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 چکیده

جایی فضایی جمعیت و تغییارات جمعیتای در منااطق     میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری در جابه

شهری دارد. از آنجا که یکی از معیارهای توسعۀ پایدار شهری توجه به توزیع متوازن جمعیت است، توزیع خادمات  

د موجب عدالت فضایی گردد. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان هماهنگی در پراکندگی جمعیات و  توان شهری می

تحلیلی بوده و در آن از ضریب آنتروپای بارای    -توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل است. روش پژوهش توصیفی

میازان تعاادل در توزیاع    بررسی میزان تعادل در توزیع جمعیت و از ضریب پراکندگی و مدل ویکور برای بررسای  

وچهارگانۀ شهر اردبیال   خدمات شهری در نواحی شهر اردبیل استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق، نواحی چهل

 6هاای   دهد که ناحیه است که با توجه به هفده شاخص خدمات شهری ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان می

ترتیاب در   با کمترین امتیاز )بسیار محاروم( باه   4منطقۀ  7دار( و ناحیۀ با بیشترین امتیاز )بسیار برخور 2منطقۀ  7و 

ها مانناد فرهنگای،    های پژوهش، خدمات در برخی شاخص همچنین بر اساس یافته اند. سطح اول و آخر قرار گرفته

صورت متعادل در نواحی شاهر توزیاع نشاده اسات. همچناین بار اسااس ضاریب          نشانی و... به مهدکودک، آتش

( رابطۀ معناداری وجود ندارد. یعنی توزیع خادمات  161/0تگی پیرسون، بین تراکم جمعیت و توزیع خدمات )همبس

اقتصادی ساکنان ناواحی در پاراکنش و توزیاع     –های اجتماعی  مطابق با نیازهای جمعیتی نبوده است، بلکه ویژگی

( در 151/0عیات و توزیاع خادمات )   اند. بررسی ضریب همبستگی پیرسون میاان پراکنادگی جم   خدمات مؤثر بوده

هاای   دهد. بناابراین ضامن افازایش شااخص     نواحی شهر اردبیل نبود رابطۀ معنادار را بین این دو متغیر نشان می

خدمات شهری در سطح نواحی شهر اردبیل، برقراری ارتباط هماهنا  و ماؤثر باین پراکنادگی جمعیات و توزیاع       

رشد شتابان جمعیت شهری و پیشی گرفتن آن از امکانات و  رسد. ر میخدمات در نواحی شهر اردبیل ضروری به نظ

ریزی صحیح، موجب ناهمگونی و عدم تعادل توزیع امکانات و خدمات در سطح  خدمات شهری مطلوب و نبود برنامه

 شود. شهر می
 

 اردبیل، مدل ویکور.  پراکنش جمعیت، توزیع خدمات، شهر ها: کلیدواژه
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 مقدمه

های شهری و برخورداری ساکنان نواحی مختلف یك شهر، در هیچ یـك از شـهرهای    در استقرار فعالی  نابرابری فضایی

نابرابری و  اقتصادی و -های اجتماعی  توسعه، به دلیل فاحش بودن تفاوت ای جدید نیس ، اما در کشورهای درحال جهان پدیده

(. دلیـل  Abdi daneshpour, 1999: 20ه اسـ  ) عدم تعادل در توزیع خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شد

انـد و   این وضعی  این اس  که ساختار فضایی یك شهر متشکل از اجزا و عناصری اس  که با یکدیگر در کنش متقابـل 

(. بنابراین سازمان فضـایی  Savj & Vard, 2001: 90بر کل ساختار تأثیر خواهد گذاش  ) اجزا ناپایداری هر کدام از این

یابد که سازگاری منطقی بین  شود و هنگامی تحقق می شهرها به نوب  خود نوعی از پایداری شهری شمرده می درمتعادل 

وجود آید. توزیع مناسب و بهین  امکانات اجتمـاعی، اقتصـادی، فرهنگـی و     پراکنش جمعی  و توزیع خدمات در شهرها به

هـا و شـکاف توسـعه و توزیـع فضـایی       لوگیری از نـابرابری ترین عوامل ج بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از مهم

هـای   مناسب جمعی  در پهن  سرزمین اس . از سویی، مسئل  مهم در برقراری توسع  پایدار شـهری، توجـه بـه شـاخص    

ریزی اس . به عبـارتی، در نبـود چنـین نگرشـی، گسـترش       اقتصادی، محیطی و سالم  اجتماعی شهرها در بستر برنامه

ریـزی و گسـترش    وسـازهای بـدون برنامـه    روی  جمعی  و مهاجرت، بـه سـاخ    امع  شهری ناشی از رشد بیروزافزون ج

 ,marcotullioمهارنشدنی شهرها منجر شده و تغییرات نامتجانس بسیاری را به ساخ  فضایی آنها تحمیل کرده اس  )

نسان اجتماعی اس ، باید فضایی متعـادل را  (. با توجه به آنکه شهر م هر تعامل انسان و محیط برای ظهور ا577 :2001

ریزی رشد و توسع  مناطق مختلـف شـهری شـناخ  موقعیـ  و      برای رشد و تعالی انسان و جامعه فراهم آورد. در برنامه

ترین عوامل در رسیدن به توسع  متعادل شهری اس . اگر در بعضی مناطق شـهر، عرضـ  خـدمات     جایگاه مناطق از مهم

از دیگر مناطق شهر باشد، سیل جمعی  به سوی چنین مناطقی روانه خواهد شد و بـه دنبـال آن شـاهد    متنوع شهر بهتر 

(. همسو با سیاس  عدال  فضایی، بـه  Sarvestani, 2007: 6محیطی و اجتماعی خواهیم بود ) مسائل و مشکالت زیس 

ن ـر توزیـع خـدمات و میـزان     های توسـع  کشـور، الزم اسـ  وضـعی  منـاطق مختلـف از        عنوان هدف محوری برنامه

هـای   ها برای برنامـه  اجتماعی و زیربنایی بررسی شود و کمبودها و نارسایی -های مختلف اقتصادی برخورداری از شاخص

اجتماعی و کالبدی در منـاطق مختلـف،    –های مختلف اقتصادی  آیندۀ توسعه در مرکز توجه قرار گیرد. با بررسی شاخص

های مختلـف   گونه مطالعات وضعی  محدوده شود. این ها نسب  به هم روشن می ت و زیرساخ نحوۀ توزیع امکانات، خدما

هـای   بنـدی و اولویـ    دهند و آنهـا را از ن ـر امکانـات و تنگناهـای توسـعه رده      جغرافیایی را از دیدگاه تطبیقی نشان می

هـای آنهـا را از    تـوان امکانـات و توانـایی    کنند. به این ترتیب، با ارزیابی توسع  منـاطق مـی   ای آنها را مشخص می توسعه

مندی از خدمات، زیربناها و فضاهای رفاهی، اقتصادی، خدماتی و زیرسـاختی نشـان داد و    های متفاوت، ن یر بهره دیدگاه

 czirakyگیری دربارۀ تخصیص منابع مختلف در پهن  سرزمین فراهم آورد ) ابزارهای الزم را برای تعیین هدف و تصمیم

et al., 2006: 435.) 

ای را بـرای   های اخیر به دلیل تبدیل آن به مرکز استان، مسـائل عدیـده   گسترش شتابان کالبدی شهر اردبیل در سال

اجتماعی اس . بررسی تغییرات جمعیتـی در شـهر    -ترین مسائل عدم تعادل فضایی وجود آورده اس . یکی از مهم شهر به

ونیم برابـر افـزایش یافتـه و     بیش از یك 1390تا سال 1365  این شهر از سال دهندۀ آن اس  که جمعی اردبیل نیز نشان



 287تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری بر پایۀ عدالت فضایی 

شده به خاطر افزایش جمعی   سال، کاربری اراضی ساخته 30این افزایش جمعی  شهری نیاز به خدمات شهری دارد. طی 

سـیده اسـ  کـه    ر 1393هکتـار در سـال    24/5711بـه   1363هکتار در سال  22/1796و نیاز این جمعی  به خدمات از 

(. بـا  Ahadnejhad et al., 2011: 25سـال اسـ  )   30شده در این  های ساخته برابری کاربری 2/3دهندۀ افزایش  نشان

، این تصمیم سیاسی بیشترین تأثیر را در افـزایش جمعیـ  داشـته    1375تبدیل شدن شهر اردبیل به مرکز استان در سال 

شده و توسع  فیزیکـی و کالبـدی نـاموزون شـهر      عادل شهر درهم شکسته اس . به تبع آن، سازمان فضایی همگون و مت

گزینی اکولوژیك گردیده اس . این امر موجب شد تا برخی محالت و نواحی شهر بـه لحـاد دسترسـی بـه      موجب جدایی

ن ر توزیع خدمات در وضعی  بهتری قرار گیرند و بعضی نواحی شهری که از لحاد جمعیتی در سطح باالیی قرار دارند، از 

 خدمات در وضع نامطلوبی قرار گیرند.

کوشد چگونگی توزیع فضایی جمعی  در نواحی شهر اردبیل را که یکی از عوامل مؤثر  در همین راستا، مقال  حاضر می

بر توزیع خدمات شهری بوده اس ، شناسایی کند و سپس ارتبـاط بـین پـراکنش جمعیـ  را بـا توزیـع خـدمات شـهری         

ای بـین جمعیـ  و خـدمات در     نهای ، راهکارهایی را برای رسیدن به همـاهنگی و سـازگاری منطقـه   مشخص کند و در 

 محالت شهر اردبیل ارائه دهد.

 ترین سؤاالت پژوهش حاضر به شرح زیر اس : مهم

 اس    خدمات شهری در شهر اردبیل چگونه توزیع شده

 ای وجود دارد  بیل چه نوع رابطهبین پراکندگی فضایی جمعی  و توزیع خدمات در نواحی شهر ارد

 

 روش تحقیق

آوری اطالعـات اسـنادی و میـدانی و از نـوع      تحلیلی اس . شـیوۀ جمـع   -پژوهش حاضر به لحاد روش، از نوع توصیفی

آوری  شاخص برای جمـع  17گان  شهر اردبیل اس  و از  44شود. جامع  آماری تحقیق نواحی  تحقیقات کمی محسوب می

 توزیع فضایی جمعی  و خدمات استفاده گردیده اس .اطالعات و تحلیل 

 های تحقیق . شاخص1جدول 

 نشانگر شاخص متغیر ردیف

 آموزشی 1

 X2 مهد کودک

 X3 دبستان

 X4 راهنمایی

 X5 دبیرستان و هنرستان

 بهداشتی و درمانی 2

 X9 بهداشتی )حمام عمومی، سرویس بهداشتی و...(

ها، ساختمان پزشـکان،   های خصوصی، بیمارستان مانگاهدرمانی )مطب پزشکان، در

 ها و...( ها، آزمایشگاه داروخانه
X10 

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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 های تحقیق . شاخص1جدول ادامه 

 نشانگر شاخص متغیر ردیف

3 
اجتماعی و 

 فرهنگی

 X1 شناسی، بقع  شیخ صفی و...( سرا، موزۀ مردم فرهنگی )کتابخانه، سینما، تئاتر، فرهن 

 X7 ها و...( ها، امامزاده ها، حسینیه تکیهمذهبی )مساجد، 

ــاد مســکن، راه و    ــاد کشــاورزی، بنی ــداری، شــهرداری، جه ــتانداری، فرمان اداری )اس

 ها( خانه شهرسازی، راهداری و ادارات زیرشاخ  هم  وزارت
X14 

 اقتصادی 4

زار تجاری )پاساژهای صدف، صفویه، الماس شهر، بازار مرکزی شریعتی و مانند آنها، با

هـا،   های ویترینی بـا کـاربری اغذیـه و رسـتوران، بوتیـك      تاریخی اردبیل و هم  مغازه

 ها و...( بقالی

X17 

 اوقات فراغ  5

 X13 پذیر، هتل و...(  جهانگردی و پذیرایی )دفاتر خدمات مسافرتی، مسافرخانه، مهمان

 X8 پارک و بوستان

 X6 اماکن ورزشی

 ن امی 6
  هـای ارتـش و سـپاه و زنـدان     های نیروی انت امی، پادگـان  پاسگاهن امی و انت امی )

 شهر(
X15 

 زیربنایی 7

 X11 نشانی آتش

 X12 جایگاه سوخ 

های مسافربری، انبارهای خصوصـی، پایانـ     ونقل و انبار )انبار شرک  نف ، پایانه حمل

 رانی و...( شرک  اتوبوس
X16 

 

های پژوهش با روش دلفـی   مدل ویکور تجزیه و تحلیل شد. تعیین وزن شاخص شده با استفاده از آوری اطالعات جمع

 AHPشده از مدل  های تعیین نفر از کارشناسان و متخصصان بخش خدمات شهری( تکمیل گردید و با توجه به وزن 20)

 بندی استفاده گردید. تحلیل توزیع جمعی  با روش آنتروپی نسبی انجام گرف . برای رتبه

 

 حقیقپیشینۀ ت

گرفتـه در   هـای صـورت   . پژوهش1اند:  برای حفظ انسجام و اختصار پژوهش، تحقیقات پیشین به دو دسته تقسیم گردیده

 زبان. های صورت گرفته در کشورهای انگلیسی . پژوهش2ایران 
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 . پیشینۀ تحقیق2جدول 

 نتیجه گرفته های انجام پژوهش محققان ردیف

1 

وارثی، قائد رحمتی 

ــتا ــر  نیو باســ فــ

(1386) 

بررسی آثار توزیـع خـدمات شـهری در    

تعادلی فضایی جمعی  بر چگـونگی   بی

توزیع خدمات شهری بـر پایـ  عـدال     

 اجتماعی

به این نتیجه دس  یافتند که یکی از عوامل تأثیرگذار بـر  

شهری، توزیـع خـدمات    های درون جایی ها و جابه مهاجرت

ـ        ا شهری اسـ . اگـر توزیـع خـدمات شـهری متناسـب ب

شـده و فضـاهای    هـای توزیـع   نیازهای منـاطق، کـاربری  

تواند باعم  شهری مورد استفادۀ شهروندان نباشد، خود می

افزایش تراکم جمعی  در مناطق دیگر شود. ایـن مسـئله،   

شـود   نه تنها به نفع شهروندان نخواهد بود، بلکه باعم می

برخی شهروندان نیـز از توزیـع خـدمات شـهری مناسـب      

 وند.برخوردار نش

 

2 
ضرابی و موسـوی  

(1389) 

ــ  و   ــراکنش جمعی ــل فضــایی پ تحلی

 توزیع خدمات در نواحی شهری یزد

شـاخص خـدمات شـهری، توزیـع      15با در ن ـر گـرفتن   

گانـ  شـهر یـزد     فضایی جمعی  و خدمات در نواحی یازده

هــای  بررســی شــد. نتــایج بررســی بــا تکیــه بــر شــاخص

منطقی و هماهنـ   گانه، بیانگر آن اس  که ارتباط  پانزده

بین توزیع فضایی دو متغیر جمعی  و خدمات نبوده اس   

هایی که از لحاد تراکم جمعی  در سطح پایینی  زیرا ناحیه

قــرار دارنــد، از لحــاد توزیــع خــدمات در ســطح متعــادل 

مشخص شدند. بنابراین توزیع خدمات مطابق با نیازهـای  

جمعیتی نبوده اس  و بر اساس مشـاهدات مشـخص شـد    

های اجتماعی و اقتصـادی سـاکنان نـواحی در     که ویژگی

 پخش و توزیع خدمات مؤثر بوده اس .

 

3 
رســتمی و شــاعلی 

(1390) 

تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در 

 شهر کرمانشاه

دهد که توزیع فضایی خـدمات   نتایج این تحقیق نشان می

صورت نامتعادلی انجام  عمومی در سطح شهر کرمانشاه به

و نیازمند ارائه خدمات عمومی بیشتری اسـ . در   پذیرفته

انـد   کرده  این تحقیق محققان شهر را به پنج بخش تقسیم

انـد. از   و طبق این مناطق، توزیع خدمات را بررسـی کـرده  

این رو از مناطق رسمی شهرداری استفاده نگردیده اسـ .  

همچنین در این تحقیق تنهـا میـزان سـران  شـهر تحـ       

 آن با شهرهای کشور بررسی شده اس . مطالعه و مقایس 

 

4 
حیدری، علیـزاده و  

 (1393لو ) عیون

تحلیلی بر توزیع جمعی  و دسترسی به 

خدمات شهری در شـهر مرنـد مبتنـی    

 رویکرد عدال  محور

دهد که پراکنش جمعی  در نواحی شهری  نتایج نشان می

صورت متناسبی صورت گرفته اسـ . همچنـین نتـایج     به

ع خدمات شهری در نواحی شهری نشانگر آن ارزیابی توزی

شـهری کمتـرین بهـره را از خـدمات      5اس  کـه ناحیـ    

 بیشترین بهره را دارد. 3شهری و ناحی  

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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 . پیشینۀ تحقیق2جدول ادامه 

 نتیجه گرفته های انجام پژوهش محققان ردیف

 عدال  در توزیع فضایی خدمات شهری (2002گرر ) 5

رایند و مدلی اس  کـه بـا وضـع    او به دنبال دستیابی به ف
استانداردهای پیشرفته و ن ارت دائم بر آن، بتـوان توزیـع   
عادالن  خدمات شهری را تضمین کرد. گرر راه تحقق این 
فرایند را همفکری چهارطرف  نماینـدگان منتخـب مـردم،    

کننـدگان از   بروکراسی شهر، هیئ  اجرایی شهر و استفاده
داند. او عـدال  را از   دها میخدمات در توسع  این استاندار

دو دیدگاه لیبرال و سنتی استخراج، و توزیع خـدمات را در  
 دو ن رگاه اقتصادی و سیاسی بررسی کرده اس 

 (2009مارتینز ) 6

هـای آن بـرای    و شاخص GISکاربرد 
های شهری در روزاریو  نمایش ناعدالتی

 آرژانتین

و ایـن   های فضایی درون شهری را بررسی کرده نابرابری
ــابرابری ــابرابری  ن ــر ن ــا دیگ ــا را ب ــل   ه ــابه، مث ــای مش ه
های اجتماعی، درآمدی و جنسیتی مقایسه کرده  محرومی 

اس   سپس دو موضوع سنجش کیفی  زندگی در محیط 
 -فیزیکی )تراکم و مشکالت مسکن( و محـیط اجتمـاعی  

هـا و   اقتصادی )سـواد، کـار و بهداشـ (، توزیـع فرصـ      
ای فیزیکـی )آب و فاضـالب( و   هـ  دسترسی به زیرساخ 

های اجتماعی )مدرسه، درمانگاه و مراکز کار( را  زیرساخ 
تحلیل و  GISافزار  در نمون  موردی خود با استفاده از نرم

مناطق برخوردار و محروم را شناسایی کرده اسـ . وی در  
ریـزی را   ادامه، برای پر کردن شکاف بین مناطق، بودجـه 

ور اس  که با تن یم ایـن فراینـد   بررسی کرده و بر این با
 توان به برابری در شهر رسید. می
 

 (2009استوور ) 7

سنجش قابلی  دسترسـی بـه خـدمات    
محلــی در منــاطق دو و ســه شــهر    

 ماساکای کشور اوگاندا

هـا و عـدال     با در ن ر گرفتن دو رویکرد برابری فرصـ  
ــا شــاخص  ــا، میــزان دســتیابی ســاکنان را ب هــای  نیازمبن

هـای شـهری در    اقتصادی در بلوک –اجتماعی محرومی 
اند. نتایج پژوهش نشان از نـابرابری   مقیاس محله سنجیده

 های شهر در دستیابی به خدمات دارد. اندک محله
 

 1394مأخذ: مطالعات نگارندگان، 

 

 

 مبانی نظری

 پراکنش شهری و توزیع خدمات

پراکنده و گسترش ناموزون نواحی متروپل و حتی شـهرهای  های شهری، رشد سریع،  مفهوم پراکندگی در ادبیات پژوهش

شـهر نیـز کشـیده شـده      های آن در مناطق پیرامونی اس  که در برخی موارد تا نواحی روستایی یا مرز ده کوچك و حومه
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 یافتـه اسـ . پـراکنش    شده و اراضی توسـعه  اس . این امر مستلزم تبدیل فضاهای باز )اراضی روستایی( به مناطق ساخته

گرایان مطرح کردند و آنان بیش از هر گروه دیگری به این موضوع توجـه کردنـد. آنهـا واژۀ     شهری را نخستین بار محیط

را به من ور تشریح و توصیف فرایند کاهش اراضی روستایی و پیرامونی در نتیج  افزایش سطح پوشـش شـهر و    1اسپرال

(. پراکندگی الگوی نسبتاً جدیدی در Babaei aghdam, 2007: 15) کار بردند های آن در یك دورۀ زمانی خاص به حومه

های نواری تجاری را به دنبال داشـته و   های انسانی اس  که گرد هم آمدن اتفاقی مسکن با تراکم کم و توسعه سکونتگاه

توسـع   (. برخـی از محققـان، پـراکنش شـهری را ناشـی از      Ewing, 1997: 107به کاربرد وسیع اتومبیل وابسته اس  )

هـای خـارج از محـدوده همـراه بـا تسـلط        تراکم، پراکنده، جسته و گریخته، توسع  ناپیوسته، گسترش به طرف عرصه کم

(. گلیز و همکاران هش  بُعـد مفهـومی مربـوط بـه     Wassmer, 2002: 3اند ) نقل دانسته و های شخصی در حمل اتومبیل

 8، مجـاورت 7ای ، هسته6، مرکزی 5بندی ، خوشه4، تمرکز3پیوستگی، 2الگوهای کاربری اراضی پراکنش را مشتمل بر تراکم

ای از  دهندۀ تمرکززدایی و تجمع گسترده اند. مناطق شهری با تراکم پایین، معموالً نشان معرفی کرده 9ها و اختالط کاربری

رویـه و   رشد بـی شود. از یك طرف پراکندگی شهری نشان   جوامع شهری اس  که به آن پراکندگی شهری نیز اطال  می

های مختلف زمین، از بین بردن فضاهای باز و کاهش منزلـ  شـهر و    ریزی شهر در نتیج  جداسازی کاربری بدون برنامه

ناپـذیر   ( و از طرف دیگر، پراکندگی شهری نتیجـ  اجتنـاب  Eving, 1997: 85ونقل وابسته به خودرو اس  ) سیستم حمل

(. این مسئله بیان شـده اسـ    Gordon & et al., 1989: 25تراکم پایین اس  ) اولوی  بازار در ارائ  مناطق مسکونی با

 Newmanآیـد )  وجود می های پایین، بلکه در نتیج  توسع  پراکندۀ شهر به که پراکندگی شهری نه فقط در نتیج  تراکم

& et al., 1999: 113مـاعی و تجلـی ارتباطـات    دهی فضا از ابعاد اساسی جوامـع انسـانی، بازتـاب وقـایع اجت     (. سازمان

عـدالتی در فضـا    اجتماعی اس . عدال  فضایی نقط  تالقی فضا و عدال  اجتماعی اس   در نتیجه هم عدال  و هـم بـی  

هـای اجتمـاعی و چگـونگی     عـدالتی  کنش بین فضا و اجتماع در فهم بـی  هم شود. از این رو، تجزیه و تحلیل بر نمایان می

(. دو Dixon & ramutsindela, 2006: 129رای کاهش یا حل آنها ضـروری اسـ  )  ریزی ب های برنامه تن یم سیاس 

شود، چگونگی وضعی  زندگی )هم محـیط اجتمـاعی و هـم محـیط      محور برجسته در عدال  فضایی که بر آنها تأکید می

(. Martinez, 2009: 390های اجتماعی، فیزیکی و مجـازی( اسـ  )   ها )دسترسی به زیرساخ  فیزیکی( و توزیع فرص 

طور  کنند، به شوند، اما با توجه به مردمی که از آنها استفاده می یابی می صورت واحدهای مجزا مکان تسهیالت و خدمات به

(. بـه عبـارت دیگـر،    Hewko, 2001: 5شوند ) شهری را موجب می های مغایر درون فضایی پیوسته اند  ناگزیر، دسترسی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sprawl  
2. Density  
3. Continuity  
4. Concentration  
5. Clustering  
6. Centrality  
7. Nuclearity  
8. Proximity  
9. Mixed used  

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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ترنـد.   شوند، همیشه افرادی هستند که در مقایسه با دیگران به آنها نزدیك ابی میی ن ر از جایی که تسهیالت مکان صرف

شده و چگـونگی   یابی خدمات و تسهیالت ایجاد ریزان باید در پی حل این مسئله باشند که در الگوی مکان بنابراین، برنامه

(. Mitchel & norman, 2012: 44انـد )  دههایی بیشتر محروم ش وجود آمده و چه گروه توزیع آنها، چه میزان نابرابری به

 های درون جامعه باشد. زیرا اختالف دسترسی به منابع و خدمات ممکن اس  عامل افزایش یا کاهش نابرابری

 

 دسترسی به امکانات شهری و عدالت اجتماعی

مسائلی تازه گردیـد. از  زای شهرسازان برای تشویق جامعه به دگرگونی الگوهای رفتاری مبنای  تفکر برون 1335در سال 

ها، توزیع نامناسب و ناعادالن  تأسیسات و تجهیزات شهری الزم با توجه به تفکیك فضاهای شهر بـر    جمل  این دگرگونی

پدیـدۀ شـمال   »فضایی گشـ    -های کالبدی مبنای درآمد خانوار بود که باعم گسترش دامن  تمایزات اجتماعی و تفاوت

هـا و   ای از توسع  پایدار اسـ  کـه محـیط    (. از آنجا که پایداری شهری گونهHabibi, 2003: 197« )جنوب شهر -شهر

های توسع  پایـدار بـه عنـوان     گیرد، این مقوله زمانی تحقق خواهد یاف  که اصول و رهیاف  فضاهای شهری را در بر می

عبارت دیگـر، در توزیـع بهینـ      (. بهdrakakis & smith, 2000: 9کار گرفته شود ) اصلی در مطالعات توسع  شهرها به

های اجتماعی جامعه در ن ر گرفته شود تا عدال  اجتماعی و فضایی تحقـق   خدمات و امکانات باید نفع هم  اقشار و گروه

حاصـل  -(. بنابراین عدال  فضایی در شهرها بدان معناس  که مکان زندگی هر فرد Zakeryan et al., 2010: 68یابد )

های فضایی، تنهـا هنگـامی موجـه اسـ  کـه       وی را از استحقا  اجتماعی محروم نکند. نابرابری -عیاز تقسیم کار اجتما

(. دیوید هاروی عدال  اجتماعی و فضایی در شـهرها را  Atharei, 2002: 28بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد )

قل شکاف و اعتران را نسب  بـه حقـو  خـود    ای که باید حدا داند. به گونه تخصیص عادالن  منابع و امکانات شهری می

 (.Harvey, 2000: 98وجود آورد و نیازهای جمعیتی آنها را در ابعاد مختلف برآورده کند ) افراد به

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

تـا   º48 11‘ 17‘‘و طول جغرافیـایی   º38 19‘ 38‘‘تا  º38 10‘ 52‘‘ منطق  تح  مطالعه در بین عرن جغرافیایی

‘‘57 ‘22 º48  هکتار اس . جمعی  شهر اردبیـل در سـال    24/5711واقع شده اس . مساح  محدودۀ تح  مطالعه

نفـر   436874بـه   1390نفر بالغ گردیده و در سـال   412669به  1385نفر بوده که در سال  281973بالغ بر  1365

ناحیـ    44ارای چهـار منطقـه و   (. بر اساس تقسیمات کالبـدی، شـهر اردبیـل د   1390رسیده اس  )مرکز آمار ایران، 

و کمتـرین تـراکم    4از منطقـ    7شهری اس . بیشترین تراکم جمعی  در بین نواحی شهر اردبیل متعلق بـه ناحیـ    

 اس . 2از منطق   11مربوط به ناحی  
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 . موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل1نقشۀ 

 1394های پای  وزارت کشور،  مأخذ: ترسیم نگارندگان بر اساس نقشه

 

 1390. وضعیت تقسیمات کالبدی شهر اردبیل در سال 3جدول 

 ناخالص )نفر در هکتار(  تراکم مساح  )هکتار( جمعی  )نفر( نواحی شهر اردبیل

 9/114 05/123 14147 1منطق  یك ناحی  

 7/112 88/114 12950 2منطق  یك ناحی  

 6/77 82/103 8062 3منطق  یك ناحی  

 6/145 75/98 14389 4منطق  یك ناحی  

 1/141 78/109 15499 5منطق  یك ناحی  

 9/76 71/97 7518 6منطق  یك ناحی  

 1/94 63/99 9382 7منطق  یك ناحی  

 6/87 08/92 8074 8منطق  یك ناحی  

 3/106 76/111 11882 9منطق  یك ناحی  

 8/77 23/108 8425 10منطق  یك ناحی  

 3/58 87/100 5888 11منطق  یك ناحی  

 6/99 84/114 11442 1منطق  دو ناحی  

 4/83 04/114 9515 2منطق  دو ناحی  

 3/127 35/107 13668 3منطق  دو ناحی  

 7/14 148 2182 4منطق  دو ناحی  

 

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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 1390. وضعیت تقسیمات کالبدی شهر اردبیل در سال 3جدول 

 الص )نفر در هکتار(ناخ  تراکم مساح  )هکتار( جمعی  )نفر( نواحی شهر اردبیل

 3/160 80/129 20808 5منطق  دو ناحی  

 5/91 86/115 10608 6منطق  دو ناحی  

 2/15 33/133 2030 7منطق  دو ناحی  

 6/1 68/381 617 8منطق  دو ناحی  

 4/10 12/179 1877 9منطق  دو ناحی  

 5/8 69/139 1193 10منطق  دو ناحی  

 2/0 46/134 40 11منطق  دو ناحی  

 2/182 03/146 26615 1منطق  سه ناحی  

 6/144 61/147 21352 2منطق  سه ناحی  

 9/133 27/149 19993 3منطق  سه ناحی  

 1/83 54/142 11854 4منطق  سه ناحی  

 2/119 03/155 18485 5منطق  سه ناحی  

 1/135 95/142 19318 6منطق  سه ناحی  

 6/99 73/138 13819 7منطق  سه ناحی  

 9/93 54/139 13106 8منطق  سه ناحی  

 5/103 10/141 14617 9منطق  سه ناحی  

 7/72 13/140 10193 10منطق  سه ناحی  

 5/7 81/154 1164 11منطق  سه ناحی  

 4/159 55/105 16832 1منطق  چهار ناحی  

 1/138 08/104 14384 2منطق  چهار ناحی  

 6/92 36/125 11613 3منطق  چهار ناحی  

 8/124 08/122 15243 4منطق  چهار ناحی  

 3/51 16/89 4576 5منطق  چهار ناحی  

 3/30 01/280 8507 6منطق  چهار ناحی  

 1/201 82/84 17058 7منطق  چهار ناحی  

 2/112 98/86 9768 8منطق  چهار ناحی  

 2/37 40/78 2922 9منطق  چهار ناحی  

 4/89 13/85 7618 10منطق  چهار ناحی  

 4/93 01/93 8696 11منطق  چهار ناحی  

 و محاسبات نگارندگان 1390مأخذ: سالنام  استان اردبیل 

 

ادامه 



 295تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری بر پایۀ عدالت فضایی 

 های تحقیق یافته

 پراکنش جمعیت در نواحی شهر اردبیل

اسـ .   گان  اردبیل از ضریب آنتروپی نسبی استفاده شده 44های توزیع فضایی جمعی  در نواحی  به من ور تحلیل ویژگی

این مدل معیاری برای سنجش یکنواخ  بودن متغیرهای تح  ن ر مثل توزیع جمعی  در مناطق یك شهر اس . به این 

ای یا ملی پی  توان به میزان تعادل فضایی استقرار جمعی  در سطح شبک  شهری، منطقه ترتیب که با کاربرد این مدل می

وقتی آنتروپی نسبی به طرف عدد یـك و بـاالتر از آن میـل کنـد،      (. مطابق اصل تئوریك مدل،Fanni, 2003: 79برد )

 دهد. نشان  وجود تعادل و توازن فضایی جمعی  در مناطق شهری اس  و کمتر از عدد یك عکس این حال  را نشان می

که فاصل  آن از عـدد یـك بسـیار کمتـر      99/0اس . مقدار عددی  99/0، 1393آمده در سال  دس  ضریب آنتروپی به

دهد تعادل نسبتاً کاملی در توزیع فضایی جمعی  وجود دارد. یکی دیگـر از عوامـل پراکنـدگی و پـراکنش      س ، نشان میا

 6/83، 1390ها، میزان تراکم ناخالص در سطح شهر اردبیل در سال  جمعی ، میزان تراکم جمعی  اس . بر اساس بررسی

و  4از منطقـ    7ترین میزان تراکم در میان نـواحی شـهری، ناحیـ     (. باال1390نفر در هکتار بوده اس  )مرکز آمار ایران، 

از  8و ناحیـ    2از منطقـ    11ترین آنهـا بـه ناحیـ      نفر در هکتار و پایین 2/182و  1/201ترتیب با  به 3از منطق   1ناحی  

بی جمعی  در مرکـز شـهر و   دهندۀ تمرکز تقریباً نس نفر در هکتار اختصاص دارد که نشان 6/1و  2/0ترتیب با  به 2منطق  

 محالت مجاور اس .

بـا سـطح    -169/0رقـم   SPSSافـزار   بررسی میزان ضریب همبستگی پیرسون بین جمعی  و مساح  نواحی در نرم

پذیری نواحی شـهر   دهد که بیانگر نبود رابط  معنادار بین دو متغیر اس . در حقیق ، جمعی  را نشان می 272/0معناداری 

مساح  موجود نواحی نیس ، بلکه عوامل دیگری مانند: قیم  زمین و مسکن، درآمـد افـراد و غیـره در     اردبیل مطابق با

 اند. توزیع جمعی  تأثیرگذار بوده

 1390. توزیع فضایی جمعیت در نواحی شهر اردبیل در سال 4جدول 

 Pi Ln pi Pi ln pi جمعی  نواحی شهر اردبیل

 -082/0 -837/3 021/0 14147 1منطق  یك ناحی  

 -078/0 -906/3 020/0 12950 2منطق  یك ناحی  

 -072/0 -007/4 018/0 8062 3منطق  یك ناحی  

 4منطق  یك ناحی  
 

14389 017/0 057/4- 070/0- 

 -075/0 -951/3 019/0 15499 5منطق  یك ناحی  

 -069/0 /068/4 017/0 7518 6منطق  یك ناحی  

 -070/0 -048/4 017/0 9382 7منطق  یك ناحی  

 -066/0 -127/4 016/0 8074 8منطق  یك ناحی  

 -076/0 -933/3 019/0 11882 9منطق  یك ناحی  

 -075/0 -965/3 018/0 8425 10منطق  یك ناحی  

 -071/0 -036/4 017/0 5888 11منطق  یك ناحی  

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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 1390. توزیع فضایی جمعیت در نواحی شهر اردبیل در سال 4جدول 

 Pi Ln pi Pi ln pi جمعی  هر اردبیلنواحی ش

 -078/0 -906/3 020/0 11442 1منطق  دو ناحی  

 -078/0 -913/3 019/0 9515 2منطق  دو ناحی  

 3منطق  دو ناحی  
 

13668 018/0 974/3- 074/0- 

 -094/0 -652/3 025/0 2182 4منطق  دو ناحی  

 -086/0 -784/3 022/0 20808 5منطق  دو ناحی  

 -079/0 -897/3 020/0 10608 6نطق  دو ناحی  م

 -087/0 -757/3 023/0 2030 7منطق  دو ناحی  

 -180/0 -705/2 066/0 617 8منطق  دو ناحی  

 -108/0 -466/3 031/0 1877 9منطق  دو ناحی  

 -090/0 -710/3 024/0 1193 10منطق  دو ناحی  

 -088/0 -748/3 023/0 1400 11منطق  دو ناحی  

 -093/0 -666/3 025/0 26615 1منطق  سه ناحی  

 -094/0 -655/3 025/0 21352 2منطق  سه ناحی  

 -095/0 -644/3 026/0 19993 3منطق  سه ناحی  

 -092/0 -690/3 024/0 11854 4منطق  سه ناحی  

 -097/0 -606/3 027/0 18485 5منطق  سه ناحی  

 -092/0 -687/3 025/0 19318 6منطق  سه ناحی  

 -090/0 -717/3 024/0 13819 7منطق  سه ناحی  

 -090/0 -711/3 024/0 13106 8منطق  سه ناحی  

 -091/0 -700/3 024/0 14617 9منطق  سه ناحی  

 -090/0 -707/3 024/0 10193 10منطق  سه ناحی  

 -097/0 -607/3 027/0 1164 11منطق  سه ناحی  

 -073/0 -990/3 018/0 16832 1منطق  چهار ناحی  

 -072/0 -004/4 018/0 14384 2منطق  چهار ناحی  

 -083/0 -818/3 021/0 11613 3منطق  چهار ناحی  

 -082/0 -844/3 021/0 15243 4منطق  چهار ناحی  

 -064/0 -159/4 015/0 4576 5منطق  چهار ناحی  

 -147/0 -015/3 049/0 8507 6منطق  چهار ناحی  

 -062/0 -209/4 014/0 17058 7چهار ناحی  منطق  

 -063/0 -184/4 015/0 9768 8منطق  چهار ناحی  

 -058/0 -288/4 013/0 2922 9منطق  چهار ناحی  

 -062/0 -205/4 014/0 7618 10منطق  چهار ناحی  

 -067/0 -117/4 016/0 8696 11منطق  چهار ناحی  

 1394مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
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 VIKORروش 

گیری چندمعیاره اسـ  کـه اوپریکـوویچ و تزنـ  در سـال       های جدید برای حل مسائل تصمیم روش ویکور یکی از روش

(. ایـن روش مسـائلی بـا معیارهـای نامناسـب و ناسـازگار را       Zarrabi & Izadei, 2013: 103آن را ارائه کردند ) 1998

های یـك   گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتری ه فرد تصمیم. در شرایطی کOpricovic, 2011: 129)) کند ارزیابی می

گیـری مطـرح شـود     تواند به عنوان ابزاری مـؤثر بـرای تصـمیم    مسئله در زمان شروع و طراحی آن نیس ، این روش می

(Moadat & malekei, 2013: 95: مراحل روش ویکور به شرح زیر اس .) 

 گیری تشکیل ماتریس تصمیم های مورد نیاز و آوری داده مرحل  اول: جمع

 (.Hossaeiny et al., 2013: 84گیری ) مقیاس کردن ماتریس تصمیم مرحل  دوم: بی

 

 گیری سازی ماتریس تصمیم مقیاس . بی5جدول 

 شاخص/

 ناحیه
1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X 11X 12X 13X 14X 15X 16X 17X 

1-1 0 0 07/0 0 06/0 0 12/0 0 0 0 0 21/0 03/0 02/0 0 05/0 09/0 

1-2 0 0 15/0 0 0 07/0 07/0 09/0 0 02/0 0 0 11/0 08/0 0 11/0 16/0 

1-3 0 0 15/0 09/0 06/0 07/0 07/0 0 10/0 0 0 0 03/0 0 14/0 08/0 02/0 

1-4 0 0 07/0 27/0 0 07/0 19/0 18/0 10/0 02/0 0 0 01/0 0 0 14/0 05/0 

1-5 11/0 0 15/0 09/0 06/0 0 17/0 37/0 20/0 05/0 0 21/0 05/0 0 0 05/0 08/0 

1-6 47/0 24/0 15/0 18/0 55/0 36/0 34/0 28/0 41/0 62/0 44/0 0 21/0 59/0 29/0 14/0 17/0 

1-7 82/0 0 30/0 27/0 20/0 36/0 51/0 0 41/0 54/0 0 0 56/0 20/0 0 62/0 41/0 

1-8 0 48/0 0 18/0 13/0 07/0 24/0 18/0 20/0 05/0 0 21/0 16/0 23/0 44/0 08/0 20/0 

1-9 0 0 0 09/0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/0 0 0 02/0 0 

1-10 05/0 24/0 15/0 18/0 0 14/0 12/0 18/0 10/0 02/0 0 21/0 11/0 11/0 14/0 20/0 10/0 

1-11 0 0 07/0 0 0 0 02/0 09/0 0 0 0 21/0 03/0 02/0 14/0 05/0 01/0 

2-1 05/0 24/0 22/0 18/0 13/0 21/0 07/0 37/0 30/0 13/0 0 0 20/0 35/0 29/0 20/0 11/0 

2-2 0 48/0 22/0 18/0 0 0 14/0 28/0 0 05/0 0 0 08/0 14/0 14/0 02/0 05/0 

2-3 0 0 07/0 18/0 13/0 07/0 07/0 37/0 0 0 44/0 21/0 03/0 08/0 0 02/0 02/0 

2-4 05/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05/0 29/0 0 0 

2-5 0 0 22/0 18/0 13/0 07/0 0 18/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-8 11/0 0 0 0 0 07/0 02/0 18/0 0 02/0 0 0 05/0 02/0 0 0 0 

2-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29/0 0 0 

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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 گیری ماتریس تصمیم سازی مقیاس . بی5جدول ادامه 

 شاخص/

 ناحیه
1X 2X 3X 4X 5X 6X 7X 8X 9X 10X 11X 12X 13X 14X 15X 16X 17X 

2-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/0 0 

3-1 05/0 24/0 30/0 18/0 06/0 0 22/0 09/0 0 02/0 0 0 0 0 0 0 0 

3-2 0 0 07/0 18/0 06/0 07/0 09/0 09/0 0 02/0 0 21/0 0 0 14/0 0 0 

3-3 0 0 22/0 27/0 13/0 14/0 19/0 0 0 16/0 44/0 43/0 21/0 0 0 20/0 29/0 

3-4 0 0 15/0 18/0 0 0 07/0 09/0 0 02/0 0 0 0 0 0 0 01/0 

3-5 0 0 15/0 0 0 0 12/0 0 0 02/0 0 21/0 01/0 02/0 0 08/0 09/0 

3-6 11/0 0 15/0 27/0 61/0 36/0 17/0 09/0 10/0 24/0 0 43/0 38/0 32/0 0 29/0 45/0 

3-7 0 24/0 38/0 27/0 13/0 36/0 04/0 09/0 10/0 08/0 0 0 03/0 05/0 29/0 0 04/0 

3-8 05/0 0 0 0 06/0 21/0 02/0 28/0 0 02/0 0 0 0 08/0 0 0 01/0 

3-9 0 0 07/0 0 0 0 0 0 10/0 0 0 0 0 0 0 02/0 0 

3-10 0 48/0 07/0 0 06/0 07/0 02/0 18/0 0 02/0 44/0 0 03/0 44/0 29/0 0 02/0 

3-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02/0 0 

4-1 10/0 0 40/0 10/0 10/0 50/0 50/1 0 50/0 00/1 0 10/0 90/1 40/0 20/0 10/1 09/19 

4-2 11/0 0 15/0 09/0 27/0 21/0 17/0 0 30/0 30/0 44/0 21/0 45/0 08/0 14/0 38/0 43/0 

4-3 05/0 0 07/0 18/0 06/0 14/0 09/0 18/0 0 0 0 0 11/0 08/0 0 05/0 10/0 

4-4 05/0 0 07/0 27/0 13/0 21/0 14/0 09/0 10/0 10/0 0 21/0 05/0 08/0 14/0 08/0 15/0 

4-5 05/0 0 0 18/0 06/0 14/0 04/0 0 10/0 02/0 0 21/0 01/0 0 0 05/0 03/0 

4-6 0 0 0 0 06/0 0 0 09/0 10/0 0 0 0 0 02/0 0 02/0 0 

4-7 88/16 12/4 15/16 86/11 52/14 67/13 38/44 67/10 69/9 63/36 23/2 58/5 86/59 63/33 78/6 45/35 11/55 

4-8 0 0 0 18/0 0 0 0 09/0 10/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4-9 0 0 22/0 09/0 06/0 07/0 12/0 0 10/0 27/0 0 0 0 0 0 05/0 0 

4-10 0 0 07/0 18/0 06/0 0 0 09/0 0 0 02/0 0 0 0 05/0 14/0 0 

4-11 0 0 0 09/0 0 0 14/0 0 0 0 0 0 0 0 14/0 05/0 0 

 1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

 (Ataei, 2010: 88مرحل  سوم: تعیین بردار وزن معیارها )

برای بیان اهمی  نسبی معیارها الزم اس  وزن نسبی آنها تعیین شود  بدین من ور از روش تحلیـل سلسـله مراتبـی    

(AHPبرای تعیین وزن معیارها استفاده شد. این مدل یکی از ابزارهای مؤثر در ) ویژه در زمانی اس  کـه   سازی به تصمیم

گیری که در یك سلسـله   های تصمیم توان آن را برای حل مشکالت خاص مالک هدف موجود و مشخص باشد و نیز می

بـرای   Expert Choiceافـزار   . نـرم  (Semih & Seyhan, 2011: 15)انـد اسـتفاده کـرد    مراتب تا پـایین مرتـب شـده   
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وسیل  مکـانیزم پیشـنهادی ال    های دودویی در این روش به رود. مقایس کار می ه مراتبی بهبندی در مدل تحلیل سلسل رتبه

بـه من ـور    (.Gorener et al., 2012: 527) شـود  کار گرفته می (، برای محاسب  اهمی  و وزن معیارها به1980ساعتی )

گرفته شد. سـپس در چـارچوب     هرهکارشناس مرتبط با حوزۀ تخصصی ب 20دهی به معیارهای پیشنهادی از ن رهای  وزن

برای تحلیل ن رهـای کارشناسـی و محاسـب  وزن هـر      Expert Choiceافزار  (، نرمAHPروش تحلیل سلسله مراتبی )

 (6کار گرفته شد. )جدول  معیار به

 های تحت بررسی در تحقیق . وزن شاخص6جدول 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 شاخص

 121/0 109/0 083/0 090/0 054/0 049/0 075/0 059/0 047/0 056/0 035/0 064/0 032/0 025/0 018/0 016/0 067/0 وزن

 1394های تحقیق،  مأخذ: یافته

 3)مهد کـودک( و   2های  ونقل، انبارها( بیشترین وزن و شاخص )حمل 16)تجاری(  17های  طبق جدول باال، شاخص

 های تحقیق به خود اختصاص دادند. ن وزن را در میان شاخص)راهنمایی( کمتری

 مرحل  چهارم: تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار

(fj
 صورت زیر اس : ( بهترین مقدار برای معیارهای مثب  و منفی به*
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 (.Fattahy et al., 2013: 73ام اند ) iترتیب اندازۀ مطلوبی  و اندازۀ عدم اثر گزین   به Siو  Riطوری که  هب

 Qمرحل  ششم: محاسب  مقدار 

 
* *

* *
( )

S S R R
Q v v

S S R R 

    
     

    

1 11  

 طوری که: به

 

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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وزنی برای استراتژی ماکزیمم  Vکند.  می ام را بیان iگزینه  VIKORبوده و ارزش  VIKORنیز شاخص  Qiاس . 

 اس . 5/0مطلوبی  گروهی اس  که معموالً 

 Q, R, Sآمده برای  دس  ها بر اساس ترتیب نزولی مقادیر به بندی گزینه مرحل  هفتم: رتبه

ر نهایـ ،  شـوند. د  تر مرتب مـی  تر به بزرگ ها در سه گروه، از کوچك گزینه Q, R, Sدر این مرحله با توجه به مقادیر 

شود که در هر سه گروه به عنوان گزین  برتر شناخته شود. شایان ذکر اس  کـه   ای به عنوان گزین  برتر شناخته می گزینه

 شود که بتواند دو شرط زیر را محقق کند: ای به عنوان گزین  برتر انتخاب می گزینه Qدر گروه 

 شرط اول )ویژگی پذیرش(:

 ها باشد، رابط  زیر برقرار اس : بیانگر تعداد گزینه nولین و دومین گزین  تح  ن ر در گروه و ترتیب ا به A2و  A1اگر گزین  

( ) ( )Q A Q A
n

 


2 1

1
1

  

 ,Moadat & malekeiبه عنوان برتر شـناخته شـود )   Sو  Rهای  باید حداقل در یکی از گروه A1شرط دوم: گزین  

شـوند. در   ها به عنوان گزین  برتر یا بدتر شناخته می ای از گزینه د، مجموعه(. و زمانی که شرط اول برقرار نباش95 :2013

تر مرتـب شـدند.    تر به بزرگ صورت کوچك ها به ای از گزینه این پژوهش شرط اول برقرار نشد و به همین دلیل، مجموعه

ه عنوان گزین  برتر شناخته شـده  نیز ب Riاز منطق  دو در گروه  10و  7، 6اما گزین  دوم صاد  اس   به نحوی که نواحی 

 (.7اس  )جدول 

 Qiو  Riو  Si بندی نواحی شهر اردبیل بر اساس مقادیر . رتبه7جدول 

 رتبه Qi رتبه Ri رتبه Si نواحی شهر اردبیل

 16 0013/0 30 12097/0 16 9974/0 1منطق  یك ناحی  

 13 0010/0 36 12096/0 12 9981/0 2منطق  یك ناحی  

 23 0017/0 22 12099/0 23 9964/0 3ناحی  منطق  یك 

 11 0016/0 28 12098/0 21 9968/0 4منطق  یك ناحی  

 29 0032/0 29 12097/0 29 9936/0 5منطق  یك ناحی  

 42 0161/0 37 12095/0 43 9680/0 6منطق  یك ناحی  

 36 0067/0 40 12090/0 36 9872/0 7منطق  یك ناحی  

 37 0070/0 38 12095/0 37 9863/0 8منطق  یك ناحی  

 6 0001/0 17 12090/0 6 9996/0 9منطق  یك ناحی  

 33 0045/0 32 12097/0 32 9911/0 10منطق  یك ناحی  

 27 0023/0 20 12090/0 27 9953/0 11منطق  یك ناحی  

 34 0062/0 34 12097/0 35 9876/0 1منطق  دو ناحی  

 30 0033/0 27 12098/0 30 9934/0 2منطق  دو ناحی  
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 Qiو  Riو  Si بندی نواحی شهر اردبیل بر اساس مقادیر . رتبه7جدول 

 رتبه Qi رتبه Ri رتبه Si نواحی شهر اردبیل

 38 0102/0 23 12099/0 38 9795/0 3منطق  دو ناحی  

 25 0020/0 1 1210/0 25 9959/0 4منطق  دو ناحی  

 14 0011/0 16 1209/0 14 9977/0 5منطق  دو ناحی  

 1 0000/0 2 1210/0 1 0000/1 6منطق  دو ناحی  

 2 0000/0 3 1210/0 2 9999/0 7منطق  دو ناحی  

 12 0009/0 4 1210/0 13 9972/0 8منطق  دو ناحی  

 24 0018/0 5 1210/0 24 9947/0 9منطق  دو ناحی  

 3 0000/0 6 1210/0 3 9780/0 10منطق  دو ناحی  

 4 0000/0 7 1210/0 4 9988/0 11  منطق  دو ناحی

 17 0013/0 13 1209/0 18 9972/0 1منطق  سه ناحی  

 28 0026/0 8 1210/0 28 9947/0 2منطق  سه ناحی  

 39 0112/0 39 1209/0 39 9780/0 3منطق  سه ناحی  

 8 0005/0 21 1209/0 8 9988/0 4منطق  سه ناحی  

 18 0014/0 31 12097/0 17 9973/0 5منطق  سه ناحی  

 35 0063/0 42 12089/0 34 9881/0 6منطق  سه ناحی  

 32 0045/0 26 12098/0 33 9910/0 7منطق  سه ناحی  

 20 0016/0 19 1209/0 22 9968/0 8منطق  سه ناحی  

 7 0003/0 18 1209/0 7 9993/0 9منطق  سه ناحی  

 40 0117/0 24 12099/0 41 9766/0 10منطق  سه ناحی  

 5 0000/0 14 1209/0 5 9999/0 11منطق  سه ناحی  

 43 0301/0 43 1164/0 40 9770/0 1منطق  چهار ناحی  

 41 0130/0 41 12089/0 42 9747/0 2منطق  چهار ناحی  

 22 0016/0 33 12097/0 20 9968/0 3منطق  چهار ناحی  

 31 0040/0 35 12096/0 31 9921/0 4منطق  چهار ناحی  

 26 0021/0 25 12099/0 26 9958/0 5چهار ناحی   منطق 

 9 0006/0 9 1210/0 9 9986/0 6منطق  چهار ناحی  

 44 0000/1 44 000/0 44 0000/0 7منطق  چهار ناحی  

 10 0006/0 10 1210/0 10 9986/0 8منطق  چهار ناحی  

 11 0008/0 15 1209/0 11 9983/0 9منطق  چهار ناحی  

 19 0015/0 11 1210/0 19 9968/0 10ی  منطق  چهار ناح

 15 0011/0 12 1210/0 15 9977/0 11منطق  چهار ناحی  

 1393مأخذ: محاسبات نگارندگان،   

 

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)

ادامه 
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 با استفاده از مدل ویکور در شهر اردبیل به تفکیک نواحی Qiبندی میزان  . سطح2نقشۀ 

 1394مأخذ : ترسیم نگارندگان، 

 

دهـد   آمده از روش ویکور، نشان مـی  دس  ی پیرسون بین تراکم جمعی  و امتیازهای بهبررسی ارتباط ضریب همبستگ

بوده اس . این بدان معناس  که بین تراکم جمعیـ    295/0با سطح معناداری  161/0آمده  دس  که ضریب همبستگی به

وزیع خدمات شهری مرتب  باالیی و توزیع خدمات رابط  معناداری وجود ندارد. یعنی هر چقدر نواحی، به لحاد برابری در ت

دهـد. ضـریب    ارتباط اس . این موضوع در ارتباط با مساح  نیز همین حال  را نشان می کسب کنند، با تراکم جمعی  بی

بوده اس . یعنی گسـتردگی نـواحی در چگـونگی توزیـع بهینـ        -142/0همبستگی بین مساح  نواحی و توزیع خدمات 

 خدمات شهری نقشی نداشته اس .

 

 توزیع خدمات شهری در نواحی شهر اردبیل با استفاده از ضریب پراکندگی

کنـد تـا چـه     ضریب پراکندگی که در برخی از منابع به ضریب ویلیامسون نیز شهرت دارد، شاخصی اس  که مشخص می

(. Ebrahimzadeh et al., 2010: 15صورت نامتعـادل توزیـع شـده اسـ  )     حد یك شاخص در بین مناطق یا نواحی به

 هاس . دهندۀ نابرابری بیشتر در توزیع شاخص نشان CVشایان ذکر اس  که مقدار باالی 

  100
S

CV
M

  

 یا میانگین اس . Mیا انحراف معیار و  S: ضریب پراکندگی، CVدر فرمول 
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ه شـاخص خـدمات شـهری در    ، میزان پراکندگی هفدSPSSافزاری  با استفاده از محاسب  انحراف معیار در محیط نرم

های  گان  شهر اردبیل محاسبه شده اس . بر اساس نتایج، بیشترین نابرابری در توزیع فضایی مربوط به شاخص 44نواحی 

هـای مـذهبی، پـارک و بوسـتان و      نشانی اس . همچنین کمترین نابرابری مربوط به شاخص فرهنگی، مهدکودک و آتش

 (.8اماکن ورزشی اس  )جدول 

 گانۀ شهر اردبیل44. ضریب پراکندگی نواحی 8جدول 
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 1394مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

 بررسی میزان ارتباط بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات

ن بـه آن انجـام   رسـانی و دسترسـی مناسـب و بهینـ  شـهروندا      توزیع خدمات در نواحی شهری به من ور تسهیل خدمات

راحتـی انجـام    رسانی بـه  گیرد. اگر توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس معیارهای صحیح و اصولی نباشد، خدمات می

شـود. در ایـن حالـ ، ممکـن اسـ        صورت متعادل در سطح شهر توزیـع نمـی   گیرد و خدمات مورد نیاز شهروندان به نمی

(. در Zarrabi & Mousavi, 2010: 41خدماتی مورد نیاز مشاهده شود ) هایی بین پراکنش جمعی  و فضاهای نابرابری

گانـ    44این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط بین پراکندگی جمعی  و توزیع خدمات بین نـواحی  

مات بـین نـواحی   دهد که ارتباط بسیار اندکی بین پراکندگی جمعی  و توزیع خـد  شهر اردبیل بررسی شد. نتایج نشان می

افـزار   آمده بین رتب  جمعی  نواحی و رتب  امتیاز ویکور بـا اسـتفاده از نـرم    دس  شهر اردبیل وجود دارد. ضریب پیرسون به

SPSS ،151/0  دهد میزان جمعی  بـر چگـونگی توزیـع خـدمات شـهری       اس  که نشان می 386/0و با سطح معنادارای

شدۀ ویکور نیـز همـین    بستگی پیرسون بین جمعی  نواحی و امتیازهای کسبنقش مؤثری را ایفا نکرده اس . ضریب هم

 کند. نتیجه را تأیید می

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

ای متـوازن اسـ .    هدف عدال  فضایی و جغرافیایی توزیع عادالن  خدمات و امکانات شهری به من ور رسیدن بـه جامعـه  

نامنـد. در واقـع ایـن     شـوند و آن را کـاربری اراضـی مـی     ه مـی فضاهای شهری به کاربردهـای گونـاگونی اختصـاص داد   

طور ناعادالنـه   اند. اگر توزیع خدمات شهری بین جمعی  شهری به کنندۀ خدمات شهری یافته تأمین های اختصاص کاربری

 تن یم شده باشد، توزیع این فضاها و نحوۀ تصرف و مصرف آنها نیز ناعادالنه اس .

ها نشـان   گان  شهر اردبیل بررسی شده اس . بررسی 44یی جمعی  و خدمات در نواحی در پژوهش حاضر توزیع فضا

های تراکم جمعیتـی،   نفر در هکتار بوده اس . بر اساس بررسی 6/83، 1393دهد میزان تراکم در شهر اردبیل در سال  می

تـا   0در تـراکم جمعیتـی    3منطق   11و ناحی   2منطق   11، ناحی  2منطق   10، ناحی 2منطق   9، ناحی  2منطق   8ناحی  

نفـر در   50تـا   10تراکمـی بـین    4منطق   9و ناحی   4منطق   6، ناحی  2منطق   7گیرند. ناحی   نفر در هکتار قرار می 10

ترتیب با  به 3منطق   1و ناحی   4منطق   7هکتار دارند. بیشترین تراکم جمعی  در بین نواحی شهر اردبیل متعلق به ناحی  

 6/1و  2/0ترتیب بـا   ، به2منطق   8و ناحی   2منطق   11نفر در هکتار و کمترین تراکم مربوط به ناحی   2/182و  1/201

 نفر در هکتار اس .

گان  شهر اردبیل، از ضریب آنتروپی نسـبی اسـتفاده    44های توزیع فضایی جمعی  در نواحی  به من ور تحلیل ویژگی

تأثیر وجودی شاخص جمعی  در تحقق هر یك از اشکال تعادل یا تمرکز منطق  تح   شده اس . در واقع این مدل بیانگر

 بوده اس ، که بیانگر برابری و تعادل در توزیع جمعی  در نواحی شهر اس . 99/0مطالعه اس . ضریب آنتروپی 

بررسی  Vikorشاخص با استفاده از مدل  17شناخ  وضعی  نواحی شهری به لحاد توزیع خدمات در شهر اردبیل از 

کمترین امتیـاز را   4منطق   7اند و ناحی   بیشترین امتیاز را کسب کرده 2منطق   7و  6دهد نواحی  شده اس  که نشان می

 اس .  کسب کرده

)پاساژهای صدف، صفویه، الماس شهر، بازار مرکزی شریعتی و مانند آنها، بـازار   17شاخص  AHPبا استفاده از مدل 

 2ها و...( بیشترین وزن و شـاخص   ها، بقالی های ویترینی با کاربری اغذیه و رستوران، بوتیك م  مغازهتاریخی اردبیل، و ه

متعـادلی   )مهد کودک( کمترین وزن را دارد. با توجه به سؤال یك، شهر اردبیل به لحاد توزیع خدمات شهری وضعی  نـا 

با امتیـاز نهـایی    4منطق   7)بسیار برخوردار( و ناحی   00/0 با امتیاز نهایی 2از منطق   10و 7، 6طوری که نواحی  دارد. به

گیریم که خـدمات در شـهر اردبیـل     اند. بنابراین نتیجه می ترتیب در سطوح اول و آخر قرار گرفته )بسیار محروم( به 00/1

 صورت متعادل توزیع نشده اس . به

هـا ماننـد فرهنگـی، مهـد      ت در برخـی شـاخص  دهد که توزیع خدما های پژوهش حاضر نشان می عالوه بر آن، یافته

صورت متعادل توزیع نشده اس . پس با توجـه بـه سـؤال و فرضـی  اول،      نشانی و... در نواحی شهر اردبیل به کودک، آتش

شود. با توجه به سؤال دوم و نتایج تحقیـق، ضـریب    توزیع خدمات بین نواحی تعادل ندارد و بنابراین فرضی  اول تأیید می

اسـ  کـه نشـان     386/0و با سـطح معنـاداری    151/0آمده بین رتب  جمعی  نواحی و رتب  امتیاز ویکور  دس  بهپیرسون 

دهد میزان جمعی  بر چگونگی توزیع خدمات شهری نقش مؤثری را ایفا نکرده اس . بنابراین ارتباط بسیار اندکی بین  می

هـای   شود. با توجه بـه یافتـه   دارد  پس فرضی  دوم رد میپراکندگی جمعی  و توزیع خدمات در نواحی شهر اردبیل وجود 
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بوده  295/0با سطح معناداری  161/0آمده بین تراکم جمعی  نواحی و رتب  امتیاز ویکور  دس  پژوهش، ضریب پیرسون به

طابق بـا  یعنی توزیع خدمات م اس . این بدان معناس  که بین تراکم جمعی  و توزیع خدمات رابط  معناداری وجود ندارد.

اقتصادی ساکنان نـواحی در پـراکنش و توزیـع خـدمات مـؤثر       –های اجتماعی  نیازهای جمعیتی نبوده اس ، بلکه ویژگی

 اند. بوده

(، گویـای  1393(، حیدری و همکـاران ) 1386(، وارثی و همکاران )1389مقایس  نتایج با تحقیقات ضرابی و موسوی )

ژی( این تحقیق با تحقیقات ذکرشده متفاوت اس   اما تحقیقات قبلی نیز بـه  این موضوع اس  که رویکرد بررسی )متدولو

هـای   هـا و متغیـر   (، شـاخص 1389اند. به عنوان نمونه، ضـرابی و موسـوی )   دنبال بررسی پراکنش جمعی  و خدمات بوده

که برای خـدمات شـعاع    اند اند و به این نتیجه رسیده خدماتی و اجتماعی مختلف را در راستای توزیع خدمات تحلیل کرده

مشخصی در ن ر گرفته شود. یکی از نتایج تحقیق حاضر نیز شعاع دسترسی مناسب با توجه به مقیاس عملکردی آنها در 

های تحقیق حاضر لزوم بازنگری کلی دربارۀ توزیع خدمات و جمعی  در نواحی شهری اردبیل اس  و  نواحی اس . از یافته

 کند. (، نیز این موضوع را تأیید می1393اران )های تحقیق حیدری و همک یافته

گانـ    44های زیر برای ایجاد تعادل بین جمعی  و خدمات در نواحی  همچنین در انتها با توجه به نتایج پژوهش، نکته

 شود: شهر اردبیل پیشنهاد می

دستیابی بـه تعـادل در    گیری مراکز خدماتی به من ور های توسع  شهری )جامع و تفصیلی( در شکل تبعی  از طرح .1

 توزیع جمعی  و خدمات شهری.

در ن ر گرفتن شعاع دسترسی مناسب برای خدمات با توجه به مقیاس عملکردی آنها در وسع  نـواحی و منـاطق    .2

 شهری.

منطقـ  دو و همچنـین    11و  8، 7ریزی بـرای افـزایش جمعیـ  در ناحیـ       . برای رسیدن به تعادل، پیشنهاد برنامه3

 منطق  چهار در اولوی  قرار دارد. 7و  1های  منطق  یك و ناحیه 6خدمات شهری در ناحی  افزایش 

ریـزان شـهری مفیـد و     توانـد بـرای برنامـه    های جدیدی نیز دس  یاف  که می . این مطالعه در مراحل خود به یافته4

ضریب پراکندگی را دارنـد و بـرای   نشانی و فرهنگی بیشترین  های خدمات آتش کارگشا باشد. یکی از موارد اینکه شاخص

 7و  1هـای   منطق  یـك و ناحیـه   6نشانی و فرهنگی در ناحی   رسیدن به تعادل میان نواحی، پیشنهاد ایجاد کاربری آتش

 منطق  چهار در اولوی  قرار دارد.

اسـ ،  . شاخص خدمات راهنمایی، مذهبی و پارک در نواحی شهری اردبیل، کمتـرین ضـریب پراکنـدگی را داشـته     5

 ریزی شود. شود با توجه به این ضریب، برای ارائ  خدمات جدید برنامه بنابراین پیشنهاد می

 شود نه گسترش در افق. . الگوی رشد فشردۀ شهری پیشنهاد می6

 . استفاده از فضاهای باز داخل شهرها و افزایش جمعی  تا سطح آستان  جمعیتی در نواحی شهری.7

های اطراف شهرها و اتالف هزینه و  ر کاهش فشار بر منابع و جلوگیری از تخریب محیط. گسترش از درون به من و8

 انرژی.

 (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل)
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