
 1395تابستان ، 2ة مارش، 4دورة ، ریزی شهری برنامه یهای جغرافیا پژوهش

 260-241ص 

 

 

 از استفاده با اجتماعی عدالت منظر از شهری خدمات و جمعیت پراکنش فضایی تحلیل

 بناب( شهر موردی: )مطالعة ترکیبی روش

 

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه انسانی، جغرافیای گروه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا استادیار - زاده اسماعیل حسن

 ایران مراغه، دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجویـ  کرباسی پوران

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجویـ  دل روی جابر

 ایران تهران، بهشتی، یدشه دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجویمعین افضلی ـ 

 ایران مراغه، دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسزهرا افضلی ـ 

 

 11/2/1395 مقاله: تأیید   29/9/1394 مقاله: پذیرش

 

 

 

 چکیده

 ارائیة  و بنیاب  شیهر  نواحی در خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی در هماهنيی میزان ارزیابی پژوهش، این از هدف

 خیدمات  از شیهروندان  همیة  مندی بهره منظور به شهر، نواحی سطح در خدمات متعادل توزیع به نیل برای هکاریرا

 شیده  انجیام  ای کتابخانیه  شییوة  به ها داده گردآوری. است تحلیلی -توصیفی پژوهش روش است. مناسب شهری

 توزییع  چيیونيی  بررسیی  برای غام(،)اد ترکیبی روش وTopsis، Vikor،  SAR های مدل از ها داده تحلیل در است.

 نیواحی  در جمعییت  توزیع در تعادل میزان بررسی برای شد. گرفته بهره بناب شهر نواحی سطح در شهری خدمات

 قیرح  اساس بر بناب شهر گانة پنج نواحی شامل تحقیق آماری جامعة شد. استفاده شانون آنتروپی ضریب از شهر،

 کیه  دهید  میی  نشیان  پیژوهش  نتیایج  شد. ارزیابی شهری خدمات شاخصِ هشت که است شهر پیشنهادی جامع

 متعیادل  شیهری  امکانات و خدمات از بناب شهر نواحی جمعیت اما است، متعادل شهر نواحی در جمعیت پراکندگی

 شرایط در مانده باقی درصد 80 تقریبا  و متعادل شرایط در جمعیت کل از درصد 20 حدود همونین، نیست. مند بهره

 و جمعییت  پراکنیدگی  بیین  اسیییرمن  همبستيی ضریب نتایج برد. می سر به شهری خدمات از مندی بهره دلنامتعا

 خدمات های شاخص افزایش بنابراین، است. متغیر دو بین معنادار رابطة نبود نشانير شهر، نواحی در خدمات توزیع

 رسد. می نظر به ضروری بناب شهر نواحی در متعادل حد به خدمات این رساندن و نواحی سطح شهری

 

 .SAR، TOPSIS، VIKOR فضایی، عدالت ت،یجمع یپراکندگ اب،بن ها: کلیدواژه
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 E- mail: Esmaeilzadeh2000@gmail.com   مسئول نویسندۀ    
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 مقدمه

 پـذیرش  و طبیعی محیط از دوری آن، ةنتیج متأسفانه که است شهری جهان کنیم، می زندگی آن در امروزه ما که جهانی

 :1390 همکاران، و تقوایی) گیرد می نشأت شهری فضاهای و انسان ناموزون روابط از که است هایی تعادل عدم ةناخواست

 اسـت،  نامناس  و نامطلوب فعالیت و زندگی برای ،شهری مناطق که دارند را عمومی احساس این مردم اغل  ،امروزه (.2

 زیـع تو جملـه  آن از ،اسـت  داشته دنبال به سویی آثار گذشته، های دهه در شهرنشینی شتابان رشد و جمعیت افزایش زیرا

 مراکـز  کمبـود  زنـدگی،  اسـتانداردهای  آمـدن  پایین ،فقر ،نشین حاشیه های سکونتگاه گیری شکل شهرها، ناموزون کالبدی

 عـدم  و نـابرابری  وجود بنابراین، (.2 :1383 ،همکاران و صالحی) امکانات از برخورداری در نابرابری ،نهایت در و خدماتی

 کشورهای در اما نیست، جهان شهرهای از یک هی  در جدید ای پدیده وجه ی ه  به ،شهری مختلف نواحی در فضایی تعادل

 تفـاوت  شـهری،  خـدمات  در تعـادل  عـدم  و نابرابری و اقتصادی -اجتماعی های تفاوت بودن فاحش دلیل به توسعه حال در

    (.37 :1378 دانشپور، )عبدی است شده تشدید شهرها فضایی

 توجه و شهرها موجود وضعیت از شهرنشینان مندی رضایت است، سوم هزارۀ اصلی رشعا که پایدار توسعة ابعاد از یکی

 اجتمـاعی،  پایـداری  ویژه به شهرها، بیشتر پایداری به دستیابی در را شهری مدیران که است آنان نیازهای و ها خواست به

 کـه  شد خواهد محقق هنگامی و شود می شمرده شهری پایداری نوعی شهرها، در متعادل فضایی سازمان .رساند  می یاری

 امکانـات  بهینـة  و مناسـ   توزیع نتیجه، در آید. وجود به شهرها در خدمات توزیع و جمعیت پراکنش بین منطقی سازگاری

 شـکاف  و هـا  نـابرابری  از جلـوگیری  عوامـل  تـرین  مهم از یکی مناطق، میان در بهداشتی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،

 شـهری،  پایـدار  توسـعة  برقـراری  در مهم مسئلة سویی، از است. سرزمین پهنة در جمعیت اس من فضایی توزیع و توسعه

 :Runciman, 1966) اسـت  ریـزی  برنامـه  بستر در شهرها اجتماعی سالمت و محیطی اقتصادی، های شاخص به توجه

ـ  بی رشد از ناشی شهری، جامعة روزافزون گسترش نگرشی، چنین نبود در ،رو این از (.138  بـه  مهـاجرت،  و جمعیـت  ةروی

 سـاخت  بـه  را بسـیاری  نامتجانس تغییرات و شده منجر شهرها مهارنشدنی گسترش و ریزی برنامه بدون وسازهای ساخت

 و خـدمات  عیتوز در ها ینابرابر زانیم سیبرر با بنابراین، .(Marcotullio, 2001: 577) است کرده تحمیل ها آن فضایی

 هـا  تیعدال یب و دارد یتر س منا تیوضع یخدمات چه که برد پی توان یم شهر طحس در یتعدال یب ییفضا یالگو ییاسشنا

 خدمات فضایی عیتوز در آگاهانه عمل با یشهر تیریمد ،قیطر نیا از تا دارد، ملموس تمرکز شهر نواحی کدام در رتشیب

 (.5 :1390 ی،مستر و پور شاداد) دهد قاارت را شهروندان یزندگ تیفیک و شکاه را ییفضا یها ینابرابر ی،ماعتاج منافع و

 برابـر  هـای  فرصت« آرمان به دستیابی برای تالش زمینه این در شهری مدیران و ریزان برنامه رسالت ترین مهم بنابراین،

 آموزشـی،  هـای  فرصـت  تـأمین  در تضـاد  بـردن  بـین  از و شهری خدمات به شهری جامعة مختلف های گروه دسترسی»

    (.72 :1387 همکاران، و نژاد )حاتمی است آن مانند و خدماتی بهداشتی،

 توسـعه،  خـوب  هـای  ظرفیـت  از برخـورداری  رغم علی که است شرقی آذربایجان استان در متوسط شهری بناب شهر

 کالبـدی،  هـای  شاخص از یکسانی سطح در شهر نواحی و است نیافته توسعه یکسان صورت به آن شهر جغرافیایی فضای

 و جمعیـت  افـزایش  سـب   بـه  1345 ةده از پس بناب شهر .نیست برخوردار زیرساختی و فرهنگی و دیاقتصا اجتماعی،



 243 ... تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی با استفاده از روش ترکیبی

 از مناطق یکسان برخورداری عدم و شهری خدمات ةناعادئن توزیع با شهری مختلف مشکالت گسترش و فیزیکی ةتوسع

  است. داشته رتأثی اجتماعی عدالت تأمین مسئلة بر امر این شد. مواجه شهر سطح در خدمات این

 سپس، کند. شناسایی را بناب شهر نواحی در خدمات و جمعیت فضایی توزیع چگونگی کوشد می حاضر مقالة بنابراین،

 سازگاری و هماهنگی به رسیدن برای را راهکارهایی نهایت، در سازد. مشخص را خدمات توزیع و جمعیت پراکنش ارتباط

 ذیـل  شـرح  بـه  هـایی  پرسـش  قالـ   در پـژوهش  از هدف .نماید هئارا بناب شهر نواحی در خدمات و جمعیت بین منطقی

  است: شده پیگیری

  است؟ شکل چه به بناب شهر نواحی در خدمات و جمعیت توزیع نحوۀ .1

  دارد؟ وجود ارتباطی چه بناب شهر نواحی در خدمات توزیع و جمعیت فضایی پراکندگی بین .2

 ترکیبی و تلفیقی شکل به اما شده، انجام جهان و کشور در مطالعاتی گی،یافت توسعه و فضایی عدالت زمینة در تاکنون

 اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  توان می است، یافته تدوین راستا این در که هایی پژوهش جمله از است. نشده توجه موضوع این به

 کرد.

 که «اسفراین شهری خدمات های کاربری از برخورداری تحلیل» عنوان با پژوهشی در (1387) همکاران و نژاد حاتمی

 اقتصـادی  -اجتمـاعی  طبقات که یافتند دست نتیجه این به شد، انجام موریس ناموزون شاخص و پرسشنامه از استفاده با

 توزیـع  الگـوی  و دارنـد  تـری  مطلـوب  هـای  کـاربری  بهتـر،  مـالی  وضـعیت  از برخـورداری  لحاق به اسفراین شهر در برتر

 نـدارد.  همخـوانی  اجتمـاعی  عـدالت  مفـاهیم  بـا  که طوری به کند، می عمل تر مرفه های گروه نفع به خدماتی های کاربری

 بـا  «مشـهد  شـهر  یـافتگی  توسـعه  سـطوح  در نابرابری تحلیل و بررسی» عنوان با ای مقاله در (1388) پور خاک همچنین،

 ایـن  بـه  شـهری،  گوناگون اتخدم از برخورداری در فضایی و اجتماعی عدالت مفهوم به نظر با و موریس مدل از استفاده

 عـدالت  کتاب در 1هاروی برخوردارند. متوسط از کمتر حد در خدمات از مشهد شهر مناطق از درصد 7/41 که رسید نتیجه

 هـر  مفهـوم  تعیـین  عادئنه، ای منطقه توزیع راه در گام نخستین گوید، می عادئنه ای منطقه توزیع دربارۀ شهر و اجتماعی

 :1383 راسـتی،  و نـژاد  )حـاتمی  اسـت  سرزمینی یا ای منطقه چارچوب در استحقاق( و همگانی سود از،)نی معیار سه از یک

 طـرح  بـا  و دانـد  مـی  جغرافیـایی  تفکـرات  در انقالبـی  را جغرافیـایی  های تحلیل در اجتماعی عدالت کارگیری به وی (.91

 شد. نو انسانی جغرافیای ذاربنیانگ جغرافیایی، فضای ساختار و اجتماعی های نابرابری میان وابستگی

 از اسـتفاده  بـا  کشـور  هـای  شهرسـتان  یـافتگی  توسـعه  سـطح  ارزیابی» عنوان با تحقیقی (1392) تقوایی و بیگلو شیخ

 در کشـور  های استان بندی رتبه دادند. نشان را کشور سطح در فضایی های نابرابری ،«چندشاخصه گیری تصمیم های روش

 متوسـط  حـد  از تـر  پایین ها استان بیشتر توسعة سطح که دهد می نشان و است شده جامان SAW روش با که تحقیق این

 فایق فعلی های محرومیت بر بتوانند تا است سریع و مناس  های اقدام انجام و ها سیاست اتخاذ نیازمند که طوری به است،

 عنـوان  بـا  تحقیقـی  در (1393) همکـاران  و زاده اسـماعیل  آیـد.  فراهم ای منطقه و ملی متعادل توسعة برای زمینه و آیند 

 مـوردی:  )مطالعـة  مـرزی  هـای  اسـتان  جغرافیـای  در ارتباطات و ونقل حمل خدمات از برخورداری فضایی عدالت تحلیل»
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1. Harvey 
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 میـان  در موجـود  هـای  نـابرابری  میـزان  ،Vikor مـدل  کمک با تا داشتند تالش «شمالی( خراسان استان های شهرستان

 ارتباطـات  و ونقـل  حمـل  خـدمات  کـه  اسـت  آن از حاکی پژوهش های یافته کنند. محاسبه را ورمزب استان های شهرستان

 و مانه شهرستان و وضعیت بهترین در بجنورد شهرستان که طوری به ،است نشده توزیع استان سطح در متوازن صورت به

 .دارد قرار خدمات توزیع از برخورداری سطح ترین پایین در سملقان

 تأکید )با همدان استان های شهرستان یافتگی توسعه سطوح سنجش» عنوان با پژوهشی در (1392) یصالح و تقوایی

 مـدل  با را ها شهرستان یافتگی توسعه درجة و بررسی را یافتگی توسعه مختلف های شاخص ،«ای( منطقه تحلیل رویکرد بر

 برخوردارترین همدان شهرستان که دهد می نشان پژوهش نتایج کردند. تحلیل استانداردشده امتیاز و موریس تاکسونومی،

 تاکسـونومی  تکنیـک  در فـامنین  شهرسـتان  و مـوریس  و شـده  اسـتاندارد  امتیـاز  تکنیک دو در بودرآهنگک شهرستان و

 است. استان های شهرستان ترین محروم

 اسـتان  هـای  تانشهرسـ  یـافتگی  توسـعه  درجـة  بندی رتبه و بررسی» عنوان با پژوهشی در (1389) همکاران و زیاری

 اسـتان  هـای  شهرستان میان در موجود های نابرابری میزان ،Topsis تکنیک کمک با تا داشتند تالش ،«رضوی خراسان

 -اداری مرکزیـت  دلیـل  بـه  مشـهد  شـهر  1385 سال در که است آن از حاکی پژوهش های یافته کنند. محاسبه را مزبور

 جذب خود سمت به پیرامونی نواحی از را متخصص انسانی نیروی و اتخدم امکانات، منطقه، رشد قط  عنوان به سیاسی

 الگوی که دهد می نشان همچنین نتایج. است داده اختصاص خود به یافتگی توسعه میزان لحاق به را نخست رتبة و کرده

 بـه  توجـه  آن، داشـتن  نظـر  در بـا  کـه  اسـت  پیرامـونی  مرکز الگوی تابع رضوی، خراسان استان فضایی ساختار بر حاکم

 از دیگـر  یکـی  .اسـت  ناپـذیر  اجتنـاب  ضـرورتی  ای، منطقـه  متعـادل  پیشرفت و توسعه به نیل منظور به فضایی یزی برنامه

 «زنجان استان های شهرستان درمان و بهداشت بخش یافتگی توسعه میزان سنجش» زمینه، این در گرفته انجام تحقیقاتی

 نسـبی  سطح نظر از که رسیدند نتیجه این به تاکسونومی روش کمک با تحقیق این در (1393) همکاران و جعفری است.

 یافتـه،  توسـعه  نسـبتاً  6542/0 یـافتگی  توسـعه  درجة میزان با زنجان شهرستان درمان، و بهداشت بخش در یافتگی توسعه

 یـافتگی  توسـعه  کمتـر  و 7753/0 و 7532/0 یـافتگی  توسعه درجة میزان با ترتی  به ابهر و طارم ماهنشان، های شهرستان

  است. استان نیافته توسعه شهرستان 9801/0 یافتگی توسعه درجة میزان با خدابنده شهرستان و یافته توسعه نسبتاً 6542/0

 

   تحقیق نظری مبانی

 طبیعـی  تطـور  و افتراق رشد، فرایند به وبستر فرهنگ در است. وسعت و فراخی معنی به لغوی نظر از توسعه کلی، طور به

 ابتـدا  را توسـعه  ایدۀ (.36 :1382 )ملکی، است شده تعریف تر کامل وضعیتی  به ناقص حالتی از متوالی تحوئتی یط نظام

 از کمّـی  شـاخص  با مفهوم این گرچه (.14 :1377 )واستیوا، کرد مطرح امریکا، وقت جمهور رئیس ،1ترومن 1949 سال در

 توسـعة  و یافـت  اهمیـت  اجتمـاعی(  )بعـد  کیفـی  شاخص دهه یک گذشت از پس شد، می ارزیابی ملی ناخالص تولید نظر

 توسـعة  شـهری،  محـیط  در ویـژه  بـه  زیسـتی  محـیط  ضـایعات  بـروز  با بود. جغرافیایی بعد فاقد هنوز اجتماعی -اقتصادی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Truman 
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 هنـوز  ایـن،  وجـود  بـا  کنـد،  جغرافیـا  حـوزۀ  وارد را واژه این توانست می خود کوکویوک اعالمیة در (1972) زیستی محیط

 زمینـة  در جهـانی  مسـتقل  کمیسیون تشکیل زمینة زیستی، محیط های جنبش اینکه تا نمود می ناقص موجود دهایرویکر

 افکـار  (،1987) «مـا  مشـترک  آینـدۀ » عنوان با گزارشی دادن با آن متعاق  .(WCED, 1987: 176) شد زیست محیط

 بـدون  حاضـر  نسـل  نیازهای رفع یعنی» کرد: یاد پایدار توسعة آن از 1لند برانت که کرد جدیدی رویکرد متوجه را عمومی

 بـا  بشـر  اسکان کنفرانس ،1996 سال در (.35 :1375 )صرافی، «نیازهایشان رفع برای آینده های نسل های توانایی تضییع

 طبـق  کرد. تولید شهری توسعة اصول مورد در را مشروحی توافقنامة و شد برگزار ترکیه استانبول در «شهری مجمع» نام

 آنچـه  (.91 :1384  بیتلـی،  )ویلـر،  شد تلقی همدیگر به وابسته روستایی و شهری توسعة کنفرانس، این بیانیة ششم اصل

 گیـرد  دربرمـی  را شـهری  فضـاهای  و ها محیط که است پایدار ةتوسع از ای گونه شهری پایداری که است این است مسلم

(Drakakis, 2000: 8). و اقشـار  ةهمـ  نفـع  بـه  که شود هدایت ای گونه به امکانات و خدمات ةبهین توزیع دیگر، عبارت به 

  (.191 :1383 )پاگ، یابد تحقق فضایی و اجتماعی عدالت و دشو جامعه اجتماعی های گروه

 شاخص و بود ثروت به معطوف بیشتر سوسیالیسم، جویی عدالت اند. پرداخته اجتماعی عدالت بررسی به مختلف مکات 

 اقتصـادی  و کالبـدی  اجتمـاعی،  ایهـ  جنبه به بیشتر لیبرالیسم، شد. می شمرده ثروت عادئنة وزیعت آنان، نزد عدالت مهم

 اقتصـاد  دیـدگاه  براسـاس  .کنـد  مـی  مطـرح  تعادل به دستیابی برای واج  امری را اجتماعی عدالت و دارد تأکید نابرابری

 نامتعـادل  رشـد  راسـتای  در و دارد پـی  در را نـاهمگون  و شـتابان  شهرنشینی برونزا، و وابسته توسعة الگوی فضا، سیاسی

 چـی،  گیـوه  و نیـا  )حکمـت  گیـرد  می شتاب جامعه ساختاری های نابرابری و یابد می افزایش نیز درآمدها نابرابری اقتصادی،

 طبـق  بـرد.  کار به آن امروزی معنای  به را اجتماعی عدالت اصطالح که است کسی نخستین 2استوارت جان (.165 :1390

 باشـد  داشـته  دارنـد  یکسـانی  شایسـتگی  کـه  کسـانی  تمـام  بـا  یکسـانی  رفتـار  جامعـه  یعنـی  اجتمـاعی  عدالت یو نظر

.(Miller, 1999: 2)   
 ةتوسـع  ،ینینشـ  هیحاشـ  همچـون  ،داشت خواهد پی در ناگواری اریبس تبعات شهرها در یاجتماع عدالت به یتوجه یب

 و اسـت  شهری مطالعات یاساس جزء یاجتماع عدالت ةمقول آثار ییاشناس ن،یبنابرا .نیزم بازی بورس و شهرها، ةجانب کی

 تـرین  مهـم  از (.12 :1385 روی، خـوش ) بپوشـاند  را آن اییزوا ةهم یاجتماع عدالت که شود یم یانسان شهر یزمان شهر

 ،زمینـه  ایـن  در .است فضایی عدالت ،تر کامل عبارتی به و مناس  توزیع و فضاها از استفاده شهری، ریزی برنامه در عوامل

 ابعاد تر، عادئنه برقراری با جمعیتی نیاز به پاسخگویی با که است مفید و ثرؤم عوامل جمله از شهری، خدمات و ها کاربری

 آن، هـای  ریشـه  تـرین  مهـم  کـه  جمعیتی توازن خوردن برهم بنابراین، .کند می برقرار را اجتماعی عدالت و فضایی عدالت

 فضـاهایی  را شـهری  فضـاهای  اسـت،  خاص مناطق در ها کاربری حد از بیش تراکم و شهری برون و درون های مهاجرت

  (.121 :1379 )هاروی، سازد می اجتماعی و اقتصادی ابعاد از عدالت با متناقض

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Brundtland 

2. John Stuart 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje_sS12qzMAhWEIJoKHexDC2wQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBrundtland_Commission&usg=AFQjCNHmyTDa4jOQaN1RLeQO92zg66xr2w&sig2=JwDQaPet0SYmtVpbtgb1OA&bvm=bv.120551593,d.bGs
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 پژوهش تحلیلی فرایند .1 شکل

 

 پژوهش روش

ـ یتحل -یفیتوصـ  روش بـر  مبتنـی  تحقیـق  روش و کاربردی تحقیق نوع پژوهش، اهداف و موضوع تیماه به توجه با  یل

 جامع طرح و (1390) شرقی آذربایجان استان ةآمارنام از استفاده با ای کتابخانه و اسنادی شیوۀ به ،ها داده آوری جمع .است

 آمـاری  ةامعـ ج .اسـت  گرفته صورت یدانیم دیبازد قیطر از ها داده نیا روزکردن به و کنترل نیهمچن ،(1385) بناب شهر

 مـورد  هـای  شـاخص  .است 1385 سال در شهر شنهادییپ جامع طرح اساس بر ،اببن شهر ةگان پنج ینواح شامل پژوهش

 اسـت  عبارت ینواح در خدمات عیتوز های شاخص .است بناب شهر ینواح سطح در خدمات عیتوز شاخصِ هشت استفاده،

  :از

 سـرانة  .4 ورزشـی،  هـای  کـاربری  سرانة .3 مذهبی، و فرهنگی ایه کاربری سرانة .2 آموزشی، های کاربری سرانة .1

 .8 سـبز،  فضـای  سرانة .7 تجاری، های کاربری سرانة .6 تجهیزات، و تأسیسات های کاربری سرانة .5 اداری، های کاربری

 درمانی. و بهداشتی های کاربری سرانة

 تحلیل توزیع فضایی جمعیت و خدمات در سطح شهر 

 د توسعه و عدالت مبنای رویکر برنواحی شهری  یافتگیتوسعهبررسی سطح 

 

 تعیین ابعاد تحقیق

 

 های کمّی و کیفی تحقیق تعیین شاخص

 

 شانون آنتروپیها به کمک مدل  تعیین وزن شاخص

 

  VIKOR ،TOPSIS، SAR های مدل با ها داده تحلیل

 

 نواحی شهر بناب با روش ترکیبی یافتگی توسعهبندی  سطح

 

 سرانة آموزشی

 سرانة تجاری

 شتی  سرانة بهدا

 
 سرانة ورزشی

 سرانة فرهنگی

 سرانة فضای سبز

 سرانة اداری

 سرانة تأسیسات 
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 توزیـع  ،شـانون  آنتروپی ضری  از ستفادها با ابتدا، است. شده استفاده مختلفی های مدل و ها روش از ها داده تحلیل در

 ،TOPSIS هـای  مـدل  از گیـری  بهره با سپس، شد. سازی مقیاس بی ها شاخص ادامه، در شد. برآورد شهر جمعیت فضایی

VIKOR و SAR و محاسـبه  بنـاب  شـهر  نـواحی  سـطح  در شـهری  خـدمات  توزیـع  چگونگی )ادغام(، ترکیبی روش و 

 و جمعیت بین همبستگی ضری  ،SPSS افزار نرم طریق از اسپیرمن آماری های آزمون کمک به ایت،نه در شد. بندی رتبه

 است. شده ارائه ادامه در تحلیلی های مدل فرایند است. شده بررسی شهری خدمات

 

 TOPSIS  مدل الف(

 را شـهری  خـدمات  وزیعت در نابرابری میزان روش، این .است TOPSIS مدل معیاره،چند رییگ میتصم های روش از یکی

 با را فاصله کمترین باید انتخابی گزینة که است استوار مفهوم این بر TOPSIS مدل .کند می آشکار بناب شهر نواحی در

 شـاخص  n ةلیوسـ  بـه  گزینه m روش این در باشد. داشته منفی آل ایده حل راه با را فاصله بیشترین و مثبت آل ایده حل راه

 :1385 بیگـی،  )ولی گرفت نظر در بعدی n ییفضا در نقطه m شامل یهندس یستمیس توان یم را همسئل هر و شد یابیارز

 است. زیر شرح به ،گام شش دارای روش نیا .(68

 تصمیم ماتریس کردن استاندارد و آوردن دست به نخست، گام

 (1)                                     
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 استفاده با آن های شاخص و تصمیم ماترس به دهی وزن پژوهش این در استانداردشده. ماتریس به دهی وزن دوم، گام

 است. شده انجام شانون آنتروپی مدل از
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 منفی یا مثبت آل  ایده حل راه به نسبی نزدیکی محاسبة چهارم، گام
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 بـود.  خواهـد  تـر  نزدیک 1 به نسبی نزدیکی باشد، کمتر آل ایده حل راه از Ai گزینة فاصلة چه هر که است مشخص

 .داشت خواهیم کار دستور در نزولی ترتی  اساس بر را ها گزینه بندی رتبه سپس،

 

 VIKOR مدل ب(

 گیـری  تصـمیم  مسئلة حل برای چندمعیاره گیری تصمیم روش چندمعیاری( سازی بهینه و سازشی حل )راه VIKOR مدل

 ,.Opricovic et al) اسـت  شـده  داده توسـعه  متعارض و مختلف( گیری اندازه )واحدهای نامتناس  معیارهای با گسسته

 بـا  مسـئله  بـرای  1سـازگار  های حل راه تعیین و آلترناتیوها هدست یک از انتخاب و بندی رتبه برای مدل این (.447 :2004

 سـازگار  حـل  راه کنـد.  کمک نهایی تصمیم به رسیدن برای گیرندگان تصمیم به که است شده متمرکز متعارض معیارهای

 3تـوافقی  لحـ  راه براسـاس  که است جوابی نیز سازگاری از منظور است. آل ایده به حل راه ترین نزدیک با 2احتمالی حلی راه

 کاربرد گسسته مسائل حل برای بیشتر و رود می کار به مختلف های گزینه بندی رتبه برای VIKOR مدل شود. می حاصل

 مختلـف  گزینـة  چنـد  همـواره  مـدل  این در است. متضاد معیارهای مبنای بر توافقی های حل راه مبنای بر روش این دارد.

 ارزش، براسـاس  هـا  گزینـه  نهایـت،  در شـود.  می ارزیابی مستقل صورت به یارمع چند براساس ها گزینه این که دارد وجود

 آن بـرخالف  کـه  اسـت  ایـن  ای شـبکه  یـا  مراتبـی  سلسله گیری تصمیم های مدل با مدل این اصلی تفاوت شد. بندی رتبه

 معیـار  یـک  مسـتقل  طـور  بـه  را گزینه هر و گیرد نمی صورت ها گزینه و معیارها بین زوجی مقایسات مدل این در ها، مدل

 است. زیر قرار به مدل فرایند سنجد. می

 تصمیم ماتریس تشکیل نخست، گام
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 ها گزینه بندی لویتاو چهارم، گام

 و مرتـ   تـر  بـزرگ  بـه  تـر  کوچک از ها گزینه قبل، گام در شده محاسبه Qiر ویکو شاخص اساس بر ،مرحله نیا در

 .شود می گیری  تصمیم سپس و بندی  رتبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. compromise solution 

2. feasible solution 

3. mutual concession 
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SAR مدل ج(
1 

 بـه  توجه با ها گزینه بندی رتبه پایة بر ساده تجمعی بندی رتبه روش چندمعیاره، گیری تصمیم های روش از بسیاری همانند

 کـار  اسـاس  زیرا نیست، نیازی ها داده استانداردکردن به روش این در .(Geldermann et al., 2003: 6) است معیار هر

 رتبـه  نزولـی  و صـعودی  ترتی  روش این در همچنین، .هاست گزینه از یک هر به شده داده اختصاص های رتبه مبنای بر

 هـر  برتـری  ها شاخص مجموع از حاصل ارزش شود. می نهایی رتبة ترتی  در یکسانی نتایج به منجر و است شده تعریف

 .است زیر قرار به مدل فرایند (.Geldermann & Rents, 2002: 3) دهد می نشان ها گزینه سایر با مقایسه در را گزینه

  موجود وضع ماتریس تشکیل نخست، گام

(8)                                                                                    
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 گیرد. می 1 رتبة ماتریس خام مقادیر کمترین شاخص. هر نظر از ها گزینه ترتیبی بندی رتبه دوم، گام

 یوزن ةرتب ریمقاد ةمحاسب و دهی وزن سوم، گام

(9)                                                                                   (w ,w ,...,w ,...,w )w j n1 2 

 *WF Rk k  

 بندی اولویت و بندی رتبه نهایی، امتیازات محاسبة چهارم، گام

(10)                                                                                        (a ) * W 
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 مطالعه مورد محدودة

 تـا  دقیقـه  10 و درجه 37 جغرافیایی مختصات در که است شرقی آذربایجان استان شهرستان 19 از یکی بناب شهرستان

 ایـن  اسـت.  گرفته قرار شرقی طول دقیقة 10 و درجه 46 تا دقیقه 50 و درجه 45 و شمالی، عرض دقیقة  30و درجه 37

 بـه  جنـوب  از و مراغـه  شهرسـتان  بـه  شـرق  از ارومیـه،  دریاچـة  بـه  غرب از شیر، عج  شهرستان به شمال از شهرستان

  (.20 :1385 بناب، شهر جامع )طرح شود می محدود ملکان شهرستان

 اسـت  جمعیـت  نفـر  79894 دارای بنـاب  شهر ،1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج آخرین براساس

 ناخـالص  تـراکم  متوسـط  .اسـت  کیلومترمربـع  775 محاسباتی ۀمحدود داخل در شهر مساحت (.1390 ایران، آمار )مرکز

 بخش، یک سیاسی، اداری تقسیمات نظر از بناب شهرستان .است هکتار در نفر 09/66 موجود وضع در رشه کل جمعیتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. simple addition rating technique  
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 براسـاس  داراسـت.  را شهرسـتان  ایـن  سیاسـی  یادار مرکزیـت  بنـاب  شـهر  است. سکنه دارای آبادی 29 و دهستان سه

 بـه  متعلـق  بنـاب  شهر نواحی بین در جمعیت تراکم بیشترین .است شهری ةناحی پنج دارای بناب شهر ،کالبدی تقسیمات

  (.21 :1385 بناب، شهر جامع )طرح است یک ةناحی به مربوط تراکم کمترین و چهار ةناحی

 

 

 لعهمطا مورد منطقة موقعیت نقشة .2 شکل

 

 1385 سال در بناب شهر کالبدی تقسیمات وضعیت .1 جدول

 هکتار( در )نفر تراکم مساحت درصد )هکتار( مساحت جمعیت درصد )نفر( جمعیت شهری نواحی

 06/43 %42/21 5/255 %24/14 11004 1 ةناحی

 7/70 %94/12 3/154 %11/14 10905 2 ةناحی

 76 %63/14 5/174 %17/17 13270 3 ةناحی

 3/111 %41/16 6/195 %18/28 21786 4 ةاحین

 2/49 %6/34 7/412 %3/26 20335 5 ةناحی

 8/64 100 6/1192 100 77300 شهر کل

   1385 بناب، شهر جامع طرح :منبع    
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 بناب شهر در ها کاربری پراکندگی نقشة .3 شکل

 1394 نيارندگان، منبع:

 

 وتحلیل تجزیه و پژوهش های یافته

 شـد  انجـام  جغرافیایی های پدیده فضایی پراکندگی و تمرکز ةدرج گیری اندازه ،آنتروپی ضری  از استفاده با لهمرح این در

(Vinoth Kumar and Pathan, 2007: 13). ةشـبک  سـطح  در شـهرها  تعـداد  و جمعیـت  استقرار فضایی تعادل میزان 

ـ تحل برای راین،بناب (.Chen, 2008: 14) شد محاسبه ملی و ای منطقه ،استانی شهری، ـ توز هـای  یژگـ یو لی  ییفضـا  عی

 (.11 ةرابط) است شده استفاده ینسب یآنتروپ  یضر از ،اببن شهری ةگان پنج ینواح در تیجمع

(11)                                                                                                     
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 .است نواحی تعدادN  و شهر جمعیت کل به i  ناحیة جمعیت میزان Pi آنتروپی، ضری E رابطه، این در

 هـر  و تر  عادئنه توزیع بیانگر باشد، تر نزدیک یک به آن مقدار چه هر و دارد یک و صفر بین ای دامنه آنتروپی ضری 

 مقدار و عادئنه کامالً توزیع بیانگر یک مقدار دیگر، گفتة به است. نامتعادل توزیع رجةد بیانگر باشد، تر نزدیک صفر به چه

  (Tasi, 2005: 145).  است نامتعادل کامالً توزیع بیانگر صفر
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 آنتروپی ضریب براساس 1385 سال در بناب شهری نواحی در جمعیت فضایی توزیع .2 جدول

Pi LnPi P )نفر( جمعیت شهری نواحی LnPi i 

 -2774/0 -9498/1 1423/0 1104 1ناحیة 

 -2763/0 -9583/1 1411/0 10905 2ناحیة 

 -3025/0 -762/1 1717/0 13270 3ناحیة 

 -3569/0 -2665/1 2818/0 21786 4ناحیة 

 -3513/0 -3352/1 2631/0 20335 5ناحیة 

 -5671/1 -2718/8 1 77300 کل شهر

 1394 ،نگارندگان :منبع

(12)                                                                                
/

/
/


  E

1 5671
0 9737

1 6094
 

 دهد می نشان و است کم اریبس 1 عدد اب آن ةفاصل که ستا 9737/0برابر 1385 سال در آمده دست به آنتروپی ضری 

 شـهر  سـطح  در تراکم میانگین گرفته، انجام محاسبات اساس بر دارد. وجود بناب شهر نواحی در جمعیت متعادل توزیع که

 در نفـر  3/111 برابـر  تراکمـی  با 4 ناحیة شهری ناحیة ترین پرتراکم است. هکتار در نفر 8/64 حدود ،1385 سال در بناب

 2 یةناح .دارد قرار 1 یةناح در هکتار، در نفر 2/49 برابر یتراکم با یتیجمع لحاق به شهر ناحیة ترین تراکم کم و است هکتار

 و شـمال  در 5 یـة ناح است. شهر نواحی نیتر متراکم بندی طبقه دوم ۀرد در هکتار، در نفر 80-70 برابر یتراکم با زین 3 و

 در ینـواح  نیتـر  متراکم ،نیبنابرا .است گرفته قرار بندی طبقه سوم ۀرد در تار،هک در نفر 2/49 برابر یتراکم با بناب شرق

 .شود یم کاسته یتیجمع تراکم از شهر یشرق و یغرب های کناره به شدن کینزد با و دارد قرار بناب شهر مرکزی قسمت

 یآور جمـع  هـا  داده ،نظر ردمو یهای شاخص اساس بر نخست، گام در پردازیم. می تحقیق های داده تحلیل به ادامه، در

  شود. می لیتشک موجود وضع ماتریس ها آن قیتلف با ،سپس .شد
 

 تصمیم ماتریس تشکیل اول گام .3 جدول

 5 ناحیة 4 ناحیة 3 ناحیة 2 ناحیة 1 ناحیة ها شاخص

 2/0 53/0 0 54/0 5/1 (X1 ) درمانی و بهداشتی سرانة

 92/2 56/3 48/0 63/0 22/0 (X2) مذهبی و فرهنگی سرانة

 82/1 26/0 96/0 53/0 0 (X3) ورزشی سرانة

 58/1 85/0 38/1 67/0 26/2 (X4) آموزشی سرانة

 59/6 48/9 77/4 05/4 04/2 (X5) تجاری سرانة

 59/1 0 0 94/2 0 (X6) سبز فضای سرانة

 0 14/0 16/0 56/1 21/0 (X7) تأسیسات سرانة

 0 0 43/0 40/0 56/0 (X8) اداری سرانة

 1394 ،نگارندگان :نبعم
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ـ  ضری  از استفاده با موجود، وضع ماتریس لیتشک از پس دوم، گام در  تحقیـق  یهـا  شـاخص  وزن ،شـانون  یآنتروپ

 در و ترمودینـامیکی  حـوزۀ  در 1کلوسیوس ردلف 1865 سال در ابتدا را، نظمی بی معنای به آنتروپی واژۀ است. شده تعیین

 داده نشـان  شـانون  (.24 :1390 همکـاران،  و )بخشـی  کرد مطرح ارتباطات و اتاطالع حوزۀ در 2کلودشانون 1948 سال

 زیـر  صـورت  بـه  شانون آنتروپی است. احتمال توزیع از تابعی و اطالعات قطعیت عدم سطح از ای اندازه آنتروپی که است

 شود. می تعریف

Eآنتروپی مقدار محاسبة (13) j                                                              
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dاطمینان عدم مقدار ةمحاسب (14) j                                                                 d Ej j1 

Wها شاخص اوزان محاسبة (15) j                                                              
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 اسـتفاده  شـهری  یـة ناح پنج برای شاخص هشت از شهری خدمات عیتوز نییتب برای دهد، یم نشان 4 جدول چنانکه

 دهمـ آ 4 جـدول  در اببنـ  شـهر  دواحـ  منتخ  شهری خدمات های شاخص از کی هر ۀشد نرمال وزن و آمارها .است شده

  .است داده اختصاص خود به را اوزان نیشتریب یفرهنگ اریاد و آموزشی های کاربری شاخص آن، اساس بر .است

 

 شانون یآنتروپ ضریب از استفاده با ها شاخص به یده وزن دوم گام .4 جدول

 شاخص
  شانون آنتروپی

Ej 

 انحراف درجة

Dj 

 شده نرمال وزن

Wj 
 شاخص

  شانون آنتروپی

Ej 

 انحراف درجة

Dj 

 شده نرمال وزن

Wj 

X1 /0 972 /0 028 /0 0094 X5 /0 978 /0 0220 /0 0074 

X2 /0 94 /0 0595 /0 0200 X6 /0 829 /0 1704 /0 0575 

X3 /0 96 /0 0398 /0 0133 X7 /0 8295 /0 1705 /0 0574 

X4 /0 646 /0 354 /0 1192 X8 /0 798 /0 2017 /0 0679 

 1394 ،نگارندگان :منبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Rudolph Clausius 

2. Claude Elwood Shanon 
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 میتصم سیماتر کردن استاندارد سوم، گام .5 جدول

 5 ناحیة 4 ناحیة 3 ناحیة 2 ناحیة 1 ناحیة ها شاخص

X1 /0 014224545 /0 037695044 0 /0 03840627 /0 10668408 

X2 /0 0678309 /0 082698 /0 0111503 /0 0146347 /0 0051105 

X3 /0 0992462 /0 014178 /0 0523496 /0 0289014 0 

X4 /0 0112727 /0 0060644 /0 0098458 /0 0047802 /0 0161243 

X5 /0 0129927 /0 0186905 /0 0133475 /0 0079849 /0 004022 

X6 /0 121656 0 0 /0 224949 0 

X7 0 /0 01838 /0 02101 /0 20485 /0 02758 

X8 0 0 /0 07355 /0 06842 /0 09578 

 1394 ،نگارندگان :منبع  

 

 مـدل  شـد.  انجـام  بناب شهر گانة پنج نواحی برای ،SAR و  TOPSIS،VIKOR های مدل مراحل چهارم، گام در و

TOPSIS اسـتفاده  با ناحیه پنج ابتدا روش، این در است. شهری عمومی خدمات توزیع چگونگی تبیین های روش از یکی 

 نهایـت،  در و هـا  شاخص دهی وزن شانون، آنتروپی مدل از استفاده ،با سپس داد. تشکیل را ماتریس یک شاخص هشت از

 1 سـمت  بـه  چه هر و است 1 و 0 بین TOPSIS مدل مقدار .شد نجاما ها آن بندی رتبه ،TOPSIS مدل مراحل انجام با

 ضـری   بـا  4 ناحیـة  ،6 جـدول  در ،TOPSIS مدل از آمده دست به نتایج به توجه با است. رتبه بائترین دارای کند، میل

 3 رتبـة  در 318579818/0 ضـری   با 5 ناحیة و 2 رتبة در 390152801/0 ضری  با 1 ناحیة ،1 رتبة در 718916404/0

  گرفت. قرار

 TOPSIS با شهری نواحی بندی رتبه .6 جدول

Si Si* شهری نواحی  TOPSIS رتبه 

0/ 1 ناحیة 265767428 /0 170026044 /0 390152801 2 

0/ 2 ناحیة 326562058 /0 090534602 /0 217059043 5 

0/ 3 ناحیة 321963727 /0 093490048 /0 225031167 4 

0/ 4 ناحیة 123430541 /0 315693414 /0 718916404 1 

0/ 5 ناحیة 313228783 /0 146441757 /0 318579818 3 

 1394 ،نگارندگان :منبع

 1 و 0 بین نیز VIKOR مدل مقدار است. شده محاسبه نیزVIKOR  مدل براساس بناب شهر عمومی خدمات توزیع

 دارد. را رتبه بیشترین باشد تر نزدیک 0 سمت به چه هر که تفاوت این با است،
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 VIKOR با شهری نواحی بندی رتبه .7 جدول

 رتبه S R VIKOR شهری نواحی

0/ 1 ناحیة 6107019 /0 208572 /0 659283 2 

0/ 2 ناحیة 782939 /0 255739 1 5 

0/ 3 ناحیة 7738756 /0 255739 /0 9898065 4 

0/ 4 ناحیة 3383703 /0 095311847 0 1 

0/ 5 ناحیة 689477 /0 255739 /0 8948846 3 

 1394 ،نگارندگان :منبع  

 

 نیکمتـر  کـه  ای گونـه  بـه  ،گرفته صورت VIKOR ارزش اساس بر بندی رتبه دهد، می نشان 7 جدول که گونه همان

 .است داده اختصاص خود به را تیاولو نیبائتر ارزش

 مقـادیر  مجموع محاسبة طریق از ها گزینه از یک هر نهایی امتیازات ،SAR مدل در بناب شهر عمومی خدمات توزیع

 در شـد.  (5) هـا  گزینـه  تعـداد  بر تقسیم سپس، شد. محاسبه گانه هشت های شاخص نظر از ها گزینه از یک هر وزنی رتبة

 مدل همانند SAR مدل مقدار .شود می اقدام خدمات از برخورداری لحاق به نواحی بندی اولویت به اساس، این بر نهایت،

TOPSIS نواحی نهایی رتبة تعیین برای است. رتبه بائترین دارای باشد، تر نزدیک 1 سمت هب چقدر هر است. 1 و 0 بین 

 شد. استفاده مدل 3 میانگین از

 SAR با شهری نواحی بندی رتبه .8 جدول

 رتبه F SAR شهری نواحی

1/ 1 ناحیة 91053 /0 382106 2 

1/ 2 ناحیة 433746 /0 2867492 4 

1/ 3 ناحیة 10224 /0 220448 5 

2/ 4 ناحیة 122828 /0 4245656 1 

1/ 5 ناحیة 60369 /0 320738 3 

 1394 ،نگارندگان :منبع

 

 بنـاب  شـهر  گانه پنج نواحی برای بندی رتبه ،SAR و  TOPSIS،VIKOR های مدل مراحل انجام از پس ،نهایت در

 است. شده انجام )ادغام( ترکیبی روش از استفاده با

 

 



 256 1395 تابستان، 2، شمارة 4ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

 )ادغام( ترکیبی روش و SAR و Topsis، Vikor های مدل با شهری نواحی بندی رتبه .9 جدول

  نواحی

 شهری

 ضری 

TOPSIS 
 رتبه

 ضری 

VIKOR 
 رتبه

 ضری 

SAR 
 رتبه

 میانگین1

 مدل 3

  رتبة

 ترکیبی

0/ 1 ناحیة 390152801 2 /0 659283 2 /0 382106 2 /0 3709919 2 

0/ 2 ناحیة 217059043 5 1 5 /0 2867492 4 /0 167936081 4 

0/ 3 ناحیة 225031167 4 /0 9898065 4 /0 220448 5 /0 151890889 5 

0/ 4 ناحیة 718916404 1 0 1 /0 4245656 1 /0 714494 1 

0/ 5 یةناح 318579818 3 /0 8948846 3 /0 320738 3 /0 248144406 3 
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 در 714494/0 ضـری   بـا  4 ناحیة ،9 جدول مطابق ترکیبی، روش از آمده دست به نتایج اساس بر کلی، بندی جمع در

 ضـری   بـا  2 ناحیـة  ،3 رتبـة  در 248144406/0 ضـری   بـا  5 ناحیـة  ،2 رتبة در 3709919/0 ضری  با 1 یةناح ،1 رتبة

 کـه  اسـت  آن از حـاکی  نتیجـه  ایـن  دارد. قرار 5 رتبة در 151890889/0 ضری  با 3 ناحیة و 4 رتبة در 167936081/0

 منـاطق  میان متوازن طور به خدمات و ناتامکا توسعة های شاخص که طوری به است، بوده نامناس  رسانی خدمات الگوی

  .است نشده توزیع جغرافیایی نواحی و

 اسـاس  بـر  هـا  آن بنـدی  طبقه شهری نواحی کمبودهای و تسهیالت امکانات، شناخت برای مناس  معیارهای از یکی

 دهـد  یمـ  نشان مدل سه میانگین ازهاییامت جینتا است. متعادلنا و متعادل نیمه متعادل، سطح سه به استانداردشده نمرات

 .اسـت  بوده نامتعادل هیناح سه و متعادل نسبتاً هیناح دو کالبدی، بندی میتقس اساس بر شهری یةناح پنج از مجموع در که

 است. شده شناخته خدمات، این به شهروندان دسترسی چگونگی و خدمات توزیع در شهری نواحی ترین نامتعادل بنابراین،

 

 شهری خدمات توزیع در برابری لحاظ به بناب شهر واحین بندی پهنه .10 جدول

 نواحی اسامی فراوانی درصد نواحی تعداد مدل سه میانگین

 4 ناحیه %20 1 متعادل 1-7/0 بین

 0 0 0 متعادل نسبتاً 7/0-4/0 بین

0/ از کمتر  5و 3 ،2 ،1نواحی %80 4  نامتعادل 4
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
، لذا .است ناحیه آن در خدمات مناسب وضعیت انگربی ،باشد تر نزديک صفر عدد به چه هر است. يک تا صفر عدد بین vikor مدل مقدار. 1

 گرفتیم. نظر در را vikor معکوس ضريب مدلسه  میانگین تعیین برای
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 خدمات توزیع و جمعیت پراکنش بین ارتباط بررسی

 آن بـه  شـهروندان  بهینة و مناس  دسترسی و رسانی خدمات امر تسهیل منظور به شهری نواحی در خدمات توزیع که آنجا از

 تـی راح بـه  رسانی خدمات نباشد، اصولی و صحیح معیارهای اساس بر شهری امکانات و خدمات توزیع چنانچه گیرد، می انجام

 است ممکن حالت، این در شود. نمی توزیع شهر سطح در متعادل صورت به شهروندان نیاز مورد خدمات و است نگرفته انجام

 بـا  پـژوهش  ایـن  در (.110 :1385 پور، )هادی شود مشاهده نیاز مورد خدماتی فضاهای و جمعیت پراکنش بین هایی نابرابری

 هرچـه  روش ایـن  در شـود.  مـی  بررسی خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی بین ارتباط اسپیرمن همبستگی ضری  از استفاده

 طـور  همان است. تعادل عدم گویای ،باشد تر نزدیک -1 به  Sمیزان هرچه و تر، متعادل توزیع ،باشد تر نزدیک +1 به S میزان

 معنـاداری  و قوی ةرابط دهد می ننشا که است 7/0 با برابر بناب شهر نواحی برای آمده دست به  Sمیزان شود، می مشاهده که

   .داردن شهری خدمات توزیع در مؤثر نقشی جمعیت افزایش ،یعنی دارد؛ن وجود خدمات توزیع و جمعیت تعداد بین

 بناب شهر نواحی در خدمات رتبة و جمعیت رتبة بین اسییرمن همبستيی ضریب  .11 جدول

 d d 2 تخدما ةرتب جمعیت ةرتب خدمات سرانه نفر( جمعیت) ناحیه

14/ 11004 1 ةناحی 7 4 2 2- 4 
14/ 10905 2 ةناحی 82 5 1 4- 16 
10/ 13270 3 ةناحی 18 3 4 1 1 
11/ 21786 4 ةناحی 32 1 3 2 4 
6/ 20335 5 ةناحی 79 2 5 3 9 
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 گیری نتیجه

 و یاجتمـاع  های نابرابری رفع شهرهاست، در ییفضا و یاجتماع عدالت برقراری مستلزم عدالت و توسعه کهنیا رشیپذ اب

 از شـهروندان  یاساسـ  ازهـای ین به توجه و امکانات و خدمات ةنیبه عیتوز درآمد، کم اقشار رییپذ  یآس کاهش اقتصادی،

 دلیل به شدن، شهری روند توسعه حال در کشورهای در .دیافزا یم داریپا ةتوسع به نگرش تیاهم بر که است اموری جمله

 ایـن  از حاصل دارییناپا که طوری به ،است بوده مواجه شهری ۀقوار یب رشد با تیجمع پراکنش و یخدمات های تعادل عدم

 ضـعف  ،غیررسـمی  اشـغال  و اسـکان  شـهری،  فقر نمودهای با اجتماعی -فضایی های تعادل عدم شکل به ناموزون، رشد

 بهینة توزیع که شود می محقق زمانی شهرها در پایداری بنابراین،. است شده نمایان زیستی های آلودگی و محلی حاکمیت

 و خـدمات  توزیع نحوۀ شناسایی نیز تحقیق این هدف گیرد. صورت جمعیتی نیازهای مطابق شهرها در امکانات و خدمات

 نشـان  حاضـر  پـژوهش  اسـت.  بـوده  شهر این در اجتماعی عدالت ارزیابی و بناب شهر گانة پنج نواحی در شهری امکانات

 ناحیة ،1 ةرتب در را 4 ناحیة ترکیبی روش و SAR و TOPSIS، VIKOR های مدل کاربست از حاصل نتایج که دهد می

 در .دهـد  میقرار (ترین ممحرو) 5 ةرتب در را 3 ناحیة تینها در و 4 رتبة در را 2 ناحیة ،3 ةرتب در را 5 ناحیة ،2 ةرتب در را 1

 لحـاق  بـه  کـه  طـوری  به است، متفاوت توسعه منتخ  خدمات از برخورداری میزان لحاق از شهر این ةگان پنج مناطق کل،

 5 و 3 ،2 ،1 نـواحی  خـدمات،  از بـودن  نامتعادل لحاق به است. کامل متعادل سطح در 4 ناحیة تنها خدمات از برخورداری

  :شود می پیشنهاد شرایط بهبود راستای در زیر راهبردهای گفتیم، آنچه به توجه با شد. مشخص نواحی ترین نامتعادل

 سـاکن  جمعیت نیازهای پاسخگوی ای گونه به باید گذاری سرمایه الگوهای فضایی، یابی سازمان مهم اصل به توجه .1

 اصـل  نکـردن  لحـاق  و برخوردار ترکم و محروم ساکنان نیازهای به پاسخگویی عدم که چرا ،باشد بناب شهری نواحی در

   .زد خواهد هم بر را پایدار ةتوسع بر مبتنی سالم شهر طبیعی و انسانی (اکولوژیکی) شناختی بوم ساختار اجتماعی، عدالت

 لـزوم  ،بنـابراین  .اسـت  شـده  شناخته ناحیه ترین محروم خدمات نظر از 3 ناحیة مطالعه، مورد ةگان پنج نواحی بین از .2

 .شود می پیشنهاد بناب شهر آتی های ریزی برنامه در ناحیه این در مذکور خدمات وضعیت بهبود و تقویت به سیاسا توجه

 شـهر  ساکنان ۀآیند و حال نیازمندی سطح اساس بر باید شهری خدمات برای بودجه تخصیص و توزیع یابی، مکان .3

 باشد. داشته تطابق ها آن مندینیاز سطح با نواحی ساکنان برخورداری سطح که ای گونه به ،باشد

 و شـهر  تـر  مطلـوب  مـدیریت  منظور به ،جغرافیایی اطالعات ةسامان مانند ،مدیریتی و اطالعاتی نوین های سامانه از .4

 .شود استفاده نیازها و کمبودها میزان از آگاهی

 اولویـت  و اسـتحقاق  نیـاز،  ازقبیـل  انسـانی،  معیارهـای  اساس بر باید شهر گوناگون نواحی به رسانی خدمات نحوۀ .5

 شود. ریزی پایه

 .شود بازنگری محروم محالت در ساکن افراد نیازهای رفع به دهی اولویت و شهر تفضیلی طرح است ئزم .6
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 منابع

(. نوشتارهایی درباره توسعه شهری پایدار. ترجمة کیـانوش ذاکـر حقیقـف مرکـز مطالعـات تحقیقـات       1384اس، ام، ویلر، تی، بتلی)

 رسازی. شه

ونقـل   تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات حمل(. 1393) جابر ،دل روی وسمیرا  ،حیدری ؛اعظم ،کفاشزاده، حسن؛  اسماعیل

. فصـلنامة جغرافیـایی   های اسـتان خراسـان شـمالی(    موردی: شهرستان ةهای مرزی )مطالع و ارتباطات در جغرافیای استان

 .)44 )پیاپی 4 ۀ، شمار11 ۀورد سرزمین.

هـای   ریزی مثبت به منظور تحلیل اثـرات سیاسـت   (. کاربرد مدل برنامه1390بخشی، علی؛ دانشور کاخکی، محمود و مقدسی، رضا )

 .284-294، ص 3، شمارۀ 25جایگزین قیمت گذاری آب در دشت مشهد. نشریة اقتصاد و توسعة کشاورزی، جلد 

خدمات شهری،  و امکانات از مندی میزان بهره اساس بر شهری محالت ندیب (. سطح1390د و کیومرثی، حسین ) 27تقوایی، مسعو

 . 5 ۀشمار دوم، سال، شهری ریزی برنامه و پژوهش ةمجل

های استان همدان )با تأکیـد بـر رویکـرد تحلیـل      یافتگی شهرستان (. سنجش سطوح توسعه1392تقوایی، مسعود و صالحی، مریم )

 .11ای. سال سوم. شمارۀ  ریزی منطقه رنامهپژوهشی ب -ای(. فصلنامة علمی منطقه

 شهرسازی تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز نژاد، ناصرمحرمة ترجم توسعه، حال در کشورهای در پایدار شهرهای(. 1383دریک )س پاگ،

 ، تهران. ایران معماری و

های اسـتان   و درمانی شهرستانیافتگی بخش بهداشتی  (. سنجش میزان توسعه1393جعفری، محمد؛ سیفی، حسن و جعفری، علی )

 .4. فصلنامة مدیریت بهداشت و درمان. شمارۀ 1390زنجان به روش تاکسونومی عددی در سال 

هـای   هـای خـدمات شـهری، مجلـة پـژوهش      های اجتماعی در برخـورداری از کـاربری   (. تحلیل نابرابری1387نژاد، حسین ) حاتمی

 .65جغرافیای انسانی، شمارۀ 

هـا،   داده استانداردسازی روش از استفاده با عمومی شهری خدمات فضایی توزیع (. تحلیل1390چی، سعید ) گیوه نیا، حسن و حکمت

 .  7 انسانی، شمارۀ جغرافیای های مجلة پژوهش

 .نندجس واحد یالمسا آزاد دانشگاهاولین همایش ملی عمران شهری،  ،شهر یفضا و یماعتاج عدالت (.1385هرمان )ق ی،رو خوش

(. بررسی و تحلیل نحوۀ توزیع خدمات عمومی شهری از دیگاه عدالت فضـایی، فصـلنامة   1390پور، هاشم و رستمی، فرامرز ) شدادا

 .16ای، شمارۀ  جغرافیا و توسعه ناحیه

 اناست های یافتگی شهرستان توسعه درجة بندی رتبه و (. بررسی1389اهلل؛ زنجیرچی، سیدمحمود؛ سرخ کمال، کبری ) زیاری، کرامت

 .72های جغرافیای انسانی. شمارۀ  تاپسیس. فصلنامة پژوهش تکنیک از استفاده رضوی، با خراسان

گیـری   هـای تصـمیم   های کشور با استفاده از روش یافتگی شهرستان (. ارزیابی سطح توسعه1392بیگلو، رعنا و تقوایی، مسعود ) شیخ

 .39چندشاخصه. فصلنامة جغرافیا. سال یازدهم. شمارۀ 

 .52شمارۀ  جغرافیایی، های پژوهش آموزشی، مجلة های مکان فضایی (. ساماندهی1383منصوررضا، علی ) رحمان و حی،صال

 .35ریزان شهری. فصلنامة معماری وشهرسازی، شمارۀ  (. توسعة پایدار و مسئولیت برنامه1375صراف، مظفر )

  .29 ۀشمار نهم، سالدانشگاه شهید بهشتی تهران،  صفه، ةمجل شهرها، در فضایی تعادل عدم (، تحلیل1387هره )ز دانشپور، عبدی

 .102انقالب، شمارۀ  و مسکن فصلنامة شهری. توسعة پایدار و پایدار (. شهر1382سعید ) ملکی،
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  شرقی. استان آذربایجان شهرسازی و مسکن بناب، سازمانطرح جامع شهر (. 1385)مهندسین مشاور 

 : در نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمة فریده فرهی و وحید بزرگی، انتشارات نشر مرکز، تهران.(. توسعه1377واستیوا، گوستا )

 .41ۀ بازرگانی، شمار ةوهشنامژپ ةفصلنام .ها بندی بازارهای هدف صادراتی و موانع حضور در آن اولویت (.1385سن )بیگی، ح ولی

 بـه  وابسته، شهری ریزی برنامه و پردازش شرکت ،همکاران و حسامیان فرخ ةترجم شهر. و اجتماعی عدالت (.1379یوید )د هاروی،

 .تهران شهرداری

ة فصـلنام  .شـهر  منـاطق ی نـواح  مرزبندی در مؤثر ارهاییمع (.1385) خاتون، رحمت اله فرهودی و احمد پور احمد لیمهح پور، هادی

 .93-111. صص 56 ۀشمار ،ییایجغراف های پژوهش

Chen, Yanguag (2008). A wava-spectrum Analysis of Urban Population Density: Entropy, 

fractal. 

Drakakis, S.D. (2000). Third World Cities: Second Edition, Routledge, London. 

Geldermann, J. and Rentz, O. (2002). Bridging the Gap between American and European 

MADM-Approaches? French-German Institute for Environmental Research (DFIU), 

University of Karlsruhe (TH).  

Geldermann, J.; Zhang, K. and Rentz, O. (2003). Multi-criteria group decision support for 

integrated technique assessment, French-German Institute for Environmental Research 

(DFIU). 

Marcotullio, P.J. (2001). Asian Urban Sustainability in the era of Globalization United Nation 

University, Institute of Advanced Studies, Tokyo, Japan. 

Miller, D. (1999). Principles of Social Justice, Harvard College, USA. 

Runciman, W.G. (1966). Relative Deprivation and social justice, London. 

Opricovic, S, Tzeng, G.H.,2004. Compromise solution by MCDM methods: A comparative 

analysis of VIKOR and TOPSIS, Euro. J. Oper. Res. 156 (2) , pp. 445–455. 

Tasi, Yn Hsin (2005). Quantifing urban from compactness versus sprawal, urban studies, Vo1 

42, No 1. 

Vinoth Kumar, Antony and Pathan, S.K. (2007). Spatio-temporal analysis for monitoring urban 

G rowth a- case study of Indore city. Journal of the Indian society of remote sensing, Vol 

35, No 1. 

WCED (1987). Our common future, Oxford University Press. 

 

 


