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  هاي شهري با رويكرد عدالت فضايي بررسي و ارزيابي خدمات و زيرساخت

  مورد مطالعه: نواحي شهر ايالم

 سارا سوخته زاري

  اسالمي، تهران شمالدانشگاه آزاد دكتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري، انشجوي د

   1398/12/10:پذيرش تاريخ 1398/12/02                                                     :ريافتد تاريخ

  چكيده

شود كه هماهنگي و سازمان فضايي متعادل در شهرها، نوعي از پايداري شهري است و اين پايداري زماني ايجاد مي

ترين عاملي كه بر توزيع فضايي ه وجود آيد. مهمسازگاري منطقي بين پراكنش جمعيت و توزيع خدمات در شهرها ب

باشد.هدف اين پژوهش بررسي توزيع فضايي جمعيت در مناطق شهري مؤثر است، توزيع خدمات در شهرها مي

تحليلي  -باشد. روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفيهاي شهري در نواحي شهر ايالم ميخدمات و زيرساخت

اي استخراج گرديده و جهت ارزيابي نواحي هاي مورد نياز به روش كتابخانهربردي است. دادهو رويكرد حاكم بر آن كا

ها با استفاده دهي دادهمعيار استفاده گرديده است. وزن 10هاي خدمات از شهري ايالم از لحاظ برخورداري از شاخص

و   )TOPSISگيري چند معياره تاپسيس (يمهاي تصمها با استفاده از تكنيكاز تكنيك آنتروپي شانون و تحليل داده

ها از صورت پذيرفته و به منظور ترسيم نقشهSPSS و  Excel) با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده SAWساو(

هاي توسعه خدمات در سطح نواحي شهر ايالم به استفاده گرديده است. پراكنش شاخص Arc GISنرم افزار 

هاي توسعه خدمات برقرار نيست. نتايج تكنيك ميانگين منطقي بين پراكنش شاخص ايصورت ناموزون است و رابطه

در وضعيت برخوردار، نواحي  5و  2،12،13در وضعيت كامال برخوردار، نواحي، 11و  14دهد كه نواحي نشان مي

واحي ديگر از لحاظ هاي آخر را در بين نرتبه 10و  9، 4، 8برخوردار و در نهايت نواحيدر وضعيت نيمه 7و  6، 3،1

برخوردار قرار هاي خدمات و امكانات شهري را به خود اختصاص داده و در وضعيت كمبرخورداري از شاخص

الخصوص برنامه هاي شهري  و آتي عليدارند. نتايج پژوهش حاضر لزوم رويكرد عدالت فضايي را در عرصه برنامه

ها را در سطح نواحي شهر ايالم تر اين خدمات و شاخصبهينهاجرايي شهر ايالم جهت استقرار فضايي  –راهبردي 

  سازد.  آشكار مي

  

  گيري چند معياره ، نواحي شهر ايالمخدمات شهري، عدالت فضايي، تكنيك تصميم واژگان كليدي:

  



  7، پياپي3رهشما، 2، دوره1398زمستان جغرافيا و روابط انساني،                      

489 

 

  مقدمه و بيان مسئله

هيچ يك از شهرهاي  اي جديد دروجود نابرابري و عدم تعادل فضايي در ساكنان نواحي مختلف يك شهر، پديده

هاي اجتماعي، اقتصادي و نابرابري و عدم جهان نيست. در كشورهاي در حال توسعه به جهت فاحش بودن تفاوت

در حقيقت سازمان  ).37: 1378تعادل در خدمات شهري، تفاوت فضايي شهرها تشديد شده است(عبدي دانشپور،

شود كه هماهنگي و سازگاري اين پايداري زماني ايجاد مي فضايي متعادل در شهرها، نوعي از پايداري شهري است و

ترين عاملي كه بر توزيع فضايي جمعيت در منطقي بين پراكنش جمعيت و توزيع خدمات در شهرها به وجود آيد. مهم

از نظر جغرافيايي عدالت  ).158: 1384باشد (شاه حسيني،مناطق شهري مؤثر است، توزيع خدمات در شهرها مي

ي شهر مترادف با توزيع فضايي عادالنه امكانات و منابع بين مناطق مختلف شهري و دستيابي برابر شهروندان به اجتماع

هاي اجتماعي و مشكالت پيچيده فضايي خواهدانجاميد ها به بحرانباشد زيرا عدم توزيع عادالنه آنها ميآن

 ).54:1398محمدي،سب خدمات عمومي است (پورريزي شهري تأمين منايكي از اهداف برنامه ).6: 1385(شريفي،

ميزان تقاضا جهت سكونت در مناطقي كه از خدمات عمومي مناسب تري برخوردارند نسبت به مناطقي كه از اين 

اش در فضا، عامل عمده هاي عمدهارزش اضافي زمين با نابرابري ).70:1381مزيت محرومند بيشتر است (رضويان،

 از عدالت موضوع ).7: 1398باشد (زياري، ) و تغيير فضاهاي شهري مي2: 1398دي، جدايي اجتماعي (پورمحم

ميان اقسام عدالت، بحث  ). در15؛ 1388 است(يعقوبي، بوده دانشمندان موردتوجه و داردامنه مباحث از ديرباز

ي هايعدالتيبمفاهيم مرتبطي چون عدالت سرزميني، عدالت محيطي،  از متأثرسال قبل  چند تا فضايي عدالت

). عدالت فضايي، توزيع عادالنه و دموكراتيك منافع و Soja,2008:15اي بود(ي منطقههايعدالتيبشهرنشيني و كاهش 

 هايبحران اصلي ). عواملBromberg et al,2007:3هاي مختلف است(هاي اجتماعي در فضا با مقياسمسئوليت

كه توسعه درحالها در كشورهاي زيرا نابرابري دارد؛ عدالت فقدان و اجتماعي هاينابرابري در ريشه بشري جوامع

)  طيف وسيعي از شرايط ناهمگون زندگي را به وجود Lees,2010:1اي فراگير و در حال گسترش است (پديده

ي و هاي گسترده اجتماعي، اقتصادي كه توسعه نابرابر و وجود نابرابرياگونهبه). Vlahov et al,2005:956آورده (

-بخش نيترمهم از ). يكي2: 1395فر و همكاران، هاي غالب در اين كشورها است (نظمويژگي ازها فرهنگي در آن

 از متشكل شهر يك فضايي ساختار زيرا؛ )28:ص.1389موسوي، و است (ضرابي شهري نواحي در نابرابري اين هاي

 ). 90: ص.1380وارد، و هستند(ساوج متقابل دركنش يكديگر با كه است عناصري و اجزاء
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هاي جامعه و تفصيلي بر شهرهاي ما حاكم است؛ هاي توسعه شهري در قالب طرحانجام طرح جهيدرنتوضعيتي كه 

). افزايش 23:ص. 1383هاي گوناگون شهري است (مرصوصي،بيانگر وجود نوعي عدم تعادل بين نواحي و بخش

و فضاهايي  انات و خدمات زيرساختي در نواحي شهر منجر شدهمهاجرت به شهر ايالم به عدم تعادل در توزيع امك

آورده است؛ كه اين امر موجب ناپايداري و نابرابري در شرايط سكونت و دسترسي به را به وجود  متضاد با عدالت

 نيترمهمدار و نيز ميزان اين معضالت بنابراين شناسايي نواحي مسئله؛ هاي فيزيكي و اجتماعي شده استزيرساخت

بر اين اساس هدف اصلي  مكاني و در نهايت ساماندهي شهر ايالم است.-كاهش نابرابري و شكاف فضايي راه درگام 

  اين پژوهش بررسي و تحليل فضايي خدمات و امكانات در نواحي شهر ايالم با رويكرد عدالت فضايي است. 

  مباني نظري

در ارتباط بين فضا، توسعه، قدرت و  دنظريتجدش براي آغاز پديداري ادبيات عدالت در شهر و تال 1970ي دهه

). هاروي پيشگام تفكر عدالت سرزميني، تحقيق بر روي ظهور Yeftchel,2001:121ي بوده است(زيربرنامه

ترين معناي ابعاد و بلكه اصلي نيترمهم). برابري را از Prang,2009:21عدالت اجتماعي در فضا را پيگيري كرد(

طور مساوي ). عدالت روشي است كه از طريق آن، هر نوع سود و زيان بين افراد به171: 1383د (كيخا، ندانيمعدالت 

توان از اساس نگرش عدالت فضايي، عدالت بعد فضايي دارد و بنابراين مي ) برLynch,2002:25توزيع ميشود(

). عدالت فضايي Young,2001:1عدالتي در فضاي شهري استفاده كرد(منظور تشخيص بي يك نگرش فضايي به

ي تعريف رسانخدماتي ساكنين و استانداردهاي هاتياولونيازها، ساليق،  بر اساسرا توزيع يكسان خدمات 

). جامعه زماني پايدار خواهد بود كه نيازهاي اساسي تمام شهروندان آن برآورده شود Liao,2009:3(اندكرده

شود، چگونگي ها تأكيد مين دو محور برجسته در عدالت فضايي كه بر آنبي). دراين177، 1388(كوينجي و همكاران، 

هاي اجتماعي و  ها (دسترسي به زيرساختوضعيت زندگي (هم محيط اجتماعي و هم محيط فيزيكي) و توزيع فرصت

تسهيالت  يابي خدمات وريزان بايد در پي حل اين مسئله باشند كه در الگوي مكانفيزيكي) است. بنابراين برنامه

هايي بيشتر محروم ها، چه ميزان نابرابري به وجود آمده و چه گروهايجادشده و نحوه توزيع آن

دهد و معيار ها را در اختيار ساكنان قرار مي). بنابراين شهر مكاني است كه فرصتHewko,2001:5اند(شده

ع مناسب عملكردها، خدمات و دسترسي ها و توزيتواند با تضمين مساوي بودن اين فرصتعدالت فضايي نيز مي

داشته  كنندهنييتعي و فعاليتي، تبعيض و تفاوت گذاري بين ساكنان يك شهر، نقشي دهخدماتمناسب به مراكز 

برخي عدالت فضايي را فقط دسترسي به تسهيالت عمومي اساسي تعريف  ارتباطنيدرا). Dufaux,2008:2باشد(

ميزان فاصله از خدمات بوده است. محققان معتقدند كه براي تحليل عدالت  هماند و معيار سنجش عدالت كرده

 –هاي مختلف اقتصاديي توزيع مكاني تسهيالت و خدمات عمومي با توزيع مكاني گروهفضايي، بايد بر مقايسه

  ).  Talen,1998:598اجتماعي تأكيد بيشتري صورت پذيرد(

 بدون توسعة كه چرا.  است ريزيبرنامه نيازمند كشور در توسعه به بيدستيا كه است بديهي و روشن امروزه مسئله اين

 در و ايمنطقه تعادلعدم تشديد همچنين و اكولوژيكي و اجتماعي اقتصادي، هايبخش نامتوازن توسعة به منجر برنامه

 ريزيبرنامه اصول و آمايشي ضوابط به توجه بدون فعاليتي اگر. شودمي وحدت ملي تضعيف و پذيريآسيب نتيجه

 يا محيط يك در پايدار توسعة).122: 1389 همكاران، و حاجت قادري( بود خواهد شكست به محكوم بگيرد شكل
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 درخور و كشور يا محيط آن به متعلق مالي منابع و تكنولوژي انساني، نيروي اكولوژيكي، توان گرفتن نظر در با كشور

 بود خواهد پايدار) پارامتر چهار هماهنگي با( شده ياد محيط در تنها ياتوسعه چنان انجام و يابد تحقق تواندمي آن

  ).  18: 1390 مخدوم،(

كشور  ياهيو حاش يتوسعة مناطق مرزعدم نيو همچن هيو سرما التيامكانات، تسه عيتوازن و تعادل در توزعدم    

 توزيع).  27: 1389و همكاران،  انيتوسعه شده است (هاكوپ يگسترده به سمت محورها يهاباعث بروز مهاجرت

 و كم وزن و مناطق بعضي در خدمات و جمعيت سنگين تمركزهاي ناپذيراجتناب نتيجة خود امكانات نيز، نابرابر

 است گرديده شديد جمعيتي حركات بروز باعث كه است ديگر مناطق در اقدامات و هافعاليت جمعيت، ناموزون

والً در رويكرد جديد توسعه، توسعة پايدار به عنوان راهبرد جهاني قرن بيست اص ).191: 1393 همكاران، و موسوي(

و يكم مورد پذيرش قرار گرفته است كه اهداف آن عبارتند از: تأمين نيازهاي اساسي، بهبود استانداردهاي زندگي براي 

اي و جهاني) بايد نطقهها كه در همة سطوح سازمان فضايي (محلي، ملي، مهمه، حفاظت و مديريت بهتر اكوسيستم

  ).72: 1383اجرا شود (شايان، 

  
  ).77: 1395پور و همكاران،. چارچوب عدالت فضايي، منبع(دادش1شكل

  

توان به مواردي به اين شرح پرداخت: در رابطه با عنوان پژوهش و بحث خدمات شهري با رويكرد عدالت فضايي مي

: ي(پژوهش مورد ييعدالت فضا كرديبا رو يشهر يفضا شيپا) در پژوهشي با عنوان 1398خاكپور و همكاران(

اند. در هاي مختلف قرار گرفتههاي مناطق در رتبهها و تكنيكتوجه به خروجي مدلبا  .گانه كالنشهر مشهد) 13مناطق 

قه ده با ) و منط10)، نه با امتياز (12نهايت با توجه به تكنيك ادغام كاندرست مشخص شد كه مناطق هفت با امتياز (

در ناپايدارترين  3، 2، 1، 5، 4، 6، 8در وضعيت متوسط و مناطق  2، 11، 13) در پايدارترين شرايط و مناطق 8امتياز (

هاي به كار گرفته ي قابل توجه اينكه در تمامي مدلشرايط از لحاظ شاخص هاي خدمات شهري قرار گرفته اند، نكته
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.ستاوند و اندترين رتبه قرار گرفتهدر بدترين و پايين 5ه و منطقه در بهترين و باالترين رتب 7شده منطقه 

) در مقاله با عنوان واكاوي فضايي مناطق شهري شيراز از منظر عدالت اجتماعي با تاكيد بر خدمات 1398همكاران(

نيمه برخوردار،  در رده 7و  3،6در رتبه اول برخورداري، مناطق  4و  1،2دهد كه مناطقعمومي. نتايج پژوهش نشان مي

) در 1396اند.امانپور و همكاران(در رده فقدان برخورداري قرار گرفته 9و  5برخوردار كم و مناطق  10و  8مناطق 

هاي اند. تجزيه و تحليل دادهاي به توزيع خدمات شهري در كالنشهر اهواز از منظر عدالت فضايي پرداختهمقاله

 7و  6نيمه برخوردار و مناطق  8و  1به عنوان برخوردارترين مناطق، مناطق  2و  4،3دهد كه مناطق پزوهش نشان مي

ترين برخورداري را از خدمات شهر دارند. ارتباط بين جمعيت و برخورداري از خدمات شهري با ضريب پايين

مات ) به دست آمده گوياي اين واقعيت است كه ارتباط ضعيفي بين پراكنش جمعيت و توزيع خد471/0همبستگي(

هاي انجام شده در ارتباط با اين موضوع به توزيع نامناسب و ناعادالنه توان بيان نمود كه اكثر پزوهشوجود دارد.مي

خدمات و امكانات عمومي شهري و توجه نكردن به پخشايش جمعيت در سطح شهر تاكيد شده است.با توجه به 

هاي مختلف بندي روشنواحي، ميزان تفاوت در نتيجه اولويتها در ارزيابي سطح توسعه اينكه با افزايش تعداد گزينه

بيشتر خواهد شد. از اين رو هنگامي كه مساله مورد نظر با استفاده از چندين روش مورد بررسي قرار گيرند، انجام 

  كند تا بهترين روش را انتخاب نمايند.تحليل تطبيقي به محقق كمك مي

 روش پژوهش

هاي توسعه در نواحي شهر ايالم، مي باشد. روش مورد استفاده در اين پژوهش خصهدف پژوهش حاضر، بررسي شا

هاي ها با استفاده از روشتحليلي و رويكرد حاكم بر آن، كاربردي است. تكنيك گردآوري آمار و داده -توصيفي

هاي دهند. دادهل ميگانه شهر ايالم تشكي 14باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را نواحي اي و ميداني ميكتابخانه

دكتري و ارشد و مقاالت علمي پژوهشي مورد استخراج  مورد نياز از طرح توسعه و عمران، سالنامه آماري، پايان نامه

شاخص كلي استفاده  10هاي توسعه خدمات از شده است. جهت ارزيابي نواحي ايالم از لحاظ برخورداري از شاخص

) پذيرفته و SAWو ساو( )TOPSISفاده از تكنيك آنتروپي شانون و تاپسيس (گرديده است. تحليل داده ها با است

  استفاده گرديده است. مراحل پژوهش به شرح زير مي باشد:  Arc GISبه منظور ترسيم نقشه از 

 ها و معيارهاي پژوهششاخص

ط به در دسترس داشتن هاي مختلف در سطوح متفاوت منوهاي جغرافيايي در زمينهشناخت بهتر و دقيق تر از مكان

ها استفاده مي هاي مورد نظر است. براي نيل به اين مهم، از يك سري شاخصاطالعات كامل و پردازش شده از مكان

). شناخت بهتر و دقيق تر از وضعيت مكان هاي جغرافيايي در زمينه هاي مختلف در سطوح 301: 1388شود(زياري، 

ات كامل و پردازش شده از مكانهاي مورد نظر است(حكمت نيا، موسوي، متفاوت منوط به در دسترس داشتن اطالع

اما پيدا كردن يك مجموعه  ). براي دستيابي به اين اطالعات از يك سري شاخص ها استفاده مي شود.210: 1397

مناسب از شاخص هاي توسعة پايدار براي يك جامعه، يك شهر، يك منطقه و حتي جهان كار آساني نمي باشد و 

يازمند به دانشي از آنچه كه براي زنده ماندن سيستم هاي درگير مهم است، مي باشد. تعيين شاخص ها، مهمترين قدم ن

). 111: 1380در مطالعات توسعة ناحيه اي است و در واقع، بيان آماري پديده هاي موجود در ناحيه است(كالنتري، 

سان هاي عوامل متغير در طول زمان به كار مي شاخص ها ارقامي هستند كه براي اندازه گيري و سنجش نو

  روند.شاخص هاي مورد استفاده در اين پژوهش به شرح ذيل مي باشد:
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  هاي سنجش توسعه نواحيشاخص -1جدول
  هازير شاخص  شاخص  معرف  رديف

1  

x1 
 دبستانسرانه 

مراكز آموزشي و پـيش دبسـتاني دولتـي و غيـر     

  انتفاعي

2  

x2 
  ه هاي دولتي و خصوصيآموزشگا راهنماييسرانه 

3  

x3 
  آموزشگاه هاي دولتي و خصوصي دبيرستانسرانه 

4  

x4 

آموزش عـالي  سرانه 

 و فني و حرفه اي

هاي آموزش عـالي و مراكـز   ها، موسسهدانشگاه

  آموزشگي

5  

x5 

ــامي و ســــرانه  نظــ

 انتظامي

  هاي بسيج، كالنتري، حوزه10پليس + 

6  

x6 
 تجاريسرانه 

هـاي راننـدگي، دفـاتر    همراكز تجاري، آموزشـگا 

پيشخوان دولت، مراكز مخابراتي، دفـاتر ازدواج  

  ها، اتحاديه ها و انجمن هاو طالق، هتل

7  

x7 

مـــذهبي و ســـرانه 

 گردشگري

  مساجد، حسينيه و فاطميه 

8  

x8 

فضـاي سـبز و   سرانه 

 ورزشي

ــتان ــه بوس ــه اي، ناحي ــاي منطق ــي، ه اي و محل

  هابلوارها، پارك

9  

x9 

و  درمـــانيســـرانه 

 بهداشتي

آزمايشگاه، بيمارسـتان، درمانگـاه، مراكـز تـوان     

  هابخشي، مجتمع هاي پزشكي، كلنيك

10  

x10 

ــرانه  ــدي سـ -توليـ

 صنعتي و تاسيسات

نشاني، پست، عرضه سوخت، مراكز امـداد  آتش

  و نجات، اورژانس
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  محدوده مورد مطالعه

كشور ايران واقع شده است. شهر ايالم در هاي زاگرس و غرب شهر ايالم در استان ايالم در لبه غربي كوه

باشد. جنوب با خوزستان، در شرق با لرستان، در شمال با خوزستان و در غرب با كشور عراق، همسايه مي

درصد از كل مساحت كشور ايران را دراست.   1,4باشد و كيلومتر مربع مي 19086مساحت استان ايالم 

منطقه  4باشد، شهر ايالم داراي مي 213575داراي جمعيتي بالغ بر براساس نتايج به دست آمده شهر ايالم 

) موقعيت و جايگاه شهر ايالم در استان ايالم و شهرستان ايالم نشان داده 2در شكل (باشد .ناحيه مي 14شهري و 

  شده است.

  گانه 14مساحت، جمعيت، تعداد خانوار و تراكم جمعيت شهر ايالم به تفكيك نواحي  -2جدول

تراكم ناخالص نفر در   تعداد خانوار  تعداد جمعيت  مساحت(هكتار)  احينو

  هكتار

1  9/92  14348  2280  9/131  

2  92/93  13929  2291  4/132  

3  99/129  16855  2818  7/129  

4  37/100  13500  1934  6/111  

5  46/144  20708  3192  5/132  

6  7/124  19443  3007  9/139  

7  49/88  9270  1927  8/104  

8  77/123  17883  3251  7/133  

9  34/111  2497  537  6/20  

10  82/147  2650  530  8/16  

11  32/96  11178  2236  1/116  

12  19/224  11832  2415  8/52  

13  65/199  9272  1994  4/46  

14  16/220  2282  1644  1/52  

  134، 1395ماخذ: ملكي و همكاران،
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  1392سي استان ايالم. منبع: ملكي و همكاران،. موقعيت شهر ايالم در نظام تقسيمات سيا2شكل 

  تجزيه و تحليل

  TOPSISبندي با تكنيك سطح

، پيشنهاد شده 1981گيري چند معياره است كه توسط هوانگ و يون در سال هاي تصميماين تكنيك از روش

ال حل ايدهاصله از راه) و دورترين فPISال مثبت(حل ايدهترين فاصله از راهاست.مفهوم اين مدل، انتخاب كوتاه

گيري متعدد روبروست. براي استفاده و به كارگيري ) به منظور حل مسائلي است كه با ضوابط تصميمNISمنفي(

مقياس گيري است. مرحله دوم: بيتكنيك مذكور اجراي مراحل زير ضرورت دارد. مرحله اول: تشكيل ماتريس تصميم

هايي يكسان گيري، به صورت شاخصهاي ماتريس تصميمر رفته در ستونسازي؛ براي اينكه كليه متغيرهاي به كا

  ) استفاده شده. 1مقياس سازي نورم( رابطه باشند، به طوريكه به راحتي بتوان آنها را با هم مقايسه كرد از بي

  

  

  

ي مشابه است. برا SAWو TOPSISها در دو تكنيك ها؛ محاسبه وزن شاخصمرحله سوم، تعيين وزن شاخص

ها روش آنتروپي شانون به كار گرفته شده است. آنتروپي در نظريه اطالعات، تعيين وزن و اهميت هر يك از شاخص

). اجراي آنتروپي 41: 1388شود(محبوب و قشقايي،مشخص مي Piيك معيار عدم اطمينان است كه با توزيع احتمال

  ست:شانون شانون مستلزم طي كردن چهار مرحله فرعي به شرح ذيل ا

ij

ij m
2

ij
i 1

r
n

r
=

=
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  )، محاسبه شده است.2با استفاده از رابطه ( Pij. در مرحله اول، 1

  )2رابطه(

  

  ) محاسبه شده است:.3(مقدار اطمينان) با استفاده از رابطه(Ej. مرحله دوم: مقدار آنتروپي

  )3رابطه(                          

  ها)است.ها(شهرستانعداد گزينهت m)،4) محاسبه شده است. در رابطه(4با رابطه( k–) 3در رابطه(

  )4رابطه(                                                                                   

  )محاسبه شده:  5(مقدار عدم اطمينان) با استفاده از رابطه(Dj. مرحله سوم: مقدار 3

  )5رابطه(   

  

  ) بدست آمده است.                             6بطه (( مقدار اوزان) با استفاده از را Wj.  مقدار4

  )6رابطه( 

  

  ).16: 1391با محاسبه مقادير آنتروپي شانون (مومني، 

  
مرحله چهارم، به دست آوردن ماتريس بي مقياس موزون.  براي اين منظور ماتريس بـي مقيـاس شـده را در مـاتريس     

شـود(مومني،  ها و ديگر عناصـر آن صـفر اسـت ضـرب مـي     ) كه عناصر قطر اصلي آن اوزان شاخصWn*nمربعي(

1391 :27.(  

  مرحله پنجم: تعيين راه حل ايدئال و ايدئال حداقل: مرحله پنجم، خود شامل دو مرحله زير است:

  دهند.) نشان ميA. مرحله اول: تعيين آلترناتيو ايدئال يا مثبت(باالترين عملكرد هر شاخص) كه آن را با (+1

  دهند.) نشان ميA-. مرحله دوم: نعيين آلترناتيو حداقل يا منفي(پايين ترين عملكرد هر شاخص) كه آن را با (2

  

  

  

  

  

) و 7) بـا اسـتفاده از روابـط(   -di)، و آلترناتيو حداقل(+diاي براي آلترناتيو ايده آل(مرحله ششم: تعيين معيار فاصله

)8.(  

  )7رابطه(

  )8رابطه(
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 -di تقسيم بر مجموع فاصله آلترناتيو حـداقل  -diتعيين ضريبي كه برابر است با فاصله آلترناتيو حداقل مرحله پاياني،

 Ciها بر اساس ميـزان شود. شايان ذكر است، رتبه بندي آلترناتيونشان دادهمي Ciكه با  +diو فاصله آلترناتيو ايدئال

نيـز   Ci=0نشان دهنده باالترين رتبـه و   Ci=1برايناست كه رقم به دست آمده بين صفر و يك در نوسان است. بنا

  ).Shen&huang  ،2011 ،356نشان دهنده كمترين رتبه است(

  )9رابطه(

  

  

  گانه شهر ايالم بر اساس روش تاپسيس 14نتايج ميزان برخورداري نواحي  -3جدول

  وضعيت برخورداري  رتبه برخورداري ضريب تاپسيس  نواحي

  داركامال برخور 1 1 14ناحيه 

 2  577/0 11ناحيه 

  برخوردار 3 295/0 13ناحيه 

 4 292/0 5ناحيه 

 5 255/0 2ناحيه 

  نيمه برخوردار 6 235/0 3ناحيه 

 7 231/0 12ناحيه 

 8 214/0 1ناحيه 

 9 213/0 7ناحيه 

 10 205/0 6ناحيه 

  برخوردار كم 11 184/0 4ناحيه 

 12 175/0 8ناحيه 

 13 173/0 9ناحيه 

 14 088/0 10ناحيه 

  

i

i i

i i

d
cl ;0 cl 1;i 1,2,...,m

(d d )

−

+ +

+ −

= ≤ ≤ =
+
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) ذكر 1هاي مورد مطالعه كه در جدول(گانه ايالم از لحاظ شاخص 14بر اساس نتايج حاصل از اين تكنيك، نواحي 

به ترتيب با  11و  14اند. نتايج به اين شرح است كه نواحي شده است، در سطوح مختلف برخورداري قرار گرفته

) و 292/0با امتياز( 5)، ناحيه 295/0با امتياز ( 13اند. ناحيه برخوردار قرار گرفته) در سطح كامال 577/0و ( 1امتياز 

با  1)، ناحيه231/0با امتياز ( 12)، ناحيه 235/0با امتياز( 3باشند. ناحيه ) در سطح برخوردار مي255/0با امتياز ( 2ناحيه

و  4،8،9برخوردار قرار دارند. نواحي) در سطوح نيمه205/0با امتياز( 6) و ناحيه 231/0با امتياز( 7)، ناحيه 214/0امتياز(

- ) سطح3) در سطوح كم برخوردار قرار دارند. در شكل (088/0) و (173/0)،(175/0)،(184/0به ترتيب با امتياز( 10

 گانه شهر ايالم با استفاده از مدل تاپسيس نشان داده شده است. 14بندي برخورداري نواحي 

  

  

  رتبه بندي نواحي شهر ايالم-1نمودار
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  گانه شهر ايالم با استفاده از مدل تاپسيس 14بندي نواحي . سطح3شكل

 sawبندي با تكنيكسطح

هـاي  (ميانگين وزنـي ساده)اسـت. ايـن تكنيـك از روش    sawبندي نواحي استفاده از تكنيك هاي سطحاز ديگر روش

هاي جنگ جهاني با هدف بهينه سازي عملياتي مورد اسـتفاده  كه براي اولين بار در سالگيري چند معياره است تصميم

اي به دليل سادگي و قرار گرفت. از آن زمان تاكنون اين روش در علوم مختلف به ويژه علوم اجتماعي، به طور گسترده

ي اسـتفاده و بـه كـارگيري تكنيـك     ). برا228: 1390گيرد(رهنمائي و همكاران،ضريب خطاي كم مورد استفاده قرار مي

  مذكور، اجراي مراحل زير ضرورت دارد:

  گيري.مرحله اول: تشكيل ماتريس تصميم

گيـري، واحـدي مشـابه داشـته     هاي ماتريس تصـميم براي اينكه ستون SAWمقياس سازي؛ در تكنيك مرحله دوم: بي

  شود.  ) استفاده مي10بي مقياس سازي خطي(رابطهها را با هم مقايسه كرد از باشند به طوريكه به راحتي بتوان آن

  )10رابطه(

 

  

  هاي شاخص با آنتروپي شانون انجام شده است.ها؛ تعيين وزنمرحله سوم: تعيين وزن شاخص

) در روش 11) انجام شده است. مطابق رابطه (11بندي و انتخاب بهترين گزينه از طريق رابطه(مرحله پاياني: رتبه

SAWها مقياس شده وزني آن بيش از ساير گزينهشود كه حاصل جمع مقادير بينتخاب مياي ا، گزينه

-مقياس شده در مقادير اوزان شاخصگيري بي). مطابق رابطه مذكور، مقادير ماتريس تصميم21: 1391باشد(مومني،

  (بهترين گزينه) و صفر(بدترين گزينه) در نوسان است.1)ضرب، كه نتايج حاصله بين Wjها(

aij

aij
nij

max
=
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  )11ابطه(ر

  

  رتبه بندي نهايي نواحي شهر ايالم با استفاده از مدل ساو -4جدول

  وضعيت برخورداري  رتبه برخورداري  ضريب توسعه  نواحي

  كامال برخوردار 1 656/0 14ناحيه 

 2 407/0 11ناحيه 

  برخوردار 3 325/0 2ناحيه 

 4 319/0 12ناحيه 

 5 318/0 13ناحيه 

 6 310/0 6ناحيه 

  نيمه برخوردار 7 298/0 1حيه نا

 8 276/0 3ناحيه 

 9 269/0 5ناحيه 

  برخوردار كم 10 248/0 7ناحيه 

 11 230/0 8ناحيه 

 12 227/0 9ناحيه 

 13 221/0 4ناحيه 

 14 120/0 10ناحيه 

  

باشد نشان دهنده تر نتايج حاصل از روش ساو مابين صفر و يك است. مقدار به دست آمده هر چقدر به يك نزديك

) در سطح كامال برخوردار قرار 407/0) و (656/0به ترتيب با امتياز ( 11و  14درجه توسعه آن ناحيه است. نواحي 

) 310/0با امتياز ( 6) و ناحيه318/0با امتياز( 13)، نايحه 319/0با امتياز( 12)، ناحيه 325/0با امتياز ( 2اند. ناحيه گرفته

) در سطوح 269/0با امتياز( 5) و ناحيه276/0با امتياز ( 3)، ناحيه 298/0با امتياز( 1باشند. ناحيه در سطح برخوردار مي

به ترتيب با  10و 9،4) و نواحي230/0با امتياز( 8) و ناحيه 248/0با امتياز( 7برخوردار قرار دارند. ناحيه نيمه

) آورده 4رند. نتايج فضايي اين مدل در شكل شماره() در سطوح كم برخوردار قرار دا120/0) و(221/0)،(227/0امتياز(

 شده است.

  

  

{ }∑ =
=

n

j
nijWjAiA
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  رتبه بندي با تكنيك ساو-2نمودار

  

  
  گانه شهر ايالم با تكنيك ساو 14بندي نواحي . سطح4شكل

  SAWوTOPSISبندي نهايي و تلفيق نتايج دو تكنيك رتبه 1-1-1

و غيره استفاده  TOPSIS,SAW,AHPگيري چند شاخصه چون ميمهاي تصاگر در يك مسئله واقعي، روش

بيني است، بندي واحدي براي مسئله ارائه نكنند كه اين مسئله همواره قابل پيشها، رتبهشوند ممكن است اين روش

: 1391،لند استفاده كرد(مومنيها، روش بردار و روش كپتوان از روش ميانگين رتبهبنابراين براي حل اين مشكل مي
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ها براي تحقيقاتي كاربرد دارند كه ). روش بردا و كپ لند در پژوهش حاضر قابل استفاده نيست، چراكه اين روش22

ها در اين پژوهش ها به كار گرفته شده باشد. اما روش ميانگين رتبهگيري چندمعياره در آنحداقل سه روش تصميم

هاي مورد استفاده پژوهش را محاسبه و هاي به دست آمده با تكنيكتبهقابل استفاده است. اين روش در واقع ميانگين ر

  كند.بندي نهايي از بزرگترين تا كوچكترين مقدار اقدام ميسپس به رتبه

  ها بر اساس روش تاپسيس و ساوميانگين رتبه -5جدول  
-ميانگين رتبه  ساو  تاپسيس  نواحي

  ها

وضعيت 

  برخورداري

كامال  1 1 1 14ناحيه 

  داربرخور
 2 2 2 11ناحيه 

  برخوردار 4 3 5 2ناحيه 

 4 5 3 13ناحيه 

 5/5 4 7 12ناحيه 

 5/6 9 4 5ناحيه 

نيمه  7 8 6 3ناحيه 

  برخوردار
 5/7 7 8 1ناحيه 

 8 6 10 6ناحيه 

 5/9 10 9 7ناحيه 

  كم برخوردار 5/11 11 12 8ناحيه 

 12 13 11 4ناحيه 

 5/12 12 13 9ناحيه 

 14 14 14 10احيه ن
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در وضعيت كامال  11و  14دهد كه نواحي ) نتايج تكنيك ميانگين نشان مي5طبق نتايج جدول (

برخوردار و در نهايت در وضعيت نيمه 7و  6، 3،1در وضعيت برخوردار، نواحي  5و  2،12،13برخوردار،نواحي،

هاي خدمات و امكانات حاظ برخورداري از شاخصهاي آخر را در بين نواحي ديگر از لرتبه 10و  9، 4، 8نواحي

گانه شهر  14بندي نهايي برخورداري نواحي ) سطح5برخوردار قرار دارند. همچنين در شكل (شهري در وضعيت كم

 ها نشان داده شده است.ايالم بر حسب روش تلفيقي ميانگين رتبه

  
  هاش تلفيقي ميانگين رتبهگانه شهر ايالم با رو 14بندي برخورداري نواحي . سطح5شكل

  گيرينتيجه

هدف اصلي توسعه كاهش و در نهايت حذف نابرابري است، بهترين و شايد كاملترين مفهوم براي توسعه، رشد در 

ريزي شهري و يا توسعه مكاني است. بنابراين هدف برنامه -الخصوص عدالت فضاييتمام ابعاد همراه با عدالت علي

هاي خدمات و امكانات و به بياني ديگر توزيع عادالنه رفاه، ثروت و ايي و توزيع شاخصشهري برقراري عدالت فض

روستاها در جريان توسعه  - قدرت در بين تمام افراد جامعه است. عدم توازن در بين محالت، نواحي، مناطق، شهرها

كه خود مانع بسيار بزرگي در  شوداي مياي، شهري و منطقهاي، ناحيهموجب ايجاد شكاف و تشديد نابرابري محله

گانه شهر  14مسير توسع است. در اين پژوهش ميزان برخورداري از خدمات و امكانات زيرساختي شهري در نواحي 

گيري چند معياره تاپسيس و ساو مورد بررسي و امعان نظر قرار گرفت و ميزان هاي تصميمايالم با استفاده از مدل

بندي قرار گرفتند و در انتها گانه در اين دو مدل به دست آمد و اين نواحي مورد رتبه 14برخورداري هر يك از نواحي 

هاي تاپسيس و ساو از يك مدل تلفيقي بنام بندي مدلهم براي دستيابي به يك نتيجه واحد و يكسان حاصل از رتبه

هاي بندي واحد با توجه به نتايج مدلتبهها استفاده گرديد و از طريق اين مدل تلفيقي يك نتيجه واحد و رميانگين رتبه

  ياد شده به دست آمد.
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) در سطح كامال برخوردار 577/0و ( 1به ترتيب با امتياز  11و  14نتايج مدل تاپسيس به اين شرح است كه نواحي 

- در سطح برخوردار مي )255/0با امتياز ( 2) و ناحيه292/0با امتياز( 5)، ناحيه 295/0با امتياز ( 13اند. ناحيه قرار گرفته

) و ناحيه 231/0با امتياز( 7)، ناحيه 214/0با امتياز( 1)، ناحيه231/0با امتياز ( 12)، ناحيه 235/0با امتياز( 3باشند. ناحيه 

به ترتيب با  10و  4،8،9برخوردار قرار دارند. نواحي) در سطوح نيمه205/0با امتياز( 6

) در سطوح كم برخوردار قرار دارند. نتايج حاصل از روش ساو مابين صفر 088/0) و (173/0)،(175/0)،(184/0امتياز(

 14تر باشد نشان دهنده درجه توسعه آن ناحيه است. نواحي و يك است. مقدار به دست آمده هر چقدر به يك نزديك

)، ناحيه 325/0با امتياز ( 2اند. ناحيه ) در سطح كامال برخوردار قرار گرفته407/0) و (656/0به ترتيب با امتياز ( 11و 

با  1باشند. ناحيه ) در سطح برخوردار مي310/0با امتياز ( 6) و ناحيه318/0با امتياز( 13)، نايحه 319/0با امتياز( 12

با  7برخوردار قرار دارند. ناحيه ) در سطوح نيمه269/0با امتياز( 5) و ناحيه276/0با امتياز ( 3)، ناحيه 298/0امتياز(

) در سطوح 120/0) و(221/0)،(227/0به ترتيب با امتياز( 10و 9،4) و نواحي230/0با امتياز( 8) و ناحيه 248/0امتياز(

 كم برخوردار قرار دارند. 

) 1398) ستاوند و همكاران(1398هاي خاكپور و همكاران(هاي پژوهشهمچنين نتايج حاصل از اين تحقيق با يافته

هاي انجام شده كند. جنبه نوآوري پزوهش حاضر با نمونهدارد و آنها را تاييد مي) همسويي 1396امانپور و همكاران(

مكاني خدمات  -هاي ارزشمند تنها با استفاده از يك روش به مبحث توزيع فضاييتاكنون از اين نظر است كه پژوهش

اپسيس، ساو و روش ميانگين هاي گوناگون از قبيل تشهري پرداخته اند در صورتي كه مقاله حاضر با استفاده از روش

گيري سعي در پايش محيطي نواحي شهري به لحاظ توزيع فضايي زيرساختها و خدمات از ديدگاه عدالت فضايي 

دارد.اگر توزيع امكانات و خدمات زيرساختي شهري متناسب با نياز شهروندان صورت نگيرد باعث مشكالت بسيار 

ريزي در خصوص توزيع عادالنه خدمات شهري توجه ويژه به برنامه زيادي در نظام شهري خواهد شد. بدين ترتيب

مكاني شهر از لحاظ خدمات و امكانات شهري شده و  -موجب جلوگيري از بروز نابرابري و شكاف در سطح فضايي

ظر از ن 10و  8،9گانه شهر ايالم نواحي  14فضايي را در شهر در پي خواهد داشت. از بين نواحي  - عدالت جغرافيايي

اند. لذا، لزوم توجه جدي به تقويت و بهبود برخوردارترين نواحي شناخته شدههاي خدمات در گروه كمشاخص

اجرايي شهرداري  -الخصوص برنامه راهبرديهاي آتي عليريزيهاي مورد مطالعه در اين نواحي در برنامهشاخص

  شهر ايالم قرار گيرد.

  منابع

  و روش هاي برنامه ريزي منطقه اي، انتشارات دانشگاه تهران.)، اصول 1388زياري، كرامت ا...(

هاي عملكرد كمي با هاي عمومي جهان مبتني بر شاخص) رتبه بندي كتابخانه1388محبوب،سيامك؛ قشقايي، علي(

هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)، ،  تحقيقات اطالع رساني و كتابخانهSAWو مدل  MADMاستفاده از رويكرد 

  .57، شماره1388نزدهم، تابستان سال پا

) سنجش پايداري محالت شهري ايالم 1392اكبري، اسماعيل(نيا، حسن؛ مختاري، رضا؛ عليپور،موسي؛ حكمتملكي

  ريزي شهري، دانشگاه پيام نور تهران.با تاكيد بر عدالت اجتماعي، پايان نامه دكتري جغرافيا و برنامه

  قيق در عمليات، انتشارات دانشگاه تهران.) مباحث نوين تح1391مومني، منصور(
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هاي ) عدالت فضايي در مقياس شهر در ايران، فرامطالعه چارچوب نظري مقاله1395پور، نينا(پور، هاشم؛ الونديداداش

  .80-67، صفحات 3، شماره21معماري و شهرسازي، دوره -علمي موجود، نشريه هنرهاي زيبا

) واكاوي فضايي مناطق شهري شيراز از منظر عدالت 1398ل؛ يغفوري، حسين(زاده، فاضستاوند، محمدهادي؛ حاجي

  .52اجتماعي با تاكيد بر خدمات عمومي، نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي، سال نوزدهم، شماره

هاي غيررسمي با رويكرد ) توانمندسازي سكونتگاه1395ملكي، محمد؛حكمت نيا،حسن؛ موسوي، ميرنجف(

ريزي شهري، دانشگاه پيام وب شهري(نمونه موردي: شهر ايالم)، رساله دكتري رشته جغرافيا و برنامهحكمروايي خ

  نور.

) تحليل فضايي پراكنش جمعيت و توزيع خدمات در مناطق 1396شه پريان(حسيسنياهللامانپور،سعيد؛ملكي، سعيد؛ نبي

  .116,99، 22كالنشهر اهواز، جغرافيا و آمايش شهري و منطقه اي، 

، برنامه ريزي و توسعه منطقه اي ( تئوري ها و تكنيك ها) ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات  )1380( كالنتري ، خليل

  .خوشبين 

اي، ريزي شهري و منطقه) كاربرد مدل در جغرافيا با تاكيد بر برنامه1397نيا، حسن؛ موسوي، ميرنجف(حكمت

  انتشارات حكمت، تهران. ايران

) تحليل كيفيت زندگي شهري در بافت 1390ماليي، امين(مياندوآب، ايوب؛ فرجيدتقي؛ منوچهريرهنمائي، محم

  .223- 240، ص 28فرسوده شهري مياندوآب، مديريت شهري، شماره 

 - 80، صص 47هاي جغرافيايي، شماره ؛ پژوهش»هاي مرزي كشورتنگناهاي توسعه در استان«)؛ 1383شايان، حميد (

71 . 

 نقش بازارچه نييتب«)؛ 1389( انهيسرنج يپروانه، زهرا و ناصر باقر يليعرفان.، جل ،ي.، عبديمصطفحاجت،  يقادر

 ؛»ياستان خراسان جنوب يمرز هاي¬: بازارچهيمطالعه مورد رامونيپ ينواح داريو توسعة پا تيدر امن يمرز يها

  .121 -151 ص،  ص1389 زييسال ششم، شماره سوم، پا ك،يتيفصلنامه ژئوپل

 )؛ شالوده آمايش سرزمين؛ چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.1390دوم، مجيد (مخ

 يدر عملكرد نقاط شهر تينقش مرز و قوم«)؛ 1393( اين بيو زهرا اد وبيا اندوآب،يم ي.، منوچهررنجفيم ،يموسو

  .190 -220 سال دهم، شماره اول، صص ك،يتيفصلنامة ژئوپل ؛»جاني: منطقة آذربايمطالعة مورد

اصالح الگوي استقرار جمعيت، گامي به «)؛ 1389هاكوپيان، لينا.، خيرانديش، سالي.، محقق، كاظم و نوشين بامداد (

 .119؛ مركز آموزش علمي ـ كاربردي گروه بين المللي ره شهر (كوييك بيلد)، شمارة »سوي توسعة پايدار

 ضي شهري، انتشارات دانشگاه تهران.)، برنامه ريزي كاربري ارا1398زياري، كرامت اله، (

 سمت. ،يشهر ياراض يكاربر يزري)، برنامه1398محمدرضا( ،يپورمحمد

 .يانتشارات منش ،يشهر ياراض يكاربر يزري) برنامه1381(يمحمدتق ان،يرضو

، سال و توسعه ايمورد: پاكدشت، مجله جغراف ،ياجتماع تي)، سكونتگاه خودرو و امن1384پروانه ، ( ،ينيشاه حس

 .6سوم، شماره

 ينامه دكتر انيمورد: اهواز، پا ،يمنطقه ا يها يبر نابرابر يليو شهر، تحل ي)، عدالت اجتماع1385( ،يعبدالنب ،يفيشر

 .ايجغراف

 .29در شهرها، مورد: تهران، مجله صفه، سال نهم، شماره  ييعدم تعادل فضا لي)، تحل1378دانشپور، زهره، ( يعبد
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  .شهري، ترجمه: ابوالقاسم پور رضا، تهران: انتشارات سمت يشناس)؛ جامعه1380،آلن (؛ وارد كيساوج، ما

، »تحليل فضايي پراكنش جمعيت و توزيع خدمات در نواحي شهري يزد«)؛ 1389. نجف (ريم ،ياصغر؛ موسو ،يضراب

  .97ش  ،ييايجغراف قاتيفصلنامه تحق

 كرديبا رو يشهر يفضا شيپا )1397م؛ عبدل آبادي، احمد(خاكپور،براتعلي؛ صياد ساالر، ياسين؛ معمري، ابراهي

سال  ،يابانيمناطق ب ييايجغراف يكاوش ها هينشر گانه كالنشهر مشهد) 13: مناطق ي(پژوهش مورد ييعدالت فضا

  .214- 187)، صص 1397و زمستان  زيي(پا 2ششم شماره 

 حاتمي حسين و اميريان سهراب از ترجمه پايدار، عهتوس در ريزانبرنامه ي)، راهنما1388؛ پاور، جو ( نيكو ،يكوينج

  .چاپ اول، مشهد ،ينژاد، انتشارات چرخ نيلوفر

  .2سال هشتم، شمارة  ،يتحقق عدالت اجتماع ي)، مفهوم و سازوكارها1383نجمه ( كيخا،

 ها،يرشهردا يآموزش يدر شهر تهران، ماهنامه پژوهش يعدالت اجتماع ييفضا لي)؛ تحل1383( سهينف ،يمرصوص

  .91، ص 65ش  ها،يتهران: انتشارات سازمان شهردار

در پراكنش توسعه (مطالعه  يي)، سنجش عدالت فضا1395( بايمنتظر، فر ؛يچهار برج، عل يعشق ن؛يفر، حس نظم

  .22-7، صص 19، شماره 5سال  ،يطيو مطالعات مح اي)، فصلنامه جغرافلياستان اردب يها: شهرستانيمورد

 از عدالت، چاپ اول، انتشارات جامعه شناسان، تهران. انيراني)؛ درك ا1368( شويدار ،يعقوبي
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