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 03/35/39پذیرش:  03/03/30دریافت: 
توسعه فیزیکی شگهرهای کشگور در    ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و از مهمچکیده: 

سگاز   باشگد کگه زمینگه    دست نبودن نظام توزیع مراکز خدماتی شهری می های گذشته، یک دهه

ش میزان دستیابی افگراد سگاکن در   شود. پژوهش حاضر، به منظور سنج نابرابری اجتماعی می

مناطق شهری زاهدان به امکانات و خدمات مورد نیاز، تدوین شده اسگت. ابتگدا بگا اسگت اده از     

و اطالعات طرح جامع شهری شهر زاهگدان، سگرانه وضگع موجگود هگر یگک از افگراد از         ها داده

مدل ویلیامسون  از گیری های خدماتی وضع موجود شهر، استخراج شد و سپس با بهره کاربری

گانگه شگهر    های مورد نظگر در سگ م منگاطق پگن      ، وسعت و پراکندگی کاربریو مدل آنتروپی

به وسیله تکنیک تاپسیس، به ارزیابی هر یک از نواحی، از نظگر   درنهایتو بررسی شد  ،زاهدان

از بندی آنها پرداخته شده اسگت. نتگای  حا گ      میزان برخورداری از امکانات و خدمات و رتبه

و کمبود خدمات در ایگن   4دهنده توزیع نامتعادل در من قه  مدل ویلیامسون و آنتروپی، نشان

توزیگع   5باشگد و در من قگه    افزایش در این من قه مگی  به  من قه با توجه به جمعیت زیاد و رو

 از نتای  حا   از میزان برخورداری نواحی شهر زاهدان بررسی .شود متعادل خدمات دیده می

 بگین منگاطق   در کگه  اسگت  آن از شهری با توجه به مدل تاپسگیس، حگاکی   خدمات و ناتامکا

دارد؛  شگهری، ت گاوت زیگادی وجگود     خگدمات  و امکانگات  بگه  دسگتیابی  شهری، از نظر میگزان 

( و کمترین میزان تاپسیس بگرای  494/0) 5میزان تاپسیس برای من قه  که بیشترین طوری به

 باشد. ( می874/0و  054/0) 4و  2مناطق 

خدمات شهری، توزیگع فاگایی، مگدل ویلیامسگون، مگدل آنتروپگی، تکنیگک        واژگان کلیدی: 

TOPSIS، شهر زاهدان 

 JEL:   N95, C63, C10, R12, G20 بندی طبقه
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 مقدمه -0

ای  چیگده های اجتماعی و فیزیکگی پی  شهرها، پدیده

هگای داممگی قگرار دارنگد و      هستند که تحت فشار توسعه

پیونگدد   تغییرات کمی و کی ی زیادی در آنها به وقوع مگی 

(Zavadskas et al., 2007)    ،با توجه بگه آن کگه شگهر .

ها با یکگدیار و محی گی بگرای رهگور      مظهر تعام  انسان

انسان اجتماعی است باید فاایی متعادل را برای رشگد و  

کگه وجگود    م ایگن تعالی انسان و جامعه فراهم کند. به رغگ 

نابرابری در استاندارد زیست در بین ساکنین یگک شگهر،   

یک از شهرهای جهان نیست؛ امگا   پدیده جدیدی در هیچ

یافته، به دلی  چشمایر بگودن   در کشورهای کمتر توسعه

هگای   اقتصادی و پیدایش سکونتااه -های اجتماعی ت اوت

زیر استاندارد، ت اوت فاایی شگهرها تشگدید شگده اسگت     

 (. امروزه کشورهای در حگال توسگعه،  8474عبدی دانشپور، )

به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی، رهایی از وابسگتای  

های موجگود، پگیش از هگر زمگان دیاگر       تعادل و رفع عدم

 ریزی و شناسایی امکانگات و منگابع کشورشگان    نیازمند برنامه

 ریزی رشد و توسعه کشور، شناخت هستند. یقیناً در برنامه

تگرین عوامگ     وقعیت و جایااه مناطق مختلگ،، از مهگم  م

باشگد. دسترسگی بگه امکانگات و      برای نی  به پیشرفت می

هگایی هسگتند کگه     بندی  حیم و ا گولی، مقولگه   من قه

مدیران شهری برای دستیابی به اهدافی همچون آسایش 

دهنگد.   و زیبایی شهر، آن را سرلوحه مقا د خود قرار می

اختالفات مکانی، فاایی، اجتماعی، بندی مناطق،  با س م

 بندی، نیازمنگد  شود؛ لذا س م فرهنای و اقتصادی، آشکار می

(. 8441بررسی و م العات است )من ردیگان سروسگتانی،   

امروزه، اغلب مردم، ایگن احسگاع عمگومی را دارنگد کگه      

 مناطق شهری برای زندگی و فعالیت، نام لوب و نامناسگب 

رشد شتابان شهرنشگینی   هستند؛ زیرا افزایش جمعیت و

های گذشته، آثار سویی را به دنبال داشگته اسگت    در دهه

توان به توزیع کالبدی ناموزن شگهرها،   که از آن جمله می

ای، فقر، افت استانداردهای زندگی و  ایجاد محالت حاشیه

از کمبود مراکز خدماتی و در نهایت، نابرابری در برخگورداری  

(. زمین در 8444و رضاعلی،  امکانات، اشاره کرد ) الحی

شهرها با توجه به تغییرات مختل، اقتصادی و اجتماعی و 

 رشد فزاینده کالبدی شهرها در تمام دنیا، خصو گاً کشگورهای  

جهان سوم، به  ورت یک مسأله بسیار مهم، م رح است 

رو، توزیگع متناسگب و چیگدمان     (؛ از این8479)موالزاده، 

ده تعیگین مکگان ایگن    متعادل خدمات شهری، دربرگیرنگ 

هگای   ها به  ورتی است که همه گگروه  خدمات یا کاربری

اجتماعی معین با خصو یات فاایی متنوع تا حد امکگان  

مند گردنگد. میگزان چاگونای توزیگع خگدمات       از آن بهره

 جایی فاگایی جمعیگت   هتواند نقش مؤثری در جاب شهری می

ی از کگه یکگ   و تغییرات اجتماعی داشته باشد و از آنجگایی 

معیارهای توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی، توجگه  

به توزیع متوازن خدمات و امکانات شهری است؛ بنابراین 

ای باشد کگه عگدالت اجتمگاعی     گونه توزیع خدمات باید به

های تجربی، روشن  (. بررسی8444برقرار شود )آقابابایی، 

کنند که وجه ممیگزه و مشخصگه شهرنشگینی جهگان      می

هگا   عدالتی است. ایگن نگابرابری   علی، ناموزنی و بیسومی ف

 شوند که عبارتند از: در سه س م، متجلی می

هگای امگرار و معگار در     هگا در فر گت   نابرابری -8

 های شهری و روستایی بخش

نابرابری از یک شهر نسبت بگه شگهر دیاگر، بگه      -2

  دلی  تمرکز منابع محدود در پایتخت

هگا و   ری میان تگوده شه نابرابری اقتصادی درون -4

 یک گروه کوچک نخبه توانار.

هگای   ها، به جگز آسگیب   ی ها و نابرابر تعادل این عدم

ذاتی، ممکن است در کارایی و انتظارات اقتصاد ملی نیگز  

 (. از پیامدهای نگام لوب 8444، 8خل  ایجاد کنند )اسمیت

 هگای  توان به بال است اده ماندن ررفیت ای می نابرابری من قه

محدودتر اشاره کرد. همچنین اسگت اده بیشگتر از    مناطق

تگر امکانگات    توان از یک من قه، موجب اسگتهال  سگریع  
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شود. آلودگی هگوا و زمگین نیگز از عگوارر تمرکگز در       می

های غیرطبیعی  بعای از مناطق است. همچنین مهاجرت

تگوان از   از مناطق غیربرخوردار به مناطق برخوردار را مگی 

ای دانسگگت )من ردیگگان  من قگگه عگگوارر رشگگد نگگامتوازن

ریزی شگهری بگه طگور اعگم و      (. برنامه8441سروستانی، 

ریزی توسعه پایدار شهرها بگه طگور خگاد، در پگی      برنامه

نظم بخشیدن به فاگای شگهری از لحگاس دسترسگی بگه      

هگای   امکانات و خدمات شهری و توزیع مناسگب کگاربری  

ی ریزی شگهر  مختل، شهری است. به عبارت دیار، برنامه

در پی فراهم سگاختن بهتگرین شگرایی زیسگت و روابگی      

های مختلگ، بگرای سگاکنان شگهری      مناسب بین کاربری

 (.8445نیا و موسوی،  باشد )حکمت می

ای، بگه   های نسبی محلی و من قه ها و مزیت قابلیت

دلی  تأثیرپذیری از عوام  متعدد اقتصگادی، اجتمگاعی و   

، سبب توزیع محی ی، همواره مت اوت هستند و این مهم

شود.  نابرابر خدمات شهری، از یک ناحیه به ناحیه دیار می

هگگای محلگگی و  هگگا و تگوان  بگه ایگگن ترتیگب، شگگناخت مزیگت   

 های توسعه محسگوب  ریزی ای، از ا ول بنیادین برنامه من قه

شوند و راهکارهای علمی توسعه نیگز بگا تبیگین وضگع      می

ره شگ ا  و  یابند. از آنجا که فاگا، همگوا   موجود، معنا می

باشد، نارر عقالنی به فاگا، سگاده و    خالی از عارضه نمی

پیش پا افتاده نخواهد بود. این پیچیدگی روابی در مکگان  

هگای مت گاوتی را    های مختل،، اثرات و کگنش  و در محیی

(. امگروزه  8490آورد )محمگدی و ایگزدی،    به وجگود مگی  

مشکالت ناشگی از توزیگع نامناسگب خگدمات شگهری؛ از      

جگایی جمعیگت    محی ی، جابه تراکم، آلودگی زیستقبی  

باعث شده است که توزیع خگدمات شگهری، یکگی از     ،و...

یافته و  روی اغلب کشورهای توسعه ترین مسام  پیش مهم

(. توزیگع  8449در حال توسعه باشد )کامران و همکاران، 

بهینه امکانات و خدمات مورد نیگاز شگهروندان در سگ م    

لیه شهروندان، دسترسی مناسبی بگه  ای که ک گونه شهر به

آن داشته باشند؛ به دلی  تأمین مناسب نیاز شهروندان و 

مورد آنان، سگبب   جایی بی نیز جلوگیری از تحر  و جابه

 شود که این امگر،  جویی در وقت و هزینه شهروندان می  رفه

 (.8442لزوم پایداری شهری را فراهم خواهگد کگرد )ملکگی،    

کالبگدی از   -ی در موقعیت فااییاستقرار هر عنصر شهر

های( خا گی   شهر، تابع ا ول، قواعد و سازوکار )مکانیسم

است که در  ورت رعایت شگدن، بگه موفقیگت و کگارایی     

عملکردی آن عنصگر در همگان مکگان مشگخو، خواهگد      

انجامید و در غیر ایگن  گورت، احتمگال بگروز مشگکالت      

 (.8444فراوان، بسیار زیاد است )آقابابایی، 

ایگگران، رونگگد تمرکزگرایگگی شگگهری کگگه پگگس از  در

آغگگاز شگگد، بگگا وقگگوع جنگگ   40ا گگالحات ارضگگی دهگگه 

تحمیلی، افزایش یافت و باعث رشد شگتابان شهرنشگینی   

هگای   گردید که موجب شد کمبود امکانگات و زیرسگاخت  

شهری، با افگزایش جمعیگت شگهری، دو چنگدان شگود و      

، های مختل، شگهری، متناسگب بگا کی یگت زنگدگی      گروه

های مت گاوتی بگه ایگن امکانگات داشگته باشگند        دسترسی

(. توسگگعه فاگگاهای  8447نگگژاد و همکگگاران،   )حگگاتمی

خدماتی، هماهنگ  بگا رشگد شگتابان جمعیگت و توسگعه       

فیزیکی شهرها نبود و در نهایت، رشد جمعیت، از س وح 

فااهای خدماتی، پیشی گرفگت کگه ایگن امگر منجگر بگه       

شگهرهای   برخگی  گسیختای سگاختار فاگایی و کالبگدی   

(. تاکنون بیشگترین  8444کشور شد ) الحی و رضاعلی، 

دغدغه مسئولین شهری، تأمین خدمات شگهری در شگهر   

 توجه شده است. ،کمتر به توزیع مناسب آن ه وبود

 

 پیشینه پژوهش -2

بنگدی خگدمات و    بنگدی و سگ م   در زمینه اولویگت 

 ادهها در محالت و اسگت   ریزی امکانات زندگی و نیز برنامه

های متعددی انجام شده که  ، پژوهش8از تکنیک تاپسیس

 است. توضیم داده شدهدر ادامه 
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( در 2009و همکگگگارانش ) 8گیگگگوتیرز رودریاگگگز 

کنند که ارتباط معناداری میان کی یت  ای، بیان می مقاله

خگگدمات و رضگگایت شگگهروندان وجگگود دارد و بگگا افگگزایش 

امگا میگان    یابگد،  کی یت، میزان رضایتمندی، افزایش مگی 

رضایتمندی و اعتبار حکومت محلگی، ارتبگاط معنگاداری    

 وجود ندارد.  

گیری چندمعیاری  ( از تکنیک تصمیم2080) 2سان

ریزی محلی و مراکز توزیگع خگدمات    تاپسیس برای برنامه

شهری، است اده کرده است. در این مقاله، بهتگرین نقگاط   

بگگرای ایجگگاد مراکگگز توزیگگع خگگدمات کگگه سگگازگارتر بگگا   

نقگ    و هگای حمگ    زیسگت و هماهنگ  بگا سیسگتم     حییم

 است. هستند، پیشنهاد شده

گیگگری رضگگایت  انگگدازه»( در مقالگگه 2082) 4دنیگگز

، بگه  «شهروندان از خدمات ارامه شگده توسگی شگهرداری   

گیری میزان رضایت شهروندان از خدمات  بررسی و اندازه

ارامه شده توسی شهرداری قیرشهر پرداخته است. نتگای   

شگهر، انتظگارات     دهند که شهرداری این نشان می تحقیق

شهروندان را برآورده نکرده است و میزان رضایتمندی بگا  

توجه بگه متغیرهگای مختلگ،؛ از جملگه: سگ م درآمگد،       

وضعیت تأه ، جنس و س م تحصیالت، مت اوت اسگت و  

میان سن و خدمات ارامه شگده، راب گه معنگاداری وجگود     

 ندارد.

( در پژوهشی با عنگوان  8449نسترن و همکارانش )

بندی توسعه  کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلی  و اولویت»

پایگگدار منگگاطق شگگهری )م العگگه مگگوردی: منگگاطق شگگهر 

، به این نتیجه رسگیدند کگه در میگان منگاطق     «ا  هان(

شهری ا  هان، شش من قه محگروم بگا ضگریب اولویگت     

تگرین سگ م برخگورداری، قگرار      در پگایین  44/0تا  22/0

 اند. اند و اولویت توسعه را به خود اختصاد داده فتهگر

                                                           
1- Gutierrez Rodríguez 

2- Sun 

3- Deniz  

ای تحگت   ( در مقالگه 8490عگامری )  رامشت و عرب

بندی نواحی شگهری بگه منظگور تأسگیس      اولویت»عنوان 

نشگانی بگا اسگت اده از رور تخصگیو      های آتگش  ایستااه

به ایگن نتیجگه رسگیدند    « خ ی و تاپسیس در شهر ماکو

 47/0بگا   4 قه، ناحیه که در رور تاپسیس، بین پن  من

در رتبه آخگر قگرار    42/0با  4امتیاز در رتبه اول و ناحیه 

و  45/0، 41/0به ترتیب با  2و  5، 8گرفته است و نواحی 

 اند.  های بعدی قرار گرفته امتیاز در رتبه 44/0

ای تحگگت  ( در مقالگگه8490تقگگوایی و کیگگومرثی ) 

ی از منگد  بندی محالت براساع میزان بهره س م»عنوان 

گیگگری از تکنیگگک  امکانگگات و خگگدمات شگگهری بگگا بهگگره 

به این نتیجه رسیدند که « تاپسیس در محالت شهر آباده

در بین محالت شهری، از نظر میزان دستیابی به امکانات 

 و خدمات شهری، ت اوت چشمایری وجود دارد.

ای تحت عنوان  ( در مقاله8492معروفی و کریمی )

منگدی از   ساع میزان بهگره بندی نواحی شهری برا س م»

 خدمات شهری با است اده از تکنیک تاپسیس )نمونگه مگوردی:  

نتای  حا   از میزان دستیابی بگه  « نواحی شهر سنندج(

بنگدی محگالت شگهر، در پگن       خدمات را به  ورت س م

دسته ارامه کردند و بررسی نتای  حاکی از آن هستند کگه  

بی به امکانات در بین محالت شهری، از نظر میزان دستیا

کگه   و خدمات شهری، ت اوت زیادی وجود دارد؛ به طوری

و  18/0، 84بیشگگترین میگگزان تاپسگگیس بگگرای ناحیگگه    

 باشد. می 0084/0، 80کمترین میزان برای ناحیه 

ای تحگت عنگوان    ( در مقالگه 8492درویش و کلته )

 بندی محالت شهری براساع برخورداری از خگدمات  س م»

، به بررسی محگالت  «شهر نوشهر( شهری )نمونه موردی:

دسگت آمگده، بیگانار     در شهر نوشهر پرداختند. نتگای  بگه  

توزیع نابرابر خدمات و امکانات در محالت شهری هستند 

 باشند. که معلول عوام  اداری، سیاسی و مدیریتی می

ای تحت عنگوان   ( در مقاله8492تقوایی و ذاکری ) 

ماناگگاهی بگگا تحلیگگ  پگگراکنش خگگدمات بیمارسگگتانی و در »
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، به این نتیجه رسیدند «و مدل تاپسیس GISاز  است اده

 که تعداد خدمات بیمارستانی و درمانااهی در شهر ا گ هان، 

به اندازه کافی است، اما توزیع فاایی مناسبی ندارنگد؛ در  

   گیرد. ها به خوبی  ورت نمی به این مکان  نتیجه، دسترسی

ای بگا عنگوان    ( در مقالگه 8492امانپور و همکگاران ) 

هگای اسگتان    یگافتای شهرسگتان   ارزیابی میگزان توسگعه  »

هگای خگدمات    کرمانشاه از لحاس برخگورداری از شگاخو  

، به بررسی هشت شاخو در این شهر پرداختند «شهری

و به این نتیجه رسگیدند کگه اخگتال  چشگمایری بگین      

شهرسگگتان کرمانشگگاه بگگه عنگگوان مرکگگز اسگگتان بگگا دیاگگر 

های  از لحاس برخورداری از شاخوهای استان،  شهرستان

 خدمات شهری وجود دارد.

 

 مبانی نظری -0

ترین پیامدهای رشد شگتابان شهرنشگینی و    از مهم

هگای اخیگر، از    توسعه کالبگدی شگهرهای کشگور در دهگه    

باشد کگه   پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر می هم

 ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخگورداری از  زمینه

ایگگن خگگدمات شگگده اسگگت. خگگدمات عمگگومی شگگهری،   

ساختاردهنده شک  و ماهیت کالبدی، اجتماعی و فاایی 

عگدالتی در نحگوه توزیگع آنهگا، تگأثیر       شهر هستند؛ لذا بی

گزینگی   ناپذیری بر ساختار، ماهیت شگهر و جگدایی   جبران

طبقاتی محالت و نگابرابری در کی یگت زنگدگی در شگهر     

رو  بگه  با معاگالت جگدی، رو  گذاشته و مدیریت شهری را 

(. تمرکگگز مراکگگز 8492کنگگد )کالنتگگری و همکگگاران،  مگگی

رسانی در یک مکان خاد، ضگمن ایجگاد منگاطق     خدمات

دوق بگگی و بگگاال و پگگایین در شگگهرها، هجگگوم جمعیگگت   

کگه از   طوری کننده به این مناطق را در پی دارد؛ به مصر 

هگای   محی گی، ترافیکگی، آلگودگی    سو، فشگار زیسگت   یک

تی، هگوا و غیگره و از سگوی دیاگر، بگه سگبب جگذب         و

های مکم  و موازی، تشدید ق بی شگدن فاگایی    کاربری

ای کگه شگهرها بگا     گونگه  در شهرها را بگه دنبگال دارد؛ بگه   

های متراکم، نام لوب و ناسازگار با توسعه پایگدار،   محیی

مواجه خواهنگد شگد. متأسگ انه اکنگون، توزیگع خگدمات       

های کاربری اراضگی و معیگار    رحشهری، بیشتر در قالب ط

انگد و بگه قابلیگت دسترسگی      سرانه کاربری، م العه شگده 

ساکنین از خدمات شهری، کمتر اهمیت داده شده است؛ 

ترین عنا ر ارتقادهنگده کی یگت    که یکی از عمده درحالی

هگای دسترسگی م لگوب     محیی شهری، توسگعه شگاخو  

یی باشد که عاملی ضروری برای توفیگق پایگداری محگ    می

 (.8444شود )خاکپور،  شهری، تلقی می

 توسعه پایدار شهری

 توان توسعه شهری، به عنوان یک م هوم فاایی را می

تغییرات در کاربری زمین و س وح تراکم، به منظور رفگع  

ونق ، اوقات  نیازهای ساکنان شهر در زمینه مسکن، حم 

ای، زمگانی   فراغت، غذا و غیره تعری، کرد. چنین توسگعه 

محی گی،   ار خواهد بود که در طول زمان، از نظر زیستپاید

قاب  سکونت، از نظر اقتصادی، بگادوام و از نظگر اجتمگاعی،    

شگگهری همبسگگته داشگگته باشگگیم )کگگامران و همکگگاران،  

(. در نظریه توسعه پایدار شهری، بر فرایندی تأکید 8449

شود کگه طگی آن، گگردر انگرری در شگهر، حگداک ر        می

اشد و اثرات زیانبار محی ی، به حگداق   کارایی را داشته ب

. یکگگی از (Haughton, 1997)ممکگگن کگگاهش یابنگگد  

ملزومگگات دسگگتیابی بگگه توسگگعه پایگگدار شگگهری، خلگگق   

انگگدازهای زیبگگا و مگگوزون اسگگت. وجگگود آلگگودگی   چشگگم

اقتصادی در میان  -انداز، حاکی از نابرابری اجتماعی چشم

 نشگین  ساکنان یک شهر است. گسگترر منگاطق حاشگیه   

هگگای فاگگایی، محصگگول فراینگگدهای   شگگهرها و آلگگودگی

داری است. تمرکز فقر در  های سرمایه ساز در نظام نابرابری

انگداز، منجگر    حاشیه شهرها، نگه تنهگا بگه آلگودگی چشگم     

شود، بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیگز فگراهم    می

هگای   کند. افزایش جگرم و جنایگت و سگایر ناهنجگاری     می

 سگازد  ر، توسعه پایدار شهری را نامقدور مگی اجتماعی در شه

که در نهایت باعث نگاامنی، هگراع، افسگردگی و نارانگی     
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افتخگاری مقگدم،    و گردد )م یدی شمیرانی شهروندان می

(. فرایند رسیدن به توسعه پایگدار شگهری، ا گول    8444

بگه  هگا،   ریگزی  خا ی ندارد، مهم این است کگه در برنامگه  

 و سالمت اجتمگاعی شگهرها،  های اقتصادی، محی ی  شاخو

 های توجه شود و این کار فقی با تل یق موارد متعدد در مقیاع

 (.Marcotullio, 2001)آید  مختل،، به دست می

سازمان ملگ ، مسگام  محگوری و شگرایی ضگروری      

 کند: دستیابی به توسعه پایدار را به  ورت زیر معرفی می

انگرری   -4امنیت غگذایی   -2جمعیت و توسعه  -8

 معاالت شهری. -5 نعت  -4

در همین راستا، به منظور پیایری ا ولی و مؤثرتر 

های توسعه پایدار شهری، بگر رعایگت مگوارد زیگر      سیاست

 تأکید شده است:

الگگ،( نظگگامی سیاسگگی کگگه مشگگارکت شگگهرندان را 

هگایی را   حگ   کند. ب( نظامی اقتصادی کگه راه  تنظیم می

و نگاموزون   برای رفع مشکالت و موانع توسعه ناهماهنگ  

کند. ج( نظامی تولیدی کگه تعهگد ح گب مبگانی      ارامه می

شناسی بگرای توسگعه را محتگرم بشگمارد. د( نظگامی       بوم

های حامی حیگات باشگد.    فناورانه که پشتیبان سیستم

المللی که الاوهایی پایدار را برای تجارت و  بین ه( نظامی

 (.8490ریزی کند )معصومی،  امور مالی، طرح

 ماعی در شهرعدالت اجت

در راستای دسگتیابی تمگامی سگاکنان شگهرها بگه      

نیازهایشان به  ورت یکسان، مبحث عدالت اجتماعی در 

 تگوجهی بگه آن، تبعگات    آید که بی فاای شهری به وجود می

نشینی و تراکم بگیش از حگد    بسیار ناگواری مانند: حاشیه

جانبگه شگهرها، خگالی از سگکنه      یک من قه، توسعه یگک 

بگازی زمگین و    های شهری، بورع ز محدودهشدن برخی ا

هگا مسگئله و مشگک  دیاگر را در پگی خواهگد داشگت.         ده

بنابراین، شناسگایی آثگار مقولگه عگدالت اجتمگاعی، جگز        

شود و شگهر، زمگانی    اساسی م العات شهری محسوب می

شود که عدالت اجتماعی، همه زوایای آن  شهر انسانی می

ه بگگه عگگدالت  ( و توجگگ8445روی،  را بپوشگگاند )خگگور 

ای در شهرها حامز اهمیت است کگه در   اجتماعی تا اندازه

کننده شهرهای سالم، بسگتر   های تعیین هر یک از شاخو

(. 8440کند )شگیخی،   م العات و نقش کلیدی را ای ا می

توزیگگع متناسگگب و چیگگدمان متعگگادل خگگدمات شگگهری،  

هگا اسگت،    دربرگیرنده تعیین مکان این خدمات یا کاربری

هگگای اجتمگگاعی معگگین بگگا  تی کگگه همگگه گگگروهبگگه  گگور

منگد   خصو یات فاایی متنوع، تا حد امکگان از آن بهگره  

تواننگد   . میزان و چاونای توزیع خدمات شهری مگی شوند

جگایی فاگایی جمعیگت و تغییگرات      نقش مؤثری در جابه

اجتماعی داشته باشند. در این راب ه، تخصگیو منگابع از   

لت اجتمگگاعی، سگگوی مگگدیریت شگگهری و تأکیگگد بگگر عگگدا

رضایت جمعیت شهری را به دنبال خواهگد داشگت؛ زیگرا    

تخصیو منابع همراه با عدالت اجتماعی، مگردم شگهر را   

در سهولت دسترسی به خگدمات شگهری و نیگز افگزایش     

(. ایگن توزیگع   8498دهگد )زیگاری،    کارایی آنها یاری مگی 

مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصگادی، فرهناگی و   

تگرین   ر میان منگاطق و نگواحی، یکگی از مهگم    بهداشتی د

ها و شگکا  توسگعه و توزیگع     عوام  جلوگیری از نابرابری

فاایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است. بنگابراین  

عدالت در شهر باید به دنبال تخصیو مناسب و متناسب 

های بالقوه و بال عگ    با امکانات و خدمات، است اده از توان

دن شکا  بین فقیر و غنگی در شگهر و   در شهر، از بین بر

های فقر باشد. در نتیجه،  جلوگیری از به وجود آمدن زاغه

ریزی شهری مبتنی بر عدالت اجتمگاعی در   هرگونه برنامه

شهر باید بتواند هگم در توزیگع نیازهگا، منگافع عمگومی و      

تگرین   استحقاق و هم در تخصیو آنها مؤثر باشد. از مهگم 

شهری، است اده از فاگاها و توزیگع   ریزی  عوام  در برنامه

تر، عدالت فاایی است. در ایگن   مناسب و به عبارتی کام 

ها و خدمات شهری، از جمله عوام  مؤثر و  راستا، کاربری

م یدند که با پاسخاویی نیاز جمعیتگی، افگزایش من عگت    

تواننگد   عمومی و توجه به استحقاق و شایستای افراد مگی 
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بعگگاد عگگدالت فاگگایی، عگگدالت تگگر، ا بگگا برقگگراری عادالنگگه

اجتماعی و عگدالت اقتصگادی را برقگرار نماینگد. بنگابراین      

های آن،  ترین ریشه برهم خوردن توازن جمعیتی که مهم

های درون و برون شگهری، تگراکم بگیش از حگد      مهاجرت

تواننگد فاگاهای    ها در مناطق خاد هستند، مگی  کاربری

اقتصگادی و  شهری را فااهای متناقض با عدالت از ابعگاد  

تگوان   طور کلی مگی  (. به8479، 8اجتماعی نمایند )هاروی

تگرین   گ ت توزیع فاایی متعادل خدمات شهری، از مهگم 

رود.  شگمار مگی   های عگدالت اجتمگاعی در شگهر، بگه     نشانه

عگگدالت اجتمگگاعی در شگگهر؛ یعنگگی تگگداوم ح گگب منگگافع 

های اجتماعی مت اوت براساع گسترر بهینه منابع  گروه

 .(Gray, 2002)ها  مدها و هزینهشهری، درآ

 

 روش پژوهش -9

هگای   در پژوهش حاضر سگعی شگده اسگت از رور   

مختل،، است اده شود تا بتوان موضگوع را هگر چگه بهتگر     

بررسی کگرد و زوایگای مختلگ، آن، مگورد کنکگار قگرار       

گیرد؛ تا در نهایت، نتای  دلخواه به دست آید و موضوع را 

ن م العه، از نوع کاربردی برای دیاران قاب  در  کند. ای

تحلیلی است. با توجه بگه ایگن کگه     -و رور آن، تو ی ی

هگای   آوری اطالعگات، از رور  در این پژوهش برای جمگع 

تگوان آن را جگزو    ای نیز است اده شده است، مگی  کتابخانه

در این پژوهش، ابتدا  .تحقیقات اسنادی نیز محسوب کرد

میگدانی، اطالعگات    ای و با است اده از م العگات کتابخانگه  

آوری شد و سپس بگرای تجزیگه و تحلیگ      موردنظر، جمع

هگگای کمگگی؛ ماننگگد ضگگریب     ایگگن اطالعگگات، از مگگدل  

و مگگدل تاپسگگیس و   4، ضگگریب آنتروپگگی 2ویلیامسگگون

بگگگرای نقشگگگه و  Excelو  Arc GISافزارهگگگای  نگگگرم

نمودارهای توزیع فاایی خدمات شهری در شهر زاهدان، 

 است اده شده است.

 ای مورد بررسی در پژوهشه شاخص

های وضع موجود هگر یگک    در این پژوهش، کاربری

از مناطق شهری، از نقشه کاربری اراضی شهر زاهگدان در  

طرح ت اگیلی، اسگتخراج گردیگد و بگه منظگور سگنجش       

میزان برخورداری افراد ساکن در محالت شگهری، سگرانه   

هگای مگورد    ها به دسگت آمگد. کگاربری    هر یک از کاربری

در پژوهش حاضگر براسگاع ضگوابی و معیارهگای      بررسی

 اند. ، بیان شده8موجود در جدول 

 

 ریزی های فعالیتی آنها برمبنای ضوابط سازمان مدیریت و برنامه انواع کاربری اراضی و زیرگروه -0جدول 
 های فعالیتی زیرگروه نوع کاربری

 تجاری
 ها و ...( فروشی، دفاتر خصو ی، بانک همراکز تجاری شهر )بازار، خدمات، پاسارهای تجاری، عمد

 ه تای( -ای(، بازارهای غیرداممی )بازار روز فروشی، خدمات محله ای )خرده مراکز تجاری محله

 ها و مراکز آموزشی بعد از دبیرستان ها، دانشکده ای، هنرستان کودکستان و مهدکود ، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، مراکز آموزر حرفه آموزشی

 اماکن تاریخی و فرهنای )موزه، کتابخانه، سالن اجتماعات، سینما و تئاتر( رهنایف

 های مذهبی ها و مراکز اقلیت زاده ها، امام مساجد، تکایا، حسینیه مذهبی

 حمام عمومی، آبریزگاه، رختشوخانه، توالت عمومی بهداشتی

 بیمارستان، درمانااه، خانه بهداشت و مراکز پزشکی درمانی

 استادیوم، سالن سرپوشیده، زمین فوتبال، استخر، تأسیسات ورزشی عمومی زشیور

 ها، فااهای ت ریحی، فاای سبز عمومی، فاای سبز ح ارتی پار  فاای سبز

 (0033منبع: )تقوایی و کیومرثی،  

 

 1- Harvey 2- Williamson Coefficient 

3- Entropy 
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 قلمرو پژوهش

وبلوچسگتان در   شهر زاهدان، مرکز استان سیسگتان 

و کشورهای افغانستان و  شرق ایران و نزدیک مرکز ایران

پاکستان قرار دارد. این شگهر، مرکگز شهرسگتان زاهگدان     

هکتگار و از لحگاس موقعیگت     4824است. وسعت زاهگدان  

دقیقگه و   58درجگه و   10جغرافیایی در طول جغرافیایی 

 40درجگگه و  29ثانیگگه شگگرقی و عگگرر جغرافیگگایی   25

بگر  ای کگه شگهر    ثانیه شمالی قرار دارد. پهنه 45دقیقه و 

روی آن قرار دارد، دارای خصو یات توپگوگرافی یکسگان   

باشد. جمعیت شهر در اولگین سرشگماری عمگومی و     نمی

خگانوار   4415ن گر و   87495( برابر 8445رسمی کشور )

، 8490بگگود؛ در حگگالی کگگه جمعیگگت ایگگن شگگهر در سگگال

خگگانوار،  881855ن گگر و تعگگداد خگگانوار آن بگگه  575881

، 8490ور شگهر و خانگه،   افزایش یافگت )مهندسگین مشگا   

دارای سه من قه  8490(. این شهر تا قب  از سال 8445

شهری بود و براسگاع تقسگیمات فاگایی جدیگد، تعگداد      

مناطق شهر زاهدان از سه من قه به پن  من قه، افزایش 

 .  باشد یافته و هر من قه دارای یازده محله می

شهر زاهگدان بگه لحگاس برخگورداری از امکانگات و      

رفاهی برای ساکنین، یکی از شهرهای برخگوردار  خدمات 

شود. مرزی بودن شهر، اشتراکات فرهنای  کشور تلقی می

خگی ترانزیگت    با کشورهای افغانستان و پاکستان، وجگود 

برخگگورداری شگگهر از  کگگاال و مگگواد مخگگدر، باعگگث عگگدم  

های مؤثر بر کی یت زندگی شگهری شگده اسگت؛     پتانسی 

لگی و خگارجی شگهر بگه     طوری که اغلب مهاجرین داخ به

علت مشکالت مگالی، حاشگیه شگهر را بگه عنگوان مگأمن،       

اند؛ این ساختارها بیشتر در قسمت شگمال و   اختیار کرده

شگهر   4و  4شگرقی شگهر هسگتند کگه در من قگه       شمال

رو در نقگاط مختلگ، شگهر     انگد. از ایگن   زاهدان واقع شگده 

زاهدان، از نظر میزان دسترسی و برخورداری از خگدمات  

طگوری کگه توزیگع     تعادل حاکم اسگت؛ بگه   رد نیاز، عدممو

برخی از خدمات و امکانات در س م منگاطق، بگه  گورت    

باشد و توزیع فاایی آنها گگرایش بگه ق بگی     ناعادالنه می

( 8و  5شدن و تمرکز در برخی از ایگن منگاطق )من قگه    

ای اسگت کگه شگاهد     دارند. در این شهر، شرایی بگه گونگه  

ابرابر خگگدمات و منگگابع در سگگ م  توزیگگع نامتعگگادل و نگگ 

هگا بگه دلیگ      باشیم. این نابرابری ای می ای و محله من قه

فرهناگگی و  -عوامگگ  طبیعگگی، اقتصگگادی، مسگگام  قگگومی

شوند و  عملکگرد   ریزی، ایجاد می های نظام برنامه نارسایی

ها را تحت تگأثیر   اقتصادی، اجتماعی و فرهنای این محله

هایی را در ایگن شگهر دامگن     ریاند و چنین نابراب قرار داده

درآمد از س م شهر  طوری که هجوم اقشار کم زنند؛ به می

های اخیر، توزیع نامتعگادل   های این استان در دهه و شهر

ها را به همراه داشته و منجگر بگه    مراکز خدماتی در محله

برخگورداری یکسگان شگهروندان از ایگن خگدمات در       عدم

مسگگاحت و  ،4و 2سگگ م شگگهر شگگده اسگگت. در جگگداول  

، موقعیت 8و در نقشه  آن مناطق جمعیت شهر زاهدان و

 زاهدان آورده شده است.

 

 0055-0033های  مساحت و جمعیت شهر زاهدان طی سال -2جدول 

 0033 0035 0035 0015 0055 سال

 575881 552701 489584 248924 94740 جمعیت )نفر(

 4824 1414 4150 4022 8245 وسعت )هکتار(

 (0033ع: )مرکز آمار ایران، منب
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 (0033جمعیت و مساحت مناطق شهر زاهدان ) -0جدول 

 مساحت )هکتار( جمعیت )نفر( مناطق

0 882481 8484 

2 884942 179 

0 820084 8545 

9 884475 8412 

5 884475 2224 

 منبع: )مطالعات نگارندگان(

 

 
 وبلوچستان و ایران استان سیستان موقعیت شهر زاهدان در شهرستان زاهدان، -0نقشه 

 (Citypediaمنبع: )دانشنامه شهری ایران، 

 

 تحقیقهای  یافته -5

امکانات شهری بگرای جمعیگت سگاکن در منگاطق     

اند؛ لذا اطالع از کم و کیگ، جمعیگت و    شهری ایجاد شده

ریزی است  های مربوط به آن، الزمه هر نوع برنامه شاخو

هگگای  شگگام : مقولگگه (. خگگدمات شگگهری8444)عباسگگی، 

آموزشی، درمانی، بهداشتی، فرهناگی، تجگاری، مگذهبی،    

باشد که بگا توجگه بگه     ورزشی و تأسیسات و تجهیزات می

آمار و اطالعات موجود در این پگژوهش، بگه بررسگی ایگن     

 ایم. خدمات در س م مناطق شهر زاهدان پرداخته

( اولین کسی است که در زمینه 8915ویلیامسون )

هگای درآمگدی را بگه     ای، بحگث نگابرابری   همباحث من قگ 

 .(Tadjoeddin et al., 2003)مناطق، تعمیم داده است 

در این پژوهش، براساع فرمول شاخو ویلیامسون، برای 

هشت نوع خدمات شهری، رتبه نواحی در ارامگه خگدمات   

 شهری تعیین شده است.

/xn(Vi =(√∑        
  

 
 
    

n  ،تعداد مناطقxi  شگاخو مگورد نظگر در     سگرانه

 piسرانه شاخو مورد نظگر در کگ  شگهر،     i ،xnمن قه 

نگژاد   جمعیت ک  شهر است )حاتمی Nجمعیت من قه و 

(. ایگگگن شگگگاخو بگگگرای بررسگگگی  8494و همکگگگاران، 

های توسعه در بین نواحی  های موجود در شاخو نابرابری
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گیگرد کگه در آن   در س م وسیع، مورد است اده قگرار مگی  

نتیجگه نشگانار نگابرابری بیشگتر در توزیگگع      مقگدار بگاالی  

 (.8440کالنتری، باشد )شاخو فوق می

مسگاحت   برای تحلی  شاخو ویلیامسون، نخسگت 

های و خگدمات شگهری را در   ترین کاربری تعدادی از مهم

( و سگگپس 4بگگین منگگاطق شگگهر زاهگگدان، تهیگگه )جگگدول 

براساع شاخو ویلیامسون، نحوه توزیع و میگزان تعگادل   

ی موردنظر در سگ م منگاطق، محاسگبه شگده     هاشاخو

 (.5است )جدول 

 

 سرانه خدمات شهری در مناطق شهر زاهدان  -9جدول 

 5منطقه 9منطقه  0منطقه 2منطقه  0منطقه  کاربری

 15/4 24/2 51/4 44/2 17/2 آموزشی

 41/0 87/0 27/0 89/0 28/0 بهداشتی

 14/2 29/8 05/2 48/8 54/8 درمانی

 57/4 72/8 74/2 44/8 01/2 تجاری

 4/4 08/8 2 5/8 17/4 فاای سبز

 07/8 58/0 42/0 51/0 12/0 مذهبی

 72/4 14/2 28/4 85/8 87/2 فرهنای

 75/4 4/8 47/2 97/8 81/2 ورزشی

 منبع: )محاسبات نگارندگان(       
 

 سرانه خدمات شهری در مناطق شهر زاهدان براساس شاخص ویلیامسون   -5جدول 

 رتبه جمع کل 5منطقه 9منطقه  0منطقه 2منطقه  0نطقه م کاربری

504/0 095/0 805/0 802/0 804/0 802/0 آموزشی  2 

424/8 440/0 477/0 417/0 474/0 417/0 بهداشتی  4 

117/0 824/0 844/0 844/0 841/0 845/0 درمانی  1 

577/0 804/0 889/0 881/0 884/0 881/0 تجاری  4 

59/0 888/0 821/0 824/0 822/0 804/0 فاای سبز  5 

051/0 897/0 284/0 282/0 281/0 284/0 مذهبی  7 

449/0 055/0 074/0 014/0 888/0 048/0 فرهنای  8 

514/0 805/0 887/0 884/0 885/0 884/0 ورزشی  4 

 - - 845/8 274/8 245/8 295/8 241/8 جمع ک 
 - - 8 4 2 5 4 رتبه

 منبع: )محاسبات نگارندگان( 

 

و ویلیامسگگگون، وسگگگعت و پراکنگگگدگی   شگگگاخ

گانگه شگهر    پن های مورد نظر را در س م مناطق  کاربری

دهد. با توجه به نتای  به دسگت آمگده از   زاهدان نشان می

این شاخو، در بین خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، 

مذهبی، ورزشی و تجاری در س م مناطق شهر زاهگدان،  

ترین نگابرابری در  و بیشگ  5کمترین نگابرابری در من قگه   
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شود. در بین خدمات فاگای سگبز،   مشاهده می 2من قه 

، 4و بیشگترین در من قگه    8کمترین نابرابری در من قه 

و  5در بین خدمات فرهنای، کمترین نابرابری در من قه 

شگود. در مجمگوع در   مشاهده مگی  2بیشترین در من قه 

 ، کمتگرین نگابرابری و  5بین مناطق شهر زاهدان، من قگه  

، بیشگترین  2باشگد و من قگه   بیشترین تگوازن را دارا مگی  

نابرابری و کمترین توازن را به خود اختصاد داده اسگت.  

بنگدی منگاطق،    دست آمده از رور رتبگه  براساع نتای  به

در حد متوسگی و   8و  4بیشترین سهم، من قه  5من قه 

بگگه ترتیگگب کمتگگرین سگگهم را از خگگدمات  4و  2من قگگه 

های خگدماتی  زان دسترسی به کاربریشهری به لحاس می

 باشند.  را دارا می

 ضریب آنتروپی

برای سنجش یکنواخت بودن متغیرهای مورد نظر؛ 

مانند توزیع جمعیگت در منگاطق یگک شگهر یگا خگدمات       

نیگا   توان از مدل آنتروپی است اده کرد )حکمت عمومی می

گیگگری ایگگن ضگگریب نیگگز در انگگدازه  (.8445و موسگگوی، 

. (Tasi, 2005)پارامترهگا کگاربرد دارد    چاگونای توزیگع  

م ابق با ا   تئوریک مدل، وقتی آنتروپی به طر  عگدد  

یک گرایش یابد، نشانه وجود تعادل و توازن فاگایی یگک   

متغیر و کمتگر از آن عگدد، عکگس ایگن حالگت را نشگان       

هرچه به یک نزدیک (. 8447دهد )وارثی و همکاران،  می

کگه  طگوری دهد، بهرا نشان میشود، توزیع عادالنه پارامتر 

باشگد )رهنمگا و   مقدار یک بیانار توزیع کامالً عادالنه مگی 

در این مقالگه، ابتگدا ایگن ضگریب، در     (. 8447زاده، عباع

سگگ م شگگهر زاهگگدان و سگگپس در سگگ م منگگاطق بگگرای  

 خدمات شهری، محاسبه شده است.

 دگباش میر گرح زیگدل به شگی مگار کلگساخت

 (Sudhira et al., 2003): 

   ∑          
 

   
 آنتروپی م لق    

 =G                              آنتروپی نسبی      
 

    
 

 در راب ه باال:

H : م لقمقدار آنتروپی 

 کگ   بگه  i من قه در هر کاربری سرانه نسبت :    

 مناطق مجموع سرانه

N : طبقاتمجموع 

K.تعداد طبقات : 

 

 (0033محاسبه ضریب آنتروپی خدمات شهری در سطح شهر زاهدان ) -1جدول 

ضریب آنتروپی در 

 شهر زاهدان
 ورزشی فرهنگی مذهبی فضای سبز تجاری درمانی بهداشتی آموزشی

H 570/8- 578/8- 578/8- 578/8- 507/8- 570/8- 587/8- 570/8- 

LN 18/8 81/8 18/8 18/8 18/8 18/8 18/8 18/8 

G 975/0 971/0 971/0 971/0 941/0 975/0 944/0 975/0 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

، 1دسگگت آمگگده در جگگدول    براسگگاع نتگگای  بگگه  

خگگدمات بهداشگگتی، درمگگانی و تجگگاری در سگگ م شگگهر،  

انگد. در مجمگوع، در    تگر پراکنگده شگده    به طور یکنواخگت 

بگگین خگگدمات شگگهری در شگگهر زاهگگدان، رتبگگه خگگدمات 

ی، از بگگاالترین تعگگادل تگگا شگگهری در سگگنجش پراکنگگدگ

تگگرین، بگگه ترتیگگب شگگام : خگگدمات بهداشگگتی،     پگگایین

درمانی، تجگاری، آموزشگی، مگذهبی، ورزشگی، فرهناگی      

 (.8و فاای سبز است )نمودار 
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 محاسبه ضریب آنتروپی خدمات شهری در شهر زاهدان -0نمودار 

 (5جدول  Gمنبع: )محاسبات نگارندگان براساس ردیف 

 

 ه ضریب آنتروپی خدمات شهری در مناطق شهر زاهدانمحاسب -3جدول 

 5منطقه 9منطقه 0منطقه 2منطقه 0منطقه کاربری

 -224/0 -874/0 -280/0 -848/0 -844/0 آموزشی

 -225/0 -872/0 -204/0 -848/0 -849/0 بهداشتی

 -224/0 -874/0 -209/0 -848/0 -844/0 درمانی

 -224/0 -874/0 -280/0 -840/0 -844/0 تجاری

 -224/0 -844/0 -849/0 -815/0 -0.221 فضای سبز

 -224/0 -872/0 -280/0 -840/0 -849/0 مذهبی

 -224/0 -891/0 -280/0 -824/0 -0.840 فرهنگی

 -224/0 -874/0 -280/0 -848/0 -844/0 ورزشی

 منبع: )محاسبات نگارندگان(

 

ایگگن مگگدل براسگگاع پراکنگگدگی خگگدمات، توزیگگع  

دهگد و هگر    در س م مناطق نشان مگی خدمات شهری را 

دهنگده   اندازه ضریب به سمت یک می  پیدا کنگد، نشگان  

توازن بیشتر خدمات و هرچه به سمت   ر گرایش پیگدا  

توازن در توزیع خدمات در منگاطق   دهنده عدم کند، نشان

، در  7دست آمده در جگدول   شهر است. براساع نتای  به

توازن و من قگه   بیشترین 5بین خدمات آموزشی، من قه 

کمتگگرین تگگوازن را دارد. بگگه همگگین ترتیگگب، در بگگین   4

خدمات بهداشتی، درمانی، تجاری، مذهبی و ورزشی نیگز  

کمتگرین تگوازن را    4بیشترین توازن و من قگه   5من قه 

بیشگترین   8دارد. در بین خگدمات فاگای سگبز، من قگه     

کمترین توازن را دارد و نهایتگاً در بگین    4توازن و من قه 

 2بیشگترین تگوازن و من قگه     5خدمات فرهنای، من قه 

کمترین توازن را دارد که این نتای  در مگدل ویلیامسگون   

، ضریب ویلیامسون و 2دست آمده است. در نمودار  نیز به

ضگگریب آنتروپگگی خگگدمات شگگهری در شگگهر زاهگگدان، بگگه 

 اند. گانه، مقایسه شده ت کیک مناطق پن 

 

 ورزشی فرهنای مذهبی فاای سبز تجاری درمانی بهداشتی آموزشی

 ضریب آنتروپی
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 گانه پنج لیامسون و ضریب آنتروپی خدمات شهری در شهر زاهدان به تفکیک مناطقمقایسه ضریب وی -2نمودار 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
 

 (TOPSIS) تکنیک تاپسیس

بندی  در ادامه، به چاونای مراح  ارزیابی و اولویت

طگور خال گه، در    شود. بگه  و نیز تشریم مدل پرداخته می

نگگه و گزی mکگگه دارای  n×mرور تاپسگگیس، مگگاتریس 

nگردد. در ایگن الاگوریتم، فگرر     معیار است، ارزیابی می

گیری،  شود که هر شاخو و معیار در ماتریس تصمیم می

دارای م لوبیت افزایشی یا کاهشگی یکنواخگت اسگت. در    

این مدل، هر عام  انتخابی باید کمترین فا له را با عام  

ه آل من گی داشگت   آل و بیشترین فا له را با عام  ایده ایده

 . بهترین گزینه یا عام  بایگد (Benitez et al., 2007)باشد 

عام  آل م بت و دورترین  نزدیکترین عام  نسبت به ایده

 .(Wang & Elhag,  2007)آل من ی باشد  نسبت به ایده

 مراح  اجرای الاوریتم تاپسیس عبارتند از:

شگاخو و     nهگا براسگاع    تشکی  ماتریس داده -8

mگزینه 

هگگا و تشگگکی  مگگاتریس  رد کگگردن دادهاسگگتاندا -2

 استاندارد

Aij=

[
 
 
 
 
 
           

           

                            
                             
                            

           ]
 
 
 
 
 

   

 

Rij = 

[
 
 
 
 
 
           
           
                              
                              
                              
           ]

 
 
 
 
 

 

 

rij = 
   

√∑    
  

   

∑          و              
      

 

هگگا  در ایگگن مرحلگگه، وزن هگگر یگگک از شگگاخو  -4

آیگد.   دست می براساع رویکردها و نظرات کارشناسانه، به

هگای دارای اهمیگت بیشگتر، از وزن     در این راستا شاخو

باالتری برخوردارند. شایان ذکر اسگت کگه مجمگوع اوزان    

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

 ورزشی فرهنای مذهبی فاای سبز تجاری درمانی بهداشتی آموزشی
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گیرنگده   های مورد نظر تصمیم دست آمده برای شاخو به

 باید برابر یک باشد؛ به عبارت دیار باید

(8):∑     
   کگگگگه ) وریطگگگگبگگگگه    

 برقرار باشد. (        

گیگرد کگه    بر این اساع، ماتریس جدیدی شک  می

 نامند. می vijآن را ماتریس 

Vij = 

[
 
 
 
 
 

              
              
                                        
                                          
                                        
              ]

 
 
 
 
 

 

تگر   آل پگایین  این مرحله، تعیین آلترنگاتیو ایگده   -4

 باشد: می

  = {  
    

      
   

، در هگر سگتون   vijبرای این منظور باید در جدول 

اسگاع، بگه   مقدار ماکسیمم را مشخو کگرد کگه بگراین    

 ها، مقادیر ماکسیمم خواهیم داشت. تعداد شاخو

تعیین آلترناتیو نهایگت افگت یگا معکگوع حگد       -5

 عملکرد هر شاخو:

  = {  
    

       
 } 

 

جا نیز باید مقادیر منیمم یا نهایت افت را در  در این

 در هر ستون، مشخو کرده و نشان دهیم. vijجدول 

ای بگرای هگر یگک از     ک معیگار فا گله  تعیین یگ  -1

آل و نیز برای آلترنگاتیو   ها، هم برای آلترناتیو ایده شاخو

 شود: نهایت افت که از راب ه زیر حا   می

  
 = √∑        

    
    

 
 
 = √∑       

    
    

 

برابگر اسگت بگا     تشکی  و تعیین یک ضریب که -7

آنهگا    آلترناتیو نهایت افت، تقسیم بر مجموع فا له  فا له

 که راب ه ریاضی آن به قرار زیر است: 

  
 =

  
 

  
     

          همیشه                         

0   
    

بندی براساع تشابه  فرایند و الاوریتم تکنیک رتبه

آل، در هشت مرحله به شگرح زیگر خال گه     ایده ح  به راه

 گردد:   می

، Kمرحلگگه اول: تشگگکی  مگگاتریس شگگاخو کگگه   

باشد. براساع پگژوهش حاضگر،    ها می داده ،Nآلترناتیو و 

گانگگه شگگهر زاهگگدان و   آلترناتیوهگگا شگگام  منگگاطق پگگن  

هگای   هگای موجگود هگر یگک از کگاربری      ها سگرانه  شاخو

 باشند. می 4شهری به شرح جدول 

 

 های مورد بررسی آلترناتیوها و شاخص -3جدول 

 آموزشی بهداشتی درمانی تجاری فضای سبز مذهبی فرهنگی ورزشی
 امکانات

 مناطق            

81/2 87/2 12/0 17/4 01/2 54/8 28/0 17/2 8 

97/8 85/8 51/0 50/8 44/8 48/8 89/0 44/2 2 

47/2 28/4 42/0 00/2 74/2 05/2 27/0 51/4 4 

40/8 14/2 58/0 08/8 72/8 29/8 87/  24/2 4 

75/4 72/4 07/8 40/4 57/4 14/2 41/0 15/4 5 

 منبع: )شهرداری مرکزی شهر زاهدان(
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هگا توجگه کگرد     نکاتی که در این مرحله باید بگه آن 

 عبارتند از: 

طگگور همزمگگان   معیارهگگای کمگگی و کی گگی، بگگه   -

رنگد؛ بگه   توانند در این مگدل، مگورد اسگت اده قگرار گی     می

شرطی که معیارهای کی ی، قابلیت تبدی  بگه معیارهگای   

کمی را داشته باشند. بر این اساع، معیارهای کی ی باید 

هگا   امتیازدهی شوند و برای انجام تحلی ، در ماتریس داده

 قرار گیرند.

دسگت باشگند؛ یعنگی یگا      تمامی معیارها باید یگک  -

من گی   همه م بت یا همه من ی باشند. چنانچه شاخصگی 

تواند در کنار معیارهای م بت مورد آزمون قرار  باشد، نمی

 گیرد.

مرحله دوم: این مرحله، تهیه ماتریس نرمالیزه شده 

مال قوی وجود دارد که مقگادیر  دلی  آنکه احت باشد. به می

ها دارای یک واحد  تعلق گرفته به معیارها و شاخو کمی

بگرده شگود و    ها، از بگین  نباشند باید دیمانسیون واحد آن

این مقادیر کمی را به ارقام بدون بُعگد، تبگدی  کگرد. بگه     

هگای   گرفتگه بگه درایگه    همین دلیگ ، همگه مقگادیر تعلگق    

گیری باید براساع راب ه زیر بگه مقگادیر    ماتریس تصمیم

 (.9بدون بُعد، تبدی  شوند )جدول 

 

 ماتریس اعداد نرمالیزه -3جدول 

 آموزشی بهداشتی درمانی یتجار فضای سبز مذهبی فرهنگی ورزشی
 امکانات      

 مناطق

40/0 70/0 24/0 49/2 71/0 57/0 04/0 94/0 8 

11/0 20/0 89/0 40/0 14/0 44/0 01/0 42/0 2 

48/8 54/8 40/0 78/0 45/8 08/8 84/0 75/8 4 

55/0 04/8 81/0 84/0 54/0 40/0 05/0 19/0 4 

48/2 40/4 19/0 94/8 29/2 72/8 24/0 99/2 5 

 های نگارندگان( منبع: )یافته

 
مرحلگگگگه سگگگگوم: در ایگگگگن مرحلگگگگه، پگگگگس از  

دهگگگی  گیگگگری، وزن سگگگازی مگگگاتریس تصگگگمیم نرمگگگال

 گگورت گرفگگت. مجمگگوع وزن معیارهگگا     ((w معیارهگگا

باید برابر با یگک باشگد و پگس از ضگرب عگدد هگر معیگار        

هگگای اسگگتاندارد،   در وزن همگگان معیگگار، مگگاتریس داده  

 شود. مشخو می

دهگگگی معیارهگگگا، از   تحقیگگگق بگگگرای وزن  در ایگگگن

 (.  9)جدول رور آنتروپی شانون است اده شد

 

 ها با استفاده از روش آنتروپی شانون دهی به شاخص وزن -03جدول 

 شاخص آموزشی بهداشتی درمانی تجاری فضای سبز مذهبی فرهنگی ورزشی

 وزن 802/0 808/0 808/0 800/0 202/0 802/0 890/0 808/0

 های نگارندگان( افتهمنبع: )ی

 

( در 9جگگا اعگگداد نرمگگالیزه شگگده )جگگدول   در ایگگن

شگگوند و  ضگگرب مگی  ،(80هگای هگر شگگاخو )جگدول    وزن

 شود. ( ایجاد می88ماتریس استاندارد به  ورت جدول )

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.3
.1

2.
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.3.12.7.9
https://iueam.ir/article-1-260-fa.html


 8494گگگگگگگگ فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری/ شماره دوازدهم، پاییز گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ 009

 

 ها ماتریس استاندارد داده -00جدول 

 آموزشی بهداشتی درمانی تجاری فضای سبز مذهبی فرهنگی ورزشی
 امکانات       

 محالت
048/0 844/0 024/0 444/0 077/0 057/0 004/0 800/0 8 

017/0 047/0 089/0 048/0 014/0 044/0 007/0 044/0 2 

844/0 298/0 048/0 844/0 845/0 802/0 084/0 874/0 4 

051/0 895/0 081/0 047/0 054/0 040/0 005/0 070/0 4 

244/0 129/0 070/0 492/0 240/0 874/0 024/0 404/0 5 

 (نگارندگان های یافته: )منبع
 

امگین آلترنگاتیو از   Iمرحلگه چهگارم: تعیگین فا گله     

ال؛ یعنی تعیین باالترین عملکرد هر شاخو  آلترناتیو ایده

A که آن را با عالمت
 (.82دهیم )جدول  نشان می *

 

 تعیین باالترین عملکرد هر شاخص -02جدول 

 شاخص آموزشی بهداشتی درمانی تجاری فضای سبز مذهبی فرهنگی ورزشی

244/0 129/0 070/0 444/0 240/0 874/0 024/0 0404/0 A
*

 

 (نگارندگان های یافته: )منبع
 

مرحلگگه پگگنجم: بگگا اسگگت اده از مگگاتریس اسگگتاندارد 

تگرین   مرحله سوم )ماتریس اوزان استاندارد شده(، پگایین 

مشگخو   84عملکرد هر شگاخو نیگز بگه شگرح جگدول      

 .شود می
 

 ترین عملکرد هر شاخص تعیین پایین - 00دول ج

 شاخص آموزشی بهداشتی درمانی تجاری فضای سبز مذهبی فرهنگی ورزشی

051/0 047/0 081/0 047/0 054/0 040/0 005/0 070/0 A
-

 

 (نگارندگان های یافته: )منبع

 

مرحله ششم: در این مرحله، اقدام به تعیین معیار 

 کنیم.  ای حداق  و حداک ر میای برای آلترناتیوه فا له

 اند. نشان داده شده 84نتای  این مرحله در جدول 

 

 محاسبه فاصله نسبی تا برترین معیارها -09جدول 

Si
- 

Si
 نواحی *

410/0 594/0 8 
049/0 799/0 2 
421/0 528/0 4 
857/0 724/0 4 
740/0 094/0 5 

 (نگارندگان های یافته: )منبع      
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: در این گام، ضریبی که برابر اسگت بگا   مرحله ه تم

تقسیم آلترناتیو حداق  بگر )آلترنگاتیو حگداق ل آلترنگاتیو     

آید. به عبارت دیار، نزدیکی نسگبی   دست می حداک ر(، به

(Aj)  نسبت به(A
*

شود کگه از راب گه زیگر     محاسبه می (

 آید: دست می به

  
 = 

  
 

  
     

همیشه                        0   
    

ها؛ این میزان بین  بندی گزینه مرحله هشتم: رتبه

  
براساع ترتیب نزولی   ر و یک، در نوسان است. در   

   =1این راستا نیز 
  =0 و دهنده باالترین رتبه نشان 

  

 دهنده کمترین رتبه است. نشان

 

 ها برای تعیین اولویتها  بندی گزینه رتبه -05جدول 

Ci رتبه
*

 نواحی 

2 441/0 8 

5 054/0 2 

4 445/0 4 

4 874/0 4 

8 494/0 5 

 (نگارندگان های یافته: )منبع

 

شگود،   مشگاهده مگی   85گونه کگه در جگدول    همان

تکنیک مورد است اده، منگاطق شگهر زاهگدان را براسگاع     

میگگگزان دسگگگتیابی بگگگه امکانگگگات و خگگگدمات شگگگهری، 

بگه  گورت   ندی کرده و میزان امتیاز هر محله را ب اولویت

اسگت کگه عگدد  گ ر،      کردهامتیاز بین   ر تا یک، ارامه 

دهنگگده حگگداق  امکانگگات و خگگدمات و عگگدد یگگک،  نشگگان

دهنگگده بگگاالترین میگگزان دسگگتیابی بگگه امکانگگات و   نشگگان

 خدمات است.

بندی جدایش طبیعی حگاکی   نتای  حا   از طبقه

بگا   4و  2مناطق شهری، من قه از آن هستند که در بین 

تگرین منگاطق    (، محروم044/0و  004/0کمترین امتیاز )

شهر هستند و اختال  زیگادی بگا منگاطق دیاگر دارنگد و      

، در بگگاالترین سگگ م برخگگوداری از  5بگگرعکس، من قگگه 

خدمات مورد نیاز شگهروندان؛ یعنگی در سگ م    امکانات و 

 وراتوسعه قرار گرفته است.

 

 پیشنهادگیری و  نتیجه -1

عدالت، م هومی است که همواره، دغدغه بشر بگوده  

توانگد بگه تحقگق     چه مگی  ریزی شهری آن است. در برنامه

بیشتر عدالت شهری کمک کند، توجه به عدالت فاگایی  

هایی است که تمرکز خدماتی را عادالنگه در   ریزی و برنامه

ترین معیار  مناطق مختل،، توزیع کند. بدین  ورت، مهم

لی  وضعیت عگدالت فاگایی در شگهر، چاگونای     برای تح

توزیع خدمات عمومی شهری است. عدالت؛ یعنی توزیگع  

مناسب خدمات میان ساکنان مختل، یک شهر که توزیع 

نامناسگگب آن باعگگث از بگگین رفگگتن عگگدالت و افگگزایش    

 نارضایتی شهروندان از مح  سکونت خود خواهد شد.

ی پژوهش حاضر، با هد  تعیین میگزان برخگوردار  

گیری از مگدل ویلیامسگون، ضگریب     مناطق شهری با بهره

آنتروپگگی و تکنیگگک تاپسگگیس، انجگگام شگگده اسگگت کگگه از 

های تبیین چاونای توزیگع خگدمات و امکانگات در     رور
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باشد و میزان نابرابری در توزیع خگدمات شگهری    شهر می

 کند. در مناطق شهر زاهدان را آشکار می

توزیع  به منظورهای انجام شده در این شهر  بررسی

دهنگده توزیگع نامتعادالنگه     فاایی خدمات شهری، نشگان 

 نتگای   امکانات و خدمات در س م مناطق است. براسگاع 

 5بنگگدی منگگاطق، من قگگه  دسگگت آمگگده از رور رتبگگه بگگه

 2 من قگه  و متوسی حد در 8 و 4 بیشترین سهم، من قه

 لحاس به شهری خدمات از را سهم کمترین ترتیب به 4 و

 .باشند می دارا را خدماتی های کاربری به سترسید میزان

و بیشگترین   5به طور کلی، کمترین نگابرابری در من قگه   

دسگت   بگه   نتگای   .شگود  مگی  مشاهده 2نابرابری در من قه 

آمده در ضریب آنتروپی نیز برای سنجش یکنواخت بودن 

دهنده توزیع متعادل امکانگات   متغیرهای مورد نظر، نشان

و کگاهش   971/0ی و تجگاری بگا ضگریب    بهداشتی، درمان

در  941/0توازن در توزیع امکانات فاای سبز بگا ضگریب   

س م شهر اسگت. در سگ م شگهر زاهگدان نیگز بگاالترین       

و  5تعگگادل در پراکنگگدگی خگگدمات شگگهری در من قگگه   

کمترین تعادل در پراکندگی خدمات شگهری در من قگه   

ز دسگت آمگده ا   خورد. همچنین نتگای  بگه   ، به چشم می4

ان دهنده ت اوت چشمایر در میگز  تکنیک تاپسیس، نشان

ای  ترین آن است؛ به گونه برخوردارترین مناطق تا محروم

و ت اوت زیادی 494/0با داشتن امتیاز باالی  5که من قه 

 874/0و  054/0بگا   4و  2ترین منگاطق؛ یعنگی    با محروم

هگای   امتیاز است. این در حالی اسگت کگه بهتگرین مکگان    

و همگه   انگد  واقع شگده  5شهر زاهدان در من قه سکونتی 

برنگد؛ در  گورتی کگه     خدمات، از سرانه باالیی بهگره مگی  

هگگای  ، بگگه دلیگگ  قگگرار گگگرفتن بیشگگتر محلگگه 4من قگگه 

آبگگاد، محلگگه  آبگگاد، همگگت نشگگین )شگگیرآباد، کگگریم حاشگگیه

دامداران قدیم و ...( در آن، سرانه خگدمات و برخگورداری   

 باشد. یین میچیز و پامناسب از خدمات، بسیار نا

هگای موجگود بگین محگالت      منظور رفع نگابرابری  به

 شود: ارامه میدر ادامه پیشنهادهایی شهری، 

گذاری در شگهر و ایجگاد    تشویق مردم به سرمایه -

 خدمات شهری توسی بخش خصو ی

فراهم کردن تمهیگدات الزم توسگی شگهرداری و     -

هگگای مگگرتبی بگگا خگگدمات شگگهری در راسگگتای   سگگازمان

هگای   مشارکت مردم در قب ، حین و بعد از اجگرای طگرح  

 های شهری خدمات شهری و همچنین طرح

های خدمات شهری و   تحقیق و بررسی نیازمندی -

رفگگع آنهگگا برحسگگب اولویگگت توسگگی شگگهرداری و سگگایر  

 های مرتبی با خدمات شهری سازمان

اسگگت اده از مسگگئولین بگگومی بگگه دلیگگ  شگگناخت  -

 ختار شهرتر از محیی و سا کام 

شناسگگایی و ارامگگه خگگدمات مگگورد نیگگاز سگگاکنین  -

 ترین محله به عنوان محروم 4من قه

مراتبی در بازتوزیع امکانگات   رعایت الاوی سلسله -

 .و خدمات شهری

 

 منابع   -3

انگداز   شهرهای جهان سومی در چشم(. 8444اسمیت، دوید. )

، ترجمگه  جهانی )اقتصاد سیاسی شهرنشگینی نگاموزون(  

 ی موسوی فردینی، ا  هان: انتشارات نقش مانا.محمدعل

(. 8492امانپور، سعید؛ علیگزاده، هگادی؛ دامگن بگاف،  گ یه. )     

یافتای شهرهای استان کرمانشاه از لحاس  ارزیابی توسعه

فصگلنامه  هگای خگدمات شگهری،     برخورداری از شاخو

 .801-821، 24، شماره آمایش محیی

ها و خدمات  ایی ایستااهتحلی  فا(. 8444آقابابایی، محبوبه. )

ارشد  نامه کارشناسی ، پایاننشانی شهر خمینی شهر آتش

ریزی شهری، دانشکده ادبیگات و علگوم    جغرافیا و برنامه

 انسانی، دانشااه ا  هان.

(. تحلی  پراکنش فاایی 8492تقوایی، مسعود؛ ذاکری، الهه. )

و  GISخدمات بیمارستانی و درمانااهی بگا اسگت اده از   

مدیریت اطالعات )مورد: شهر ا  هان(،  TOPSISمدل 

 .8-88(، 4)80سالمت، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
94

.3
.1

2.
7.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            18 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1394.3.12.7.9
https://iueam.ir/article-1-260-fa.html


 003 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ مقدم شیبانی فرشته سرور، رحیم درویش، بهروز/ ... بندی س م و فاایی الاوی سنجش و ساختاری تحلی 

 

بنگگدی  (. سگگ م8490تقگگوایی، مسگگعود؛ کیگگومرثی، حسگگین. )

منگدی از امکانگات و    محالت شهری براساع میزان بهره

گیگگری از تکنیگگک تاپسگگیس  خگگدمات شگگهری بگگا بهگگره

مجلگه پگژوهش و   )م العه موردی: محالت شهر آباده(، 

 .24-42(، 5)2ی، ریزی شهر برنامه

پگور جگابری،    اهلل؛ محمگد  نژاد، حسین؛ فرهودی، رحمت حاتمی

 (. تحلی  نابرابری اجتماعی در برخگورداری 8447مرتای. )

 های خدمات شهری )مورد م العه: شهر اسگ راین(،  از کاربری

 .78-45، 15شماره های جغرافیای انسانی،  پژوهش

(. 8494رتون، زیبا. )نژاد، حسین؛ واحدیان بیای، لیال؛ پ حاتمی

سنجش الاوی توزیع فاایی خدمات شهری در من قگه  

شهر تهران بگه کمگک مگدل آنتروپگی و ویلیامسگون،       5

 .87-24(، 884)29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 

کاربرد مدل در (. 8445نیا، حسن؛ موسوی، میرنج،. ) حکمت

، یگزد:  ای ریزی شهری و ناحیه جغرافیا با تأکید بر برنامه

 انتشارات علم نوین. 

(. سنجش س م برخگورداری منگاطق   8444خاکپور، براتعلی. )

شگگهر مشگگهد از نظگگر امکانگگات و خگگدمات فرهناگگی بگگا 

مجموعگه مقگاالت کن گرانس    است اده از مدل مگوریس،  

 .8، جلد ریزی و مدیریت شهری برنامه

 عدالت اجتماعی و فاای شگهر، (. 8445روی، قهرمان. ) خور

 عمران شهری. اولین همایش ملی

بنگدی محگالت    سگ م (. 8492درویش، آزاده؛ کلته، ابگراهیم. ) 

شهری براساع برخورداری از خگدمات شگهری )نمونگه    

اولگین همگایش ملگی جغرافیگا،     موردی: شهر نوشگهر(،  

 .8-85شهرسازی و توسعه پایدار، تهران، 

بنگدی   (. اولویت8490رامشت؛ محمدحسین؛ عرب عامری، علیرضا. )

 نشگانی  آتگش  های به منظور تأسیس ایستااه هری،نواحی ش

و بگا   TOPSISبا است اده از دو رور تخصیو خ ی و 

 (.8)8ریزی فاایی جغرافیا،  برنامه. GISتکنیک 

ا گول،  (. 8447زاده، غالمرضگا. )  رهنمگا، محمگدرحیم؛ عبگاع   

مشگهد:   های سنجش فگرم کالبگدی شگهر.    مبانی و مدل

 انتشارات جهاد دانشااهی مشهد.

(. بررسی و سنجش عگدالت فاگایی   8498اهلل. ) کرامت زیاری،

مندی از خدمات عمگومی شگهری براسگاع توزیگع      بهره

نشگریه  جمعیت و قابلیگت دسترسگی در شگهر بابلسگر،     

 .287-248(، 24)84تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 

ترجمگه   شناسگی شگهری،   جامعه(. 8440شیخی، محمدتقی. )

 شارات سمت.ابوالقاسم پوررضا، تهران: انت

(. سگگاماندهی 8444 گگالحی، رحمگگان؛ رضگگاعلی، منصگگور. )  

هگای آموزشگی )مق گع متوسگ ه( شگهر       فااهای مکان

 .52های جغرافیایی، شماره  پژوهش، GISزنجان به کمک 

بررسگی توزیگع فاگایی خگدمات     (. 8444)عباسی، محمدرضا. 

نمونگه مراکگز آموزشگی    )شهری در مناطق شهر شگیراز  

گروه  مه جغرافیا و م العات محی ی،فصلنا، (شهر شیراز

 .2 جغرافیا، سال اول، پیش شماره

 در فاایی تعادل عدم تحلی (. 8474. )زهره دانشپور، عبدی

 (.29)9   ه، مجله تهران. مورد شهرها،

(. 8449کامران، حسن؛ پریزادی، طگاهر؛ حسگینی امینگی، حسگن. )    

، بندی خدمات شهری در مناطق کالنشگهر تهگران   س م

   .847-814(، 8)8 شناسی شهری، های بوم پژوهشمجله 

 ایریگزی و توسگعه من قگه   برنامگه  (.8440) .کالنتری، خلیگ  

 انتشارات خوشبین. تهران: ها(.ها و تکنیک )تئوری

کالنتگگری، عبدالحسگگین؛ نصگگر ا گگ هانی، آرر؛ آرام، هاشگگم.  

. توزیع فاایی امکانات و خدمات و تناسگب آن  (8492)

. مرکز م العات ناطق شهر تهرانبا جمعیت ساکن در م

 ریزی شهر تهران. و برنامه

بنگدی منگاطق    (. رتبگه 8490محمدی، جمال؛ ایزدی، ملیحه. )

هگای فرهناگی براسگاع     شهر ا  هان از لحاس شگاخو 

پژوهشگی   -فصگلنامه علمگی  گیری چندشاخصه،  تصمیم

 .875 -894(، 44)82رفاه اجتماعی، 

اری ن وع و مسکن . جمعیت سرشم(8490)مرکز آمار ایران. 

 شهر زاهدان.

بنگدی نگواحی    سگ م (. 8492معروفی، ایوب؛ کریمگی، الهگه. )  

مندی از خدمات شگهری بگا    شهری براساع میزان بهره

است اده از تکنیک تاپسیس )نمونه موردی: نواحی شهر 

اولگگین کن گگرانس ملگگی خگگدمات شگگهری و  سگگنندج(، 

 .8-85زیست،  محیی

پایداری ای در راستای  محلهتوسعه (. 8490معصومی، سلمان. )

 انتشارات جامعه و فرهن . تهران:کالنشهر تهران، 
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(. 8444م یدی شمیرانی، سیدمجید؛ افتخاری مقگدم، علگی. )  

ها و ا گول اجرایگی آن در    توسعه پایدار شهری، دیدگاه

المللی پژوهشی  فصلنامه بینکشورهای در حال توسعه، 

 .85-25(، 82)1ساخت شهر، 

. شگهر پایگدار و توسگعه پایدارشگهری،     (8442)ملکی، سگعید.  

 .802 شمارهفصلنامه مسکن و انقالب، 

بنگدی منگاطق مختلگ،     رتبه(. 8441من ردیان سروستانی، محسن. )

ارشد،  نامه کارشناسی . پایانیافتای شهری شیراز از لحاس توسعه

 اقتصاد، دانشااه ا  هان. و اداری علوم دانشکده

های نظری چپ و راست  (. دیدگاه8479موالزاده، محمدعلی. )

هگگای شگگهری و نتگگای  علمگگی آن،   در مگگدیریت زمگگین

 .44-57، 54-59شماره  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،

. طگرح جگامع شگهر    (8490)مهندسین مشاور شگهر و خانگه.   

زاهدان، مرحله اول، شناخت و بررسی شگهر و تجزیگه و   

 .2 تحلی  طرح، شماره

. (8449) حنگاز؛ ایگزدی، ملیحگه.   نسترن، مهین؛ ابوالحسن، فر

بندی توسعه  کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلی  و اولویت

منگاطق شگهری    :م العه مگوردی ) پایدار مناطق شهری

ریگگزی محی گگی،   ، مجلگگه جغرافیگگا و برنامگگه (ا گگ هان

 (.(4)پیاپی2)28

. (8447) .فگر، ایمگان   وارثی، حمیدرضا؛ رحمتی، قامد؛ باستانی

تعگادل   ات شگهری در عگدم  بررسی اثگرات توزیگع خگدم   

مناطق شگهر ا گ هان،     فاایی جمعیت؛ م العه موردی

 .مجله جغرافیا و توسعه

ترجمه فگر   عدالت اجتماعی و شهر، (. 8479هاروی، دیوید. )

چگا    ،زاده و بهروز منگادی  محمدرضا حامری ،حسامیان
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