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 چکیده

ی اخیار  هاا  دهاه پیامدهای رشد شاتابان شهرنشاینی و توساعة فیزیکای شاهرهای کشاور در        نیتر مهمیکی از 

برخورداری از نابرابری اجتماعی شهروندان در  ساز نهیزمی نظام توزی  مراکز خدماتی شهری است که دگیپاش ازهم

شاهر اهاواز از    تحلیل فضایی ساطوح برخاورداری منااطق کاالن    اصلی این پژوهش  این خدمات شده است. هدف

 اسات  تحلیلی – توصیفی های روشروش، ترکیبی از  از نظرپژوهش حارر از نوع کاربردی و خدمات شهری است. 

گاناة   برای سنجش شکاف بین مناطق هفات  است. دهش و میدانی استفاده  ای کتابخانه شیوۀ از ها داده گردآوری در و

است؛ سپس باا اساتفاده از    شده گیری  بهره خدمات عمومی ۀکنند تعیینمؤلفة  67 کلی و 15 شاخص اهواز از شهر

 2الکتار  یاک از تکن هاا  دادهبرای تحلیل  بررسی شد. 1ها در محیط فازی نظرهای کارشناسان، میزان اهمیت شاخص

در ردۀ  2در ردۀ خدماتی کامالً برخوردار، منطقاه  4و  3دهد که منطقة  یمتایج مد  الکتر نشان ناست.  شده استفاده 

 ایان  های . یافتهاند قرارگرفتهدر ردۀ فقدان برخورداری  8در ردۀ برخورداری کم و منطقة  7و  6، 1برخوردار، مناطق 

 .ندارد انطباقعدالت فضایی واز با اهسطح مناطق مادرشهر  در عمومی خدمات دهد که توزی  مینشان  پژوهش
 

 شهر اهواز، نابرابری اجتماعی. تکنیک الکتر، خدمات شهری، کالن ها: کلیدواژه
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 مقدمه

 توزیع نظام پاشیدگی ازهم اخیر های دهه در کشور شهرهای کالبدی توسعۀ و شهرنشینی شتابان رشد پیامدهای مهمترین از

است )حاتمی نـژاد،   شده خدمات این از در برخورداری شهروندان اجتماعی برابرینا ساز زمینه که است شهر خدماتی مراکز

 در عدالتی یب لذا است  شهر فضایی و کالبدی، اجتماعی ماهیت و شکل ساختاردهندۀ شهری عمومی (. خدمات71: 1387

 مـدیریت  و گـذارد  مـی  یریناپـذ  جبـران  تأثیر شهر مناطق طبقاتی گزینی یجدای و ماهیت شهر ساختار، بر  ن، توزیع نحوۀ

 خـدماتی  و عمومی نهادهای برای مخصوصاً مسئله این(. Gray, 2002: 27)کند  روبرو می جدی های چالش با را شهری

کـاهش   و امکانات بیشتر توازن به خدمات، ارائۀ و در مد بازتوزیع در نهادها این مداخلۀ نحوۀ .دارد اهمیت شهرداری مانند

 بهینـۀ  است، توزیـع  اجتماعی عدالت اصل تحقق به کمک ها سازمان این هدف اگر بنابراین شود. می منجر طبقاتی فاصلۀ

 عـدالت  نتیجـه  در و باشد اجتماعی جامعه های گروه و اقشار ۀهم نفع به که شود هدایت ای گونه هب باید امکانات و خدمات

تـرین شـهر اسـتان خوزسـتان      مثابۀ پرجمعیت بهشهر اهواز  .(34: 1394پریان،  حسینی شه) یابد تحقق فضایی و اجتماعی

پـذیری،   ای داشته و به علت داشتن رشد طبیعی جمعیت، مهـاجرت  گسیخته های اخیر رشد شتابان و لجام است که در سال

گسترش خدمات، عنوان مرکز استان، تغییرات اجتماعی، اقتصادی و... تحوالت جمعیتی و کالبدی زیـادی بـه خـود دیـده     

رسیده است. یعنی افزایش  1390نفر در سال  1064177به  1335نفر در سال  120089که جمعیت  ن از   یطور است  به

 22000هکتـار بـه    2500( از 1335 - 1390سال ) 55نیز در فاصلۀ  برابر شده، مساحت  ن  8جمعیت شهر اهواز بیش از 

طرح راهبردی توسـعه و عمـران   شده است ) ده درصد به مساحت اولیۀ شهر افزو 78هکتار رسیده که طی این مدت حدود 

عـدالتی در   های اخیر با مشکل بی پذیری خود در دهه (. بنابراین این شهر با توجه به جمعیت13: 1391، )جامع( شهر اهواز

کـه ایـن رونـد افـزایش جمعیـت، مخصوصـًا جمعیـت شـهری، جریـان           طوری  توزیع خدمات شهری روبرو بوده است. به

ا نامتعادل کرده و مسئلۀ عدالت اجتماعی، عدالت فضایی و پایداری شهری را مطرح ساخته است. به دیـن  رسانی ر خدمات

کند. اهمیت این مسـئله از   منظور پژوهش حاضر، عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری شهر اهواز را ارزیابی می

هـای زیـادی روبـرو اسـت از جملـه       ول کشور، با چالششهر ا مثابۀ یکی از هفت کالن گردد که این شهر به  نجا ناشی می

برخـورداری از خـدمات شـهری و     نشینی و به دنبال  ن فقر شهری در بعضـی از منـاطق  ن و شـکاف در    افزایش حاشیه

شـود. چنـین    طور  شکار بین مناطق  ن مشاهده می های مربوط به کیفیت زندگی در داخل مناطق شهری  ن که به سرانه

مثابۀ یکی از مفاهیم اصلی توسعۀ پایـدار شـهری نامناسـب اسـت.      یابی به عدالت فضایی به در راستای دستاندازی  چشم

شهر اهواز به لحـاظ برخـورداری از شـاخص خـدمات شـهری از       بنابراین توجه و پرداخت به وضعیت مناطق شهری کالن

هـای  ینـدۀ توسـعۀ     گـذاری  ها و سیاسـت  زیری های  ن، راهگشای برنامه ها و قوت منظر عدالت فضایی و شناسایی ضعف

 شهری است.
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 پیشینة پژوهش

نامۀ خود با عنوان توزیع عدالت فضایی خدمات شهری، موضوع عدالت در توزیع خدمات شـهری را   ( در پایان2002) 1گرر

 ن، بتوان  ت دائم بریابی به فرایند و مدلی است که با وضع استاندارد پیشرفته و نظار بررسی کرده است. او به دنبال دست

فکـری چهارطرفـۀ نماینـدگان منتخـب مـردم،       توزیع عادالنۀ خدمات شهری را تضمین کرد. گرر تحقق این فرایند را هم

( در پژوهشـی،  2005و همکـاران )  2تسـو دانـد.   کنندگان از این خدمات مـی  بروکراسی شهر، هیئت مجریۀ شهر و استفاده

ط با عدالت فضایی در خدمات عمـومی شـهری را در یکـی از شـهرهای تـایوان      محور در ارتبا شاخص یکپارچۀ دسترسی

( 2008و همکاران )3اند. نتایج  نها بیانگر توزیع ناعادالنۀ خدمات عمومی شهری در این شهر بوده است. النگفورد سنجیده

هر کاردیف ولز جنـوبی  در پژوهشی، مدل توزیع جمعیت و بررسی تغییرات در دسترسی به تعدادی از خدمات عمومی در ش

دهد که تمایل عمومی مردم این است که دسترسی کمتر به خـدمات   را بررسی کرده است. مدل تحلیلی تحقیق نشان می

 را گزارش دهند.

ای،  هـای منطقـه   : عدالت اجتماعی و شهر: تحلیلی بر نابرابری(، در رسالۀ دکتری خود با عنوان1385شریفی در سال )

گانۀ شهرداری شهر اهواز را با استفاده از مدل ناموزون مـوریس بررسـی کـرده اسـت.      6عی مناطق وضعیت عدالت اجتما

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

هـای اجتمـاعی، کالبـدی و     های توسعۀ پایدار را با تأکید بـر شـاخص   (، در پژوهشی، شاخص1392باغ ) ملکی و دامن

گانۀ شهر اهـواز از لحـاظ میـزان     دهد که مناطق هشت اند. نتایج این پژوهش نشان می خدمات شهری اهواز ارزیابی کرده

 در پایـدار  توسعۀ روند و نتخبم های شاخص بین های منتخب توسعه متفاوت بوده است. همچنین، برخورداری از شاخص

 شهر هشتگانۀ مناطق پایدار توسعۀ روند بر مستقیمی تأثیر ها شاخص همۀ که طوری دارد  به وجود معنادار رابطۀ اهواز شهر

منـدی از   عدالت فضایی در بهـره  گانۀ شهر تبریز را از لحاظ نامۀ خود، مناطق ده در پایان (،1393اند. بهروزی ) اهواز داشته

در تحلیـل   شـده  استفادههای  مدل ۀدر هم 10و  1بیانگر  ن است که مناطق  سنجیده است. نتایج ات عمومی شهریخدم

یوسـفی   نـد. ا از این لحاظ فاقد حداقل برخورداری 8و  6مناطق  که در حالی  ارند.ها، از خدمات عمومی شهری برخورد داده

کرده اسـت.  ارزیابی یزد  در مناطق شهری را حقق عدالت فضاییعملکرد مدیریت شهری در ت نامۀ خود پایان در (،1393)

ترین سطح دسـتیابی بـه   بیش که طوری به است.ن مناطق به خدمات انتایج پژوهش بیانگر نابرابری در میزان دستیابی ساکن

 شهر سطح برخورداری کمتری از منابع و خدمات دارد. ۀحاشی که در حالی  است مرکز شهر مربوط به خدمات 

گیری چنـدمعیاره بـرای تجزیـه و تحلیـل      های این پژوهش با بخش پیشینه، تفاوت در تکنیک تصمیم ز جمله تفاوتا

کاررفته در مبانی نظری است. بنـابراین در ایـن تحقیـق     های به ها و مقایسۀ نتایج پژوهش با دیدگاه ها و تطبیق یافته داده

کاررفتـه در   هـای بـه   ها بسـنده نشـده و بـا اسـتفاده از دیـدگاه      این دادهگیری تکراری از  های  ماری و نتیجه صرفاً به داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وجود مده بین مناطق شهر اهواز را به تفکیک مشخص کرده است تا با شناسایی این عوامل  های به پژوهش، علل نابرابری

 شهر قدمی برداشت. بیشتر مناطق این های موجود در شهر اهواز را کمرنگ کرد و در جهت توسعۀ هرچه بتوان نابرابری

 

 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، 

مثابـۀ موضـوعی کلیـدی و     حتی مقولـۀ عـدالت فضـایی بـه    (. Bass, 1998: 23)کارگیری قواعد محیطی است  اجرا و به

در پارادایم توسعۀ پایدار نیز مطرح است. این مفهوم اهداف مشترکی را بین حفاظت محیطی و عدالت اجتمـاعی   پراهمیت

منظور از عدالت فضایی )در شهر(، توزیـع عادالنـۀ نیازهـای اساسـی،     (. Mitchell & et al., 2012: 17گذارد ) بنیاد می

ای در مقایسه با محلۀ  که هیچ محله  طوری شهر است. به های مختلف امکانات، تسهیالت و خدمات شهری در میان محله

: 1380نـژاد،   های فضایی برتری نداشته باشد و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد )حاتمی دیگر در برخورداری از مزیت

 شهری، مراکز مراتب سلسله نظام چارچوب در که است شخصی و اجتماعی عمومی، خدمات از شهری بخشی خدمات(. 8

 رفـاه  بـرای  گیرنـده  تصـمیم  سیاسـی  واحد و مستقل نسبتاً واحد یک در و سازد می بر ورده را اجتماعی -عمومی  نیازهای

 (.17: 1390پور، شود )هاشمی و یحیی می ارائه شهری زندگی

و شـود   شود  بلکه خدماتی که در یک شهر ارائه مـی  ها ارائه  خدمات شهری صرفاً خدماتی نیست که توسط شهرداری

هر حال خدمات شهری مفهومی گسترده و پیچیده دارد و فاقد تعریـف   شود. به  طیف بسیار وسیعی از خدمات را شامل می

بنـدی کـرد.    تـوان در خـدمات شـهری دسـته     واحد و یکسان است. پس هرگونه خدماتی که در یک شهر ارائه شود را می

ـ  زنـدگی  بر ورد گی می صورت وسیع در مقیاس عمومی خدمات دریافتبنابراین  ـ  افـراد ۀ روزان  ,Cho) دارد مسـتقیم  ثیرأت

 خدمات اینهمۀ  که و... مذهبی، فرهنگی درمانی، ورزشی، خدمات سبز، فضای  موزشی، خدماتمانند  (40 - 39 :2003

 وها  باید از نظر محدودیت  ن، مکانی بعد ازنظر  صرف عمومی خدمات(. Savas, 1978: 800) نددار فضایی عملکردهای

 دسترسـی،  شـاخص سـنجش   .(Kaphle, 2006: 2قرارگیـرد )  دسـترس  در سانی  به افراد، فیزیکی توانایی یا مالی منابع

 توزیـع  و زنـدگی  کیفیـت  از نمـودی  کـه  اسـت  فیزیکـی  و اجتمـاعی های  زیرساخت به دسترسی برابری تعیین به وابسته

 .(Mantinz, 2005: 31) ها است فرصت

 وجـود   بـه  نابرابری مقدار چه ، نها توزیعۀ نحو و خدمات یابی مکان الگوی در که باشند این پی در باید ریزان برنامه لذا

هـا را کـه هـدف نهـایی      سپس این نـابرابری   (Hewko, 2001: 5)اند  شده محروم بیشتر جامعه ازهایی  گروه چه و  مده

 و سـرزمین   مـایش  دیـدگاه  از ای منطقه ند. تعادلها ایجاد کن ریزان فضایی است، رفع کنند و تعادل بین سکونتگاه برنامه

 صورتی باید به منطقه یک سطح در ها سکونتگاه وزن و بین جایگاه ارتباط که است معنا این به ای، منطقه -فضایی  توسعۀ

 تسـلط  و تقـدم  وضـعیت  شـدید ماننـد   نـابرابری  و عمیـق  شکاف اندازۀ جمعیت، و منابع توزیع از نظر مراکز بین که باشد

 کـه  اسـت  بـر ن  ای منطقـه  (. توسعۀ متعـادل 16: 1380باشد )محمدزاده تیتکانلو،  وجود نداشته چندشهری یا شهری تک

 و ای ناحیـه  بـین  زنـدگی  کیفیـت  هـای   ورد، تفـاوت  فـراهم  نـواحی  توسعۀ جامع همـۀ  را برای و امکانات شرایط بهترین

 (.55: 1368مایوگنج،  و ارد )میسرابرد ازمیان و در نهایت برساند حداقل را به ای ناحیه درون



 499 شهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالن

 نظریة عدالت اجتماعی در جغرافیای شهری

نابرابری افراد از لحاظ ثروت، قدرت و شأن اجتماعی با وجود شباهت استعدادهایشان، واقعیت انکارناپـذیر اسـت. وانگهـی    

ی وجود نداشته است. بنابراین دفـاع  هیچ ارتباط معناداری میان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیع

عدالت اجتماعی 1(. از نظر برایان بری36: 1375ها و یا نفی  نها موضوع اصلی بحث عدالت است )بشیریه،  از این نابرابری

که عدالت اجتماعی یک  توان از  ن دفاع کرد. وی معتقد است در حالی  ای دربارۀ نوع ترتیبات اجتماعی است که می نظریه

کنندۀ نیاز مردم است که به شرایط مادی جمعیت  م بسیار وسیع است  اغلب توجه بر توزیع در مد و سایر منابع مرتفعمفهو

 (.Barry, 1989: 3)بستگی دارد 

رغـم   تئوری عدالت را مطرح نمود. تئوری جان رالـز بـه   1971پردازان علوم سیاسی بود در سال  جان رالز که از نظریه

ه و نتیجتاً انتقادبرانگیز بود، ولی هنوز تا حد زیادی در برخی از مباحث اخیر عدالت اجتمـاعی نفـوذ   اینکه موضوعی گسترد

 ,.Johnston et al)مـؤثر بـوده اسـت    « نیاز انسـان » خود را حف  کرده و همچنین در طرح یک چارچوب نظری دربارۀ 

منـدی از  زادی حـداکثری تـا     دهد: اول بهره ائه میرالز با لحاظ نمودن دو اصل، موقعیت عادالنۀ خود را ار(. 564 :1994

ای وارد نسـازد   در مد لطمه پذیرد که به منافع طبقۀ کم حدی که به  زادی دیگران لطمه نزند  دوم نابرابری را در حدی می

ضـای  های اجتماعی باید برحسب تـأثیر بـر فقیرتـرین اع    (  بنابراین وی معتقد است که سیاست13: 1385زادگان،  )شریف

دیگر کارهایی باید انجام شود که بر اساس  ن سود فقرا بر منـافع ثروتمنـدان تـرجیح داده      عبارت جامعه قضاوت شود. به 

 (.Smith, 1996: 787)شود 

دیوید هاروی، اولین جغرافیدانی بود که مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صالح همگـانی، مـالک توزیـع    

(. بـه عقیـدۀ   141: 1378کار گرفـت )شـکویی،    تخصیص عادالنۀ منابع و رفع نیازهای اساسی مردم بهها،  در مد در مکان

وفصل دعـاوی متضـاد    ای از اصول( در نظر گرفت که برای حل مثابۀ اصل )یا مجموعه توان به هاروی عدالت را اساساً می

ها در فراینـد کـار جمعـی     تولید و توزیع مسئولیت های وجود  مده است. اصول عدالت اجتماعی باید ناظر بر تقسیم ثمره به

شـود )هـاروی،    های اجتماعی مرتبط با فعالیت تولیـد و توزیـع نیـز مـی     باشد. این اصول همچنین شامل نهادها و سازمان

1376 :97.) 

 د:کن دیوید هاروی ماهیت عدالت اجتماعی برای سنجش توزیع عادالنۀ منابع و خدمات را با سه معیار معرفی می

 برداری از منابع و امتیازات حقوق برابر دارند. . نیاز: به این معناست که افراد در بهره1

 . منفعت عمومی: به معنای کارایی و معیارهای رشد اقتصادی و تحلیل  ثار خارجی و جانبی است.2

شـود   مـی  . استحقاق: تخصیص منابع اضافی به نواحی خاص فقط در صورت کمـک بـه مصـالح عمـومی پذیرفتـه     3

 (.113: 1376)هاروی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brian Berry 
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 فضایی نابرابری تشدید و ایجاد در مؤثر عوامل

 بـین  نـابرابری  شامل نابرابری نوع ها و مواضع اجتماعی در فضاست. این توزیع نابرابر فرصت ،1منظور از نابرابری فضایی

 منـاطق  بـین  نـابرابری  بـزر ،  شهرهای درون جغرافیایی نابرابری و کوچک، بزر  بین شهرهای نابرابری روستا، و شهر

 در کشور یک داخل در مختلف جغرافیایی واحدهای چرا که پرسش این .(201: 1388است )چلبی،  و...برخوردار  و محروم

 مقیاس در فضایی نابرابری برای مشترک دلیل شود  چندین نمی داده پاسخ سادگی به برند، می سر به توسعه مختلف سطوح

دربـر   را فرهنـگ  و محلـی  سیاسـی،  اقتصـاد  انسـانی،  سـرمایۀ  طبیعـی،  منـابع  تـاریخ،  چـون  دیمـوار  دارد که وجود ملی

 از ابزارهای فهرستی و فضایی نابرابری دالیل دربارۀ رسد که می نظر به .(Lall and Chakravorty, 2005: 47گیرد) می

 از برخـی  (.Kim, 2008: 7) نـدارد وجـود   کلـی  توافـق  و اجمـاع  دهد، می افزایش یا کاهش را فضایی نابرابری که مؤثر

 اجتمـاعی،  تاریخی، اقتصـادی،  طبیعی، از عوامل ای مجموعه و کنند می تعریف سیستمی طور به را نابرابری نظران، صاحب

 (. در66: 1384داننـد )عظیمـی،    مؤثر مـی  ای منطقه کاهش نابرابری یا و تشدید در تکوین، المللی و غیره را بین فرهنگی،

 نـاموزون  در ایجـاد فضـاهای   را مبنایی و اصلی عامل دو ای عده دارد، تداوم همچنان نابرابری چرا که سؤال این به پاسخ

 از: جغرافیای قدرت و جغرافیای سود. اند عبارت عامل دو این دانند. می دخیل منطقه و کشور مقیاس یک در توسعه

 

 سود جغرافیای و قدرت جغرافیای

 نفوذ میزان متأسفانه است. جغرافیایی منشأ ای، منطقه و ملی در حاکمیت قدرت وجوه از یکی :2قدرت منشأ جغرافیای

 فقیـر  نواحی است. زیرا ای منطقه در مقیاس توسعه کم نواحی و مقیاس ملی در توسعه کم مناطق زیان به عموماً قدرت این

 کـاهش نـابرابری   افـزایش یـا   در اییسـز  بـه  نقش ها رو دولت ازاین هستند  ضعیف حاکمیت در نیز سیاسی از لحاظ اغلب

 مسـتقیم،  گذاری سرمایه طریق کنند و  ن از می ایفا ناحیه اقتصادی توسعۀ در حیاتی ملی نقش های دارند. دولت ای منطقه

 (.67: 1384است )عظیمی،  خارجی گذاری سرمایه و تجارت در زمینۀ هایی سیاست و مالیات منابع، تخصیص

 عوامـل  از دولت، نباید نقش مؤثر بر عالوه مناطق، نابرابری عوامل و علل و تحلیل جزیه ت در :3سود منشأ جغرافیای

 غافل غیره و فراملیتی های و شرکت شدن جهانی استثمار، صنعتی، انقالب سیاسی، اقتصاد سرزمینی، های تفاوت و طبیعی

اسـت   یـافتگی  توسـعه  پدیـدۀ  مهـم  های مؤلفه یکی از و بهداشتی، فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، های شاخص بررسی ماند.

باعـث پدیـد  مـدن     خـاص  های مکان در گذاری سرمایه و های اقتصادی زیرساخت تمرکز (. همچنین68: 1384)عظیمی، 

 (.203: 1388شود )یاسوری،  می بلندمدت کشور در میان مناطق شدید فضایی نابرابری

ی دگیپاش ازهمی اخیر ها دههۀ فیزیکی شهرهای کشور در پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسع نیتر مهمیکی از 

نابرابری اجتماعی شـهروندان در برخـورداری از ایـن خـدمات شـده       ساز نهیزمنظام توزیع مراکز خدماتی شهری است که 

ایی کنند، های شهری را شناس وجود مده بین مناطق و محله های به نابرابری که باشند این پی در باید ریزان برنامه لذااست. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial inequality 

2. Geography power 

3. Geography profit 



 501 شهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالن

دیدگاه حاکم بر این تحقیق دیـدگاه عـدالت   ها ایجاد کنند. بنابراین  ها را رفع و تعادل را بین سکونتگاه سپس این نابرابری

های گوناگون در سطح مناطق استفاده شد،  فضایی است  به دین جهت که برای توزیع فضایی خدمات شهری، از شاخص

 گیری شد. عامل جغرافیای قدرت و جغرافیای سود بهرهسپس برای علل نابرابری فضایی از دو 

 

 شناسی تحقیق روش

است. در این پژوهش از دو شـیوۀ   تحلیلی -توصیفی  های روشروش، ترکیبی از  از نظرپژوهش حاضر از نوع کاربردی و 

هـای   تـرین شـاخص   مهـم شده است. ابتدا بـرای تعیـین    ها و اطالعات استفاده   وری داده ای و میدانی برای جمع کتابخانه

ای  ها، پرسشـنامه  گذاری این شاخص شده است. در این راستا برای ارزش خدمات شهری از روش نظرسنجی دلفی استفاده 

هـای پـژوهش از مـدل     گذاری داده نفر از کارشناسان مسائل شهری توزیع گردیده است. سپس برای وزن 15تهیه و بین 

 شده است. استفاده  از تکنیک الکتر ها دادهل و برای تحلی مراتب فازی تحلیل سلسله

هـای   ، ابتدا ماتریس مقایسهAHP FUZZYیابی به اوزان فازی از طریق  برای دست مراتبی فازی: مد  سلسله

گیرنـده، از طریـق روش میـانگین     شود. در ادامه، وزن نسبی معیارهای اثرگذار برای هـر تصـمیم   زوجی فازی تشکیل می

بنـدی نظرهـا از روش    شـود. در نهایـت بـرای جمـع     ( ارائه شده است، استفاده مـی Buckley: 1985هندسی که توسط )

 شود تا به وزن نسبی فازی معیارها برسیم. گیری می بهره AHPمیانگین هندسی معمول در 

بـه  ن توجـه شـد     ،MADMمثابۀ یکـی از فنـون    مطرح شد و به 1980تکنیک الکتر در اواخر دهۀ  تکنیک الکتر:

صـورت زوجـی بـا     ها بـه  شود. گزینه طور ضمنی استفاده می (. در این روش از مفهوم تسلط به20: 1391فی و شعبانی، )لط

های ضـعیف و مغلـوب    شوند  سپس گزینه یکدیگر مقایسه و در دو دستۀ مسلط و ضعیف )یا غالب و مغلوب( شناسایی می

ی هـا  نهیگز که  یطور بهشود   مخالف در الکتر تشکیل می شوند. پس از این مراحل، مجموعه معیارهای موافق و حذف می

ـ   یمـ دست  مختلف نسبت به یکدیگر مقایسه و مجموعه معیارهای موافق و مخالف به . مـاتریس توافـق از جمـع وزن    دی

 .دی  یمدست  ، بهاند  مده، موافق مجموع دریی که ها شاخص

تحلیل و تجزیه  ،بندی  وری، طبقه یند جمعاکه فرها نشانگرهایی هستند  شاخص: های تحقیق متغیرها و شاخص

چارچوب مناسـبی   ،و از حیث مفهومیکنند  میها را مشخص  کلی جهت فعالیتطور هگیری را منطقی و ب اطالعات و نتیجه

ـ   دهند. در واقـع شـاخص   دست می ها به ریزی و ارزشیابی فعالیت تدوین برنامه ،گذاری را برای هدف نماگرهـا،   مثابـۀ  ههـا ب

گیـری از یکسـو    کنند. دقت در جهـت  تر می سوی اهداف را دقیق  گیری به ترجمان اهداف کالن و کیفی هستند که جهت

: 1383سـازد )رضـوانی،    نظر را ممکن میدهای م شود و از سوی دیگر تحقق اهداف و سیاست باعث عدم اتالف منابع می

حسـینی شـه پریـان و    دسـت  ورد )  یـافتگی بـه   توزیع توسعهها باید بتوان تصویری مناسب از  (. از طریق این شاخص154

  اسـتفاده زیرشـاخص   67شاخص کلی و  15بندی مناطق شهر اهواز از  برای رتبه(. در این پژوهش 173: 1394همکاران، 

زیربنـای   مثابـۀ  بـه را منـاطق   ۀسـطح توسـع  و جانبـه، نـابرابری فضـایی     همه ۀشده است تا بتوان بر اساس دیدگاه توسع

 .تحلیل و سنجش کنیمهای ملی  امهبرن
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 بندی مناطق های سنجش رتبه . شاخص1جدو  

 ها مؤلفه ها شاخص

 فروشی فروشی، عمده ها، خرده فروشی، دفترهای خصوصی، بانک بازار، پاساژهای تجاری، عمده خدماتی -تجاری 

نفـر،  تعـداد    1000ابتـدایی بـه ازای هـر     نفر، تعداد مدرسۀ 1000تعداد مهدکودک به ازای هر   موزشی و  موزش تحقیقاتی

نفـر، تعـداد    1000نفر، تعداد مدارس متوسطه بـه ازای هـر    1000مدرسۀ راهنمایی به ازای هر 

 ها و مراکز  موزش عالی ای، تعداد دانشگاه هنرستان، تعداد مراکز فنی حرفه

 ا و تئاترسرا، سینم تعداد موزه، کتابخانه، سالن اجتماعات، فرهنگ هنری -فرهنگی 

 ها و مصلی تعداد مساجد، تکایا، حسینیه مذهبی

ســرانۀ بیمارســتان، ضــریب  زمایشــگاه، ضــریب داروخانــه، ضــریب پرتونگــار، ضــریب مراکــز  درمانی -بهداشتی 

بخشی، ضریب درمانگاه، ضریب کلینیک، ضریب خانـۀ بهداشـت، ضـریب تخـت، ضـریب       توان

 صبهورز، ضریب پزشک عمومی، ضریب پزشک متخص

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

 های دولتی، نهادهای عمومی و مراکز اداری خصوصی تعداد اداره اداری

ای، تعداد و مساحت پارک عمـومی،   تعداد و مساحت پارک کودک، تعداد و مساحت پارک محله فضای سبز

 بلوار و رفیوژ

 ب، برق، تلفن، فاضالب، گاز  تأسیسات شهری

  وری زباله، کشتارگاه، گورستان و غسالخانه نشانی، پست، خودروی جمع تعدا  تش تجهیزات شهری

 سرانۀ مسکونی مسکونی

 های عمومی و انبار  هن، پارکینگ تعداد پایانه، ایستگاه راه ونقل حمل

 معابر روها، مساحت  سفالت، طول معابر، مساحت مساحت پیاده معابر

 صنایع سنگین و سبک صنعتی

فر و همکاران  (، نظم1392(، مشکینی و همکاران )1392(، روستایی و همکاران )1391(، زیاری و همکاران )1387نژاد و همکاران ) منبع: حاتمی

 1394 نی نگارندگان،و مطالعات میدا (1391) طرح راهبردی توسعه و عمران )جامع( شهر اهواز(، 1394(، توکلی و همکاران )1393)

 

 معرفی اجمالی محدودۀ تحت مطالعه

بین مثابۀ یکی از شهرهای بزر  ایران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان است که از نظر جغرافیایی  شهر اهواز به

 220قرار گرفته اسـت. ایـن شـهر بـا مسـاحت       عرض شمالی ۀدقیق 50درجه و  31طول شرقی تا  ۀدقیق 11درجه و  49

 (.66: 1390کیلومتر مربع، دومین شهر وسیع ایران پس از تهران است )جوکار، 

دزفـول و شـوش  از شـرق بـه شهرسـتان       شوشـتر،  مالثـانی،  ویـس،  شهر اهواز از سمت شمال به شهرهای شیبان،

و  بادان  رخرمشه بندر ماهشهر، رامهرمز  از غرب به شهر حمیدیه و دشت  زادگان و از سمت جنوب به شهرهای شادگان،

 کیلومتر مربع 300 ،خدماتی ۀمربع، در محدود کیلومتر 222 ،قانونی شهری ۀوسعت شهر اهواز در محدود. گردد محدود می
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 ۀهشـت منطقـ  ، 1390تـا سـال   ایـن شـهر    (.68: 1393است )سلیمانی راد، مربع  کیلومتر 895 ،استحفاظی ۀو در محدود

 ن از دیگر منـاطق   1، منطقۀ پنج1391شده ولی در سال  را شامل میحیه که هر یک سه یا چهار نا داشته استشهرداری 

، موقعیت شهر اهواز به تفکیک مناطق  مده 1شده است. در شکل   شهری جدا و شهر اهواز به هفت منطقۀ شهری تقسیم

 است.

 

 شهرستان، استان، کشور اهواز در . موقعیت جغرافیایی شهر1شکل

 

 ها دهی به شاخص وزن

الیه یا معیار، ارزش بیشتری در   از معیارها با یکدیگر مساوی نیست و ممکن است یک هرکدامی منظورشده برای ها وزن

ها نسبت بـه   ی به معیارها و تعیین میزان ارزش الیهده وزنرای بمقایسه با دیگری داشته باشد. در این مرحله از پژوهش 

 است. شده  استفاده (FAHP)مراتبی فازی  یکدیگر از فرایند تحلیل سلسله

از  2هـای پـژوهش   و زیرشاخص ها شاخصدست  وردن ارزش وزنی  : برای بهها شاخصگام اول، استخراج ارزش وزنی 

است. بـه دیـن منظـور جـدول      شده  محاسبه AHP FUZZYگیری شده و با استفاده از مدل  قابلیت مقایسۀ زوجی بهره

 سنجی با تکنیک دلفی در  ن گنجانده شد.نظر ازوزنی حاصل تشکیل شد و میانگین  (2جدول )مقایسۀ دو دویی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گذاري  و به كارون نام از مناطق شهري اهواز جدا و مسئوالن شهري اهواز ت وزيرانأتوسط هی 1391 ماه بهمن 12 پنج شهر اهواز، در منطقة .1

 شد.
 ها خودداري گرديد. ه علت نبود فضا، از آوردن وزن زيرشاخص. ب2



 504 1395، پاییز 3شمارۀ ، 4ریزی شهری، دورۀ  یای برنامههای جغراف پژوهش 

 فازی اعداد با ها شاخص زوجی . مقایسة2جدو  

 1394های نگارندگان بر پایۀ پرسشنامۀ برگرفته از نظرهای کارشناسان خبره،  منبع: محاسبه
 

M مقدارهای j

J giM 1 مده که در زیر  مده است  دست ماتریس به این سطرهای از هریک برای : 

:مسکونی 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+ 6+4 ),(1+6+5+6

+6+5+5+6+7+6+5+5+5+ 8+6 )= (26,54,82) 

ــاری ):تجــ 6/1 +1+2+1+1+2+2+3+1+2+1+1+1+1+4),( 4/1 +1+ 3/1 +3+3+4+ 3/1 +5+3+4+2+2+2+2+6), 

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

.. 
):معابر 6/1 + 4/1 + 4/1 +1+1+1+ 6/1 + 4/1 +2+ 4/1 + 4/1 +2+1+1+1),( 4/1 + 5/1 + 5/1 +2+2+2+ 4/1 + 5/1 + 3/1 + 5/1

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

):صنعتی 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 + 3/1 +

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 +

4/1 ) = ( 61/3 + 50/5 + 16/10 ) 

∑برای هر یک از سطرها از رابطۀ ریاضی  𝑆𝐼 در ادامه برای محاسبۀ = 1 + 𝑛
𝑖 ∑ =𝑀

𝐽  1 𝑀𝑔𝑖
𝑗 .استفاده شده است 

∑ = 1 ×𝑛
𝑖

 ∑ =𝑀
𝐽  1 𝑀𝑔𝑖

𝑗
=( 61/3+98/7+....+56/19+26 ),( 50/5+66/13+...+91/37+54 ),( 16/10+26.++...50/61+82 ), 

( 63/184 , 73/359 , 83/600 ). 
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∑)لذا مقدار  = 1 × 𝑛
𝑖 ∑ =𝑀

𝐽  1 𝑀𝑔𝑖
𝑗

 پس از استانداردسازی عبارت است از: 1−(

(
1

184/63
,

1

359/73
,

1

600/83
)

= (0.005,0.003,0.002)(∑ = +1  
𝑛

𝑖
∑ =

𝑀

𝐽
 1 𝑀𝑔𝑖

𝑗
)−1                            

 :به شرح زیر است زوجیۀ مقایس ماتریس سطرهای از هر یک برای 𝑆𝐼 میزان اساس این بر

S1=  002/0( )26.54.82 ) , 003/0 , 005/0 ) = ( 052/0 , 162/0 , 41/0 ). 

𝑆2=( 56/19 , 91/37 , 56/61 )× ( 002/0 , 003/0 , 005/0 ) = ( 039/0 , 11/0 , 307/0 ) 

.. 

S14=( 98/7 , 66/13 , 26/66 ) × ( 002/0 , 003/0 , 005/0 ) = ( 015/0 , 040/0 , 13/0 ) 

S15=( 61/3 , 50/5 , 16/10 ) × ( 002/0 , 003/0 , 005/0 ) = ( 007/0 , 016/0 , 050/0 )  

های تحت بررسی( در مقایسه با یکدیگر با استفاده از سه رابطه،  در نهایت درجۀ بزرگی هر یک از مقدارهای )شاخص

 ر نقشۀ فاصلۀ  ن شاخص اعمال شده است.محاسبه و د

1. 𝑀1  ≥   𝑀2 = 1 
2. 𝐿2  ≥   𝑈1   = 0 

3. 𝑈1−𝐿2 

(𝑈1−𝐿2)+(𝑀2−𝑀1)
 

 

 

 

 ها در مقایسه با یکدیگر . درجة بزرگی شاخص2شکل  

 1394های نگارندگان،  منب : محاسبه
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، بیشـترین میـزان ضـریب اهمیـت     مطالعـه هـای تحـت    که در میان شاخص توان بیان داشت ، می2با توجه به شکل 

خدماتی و تجهیزات شهری به ترتیب با میزان اهمیـت   –درمان، تجاری  –های مسکونی، بهداشت  ها به شاخص شاخص

 006/0و صــنعتی،  034/0و کمتــرین میــزان ضــریب اهمیــت بــه شــاخص مــذهبی،   097/0و  101/0، 107/0، 120/0

 .فته استیا  اختصاص

 

 های پژوهش یافته

شود و مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت جغرافیـایی و   های مختلف بررسی می مفهوم عدالت از جنبه

عدالت محیطی نیز متأثر از چندبعدی بودن این مفهوم است. اما  نچه اهمیت دارد این اسـت کـه اسـاس هـر تغییـری در      

گـذارد )پوراحمـد و همکـاران،     قتصادی و اجتماعی و توزیعی در مد در جامعه اثـر مسـتقیم مـی   سازمان فضایی در روابط ا

(. در این پژوهش بر عدالت از جنبۀ اجتماعی تأکید شده است. از نظر دیوید هاروی عدالت اجتماعی در شـهر  187: 1393

ای هـدایت کنـد کـه افـراد بـا       گونه به ای منابع را باید طوری باشد که پاسخگوی نیازهای جمعیتی باشد، تخصیص منطقه

توزیـع  »کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه شوند و در یـک کـالم عـدالت اجتمـاعی یعنـی     

(. بنابراین عـدالت اجتمـاعی بایـد دربرگیرنـدۀ عـدالت تـوزیعی و       4: 1386)وارثی و همکاران، « عادالنه از طریق عادالنه

توان منافع عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهای توزیعی و تخصیصی در نظر  یتخصیصی باشد  زیرا نم

ریزی شهری که مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باشـد، بایـد بتوانـد در توزیـع نیازهـا، منـافع        گرفت. لذا هرگونه برنامه

در جهت اجرای عدالت اجتماعی همراه بـا عـدالت   عمومی، استحقاق و تخصیص  نها مؤثر باشد. از جمله عواملی که باید 

ریزی شهری رعایت کرد، توزیـع مناسـب خـدمات شـهری و اسـتفادۀ صـحیح از فضاهاسـت )وارثـی و          فضایی در برنامه

ها و خدمات شهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند کـه بـا ارضـای نیازهـای      (. در این راستا کاربری144: 1387همکاران، 

منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد، عدالت اجتماعی، اقتصادی و فضایی را در مناطق  جمعیتی، افزایش

 .کنند شهر برقرار می

 

 1نتایج تکنیک الکتر

چهار مرحلۀ اول مدل الکتر مشـابه بـا دیگـر     (.Roy, 1991) شود یمضمنی استفاده  طور بهدر مدل الکتر از مفهوم تسلط 

است  بنابراین از تکرار این مراحل خودداری شده است. پس از این مراحـل، مجموعـه معیارهـای    گیری  های تصمیم مدل

ی مختلف نسبت به یکدیگر مقایسه و مجموعه معیارهای ها نهیگز که ی طور بهشود   موافق و مخالف در الکتر تشکیل می

ـ   یمـ دست  ، بهاند  مدهموافق  مجموع ردیی که ها شاخص. ماتریس توافق، از جمع وزن دی  یمدست  موافق و مخالف به  دی

 (.3)جدول 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ELECTRE 
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 . ماتریس موافق در مناطق شهر3 جدو 

 1ۀ منطق 2ۀ منطق 3ۀ منطق 4ۀ منطق 6ۀ منطق 7ۀ منطق 8ۀ منطق
 

302/0 514/0 861/0 322/0 188/0 366/0 
 

 1ۀ منطق

 2ۀ منطق 634/0  299/0 53/0 718/0 581/0 772/0

 3ۀ منطق 812/0 736/0  493/0 774/0 0.897 821/0

 4ۀ منطق 678/0 47/0 542/0  81/0 0.625 658/0

 6ۀ منطق 139/0 248/0 19/0 19/0  1 1

 7ۀ منطق 486/0 419/0 103/0 409/0 633/0  787/0

 8ۀ منطق 698/0 228/0 272/0 375/0 707/0 506/0 

 .1394های نگارندگان،  منبع: محاسبه       

 

(. مرحلـۀ بعـد، تشـکیل    4)جـدول   دی  یمدست  ود توافق( با استفاده از رابطۀ )گام پنجم( بهسپس ماتریس مخالف )نب

از ماتریس هماهنگی، باید نسبت به یک  ستانه سنجیده شـوند تـا شـانس     IK1  های ارزشماتریس موافق مؤثر است که 

( تجاوز کند بیشتر خواهـد  I̅از یک حداقل  ستانه ) IK1 که ی صورت دربهتر قضاوت شود. این شانس  A1بر  AKارجحیت 

I̅ IK1شد. به دان معنی که باید  ≥ I̅  دست  ورد. بر اساس  طور متوسط از معیارهای هماهنگی گام ششم به به)دلخواه( را

I̅  حداقل  ستانه(، یک ماتریس بولین(F تشکیل می )حـد در مـاتریس  دهیم   نگـاه هـر عنصـر وا    )با عناصر صفر و یکF 

 (.5ۀ یک گزینۀ مؤثر و مسلط بر دیگری است )جدول دهند نشان )ماتریس هماهنگ مؤثر(

 

 . ماتریس مخالف در مناطق شهری4 جدو 

 مناطق 1ۀ منطق 2ۀ منطق 3ۀ منطق 4ۀ منطق 6ۀ منطق 7ۀ منطق 8ۀ منطق

 1منطقۀ   366/0 188/0 322/0 861/0 514/0 302/0

 2منطقۀ  634/0  299/0 53/0 718/0 581/0 772/0

 3منطقۀ  812/0 736/0  493/0 774/0 897/0 821/0

 4منطقۀ  678/0 47/0 542/0  81/0 625/0 658/0

 6منطقۀ  139/0 247/0 19/0 19/0  1 1

 7منطقۀ  486/0 419/0 103/0 409/0 633/0  787/0

 8منطقۀ  698/0 228/0 272/0 375/0 707/0 506/0 

 1394ای نگارندگان، ه منبع: محاسبه
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 . ماتریس موافق مؤثر5جدو  

 مناطق 1ۀ منطق 2ۀ منطق 3ۀ منطق 4ۀ منطق 6ۀ منطق 7ۀ منطق 8ۀ منطق

0 0 1 0 0 0 
 

 1ۀ منطق

1 1 1 0 0 
 

 2ۀ منطق 1

1 1 1 0 
 

 3ۀ منطق 1 1

1 1 1 
 

 4ۀ منطق 1 0 0

1 1 
 

 6ۀ منطق 0 0 0 0

1 
 

 7ۀ منطق 0 0 0 0 1

 
 8ۀ نطقم 1 0 0 0 1 0

 .1394های نگارندگان،  منبع: محاسبه

 

. میدهـ  یمـ )معروف به ماتریس ناهماهنـگ مـؤثر( را تشـکیل     Gسپس با استفاده از گام هفتم الکتر، ماتریس بولین 

 (.6ست)جدول ها نهیگزۀ روابط مسلط بین دهند نشاننیز   Gعناصر واحد در ماتریس

 

 . ماتریس مخالف مؤثر6جدو  

 1ۀ منطق 2ۀ منطق 3ۀ منطق 4ۀ منطق 6ۀ منطق 7ۀ منطق 8ۀ منطق
 

1 1 1 1 1 1 
 

 1ۀ منطق

1 1 1 0 0 
 

 2ۀ منطق 1

1 1 1 1 
 

 3ۀ منطق 1 1

1 1 1 
 

 4ۀ منطق 1 1 1

1 1 
 

 6ۀ منطق 0 1 0 0

1 
 

 7ۀ منطق 0 0 0 0 1

 
 8ۀ منطق 0 0 0 0 0 0

 .1394های نگارندگان،  منبع: محاسبه

 

های ماتریس تسلط موافق و ماتریس تسلط مخالف  یهدرا تک تک: این ماتریس از ضرب تشکیل ماتریس تسلط نهایی

ی باید انتخاب شـود  ا نهیگزو بهترین گزینه را انتخاب کنیم.  حذفی با رضایت کمتر را ها نهیگزشود. حال باید  یمحاصل 

یـن اسـاس، تعـداد    بـر ا ی کـرد.  بنـد  رتبها ر ها نهیگز توان یمکه بیشتر از  ن مغلوب شود، تسلط داشته باشد و از این نظر 

 شـده   داده( نشـان  7و در )جـدول   شـده   محاسبهدفعاتی که هر گزینه تسلط داشته و تعداد دفعاتی که مغلوب شده است، 

 است.

 



 509 شهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالن

 . ماتریس تسلط نهایی7 جدو 

 1ۀ منطق 2ۀ منطق 3ۀ منطق 4ۀ منطق 6ۀ منطق 7ۀ منطق 8ۀ منطق
 

0 0 1 0 0 0 
 

 1ۀ منطق

1 1 1 0 0 
 

 2ۀ منطق 1

1 1 1 0 
 

 3ۀ منطق 1 1

1 1 1 
 

 4ۀ منطق 1 0 0

1 1 
 

 6ۀ منطق 0 0 0 0

1 
 

 7ۀ منطق 0 0 0 0 1

 
 8ۀ منطق 0 0 0 0 0 0

 .1394های نگارندگان،  منبع: محاسبه

 

لکتـر، رتبـۀ   میزان برخورداری از خدمات عمومی شهری با استفاده از مدل ا لحاظ اهواز ازی مناطق شهری بند رتبهدر 

در ردۀ خـدماتی   2انـد، منطقـۀ    گرفتـه  قـرار مربوط است که در ردۀ خدماتی کـامالً برخـوردار    4و  3یک و دو به مناطق 

در ردۀ خدماتی فقدان برخورداری یـا محـروم    8در ردۀ خدماتی برخورداری کم و نهایتاً منطقۀ  7و  6، 1برخوردار، مناطق 

 (.8) جدول  اند قرارگرفته

 

 مد  الکتر بر اساساهواز  شهر کالنة گان هفتی مناطق بند رتبه. 8جدو  

 تعداد مسلط شدن )جمع سطر( تعداد مغلوب شدن )جمع ستون( اختالف رتبۀ نهایی وضعیت برخورداری
 

 1ۀ منطق 3 1 -2 4 برخورداری کم

 2ۀ منطق 1 4 3 3 برخوردار

 کامالً برخوردار
 3ۀ منطق 0 5 5 1

 4ۀ منطق 0 4 4 2

 برخورداری کم

 

 6ۀ منطق 5 2 -3 5

 7ۀ منطق 4 2 -2 4

 8ۀ منطق 5 0 -5 6 فقدان برخورداری

 1394های نگارندگان،  منبع: محاسبه
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 بندی مناطق شهر اهواز بر اساس مد  الکتر . رتبه3شکل 

 1394ترسیم: نگارندگان، 

 گیری نتیجه

 و محرومیـت  و فقر افزایش کالبدی، با با رشد همراه بزر  ایران شهرهای از بسیاری همانند شهر اهواز اخیر های سال در

 در اهـواز  شهر فیزیکی توسعۀ و شهرنشینی شتابان رشد پیامدهای ترین مهم از بوده است. روبرو زیادی اجتماعی نابرابری

خـدمات   از ورداریبرخـ  میزان در نابرابری ساز زمینه که شهری است خدمات مراکز توزیع پاشیدگی نظام گذشته، های دهه

طوری که بعضی از مناطق  ن از لحاظ خدمات شهری در سطح باالی توسعه و بعضی  است  به شده شهر سطح در شهری

تـوان گفـت    یافتگی در وضع نامناسبی قرار دارنـد. پـس مـی    دیگر از مناطق  ن، در برخورداری از خدمات شهری و توسعه

مندی از امکانات رفـاهی بـرای سـاکنان     عدالتی فضایی را در بهره عی بیتوزیع نامناسب خدمات شهری در سطح شهر، نو

شـهر اهـواز اسـت کـه      هدف این پژوهش تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالنشهر ایجاد کرده است. بنابراین 

ی الکتـر نشـان   ریـ گ میتصم مده از مدل  دست گیری شد. نتایج به گیری چندمتغیره الکتر بهره برای این امر از مدل تصمیم

، 1در ردۀ خدماتی برخوردار، منـاطق   2ی اول و در ردۀ خدماتی کامالً برخوردار، منطقۀ ها رتبهدر  4و 3دهد که مناطق  می

 اند. قرارگرفتهدر ردۀ خدماتی فقدان برخورداری  8منطقۀ  تینها دردر ردۀ خدماتی برخورداری کم و  7و 6

ثر در نـابرابری فضـایی شـهر اهـواز، از دو دیـدگاه جغرافیـای قـدرت و        همچنین در بحث محور شناسایی عوامل مـؤ 

ی که این نفوذ به زیـان منـاطق   ا منطقهگیری شد. دیدگاه قدرت یعنی نفوذ قدرت در حاکمیت ملی و  جغرافیای سود بهره

مـؤثر دولـت در    ی است. در جغرافیای سود عالوه بر نقشا منطقهتوسعه در مقیاس  توسعه در مقیاس ملی و نواحی کم کم

 ی سرزمینی، اقتصاد سیاسی، انقالب صنعتی و غیره غافل ماند.ها تفاوتعوامل طبیعی و  از یدنبانابرابری فضایی، 
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بر اساس این دو دیدگاه، عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصـادی، طبیعـی زیـادی در نـابرابری و محقـق نشـدن       

 اند. عدالت فضایی در شهر اهواز نقش داشته

 شود: وجود  مدن نابرابری فضایی در شهر اهواز شد به عوامل ذیل اشاره می عوامل منشأ قدرت که باعث به ملهازج

  ی هـا  طـرح یـزی، ناکار مـدی در اجـرای    ر برنامهی مختلف  شامل ناکار مدی در ها حوزهناکار مدی مدیریتی در

 و غیره.  نهاتوسعه و ضوابط و مقررات مربوط به 

 بودجــۀ  1390کــه در ســال   یطــور بــههــا،  یشــهرداربودجــۀ جــاری و عمرانــی بــه  نــابرابری در تخصــیص

میلیون تومان،  22میلیون تومان، منطقه سۀ  20میلیون تومان، منطقۀ دو  23به مناطق یک،  شده داده تخصیص

میلیون تومان و منطقۀ هشـت   15میلیون تومان، منطقۀ هفت  17میلیون تومان، منطقۀ شش  21منطقۀ چهار 

که ذکر شد  طور همان (.1392اهواز، فصل هجدهم، بودجۀ شهری،  شهر کالنمیلیون تومان است ) مارنامۀ  16

تخصیص هزینه به منـاطق، بـا محاسـبۀ     هرچندمناطق محروم بودجۀ کمتری در مقایسه با دیگر مناطق دارند. 

هـا و   ینـابرابر جبـران   تواننـد بـرای   یمـ شـود، امـا مسـئوالن شـهر اهـواز       یمـ محاسـبه   در مد ساکناننسبت 

های اضـافی   ینههزهای گذشته، با در نظر گرفتن معیار نیاز و بدون توجه به سهم  ن در میزان در مد،  عدالتی یب

 به مناطق محروم اختصاص دهند.

      ماننـد محلـۀ امانیـه و     هـا  محلـه سکونت اقشار با سطح اجتماعی باال و سـطوح بـاالی در مـدی در بعضـی از(

مثابـۀ   به( که 3ی کوروش، زیتون کارمندی و شهرک نفت واقع در منطقۀ ها محلهو  2در منطقۀ  کیانپارس واقع

یری بافت و کالبد مناطق مطرح است  باعث شده که خدمات شهری بـه  گ شکلیرگذاری بر تأثینۀ زم درقابلیتی 

 دلیل قدرت این گروه از شهروندان، به این مناطق سرازیر شود.

اهـواز شـدند    شـهر  کـالن وجود  مدن نـابرابری فضـایی در    در دیدگاه جغرافیای سود باعث به ین عواملی کهتر مهمو 

 از: اند عبارت

  ها  بعضی مناطق از ظرفیت و پتانسیل کارکردی زیاد و اقتصـادی برخوردارنـد     یشهردارتفاوت در میزان در مد

رسانند و بعضی  یمهای این مناطق  رداریی، در مد زیادی را به شهساز بلندمرتبهبه علت  4و  3، 2مناطق  مثالً

 دیگر از مناطق به علت محدودیت، فاقد این برخورداری هستند.

  ی شـهری  هـا  سـرانه سـهم بیشـتری از    انـد  داشـته مساحت مناطق  مناطقی از شهر اهواز که مساحت بیشتری

 اند. داشته

 ک فرصت طبیعی در توسـعه، کالبـد و   ی با رودخانۀ کارون  این عامل استراتژیک در بعضی مناطق به یجوار هم

این عامل در منطقۀ یک باعث ایجاد و توسعۀ پارک سـاحلی شـده    مثالًشود.  محیطی تبدیل می یستزوضعیت 

 است.

  این عامل مـانعی  7و  6اً مناطق خصوصیررسمی  در بعضی از مناطق مغی ها گاه سکونتنشینی و  یهحاشوجود ،

 یافتگی است. توسعهبرای 

 دهد. ینمی شهری را ها طرحفت به لحاظ کالبدی، اقتصادی و اجتماعی، امکان تحقق فرسودگی با 
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  در مبادی ورودی و خروجی شـهر، پتانسـیل    3یری منطقۀ قرارگعبور شریان اصلی شهر از بعضی مناطق  مانند

 باالیی در تعیین کاربری اراضی برای این منطقه ایجاد کرده است.

  دانشـگاهی   –عملکـرد  موزشـی    مثالًسزایی در توسعۀ شهری دارد.  نقش بهنقش کارکردی منطقه  این عامل

ۀ مسکونی شده اسـت و  بر توسع، موجب برخورداری منطقه از قابلیت توسعۀ  موزشی و درمانی، عالوه 4منطقۀ 

 درمانی، بازار و غیره شده است. –موجب دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی  1کارکرد تجاری منطقۀ 

صـورت تفضـیلی و بـه     انـد، بـه   هایی که باعث ایجاد نابرابری شده ها و فرصت ، مسائل و مشکالت، ارزش9ل در جدو

 تفکیک مناطق بررسی شده است.

 های مناطق شهر اهواز ها و فرصت مسائل، ارزش. 9جدو  

 منطقه 1منطقۀ  2منطقۀ  3منطقۀ  4منطقۀ 

 جمعیت 125025 97458 177396 199352

 مساحت 92/1067 90/2967 35/3112 09/3772

سازی  گسترش بلندمرتبه

 های اخیر در سال
 همجواری با کارون مجاورت با کارون همجواری با کارون

ها  مسائل، ارزش

های  و فرصت

مناطق شهر 

 اهواز

 وجود زیاد اراضی بایر گذاری جذب سرمایه
وجود زیاد کاربری 

 نظامی
 هویت تاریخی

عملکرد  موزشی و 

این منطقه دانشگاهی 

)دانشگاه شهید چمران 

نور،  اهواز، دانشگاه پیام

کاربردی  –دانشگاه علمی 

 و...(

 سکونت اقشار نسبتاً مرفه
افزایش میزان 

 گذاری سرمایه
 عملکرد تجاری

وجود اراضی بزر  و 

پراکنده با مالکیت 

 خصوصی

گرایش به 

سازی  مرتبه بلند

وساز در این  ساخت

 منطقه

کمبود سطوح برای 

 ها یجاد کاربریا
 های اصلی عبور شریان

 همجواری با کارون

های  استقرار برخی محله

دارای هویت مثل زیتون 

 کارمندی، کوروش و...

 های کالبدی محدودیت
پایین بودن در مد 

 شهرداری این منطقه

برخورداری این منطقه از 

ی ها فرصتبیشترین سطح 

اقتصادی و پایداری 

 در مدی برای شهرداری

های  گذاری رمایهس

خصوصی و دولتی زیاد 

 در این منطقه

وجود اقشار پردر مد و 

دارای قدرت در بعضی از 

محالت  ن مانند محلۀ 

 کیانپارس و امانیه

وجود گستردۀ بافت 

 فرسوده

نفوذ بافت روستایی به 

ساختار کالبدی و بافت 

 مسکونی منطقه

یابی بیشتر  مکان

های اراضی در  کاربری

 این منطقه

ها و  تمرکز اداره

های دولتی در  سازمان

 این منطقه

 گذاری کاهش سرمایه



 513 شهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کالن

 های مناطق شهر اهواز ها و فرصت مسائل، ارزش. 9جدو  ادامة 

 منطقه 6منطقۀ  7منطقۀ  8منطقۀ 

 جمعیت 173390 150856 133112

 مساحت 30/2948 89/1709 91/2890

 برخورداری این منطقه از اراضی بایر گسترده
وجود بخش اعظم 

 نشین جمعیت حاشیه
 استقرار عملکرد صنعتی

ها  مسائل، ارزش

های  و فرصت

مناطق شهر 

 اهواز

 استقرار و وجود صنایع سنگین

پایین بودن پایگاه 

اجتماعی  –اقتصادی 

جمعیت ساکن در این 

 منطقه

پایین بودن کیفیت 

هایی  کالبدی در بخش

 از نواحی این منطقه

 ه در نقاط پستقرارگیری این منطق
های  سکونت اقشار رده

 پایین در مدی

های  نبود زیرساخت

 مناسب شهری

 های شهری ضعف و ناکار مدی مدیریت ارگان

تملک بخش قابل 

توجهی از اراضی این 

های  منطقه توسط ارگان

 نظامی

گیری  تشدید شکل

های خودرو و  بافت

 نشینی حاشیه

احداث  های شهری مخصوصاً یرساختزمشکل ایجاد 

گیر بودن منطقه و باال بودن سطح  فاضالب به دلیل  ب

 یرزمینیز ب 

فرسودگی بافت به لحاظ 

کالبدی، اقتصادی و 

 اجتماعی

پایین بودن پایگاه 

اجتماعی  –اقتصادی 

جمعیت ساکن در این 

 منطقه

مغایرت وضعیت کالبدی موجود این منطقه با 

 ی جامع و تفضیلیها طرحپیشنهادهای 

دی مدیریتی در ناکار م

 ی مختلفها حوزه

پایین بودن در مد 

 شهرداری

ضعف تشکیالت فنی و اجرایی شهرداری در اجرای 

 ی شهریها طرح

 

پایین بودن امنیت 

 اجتماعی این منطقه

مغایرت وضعیت 

کالبدی موجود این 

منطقه با پیشنهادهای 

ی جامع و ها طرح

 تفضیلی

ی صنعتی در این ها پهنهای و  یانهپاهای  یکاربراستقرار 

 منطقه

پایین بودن در مد 

 شهرداری
توجه نکردن مسئوالن 

شهری به رفع 

 مشکالت این منطقه
 –وجود فرهنگ روستا 

 شهری در این منطقه

 1394های میدانی نگارندگان،  و مطالعه 37 - 2: 1391طرح راهبردی توسعه و عمران)جامع( شهر اهواز، منبع: 



 514 1395، پاییز 3شمارۀ ، 4ریزی شهری، دورۀ  یای برنامههای جغراف پژوهش 

 پیشنهادها

 ریـزی   شهر اهواز و اولویت دادن به این مناطق در توسعۀ اجتماعی و برنامـه  بیشتر به مناطق محروم کالن توجه

 برای توسعۀ این مناطق.

  توان مالی ساکنان مناطق )در مد کم(. تخصیص هزینه به مناطق، با محاسبۀ نسبت در مد )پرداخت مالیات( به 

 هـا در میـزان    با توجه به معیار نیاز، بدون توجـه بـه سـهم  ن   تر،  های اضافی به مناطق محروم تخصیص هزینه

 ها(. های گذشته )برخورد با نابرابری عدالتی ها و بی در مد، برای جبران نابرابری

 های خدمات شهری. های بایر موجود در همۀ مناطق برای ایجاد کاربری استفاده از زمین 

 های اجتماعی ناشی از  ن کمک نماید. ی و نیز نابرابریهای فضای گزینی فضاهایی که به رفع نابرابری مکان 

 اولویت دادن به مناطق محروم برای متعادل شدن عدالت فضایی 
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 مناب 

 (.1392شهر اهواز )  مارنامۀ کالن

ـ   ۀفلسف 25بخش  ،های سیاسی در قرن بیستم تاریخ اندیشه .(1375)  شیریه، حسینب ـ    ۀسیاسی جان رالـز، مجل  اطالعـات سیاسـی 

 .110 - 109های  شمارهسال یازدهم، اقتصادی، 

مـوردی: منـاطق    ۀمطالعـ ، مندی از خدمات عمـومی شـهری   بررسی و سنجش عدالت فضایی در بهره(. 1393بهروزی، مستجاب  )

 ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی. ارشد، گروه جغرافیا و برنامه  نامۀ کارشناسی ، پایانشهر تبریز ۀگان ده

(. بررسـی و ارزیـابی کـاربری    1393اهلل  فرجی سبکبار، حسنعلی  وفـایی، ابـوذر  )   نژاد، حسین  زیاری، کرامت احمد  حاتمیپوراحمد، 

 .208 - 179، صص 2اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی، موردی: شهر کاشان، دورۀ ششم، شمارۀ 

(. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری بر پایۀ 1394) نیا، جمیله  مسلمی،  رمان  فیروزی، ابراهیم  بندانی، سارا  توکلی

 - 285، صـص  3، شـمارۀ  3ریزی شهری، دورۀ  های جغرافیایی برنامه عدالت فضایی، مطالعۀ موردی: شهر اردبیل، پژوهش

308. 

ارشد، گروه جغرافیا و  کارشناسی نامۀ  های تجاری در شهر اهواز، پایان (. بررسی الگوهای مراکز خرید و مجتمع1390جوکار، سجاد  )

 ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز. برنامه

 شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی. (. جامعه1388چلبی، مسعود  )

دکتـری، دانشـگاه   نامـۀ   های فضایی در محالت شهر مشـهد، پایـان   (. شهر و عدالت اجتماعی: ناهمگونی1380نژاد، حسین  ) حاتمی

 شهید بهشتی.

هـای اجتمـاعی در برخـورداری از     (. تحلیـل نـابرابری  1387اهلل  محمـدپورجابری، مرتضـی  )   نژاد، حسین  فرهـودی، رحمـت   حاتمی

 .65، شمارۀ 41های جغرافیای انسانی، دورۀ  های خدمات شهری، مورد مطالعه: شهر اسفراین، فصلنامۀ پژوهش کاربری

نامـۀ   شـهر اهـواز، پایـان    (. تحلیلی بر عدالت فضایی با تأکیـد بـر خـدمات عمـومی شـهری کـالن      1394اهلل  ) بیپریان، ن شه حسینی

 ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز. کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه

ای: نمونۀ  تأکید بر نابرابری منطقه های توسعه با (. تحلیلی بر شاخص1394اهلل  حسینی، رضا  نعمتی، مرتضی  ) پریان، نبی شه حسینی

 های نو در جغرافیای انسانی، سال هفتم، شمارۀ سوم. موردی: استان خوزستان، فصلنامۀ نگرش

جغرافیـا   ۀیافتگی نواحی روستایی شهرستان سنندج، مجل سنجش و تحلیل روند تغییرات سطوح توسعه .(1383) حمدرضا رضوانی، م

 .، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدسوم ۀای، شمار ناحیه ۀو توسع

شـهر   (. ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شـهری، مـوردی: کـالن   1392فر، زهرا  ) ناز  کاملی روستایی، شهریور  بابایی، الی

 .100 - 82تبریز، فصلنامۀ  مایش جغرافیایی فضا، سال سوم، شمارۀ دهم، صص 

مندی از خدمات شهری  (. بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره1391مه  مهدی، علی  )اهلل  مهدیان بهنمیری، معصو زیاری، کرامت

بر اساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شمارۀ 

 .241 - 217، صص 28

نی بر هوش مصنوعی بـا اسـتفاده از تصـاویر سـنجش از دور     بندی/ پوشش زمین شهری مبت (. طبقه1393سلیمانی راد، اسماعیل  )

ریـزی شـهری، دانشـگاه شـهید      نامۀ کارشناسی ارشد، گروه جغرافیـا و برنامـه   )مطالعۀ موردی: محلۀ کیانپارس اهواز، پایان

 چمران اهواز.
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، 24اجتماعی، سال ششم، شمارۀ (. راهبردهای توسعۀ اقتصادی و عدالت اجتماعی، فصلنامۀ رفاه 1385زادگان، محمدحسین  ) شریف

 .9 - 29صص 

نامۀ دورۀ دکتری جغرافیـا   ای در شهر اهواز، پایان های منطقه (. عدالت اجتماعی و شهر: تحلیلی بر نابرابری1385شریفی، عبدالنبی  )

 ریزی شهری، دانشگاه تهران. گرایش برنامه

 شارات گیتاشناسی، چاپ سوم.های نو در فلسفۀ جغرافیا، انت (. اندیشه1378شکویی، حسین  )

بینی جمعیـت و اشـتغال در سـطح شـهر و منـاطق،       (. تحلیل نیازها و پیش1390طرح راهبردی توسعه و عمران )جامع( شهر اهواز )

 مهندسان مشاور عرصه.

 ی، چاپ پنجم.نشر نیافتگی در اقتصاد ایران، ن توسعه(. مدارهای 1384عظیمی، حسین  )

ای، مطالعـۀ مـوردی: بخـش بهداشـت و      بندی توسعۀ منطقـه  (. ارائۀ مدلی تلفیقی جهت رتبه1391رتضی )لطفی، صدیقه  شعبانی، م

 .28درمان استان مازندران، نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال سیزدهم، شمارۀ 

 ران، سازمان برنامه و بودجه.های نو، ترجمۀ عباس مخبر، ته ای، روش (.  توسعۀ منطقه1368مایوگنج،  .  ل  مسیرا،  ر.پی  )

ای )مطالعـۀ مـوردی: شـهر بجنـورد(،      (. تبیین نقش شهرهای متوسـط در توسـعۀ فضـایی منطقـه    1381محمدزاده تیتکانلو، حمید  )

 نامۀ دکتری شهرسازی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تهران. پایان

عملکرد مدیریت شهری در عـدالت فضـایی میـان نـواحی     (. ارزیابی 1393کرد، فرزانه  ) مشکینی، ابوالفضل  لطفی، صدیقه  احمدی

 .2، شمارۀ 18ریزی و  مایش فضا، دورۀ  شهری، مطالعۀ موردی: شهر قائمشهر، فصلنامۀ برنامه

هـای اجتمـاعی، کالبـدی و خـدمات      های توسعۀ پایدار با تأکیـد بـر شـاخص    (. ارزیابی شاخص1392باغ، صفیه  ) ملکی، سعید  دامن

ریزی شهری، سال اول، شمارۀ سوم، صـص   گانۀ شهر اهواز، فصلنامۀ مطالعات برنامه دی: مناطق هشتشهری، مطالعۀ مور

54 - 29. 

شـهری   (. بررسی وضعیت عدالت اجتمـاعی در سـاختار فضـایی درون   1393فر، حسین  عشقی چهاربرج، علی  قاسمی، مهدی  ) نظم

 .11حیطی، سال سوم، شمارۀ )مطالعۀ موردی: شهر مراغه(، فصلنامۀ جغرافیا و مطالعات م

هـا و   (. اصول و مبـانی خـدمات شـهری در شـهرداری، انتشـارت سـازمان شـهرداری       1390پور، مهدی  ) هاشمی، سیدمناف  یحیی

 های کشور، چاپ اول. دهیاری

پـردازش و  زاده، شـرکت   (. عدالت اجتماعی و شهر، ترجمۀ فرح حسامیان، محمدرضا حائری و بهـروز منـادی  1376هاروی، دیوید  )

 ریزی شهری، وابسته به شهرداری تهران. برنامه

(. بررسی تطبیقی توزیـع خـدمات عمـومی از منظـر عـدالت اجتمـاعی،       1387 بادی، علی  یعقوبی، حسین  ) وارثی، حمیدرضا  زنگی

 .156 - 139، صص 11موردی: زاهدان، فصلنامۀ جغرافیا و توسعه، شمارۀ 

(. بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضـایی جمعیـت،   1386فر، ایمان  )   باستانیرحمتی، صفر وارثی، حمیدرضا  قائد

 .106 - 91، صص 9مطالعۀ موردی: مناطق شهر اصفهان، مجلۀ جغرافیا و توسعه، شمارۀ 

 – 265ی، شـمارۀ  اقتصاد –(. نابرابری، علل، چگونگی و پیامدهای  ن، اطالعات سیاسی 1388رو، صادقی  ) یاسوری، مجید  خوش

266. 

نامـۀ   پایـان  (،شهر یـزد  :موردی ۀارزیابی عملکرد مدیریت شهری در تحقق عدالت فضایی در مناطق شهری )نمون(. 1393یوسفی، سرچین  )

 .اجتماعی و جغرافیا، دانشگاه یزد ریزی شهری، دانشکدۀ علوم کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه
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