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تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالنشهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر
عدالت اجتماعی
سعید امانپور  -دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
نبیاهلل حسینی شهپریان  ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
سعید ملکی ـ دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
پذیرش مقاله 1394/7/25 :تأیید مقاله1395/8/29 :

چکیده
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شاتابان شهرنشاینی و توساعة فیزیکای شاهرهای کشاور در دهاههاای اخیار
ازهمپاشیدگی نظام توزی مراکز خدماتی شهری است که زمینهساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از
این خدمات شده است .هدف اصلی این پژوهش تحلیل فضایی ساطوح برخاورداری منااطق کاالنشاهر اهاواز از
خدمات شهری است .پژوهش حارر از نوع کاربردی و از نظر روش ،ترکیبی از روشهای توصیفی – تحلیلی اسات
و در گردآوری دادهها از شیوۀ کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .برای سنجش شکاف بین مناطق هفاتگاناة
شهر اهواز از شاخص  15کلی و  67مؤلفة تعیینکنندۀ خدمات عمومی بهرهگیری شده است؛ سپس باا اساتفاده از
نظرهای کارشناسان ،میزان اهمیت شاخصها در محیط فازی 1بررسی شد .برای تحلیل دادههاا از تکنیاک الکتار

2

استفاده شده است .نتایج مد الکتر نشان میدهد که منطقة  3و  4در ردۀ خدماتی کامالً برخوردار ،منطقاه 2در ردۀ
برخوردار ،مناطق  6 ،1و  7در ردۀ برخورداری کم و منطقة  8در ردۀ فقدان برخورداری قرارگرفتهاند .یافتههای ایان
پژوهش نشان میدهد که توزی خدمات عمومی در سطح مناطق مادرشهر اهواز با عدالت فضایی انطباق ندارد.

کلیدواژهها :تکنیک الکتر ،خدمات شهری ،کالنشهر اهواز ،نابرابری اجتماعی.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول ،تلفن09378883961 :
این مقاله از پایاننامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ جغرافیا و برنامهریزی شهری استخراج شده است.
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1. AHP FUZZY
2. ELECTRE

496

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،3پاییز 1395

مقدمه
از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعۀ کالبدی شهرهای کشور در دهههای اخیر ازهمپاشیدگی نظام توزیع
مراکز خدماتی شهر است که زمینهساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است (حاتمی نـژاد،
 .)71 :1387خدمات عمومی شهری ساختاردهندۀ شکل و ماهیت کالبدی ،اجتماعی و فضایی شهر است لذا بیعدالتی در
نحوۀ توزیع ن ،بر ساختار ،ماهیت شهر و جداییگزینی طبقاتی مناطق شهر تأثیر جبـرانناپـذیری مـیگـذارد و مـدیریت
شهری را با چالشهای جدی روبرو میکند ( .)Gray, 2002: 27این مسئله مخصوصاً برای نهادهای عمومی و خـدماتی
مانند شهرداری اهمیت دارد .نحوۀ مداخلۀ این نهادها در بازتوزیع در مد و ارائۀ خدمات ،به توازن بیشتر امکانات و کـاهش
فاصلۀ طبقاتی منجر میشود .بنابراین اگر هدف این سازمانها کمک به تحقق اصل عدالت اجتماعی است ،توزیـع بهینـۀ
خدمات و امکانات باید بهگونهای هدایت شود که به نفع همۀ اقشار و گروههای اجتماعی جامعه باشد و در نتیجـه عـدالت
اجتماعی و فضایی تحقق یابد (حسینی شهپریان .)34 :1394 ،شهر اهواز بهمثابۀ پرجمعیتتـرین شـهر اسـتان خوزسـتان
است که در سالهای اخیر رشد شتابان و لجامگسیختهای داشته و به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت ،مهـاجرتپـذیری،
گسترش خدمات ،عنوان مرکز استان ،تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و ...تحوالت جمعیتی و کالبدی زیـادی بـه خـود دیـده
است بهطوری که جمعیت ن از  120089نفر در سال  1335به  1064177نفر در سال  1390رسیده است .یعنی افزایش
جمعیت شهر اهواز بیش از  8برابر شده ،مساحت ن نیز در فاصلۀ  55سال ( )1335 - 1390از  2500هکتـار بـه 22000
هکتار رسیده که طی این مدت حدود  78درصد به مساحت اولیۀ شهر افزوده شده است (طرح راهبردی توسـعه و عمـران
(جامع) شهر اهواز .)13 :1391 ،بنابراین این شهر با توجه به جمعیتپذیری خود در دهههای اخیر با مشکل بیعـدالتی در
توزیع خدمات شهری روبرو بوده است .بهطوری کـه ایـن رونـد افـزایش جمعیـت ،مخصوصـ ًا جمعیـت شـهری ،جریـان
خدماترسانی را نامتعادل کرده و مسئلۀ عدالت اجتماعی ،عدالت فضایی و پایداری شهری را مطرح ساخته است .به دیـن
منظور پژوهش حاضر ،عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری شهر اهواز را ارزیابی میکند .اهمیت این مسـئله از
نجا ناشی میگردد که این شهر بهمثابۀ یکی از هفت کالنشهر اول کشور ،با چالشهـای زیـادی روبـرو اسـت از جملـه
افزایش حاشیه نشینی و به دنبال ن فقر شهری در بعضـی از منـاطق ن و شـکاف در برخـورداری از خـدمات شـهری و
سرانههای مربوط به کیفیت زندگی در داخل مناطق شهری ن که بهطور شکار بین مناطق ن مشاهده میشـود .چنـین
چشماندازی در راستای دستیابی به عدالت فضایی بهمثابۀ یکی از مفاهیم اصلی توسعۀ پایـدار شـهری نامناسـب اسـت.
بنابراین توجه و پرداخت به وضعیت مناطق شهری کالنشهر اهواز به لحـاظ برخـورداری از شـاخص خـدمات شـهری از
منظر عدالت فضایی و شناسایی ضعفها و قوتهای ن ،راهگشای برنامهریزیها و سیاسـتگـذاریهـای ینـدۀ توسـعۀ
شهری است.
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پیشینة پژوهش
گرر )2002( 1در پایاننامۀ خود با عنوان توزیع عدالت فضایی خدمات شهری ،موضوع عدالت در توزیع خدمات شـهری را
بررسی کرده است .او به دنبال دستیابی به فرایند و مدلی است که با وضع استاندارد پیشرفته و نظارت دائم بر ن ،بتوان
توزیع عادالنۀ خدمات شهری را تضمین کرد .گرر تحقق این فرایند را همفکـری چهارطرفـۀ نماینـدگان منتخـب مـردم،
بروکراسی شهر ،هیئت مجریۀ شهر و استفادهکنندگان از این خدمات مـیدانـد .تسـو 2و همکـاران ( )2005در پژوهشـی،
شاخص یکپارچۀ دسترسیمحور در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات عمـومی شـهری را در یکـی از شـهرهای تـایوان
سنجیده اند .نتایج نها بیانگر توزیع ناعادالنۀ خدمات عمومی شهری در این شهر بوده است .النگفورد3و همکاران ()2008
در پژوهشی ،مدل توزیع جمعیت و بررسی تغییرات در دسترسی به تعدادی از خدمات عمومی در شهر کاردیف ولز جنـوبی
را بررسی کرده است .مدل تحلیلی تحقیق نشان میدهد که تمایل عمومی مردم این است که دسترسی کمتر به خـدمات
را گزارش دهند.

شریفی در سال ( ،)1385در رسالۀ دکتری خود با عنوان :عدالت اجتماعی و شهر :تحلیلی بر نابرابریهـای منطقـهای،
وضعیت عدالت اجتماعی مناطق  6گانۀ شهرداری شهر اهواز را با استفاده از مدل ناموزون مـوریس بررسـی کـرده اسـت.
نتایج پژوهش حاکی از وجود نابرابری بین مناطق شهر اهواز است .همچنین در این پژوهش ،فرایندهای خـاص و محلـی
پدید ورندۀ نابرابری فضایی در شهر اهواز بررسی شد.
ملکی و دامنباغ ( ،)1392در پژوهشی ،شاخصهای توسعۀ پایدار را با تأکید بـر شـاخصهـای اجتمـاعی ،کالبـدی و
خدمات شهری اهواز ارزیابی کردهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که مناطق هشتگانۀ شهر اهـواز از لحـاظ میـزان
برخورداری از شاخصهای منتخب توسعه متفاوت بوده است .همچنین ،بین شاخصهای منتخب و روند توسعۀ پایـدار در
شهر اهواز رابطۀ معنادار وجود دارد بهطوری که همۀ شاخصها تأثیر مستقیمی بر روند توسعۀ پایدار مناطق هشتگانۀ شهر
اهواز داشتهاند .بهروزی ( ،)1393در پایاننامۀ خود ،مناطق دهگانۀ شهر تبریز را از لحاظ عدالت فضایی در بهـرهمنـدی از
خدمات عمومی شهری سنجیده است .نتایج بیانگر ن است که مناطق  1و  10در همۀ مدلهای استفادهشـده در تحلیـل
دادهها ،از خدمات عمومی شهری برخوردارند .در حالی که مناطق  6و  8از این لحاظ فاقد حداقل برخورداریانـد .یوسـفی
( ،)1393در پایاننامۀ خود عملکرد مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی را در مناطق شهری یزد ارزیابی کرده اسـت.
نتایج پژوهش بیانگر نابرابری در میزان دستیابی ساکنان مناطق به خدمات است .بهطوریکه بیشترین سطح دسـتیابی بـه
خدمات مربوط به مرکز شهر است در حالی که حاشیۀ شهر سطح برخورداری کمتری از منابع و خدمات دارد.
از جمله تفاوتهای این پژوهش با بخش پیشینه ،تفاوت در تکنیک تصمیمگیری چنـدمعیاره بـرای تجزیـه و تحلیـل
دادهها و تطبیق یافتهها و مقایسۀ نتایج پژوهش با دیدگاههای بهکاررفته در مبانی نظری است .بنـابراین در ایـن تحقیـق
صرفاً به دادههای ماری و نتیجهگیری تکراری از این دادهها بسـنده نشـده و بـا اسـتفاده از دیـدگاههـای بـهکاررفتـه در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grr
2. Tsou
3. Langford
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پژوهش ،علل نابرابریهای بهوجود مده بین مناطق شهر اهواز را به تفکیک مشخص کرده است تا با شناسایی این عوامل
بتوان نابرابریهای موجود در شهر اهواز را کمرنگ کرد و در جهت توسعۀ هرچه بیشتر مناطق این شهر قدمی برداشت.

تعاریف و مبانی نظری
عدالت فضایی بیانگر رفتار منصفانه و دربرگیرندۀ همۀ مردم ،بدون توجه به قومیت ،رنگ ،منشأ ،ملیت یا در مد ،در توسعه،
اجرا و بهکارگیری قواعد محیطی است ( .)Bass, 1998: 23حتی مقولـۀ عـدالت فضـایی بـهمثابـۀ موضـوعی کلیـدی و
پراهمیت در پارادایم توسعۀ پایدار نیز مطرح است .این مفهوم اهداف مشترکی را بین حفاظت محیطی و عدالت اجتمـاعی
بنیاد میگذارد ( .)Mitchell & et al., 2012: 17منظور از عدالت فضایی (در شهر) ،توزیـع عادالنـۀ نیازهـای اساسـی،
امکانات ،تسهیالت و خدمات شهری در میان محلههای مختلف شهر است .بهطوری که هیچ محلهای در مقایسه با محلۀ
دیگر در برخورداری از مزیتهای فضایی برتری نداشته باشد و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد (حاتمینـژاد:1380 ،
 .)8خدمات شهری بخشی از خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی است که در چارچوب نظام سلسلهمراتب مراکز شهری،
نیازهای عمومی  -اجتماعی را بر ورده میسازد و در یک واحد نسبتاً مستقل و واحد سیاسـی تصـمیمگیرنـده بـرای رفـاه
زندگی شهری ارائه میشود (هاشمی و یحییپور.)17 :1390،
خدمات شهری صرفاً خدماتی نیست که توسط شهرداریها ارائه شود بلکه خدماتی که در یک شهر ارائه مـیشـود و
طیف بسیار وسیعی از خدمات را شامل میشود .به هر حال خدمات شهری مفهومی گسترده و پیچیده دارد و فاقد تعریـف
واحد و یکسان است .پس هرگونه خدماتی که در یک شهر ارائه شود را میتـوان در خـدمات شـهری دسـتهبنـدی کـرد.
بنابراین دریافت خدمات عمومی در مقیاس وسیع صورت میگیرد و بر زنـدگی روزانـۀ افـراد تـأثیر مسـتقیم دارد (Cho,

)2003: 39 - 40مانند خدمات موزشی ،فضای سبز ،خدمات ورزشی ،درمانی ،فرهنگی ،مذهبی و ...که همۀ این خدمات
عملکردهای فضایی دارند ( .)Savas, 1978: 800خدمات عمومی صرفنظر از بعد مکانی ن ،باید از نظر محدودیتها و
منابع مالی یا توانایی فیزیکی افراد ،به سانی در دسـترس قرارگیـرد ( .)Kaphle, 2006: 2سـنجش شـاخص دسترسـی،
وابسته به تعیین برابری دسترسی به زیرساختهای اجتمـاعی و فیزیکـی اسـت کـه نمـودی از کیفیـت زنـدگی و توزیـع

فرصتها است ).(Mantinz, 2005: 31
لذا برنامهریزان باید در پی این باشند که در الگوی مکانیابی خدمات و نحوۀ توزیع نها ،چه مقدار نابرابری بـه وجـود
مده و چه گروههایی از جامعه بیشتر محروم شدهاند ( )Hewko, 2001: 5سپس این نـابرابریهـا را کـه هـدف نهـایی
برنامهریزان فضایی است ،رفع کنند و تعادل بین سکونتگاهها ایجاد کنند .تعادل منطقهای از دیـدگاه مـایش سـرزمین و
توسعۀ فضایی  -منطقهای ،به این معنا است که ارتباط بین جایگاه و وزن سکونتگاهها در سطح یک منطقه بهصورتی باید
باشد که بین مراکز از نظر توزیع منابع و اندازۀ جمعیت ،شکاف عمیـق و نـابرابری شـدید ماننـد وضـعیت تقـدم و تسـلط
تکشهری یا چندشهری وجود نداشته باشد (محمدزاده تیتکانلو .)16 :1380 ،توسعۀ متعـادل منطقـهای بـر ن اسـت کـه
بهترین شرایط و امکانات را برای توسعۀ جامع همـۀ نـواحی فـراهم ورد ،تفـاوتهـای کیفیـت زنـدگی بـینناحیـهای و
درونناحیهای را به حداقل برساند و در نهایت ازمیان بردارد (میسرا و مایوگنج.)55 :1368 ،

تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالنشهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی

499

نظریة عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری
نابرابری افراد از لحاظ ثروت ،قدرت و شأن اجتماعی با وجود شباهت استعدادهایشان ،واقعیت انکارناپـذیر اسـت .وانگهـی
هیچ ارتباط معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است .بنابراین دفـاع
از این نابرابریها و یا نفی نها موضوع اصلی بحث عدالت است (بشیریه .)36 :1375 ،از نظر برایان بری1عدالت اجتماعی
نظریهای دربارۀ نوع ترتیبات اجتماعی است که میتوان از ن دفاع کرد .وی معتقد است در حالی که عدالت اجتماعی یک
مفهوم بسیار وسیع است اغلب توجه بر توزیع در مد و سایر منابع مرتفعکنندۀ نیاز مردم است که به شرایط مادی جمعیت
بستگی دارد (.)Barry, 1989: 3
جان رالز که از نظریهپردازان علوم سیاسی بود در سال  1971تئوری عدالت را مطرح نمود .تئوری جان رالـز بـهرغـم
اینکه موضوعی گسترده و نتیجتاً انتقادبرانگیز بود ،ولی هنوز تا حد زیادی در برخی از مباحث اخیر عدالت اجتمـاعی نفـوذ
خود را حف کرده و همچنین در طرح یک چارچوب نظری دربارۀ « نیاز انسـان» مـؤثر بـوده اسـت ( Johnston et al.,

 .)1994: 564رالز با لحاظ نمودن دو اصل ،موقعیت عادالنۀ خود را ارائه میدهد :اول بهرهمنـدی از زادی حـداکثری تـا
حدی که به زادی دیگران لطمه نزند دوم نابرابری را در حدی میپذیرد که به منافع طبقۀ کمدر مد لطمهای وارد نسـازد
(شریفزادگان )13 :1385 ،بنابراین وی معتقد است که سیاستهای اجتماعی باید برحسب تـأثیر بـر فقیرتـرین اعضـای
جامعه قضاوت شود .به عبارت دیگر کارهایی باید انجام شود که بر اساس ن سود فقرا بر منـافع ثروتمنـدان تـرجیح داده
شود (.)Smith, 1996: 787
دیوید هاروی ،اولین جغرافیدانی بود که مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صالح همگـانی ،مـالک توزیـع
در مد در مکانها ،تخصیص عادالنۀ منابع و رفع نیازهای اساسی مردم بهکار گرفـت (شـکویی .)141 :1378 ،بـه عقیـدۀ
هاروی عدالت را اساساً میتوان بهمثابۀ اصل (یا مجموعهای از اصول) در نظر گرفت که برای حلوفصل دعـاوی متضـاد
بهوجود مده است .اصول عدالت اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمرههای تولید و توزیع مسئولیتها در فراینـد کـار جمعـی
باشد .این اصول همچنین شامل نهادها و سازمانهای اجتماعی مرتبط با فعالیت تولیـد و توزیـع نیـز مـیشـود (هـاروی،
.)97 :1376
دیوید هاروی ماهیت عدالت اجتماعی برای سنجش توزیع عادالنۀ منابع و خدمات را با سه معیار معرفی میکند:
 .1نیاز :به این معناست که افراد در بهرهبرداری از منابع و امتیازات حقوق برابر دارند.
 .2منفعت عمومی :به معنای کارایی و معیارهای رشد اقتصادی و تحلیل ثار خارجی و جانبی است.
 .3استحقاق :تخصیص منابع اضافی به نواحی خاص فقط در صورت کمـک بـه مصـالح عمـومی پذیرفتـه مـیشـود
(هاروی.)113 :1376 ،
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1. Brian Berry
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عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید نابرابری فضایی
منظور از نابرابری فضایی ،1توزیع نابرابر فرصتها و مواضع اجتماعی در فضاست .این نوع نابرابری شامل نـابرابری بـین
شهر و روستا ،نابرابری بین شهرهای بزر و کوچک ،نابرابری جغرافیایی درون شهرهای بـزر  ،نـابرابری بـین منـاطق
محروم و برخوردار و ...است (چلبی .)201 :1388 ،این پرسش که چرا واحدهای جغرافیایی مختلف در داخل یک کشور در
سطوح مختلف توسعه بهسر میبرند ،بهسادگی پاسخ داده نمیشود چندین دلیل مشترک برای نابرابری فضایی در مقیاس
ملی وجود دارد که مـواردی چـون تـاریخ ،منـابع طبیعـی ،سـرمایۀ انسـانی ،اقتصـاد سیاسـی ،محلـی و فرهنـگ را دربـر
میگیرد( .)Lall and Chakravorty, 2005: 47به نظر میرسد که دربارۀ دالیل نابرابری فضایی و فهرستی از ابزارهای
مؤثر که نابرابری فضایی را کاهش یا افزایش میدهد ،اجمـاع و توافـق کلـی وجـود نـدارد ( .)Kim, 2008: 7برخـی از
صاحبنظران ،نابرابری را بهطور سیستمی تعریف میکنند و مجموعهای از عوامل طبیعی ،تاریخی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی،
فرهنگی ،بینالمللی و غیره را در تکوین ،تشدید و یا کاهش نابرابری منطقهای مؤثر مـیداننـد (عظیمـی .)66 :1384 ،در
پاسخ به این سؤال که چرا نابرابری همچنان تداوم دارد ،عدهای دو عامل اصلی و مبنایی را در ایجـاد فضـاهای نـاموزون
توسعه در مقیاس یک کشور و منطقه دخیل میدانند .این دو عامل عبارتاند از :جغرافیای قدرت و جغرافیای سود.

جغرافیای قدرت و جغرافیای سود
منشأ جغرافیای قدرت :2یکی از وجوه قدرت در حاکمیت ملی و منطقهای ،منشأ جغرافیایی است .متأسفانه میزان نفوذ
این قدرت عموماً به زیان مناطق کمتوسعه در مقیاس ملی و نواحی کمتوسعه در مقیاس منطقهای است .زیرا نواحی فقیـر
اغلب از لحاظ سیاسی نیز در حاکمیت ضعیف هستند ازاینرو دولتها نقش بـهسـزایی در افـزایش یـا کـاهش نـابرابری
منطقهای دارند .دولتهای ملی نقش حیاتی در توسعۀ اقتصادی ناحیه ایفا میکنند و ن از طریق سرمایهگذاری مسـتقیم،
تخصیص منابع ،مالیات و سیاستهایی در زمینۀ تجارت و سرمایهگذاری خارجی است (عظیمی.)67 :1384 ،
منشأ جغرافیای سود :3در تجزیه و تحلیل علل و عوامل نابرابری مناطق ،عالوه بر نقش مؤثر دولت ،نباید از عوامـل
طبیعی و تفاوتهای سرزمینی ،اقتصاد سیاسی ،انقالب صنعتی ،استثمار ،جهانیشدن و شرکتهای فراملیتی و غیره غافل
ماند .بررسی شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی ،یکی از مؤلفههای مهـم پدیـدۀ توسـعهیـافتگی اسـت
(عظیمی .)68 :1384 ،همچنین تمرکز زیرساختهای اقتصادی و سرمایهگذاری در مکانهای خـاص باعـث پدیـد مـدن
نابرابری فضایی شدید میان مناطق کشور در بلندمدت میشود (یاسوری.)203 :1388 ،
یکی از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعۀ فیزیکی شهرهای کشور در دهههای اخیر ازهمپاشیدگی
نظام توزیع مراکز خدماتی شهری است که زمینهساز نابرابری اجتماعی شـهروندان در برخـورداری از ایـن خـدمات شـده
است .لذا برنامهریزان باید در پی این باشند که نابرابریهای بهوجود مده بین مناطق و محلههای شهری را شناسایی کنند،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial inequality
2. Geography power
3. Geography profit
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سپس این نابرابریها را رفع و تعادل را بین سکونتگاهها ایجاد کنند .بنابراین دیدگاه حاکم بر این تحقیق دیـدگاه عـدالت
فضایی است به دین جهت که برای توزیع فضایی خدمات شهری ،از شاخصهای گوناگون در سطح مناطق استفاده شد،
سپس برای علل نابرابری فضایی از دو عامل جغرافیای قدرت و جغرافیای سود بهرهگیری شد.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش ،ترکیبی از روشهای توصیفی  -تحلیلی است .در این پژوهش از دو شـیوۀ
کتابخانهای و میدانی برای جمع وری دادهها و اطالعات استفاده شده است .ابتدا بـرای تعیـین مهـمتـرین شـاخصهـای
خدمات شهری از روش نظرسنجی دلفی استفاده شده است .در این راستا برای ارزشگذاری این شاخصها ،پرسشـنامهای
تهیه و بین  15نفر از کارشناسان مسائل شهری توزیع گردیده است .سپس برای وزنگذاری دادههـای پـژوهش از مـدل
تحلیل سلسلهمراتب فازی و برای تحلیل دادهها از تکنیک الکتر استفاده شده است.
مد سلسلهمراتبی فازی :برای دستیابی به اوزان فازی از طریق  ،AHP FUZZYابتدا ماتریس مقایسههـای
زوجی فازی تشکیل میشود .در ادامه ،وزن نسبی معیارهای اثرگذار برای هـر تصـمیمگیرنـده ،از طریـق روش میـانگین
هندسی که توسط ( )Buckley: 1985ارائه شده است ،استفاده مـیشـود .در نهایـت بـرای جمـعبنـدی نظرهـا از روش
میانگین هندسی معمول در  AHPبهرهگیری میشود تا به وزن نسبی فازی معیارها برسیم.
تکنیک الکتر :تکنیک الکتر در اواخر دهۀ  1980مطرح شد و بهمثابۀ یکـی از فنـون  ،MADMبـه ن توجـه شـد
(لطفی و شعبانی .)20 :1391 ،در این روش از مفهوم تسلط بهطور ضمنی استفاده میشود .گزینهها بـهصـورت زوجـی بـا
یکدیگر مقایسه و در دو دستۀ مسلط و ضعیف (یا غالب و مغلوب) شناسایی میشوند سپس گزینههای ضـعیف و مغلـوب
حذف میشوند .پس از این مراحل ،مجموعه معیارهای موافق و مخالف در الکتر تشکیل میشود بهطوری که گزینههـای
مختلف نسبت به یکدیگر مقایسه و مجموعه معیارهای موافق و مخالف بهدست مـی یـد .مـاتریس توافـق از جمـع وزن
شاخصهایی که در مجموع ،موافق مدهاند ،بهدست می ید.
متغیرها و شاخصهای تحقیق :شاخصها نشانگرهایی هستند که فرایند جمع وری ،طبقهبندی ،تجزیه و تحلیل
اطالعات و نتیجهگیری را منطقی و بهطورکلی جهت فعالیتها را مشخص میکنند و از حیث مفهومی ،چارچوب مناسـبی
را برای هدفگذاری ،تدوین برنامهریزی و ارزشیابی فعالیتها بهدست میدهند .در واقـع شـاخصهـا بـهمثابـۀ نماگرهـا،
ترجمان اهداف کالن و کیفی هستند که جهتگیری به سوی اهداف را دقیقتر میکنند .دقت در جهـتگیـری از یکسـو
باعث عدم اتالف منابع میشود و از سوی دیگر تحقق اهداف و سیاستهای مدنظر را ممکن میسـازد (رضـوانی:1383 ،
 .)154از طریق این شاخصها باید بتوان تصویری مناسب از توزیع توسعهیـافتگی بـهدسـت ورد (حسـینی شـه پریـان و
همکاران .)173 :1394 ،در این پژوهش برای رتبهبندی مناطق شهر اهواز از  15شاخص کلی و  67زیرشـاخص اسـتفاده
شده است تا بتوان بر اساس دیدگاه توسعۀ همهجانبـه ،نـابرابری فضـایی و سـطح توسـعۀ منـاطق را بـهمثابـۀ زیربنـای
برنامههای ملی تحلیل و سنجش کنیم.
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جدو  .1شاخصهای سنجش رتبهبندی مناطق

شاخصها

مؤلفهها

تجاری  -خدماتی

بازار ،پاساژهای تجاری ،عمدهفروشی ،دفترهای خصوصی ،بانکها ،خردهفروشی ،عمدهفروشی

موزشی و موزش تحقیقاتی

تعداد مهدکودک به ازای هر  1000نفر ،تعداد مدرسۀ ابتـدایی بـه ازای هـر  1000نفـر ،تعـداد
مدرسۀ راهنمایی به ازای هر  1000نفر ،تعداد مدارس متوسطه بـه ازای هـر  1000نفـر ،تعـداد
هنرستان ،تعداد مراکز فنی حرفهای ،تعداد دانشگاهها و مراکز موزش عالی

فرهنگی  -هنری

تعداد موزه ،کتابخانه ،سالن اجتماعات ،فرهنگسرا ،سینما و تئاتر

مذهبی

تعداد مساجد ،تکایا ،حسینیهها و مصلی

بهداشتی  -درمانی

ســرانۀ بیمارســتان ،ضــریب زمایشــگاه ،ضــریب داروخانــه ،ضــریب پرتونگــار ،ضــریب مراکــز
توانبخشی ،ضریب درمانگاه ،ضریب کلینیک ،ضریب خانـۀ بهداشـت ،ضـریب تخـت ،ضـریب
بهورز ،ضریب پزشک عمومی ،ضریب پزشک متخصص

ورزشی

استادیوم ،سالن سرپوشیده ،زمین فوتبال ،استخر ،تأسیسات ورزشی عمومی

اداری

تعداد ادارههای دولتی ،نهادهای عمومی و مراکز اداری خصوصی

فضای سبز

تعداد و مساحت پارک کودک ،تعداد و مساحت پارک محلهای ،تعداد و مساحت پارک عمـومی،
بلوار و رفیوژ

تأسیسات شهری

ب ،برق ،تلفن ،فاضالب ،گاز

تجهیزات شهری

تعدا تشنشانی ،پست ،خودروی جمع وری زباله ،کشتارگاه ،گورستان و غسالخانه

مسکونی

سرانۀ مسکونی

حملونقل

تعداد پایانه ،ایستگاه راه هن ،پارکینگهای عمومی و انبار

معابر

مساحت پیادهروها ،مساحت سفالت ،طول معابر ،مساحت معابر

صنعتی

صنایع سنگین و سبک

منبع :حاتمینژاد و همکاران ( ،)1387زیاری و همکاران ( ،)1391روستایی و همکاران ( ،)1392مشکینی و همکاران ( ،)1392نظمفر و همکاران
( ،)1393توکلی و همکاران ( ،)1394طرح راهبردی توسعه و عمران (جامع) شهر اهواز ( )1391و مطالعات میدانی نگارندگان1394 ،

معرفی اجمالی محدودۀ تحت مطالعه
شهر اهواز بهمثابۀ یکی از شهرهای بزر ایران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان است که از نظر جغرافیایی بین
 49درجه و  11دقیقۀ طول شرقی تا  31درجه و  50دقیقۀ عرض شمالی قرار گرفته اسـت .ایـن شـهر بـا مسـاحت 220
کیلومتر مربع ،دومین شهر وسیع ایران پس از تهران است (جوکار.)66 :1390 ،
شهر اهواز از سمت شمال به شهرهای شیبان ،ویـس ،مالثـانی ،شوشـتر ،دزفـول و شـوش از شـرق بـه شهرسـتان
رامهرمز از غرب به شهر حمیدیه و دشت زادگان و از سمت جنوب به شهرهای شادگان ،بندر ماهشهر ،خرمشهر و بادان
محدود میگردد .وسعت شهر اهواز در محدودۀ قانونی شهری 222 ،کیلومتر مربع ،در محدودۀ خدماتی 300 ،کیلومتر مربع
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و در محدودۀ استحفاظی 895 ،کیلومتر مربع است (سلیمانی راد .)68 :1393 ،ایـن شـهر تـا سـال  ،1390هشـت منطقـۀ
شهرداری داشته است که هر یک سه یا چهار ناحیه را شامل میشده ولی در سال  ،1391منطقۀ پنج 1ن از دیگر منـاطق
شهری جدا و شهر اهواز به هفت منطقۀ شهری تقسیم شده است .در شکل  ،1موقعیت شهر اهواز به تفکیک مناطق مده
است.

شکل .1موقعیت جغرافیایی شهر اهواز در شهرستان ،استان ،کشور

وزندهی به شاخصها
وزنهای منظورشده برای هرکدام از معیارها با یکدیگر مساوی نیست و ممکن است یک الیه یا معیار ،ارزش بیشتری در
مقایسه با دیگری داشته باشد .در این مرحله از پژوهش برای وزندهی به معیارها و تعیین میزان ارزش الیهها نسبت بـه
یکدیگر از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی ) (FAHPاستفاده شده است.
گام اول ،استخراج ارزش وزنی شاخصها :برای بهدست وردن ارزش وزنی شاخصها و زیرشاخصهـای پـژوهش 2از
قابلیت مقایسۀ زوجی بهرهگیری شده و با استفاده از مدل  AHP FUZZYمحاسبه شده است .بـه دیـن منظـور جـدول
مقایسۀ دو دویی (جدول  )2تشکیل شد و میانگین وزنی حاصل از نظرسنجی با تکنیک دلفی در ن گنجانده شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1منطقة پنج شهر اهواز ،در  12بهمنماه  1391توسط هیأت وزيران و مسئوالن شهري اهواز از مناطق شهري اهواز جدا و به كارون نامگذاري
شد.
 .2به علت نبود فضا ،از آوردن وزن زيرشاخصها خودداري گرديد.
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L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

A
B
N
O

(1/4و1/2و)1

(1/4و1/2و)1

(1/4و1/2و)1

(1/7و1/5و)1/3

(1/7و1/5و)1/3

(1/5و1/3و)1

(1/4و1/2و)1

(1/5و1/3و)1

(1/7و1/5و)1/3

(4و2و)1

(1و1و)1

(1و1و)1

(1و1/3و)1/5

(1و1/2و)1/4

(1و1/2و)1/4

(1و1/3و)1/5

(1و1/2و)1/4

(1/2و1/4و)1/6

(8و6و)4

(4و2و) 1

(4و2و)1

(4و2و)1

(4و2و)1

(6و4و)2

(5و3و)1

(7و5و)3

(1و1/3و)1/5

(8و6و)4

(6و4و)2

(5و3و)1

(5و3و)1

(5و3و)1

(6و4و)2

(7و5و)3

(6و4و)2

(5و3و)1

(1/4و1/2و)1

(1/7و1/5و)1/3

(1/7و1/5و)1/3

(1/8و1/6و)1/4

(1/8و1/6و)1/4

(1/4و1/2و)1

(4و2و)1

(4و2و)1

(1و1/2و)1/4

(1و1/2و)1/4

(1/2و1/4و)1/6

(4و2و)1

(5و3و)1

(5و3و)1

(1و1/3و)1/5

(1و1و)1

(1/2و1/4و)1/6

(6و4و)2

(6و4و)2

(6و4و)2

(5و3و)1

(6و4و)2

(1و1و)1

(5و3و)1

شاخص

جدو  .2مقایسة زوجی شاخصها با اعداد فازی

منبع :محاسبههای نگارندگان بر پایۀ پرسشنامۀ برگرفته از نظرهای کارشناسان خبره1394 ،
j
 Mبرای هریک از سطرهای این ماتریس بهدست مده که در زیر مده است:
مقدارهای J  1M gi

:)1+2+1+2+2+1+1+2+3+2+1+1+1+2+4),(1+4+3+4+4+3+3+4+5+4+3+3+3+4+6),(1+6+5+6مسکونی
)+6+5+5+6+7+6+5+5+5+6+8)= (26,54,82

:(1/6+1+2+1+1+2+2+3+1+2+1+1+1+1+4),(1/4+1+1/3+3+3+4+1/3+5+3+4+2+2+2+2+6),تجــــاری
)(1/2+1+1+5+5+6+1+7+5+6+4+4+4+4+8)= (19/56,37/91,61/50
..

:(1/6+1/4+1/4+1+1+1+1/6+1/4+2+1/4+1/4+2+1+1+1),(1/4+1/5+1/5+2+2+2+1/4+1/5+1/3+1/5معابر
+1/5+1/3+1+1+1),(1/5+1+1+4+4+4+1/5+1+1+1+1+1+1+1+1) = (7/98,13/66,26).

:(1/4+1/4+1/3+1/3+1+1+1/3+1+1+1+1/3+1/3+1+1+1),(1/6+1/6+1/5+1/5+1/2+1/2+1/5+1/3+صنعتی
1/2+1/3+1/5+1/5+1/2+1/2+1/2),(1/8+1/8+1/7+1/7+1/4+1/4+1/7+1/5+1/4+1/5+1/7+1/7+1/4+1/4+
)1/4) = (3/61+5/50+10/16
𝑗
𝑀∑  ∑𝑛𝑖 = 1 +استفاده شده است.
در ادامه برای محاسبۀ 𝐼𝑆 برای هر یک از سطرها از رابطۀ ریاضی 𝑖𝑔𝑀 𝐽 = 1

× ∑𝑛𝑖 = 1
𝑗
𝑀∑
𝐽 = 1 𝑀𝑔𝑖 =(26+19/56+....+7/98+3/61),(54+37/91+...+13/66+5/50),(82+61/50+....+26+10/16),

(184/63,359/73,600/83).
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𝑗 −1
𝑀∑ ×  (∑𝑛𝑖 = 1پس از استانداردسازی عبارت است از:
لذا مقدار
) 𝑖𝑔𝑀 𝐽 = 1

1
1
1
,
,
)
184/63 359/73 600/83
𝑗

𝑀

𝑛

𝐽

𝑖

(

= (0.005,0.003,0.002)(∑ = +1 ∑ = 1 𝑀𝑔𝑖 )−1
بر این اساس میزان 𝐼𝑆 برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسۀ زوجی به شرح زیر است:
S1 =) 26.54.82( )0/002 ,0/003,0/005) = (0/052,0/162,0/41).

)𝑆2 =(19/56,37/91,61/56)× (0/002,0/003,0/005) = (0/039,0/11,0/307
..
)S14 =(7/98,13/66,66/26) × (0/002,0/003,0/005) = (0/015,0/040,0/13
)S15 =(3/61,5/50,10/16) × (0/002,0/003,0/005) = (0/007,0/016,0/050

در نهایت درجۀ بزرگی هر یک از مقدارهای (شاخصهای تحت بررسی) در مقایسه با یکدیگر با استفاده از سه رابطه،
محاسبه و در نقشۀ فاصلۀ ن شاخص اعمال شده است.
1. 𝑀1 ≥ 𝑀2 = 1
2. 𝐿2 ≥ 𝑈1 = 0
1 −𝐿2
𝑀(3.(𝑈 −𝐿𝑈)+
) 𝑀−
1

2

2

0.097

0.092

0.107
0.080

0.093

0.101

0.120

0.12
0.10

0.047

0.042

0.049

0.035

0.034

0.041

0.057

0.08
0.06

0.006

0.04
0.02
0.00

شکل  .2درجة بزرگی شاخصها در مقایسه با یکدیگر
منب  :محاسبههای نگارندگان1394 ،

1
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با توجه به شکل  ،2میتوان بیان داشت که در میان شاخصهـای تحـت مطالعـه ،بیشـترین میـزان ضـریب اهمیـت
شاخصها به شاخصهای مسکونی ،بهداشت – درمان ،تجاری – خدماتی و تجهیزات شهری به ترتیب با میزان اهمیـت
 0/101 ،0/107 ،0/120و  0/097و کمتــرین میــزان ضــریب اهمیــت بــه شــاخص مــذهبی 0/034 ،و صــنعتی0/006 ،
اختصاص یافته است.

یافتههای پژوهش
مفهوم عدالت از جنبههای مختلف بررسی می شود و مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی ،عدالت فضایی ،عدالت جغرافیـایی و
عدالت محیطی نیز متأثر از چندبعدی بودن این مفهوم است .اما نچه اهمیت دارد این اسـت کـه اسـاس هـر تغییـری در
سازمان فضایی در روابط اقتصادی و اجتماعی و توزیعی در مد در جامعه اثـر مسـتقیم مـیگـذارد (پوراحمـد و همکـاران،
 .)187 :1393در این پژوهش بر عدالت از جنبۀ اجتماعی تأکید شده است .از نظر دیوید هاروی عدالت اجتماعی در شـهر
باید طوری باشد که پاسخگوی نیازهای جمعیتی باشد ،تخصیص منطقهای منابع را بهگونهای هـدایت کنـد کـه افـراد بـا
کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه شوند و در یـک کـالم عـدالت اجتمـاعی یعنـی«توزیـع
عادالنه از طریق عادالنه» (وارثی و همکاران .)4 :1386 ،بنابراین عـدالت اجتمـاعی بایـد دربرگیرنـدۀ عـدالت تـوزیعی و
تخصیصی باشد زیرا نمیتوان منافع عمومی ،نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهای توزیعی و تخصیصی در نظر
گرفت .لذا هرگونه برنامهریزی شهری که مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باشـد ،بایـد بتوانـد در توزیـع نیازهـا ،منـافع
عمومی ،استحقاق و تخصیص نها مؤثر باشد .از جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی همراه بـا عـدالت
فضایی در برنامه ریزی شهری رعایت کرد ،توزیـع مناسـب خـدمات شـهری و اسـتفادۀ صـحیح از فضاهاسـت (وارثـی و
همکاران .)144 :1387 ،در این راستا کاربریها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند کـه بـا ارضـای نیازهـای
جمعیتی ،افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد ،عدالت اجتماعی ،اقتصادی و فضایی را در مناطق
شهر برقرار میکنند.

نتایج تکنیک الکتر

1

در مدل الکتر از مفهوم تسلط بهطور ضمنی استفاده میشود ( .)Roy, 1991چهار مرحلۀ اول مدل الکتر مشـابه بـا دیگـر
مدلهای تصمیمگیری است بنابراین از تکرار این مراحل خودداری شده است .پس از این مراحـل ،مجموعـه معیارهـای
موافق و مخالف در الکتر تشکیل میشود بهطوری که گزینههای مختلف نسبت به یکدیگر مقایسه و مجموعه معیارهای
موافق و مخالف بهدست می ید .ماتریس توافق ،از جمع وزن شاخصهایی که در مجموع موافق مدهاند ،بهدست مـی یـد
(جدول .)3
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ELECTRE

تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالنشهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی

507

جدو  .3ماتریس موافق در مناطق شهر

منطقۀ 1
منطقۀ 1

منطقۀ 2

منطقۀ 3

منطقۀ 4

منطقۀ 6

منطقۀ 7

منطقۀ 8

0/366

0/188

0/322

0/861

0/514

0/302

0/299

0/53

0/718

0/581

0/772

0/493

0/774

0.897

0/821

0/81

0.625

0/658

1

1

منطقۀ 2

0/634

منطقۀ 3

0/812

0/736

منطقۀ 4

0/678

0/47

0/542

منطقۀ 6

0/139

0/248

0/19

0/19

منطقۀ 7

0/486

0/419

0/103

0/409

0/633

منطقۀ 8

0/698

0/228

0/272

0/375

0/707

0/787
0/506

منبع :محاسبههای نگارندگان.1394 ،

سپس ماتریس مخالف (نبود توافق) با استفاده از رابطۀ (گام پنجم) بهدست می ید (جـدول  .)4مرحلـۀ بعـد ،تشـکیل
ماتریس موافق مؤثر است که ارزشهای  IK1از ماتریس هماهنگی ،باید نسبت به یک ستانه سنجیده شـوند تـا شـانس
ارجحیت  AKبر  A1بهتر قضاوت شود .این شانس در صورتی که  IK1از یک حداقل ستانه ̅( )Iتجاوز کند بیشتر خواهـد
شد .به دان معنی که باید ̅( I̅ IK1 ≥ Iدلخواه) را بهطور متوسط از معیارهای هماهنگی گام ششم بهدست ورد .بر اساس
̅( Iحداقل ستانه) ،یک ماتریس بولین ( Fبا عناصر صفر و یک) تشکیل میدهیم نگـاه هـر عنصـر واحـد در مـاتریسF

(ماتریس هماهنگ مؤثر) نشاندهندۀ یک گزینۀ مؤثر و مسلط بر دیگری است (جدول .)5

جدو  .4ماتریس مخالف در مناطق شهری

مناطق

منطقۀ 1

منطقۀ 1

منطقۀ 2

منطقۀ 3

منطقۀ 4

منطقۀ 6

منطقۀ 7

منطقۀ 8

0/366

0/188

0/322

0/861

0/514

0/302

0/299

0/53

0/718

0/581

0/772

0/493

0/774

0/897

0/821

0/81

0/625

0/658

1

1

منطقۀ 2

0/634

منطقۀ 3

0/812

0/736

منطقۀ 4

0/678

0/47

0/542

منطقۀ 6

0/139

0/247

0/19

0/19

منطقۀ 7

0/486

0/419

0/103

0/409

0/633

منطقۀ 8

0/698

0/228

0/272

0/375

0/707

منبع :محاسبههای نگارندگان1394 ،

0/787
0/506
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جدو  .5ماتریس موافق مؤثر

مناطق
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سپس با استفاده از گام هفتم الکتر ،ماتریس بولین ( Gمعروف به ماتریس ناهماهنـگ مـؤثر) را تشـکیل مـیدهـیم.
عناصر واحد در ماتریس  Gنیز نشاندهندۀ روابط مسلط بین گزینههاست(جدول .)6

جدو  .6ماتریس مخالف مؤثر

منطقۀ 1
منطقۀ 1

منطقۀ 2

منطقۀ 3

منطقۀ 4

منطقۀ 6

منطقۀ 7

منطقۀ 8
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تشکیل ماتریس تسلط نهایی :این ماتریس از ضرب تکتک درایههای ماتریس تسلط موافق و ماتریس تسلط مخالف
حاصل میشود .حال باید گزینههای با رضایت کمتر را حذف و بهترین گزینه را انتخاب کنیم .گزینهای باید انتخاب شـود
که بیشتر از ن مغلوب شود ،تسلط داشته باشد و از این نظر میتوان گزینهها را رتبهبنـدی کـرد .بـر ایـن اسـاس ،تعـداد
دفعاتی که هر گزینه تسلط داشته و تعداد دفعاتی که مغلوب شده است ،محاسبه شـده و در (جـدول  )7نشـان داده شـده
است.
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جدو  .7ماتریس تسلط نهایی

منطقۀ 1
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در رتبهبندی مناطق شهری اهواز از لحاظ میزان برخورداری از خدمات عمومی شهری با استفاده از مدل الکتـر ،رتبـۀ
یک و دو به مناطق  3و  4مربوط است که در ردۀ خدماتی کـامالً برخـوردار قـرار گرفتـهانـد ،منطقـۀ  2در ردۀ خـدماتی
برخوردار ،مناطق  6 ،1و  7در ردۀ خدماتی برخورداری کم و نهایتاً منطقۀ  8در ردۀ خدماتی فقدان برخورداری یـا محـروم
قرارگرفتهاند ( جدول .)8

جدو  .8رتبهبندی مناطق هفتگانة کالنشهر اهواز بر اساس مد الکتر

تعداد مسلط شدن (جمع سطر)

تعداد مغلوب شدن (جمع ستون)

اختالف

رتبۀ نهایی

وضعیت برخورداری

منطقۀ 1

3

1

-2

4

برخورداری کم

منطقۀ 2

1

4

3

3

برخوردار

منطقۀ 3

0

5

5

1

منطقۀ 4

0

4

4

2

منطقۀ 6

5

2

-3

5

منطقۀ 7

4

2

-2

4

منطقۀ 8

5

0

-5

6
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کامالً برخوردار
برخورداری کم

فقدان برخورداری
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شکل  .3رتبهبندی مناطق شهر اهواز بر اساس مد الکتر
ترسیم :نگارندگان1394 ،

نتیجهگیری
در سالهای اخیر شهر اهواز همانند بسیاری از شهرهای بزر ایران همراه با رشد کالبدی ،با افزایش فقر و محرومیـت و
نابرابری اجتماعی زیادی روبرو بوده است .از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعۀ فیزیکی شهر اهـواز در
دهههای گذشته ،پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدمات شهری است که زمینهساز نابرابری در میزان برخـورداری از خـدمات
شهری در سطح شهر شده است بهطوری که بعضی از مناطق ن از لحاظ خدمات شهری در سطح باالی توسعه و بعضی
دیگر از مناطق ن ،در برخورداری از خدمات شهری و توسعهیافتگی در وضع نامناسبی قرار دارنـد .پـس مـیتـوان گفـت
توزیع نامناسب خدمات شهری در سطح شهر ،نوعی بیعدالتی فضایی را در بهرهمندی از امکانات رفـاهی بـرای سـاکنان
شهر ایجاد کرده است .بنابراین هدف این پژوهش تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالنشـهر اهـواز اسـت کـه
برای این امر از مدل تصمیمگیری چندمتغیره الکتر بهرهگیری شد .نتایج بهدست مده از مدل تصمیمگیـری الکتـر نشـان
میدهد که مناطق  3و 4در رتبههای اول و در ردۀ خدماتی کامالً برخوردار ،منطقۀ  2در ردۀ خدماتی برخوردار ،منـاطق ،1
 6و 7در ردۀ خدماتی برخورداری کم و در نهایت منطقۀ  8در ردۀ خدماتی فقدان برخورداری قرارگرفتهاند.
همچنین در بحث محور شناسایی عوامل مـؤ ثر در نـابرابری فضـایی شـهر اهـواز ،از دو دیـدگاه جغرافیـای قـدرت و
جغرافیای سود بهرهگیری شد .دیدگاه قدرت یعنی نفوذ قدرت در حاکمیت ملی و منطقهای که این نفوذ به زیـان منـاطق
کمتوسعه در مقیاس ملی و نواحی کمتوسعه در مقیاس منطقهای است .در جغرافیای سود عالوه بر نقش مـؤثر دولـت در
نابرابری فضایی ،نباید از عوامل طبیعی و تفاوتهای سرزمینی ،اقتصاد سیاسی ،انقالب صنعتی و غیره غافل ماند.
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بر اساس این دو دیدگاه ،عوامل مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصـادی ،طبیعـی زیـادی در نـابرابری و محقـق نشـدن
عدالت فضایی در شهر اهواز نقش داشتهاند.
ازجمله عوامل منشأ قدرت که باعث بهوجود مدن نابرابری فضایی در شهر اهواز شد به عوامل ذیل اشاره میشود:


ناکار مدی مدیریتی در حوزههای مختلف شامل ناکار مدی در برنامهریـزی ،ناکار مـدی در اجـرای طـرحهـای
توسعه و ضوابط و مقررات مربوط به نها و غیره.

 نــابرابری در تخصــیص بودجــۀ جــاری و عمرانــی بــه شــهرداریهــا ،بــهطــوری کــه در ســال  1390بودجــۀ
تخصیصدادهشده به مناطق یک 23 ،میلیون تومان ،منطقۀ دو  20میلیون تومان ،منطقه سۀ  22میلیون تومان،
منطقۀ چهار  21میلیون تومان ،منطقۀ شش  17میلیون تومان ،منطقۀ هفت  15میلیون تومان و منطقۀ هشـت
 16میلیون تومان است ( مارنامۀ کالنشهر اهواز ،فصل هجدهم ،بودجۀ شهری .)1392 ،همانطور که ذکر شد
مناطق محروم بودجۀ کمتری در مقایسه با دیگر مناطق دارند .هرچند تخصیص هزینه به منـاطق ،بـا محاسـبۀ
نسبت در مد ساکنان محاسـبه مـیشـود ،امـا مسـئوالن شـهر اهـواز مـیتواننـد بـرای جبـران نـابرابریهـا و
بیعدالتیهای گذشته ،با در نظر گرفتن معیار نیاز و بدون توجه به سهم ن در میزان در مد ،هزینههای اضـافی
به مناطق محروم اختصاص دهند.


سکونت اقشار با سطح اجتماعی باال و سـطوح بـاالی در مـدی در بعضـی از محلـههـا (ماننـد محلـۀ امانیـه و
کیانپارس واقع در منطقۀ  2و محلههای کوروش ،زیتون کارمندی و شهرک نفت واقع در منطقۀ  )3که بهمثابـۀ
قابلیتی در زمینۀ تأثیرگذاری بر شکلگیری بافت و کالبد مناطق مطرح است باعث شده که خدمات شهری بـه
دلیل قدرت این گروه از شهروندان ،به این مناطق سرازیر شود.

و مهمترین عواملی که در دیدگاه جغرافیای سود باعث بهوجود مدن نـابرابری فضـایی در کـالنشـهر اهـواز شـدند
عبارتاند از:


تفاوت در میزان در مد شهرداریها بعضی مناطق از ظرفیت و پتانسیل کارکردی زیاد و اقتصـادی برخوردارنـد
مثالً مناطق  3 ،2و  4به علت بلندمرتبهسازی ،در مد زیادی را به شهرداریهای این مناطق میرسانند و بعضی
دیگر از مناطق به علت محدودیت ،فاقد این برخورداری هستند.



مساحت مناطق مناطقی از شهر اهواز که مساحت بیشتری داشـتهانـد سـهم بیشـتری از سـرانههـای شـهری
داشتهاند.

 همجواری با رودخانۀ کارون این عامل استراتژیک در بعضی مناطق به یک فرصت طبیعی در توسـعه ،کالبـد و
وضعیت زیستمحیطی تبدیل میشود .مثالً این عامل در منطقۀ یک باعث ایجاد و توسعۀ پارک سـاحلی شـده
است.
 وجود حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی در بعضی از مناطق مخصوصاً مناطق  6و  ،7این عامل مـانعی
برای توسعهیافتگی است.
 فرسودگی بافت به لحاظ کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی ،امکان تحقق طرحهای شهری را نمیدهد.
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عبور شریان اصلی شهر از بعضی مناطق مانند قرارگیری منطقۀ  3در مبادی ورودی و خروجی شـهر ،پتانسـیل
باالیی در تعیین کاربری اراضی برای این منطقه ایجاد کرده است.



نقش کارکردی منطقه این عامل نقش بهسزایی در توسعۀ شهری دارد .مثالً عملکـرد موزشـی – دانشـگاهی
منطقۀ  ،4موجب برخورداری منطقه از قابلیت توسعۀ موزشی و درمانی ،عالوه بر توسعۀ مسکونی شده اسـت و
کارکرد تجاری منطقۀ  1موجب دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی – درمانی ،بازار و غیره شده است.

در جدول  ،9مسائل و مشکالت ،ارزشها و فرصتهایی که باعث ایجاد نابرابری شدهانـد ،بـهصـورت تفضـیلی و بـه
تفکیک مناطق بررسی شده است.
جدو  .9مسائل ،ارزشها و فرصتهای مناطق شهر اهواز

منطقه

منطقۀ 1

منطقۀ 2

منطقۀ 3

منطقۀ 4

جمعیت
مساحت

125025
1067/92

97458
2967/90

177396
3112/35

همجواری با کارون

مجاورت با کارون

همجواری با کارون

199352
3772/09
گسترش بلندمرتبهسازی
در سالهای اخیر

هویت تاریخی

وجود زیاد کاربری
نظامی

وجود زیاد اراضی بایر

جذب سرمایهگذاری

عملکرد تجاری

افزایش میزان
سرمایهگذاری

سکونت اقشار نسبتاً مرفه

عملکرد موزشی و
دانشگاهی این منطقه
(دانشگاه شهید چمران
اهواز ،دانشگاه پیامنور،
دانشگاه علمی – کاربردی
و)...

عبور شریانهای اصلی

کمبود سطوح برای
ایجاد کاربریها

گرایش به
بلندمرتبهسازی
ساختوساز در این
منطقه

وجود اراضی بزر و
پراکنده با مالکیت
خصوصی

پایین بودن در مد
شهرداری این منطقه

محدودیتهای کالبدی

استقرار برخی محلههای
دارای هویت مثل زیتون
کارمندی ،کوروش و...

همجواری با کارون

وجود گستردۀ بافت
فرسوده

وجود اقشار پردر مد و
دارای قدرت در بعضی از
محالت ن مانند محلۀ
کیانپارس و امانیه

سرمایهگذاریهای
خصوصی و دولتی زیاد
در این منطقه

برخورداری این منطقه از
بیشترین سطح فرصتهای
اقتصادی و پایداری
در مدی برای شهرداری

کاهش سرمایهگذاری

تمرکز ادارهها و
سازمانهای دولتی در
این منطقه

مکانیابی بیشتر
کاربریهای اراضی در
این منطقه

نفوذ بافت روستایی به
ساختار کالبدی و بافت
مسکونی منطقه

مسائل ،ارزشها
و فرصتهای
مناطق شهر
اهواز
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ادامة جدو  .9مسائل ،ارزشها و فرصتهای مناطق شهر اهواز

منطقه

منطقۀ 6

منطقۀ 7

منطقۀ 8

جمعیت

173390

150856

133112

مساحت

2948/30

1709/89

2890/91

استقرار عملکرد صنعتی
پایین بودن کیفیت
کالبدی در بخشهایی
از نواحی این منطقه

اهواز

اقتصادی – اجتماعی
جمعیت ساکن در این

مناسب شهری

پایین بودن پایگاه

استقرار و وجود صنایع سنگین

منطقه
پایین در مدی

حاشیهنشینی

مناطق شهر

پایین بودن پایگاه

نبود زیرساختهای

بافتهای خودرو و

و فرصتهای

جمعیت حاشیهنشین

سکونت اقشار ردههای

تشدید شکلگیری

مسائل ،ارزشها

وجود بخش اعظم

برخورداری این منطقه از اراضی بایر گسترده

قرارگیری این منطقه در نقاط پست

تملک بخش قابل
توجهی از اراضی این
منطقه توسط ارگانهای

ضعف و ناکار مدی مدیریت ارگانهای شهری

نظامی
فرسودگی بافت به لحاظ

مشکل ایجاد زیرساختهای شهری مخصوصاً احداث

کالبدی ،اقتصادی و

فاضالب به دلیل بگیر بودن منطقه و باال بودن سطح

اجتماعی

ب زیرزمینی

پایین بودن در مد

ناکار مدی مدیریتی در

مغایرت وضعیت کالبدی موجود این منطقه با

شهرداری

حوزههای مختلف

پیشنهادهای طرحهای جامع و تفضیلی

اقتصادی – اجتماعی
جمعیت ساکن در این
منطقه

مغایرت وضعیت
کالبدی موجود این
منطقه با پیشنهادهای
طرحهای جامع و

پایین بودن امنیت
اجتماعی این منطقه

ضعف تشکیالت فنی و اجرایی شهرداری در اجرای
طرحهای شهری

تفضیلی
توجه نکردن مسئوالن
شهری به رفع
مشکالت این منطقه

پایین بودن در مد
شهرداری

استقرار کاربریهای پایانهای و پهنههای صنعتی در این

وجود فرهنگ روستا –

منطقه

شهری در این منطقه

منبع :طرح راهبردی توسعه و عمران(جامع) شهر اهواز 37 - 2 :1391 ،و مطالعههای میدانی نگارندگان1394 ،
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پیشنهادها
 توجه بیشتر به مناطق محروم کالنشهر اهواز و اولویت دادن به این مناطق در توسعۀ اجتماعی و برنامـهریـزی
برای توسعۀ این مناطق.
 تخصیص هزینه به مناطق ،با محاسبۀ نسبت در مد (پرداخت مالیات) به توان مالی ساکنان مناطق (در مد کم).
 تخصیص هزینههای اضافی به مناطق محرومتر ،با توجه به معیار نیاز ،بدون توجـه بـه سـهم نهـا در میـزان
در مد ،برای جبران نابرابریها و بیعدالتیهای گذشته (برخورد با نابرابریها).
 استفاده از زمینهای بایر موجود در همۀ مناطق برای ایجاد کاربریهای خدمات شهری.
 مکانگزینی فضاهایی که به رفع نابرابریهای فضایی و نیز نابرابریهای اجتماعی ناشی از ن کمک نماید.
 اولویت دادن به مناطق محروم برای متعادل شدن عدالت فضایی
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و توسعۀ ناحیهای ،شمارۀ سوم ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
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شهری ،مطالعۀ موردی :شهر قائمشهر ،فصلنامۀ برنامهریزی و مایش فضا ،دورۀ  ،18شمارۀ .2
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