
 

 

 

 

 

 

: مورد مطالعه) ییعدالت فضا یهابراساس شاخص یبودجه مناطق شهر صیتخص سازیبهینه

 شهر مشهد(کالن

 

 ایران ،، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرودمدیریتوکار، دانشکده صنایع و ارشد مدیریت کسبکارشناسی  *مرتضی مرتضوی

 ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایرانمدیریت، دانشکده صنایع و گروه مدیریتدانشیار  رضا شیخ

 

 26/04/97 پذیرش: 16/12/96 دریافت:

 شدهری خددما  به شهروندان برابر و عادالنه یدسترس نهیعدالت در زم جادیا ،یشهر رانیمد یاصل فیاز وظا یکی: دهیچک

کاهش مسائل و مشدکت   نهیمناسب شهروندان از خدما ، زم مندیضمن بهره ،ییمفهوم عدالت فضا ینیع اجرایاست. با 

 قیدامدر از رر نید. اشدودیقلمدداد مد ی،شدهر داریدتوسدعه اا یاصدل میمفداهاز  یکیی، یعدالت فضا شود.میفراهم  یشهر

برخدوردار و ریمندارق برخدوردار و   ییاسدت. شناسدا یابیدسدتقابدل ،یبودجه شهر صیدر مورد تخص حیصح یرگیمیتصم

متفداو  و  یارهدایاست که بتواند مع یکیتکن یریکارگهب ازمندین ی،منارق شهر نیب یعادالنه و آگاهانه منابع مال صیتخص

تتش شده تا در  مالیاات یس -یو یارامت کیتکن یریکارگهبا ب قیتحق نی. در اکندلحاظ  ی،ریگمیمتضاد را در تصمگاه گه

 ییعدالت فضدا یارهایبا در نظر گرفتن مع گانهسیزدهمنارق  درشهر مشهد کتن یمنابع مال صیتخص ی،قالب مطالعه مورد

در  یی،عددالت فضدا هدایاز لحداظ شداخص مقدد،، که شدهر مشدهد هستند از آن یحاک ،اژوهش نیا جی. نتاردیصور  اذ

 ییشناسا ،شهر مشهدکتنمنطقه  نتریمحروم سه،و منطقه  نیبرخوردارتر عنوانبه ،قرار ندارد. منطقه ثامن یمطلوب تیوضع

ادژوهش  نیدا رمتعددد، د هایعادالنه بودجه با در نظر گرفتن شاخص صیدر تخص یشنهادیا کیتکن یباال توانایی. اندشده

 استفاده شود. یشهر یهایرگیمیکارآمد در تصم یابزار عنوانبه تواندیم کیتکن نیلذا ا ؛نشان داده شده است

 اره،یچنددمع یرگیدمیتصدم هدایکیدتکن ،ی، امکاندا  شدهربودجده شدهری صیتخصد ،ییعددالت فضداواژگان کلیددی: 

 شهر مشهد، کتنمالیاات یس -یو یارامت

 JEL :R53 , C63,C52, N15بندی طبقه

 

 

 

 

 

 

 mortazavimorteza@rocketmail.com* نویسنده مسئول: 

 29-44 ،((26 ایاای)2)7 شهری، مدیریت و اقتصاد اژوهشی -علمی فصلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
پژوهشی  -فصلنامه علمی 2345-2870شااا:   

 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

توجه  ،اساسی در برقراری توسعه اایدارمسئله مهم و 

اجتمداعی و سدتمت  ،هدای اقتصدادی، محیطدیبه شاخص

ریزی توزیع متعادل خدما  و امکانا  شهرها در بستر برنامه

ترین ایامدهای کی از مهمی (.1396است )سرور و همکاران، 

رشددد شددتابان شهرنشدددینی و توسددعه فیزیکددی شددهرها در 

از هم ااشیدگی نظام توزیع مراکز خددماتی  ،اخیدرهای هده

ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در کده زمینه داشبمی شهر

 مدددیریت ،ایدن امددر. است برخورداری از این خدما  شده

بدا مشدکل  ،شدهری را نده تنهدا در ارائده خددما  عمدومی

شدن، مدیریت کارآمدد  بلکده در عصدر جهانی رو کردهروبه

منفعدددددل و اقتضدددددایی  یاثدددربخش را بددده مددددددیریتو 

با توجه به  (.1390اور و رستمی، تبدیل کرده است )داداش

کده از  اهمیت توزیع متعادل خددما  در سدطح شدهرها

عوامل اساسی در توزیع و تراکم متعادل جمعیت شدهرها 

 ،درصد باالی شهرنشدینی در جهدانو همچنین  باشدمی

اهمیت و ضرور  توزیع کمی و کیفدی صدحیح خددما  

، )وارثددی و قنبددرینااددذیر اسددت امددری اجتنا  ،شددهری

مفهددوم عدددالت اجتمدداعی و عدددالت  ،. از ایددن رو(1391

ریدزی فضایی، به مثابده امدری اساسدی در فرایندد برنامده

مدورد توجده قدرار  ،شهریشهری و مدیریت منارق کتن

  (.1394، گرفته است )تقوایی و همکاران

به مفهوم توزیع عملکردها، خددما   ،عدالت فضایی

دهدی و و امکانا ، دسترسی مناسدب بده مراکدز خددما 

گدذاری فعالیتی )مکان تسهیت ( بدون تبعیض و تفداو 

فدر و نظدمبین ساکنان یک شهر و منارق شهری اسدت )

های عدالت فضایی شهر توجه به جنبه(. 1395 ،همکاران

هددای مختلددف خدددماتی و نحددوه توزیددع از نظددر شدداخص

 ،زیرا ساختار فضدایی شدهر ؛استجمعیت، امری ضروری 

 یکده از اجدزا و عناصدر گونداگون ردادسیستم منسجمی 

تشکیل شده است و نااایداری هرکدام از این عناصدر، بدر 

 تأثیرگددذار اسددت ،کددل مجموعدده و سدداختار شددهری

 (. 1392الممالکی و همکاران، )مستوفی

عندوان ابدزار مددیریت توسدعه بده  ،شهریخدما  

شهری و عامل اصلی تداوم حیا  شهری است که بددون 

لدذا نحدوه  ؛ماندداز فعالیت باز می ،زندگی شهروندان ،آن

توزیع خدما  شهری به عنوان منافعی برای عموم جامعه 

مدیتن و )دالیدی باشدند شهری باید بده صدور  عادالنده

  .(1396خیرالدین، 

هدا و شناسدایی الگدوی رسدی میدزان ندابرابریبا بر

تدوان ادی بدرد کده شدهر مدیعدالتی در سطح فضایی بی

 ،هدا بیشدتر در کددام بخدش از فضداهای شدهرعدالتیبی

است تا از این رریق، مدیریت شهری با عمل  تمرکز یافته

آگاهاندده در توزیددع فضددایی خدددما  عمددومی و منددافع 

ها را کاهش دهدد و کیفیدت زنددگی و نابرابریاجتماعی، 

 ارتقددا و توسددعه اایدددار شددهری را تضددمین نمایددد نیددز

در ایدن راسدتا  (.1397الحسینی، زاده و خادم)رهماسبی

هدای برای تحقق عدالت فضایی در یک شهر باید شاخص

فرهنگددی،  :هددای گوندداگون مانندددمتعددددی را در زمیندده

مذهبی، امنیت، امکانا  زیرساختی شدهری و ... بررسدی 

شهر مشهد به عنوان مرکز دینی  ،. در اژوهش حاضرکرد

مورد ارزیدابی عددالت  ،شهر ایرانفرهنگی و دومین کتن

میدزان ادراکنش تحلیل . ابتدا به ی قرار گرفته استفضای

شهر ارداخته شده،  منارق های عدالت فضایی درشاخص

میزان عدالت فضایی محقق شده در منارق شهری سپس 

از نظر برخورداری از امکاندا  ، بررسی و شهر مشهدکتن

 ابت دیبودجده ادس از آن  .انددشدده بنددیرتبه، شهری

بدا مددل گانه سدیزدهمندارق بهسازی شهر مشدهد بدین 

 .هر منطقه تخصیص یافته است ایشنهادی به

 

 پیشینه تحقیق  -2

 خارجیهای الف( پژوهش

ای، اثددرا  ( در مقالدده2017) 1تددان و سامسددودین

مقیا، فضایی در ارزیابی عدالت فضایی بر اسا، فضدای 

اند. نتایج ادژوهش نشدان اارک شهر سنگااور را سنجیده

هدا این شهر توزیع ندابرابر فضداهای ادارکاند که در داده

                                                            
1- Tan and Samsudin 
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آنها دریافتند که  براسا، ثرو  و درآمد ایجاد شده است.

ریزی )کل شهر، منطقده شدهری، ناحیده و مقیا، برنامه

هدا و فضداهای سدبز در میدزان تحقدق محله( برای اارک

عدالت فضایی تأثیرگذار است. راهکار آنها برای بهبود این 

ها با مقیا، های محلهریزی اارکوضعیت، هدایت برنامه

ریزی برای کل شدهر یدا مندارق تر به جای برنامهکوچک

 شهری است.

ای بددا عنددوان تسدداوی و در مقالدده( 2015) 1بددویلز

ریدزی برنامده به ،ایریزی نگهداری در سطح شبکهبرنامه

ای وسدیع بدا در نظدر گدرفتن های منطقهنگهداری جاده

 .ارداخدتمنفعدت  -توجه به ندر  هزینده برعتوهعدالت 

کده کدرد از روشی ابتکاری استفاده  ،بویلز در این تحقیق

  تساوی را به حداقل برساند.هم هزینه و هم عدم ،در آن

 خدددما  ای( در مقالدده2017) شو همکدداران 2لددی

 را چددین در سدداکنین زندددگی اسددتانداردهای و عمددومی

 تدا 2001 دوره بدرای اناهجویدان گروه هایداده براسا،

 بدر عمدومی خددما  تطبیدق تدأثیر تحلیدل برای 2013

 بر تحقیق نتایج .کردند چین ارزیابی ایمنطقه هایتفاو 

 کده دادندد نشدان فضدایی اقتصادسنجی هایمدل اسا،

 ایمنطقده برابدری توانددمی عمومی خدما  انواع تطبیق

دهندد مدی نشان شواهدی .بخشد ارتقا را مصرف و درآمد

 و اقتصدادی عوامدل دیگدر از ،ایمنطقده هدایتفداو  که

 .اذیرندمی تأثیر ،اجتماعی

 سدطح ،اژوهشی ( در2017) شو همکاران 3اویانگ

 عمدومی؛ خدما  مقررا  لحاظ از را مهاجران محرومیت

 هددایمراقبددت ورزش، اددارک، فرهنددگ، آمددوزش، شددامل

 از اسدتی خدما  امکانا  و عمومی ونقلحمل بهداشتی،

 هدایداده جمعیت، سرشماری هایداده از ترکیبی رریق

 .ارزیابی کردندد نظرسنجی در حومه شانگهای را و آنتین

را  یهایارسشنامه محلی، و مهاجر منطقه چهارده در آنان

 و اجتمداعی ارتعدا  در اختیار مخاربان قرار دادندد تدا

                                                            
1- Boyles 

2- Li 

3  - Ouyang 

 و نیز میدزان رضدایت و نحدوه از ساکنان دقیقی اقتصادی

 .دسدت آورنددبه عمومی خدما  از آنها استفاده چگونگی

 فضاهای برای توزیع را یه، ایشنهادهایاین مقال ،در نهایت

 .ارائه کرد چین در جامع و عادالنه رور به اجتماعی

 بررسدی بده ،ایدر مقاله (2017) شو همکاران 4لیو

 بده شدهری هایاارک از تفریحی خدما  قرارگیری نحوه

 عوامدل از متدأثر فضدایی فرسدایش نحدوه و اقامدت محل

 فرسایش زمینه، این در ارداختند. خدما  ارائه با مرتبط

 ادارک خددما  ثیرأت قدر  که است معنی بدان ،فضایی

 کداهش ،اردراف شدهری فضدای سدازمان به وابستگی در

 توزیدع کده دنددهمی نشدان مطالعده ایدن نتایج .یابدمی

 اددارک، فضددای ماننددد: عددواملی نیددز و فاصددله و فضددایی

 و سدن و ونقدلحمل امکانا  دیگر، خدما  به دسترسی

 خدددما  بدده مربددو  ،اددارک بازدیدکنندددگان جنسددیت

 دنددهمی نشدان هایافته .است شهری هایاارک تفریحی

 مرتبط عوامل شناسایی و فضایی فرسایش گیریاندازه که

 ندامطلو  فضدایی توزیدع از جلدوگیری به تواندبا آن می

 ،شدهروندان همده برای که روری به ؛شود منجر هااارک

 .میسر شود کارآمد و عادالنه اارک سیستم یک

 ب( مطالعات داخلی

( در اژوهشی، عددالت 2017اور و رستمی )داداش

گیری کردندد. نتدایج ایدن فضایی در شهر گرگان را اندازه

اژوهش نشان داد که این شدهر از نظدر عددالت فضدایی، 

های مرکزی و شمالی شهر، وضعیت مطلوبی ندارد. بخش

برخورداری بسدیار بداالتری از بخدش جندوبی آن دارندد. 

گدذاران شدهر، درک و ایشنهاد این اژوهش برای سیاست

فضایی به منظدور اقددام فعاالنده در  کاربرد مفهوم عدالت

 های شهری است.کاهش نابرابری

 اژوهشدی بده در (1396مجندده )یزدانی و فیروزی

های عمدومی بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی کاربری

منارق مختلدف شدهر اردبیدل جهدت ارزیدابی کجدایی و 

. ارداختندهای عمومی چگونگی توزیع و اراکنش کاربری

تحلیلی بوده و بر اسا، ماهیدت  -توصیفی، تحقیقروش 

                                                            
4- Liu 
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. نتایج تحقیق حاضر مبین داشته استنیز جنبه کاربردی 

هدای عمدومی در سدطح این است که توزیع انواع کاربری

صدور  نامتعدادل و متفداو  از یکددیگر  شهر اردبیل بده

شددکل گرفتدده، ضددمن تفدداو  در الگددوی توزیددع در بددین 

ری منارقی متفاو  از نظدر گیها، منجر به شدکلکاربری

اسددت کدده لددزوم بددازنگری در  شدددهندددوع برخددورداری 

یابی و جانمدایی آنهدا، آشدکار ها را در امر مکانمشیخط

منطقدده دو شددهرداری اردبیددل در  ،. در نهایددتکندددمددی

باالترین سطح برخورداری قرار گرفته و بدا سدایر مندارق 

 دارد. ای متحظهشکاف قابل

ای بدا ( در مطالعده1396خیرالدین )میتن و دالیی

کنیدک گیری از تو با بهره ARCGISافزار استفاده از نرم

ونقل عمومی در حمل ای، به بررسی سیستمتحلیل شبکه

( بدا اسدتناد بده 5و  4، 3، 2چهار منطقده شدهر تهدران )

اسددتانداردهای دسترسددی بدده ایسددتگاه ارداختنددد. نتددایج 

، ونقل عمومی موجدودتحقیق نشان دادند که شبکه حمل

سطح بسیار محدودی از منارق چهارگانه مورد بررسی را 

رسانی قرار داده است؛ به روری که تحت اوشش خدما 

 48درصدد، 5/14از کل سطح منارق چهارگانه به ترتیب 

درصد تحدت اوشدش خددما   5/33درصد و  36درصد، 

 باشد.ونقل عمومی میحمل

بددا ( در اژوهشددی 1396میرآبددادی و همکددارانش )

اجتمداعی، اقتصدادی و  -های جمعیتیشاخص استفاده از

ای، کالبدی و همچنین مدل ویکور، مدل تحلیدل خوشده

بندی بندی و سطحبه رتبه ،ضریب جینی و ضریب موران

و همچندین سدنجش میدزان شدهر مهابداد نواحی شهری 

هر در سدال شدایدن تمرکز و خودهمبسدتگی فضدایی در 

از مدل ویکدور  به دست آمدههای یافته .ارداختند 1394

نشدددان داد کددده بیشدددتر ندددواحی شدددهری مهابددداد بدددا 

رو هنیدافتگی یدا توسددعه نده چنددان مطلدو  روبددتوسدعه

ضدریب جیندی و ضدریب مدوران  نتایجهمچنین هستند. 

سیسدا  و أهای تکده در شداخص نشدان دادنددمشخص 

 .بیشددترین تمرکددز را شدداهد هسددتیم ،خدددماتی شددهری

های در بیشتر موارد کانونهمچنین نتیجه گرفته شد که 

هددای  ربددی شددهر و کانوندر شددمال و شددمال برخددوردار

  قرار دارند.محروم در جنو  شهر مهاباد 

 ،ای( در مقالدده1391نددژاد و همکدداران )حدداتمی

برخورداری از های استان مازندران را بر حسب شهرستان

ویدژه در رابطده بدا میدزان هدرمانی بد -خدما  بهداشتی

 بررسی کردندد.های استان، یک از شهرستان جمعیت هر

تحلیلدی  -توصدیفی ،آن هاز نوع کاربردی و شدیو ،تحقیق

هددا نیددز از نددوع آوری ارتعددا  و دادهاسددت. روش جمددع

 افدزاراز نرم ،باشد و همچنین در این تحقیدقاسنادی می

GIS   ده اسدت. نتدایج ایدن شدبرای ارائه نتایج اسدتفاده

گیری به مفاهیم عدالت فضایی و بهره توجه اژوهش که با

دسدت به تاکسدونومی و مدوریس، تااسدیسی هااز مددل

 -نظمی در اراکنش مراکز بهداشتیبیانگر نوعی بی ،آمده

تدرین عنوان مهمویژه در رابطه با جمعیدت، بدهدرمانی به

باشد. در نهایت رسانی به شهرها میثر در خدما ؤعامل م

با توجه به مراحل مختلف مطالعداتی، یدازده ایشدنهاد در 

راسددتای تحقددق عدددالت فضددایی برخددورداری از خدددما  

 .ی در استان مازندران ارائه گردیدندرما -بهداشتی

ای بدده در مقالدده (1392) شروسددتایی و همکدداران

منارق شهرداری تبریز از منظر خددما  عمدومی  بررسی

ها، منارق اس از تعیین شاخص ،در این راستاارداختند. 

شددهرداری تبریددز بددا اسددتفاده از مدددل تااسددیس فددازی، 

ریزی برای هر منطقده بدا های برنامهلویتوبندی و اسطح

حداکی از آن  ،. نتایج تحقیقندتوجه هر شاخص ارائه شد

از سطح عدالت فضدایی مناسدبی در  ،است که شهر تبریز

در  2 هاددراکنش ایددن خدددما  برخددوردار نیسددت. منطقدد

 کده حدالی در ؛دارد قدرار برخدوردار کامتً شرایط مطلو 

 مندارق. نیسدتند برخوردار شرایط این از 10 و 4 منارق

بندددی برخددوردار و هربق محدددوده در 6 و 5 ،8 شددهری

 باشند. برخوردار مینیمه، 7و  1، 3منارق 

به بررسی  یاژوهش( در 1392زیاری و همکارانش )

لحداظ از  شدهر بابلسدر هگان11  میزان برخورداری محت

بدین  نتایج نشان دادند. ارداختند عمومی شهریخدما  

 هتدرین عامدل تأثیرگدذار در ارائدعندوان مهم جمعیت بده
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خدما  و میدزان برخدورداری محدت  مختلدف شدهر از 

متناسدبی برقدرار نیسدت و  الدب  هرابط ،شهری خدما 

ساکنین محت  نیدز از وضدعیت دسترسدی بده خددما  

 .مذکور رضایت ندارند

 

 مبانی نظری  -3

عدالت از مفاهیم اصلی توسعه اایدار شدهری اسدت 

(. در عرصه جهانی از اواخدر 1388اوری، )خاکپور و باوان

، مفهددوم و کددارکرد عدددالت اجتمدداعی وارد 1960دهدده 

(. در 1390ذبیحددی،  و فیددایی شددد )رهنمدداادبیددا  جارا

تواندد از دو دیددگاه فضدایی و عددالت مدی ،شهری عرصه

 .(Feng & Timmerman, 2014)بررسی شود اجتماعی 

ریزی رور کلی، عدالت فضایی مرکز اصلی برنامدهبه

 اسدت.ای از عددالت اجتمداعی تأسیسا  شهری و شداخه

عنوان یک  معتقد است عدالت اجتماعی به 1دیوید هاروی

وتحلیل جارافیدایی های تجزیهمفهوم باید از رریق روش

ریشه ایدن ندوع . (1395)تابعی و همکاران،  صور  اذیرد

ه در جهددت رسددیدن بدده عدددالت جارافیددای مردمددی کدد

در  2کند، به ایشنهاد اتر کروادوتکیناجتماعی تتش می

 ،زمینه ایکار علیه فقر، ناسیونالیسم ارواایی و نژادارستی

از (. 1382)شکویی،  گرددیبازمبه بیش از یک قرن قبل 

مترداف بدا توزیدع  ،نظر جارافیایی، عدالت اجتماعی شهر

فضایی عادالنه امکانا  و خددما  بدین مندارق مختلدف 

شهری و دستیابی برابر شدهروندان بده آنهدا اسدت؛ زیدرا 

هددای اجتمدداعی و بدده بحددران ،توزیددع عادالندده آنهدداعدددم

خواهد انجامید. عدالت فضدایی  ،مشکت  ایچیده فضایی

نیاز شهروندان در  در توزیع بهینه امکانا  و خدما  مورد

ای کده کلیده شدهروندان دسترسدی سطح شهر بده گونده

به دلیل تأمین مناسب نیداز  ،مناسبی به آن داشته باشند

مدورد شهروندان و نیز جلوگیری از تحرک و جابجایی بدی

وقدت و هزینده  جدویی درخود سدبب صدرفهخودبه ،آنان

گردد که این امر لدزوم اایدداری شدهری را شهروندان می

                                                            
1- David Harvey  

2- Peter Korpotkin 

(. 1396هددم خواهددد سدداخت )یافددوری و همکدداران، فددرا

تساوی یا همان عدالت فضایی را بده عندوان یدک  ،وبستر

ها و قوانینش کند که اساسنامهسیستم قانونی تعریف می

برای تصحیح شکست سیستم در تشخیص چیزهایی کده 

. (Morrill, 2015)شدوند اند، تنظدیم میعادالنهمنصفانه و 

تساوی به عنوان انصاف یا عدالت در توزیع اثدرا  معموالً 

در دو یدا چنددد  ،)هدم فوایدد و هدم مضدرا ( یدک عمدل

. از نظر جارافیایی، عدالت فضایی شودزیرگروه تعریف می

در شهر، مترادف با توزیع عادالنه امکاندا  و مندابع بدین 

مختلف و دستیابی برابر شهروندان به آنهدا اسدت منارق 

(. عددالت فضدایی در کلیتدی 1393اور و همکاران، )امان

هدا یدا بدازیگران بده رعایدت حقدور برابدر انسدان ،فراگیر

اجتماعی، حفظ و ااسداری از کرامت انسانی آنها، تدأمین 

اجتمداعی آنهدا توجده  عز  نفسنیازهای اولیه زندگی و 

فضایی بر این باور اسدت کده فضداهای  وافی دارد. عدالت

 نان،ینشهیحاش یهاگاهجمله سکونتگوناگون سکونت از 

ناآگاهانده  ایداراده آگاهانده  ییو فضا ینیاژواک و نمود ع

مختلددف سیاسددی و اجتمدداع و  یهددا، نهادهدداانسددان

و  حاجدت یقدادر) هستندهای کتن ملی گذاریسیاست

تبعا  رشد شتابان شهری (. یکی از 1396هشی، مختاری

های های اخیر، توزیع نامتعادل و نامتوازن کاربریدر دهه

عمومی است که نتیجه آن، برخورداری نابرابر شدهروندان 

 (.1396مجنده، از خدما  شهری است )یزدانی و فیروزی

یکی از سؤاال  مهمی که در خصدو  مددیریت شدهری 

هدای عمدومی گذاریشود این است که سرمایهمطرح می

گذاری بر اند؟ آیا توزیع سرمایهچگونه تخصیص داده شده

تدأثیر متحظدا  اسا، عدالت فضایی انجام شده یا تحت

 .(Livert & Gainza, 2018)سیاسی قرار گرفته است؟ 

تصمیما  بر مبنای متحظدا  سیاسدی، یکدی از دالیدل 

تحقق نیافتن عدالت فضایی در شهرها اسدت. ناکارآمددی 

مدیریت شهری و ایدئولوژی حاکم در آن نیز یکدی دیگدر 

تمرکدز از دالیل مهم تحقق نیافتن عدالت فضایی اسدت. 

رسانی در یک مکدان ضدمن ایجداد مندارق مراکز خدمت

هجددوم جمعیددت  ،دوقطبددی و بدداال و اددایین شددهرها
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 امدرکند کده ایدن آن منارق سرازیر میکننده را به مصرف

اعدم از صدوتی و )، ترافیکی، آلدودگی محیطیفشار زیست

، خزایدی و و ... را به دنبال خواهد داشت )مرصوصدی (هوا

(. به دلیل تمرکزگرایی امکانا ، خدما ، جمعیدت 1393

 توسدعهشهرهای کشورهای درحالو مدیریت متمرکز، کتن

توازن نشدینی، فقدر و عددمهایی مانند: زا دهگرفتار ادیده

 مفهدوم. (Ghaedrahmati et al., 2018)اندد شده اجتماعی

 بروز این مشکلتواند برای جلوگیری از عدالت فضایی می

بدا توجده بده مفداهیم ارائده شدده، گشدا باشدد. بسیار راه

مشخص است که الزمده تحقدق عددالت فضدایی در یدک 

بهینه و آگاهانه بودجه شدهری بده مندارق شهر، تخصیص 

 مختلف آن است. 

بنددی شهرهای جهان بدا ادیدده ربقدهبسیاری از 

. ایدن (Boone, 2013)اجتماعی شدید مواجده هسدتند 

هدای دهندده ندابرابری میدان گدروهتواند نشانویژگی می

اجتماعی باشد که در ردول تداریخ اجتمداع بشدر وجدود 

. نابرابری شهری ادیش از (Pringle, 2014)داشته است 

 ت. از ابتددایتاریخ جدید شهرگرایی جهانی وجود داشته اس

گیری شهرها، بخشی از ساکنان شدهری دسترسدی شکل

 فرهنگی، اقتصدادی -های اجتماعیمحدودی به برخی فرصت

ها بدرای برخدی که این فرصتو سیاسی داشتند در حالی

(. در 1396دیگر فراهم بوده است )میرآبادی و همکاران، 

خورد های مبهمی به چشم میمفهوم نابرابری فضایی، جنبه

بخش اعظم آن مربو  به مفهوم فضا است )رحمتدی،  که

هدا (. منظور از نابرابری فضایی، توزیع نابرابر فرصت1393

های اجتماعی در فضاست )میرآبادی و همکاران، و جایگاه

ریزان شهری ایدن (. یکی از نکا  مورد توجه برنامه1396

بندی اجتماعی با مباحد  فضدایی ارتبدا  است که ربقه

هدای تواند به عندوان اخدتتفادی دارد. این ارتبا  میزی

هدای ندابرابر بندیمحیطی مشاهده شود که حاصل دسته

اجتماعی در شدهر اسدت.  -های اقتصادیجارافیایی گروه

های محیطی را با در سه دهه اخیر، محققین این اختتف

سرفصل عدالت محیطی و عدالت فضدایی مدورد مطالعده 

. کشور ایدران (Tan & Samsudin, 2017)اند قرار داده

های اخیر با افزایش جمعیدت در شدهرهای خدود در دهه

مواجدده شددده اسددت. ایددن افددزایش جمعیددت نددامطلو  

تددأثیر دو عامددل رشددد ربیعددی جمعیددت شددهرها و تحددت

مهداجر  از شددهرهای کوچددک و روسددتاها بدده شددهرهای 

است. این امر موجدب شدده تدا  ایجاد شدهمیانی و بزرگ 

های مورد نیداز متناسدب بدا فضاهای شهری و زیرساخت

مجنده، فیروزیتوسعه نیابد )یزدانی و  ،این رشد جمعیت

1396 .) 

هدای هدای اصدلی شداخصگروه ،در اژوهش حاضر

 عدالت فضایی با اسدتفاده از مقالده روسدتایی و همکداران

ارزیابی عدالت فضایی در »در اژوهشی با عنوان ( 1392)

انتخا   «اراکنش خدما  شهری مورد مطالعه شهر تبریز

هدای هایی که در هدر کددام از ایدن گدروه. شاخصندشد

اندد، بدا توجده بده امکدان اصلی مورد استفاده قرار گرفته

 خبرگاندسترسی به ارتعا  الزم و همچنین مشور  با 

 .شدندانتخا  

شدداخص مددورد اسددتفاده در ایددن تحقیددق در  30

سیسددا  شددهری، أآموزشددی، ت :گددروه اصددلی شددامل 12

 -نشددانی، فضددای سددبز، تجدداریمسددکونی، معددابر، آتددش

 -هندددری، ورزشدددی، بهداشدددتی -خددددماتی، فرهنگدددی

 و بندددیدسددته ،درمددانی، مددذهبی و تجهیددزا  شددهری

اندددد. بدددرای بررسدددی نشدددان داده شدددده 1 در جددددول

هددای بت تعددداد بیمارسددتاناز نسدد ،شدداخص درمددانی

شددده  موجددود در منطقدده بدده جمعیددت منطقدده اسددتفاده

اسددتخرا   (1391) و همکدداران شددکوهیکدده از مقالدده 

بده نحدوی اسدت کده  ،شده اسدت. روش انجدام ادژوهش

از منطقدده بددا کمتددرین محرومیددت )بیشددترین  ،منددارق

بندددی رتبدده ،تددرین منطقددهبرخددورداری( تددا محددروم

 اند.شده
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 های انتخابی عدالت فضاییشاخص -1جدول 

 درمانی -بهداشتی

 نسبت تعداد بیمارستان در منطقه به جمعیت منطقه
 آموزشی

 جمعیت باالی شش سالنسبت تعداد مراکز آموزشی به 

 های عمومی به جمعیتنسبت تعداد کتابخانه نسبت تعداد درمانگاه در منطقه به جمعیت منطقه

 های بهداشت در منطقه به جمعیت منطقهنسبت تعداد اایگاه
 فضای سبز

 شهری منطقه به مساحتنسبت مساحت فضای سبز درون

 شهری به جمعیتنسبت مساحت فضای سبز درون منطقه به جمعیتهای اورژانس در نسبت تعداد اایگاه

 مسکونی
 آرمهدرصد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت فلزی و بتن

تجهیزا  
 شهری

 های تحت نظار  شهرداری به مساحتنسبت تعداد آبخوری
 مساحتروهای موجود احداث شده به نسبت سطح کل ایاده درصد واحدهای مسکونی معمولی فرسوده

 های بهداشتی عمومی به مساحتنسبت تعداد سرویس نسبت مساحت بافت فرسوده به مساحت منطقه

 هنری -فرهنگی
 روهای موجود احداث شده به مساحتنسبت سطح کل ایاده نسبت تعداد فرهنگسراها به جمعیت

 نسبت سطح کل فضاهای هنری موجود در اختیار شهرداری به جمعیت
 نشانیآتش

 نشانی بر تعداد واحدهای مسکونیتعداد مراکز آتش
 نشانی به مساحت ناحیهتعداد مراکز آتش نسبت تعداد مراکز فرهنگی در اختیار شهرداری به جمعیت

 نسبت رول معابر به مساحت منطقه معابر
 ورزشی

 نسبت تعداد فضاهای ورزشی روباز به جمعیت

 خدماتی -تجاری

 نسبت تعداد فضاهای ورزشی سراوشیده به جمعیت خطو  تاکسیرانی به مساحت منطقهنسبت تعداد 

تأسیسا   های خصوصی و دولتی به جمعیتنسبت مجموع ظرفیت اارکینگ
 شهری

 نسبت برخورداری از آ  آشامیدنی شبکه آبرسانی عمومی 
 مسکونی متصل به شبکه فاضت  عمومیدرصد واحدهای  های مواد سوختی به جمعیتنسبت تعداد جایگاه

 نسبت تعداد مساجد فعال به جمعیت مذهبی بار و ارزار عمومی به جمعیتنسبت تعداد بازارهای میوه و تره
 

 روش تحقیق -4

رویکرد توصدیفی اسدت.  باکاربردی  ،اژوهش حاضر

ای از روش کتابخاندده ،آوری ارتعددا بدده منظددور جمددع

استفاده شده است و آمار و ارتعا  مورد نیاز از سالنامه 

 هایو گزیده شاخص 1395 سالدر آماری شهرداری مشهد 

شهر مشدهد برگرفتده از سدایت آمدار ایدران،  1395سال 

 12 ، شداملاستخرا  شده است. جامعه آمداری ادژوهش

شهر مشهد به عتوه منطقه ثامن ایدن شدهر منطقه کتن

. به منظور تحلیل میزان تحقدق عددالت فضدایی باشدمی

 منطقه از لحاظ برخورداری از امکانا  13بین منارق شهر، 

های در دستر، عدالت فضایی شهری با توجه به شاخص

بندی رتبه ،سی ااتیمال -تکنیک ارامتی ویبا استفاده از 

دهنده میزان توان نشاناند. جمعیت هر منطقه را میشده

تقاضا در مقیا، فضا برای خدما  شهری عرضه شده در 

. (Omer, 2006; Lotfi & Koohsari, 2009)ت نظر گرف

های مورد اسدتفاده بده صدور  سدرانه لذا بیشتر شاخص

اند. در نهایت به منظور ارائه راهکداری جمعیتی بیان شده

شهر مشدهد، بده حدل ت فضایی در کتنبرای تحقق عدال

ای محددود مثالی فرضی ارداخته شده که در آن بودجده

که ااسخگوی بهسازی تمام منارق نیست، با اسدتفاده از 

ترین مجموعده به مطلو  ،سی ااتیمال -ارامتی وی مدل

 گیرد. منارق شهری جهت بهسازی تعلق می

 ارامتی به منظور اجرای تکنیک ،در اژوهش حاضر

بدا  PROMETHEE II از تکنیدک ،سدی ااتیمدال -وی

استفاده شدده اسدت.  Microsoft Excelافزار کمک نرم

افزار از نرم نیز سی ااتیمال -برای اجرای مدل ارامتی وی

Lingo  .هددای اسددتفاده از روشاسددتفاده شددده اسددت

های مالی رو به گیریگیری چندمعیاره در تصمیمتصمیم

تدوان هدا مدیسدتفاده از ایدن روشبا ا ؛ زیراافزایش است

ها و تصمیما  مالی را رصدد های چندوجهی اروژهویژگی

 گرفدددتجهدددا   یکدددرد و تصدددمیمی بهینددده از تمدددام

(Mavrotas et al., 2006) . در همین راستا در اژوهش

حاضر به منظور دسدتیابی بده دقدت و انعطداف بداالتر در 

گیدری چندددمعیاره هدای تصددمیماز روش ،گیددریتصدمیم

 استفاده شده است.  PROMETHEEخانواده 

هدای یکدی از روش، PROMETHEE IIتکنیدک 

. هدف این است PROMETHEEبندی، از خانواده رتبه

دو یا چندد تکنیک، ارزیابی و انتخا  گزینه ارجح از بین 

 گیری مدوردگزینه ممکن، با در نظر گرفتن معیار تصمیم

را با  A. به این منظور ابتدا میزان ترجیح گزینه استنظر 

و  کردهمقایسه  Bگیری با گزینه توجه به شاخص تصمیم

 ترجیحی . تابعشودداده مینشان  H(A,B)تابع  در قالب

H نوع مختلف بسته بده شدرایط بر اسا، شش  تواندمی

  (.1شود )شکل بیان  هاها و شاخصگزینه
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 Bنسبت به  A یخط حیتابع ترج -1کل ش

 

و  Bبده  Aدهنده مقدار ترجیح محور عمودی نشان

در  Bو  Aدهنددده اخددتتف مقددادیر محددور افقددی نشددان

. بدرای ایدن تدابع در بدازه (d) شاخص مورد بررسی است

 :توان در نظر گرفتحالت را می سه ،مثبت

1) 0H(A,B)= این حالت به این معنی است که :

 نسبت به هم هیچ ترجیحی ندارند.  A,Bدو گزینه 

2) 1H(A,B)= این حالت به این معنی است که :

 ترجیح دارد. کامتً  Bنسبت به گزینه  Aگزینه 

3) 1H(A,B) <>0: در این حالدت هرچده مقددار 

H(A,B)  تر باشدد تدرجیح نزدیک 1بهA  نسدبت بدهB 

تر باشدد، تدرجیح آن نزدیدک 0بیشتر است و هرچده بده 

 . کمتر است

  ( نشان داد:1صور  رابطه )ه ب توانیرا م 1تابع شکل 

qpif

pdqif

qdif

1

)qp/()qd(

0

)d(H















−−=      )1(  

 هایی بدا رابطدهسمت راست منحنی برای شداخص

مسدددتقیم )مددداکزیمم( و سدددمت چدددی نمدددودار بدددرای 

بده های با رابطه معکو، )مینیمم( کداربرد دارد. شاخص

تدرین برای هر شاخص برابر اختتف بزرگ qمقدار  عتوه،

ترین آن ها در شاخص مورد بررسی با کوچکمقدار گزینه

تدرین گزینده در نظر گرفته شده تا در هر شداخص بزرگ

 ترین گزیندده ارجحیددت کامددلتنهددا نسددبت بدده کوچددک

(H(q)=1) .اسبا  فور باید برای تمامی مح داشته باشد

  ها انجام گیرد.گزینه

مطلوبیت کل هدر  داس از انجام مقایسا  فور، بای

گزینه در قالب شار ورودی و خروجی محاسبه شدود. لدذا 

( و شدار ورودی +میزان شار خروجدی )ضرور  دارد تا 

(- برای هر )( 3( و )2گزینه ممکن بدا کمدک رابطده )

 محاسبه گردد.

( ) ( , )
J M

A A J +



= 
                             )2( 

 

( ) ( , )
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= 
                            )3( 

 

 شود.محاسبه می 4از رابطه  πمقدار تابع که در آن 

1

1
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iW  برابددر وزن شدداخصi ،امK  برابددر بددا تعددداد

)های مددورد اسددتفاده و شدداخص , )iH A B  تددابع تددرجیح

بایدد  اسدت. امiدر شداخص  Bنسبت به گزینده  Aگزینه 

)دقت شود که  , ) ( , )i iH A B H B A. 

گیری بر اسا، مقدار شار خالص تصمیماز آنجا که 

(است، می ) دست آورد.آن را به 5توان ربق رابطه 

(5                      )( ) ( ) ( )A A A  + −= − 

( بیشدتر باشدد هر گزینه که دارای شار خالص )

اژوهش به دلیل اینکده هددف، رتبه باالتری دارد. در این 

ای اسددت کدده منددارق انتخددابی در آن انتخددا  مجموعدده

بیشترین محرومیت را داشته باشند، شار خالص بیشتر به 

معنددی محرومیددت بیشددتر هددر منطقدده اسددت. بنددابراین 

ای کدده کمتددرین شددار خددالص را داشددته باشددد منطقدده

 ،ترین درجددده محرومیدددت را دارد و در نتیجدددهادددایین

 رین منطقه است.برخوردارت
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 هایای از گزیندهاس از محاسبه شار خالص، مجموعده

کنیم. در { را تعریف مدی3A، 2A، 1A…,انتخابی ممکن }

هدددددف ایدددددا کددددردن ، PROMETHEE-Vروش 

هاست کده بیشدترین مطلوبیدت ای از این گزینهمجموعه

 6انتخابی با کمک رابطه وجود آورد. مجموعه ( را به کل )

  آید.دست میبه

}1,0{x

Rxr

.t.s

xMax

i

ii

ii











                                               )6( 

دسدت ام بهiشدار خدالص گزینده  iدر این رابطه 

دهنده نشدان ixاسدت. PROMETHEE IIآمده از روش 

ام در مجموعده انتخدابی اسدت، iحضور یا فقدان گزینده 

ix  دهنده ، نشان6عددی باینری است. خط سوم رابطه

دهنده هزینه یا برداشتی نشان irمحدودیت منابع است.

نیدز  Rکندد. ام از منبع در دسدتر، میiاست که گزینه 

 دهنده منبع کل )بودجه کل( است. مشکل ایدن روشنشان

ای که دارای شار منفی باشدد را از این است که هر گزینه

کند حتی اگر از تمام منبع در مجموعه انتخابی حذف می

دستر، )بودجه کل( استفاده نشده باشد. مشدکل دیگدر 

کندد کده هایی ایجداد میاین روش این است که مجموعه

 ای مطلوبیدتدارای اعضای بیشتدری باشند؛ یعنی اگر گزینده

(i) ( زیادی ایجاد کند اما هزینهir ،آن نیز باال باشدد )

کند و بده جدای آن، این روش، این گزینه را انتخا  نمی

تر هسددتند را کوچددک irدو یددا چنددد گزیندده کدده دارای 

 .) ,2012de Almeida & Vetschera( کندانتخا  می

بدده منظددور  PROMETHEE-V.C Optimalتکنیدک 

، بیانگر ایدن 7است. رابطه  یافتهرفع این مشکت  توسعه 

 روش است.

Cx

}1,0{x

Rxr

.t.s

xMax

i

i

ii

ii

=













                                               )7( 

در این رابطه محدودیت دیگری اضافه شدده اسدت. 

کننده تعددداد اعضددای در ایددن رابطدده، مشددخص Cمقددار 

های انتخابی با مجموعه انتخابی است. این روش، مجموعه

در اختیددار  Cتعددداد اعضددای متفدداوتی بسددته بدده مقدددار 

های هر دهد تا با مقایسه هزینهگیرندگان قرار میتصمیم

هایی که در هر مجموعه وجدود مجموعه انتخابی و گزینه

موعه را انتخا  کنند. برای اجدرای ترین مجدارد، مناسب

دسدت آمدده از ( بهiاین مدل، کدافی اسدت شدارهای )

ها و همچنین مقادیر محددودیت PROMETHEE IIروش 

 ،C. این مدل بده ازای هدر کردگذاری جای 7را در رابطه 

 دهد.یک مجموعه انتخابی به دست می

 محدوده و قلمرو پژوهش

شددهر مشددهد مرکددز اسددتان خراسددان رضددوی در 

با احتسدا  ندواحی منفصدل تدو، و قرقدی  1395سال 

مربددع مسدداحت، بدده عنددوان دومددین کیلومتر 328بددا 

شددرر ایددران و در رددول شددهر اهندداور ایددران، در شمال

 38درجدده و  60دقیقدده تددا  2درجدده و  59جارافیددایی 

دقیقدده تددا  43درجدده و  35دقیقدده و عددرر جارافیددایی 

دقیقدده و در حوضدده آبریددز کشددف رود،  7درجدده و  37

های بینددالود و هزارمسددجد واقددع شددده کوهبددین رشددته

شددهر مشددهد ربددق آخددرین سرشددماری اسددت. کتن

 ،نفددر 2.807.464بددا جمعیتددی بددال  بددر  1390سددال 

ر بدده دومددین شددهر ارجمعیددت ایددران اسددت. ایددن شدده

شددهر رضددا )ع(، دومددین کتنامددام واسددطه وجددود حددرم 

مددذهبی جهددان اسددتم اسددت. بددا توجدده بدده اهمیددت 

 ،شددهرجهددانی و وسددعت و جمعیددت بدداالی ایددن کتن

بررسددی چگددونگی توزیددع امکانددا  و خدددما  شددهری و 

همچنین عددالت فضدایی محقدق شدده در ایدن شدهر از 

 13اهمیت بداالیی برخدوردار اسدت. شدهر مشدهد دارای 

منطقدده شددهرداری اسددت کدده مشخصددا  جمعیتددی و 

 اند.بیان شده 2مساحت این منارق در جدول 
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 شهر مشهدگانه کالنمشخصات جمعیتی و مساحت مناطق سیزده -2جدول 

 جمعیت )مترمربع( مساحت منطقه جمعیت )مترمربع( مساحت منطقه

1 14.978.674 176.039 8 16.096.057 94.227 

2 32.436.390 434.729 9 44.332.439 300.539 

3 31.114.450 387.862 10 23.037.882 265.205 

4 13.400.282 246.296 11 15.752.352 192.355 

5 14.033.436 168.154 12 55.883.186 60.373 

6 14.658.945 230.289 13 3.576.646 21.456 

 2.807.464 328.121.325 جمع 229.940 48.820.586 7

 منبع: )سالنامه آماری مشهد(

 

 های تحقیقیافته -5

در ادراکنش  یخست بده منظدور محاسدبه ندابرابرن

 هدایگروه را ییدتا بیضدرا ،ییعدالت فضا هایشاخص

هر گروه  هایشاخص نیانگمی صور  به ها،شاخص یاصل

 آورده شده است.  3 در جدول

 

 های اصلی شاخصضرایب تغییرات گروه -3جدول 

 تجاری خدماتی ورزشی ینشانآتش تجهیزات شهری فضای سبز آموزشی هاگروه شاخص

99169/0 ضریب تغییرات  14185/1  17321/1  15144/1 86830/0 39081/1 

 بهداشتی درمانی معابر فرهنگی هنری تأسیسات شهری مذهبی مسکونی هاشاخصگروه 

 98841/0 39383/0 65668/1 45586/0 48761/1 84456/0 ضریب تغییرات

 

نشدان داد کده هدر  توانیروش م نیبا استفاده از ا

شدده اسدت  عیدنابرابر توز صور شاخص به چه اندازه به 

انحدراف از  میاز تقسد را ییتا بی(. ضر1380 ،یر)کتنت

نشدان  را ییتا بی. ضرادآییدست مهب نیانگیبر م اریمع

 عیدموضوع است که توز نیا انگریب 3داده شده در جدول 

و گدروه  نیندابرابرتر ،یهندر -یفرهنگ هایگروه شاخص

 یندواح نیبد عیددر توز یبرابدر نیشدتریب ،یمعابر شدهر

 هستند.گانه شهر مشهد را دارا 13

در مرحله بعد ابتدا مقدار تابع تدرجیح )
iH بدین )

تر هر دو منطقه به صورتی محاسبه شد که منطقه محروم

نسبت به منطقه برخوردارتر دارای ترجیح باشدد. بدا ایدن 

نوع محاسدبه مندارقی کده دارای شدار خدالص کمتدری 

هستند، منارق برخوردار و منارقی که دارای شار خالص 

دهندد. علدت بیشتری هستند منارق محروم را نشان می

این است که به منظور تحقق تخصدیص  این نوع محاسبه

عادالنه و بهینه منابع مالی بایدد بده مندارقی کده دارای 

محرومیددت بیشددتر هسددتند تخصددیص داده شددوند؛ لددذا 

منارقی که محرومیت بیشتری دارندد بایدد شدار خدالص 

بدرای  باالتری داشته باشند. ادس از آن مقددار تدابع 

و  2سبه شد. سپس با استفاده از روابدط تمام منارق محا

، شار خروجی و ورودی منارق محاسبه شد. این مقادیر 3

 اند.نشان داده شده 4در جدول 
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 شار خروجی و ورودی حاصل از بررسی میزان برخورداری مناطق -4جدول 

+) یشار خروج منطقه

) 

 (-شار ورودی ) (+شار خروجی ) منطقه (-شار ورودی )

1 5908/1 6693/1 8 0300/1 3017/3 

2 5124/1 7535/0 9 3641/1 7380/1 

3 9824/1 4433/0 10 1370/1 6691/1 

4 6421/1 8302/0 11 4629/1 2628/1 

5 7015/1 7956/0 12 5340/1 3558/2 

 2891/5 3144/1 ثامن 5557/0 7979/1 6

7 7683/1 8430/0 ----- ----- ----- 

  

بندی منارق از لحاظ برخورداری اس از آن، رتبه

از امکانا  شهری با کمک شار خالص منارق حاصل از 

گانه مشهد و انجام شد. شار خالص منارق سیزده 5رابطه 

به ترتیب  5در جدول  ،همچنین رتبه برخورداری منارق

 اند.رتبه برخورداری منارق آورده شده

 

 گانه مشهد13رتبه و شار خالص مناطق  -5جدول 

 رتبه برخورداری شار خالص منطقه رتبه برخورداری شار خالص منطقه

 8 7589/0 2 1 -9747/3 ثامن

8 2727/2- 2 4 8119/0 9 

12 8218/0- 3 5 9059/0 10 
10 5320/0- 4 7 9252/0 11 
9 3740/0- 5 6 2422/1 12 
1 0785/0- 6 3 5390/1 13 
11 2001/0 7 ----- ----- ----- 

 

دهددد کدده از لحدداظ نتددایج اددژوهش نشددان می

های برخورداری از امکانا  شهری بدا توجده بده شداخص

مورد استفاده در اژوهش، منطقه ثدامن مشدهد در رتبده 

قددرار  13شددهرداری مشددهد در رتبدده  3اول و منطقدده 

 Cای در ادامه اژوهش، هدف انتخا  مجموعده اند.گرفته

عضوی شامل منارق شهر مشدهد اسدت کده بدا دریافدت 

بودجه بهسازی باالترین مطلوبیت کل را ایجداد کندد. بده 

این منظور فرر شده اسدت کده بودجده اختصدا  داده 

میلیارد تومدان  100، (R)شده برای بهسازی شهر مشهد 

بودجده تخمیندی مدورد نیداز هدر ، 6باشد. در جددول می

بده  مثدال آورده شدده اسدت. منطقه جهت بهسازی آن برای

دلیل محرمانه بودن بودجه مورد نیاز بهسدازی مندارق و 

بدرای مثدال ذکدر  6دسترسی، اعدداد جددول مشکل عدم

 ROMETHEE V-C Optimalاند. با اسدتفاده از مددل شده

 Lingo11ار افدزبه حل مثال ذکر شده، با اسدتفاده از نرم

های انتخا  شدده بده مجموعه 7در جدول  .ارداخته شد

کننده تعدداد اعضدای که مشخص Cازای مقادیر مختلف 

مجموعه انتخابی است، همچنین شار خالص هر مجموعه 

هددا آورده شددده اسددت. تعددداد اعضددای و هزیندده کددل آن

منطقه باشد. به دلیدل اینکده  1تواند حداقل مجموعه می

عضوی شدار خدالص ادایینی  3عضوی تا  1های مجموعه

 های دارای بدیش از چهدارمجموعده 7داشتند در جدول 

عضو نشان داده شده است. در این مثال، حدداکثر تعدداد 

عضدو  10کدل،  Rاعضای مجموعه با توجه به محدودیت 
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عضو نسبت داده شود،  11مقدار  Cبود. در صورتی که به 

ای تهی است که نشان از نقدض مجموعه حاصل، مجموعه

است. به بیدانی دیگدر در ایدن مثدال هدیچ  Rمحدودیت 

ر از آن وجددود ندددارد کدده عضددو و بیشددت 11مجموعدده 

 محدودیت بودجه کل را نقض نکند.

 

 گانه مشهد 13بودجه مورد نیاز بهسازی مناطق  -6جدول 

 منطقه
 (r) بودجه مورد نیاز

 میلیارد تومان
 منطقه

 (rبودجه مورد نیاز)

 میلیارد تومان

1 13 8 4 

2 12 9 6 

3 18 10 8 

4 14 11 10 

5 16 12 4 

6 18 13 8 

7 15 ----- ----- 

 

 پژوهش های انتخابی جهت بهسازی توسط مدلمشخصات مجموعه -7 جدول

C 
مناطق عضو 

 مجموعه انتخابی

شار خالص 

 مجموعه

هزینه کل مجموعه 

 )میلیارد تومان(
C مناطق عضو مجموعه انتخابی 

شار خالص 

 مجموعه

هزینه کل مجموعه 

 تومان()میلیارد 

4 {3،5،6،7} 6123/4 67 8 {2،3،5،6،7،9،11،12} 3755/4 99 

5 {3،4،5،6،7} 4242/5 81 9 {1،2،3،4،7،9،10،11،12} 4288/2 100 

6 {2،3،4،5،6،7} 1831/6 93 10  {1،2،4،7،8،9،10،11،12،13} 3576/5- 90 

7 {2،3،4،5،6،7،9} 8091/5 99 11 {Ø} --- --- 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

اهمیت تحقق عدالت فضایی بده عندوان  بهبا توجه 

ای برای ایجداد توسدعه اایددار، در ادژوهش حاضدر زمینه

های متعددد، مندارق سعی گردید تا با استفاده از شاخص

ظددر برخددورداری از خدددما  شددهری شددهر مشددهد از من

بندی شوند. همچنین با محاسدبه ضدرایب تاییدرا  رتبه

در توزیع  های مختلف خدما  شهری، میزان عدالتگروه

های یافتده .ها در شهر مشدهد مشدخص شدداین شاخص

هددای کدده وضددعیت توزیددع گروه نشددان دادنددداددژوهش 

نشدانی، فضای سبز، تجهیزا  شدهری، آتدشهای شاخص

هندری و تجداری خددماتی از منظدر  -مذهبی، فرهنگدی

 بیضددراعدددالت در توزیددع، وضددعیت مناسددبی ندارنددد. 

های عدددالت فضددایی حاصددل از انجددام شدداخص را ییددتا

گددروه  عیددموضددوع اسددت کدده توز نیددا انگریددب اددژوهش،

و گدروه معدابر  نیندابرابرتر ،یهنر -یفرهنگ هایشاخص

گانده 13 یندواح نیبد عیددر توز یبرابر نیشتریب ی،شهر

این مقدار ندابرابری در توزیدع هستند. شهر مشهد را دارا 

تواند باع  تمرکز نامتقدارن جمعیدت خدما  شهری، می

تواندد مشدکت  در نقا  برخوردار شهر شود. این امر می

همچنین . کندای در مدیریت منارق شهری ایجاد عدیده

های اژوهش، حاکی از آن هستند که منطقده ثدامن یافته

منددی از نظر بهره)منطقه اول از لحاظ برخورداری(، از م

خدما  شهری بسیار باالتر از سایر مندارق قدرار گرفتده 

است. این امر عمدتاً به دلیل مجاور  این منطقه با حدرم 
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تواند مشکت  مطهر امام رضا )ع( ادید آمده است که می

ای؛ از جملدده تمرکددز جمعیددت، افددزایش تددراکم عدیددده

بده  جمعیت، افدزایش جدرم و جنایدت در منطقده و ... را

وجود بیداورد. جدذ  سدرمایه و جمعیدت فعدال بده ایدن 

منطقه بده دلیدل بداال بدودن برخدورداری آن از امکاندا  

گوناگون، موجب شد  یافتن اختتف سطح برخدورداری 

در جهدت  ایاین منطقه با سدایر مندارق شدده و چرخده

گیران لدذا بده تصدمیم ؛کندافزایش این اختتف ایجاد می

 ترمناسدبشود که با تخصدیص یم ایشنهادشهری کتن

منابع مالی شهر، در جهت کداهش ایدن اخدتتف، تدتش 

دهند که میانگین شدار های اژوهش نشان می. یافتهکنند

 خالص منارق از منظر برخورداری از خدما  شهری برابر

، 4، 2، 11، 1 منارقدهد است که نشان می -1285/0 با

ا  شدهری، از منددی از خددماز لحاظ بهدره 3 و 6، 7، 5

. این موضوع نشان از تمرکز هستندتر میانگین شهر اایین

منطقه برخدوردار شدهر مشدهد دارد؛ لدذا  انجخدما  در 

توان بیان کرد که شهر مشهد از منظر تحقدق عددالت می

 فضایی، در وضعیت مناسبی نیست. 

سددی  -ارامتددی وی نتددایج حاصددل از اجددرای مدددل

، حاکی از آن است که با اعداد مثدال داده شدده، ااتیمال

تنها تفاو  مجموعه انج عضوی نسبت به مجموعه چهار 

در مجموعه ادنج عضدوی اسدت.  4جود منطقه عضوی، و

همددین رابطدده تددا مجموعدده هفددت عضددوی نسددبت بدده 

های با یک عضوی کمتر برقدرار اسدت. ایدن امدر مجموعه

دهد که اگر هدف استفاده حداکثری و بهینده از نشان می

تری از بودجه باشد، مجموعه هفت عضوی گزینه مناسدب

ض های ایشددین خددود اسددت؛ زیددرا بدددون نقددمجموعدده

محدودیت بودجه کل، بیشترین تعدداد مندارق بهسدازی 

شوند. نکته مهم در این مجموعه انتخابی این است که می

اند کده محرومیدت منارقی در این مجموعه انتخا  شده

شدود کده تر مدیبیشتری دارند، این نکته زمانی مشخص

عضدو افدزایش بیابدد. مشداهده  هشتاعضای مجموعه به 

است اما  12و  11ه شامل منارق شود که این مجموعمی

شود. این در حالی است که منطقه را شامل نمی 4منطقه 

در رتبده  11اما منطقه  نهاز لحاظ برخورداری در رتبه  4

اند؛ در رتبه سه برخورداری قرار گرفته 12هفت و منطقه 

از گزینده انتخدابی  4لذا در این مجموعه، منطقه محدروم 

و منطقه برخوردار  11خوردار برحذف شده و منطقه نیمه

به جای آن انتخا  شده است که این امدر بدا مفهدوم  12

 -ارامتدی ویتحقق عدالت فضایی، متناسب نیست. مدل 

دهدد دسدت میتعدادی مجموعه انتخابی به ،سی ااتیمال

توانندد بدا مقایسده ایدن گیرندگان نهدایی میکه تصدمیم

هایی کده تها و در نظر گرفتن شرایط و محدودیمجموعه

ترین مجموعه بهینده را نیستند، مناسب یریگقابل اندازه

های با نگاهی به شارهای خدالص مجموعده .کنندانتخا  

توان برتری این مدل را نسدبت بده انتخابی به سادگی می

. در صورتی که شدر  کردهای ایشین خود مشاهده مدل

از رابطده مددل حدذف شدود، مجموعده  Cتعداد اعضدای 

عضدوی خواهدد بدود؛ زیدرا  6انتخابی حاصدل، مجموعده 

ن گدروه اسدت. ها، متعلق به ایبیشترین شار کل مجموعه

عضوی با اینکه شار کل  7این در حالی است که مجموعه 

عضوی شدامل  6منارق مجموعه  برعتوهکمتری دارد اما 

 نیز هست.  9منطقه 

گیران و با توجه به نتایج حاصل از اژوهش، به تصدمیم

شود که از مفهوم عدالت مدیران شهر مشهد ایشنهاد می

های بندددیها و بودجهگیریدر تصددمیمبیشددتر فضددایی 

 بیشتر توسعه و بهبود راستایمنارق مشهد استفاده و در 

. کنندشرایط منارق محروم بیان شده در تحقیق، حرکت 

در  ترو آگاهانده تر، عادالنهترگیری جامعبه منظور تصمیم

هر مشددهد، مددورد بودجدده بهسددازی و توسددعه منددارق شدد

توانند از مدل ارائده شدده در ادژوهش مدیران شهری می

. به منظور انجام این عمل ابتدا کافی اسدت کننداستفاده 

 6بدرآورد و در جددول  ،بودجه مورد نیاز بهسازی منارق

گذاری شود. اس از آن بودجه تخصدیص داده شدده جای

گذاری شود. اس جای Rبه امر بهسازی منارق در مقدار 

ین مرحله تنها کافی است با دادن مقادیر مختلدف بده از ا

Cهای حاصل از اجرای مددل اسدتخرا  شدود. ، مجموعه

های گیران کده در شداخصهای مهم برای تصمیمشاخص
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اضدافه ایشنهادی مدل وجود نداشدتند، بده سدادگی قابل

شدن به مدل هسدتند. ایدن امدر بده مددیران شدهری در 

کمک شایانی  ترو عادالنه ترگیری آگاهانهتصمیم راستای

 کند.می

 

 منابع -7

فدرد، عمدار. داندایی؛ خداکپور، براتعلدی ؛شدکوهی، محمدداجزاء

. بررسی و تحلیل توزیع فضایی مراکدز درمدانی (1391)

چهدارمین کنفدرانس  .GISشهر مشدهد بدا اسدتفاده از 

 مشهد.  ریزی و مدیریت شهری،برنامه

حسینی سیاه  ؛صفیه ،باغدامن ؛فارمه ،رزمگیر ؛سعید ،اورامان

تحلیدل تطبیقدی توزیدع خددما   (.1393) مهناز. ،گلی

شدددهری در شدددهر اهدددواز بدددا اسدددتفاده از تحلیدددل 

انداز فصلنامه جارافیدایی چشدم . FAHPمراتبیسلسله

 .137-159(، 20)6زاگر،، 

تابعی، نادر؛ موحد، علی؛ توالیی، سیمین؛ کمدانرودی، موسدی. 

(. بررسددی نقددش عدددالت فضددایی در مدددیریت 1395)

تهدران(.  6شهری )محددوده مطالعده: محدت  منطقده 

 .23-36(، 2)6ریزی فضایی، فصلنامه برنامه

اکبر؛ بمانیدان، محمدرضدا؛ ادورجعفر، محمدرضدا. تقوایی، علی

فضدایی در چدارچو   (. میزان سدنجش عددالت1394)

گانده 22محور؛ مورداژوهشی: منارق نظریه شهر عدالت

، 38، شدماره فصلنامه مدیریت شدهریشهرداری تهران. 

423-391. 

 مهدی، علدی. ؛مهدیان بهنمیری، معصومه؛ نژاد، حسینحاتمی

. بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخدورداری از (1391)

های دلدرمددانی بددا اسددتفاده از مدد -خدددما  بهداشددتی

Topsis ،Morris  وTaxonomy :مطالعدده مددوردی ،

، مجله آمایش جارافیاییهای استان مازندران. شهرستان

5(2 ،)97-76. 

. بررسی و تحلیل (1388)اوری، علیرضا. باون ؛خاکپور، براتعلی

 .یافتگی مندارق شدهر مشدهدنابرابری در سطوح توسعه

 . 183-202(، 27)15مجله دانش و توسعه، 

. سدنجش عددالت (1390)رستمی، فرامدرز.  ؛اور، هاشمداداش

فضایی یکپارچه خدما  عمومی شهری بر اسا، توزیع 

 .جمعیت، قابلیت دسترسدی و کدارایی در شدهر یاسدو 

ای، هددای شددهری و منطقددهمجلدده مطالعددا  و اژوهش

3(10 ،)22-1. 

(. سنجش عدالت 1396. )ضار ،نیرالدیخ ابراهیم؛ ،تنیمییدال

 لیدبا مدل تحل یونقل عمومدر بستر نظام حمل ییفضا

شهر تهران(.  5و  4، 3، 2: منارق ی)مورداژوه یاشبکه

 .1-39 ،(3)9 ی،انسان یاینو در جاراف یهانگرشمجله 

های فضایی بدر اایده تحلیل نابرابری(. 1393رحمتی، خسرو. )

انددام )مطالعده های اجتماعی در شهرهای میانهشاخص

ارشد جارافیا و نامه کارشناسیاایانموردی: میاندوآ (. 

 ریزی شهری، دانشکده جارافیا، دانشگاه تبریز.برنامه

. (1392)فر، زهدرا. کداملی ؛ندازبابدایی، الی ؛روستایی، شدهریور

: عدددالت فضددایی در اددراکنش خدددما  شددهریارزیددابی 

مجله آمایش جارافیایی  .شهر تبریزکتنمطالعه موردی 

 .81-100(، 10)3، فضا

. تحلیدل توزیدع (1390)جدواد.  ذبیحدی، ؛محمددرحیم رهنما،

تسهیت  عمومی شهری در راستای عددالت فضدایی بدا 

مجلده جارافیدا و  .مدل یکپارچده دسترسدی در مشدهد

 .5-26(، 23)9، توسعه

. یعلد ،یمهدد معصدومه؛ ،یریبهنم انیمهد اله؛کرامت ،یاریز

 از یمنددبهره ییفضا عدالت سنجش و یبررس(. 1392)

 تیقابل و تیجمع عیتوز براسا، یشهر یعموم خدما 

 یکداربرد قدا یتحق هینشدر. بابلسدر شدهر در یدسترس

 .217-241 ،(28)13 ،ییایجاراف علوم

(. 1396سرور، رحیم؛ عشقی چهاربر ، علی؛ علدوی، سدعیده. )

مندی از خدما  تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره

گانده شدهر 16هدای عمومی شهر، مطالعه موردی: حوزه

شناسدی شدهری، هدای بدومدو فصلنامه اژوهشاردبیل. 

8(2 ،)36-23. 

 .جارافیداهای ندو در فلسدفه اندیشه. (1382)شکویی، حسین. 

 .های جارافیداییهای محیطی و مکتبجلد دوم: فلسفه

  .انتشارا  گیتاشناسی :تهران

(. 1391ضرابی، اصدار؛ وارثدی، حمیدرضدا؛ قنبدری، محمدد. )

. نشددریه تحلیددل کدداربری اراضددی شددهر جدیددد بینددالود

 .49-66(، 1)2ریزی فضایی )جارافیا(، برنامه

(. تحلیدل 1397الحسینی، احمد. )زاده، فرشاد؛ خادمرهماسبی

فضایی عددالت اجتمداعی در مندارق شدهری )مطالعده 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
98

.7
.2

6.
3.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            14 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1398.7.26.3.1
https://iueam.ir/article-1-1190-fa.html


 43 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد خیرضا ش ،یمرتضو یمرتض /... یبودجه منارق شهر صیتخصسازی بهینه

 

فصددلنامه جارافیددا و مددوردی منددارق شددهر اصددفهان(. 

 .17-28(، 26)7مطالعا  محیطی، 

(. 1396. )ی، حسددینهشددیمختارمصددطفی؛  ؛حاجددتیقددادر

 ییفضدا یاسدیس یدهو سدامان رانیدر ا ییعدالت فضا

 .31-38 ،(1)1 ،فضا یاسیس شیآماشهر تهران. 

 توسدعه سنجش متدولوژی بر نقدی. (1380). خلیل کتنتری،

تحقیقددا  جارافیددایی،  فصددلنامهUNDP. انسددانی 

 .156-163((، 61)ایاای 2)16

. توزیددع فضددایی (1393)خزایددی، کدداظم.  ؛مرصوصددی، نفیسدده

خدما  شهری و نقش آن در توسعه اایدار شهر مطالعه 

ریزی مجلده ادژوهش و برنامدهموردی مادرشهر تهدران. 

 .21-40(، 18)5شهری، 

نیدا، امیدر؛ تدازش، یوسدف. الممالکی، رضدا؛ بسدطامیمستوفی

(. بررسی و تحلیل توسدعه تسدهیت  شدهری از 1392)

دیدگاه عدالت فضایی )مطالعده مدوردی شدهر یاسدو (. 

 .7-16(، 6)2فصلنامه جارافیا و مطالعا  محیطی، 

. یی، مسدعودلویحاج یمهدوی، آزیتا؛ رجبی، مصطفی؛ رآبادیم

 یشددهر ینددواح نیبدد یهدداینابرابر لیدد(. تحل1396)

بدا  یو کالبدد یاقتصداد ،یاجتماع یهااسا، شاخصبر

: ی)نمونه مدورد ییو آمار فضا یکم یهااستفاده از مدل

 ،(32)9ی، شدهر تیریمطالعا  مددنشریه شهر مهاباد(. 

85-69. 

فر، حسین؛ عشدقی چهداربر ، علدی؛ بهدروزی، مسدتجا ؛ نظم

هدای فضدایی ندابرابری(. سنجش 1395علوی، سعیده. )

منددارق شددهری از منظددر عدددالت اجتمدداعی )مطالعدده 

فصدلنامه تحقیقدا  گانه شهر تبریز(. موردی: منارق ده

 .1-18(، 1)31جارافیایی، 

. بررسدی و تحلیدل (1391) محمدد. قنبری، رضا؛حمید، وارثی

احسا، تعلدق خدارر و خددما  شدهری در شدهرهای 

مجلده . د بینالود(جدید ایران )مطالعه موردی: شهر جدی

 .139-161(، 2)1جارافیا و توسعه شهری، 

. (1396) ، ابددراهیم.مجندددهیروزیف ی، محمدحسددین؛زدانددی

از منظددر  یعمددوم یهددایکاربر ییفضددا عیددتوز یبررسدد

 هینشدر. لیدشدهر اردب ؛یمطالعده مدورد ییعدالت فضدا

 .263-283 ،(61)21 ی،زیرو برنامه ایجاراف

(. 1396یافوری، حسین؛ قاسدمی، سدجاد؛ قاسدمی، ندرگس. )

بررسی عدالت فضایی در توزیع خددما ، بدا تأکیدد بدر 

 19مدیریت شدهری مطالعده مدوردی: محدت  منطقده 

 .114-128(، 9)32فصلنامه تحقیقا  جارافیایی، تهران. 
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