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تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی با استفاده از
روش ترکیبی (مطالعة موردی :شهر بناب)
حسن اسماعیلزاده - استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
پوران کرباسی ـ دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مراغه ،ایران
جابر رویدل ـ دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
معین افضلی ـ دانشجوی کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
زهرا افضلی ـ کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مراغه ،ایران
پذیرش مقاله 1394/9/29 :تأیید مقاله1395/2/11 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،ارزیابی میزان هماهنيی در پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شیهر بنیاب و ارائیة
راهکاری برای نیل به توزیع متعادل خدمات در سطح نواحی شهر ،بهمنظور بهرهمندی همیة شیهروندان از خیدمات
شهری مناسب است .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی است .گردآوری داده ها به شییوة کتابخانیه ای انجیام شیده
است .در تحلیل دادهها از مدل های SAR ،Vikor ،Topsisو روش ترکیبی (ادغام) ،برای بررسیی چيیونيی توزییع
خدمات شهری در سطح نواحی شهر بناب بهره گرفته شد .برای بررسی میزان تعادل در توزیع جمعییت در نیواحی
شهر ،از ضریب آنتروپی شانون استفاده شد .جامعة آماری تحقیق شامل نواحی پنجگانة شهر بناب بر اساس قیرح
جامع پیشنهادی شهر است که هشت شاخصِ خدمات شهری ارزیابی شد .نتیایج پیژوهش نشیان مییدهید کیه
پراکندگی جمعیت در نواحی شهر متعادل است ،اما جمعیت نواحی شهر بناب از خدمات و امکانات شیهری متعیادل
بهرهمند نیست .همونین ،حدود  20درصد از کل جمعیت در شرایط متعادل و تقریبا  80درصد باقیمانده در شرایط
نامتعادل بهرهمندی از خدمات شهری بهسر میبرد .نتایج ضریب همبستيی اسیییرمن بیین پراکنیدگی جمعییت و
توزیع خدمات در نواحی شهر ،نشانير نبود رابطة معنادار بین دو متغیر است .بنابراین ،افزایش شاخص های خدمات
شهری سطح نواحی و رساندن این خدمات به حد متعادل در نواحی شهر بناب ضروری بهنظر میرسد.

کلیدواژهها :بناب ،پراکندگی جمعیت ،عدالت فضایی.VIKOR ،TOPSIS ،SAR ،
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مقدمه
جهانی که ما امروزه در آن زندگی میکنیم ،جهان شهری است که متأسفانه نتیجة آن ،دوری از محیط طبیعی و پـذیرش
ناخواستة عدم تعادلهایی است که از روابط ناموزون انسان و فضاهای شهری نشأت میگیرد (تقوایی و همکاران:1390 ،
 .)2امروزه ،اغل مردم این احساس عمومی را دارند که مناطق شهری ،برای زندگی و فعالیت نامطلوب و نامناس اسـت،
زیرا افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در دهههای گذشته ،آثار سویی به دنبال داشته اسـت ،از آن جملـه توزیـع
کالبدی ناموزون شهرها ،شکلگیری سکونتگاههای حاشیهنشین ،فقر ،پایینآمـدن اسـتانداردهای زنـدگی ،کمبـود مراکـز
خدماتی و در نهایت ،نابرابری در برخورداری از امکانات (صالحی و همکاران .)2 :1383 ،بنابراین ،وجود نـابرابری و عـدم
تعادل فضایی در نواحی مختلف شهری ،به هی وجه پدیده ای جدید در هی یک از شهرهای جهان نیست ،اما در کشورهای
در حال توسعه بهدلیل فاحشبودن تفاوت های اجتماعی -اقتصادی و نابرابری و عـدمتعـادل در خـدمات شـهری ،تفـاوت
فضایی شهرها تشدید شده است (عبدی دانشپور.)37 :1378 ،
یکی از ابعاد توسعة پایدار که شعار اصلی هزارۀ سوم است ،رضایتمندی شهرنشینان از وضعیت موجود شهرها و توجه
به خواستها و نیازهای آنان است که مدیران شهری را در دستیابی به پایداری بیشتر شهرها ،بهویژه پایـداری اجتمـاعی،
یاری میرساند .سازمان فضایی متعادل در شهرها ،نوعی پایداری شهری شمرده میشود و هنگامی محقق خواهد شد کـه
سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها بهوجود آید .در نتیجه ،توزیع مناسـ و بهینـة امکانـات
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق ،یکی از مهمتـرین عوامـل جلـوگیری از نـابرابریهـا و شـکاف
توسعه و توزیع فضایی مناس جمعیت در پهنة سرزمین است .از سویی ،مسئلة مهم در برقـراری توسـعة پایـدار شـهری،
توجه به شاخصهای اقتصادی ،محیطی و سالمت اجتماعی شهرها در بستر برنامـهریـزی اسـت ( Runciman, 1966:

 .)138از اینرو ،در نبود چنین نگرشی ،گسترش روزافزون جامعة شهری ،ناشی از رشد بیرویـة جمعیـت و مهـاجرت ،بـه
ساختوسازهای بدون برنامهریزی و گسترش مهارنشدنی شهرها منجر شده و تغییرات نامتجانس بسـیاری را بـه سـاخت
فضایی آنها تحمیل کرده است ( .)Marcotullio, 2001: 577بنابراین ،با بررسی میزان نابرابریها در توزیع خـدمات و
شناسایی الگوی فضایی بیعدالتی در سطح شهر میتوان پیبرد که چه خدماتی وضعیت مناس تری دارد و بی عدالتی هـا
بیشتر در کدام نواحی شهر تمرکز ملموس دارد ،تا از این طریق ،مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات
و منافع اجتماعی ،نابرابریهای فضایی را کاهش و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهد (داداشپور و رستمی.)5 :1390 ،
بنابراین ،مهمترین رسالت برنامهریزان و مدیران شهری در این زمینه تالش برای دستیابی به آرمان »فرصت هـای برابـر
«دسترسی گروه های مختلف جامعة شهری به خدمات شهری و از بـین بـردن تضـاد در تـأمین فرصـت هـای آموزشـی،
بهداشتی ،خدماتی و مانند آن است (حاتمینژاد و همکاران.)72 :1387 ،
شهر بناب شهری متوسط در استان آذربایجان شرقی است که علیرغم برخـورداری از ظرفیـت هـای خـوب توسـعه،
فضای جغرافیایی شهر آن به صورت یکسان توسعه نیافته است و نواحی شهر در سطح یکسانی از شاخصهـای کالبـدی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و زیرساختی برخوردار نیست .شهر بناب پس از دهة  1345بـه سـب افـزایش جمعیـت و
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توسعة فیزیکی و گسترش مشکالت مختلف شهری با توزیع ناعادئنة خدمات شهری و عدمبرخورداری یکسان مناطق از
این خدمات در سطح شهر مواجه شد .این امر بر مسئلة تأمین عدالت اجتماعی تأثیر داشته است.
بنابراین ،مقالة حاضر می کوشد چگونگی توزیع فضایی جمعیت و خدمات در نواحی شهر بناب را شناسایی کند .سپس،
ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات را مشخص سازد .در نهایت ،راهکارهایی را برای رسیدن به هماهنگی و سازگاری
منطقی بین جمعیت و خدمات در نواحی شهر بناب ارائه نماید .هدف از پـژوهش در قالـ پرسـشهـایی بـه شـرح ذیـل
پیگیری شده است:
 .1نحوۀ توزیع جمعیت و خدمات در نواحی شهر بناب به چه شکل است؟
 .2بین پراکندگی فضایی جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر بناب چه ارتباطی وجود دارد؟
تاکنون در زمینة عدالت فضایی و توسعهیافتگی ،مطالعاتی در کشور و جهان انجام شده ،اما به شکل تلفیقی و ترکیبی
به این موضوع توجه نشده است .از جمله پژوهشهایی که در این راستا تدوین یافته است ،میتوان بـه مـوارد زیـر اشـاره
کرد.
حاتمینژاد و همکاران ( )1387در پژوهشی با عنوان «تحلیل برخورداری از کاربری های خدمات شهری اسفراین» که
با استفاده از پرسشنامه و شاخص ناموزون موریس انجام شد ،به این نتیجه دست یافتند که طبقات اجتمـاعی -اقتصـادی
برتر در شهر اسفراین بهلحاق برخـورداری از وضـعیت مـالی بهتـر ،کـاربریهـای مطلـوب تـری دارنـد و الگـوی توزیـع
کاربریهای خدماتی به نفع گروههای مرفهتر عمل میکند ،بهطوری که بـا مفـاهیم عـدالت اجتمـاعی همخـوانی نـدارد.
همچنین ،خاک پور ( )1388در مقاله ای با عنوان «بررسی و تحلیل نابرابری در سـطوح توسـعهیـافتگی شـهر مشـهد» بـا
استفاده از مدل موریس و با نظر به مفهوم عدالت اجتماعی و فضایی در برخورداری از خدمات گوناگون شـهری ،بـه ایـن

نتیجه رسید که  41/7درصد از مناطق شهر مشهد از خدمات در حد کمتر از متوسط برخوردارند .هاروی 1در کتاب عـدالت
اجتماعی و شهر دربارۀ توزیع منطقهای عادئنه می گوید ،نخستین گام در راه توزیع منطقهای عادئنه ،تعیـین مفهـوم هـر
یک از سه معیار (نیاز ،سود همگانی و استحقاق) در چارچوب منطقه ای یا سرزمینی اسـت (حـاتمینـژاد و راسـتی:1383 ،
 .)91وی بهکارگیری عدالت اجتماعی در تحلیلهای جغرافیـایی را انقالبـی در تفکـرات جغرافیـایی مـیدانـد و بـا طـرح
وابستگی میان نابرابریهای اجتماعی و ساختار فضای جغرافیایی ،بنیانگذار جغرافیای انسانی نو شد.
شیخبیگلو و تقوایی ( )1392تحقیقی با عنوان «ارزیابی سـطح توسـعهیـافتگی شهرسـتان هـای کشـور بـا اسـتفاده از
روشهای تصمیمگیری چندشاخصه» ،نابرابریهای فضایی در سطح کشور را نشان دادند .رتبهبندی استانهای کشـور در
این تحقیق که با روش  SAWانجام شده است و نشان میدهد که سطح توسعة بیشتر استان ها پایین تـر از حـد متوسـط
است ،بهطوری که نیازمند اتخاذ سیاست ها و انجام اقدام های مناس و سریع است تا بتوانند بر محرومیت های فعلی فایق
آیند و زمینه برای توسعة متعادل ملی و منطقهای فراهم آیـد .اسـماعیلزاده و همکـاران ( )1393در تحقیقـی بـا عنـوان
«تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات حملونقل و ارتباطات در جغرافیـای اسـتانهـای مـرزی (مطالعـة مـوردی:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Harvey
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شهرستانهای استان خراسان شمالی)» تالش داشتند تا با کمک مـدل  ،Vikorمیـزان نـابرابریهـای موجـود در میـان
شهرستانهای استان مزبور را محاسبه کنند .یافتههای پژوهش حاکی از آن اسـت کـه خـدمات حمـلونقـل و ارتباطـات
بهصورت متوازن در سطح استان توزیع نشده است ،بهطوری که شهرستان بجنورد در بهترین وضعیت و شهرستان مانه و
سملقان در پایینترین سطح برخورداری از توزیع خدمات قرار دارد.
تقوایی و صالحی ( )1392در پژوهشی با عنوان «سنجش سطوح توسعهیافتگی شهرستان های استان همدان (با تأکید
بر رویکرد تحلیل منطقهای)» ،شاخص های مختلف توسعهیافتگی را بررسی و درجة توسعهیافتگی شهرستانها را با مـدل
تاکسونومی ،موریس و امتیاز استانداردشده تحلیل کردند .نتایج پژوهش نشان میدهد که شهرستان همدان برخوردارترین
و شهرستان کبودرآهنگ در دو تکنیک امتیـاز اسـتاندارد شـده و مـوریس و شهرسـتان فـامنین در تکنیـک تاکسـونومی
محرومترین شهرستانهای استان است.
زیاری و همکاران ( )1389در پژوهشی با عنوان «بررسی و رتبهبندی درجـة توسـعهیـافتگی شهرسـتان هـای اسـتان
خراسان رضوی» ،تالش داشتند تا با کمک تکنیک  ،Topsisمیزان نابرابری های موجود در میان شهرستان هـای اسـتان
مزبور را محاسبه کنند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در سال  1385شـهر مشـهد بـه دلیـل مرکزیـت اداری-
سیاسی به عنوان قط رشد منطقه ،امکانات ،خدمات و نیروی انسانی متخصص را از نواحی پیرامونی به سمت خود جذب
کرده و رتبة نخست را به لحاق میزان توسعهیافتگی به خود اختصاص داده است .نتایج همچنین نشان می دهد که الگوی
حاکم بر ساختار فضایی استان خراسان رضوی ،تابع الگوی مرکز پیرامـونی اسـت کـه بـا در نظـر داشـتن آن ،توجـه بـه
برنامهیزی فضایی بهمنظور نیل به توسعه و پیشرفت متعـادل منطقـهای ،ضـرورتی اجتنـابناپـذیر اسـت .یکـی دیگـر از
تحقیقاتی انجام گرفته در این زمینه« ،سنجش میزان توسعهیافتگی بخش بهداشت و درمان شهرستان های استان زنجان»
است .جعفری و همکاران ( )1393در این تحقیق با کمک روش تاکسونومی به این نتیجه رسیدند که از نظر سطح نسـبی
توسعهیافتگی در بخش بهداشت و درمان ،شهرستان زنجان با میزان درجة توسـعهیـافتگی  0/6542نسـبتاً توسـعهیافتـه،
شهرستانهای ماهنشان ،طارم و ابهر بهترتی با میزان درجة توسعهیـافتگی  0/7532و  0/7753و کمتـر توسـعهیـافتگی
 0/6542نسبتاً توسعهیافته و شهرستان خدابنده با میزان درجة توسعهیافتگی  0/9801شهرستان توسعهنیافته استان است.

مبانی نظری تحقیق
بهطور کلی ،توسعه از نظر لغوی به معنی فراخی و وسعت است .در فرهنگ وبستر به فرایند رشد ،افتراق و تطـور طبیعـی
نظام طی تحوئتی متوالی از حالتی ناقص به وضعیتی کامل تر تعریف شده است (ملکی .)36 :1382 ،ایدۀ توسـعه را ابتـدا
در سال  1949ترومن ،1رئیسجمهور وقت امریکا ،مطرح کرد (واستیوا .)14 :1377 ،گرچه این مفهوم با شـاخص کمّـی از
نظر تولید ناخالص ملی ارزیابی میشد ،پس از گذشت یک دهه شاخص کیفـی (بعـد اجتمـاعی) اهمیـت یافـت و توسـعة
اقتصادی -اجتماعی هنوز فاقد بعد جغرافیایی بود .با بـروز ضـایعات محـیط زیسـتی بـهویـژه در محـیط شـهری ،توسـعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Truman
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محیط زیستی ( )1972در اعالمیة کوکویوک خود میتوانست این واژه را وارد حـوزۀ جغرافیـا کنـد ،بـا وجـود ایـن ،هنـوز
رویکردهای موجود ناقص مینمود تا اینکه جنبشهای محیط زیستی ،زمینة تشکیل کمیسیون مسـتقل جهـانی در زمینـة
محیط زیست شد ) .(WCED, 1987: 176متعاق آن با دادن گزارشی با عنوان «آینـدۀ مشـترک مـا» ( ،)1987افکـار
عمومی را متوجه رویکرد جدیدی کرد که برانت لند 1از آن توسعة پایدار یاد کرد« :یعنی رفع نیازهای نسـل حاضـر بـدون
تضییع تواناییهای نسلهای آینده برای رفع نیازهایشان» (صرافی .)35 :1375 ،در سال  ،1996کنفرانس اسکان بشـر بـا
نام «مجمع شهری» در استانبول ترکیه برگزار شد و توافقنامة مشروحی را در مورد اصول توسعة شهری تولید کرد .طبـق
اصل ششم بیانیة این کنفرانس ،توسعة شهری و روستایی وابسته به همدیگر تلقی شد (ویلـر ،بیتلـی .)91 :1384 ،آنچـه
مسلم است این است که پایداری شهری گونهای از توسعة پایدار است که محیطها و فضـاهای شـهری را دربرمـیگیـرد
( .)Drakakis, 2000: 8بهعبارت دیگر ،توزیع بهینة خدمات و امکانات بهگونهای هدایت شود که بـهنفـع همـة اقشـار و
گروههای اجتماعی جامعه شود و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق یابد (پاگ.)191 :1383 ،
مکات مختلف به بررسی عدالت اجتماعی پرداختهاند .عدالتجویی سوسیالیسم ،بیشتر معطوف به ثروت بود و شاخص
مهم عدالت نزد آنان ،توزیع عادئنة ثروت شمرده میشد .لیبرالیسم ،بیشتر به جنبه هـای اجتمـاعی ،کالبـدی و اقتصـادی
نابرابری تأکید دارد و عدالت اجتماعی را امری واج برای دستیابی به تعادل مطـرح مـیکنـد .براسـاس دیـدگاه اقتصـاد
سیاسی فضا ،الگوی توسعة وابسته و برونزا ،شهرنشینی شـتابان و نـاهمگون را در پـی دارد و در راسـتای رشـد نامتعـادل
اقتصادی ،نابرابری درآمدها نیز افزایش مییابد و نابرابریهای ساختاری جامعه شتاب میگیـرد (حکمـتنیـا و گیـوهچـی،
 .)165 :1390جان استوارت 2نخستین کسی است که اصطالح عدالت اجتماعی را به معنای امروزی آن بهکار بـرد .طبـق
نظر وی عدالت اجتمـاعی یعنـی جامعـه رفتـار یکسـانی بـا تمـام کسـانی کـه شایسـتگی یکسـانی دارنـد داشـته باشـد
).(Miller, 1999: 2

بی توجهی به عدالت اجتماعی در شهرها تبعات بسیار ناگواری در پی خواهد داشت ،همچـون حاشـیهنشـینی ،توسـعة
یکجانبة شهرها ،و بورسبازی زمین .بنابراین ،شناسایی آثار مقولة عدالت اجتماعی جزء اساسی مطالعات شهری اسـت و
شهر زمانی شهر انسانی میشود که عدالت اجتماعی همة زوایای آن را بپوشـاند (خـوشروی .)12 :1385 ،از مهـمتـرین
عوامل در برنامهریزی شهری ،استفاده از فضاها و توزیع مناس و بهعبارتی کاملتر ،عدالت فضایی است .در ایـن زمینـه،
کاربریها و خدمات شهری ،از جمله عوامل مؤثر و مفید است که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی با برقراری عادئنهتر ،ابعاد
عدالت فضایی و عدالت اجتماعی را برقرار می کند .بنابراین ،برهمخوردن توازن جمعیتی کـه مهـمتـرین ریشـههـای آن،
مهاجرتهای درون و برونشهری و تراکم بیش از حد کاربری ها در مناطق خاص اسـت ،فضـاهای شـهری را فضـاهایی
متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی میسازد (هاروی.)121 :1379 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Brundtland
2. John Stuart
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تحلیل توزیع فضایی جمعیت و خدمات در سطح شهر

بررسی سطح توسعهیافتگی نواحی شهری بر مبنای رویکرد توسعه و عدالت

تعیین ابعاد تحقیق

سرانة آموزشی

سرانة بهداشتی

سرانة اداری

سرانة فرهنگی

سرانة تأسیسات

سرانة تجاری

سرانة ورزشی

سرانة فضای سبز

تعیین شاخصهای کمّی و کیفی تحقیق

تعیین وزن شاخصها به کمک مدل آنتروپی شانون

تحلیل دادهها با مدلهای SAR ،TOPSIS، VIKOR

سطحبندی توسعهیافتگی نواحی شهر بناب با روش ترکیبی
شکل  .1فرایند تحلیلی پژوهش

روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش ،نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیـق مبتنـی بـر روش توصـیفی -تحلیلـی
است .جمعآوری دادهها ،به شیوۀ اسنادی و کتابخانهای با استفاده از آمارنامة استان آذربایجان شرقی ( )1390و طرح جامع
شهر بناب ( ،)1385همچنین کنترل و بهروزکردن این دادهها از طریق بازدید میدانی صورت گرفته اسـت .جامعـة آمـاری
پژوهش شامل نواحی پنج گانة شهر بناب ،بر اساس طرح جامع پیشنهادی شهر در سال  1385است .شـاخصهـای مـورد
استفاده ،هشت شاخصِ توزیع خدمات در سطح نواحی شهر بناب است .شاخصهای توزیع خدمات در نواحی عبارت اسـت
از:
 .1سرانة کاربریهای آموزشی .2 ،سرانة کاربری های فرهنگی و مذهبی .3 ،سرانة کـاربری هـای ورزشـی .4 ،سـرانة
کاربریهای اداری .5 ،سرانة کاربریهای تأسیسات و تجهیزات .6 ،سرانة کاربریهای تجاری .7 ،سرانة فضـای سـبز.8 ،
سرانة کاربریهای بهداشتی و درمانی.
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در تحلیل داده ها از روش ها و مدل های مختلفی استفاده شده است .ابتدا ،با استفاده از ضری آنتروپی شـانون ،توزیـع
فضایی جمعیت شهر برآورد شد .در ادامه ،شاخص ها بی مقیاسسازی شد .سپس ،با بهره گیـری از مـدل هـای ،TOPSIS
 VIKORو  SARو روش ترکیبی (ادغام) ،چگونگی توزیـع خـدمات شـهری در سـطح نـواحی شـهر بنـاب محاسـبه و
رتبهبندی شد .در نهایت ،به کمک آزمونهای آماری اسپیرمن از طریق نرمافزار  ،SPSSضری همبستگی بین جمعیت و
خدمات شهری بررسی شده است .فرایند مدلهای تحلیلی در ادامه ارائه شده است.
الف) مدل TOPSIS

یکی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره ،مدل  TOPSISاست .این روش ،میزان نابرابری در توزیع خـدمات شـهری را
در نواحی شهر بناب آشکار می کند .مدل  TOPSISبر این مفهوم استوار است که گزینة انتخابی باید کمترین فاصله را با
راه حل ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را با راه حل ایدهآل منفی داشته باشد .در این روش  mگزینه بـهوسـیلة  nشـاخص
ارزیابی شد و هر مسئله را می توان سیستمی هندسی شامل  mنقطه در فضایی nبعدی در نظر گرفت (ولیبیگـی:1385 ،
 .)68این روش دارای شش گام ،به شرح زیر است.
گام نخست ،بهدست آوردن و استاندارد کردن ماتریس تصمیم

()1

x ij
2
im1x ij

rij 

 a11 a12 ... a1n 

a22 ... a2n 
 a21

Aij  
.
.
.
. 


a m1 a m 2 ... a mn 

گام دوم ،وزن دهی به ماتریس استانداردشده .در این پژوهش وزندهی به ماترس تصمیم و شاخص های آن با استفاده
از مدل آنتروپی شانون انجام شده است.
()2

n
 w i 1
i 1

) w  (w1, w2,..., w j ,..., w n

گام سوم ،بهدست آوردن اندازۀ فاصلهها
()3

i  1, 2, 3,..., m
i  1, 2, 3,..., m

n
* 2
)  (vij  v j
j 1

Si * 

n
 2
)  (vij  v j
j 1

Si  

گام چهارم ،محاسبة نزدیکی نسبی به راهحل ایدهآل مثبت یا منفی
()4

0  Ci *  1

si 
s j *  si 

Ci  
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مشخص است که هر چه فاصلة گزینة  Aiاز راهحل ایدهآل کمتر باشد ،نزدیکی نسبی به  1نزدیکتـر خواهـد بـود.
سپس ،رتبهبندی گزینهها را بر اساس ترتی نزولی در دستور کار خواهیم داشت.
ب) مدل VIKOR

مدل ( VIKORراهحل سازشی و بهینه سازی چندمعیاری) روش تصمیمگیری چندمعیاره برای حل مسئلة تصـمیمگیـری
گسسته با معیارهای نامتناس

(واحدهای اندازهگیری مختلف) و متعارض توسـعه داده شـده اسـت ( Opricovic et al.,

 .)2004: 447این مدل برای رتبهبندی و انتخاب از یک دسته آلترناتیوها و تعیین راهحلهای سـازگار 1بـرای مسـئله بـا
معیارهای متعارض متمرکز شده است که به تصمیم گیرندگان برای رسیدن به تصمیم نهایی کمک کنـد .راهحـل سـازگار
راهحلی احتمالی 2با نزدیکترین راه حل به ایده آل است .منظور از سازگاری نیز جوابی است که براسـاس راهحـل تـوافقی

3

حاصل می شود .مدل  VIKORبرای رتبه بندی گزینه های مختلف بهکار می رود و بیشتر برای حل مسائل گسسته کاربرد
دارد .این روش بر مبنای راهحل های توافقی بر مبنای معیارهای متضاد است .در این مـدل همـواره چنـد گزینـة مختلـف
وجود دارد که این گزینه ها براساس چند معیار به صورت مستقل ارزیابی می شـود .در نهایـت ،گزینـههـا براسـاس ارزش،
رتبه بندی شد .تفاوت اصلی این مدل با مدلهای تصمیمگیری سلسلهمراتبـی یـا شـبکهای ایـن اسـت کـه بـرخالف آن
مدل ها ،در این مدل مقایسات زوجی بین معیارها و گزینهها صورت نمی گیرد و هر گزینه را بـهطـور مسـتقل یـک معیـار
میسنجد .فرایند مدل به قرار زیر است.
گام نخست ،تشکیل ماتریس تصمیم
()5

) n w j (v*j  v ij
Si  
*

) j 1 (v j  v j

گام دوم ،محاسبة وضعیت مطلوب و نامطلوب
()6

w (v*  v ) 
j j ij 
R i  Max j 
 (v*  v  ) 
j
j



گام سوم ،محاسبة شاخص ویکور Qi

()7

 S S * 
 R  R* 
i



Qi  v
 (1  v )  i

*

*
 S  S 
 R  R 

گام چهارم ،اولویتبندی گزینهها
در این مرحله ،بر اساس شاخص ویکو ر  Qiمحاسبهشده در گام قبل ،گزینهها از کوچکتـر بـه بـزرگتـر مرتـ و
رتبهبندی و سپس تصمیمگیری میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. compromise solution
2. feasible solution
3. mutual concession
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1

همانند بسیاری از روش های تصمیم گیری چندمعیاره ،روش رتبه بندی تجمعی ساده بر پایة رتبه بندی گزینه ها با توجه بـه
هر معیار است ) .(Geldermann et al., 2003: 6در این روش به استانداردکردن دادهها نیازی نیست ،زیرا اسـاس کـار
بر مبنای رتبه های اختصاص داده شده به هر یک از گزینههاست .همچنین ،در این روش ترتی صـعودی و نزولـی رتبـه
تعریف شده است و منجر به نتایج یکسانی در ترتی رتبة نهایی می شود .ارزش حاصل از مجموع شاخص ها برتـری هـر
گزینه را در مقایسه با سایر گزینهها نشان میدهد ( .)Geldermann & Rents, 2002: 3فرایند مدل به قرار زیر است.

گام نخست ،تشکیل ماتریس وضع موجود

 a11 a12 ... a1n 

a22 ... a2n 
 a21

Aij  
()8
.
.
.
. 


a m1 a m 2 ... a mn 
گام دوم ،رتبهبندی ترتیبی گزینهها از نظر هر شاخص .کمترین مقادیر خام ماتریس رتبة  1میگیرد.
گام سوم ،وزندهی و محاسبة مقادیر رتبة وزنی
()9

) w  (w1, w2,..., w j ,..., w n

F  R k * Wk

گام چهارم ،محاسبة امتیازات نهایی ،رتبهبندی و اولویتبندی
()10

1 n
 R k * Wk
T j 1

V (at ) 

محدودة مورد مطالعه
شهرستان بناب یکی از  19شهرستان استان آذربایجان شرقی است که در مختصات جغرافیایی  37درجه و  10دقیقـه تـا
 37درجه و 30دقیقة عرض شمالی ،و  45درجه و  50دقیقه تا  46درجه و  10دقیقة طول شرقی قرار گرفته اسـت .ایـن
شهرستان از شمال به شهرستان عج شیر ،از غرب بـه دریاچـة ارومیـه ،از شـرق بـه شهرسـتان مراغـه و از جنـوب بـه
شهرستان ملکان محدود میشود (طرح جامع شهر بناب.)20 :1385 ،
براساس آخرین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390شهر بنـاب دارای  79894نفـر جمعیـت اسـت
(مرکز آمار ایران .)1390 ،مساحت شهر در داخل محدودۀ محاسباتی  775کیلومترمربـع اسـت .متوسـط تـراکم ناخـالص
جمعیتی کل شهر در وضع موجود  66/09نفر در هکتار است .شهرستان بناب از نظر تقسیمات اداری سیاسی ،یک بخش،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. simple addition rating technique
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سه دهستان و  29آبادی دارای سکنه است .شـهر بنـاب مرکزیـت اداری سیاسـی ایـن شهرسـتان را داراسـت .براسـاس
تقسیمات کالبدی ،شهر بناب دارای پنج ناحیة شهری است .بیشترین تراکم جمعیت در بین نواحی شهر بنـاب متعلـق بـه
ناحیة چهار و کمترین تراکم مربوط به ناحیة یک است (طرح جامع شهر بناب.)21 :1385 ،

شکل  .2نقشة موقعیت منطقة مورد مطالعه

جدول  .1وضعیت تقسیمات کالبدی شهر بناب در سال 1385
نواحی شهری

جمعیت (نفر)

درصد جمعیت

مساحت (هکتار)

درصد مساحت

تراکم (نفر در هکتار)

ناحیة 1

11004

%14/24

255/5

%21/42

43/06

ناحیة 2

10905

%14/11

154/3

%12/94

70/7

ناحیة 3

13270

%17/17

174/5

%14/63

76

ناحیة 4

21786

%28/18

195/6

%16/41

111/3

ناحیة 5

20335

%26/3

412/7

%34/6

49/2

کل شهر

77300

100

1192/6

100

64/8

منبع :طرح جامع شهر بناب1385 ،
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شکل  .3نقشة پراکندگی کاربریها در شهر بناب
منبع :نيارندگان1394 ،

یافتههای پژوهش و تجزیهوتحلیل
در این مرحله با استفاده از ضری آنتروپی ،اندازهگیری درجة تمرکز و پراکندگی فضایی پدیدههای جغرافیایی انجـام شـد
( .)Vinoth Kumar and Pathan, 2007: 13میزان تعادل فضایی استقرار جمعیـت و تعـداد شـهرها در سـطح شـبکة
شهری ،استانی ،منطقهای و ملی محاسبه شد ( .)Chen, 2008: 14بنابراین ،برای تحلیـل ویژگـیهـای توزیـع فضـایی
جمعیت در نواحی پنجگانة شهری بناب ،از ضری آنتروپی نسبی استفاده شده است (رابطة .)11
n
 Pi LnPi
()11
E  i
LnN
در این رابطهE ،ضری آنتروپی Pi ،میزان جمعیت ناحیة  iبه کل جمعیت شهر و Nتعداد نواحی است.
ضری آنتروپی دامنهای بین صفر و یک دارد و هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد ،بیانگر توزیع عادئنه تر و هـر

چه به صفر نزدیکتر باشد ،بیانگر درجة توزیع نامتعادل است .به گفتة دیگر ،مقدار یک بیانگر توزیع کامالً عادئنه و مقدار
صفر بیانگر توزیع کامالً نامتعادل است ).(Tasi, 2005: 145
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جدول  .2توزیع فضایی جمعیت در نواحی شهری بناب در سال  1385براساس ضریب آنتروپی

Pi

LnPi
-1/9498

-0/2774
-0/2763

Pi LnPi

نواحی شهری

جمعیت (نفر)

ناحیة 1

1104

0/1423

ناحیة 2

10905

0/1411

-1/9583

ناحیة 3

13270

0/1717

-1/762

-0/3025

ناحیة 4

21786

0/2818

-1/2665

-0/3569

ناحیة 5

20335

0/2631

-1/3352

-0/3513

کل شهر

77300

1

-8/2718

-1/5671

منبع :نگارندگان1394 ،
1 / 5671
()12
 0 / 9737
1 / 6094
ضری آنتروپی بهدستآمده در سال  1385برابر 0/9737است که فاصلة آن با عدد  1بسیار کم است و نشان می دهد
E 

که توزیع متعادل جمعیت در نواحی شهر بناب وجود دارد .بر اساس محاسبات انجامگرفته ،میانگین تراکم در سـطح شـهر
بناب در سال  ،1385حدود  64/8نفر در هکتار است .پرتراکم ترین ناحیة شهری ناحیة  4با تراکمـی برابـر  111/3نفـر در
هکتار است و کمتراکمترین ناحیة شهر بهلحاق جمعیتی با تراکمی برابر  49/2نفر در هکتار ،در ناحیة  1قرار دارد .ناحیة 2
و  3نیز با تراکمی برابر  80-70نفر در هکتار ،در ردۀ دوم طبقهبندی متراکمترین نواحی شهر است .ناحیـة  5در شـمال و
شرق بناب با تراکمی برابر  49/2نفر در هکتار ،در ردۀ سوم طبقهبندی قرار گرفته است .بنابراین ،متراکمتـرین نـواحی در
قسمت مرکزی شهر بناب قرار دارد و با نزدیکشدن به کنارههای غربی و شرقی شهر از تراکم جمعیتی کاسته میشود.
در ادامه ،به تحلیل دادههای تحقیق می پردازیم .در گام نخست ،بر اساس شاخصهایی مورد نظر ،دادههـا جمـعآوری
شد .سپس ،با تلفیق آنها ماتریس وضع موجود تشکیل میشود.
جدول  .3گام اول تشکیل ماتریس تصمیم

ناحیة 1

ناحیة 2

ناحیة 3

ناحیة 4

ناحیة 5

شاخصها
سرانة بهداشتی و درمانی ( )X1

0/2

0/53

0

0/54

1/5

سرانة فرهنگی و مذهبی ()X2

2/92

3/56

0/48

0/63

0/22

سرانة ورزشی ()X3

1/82

0/26

0/96

0/53

0

سرانة آموزشی ()X4

1/58

0/85

1/38

0/67

2/26

سرانة تجاری ()X5

6/59

9/48

4/77

4/05

2/04

سرانة فضای سبز ()X6

1/59

0

0

2/94

0

سرانة تأسیسات ()X7

0

0/14

0/16

1/56

0/21

سرانة اداری ()X8

0

0

0/43

0/40

0/56

منبع :نگارندگان1394 ،
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در گام دوم ،پس از تشکیل ماتریس وضع موجود ،با استفاده از ضری آنتروپـی شـانون ،وزن شـاخصهـای تحقیـق
تعیین شده است .واژۀ آنتروپی به معنای بینظمی را ،ابتدا در سال  1865ردلف کلوسیوس 1در حـوزۀ ترمودینـامیکی و در
سال  1948کلودشانون 2در حوزۀ اطالعات و ارتباطات مطرح کرد (بخشـی و همکـاران .)24 :1390 ،شـانون نشـان داده
است که آنتروپی اندازه ای از سطح عدم قطعیت اطالعات و تابعی از توزیع احتمال است .آنتروپی شانون بـه صـورت زیـر
تعریف میشود.
n
 Pi LnPi
E  i
LnN
d j  1 E j

( )13محاسبة مقدار آنتروپی E j
( )14محاسبة مقدار عدم اطمینان d j

dj
Wj 
n
 dj
j 1

( )15محاسبة اوزان شاخصها W j

) w  (w1, w2,..., w j ,..., w n

n
 w i 1
i 1
چنانکه جدول  4نشان میدهد ،برای تبیین توزیع خدمات شهری از هشت شاخص برای پنج ناحیـة شـهری اسـتفاده
شده است .آمارها و وزن نرمالشدۀ هر یک از شاخصهای خدمات شهری منتخ واحـد شـهر بنـاب در جـدول  4آمـده
است .بر اساس آن ،شاخص کاربریهای آموزشی و اداری فرهنگی بیشترین اوزان را به خود اختصاص داده است.

جدول  .4گام دوم وزندهی به شاخصها با استفاده از ضریب آنتروپی شانون

آنتروپی شانون

درجة انحراف

وزن نرمالشده

Ej

Dj

Wj

X1

0 / 972

0 / 028

0 / 0094

X5

X2

0 / 94

0 / 0595

0 / 0200

X6

0 / 829

X3

0 / 96

0 / 0398

0 / 0133

X7

0 / 8295

0 / 1705

X4

0 / 646

0 / 354

0 / 1192

X8

0 / 798

0 / 2017

شاخص

شاخص

آنتروپی شانون

درجة انحراف

وزن نرمالشده

Ej

Dj

Wj

0 / 978

0 / 0220

0 / 0074

0 / 1704

0 / 0575
0 / 0574
0 / 0679

منبع :نگارندگان1394 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rudolph Clausius
2. Claude Elwood Shanon
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جدول  .5گام سوم ،استاندارد کردن ماتریس تصمیم
شاخصها

ناحیة 1

ناحیة 2

ناحیة 3

ناحیة 4

ناحیة 5

X1

0 / 014224545

0 / 037695044

0

0 / 03840627

0 / 10668408

X2

0 / 0678309

0 / 082698

0 / 0111503

0 / 0146347

0 / 0051105

X3

0 / 0992462

0 / 014178

0 / 0523496

0 / 0289014

0

X4

0 / 0112727

0 / 0060644

0 / 0098458

0 / 0047802

0 / 0161243

X5

0 / 0129927

0 / 0186905

0 / 0133475

0 / 0079849

0 / 004022

X6

0 / 121656

0

0

0 / 224949

0

X7

0

0 / 01838

0 / 02101

0 / 20485

0 / 02758

X8

0

0

0 / 07355

0 / 06842

0 / 09578

منبع :نگارندگان1394 ،

و در گام چهارم ،مراحل مدل های  VIKOR،TOPSISو  ،SARبرای نواحی پنجگانة شهر بناب انجـام شـد .مـدل
 TOPSISیکی از روشهای تبیین چگونگی توزیع خدمات عمومی شهری است .در این روش ،ابتدا پنج ناحیه با اسـتفاده
از هشت شاخص یک ماتریس را تشکیل داد .سپس ،با استفاده از مدل آنتروپی شانون ،وزندهی شاخصهـا و در نهایـت،
با انجام مراحل مدل  ،TOPSISرتبهبندی آنها انجام شد .مقدار مدل  TOPSISبین  0و  1است و هر چه بـه سـمت 1
میل کند ،دارای بائترین رتبه است .با توجه به نتایج به دست آمده از مدل  ،TOPSISدر جـدول  ،6ناحیـة  4بـا ضـری
 0/718916404در رتبة  ،1ناحیة  1با ضری  0/390152801در رتبة  2و ناحیة  5با ضـری  0/318579818در رتبـة 3
قرار گرفت.
جدول  .6رتبهبندی نواحی شهری با TOPSIS

نواحی شهری

* Si

Si 

TOPSIS

رتبه

ناحیة 1

0 / 265767428

0 / 170026044

0 / 390152801

2

ناحیة 2

0 / 326562058

0 / 090534602

0 / 217059043

5

ناحیة 3

0 / 321963727

0 / 093490048

0 / 225031167

4

ناحیة 4

0 / 123430541

0 / 315693414

0 / 718916404

1

ناحیة 5

0 / 313228783

0 / 146441757

0 / 318579818

3

منبع :نگارندگان1394 ،
توزیع خدمات عمومی شهر بناب براساس مدل VIKORنیز محاسبه شده است .مقدار مدل  VIKORنیز بین  0و 1
است ،با این تفاوت که هر چه به سمت  0نزدیکتر باشد بیشترین رتبه را دارد.
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جدول  .7رتبهبندی نواحی شهری با VIKOR
S

R

VIKOR

رتبه

نواحی شهری
ناحیة 1

0 / 6107019

0 / 208572

0 / 659283

2

ناحیة 2

0 / 782939

0 / 255739

1

5

ناحیة 3

0 / 7738756

0 / 255739

0 / 9898065

4

ناحیة 4

0 / 3383703

0 / 095311847

0

1

ناحیة 5

0 / 689477

0 / 255739

0 / 8948846

3

منبع :نگارندگان1394 ،

همانگونه که جدول  7نشان میدهد ،رتبه بندی بر اساس ارزش  VIKORصورت گرفته ،بـهگونـهای کـه کمتـرین
ارزش بائترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

توزیع خدمات عمومی شهر بناب در مدل  ،SARامتیازات نهایی هر یک از گزینهها از طریق محاسبة مجموع مقـادیر
رتبة وزنی هر یک از گزینهها از نظر شاخصهای هشت گانه محاسبه شد .سپس ،تقسیم بر تعـداد گزینـههـا ( )5شـد .در
نهایت ،بر این اساس ،به اولویتبندی نواحی به لحاق برخورداری از خدمات اقدام میشود .مقدار مدل  SARهمانند مدل
 TOPSISبین  0و  1است .هر چقدر به سمت  1نزدیکتر باشد ،دارای بائترین رتبه است .برای تعیین رتبة نهایی نواحی
از میانگین  3مدل استفاده شد.
جدول  .8رتبهبندی نواحی شهری با SAR

نواحی شهری

F

SAR

رتبه

ناحیة 1

1 / 91053

0 / 382106

2

ناحیة 2

1 / 433746

0 / 2867492

4

ناحیة 3

1 / 10224

0 / 220448

5

ناحیة 4

2 / 122828

0 / 4245656

1

ناحیة 5

1 / 60369

0 / 320738

3

منبع :نگارندگان1394 ،

در نهایت ،پس از انجام مراحل مدل های  VIKOR،TOPSISو  ،SARرتبهبندی برای نواحی پنجگانه شـهر بنـاب
با استفاده از روش ترکیبی (ادغام) انجام شده است.
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جدول  .9رتبهبندی نواحی شهری با مدلهای  Vikor ،Topsisو  SARو روش ترکیبی (ادغام)

نواحی

ضری

رتبه

1میانگین

رتبة

 3مدل

ترکیبی

0 / 659283

2

0 / 382106

2

0 / 3709919

2

5

0 / 2867492

4

0 / 167936081

4

0 / 220448

5

0 / 151890889

5

1

0 / 714494

1

3

0 / 248144406

3

ضری

رتبه

ضری

رتبه

شهری

TOPSIS

ناحیة 1

0 / 390152801

2

ناحیة 2

0 / 217059043

5

1

ناحیة 3

0 / 225031167

4

0 / 9898065

4

ناحیة 4

0 / 718916404

1

0

1

0 / 4245656

ناحیة 5

0 / 318579818

3

0 / 8948846

3

0 / 320738

VIKOR

SAR

منبع :نگارندگان1394 ،

در جمعبندی کلی ،بر اساس نتایج به دستآمده از روش ترکیبی ،مطابق جدول  ،9ناحیة  4بـا ضـری  0/714494در
رتبة  ،1ناحیة  1با ضری  0/3709919در رتبة  ،2ناحیـة  5بـا ضـری  0/248144406در رتبـة  ،3ناحیـة  2بـا ضـری
 0/167936081در رتبة  4و ناحیة  3با ضری  0/151890889در رتبة  5قرار دارد .ایـن نتیجـه حـاکی از آن اسـت کـه
الگوی خدماترسانی نامناس بوده است ،بهطوری که شاخص های توسعة امکانات و خدمات بهطور متوازن میان منـاطق
و نواحی جغرافیایی توزیع نشده است.

یکی از معیارهای مناس برای شناخت امکانات ،تسهیالت و کمبودهای نواحی شهری طبقهبنـدی آنهـا بـر اسـاس
نمرات استانداردشده به سه سطح متعادل ،نیمهمتعادل و نامتعادل است .نتایج امتیازهای میانگین سه مدل نشان مـیدهـد
که در مجموع از پنج ناحیة شهری بر اساس تقسیمبندی کالبدی ،دو ناحیه نسبتاً متعادل و سه ناحیه نامتعادل بوده اسـت.
بنابراین ،نامتعادلترین نواحی شهری در توزیع خدمات و چگونگی دسترسی شهروندان به این خدمات ،شناخته شده است.

جدول  .10پهنهبندی نواحی شهر بناب بهلحاظ برابری در توزیع خدمات شهری

میانگین سه مدل

تعداد نواحی

درصد فراوانی

اسامی نواحی

بین  1-0/7متعادل

1

%20

ناحیه 4

بین  0/7-0/4نسبتاً متعادل

0

0

0

کمتر از  0 / 4نامتعادل

4

%80

نواحی 3 ،2 ،1و5
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 .1مقدار مدل  vikorبین عدد صفر تا يک است .هر چه به عدد صفر نزديکتر باشد ،بیانگر وضعیت مناسب خدمات در آن ناحیه است .لذا،
برای تعیین میانگین سه مدل ضريب معکوس  vikorرا در نظر گرفتیم.
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بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات
از آنجا که توزیع خدمات در نواحی شهری به منظور تسهیل امر خدماترسانی و دسترسی مناس و بهینة شـهروندان بـه آن
انجام می گیرد ،چنانچه توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس معیارهای صحیح و اصولی نباشد ،خدمات رسانی بـهراحتـی
انجام نگرفته است و خدمات مورد نیاز شهروندان به صورت متعادل در سطح شهر توزیع نمی شود .در این حالت ،ممکن است
نابرابری هایی بین پراکنش جمعیت و فضاهای خدماتی مورد نیاز مشاهده شود (هادیپور .)110 :1385 ،در ایـن پـژوهش بـا
استفاده از ضری همبستگی اسپیرمن ارتباط بین پراکندگی جمعیت و توزیع خدمات بررسی مـیشـود .در ایـن روش هرچـه
میزان  Sبه  +1نزدیکتر باشد ،توزیع متعادلتر ،و هرچه میزان Sبه  -1نزدیکتر باشد ،گویای عدم تعادل است .همانطـور
که مشاهده میشود ،میزان Sبهدستآمده برای نواحی شهر بناب برابر با  0/7است که نشان می دهد رابطة قوی و معنـاداری
بین تعداد جمعیت و توزیع خدمات وجود ندارد؛ یعنی ،افزایش جمعیت نقشی مؤثر در توزیع خدمات شهری ندارد.
جدول  .11ضریب همبستيی اسییرمن بین رتبة جمعیت و رتبة خدمات در نواحی شهر بناب

ناحیه

جمعیت( نفر)

سرانه خدمات

رتبة جمعیت

رتبة خدمات

d

d2

11004
10905
13270
21786
20335

14 / 7
14 / 82
10 / 18
11 / 32
6 / 79

4
5
3
1
2

2
1
4
3
5

-2
-4
1
2
3

4
16
1
4
9

ناحیة 1
ناحیة 2
ناحیة 3
ناحیة 4
ناحیة 5
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نتیجهگیری
با پذیرش اینکه توسعه و عدالت مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و فضایی در شهرهاست ،رفع نابرابری های اجتمـاعی و
اقتصادی ،کاهش آسی پذیری اقشار کمدرآمد ،توزیع بهینة خدمات و امکانات و توجه به نیازهـای اساسـی شـهروندان از
جمله اموری است که بر اهمیت نگرش به توسعة پایدار میافزاید .در کشورهای در حال توسعه روند شهریشدن ،به دلیل
عدم تعادلهای خدماتی و پراکنش جمعیت با رشد بیقوارۀ شهری مواجه بوده است ،بهطوری که ناپایداری حاصل از ایـن
رشد ناموزون ،به شکل عدم تعادلهای فضایی -اجتماعی با نمودهای فقر شـهری ،اسـکان و اشـغال غیررسـمی ،ضـعف
حاکمیت محلی و آلودگیهای زیستی نمایان شده است .بنابراین ،پایداری در شهرها زمانی محقق میشود که توزیع بهینة
خدمات و امکانات در شهرها مطابق نیازهای جمعیتی صورت گیرد .هدف این تحقیق نیز شناسایی نحوۀ توزیع خـدمات و
امکانات شهری در نواحی پنجگانة شهر بناب و ارزیابی عدالت اجتماعی در این شهر بـوده اسـت .پـژوهش حاضـر نشـان
می دهد که نتایج حاصل از کاربست مدل های  VIKOR ،TOPSISو  SARو روش ترکیبی ناحیة  4را در رتبة  ،1ناحیة
 1را در رتبة  ،2ناحیة  5را در رتبة  ،3ناحیة  2را در رتبة  4و در نهایت ناحیة  3را در رتبة ( 5محرومترین) قرارمیدهـد .در
کل ،مناطق پنجگانة این شهر از لحاق میزان برخورداری از خدمات منتخ توسعه متفاوت است ،بهطـوری کـه بـه لحـاق
برخورداری از خدمات تنها ناحیة  4در سطح متعادل کامل است .به لحاق نامتعادل بـودن از خـدمات ،نـواحی  3 ،2 ،1و 5
نامتعادلترین نواحی مشخص شد .با توجه به آنچه گفتیم ،راهبردهای زیر در راستای بهبود شرایط پیشنهاد میشود:
 .1توجه به اصل مهم سازمانیابی فضایی ،الگوهای سرمایهگذاری باید بهگونهای پاسخگوی نیازهای جمعیت سـاکن
در نواحی شهری بناب باشد ،چرا که عدم پاسخگویی به نیازهای ساکنان محروم و کمتر برخوردار و لحـاقنکـردن اصـل
عدالت اجتماعی ،ساختار بومشناختی (اکولوژیکی) انسانی و طبیعی شهر سالم مبتنی بر توسعة پایدار را بر هم خواهد زد.

 .2از بین نواحی پنج گانة مورد مطالعه ،ناحیة  3از نظر خدمات محرومترین ناحیه شناخته شـده اسـت .بنـابراین ،لـزوم
توجه اساسی به تقویت و بهبود وضعیت خدمات مذکور در این ناحیه در برنامهریزیهای آتی شهر بناب پیشنهاد میشود.
 .3مکانیابی ،توزیع و تخصیص بودجه برای خدمات شهری باید بر اساس سطح نیازمندی حال و آیندۀ ساکنان شـهر
باشد ،بهگونهای که سطح برخورداری ساکنان نواحی با سطح نیازمندی آنها تطابق داشته باشد.
 .4از سامانههای نوین اطالعاتی و مدیریتی ،مانند سامانة اطالعات جغرافیایی ،به منظور مـدیریت مطلـوبتـر شـهر و
آگاهی از میزان کمبودها و نیازها استفاده شود.
 .5نحوۀ خدمات رسانی به نواحی گوناگون شهر باید بر اساس معیارهـای انسـانی ،ازقبیـل نیـاز ،اسـتحقاق و اولویـت
پایهریزی شود.
 .6ئزم است طرح تفضیلی شهر و اولویتدهی به رفع نیازهای افراد ساکن در محالت محروم بازنگری شود.
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