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مقدمه

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت، بررسی عدالت فضایی در نواحی شهر  ،پژوهشچه که در این آن        

به عنوان توجه به نابرابری فضایی و شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد آن،  باشد.ی متعادل میاردبیل به عنوان عاملی در توسعه

های بسیاری از کشورها قرار دارد. در کشور ما نیز که در بسیاری ای، در اولویت سیاستریزی منطقهاز اصول برنامه یکی

های مختلف شاخص برد توجه به موضوع نابرابری فضایی در ابعاد وای رنج میمنطقهموارد از نابرابری فضایی درون و بین

گانه منظور سنجش تعادل فضایی در توزیع خدمات شهری، نواحی دوازدهبه  پژوهشدارای ضرورت اساسی است. در این 

 حاضر در پنج فصل تهیه و تدوین گردیده است. پژوهشنتایج به دست آمده از  شهر اردبیل مورد مطالعه قرار گرفته است.

، وهشپژ، پیشینه پژوهشدهد که شامل: بیان مسأله، ظرورت و اهمیت تشکیل می پژوهشفصل اول را کلیات 

 باشد.می پژوهشو روش  پژوهشاهداف 

ها و در فصل دوم مفاهیم پایه و رویکردهای نظری مؤثر بر موضوع، مورد بررسی قرار گرفته است و ضمن بیان دیدگاه

نظریات مرتبط پیرامون بحث عدالت فضایی و اجتماعی، ارتباط آن با توسعه و توسعه یافتگی و ضرورت توجه به آن در 

های توسعه مشخص جا که تشخیص نابرابری فضایی در قالب سنجهگردد. از آنهای شهری ارائه میت و کاربریتوزیع خدما

یافتگی نواحی و گردد، به عبارت دیگر هرچه توزیع خدمات شهری بر اساس اصل عدالت فضایی صورت گیرد، توسعهمی

 مناطق بیشتر است. 

های عه و شناخت شرایط موجود منطقه از نظر برخورداری از شاخصدر فصل سوم, پس از مطالعه محدوده مورد مطال

 پرداخته شده است. پژوهشبیان اجمالی فرایند  ها وجهت پردازش داده و کیفی های کمیمورد بررسی، به معرفی روش

شناسایی و معرفی به بخش؛  چندینباشد که در مربوط به تجزیه و تحلیل اطالعات می پژوهشفصل چهارم این 

های شهری در نواحی مورد مطالعه به صورت وضعیت توزیع کاربریها و معیارهای پژوهش در نواحی مورد مطالعه؛ شاخص

در های جامع شهری ایران و های استاندارد طرحهای شهری با سرانههای موجود کاربریمقایسه سرانهو کمی و کیفی 

ها؛ تدوین گردیده رخورداری از معیارها و رتبه بندی نهایی آننهایت مشخص کردن وضعیت نواحی شهر اردبیل از لحاظ ب

 است.

تشریح شده و در ادامه  پژوهشنهایتاً در فصل پنجم، به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شده و نتایج حاصل از 

 پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت نواحی بر اساس نتایج پژوهش، ارائه شده است.



 

 

 

 

 فصل اول:

 کلیات پژوهش

 

 

 

 

 
  

 
 



131 

 

 

 

 

 شرح و بیان مسئله پژوهش -3-3
 هاای  در بخش و خدمات و نامناسب امكانات نامعقول تمرکز موجب گسيخته هم از و نامنسجم فضايي با ساختار شهرها گسترش

 باه  کاه  اها  ايان ناابرابری  . (14: 1391است )عباس زادگان و همكاران،  ها شده آن در نابرابر اجتماعي -اقتصادی توسعه و شهر مختلف
 و نامتعاادل  نااهمگون  شوند، رشاد  مي سياسي ايجاد و جغرافيايي، دموگرافيكي اقتصادی، اجتماعي، داليل تاريخي، چون متعددی داليل
 ناواحي  باين  توسعه شكاف که ها سبب گرديده نابرابری اين وجود (.72:1389دارند )زياری و همكاران،  دنبال به را مناطق و نواحي ميان
 ( و12: 1389بدهد )زياری و همكاران،  خود را از دست مفهوم اجتماعي و عدالت اقتصادی و شده بيشتر به روز روز محروم ه ويافت توسعه
 هام  از هاای درآمادی،   شاكاف  زنادگي،  کيفيات  نازول  ،تعارضاات فرهنگاي   غيررسامي،  اسكان فقر، همچون را ای سابقه های بي چالش

قارار دهاد )خااکپور و بااوان پاوری،       روی آنها خدمات شهری پيش توزيع در عدالتي بي ده،خانوا تضعيف نهاد اجتماعي، های گسيختگي
اسات   اجتمااعي  عادالت  با همراه رشد مفهوم توسعه، ها است، بهتريننابرابری توسعه، حذف اصلي هدف که اين به توجه با .(27: 1388

 شامار  باه  در شاهر  اجتماعي عدالت های نشانه ترينمهم از هریش فضايي متعادل خدمات ( که توزيع4:1389)کهنسال و رفيعي داراني، 
 ناواحي  باين  هاا  تواناايي  و خادمات  توزياع  اجتماعي، چگاونگي  عدالت راهبرد به عنوان امكانات توزيع عادالنه در مهم ی رود. مسئلهمي

 (.77: 1391شهری است )حكمت نيا و همكاران، 
عادالتي در نحاوه    باشد، بي شكل و ماهيت کالبدی، اجتماعي و فضايي شهر مياز آن جا که خدمات عمومي شهری ساختار دهنده 

شهری را با چالش جدی  توزيع آن، تأثير جبران ناپذيری بر ساختار، ماهيت شهر و جدايي گزيني طبقاتي محالت شهر گذاشته و مديريت
ي منوط به وجود تسهيالت شهری و توزيع عادالناه آنهاا   (. بنابراين تحقق عدالت فضاي16: 1391پور و رستمي، کند )داداش رو به رو مي

هاا، حفاو و    (، که به رعايت حقوق برابار انساان  23:1391باشد )رهنما و ذبيحي،  در فضای شهری و دسترسي آسان شهروندان به آن مي
 (. از2:1387د )جاوان و عبادالهي،   پاسداری از کرامت انساني آنها، تأمين نيازهای اوليه زندگي و عزت نفس اجتماعي آنها توجه وافي دار

و  کااال  باه  دسترساي  در همان برابرساازی  يا عدالت سرزميني شدن اجرايي و خدمات يا برابر منابع توزيع تواند مي فضايي عدالت رو اين
ب با پذيرش شاراي  اجتمااعي و محيطاي و طارح آنهاا در ياک چاارچو        (.11:1391پور و رستمي، شود )داداش تعريف عمومي خدمات

 ريزان و سياست گذران در تلقي شده و در آينده به برنامه« خواه های عدالتجنبش»تواند ظرفيتي برای وحدت  فضايي، عدالت فضايي مي
 (.16:1391پور و رستمي ، تر و پايدارتر، کمک کند )داداش پيدايي جوامع عادالنه

 از مهمتارين  يكاي  ناواحي،  و در ميان منااطق  بهداشتي و گيفرهن اقتصادی، اجتماعي، بهينه امكانات و مناسب توزيع نتيجه، در
 است. باه عباارت ديگار، توزياع بهيناه      سرزمين پهنه در جمعيت توزيع فضايي مناسب و توسعه شكاف و ها نابرابری از عوامل جلوگيری

فضاايي   و اجتمااعي  و عادالت  رددجامعه گا  اجتماعي های و گروه اقشار تمامي نفع به شود که هدايت ای به گونه بايد امكانات و خدمات
 هاای  هزيناه  عادالناه  صيتخصا  جهت شهری، خدمات توزيع در فضايي عدالت به دستيابي (.2: 1389يابد )ذاکريان و همكاران،  تحقق

ي ( کاه يكا  28:1392)زياری و همكاران،  است شهری  ريزان برنامه مهم اهداف از يكي محلي، های ظرفيت از استفاده برابری و اجتماعي
(. 2:1388ريزی شهری، استفاده از فضا به منظور حفو تناساب، تعاادل و تاوازن در شاهر اسات  )عباساي،       از مهمترين عوامل در برنامه

 بارای  را متعادل فضائي بايد ،است اجتماعي انسان ظهور برای محيطي و يكديگر با ها انسان تعامل مظهر شهر، کهآن به توجه بابنابراين 
 و وابساتگي  از رهايي و اقتصادی بناهای زير تقويت منظور به توسعه، حال در کشورهای امروزه. سازد فراهم جامعه و سانان تعالي و رشد
 در يقيناا  . باشاند  ماي  کشورشاان  مناابع  و امكاناات  شناساايي  و ريازی برنامه نيازمند ديگر زمان هر از بيش موجود، های تعادل عدم رفع
 باشاد  ماي  پيشارفت  باه  نيال  جهات  در عوامال  تارين  مهم از مختلف مناطق جايگاه و موقعيت شناخت کشور توسعه و رشد ريزی برنامه

بنابراين واضح است اگر در بعضي مناطق شهری ارائه خدمات متنوع شهری به نحوی بهتار نسابت باه     .(9: 1386)منفرديان سروستاني،
د شد و به دنبال آن شاهد مسائلي جنبي همچاون ايجااد باار    ساير مناطق صورت گيرد، سيل جمعيت به سوی چنين مناطقي روانه خواه

محيطي و سلب آرامش ساکنين در آن منااطق خاواهيم باود. در نتيجاه الزم اسات مطالعاات عميقاي در بااب          ترافيكي، آلودگي زيست
   (.2:1388ها صورت گيرد )عباسي،  چگونگي توزيع خدمات شهری در مناطق مختلف شهر به منظور شناخت کاستي
های آموزشي، فرهنگي، بهداشتي،  های مختلف در زمينه بدين منظور در پژوهش حاضر سعي بر اين است تا با گردآوری شاخص

ی نواحي شهر اردبيل و ميزان برخورداری  شهری و سنجش ميزان توسعه عمومي  فضايي در توزيع خدمات  تفريحي و... به بررسي عدالت
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گذاری  های سرمايه ها و کمبودها، اولويت عمومي مشخص شده و با شناسايي نارسايي  ت و تسهيالتهر يک از نواحي از امكانات و خدما
اجتماعي و فضايي در راستای توسعه متعادل  شهری و توسعه عدالت  در سطح نواحي مشخص گردد، تا شايد گامي مؤثر در بهبود مديريت

 شهری و در نهايت حصول يک شهر سالم باشد.  و پايدار

 

 :ت پژوهشیّاهم -3-2

 و درک ساختار اجتماعي و افزايش يافته شهری رواب  پيچيدگي قرن گذشته، در شهرنشيني توسعه و جمعيت يكباره رشد با
زادگان و همكاران،  است )عباس مواقع غيرممكن گرديده بعضي در سخت و شهری فضاهای در وقايع شهری بيني پيش امكان همچنين
 امكانات کشور در از ای عمده آن بخش نتيجه در که دانست قطبي شدن رشد های توان معلول سياستمي را ويژگي (. چنين14: 1391
دادن  دست از با غالبا  ها تفاوت (. اين16: 1391مانند )بهرامي و عطار،  مي باز توسعه از پروسه مناطق ساير و متمرکز چند منطقه يا يک

در  و همراه است يافته مناطق توسعه سوی به اقتصادی نيروی فعال مانده و مهاجرت عقب قمناط در ایو سرمايه انساني منابع نيروی
 عمومي بروز خدمات  های و هزينه مسكن نقل، و تراکم، حمل شتابان مانند شهرنشيني اساسي و جدی ها و مسائل چالش اين مناطق،

های شهری از مصاديق  توازن و هماهنگي در عموم ساختارها و سامانه (. با توجه به اينكه ايجاد6:1391نژاد و همكاران، نمايد )حاتمي مي
 و تشديد ايجاد شكاف موجب مختلف مناطق توسعه بين در جريان (. عدم توازن2:1388رود )عباسي،  يافتگي به شمار مي بارز توسعه
اجتماعى، فرهنگي،  اقتصادى، مختلف هاى شاساس شناسايي بخ اين است. بر توسعه خود مانعي در مسير شود که مي ای منطقه نابرابری
 يک مكان در رساني خدمات مراکز (. تمرکز5: 1391است )موحد و همكاران،  قابل توجهي برخوردار اهميت و... در مناطق، از زيربنايى
فشار  خود اين که کند سرازير مي مناطق آن به را کننده شهرها هجوم جمعيت مصرف در و پايين باال و قطبي دو ايجاد مناطق ضمن
 موازی و مكمل و های جذب کاربری سوی ديگر از و داشت خواهد دنبال به و ... را هوا و صوتي آلودگي اعم از محيطي، ترافيكي، زيست
ناسازگار با  و های متراکم، نامطلوب با محي  شهرها که ای گونه به دنبال خواهد داشت، به شهرها در را شدن فضايي قطبي تشديد نيز
با  ی خدمات عمومي تنها در ارائه نه را مديريت شهری (. اين امر27: 1388شد )خاکپور و باوان پوری،  مواجه خواهند پايدار وسعهت

ساخته  مبدل اقتضايي و يک مديريت منفعل به اثربخش را و کارآمد مديريت عصر جهاني شدن، بلكه در ساخته است روروبه مشكل
 و تناسب فاقد آن مناسبات اجتماعي و که سلسله رواب  توان گفت شهری مي وصف اين (. با11: 1391پور و رستمي،  است )داداش

 به سراشيبي تاريخي در گذرگاه ناگزير و ندارد را شهر سالم های يک خصيصه کند، ناهمگون رشد و و بطور نابرابر باشد نسبي تعادل
 شهر منظور آشنايي با به مفيدی اساسي و و مطالعات ها کوشش است الزم هرش در توازن و تعادل منظور حفو تناسب، به. افتد زوال مي
 و ها رفع نارسائي در جهت مصرانه و جدی های تالش و شهری صورت گيرد نقاط مختلف در کمبودها و ها نارسائي و شناخت
قطع دور تسلسل فقر باشد  زدائي و روميتدر جهت مح بايد ريزی اجتماعي مهم برنامه اهداف از که يكي چرا شود، زدايي انجام محروميت

  .(9: 1386)منفرديان سروستاني، 
 کدام برد کهپي توان شهر مي در سطح عدالتي بي فضايي شناسايي الگوی و خدمات توزيع در ها نابرابری ميزان بنابراين با بررسي

 طريق، از اين تا يافته است؛ تمرکز ی شهری و محله بخش در کدام ها بيشتر عدالتي بي و تری هستند نامناسب وضعيت در خدمات از يک
را  زندگي و کيفيت داده فضايي را کاهش های نابرابری اجتماعي، منافع و عمومي خدمات فضايي توزيع در عمل آگاهانه با مديريت شهری

يافتگي در کشورهای مختلف  وند توسعهگونه که ر همان (.11: 1391پور و رستمي،  تضمين نمايد )داداش را پايدار شهری توسعه  و ارتقاء
يافتگي در بين مناطق و نواحي مختلف، از سطح يكساني  جهان دارای سطوح متفاوتي است، در داخل يک کشور نيز ميزان توسعه

ان: های آن با هم برابر نيست )تقوايي و همكار يافتگي در بين دهستان برخوردار نيست حتي در داخل يک شهرستان نيز روند توسعه
و  آنها در سطح کشورها بهينه توزيع و اجتماعي رفاه  و خدمات امكانات به دسترسي يا ميزان برخورداریبدين ترتيب، (. 3، 1391

 نظر از توسعه کشورهای در حال  از نيز به عنوان يكي ايران ديگر است. به عبارت برخوردار زيادی اهميت و ، از ارزش  ها شهرستان
 وضعيتي باشند که چنين مي ها و شهرستان ها بين استان در مختلف توسعه دارای توزيع جغرافيايي ناهمگوني های از شاخص برخورداری

( و شهر اردبيل نيز از اين قاعده مستثني نبوده است 25: 1391باشد )محمدی و همكاران،  مي های کشور صادق اکثر مناطق و استان در
به علت امكانات بالقوه ای داشته است و ده و توزيع خدمات در سطح اين شهر نيز، روند ناعادالنهو دارای توسعه نامتعادل و ناهمگوني بو

های مختلف صنعتي، کشاورزی،  يافتگي نواحي و مناطق شهر در بخش مناطق و عوامل مختلف سياسي، اقتصادی، اجتماعي و ... توسعه
با يكديگر متجانس و يكسان نبوده است که اين امر به نوبه خود لزوم  ها درماني و ساير بخش -آموزشي، زيربنايي، خدمات بهداشتي

بررسي  ضمنبررسي حاضردر. بر اين اساس،سازد ريزی و ساماندهي فضايي را برای ايجاد تعادل در روند توسعه ضروری مي برنامه
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 الت فضايي و اجتماعي در نحوه توزيع آنها،از منظر رعايت عد شهر اردبيل،سطح  نواحي  در مختلف های شاخص توزيع و تراکم وضعيت
بررسي و سطح بندی نواحي از نظر توسعه  های مورد نظر شاخص نواحي از ترين محروم و برخوردارترين شناسائي با تا است آن بر سعي

نقش و  پرداخته شهری پايداری و امكانات توزيع عادالنه تاثير تشريح و شهر اردبيلنواحي  سطح برخورداری تحليل بهيافتگي، 
 گردد. ارائه مطلوب وضع به دستيابي جهت حد امكان راهكارهايي نيز به تصوير کشيده و در شهری را در اين راستا مديريت

 

 سواالت ویژه پژوهش  -3-1
 آيا بين نواحي شهر اردبيل از نظر پراکنش فضايي خدمات شهری از منظر عدالت فضايي، تفاوت و نابرابری وجود دارد؟ -

 باشند؟ های پژوهش، در شهر اردبيل کدام نواحي مي ترين نواحي از حيث شاخص وردارترين و محرومبرخ -

يافتگي از لحاظ عدالت فضايي در توزيع خدمات شهری به چه بندی نواحي شهر اردبيل بر اساس درجه توسعهبندی و سطحرتبه -
 صورت است؟

 ی جمعيتي نواحي، صورت گرفته است؟نهآيا پراکنش فضايي خدمات شهری منطبق با تراکم و آستا -

 

 اهداف پژوهش -3-4

موضوع عدالت از منظر علوم مختلف اجتماعي بحث شده است و ادبيات نظری وسيعي توليد کرده است اما در حوزه تأثر عدالت از 
أثيرگذاری صورت نگرفته يابي، موقعيت مطلق و نسبي جغرافيايي و ... کارهای پژوهشي ت های فضايي همانند دسترسي، مكان شاخص

 هدايت اردبيل از منظر توزيع عادالنه خدمات، جهت نواحي شهر ای توسعه جايگاه شناخت راستای در تحقيق، اين است. بنابراين در
-مي دنبال زير اهداف منطقه، سطح در ها کاهش نابرابری و زدايي محروميت منظور به گذاریبرای سرمايه الزم امكانات و هاپتانسيل

 گردد:

 اهداف اصلی: -
حاضر، تحليل نحوه پراکنش فضايي خدمات شهری با توجه به اصول عدالت فضايي و تعيين نابرابری  پژوهش اصلي هدف

 از کدام هر و اختالفات نواحي و جايگاه توسعه ميزان نقشه يک ارائه با در انتها که طوری باشد، بهتوسعه بين نواحي شهر اردبيل مي

 .شود ناهمگوني نواحي مشخص شدت از کاستن راستای در امكانات و توزيع منابع تخصيص و ريزی برنامه ورمنظ به ها آن

 اهداف فرعی: -
 اما اهداف فرعي ديگری برای اين پژوهش قابل تصور است که عبارتند از:

 های مورد بررسي؛ مقايسه تطبيقي نواحي از نظر ميزان برخورداری از شاخص -

 از نظر توسعه يافتگي؛ نواحي بندی اولويت -

 ارائه راهكارهايي در کاهش نابرابری و عدم تعادل در نواحي؛ -

 گانه شهر اردبيل از منظر برخورداری از خدمات شهری براساس تعادل فضايي؛12سطح بندی نواحي -

 های نواحي  شهر اردبيل از لحاظ برخورداری از خدمات شهری؛ بررسي نابرابری -

 عدالت فضايي؛ به نيل جهت در راهبردهايي ارايه -

 که پايدار شهری و حصول توسعه  ای ای، منطقه ناحيه های نابرابری کاهش راستای تواند در حاصل از تحليل اهداف فوق مي نتايج

 است، راهگشا باشد. های توسعه ريزی برنامه اصلي اهداف از

 

 پیشینه مطالعاتی پژوهش -3-0

های مرتب  با  ها و بسياری از اسناد و مدارک و طرح نامه کتاب، مقاالت، پايان ها، ها، پژوهش پيشينه پژوهش، مجموع نوشته
های اخير در خصوص مباحث مربوط  شوند. در سال گردد که به دو دسته منابع )خارجي و داخلي( تقسيم مي موضوع پژوهش را شامل مي

های نظری پژوهش حاضر،  تحقيقات که در غنای پايهبه عدالت فضايي و توسعه، مطالعات چندی صورت گرفته است که از جمله اين 
 شده در جهان و ايران مطابق جداول ذيل اشاره کرد:های انجامتوان به پژوهش نقش مؤثری داشتند مي
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 : مروری بر کارهای انجام شده خارجی3-3 جدول

اميلي تالن
های برابری  تجسم عدالت، نقشه 1996 1

 ريزان هبرای برنام

سبز را با معيار نياز در يكي از شهرهای  ايشان مسئله عدالت در توزيع کاربری فضای
مورد تحقيق قرار داده است. او از طريق مقايسه  3آمريكا به نام پوإبلو 2استان کلرادوی

سبز موجود،  سبز با ميزان فضای های تصويب شده برای ايجاد فضای فاصله ميان برنامه
عدالتي در توزيع کاربری  دارد بي های نژادی، سعي قيمت مسكن و گروهدر ارتباط با 

 را ثابت کرده و نژاد گرايي محيطي را مورد انتقاد قرار دهد.« سبز فضای»
فضايي، توزيع منابع  حلي برای چگونگي انجام تحليل برابری اميلي تالن، در پي ارائه راه

ت. هدف او نشان دادن روش توليد و مقايسه آن با تصميمات توزيع منابع عمومي اس
باشد. او  های برابری برای ارزيابي چگونگي توزيع منافع عمومي مي سريع نقشه

فضايي بر اساس  توانند برابری ريزان مي همچنين معتقد است که با اين روش، برنامه
 کشف کنند. GISرا نيز در تعامل با « محي  زيست»و  « محيطي عدالت»معيارهای 

ان و ساروارج

توشكاتسوادا
4 

2111 
  داکا در عمومي تسهيالت توزيع
 (بنگالدش پايتخت)

 ساير از امكانات برخي نظر از بعضي مناطق که است اين از حاکي مطالعه های يافته

 برخي تعادل عدم به توجه با موجود ريزی و برنامه هستند تر پيشرفته ها بخش

 به افزايش جمعيت توجه است. با هنكرد ايجاد را متوازن توسعه يک شهری های بخش

انجام  و شد خواهد برابر چند امكانات نيز، به نياز داکا، مسلما  در آتي های دهه در
 احساس خدمات آوردن فراهم به عنوان مسئول دولت جانب از دقيق ريزی برنامه

 قابل غير خريد مراکز و بازار و مدارس امكانات مورد ريزی درشود که اين برنامه مي

 حوزه ايجاد و بيشتر شكاف باعث دقيق ريزیبرنامه يک لذا فقدان باشد، مي انكار

 .شد خواهد تر محروم مناطق در ماندگيعقب باطل

نيكلز
5 2111 

و  يسطح دسترسسنجش 
های عمومي پارک توزيعي عدالت

 GISبا استفاده از 

با  ای عموميه توزيعي پارک گيری سطح دسترسي و عدالتبه اندازهدر اين پژوهش 
را  های عمومي پارکوضعيت يک مطالعه موردی در  پرداخته شده که  GIS استفاده از
 (GIS) جغرافيايي  اطالعات  های سيستم است.شده نشان داده  7، تگزاس6در برايان

را برای افزايش  زيادی های فرصتدهي کند و  را سازمانتفريحي   تواند خدمات مي
که روش دهد  . اين مقاله نشان ميدهد كانات خود ارائهريزی و مديريت ام برنامه

با  ،های عمومي توزيعي پارک گيری سطح دسترسي و عدالت اندازهپيشنهاد شده در 
های قابل توجهي در ارائه خدمات تفريحي  اينكه ساده مي باشد، اما منجر به پيشرفت

  شده است.
کرده عمل ضعيف  ای تفريحيي بوده است که از نظر دسترسي فضاهاز مناطق 8کاتيون
دهد که در نشان مي منطقه جمعيتميزان  با توجه بهشناسايي آنها در تسهيل . با است

به طوری که برای به  ،اشتراکي شودتواند  يمشكل بهترين به آن امكانات جديد 
ارائه خدمات  رایب GISهای کاربردی ديگر  بسياری از برنامه ،حداکثر رساندن دسترسي

به ارائه  د به طور موثرتر،نها را قادر سازد سازماننتوان هستند، که ميقابل اجرا تفريحي 
 .قدام کنندمردم ا رایسطوح بهتر خدمات ب

 9همكاران و تسو

 
2115 

 ی يكپارچه شاخص سنجش
 با ارتباط در محور دسترسي

عمومي  خدمات در فضايي عدالت
 شهری
 

از  ارائه شاخصي يكپارچه در سعي تايوان، شهرهای از يكي ايشان طي پژوهشي در
و شعاع تاثيرگذاری  رساني خدمات شعاع سه مشخصه: آنها .اند داشته فضايي عدالت
 متفاوت کيفيت و گوناگون بر ساکنين خدمات متفاوت تسهيالت، تاثيرگذاری منفي

 سه مشخصه، اين ترکيب با و نظر گرفته در خدمات توزيع را برای نوع، هم تسهيالت

 فضايي الگوی نمايش برای و اند کرده فضايي را مطرح عدالت سنجش پارچهيك شاخص

 اند. نتايج کرده محلي استفاده فضايي روش خودهمبستگي از فضايي شاخص عدالت

 .بوده است شهر اين در شهری عمومي  خدمات  بيانگر توزيع ناعادالنه ها، آن های يافته

نهايتا  و  پرداخته 1سئول در شهری هایبه توزيع فضايي پارکايشان در پژوهش فوق پارکهای توزيع فضايي  ارزيابي 2117 11و همكاران اُه
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سئول متناسب با ميزان جمعيت،  های شهری درکه پارکاست به اين نتيجه رسيده  GIS  شهری با استفاده از
 اند.کاربری اراضي توزيع نشده تراکم، توسعه و

النگفورد و 
 2118 2همكاران

 هایعيت شهری و مدلتوزيع جم
 خدمات تخمين دسترسي به

 

اين پژوهش با هدف بررسي مدل توزيع جمعيت و بررسي تغييرات در دسترسي به 
انجام گرفت. در  4ی ولزجنوبي در منطقه 3تعدادی از خدمات عمومي در شهر کارديف

ی روی قابليت دسترسي مكاني بر پايهبر  جمعيت توزيع هایتأثير مدلاين پژوهش 
GIS  ميزان دسترسي به  های مختلف اندازه گيریاست و کاربردهای مدلشده بررسي

که در نهايت مدل تحليلي تحقيق نشان داد که تمايل  دهدخدمات عمومي را نشان مي
 عمومي مردم اين است که دسترسي کمتر به خدمات عمومي را گزارش دهند.

 2119 5استوور
 در دولت و شهری محي  خدمات

 ااوگاند
 مديران برای آينده هایگزينه زمينه در بررسي و بحث بهايشان در پژوهش فوق 

 .پردازدمي شهری محي  خدمات پايدارتر و موثرتر کردن فراهم برای اوگاندا

 
 : مروری بر کارهای انجام شده داخلی2-3 جدول

 فضا و نابرابری اجتماعي 1376 عماد افروغ

های فقر های مسكوني تهران، با نظريهعه جدايي گزيني فضايي فقر را در محلهاين مطال
دهد. و در اين راستا سه منطقه از تهران را بر  و نابرابری اجتماعي مورد بررسي قرار مي

اجتماعي  -های اقتصادی اساس قيمت زمين انتخاب کرده و از طريق مقايسه شاخص
ربنای سرانه درآمد سرانه، وضع مالكيت و ميزان سواد زي -مانند سرانه سهم افراد از اتاق

 دهد. سرپرست خانواده و ... نابرابری فضايي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 1381 مياندشتي
 طريق از منابع متعادل توزيع

 توسعه مناطق بندی سطح

 وبوده  بزرگ شهرهای در تمرکز مساله شاهد نتايج پژوهش نشان داده است که ايران
 که گرفته صورت نامناسب کشور سطح در امكانات و جمعيت و مكاني فضايي توزيع

 تعادل عدم و تمرکز مشكل جهت حل است. شده تمرکز مساله تشديد موجب خود

 کاهش راستای است و در اعتبارات استاني توزيع اقدامات، از يكي در کشور فضايي

 بين در توزيع اعتبارات سهم که است اين اساسي حل راه استاني، های تفاوت

 .گيرد صورت استان توس  استان، های شهرستان

 1382 مرصوصي نفيسه
 در اجتماعي فضايي عدالت تحليل

 تهران شهر

 -روشني ناهمگني فضايي به توسعه فقر و های شاخص جغرافيايي توزيع بررسي با وی
 و فقر عهروند افزايش توس کرده و همچنين ثابت تهران اجتماعي را بين مناطق

 است. خوبي آشكار کرده به مناطق تهران بين فضايي اجتماعي را ناهمگني

 1382 ميرنجف موسوی

يافتگي  سنجش درجه توسعه
نواحي ايران با استفاده از 

های اقتصادی و  شاخص
 اجتماعي و ...

 اداری ماتيتقس اساس بر را رانيا ينواح يافتگي توسعه یدرجهايشان در پژوهش فوق 
نتايج پژوهش حاکي از آن است . است داده قرار سنجش مورد 1375 سال در ياسيس –

 سياسي، اقتصادی، طبيعي، عوامل و  برآيند بازتاب ايران در ای ناحيه های که نابرابری

 های قطب و دوگانگي اقتصادی ريزی، برنامه نارسايي نظام  فرهنگي، قومي مسايل

 الشعاع قرار تحترا نواحي سياسي و فرهنگي،عملكرد اقتصادی، اجتماعي که بوده رشد

 است. زده دامن را ايران در نابرابری و داده

 1385 عبدالنبي شريفي
عدالت اجتماعي و شهر: تحليلي 

ای در های منطقهبر نابرابری
 شهر اهواز

 (و محالت مناطق درسطح)شهری  هاینابرابری گيریشكل خود علل رساله وی در
 :زير دست يافته است کرده و به نتايج سيرا برر اهواز شهر
و مراکز  مناطق شهرداری مندیبهره از نظر ميزان شهری، هایکاربری توزيع نحوه -

 متعادل توزيع کميت که مواردی در .است داده نشان معناداری تفاوت محله خدمات
 .است ناعادالنه بوده توزيع بوده کيفيت

 مرکزی نواحي مختلف شهر باعث توسعه نواحي استقرار ناموزون مراکز کارکردی در -
 و تداوم گيریو شكل های جابجاييهزينه و تحميل پيراموني نواحي ماندگيو عقب
 .است شده اجتماعي-فضايي نابرابری

 به نامناسب دسترسي در داشته و کمتری سهم هاکاربری به دستيابي نواحي که در -
 زمين ارزش کاهش اند، با االيي شدهب هایهزينه متحمل کارکردی مختلف مراکز
 .اندشده تبديل فقير طبقه های تجمعمكان و به مواجه
رها  خود حال و به رسمي غير هایسكونتگاه با برخورد در نادرست هایسياست -
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کالبدی و  نابرابری تشديد شهری، باعث پيكره به آنها و متداوم تدريجي و الحاق کردن
 .شده است شهر اجتماعي

 هایحاشيه اما يابد،مي کاهش پيرامون سوی به مرکز از نواحي يافتگيتوسعه چه گرا -
 .اندداشته شده در مقايسه با نوع خودجوش وضعيت بهتریريزیبرنامه
 قابل و پذير انعطاف ای برنامه توان ،مي فضايي معياره چند ارزيابي مدل از استفاده با -

 ارايه اجتماعي عدالت اصول اساس بر شهر مختلف نواحي بندی جهت اولويت اعتماد
 .داد

 منفرديان محسن

 سروستاني
1386 

 شهر مختلف مناطق بندی رتبه

 درجة لحاظ از شيراز

 يافتگي توسعه

 خدمات و درماني-بهداشتي فرهنگي، زمينةآموزشي، در کلي شاخص 4مطالعه  در اين

بررسي قرار  وردم 1383-1373که در دورة  است شده گرفته نظر در شهری عمومي
 کاهش شاهد کلي طور به شيراز، شهر مناطق نشان داده است که نتايج گرفته است.

 حيث از که دهد مي نشان نيز مناطق نهايي بندی رتبه اند. نتايج ها بوده نابرابری روند

 بهبود به رو وضعيتي دارای 6و  4، 2مناطق بررسي مورد دورة طي در آموزشي شاخص

 فرهنگي، شاخص نظر از همچنين اند. بوده بدتری وضعيت دارای 7و  5، 1مناطق و

 بدتر وضعيتي دارای 8، 7، 5مناطق  و بهبود به رو وضعيت دارای 4و  2، 1مناطق

، 4، 3، 2مناطق و بهبود به رو وضعيتي 8ی منطقه نيز بهداشتي از نظر شاخص اند. شده
 وضعيتي دارای 8ی منطقه ،خدمات شاخص یزمينه در .اند داشته وضعيتي بدتر  7، 5

 .اند شده بدتر وضعيتي دارای 7، 5، 4، 3، 2، 1و مناطق بهبود به رو

 و لطفي
 به دسترسي سنجش قابليت 1388 کوهساری

 تهران شهر در محلي خدمات

 «مبنا نياز عدالت»و  « ها فرصت برابری»رويكرد  دو گرفتن نظر فوق با در تحقيق در
 ابتدا اند. پرداخته محله مقياس در سبز فضای جاری وت آموزشي، خدمات به بررسي

 و کرده ارزيابي فازی و روش فاصله مينيمم روش با را شهری های بلوک ميزان دستيابي
 در اقتصادی ساکنين – اجتماعي محروميت شاخص با را دستيابي ساکنين ميزان سپس

 اندک نابرابری از ننشا دو، اين هایاند. نتايج يافتهکرده مقايسه شهری هایبلوک

 هم باال محروميت افراد با است. همچنين بوده خدمات به دستيابي در های شهر محله

 .اند خدمات داشته به مناسبي دستيابي سطح

 1388 براتعلي خاکپور
 در نابرابری تحليل و بررسي

 مشهد شهر يافتگي توسعه سطوح
 

 از اساتفاده  با مشهد شهر قمناط سطح، برخورداری با را شهری خدمات فضايي توزيع

 ی رابطه ی نتايج نشان دهنده که کرده مقايسه هم باArcGis افزار  نرم و مدل موريس
 شهری است. خدمات از مناطق برخورداری سطح و مناطق جمعيت تعداد بين منفي

 1389 فرامرز رستمي
ی توزيع  بررسي و تحليل نحوه

خدمات عمومي شهری از منظر 
 ر ياسوج(عدالت فضايي )شه

وی عدالت فضايي را از دو ديدگاه برابرمبنا و نيازمبنا در توزيع خدمات عمومي، مورد 
شهری است که  ها بيانگر نابرابری در توزيع خدمات بررسي قرارداده است. نتايج يافته

کند که توزيع خدمات  بيانگر دوگانگي شهری در ياسوج است. وی در نهايت اثبات مي
اساس قابليت دسترسي، منفعت عمومي، کارايي، توزيع جمعيت و شهری بر   عمومي 

نيازمندی ساکنين به خدمات عمومي، عادالنه صورت نگرفته و امكانات در مناطق 
دهد که عادالنه بودن توزيع  خاصي متمرکز شده است. همچنين نتايج نشان مي

شهر و بر  درصد از جمعيت 24ی خدمات بر حسب توزيع جمعيت، تنها برای  يكپارچه
درصد از جمعيت شهر رعايت  21عمومي، تنها برای  حسب نيازمندی ساکنين به خدمات

 شده است.

 1391 رعنا شيخ بيگلو

سازی و تحليل تطبيقي  مدل
های سنجش سطح  روش
يافتگي؛ مطالعه موردی:  توسعه

 های ايران شهرستان

های متداول  ص روشترين نقاي وی در پژوهش خود با رويكردی تحليلي به تبيين مهم
ها پرداخته است. بدين ترتيب که با  يافتگي سكونتگاه ی سنجش سطح توسعه در زمينه
ها  ی وزن شاخص گروهي، آنتروپي به محاسبه LINMAP، AHP های از روشاستفاده 

عددی، موريس،   عاملي، تاکسونومي های تحليل  پرداخته و سپس با استفاده از روش
از به صورت يک امتي LINMAPو AHP ،SAW،  TOPSIS،های اصلي تحليل مؤلفه

ی بعد، فرايند  ها اقدام کرد. در مرحله بندی شهرستاننهايي يا شاخص ترکيبي به رتبه
ای قرار  های مختلف مورد تحليل و ارزيابي مقايسه محاسبات و نتايج حاصل از روش

و تشريح گرديد و ها تبيين  ها، نقايص و نقاط ضعف هر يک از روش گرفت و محدوديت
يافتگي و  جهت سنجش سطح توسعه RALSPIدر نهايت، مدل جديدی به نام مدل 

 ها ارائه شد.  بندی سكونتگاه رتبه
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Abstract: 

The spatial justice is one of the most important issues in urban planning which includes the most balanced 

and equitable allocation and distribution of services for all the residents, regardless of their socio-economic 

characteristics. Today in order to achieve the regional proper development in every district, paying attention 

to the establishment of spatial justice in the enjoyment of favorite various urban services is essential more 

than any other time. So here, unsuitable servicing and poor enjoyment and sometimes conflicting of public 

services in different parts of cities, are conflicted with spatial justice concept, in a way that the deficiencies in 

the provision of the services is the most important challenges that the cities specially in the developing 

countries are facing in the world. So, the purpose of this study is to determine the status of Ardabil twelve 

districts of municipal services, with the aim of identifying the inequality and imbalances between the regions 

and also the levels of their development. The method of current study is practical and descriptive-analytical, 

which is based on the utilizing the Analytical Network Program (ANP) model; for weighing the criteria, we 

used the multi-criteria decision-making, TOPSIS, Prometheus, Fuller, SAW and  integration method; for 

ranking the districts the ArcGIS software was used to display the final results. Research findings show the 

imbalances and incoordination in the enjoyment of public services in Ardabil twelve districts, in a way that 

district 1 is the most desired district while the 5 and 9 districts are in the lowest level of the development. 

Based on the results of Spearman Correlation, the suitable distribution of services due to the population of the 

district doesn’t happen. At the end for the improvement of current situation and reducing of the inequality 

and imbalance between the different districts some solutions are provided.

Keywords: development, social justice, spatial justice, environment development, urban practices, spatial 

distribution, Ardabil city. 
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