماعی.

مأخذ :لادریحاجت و حافظنیا59 : 4951 ،

 فقر :در ارزیابی این متغیر از شاخص هاای التصاادی(نسبت اشتغال ،نار بیکااری ،درآماد خاانوار ،لادرت
گسانداز خانوار ،سرانۀ گس انداز باانکی در هار اساتان،
سه استان از تولید ناخالص داخلای ،واری جینای،
رتبۀ استان در شاخص توسعۀ زیربناایی و اجتمااعی و
رتبۀ استان در شاخص محرومیت استفادد شدداست.
مبانی نظری
عدالت فضایی
فضا یک بُعد اساسی و بنیادی در جامعاۀ انساانی
است و عدالت اجتماعی با جاریشدن در فضاا عینیات
مییابد .درک ارتباط متقابل بین فضا و جامعه در فه
عادالت فضاایی وارورتی اجتناا ناگاذیر اسات و

بازتا دادن آن در سیاست ها و نظا برناماهریازی ،باه
افزای وری تأثیر آن کمک خواهد کرد .تفکر دربار
فضا در سالهای اخیر بهضور معنیداری ،از تأکید بار
نقشهکشی یکنواخت که فضاا را ظار فعالیاتهاای
انسانی میدید یا اینکه صرفا ابعاد فیزیکای فضاا را در
فر های ثابت در نظر میگرفت ،به سمت یک نیاروی
فعال و بنیادی در شکلدهای باه زنادگی شاهروندان
تغییار جهات دادد اسات .عادالت و بایعادالتی بار
جنبههای جغرافیایی یا فضایی (بای) عادالتی تأکیاد
دارد و بهعنوان نقطۀ شرو  ،شامل توزیاع منصافانه و
مساوی منابع و فرصتها در فضاای جغرافیاای اسات.
فضای جغرافیایی ،فضاایی باا اجازا و ابعااد متعادد و
متتلف به همراد شبکهای فوقگیچیدد از روابا میاان
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ایان اجازا اسات (.)Mazur & Urbanek, 2014: 139

عدالت فضایی یاا جغرافیاایی عباارت اسات از براباری
نسبی شاخصهای جامع توساعه (التصاادی ،سیاسای،
فرهنری و )...در مکانها و فضاهای جغرافیایی (خارد و
کالن) با شاخص های متنااظر توساعه در ساطح ملای
(حافظنیا ،لادری و دیرران .)99 :4951 ،رویکرد عادالت
فضایی ،به تعیین عادیناه یاا ناعادیناهباودن رویاداد
خاصی کمک نمیکند ،بلکاه باه بررسای فراینادهای
گویایی از تشکلهای اجتمااعی ،فضاایی ،التصاادی و
سیاسی ،بدینمنظور که آیا عملکرد آنها برای تولید و
بازتولید بیعدالتی است یا عدالت ،میگردازد .دروالاع
تمرکز اصلی رویکرد عادالت فضاایی بار شناساایی و
تبیاین عوامال و فراینادهای سیاسای ،التصاادی و
اجتماعی ،که این بیعدالتیها به منزلۀ فر نهاایی آن
محسو میشوند ،لرار دارد .جذابیتهای موجود برای
ایجاد یک جامعۀ عادل بهضور نیرومندی ،محل تجمع
مجدد ضیف گسترددای از جنب های عدالت اجتماعی
نون ،عدالت التصادی ،عدالت ناادی ،عدالت محیطی،
عدالت جهانی و ...شدد که با یکدیرر عدالت را ه در
بُعد مادی )سیاستهای بااز تاوزیعی( و ها در بُعاد
غیرمادی )آزادی ،خرسندی ،روایت ،فرصات ،امنیات
و )...مطر میکنند .درک صحیح حوز معنایی عدالت
فضایی (جغرافیایی) ،مشروط باه درک رابطاۀ متقابال
سیاساات و فضااا و مکانیساا گویااای آنهاساات .ایاان
مکانیس متقابل زمینهساز مطر شدن و فلسافۀ ضار
عاادالت فضااایی در جغرافیااای سیاساای اساات .در
جغرافیااای سیاساای مفهااو عاادالت از سااطح انتزاعاای
خار شدد و به سطح عینیت مای رساد و باه عباارتی
دیرر مفهو عدالت عملیاتی میشاود .در دهاۀ ،4515
مفهو عدالت فضایی در توزیع منابع و خدمات ،اولاین
بااار توس ا دیویااد هاااروی مطاار شااد و از دیاادگاد
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نلومارکسیسااتی بااه عاادالت در فضااای جغرافیااایی
گرداخااات (داداشگاااور و همکااااران )19 :4951 ،و در
دهااههااای بعااد توساا محققااانی از جملااه رالااز،4
ساااندرکاک ،2یوناا  ،9سااوجا ،1لوساای 9و تااالن 9در
برنامه ریزی جغرافیایی شهر ماورد توجاه لارار گرفات
(رستمی .)25 :4955 ،اندیشمندان گیرو مکتا لیبارال
نیز ،در تعریف عادالت فضاایی بیشاتر بار اساتحقاق و
شایستری (اصل تفاوت) و آزادی فاردی تأکیاد کاردد
( )Prange, 2009: 16و در نقطۀ مقابال ،اندیشامندان
گیرو مکت سوسیالیس  ،بر نیاز و براباری در توزیاع و
تولید و لزو برلراری عادالت در فضااهای جغرافیاایی
تأکید دارند (.)Young, 2000: 422
منظور از بیعدالتی فضایی ،توزیع نابرابر فرصتهاا،
امکانات و لادرت در فضاسات .ناابرابری هاای فضاایی
ماایتوانااد شااامل نااابرابریهااای بااین شااهر و روسااتا،
شهرهای کونک و بزرگ ،مناضق محارو و برخاوردار
و ...باشد .نابرابری فضایی موج مایشاود تاا از فضاا
استفاد بهینه به عمل نیایاد ،عاد اساتفاد بهیناه از
فضا زمینه ساز تراک فقر و تشدید محرومیت برخای از
مناضق را فراه کناد ،باعاث تضاعیف انساجا ملای و
جامعه شود ،تتصیص بهینه و داوضلبانۀ نیروی انسانی
به ویاد نیروی انسانی متتصص را در منااضق نااممکن
میسازد ،زمینهساز مهاجرتهای بیرویه شدد و توزیاع
بهینااۀ جمعیاات در فضااا را غیاارممکن ماایسااازد.
به ضورکلی نابرابری فضایی امکان باروز فقار ،بیکااری،
حاشیه نشینی مهاجرت و بی عدالتی را افزای میدهد.
همچنااین نااابرابری بااه اسااا وحاادت ملاای آساای
میرساند و گیشرفت عمومی را با ولفه روبهرو میسازد.
5
میلباااارا  1و گوئاااال ،)4511( 5سالیساااابوری
( ،)4519منااوال ،4ییلاای 2و ناااگلر )4552( 9ازجملااه
1-Rawls
2-Sunder kak
3-Young
4-Sogah
5-Lusy
6-Tallen
7-Milbruth
8-Guelle
9-Salisbury
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نظریااهگردازاناای هسااتند کااه عاادالت فضااایی در
شاااخصهااای التصااادی و اجتماااعی نظیاار اشااتغال و
بیکاااری ،فقاار و رفاااد ،توسااعۀ التصااادی ،میاازان
شهریشادن ،ناابرابری اجتمااعی ،تجاانس اجتمااعی،
تحرک جمعیتی ،نو مذه  ،رلابت سیاسی ،ارتباضات
و ...را بر مشارکت سیاسی فضاهای جغرافیایی متتلاف
مؤثر میدانند (معمار.)9 :4954 ،
فقر و محرومیت
فقر عبارت از ناتوانی انسان در فراه آوردن نیازهاای
بنیادی خود درجهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه
و شایسااته اساات .ایاان تعریااف بااه مفهااو عبااارت
(آبرومندانه و شایسته) بستری دارد ،زیرا این مفهو را
فق میتوان در لال لضااوتهاای فاردی و محیطای
شناسایی کرد و تردیدی نیست که در هر اجتماا و از
هر دیدگاد تعریف متفاوتی از آن را مایتاوان ارائاه داد
( .)World Bank, 2018: 19این تعریف برداشتی کلای
از مفهو فقر را بهدست میدهد .لیکن فقر را میتاوان
از دو دیدگاد مطلاق و نسابی ماورد ارزیاابی لارار داد.
تحقیقات رونتری ،1گایۀ اصلی بررسی های فقر مطلق را
نشان میدهد .تعریف او از فقر مطلق عباارت اسات از:
«خانوارهای مبتال به فقر اولیه آن لدر درآمد ندارند که
بتوانند حدالل نیازهای تغذیاه را برحسا ارزانتارین
انوا مواد انر یزا تأمین نمایند ».یکی از معرو تارین
محققان فقر نسبی ،تاون سند 9است .او به نق افاراد
در درون اجتماا و بااه ارتباااط باین آنهااا و سااایرین
اهمیت میداد .به گفتۀ او ،افراد در صورتی فقیر شمردد
ماایشااوند کااه نتواننااد در زناادگی مشااترک جامعااهای
که در آن زنادگی مایکنناد مشاارکت داشاته باشاند
( .)Tweedia & Hagan, 2018:1با این تعریف در هار
جامعه با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت میتوان فقر
را تعریف کرد و گایینبودن نسبی سطح زنادگی مارد
1-Manal
2-Lily
3-Naugler
4-Rowntree
5-Townsend

را در مقایسه با سطح زندگی متعار جامعاه بارآورد و
محاسبه کرد .در ارزیابی آماری روند فقر ،می تاوان باه
یااک الرااوی مشااتص دساات یافاات ،امااا جاباهجااایی
گرود هاای اجتمااعی و باای و گاایینشادن خا فقار
نمی تواند لانونمندی مشتصی را به دست بدهد و تنها
تحت تأثیر سیاستهای گاذار و عوامال تصاادفی لارار
میگیرند (رئیس دانا.)91 :4951 ،
فقر و محرومیت در زمینه های متتلاف التصاادی،
اجتماعی ،فرهنری ،رفاهی و  ...میتواند به وجاود آیاد.
ازجمله ویاگی های شایع در مناضق محرو می توان به
سطح مهارت بسیار گایین ،درآمد ک  ،آمار بایی جار
و جنایت ،سطح سواد گایین ،نار باایی بیکااری و ...
اشارد کرد (.)McGuinness, 2018: 4
ارتباط فقر و عدالت فضایی
در مناااضقی کااه فقاار و نااابرابریهااای سیاساای،
التصادی ،اجتماعی و ...و به عبارتی بایعادالتی فضاایی
وجود دارد ،روایت خااضر شاهروندان کااه مای یاباد
(ابراهی گاور و دیراران .)425 :4951 ،شاهروندانی کاه در
محرومیت و فقار باه سار باردد و احساا بایعادالتی
فضااایی دارنااد ،انریاازد و رغباات خااود باارای مشااارکت
سیاسی را ازدست میدهند (بیردلو و مرادیان.)9 :4954،
این گدیدد در سراسر جهان با شدت و واعف متتلاف
وجود دارد .فقر در نقطۀ مقابل عادالت اجتمااعی لارار
دارد .سرآغاز عدالت اجتماعی ریشه در عدالت فضاایی
و محیطاای دارد .تحقااق عاادالت اجتماااعی درنهایاات
به روایت شهروندان از شیو زندگی خود منجر شدد و
بااه ثباااتسیاساای و التاادار ملاای کمااک شااایانی
میکند(یغفوری و همکاران.)441 :4959 ،
از نقطهنظر جغرافیایی ،عدالت اجتماعی متراد باا
توزیع عادینۀ امکانات و خدمات بین مناضق متتلاف و
دستیابی برابر شاهروندان باه آنهاا اسات؛ زیارا عاد
توزیع عادینۀ آن هاا باه بحاران هاای اجتمااعی نظیار
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شکا ضبقاتی ،فقر و ناابودی سارمایۀ اجتمااعی (کاه
گشتوانه ای بارای التادار حکومات اسات) و مشاکالت
گیچید فضایی میانجاماد (شاریفی .)9 :4959 ،ارتبااط

بی عدالتی فضایی و بازتولید فقر را مایتاوان در لالا
مدل شمار ( )4به نمای گذاشت:

مدل  :8بیعدالتی فضایی و تولید فقر در فضا

تهیه و ترسی  :نرارندگان4951 ،
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معرفی محدودۀ مورد مطالعه
 -8محیطشناسی

محدود مورد مطالعاه ایان تحقیاق ،عباارت اسات از
استانهای شمالی کشور که شاامل :خراساان شامالی،

گلستان ،مازندران ،گیالن ،اردبیل ،آذربایجان شارلی و
آذربایجان غربی که از شمال شارلی تاا شامال غربای
کشور را در برگرفتهاند.

نقشه  :8محدودۀ مورد مطالعه

تهیه و ترسی  :نرارندگان4951 ،

 -.بافت قومی -مذهبی

استان های شمالی کشور باه لحااب بافات لاومی و
مذهبی ،از تنو گستردد ای برخوردارند که در ادامه به
معرفی مجزای هریک میگردازی .
در استان خراسان شمالی ،عالودبر فار های شیعه،
به ضور مشتص گنج لو کرد (کرمانج) ،ترک ،تارکمن،
تات و بلوچ با دو مذه شیعۀ اثنیعشری و اهل سنت
حنفی زندگی میکنند که کرمانجها باا  99.92درصاد
از جمعیت کل آبادی ها ،بیشاترین نسابت را باهخاود
اختصاص دادداند (مرکاز آماار ایاران4955 ،؛ باه نقال از
جعفری.)1 :4951 ،
در استان گلستان الوا متتلفای شاامل فاار هاا
(استرآبادیها ،مازندرانیها ،کتولی ها ،سیستانیها و،)...
ترکمنها و سایر لومیتها (ترک ،کرد ،بلوچ ،لزاق و)...

زندگی میکنند .اکثریت جمعیت استان اهال تشایع و
اللیت را اهل تسنن تشکیل میدهند .همچناین گارود
اندکی گیرو سایر ادیان و فرق هساتند .اهال تشایع را
گرودهای فار  ،سیستانی ،ترک ،کرد و ...و اهل تسنن
را نیز گرود های ترکمن ،بلوچ و لزاق تشکیل میدهناد
(مدیری و عباسیسامنانی .)1 :4959 ،در استان مازندران
تنو لومی و مذهبی نندانی وجود نادارد .مارد ایان
استان به زبان مازنی ،تبری و فارسی ستن مایگویناد
و مذه شیعه دارند (یوسفی.)414 :4951 ،
در استان گیالن الوا متتلفای ازجملاه گیلاک در
جنو استان و تال در غر استان زندگی میکنناد.
همچنین مرد گال و کرد کرمانج در رودبار زنادگی
میکنند (مرکزمطالعاتی تبریز .)9 :4959 ،هرنند مذه

تحلیل فقر از منظر عدالت فضایی

459

در گیالن به تبعۀ کل کشور شیعۀ اثنیعشاری اسات،
اما سه شهرستان رووانشهر ،تال و آستارا بهترتیا
حائز بیشترین جمعیات اهال سانت هساتند و تعاداد
معدودی از ساکنین استان گیالن مساتقر در رشات و
بندر انزلی دارای ادیان مسیحی ،یهودی و زرتشتی اناد
( .)www.gilan.irبافت لومی در ساه اساتان اردبیال،
آذربایجان شرلی و غربی تقریبا یکسان اسات .در ایان
استان ها اکثریت جمعیت با لو آذری و مذه شایعه
است .در بت هایی از جنو استان آذربایجاان غربای
لو کرد با مذه سنی سااکن هساتند (احمادیگاور و
دیرران.)15 :4955 ،

آذریها در ایران بزرگتارین گارود اللیات باودد و
بیشترین التقااط و گراکنادگی در میاان ساایر الاوا و
استانهای کشور به ویااد اساتان هاای تهاران و لا را
دارند (حافظنیا.)499 :4959 ،
 -9جمعیتشناسی

ضبق نتاایج باهدسات آمادد از سرشاماری عماومی
نفو و مسکن سالهاای  4955و  4959مرکاز آماار
ایران ،جمعیت استان های مورد مطالعه به لرار جادول
زیر است:

جدول  :.جمعیتشناسی محدودۀ مورد مطالعه
توزیع نسبی
سه استان از سه استان از
درصد
درصد
تراک نسبی
نر رشد
جمعیت4959
مساحت
جمعیت  4959جمعیتکشور-
جمعیت  4959شهرنشینی روستانشینی
سالیانه (درصد)
(درصد)
(4959درصد) کشور(درصد)

نا استان
خراسانشمالی

599552

4.55

2

-5.44

4.55

95.1

99.25

19.55

گلستان

4595545

2.991

4

4.54

2.91

54.5

99.92

19.95

مازندران

9259952

1.44

2

4.99

1.44

491.1

91.15

12.22

گیالن

2995959

9.41

4

5.15

9.41

455.2

99.91

99.99

اردبیل

4215125

4.95

4

5.99

4.95

14.1

95.45

94.52

آذربایجانشرلی

9555992

1.55

9

5.51

1.55

59.9

14.59

25.41

4.41

1.55

51.9

99.12

91.95

2
1.55
آذربایجانغربی 9299245
مأخذ :مرکز آمار ایران 49 ،4959 ،و  24و  .22مرکز آمار ایران4959 ،

 -.شاخصهای اقتصادی
جدول  :9شاخصهای اقتصادی محدودۀ مورد مطالعه

استان

نسبت اشتغال

نر بیکاری

نر مشارکت التصادی

درآمد خانوار (هزار
ریال)

لدرت گسانداز خانوار
(درصد)

سه استان از تولید
ناخالص داخلی کشور با
احتسا نفت (درصد)

سه استان از تولید
ناخالص ملی (درصد)

وری جینی روستایی
4959

وری جینی شهری
4959

کل کشور
خراسان شمالی
گلستان
مازندران
گیالن
اردبیل
آذربایجان .ش
آذربایجان .غ

91.9
14.9
99.9
91.1
95.1
95.5
95
95.1

42.9
49.5
42.2
49.2
42.1
49.9
49.2
44.9

12.1
15.2
14.9
19.4
19.5
11.2
19.5
19.1

151519
149595
149994
994492
922515
159151
915145
995552

45.959
49.951
45.151
22.492
24.955
44.552
45.495
44.291

455
5.952
4.991
9.121
2.124
4.591
9.121
2.294

455
5.9
4.25
4.52
2.9
4.49
9.9
2.4

5.9154
5.9255
5.9259
5.2551
5.9292
5.2512
5.9915
5.2914

5.9955
5.9145
5.9141
5.2591
5.9249
5.2955
5.2551
5.9491

مأخذ :مرکز آمار ایران 29 ،4959 ،و مرکز آمار ایران .49 ،4959 ،مرکز آمار ایران5 ،4951 ،
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نقشه  :.توزیع فضایی اعتبارات بانکی در کشور

تهیه و ترسی  :نرارندگان4951 ،

اگرنه گسانداز بانکی بهخودی خاود گویاای وواعیت

افزای

خاص التصادی منااضق اسات و اساتفادد از آن بارای

مناضق مرکازی ،انریاز التصاادی بارای کاوچ عظای

تحلیل رابطۀ عدالت و بیعدالتی فضاایی و تولیاد فقار

نیروی کار از مناضق گیراماونی را فاراه آوردد اسات.

م ایتوانااد در ایاان نااارنو ماادنظر لاارار گیاارد کااه

ناهمرونی درآمد از یکسو و مهااجرت از ساوی دیرار،

بهواساطۀ تاراک مناابع ماالی بیشاتر در اساتانهاای

اختال انداز باازار در منااضق مرکازی

مرکزی بهویاد در تهران در لیا

نابرابری و ایجاد فرصتهای التصادی بیشتر در

زمینۀ افزای

با سایر اساتانهاای

ایران و مناضق گیراماونی شادداسات.کاساتی یاا نباود

کشور زمینه های جذ جمعیات و فعالیات در اساتان

زیرساخت هاا در مقایساه باا منااضق مرکازی ،زمیناۀ

از سایر نقاط کشور در دور تاریخ مدرن

هزینه های تولید در مناضق گیرامون مایشاود.

یاد شدد بی

ایران فراه بودداست .استان تهاران براساا

آخارین

افزای

متأثر از رویکرد سودمحوری حاک بر نظا برنامهریزی

تقسیمات کشوری4.49 ،درصد مساحت کشور و بای

ایران که اصالت را ناه باه انساان ،بلکاه باه بهاردوری

از 49درصااد جمعی ات کشااور را بااه خااود اختصاااص

التصادی دادداست ،درنتیجه حرکت سرمایه به سامتی

دادداست ،درحالیکاه اساتانهاای گهنااوری همچاون

که نر سود و سرمایه در آن بیشاتر باشاد ،عقالنای و

کرمان ،سیستان و بلونستان و خراسان جنوبی که 25

مفید تشتیص دادد میشود.

درصد از کال مسااحت کشاور را باه خاود اختصااص

گیامااد ایاان رویکاارد ساارمایهدارانااه بااه فضااا در

دادداند ،تنها  5درصد از جمعیت کل کشور را در خاود

ضوینیمدت ،انباشت مناابع ماالی در نقااط معادود و

از نیمی از تولیاد ناخاالص داخلای

تتلیااۀ ساارمایۀ مناااضق گیرامااونی اساات .در ننااین

ایران در سال  ،51در  9استان متمرکز بودداست و 95

ساختاری مناضق جذا سرمایه متاراک تار و منااضق

درصد بالیماندد باین  29اساتان تقسای شادداسات.

حاشیهای نحیفتر از لبل میشوند.

جای دادد اند .بی

تحلیل فقر از منظر عدالت فضایی
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در حال حاور الراوی توزیاع مناابع و لطا هاای
صنعتی کشاور باا محوریات تهاران و مشاارکت ماؤثر
(اصفهان ،یزد ،کرمان ،سمنان و مرکازی) از یاک ناو
عااد تعااادل بیمارگونااه رنااج ماایباارد و بااا توجااه بااه
همپوشانی شرای مزباور بار الراوی فضاایی ملات در
کشور (هستۀ مرکزی در برگیرناد مؤلفاههاایی ناون
ایرانایبااودن ،شاایعهبااودن و فااار بااودن) و گیرامااون
متفاوت ،مولد گسلهای فضایی توسعه و تشدید آنهاا
خواهد شد .براساا

گازارشهاای باناک مرکازی در

اردبیهشت  4951کل ماندد سپرددهاای ریاالی و ارزی

مدل  :.بیعدالتی فضایی و چرخۀ بازتولید فقر در فضا

تهیه و ترسی  :نرارندگان4951،

بانک ها و مؤسسات اعتباری تا گایان اردیبهشت 4951
بالغبر  4959هزار میلیارد تومان بودد که استان تهاران

مواد و روش انجام تحقیق

با  519هزار میلیارد تومان  99٫4درصد از سپرددهاای

ایاان مقالااه بااا روش توصاایفی -تحلیلاای و تکیااه باار

بااانکی کاال کشااور را بااه خااود اختصاااص دادداساات؛

اضالعات کتابتاناه ای ساعی در تحلیال فقار از منظار

استان هاای اصافهان باا  55هازار میلیاارد و خراساان

عادالت فضاایی در مارز شامالی کشاور را دارد .هفات

رووی با  11هزار میلیاارد در رتباه هاای بعادی لارار

اسااتان خراسااان شمالی،گلسااتان ،مازناادران ،گاایالن،

دارند .در سوی دیرار ایان دساتهبنادی ،اساتانهاای

اردبیل ،آذربایجان شرلی و آذربایجان غربای باهعناوان

کهریلویه و بویراحمد با  1.9هزار میلیارد تومان ،ایاال

استانهای شمالی کشور مورد توجه والع شدداند.

با  9.9هزار میلیارد تومان و خراسان شمالی با  9هازار
میلیارد تومان در رتبههای بعدی لرار دارند .حاکمیات
ننین شرایطی از یک ساو تولیدکنناد متااضرات در
زمینۀ همررایی ملی و از سویی دیرار تضاعیفکنناد
استعدادهای منطقهای است که ارتباط ماؤثر ناواحی و
نرخه ه تکمیلی مناضق را متتل و دور باضل تولیاد
فقر و محرومیت را تقویت میکند که این امر در لالا
مدل زیر به نمای

درآمدد است:
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یافتههای تحقیق
جدول  :.فقر و محرومیت در استانهای مورد مطالعه
استان

رتبۀ استان در میانرین
درآمد خانوار

رتبۀ استان در میانرین رتبۀ استان در شاخص توسعۀ
4
زیربنایی و اجتماعی
هزینۀ خانوار

رتبه در شاخص
2
محرومیت

خراسانشمالی

22

21

49

1

گلستان

49

29

1

9

مازندران

9

42

5

2

گیالن

41

45

9

9

اردبیل

42

9

29

9

آذربایجان شرلی

45

44

9

2

آذربایجان غربی

29

49

22

2

مأخذ :مرکز آمار ایران4959 ،؛ مرکز آمار ایران4994 ،

وضعیت عدالت فضایی در ایران و جایگاه استانهای
منتخب

9

خاستراد بسیاری از بحرانها در سطو ملی و محلای،
بیتاوجهی باه مقولاۀ عادالت فضاایی /جغرافیاایی در
کشورهای متتلف بهویااد جهاان ساو اسات .تمرکاز
شاادید و عااد تعااادل فضااایی ازجملااه ویاگاایهااای
کشورهای جهان سو اسات کاه ایان ویاگای معلاول

نتایج سیاساتهاای رشاد لطبای باه شامار مایآیاد.
درنتیجۀ این سیاست ،تعداد معدودی از منااضق نقا
کلیدی داشته و سایر مناضق بهصورت حاشیهای عمال
میکنند (حافظنیا و لادریحاجت.)99-92 :4951 ،
در ادامه و در لال جداول زیر ووعیت عدالت فضاایی
در ایران و استان های منتت بهمنظور درک روشنتار
مووو ارائه میشود.

جدول  :6وضعیت استانهای منتخب در عاملهای هشتگانۀ عدالت فضایی
استانها /عاملها

عامل آموزشی عامل اجتماعی عامل التصادی

عامل امنیتی

عامل بهداشتی

عامل سیاسی

عامل کالبدی

عامل فرهنری

عدالت فضایی

شمالی

5.94952199 5.411449499 5.511215154 5.591422999 5.452522151 5.555555291 5.959515599 5.925924551 5.52599515

گلستان

5.5511552 5.55155591 5.151955999 5.911999595 5.524951545

5.92995999 5.419559141 5.514945994

مازندران

5.99591552 5.455299152 5.421459199 5.415291999 5.459211952 5.544919299 5.159991159 5.955554151 5.521595119

5.49914

گیالن

5.555155 5.451155199 5.551195914 5.152959599 5.155941959 5.545499591

5.99599495 5.459121551 5.51515459

اردبیل

5.552912119 5.55959115 5.919515554 5.954999955 5.529415119

5.25495

5.94955521 5.419511144 5.425959515

آذ .شرلی

5.459954954 5.599999219 5.199555991 5.992195951 5.595159991

5.499599

5.99925995 5.455111115 5.5154.9951

آذ .غربی

5.92512199 5.454995419 5.595595559 5.424555 5.559254199 5.559911191 5.195554114 5.919945955 5.525522291

میانرین استانی

5.529294

5.91595591 5.452419925 5.555529491 5.491551 5.551594529 5.591955 5.952159115 5.999419994

میانرین ملی

5.521595

5.999254

5.994919

5.595525

5.555919

5.419954

5.559511

5.919511929 5.459199

تفاوت با میانرین ملی

-5.5521

5.544519

-5.52555

- 5.55992

- 5.55494

-5.55915

5.551515

-5.55955599 -5.55495

مأخذ :نرارندگان4951 ،
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 -4رتبۀ  4نشاندهند توسعهیافتهترین استان در شاخص توسعۀ زیربنایی و اجتماعی است.
 -2رتبۀ  4نشاندهند توسعهیافتهترین و رتبۀ  1نشاندهند محرو ترین استانهاست.
 -9برای درک روشنتر ووعیت عدالت فضایی در ایران مراجعه شود به :رسالۀ دکتری لادریحاجت ،دفا شدد در سال  4959به راهنمایی دکتر محمدروا حافظنیا در
دانشراد تربیتمدر  ،با عنوان «ضراحی الروی سنج عدالت فضایی در کشورها ،مطالعۀ موردی :ایران».

تحلیل فقر از منظر عدالت فضایی
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آنچه از جدول و نمودار فوق بر میآید حاکی از این امر
است که در بین استانهای منتت  ،استانهای خراسان
شمالی ،اردبیل ،آذربایجان شرلی و آذربایجان غربای در

شاخص عدالت فضایی برابر با میانرین ملای لارار دارد و
اسااتانهااای گلسااتان ،مازناادران و گاایالن در شاااخص
عدالت فضایی از میانرین ملی خیلی کمتر هستند.

نقشه  :9وضعیت ایران براساس شاخص عدالت فضایی

تهیه و ترسی  : :لادریحاجت و حافظنیا4951 ،

از آنجایی که بیعدالتی فضایی را مایتاوان انباشات
نابرابریها در مؤلفههای ارزشمند لدرت ،ثروت و فرصت
در فضاها و مقیا های متتلف دانسات ،مایتاوان ایان
ادعا را مطر کرد که یکی از دییل بایعادالتی فضاایی
حاااک باار نااواحی ساااحلی شاامال کشااور ،نااابرابری در
دستیابی باه مؤلفاه هاای لادرت التصاادی ،اجتمااعی،
فرهنری ،کالبدی ،آموزشی ،بهداشتی ،سیاسی و امنیتی
در فضاست .بیعادالتی فضاایی موجا تقسای ناابرابر
منابع در سطح متتلف فضاهای جغرافیایی میشود کاه
وجه عمد آن را میتوان در عد دسترسی بهینه و برابار
تمااا سااکنه و شااهروندان بااه فرصااتهااای براباار در

عرصههاای متتلاف دیاد کاه باه شاکلگیاری الراوی
نامتوازن لدرت و نابرابری منجر میشود .با شاکلگیاری
الروی نامتوازن لادرت ،گیشارفت و توساعه نیاز لطبای
شدد و دوگانریهاای جواماع افازای گیادا مایکناد و
بیعدالتی فضایی بهعناوان نتیجاۀ لطعای فرایناد فاوق
شکل مایگیارد .باا نهادیناهشادن بایعادالتی فضاایی
شکا های جوامع گررن تر شدد و فاصله هاای عینای و
ذهنی ساکنان فضای جغرافیایی از ه بیشتر مایشاود.
این امر منجربه افزای ناروایتیها و بایرفتن گتانسایل
اعترا به ووعیت موجود شدد و کشورها را با آنارشای
فضایی روبهرو مای ساازد .وجاود شاکا و ناابرابری در
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توسعه هموارد سب ناخرسندی و ناآرامی و ناامنی است
و ننین شرایطی نمایتواناد موجا همبساتری ملای
باشد ،زیرا ساکنان نواحی جغرافیاایی نااهمرن از تغییار
وفااداری محلای و ناحیاهای باه وفااداری ملای سااودی
نمیبرند؛ بنابراین به دشواری حاورند به این همبستری
ملی تن در دهند .گاس مایتاوان ادعاا کارد کاه رفتاار
فضایی منااضق و فضااها عکاسالعمال ضبیعای ناواحی
یادشدد به سیاستهای اعماالشادد از جانا سیسات
برنامهریزی و سیاستگذاری است.
نتیجه
بیعدالتی فضایی باا تقسای ناعادیناۀ فرصاتهاا و
امکانااات در فضاااهای جغرافیااایی متتلااف موجاا
دسترسی نابرابر شهروندان به فرصتهاا و شاکلگیاری
شکا ضبقاتی ،فقر و محرومیت در فضاهای جغرافیاایی
متتلااف ماایشااود .مطالعاۀ اسااتانهااای منتتا ایاان
گاااوه در نااوار شاامالی کشااور نشااان ماایدهااد کااه
استانهای خراسان شمالی ،گلستان ،مازنادران ،گایالن،
اردبیل ،آذربایجان شرلی و آذربایجاان غربای در زمیناۀ
شاااخصهااای هشااتگان اۀ عاادالت فضااایی (آموزشاای،
اجتماعی ،التصادی ،فرهنری ،کالبدی ،سیاسی ،امنیتای
و بهداشتی) ووعیت نامطلوبی داشته و حتی از میانرین
ملی نیز وعیفتر هستند .دسترسی واعیف شاهروندان
به امکانات و فرصتهای متتلف در این استانها موج
شکل گیری فقر و گسترش محرومیت در این اساتانهاا
شدداست .در این رابطه ،ضبق نقشۀ شمار  ،1به غیار از
استان مازندران و آذربایجان شرلی کاه از لحااب سارانۀ
سپرددهای بانکی بهترتی رتبۀ  1و  44را دارناد ،ساایر
استان های نوار مرز شمالی کشور از میانرین سپرددهای
بانکی کشور وعیفتر بودد و از بین  94استان رتبههاای
بین  45تا  21را باه خاود اختصااص دادداناد .بررسای
ووعیت اساتانهاای ماورد نظار در شااخصهاای فقار
(نسبت اشاتغال ،نار بیکااری ،درآماد خاانوار ،لادرت
گس انداز خانوار ،سرانۀ گس اناداز باانکی در هار اساتان،
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سه استان از تولیاد ناخاالص داخلای ،واری جینای،
رتبۀ استان در شاخص توساعۀ زیربناایی و اجتمااعی و
رتبۀ استان در شااخص محرومیات) و همچناین نقشاۀ
شاامار  ،2اسااتان خراسااان شاامالی جاازو فقیرتاارین
استانهای کشور است .گس از آن استانهاای گلساتان،
گیالن و اردبیل به لحاب شااخص فقار و محرومیات در
رتبۀ بعدی لرار دارند .استانهاای مازنادران ،آذربایجاان
شاارلی و آذربایجااان غرباای در مقایسااه بااا اسااتانهااای
گی گفته ووعیت مطلو تاری داشاته و در رتباۀ دو
فقر و محرومیت لرار دارند .همچنین ،میانرین شااخص
عدالت فضایی در بین این استانها برابر با  5.915باودد
که از میانرین ملی ( )5.911گایینتار اسات و براساا
ایاان شاااخص اسااتانهااای خراسااان شاامالی (،)5.949
اردبیل ( ،)5.949گلساتان ( ،)5.929آذربایجاان غربای
( ،)5.925گیالن ( ،)5.994آذربایجان شارلی (،)5.999
مازندران ( ،)5.915بهترتی کمترین تا بیشترین عدالت
فضااایی را دارنااد .مقایسااۀ ووااعیت اسااتانهااای مااورد
مطالعه در شاخص فقر و محرومیت با ووعیت آنها باه
لحاب شاخص عدالت فضایی نشان داد که هرلدر اساتان
عدالت فضایی کمتری داشاته باشاد ،فقار و محرومیات
بیشتری دارد.
پیشنهادها
 -4تکیه بر بنیانهای محلی تولید :گردشرری ساودآور،
توریس  ،صنایعدستی ،توسعۀ گتانسیل کشاورزی منطقه
و. ...
 -2هزینهکرد درآمدهای نواحی مارز شامالی کشاور در
منطقۀ محلی.
 -9تقویاات بنیااانهااای تااا آوری نااواحی در جوامااع
روستایی با توجه به بنیانهای موجود.
 -1تغییر سیاستهای دولت در تتصیص بودجه به
نواحی متتلف و جلوگیری از گیشرفت تمرکز شدید در
برنامههای دولت.

تحلیل فقر از منظر عدالت فضایی
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