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مادمه
 یدگیپاش ازهمر یاخ یها شور در دههک یشهرها یکیزیف ةو توسع ینیرشد شتابان شهرنش یامدهاین پیتر از مهم یکی

و  نژاد ی)حاتم ن خدمات شده استیاز ا یدر برخوردار یساز نابرابر نهیه زمک است یشهر یز خدماتکع مراینظام توز

ی، مطلوب شهر یرسان خدمات در امر یشهر یزیر ت و برنامهیریمد یب ضعف و ناکارآمدیترت نیبد (.10: 0911، همکاران

، میان کارایی خدمات سوی دیگروجود آورده است. از  ی را بهبه خدمات مختلف شهر یدر دسترس عدالتی ینة بروز بیزم

اویانگ، امروزه  ةداری وجود دارد. به گفت اهای معن در مناطق محروم و مناطق برخوردار یک شهر تفاوت شده ارائهعمومی 

 یازهایمناسب به ن ییبه پاسخگو قادر کمتر ،در مناطق محروم یشده است که خدمات عموم یرفتهپذ واضحی طور به

 ةعادالن ییع فضایشهر مترادف با توز یعدالت اجتماع ییایجغراف گاه نظراز (. Ouyang et al., 2016: 2هستند )اکنان س

ها به  آن ةع عادالنیتوزنبود را یز ؛هاست برابر شهروندان به آن یابیو دست یمناطق مختلف شهر میانانات و منابع کام

 یها ، گروهیت زندگیفکیدر  ینابرابر گر وجودیاز طرف د .دیواهد انجامخ ییفضا ةدیچیالت پکو مش یاجتماع یها بحران

 ؛(12: 0911، و همکاران نژاد ی)حاتم وجود آورده است بهرا  یگریالت دکو مش کردهمرجع  یها محروم را متوجه گروه

 «برابر یها فرصت»رمان به آ یابیدست یتالش برا ،نهین زمیدر ا یران شهریزان و مدیر ن رسالت برنامهیتر ن مهمیبنابرا

، یآموزش یها ن فرصتین بردن تضاد در تأمیو از ب یبه خدمات شهر یشهر ةمختلف جامع یها گروه یدر دسترس

برابر به  یابیو دست یت اصل برابریرعا یهدف نیبه چن دنیرس برای. (0913رستمی، ) و مانند آن است ی، خدماتیبهداشت

 است. یاساس یها تیاز اولو یشهر ستیز یها فرصت

 های ی از چالشکشهر از رشد آن، در حال حاضر ی ةجاماندن توسعدلیل  توزیع نامناسب و نابرابر خدمات در شهرها به

ها در توزیع خدمات و شناسایی الگوی فضایی  مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. با بررسی میزان نابرابری

بیشتر در  ها یعدالت یبتری هستند و  از خدمات در وضعیت نامناسب کی کدامه کبرد  توان پی عدالتی در سطح شهر می بی

 با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات تواند می مدیریت شهری رو از ایناست؛  ز یافتهکشهری تمر ةدام بخش و محلک

 د.کنپایدار شهری را تضمین  ةوسعت، یفیت زندگیکبا ارتقای و  هداهش دکهای فضایی را  عمومی و منافع اجتماعی، نابرابری

های اخیر مانند سایر  در سال ،استیکی از شهرهای استان خراسان شمالی و مرکز این استان که شهر بجنورد 

های  محدوده رشد جمعیت ودر حال  سرعت بهو  یستن مستثنااز این قاعده  اند، داشتهشهرهای کشور که رشدی شتابان 

مرکز استان، روند  عنوان بهعد از تقسیم استان خراسان به سه استان و انتخاب شهر بجنورد ب ژهیو به. کالبدی خویش است

)مهندسین  شهر شتاب بیشتری به خود گرفته و همچنین در نظام شهری کشور اهمیت دوچندانی یافته است ةتوسع

 آمده است:د برای موردپژوهی ترین دالیل انتخاب شهر بجنور برخی از مهمدر ادامه،  (.01: 0913پارس،  مشاور جهان

 در سطح  مسئلهاین  دلیل  بههای اخیر و اهمیتی که  ارتقای شهر بجنورد به مرکز استان خراسان شمالی در سال

این  شود.شهری  یرسان خدماتکه توجه بیشتری به این شهر از نظر کارایی در  شده استموجب  ،کشور پیدا کرده

 عنوان بهانتخاب این شهر  جهیدرنتالت فضایی در توزیع خدمات عمومی و عد لةمسئبه  پژوهشگرتوجه  سببامر 

 مورد پژوهشی مناسب شده است.
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  ای دلیل  محله های درون عینی از وضعیت نابرابری ةبا فضای شهر بجنورد و مشاهدپژوهشگر آشنایی شخصی

 پژوهش است. ةمورد مطالع ةمحدود عنوان بهدیگری برای انتخاب بجنورد 

 بوده است. مؤثرهای مورد نیاز در انتخاب  سترسی نسبی به برخی اطالعات و دادهسهولت د 

  یشهر-روستا یها انون مهاجرتکشور، ک یدر بخش شمال شرق یادار یاسیانون مهم سک عنوان بهشهر بجنورد 

 است. یو ادار ی، صنعتیگوناگون خدمات یردهاکارکها با  تیالفع ز انواعکمر و

های شهر بجنورد،  آیا در توزیع خدمات عمومی و برخورداری مطلوب محله این است کههش اصلی پژو اکنون پرسش

 یبند و رتبه بجنوردشهر  های همحل عدالت فضایی یحاضر به بررس بر همین اساس، در پژوهش .عدالت فضایی وجود دارد

 است. شده محور پرداخته رد عدالتیکبا رو ها هن محلیا

مبان نظری
 ت ریفعدالت

ستم  یسو بهحق ماندن و  یردر مس یممستق یکردن و استقامت است و به معن یدادگر یعدالت در لغت به معنا

 گونه نیالر عدالت را یدارد. م یعدالت به موارد کاربرد آن بستگ یشود. البته معانیم یرتعب یزنداشتن و به مساوات ن یلتما

ان یخوب و بد در م یزهایم چیتقس یچگونگبارة در درواقعم، ینک یم بته درمورد عدالت صحک یند: زمانکیف میتعر

 یکه کم یهست یم، مدعیدان یها را ناعادالنه م استیس یه برخک ی. زمانگوییم سخن می یجامعه بشر یک یاعضا

 یبرخ (.01: 0911 یری،ام ی)صالح اند شده مند بهرهگر از منافع یا گروه دیمتر از فرد کاز افراد  یا گروهیشخص 

د یاز د. یعدالت اجتماعو  یو حقوق ییعدالت جزا :اند کردهاد یاز دو نوع عدالت  یبند مین تقسیتر در ساده پردازان هیظرن

ص یبر تخص یه عدالت اجتماعک یدرحال ؛ن استاع جزا و مجازات مجرمیز به توزکمتمر یو حقوق یینخست، عدالت جزا

توان عدالت را به انواع دیگر از جمله عدالت  همچنین میه است. ز شدکت متمریان جمعیاب در میمک یاالهاکمنابع و 

 ةدهند نشانعدالت تخصیصی و عدالت توزیعی تقسیم کرد که  عدالت عمودی، عدالت افقی، فضایی، عدالت جغرافیایی،

 .(0930نیا،  )رضایی بودن مفهوم عدالت است چندبعدی و پیچیده

از  .داند می« انصاف»اساسی در مفهوم عدالت را  ةاندیش که ن رالز استپردازان عدالت، جا نظریه نیتر مهمیکی از 

در  ها انسانمتعارض  یها خواستهو ایجاد تعادل واقعی در میان  وجه یبحذف امتیازات »نظر وی عدالت عبارت است از 

و نهادهای  جامعه(. بحث رالز از عدالت، معطوف به ساخت 09: 0931، همکاراننژاد و  )حاتمی« یک ساختار اجتماعی

کنند افراد چگونه به منابع، قدرت و ثروت دسترسی داشته  آن است. نهادهایی اجتماعی هستند که تعیین می ةدهند تشکیل

هر فردی که در یک نهاد  نخست اینکهکند:  اصول اخالقی اولیه مطرح می عنوان بهباشند. جان رالز دو اصل عدالت را 

ترین معنای آن دارد که در عین حال، با آزادی مشابهی برای همگان  آزادی به وسیع قرار دارد، حقی مساوی نسبت به

شود، دلخواه و خودسرانه است، مگر  ساختار نهادها تعیین و حفظ می موجب بههایی که  نابرابریهمچنین سازگار باشد. 

های برابر  ه دفاع از آزادی و فرصتمنطقی بتوان انتظار داشت که به نفع همگان است. رالز در اصل اول ب طور بهآنکه 

های احتمالی موجود را موجه  توان نابرابری کند که تحت چه شرایطی می را بیان می مسئلهپردازد و در اصل دوم، این  می

کند که  را بیان می مسئلهدر اصل دوم این  دیگر ها را عادالنه قلمداد کرد. به عبارت ها و تفاوت دانست و این نابرابری



 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش37

 

ترین بخش جامعه، بهترین وضع ممکن، بدون  و اجرا کرد که برای ضعیف میتنظدر جامعه  یا گونه بهرا باید ها  رابریناب

با رالز این است که  ةعطف نظری ة(. نقط39: 0910نژاد و راستی،  آسیب به منافع سایر افراد جامعه حاصل آید )حاتمی

زندگی اجتماعی را انکار  ةها در عرص گرایانه، وجود نابرابری اهی واقعدیدگتوجه به پافشاری بر برابری همگان، با وجود 

برخورداری کمتری  ی کهسود افراد رایها ب کند و حتی معتقد است در مسیر رسیدن به عدالت اجتماعی، نابرابری نمی

و تأکید فراوان بر عدالت کند و با توجه  موجه خواهد بود. او برای تحقق این عدالت، بر نقش دولت بسیار تأکید می دارند

ت و رفاه اجتماعی موظف ارکان و نهادهای جامعه را در راستای تحقق بیشترین میزان عدالهمة توزیعی و بازتوزیعی، 

 (.13-11: 0931)رحیمی و طرف، داند  می

 ی عدالتفضا

 آناز  یمتفاوت یفتعار که مفاهیم عدالت در مطالعات شهری، عدالت فضایی است نیزتریبرانگ چالشترین و  یکی از مهم

برابر در  صورت بهکه  اشاره داردای از خدمات و امکانات  درجهبه عدالت فضایی مفهوم توان گفت،  می .ارائه شده است

ویژه از قبیل  ییها گروهبا درنظرگرفتن نیازهای متناسب  مختلف، سیاسی، قومی و اقتصادی یها گروه نواحی مختلف و

ای  ایده براساسعدالت فضایی ، نظران صاحب(. به اعتقاد برخی Omar, 2005: 2) است  وزیع شدهکودکان و افراد مسن ت

برابر  طور بهنند، ک ه زندگی میکجایی  ن در هرانکه باید با ساکبه این معناست  است شده ه از عدالت اجتماعی گرفتهک

ان فعال در این زمینه، عدالت فضایی را به شگرپژوهو  نظران صاحب یطورکل به (.Tsou et al., 2005: 425شود ) رفتار

 :اند کردهاصلی به شرح زیر تقسیم  ةچهار دست

 ها برابری فرصت 

 یاز مبناعدالت ن 

 پاسخگویی برابر به تقاضاها 

 پیروی از سیستم بازار 

 دهد. ها را نشان می بندی کلی این دیدگاه تعاریف و دسته 0جدول 

مختلفهاییدگاهدازی عدالتفضابندیی تاس.1جدوا

ت ریففضای عدالتانواع

 یبرابر عنوان به عدالت
 .کند می دریافت برابر سهم شخص هر برابر سهم

 .دارند برابر های فرصت برای برابر توانایی افراد برابر فرصت
 .است موجود های نابرابری کردن متعادل یبرا شده یعتوز یها سهم جبرانی عدالت

 .شود یم یعتوز یازهامتناسب با ن خدمات رمحو نیاز عدالت
 .است پرداختی سطح با ارتباط در منفعت دریافت بازار عدالت

 .شود می یعشهروندان توز یبا سطح تقاضا تناسبم فعامن تقاضامحور عدالت

ب1911،رستم وپورداداش:منبع

 مانند مدارس، یهپا یبه خدمات عموم انیکس یبه معنای دسترس ییفضا ان، عدالتپژوهشگراز نظر برخی  درواقع

 ;Smith, 1994; Talen and Anselin, 1998) سنجیدها را  آن توان یکه م است... و یفرهنگ ی،امکانات بهداشت
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Kinman, 1999; Ogryczak, 2000)خدمات و  یابی مکاندر الگوی توجه داشته باشند که ریزان باید  بنابراین برنامه ؛

 یدر این ارتباط برخ. اند جامعه بیشتر محروم شده هایی از چه گروه چه مقدار نابرابری به وجود آمده و ها، توزیع آن ةنحو

میزان فاصله از  نیزمعیار سنجش عدالت  .اند تعریف کرده یاساس یبه تسهیالت عموم یدسترس تنهارا  یعدالت فضای

 یها اولویت ترجیحات و نیازها،براساس امکانات  ورا توزیع خدمات  یعدالت فضای و همکاران لئو. خدمات بوده است

معتقدند که  تالن و انسیلین همچنین. (Liao et al., 2009: 138) اند کردهتعریف  نیرسا خدمات یساکنان و استانداردها

مختلف  یها گروه یبا توزیع مکان یتسهیالت و خدمات عموم یتوزیع مکان ةباید بر مقایس ی،تحلیل عدالت فضای یبرا

، عدالت انپژوهشگر یگربرای د (.Talen and Anselin, 1998: 598) بگیردصورت  یتأکید بیشتر یاجتماع یاقتصاد

 باشد دسترسدر یمؤسسات آموزش یاها  شامل انتخاب شغل تواند یو م است آرمانی یشترکه ب ی استمفهوم ییفضا

(Kunzmann, 1998). 

با تضمین  تواند ینیز م یمعیار عدالت فضای .دهد یان قرار مها را در اختیار ساکن است که فرصت یمکان شهر

 ی،و فعالیت یده مناسب به مراکز خدمات یها و توزیع مناسب عملکردها، خدمات و دسترس بودن این فرصت یمساو

 در توزیع یداشته باشد. همچنین مفهوم عدالت فضای کننده نییتع یساکنان یک شهر، نقش میان یگذار تبعیض و تفاوت

و محل  یو بازتاب وقایع اجتماع یجوامع انسان ةکنند نییتعاز ابعاد  یفضا نیز که یک یده سازمان یشهر یخدمات عموم

تجزیه و تحلیل  رو نیاز ا ؛استجامعه برخوردار  و کالنخرد  یها در سیاست یاست، از فراوان یارتباطات اجتماع یتجل

کاهش یا  یبرا یریز برنامه یها تنظیم سیاست یو چگونگ یاجتماع های عدالتی یفضا و اجتماع در فهم ب میان کنش برهم

 (.1: 0911)طبیبیان،  است یها ضرور حل آن

فضاهای جغرافیایی تا  نیتر کوچکعدالت فضایی از  اعتقاد دارد است که پردازان عدالت فضایی از جمله نظریه سوجا

(. به Soja, 2010: 6) ردیگ یبرممقیاس محلی تا جهانی را درعدالت فضایی از  درواقعشود.  سطح جهانی آن را شامل می

گیری  تواند شکل الگو از آن جهت که می شودالگو و هم فرایند بررسی  عنوان بهتواند هم  ، عدالت فضایی میاونظر 

گونی بر فضا و نامناسب جغرافیایی )مکانی( و توزیعی خدمات را نشان دهد و فرایند به این دلیل که پیامدها و نتایج گونا

اما  ،یک الگو در سطح شهرها بسیار آسان است عنوان بهعدالت فضایی  ةکند. با این حال، مطالع تحمیل می را مردم

 :Soja, 2009) استو بسیار دشوار است متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی از تأثر م ،یک فرایند منزلة  بهآن  ةمطالع

که از دارد  ریشه یو اجتماع کالبدی یها ساختیردر ز ییفضا یعدالت یبنیز معتقدند  اننظر صاحب، برخی باره(. در این 3

توان عاملی  را می ییعدالت فضا تیدرنها(. Mina Bassett, 2013: 2اند ) شده یلتشکنامتوازن  ةتوسع یندهایافریق طر

 مراکز نابرابر،میان  یبستگ هم یجادا و با ییفضا یهاپیوند قدرت و نیازهای فضایی، میاناتصال  یقطر که از دانست

 (.2همان: کند ) می یکربندیپ بار دیگراین مراکز را و دهد  می ییرتغرا  یعدالت یب

خدماتعموم شهری

 یدارند و در ابتکار عمل نهادها یکه منفعت عموم هستند یاقتصاد یهای یتفعالالمنفعه(  خدمات عام) یخدمات عموم

از خدمات  یو نگهدار یتحما البتهعمومی است.  ینظر نهادها ریزنیز  ها آنانداختن  راه نهادن ویادبن .هستند یعموم

 در یخدمات عموم یافتدر. (Cho, 2003: 39-40) شود یم گذاروا نیز یبه بخش خصوص گذاری یهسرما یبرا یعموم
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خاص و متفاوت از هم  مراجع با ها آن یتمسئول دارد. یممستق ریتأثافراد  ةروزان یو بر زندگ گیرد یصورت م یعوس مقیاس

 ییفضا یخدمات عملکردها ینا .یو مذهب ی، درمانی، فرهنگیورزش خدمات سبز، یفضای، مثل خدمات آموزش .است

 ینهادها اسیمقو  خدمات یگربا د ییفضا ی، پیونددسترس ةسترسی، شبکشعاع د خدمات، ینمراکز ا یابی مکان. دارند

 (.1-1: الف 0931، پور و رستمی داداش) شود یها محسوب م آن ییفضا ایه ویژگیاز  و... کننده یتحما

توزیعخدماتعموم وعدالتفضای میا ارتباط

هستند  یعوامل مؤثر یو خدمات شهر ها یکاربرشود.  ترین ویژگی عدالت فضایی محسوب می توزیع خدمات مهم ةنحو

 صورت به توانند یافراد م یاقتو توجه به استحقاق و ل یممنافع عمو یشافزا یتی،جمع یازهاین کردن برطرفکه با 

 یمناسب خدمات شهرنا یعتوز بنابراین کنند؛مناطق شهر برقرار  در را ییو فضا یو اقتصاد یعدالت اجتماع تر، عادالنه

 ابعاداز  عدالت بارا متناقض  یشهر یبلکه فضاها ،ینجامدو عدم توازن آن در شهر ب یتزدن جمع برهم بهند توا یم تنها نه

 .(033: 0911)وارثی و همکاران،  دهد میشکل  یو اقتصاد یاجتماع

 زیر را همواره مدنظر داشت: ةنکتچهار درمورد توزیع خدمات عمومی و ارتباط آن با عدالت فضایی باید 

 است که اصل  مهمبسیار  مسئلهاین . نیست ییفضا ینابرابر یک لزوماً یعموم ساتیتأس یعدر توز یهر نوع نابرابر

 از شهر به یاصل، مناطق خاص ینتوجه به اها و خدمات عمومی درنظر گرفته شود. با  در توزیع کاربری تناسب

ها  تخصیص بیشتر امکانات به این محلهالبته دارند که یاز نخود  یتخاص جمع یازهایبا توجه به ن یشترامکانات ب

 Dadashpoor et al., 2016: 160; Liao et al., 2009: 7; Talen and) شود محسوب نمی یعدالت یب

Anselin, 1998: 595).  

  داشته باشند تا بتوان مختلف  یها یاسدر مقویژگی تنوع تسهیالت را  یدبا، امکانات یعتوزدهنده و  سرویسمناطق

توجه به  ،یازهان کردن برطرف بر خدمات عمومی یرتوجه به تأث کرد. همچنین یابیارز میزان نابرابری فضایی را

در توزیع خدمات آل  یدهابه دلیل اینکه تحقق وضعیت  بسیار مهم است. شهرهاساکنان  یزندگ یفیتو ک یطشرا

در حال  سرعت بهشهرهایی که در  ویژه  به .کمتر از حد مطلوب استنیز  سهیالتت یعو به ناچار توزاست نادر  یاربس

همواره وجود خواهد  یاز نابرابر یا درجه ،اند شدهمواجهه شهر یت از مناطق اطراف به با مهاجرت جمعو هستند رشد 

در صورتی که این شکاف افزایش یابد و  .دانستبرابری فضایی را کرد و آن  نظر صرفتوان از آن  داشت که می

رخ توان گفت که نابرابری فضایی در شهر  میشود، ها و ساکنان دشوار  دسترسی به امکانات برای برخی از گروه

 (.Liao et al., 2009: 8) است دهدا

 ةدر زمین ییبه عدالت فضا یابیدر دست بسیاری یتاهم های شهری محله یا واحدها تغییراتو  یتجمع یاییپو 

که  قرار داردهایی  محله یانو در م مواجه است محرومیتبا که  A ةمحلمثال  ؛ برایشهری دارد امکانات و خدمات

های محروم واقع شده  محله یانکه در م دارد B ةمحلبا ی متفاوت وضعیت، ا دارندراز امکانات  یمند حداکثر بهره

 جیتدر بهنابرابری و محرومیت  ،دوم ةمحلدر  که یدرحال را رفع کرد؛ مشکل یناتوان  یم اول ةمحلدرمورد  است.

 (.Talen and Anselin, 1998: 597) شود میتشدید 
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 با میزان  یامکانات و خدمات عموم ییفضا یعتوز ةیسبر مقا یدبا فضایی، میزان نابرابری یلو تحل یهتجز منظور به

و  یاجتماع یتمحروم سبب ینابرابر ینا یاآپاسخ داده شود که  پرسشاین به مند تأکید و  های بهره محرومیت گروه

 .(Dadashpoor et al., 2016: 160) نهان شده است یا ساکن یاقتصاد

 آمده است. 2جدول  ی مرتبط درها پژوهشقاله، در حجم م ییجو صرفه منظور به

پژوهشةنیشیپبخشدرمرورشدهیهاپژوهشیبندجمع.2جدوا

پژوهشنتایجشهرسااپدید،ورنده

 2101 فردریکسون
 برزیل شهرهای

 سوئد و
 هستند.  یرنشینفق یها منطبق بر محله یف،ضع یدسترس یمناطق دارا

 بانکوک 2100 همکاران سریچواو
بددون کمدک    جایی بهجا در ی،شهر ةتوسع یتراکم و الگوها ،ونقل حملخدمات  پذیر دسترس یعتوز

 .است مؤثرافراد سالمند 

 - 2101 یمک الفرت
مختلدف بده خددمات     یدرآمد یها گروه یدسترس یتتقو یاموجب محدودشدن  یشهر یساختارها

 شود. میشهر  یعموم

 دارالسالم 2111 آمر
در شدهر   یدولتد  یدرمدان -یبه خددمات بهداشدت   رسیدر دست یناکارآمد یلنامناسب عامل اص یعتوز

 .دارالسالم است

 فراغتی تسهیالت به مختلف های محله دسترسی در نابرابری وجود تهران 3 ةمنطق 0930 پوراحمد و همکاران

 .دارند یفیضع یدسترس رامونییپ یاما نواح دارند،به خدمات  یمطلوب یشهر دسترس یمرکز ینواح شیراز 0933 یو کاظم یانیک

 قزوین 0939 یریخلج ام
 یندر شهر قدزو  ییو عدالت فضا یبه خدمات شهر یبا دسترس یمعکوس ةرابط یشهر ییرو پراکنده

 .دارد

 مشهد 0931 یحیرهنما و ذب
 یکددیگر در مجداورت   انددک  یو نقاط با دسترس است ای در مشهد خوشه یالتپراکنش تسه یالگو

 .دان واقع شده

 .وجود دارد داری امتقابل و معن ةساکنان رابط یتو رضا یانواع امکانات و خدمات عموم میان شانگهای 2101 و همکاران یانگاو

 و پور داداش
 همکاران

 اند. استفاده نکرده یخدمات عموم ازشهر همدان  یتاز جمع یا بخش عمده همدان 2101

 و نیا یتوکل
 همکاران

 اردبیل 0933
 -یاجتمداع  هدای  یژگدی از و تدابعی بلکده   ،نیسدت  سداکن  یدت جمع یازهایمطابق با ن خدمات توزیع

 .هاست آن یاقتصاد

 و ینیالد شمس
 یانیفهل یریام

 اند. شده یمبرخوردار و محروم از امکانات تقس ةشهر نوآباد به دو دست های همحل ممسنی نوآباد 0933

 .ندارند یمناسب ییپراکنش فضاشهر کاشان  های یکاربر کاشان 0939 پوراحمد و همکاران

 د است.یار شدیه بسیاروم یشهر یدر فضا یب نابرابریو ضر یاجتماع یها ینظام برخوردار ارومیه 0939 و همکاران یپورمحمد

و  یانهچ یدریح
 همکاران

 .تفاوت وجود دارد یاز خدمات شهر یاز نظر برخوردار یشهر ینواح میان مرند 0939

 بابلسر 0932 و همکاران یاریز
برقدرار   یرابطدة متناسدب   یمختلف شهر از خدمات شهر های همحل یزان برخورداریم وت یجمع میان

 .ستین

 و یان حکمت
 همکاران

 اردگان 0931
 شدامل  را محدروم  تا برخوردار از طیفی و استشهر نامتعادل  ینواح در یخدمات شهر ییفضا یعتوز
 .شود می

 وجود دارد. یو دسترس یتمحروم یها شاخص نمیا یدار و مثبتمعنا ةرابط شانگهای 2101 لئوو  لی

 شنزن 2101 یو
از  امدا ، مسدکن سداکنان دارد   یفیتبا درآمد و ک یمثبت یبستگ ها هم به آن یو دسترس ها پارکتعداد 
 .است برعکس نتیجه یفیت،نظر ک

 یاسوج 0931 یپور و رستم داداش
شداخص حدداقل   اسداس  برو غدرب شدهر    یشدرق جندوب   ی،مرکدز  یها در محله یعیتوز عدالتی یب

 است. دسترسیو حداقل  یبرخوردار
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ساختار پژوهش حاضر، در قالب مدل مفهومی ة کنند فیتعر، اجزا و عناصر بخشبا توجه به مباحث مرور شده در این 

 آمده است. 0در شکل 

 

پژوهش مدامفهوم.1شک 

1913،گارندگا ن:منبع

 روشپژوهش

. روش گردآوری اطالعات استتحلیلی )از نظر روش انجام( -)از نظر هدف( و توصیفی یا توسعه اربردیپژوهش حاضر ک

 های گزارش ایها  از کتابخانه پژوهش یبرا ازیمورد ن یها داده برخیکه  صورت نیبداست.  یا کتابخانه صورت به

آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، ر، شه یشورا ،ی بجنوردمانند شهردار ،یشهر تیریدر امر مد لیدخ یها سازمان

بر اسناد و مدارک،  . عالوهشد یگردآور... و رانیمرکز آمار ا ،بجنورد یو شهرسازراه  ةادار پزشکی، فرهنگ و ارشاد،  علوم

توزیع ابعاد مختلف  یبررس یبرا GISهای  ی و الیهموجود در شهردار یها مانند انواع نقشه یا منابع کتابخانه ریسا

از خدمات عمومی، از نظر تعداد و سرانه در هر محله و  هرکدامشده است.  استفاده بجنوردشهر خدمات عمومی  فضایی

ها از  . برای تجزیه و تحلیل دادهشدهای مختلف شهر ارزیابی  از عناصر خدمات عمومی در محله هرکدامپراکنش  ةنحو
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تکنیک ویکور با استفاده از  که ابتدا صورت نیبده شده است. ای و آمار استنباطی استفاد تکنیک ویکور فازی، تحلیل خوشه

بندی  ای برای سطح سپس از تحلیل خوشه شد.سنجش  عمومیانات کامها از خدمات و  محله یبرخوردار فازی، میزان

 شهر استفاده شد. و خدمات عمومیانات کاماز  یبرخوردارمیزان  ها و نواحی شهر از نظر محله

پژوهشتکنیک
یکورفازیروشو

 ابزاریروش این  .است داده توسعهآن را  2چیکویاپراست که  ارهیچندمع یریگ میتصم یها از روش یکی 0کوریو روش

. بیان کند یآغاز طراح دررا خود  یتاولو تواند نمی گیرنده یماست که تصم یطیدر شرا یارهچندمع گیری یمتصم یبرا یدمف

با  مسئله یک یرا برا یسازش یها جواب و داردتمرکز  ها ینهگز ةمجموع یک از انتخاب و بندیدسته برروش  این

با . را برای دستیابی به تصمیم نهایی یاری برساند گیرندگان یمقادر است تصم که یطور به ؛کند یم یینمتضاد تع یارهایمع

 روش فازیشود از  اد میپیشنهها مشکل است،  به این حقیقت که در برخی موارد تعیین دقیق مقدار واقعی شاخص توجه

منابع  یزیر برنامهو کاربرد آن در  9با عنوان روش ویکور فازی یا مقالهدر چ اپریکوی (.010: 0911)امیری،  استفاده شود

 :استروش ویکور فازی دارای مراحل زیر  آب از تکنیک ویکور با رویکرد فازی استفاده کرده است.

 .شود یمشروع  رندگانیگ میتصم از یگروه لیتشک ،یابیارز یارهایمع نییتع موجه، ویآلترنات لیگام اول: با تشک

 .استبا اعداد فازی مثلثی  ها آنگام دوم: تعریف متغیرهای زبانی و تطبیق 

 تصمیم فازی )نرماالیزشده(. ماتریس ساخت و شده داده وزن میانگین ةمحاسب: سومگام 

 فازی. زشار بدترین و فازی ارزش بهترین تعیین: چهارمگام 

 * max ,j j ijf x  minj i ijf x   

 Riو  Si یها ارزش ةمحاسب: پنجمگام 

* *( / ),j j ij j jW f x f f    ,i iS R  

* *

1
( / )

k

j j ij j jj
s w f x f f 


    

* *max ( / )j j j j ij j jR w f x f f       

Si  وRi را نشان  (عدم مطلوبیت)فردی حداقل  تأسفریت و معیار ترتیب معیار مطلوبیت گروهی حداکثر از اکث به

 .استباشند، بهتر  تر کوچککه عدد فازی مثلثی هستند،  Ri و Si هر چقدر. دهند می

 لهیوس به)تابع مزیت(  Qi ارزش ةمحاسب: ششمگام 

 

* min ,i is s  maxi is s   

                                                           
1. VIKOR 

2. Opricovic 

3. Fuzzy VIKOR 
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* min ,i iR R  maxi iR R   

* * * * *( / ) (1 )( / )j jQ V S S S S V R R R R         

 (.11: 0931اصل،  )محتشمی و میری Qارزش براساس  یساز مرتبو  Qزدایی عدد فازی  فازی :هفتمگام 

موردمطال هةمحدود
 هکتار 9039د، مرکز استان خراسان شمالی تعیین ش عنوان به، 0919شهر بجنورد که بعد از تقسیمات سیاسی سال 

در و  یرانشهر در شمال شرق ااین (. 0930است )مرکز آمار ایران،  داشته 0930سال نفر جمعیت در  221.390و مساحت 

بجنورد از شمال با  .واقع شده است یقهدق 21درجه و  91 یاییو عرض جغراف یقهدق 21درجه و  01 یاییطول جغراف

با جاجرم،  یتا شمال غرب یو از جنوب غرب یناسفرا یروان،ش یبا شهرها یتا جنوب شرق یترکمنستان و از شمال شرق

 .(0913پارس،  )شرکت مشاورین جهان است یهآشخانه و راز همسا

 

شهربجنوردیای جغرافیتموق .2شک 

 نگارندگا :منبع

هایافتهبحثو
ها و نواحی شهر از خدمات عمومی  رداری محلهمکانی، میزان برخو -های آماری گیری از داده ابتدا با بهره ،در این بخش

های مورد مطالعه  محله .ارائه شدراهکارهای بهبود وضعیت موجود  آمده دست بهنتایج براساس  تیدرنها .سنجیده شد

 زیر است: ةمحدودچهار های قبلی و طرح جامع، شامل  بندی پژوهش تقسیمبراساس 

 1-3و  1-9، 1-2، 1-0های  بافت مرکزی: محله

 1-3و  1-9، 1-2، 1-0، 1-3، 1-9، 1-2، 1-0، 2-9، 2-2، 2-0های  بافت میانی: محله

 01-2و  3-3، 3-9، 9-3، 9-2، 9-0، 0-0، 0-3، 0-9های  بافت بیرونی: محله

-9، 01-0، 3-2، 3-0، 0-2، 0-0، 3-2، 3-0، 9-9، 0-1، 0-1، 0-2، 0-0های  ای(: محله بافت پیرامونی )حاشیه

01 ،3-01 ،0-00 ،2-00 ،9-00 

 است: مشاهده قابل 9شکل های مورد مطالعه در  محلههمة موقعیت 
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نام هر محله با کد  9ها کد داده شده است. در جدول  شود، به هریک از محله مشاهده می 9که در شکل  طور همان

 شده به آن آمده است. اختصاص داده

 

وردمطال همةعمدیهابافتکیشهربجنوردبهتفکیهامحله.9شک 

 1917،بجنوردیشهردار:منبع

بجنوردشهرهایمحله.9جدوا

 هامحله کد هامحله کد

0 خان کوچک میرزا 3-1  0-0 اداری سایت   

0-1 مفخم توپ   2-0 خمینی امام شهرک   

2-1 0-9 توپ پایو  وثوق ،محله ساربان  ربرقلعه، بشاهد شهرک   

9-1 0-3 برق  حسین امام کوی   

3-1 برنجی و امیریه   0-0 منطقه پل   

0-1 پلیس کوی   1-0 بهداری کوی   

2-1 ارتش پادگان   1-0  ویالشهر 

9-1 2-0 نادر  فردوسیو  قیام   

3-1 2-2 مصلی  معصوم حسینی   

0-3 0 باقرخان   9-2 سیدی ،بآ منبع   

2-3 گاز پرسی ،2 باقرخان   0-9 بهداشت کوی   

9-3 آزادگان کوی   2-9 دستگاه سی ،زاده معصوم   

3-3 فرآبادجع   9-9 عزیز قلعه   

0-01 جوادیه ،هادی امام کوی   3-9 خانه تصفیه پشت ،خانه دباغ   

2-01 شمالی شهریور 01 انتهای   0-3 سنگ حلقه و ملکش ،شیرعلی حصار   

9-01 گلستان ،استادیوم   2-3 الغدیر شهرک ،جانبازان کوی   

3-01 بهداری کوی ،شیر ،آروین کالته   0-0 پردیس کوی   

0-00 جانبازان کوی ،نیروگاه پشت ،نیروگاه   2-0 فرهنگیان شهرک   

2-00 مطهری زیرباغ   0-1 شهر پارک ،دانشسرا   

9-00 رآبادظنا ،حکمت شهرک   2-1 شهر پارک ،بهزیستی کوی   

- - 9-1 2 خان کوچک میرزا   
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(تیجم نفر7111هریازا)بهشهربجنوردیامحله خدماتعمومیهاشاخص.7جدوا
حله
م

داروخانه


(
ت داد
)

مرکز


 
شت
بهدا


 
درمان

(
ت داد
)

سران
ة

ی
ضا
ف


سبز
و


ک
پار


(

مترمربع
)

ش
پی


 
ستان

دب
و

ک
مهدکود


(

ت داد
) 
ستا
دب


(

ت داد
)

 
ش
ورز


 
دولت


(

ت داد
) 
ش
ورز

 
غیردولت


(

مترمربع
)

دکة


 
مطبوعات


(

ت داد
شگاه(

،موز


،زاد


ی
هنر


(

ت داد
ستگاه(

ای

 
س
تاک

و
س

اتوبو


(
ت داد
)

0-0 1 1 399،939 1 1 1 1 1 1 29 
2-0 1 1 01،130 1 10/0 1 19 1 1 22/9 
9-0 1 1 0،113 1 10/0 1 10 1 1 9 
3-0 1 33/1 03،331 33/1 31/0 33/1 1 1 1 30/9 
0-0 1 1 3،302 1 33/1 1 013 1 1 33/1 
1-0 1 1 3،331 1 1/1 1 1 1 1 1 
1-0 1 1 0،199 1 1 1 1 1 1 3/3 
0-2 12/1 1/1 2،313 9 9 1 210 1 2/0 2/3 
2-2 10/1 1 101 1 31/0 09/1 211 90/0 1 21/9 
9-2 1 13/1 1،300 1 93/1 1 010 1 1 0 
0-9 01/2 1 00،301 90/3 90/3 01/2 219 1 1 90/3 
2-9 1 11/1 01،331 1 10/2 1 1 1 1 20/0 
9-9 1 1 1،390 0 2 1 1 1 0/1 2 
3-9 1 1 1229 1 10/2 1 011 1 1 0/3 
0-3 1 1 1،103 1 12/1 1 1 1 1 0/3 
2-3 02/1 1 9،301 02/1 0/1 1 1 1 1 91/1 
0-0 1 1 0،101 1 0 1 1 1 31/0 11/0 
2-0 1 3/1 9،129 1/2 3/9 3/1 1 1 1 1/0 
0-1 1 10/1 2،119 10/9 1 1 922 1 10/1 10/9 
2-1 1 11/1 92،231 2 13/2 1 290 1 1 13/2 
9-1 1 1 0،309 0/2 0/1 1 231 1 1 0/02 
3-1 1 1 1 1 1/9 1 200 3/0 1/0 3/09 
0-1 2/01 1 2،220 1/0 1/0 1 011 13/1 10/3 99/1 
2-1 33/2 1 2،112 22/0 11/3 22/0 101 1 1 10/3 
9-1 99/2 1 910 99/2 99/2 1 103 1 1 92/3 
3-1 90/21 1 1 1/3 09/9 1 0101 01/0 1/3 31/01 
0-1 0 1 02،113 0/9 0/9 1 1 1 1 0 
2-1 1 1 01،121 1 93/0 1 1 1 93/0 10/21 
9-1 1 1 01،310 1 90/1 1 2111 1 11/2 13/01 
3-1 39/0 1 103 11/2 12/0 1 902 1 1 01/1 
0-3 1 1 2،310 1 90/2 1 1 1 1 12/3 
2-3 1 1 09،113 1 9/0 1 1 1 1 03/2 
9-3 1 3/1 011،313 39/1 1 1 030 1 1 01/0 
3-3 1 1 2،011 0/0 0/0 0/0 1 1 1 09/1 
0-01 1 1 1،211 1 31/1 1 1 1 1 11/0 
2-01 1 1 01،321 1 13/0 1 021 1 1 22/3 
9-01 1 1 3،092 10/1 23/0 33/0 312 1 1 29/9 
3-01 1 1 1،191 02/0 02/0 1 1 1 02/0 10/2 
0-00 33/1 3/1 01،199 9/9 11/1 1 1 1 1 11/0 
2-00 1 1 01،123 1 11/0 1 1 1 1 01/0 
9-00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/1 

 1917، شمالخراسا استا یزیربرنامهوتیریمدسازما وپرورشو،موزش، علومپزشکبجنورد،یشهردار:منبع

هایشهربجنوردازخدماتعموم سنجشمیزا برخورداریمحله

تفکیک محله، میزان برخورداری از  های موجود از وضعیت خدمات عمومی شهر بجنورد به در این بخش، براساس داده

کمک متغیرهایی مانند سرانة کاربری، تعداد مراکز  خدمات عمومی مشخص خواهد شد. برخورداری شاخصی است که به

خدمات عمومی، کیفیت دسترسی به خدمات عمومی، کارآمدی در تأمین نیاز ساکنان و تخصیص عادالنه و بدون تبعیض 
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خدمت عمومی  01ای،  با توجه به معیار دسترسی اطالعات در سطح محله درمجموعشود.  یگیری م خدمات عمومی اندازه

ی ها مکاندبستانی و مهدکودک، دبستان،  داروخانه، مرکز بهداشتی درمانی، پارک و فضای سبز، پیش شهری شامل

گاه اتوبوس و تاکسی برای ی آزاد هنری و ایستها آموزشگاهی، دکة مطبوعاتی، ردولتیغی ورزشی ها مکانورزشی دولتی، 

 تجزیه و تحلیل استفاده شده است.

های جدول رقم صفر دارد  . بسیاری از ستوناست 3ها در مدل ویکور فازی به شرح جدول  های الزم برای محله داده

کز ها، خدماتی مانند مر در برخی محله که یطور به؛ استای  دهندة کمبود شدید خدمات عمومی در سطح محله که نشان

 وجود ندارد. اصالًبهداشتی، پارک و دبستان 

هادادهسازیفازی

 برای بایداولیه  یها داده، در گام نخست بجنورد شهر ای محله عمومی خدمات ةدر راستای تبیین دقیق وضعیت توسع

س تبدیل و سپس مقیا بی یها شاخصبنابراین معیارهای مورد نظر، ابتدا به  شود؛انجام محاسبات به ارقامی فازی مبدل 

، شود یمبیان  یا قهیسل صورت به ها دادهتحدیدهای فازی برای . شدندن آماری بیا یدهایتحد صورت به آمده دست بهارقام 

قراردادن در محاسبات فازی در مراحل بعد، به  منظور بهتا  ردیگ یبرمنامحدودی از اعداد را در ةبه صورتی که دایر

 تعریفافزایش دقت در  برای(. در این پژوهش 013: 0913)پورطاهری،  شوندتبدیل  0 خاص به ارقام صفر تا یها وهیش

 .شداستفاده  0شده در جدول  بیانفازی متغیرها، از طیف 

درپژوهش موردبررسیرهایمتغیلدودفازدیتحد.7جدوا

  مثلثیفازیاسما عبارتکتم سیماترفیط

 (1.1.0) فیضعبسیار  0

 (1.0.9) فیضع 2

 (0.9.0) فیضع باًیتقر 9

 (9.0.1) متوسط 3

 (0.1.3) خوب باًیتقر 0

 (1.3.01) خوب 1

 (3.01.01) خوببسیار  1

1917منبع:زارع ،

فازی  ةعدد فازی مثلثی یک مجموع .شده است استفادهدر این مطالعه از میان انواع مختلف ارقام فازی، نوع مثلثی 

 (.0913)نعمتی و رئیسی،  استزیر  صورت هبپیوسته است که تابع عضویت آن 

 

1

2 2 1 1 2

2 3 2 2 3

3

0 :

( )( ) 1;
( )

( )( ) 1;

0;

x a

a x a a a x a
x

x a a a a x a

x a





     

     
 

 



 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش87

 

هادادهزدای فازی

. بر همین شودفازی(  زدایی )دی شده، فازی ماتریس فازی تشکیل بایدتبدیل اعداد فازی به اعداد غیرفازی  منظور به

بهره گرفته  0از روش کریس نجایاماتریس فازی وجود دارد که در  یها هیدرازدایی  مختلفی برای فازی یها روشاساس، 

عدد فازی مثلثی باشد با استفاده از فرمول زیر  یککریس، چنانچه ةشده است. با توجه به قاعد

 .فازی کرد آن را دی توان یم

1 2 3( )
6

m m m
D M

 
  

هاشاخصت ییناوزا 

و از میان  ها شاخص یساز کسانی برای ور نایاز  ندارد؛اهمیت یکسانی ، فاده در هر پژوهشمورد است یها شاخص معموالً

متعددی وجود دارد که  یها روش، ها شاخصدهی  وزن برایامری ضروری است.  ها آنوزنی  ة، محاسبها تفاوتبردن 

از پژوهش در این  غیره اصلی و یها مؤلفهمراتبی، تحلیل  ب آنتروپی، تحلیل سلسلهین، ضرااز: پنل متخصص اند عبارت

 (.1جدول ) شددهی معیارها استفاده  وزن برایروش آنتروپی شانون 

شانو  با،نتروپهاشاخصاوزا .7جدوا

 داروخانه

مرکز

 بهداشت

 درمان

یفضاةسران

پارکوسبز

 دبستانشیپ

مهدکودکو
دبستا 

 ورزش

 دولت

 ورزش

 ردولتیغ

ةدک

 مطبوعات

،موزشگاه

یهنرزاد،

ستگاهیا

و تاکس

اتوبوس

00/1 00/1 00/1 11/1 12/1 01/1 11/1 01/1 02/1 12/1 

 
های شهر  محله یافتگی توسعهای، ضرایب  شاخص خدمات عمومی محله 01در قالب  شده یآور جمعهای  دادهبراساس 

اول  ةرتب 1-3 ةمحل که یطور به ؛هاست محله ةنوسان ضریب توسع ةدهند نشان. نتایج محاسبات شدبجنورد محاسبه 

 .دارندهای شهر بجنورد  محلهمیان ضریب( را در کمترین ) 30 ةرتب 01-0 ةضریب( و محلبیشترین )

 1و جدول  3که در شکل  طور هماندهد.  ی نشان میافتگی توسعههای مختلف را از نظر سطح  نابرابری محله 3شکل 

های شهر بجنورد،  اند و حاشیه های مرکزی شهر بجنورد متمرکز شده لهشود، بیشتر خدمات عمومی در مح نیز مشاهده می

-1، 0-1، 3-0، 3-2، 00-9، 3-2، 01-0های  نظر محروم هستند. براساس نتایج، کمترین میزان خدمات در محله نیاز ا

ارند. بیشتر قرار د 1-9و  1-0، 1-0، 2-2، 1-3، 1-3ها  بیشترین آن در محله و 3-0و  2-01، 2-00، 2-0، 9-0، 0

اند؛ برای مثال،  اخیر به شهر بجنورد الحاق شده چند سالدلیل توسعة فیزیکی شهر، در  های شهر بجنورد، به حاشیه

های بایری  زمین 0-0ای بودند که در شهر بجنورد ادغام شدند یا محلة  نواحی روستایی 3-0و  3-2، 3-0های  محله

 اند. ه و به شهر بجنورد الحاق شدهساز صورت گرفت و ها ساخت بودند که در آن

 

                                                           
1. Chris 
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یفازکوریومدادر عمومخدماتیهاشاخصبراساسشهریهامحله افتگیتوس هبی ر.3جدوا

Q  ریب ی نهاةرتب R  ریب رتبه S ریب ةرتب  محله

02 3/0 0 01/1 02 11/1 0-0 

99 9/2 1 01/1 99 10/1 2-0 

93 9/2 1 01/1 93 10/0 9-0 

03 01/2 1 01/1 03 30/1 3-0 

21 23/2 3 01/1 23 0 0-0 

90 9/2 03 01/1 90 10/0 1-0 

91 9/2 00 01/1 91 10/0 1-0 

09 3/0 02 01/1 09 11/1 0-2 

2 12/1 0 00/1 9 19/1 2-2 

01 11/0 09 01/1 00 11/1 9-2 

01 10/2 03 01/1 01 32/1 0-9 

03 39/0 00 01/1 03 13/1 2-9 

21 23/2 01 01/1 21 0 9-9 

21 23/2 01 01/1 21 0 3-9 

91 9/2 01 01/1 91 10/0 0-3 

31 9/2 03 01/1 31 10/0 2-3 

29 20/2 21 01/1 29 31/1 0-0 

1 13/0 20 01/1 1 10/1 2-0 

0 1/0 22 01/1 0 19/1 0-1 

00 11/0 29 01/1 01 11/1 2-1 

01 01/2 23 01/1 01 30/1 9-1 

9 31/1 2 01/1 2 1/1 3-1 

3 01/0 9 01/1 3 10/1 0-1 

23 20/2 20 01/1 23 31/1 2-1 

20 20/2 21 01/1 20 31/1 9-1 

0 20/1 3 01/1 0 0/1 3-1 

21 03/2 21 01/1 21 31/1 0-1 

3 10/0 21 01/1 3 11/1 2-1 

1 12/0 23 01/1 1 19/1 9-1 

01 01/2 91 01/1 01 30/1 3-1 

91 23/2 90 01/1 91 0 0-3 

91 9/2 92 01/1 91 10/0 2-3 

1 19/0 99 01/1 1 19/1 9-3 

23 23/2 93 01/1 21 0 3-3 

30 9/2 90 01/1 30 10/0 0-01 

90 23/2 91 01/1 90 0 2-01 

22 29/2 91 01/1 22 31/1 9-01 

20 21/2 91 01/1 20 33/1 3-01 

00 12/2 93 01/1 00 30/1 0-00 

92 23/2 31 01/1 92 0 2-00 

93 9/2 30 01/1 93 10/0 9-00 
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یفازکوریوبراساسبجنوردیهامحلهیبرخوردارزا یم.7شک 

1917، استا خراسا شمالیزیروبرنامهتیریوسازما مد علومپزشکبجنورد،یشهردار:منبع

 درمجموعنتایج، اساس برکار گرفته شد.  های مورد مطالعه به بندی محله سطحبرای ای  در ادامه، آزمون تحلیل خوشه

ها از نظر خدمات عمومی در سه  محله یافتگی توسعهبنابراین میزان  ؛ها تشخیص داده شد محلهمیان اصلی در  ةسه خوش

 .شدمشخص زیاد  ةمتوسط و توسع ة، توسعاندک ةسطح توسع

گروه توسعة اندک قرار محله در  20اساس،  دهد. براین را به تفکیک محله نشان می آمده دست بههای  خوشه 3جدول 

از:  اند عبارتاند که  بندی شده محله در گروه توسعة زیاد طبقه 9محله در گروه توسعة متوسط و تنها  01گیرند.  می

 . این سه محله در بافت مرکزی و میانی شهر قرار دارند.1-3و  1-0، 2-0های  محله

این آزمون در سطح  F، نسبت 01راساس نتایج جدول منظور تأیید صحت آزمون، از آزمون آنووا استفاده شد. ب به

از نظر میانگین برخورداری از خدمات عمومی اختالف و  شده محاسبههای  داری شده است؛ یعنی میان خوشه معنا 11/1

 داری وجود دارد. فاصلة معنا

 است. مشاهده قابل 0ها در شکل  بندی نهایی میزان برخورداری محله همچنین سطح

یامحلهیهاخوشه ژگیازو کلجیتان.8جدوا

-
خوشه

(زیادیافتگ توس ه)سوم(متوسطیافتگ توس ه)دوم(اندکیافتگ توس ه)اوا
 30/1 20/1 19/1 خوشه ةاولی مرکز

 31/1 20/1 11/1 خوشه نهایی مرکز

 9 01 20 خوشه هر در محله تعداد
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یاخوشه یتحلبراساسیامحله درخدماتعمومشهربجنوردیهامحلهی نهایبندسطح.1جدوا
 خوشهمرکزازفاصله خوشهمحله

0-00 103/1 

2-00 101/1 

9-00 31/1 

3-02 129/1 

0-02 113/1 

1-00 190/1 

1-00 139/1 

0-29 102/1 

2-22 101/1 

9-22 119/1 

0-92 101/1 

2-92 113/1 

9-90 101/1 

3-90 10/1 

0-30 123/1 

2-30 131/1 

0-00 13/1 

2-00 113/1 

0-12 111/1 

2-12 121/1 

9-12 121/1 

3-12 112/1 

0-19 111/1 

2-12 101/1 

9-12 101/1 

3-19 111/1 

0-10 119/1 

2-10 101/1 

9-12 191/1 

3-12 100/1 

0-30 111/1 

2-30 133/1 

9-32 101/1 

3-30 12/1 

0-010 130/1 

2-010 121/1 

9-012 110/1 

3-012 111/1 

0-000 100/1 

2-000 199/1 

9-000 100/1 



درسطحمحلهیاخوشه یصحت،زمو تحلدییتأی،زمو ،نووابراةجینت.11جدوا

خطاسطحخوشه
داریم ن سطح Fنسبت

یاد،زةدرجمرب اتمیانگینی،زادةدرجمرب اتمیانگین
201/1 2 112/1 91 139/030 111/1 
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یاخوشه یتحلبراساسیامحله عمومخدماتدربجنوردشهریهامحلهی نهایبندسطح.7شک 

 1917، شمالخراسا استا یزیربرنامهوتیریمدسازما و پزشکعلومبجنورد،یشهردار:منبع

های شهری  د و حاشیهیاب میکاهش  ها همحل یافتگی توسعهسطح  ز شهر،گرفتن از مرک با فاصله، 0 با توجه به شکل

، 0-0 ،9-9 ،0-1، 0-0،1-0، 01-0، 3-2، 3-0 ،3-2، 3-0های  مثال، محله؛ برای را دارند یافتگی توسعهسطح کمترین 

 ها در این محله د.را دارن یافتگی توسعههای شهر بجنورد قرار دارند، کمترین میزان  که در حاشیه 00-9و  2-00، 0-00

)سرشماری عمومی  هایی هستند که کمترین میزان سواد، درآمد، اشتغال و کیفیت محیطی را دارند شهر بجنورد، محله

ترین  ، محرومها هکه این محل آنجا از توان گفت، های عدالت اجتماعی می نظریهبراساس بنابراین  ؛(0930نفوس و مسکن، 

. به شودها ارائه  دولت، خدمات بیشتری به آناز سوی و باید  دارندنیاز ه خدمات بیشتری هستند، ب شهر بجنورد های همحل

نیز تأکید دارند، اگر قرار است نابرابری رخ و سوجا رالز  هاروی،پردازان عدالت مانند  که نظریه طور همان دیگر، عبارت

عدالت اجتماعی هاروی، جوامع و  ةنظریراساس ب .جامعه باشد ةدهد، زمانی موجه است که به سود افراد محروم و حاشی

جان  (.39 :0910نژاد و راستی،  )حاتمیهای بیشتری داشته باشند  ها و کمک طبقاتی که نیاز بیشتری دارند، باید فرصت

ی ها در عرصه زندگ گرایانه، وجود نابرابری دیدگاهی واقعگرفتن  درپیشپافشاری بر برابری همگان، با با وجود رالز نیز 

ها اگر به سود افراد  کند و حتی معتقد است در مسیر رسیدن به عدالت اجتماعی، نابرابری اجتماعی را انکار نمی

از وضعیت موجود شهر بجنورد  آنچهاما  ،(13-11: 0931نابرخوردارتر اعمال شود، موجه خواهد بود )رحیمی و طرف، 

 است، وجود نداشته های نابرابر برای نیازهای نابرابر( یع فرصتعدالت عمودی )توز تنها که نه است نیاشود،  برداشت می

ای و  زیرا اگر نیازهای مناطق حاشیه؛ نیز وجود ندارد های برابر برای نیازهای برابر( عدالت افقی )توزیع فرصت بلکه

ای توزیع  مرکزی و حاشیه های هیکسان در محل صورت بهبگیریم )که نیست(، باید خدمات  نظردرمرکزی را یکسان 

نیز ندرت وجود دارد. عدالت عمودی  ای یا خدمات وجود ندارد و یا به های حاشیه و در محلهاست شد که توزیع نشده  می

مراکز  در مقایسه باخدمات بیشتری باید به اینکه مناطق محروم نیاز بیشتری به خدمات دارند،  با توجهزیرا  ؛وجود ندارد
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اقتصادی است. -اجتماعی دسترسیای،  عدالت در مناطق حاشیه بارة. موضوع دیگر درنیست گونه نیاداشته باشند که 

های فرهنگی، آموزشی، ورزشی،  از جمله در زمینه دولت ای و محروم شهر بجنورد نیاز بیشتری به توجه های حاشیه محله

ها  ها را در این زمینه زیرساختباید  هنکیبر ابنابراین عالوه  ؛و... دارند ، بهداشت و درمانونقل حمل، تفریحی، فضای سبز

مثال، سالن  برای درنظر گرفت؛ یعنیاقتصادی را نیز برای آنان -های دسترسی اجتماعی برای آنان فراهم کرد، باید زمینه

ر یا بیکا ها ؛ زیرا آنها گرفته شود ن این محلهاهای بسیار کمی از ساکن هزینه وها ایجاد  یا باشگاه ورزشی در این محله

 ها استفاده کنند. توانند از این زیرساخت نمی صورت نیا ریغدر  .دارند کمیدرآمد  یا، هستند

های  نداشتن سالن ورزشی، در زمیندلیل  به افراد ای شهر بجنورد است که حاشیه های همحل تصاویری از 1شکل 

 ی شد.دیدگ گرفتن دچار آسیب عکسهنگام و یکی از افراد کنند  خاکی فوتبال بازی می

  

اییهلاشهایهدرمحل ورزشهاییننبودزم.7شک 

گیرینتیجه
موردی شهر بجنورد  ةبا مطالع یعدالت اجتماع یکرداز نظر رو یخدمات عموم ییفضا یعتوز یلتحلدر این پژوهش به 

روست. آمار  هد شدید روبشهر بجنورد از نظر تعداد مراکز خدمات عمومی با کمبو دهد پژوهش نشان میپرداخته شد. نتایج 

این واقعیت است.  دیمؤاخذ شده بود،  ربط یذهای  تعداد مراکز خدمات عمومی در وضع موجود که از شهرداری و سازمان

تهران  3 ة( درمورد منطق0930نیا ) ( درمورد شهر یاسوج و رضایی0931های پژوهش وارثی و همکاران ) این نتیجه با یافته

بر توزیع نامناسب امکانات و  توان ادعا کرد در بسیاری از شهرهای کشور، عالوه می رو نیاز ا ؛اردخوانی کامل د نیز هم

 ةرسان نیز هستیم. این کمبود هم از نظر تعداد مراکز و هم از نظر نسبت سران خدمات عمومی، شاهد کمبود مراکز خدمات

های مختلف  محلهمیان آمد، این بود که  دست بهش دیگری که از این پژوه ةنتیجاربری اراضی به جمعیت ساکن است. ک

 ؛ای ها از نوع مرکز پیرامونی بود نه محله اما این تفاوت ،وجود دارد یدار اهای معن برخورداری، تفاوت شاخصشهر از نظر 

ت کامل نزدیک به حالت محرومی باًیتقرهای شهر  یعنی با افزایش فاصله از مرکز شهر، محرومیت بیشتر شده و در حاشیه

های شهری و موقعیت  ها، بیشتر به بافت بلکه این تفاوت ،توان از تفاوت بین دو محله سخن گفت بنابراین نمی ؛رسد می

. این شود مواجه میمحرومیت بیشتری ، با شود است که هرچه از مرکز شهر دورتر میمربوط ها نسبت به مرکز شهر  محله

پور و  داداش( و 2101(، اویانگ و همکاران )0931(، رهنما و ذبیحی )0933یافته با نتایج پژوهش کیانی و کاظمی )



 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش12

 

، ها آننتایج پژوهش اساس برزیرا  ؛( در تضاد است2101) لئواما با نتایج پژوهش لی و  ،خوانی دارد هم (2101همکاران )

ضعیت توزیع خدمات و دهد میطورکلی نتایج این پژوهش نشان  بهاست.  بیشترمیزان محرومیت در بخش مرکزی شهر 

 و سوجا رالز ردازان مهم عدالت از جمله هاروی،پ نظریه؛ زیرا عدالت است ةینظرعمومی در شهر بجنورد در تضاد با 

که نیاز بیشتری دارند، توجه  هایی ها و خدمات، به افراد و محله فضایی و اجتماعی فرصت معتقدند در هنگام توزیع

ها زمانی موجه خواهد بود که این نابرابری به نفع افراد محروم و  برابر خدمات و فرصتبیشتری شود. به عبارتی، توزیع نا

در توزیع خدمات عمومی در این شهر، برابری و عدالت وجود فقیر جامعه باشد. بررسی خدمات در شهر بجنورد نشان داد، 

پذیر نیست، بلکه به سود مناطق مرکزی و  توزیع نابرابر خدمات عمومی به سود مناطق محروم و افراد آسیب زیراندارد؛ 

ها از نظر برخورداری از  ترین محله محروم ،ای شهر های حاشیه ، محلهتوان گفت می درمجموع تر است. ثروتمندنشین

در ها  ین محدودهخدمات مذکور در ا یتو بهبود وضع یتبه تقو یلزوم توجه اساس ینبنابرا ؛خدمات عمومی هستند

 .شود می یشنهادپ بجنوردشهر  یتآ یها ییزر برنامه
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منابع
 ،مطالعات مددیریت صدنعتی   ةفصلنام، «گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی تصمیم»، 0911، امیری، مقصود

 .011-011صص ، 01 ةشمار

بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری » ،0939ابوذر وفایی،  و بار، حسنعلی فرجی سبک ،اهلل زیاری، کرامت ،ژاد، حسینن حاتمی، پوراحمد، احمد

 .211-013 صص، 2 ةششم، شمار ةآمایش سرزمین، دور ،(«از منظر عدالت اجتماعی )مورد مطالعه: کاشان

 .تهران ،انتشارات سمت ،یاچندشاخصه در جغراف گیری یمتصم یها کاربرد روش ،0913، مهدی، پورطاهری

هدای اجتمداعی در منداطق شدهری      بررسی و تحلیل فضایی نابرابری»، 0939 محمدعلی صفرلویی، و نیا، حسن حکمت ،پورمحمدی، محمدرضا

 .11-01 صص، 0 ةپنجم، شمار ةشناسی شهری، دور های بوم پژوهش ةدوفصلنام ،«ارومیه

عددالت   ةپراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری بدر پاید  تحلیلی بر »، 0933 سارا بندانی، و فیروزی، ابراهیم ،مسلمی، آرمان ،نیا، جمیله توکلی

 .911-210 صص، 9 ةسوم، شمار ةریزی شهری، دور های جغرافیای برنامه پژوهش ،(«موردی: شهر اردبیل ة)مطالع ،فضایی

های خددمات   کاربری تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از»، 0911، پور جابری، مرتضیدمحمو و اهلل فرهودی، رحمت ،نژاد، حسین حاتمی

 .10-10 صص، 10 ةهای جغرافیای انسانی، شمار پژوهش ،(«مورد مطالعه: شهر اسفراین، شهری

تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری با اسدتفاده  »، 0931 مهری حیدری نوشهر، و حیدری نوشهر، نیر ،چی، سعید گیوه ،نیا، حسن حکمت

هدای جغرافیدای    پدژوهش  ،«موردی: شدهر اردکدان(   ةتاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی )مطالعها،  از روش استانداردسازی داده

 .013-010 صص، 11 ةانسانی، شمار

تحلیلی بر توزیع جمعیت و دسترسی به خدمات شدهری در شدهر مرندد    »، 0939لو،  داوود عیوض و علیزاده زنوزی، شاهین ،چیانه، رحیم حیدری

 .21-00 صص، 1 ةریزی شهری، شمار مطالعات برنامه ،«مبتنی رویکردی عدالت محور

 ،ینشهر قدزو  ینواح یمورد ةمطالع ی،به خدمات شهر یدسترس ةاز جنب ییبر عدالت فضا ییرو پراکنده یرتأث یلتحل، 0939، امیری، سهیال خلج

 .زیباای، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای  ریزی شهری و منطقه شناسی ارشد برنامهرکا ةنام پایان

مدوردی:   ةمطالعد  ؛توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت فضایی ةبررسی و تحلیل نحو »، ب0931فرامرز رستمی،  و پور، هاشم داداش

 .031-010 صص، 01 ةای، شمار ناحیه ةجغرافیا و توسع ،(«شهر یاسوج

 ةاول قانون مسئولیت مددنی ایدران در مقایسده بدا نظرید      ةدهای عدالت مطلوب در ما بررسی ویژگی»، 0931 اله و فاطمه طرف، رحیمی، حبیب

 .11-03صص  ،20 ةشمار ،پژوهش حقوق خصوصی ةفصلنام ،«عدالت توزیعی جان رالز

 ةنامد  پایدان  ،یاسدوج شهر  یمورد ةمطالع ی،از منظر عدالت اجتماع یشهر یخدمات عموم یعتوز نحوة تحلیل و بررسی، 0913، رستمی، فرامرز

 .مدرس دانشگاه تربیت، کارشناسی ارشد

 یشدهردار  3 ة: منطقد یمدورد  ة)نموند  فراغتی فضاهای به دسترسی سطح تحلیل: ییفضا یو نابرابر یعدالت اجتماع، 0930، نیا، حسن رضایی

 ن.ریزی شهری، دانشگاه تهرا کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ةنام پایان ،تهران(

شهری با اسدتفاده از   حلیل سطح دسترسی به فضاهای فراغتی درونت»، 0930 سهیال اندیشه، و حسینی، علی ،نیا، حسن رضایی ،پوراحمد، احمد

 ، مقاله در دست انتشار.ستیز طیعلوم و تکنولوژی مح ،«تهران( 3 ةهای مسکونی منطق موردی: محله ةروش تحلیل شبکه )مطالع

 ،«دسترسدی در مشدهد   ةیالت عمومی در راستای عدالت فضایی با مددل یکپارچد  تحلیل توزیع تسه»، 0931 رهنما، محمدرحیم و جواد ذبیحی،

 .21-0 صص، 29 ةجغرافیا و توسعه، شمار

مندی از خددمات عمدومی شدهری     بررسی و سنجش عدالت فضایی بهره»، 0932علی مهدی،  و مهدیان بهنمیری، معصومه ،اله زیاری، کرامت

 .232-201 صص، 21 ةتحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شمار ،«شهر بابلسربراساس توزیع جمعیت و قابلیت دسترسی در 
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 . 0931، ی استان خراسان شمالیزیر برنامهسازمان مدیریت و 

موردی: شهر  ةها در سطح شهرها )مطالع بندی مکانی خدمات عمومی و کمبود آن رتبه»، 0933محمدرضا امیری فهلیانی،  و الدینی، علی شمس

 .091-003 صص، 02 ةاقتصاد و مدیریت شهری، شمار ،«نورآباد ممسنی(

تهدران، انتشدارات پژوهشدکده     ،یاز مجموعه مقاالت کتاب عددالت اجتمداع   ،«یعدالت اجتماع یمفهوم یبررس»، 0911، رضا ،یریام یصالح

 .کیاستراتژ قاتیتحق

 .31 ةشهرنگار، شمار ةمجل ،«عدالت ةهای جان رالز و دیوید هاروی در فلسف تطبیقی دیدگاه ةمقایس»، 0911، طبیبیان، منوچهر

، تهدران،  یعصدنا  یمهندسد  یکنفدرانس ملد   ینچهارم ،یارزش فاز یعملکردها در مهندس یبند رتبه، 0913رمضان و غالمعلی رئیسی،  ،عمتی

 https://www.civilica.com/paper-iiec04-iiec04_022.html انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه تربیت مدرس،

و  Geo DAافدزار   بستگی فضایی در نرم های خودهم تحلیل توزیع خدمات عمومی شهر شیراز با مدل»، 0933اکبر کاظمی،  علی و کیانی، اکبر

Arc GIS»، 03-0 صص، 22 ةریزی شهری، شمار وهش و برنامهپژ. 

بنددی و انتخداب    چنددمعیاره بدا رویکدرد فدازی جهدت اولویدت       یرید گ میمدل ترکیبی تصدم  ةارائ»، 0931 ،اصل محمد میری و علی ،محتشمی

 .11-19، صص 21 ة، شمارمدیریت توسعه و تحول ةفصلنام، «نگهداری و تعمیرات یها یاستراتژ

 /https://www.amar.org.ir  ی از طریق سایت:دسترس قابل، 0930مرکز آمار ایران، 

اسدتان   یسدازمان مسدکن و شهرسداز    ،و شناخت شدهر  ی، جلد دوم، بررسشهر بجنورد ةطرح توسع، 0913، جهان پارس مشاور نقش نیمهندس

 .یخراسان شمال

 ،«اسدوج ی یمراکدز خددمات شدهر    یها یینارسا یزیر و برنامه ییفضا لیحلت»، 0931 ،یمحمود اکبر و حسن ،یمحمد کیب ،درضایحم ،یوارث

 .11-10 صص، 011 ةشمار ،ییایجغراف قاتیتحق

 :مدورد  ،بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عددالت اجتمداعی  »، 0911حسین یغفوری،  و آبادی، علی زنگی ،وارثی، حمیدرضا

 .001-093 صص، 00 ةجغرافیا و توسعه، شمار ،«زاهدان

چداپ نخسدت، انتشدارات شدرکت     ، زاده فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی ةترجم ،و شهر یعدالت اجتماع، 0911، هاروی، دیوید

  .تهران، ریزی شهری پردازش و برنامه
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