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مقدمه
که  ،اجتماعی -اند. یکی از مناسبات سیاسی های اجتماعی و سیاسی نقش مؤثری در تولید فضا داشته همواره رویکرد

 ۀاقتصاد سیاسی فضا در شهرها فضای شهری را جهت استفاد یسیاست است. سیاست به اتکا ةآفریننده فضاست، عرص

شود. یعنی  کند و نیز سازمان فضایی نواحی و شهرها به کمک عنصر دولت دگرگون می میشهرنشینان مهیا  ةبهین

(. دولت در تولید فضاهای جغرافیایی 031 :0933 )هاروی، ها دارند دادن آن ورزی نقش اساسی در شکل ها با سیاست دولت

کند.  آفرینی می دم تعادل جغرافیایی نقشهمچون شهرها و تغییرات ساختاری و کارکردی در فضا مانند ایجاد تعادل یا ع

و اقتصای در تولید فضا  ،های سیاسی و اقتصادی است و کارکردهای سیاسی، اجتماعی فضای شهری بازتابی از کارکرد

ای  ریزی شهری و ناحیه های مختلف است که توجه به شهر و ناحیه در برنامه نقش دارند و فضا نیز بستر و مقر کارکرد

های  ثر از کارکردأ(. از آنجا که سازمان فضایی شهر مت11: 0931 ور، )پیله سازد ند و متعادل را ضروری میهدفم ةتوسع

ثیر آن در أو فرهنگی جامعه است، اگر این ساختارها فاقد ایدئولوژی متکی بر عدالت باشند، ت ،اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

دهی فضا از ابعاد اساسی جوامع انسانی، بازتاب  (. سازمان93: 0331 )افروغ، فضا و سیمای شهری بروز و ظهور خواهد کرد

تالقی فضا و عدالت اجتماعی است؛ در نتیجه هم  ةو تجلی ارتباطات اجتماعی است. عدالت فضایی نقط ،وقایع اجتماعی

در فهم  کنش بین فضا و اجتماعشود. از این رو، تجزیه و تحلیل برهم عدالتی در فضا نمایان می عدالت هم بی

 ها ضروری است)دافکس، ریزی برای کاهش یا حل آن های برنامه های اجتماعی و چگونگی تنظیم سیاست عدالتی بی

داری بر شهرها از یک طرف و توجه بیش از  (. تسلط نظام سرمایه013: 1110 )دیکسون و راموتسیندل، (. 013: 1110

( پیامدهای زیادی برای شهرها به ارمغان آورده است که از 0: 1101 یار،)هیل ریزی از طرف دیگر اندازه بر فرایند برنامه

 پور و )داداش عدالتی فضایی و نابرابری در توزیع خدمات و منابع در شهرها اشاره کرد توان به بی ها می ترین آن مهم

های  امکانات و محدودیت برخورداری از ،فضا ةها در پهن (. پراکنش محل استقرار انسان و فعالیت30: 0933 همکاران،

ریزی  قدیمی برنامه ةتوان داعی یافته را می ای توسعه و تنظیم تعامالت بین این عناصر به منظور نیل به جامعه ،معین

های   توان ظرفیتی برای اتحاد جنبش (. با طرح عدالت فضایی می11: 0911قدم،  )عندلیب و ثابت فضایی دانست

تر و  گذاران در خلق جوامع عادالنه ریزان و سیاست آینده به برنامه ک ارائه کرد و درخواهی تحت یک چتر مشتر عدالت

های  گرفتن از سیاست رسیدن به عدالت در شهرها فاصله ةالزم(. 10: 0931 پور و رستمی، )داداش دپایدارتر کمک کر

مفهوم عدالت  0331 ةی است. در دههای مبتنی بر عدالت فضای شدن به سیاست شهری آمرانه و جامع عقالنی و نزدیک

عدالت (. 003: 1101 )طبیبان و همکاران، کرد)نئومارکسیست( مطرح  اولین بار دیوید هارویرا در توزیع منابع و خدمات 

(. از جمله 13: 0911)سعیدنیا،  شهرسازی است ۀعمد ةو سرزندگی چهار مقول ،همراه با سه اصل کارایی، کیفیت محیطی

ریزی شهری خدمات شهری است؛ به نحوی که در نظام مدیریت  های سیاست شهرنشینی و برنامه حوزه ترین اساسی

: 0931 ،پور یحی)هاشمی و  رسانی است فرایند خدمات ةلئها مس ترین محورها و عملکرد شهری یکی از عمده ةپیشرفت

پذیری زندگی شهرنشینی و  نیاز به این خدمات جهت زیست ة(. اهمیت عملی توریع خدمات در مناطق شهری بر پای30

های مهم  ف یافته یکی از هد های توسعه ای که در کشور کمک به آسایش و رفاه شهروندان فراهم شده است. به گونه

ر محو ریزی شهری عدالت (. برنامه01: 0939 )حیدری ساربان، گذاران شهری ارتقای رفاه اجتماعی در جامعه است سیاست

ها و اقدامات جبرانی، بهبود  بایستی توزیع مکانی بهتر خدمات و تسهیالت، کاهش فاصله در محالت هدف با کمک

و  ،ای های شهری، شبکه و بهبود کیفیت و گسترش زیرساخت ،ونقل عمومی دسترسی به تسهیالت و خدمات، بهبود حمل

ها به طور  (. توزیع تسهیالت و خدمات و کیفیت آن33: 0933، و همکاران پور )داداش مجازی را در دستور کار قرار دهد

ها از لحاظ  ها و بهترین آن ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارد و باید خاطرنشان کرد که حتی زیباترین مکان تفکیک



 044...جغرافیاییشهریفضاییدرپهنه-هایاجتماعیواکاویوپایشسیاست

رفاه ساکنان  توانند برای موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشند، نمی

های شهری هدفی است که  واضح است که نظارت بر نابرابری .(10: 1110 ،و همکاران )بیونه بخش و مفید باشند لذت

 الگوهای ةشود. مطالع شدت دنبال می شهری به منظور بازتوزیع رفاه گذاران در سطح کالن به ریزان محلی و سیاست برنامه

 چندین قدمت سنت مرسوم به یک امکانات عادالنه به دسترسی تحلیل و تجزیه رایب هایی شاخص از استفاده و نابرابری

و محالت شهری  ،ها های اجتماعی در سطح مناطق، نواحی، حومه استفاده از شاخص (.19: 0331 )تالین، دهه بوده است

امنیتی،  -وظایف سیاسی (. ضمن اینکه وظایف حکومت محلی در قالب31: 1110)پاکیون، گردد به اوایل قرن بیستم برمی

حکومت محلی  ،به بیانی دیگر(. 0919 )زبردست،شود   و غیره تعریف می ،اجتماعی -خدمات اقتصادی ةرضایت در ارائ

افراد منفعت دارد و باید در قالب کمیت و کیفیت قابل قبول در مکان مناسب بر حسب یک هدف  ةکاالهایی که برای هم

اش به  ریزی شهری در ایران به دلیل وابستگی (. برنامه11: 0911قدم،  عندلیب و ثابت) معین توزیع شود را تهیة نماید

تواند به معنای حقیقی عدالت فضایی در شهرها برسد.  که بر خردگرایی و عامریت متکی است، نمی ،عقالنی و جامع ۀانگار

ریزی شهری در ایران  برنامه ۀیازمند تغییر انگارگیری کشور ن از این رو، برای رسیدن به عدالت در شهرها، مقامات تصمیم

ریزی شهری در ایران تحت تأثیر فشارهای نظام  توان گفت تفکر برنامه (. می11: 0933 پور و همکاران، )داداش هستند

داری  نشینی کرده و به عبارتی در مقابل فشارهای نظام سرمایه داری به نفع کارکردگرایی و منافع شخصی عقب سرمایه

 (. 91: 0330 )هوچ، متواضع شده است

آوری و  عنوان ابزاری برای جمع ه( بGISجغرافیایی ) اطالعات های گیری چندمعیاره و سیستم های تصمیم تکنیک

های  و مدل جغرافیایی اطالعات شوند. سیستم خدمات و امکانات شهری شناخته می ةهای توسع تجزیه و تحلیل شاخص

تخصیص  و ها اولویت تعیین برخوردار، محروم و کم مناطق قراردادن هدف نابرابری، بر نظارت ایبر توانند می بندی اولویت

 جمعیت یابی امر دست این که است های شهری کاربری در توزیع ناهمگون ترکیبی شهر دارای .کنند مجدد منابع کمک

 یابی میزان دست شناسایی بنابراین، است. کرده رو هبا مشکل روب نیاز مورد خدمات و امکانات را به شهری نواحی در ساکن

بررسی است. در راستای چنین  قابل ترین موضوعات از ضروری شهری های به کاربری شهری نواحی در ساکن جمعیت

های اساسی است. پژوهش حاضر با هدف  های برابر از اولویت یابی به فرصت ضرورتی رعایت عدالت فضایی و دست

ها و فنون آماری و تعیین میزان  فضای شهری در سطح نواحی شهر گرگان به کمک مدلهای  شناخت نابرابری

عنوان  به ،ن شهری ارائه شده است. شهر گرگانبرخورداری نواحی شهری از مواهب رویکرد سیاسی مدیران و مسئوال

هزار نفری و  111تا  111جمعیتی  ۀشهری استان گلستان، یکی از شهرهای میانی کشور است که در رد ةترین نقط بزرگ

این شهر  ةشود. شهر گرگان شاهد فضاهای نابرابر شهری بوده که نواحی هشتگان اداری استان شمرده می -مرکز سیاسی

، آگاهی از این میزان نابرابری برای ایجاد بنابرایندهد.  های رفاه نشان می نابرابری را از لحاظ برخورداری از شاخص

نظر  ریزی در جهت صحیح و مبتنی بر عدالت ضروری به دن فضاهای مناسب و همچنین برنامهداتعادل و به منظور شکل

های فضایی در  ریزان شهری تصویری روشن و کمّی از سیاست کند مدیران و برنامه رسد. خروجی این مقاله کمک می می

 شهر گرگان داشته باشند.

مبانینظری
سیاستوفضا

حکومت یعنی دستگاه رسمی و  ةمثاب یکی به :سیاسی با سه رویکرد ارائه شده استسیاست در دیدگاه محققان علوم 

خدمات دولتی است که به کارکردهای عمومی و نه خصوصی معطوف  ةمثاب دوم به ؛های یک کشور است نهادها و سازمان
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: 0913 ،دیوید)کاپوراسو و لوین  تولید و توزیع منابع است ۀها دربار ارزش ةسیاست در مفهوم سوم نیز به توزیع آمران ؛است

فرمانروایی و اعمال  ةسیاست و فضا دارای ارتباط تنگاتنگی با یکدیگرند. فضای جغرافیایی از یک سو عرص (. اصوال10ً

های ایدئولوژیک آن است و از سوی دیگر حکومت مسئولیت اداره،  ها و ارزش سیاسی حکومت و تجلیگاه آرمان ۀاراد

دهد.  گیری خود را شکل می گذاری و نظام تصمیم عهده دارد و متناسب با آن سیاست ها را به و تنسیق امور آن ،تنظیم

نیا و  )حافظ شود اقدامی سیاسی قلمداد می ای ضرورتاً ریزی شهری و ناحیه برنامه ةگیری در عرص تصمیم ،بنابراین

( و 13: 0930ندرو، ا) ورزی است ن به جامعه از طریق سیاستداد های سازمان (. دولت یکی از شیوه003: 0913همکاران، 

ریگان و به دنبال آن بوش در  نبا روی کار آمد 0311 ة(. از ده10: 0931 ور، )پیله ترین مظهر قدرت سیاسی است  عالی

 .آمدی ظاهر شدهای در های شدیدی میان گروه نئولیبرالیزم معروف است، نابرابری ۀکه به دور ،مریکا و تاچر در انگلیسا

تفاوت به شرایط زندگی انسان، فضای جغرافیایی را با  به جای نگرش خنثی و بی ،مریکا و اروپاادانان  از این تاریخ جغرافی

 (.09: 0910زاده،  )مهدی کنند و انسانی مطرح می ،خواهانه های اخالقی، عدالت نگرش

 

سیاستشهری

نویسد: بهترین سیاست سیاستی است که ضرر و  ب مکتب اصالت فایده میهای رفاهی در قال سیاست بارۀجرمی بنتام در

ناراحتی را برای بیشترین تعداد مردم به حداقل برساند یا سیاستی است که سعادت را برای اکثریت مردم فراهم کند؛ حتی 

(. 013: 0931 زادگان، ف)شری اگر به زیان اقلیت تمام شود. وی اصل بیشترین سعادت برای بیشترین افراد را مطرح ساخت

ها(ی اختیارشده توسط مراجع عمومی در هر یک از سطوح ملی،  )یا ناتصمیم ها ای از تصمیم های شهری زنجیره سیاست

و کیفیت زندگی در  ،های شهرها ها در شهرها، مشکل زیست انسان ۀو شهری هستند که بر نحو ،ای، فراشهری منطقه

مین خدمات، و أهای بوروکراتیک و ت و رهبران سیاسی، شهروندان، فرایند( 013: 1101 )هوتچیشون، گذارند ها اثر می آن

: 0310 )کالرک، دهند کنش آن را تشکیل می های اصلی و دارای میان های اقتصادی زیرسیستم مکان جمعیت و فعالیت

های فشار خارج از سازوکار رسمی  و گروه ،ها های سیاسی، رسانه گذاری شهری ممکن است البی (. در سیاست391

نیا   )ابراهیم دنها وارد کن گیری در سیاست های خود را بدون پیمودن یک فرایند تصمیم گذاری نیز قادر شوند ترجیح سیاست

 (.03: 0930 پور، دانش  و عبدی

 

نابرابریفضایی

کند که از بسیاری  ای مرکب از نابرابری و فضاست، نوعی از نابرابری اجتماعی را ترسیم می که واژه ،نابرابری فضایی

ها  هایی نیز بین آن توان همپوشانی های اجتماعی تفاوت دارد؛ هرچند در برخی از ابعاد می جهات با انواع دیگر نابرابری

خورد  چشم می مرکب به ۀهای مبهم نیز در این واژ ی، جنبهمشاهده کرد. با وجود صراحت نسبی در مفهوم نابرابری فضای

توان  (. به اختصار نابرابری فضایی را می013: 0910 )دهقان، ابهام مذکور در مفهوم فضا نهفته است ۀکه بخش عمد

و در  اقتصادی جوامع است -های اجتماعی ها و مواضع اجتماعی در فضا دانست که بازتاب نابرابری توزیع نابرابر فرصت

نابرابری فضایی به شرایطی  ،(. به عبارت دیگر1: 0911 پور، )دانش های متفاوتی به خود بگیرد توان جلوه ای می هر جامعه

 ها در سطوحی متفاوت قرار دارند برخی متغیر ةهای فضایی یا جغرافیایی گوناگونی در زمین شود که در آن واحد اطالق می

و محیطی( نیست و از  ،)اجتماعی، اقتصادی های عدالت لت فضایی مستقل از دیگر فرم(. عدا1: 1111 )کنبور و ونیبلز،

 عنوان مرکز انواع مفاهیم عدالت عمل کند به دتوان هاست، عدالت فضایی می آن ۀآنجا که فضا عنصر مشترک و پیونددهند
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معتقد است عدالت فضایی عدالت اجتماعی است و عدالت  0ای که براون به گونه ؛(913: 1113 ،و   زیدوزکویبر )کردوسو و

 یریزی فضایی شهری فرایند (. برنامه13: 1113 )برون و همکاران، محیطی عنصر جدانشدنی از عدالت اجتماعی است

از سوی و کالبدی مشترک روی دهد ۀ که در یک محدوداست هایی  کننده برای مدیریت روابط میان فعالیت یکپارچه

 (. 311: 1113 )البرچتز، ی هدایت شودبخش عموم

 

رفاهاجتماعی

سسات رفاهی و ؤهایی که در قالب م و سیاست ،ها ای از قوانین، مقررات، برنامه یافته سازمان ةاست از مجموع  عبارت

رشد و  ةمینشود تا ز مین سعادت انسان ارائه میأهای مادی و معنوی و ت گویی به نیاز های اجتماعی به منظور پاسخ نهاد

کند؛ به این  عدم رفاه استفاده می /پتریک در تعریف سیاست اجتماعی از تعبیر دو سوی رفاه تعالی او را فراهم آورد. فیتز

 رسد داند که از طریق آن رفاه یا بهزیستی به حداکثر و عدم رفاه به حداقل می صورت که سیاست اجتماعی را روندی می

ها  وسیعی از فعالیت ةست از دامنا رفاه اجتماعی عبارت ،(. از نظر سازمان ملل متحد00 :0933 تاش و همکاران، )شهیکی

: 0913)ربانی و همکاران،  شود هایی که تحت نظارت و با کمک دولت برای بهزیستی افراد و جامعه انجام می و برنامه

که در مفهوم عام رفاه اجتماعی  گیرد می  دهد رفاه اجتماعی مفهوم عام و خاص را دربر (. مطالعات نشان می91

شود و منظور از آن التفات به ساختار  حقوق عمومی و شهروندی را یادآور می و هایی نظیر خدمات اجتماعی عنوان

شود.  عد مادی و معنوی را شامل میو فرهنگی است که دو بُ ،های اقتصادی، اجتماعی اجتماعی بدون درنظرگرفتن ویژگی

عد معنوی را نیز کید دارد. بُأو درمان ت ،های اساسی، خوراک، پوشاک، شغل، مسکن، بهداشت نیازمین أعد مادی بر تبُ

سوادی، حمایت قانونی از حقوق ملت و برخورداری  کنی جهل و بی توان شامل موارد زیر دانست: تعلیم و تربیت، ریشه می

مین قداست و أترین نهاد اجتماعی و ت عنوان مهم از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، التفات به خانواده به

 (.11: 0911 اصل،  )زاهدی و اقتصادی ،فضیلت در پرتو جلوگیری از انحرافات اخالقی، اجتماعی

 

عدالت

عدل به معنی نهادن هر چیزی در جای خودش است یا حد متوسط میان افراط و تفریط در هر یک  ةمفهوم عدالت از کلم

افراد جامعه از  ةداشتن و عدالت اجتماعی به مفهوم عدالتی است که هم الت به معنی دادگری و انصافولی عد ؛از قوا است

عدالت اجتماعی خود به عامل توزیع برابر خدمات و منابع شهری در  ة(. یونگ در نظری0930 )معین، آن برخوردار باشند

(. عدالت روشی است که از طریق آن هر نوع 93 :0331 )یانگ، رسیدن به عدالت اجتماعی در شهرها اشاره کرده است

است که عدالت رفتار منصفانه با افراد را شامل  بر آن اسمیت(. 1111 )لینچ، شد سود و زیان بین افراد در جامعه توزیع می

او اظهار  د.شودر مقادیر برابر پخش  دبای شود آنچه بین افراد توزیع می شود و عدالت توزیعی بدین معنی است که هر می

توان  گیرد. تفاوت را می انجامبدین معنی است که بایستی با افراد در شرایط مساوی رفتار یکسانی « عدالت»کند که  می

چیزی  از مقدار مساوی همان به هر کس دقیقاً ،بین برابری ریاضی و برابری نسبی جایز دانست. در برابری ریاضی

پذیرد.  می انجاماساس معیارهای خاصی همانند نیاز یا تقاضا در بازار  برابر بر کند و در برابری نسبی، توزیع دریافت می

چگونه  و کجا از چیزی چه کسی چه که الؤس این با ما اساسی اشاره دارد که ةبه این نکت اجتماعی عدالت دیدگاه انتخاب

 پاکیو،؛ 0333 )اسمیت، یافت کندتر چه کسی باید چه چیزی را از کجا و چگونه در کند و به عبارت دقیق دریافت می

ریزی  در برنامه  ددر راستای رسیدن به عدالت فضایی در توزیع خدمات در سازمان فضایی شهرها بای ،(. بنابراین1110

                                                                                                                                                                   
1. brown 
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ها در  سازی پراکنش انسانی و فعالیت تواند به بهینه هایی است که می ریزی فضایی از برنامه د. برنامهشو فضایی تجدیدنظر

 (.93: 0919 )زیاری، افیایی بینجامدفضای جغر

 

هایرفاهشهریهایسنجشسیاستشاخص

یابی به توسعه و  های مختلف برای دست ها و برنامه توان سیاست ها این بوده است که چگونه می همواره یکی از چالش

های کشوری را در  ها و برنامه سیاست ها و اصولی که خصوصیات کیفی استفاده از مالکگیری کرد.  رفاه را اندازه

کند همواره بیان  در قالب کمیتمرتبط بتواند  یها زیستی و سایر حوزه و محیط ،های مختلف اقتصادی، اجتماعی حوزه

که این کار با استفاده   و پژوهشگران بوده است ،ریزان، سیاستمداران های برنامه ترین دغدغه یکی از مسائل اساسی و مهم

 ،در راستای سنجش و ارزیابی سطوح نابرابری (.01: 0913 )پوراصغر سنگاچین و همکاران، گیرد می انجامها  صاز شاخ

عمل یا قضاوت است. مسلماً بدون  ةریزی ضابط . شاخص در برنامهکردتوان از معیارهای متعدد و متفاوت استفاده  می

های تحقیق و  ها و تکنیک روشبنابراین،  .بودهای اصولی و معین بررسی و تحلیل ممکن نخواهد  داشتن شاخص

تا در نگرشی نو به  اند  این مقاله بر آننگارندگان در شود.  ها تعیین می همچنین سطوح آن بر اساس ماهیت و نوع شاخص

ه د. بنعد کیفی و عینی بپردازهای رفاه از بُ سیاست ةهای آن در حیط گذاری شاخص شهری به تبیین و ارزش ةمفهوم توسع

بر اساس  ،هایی برای این سنجش ضرورت دارد؛ بنابراین یابی به شاخص های رفاه شهری، دست منظور سنجش سیاست

های رفاه شهری در فضاها و  عنوان سنجش سیاست های ذیل به لفهؤاین پژوهش، م جرایگرفته برای ا  انجاممطالعات 

 آید. دست می نواحی گرگان به

نواحیشهریهایسنجشرفاه.شاخص0جدول

هازیرشاخصهاشاخص

 های محلی، پارک عمومی، بلوار و رفیوژ های کودک، پارک مساحت پارک سرانة پارک و فضای سبز

 ها راهنمایی، مدارس متوسط و هنرستان ةسرانة مهد کودک، مدارس ابتدایی، مدرس سرانة آموزشی

 و مراکز اداری خصوصی ،عمومیهای دولتی، نهادهای  سرانة اداره انتظامی -سرانة اداری

 فروشی عمده، فروشی های خصوصی، بانک، خرده های تجاری، /، دفتر سرانة بازار، پاساژ سرانة تجاری

 سسات و مراکز آموزش عالیؤها، م ای، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه مراکز فنی و حرفه سرانة آموزش و تحقیقات

 محلی  ناحیةسرانة خدمات  محلی  سرانة خدمات ناحیة

 و گاز ،آب، برق، تلفن، فاضالب سیسات شهریأسرانة ت

 و غسالخانه ،نشانی، پست، کشتارگاه، گورستان آتش سرانة تجهیزات شهری

 های دیدینی ماکن تفریحی و مکاناسرانة  سرانة تفریحی و توریستی

 ها عمومی و انبار یها آهن، پارکینگ ها، ایستگاه راه پایانه ونقل و انبارداری سرانة حمل

 بهداشت ةو خان ،ها کیبخشی، درمانگاه، کلین سرانة بیمارستان، آزمایشگاه، داروخانه، پرتونگاری، مراکز توان سرانة بهداشتی و درمانی

 صنایع سنگین و سبک سرانة صنعتی

 و مصلی ،ها هیهای دینی، حسین مساجد، تکایا، مراکز اقلیت سرانة مذهبی

 و تئاتر ،سرا، سینما ها، کتابخانه، سالن اجتماعات، فرهنگ موزه هنری سرانة فرهنگی و

 سرانة مسکونی مسکونی

 سیسات ورزشیأاستادیوم، سالن سرپوشیده، زمین فوتبال، استخر، ت سرانة ورزشی

(0592)مرصوصیوهمکاران،(0595)فروهمکاران(،نظم0592)(،مشکینیوهمکاران0593پوروهمکاران)امانمنبع:
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پژوهشةپیشین
کننده از این فضاها بر کسی  های مختلف استفاده امروزه اهمیت میزان راحتی و آسایش در فضاهای شهری برای گروه

ترین عناصر در ارزیابی میزان مطلوبیت فضاهای شهری محسوب  های خدمات و امکانات مهم پوشیده نیست و شاخص

های اخیر مورد توجه  های جغرافیایی مختلف در سال ای که بررسی نابرابری و وجود آن در محدوده گونهشوند. به  می

در این زمینه (. 909: 0333 فلود،(. )1: 0931نظافت و همکارانف )دانش ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است برنامه

 رفاه های شاخص بندی رتبه» عنوان با پژوهشی در( 0913) نهمکارا و اصل زاده توان به موارد ذیل اشاره کرد؛ محمد می

 تکنیک از استفاده با و شهری سالمت و توسعه کالن های شاخص درنظرگرفتن با تهران شهر مختلف مناطق شهری

 منظر این از و پرداخته سالم شهر های شاخص و شهری سالمت تبیین و بررسی به «ها داده پوششی تحلیل ریاضی

 باالترین 1 و ،0 ،9 ،0 مناطق ترتیب به پژوهش این در. اند نموده تحلیل را شهری سالمت و توسعه مناسب بسترهای

پور  داداش .دارند قرار رفاه سطح ترین پایین در 03 و ،00 ،01 ،03 مناطق و اند داده اختصاص خود به را شهری رفاه سطح

توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی در  ۀنحوبررسی و تحلیل »ای با عنوان  ( در مقاله0931و رستمی )

اند.  توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی در شهر یاسوج پرداخته ۀبه بررسی و تحلیل نحو «شهر یاسوج

ظ از لحا ،های شهری است. همچنین یابی به خدمات عمومی در محله نتایج این تحقیق حاکی از نابرابری میزان دست

 در هماهنگی میزان ارزیابی رای( ب0930) اسکندری نوده و همکارانعدالتی در محالت شهری وجود دارد.  فضایی نیز بی

 خدمات متعادل توزیع برای شده ریزی برنامه راهکاری ةارائ و بندرانزلی شهر نواحی در خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی

کردند نتایج  استفاده شهری نواحی در جمعیت توزیع تعادل میزان بررسی منظور به تاپسیس مدل از شهر، نواحی سطح در

ارزیابی پراکنش »ای با عنوان  ( در مقاله0931گیری بین نواحی وجود دارد. احدنژاد و همکاران ) اختالف چشم دادنشان 

و  VIKORهای  تفاده از مدلپایدار و عدالت اجتماعی با اس ةجمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهری با رویکرد توسع

TOPSISاند. نتایج این تحقیق  توزیع جمعیت و خدمات در نواحی شهر زنجان پرداخته ۀبه بررسی نحو «، در شهر زنجان

اما توزیع خدمات شهری در نواحی شهری بر  ؛دهد که توزیع جمعیت در نواحی شهری زنجان متناسب است نشان می

 شهری محالت در خالق شهر های مؤلفه بررسی هدف با نیز (0939) موسویاست.  نگرفته انجاماساس پراکنش جمعیت 

 دلیل به ـ مذکور شهردر  آزادگان و استادیوم ةمحل دو در که رسیده نتیجه بدین و جسته بهره تاپسیس مدل از سردشت

اهمیت تحقیق حاضر در  باشند. می خالقیت شهری میزان نظر از سطح باالترین در ـ ها مؤلفه کارگیری به افزایش و بهبود

 ةریزان و طراحان توسع توجه برنامه ،این است که با شناخت وضعیت موجود و شناسایی مناطق محروم شهر گرگان

امکانات رشد و  ةهای شهری با توزیع مناسب و بهین هایی جهت کاهش نابرابری ها و برنامه شهری به اتخاذ سیاست

فعال برای رسیدن به عدالت اجتماعی و  مناطق محروم و کم ةهدف قراردادن توسع ،ا. در همین راستشودتوسعه جلب 

 ای ضروری است. های منطقه اقتصادی میان مناطق شهر در جهت کاهش نابرابری

 محدودهوقلمروپژوهش

دریای هکتار از شهرهای شمالی ایران و مرکز استان گلستان است که در جنوب شرقی  9003شهر گرگان با مساحت  

 90طول شرقی و  ةدقیق 10درجه و  13متر است. این شهر در  011خزر واقع شده است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 

 9 با گرگانشهر  ،حاضر حال درهای البرز گسترده شده است.  کوه شمال رشته ةعرض شمالی در دامن ةدقیق 11درجه و 

 013شهری  1 ةمنطق ،نفر هزار 001 0 ةمنطق که دارد تیجمع نفر هزار 913 به کینزد ناحیه خدمات شهری 1و  منطقه

 .است داده قرار خود پوشش ریز را تیجمع نفر هزار 003شهری حدود  9 ةمنطق و ،نفر هزار
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(0590.مساحتمناطقونواحیشهرگرگان)2جدول

درصدمساحتنواحینواحیمساحتمناطقمناطق

 311211 0منطقة 
 03/0 31/100 0ناحیة 

 01 91/391 1ناحیة 

 0339201 1منطقة 

 03/00 11/313 9ناحیة 

 01/01 11/031 3ناحیة 

 13/01 11/903 1 ناحیة

 0113219 9منطقة 

 19/09 19/110 0ناحیة 

 03/03 11/011 3ناحیة 

 11/00 31/933 1 ناحیة

 011 31/9003 900323 شهر گرگان

(0590گرگانومحاسباتنگارندگان)مأخذ:روابطعمومیشهرداری

 

 
0596موردمطالعه،نویسندگان،ۀ.محدود0شکل

شناسیپژوهشروش
تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. روش گردآوری اطالعات مبتنی بر  -پژوهش حاضر بر حسب روش توصیفی

شهر گرگان است. در بخش تجزیه و تحلیل، از  ةآماری پژوهش نواحی هشتگان ةاسنادی است. جامع - ای کتابخانه

برای ارزیابی استفاده شده است. کاربرد مدل و  WASPAS ،COPRAS، WSA ۀگیری چندمعیار های تصمیم روش

ریزی و کمک به  های کمی برای تحلیل و ارزیابی گامی سودمند برای تسهیل فرایند برنامه گیری از روش هبهر

 (. 11: 0931ور،  )پیله گیری است تصمیم
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 (WASPAS)0تکنیکارزیابیتولیدوزنیتجمعی

های پشتیبانی  سیستم شوند اساس تعداد زیادی معیار بررسی می های مختلف بر برای تصمیمات پیچیده زمانی که گزینه

اساس  بر MCDMهای  انتخاب روشدربارۀ توانند مورد استفاده قرار بگیرند.  آمیز می ای موفقیت چندمعیاره به گونه

گیری  تواند در انتخاب روش تصمیم از پارامترهایی که مییکی  ه استشدتحقیقات بحث برخی پارامترهای مختلف در 

تواند  کنند ترکیب دو مدل می محققان پیشنهاد می ،هاست. همچنین چندمعیاره مورد توجه قرار گیرد میزان دقت این مدل

 WPS)مدل جمع وزنی( و مدل  WSMچندشاخصه  یگیر مهای تصمی نتایج مدلمیزان دقت   میزان دقت آن را باال ببرد

های ترکیبی مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی  خوبی شناخته شده است. یکی از این مدل نسبتاً به )مدل تولید وزنی(

(WASPAS .است )ن نتایج حاصل گیری کارایی باالیی داشته باشد و همچنی تصمیم ۀتواند در مسائل پیچید ین مدل میا

مدل جمع وزنی یکی از بهترین و که است این نکته الزم یادآوری  از این مدل از دقت باالیی برخوردار باشد.

گیری چندمعیاره  های تصمیم گیری در حل مسائل چندمعیاره است. یک مسئله در مدل های تصمیم ترین مدل شده شناخته

 iة ارزش عملکرد گزین xijاهمیت نسبی معیار و  ۀدهند نشان WJود. ش تعریف می گیری معیار تصمیم nو  گزینه mبا 

 xijنشان داده شده است که در آن  Qiعنوان  به زیردر تابع  i ةاهمیت نسبی نهایی گزین ،بنابراین است.  jبرحسب معیار

 :(؛033: 1100)زاوداسکا،تعریف شده است i ةام از گزین jمعیار ۀشد عنوان مقدار نرمالیزه به

 

(COPRAS) 2کوپراسمدل

 ؛با استفاده از تابع گیری کردن ماتریس تصمیم نرمالیزه :اولگام 

 ۀکنند توصیف وزنی ۀشد مجموع وزن معیار نرمالیزه شده است که در آن مجموع معیارهای نرمالیزه ةمحاسب :دومگام 

و     شوند  معیارهای مثبت محاسبه می ةوسیل هبآلترناتیوهایی که به ام است که محاسبه شده است.  J لترناتیوها یعنیآ

 .گویند می    شوند  معیارهای منفی محاسبه می ةوسیل هکه ب آلترناتیوهایی

 :شود بر اساس فرمول زیر محاسبه می    و    مجموع

    ةمحاسب :سومگام 

تر  بزرگ   هر چه مقدار شود.  محاسبه میکه در این مرحله  شود نجام میا   مقدار  اساس بربندی آلترناتیوها  اولویت

آلترناتیوی که بهترین حالت ممکن یا ل آ لترناتیو ایدهآبندی است. در اینجا  لترناتیو در اولویتآرتبة باالتر  ۀدهند باشد نشان

  را دارد همیشه باالترین مقدار را دارد

با افزایش یا  .یت را در بین معیارها داردلترناتیوی است که بهترین وضعآکردن  نهایی مشخص ةمرحل :چهارمگام 

که بهترین وضعیت را به لحاظ  ییابد. آلترناتیوهای اهمیت آلترناتیو نیز افزایش یا کاهش می ةهر آلترناتیو درج ةکاهش رتب

ت هر اهمی ةدرصد است. مقدار کلی درج 011با  برابر   . شوند مشخص می   اهمیت  ةاند با باالترین درج معیارها داشته

از    اهمیت هر  ةشود. درج بهترین و بدترین آلترناتیو تعیین می ةدر میان این دامنو است  متغیر درصد 011تا  1معیار از 

 :شود اساس فرمول زیر محاسبه می بر    آلترناتیو

  داده است ل به خود اختصاصآ باالترین مقداری است که آلترناتیو ایده     اهمیت هر آلترناتیو است و  ةدرج   

شود. اهمیت  ( محاسبه می-اساس معیارهای مثبت)+( و منفی) ای آلترناتیوهاست که بر مقایسه بندی گام پنجم: رتبه

 .شود بر زیر طبق فرمول زیر محاسبه می   از هر آلترناتیو    نسبی 

                                                                                                                                                                   
1. weighted aggregated sum product assessment (WASPAS) 

2. COmplex PRoportional ASsessment 
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(WSA)0روشمجموعوزنی

گیری  ها در فرایند تصمیم بندی گزینه چندشاخصه برای رتبهگیری  های تصمیم ترین مدل روش مجموع وزنی یکی از ساده

های جبرانی محسوب  مدل وهای استاندارد استفاده شود. این روش جز است. در این روش مناسب است که از شاخص

 دهد تا یک گزینه اگر در یک معیار رتبة بسیار های آن مجاز است. این روش اجازه می شود که مبادله در بین شاخص می

ها  ای که میان شاخص مبادله ةواسط به ،تر یا متوسطی داشته باشد اما در معیارهایی دیگر رتبة پایین ،باالیی داشته باشد

اساس ارزش معیارها  ها بر بندی کاملی از گزینه  این روش رتبه  دست آورد افتد، آن گزینه باز هم رتبة باالیی را به اتفاق می

 (.033: 1100)زاوداسکا، شود های زیر را شامل می ین تکنیک گامیند اجرای اافر کند ه مییته

 ها ماتریس داده ةتهی :گام اول

 ها سازی داده نرمال :گام دوم

ها نیز با هم  گیری آن ها متفاوت است و همچنین ممکن است مقیاس اندازه گیری شاخص که واحدهای اندازه از آنجا

کردن از تابع  برای نرمالیزه WSAیل شوند و معیارها بی مقیاس شوند. تکنیک به واحدهای یکسانی تبدد بای ،متفاوت باشد

 کند: زیر استفاده می

تر باشد رتبة باالتری  نزدیک 0شده آن به  محاسبه ijr( است و هر گزینه که مقدار 0و  1میان ) ijr ۀشد مقدار محاسبه

سازی دارد و آن این است که  مقیاس های بی ها دارد. این روش یک ضعف نسبت به سایر روش گزینه نسبت به سایر

 دهد. گیرد و آ ن را در نتایج تأثیر می ها در هر گزینه را درنظر می اختالف میان حداکثر و حداقل شاخص

 رتبه یا سودمندی هر گزینه  ةمحاسب :گام سوم

نواحی شهری و مناطق، میزان  ةگیری سطح توسع ها در اندازه تعداد گزینهبا توجه به اینکه با افزایش 

مورد نظر با  ةلئهنگامی که مس، های مختلف بیشتر خواهد شد بندی روش بندی و اولویت رتبه ةتفاوت در نتیج

ل تحلی دادن متفاوت منجر شود، انجام د، حتی اگر به حصول نتایج کامالًشواستفاده از چندین روش بررسی 

 .کندکند تا بهترین روش را انتخاب  تطبیقی به پژوهشگر کمک می

هایپژوهشبحثویافته
 WASPASتکنیک

ها ماتریس وضع موجود مطابق  ها گردآوری و سپس با ترکیب آن های مورد نظر داده اساس معیارها و شاخص بر نخست

عنوان درنظر گرفته شده و به  00ارزیابی نیز  یها شهری گرگان و معیار ةنواحی هشتگان یها تنظیم شد. گزینه 9جدول 

 اند. دگذاری شدهکُ 00xتا  0xصورت 

                                                                                                                                                                   
1. Weighted Sum Approach (WSA) 
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 .ماتریسوضعموجود5جدول

 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

 111/1 1009/1 1010/1 0119/0 9111/0 1331/0 1110/1 1031/1 0ناحیة 

 0100/1 1333/1 1111/1 3911/01 9133/1 3019/1 111/1 1300/1 1ناحیة 

 1111/1 1101/1 9310/1 1113/3 0133/0 3011/1 1119/1 3301/1 9ناحیة 

 1319/1 0130/9 1111/1 3101/11 1131/0 0301/3 1110/1 0011/0 3ناحیة 

 1111/1 1101/1 3193/1 9013/01 3911/1 3131/1 1011/1 3333/1 1ناحیة 

 1133/1 3303/1 1113/0 9030/1 3901/1 3111/1 1199/3 3193/0 0ناحیة 

 1901/1 1109/1 1101/1 1303/01 1103/0 1131/0 3013/1 9303/9 3ناحیة 

 111/1 3333/1 1193/1 3130/1 1131/0 9101/3 1193/0 111/1 1ناحیة 

 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

 0301/1 111/1 0313/10 1110/1 1031/1 3111/1 0131/1 111/1 0ناحیة 

 1311/1 111/1 1911/31 1030/1 111/1 1190/1 0313/1 1131/1 1ناحیة 

 3033/01 111/1 0391/91 0311/1 9311/1 3991/0 9331/1 1911/1 9ناحیة 

 1093/1 9301/1 0390/93 1303/1 3133/1 3311/0 1933/1 1900/1 3ناحیة 

 1031/1 111/1 0903/91 0131/1 0311/1 3113/1 3131/1 1133/1 1ناحیة 

 3013/1 1300/1 1003/31 0309/1 3033/0 1033/1 3190/1 0091/1 0ناحیة 

 9310/1 111/1 1391/11 0311/1 0111/1 1313/1 0039/1 0311/9 3ناحیة 

 1130/1 111/1 1333/900 0300/1 1030/0 3133/1 0001/0 1133/1 1ناحیة 

0596محاسباتنگارندگان،(و0596معاونتشهرسازی،شهرداریگرگان)کاربریاراضیشهرگرگان،ةمنبع:نقش

د. در این شوندهی  وزنمعیارها باید  نخستاستانداردکردن آن،  برایدر گام دوم پس از تشکیل ماتریس وضع موجود 

و نتایج استفاده از روش آنتروپی شانون  ،های مکانی است های انتخابی ما مبتنی بر داده تحقیق به دلیل اینکه شاخص

دهی است که با توجه به  های وزن دهی شانون از جمله روش داده شده است. روش وزننشان  1دهی در شکل  وزن

 پردازد. دهی شاخص می ماتریس وضع موجود به وزن

درمانی و تجاری، به  -های آموزشی، پارک و فضای سبز، ورزشی، بهداشتی بینیم، سرانه می 1 طورکه در شکل همان

خصوص صنعتی، حمل و نقل و انبارداری،  به ،ها اند، ولی سایر سرانه توزیع شدهترتیب به صورت عادالنه در سطح نواحی 

سیسات شهری از توزیع مناسبی در سطح نواحی شهر گرگان برخوردار أتفریحی و توریستی، آموزش تحقیقات فناوری و ت

 نیستند.

 



.وزنمعیارهایبهدستآمدهازطریقآنتروپیشانون2شکل

با توجه به نوع معیارها از روش  ،استانداردکردن ماتریس وضع موجود ،وزن معیارها ةمحاسب پس از ،در گام سوم

 نشان داده شده است. 3ده است که نتایج در جدول شسازی خطی استفاده  مقیاس بی

0

0.1

0.2

 وزن  



 0011تابستان،2ۀ،شمار35ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش086

معیارهاۀمقادیراستانداردشد.0جدول

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 نواحی

 11/1 1111/1 0333/1 1110/1 3031/1 0311/1 1131/1 1010/1 0ناحیة 

 0 0131/1 1131/1 1000/1 1139/1 0111/1 11/1 1111/1 1ناحیة 

 3113/1 1113/1 9113/1 1130/1 1333/1 0113/1 1033/1 0913/1 9ناحیة 

 3191/1 0 1031/1 0 0391/1 0 0 3319/1 3ناحیة 

 0030/1 1131/1 3191/1 3339/1 1191/1 1199/1 1930/1 0999/1 1ناحیة 

 1101/1 3191/1 0 1113/1 1113/1 0113/1 1133/1 3009/1 0ناحیة 

 1113/1 1001/1 0301/1 3301/1 0 1193/1 0130/1 0 3ناحیة 

 11/1 0190/1 1090/1 3103/1 0001/1 1313/1 1999/1 11/1 1ناحیة 

 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 نواحی

 0390/1 11/1 1113/1 1330/1 1911/1 9919/1 1333/1 11/1 0ناحیة 

 9131/1 11/1 0110/1 1130/1 11/1 1030/1 1139/1 0310/1 1ناحیة 

 1111/1 11/1 1331/1 0 1110/1 0 1130/1 0033/1 9ناحیة 

 3099/1 11/1 0131/1 0001/1 1033/1 3131/1 9113/1 1133/1 3ناحیة 

 0011/1 11/1 1313/1 0133/1 1311/1 0110/1 3911/1 1101/1 1ناحیة 

 1910/1 11/1 0911/1 1309/1 0 1310/1 1311/1 1913/1 0ناحیة 

 1311/1 11/1 0011/1 1011/1 1013/1 9110/1 9313/1 0 3ناحیة 

 0 11/1 0 1331/1 1391/1 9011/1 0 1131/1 1ناحیة 

 

 (1)جدول اولیه است ۀشد واریانس مقادیر نرمالیزه ةمحاسب :چهارمگام 

اولیهۀشدمقادیرمعیارهاینرمالیزه.واریانس3جدول

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

 11/1 1111030/1 1111333/1 11111033/1 11011/1 11113301/1 11111119/1 11110101/1 0ناحیة 

 1111/1 1111131/1 1111033/1 11101331/1 111013/1 11119010/1 11/1 11110019/1 1ناحیة 

 11011/1 11111001/1 111103/1 111013/1 11039/1 11119301/1 11111110/1 11113111/1 9ناحیة 

 11019/1 1111/1 1111131/1 1111/1 11011/1 1111/1 1111/1 11113033/1 3ناحیة 

 1111301/1 11111013/1 111310/1 111001/1 111099/1 1111130/1 11111939/1 11113339/1 1ناحیة 

 1110101/1 11019/1 1111/1 1100933/1 111093/1 1111939/1 1103319/1 11139930/1 0ناحیة 

 111003/1 11111100/1 111130/1 110930/1 1111/1 111013/1 111130/1 11111111/1 3ناحیة 

 11/1 1111131/1 111009/1 11131910/1 110131/1 11111/1 111090/1 11/1 1ناحیة 

 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

 1111333/1 11/1 11110131/1 1111011/1 11111901/1 111110/1 11110319/1 11/1 0ناحیة 

 111103/1 11/1 11113031/1 11111030/1 11/1 11111130/1 11110333/1 1111300/1 1ناحیة 

 1111111/1 11/1 11111911/1 1111/1 111011/1 1111/1 11101313/1 1111319/1 9ناحیة 

 111190/1 11/1 1111310/1 11119131/1 111001/1 110113/1 11110193/1 11111111/1 3ناحیة 

 1111911/1 11/1 1111131/1 11111193/1 1111110/1 1111011/1 1113390/1 11111030/1 1ناحیة 

 11111933/1 11/1 1111313/1 1110313/1 1111/1 11110130/1 111030/1 1111901/1 0ناحیة 

 1111011/1 11/1 11113103/1 111001/1 11111333/1 1111933/1 1119390/1 1111/1 3ناحیة 

 1111/1 11/1 1111/1 1110113/1 111393/1 111913/1 1111/1 11111110/1 1ناحیة 

 

Qiهای ) واریانس ةمحاسب: گام پنجم
(1))Q

Qiو ) 2
(2))Q

 آمده است. 0 است که در جدول 2
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هاگزینههمةهابرایواریانسۀشد.مقادیرمحاسبه6جدول

 Q2 (Qi(2))Q2(Qi(1)) نواحی

 11110091/1 11111111/1 0ناحیة 

 11113333/1 11111093/1 1ناحیة 

 11093931/1 11110131/1 9ناحیة 

 11031901/1 11113101/1 3ناحیة 

 11113133/1 11111339/1 1ناحیة 

 11113013/1 11113301/1 0ناحیة 

 11111990/1 11119311/1 3ناحیة 

 11913313/1 11113113/1 1ناحیة 

0596منبع:نگارندگان،

کردن آلترناتیوی است که بهترین  نهایی مشخص ةها مرحل بندی گزینه برای رتبه Qiو  مقدار  ةدر گام ششم محاسب

ها  ابتدا مقدار الندای هر یک از گزینهها در  بندی نهایی گزینه وضعیت را در میان معیارها دارد. در این مرحله برای رتبه

 رتبة نهایی هر ۀدهند آید که مقدار آن نشان دست می برای هر گزینه به Qبر اساس تابع مقدار  ،سپس .شود محاسبه می

 3تر آن گزینه است. نتایج در جدول  وضعیت مناسب ۀدهند نشان ،یک گزینه باالتر باشد Qگزینه است. هر اندازه مقدار 

 ها نشان داده شده است.  محاسبه برای هر آلترناتیو سطوح عملکردی گزینه Qست. بر اساس مقدار آمده ا

تر  تر باشد، نشان از برخورداری و هرچه به عدد صفر نزدیک آمده به یک نزدیک دست در این مدل، هر چه مقدار به

ن تکنیک، نواحی شهر گرگان از لحاظ بر اساس نتایج حاصل از ای ،بنابراین .باشد، نشان از عدم برخورداری است

ناحیة  هشتاند که از بین  ذکر شده است، در سطوح مختلف برخورداری قرار گرفته 0 که در جدول ،های رفاه شاخص

های و  زیرا بیشتر کاربری ؛تظار نبوده استنکه دور از ا قرار دارد در رتبة نخست 3130/1با ضریب اولویت  3شهری ناحیة 

ها و  ها و درمانگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بیمارستان نده به ساکنان اعم از ادارات دولتی، دانشگاهده خدمات سرویس

با ضریب  1ناحیة  .های رفاه شهر شده است ها در این ناحیة شهری قرار گرفته است که باعث ارتقای شاخص کتابخانه

به وجود دانشگاه گلستان، فضاهای خدماتی و اداری که به توان  از دالیل آن می قرار دارد؛ در مرتبة دوم 3111/1 اولویت

 در مرتبة سوم 9111/1 با ضریب اولویت 0ناحیة  اشاره کرد.دهند  طور مرتب به شهروندان سرویس و خدمات ارائه می

سمت  که یکی از مبادی ورودی شهری گرگان ازقرار دارد در مرتبة چهارم  1310/1 با ضریب اولویت 3ناحیة  قرار دارد.

با ضریب  9. ناحیة شود میمراکز خدماتی در این ناحیه و ایجاد مسافرخانه، هتل، افزایش که این امر باعث است شرق 

 با ضریب اولویت 1ناحیة  و در مرتبة ششم 0303/1با ضریب اولویت  1ناحیة  قرار دارد. در مرتبة پنجم 1131/1 اولویت

شهر گرگان  ةترین ناحی و محرومقرار دارد  در مرتبة هشتم 1030/1 اولویت با ضریب 0و ناحیة  ،در مرتبة هفتم 0031/1

شناخته شده است که این بیانگر وضعیت نامناسب شهر گرگان از لحاظ برخورداری از خدمات و امکانات رفاه شهری 

های رفاه شهری  بدترین وضعیت را از لحاظ شاخص 0بهترین وضعیت و ناحیة  3ناحیة  ،است. از بین نواحی شهر گرگان

 دارد. 
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هابندیگزینهورتبهQوۀشد.مقادیرمحاسبه4جدول

 نواحی Q بندیرتبه 

 0 3130/1 3330/1 3ناحیة 

 1 3111/1 3113/1 1ناحیة 

 9 9111/1 1330/1 0ناحیة 

 3 1310/1 3999/1 3ناحیة 

 1 1131/1 3111/1 9ناحیة 

 0 0303/1 3399/1 1ناحیة 

 3 0031/1 1103/1 1ناحیة 

 1 1030/1 3311/1 0ناحیة 

 

تکنیککوپراس

دهی به هر  پس از وزن .است مقیاس شده کوپراس بی  های مورد نیاز با استفاده از روش نورم برای تکنیک متغیر نخست

 1کوپراس به برخورداری هر یک از نواحی شهر گرگان پرداخته شده است. جدول   تکنیک ةها به وسیل یک از متغیر

در تعیین سطوح نواحی شهری گرگان از لحاظ میزان  دهد. سطوح برخورداری را بر اساس تکنیک کوپراس نشان می

قرار در رتبة اول  0ة سعبا میزان ضریب تو 3شاخص خدمات شهری با استفاده از مدل کوپراس ناحیة  00برخورداری، از 

در رتبة دوم با  1111/1ة با ضریب توسع 0ناحیة  .دشکه دالیل این حجم از خدمات در قسمت مدل وازپاس ذکر دارد 

که این عوامل  ،شهر بودهشول شدت  های اصلی و مهم و به که از خیابان ،توجه به قرارگیری در مسیر خیابان ولیعصر

ناحیة  قرار دارد. در رتبة سوم 3319/1 ةبا ضریب توسع 1ناحیة  .منشعب از وجود خدمات اداری و بانکی در این مسیر است

در رتبة پنجم در قسمت شمال  1301/1ة با ضریب توسع 9ناحیة  قرار دارد. در رتبة چهارم 1301/1 ةبا ضریب توسع 1

 دادن به این صورت که افراد برای انجام ؛تسام مهاجر بوده و بیشتر به صورت خوابگاهی اشهر قرار گرفته که بیشتر از اقو

 و در رتبة ششم 1109/1 ةبا ضریب توسع 3ناحیة  کنند.به مرکز شهر مسافرت  ندخدمات اداری و خریدهای خود مجبور

 در مرتبة هشتم قرار دارد. 0391/1ة با ضریب توسع 1در رتبة هفتم و ناحیة  3130/1ة با ضریب توسع 0ناحیة 

 .بررسیبرخوردارینواحیشهرگرگانباتکنیککوپراس8جدول

رتبة sj+ sj- Qj Nj ناحیة

 0 0 033/0 191/1 133/11 3ناحیة 

 1 111/1 101/1 030/3 193/93 0ناحیة 

 9 331/1 110/0 191/1 131/93 1ناحیة 

 3 000/1 001/1 003/0 131/13 1ناحیة 

 1 130/1 111/0 331/1 303/19 9ناحیة 

 0 110/1 399/1 913/1 000/03 3ناحیة 

 3 313/1 111/1 391/1 031/09 0ناحیة 

 1 039/1 001/9 900/1 1 1ناحیة 

 

 WSAتکنیک

 شامل سه گام اصلی به شرح ذیل است: WSAاجرای مدل 
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رتبه یا سودمندی  ةمحاسب :گام سوم ؛ها استانداردسازی داده :گام دوم؛ خام وضعیت موجود ۀماتریس داد ةتهی :گام اول

  .هر گزینه

ها با  آن ةدر وزن همان معیار ضرب شود و در نهایت هم هر معیار ۀشد مقدار نرمالیزه درتبة هر گزینه بای ةبرای محاسب

 مقدار سودمندی هر گزینه آمده است. 3 ند. در جدولشوهم جمع 

رگزینهسودمندیهة.محاسب9جدول

 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

 0 1133/1 1103/1 1 1133/1 1131/1 1113/1 1193/1 0ناحیة 

 1313/1 1011/1 1113/1 1131/1 1 1191/1 1 1131/1 1ناحیة 

 1993/1 1110/1 1001/1 1191/1 1111/1 1199/1 1101/1 1103/1 9ناحیة 

 1933/1 1030/1 1 1119/1 1131/1 1391/1 1111/1 1119/1 3ناحیة 

 1110/1 1113/1 1039/1 1133/1 1111/1 1 1191/1 1131/1 1ناحیة 

 1133/1 1139/1 1903/1 1139/1 1111/1 1191/1 1391/1 1111/1 0ناحیة 

 1011/1 1 1100/1 1031/1 1103/1 1101/1 1010/1 1113/1 3ناحیة 

 1 1131/1 1131/1 1131/1 1193/1 1193/1 1031/1 1 1ناحیة 

 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 

 1 1 1119/1 1110/1 1 1001/1 1103/1 1 0ناحیة 

 1113/1 1119/1 1 1 1 1 1111/1 1011/1 1ناحیة 

 1133/1 1110/1 1391/1 1019/1 1 1933/1 0310/1 1011/1 9ناحیة 

 1131/1 1119/1 1193/1 1091/1 0310/1 1131/1 1113/1 1101/1 3ناحیة 

 1013/1 1113/1 1103/1 1111/1 0 1133/1 1191/1 1111/1 1ناحیة 

 1131/1 1113/1 1001/1 1001/1 1111/1 1111/1 1010/1 1191/1 0ناحیة 

 1110/1 1131/1 1110/1 1191/1 1 1010/1 1133/1 0130/1 3ناحیة 

 1130/1 1110/1 1133/1 1990/1 1 1011/1 1 1113/1 1ناحیة 

 

وزنی آمده  ۀاساس تکنیک مجموع ساد رتبة برخورداری خدمات در نواحی شهر گرگان بر 01 در خاتمه در جدول

گیری  که در تکنیک تصمیمقرار دارد در رتبة اول  1110/1ة با ضریب توسع 3ناحیة  ،آمده دست هاست. طبق نتایج ب

 ووازپاس و کوپراس هم این نتیجه آمده است که دلیل وجود خدمات و امکانات بسیار زیاد در این منطقه است  ۀچندمعیار

ناحیة  .های شهری علی الخصوص استانداری است ادارات و سازمان همةکه متشکل از است گواه این مدعا سایت اداری 

ة با ضریب توسع 3در رتبة سوم، ناحیة  9111/1ة با ضریب توسع 0در رتبة دوم، ناحیة  9110/1ة با ضریب توسع 9

در رتبة ششم،  9110/1ة با ضریب توسع 1در رتبة پنجم، ناحیة  1133/1ة با ضریب توسع 1در رتبة چهارم، ناحیة  1131/1

 در رتبة هشتم قرار دارد. 1303/1 ةتوسع با ضریب 0و ناحیة  ،در رتبة هفتم 1113/1ة با ضریب توسع 1ناحیة 

هابندینهاییگزینهرتبه.01جدول

 رتبه wsa مقدارمجموعسادهوزنی نواحی

 0 1110/1 3ناحیة 

 1 9110/1 9ناحیة 

 9 9111/1 0ناحیة 

 3 1131/1 3ناحیة 

 1 1133/1 1ناحیة 

 0 0111/1 1ناحیة 

 3 1113/1 1ناحیة 

 1 1303/1 0ناحیة 
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مدلتلفیقیکاندرست

دست آورده  ههای متفاوتی را ب های مختلفی که در باال ذکر شد، نواحی شهری گرگان رتبه تکنیکممکن است با توجه به 

توان از  های گوناگون می بندی آمده و برای اجماع در رتبه دست های به ها و تعارض باشند. در این صورت برای رفع تفاوت

اگر یک  ،را درنظر بگیرید Bو  A ةاگر دو گزینروش کاندرست استفاده کرد. این مدل یک روش تلفیقی است که در آن 

اولویتی تلفیقی  ةدر اینجا ضد متقارن رابط .>sB<A,sنویسیم  در آن صورت می ،دیگر پیروز شود ةگزینه در مقابل گزین

نام دیگر  .Ak=Aiخواهیم داشت  ،مساوی کسب کنند یآرا Akو  Ai ةدر روش کاندرست اگر دو گزین .کاندرست است

واحد از  ةبرای رسیدن به یک نتیج(. 003: 0939فر و همکاران،  )نظم رست روش حداکثر رای ساده استروش کاند

مدل کاندرست یک ماتریس  دادن از مدل کاندرست استفاده شد. برای انجام WASPAS ،COPRAS، WSAهای  مدل

شود. پس از آن باید به صورت زوجی  یها وارد م شود که در آن ماتریس نواحی شهر گرگان در سطرها و ستون تشکیل می

های مختلف  که آن نواحی در مدلاست هایی  ها و باخت این مناطق با هم مقایسه شوند. این مقایسات بر اساس تعداد برد

نتایج  (.013: 0931 پور و همکاران،و باخت است)امان ،دهی بر اساس قانون برد، مساوی اند. در اینجا نمره دست آورده به

 آمده است. 01و  00های  دولدر ج

هاینواحیدرمدلکاندرستبردهاوباختة.ماتریسمقایس00جدول

 جمع 8ناحیة 4ناحیة 6ناحیة 3ناحیة 0ناحیة 5ناحیة 2ناحیة 0ناحیة 

 -3 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 - 0ناحیة 

 -9 -0 -0 -0 0 -0 -0 - 0 1ناحیة 

 1 0 0 0 0 -0 - 0 0 9ناحیة 

 3 0 0 0 0 - 0 0 0 3ناحیة 

 -1 -0 -0 -0 - -0 -0 -0 0 1ناحیة 

 9 0 0 - 0 -0 -0 0 0 0ناحیة 

 -0 0 - -0 0 -0 -0 0 0 3ناحیة 

 -0 - -0 -0 0 -0 -0 0 0 1ناحیة 
 

بندینهاییدرمدلکاندرستامتیازاتورتبه.02جدول


امتیازاتروش

کاندرست

رتبةنهاییدر

 کاندرست
 میزانبرخورداری رتبه مناطق

 0 3ناحیة  3 -3 0ناحیة 

 1 9ناحیة  1 -9 1ناحیة  برخوردار

 9 0ناحیة  1 1 9ناحیة 

 3 3ناحیة  0 3 3ناحیة 
 برخوردار نیمه

 3 1ناحیة  0 -1 1ناحیة 

 1 1ناحیة  9 9 0ناحیة 

 0 1ناحیة  3 -0 3ناحیة  محروم

 3 0ناحیة  3 -0 1ناحیة 

 

بندی مدل تلفیقی کاندرست بیانگر این است که در این مدل از لحاظ برخورداری از خدمت  نهایی حاصل از رتبهنتایج 

بندی  اند. رده آخرین رتبه را کسب کرده 0اولین رتبه و ناحیة  3شهر گرگان، ناحیة  ةو رفاه شهری در بین نواحی هشتگان

عنوان نواحی برخوردار،  به 0و ، 9 ،3نواحی از لحاظ برخورداری از خدمات و امکانات شهری به این شرح است: نواحی 

عنوان نواحی محروم از خدمات رفاه شهری در مدل  به 0و  ،1، 1و نواحی  ،برخوردار عنوان نواحی نیمه به 1 و 3نواحی 
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اهمیت است، با توجه به  زاند. در رابطه با نتایج نهایی و خروجی مدل کاندرست ذکر مطالبی حائ بندی شده رتبه کاندرست

کوبی(  )شالی ا و دلنشین( و محور شریان ولیعصرب)مناظر زی جمعیت ثروتمند و متمول شهر در قسمت جنوبی بیشتراینکه 

های رفاه و خدمات شهری  دارای شرایط نامناسب از لحاظ شاخصسفانه أ، متاند درآمد ساکنو نهارخوران و محالت پرُ

های این شرایط  علت . عوامل وکند  یید میأگیری را ت های تصمیم است که مطالعات میدانی نگارندگان صحت نتایج مدل

)ذکر  دانستآور زمین  ( به دلیل گرانی و قیمت سرسام1 و 0) توان در سرانة کم پارک و فضای سبز در این نواحی را می

حساب  شهر و سرانة کاربری فضای سبز این ناحیه به وست که پارک جنگلی النگدره و نهارخوران جزا این مطلب ضروری

(. بیشترین سرانة آموزش در نواحی مرکز و شمال شهر قرار گرفته است که دلیل این امر وجود مدارس و اند نیامده

تمرکز ادارات بیشتر در نواحی غربی )سایت اداری( شهر است. مراکز ها در سطح مرکز و جنوب شهر است.  دبیرستان

)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و دانشگاه گلستان( در مرکز شهر خیابان شهید بهشتی  ها آموزش عالی و دانشگاه

کنار سایت اداری و پردیس در غرب شهر گرگان جنب میدان بسیج قرار گرفته. دانشگاه علوم پزشکی در غرب شهر و در 

  نشانی آهن در قسمت شمالی شهر است. مراکز آتش فنی شهید چمران در خیابان راه ۀاست. دانشگاه فرهنگیان و دانشکد

)س( در خیابان  حضرت زینب ةپست جنب خوابگاه دختران ۀو غرب شهر پراکنده است. ادار ،های شمالی، شرقی در قسمت

های مرکز و بافت قدیم شهر  دیدنی و بافت باارزش میراث فرهنگی بیشتر در قسمتشهید بهشتی قرار گرفته است. مراکز 

آهن( در جنوب شهر و اطراف میدان ترمینال  و راه ،بوس رانی، مینی اتوبوس ة)پایان ها قرار دارند. نقاط حمل و نقل و پایانه

)بیمارستان دزیانی در شرق شهر  ها و مراکز درمانی قال قرار گرفته است(. بیمارستان گرگان به آق ۀ)فرودگاه در جاد است

بیمارستان حکیم جرجانی در غرب شهر در ؛ آذر در خیابان پنج آذر و در مرکز شهر 1بیمارستان ؛ در خیابان شهید بهشتی

زمین، انتخاب  ۀثل کمبود و نبود زمین، گرانی بیش از اندازتوان دالیلی م می ،اند. درمجموع کنار میدان بسیج( قرار گرفته

عواملی اصلی نبود خدمات و  و هوای مناسب را از ،ی، آرامشیاین نواحی برای کاربری مسکونی به دالیل زیبا

 به طوری که این نواحی به صورت مناطق خوابگاهی است. ؛های رفاه شهری در این نواحی ذکر کرد شاخص

گیرینتیجه
ها و استنتاج درست نتایج کمک فراوانی  حل تواند در انتخاب بهترین راه گیری چندمعیاره می های تصمیم فاده از روشاست

توانند کمک مؤثری  هاست که می های این روش ها از مزیت بندی نهایی گزینه پذیری محاسبات و امکان رتبه . انعطافکند

های فضایی  ای کنند. در این مقاله تفاوت یزی شهری و منطقهر های مربوط به مسائل شهری و برنامه در بررسی

، WASPASگیری  های رفاه شهری در نواحی شهر گرگان با استفاده از سه تکنیک تصمیم برخورداری از شاخص

COPRAS،  وWSA  و میزان برخورداری هر یک از نواحی هشتگانه در این سه مدل  شدبررسی و تجزیه و تحلیل

نام ه بندی از این سه مدل از یک مدل تلفیقی ب یکسان از رتبه ةیابی به یک نتیج ر آخر برای دستدست آمد و د به

دست آمد. نتایج پژوهش نشان  در سطوح برخورداری به یواحد ةد و از طریق این مدل تلفیقی نتیجشکاندرست استفاده 

های خدمات شهری به  رخورداری از شاخصاز لحاظ میزان ب WASPAS بندی نواحی با استفاده از تکنیک دهد سطح می

 ةدوم، ناحی ةدر مرتب 3111/1 با ضریب اولویت 1 ةنخست، ناحی ةدر رتب 3130/1با ضریب اولویت  3 ةاین شرح است: ناحی

 با ضریب اولویت 9 ةچهارم، ناحی ةدر مرتب 1310/1 با ضریب اولویت 3 ةسوم، ناحی ةدر مرتب 9111/1 با ضریب اولویت 0

 ةدر مرتب 0031/1 با ضریب اولویت 1 ةششم، ناحی ةدر مرتب 0303/1با ضریب اولویت  1 ةپنجم، ناحی ةدر مرتب 1131/1

شهر گرگان شناخته شده است  ةترین ناحی و محرومقرار دارد هشتم  ةدر مرتب 1030/1 با ضریب اولویت 0 ةو ناحی ،هفتم

بندی  از خدمات و امکانات رفاه شهری است. نتایج در سطحکه بیانگر وضعیت نامناسب شهر گرگان از لحاظ برخورداری 
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در  1111/1ة با ضریب توسع 0 ةاول، ناحی ةدر رتب 0ة با میزان ضریب توسع 3 ةگونه است: ناحی به این COPRASبا مدل 

با  9 ةچهارم، ناحی ةدر رتب 1301/1ة با ضریب توسع 1 ةسوم، ناحی ةدر رتب 3319/1ة با ضریب توسع 1 ةدوم، ناحی ةرتب

 3130/1ة با ضریب توسع 0 ةششم، ناحی ةدر رتب 1109/1ة با ضریب توسع 3 ةپنجم، ناحی ةدر رتب 1301/1ة ضریب توسع

 3 ةدهد که ناحی نشان می WSAهشتم قرار دارد. نتایج تکنیک  ةدر رتب 0391/1ة با ضریب توسع 1 ةو ناحی ،هفتم ةدر رتب

 9111/1ة با ضریب توسع 0دوم، ناحیة  ةدر رتب 9110/1ة با ضریب توسع 9 ةاول، ناحی ةبدر رت 1110/1ة با ضریب توسع

 1در رتبة پنجم، ناحیة  1133/1ة با ضریب توسع 1در رتبة چهارم، ناحیة  1131/1ة با ضریب توسع 3در رتبة سوم، ناحیة 

توسعة  با ضریب 0و ناحیة  ،رتبة هفتمدر  1113/1ة با ضریب توسع 1در رتبة ششم، ناحیة  9110/1ة با ضریب توسع

های مختلفی که در باال ذکر شد، ممکن است نواحی شهری گرگان  در رتبة هشتم قرار دارد. با توجه به تکنیک 1303/1

آمده و برای اجماع در  دست های به ها و تعارض برای رفع تفاوت ،دست آورده باشند. در این صورت ههای متفاوتی ب رتبه

بندی نواحی از لحاظ برخورداری از خدمات و امکانات  توان از روش کاندرست استفاده کرد. رده های گوناگون می بندی رتبه

و  ،برخوردار عنوان نواحی نیمه به 1و  3عنوان نواحی برخوردار، نواحی  به 0و  ،9، 3رفاه شهری به این شرح است: نواحی 

دهد  اند. نتایج نشان می بندی شده رفاه شهری در مدل کاندرست سطح عنوان نواحی محروم از خدمات به 0و  1، 1نواحی 

 بین نواحی شهر گرگان از لحاظ برخورداری از خدمات رفاه شهری تفاوت و نابرابری زیادی وجود دارد.

تأثیر قرار  تحتمهمی است که ابعاد گوناگون شهر را  ةمسئلمکانی به خدمات رفاه شهری  -موضوع توزیع فضایی

 ،که نقش مهمی در عدالت فضایی جامعه دارند ،ها کاربری گونه  نیادسترسی به  برایشده  د. منابع گوناگون صرفده می

ی بسیاری به دنبال خواهد ها نهیهز ،در سطح شهر وجود نداشته باشد ها آنتوزیع و پراکنش مناسبی از  که یدرصورت

که با توجه به ابعاد و اهمیت موضوع تحقیقات زیادی در این باره نوشته شده است؛ از جمله احدپور و همکاران  ـ داشت

فاقد توزیع  اند که توزیع جمعیت و خدمات در نواحی شهر زنجان ( در تحقیق خود در زنجان به این نتیجه رسیده0931)

کاهش  بندی نامناسب به توزیع غیرمنطقی و محدودهن دلیل به همی. ه استدشو پراکنش مناسبی مشاهده ن مناسب بوده

 ،(0930اسکندری نوده و همکاران )تحقیق بر اساس نتایج . شود منجر می و عدالت اجتماعی سطح دسترسی مطلوب

توجه به با  ها آنو سطح دسترسی  ،اهماهنگ با جمعیت، نامتعادل در توزیعنتوزیع مراکز رفاهی در بین نواحی شهر انزلی 

عدالت فضایی  ،(0931پور و همکاران ) نتایج تحقیق داداشبر اساس  ،وضع موجود جمعیت نامناسب است. همچنین

 نیتر مهمعنوان  ویژه در رابطه با جمعیت به نظمی در پراکنش مراکز به خدمات شهری در شهر یاسوج بیانگر نوعی بی

 ی به شهرها است.رسان خدماتدر  مؤثرعامل 

 ،خدمات رفاه شهری در نواحی شهر گرگان ةیابی به توزیع عادالن دست برایهای تحقیق،  با توجه به یافته

ن در تهیه و اجرای امشارکت ساکن دریزی شهری بای و برنامه ،: مسئوالن، مدیرانشود ی به شرح ذیل ارائه میهایپیشنهاد

سازی  جه و درآمد در مناطق و محالت و همچنین آگاهبود ةشهری، وضع قوانین برای توزیع عادالن ةهای توسع طرح

اختصاص خدمات و امکانات  ؛کاری خود قرار دهند  های فضایی را در اولویت گیری اقشار در فرایند تصمیم ةاجتماعی هم

و رفع کاهش  برای 1و  0ویژه در نواحی  ارتقای رفاه و کیفیت زندگی به برایبرخوردار و محروم  رفاه شهری به نواحی کم

 ،های رفاه ناشی از آن کمک نماید های فضایی و نیز نابرابری گزینی فضاهایی که به رفع نابرابری مکان ؛نابرابری فضایی

  های خدماتی در اراضی بایر در داخل نواحی شهری گرگان. مانند ساخت کاربری
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