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 چکیده
. بدین منظور نظم استشهري  یزير برنامهمهم در نظام  يها هستهکاربري اراضی شهري یکی از  یزير برنامه

و برخورداري از عدالت فضایی براي )از جمله شهر اردبیل( فضایی و توزیع منابع و امکانات در مناطق شهري 

به همراه  مهاجرت و جمعیت در همین خصوص، رشد .استمردم و نیازهاي جامعه شهري حائز اهمیت  يمند بهره

 آن شهري اراضی کاربري موارد برخی در است شده جبموروستاهاي پیرامون  طرف بهرشد فیزیکی شهر اردبیل 

 ناسازگار و ناهمگون گزینی مکان و توزیع نشانگر اول نگاه در که شود ایجاد اصول از دور و نامتناسب صورت به

 هاي يکاربر تخصیص در فضایی عدالت واکاوي پژوهش این هدف رو ینهم از. است شهر سطح در ها يکاربر

 حاضرروش تحقیق . است اردبیل شهر ۀگان پنج مناطق در يا منطقه تحلیل هاي یکتکن از استفاده با شهري اراضی

سنجش وضعیت عدالت براي بوده است.  يا کتابخانه صورت بهمنابع و اطالعات  يآور جمعتحلیلی و -توصیفی

و  GISو  LQIاز مدل رفیت و تحلیل شاخص ظ اشغالی ، سطوحها سرانهمقایسۀ از  یلشهر اردبفضایی در 

نتایج پژوهش نظیر آنتروپی شانون و ضریب اختالف یا پراکندگی استفاده شده است.  يا منطقهتحلیل  هاي یکتکن

کاربري مسکونی بیشترین و کاربري  ،مناطق در شهر اردبیلمقایسۀ به  با توجهدر ارزیابی کمی  دهد یمنشان 

با استفاده از  ها يکاربر ۀمقایس .استشهري کمترین سطوح اشغالی و سرانه را به خود اختصاص داده  یساتتأس

که  قرار دارنداز خط نرمال یک  تر یینپا ها يکاربر بیشتر بیانگر آن است که LQIمدل ضریب مکانی با خط نرمال 

ضریب آنتروپی با  مدل براساس بررسی. استاردبیل شهرداري کمبود امکانات در مناطق  ةدهند نشاناین مسئله 

 .استداراي وضعیت نامتعادل و نامتوازن فضایی  ،در مناطق موردمطالعه هاي يکاربرهمۀ  ،آمده دست به Lnتوجه به 

 ها يکاربر سایر ،مسکونی کاربري پراکندگی ضریب از غیر به بیانگر آن است که پراکندگیبررسی ضریب  همچنین

 اصل تحقق عدم و عادلتنام بسیار فضایی توزیع دهد می  نشان که هستند باال بسیار پراکندگی ضریب داراي نیز

 .استاردبیل  ۀگان پنج مناطق در موردمطالعه يها شاخص توزیع در محوري عدالت
 

 .، شهر اردبیلمدل شاخص ظرفیتکاربري اراضی شهري، عدالت فضایی، : هاي کلیدي واژه
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 به اردبیل واحد اسالمی آزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکدۀ شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه در که است کنعانپور عبداله دکتری رسالۀ از مستخرج مقاله این
 .است انجام شده فر نظم حسین دکتر مشاورۀ و معصومی محمدتقی دکتر راهنمایی
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 مقدمه

 یزانر برنامهاساسی  یها چالش از و یافته گسترش اخیر قرن در ای یندهفزا طور به که است جهانی پدیدۀ یک شهرنشینی

شهری  های یکاربرتوزیع نحوۀ مهم شهرنشینی،  مسائلکی از ی .(Aguilera et  al. 2011: 226) است ویکم بیست قرن

 شهر در آن توازن عدم و جمعیت زدن سبب برهم تواند یم فقط نه شهری خدمات و ها یکاربر نامناسب توزیعکه  چرا ؛است

: 1393، همکاران و احمدپور) دهد می شکل اقتصادی و اجتماعی ابعاد از عدالت با متناقض را شهری فضاهای بلکه ،شود

 کاربری یزیر برنامه بدون دهد یم نشان اخیر یها دهه در شهرها ساخت به مربوط تحقیقات راستا، همین در. (181

 ساخت اصلی یها جنبه از ،شهری اراضی کاربری یزیر برنامه. یافت دست شهرها در زیستبهینۀ  الگوی به توان ینم

 شده برخوردار ای یژهو جایگاه از ،اخیر یها دهه در شهرها مشکالت و مسائل ،ها ینابسامان پی در مقوله اینت. اس شهر

 شهری پایدار توسعۀ محورهای یرگذارترینتأث و ینتر مهم از یکی یاراض یاربرک یزیر برنامه (.15 :1390 زیاری،) است

 :1394 ،زاده یمابراه) دارد تنگاتنگی یرپذیریتأث و ارتباط ،پایدار توسعۀ اجتماعی و اقتصادی محیطی، قلمرو سه زیرا ؛است

 اقتصادی رشد گسترش و سبز شهر از حفاظت درخصوص دشوار تصمیمات با ریزان برنامه اخیر یها سال در ،رو این از .(2

 امکانات و خدمات به دسترسی ،اجتماعی عدالت (.Scott, 2007) اند بوده رو هروب اجتماعی عدالت از حمایت و شهر در

 محیط در کیفیت و امنیت محله، سطح در اجتماعی تعامل محله، به وابستگی و جامعه پایداری و ها فرصت و رفاهی

 افزایش منظور به دسترسی مسیر و شهر طراحی افراد، بین ارتباط ن،اساکن یتمندیرضا و ها گروه در مشارکت محلی،

 یزیر برنامه نهایی هدف خصوص، همین در (.Karen, 2012: 14) است مؤثر یباشناسیز بهبود و اجتماعی تعامالت

 ها یکاربر رابطه، این در (.211 :1394 نیا، کاظمی و میمندی) است شهری زندگی کیفیت اعتالی و ارتقا اراضی، کاربری

 به توجه و عمومی منفعت افزایش جمعیتی، نیاز به پاسخگویی با که مفیدند و مؤثر عوامل جمله از شهری، خدمات و

 اقتصادی عدالت و اجتماعی عدالت حتی و فضایی عدالت ابعاد ،تر عادالنه برقراری با توانند یم افراد، شایستگی و استحقاق

 ها انسان، و شرایط زندگی ها کنشرفتارها،  درپیامدهایی را  ها ینابرابررکدام از ه (.Harvey, 1996) کنند برقرار را

 ۀیلوس به مناطق بیشتر در ،شهری اراضی کاربری در سریع تغییرات .(88 :1391، یعشر اثنیمعصومی و ) گذارد یم

 باید سرانه شهر درو ( Weng, 2002: 273) گیرد یم صورت ها مدل فناوری از استفاده و جغرافیایی اطالعات و ها ماهواره

 افزایش با ارتباط در بلکه، ندهد قرار پوشش تحت را آن جمعیت و شهر سطح فقط که شود گرفته نظر در نحوی به

 زمان نسبت به الزم نگری یندهآ و باشد برخوردار مناسب کارایی از ها آن ظرفیت کالبدی، گسترش و شهر آیندۀ جمعیت

کاربری اراضی شهری در  یزیر برنامهمختلف  و سطوح (167 :1393 شیعه،) پذیرد صورت آن در طرح اجرای دورۀ از بعد

 .(10: 1395 ،یاست )پورمحمد یشهر یها محلهو  شهری حوزۀ یا ای یهناحمقیاس فراشهری، 

 1ارنست .شود یماشاره  ها آنکه به برخی از  شدهاست   انجامدر داخل و خارج  ییها پژوهش ،در ارتباط با این موضوع

شهری همکارانه و مشارکتی، رویکرد اصلی توسعه و بازآفرینی  یزیر برنامهکه  اند یدهرس( به این نتیجه 2018و همکاران )

( به 2016) 2سون یکفردر. بخشد یمعدالت فضایی و امنیت تصرف زمین را ارتقا  شدت بهکه  دهد یمشهری را تشکیل 

                                                                                                                                                                          
1. Ernest 

2. Fredriksson 
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، منطبق و خدمات شهری ها یکاربربه  است که شهرهای برزیل و سوئد مناطق دارای دسترسی ضعیفاین نتیجه رسیده 

 با یشهر های همحل در فضایی ( به این نتیجه رسیده است که عدالت2014) 1کامیرالفقیرنشین هستند.  یها محلهبر 

 و همکاران 2النگفورددارد.  مستقیم ارتباط یشهر خدمات به شهروندان برابر دستیابی و امکانات فضایی عادالنه توزیع

و  3تسو .است ناچیزتمایل عمومی مردم در دسترسی به تعدادی از خدمات عمومی  که اند یدهرسبه این نتیجه ( 2008)

ناعادالنه  صورت بهاز شهرهای تایوان یکی  درکه توزیع خدمات عمومی شهری  اند یدهرسبه این نتیجه  (2005همکاران )

از نظر  شهر شیراز که توزیع شاخص فضای سبز اند یدهرسبه این نتیجه ( 1398) رحیمی و همکاران .توزیع شده است

که  ییها محله (1397)همکاران  مشکینی وبراساس نتایج  .متعادل و عادالنه است المللی ینبکشوری و استاندارد  ۀسران

پایداری  ظرو از ن اند داشتهو تعدد کاربری بیشتر  اختالط است، بودهتهران در راستای پایداری شهر  ها آنتغییرات کاربری 

شدت کارایی مکانی که  اند یدهرسبه این نتیجه ( 1392) فرجام و حسینی مطلق .محوری مناسب است محلهو تحقق آرمان 

 بین رفته زشهر بیشتر است و هر موقع این ترکیب و تنوع ا یها محدودهنسبت به سایر  شیراز در بخش مرکزی شهر

 هی و همکارانلعبدالهای  مطابق یافته .شود یمزوال شهر شروع  و جایی جمعیت و فرسودگی کالبدی همراه هبا جاب است،

ظاهری و . متعادل نیست صورت به شهر شیراز های یکاربرو توزیع و پراکندگی  ها یکاربر( دسترسی عادالنه به 1394)

ندارد و تحلیل ظرفیت  ینش فضایی مناسبکاهواز پرا شهر کالندر  ها یکاربرکه  اند یدهرسبه این نتیجه ( 1395همکاران )

( خدمات 1393احمدپور و همکاران )براساس نتایج  .دارد قهدر منط ها یکاربرو عدالت نشان از آشفتگی کمی و کیفی 

 در سطح نواحی الگوی ها یکاربرتوزیع  ندارد و کاشان سازمان فضایی شهردر  یپراکنش مناسب و متعادل ای یهناح

 نظر از شهر اردبیل اراضی گفت تحقیقی درخصوص کاربری توان یم شده اشارهبه تحقیقات  یتبا عنا منظمی ندارند.

 اراضی های یکاربر و این تحقیق قصد دارد تا تخصیص است انجام نگرفته (فضایی پخش نحوۀ ،ها یکاربر سرانۀ)کمیت 

 انجام دهد. یا منطقه مناسب تحلیل های یکتکن از استفاده با شهری

 این و دارد پیرامون یها سکونتگاه و شهرها جمعیت جذب در باالیی ظرفیت بودن،مرکزاستان دلیل به اردبیل شهر

 باالی رشد شدن، مرکزاستان دنبال به و اخیر یها سال در اردبیل شهر. ستا شهرها ۀبرنام یب رشد دالیل ینتر مهم از یکی

. است شده برابر 6/9 آن وسعت و 8 شهر این یتجمع 1395-1335 های سال طی که یا گونه به ؛است داشته جمعیتی

 ۀهست با ها  محله برخی داشتن و شهر این به اطراف روستاهای و استان یها شهرستان از مهاجرت و جمعیت رشد

 از دور و نامتناسب صورت به آن شهری اراضی کاربری موارد برخی در که است موجب شده شهر، این دل در روستایی

 از. است شهر سطح در ها یکاربر ناسازگار و ناهمگون گزینی مکان و توزیع نشانگر ،اول نگاه در که شود ایجاد اصول

 های یکتکن از استفاده با شهری اراضی های یکاربر تخصیص در فضایی عدالت واکاوی پژوهش این هدف رو ینهم

 خاطر به ،ذکرشده یها پژوهش با پژوهش این تمایز وجه .است اردبیل شهر ۀگان پنج مناطق در یا منطقه تحلیل

 .است موردقبول یها شاخص ضریب از زیاد دوربودن و موردمطالعه یها شاخص ضریب بودن هم نزدیک

 

                                                                                                                                                                          
1. Kamiral 

2. Langford 

3. Tsou 
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 تحقیق نظري مبانی

آن  از متفاوتی تعاریف که است فضایی عدالتمفهوم  شهری، مطالعات در مفاهیم برانگیزترین چالش و ترین مهم از یکی

 در نواحی برابر صورت به که دارد اشاره امکانات و خدمات از ای درجه به فضایی عدالت گفت توان می .است شده ارائه

 ،نظران صاحب برخی اعتقاد به (.Omer, 2005: 2) است شده مختلف توزیع اقتصادی و قومی سیاسی، های گروه و مختلف

 زندگی که جایی هر در ساکنان با باید که ستا معنا این به شده گرفته اجتماعی عدالت از که ای ایده براساس فضایی عدالت

  (.Tsou et al. 2005: 425) شود برابر رفتار طور به ،کنند می

 .شود می نمایان فضا در عدالتی بی هم و عدالت هم درنتیجه ست؛ا فضا و اجتماعی عدالت ۀدهند طارتبا ،فضایی عدالت

و  منابع متساوی و منصفانه توزیع شامل وند دار تأکید عدالت فضایی یا جغرافیایی های جنبه بر فضایی عدالتی بی و عدالت

 شده  گرفته اجتماعی عدالت از که ای ایده براساس فضایی عدالت (.Soja, 2006: 2) هستند اجتماعی فضای در ها فرصت

به  (.Tsou et al. 2005: 425) داشت برابری رفتار ،کنند می زندگی که جایی هر در ساکنان با باید که ستا معنا این به است

مختلف  های مقیاس با فضا در اجتماعی های مسئولیت و منافع دموکراتیک و عادالنه توزیع فضایی، عدالت دیگر، بیانی

 اجتماعی شکل روابط به تولیدشده فضای و شود می تولید اجتماعی شکل به فضا که نکته این به توجه با عدالت این است.

 از ترکیبی ،ساده زبان به فضایی عدالت.  (Bromberg et al. 2007: 3) پردازد می اجتماعی عدالت مفهوم تقویت به ،دهد می

، سکونتگاهی گوناگون که فضاهای است باور این بر فضایی عدالت درواقع(. 27: 1392، توزهت )اس عدالت اجتماعی و فضا

 ،بوروکراتیکنظام  اجتماعی، و سیاسی مختلف نهادهای ،ها انسان ناآگاهانۀ یا آگاهانه ارادۀ فضایی و عینی نمود و پژواک

 متأثر حالی در ناساکن و است غیره و ای منطقه و محلی مدیریت قانونی، و اجرایی های نظام ملی، کالن های گذاری سیاست

 همکاران، و جوان) اند نداشته دخالتی گونه هیچ شرایط این آمدنوجود به در خود که هستند گوناگون های محرکه و از شرایط

 درآمد، نابرابر توزیع شامل که است سیاسی و اخالقی مفهوم یک شهر فضایی عدالت اساس، (. بر همین138: 1388

 و شهرها اقشار جوامع، میان در نابرابر مدنی حقوق و شهری خدمات و کاالها تخصیص نابرابری مسکن، فضایی جداسازی

 توسعۀ پارادایم در پراهمیت و کلیدی موضوعی عنوان به ،فضایی عدالت مقولۀ (.Fujita, 2009: 33) شهری است نواحی

 Mitchell et) گذارد یم بنیاد اجتماعی عدالت و محیطی حفاظت بین را مشترکی اهداف ،مفهوم این. است مطرح نیز پایدار

al. 2012: 17.) منافع توان ینم زیرا ؛است تخصیص و توزیعی عدالت ۀیرنددربرگ اجتماعی عدالت که است ذکر شایان 

 یزیر برنامه هرگونه بنابراین ؛گرفت نظر در تخصیص و توزیعی معیارهای بدون را شهروندان استحقاق و نیازها عمومی،

 و ظاهری) است مؤثر آن عمومی منافع و نیازها توزیع موجب ،باشد شهر در اجتماعی عدالت بر مبتنی که شهری

 Tsou) هستیم رو روبه سازی تصمیم فرایندهای فضایی و توزیع اصلی رویکرد دو با فضایی عدالت در(. 78 :1395 همکاران،

et al. 2005:425; Soja, 2009; Dufaux et al. 2009.) توزیع یا فضایی توزیع دربارۀ هایی پرسش ۀپای بر اول رویکرد 

 است؛ گرفته شکل شهروندان خواست و نیازها جغرافیایی براساس برابر توزیع به دستیابی برای تالش و اجتماعی-یفضای

 اما غیره، و خوب هوای کیفیت بهداشتی، های مراقبتبه  دسترسی شغلی، های فرصت شهری، خدمات به دسترسی مانند

 ؛شود می شامل را اجتماعی اعمال و هویتی مکانی، بازنمودهای فضایی، و دارد تأکید سازی تصمیم فرایندهای بر دوم رویکرد

 هم و محصول تواند می هم فضایی عدالت دیگر، بیان به .شهری فضای به دهی شکل در آمیز تبعیض رویکردهاینظیر 
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 های حوزه در هستند، ناعادالنه عادالنه یا خود خودی به که الگوهای توزیعی قالب در گرا محصول فضایی عدالت باشد. فرایند

 ,Fainstein) شود می بررسی فضا به دهنده شکل فرایندهای عنوان بهنیز  فرایندی فضایی عدالت .یابد می معنا جغرافیایی

2014 Soja, 2009; Dufaux et al. 2009;). وقایع بازتاب و جوامع انسانی ۀکنند تعیین ابعاد از یکی فضا، دهی سازمان 

 فهم در اجتماع و فضا نیب کنش برهم وتحلیل تجزیه ،رو از این است؛ اجتماعی ارتباطات تجلی محل و اجتماعی

 ,Dufaux) است یضرور ها آن حل یا کاهش یبرا ریزی برنامه های سیاست تنظیم چگونگی و اجتماعی های عدالتی بی

 توزیع و اجتماعی و یدر روابط اقتصاد فضایی، سازمان در تغییر هرگونه اساس که است اهمیت این حائز ۀنکت (.2 :2008

 مانند ای پیچیده واقعیت با یشهر مدیریت صحیح برخورد (.91: 1383 )مرصوصی، گذارد میمستقیم  اثر جامعه در درآمد

که  چرا ؛مناسب زیستی است خدمات و امکانات تأمین بعد از ویژه به شهر سیستمی مدیریت و جامع درک نیازمند شهر،

 ۀعادالن توزیع در مهم ۀمسئل (.4: 1386 )بهروان، دارد تنگاتنگیۀ رابط« با عدالت فضایی همواره فضایی ریزی برنامه»

 این در (.167: 1390 همکاران، و نیا حکمتاست ) یشهر نواحی ن مناطق ویب ها آن توزیع چگونگی و خدمات، امکانات

 و عمومی منفعت افزایش جمعیتی، ینیازها یارضا با که مفیدند و مؤثر عوامل جمله از یشهر خدمات و ها کاربری راستا،

 شهر مناطق در را فضایی و یاقتصاد اجتماعی، ، عدالتتر عادالنه یبرقرار با توانند می افراد شایستگی و استحقاق به توجه

 (.2: 1385 کاویانی،) کنند برقرار

 معنای به اراضی، کاربری مفهوم .است شهری فضای در ها کاربری برابر توزیع فضایی، عدالت بحث موارد از یکی

 زمین، کاربری ریزی برنامهو (  Turner & Meyer, 1994: 10) است انسان وسیلۀ به ویژه اهداف برای زمین کارگیری به

 اهداف طورکلی به(. 4 :1396 ،پور حسن و پور امان) است شهر مختلف عملکردهای جغرافیایی یا فضایی توزیع الگوی

 :استکاربری اراضی شهری به شرح زیر  ریزی برنامه

منابع، حفظ منابع تاریخی و توسعۀ : پیشگیری از تخریب زمین، حفظ پیوند زمین و طبیعت، محیطی یستزاهداف 

 ؛صنایع و خدمات مزاحم، ایمنی از سوانح یابی مکانفرهنگی، گسترش فضای سبز، 

ارزش  اضافه بهینه از زمین، پیشگیری از سوداگری زمین، تعدیل حقوق مالکیت، استفاده ازاستفادۀ اهداف اقتصادی: 

 ؛عمومی زمین در جهت منافع

اهداف اجتماعی: کاهش نابرابری در استفاده از زمین، افزایش تسهیالت و خدمات عمومی، گسترش فضاهای 

 ؛ها یکاربر، اعتالی یا محلهقدیمی، زیباسازی محیط شهری، تقویت هویت  یها بافت، بهسازی عمومی

توسعۀ سازگار، حفظ تناسب در نا های یکاربر، پیشگیری از تداخل ها یکاربرفضایی: توزیع متعادل  - اهداف کالبدی

مناسب  یاستانداردها، حفظ تناسب میان توده و فضا، تدوین معیارها و ها یکاربرعمودی و افقی، تشویق تنوع و اختالط 

 .(214 :1388 )ضرابی و همکاران، کاربری

در مناطق شهری است، برای همین منظور ارزیابی کمی  ها یکاربرآنجا که هدف این تحقیق بررسی تخصیص از 

 مربوطه استانداردهای با کاربری موجود یها سرانه مقایسۀ براساس ها یکاربر کمی رزیابیا .شود یمهم مطرح  ها یکاربر

 مهمی عوامل ها سرانه تعیین در و گیرد یم صورت فضا به موردمطالعه منطقۀ آتی و فعلی نیازهای بررسی طریق از یا

 اجتماعی، مسائل طبیعی، و اقلیمی موقعیت شهر، گسترش امکانات درآمد، نوع زمین، قیمت مانند ؛دارند دخالت
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(. 116 :1394 قربانی،) دارند دخالت ساختمان یفناور و معیشت نوع رفاهی، یساتتأس به جمعیت نیاز ،ورسوم آداب

 تعیین ،رود یم کار هب کمی یها هدف تحقق برای عمدتاً و شود یم تعریف عددی یها شاخص براساس نیز کمی یها هدف

 سبز، فضای سرانۀ محاسبات در فقط کمی یها هدف. گیرد یم انجام ها یتمحدود و امکانات براساس کمی یها هدف

 فنی های یژگیو ،ها ساختمان ارتفاع مانند خصوصیات برخی بلکه ،شود ینم خالصه فراغتی فضای و مسکونی فضای

 (.21: 1386 ،ینیحس شاه و رهنمایی) دارد قرار مدنظر انرژی و سوخت مصرف ایمنی، نظر از وسازها ساخت

 

 پژوهشروش 

 اطالعات و ها داده .است تحلیلی–توصیفی نیز ماهیت لحاظ از و کاربردی های پژوهش نوع از هدف، لحاظ از پژوهش این

درصد سطوح اشغالی مقایسۀ و  سرانه استانداردمقایسۀ  تحقیق این در .است اسنادی نوع از تحقیق این در مورداستفاده

 GISو با استفاده از   LQIیتظرفشاخص  و مدل ای یسهمقابا استفاده از روش  ،شهر اردبیل ۀگان پنجدر مناطق  ها یکاربر

مدل نظیر  یا منطقهتحلیل  های یکتکن و با استفاده ازشد  ارزیابیمشخص و هر کاربری و ضریب مکانی  جایگاه

گانه بررسی  در مناطق پنج ها یکاربرتعادل یا عدم تعادل تعیین  منظور به موردمطالعه های یکاربر ضریب آنتروپی ،آنتروپی

 .(1، جدول 1)شکل  شداستفاده  از ضریب پراکندگیمنطقه  های ینابرابرآوردن  دست بهبرای و 

 

 
 تحقیق فرایند انجام .1شکل 

  

 ریزیکاربردیاراضیشهریبرنامه

 کاربریاراضیشهریارزیابی

 ارزیابیکمی

 مدلضریبپراکندگی مدلضریبآنتروپی شاخصظرفیت

 ایهایمنطقهکاربری سنجشمتغیرها LQIمدل سرانه

 جمعیت دسترسی عدمدسترسی مساحت متعادل نامتعادل
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 کاررفته در تحقیق براي واکاوي عدالت فضایی در تخصیص کاربري اراضی شهري هب يا منطقهتحلیل  هاي یکتکن .1جدول 

 توضیح فرمول مدل

مدل شاخص ظرفیت 
LQI 

𝐿𝑄𝐼 =𝑁𝐸𝐼
−−
𝑁𝐸𝑇

𝑈𝐸𝐼
−−
𝑈𝐸𝑇
−−− 

 از یکی در ویژه کاربری یک سرانۀ UEI یمکان ضریب فرمول در
 منطقه همان در ها یکاربر کل سرانۀ عنوان به UET و شهر مناطق

 سرانه عنوان به NETو  شهر در ویژه کاربری همان سرانۀ NEI و
 .است شهر های یکاربر کل

 مناسب یروش ،کاربری توزیع در ضریب این از استفاده
 شهر در ها یکاربر مکانی یها تفاوت به بردن پی برای
 (LQI)خط نرمال  1و ضریب مکانی بیشتر از  است
 است.

 مدل ضریب آنتروپی

H=-∑pilnpi 

G=
𝐻

𝐿𝑛𝑘
 

Hمجموع فراوانی در لگاریتم نپری فراوانی : 
Piفراوانی : 

Ln piلگاریتم نپری فراوانی : 
Kتعداد طبقات : 
Gمیزان آنتروپی : 

بودن  یکنواختاین مدل معیاری برای سنجش و  
مانند توزیع جمعیت یا خدمات  موردنظر رهاییمتغ

 طرف بهکار برد و اگر آنتروپی  هب توان یمعمومی شهر 
میل کند حکایت از تمرکز بیشتر و یا افزایش تمرکز  صفر

است و حرکت  شهرهایا عدم تعادل در توزیع بین 
عرصۀ را در  یتر متعادلو باالتر از آن توزیع  1 طرف به

 .دهد یممنطقه نشان 

مدل ضریب 
 پراکندگی

 
 در ضریب پراکندگی ویلیامسوناستفاده از فرمول  

Cvضریب تغییرات : 
Xi خاصمنطقۀ : برابر است با مقدار یک متغیر در یک 
x̄: برابر است با مقدار متوسط همان متغیر 

Nتعداد مناطق : 

 آوردن دست بهاساسی برای  یها روشیکی از  
که با استفاده  است ای یهناحو  یا منطقه های ینابرابر

چه که یک شاخص تا کرد مشخص  توان یماین روش 
نامتعادل در بین نواحی و مناطق شهری توزیع  طور به حد

نابرابری بیشتر در  ۀدهند نشان CVشده و مقدار باالی 
 در بین مناطق است. ها شاخصتوزیع 

 

 موردمطالعهمحدودة 

. است بوده جمعیت نفر 525،702 و مساحت هکتار 62،890 دارای 1395 سال در استان مرکز عنوان به اردبیل شهر

 .است داشته چشمگیری افزایش اخیر یها سال طی ینشهرنش جمعیت دهد یم نشان اردبیل شهر ینیشهرنش روند بررسی

 گسترش دچار شهر را و بوده شهر واقعی یازهاین و جمعیت رشد از تر یعسر بسیار اردبیل شهر فیزیکی رشد این، بر عالوه

 تا 1335 سال به نسبت شهر، این کهبیانگر آن است  اردبیل شهر در جمعیتی رشد نتایج. است ساخته ای رویه یب افقی

 است حالی در این (نفر 65،762 با برابر اردبیل شهر 1335 سال جمعیت) است داشته را برابری هشت جمعیتی رشد 1395

 6/9 فیزیکی رشد( هکتار 800 از کمتر 1335 سال وسعت) 1335 سال یسرشمار ابتدایی دورۀ به نسبت شهر این که

 و صنعتی یها مجتمع ساخت لحاظ به جنوبی هموار نسبتاً یها دشت سمت به ها یشرویپ عمدۀ که است داشته را برابری

 وجود شهری، پراکندۀ رشد و آن جمعیتی افزایش از شهر فیزیکی توسعۀ گرفتن پیشی به توجه با. است بوده کارگاهی

 ملموس امری( اراضی کاربری یزیر برنامه عدم) کافی عمومی امکانات و تسهیالت بدون جدید یها شهرک و های همحل

است  شده ئهاار نقشه صورت بهشهر اردبیل  های یکاربروضعیت . (55 :1397 همکاران، و یزدانی) است بینی یشپ قابل و

 (.2 شکل)
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 اردبیل شهر هاي يکاربروضعیت  نقشۀ .2 شکل

 (1399) اردبیل شهرداري :منبع

 پژوهش هاي یافته

 LQIریب مکانی ضو  سرانهمقایسۀ ، سطوح اشغالی درصد

 ،ها یکاربرمقایسۀ سرانۀ درصد سطوح اشغالی، مقایسۀ این تحقیق ارزیابی کمی کاربری اراضی شهری با استفاده از  در

 طور همان .است شهری صورت گرفته های یکاربردر توزیع  و ضریب پراکندگی ، ضریب آنتروپیضریب مکانی ۀمحاسب

بیشترین درصد سطوح اشغالی  3/43کاربری مسکونی با  ،ها یکاربردر بین  1منطقۀ در  ،شود یممالحظه  2در جدول  که

بیشترین  26/15کاربری مسکونی با  2منطقۀ در  ،کمترین درصد سطوح اشغالی 14/0 شهری باتأسیسات و کاربری 

کاربری مسکونی با  3منطقۀ در  ،کمترین درصد سطوح اشغالی 2/0 هنری با-فرهنگیدرصد سطوح اشغالی و کاربری 

 ،کمترین درصد سطوح اشغالی 05/0شهری با تأسیسات مذهبی و  های یکاربربیشترین درصد سطوح اشغالی و  76/20

کمترین درصد  04/0هنری با -کاربری فرهنگی بیشترین درصد سطوح اشغالی و 18/30کاربری مسکونی با  4منطقۀ در 

 04/0شهری با تأسیسات بیشترین سطوح اشغالی و کاربری  47/21کاربری مسکونی با  5منطقۀ سطوح اشغالی و در 

 19/26کاربری مسکونی با  ،کل شهر اردبیل با گانه پنجمناطق مقایسۀ با توجه به  .دارندکمترین سطوح اشغالی را 

 درصد بر عالوه .داردکمترین درصد سطوح اشغالی را  12/0شهری با  یساتتأسبری بیشترین درصد سطوح اشغالی و کار

 درصد بیشترین 52/58 با مسکونی کاربری 1منطقۀ  در که است بررسی شده نیز ها یکاربر سرانۀ مقایسۀ ،اشغالی سطوح

 درصد بیشترین 97/26 با مسکونی کاربری 2 منطقۀ در و سرانه درصد کمترین 18/0 با شهری یساتتأس کاربری و سرانه
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 درصد بیشترین 21/40 با مسکونی کاربری 3 منطقۀ در و سرانه درصد کمترین 04/0 با هنری و فرهنگی کاربری و سرانه

 و سرانه درصد یشترینب 61/56 با مسکونی کاربری 4 منطقۀ در و سرانه درصد ینکمتر 2/0 با درمانی کاربری و سرانه

 و سرانه درصد بیشترین 54/48 با مسکونی کاربری 5 منطقۀ در و سرانه درصد کمترین 2/0 با انتظامی و اداری کاربری

 باگانه   پنج مناطق مقایسۀ به توجه با. اند داده اختصاص خود به را سرانه درصد کمترین 09/0 با شهری یساتتأس کاربری

 درصد کمترین 21/0 با شهری یساتتأس کاربری و سرانه درصد بیشترین ،17/46 با مسکونی کاربری اردبیل شهر کل

 کلیۀ کشوری میانگین با اردبیل شهر های یکاربر سرانۀ مقایسۀ با همچنین .اند داده اختصاص خود به را سرانه

بررسی درصد سطوح اشغالی و  برعالوه  .هستند برخوردارنامناسبی  و نامطلوببسیار  وضعیت از موردمطالعه های یکاربر

 استفاده شده است LQIضریب مکانی  ، ارزیابی کمی کاربری اراضی شهری با استفاده از تکنیکها یکاربرمقایسۀ سرانۀ 

در  ها یکاربرمکانی  یها تفاوتبردن به  پیمناسب برای  روشیک در توزیع کاربری این ضریب  استفاده از .(2)جدول 

 .استزیر شهر و فرمول آن به شرح 

𝐿𝑄𝐼 =𝑁𝐸𝐼
−−
𝑁𝐸𝑇

𝑈𝐸𝐼
−−
𝑈𝐸𝑇
−−− 

 ها یکاربرکل سرانۀ  عنوان به UETیک کاربری ویژه در یکی از مناطق شهر و سرانۀ  ،UEIدر فرمول ضریب مکانی 

. ضریب استشهر  های یکاربرکل سرانۀ  عنوان به NETهمان کاربری ویژه در شهر و سرانۀ  NEIدر همان منطقه و 

همان سرانۀ شهری، به سهم منطقۀ یک کاربری از کل سرانه یک سرانۀ مکانی یک کاربری عبارت است از نسبت سهم 

سرانۀ  وزنبا تعیین ضریب مکانی یک کاربری، سهم و  ترتیب ینبد. شهری های یکاربرسرانۀ کاربری در شهر از کل 

 )ظاهری و همکاران، مقایسه کرد توان یمیک کاربری در یک منطقه را با سهم و وزن همان کاربری در کل شهر را 

1395: 81). 

 



 

 1399و ضریب مکانی کاربري شهري اردبیل سال  ، درصد سطوح اشغالیمطلوبسرانۀ کاربري، سرانۀ  مساحت،جمعیت،  .2جدول 
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ۀ 
طق

من
1 11

34
76

 

 25/3 75/2 2 1 12/9 25/2 3/2 2/1 62/1 5 5/5 3 40 مطلوبسرانۀ 
 95/18272 12/102009 6/12862 95/660995 59/609921 56/61173 63/61883 69/25083 21/54047 71/268502 82/206759 77/356891 57/4160971 مساحت

 16/0 9/0 12/0 82/5 37/5 54/0 54/0 22/0 48/0 37/2 82/1 14/3 67/36 کاربریسرانۀ 
 19/0 06/1 14/0 87/6 34/6 64/0 64/0 26/0 56/0 79/2 14/2 7/3 3/43 طوح اشغالیسدرصد 

LQI 982/0 481/1 631/1 25/1 266/0 333/0 8/1 692/0 179/1 833/0 666/0 875/1 2/0 

ه 
طق

من
2 11

05
89

 

 17/18874 63/20905 6/35243 1/726387 54/340366 83/41401 38/22354 76/5415 78/180889 45/180799 99/73267 02/145940 3492457 مساحت
 17/0 19/0 32/0 57/6 07/3 37/0 2/0 05/0 63/1 63/1 66/0 32/1 58/31 کاربری ۀسران
 09/0 09/0 15/0 17/3 32/1 18/0 03/0 02/0 79/0 79/0 32/0 64/0 26/15 طوح اشغالیسدرصد 

LQI 048/1 574/0 684/0 062/1 266/2 25/0 8/0 538/0 79/0 15/1 2 5/0 3/0 

ه 
طق

من
3 10

05
04

 

 64/28813 15/14112 02/5947 56/325323 31/233845 16/124622 27/6288 07/53255 01/11113 2/102931 58/107043 92/68304 55/2266259 مساحت
 29/0 14/0 06/0 23/3 32/2 24/1 06/0 53/0 11/0 02/1 06/1 68/0 54/22 کاربریسرانۀ 

 26/0 13/0 05/0 98/2 14/2 14/1 05/0 49/0 1/0 94/0 98/0 63/0 76/20 طوح اشغالیسدرصد 
LQI 064/1 425/0 631/1 937/0 2/0 666/1 2/0 846/2 884/0 815/0 333/0 5/0 8/0 

ه 
طق

من
4 10

38
12

 

 65/24836 31/16515 18/19202 55/653836 29/212739 15/16720 95/27195 67/3641 75/66079 3/126334 05/9589 27/125870 95/2586867 مساحت
 24/0 16/0 18/0 3/6 04/2 16/0 26/0 03/0 64/0 22/1 09/0 21/1 92/24 کاربریسرانۀ 

 29/0 19/0 22/0 62/7 48/2 2/0 32/0 04/0 77/0 14/0 11/0 47/1 18/30 طوح اشغالیسدرصد 
LQI 045/1 68/0 105/0 1 33/1 111/0 2/1 307/0 692/0 411/1 333/1 5/0 6/0 

ه 
طق

من
5 10

09
93

 

 78/149355 83/42918 64/4183 48/414365 75/442253 9/70530 47/20435 81/8244 89/43644 16/84489 17/60125 37/396857 78/3339066 مساحت
 49/1 42/0 04/0 ¼ 38/4 7/0 2/0 08/0 43/0 84/0 59/0 93/3 16/23 کاربری ۀسران
 44/0 37/0 12/0 89/4 27/3 56/0 25/0 18/0 52/0 08/1 82/0 01/2 19/26 طوح اشغالیسدرصد 

LQI 9/0 063/2 736/0 625/0 666/0 111/0 8/0 307/1 386/1 848/0 333/0 25/1 6/3 

(1399پژوهش ) هاي یافتهمنبع: 



 647   يشهر یاراض يها يکاربر صیدر تخص ییعدالت فضا يواکاوپور و همکاران:  کنعان

 موردمطالعه هاي يکاربر مکانی هاي یبضر بررسی

 از سایر مناطق .است)خط نرمال(  LQI 1از  تر یینپا، 1و  5منطقۀ کاربری مسکونی به غیر از  5و  3 های شکل براساس

و بررسی  است مناطقکاربری در  بودن این متعادل ۀدهند نشان هستند که نظر ضریب مکانی دارای وضعیت مناسبی

و  3، 2منطقۀ از نظر ظرفیت مکانی از وضعیت مناسب و متعادل برخوردار و  5منطقۀ  بیانگر آن است کهکاربری تجاری 

و  1منطقۀ انتظامی در -و کاربری اداری است LQIنرمال که نیازمند رسیدن به خط  است کمبود بوده این نظر دچار از 4

ضرورت  بنابراین ؛است نامناسب دارای وضعیت 5 و 4، 2منطقۀ بوده و  قبول قابلریب مکانی دارای وضعیت ضاز نظر  3

توسعۀ نیازمند توجه به  5منطقۀ  دهد یمبررسی کاربری آموزشی نشان  .شود یمدر آن احساس  فیزیکی توجه و گسترش

 از غیر به و سایر مناطق دشو یم احساس آموزشی و گسترش و پخش آن در منطقه با توجه به نیاز مبرم مردم آن منطقه

دلیل  به دهد یمبررسی وضعیت کاربری درمانی نشان  .قبولی دارند قابلوضعیت  ،نرمال استکه نزدیک خط  3 منطقه

دلیل ضریب مکانی بسیار پایین باید  به 5و  1، 3منطقۀ ضرورت رفع کمبودهای به  ،اهمیت بهداشت و سالمتی مردم

ار دطبق نموهنری  -ی فرهنگیکاربر یبررس .برخوردار هستند بهتری از وضعیت 4و  2منطقۀ ولی  ،گیردصورت توجه 

 از هنری فدک در سایر مناطق–ساخت مجتمع فرهنگی دلیل بهآن هم  3منطقۀ که به غیر از  دهندۀ آن است نشان

در  صورت گیرد.باید توجه در آن مناطق  و نیاز مردمی کمبود امکانات شدت بهکه  اند باری برخوردار بوده تأسفوضعیت 

 و فقط بوده LQIنزدیک به خط نرمال  یباًتقر 5و  2منطقۀ از وضعیت مناسب و  4و  1منطقۀ بررسی کاربری مذهبی 

و  1، 4ترتیب برای مناطق  به ،یزیر برنامهبا توجه به نمودار کاربری ورزشی ضرورت  .استعف ضدچار کمبود و  3منطقۀ 

و  3اما منطقۀ  ،دشو یماحساس  ،هستندکه دچار کمبود امکانات ورزشی به اماکن ورزشی با توجه به نیاز ضروری مردم  2

و بررسی کاربری پارک و فضای سبز نشان  استدارای وضعیت مناسب  LQI)خط نرمال(  از این نظر باالتر از یک 5

برای رفاه و  سبزو نیازمند گسترش فضای  است این نظر دچار مشکالت بوده از 4منطقۀ  ویژه به 3و  2منطقۀ  دهد یم

–در بررسی کاربری تجاری و از نظر ضریب مکانی دارای وضعیت بهتری هستند 1و  5منطقۀ ولی  است،آسایش مردم 

وضعیت  از نظر ضریب مکانی از ،سایر مناطق .استنزدیک به خط نرمال  یباًتقرکه  5و  1منطقۀ مسکونی به غیر از 

 ۀدهند نشانشهری طبق نمودار  یساتتأسو بررسی کاربری  شود ینمکه به نظر مشکلی احساس  هستند برخوردار مناسبی

، 5منطقۀ  ضریب مکانی ،با توجه به افزایش جمعیت و نیاز ضروری مردم برای برخورداری از امکانات شهری که این است

و  2منطقۀ در این خصوص شود.  یمبیشتر در توزیع امکانات احساس  نیازمند توجه و است بوده 1 از تر یینپابسیار  1و  3

محسوب یک شهر  یاساس یازهایننیز که یکی از  یشهراز وضعیت بهتری برخوردار هستند و کاربری تجهیزات  4

دارای  5و  1منطقه  ولی فاقد امکانات الزم بوده توجه به ضریب مکانی پایین با 4و  3، 2 ۀمنطقدر  این نظر ازشود  یم

در سایر مناطق  ،5منطقۀ از  به غیر دهد یمتجاری طبق نمودار نشان  -کارگاهی ،کاربری و آخرین بی دارندوضعیت مناس

 .هستندو این مناطق شهری دچار کمبود بسیار  است عقب بوده یاربس LQIاز خط نرمال 
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 اردبیل يشهرمناطق  در ها يکاربر مکانی ضریب نمودار. 3شکل 

 

 اردبیل شهر ۀگان پنج مناطق مکانی ضریب بررسی

با  4 شکل. براساس قرار گرفت LQI با خط نرمال ها آنمقایسۀ اراضی شهری و  های یکاربرسرانۀ ضریب مکانی مطالعۀ 

-تجاری، ورزشی، تجاری، مسکونی و تجاری-کارگاهی های یکاربر ،LQI خط نرمال از نظر ها یکاربرتوجه به بررسی 
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ترتیب کاربری  به موردمطالعه های یکاربرو سایر است  در مناطق باالترین میانگین ضریب مکانیمسکونی دارای 

شهری، مذهبی، آموزشی و پارک و فضای سبز  یساتتأسانتظامی، درمانی، تجهیزات شهری، -هنری، اداری-فرهنگی

باالترین ضریب مکانی و  3نطقۀ مکاربری مسکونی در  ها یبررسمیانگین ضریب مکانی را دارند. در این  ترین یینپا

بررسی  .استمناسب  نسبتاً ،در مناطق توزیع کاربری مسکونی که ینحو به ؛را داردضریب مکانی  ترین یینپا 5منطقۀ 

ضریب مکانی  ترین یینپادارای  3منطقۀ دارای باالترین ضریب مکانی و  5منطقۀ  بیانگر آن است کهکاربری تجاری 

و در بررسی کاربری  یستندر سایر مناطق از توزیع مناسبی برخوردار  1و  5منطقۀ دلیل تمرکز آن در  بهولی  ،است

ضریب مکانی برخوردار بوده و یکی از دالیل مهم  ترین یینپااز  4منطقۀ باالترین و  3و  1 ۀانتظامی منطق-اداری

در سایر مناطق  ها یکاربر ولی توزیع ،استاحداث شهرک اداری و مراکز نظامی  ،باالبودن ضریب مکانی در آن مناطق

 5منطقۀ باالترین و  1منطقۀ  دهندۀ آن است که بررسی کاربری آموزشی نشان. عادل انجام گرفته استتنام صورت به

برخوردار است و بررسی کاربری درمانی نشان  یتر متعادلاز توزیع  5منطقۀ ضریب مکانی را دارد که به غیر از  ترین یینپا

مناسب و نامناطق بیشتر در  ها یکاربرولی توزیع  ،ضریب مکانی را دارد ترین یینپا 3منطقۀ باالترین و  2منطقۀ  دهد یم

منطقۀ هنری -بررسی کاربری فرهنگیدر  وپایین هستیم  LQIخط نرمال که به همین دلیل شاهد  است بوده غیرعادالنه

هنری بسیار -یفرهنگمناطق امکانات بیشتر متأسفانه  .ضریب مکانی را دارند ترین یینپا 5و  4منطقۀ باالترین و  3

و بررسی کاربری  استهنری فدک -فرهنگی مجتمعدلیل احداث  به 3منطقۀ و باالبودن ضریب مکانی در  ردفی داضعی

در سایر  ،3منطقۀ ضریب مکانی را دارند که به غیر از  ترین یینپا 3منطقۀ باالترین و  1منطقۀ  دهد یممذهبی نشان 

و طبق نمودار  هستندمناسبی برخوردار  نسبتاًبودن ضریب مکانی از توزیع  پایینرغم  لیمناطق توزیع کاربری مذهبی ع

ولی توزیع امکانات ورزشی در سایر  ،ضریب مکانی را دارند ترین یینپا 4منطقۀ باالترین و  3منطقۀ در  ،کاربری ورزشی

 4منطقۀ باالترین و  5منطقۀ و بررسی کاربری پارک و فضای سبز  یستنمناطق از توزیع فضایی عادالنه برخوردار 

، 2به مناطق  نیاز رسیدگی، فضای سبز استفاده ازدر این خصوص به دالیل جمعیتی و  .دنضریب مکانی را دار ترین یینپا

 ،ضریب مکانی را دارد ترین یینپا 3منطقۀ باالترین و  4منطقۀ مسکونی -و بررسی کاربری تجاری شود یماحساس  4و  3

بررسی  .داردکه نشان از توزیع مناسب آن در مناطق  است خط نرمال بودهبه عادل و نزدیک تم نسبتاً ها یکاربرولی توزیع 

ضریب مکانی  ترین یینپا 5و  3 ،1 ۀباالترین و منطق 4و  2 ۀمنطق ترتیب به که بیانگر آن استشهری  یساتتأسکاربری 

ضریب مکانی  ترین یینپااز  4و  3، 2منطقۀ و  باالترین 5و  1منطقۀ در بررسی کاربری تجهیزات شهری  رند.را دا

آن ناعادالنۀ عدم دسترسی مناسب و توزیع  کمبود منابع و امکانات، ،اساسی در هردو کاربرینکتۀ ولی هستند، برخوردار 

سایر  5منطقۀ به غیر از  دهد یمطبق نمودار نشان تجاری -بررسی کاربری کارگاهی. مناطق شاهد هستیمبیشتر در 

 .شود یمامکانات الزم در آن احساس بدون بسیار پایین و  مکانی مناطق از ضریب
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 اردبیل شهر ۀگان پنج مناطق اراضی کاربري ضریب نمودار .4شکل 
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 اراضی شهري در مناطق شهرداري اردبیل هاي يکاربر( LQIتوزیع ضریب مکانی ). نقشۀ 5شکل 

 

 آنتروپی ضریب

 توان یم شهر عمومی خدمات یا جمعیت توزیع مانند موردنظر متغیرهای بودن یکنواخت و سنجش برای را آنتروپی مدل

 افزایش یا بیشتر تمرکز از حکایت ،کند میل صفر طرف به آنتروپی اگر. (188 :1393 همکاران، و پوراحمد) برد کار هب

 عرصۀ در را یتر متعادل توزیع آن از باالتر و یک طرف به حرکت و دارد شهرها بین جمعیت توزیع در تعادل عدم یا تمرکز

 شاخص کاربری 13 آنتروپی ضریب براساس پژوهش این در(. 186 :1392 موسوی، و یان حکمت) دهد یم نشان منطقه

 و پارک ورزشی، مذهبی، هنری،-فرهنگی درمانی، آموزشی، انتظامی،-اداری تجاری، مسکونی، کاربری شامل منطقه

با استفاده از ضریب آنتروپی و  تجاری-کارگاهی شهری، تجهیزات شهری، یساتتأس مسکونی،-تجاری سبز، فضای

مدل امتیاز استاندارد از و برای این منظور  شدند ارزیابی اردبیلگانۀ  پنجدادن تعادل و عدم تعادل در مناطق  نشان منظور به

کاربری مسکونی،  دهد یم نشان آنتروپی میزان نتایج گرفته، انجام محاسبات به توجه با شد.و ضریب آنتروپی استفاده 

 موردمطالعه های یکاربرپی مناسب نسبت به سایر ودارای ضریب آنتر مسکونی، پارک و فضای سبز و آموزشی-تجاری

 گانه پنجپی نامناسب و نامتعادل در مناطق وهنری دارای ضریب آنتر-کاربری فرهنگی خصوص به ها یکاربرسایر  دارد و

بودن  نامتعادل ۀدهند نشانکه  استدارای وضعیت نامتعادل و نامتوازن فضایی  ها یکاربرکلیۀ  درمجموعولی  ،استاردبیل 

 های یکاربر یآنتروپ یبضر بررسیمهم در  بسیار نکتۀ و شهری است های یکاربردسترسی در نواحی شهری به 

 های یکاربر سایر است، یینپا یاربس یآنتروپ یبضر یکه دارا هنری -یفرهنگ یکاربر زا غیر به آن است که شده یابیارز

. (6شکل دارند )بسیار فاصلۀ  گانه پنجمناطق  استاندارد امتیاز و با هستند به هم یکنزد یآنتروپ یبضر یدارا موردمطالعه

دالیل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد که  یدارا Lnk ریب آنتروپی نزدیک به هم و خیلی دور باض
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و  ها یکاربرو ترکیب  توزیع عدم تعادل در، پایین بسیار نامتعادل و ضریب آنتروپی خود موجب ۀنوب بهاین موارد  هرکدام از

سرانۀ موجب محرومیت و کمبود  و است شده شهرداری اردبیل ۀگان پنجبه عدالت فضایی در مناطق  ندادن اهمیت

 Lnk و تعلل در رسیدن به امتیاز یرتأخبودن رشد متوازن شهری و  نامتعادل، پایدار شهریتوسعۀ عدم رشد و  ،ها یکاربر

 ها یکاربرجداول مربوط به ارائۀ همۀ شدن مباحث از  طوالنیذکر است که برای جلوگیری از  شایان .(3جدول )هستیم 

 .(4جدول )نشان داده شده است  ها یکاربرجداول مربوط به برخی از  صرفاًاجتناب و 

 

 اراضی شهري در شهر اردبیل هاي يکاربرمیزان ضریب آنتروپی  .3جدول 

 ضریب آنتروپی کاربري اراضی ردیف ضریب آنتروپی کاربري اراضی ردیف
 89/0 ورزشی 8 99/0 مسکونی 1
 96/0 پارک و فضای سبز 9 89/0 تجاری 2
 99/0 مسکونی-تجاری 10 84/0 انتظامی-اداری 3
 86/0 شهری یساتتأس 11 96/0 آموزشی 4
 83/0 تجهیزات شهری 12 86/0 درمانی 5
 71/0 تجاری-یکارگاه 13 7/0 هنری-فرهنگی 6
 - - - 87/0 مذهبی 7

 

 نتروپی کاربري اراضی شهري در اردبیلآضریب  .4جدول 

piLNpi LNpi pi کاربري مناطق سرانه 

351/0- 35/1- 26/0 67/36 1 

 مسکونی کاربری

3381/0- 47/1- 23/0 58/31 2 

2929/0- 83/1- 16/0 54/22 3 

3078/0- 71/1- 18/0 92/24 4 

3009/0- 77/1- 17/0 16/23 5 

 جمع 87/138 1 -13/8 -59/1

59/1-H= 5 -------- LN5= 6/1 G= 99/0 H=    

36/0- 2/1- 30/0 14/3 1 

 تجاری کاربری

2652/0- 04/2- 13/0 32/1 2 

1862/0- 66/2- 07/0 68/0 3 

2544/0- 12/2- 12/0 21/1 4 

3686/0- 97/0- 38/0 93/3 5 

 جمع 28/10 1 -99/8 -43/1

H= 5 -------- LN5= 6/1 G= 89/0 H= 43/1-  

3612/0- 84/0- 43/0 82/1 1 

 - اداری کاربری
 انتظامی

2928/0- 83/1- 16/0 66/0 2 

3475/0- 39/1- 25/0 06/1 3 

0782/0- 91/3- 02/0 09/0 4 

2758/0- 97/1- 14/0 59/0 5 

 جمع 22/4 1 -94/9 -35/1

35/1-H= 5 -------- LN5= 6/1 G= 84/0 H=   

3672/0- 08/1- 34/0 37/2 1 
 آموزشی کاربری

3381/0- 47/1- 23/0 63/1 2 
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piLNpi LNpi pi کاربري مناطق سرانه 

2758/0- 97/1- 14/0 02/1 3 

3009/0- 77/1- 17/0 22/1 4 

2544/0- 12/2- 12/0 84/0 5 

  جمع 08/7 1 -41/8 -54/1

54/1-H= 5 -------- LN5= 6/1 G96/0 H=   

285/0- 90/1- 15/0 48/0 1 

 درمانی کاربری

4071/0- 69/0- 50/0 63/1 2 

1053/0- 51/3- 03/0 54/22 3 

3154/0- 66/1- 19/0 11/0 4 

2652/0- 04/2- 13/0 64/0 5 

  جمع 29/3 1 -8/9 -38/1

H= 5 -------- LN5= 6/1 G= 86/0 H= 38/1-  

 

 
 شهر اردبیلۀ گان پنجنمودار ضریب آنتروپی مناطق  .6شکل  

 

 پراکندگی ضریب

 استفاده با .است پراکندگی ضریب روش ،ای یهناح و یا منطقه های ینابرابر آوردن دست به برای اساسی یها روش از یکی

 شده توزیع شهری مناطق و نواحی بین در نامتعادل طور به حد چه تا شاخص یک که کرد مشخص توان یم روش این زا

 به توجه با .است مناطق بین در ها شاخص توزیع در بیشتر نابرابری ۀدهند نشان پراکندگی ضریب باالی مقدار .است

 یریگ اندازه منظور بهو  اردبیل شهر ۀگان پنج مناطق در موردمطالعه های یکاربر مهم یها شاخص پراکندگی ضریب بررسی

و  هنری، تجهیزات شهری-تجاری، فرهنگی-ترتیب کاربری کارگاهی به ،و مقایسه متغیرها در آن ها دادهتوزیع پراکندگی 

شهری، مذهبی،  یساتتأسانتظامی، -ترتیب اداری به نیز ها یکاربردرمانی دارای ضریب پراکندگی بسیار باال و سایر 

فقط کاربری  ها یکاربردارای ضریب پراکندگی باال بوده و در بین این  آموزشی، پارک و فضای سبز، تجاری و مسکونی

 ها یکاربر ،بنابراین با توجه به مقدار ضریب پراکندگی؛ (7شکل ) است پایین نسبتاًمسکونی دارای ضریب پراکندگی 

و به عبارتی  اند شدهدر بین مناطق شهری اردبیل توزیع  نامتعادل طور بهتا چه حد  ها یکاربر ینا این است که ۀدهند نشان
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بسیار محدود و توزیع امکانات توسعه  یها شاخصو میزان نابرابری در آن به لحاظ برخورداری از  ها شاخصتوزیع فضایی 

مهم در ضریب  ۀنکت. شده است ای یهناحنابرابری و تفاوت  موجبو تسهیالت شهری با توجه به ضریب پراکندگی باال 

 ،بودن آن در شهر اردبیل نسبت به میانگین کشور پایینکاربری و سرانۀ پایین  یها شاخصدلیل  به ها یکاربرپراکندگی 

که با نیازهای اساسی  هایی یکاربر ویژه بهضریب پراکندگی باال موجب خود  ۀنوب بهو  ها سرانه بسیار پایین یانگینمشاهد 

ۀ گان پنجو فقر امکانات شهری در مناطق  ها یکاربرتوزیع نامتعادل  کمبود منابع و امکانات، شاهدو  است اطبمردم در ارت

 .هستیم 5جدول  شهر اردبیل
 

 اردبیل شهر ۀگان پنج مناطق در شهري اراضی هاي يکاربر سرانۀ پراکندگی ضریب .5 جدول

ضریب 

 پراکندگی
منطقۀ  3منطقۀ  4منطقۀ  5منطقۀ  میانگین اردبیل

2 

 ها يکاربر 1منطقۀ 

 مسکونی 67/36 58/31 54/22 92/24 16/23 77/27 08837/0

 تجاری 14/3 32/1 68/0 21/1 93/3 06/2 27184/0

 انتظامی-اداری 82/1 66/0 06/1 09/0 59/0 84/0 3/0

 درمانی 48/0 63/1 11/0 64/0 43/0 66/0 34848/0

 هنری-فرهنگی 22/0 05/0 53/0 03/0 08/0 18/0 45555/0

 مذهبی 54/0 2/0 06/0 26/0 2/0 25/0 28/0

 ورزشی 54/0 37/0 24/1 16/0 7/0 60/0 27/0

 و فضای سبز پارک 37/5 07/3 32/2 04/2 38/4 44/3 16395/0

 مسکونی-تجاری 82/5 57/6 23/3 3/6 1/4 20/5 11269/0

 شهری یساتتأس 12/0 2/0 06/0 18/0 04/0 14/0 28571/0

 تجهیزات شهری 9/0 19/0 14/0 16/0 42/0 36/0 35555/0

 تجاری-کارگاهی 16/0 17/0 29/0 24/0 49/1 47/0 48511/0

 آموزشی 37/2 63/1 02/1 22/1 84/0 42/1 17183/0

 

 
 کاربري اراضی شهرينمودار ضریب پراکندگی  .7شکل 

0
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 گیري یجهنت

در بین مناطق شهری با نتایج تحقیقات  ها یکاربرنتایج این تحقیق درخصوص دسترسی نامطلوب و توزیع نابرابر 

تسو و همکاران ، شهرهای برزیل و سوئدو خدمات شهری در  ها یبررکادسترسی ضعیف به  مورددر( 2016) 1فردریکسون

در  ها یکاربر( درخصوص پراکنش فضایی نامناسب 1394ظاهری و همکاران )، شهرهای تایواندرخصوص  )2005)

خصوص دسترسی  ( در1394هی و همکاران )لعبدال، در منطقه ها یکاربراهواز و آشفتگی کمی و کیفی  شهر کالن

( 1393احمدپور و همکاران )، شیراز شهر کالن های یکاربرو توزیع و پراکندگی نامتعادل  ها یکاربرناعادالنه به 

رحیمی اما با تحقیق  ،شهر کاشان همخوانی دارد های یکاربرو  ای یهناحدرخصوص پراکنش نامناسب و نامتعادل خدمات 

 لیالمل ینبکشوری و استاندارد سرانۀ شاخص فضای سبز از نظر عادالنۀ متعادل و توزیع  درخصوص( 1398و همکاران )

شهرها غیرۀ بودن برخی نتایج، به شرایط مکانی، اقتصادی، اجتماعی و    تکه متفاو رسد یمبه نظر  و همخوانی ندارد

 بستگی داشته باشد.

طق مختلف اتوزیع مناسب امکانات در بین من و فضاهاز مناسب ااستفادۀ  ،شهری یزیر برنامهعوامل  ینتر مهمیکی از 

عدالت اجتماعی و فضایی مناسب در  ایجادو  عدالتی یبشهر و پاسخگویی مناسب با توجه به نیازهای جمعیتی و رفع 

واکاوی عدلت هدف این پژوهش  .است مؤثردر پویایی و کیفیت زندگی شهر  ها یکاربرشهر، تنوع و ترکیب مناسب 

بیانگر آن نتایج پژوهش . است یا منطقهتحلیل  های یکتکناز با استفاده  فضایی در تخصیص کاربری اراضی شهری

کاربری مسکونی بیشترین درصد و کاربری ، اردبیل از نظر در صد سطوح اشغالیۀ گان پنج مناطقدر بین  است که

 در مناطقمقایسۀ و با توجه به است برخوردار  مذهبی کمترین درصد سطوح اشغالی هنری،-فرهنگی ،شهری یساتتأس

کمترین درصد سطوح  12/0شهری با  یساتتأسو کاربری  درصدبیشترین  19/26کاربری مسکونی با ، اردبیلشهر 

یشترین و ب 77/27کاربری مسکونی با  ،مناطق در اردبیلمقایسۀ با توجه به  ها یکاربرسرانۀ و از نظر  دارنداشغالی را 

کاربری شهر سرانۀ میانگین مقایسۀ با توجه به . اند دادهکمترین سرانه را به خود اختصاص  14/0شهری با  یساتتأس

از وضعیت  5و  1منطقۀ تجاری آن هم فقط در  مسکونی و کاربری-تجاری کاربری ،کشور در مطلوبسرانۀ اردبیل با 

و  یساتتأس پارک و فضای سبز، ورزشی، هنری،-فرهنگی درمانی، انتظامی، اداری مسکونی، های یکاربرمطلوب و 

از  در کشور مطلوبسرانۀ از  تر یینپابسیار سرانۀ با توجه به  مذهبی و آموزشی ،تجاری-کارگاهی ،تجهیزات شهری

اردبیل با استفاده از مدل ضریب مکانی ۀ گان پنج ناطقدر م ها یکاربربررسی  منظور به و هستندبرخوردار  بیوضعیت نامطلو

-تجاری، تجاری، مسکونی، ورزشی و تجاری-کارگاهی های یکاربر دهد یمنشان  LQIنرمال آن با خط مقایسۀ و 

انتظامی، -هنری اداری-کاربری فرهنگی ،موردمطالعه های یکاربرو سایر  باالترین میانگین ضریب مکانی مسکونی

 ،میانگین ضریب مکانی را دارند ترین یینپاو تجهیزات شهری، مذهبی، آموزشی و پارک و فضای سبز  یساتتأسدرمانی، 

 که یطور به ،استعدم توزیع مناسب آن در مناطق مختلف شهر اردبیل  ها یکاربرمهم در بررسی ضریب مکانی نکتۀ اما 

 تر یینپامناطق بیشتر و در بعضی مناطق نزدیک به خط نرمال و در  مکانی باالتر از خط نرمالدر بعضی از مناطق ضریب 

در مناطق مختلف  ها یکاربرعادالنۀ توزیع  عدماین پارامترها نشان از توزیع نامناسب امکانات و  .از خط نرمال بوده است

                                                                                                                                                                          
1. Fredriksson 
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از طرفی باالبودن ضریب مکانی  وکه موجب احساس کمبود منابع و امکانات در میان مردم شهر شده است شهر اردبیل 

یا تمرکز  ها یکاربرموجب تجمع  عوامل تاریخی دلیل بهبلکه  است، نبوده یزیر برنامهدلیل  فقط بهدر بعضی از مناطق 

 شکاف در میان مناطق مختلف تفاوت و موجب خود ۀنوب بهمناسب  یزیر برنامهو نبود  یاداریک مجموعه یا یک مرکز 

 هستند فضایی نامتوازن و نامتعادل وضعیت دارای ها یکاربر کلیۀ درمجموع ،در بررسی ضریب آنتروپیشهر شده است. 

 ضریب بررسی در مهم بسیار نکته و است شهری های یکاربر به شهری نواحی در دسترسی بودن نامتعادل ۀدهند نشان که

 سایر است، پایین بسیار آنتروپی ضریب دارای که هنری-فرهنگی کاربری یرازغ به شده یابیارز های یکاربر ،آنتروپی

 فاصلۀگانه   پنج مناطق استاندارد امتیاز با ولی است، بوده هم به نزدیک آنتروپی ضریب دارای موردمطالعه های یکاربر

 دارد فرهنگی و تاریخی اقتصادی، اجتماعی، متعدد دالیل ،Lnk با دور خیلی و هم به نزدیک آنتروپی ضریب .دارند بسیار

 ترکیب و توزیع در تعادل عدم پایین، بسیار و نامتعادل آنتروپی ضریب موجب خود ۀنوب به موارد این از هرکدام که

 درشهری  پایدار توسعۀ و رشد عدم شهری و متوازن رشد بودن نامتعادل، فضایی عدالت به کمتر اهمیت و ها یکاربر

 تجاری،-کارگاهی کاربری ترتیب به پراکندگی ضریب بررسی به توجه با .است بوده اردبیل شهرداری ۀگان پنج مناطق

 سبز، فضای و پارک آموزشی، مذهبی، شهری، یساتتأس انتظامی،-اداریدرمانی،  و شهری تجهیزات هنری،-فرهنگی

 ضریب دارای مسکونی کاربری فقط ها یکاربر این بین در و بوده باال پراکندگی بسیار ضریب دارای مسکونی و تجاری

 نامتعادل طور به حد چه دهد یم نشان ها یکاربر پراکندگی ضریب مقدار به توجه با بنابراین ؛است پایین نسبتاً پراکندگی

 لحاظ به آن در نابرابری میزان و ها شاخص فضایی توزیع عبارتی به. اند شده توزیع اردبیل شهری مناطق بین در

 ضریب به توجه با شهری تسهیالت و امکانات توزیع و است بوده محدود بسیار توسعۀ یها شاخص از برخورداری

و  موردمطالعه یها شاخص توزیع در یمحور عدالت اصل تحقق عدم و ای یهناح تفاوت و نابرابری موجب باال پراکندگی

 .هستیم اردبیل شهر در فضایی یزیر برنامه از برخورداری عدم

هنری، -ترتیب اولویت )فرهنگی بهشهری  های کاربریسرانۀ تا افزایش  شود میبه نتایج تحقیق، پیشنهاد  توجه با

در بحث اولویت  ضمناًتجاری( باشد. -شهری، تجهیزات شهری و کارگاهی تأسیساتانتظامی، آموزشی، مذهبی، -اداری

کاربری سرانۀ افزایش  4و  5، 3 کاربری مسکونی شهر با اولویت مناطقسرانۀ برای مناطق شهری، افزایش  ها کاربری

 ،1 و 3، 2، 5، 4مناطق  انتظامی شهر با اولویت-کاربری اداریسرانۀ افزایش ، 2و  4، 3تجاری شهر با اولویت مناطق 
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، 3و  5، 1، 2، 4کاربری ورزشی شهر با اولویت مناطق سرانۀ افزایش ، 1و  4، 5، 2، 3مذهبی شهر با اولویت مناطق 
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، 1و  5، 2، 4، 3کاربری تجهیزات شهری شهر با اولویت مناطق سرانۀ افزایش ، 2و  4، 1، 3، 5شهر با اولویت مناطق 

 .شود یمپیشنهاد  5و  3، 4، 2، 1تجاری شهر با اولویت مناطق -کاربری کارگاهیسرانۀ افزایش 
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