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  منوچهر محمدیان/ شهر خلخال : مطالعه موردي. جغرافیایی وضعیت معلولیتتحلیل   :نام پدیدآور و عنوان
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  دکتر محمد حسن یزدانی/ دکتر بهرام ایمانی   :ان مشاوراستاد

  15/10/97  :دفاعتاریخ

  .ص  163  : اتتعدادصفح

  /گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري  :نامه شماره پایان

  :چکیده

و در تمام جوامع به انواع گوناگون وجـود داشـته    خیاست که در طول تار يبشر یاز وجوه زندگ یکیتیمعلول:هدف 

یشاهد حضور معلوالن در اجتماعشان مـ  شرفته،یو پ یرو به توسعه و هم ممالک صنعت يامروزه هم کشورها. است

 یاجتمـاع  يگـذار استیو س يزیرنظام برنامه راند و دمورد غفلت واقع شده یخینه تنها به لحاظ تار نیمعلول. باشند

ـ از کشورها از جملـه ا  ياریها، هنوز در بسآن یسخت زندگ طیشرا ییرغم شناسا یاند بلکه علنداشته یگاهیجا  رانی

گام در  نیون مناطق، اولپراکنش معلوالن در در ییفضا لیشناخت و تحل رو،نیاز ا. قرار ندارند يزیربرنامه تیدر اولو

ـ بـا درك ا . اسـت  ییعدالت فضـا  قیاز طر یعدالت اجتماع يجهت برقرار یشیو آما ییفضا يزیرمهبرنا ضـرورت،   نی

و  یلـ یتحل –یفیپژوهش از نوع توصـ  نیا. در سطح شهر خلخال است تیمعلول ییایجغراف لیپژوهش تحل نیهدف ا

  .است یهمبستگ

  675(شهرخلخال  نیپژوهش را کل معلول نیا يجامعه آمار:شناسی پژوهش روش

شـهر خلخـال اسـتخراج و در     یسـت یکه از آمار اداره بهز دهدیم لیشهر تشک نیا یستیثبت شده در اداره بهز) نفر 

 ن،یانگیفاصله استاندارد، مرکز م ییآمار فضا يهااز روش ییفضا يهالیتحل يبرا. شده است ادهیپ Arc GISطیمح

 اییـ ج یآماره عمـوم  ،ياچند فاصله ياخوشه لیتحل ،یگیهمسا نیکترینزد نیانگیاستاندارد، شاخص م انحرافیضیب

داغ و مـدل   يلکه هـا  لیتحل ،یآماره موران محل ،یآماره موران جهان ،یشاخص موران جهان ن،ییباال و پا يهاخوشه

  .استفاده شده است GISطیدر مح ،ییایدار جغرافوزن ونیرگرس

 يمحالت رابطه معنـادار  یافتگیپراکنش معلوالن با توسعه نیب) که الف دهندیپژوهش، نشان م هايافتهی:ها یافته

-یمراکز بهداشـت  نیب) پ اند افتهیعیو نامتوازن توز يا صورت خوشه افراد معلول در سطح  محالت به) وجود دارد  ب

) ج سـت ین ادیـ ز يداریمعنـ  نیآنقدر ا یارد ولو نحوه پراکنش معلوالن در سطح شهر خلخال رابطه وجود د یدرمان

  . وجود دارد يدر سطح محالت رابطه معنادار تیپراکنش معلوالن با تراکم جمع نیب

  .و نامنظم بوده است يپراکنش معلوالن در سطح شهر خلخال به صورت خوشه ا نکه،یا جهینت:گیري نتیجه

  ، شهر خلخالGis،ییآمار فضا يابزارها ت،یمعلول ،فضایی-لیتحل ،ییفضا عیتوز:هاي کلیدي واژه
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  بیان مسأله -1- 1

بدین معنی که هویت شکل خارجی فضاهایی را که . تحلیل فضایی دانش قانونی است

ها و یا در سطوح متفاوت وجود  شوند و ساختارهایی که در بسیاري از مکان تکرار می

ها به  کند با گذر از الگوها و نمونه دهد و از همین جا سعی می دارند، مورد آزمون قرار می

داقل به اصول سازمان دهی فضایی برسد و با تکیه بر شکل بندي قوانین عمومی، ح

اندیشه و تفکر تئوریکی و هر چند که بدون شناخت تباین قوي فضایی نباشد، خود را از 

کند،جدا  ها و خصوصیات فضایی را مشخص می رویکردهاي جزء نگاري که ویژگی

  ).15.ص :1386،ژان ژاك باو.(سازد

ها یعنی توصیف ساختار فضایی و استدالل این  پراکندگیهدف تحلیل فضایی تحلیل 

. هاي انسان است  ریزي فضایی فعالیت ساختارها از طریق روابط فضایی و سرانجام برنامه

پس از ورود کامپیوتر و ایجاد سیستم اطالعات جغرافیایی، تحلیل فضایی رویکرد اصلی 

  ).13. ص: 1395علیجانی،(دي این نگرش ادامه دار جغرافیا شد و اکنون نیز سیطره

معلولیت یکی از وجوه زندگی بشري است که در طول تاریخ و در تمام جوامع به انواع 

هم ممالک صنعتی و و امروزه هم کشورهاي رو به توسعه .گوناگون وجود داشته است

بررسی وضعیت معلولین بیانگر .پیشرفته،شاهد حضور معلوالن در اجتماعشان می باشند

معلولین نه تنها به لحاظ .ئل متعدد و متراکم در این بخش از جامعه می باشدوجود مسا

گذاري اجتماعی ریزي و سیاستتاریخی مورد غفلت واقع شده اند و در نظام برنامه

ط سخت زندگی آنها،هنوز در بسیاري از یاند بلکه علی رغم شناسایی شراجایگاهی نداشته

ساختار فیزیکی و فضایی محیط .ریزي قرار ندارندنامهبر تکشورها از جمله ایران در اولوی

هاي طراحی شهري به نیازهاي معلوالن ها و شیوهدهد کهنظریهساخته شده نشان می

بر نیازها و مسائل . جمعیت معلولین در سرتاسر جهان رو به افزایش است.توجه هستندبی

سترسی به فضاهاي جامعه معلولین از حیث د.شودآنها نیز روزبهروز افزوده می

ها،منابع اقتصادي و بسیاري موارد دیگر در رنج اجتماعی،آموزش،اشتغال،برابري فرصت

این افراد .گذاران اجتماعی نیازمندندالن و سیاستوهستند و به کمک و توجه بیشتر مس

هاي جامعه،در ها و اقلیتبا وجود محدودیت هاي مضاعف و متراکم نسبت به دیگر گروه

اند و مسائل آنها به خوبی شناسایی ریزي کمتر لحاظ شدهگذاري و برنامهستنظام سیا

  ).23.ص :1393صادقی فسایی،فاطمی نیا،(نشده است

هایی که در جامعه معلولین از ابعاد مختلف داراي مشکل هستند مانند محدودیت

ا و هناشی از معلولیت آنهاست،مناسب نبودن فضاهاي شهري،عدم حمایت مناسب بیمه
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سازي فعالیت ها،هزینه بر بودن عاديانی در تامین هزینهوها،ناتخدمات درمانی،فقر خانواده

مند در خصوص معلولین و بسیاري هاي یکسان و زمینهمعلولین،نبود راهبردها و سیاست

ولف و (سازدمسائل دیگر که فرایند برگشت معلولین به فضاهاي اجتماعی را مشکل می

  ).22. ص: 1385، همکاران

هاي عمومی براي صندلی چرخدار غیرقابل دسترس هستند، در حالی بیشتر ساختمان

کند، کم که رنگکنتراست، براي فعال کردن افراد دچار کم بینایی به راحتی حرکت می

بسیاري از طراحان آن را فهمیدند و به ندرت براي بهتر کردن از آن استفاده می . است

).Imrie،2016(نیازهاي دقیق معلوالن وجود دارددانش محدودي از و کنند

مسائلی که همواره گریبان گیر معلولین جامعه است  ما رابرآن داشته است تا به 

امه بپردازیم زیرا که تمامی شهروندان یک شهر بطورمساوي حق استفاده ننوشتن این پایان

-دهاي مانع استفااري وپایهافزاز امکانات عمومی جامعه را دارند اما برخی از امکانات سخت

به همین دلیل وبراي اشراف کامل بر .جانبازان ومعلولین از امکانات جامعه شده است ي

 خلخال ی پراکنش معلولیت درشهریمشکالت این عزیزان دربسترجامعه به تحلیل فضا

  .پردازیممی

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-2

عنوان یک انسان در جامعه این حق را معلولین به عنوان بخشی از بدنه اجتماع و به 

مطابق آمارهاي جهانی حدود . دارند که مانند انسان هاي دیگر در جامعه زندگی کنند

ي تعداد قابل این آمار نشان دهنده. درصد افراد جهان را معلولین تشکیل می دهند10

کمت نیا و ح(توجه این افراد است که در برخی جوامع برابر تعداد سالخوردگان می باشد 

  ).18.ص :1385موسوي،  

در  .شود متفاوت استه تعریفی که از معلولیت ارائه میتعداد معلوالن هر جامعه با توجه ب

مانی مورد بررسی و شمارش قرار هاي بارز جسلیتکشورهاي در حال رشد معموال معلو

سمانی به سایر هاي بارز جشورهاي پیشرفته عالوه بر معلولیتدر حالی که در ک .گیرندمی

علوالن به طور چشمگیري افزایش ولی تعداد م .شودهاي جزئی نیز توجه مینارسایی

هاي د با وضعیتیک شهر طیفی از اقشار و افرا .)14. ص: 1392،صفدر زاده(یابد می

 ،گیرد که به طور طبیعی داراي عالیق، جسمی و روحی متفاوت را در برمیجنسی ،سنی

در کشور ما با وجود اینکه درصد قابل  .باشندمتفاوتی براي زندگی می و نیازهايمعیارها 
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دهند اما مسأله توان بخشی معلوالن ت جامعه را افراد معلول تشکیل میتوجهی از جمعی

شود چندان مورد توجه قرار یط شهري نیز جزئی از آن محسوب میسازي محسبکه منا

یابی به حقوق انسانی و ی از لحاظ دستتال به ناتوانی جسمنگرفته است و افراد مب

لذا سازگار نمودن فضاهاي  .اجتماعی خود در مقایسه با سایر افراد وضعیت نامناسبی دارند

 ،ي جامعههاه معنی رعایت شرایط دیگر گروهشهري با شرایط این افراد که در عین حال ب

مناسب سازي وضع موجود که  .نماید،سالمندان و بیماران نیز ضروري میاعم از کودکان

اذانی و (نماید وجود آمده است ضرورت میي اصالح شرایطی است که از قبل بهبه معنا

ترین مشکالت فضاهاي شهري کشور، نامناسب یکی از مهم. )3-6. ص: 1393،همکاران

باشد که این مهم در هر دو رتباط با اشخاص داراي معلولیت میبودن فضاهاي آنها در ا

ریزي شهري اولی ناشی از نتایج برنامه. باشدکالبدي و رفتاري قابل مالحظه می دمور

فرهنگی ناشی از آن  -غیرصحیح و اقدامات عملی شهرسازانه و دومی پیامد اجتماعی 

تواند باعث مشارکت هایی که مییکی از زمینه .)52. ص: 1393داوري نژاد مقدم، (است 

هاي عمومی شهر باشد، رویکرد جدیدي مبتنی بر معلولین در فضاي شهري و عملکرد

باشد که این تغییر رویکرد راحی شهري و برنامه ریزي شهري میتغییر نگرش نسبت به ط

در نهایت تغییر در  باشد ودن میباعث خارج شدن معلولین از انزوا و وارد اجتماع ش

رزشی این قشر از تواند پاسخگوي نیازهاي درمانی، فرهنگی، تفریحی، وفضاي شهري می

طیفی از اقشار و افراد با  یک شهر). 13. ص: 1394صوفی و مهدیان فر،(جامعه باشد 

گیرد که به طور طبیعی ، جسمی و روحی متفاوت را در برمیهاي سنی، جنسیوضعیت

شهر ایده آل و مناسب باشند و و نیازهاي متفاوتی براي زندگی میداراي عالیق، معیارها 

اي طراحی شود که فعالیت تمامی افراد جامعه از هر قشر و با هر محدودیتی بایستی گونه

این . مند شوندبتوانند از خدمات آن جامعه بهره را براي آنان مهیا نماید و کلیه شهروندان

تر به اقشار آسیب پذیر باشد تا این گروه از ایه دهنده خدمات بیشمحیط شهري باید ار

لذا ). 5. ص: 1385شیخ االسالمی،(به فراموشی سپرده نشوند  صحنه جامعه محو نگردند و

ل به معنی رعایت شرایط سازگار نمودن فضاهاي شهري با شرایط این افراد که در عین حا

. نمایدان و بیماران نیز هست ضروري میهاي جامعه، اعم از کودکان، سالمنددیگر گروه

افراد جامعه به ویژه معلوالن و افراد  بنابراین، از طریق مناسب سازي محیط شهري، کلیه

هاي مختلف زندگی را یط و فضاي شهري و فعالیت در عرصهناتوان امکان دسترسی به مح

ها است، خواهد داشت ط الزم براي زندگی اجتماعی انسانکه حق طبیعی و شر

هرچند تامین زندگی معلوالن در حد مطلوب آرزوي تمام ). 1384. ص: 177احمدیه،(
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ن را در ناکجاآباد هاي اجتماعی، فعآل باید آحقوق بشر است ولی به لحاظ واقعیتعین مداف

  ).53.ص: 1383السان،(جستجو کرد 

زیرا بدلیل . بنابراین باید به معلولین به عنوان یک گروه بزرگ اجتماعی توجه شود

-اجتماع کمهاي شهري حضور این افراد در ریزي و طرحاي از مشکالت از قبیل برنامهپاره

یافته مانند دانمارك از نظر اکنون در جهان بخصوص در کشورهاي توسعه. رنگ شده است

ضرابی و همکاران، (قوانین و مقررات شهري اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است 

  ).21. ص: 1390

در صورت عدم توجه به مشکالت معلولین در فضاي شهري،بخش قابل توجهی از افراد 

این عامل باعث می . شوندضور اجتماعی به عنوان یک نیاز اساسی محروم میجامعه از ح

. ص1379مهدي زاده،(حرکتی معلول اجتماعی نیز خوانده شود -شود که معلول جسمی

  ). 1373؛سازمان ملل متحد،15

آنها در  يکشور، نامناسب بودن فضاها يشهر يمشکالت فضاها نیاز مهمتر یکی

 يو رفتار يمهم در هر دو مورد کالبد نیباشد که ا یم تیمعلوليارتباط با اشخاص دارا

 یو اقدامات عمل حیصح ریغ يشهر يزیربرنامه جیاز نتا یناش یاول. باشدیقابل مالحظه م

  ).1. ص: 1385،یاقبال(از آن است  یناش یفرهنگ -یعاجتما امدیپ یشهرسازانه و دوم

 يعمال استفاده از فضاها ،یحرکت-یجسم یآن بخش از جامعه که به سبب ناتوان

 شیمحروم گشته است، علت را نه در معلول بودن شهر بلکه در معلول بودن خو يشهر

: 1391،قائم. (دارد یباز م يشهر يشدن به فضاها کیکند و خود را از نزد یجستجو م

  ).1. ص

به گیر معلولین جامعه است  ما رابرآن داشته است تا مسائلی که همواره گریبان

نوشتن این پایانامه بپردازیم زیرا که تمامی شهروندان یک شهر بطورمساوي حق استفاده 

-اي مانع استفادهافزاري وپایهاز امکانات عمومی جامعه را دارند اما برخی از امکانات سخت

به همین دلیل وبراي اشراف کامل بر .ي جانبازان ومعلولین از امکانات جامعه شده است

 خلخال پراکنش معلولیت درشهر یعزیزان دربسترجامعه به تحلیل فضایمشکالت این 

با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در مورد پراکنش جغرافیایی معلولین در .پردازیممی

انجام نشده است سعی داریم در این پژوهش به تحلیل پراکنش  خلخال سطح شهر 

آتی براي معلولین این شهر امکانات  هايریزيجغرافیایی معلولین بپردازیم تا در برنامه

  .متناسب با نوع معلولیت این افراد تعبیه بشود
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  اهداف پژوهش- 1-3

  .خلخال پراکنش جغرافیایی معلولین در شهر بررسی - 1

بررسی پراکنش جغرافیایی معلولین و اینکه معلولین میل دارند در کدام بخش از شهر - 2

  .ساکن شوند

  .  یافتگی محالت شهري و پراکنش معلوالن در سطح شهر خلخالبررسی رابطه توسعه- 3

  . بررسی رابطه تراکم جمعیت محالت شهري و پراکنش معلوالن در سطح شهر خلخال- 4

. خلخالدرسطح شهر و توزیع معلولین مراکز بهداشتی ـ درمانیبین  رابطهبررسی - 5

  

  هاي پژوهشپرسش- 1-4

-هاي اصلی تحقیـق را بـه  توان پرسشف آن میبا توجه به موضوع اصلی تحقیق و اهدا

  :صورت زیر بیان کرد

  توزیع معلوالن شهر خلخال، از چه الگوي فضایی تبعیت می کند؟-1

افراد معلول میل به استقرار در کدام جهات جغرافیایی شهر را دارند؟-2

  ؟شهري و توزیع معلولین چگونه است محالتارتباط بین توسعه یافتگی  -3

  شهري و توزیع معلولین چگونه است؟ تراکم جمعیتمحالتارتباط بین -4

  و توزیع معلولین چگونه است؟  مراکز بهداشتی ـ درمانیارتباط بین - 5

  شناسی پژوهشروش-6-1

شود که با روش درست انجام  یموثر م یزمان یبه شناخت علم یابیدست

و از نظر هدف  یلیتحل-یفیپژوهش حاضر از نوع توص).135. ص: 1390ی،خاک(ردیبپذ

و  یفارس(شده از منابع معتبر و دست اول  یسع یفیدر روش توص هباشد کیم يکاربرد

 ویمختلف مربوط به اهداف پژوهش و آرش يهادگاهید ،یدانشگاه قاتی، تحق)نیالت

و  میابعاد موضوع، مثل مفاه ياشهیبه شناخت ر یابیدست يبرا یدولت يهاسازمان

بهره گرفته  یو تجرب ی، تجارب عملينظر يالگوها ،یاصل يهارییمتغ، یمقوالت اساس

اسکان تیو موقع ،ییایجغراف يهاو نقشه یاز مدارك سازمان یلیدر روش تحل. شده است

تحلیل به منظور  زین تیودر نها. استفاده شده استمعلولین در سطح شهر خلخال 

جامعه .موجود استفاده شدهاي فضایی موقعیت معلوالن در سطح شهر خلخال از روش

 اداره بهزیستی شهر خلخالثبت شده در  معلولین شهر خلخالپژوهش را کل  نیا يآمار

هاي مسکونی که در واحد 611هرست و آدرس حدودفدر گام نخست . دهندیم لیتشک
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، بعديدر گام  .اندکنند استخراج و ثبت شدهمعلولین شهر خلخال در آن زندگی می

 حیاز صحت آمار تصح نانیشده و با مراجعه با سازمان مربوطه و اطم حیتصح يهاآدرس

معلولین که مربوط به يهاهیدر گام سوم، ال.اندشده ادهیپArc GISو در نرم افزار 

پژوهش  يرهایمتغ ریو سااند از نوع معلولیت، سن معلوالن، جنس، تحصیالت عبارت

 لیکه در ادامه به تفص ییضافشده و در گام چهارم، با استفاده از فنون آمار  يآماده ساز

 يهایخروج ز،یدر گام آخر ن. اندالزم انجام شده يهالیه و تحلیشده است، تجز یمعرف

اند، ها بودهکه شامل جداول و نقشه GISدر  ییآمار فضا يهالیو تحل هیحاصل از تجز

-پژوهش قرار گرفته يرهایها و متغها و پاسخ به پرسشافتهییو ارائه ریانجام تفاس يمبنا

  .اند

  

  ها و اطالعاتآوري دادهجمعروش- 1-5

بـه   ،یژگـ یو نیـ دربـاره ا  یدارد که اگاه ییهایژگیو یفیو ک یاز نظر کم يادهیپد هر

. گردندیم راتییهادر طول زمان دچار تغدهیپد نیا. ها وابسته استآن یابیو دست تیماه

 ایپاسخ  افتنی. است راتییتغ نیبه اطالعات درباره ا یابیدست يهدف هر پژوهش کاربرد

-است که با آن ییهاداده يبه گردآور ازیشده در هر پژوهش، ن نتخابمساله ا يحل براراه

مسـاله پـژوهش    يبـرا  یو مـوقت  یاحتمـال  يهارا که به عنوان پاسخ ییهاهیها بتوان فرض

  ).139.ص: 1390ی،خاک(کرداند آزمون مطرح شده

  

در روش  هباشـد کـ  یم يو از نظر هدف کاربرد یلیتحل-یفیپژوهش حاضر از نوع توص 

 ،یدانشـگاه  قـات ی، تحق)نیو التـ  یفارسـ (شده از منابع معتبر و دست اول  یسع یفیتوص

 یابیـ دست يبرا یدولت يهاسازمان ویمختلف مربوط به اهداف پژوهش و آرش يهادگاهید

 ،یاصـل  يهـا ریی، متغیو مقـوالت اساسـ   میابعاد موضـوع، مثـل مفـاه    ياشهیبه شناخت ر

از مـدارك   یلیدر روش تحل. بهره گرفته شده است یو تجرب ی، تجارب عملينظر يالگوها

اسـتفاده  اسکان معلولین در سطح شـهر خلخـال   تیو موقع ،ییایجغراف يهاو نقشه یسازمان

تحلیل فضایی موقعیت معلوالن در سطح شهر خلخـال  ور به منظ زین تیودر نها. شده است

  .هاي موجود استفاده شداز روش

  

  هاروش تجزیه و تحلیل داده- 1-6
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شناخت و دستاورد بعد  نیترییخام و پردازش نشده ابتدا يهایها به عنوان آگاهداده

هستند که درباره مساله پژوهش مطرح  یاحتمال يهاپژوهشگر درباره پاسخ ياز گردآور

ساختار و قالب  ت،یها با توجه به ماهداده نیبه ا یابیلذا پژوهشگر پس از دست. اندشده

، پردازش يبندطبقهها راداده نیا یشود که با چه روشیرو مها روبهپرسش نیبا ا ه،یفرض

؛1390ی،خاک(کند نییتعها را هیفرض فیکند تا بتواند تکل لیو تحل هیتجز تیو در نها

140.(  

اداره بهزیستی ثبت شده در  معلولین شهر خلخالپژوهش را کل  نیا يجامعه آمار

هاي واحد 611در گام نخست فهرست و آدرس حدود. دهندیم لیتشک شهر خلخال

در  .اندکنند استخراج و ثبت شدهمسکونی که در معلولین شهر خلخال در آن زندگی می

از صحت  نانیشده و با مراجعه با سازمان مربوطه و اطم حیتصح يهارس، آدبعديگام 

مربوط  يهاهیدر گام سوم، ال.اندشده ادهیپARC GISو در نرم افزار  حیآمار تصح

 ریو سااند از نوع معلولیت، سن معلوالن، جنس، تحصیالت معلولین که عبارتبه

که  ییشده و در گام چهارم، با استفاده از فنون آمار قضا يپژوهش آماده ساز يرهایمتغ

در گام آخر . اندالزم انجام شده يهالیه و تحلیشده است، تجز یمعرف لیدر ادامه به تفص

که شامل جداول و  GISدر  ییآمار فضا يهالیو تحل هیحاصل از تجز يهایخروج ز،ین

 يرهایها و متغها و پاسخ به پرسشافتهییو ارائه ریانجام تفاس ياند، مبناها بودهنقشه

  .اندپژوهش قرار گرفته

  

  

  واژگان کلیدي- 1-7

تـراکم و تمرکـز    يهـا حدود محدوده نییو تع ییشناسا شینما ندیفرا :ییفضا عیتوز

.)80: 1389،يکالنتر(

ــتحل ــا لی ــا يه ــاط م ییفضــا یهمبســتگ: ییفض ــارتب ــریمقاد انی عنصــر و  کی

 کیـ که در  يریمقاد ایدهد که آ یسوال پاسخ م نیدهد و به ا یرا نشان م رامونیپریمقاد

 ییفضـا  یکـه همبسـتگ   یزمـان  ر؟یـ خ ایـ دارد  رامونیپ ریبا مقاد یسلول قرار دارد ارتباط

کننـد و   جـاد یخوشـه ا  ییل دارند تا از نظر فضـا یباال تما ایو  نییپا ریمثبت رخ دهد مقاد

بـه هـم    یمجـاور شـباهت   ییفضا يهاواحد ریدهد که مقاد یرخ م یزمان یمنف یهمبستگ
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  .)Saizen,2010:643:Premo,2004:857(نداشته باشند

معلولیت یکی از وجوه زندگی بشري اسـت کـه در طـول تـاریخ و در تمـام       :معلولیت

امروزه هم کشورهاي رو به توسعه و هـم مالـک   . جوامع به انواع گوناگون وجود داشته است

معلـولین نـه تنهـا بـه     . باشـند صنعتی و پیشرفته،شاهد حضور معلوالن در اجتماعشان می

گـذاري اجتمـاعی   ریزي و سیاستنظام برنامه اند و درلحاظ تاریخی مورد غفلت واقع شده

ها، هنوز در بسـیاري  اند بلکه علی رغم شناسایی شرایط سخت زندگی آنجایگاهی نداشته

آمارنشـان مـی دهـد کـه در     . ریزي قـرار ندارنـد  از کشورها از جمله ایران در اولویت برنامه

درصـد بـوده کـه    10میزان افراد معلول در حـدود 1970گذشته نه چندان دور یعنی سال 

میلیـون نفـر کـه از    785درصد رسیده است یعنـی حـدود    15، به 2011این نرخ در سال 

صادقی فسـایی و همکـاران،   (باشند میلیون نفر داراي معلولیت سخت می 110ها میان آن

  ).135. ص :1393

 يو مدل ساز فیتوص يها براها و روشکیاز تکن يمجموعه ا :ییآمار فضا يهاابزار

دهـد  یرا انجـام مـ   ییها همان کارهاابزار نیاز موارد ا یدر برخ. باشندیم ییفضا يهاداده

در  یولـ  میها و با استفاده از چشم و ذهن خود انجام دهـ با مالحظه نقشه میتوانیکه ما م

تـر اسـت   در فضا پیچیـده  هاآن یپراکندگ ایو  عیاست و توز ادیها زهادکه حجم د يموارد

تواند به ما در افزایش دقت نتایج و مشاهدات کمک زیـادي  از آمارهاي فضایی میاستفاده 

  ).16.ص :1390عسگري، (بکنند 





  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

مقدمه -2-1

معلولیت یکی از وجوه زندگی بشري است که در طول تاریخ و در تمام جوامع به انواع 

امروزه هم کشورهاي رو به توسعه و هم مالک صنعتی و . گوناگون وجود داشته است

معلولین نه تنها به لحاظ تاریخی . باشنداجتماعشان میپیشرفته،شاهد حضور معلوالن در 

گذاري اجتماعی جایگاهی ریزي و سیاستاند و در نظام برنامهمورد غفلت واقع شده

ها، هنوز در بسیاري از کشورها اند بلکه علی رغم شناسایی شرایط سخت زندگی آننداشته

مارنشان می دهد که در گذشته نه آ. ریزي قرار ندارنداز جمله ایران در اولویت برنامه

درصد بوده که این نرخ در 10میزان افراد معلول در حدود 1970چندان دور یعنی سال 

ها میلیون نفر که از میان آن785درصد رسیده است یعنی حدود  15، به 2011سال 

.ص: 1393صادقی فسایی و همکاران، (باشند میلیون نفر داراي معلولیت سخت می 110

158( .

اند که از جوانب توان گفت که معلولین یک اقلیت بزرگ در جامعهاز این منظر می

فرایند توسعه روزافزون و ایجاد مخاطرات .ها نادیده گرفته می شودمختلف حقوق آن

جدید براي حیات انسانی و همچنین تغییر سبک زندگی انسان امروزي، آینده امیدوار 

سرعت تغییرات در جامعه به حدي زیاد و دور از دسترس  .اي را به تصویر نمی کشدکننده

تواند خود را با آنها تطابق دهد چه برسد به یک فرد معلول است که انسان عادي نمیشده

جامعه معلولین از ابعاد مختلف .هاي مختلفی را داشته باشدکه ممکن است محدودیت

هاست، مناسب نبودن معلولیت آنهایی که ناشی از اراي مسئله هستند مانند محدودیتد

ها، ناتوانی در فضاهاي شهري، عدم حمایت مناسب بیمه ها و خدمات درمانی، فقر خانواده

- ها، محدودیت در تعامالت اجتماعی اعضاي خانواده، هزینه بر بودن عاديتامین هزینه

وص مند در خصهاي یکسان و زمینهسازي فعالیت معلولین، نبود راهبردها و سیاست

معلولین و بسیاري مسائل دیگر که فرایند برگشت معلولین به فضاهاي اجتماعی را مشکل 



  ).159.ص: 1393صادقی فسایی و همکاران، (می سازد

را  نیانسان، خصوصا انسان شهرنش یزندگ یانسان اتیاز ح یبه عنوان جزئ تیمعلول

-یجسم يها تیمعلول مانند تیانواع گوناگون معلول. خود قرار داده است ریتحت تأث

از  يادیبه مقدار ز شرفتهیپ يدر کشورها يشهر ینمود خود را در زندگ یو حس یحرکت

 يکرده اند، فضا یسع يمدخل در امور شهريذ يدست داده و بدان معناست که نهادها

 ییقشر از جامعه، بدون جدا نیمناسب نموده تا ا نیمعلول يرا برا يو معمار يشهر

در  يراستا در کشورها نیا در.ندیدر جامعه نما يعاد یاقدام به زندگ ن،یریاز سا ینیگز

 يتهایدر جامعه و مشارکت کامل آنها در فعال نیحال توسعه مشکالت حضور معلول

و در  یعموم يهاطیدر سطح مح يو معمار یکیزیوجود انواع موانع ف لیبه دل یاجتماع

افراد معلول و  يفرارو يهایها و نگرانغهدغد نیقابل دسترس نبودن آنها، از مهمتر جهینت

  ).1.ص: 1388یی،و جغتا انیبرج(است  یمتول يهاخانواده آنان و سازمان

-است که تمام جوامع صرف یتیواقع ،یو اجتماع یستیز يا دهیبه مثابه پد تیمعلول

. با آن مواجه هستند یصنعت ریو غ یصنعت ياعم از کشورها ،یافتگیتوسعه  زانینظر از م

از  یکیجهت آن،  يزیرو جانبازان و برنامه نیمعلول ازیبا توجه به ن یعموميفضاها یابیارز

از  يریبا جمع کث یلیهر جامعه به خصوص جامعه ما که بعد از جنگ تحم اتیضرور

  ).103.ص: 1389راد و همکاران، یابیافراس(باشد یم، مواجه است نیجانبازان و معلول

در حالی که انواع و تعریف معلولیت با گذشت زمان و با در نظر داشتن جوامع مختلف 

اما موضوعی که در بین همه مشترك است رسیدگی به وضعیت معلوالن و . کندفرق می

طرح و تطبیق برنامه از طریق دولت، و ارگان هاي غیردولتی براي بهبود وضع معلوالن 

  ). 104.ص: 1389راد و همکاران، یابیافراس(است 

تعاریف و مفاهیم- 2-2

  مفهوم فضا-1- 2-2

مکان وسیع، زمین فراخ،ساخت؛ مکانی : معین، فضا چنین معنا شده استدر فرهنگ

بهرام فرهوشی ). 15. ص: 1381معین،(کند که کره زمین در منظومه شمسی اشغال می

: کندوي اضافه می. استآورده » جهان«و » فلک«را برابر » اسپاش«در فرهنگ خود واژه 

که به معنی فضاست، جالب توجه است » space«هماوایی این واژه کهن پهلوي یا واژه

  ).12.ص: 1380فرهوشی، (

همه هستی است و  گستره فضا، توان چنین نتیجه گرفت کهاز این بحث لغوي می
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در این پژوهش منظور از فضا حجم زمانی . تواند پر شودفضا، همان جاي تهی است که می

هایی است که انسان در راه تسلط بر طبیعت و براي بقاي و مکانی، مجموعه اي از فعالیت

به عبارت دیگر منظور فضایی است اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی که . دهدخود انجام می

  ).12.ص: 1380حبیبی، (منعکس کننده تمام هستی جوامع انسانی است 

تر از این مفهوم معنایی به مراتبی گسترده. خود بدیهی نیستفضا مفهومی به خودي

شود و به ابعاد تعریف نسبتا ساده فضاي یا طبیعی که به طور ضمنی در مباحث مطرح می

-ها و فاصله میان افراد و اشیا اطالق میسه گانه جهان بیرونی یعنی به تواترها، جدایی

  ).261.ص: 1389فکوهی،(شود، دارد 

از نظر راپاپورت، نظریاتی که در مورد مفهوم فضا به عنوان بعد مهمی از محیط بویژه  

برخی فضار را بعد مادي جامعه . شود، مختلف استدر ارتباط با روابط انسانی ارائه می

: 1372توالئی، (دانند کنند و روابط اجتماعی را در شکل دادن به آن موثر میفرض می

  ). 7.ص

ها، سبب شده است تا متفکران نتوانند تعریف آمیختگی مفهوم فضا با این پیچیدگی

بنظر می رسد اینکه مفهوم فضا در حوزه و حیطه اي اعم از . کاملی از آن بیان نمایند

جامعه شناسی، انسان شناسی، معماري، شهرسازي، حقوق و غیره به کار برده شده 

توان این گونه استنباط نمود که فضا یک بنابراین می. یابداست،معنی خاص خود را می 

فضا گستره اي سرشاز از . مفهوم نسبی و مبهم است که مرزهاي تحلیل آن نامحدود است

  ).14.ص: 1395باجولوند، (هاي گوناگون است معانی، نمادها و نشانه

اقتصاد،  ،یمیش ک،یزینجوم، ف ات،یاضیهمچون ر یاست که در علوم یموضوع» فضا«

شود  یو به کار گرفته م ایجغراف ي وشهر يزیربرنامه ،يشهرساز ،يمعمار ،یشناسجامعه

  ).23.ص: 1377افروغ،(از آن دارند  یگوناگون يرهایعلوم تعب نیاز ا کیو هر 

کهکشانها و هر  ارات،یشود؛ که ستارگان، س یاطالق م عیوس یفضا در نجوم به مفهوم

-است که به ییفضا ،ییایجغراف يفضادهدیم يدارد، در خود جاقرار هانیآنچه که در ک

آنها به شدت ادراك  يهایازمندیو براساس ن يفکر يوسیله انسانها و در ارتباط با نظامها

  .)7.ص: 1369، دلفوس(شودیم

از مناظر، براساس  یو هر عنصر از فضا و هر شکل زیاست متما ییفضا ییایجغراف يفضا

مناظر، نظارت خود را  نیکه بر تحول ایی هاکنند و بر حسب مؤلفهیکه اشغال م یمحل

مشابه  یو نه به وضع گرید یزمان چیاست که هرگز، نه در ه گانهییدارند، نمودیاعمال م

  ).13.ص: 1369دلفوس، (شودیم افتیگر،ید یدر مکان



» فضا«در علم فضاء  دگاهید نیکنند، با ایعلم مستقل محسوب م کیفضا را  یگاه

ها، رفتارها و در نگرش يعمده ا ریتواند نقش و تأثیاست که م یمستقل رینفسه متغفی

با فضا به مثابه آن است که فضا  يجوهر برخورد.داشته باشد یاجتماع يندهایفرا

. خاص باشد یحوادث ییدایتواند به طور مستقل علت پیکننده دارد و م نییتع ییمحتوا

مثل فاصله، طول، عرض،  ییکنند از مقوالت فضایم ینحله، سع نیاز طرفداران ا ياریبس

استفاده  يماد ریغ يها دهیپد نییتب يبرا... ارتفاع، نقطه، مبدأ، اندازه، حجم، جهت و

  .)15.ص: 1377افروغ،(کنند 

  

  شهريفضاي-2- 2-2

 يو رفتارها هاتیفعال يازهایاست که بر اساس ن يکالبد-یفرهنگ ياشهر مجموعه

کرده  تیخود فعال یگروه اییفرد يازهایها بسته به نانسان. آن شکل گرفته است نیساکن

 یظرف ایمختلف آن بستر  يشهر و فضاها. کنندیخاص خود را عرضه م يرفتار يو الگوها

به  يدیشد یها وابستگآن اتیفضاها و خصوص بعطبال.تگونه اتفاقا نیا يهستند برا

 یبدان معن نیالبته ا. ها دارداستفاده کنندگان آن يرفتار يو الگوها تیفعال ينحوه

 يتمام نما نهییسو، آ کیطور که فضاها از همان. طرفه است کیرابطه  نیکه ا ستین

و  هاتیبر فعال اهافض گرید يباشند، از سویجامعه م کییرفتار يو الگوها هاتیفعال

).34.ص: 1387پور، یمدن(گذارندیم يدیشد ریتاث نیساکن يرفتارها

 ياژهیو تیاهم يدارا ،یباز عموم يفضاها ،یباز و بسته عموم يانواع فضاها انیدر م

 يدارا ،یبسته عموم يکه فضاها یشهروندان هستند، در حال یجمع اتیح دگاهیاز د

 رشیپذ يبرا... و اندازه و یبه لحاظ زمان یخاص يهاتیبه عبارت بهتر محدود ایانضباط 

امکانات بالفعل و بالقوه را  نیشتریدر همه وقت ب یباز عموم ياهاباشند، فضیشهروندان م

-مجموعه شتریاست که امروزه ب ينکته ضرور نیا يادآوری. حضور شهروندان دارند يبرا

استفاده و رها و  رقابلیغ ییها فضاهافضا هستند و در آنشکل و ضد یب يشهر يها

-رها يمانند فضاها. شوندیده میگمشده نام يخورد که فضاهایفراموش شده به چشم م

 يهابرج ها و بلوك نیکران ب یشکل و ب یباز ب يهابزرگراه ها، محوطه هیشده حاش

گمشده  يو فضاها امدهیبه حساب ن یعموم يفضاها عمال به عنوان فضاها نیا. یمسکون

 يتوسعه يبرا ییهاتواند فرصتیآنها م اءیکه کشف و اح یباشند در حالیدر شهر م

  ).35.ص: 1387مدنی پور، (آورد  شهر به وجود یعموم ياهافض
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شهرها هستند که به عنوان  یباز و عموم ياز فضاها یبخش يشهر يفضاها نیبنابرا

که شهروندان در آن حضور  ییجا یعنیروند، یبه شمار م یجمع یزندگ تیتبلور ماه

. شود یدر آن گشوده م یجمع یست که داستان زندگیااصحنه يشهر يفضا. دارند

داشته باشند و در آن  یدهد که به آن دسترسیمردم اجازه م ياست که به همه ییفضا

شکسته شوند  یاجتماع يمرزها یفضا فرصت آن وجود دارد که برخ نیدر ا. کنند تیفعال

 دیجد یاجتماع طیمح کیو افراد در  وندندیبه وقوع پ افتهین نیتدو شیاز پ يو برخوردها

اداره شود تا در جهت  ینهاد عموم کیتوسط  یستیبا یفضا م نیا. ابندیبا هم اختالط 

خادمی و همکاران، (شود نیآن تام يازهایاداره و ن یمدن يو جامعه یعمومع مناف

  ).18.ص: 1388

 نیشود ا یتلق يشهر يفضا ،یعموم يفضا کینکهیا يبرا یشرط اساس نیبنابرا 

پس آن دسته از نرم فضاها و سخت . ردیصورت گ یاست که در آن تعامل و تقابل اجتماع

 ،يشهر يفضاشوندینم دهینام يشهر يفضا ستندین یفضاها که بستر تعامل اجتماع

 يو رفتارها هاتیفعال يبرا يآراسته و واجد نظم به صورت بستر افته،یسازمان  یمصنوع

  ).23.ص: 1389جزایري، (است یانسان

. بخشدیم یفضا معن نیخود به ا يها و هنجارهااز فضا است و با ارزش یانسان جزئ 

خاص،  یاجتماعي شدن رابطه نیگزیفضا با جا کیو  ستندیثابت ن یروابط اجتماع يالگو

و  یآرامش، سرگرم جادیفضاها ا نیا یکاربرد عموم. ردیگیبه خود م یمتفاوت يچهره

و از  باشدیمعاشرت، و امکان تردد م ينهیگردش، فراهم آوردن ارتباط و زم يبرا یمحل

 رشیاستعداد پذ ست،یها مترتب نبه آن یتک عملکرد خاص چیحال ه نیکه در ع ییآنجا

 يفضاها برا نیوجود ا نیبنابرا. دارند ینشیبه صورت گز ایرا با هم  اه يکاربر نیتمام ا

 يضرور یموثر و حت اریو خشونت، بس يریگوشه گ ،یافسردگ ،یاز درماندگ يریشگیپ

به وجود آورده و  تیرشد خالق يبرا یتیتوانند موقع یفضاها م نیا یوانگه. است

را فراهم سازند که هر  يانهیزم اباشند ت يمجموعه شهر کیو سازنده در  یحیتفریطیمح

از جوامع  يافضاها به عنوان گره نیا. دارد ازیخود به آن ن تیدرك موقع يبرا یانسان

به . شده است لیتشک یاز عناصر و اجزاء مختلف يماد اءیاز مردم و اش یو تجمع یانسان

 يشهر يکفضایصیتشخ يباشد، پس برایاش معناصر به وجود آورنده انیواقع فضا رابط م

ظر قابل ادراك فرد نا يبرا زیآنها ن انیرابطه م دیدهنده، با لیعالوه بر وجود عناصر تشک

 بیترت نیبه ا. دینما جادیدر ذهن خود ا يموجود، ساختار يباشد و فرد بتواند از رابطه

، پور یمدن(خواهد بود  ياشده فیتعر يدادهایهدفمند بوده و بستر رو يشهر يفضا



  ).47.ص: 1387

 يدارد، وجود فضاها یاجتماع يکارکرد يشهر يکه امروزه فضا نیبا توجه به ا

 تیامر حکا نیهستند که ا يتوسعه شهر يدر برنامه ها یاساس یضرورت ،يشهر یعموم

را » شهر یعموم يفضاها«. شهر دارد یاجتماعیوجه فرهنگ تیفضاها در تقو نیاز نقش ا

نه  یشود و مکانیدر آنها گشوده م یجمعیدانست که داستان زندگ يتوان عرصه ا یم

کند، چنانچه یرافراهم م يو مراودات شهروند یتعامالت اجتماع جادیا يبرا ،يصرفا کالبد

 شیدر بهبود و افزا یاساس ياشهر مولفه یعموميفضاها شمندانیاز اند ياریبه زعم بس

.ص: 1391و همکاران، بیحب(رود یدر ساختار شهر به شمار م یاجتماع هیسرما زانیم

5.(  

 نیا.مرکز جامعه واقع شده استفضاي شهري یعنی شریان زندگی روزمره که در 

 ،يتجار يهااز مجتمع يااند و با مجموعهیقابل دسترس یهمه به آسان يفضاها برا

 شتریدهند که بیم لیرا تشک ییفضاها، مکان ها نیا. انداحاطه شده یو مسکون یفرهنگ

روزانه آنها  ریدر مس ایروند و یها ممکان نیگردش به ا ایو  دیخر يبرا ایساکنان شهر 

باز و  ياز فضا یتوان بخشیرا م يشهر يفضا«راستا بنابر گفته لنگ  نیدرا. قرار دارد

اساس  نیبر ا. باشدیم یاجتماع یزندگ تیتبلور ماه یدانست که به نوع يشهر یعموم

در آن  یجمع یباشند که داستان زندگیها ممل متقابل انساناعرصه تع يشهر يفضاها

»  بپردازند تیو به فعال ابندیآن حضور  رتوانند دیکه همه مردم م ییفضا. شودیگشوده م

.(Lang,1987,97)1  

تحلیل فضایی-3- 2-2

پیش از  90تا  168(اي طوالنی دارد و به زمان بطلمیوس منشأ تحلیل فضایی پیشینه

ها هاي زمین باید آنگفت براي درك پدیدگردد که میدان مصري، بر می، جغرافی)میالد

توان ساختار و زیرا از طریق تجزیه الگوها به روابط عناصر ساده و اولیه می. ه کردزیرا تج

). 2005کورري، (ها را به دقت فهمید عوامل آن

ریاضی در اواسط قرن نوزدهم تحلیل فضایی در فرم کارتوگرافی و ژئودزیو جغرافیاي

ورود کامپیوتر به جهان علم  .آمدبه صورت دروس اصلی تدریس جغرافیاي دانشگاهی در

اي فراتر از تحلیل فضایی به مراتبه. سبب تحول و بسط هر چه بیشتر تحلیل فضایی شد

                                                                                                                        
1Lang.R
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پارادایم رسید، یعنی به جاي افول احتمالی در آینده ویژگی ذاتی جغرافیا شد و با اتکاي 

تري به هاي کامپیوي اثباتگرایی، انقالب کمی و پردازشبه سه رکن اصلی یعنی فلسفه

: 1389علیزاده و همکاران، (صورت مسیر و چهارچوب اصلی تحقیقاتی جغرافیایی درآمد

). 43.ص

ي بین انسان و محیط را کوشد رابطهجغرافیا می) 2000(2از نظر گودچایلد و انسلین

او . ي فضایی را بسط دهدکوشد نظریهدر روي مکان به تصویر درآورد و در این باره، می

هایی فضایی را درك و با استفاده از ابزارهاي تحلیل فضایی ویژگی فضایی دادهکوشد می

دانان فضایی فکر که جغرافیموجزتر این. ها عمدتاً فضایی استاستدالل آن. استدالل کند

کنندهاي فضایی بررسی میکنند و هر بحث یا موضوعی را در قالب اصول و معیارمی

).36.ص: 1389مغانی رحیمی، (

شاخه از آمار کمتر مورد توجه و  نیا ،ییو کاربرد فراوان آمار فضا تیبه رغم اهم

از  نهیزم نیدر ا يکمبود منابع نظر. استفاده پژوهشگران و کارشناسان قرار داشته است

به همراه عدم وجود  گریها از طرف دلینوع تحل نیا یذات يها یدگیچیطرف و پ کی

 یعوامل ملهآنها از ج يسازو آماده هیته يبودن گردآورزینه مناسب و با پر ه يهاداده

در  يفناور يشرفتهایبه همراه پ ریاخ يسالهاند دراگذار بودثیرتا هنیزم نیکه در ا دیابوده

-تیموقع ستمیمانند سنجش از دور و س ییایجغراف هايدادهشو پرداز آوريجمع نهزمی

تحلیل  نهیموجود در زم يو درك خالءها ییایاطالعات جغراف يهاستمیو س یجهان یابی

جلب  ییبه آمار فضا يشتریو عالقمندان ب پژوهشگران توجه ،ییایو جغراف ییضایفهاداده

تحلیل هاي  (است رفتهیزمبه صورت پذ نیدر ا زین یقابل توجه يشرفتهایاست و پشده

).13.ص ،Arc GISآمار فضایی با 

 يو کاربردها ییآمار فضا رامونیپ یمقاالت فراوانها و کتابدر چند سال اخر  کهیبطور

حال  نیا اب. شوندیبرگزار م نهیزم نیدر ا يمتعدد يهاشیشده و هر ساله هما هیآن ته

دان چنآنها بالقوه گسترده يم کاربردهارغهب ییآمار فضا يهالیاز تحل ياریهنوز هم بس

 نیتوان به کمک ایرا م يادیز يهادهیاست که پد نیا تیواقع.ستندیشناخته شده ن

 يهادهیرفتار پدکند تایبه ما کمک م ییآمار فضا. قرار داد یمورد مطالعه و بررس کهایتکن

موجود در  يالگوها و روندها ییبه ما در شناسا ییآمار فضا میرا بهتر درك نما ییایجغراف

  ییآمار فضابه کمک . دینمایم يادیکمک ز نهاو کشف دالیل آ ییایجغراف يهادهیپد

                                                                                                                        
2Good Child and Anselen
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Abstract
Research Aim:Disability is one of the aspects of human life that has existed throughout history 
and in all societies. Today, developing countries and industrialized and advanced countries are 
witnessing the presence of people with disabilities in their communities. Disabled people have 
not only historically been neglected and have not taken a position in the social planning and 
social policy system, but despite the recognition of their hard living conditions, they are still 
prevalent in many countries, including Iran, They are not planning. Hence, the recognition and 
analysis of the spatial distribution of the disabilities within the regions is the first step in spatial 
and cultural planning for social justice through space justice.
Research method: Understanding this necessity, the purpose of this research is to analyze the 
geographical disability in Khalkhal city. This research is descriptive-analytic and correlation. 
The statistical population of this study is the total number of people with disabilities in the city 
of Khalkhal (611 people) registered at the Welfare Organization of the city, extracted from the 
statistics of Khalkhal Public Health Bureau and implemented in the Arc GIS environment.
Findings: For spatial analysis, spatial statistical methods such as standard spacing, center 
mean, standard deviation ellipticity, mean of nearest neighboring points, multidimensional 
cluster analysis, general J statistics or high and low clusters, Global Moran Index, Global 
Moran statistics, local morain statistics, hot spots analysis and geographic weight regression 
models have been used in the GIS environment.
Conclusion:Research findings that: A) there is a significant relationship between the dispersion 
of the disabled and the development of the neighborhoods; B) Disabled people are distributed 
clusterly and unbalanced in the neighborhood; C) between health centers and the distribution of 
the disabled in Khalkhal city There is a relationship, but not so significant; D) There is a 
relationship between the distribution of the disabled with population density at the 
neighborhood level. The result is that dispersion of the disabled in the city of Khalkhal has been 
clustered and irregular.
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