
 1393 پاییز - یازدهمشماره  –وم سال س -فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 
 

91 
 

 
  

 14/1/1393تاریخ دریافت: 

  1/7/1393تاریخ پذیرش: 
  

  يشهر درونتحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی 
 (مطالعه موردي: شهر مراغه)

  
  حسین نظم فر

  دانشگاه محقق اردبیلی شهري،استادیار گروه برنامه ریزي 
  علی عشقی چهاربرج

  دانشجوي دکتري برنامه ریزي شهري دانشگاه محقق اردبیلی
  مهدي قاسمی

  کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
 

  
  چکیده:

هاي فرهنگ و تمدن بشري ین دستاوردتر مهمعنوان یکی از  شهر به
هاي اجتماعی عصر حاضر است. نگاه از و از فراگیرترین پدیده

هاي بسیار منظر عدالت اجتماعی به شهر، شاید یکی از نگرش
نوعی سلوك مساوي با  . عدالتکمیاب و بنیادین محسوب شود

افراد است و عدالت فضایی برگرفته از آن یعنی اینکه با ساکنین در 
صورت برابر رفتار شود و هیچ فرد یا جایی بر افراد  هر مکانی باید به

عنوان  و جاهاي دیگري برتري نداشته باشد. خدمات عمومی شهر به
لت ین ابزار در دست مدیریت شهري، براي برقراري عداتر مهم

عنوان  تواند بهفضایی است. با توزیع مناسب این خدمات، شهر می
 بستر تحقق عدالت فضایی مطرح گردد. در این پژوهش شهر مراغه

هاي کشور بستر نابرابري فضایی نواحی در که همانند سایر شهر
مندي از خدمات عمومی شهري است با هدف ارزیابی بهره

شهري مراغه بر اساس چگونگی توزیع این خدمات در نواحی 
بندي این نواحی شهري از نظر  جمعیت نواحی و همچنین سطح

مندي از خدمات عمومی شهري مورد بررسی و میزان بهره
صورت  ي قرارگرفته است. روش تحقیق در این پژوهش بهبند سطح

هاي تحلیلی است، در این راستا پس از تعیین شاخص-توصیفی
هاي فرهنگی، ، مذهبی، جاذبهتحقیق (آموزشی، فرهنگی، ورزشی

 ، اداري، انتظامی وونقل حملیسات شهري، تأسی،درمان بهداشتی،
هاي تاپسیس، ، با استفاده از مدلها آني سبز) و محاسبه سرانه فضا

، برخوردار، نیمه کامالً برخوردار ؛در چهار سطح الکتر ویکور و
مومی برخوردار و محروم، ازلحاظ میزان برخورداري از خدمات ع

ي قرار گرفتند و در پایان از مدل تلفیقی بند سطحشهري مورد 
ي واحد استفاده بند سطحکاندرست، براي دست یافتن به یک 

کامالً  2و  5این است که نواحی  دهنده نشانیج تحقیق . نتاگردید
نیمه برخوردار و نواحی  1برخوردار، ناحیه  6و  3برخوردار، نواحی 

  محروم هستند. 7و  4
  

ي ریگ میتصمخدمات شهري، عدالت اجتماعی،  کلیدي: کلمات
 چند معیاره، نابرابري فضایی، مراغه
  

  مقدمه 
اي فراگیـر و   هاي اقتصـادي و اجتمـاعی پدیـده    امروزه، نابرابري

). Lees, 2010: 1& UNDP, 2010( است گسترش حال در
 قرارگرفته اسـت  میالدي موردتوجه 1821 ي دهه اوایل از که

)Laurent, 2011:263.(   
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 کالبـدي  توسـعه  و شهرنشینی شتابان رشد پیامدهاي ترین مهم از
 توزیـع  نظـام  پاشـیدگی  ازهـم  اخیر هاي دهه در کشور شهرهاي

 اجتمـاعی  نـابرابري  سـاز  زمینـه  کـه  بـوده  شـهر  مراکز خـدماتی 
 حاتمی( است شده خدمات این از در برخورداري شهروندان

 نامناسـب  توزیـع  از ناشـی  مشـکالت  امـروزه  ).1387نـژاد،  
 محیطـی،  زیسـت  آلـودگی  تـراکم،  قبیـل  از شـهري  خـدمات 
 خـدمات  توزیع که است شده باعث ... و جمعیت جابجایی

 کشـورهاي  اغلب پیش روي مسائل ترین مهم از یکی شهري
 .)1389و همکـاران،  باشد (کامران توسعه درحال و یافته توسعه

نامتعادل جغرافیایی دلیلی بر خلق و حفاظت  توسعه در این میان
). Fainstein, 2011( فردي و جمعـی اسـت  هاي  عدالتی از بی

 پایـداري  توفیـق  براي ضروري یک عامل مطلوب، دسترسی
ولـی در برخـی از    .)1385 شـود(رهنما،  تلقی می شهري محیط

 بـاال و  دوقطبـی  منـاطق  ایجـاد  کشورها ازجمله ایـران، ضـمن  
 این منـاطق  به کننده مصرف جمعیت هجوم شهرها، در پایین

ــی در را ــادگ عقــب ).1388اکپور، خــ(ه اســت داشــت پ ی افت
اقتصادي و فقر ممکن است با دسترسی ضعیف به تجهیـزات و  

ــن، ( خــدمات تشــدید گــردد  ــاترین 1384چــپ م ــی زیب ). حت
ازلحـاظ موقعیـت دسترسـی و زنـدگی      ها آنو بهترین  ها مکان

اگر با فقدان یـا ضـعف دسترسـی بـه منـابع و امکانـات مواجـه        
 باشـد و مفیـد   بخـش  لـذت براي رفـاه سـاکنان    تواند ینمباشد، 

(Boyne, Georg, 2002)ریز برنامه هاي دستگاه و ها .دولت، 
 و خدمات توزیع در تعادل ایجاد خصوص در سنگینی ي وظیفه

زیـرا   .)Tsou, et al. 2005( دارنـد   عهـده  بر شهري امکانات
هـاي اجتمـاعی و مشـکالت     ها بـه بحـران   توزیع غیرعادالنه آن

ــد    ــد انجامی ــایی خواه ــده فض ــژاد،  (پیچی ــاتمی ن ). 1387:72ح
آمیـز   بـه رفتارهـاي خشـونت   «هرگونه کوتـاهی در ایـن فرآینـد   

جویی از جامعه و عملکرد مسئولین  وندالیسم که با انگیزه انتقام
). 45: 1387ار، (کامیـ  شود منجـر خواهـد شـد    شهري انجام می

 صـورت  مـا  کشور در زمینه این در معدودي مطالعات متأسفانه
 جنبــه بیشــتر نیــز، گرفتــه صــورت مطالعــات اغلــبکــه  گرفتــه

 فقـط  تـوان  نمـی  را عـدالتی  بـی  کـه  ی. درحـال اند داشته اقتصادي
ــدود ــه محـ ــنجش بـ ــابرابري سـ ــاي نـ ــادي هـ ــت اقتصـ  دانسـ

)Mantinz,2005 ،(در نیاديب و اساسی بعد یک فضا چرا که 

 شـده  جـاري  فضـا  در اجتمـاعی  عـدالت  و اسـت  انسانی جامعه
)soja,2006 نمایـان  فضـا  در عـدالتی  بـی  هـم  و عدالت هم) و 

 اجتمـاع  و فضا بینکنش  برهم وتحلیل تجزیه رو، ازاین. شود می
 هـاي  سیاسـت  تنظـیم  ي نحوه و اجتماعی هاي عدالتی بی فهم در

ــه ــزير برنام ــراي ی ــاهش ب ــا ک ــل ی ــا آن ح ــروري ه ــت ض  اس
)Dufaux: 2008.( ــع ــب توزی ــابرابر و نامناس ــدمات ن  در خ

 حـال  در آن، رشـد  از شـهر  توسـعه  مانـدن  جـا  علـت  به شهرها
 بـه  پاسـخگویی  در شـهري  مدیریت هاي چالش از یکی حاضر

 خـدمات  توزیع در ها ينابرابر میزان بررسی. با است شهروندان
 پی توان می شهر سطح در عدالتی بی فضایی الگوي شناسایی و

 هسـتند  تـري  نامناسب وضعیت در خدمات از یک کدام که برد
ــی و ــدالتی ب ــا ع ــتر ه ــدام در بیش ــش ک ــه و بخ ــهري ي محل  ش

با توجه به این مسئله چون شهر مراغـه نیـز از    .است تمرکزیافته
ــومی     ــدمات عم ــهري آن از خ ــواحی ش ــورداري ن ــاظ برخ لح

ــاوت    ــتند و تف ــرار نداش ــانی ق ــعیت یکس ــهري در وض ــايش  ه
آشکاري در بین نواحی شهري مراغه در دسـتیابی بـه خـدمات    

شد به همین دلیل پژوهش حاضـر درصـدد   عمومی مالحظه می
است تا خدمات عمومی شهري را در شهر مراغه بررسی کرده 
و میزان برخورداري هریـک از نـواحی را از خـدمات عمـومی     

وسیله، با مشخص کردن میـزان برخـورداري    تعیین کند تا بدین
بنــدي نــواحی از لحــاظ  هــر ناحیــه از خــدمات عمــومی و رتبــه

دسترسی به این خدمات، در توسعه و برقراري عدالت فضـایی  
حال مدیران شـهري باشـد. هـدف اصـلی      در شهر مراغه کمک

بنــدي نــواحی مختلــف شــهري مراغــه ســطح پـژوهش حاضــر؛ 
ازلحاظ میـزان برخـورداري از عـدالت فضـایی اسـت. اهـداف       

  اند از: ارتفرعی پژوهش عب
 در فضـایی  عـدالت  سـنجش  بـراي  یکپارچـه  شاخصی تعیین  -

 .شهري در شهر مراغه عمومی خدمات توزیع

شهري در نـواحی   عمومی خدمات توزیع چگونگی ارزیابی  -
 .نواحی جمعیت اساسبر  شهري مراغه

 
  پیشینه پژوهش

ــه برخــی از پــژوهش ي عــدالت فضــایی در  هــایی کــه در زمین
 انـد از:  شده عبـارت  عمومی شهري انجام مندي از خدمات  بهره
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 يهـا  تجسم عـدالت، نقشـه  "با عنوان  )1998( 1تالن یلیمقاله ام
مقالـه مسـئله عـدالت در     ایـن  دراو  "یـزان ر برنامـه  يبرا يبرابر
 مـورد تحقیـق   "یـاز ن" یـار را بـا مع  "سبز ضايف" يکاربر یعتوز

 یعســر یــدقــرار داده اســت. هــدف او نشــان دادن روش تول   
 ابعمنـافع و منـ   یـع توز یچگونگ یابیارز يبرا يبرابر يها نقشه
) 2005همکـاران (  و 2تسو ).Talen, 1998( باشد یم یعموم

 شاخصی ارائه در سعی ،تایوان شهرهاي از در پژوهشی در یکی
 شـعاع : مشخصـه  سه ها آن. اند داشته فضایی عدالت از یکپارچه

ــانی خـــدمات ــعاع و رسـ ــذاري شـ ــهیالت، منفـــی تأثیرگـ  تسـ
 کیفیـت  و سـاکنین  بـر  گوناگون خدمات متفاوت تأثیرگذاري

 نظـر  در خـدمات  توزیـع  بـراي  را نـوع  هـم  تسـهیالت  متفاوت
 خـدمات  ناعادالنـه  توزیـع  بیـانگر  ها، آن هاي یافته نتایج گرفته،

ــومی ــهري عم ــن در ش ــهر ای ــوده ش ــت ب ــا .اس ) در 2014(3تالی
به بررسی دسترسی به خدمات عمومی شامل خدمات  پژوهشی

، به این نتیجه رسیده کـه  آموزشی و تفریحی کودکان پرداخته
تهـران) دسترسـی    7منطقـه موردمطالعـه (منطقـه     هایی از بخش

  .تفریحی کودکان را ندارند کافی براي خدمات آموزشی و
 قابلیـــت ســـنجش" تحقیـــق) در 2009کوهســـاري ( و لطفـــی

 خـدمات  بررسی به تهران شهر در "محلی ماتخد به دسترسی
. انـد  پرداختـه  محلـه  مقیـاس  در سبز فضاي و تجاري آموزشی،

 شـهر  هاي محله اندك نابرابري از نشان دو، این هاي یافته نتایج
)، 1387همکـاران (  و . وارثیاست بوده خدمات به دستیابی در

ــه ــدان     در مقال ــهر زاه ــومی در ش ــدمات عم ــل خ ــه تحلی اي ب
 سـازوکار ي  اند که تنها با ارائه اند و به این نتیجه رسیده پرداخته

تـوان بـه تعـادل در    توزیع خدمات برابر با نیازهاي جمعیتی مـی 
)، بـا اسـتفاده   1389( یحاتم مؤمنی وسطح شهر زاهدان رسید. 

ادل فضـایی  عـدم تعـ   لیـل نـابرابري و  حاز مدل اسکالوگرام به ت
دهنـده   اند که نتایج پژوهش نشـان  توسعه در استان یزد پرداخته

هـاي  توسـعه در بـین شهرسـتان    عدم تعـادل فضـایی   نابرابري و
 پژوهشـی  در )1390رسـتمی(  و پور باشد. داداشیزد می استان

 شـهر  در عمـومی  خـدمات  توزیع در فضایی عدالت به سنجش

                                                
1- Emily Talen  
2- Tsou 
3-Taleaia  

 جینـی،  ضـریب  بررسـی  از هـا  یافتـه  نتـایج . انـد  پرداختـه  یاسوج
 خـدمات  بـه  سـاکنین  دسـتیابی  میـزان  در توزیع نابرابري بیانگر
 ایـن  توزیـع  الگـوي  معنـاداري  بیـانگر  موران، ضریب و شهري

 و تبریــزي .اســت شــهري هــاي بلــوك میــان در هــا عــدالتی بــی
 فضـایی  تعادل عدم به تحلیل در پژوهشی)، 1392همکاران، (

 زنجـان  هـاي اسـتان   اجتمـاعی شهرسـتان   اقتصـادي،  خـدمات 

 هـاي ایجـرود،   شهرسـتان  کـه  به این نتیجه رسـیدند  پرداخته و

 اسـتان  توسعه مدار از ،طورکلی  به ماهنشان و طارم خدابنده،

 در هـا  یـزي ر در برنامـه  کـه  اسـت  الزم و دارند فاصله  زنجان

 در نهایتـاً تحقیقـات مشـابه دیگـري نیـز      .گیرنـد  قـرار  اولویـت 
اسـت کـه    گرفتـه  انجـام خصوص نحوه توزیع خدمات شـهري  

 )،1392تــوان بــه تحقیقــات: زیــاري و همکــاران ( مــی ازجملــه
آنچه پـژوهش حاضـر را    اشاره کرد. )1393موحد و همکاران(

کند این است که بیشتر تحقیقـات   از تحقیقات پیشین متمایز می
هاي خدمات عمـومی  صورت گرفته در بررسی توزیع نابرابري

ــ ــدل   شـ ــک مـ ــنجش از یـ ــراي سـ ــهرها بـ ــطح شـ هري در سـ
اند، اما در این تحقیق بـا اسـتفاده از    گیري استفاده کرده تصمیم

گیـري چنـد معیـاره و مقایسـه نتـایج       هاي مختلـف تصـمیم  مدل
ها باهم به بررسی توزیع خـدمات عمـومی شـهري در شـهر      آن

   شده است. مراغه پرداخته
  

    ها مفاهیم و دیدگاه
است که بشر از دیرباز با آن آشنا بوده و براي عدالت مفهومی 

شـود کـه از    اي یافـت نمـی  برقراري آن کوشیده اسـت جامعـه  
عدالت گریزان باشد رعایت عدالت را حتی ضامن بقاي جامعه 

هـا و   انـد. دانشـمندان و سیاسـتمداران برداشـت    و تمدن دانسـته 
ها  اهتعریف گوناگون از آن ارائه داده اند به برخی از این دیدگ

  در زیر اشاره شده است.
 -1هاروي معتقد نکات مورد تاکید در عدالت اجتماعی: 

عدالت  -3کمک به مصالح عمومی،  -2عدالت بر اساس نیاز 
). تسو 2000(هاروي، باشد براي حل و فصل دعاوي متضاد می

 از که اي ایده طبق فضایی عدالتو همکاران معتقدند؛ 



  112- 91، ص. ي (مطالعه موردي: شهر مراغه)شهر درونتحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی 
 

94 

 با باید که معناست این به است شده گرفته اجتماعی عدالت

 رفتار برابر طور به کنند، می زندگی که جایی هر در ساکنین

 است روشی عدالت . لینچ معتقد)Tsou, et al. 2005شود(

 توزیع افراد بین زیان و سود نوع هر آن، طریق از که

. شریفی عدالت اجتماعی را این گونه )1381شود(لینج،  می
 توزیع با مترادف شهر اجتماعی عدالت تعریف می کند

 و شهري مختلف مناطق بین منابع و امکانات عادالنه فضایی
وارثی  ).1385هاست(شریفی،  دستیابی برابر شهروندان به آن

 هاي گروه منافع حفظ یعنی شهر، در اجتماعی عدالت معتقد

 طور به هدف هاي گروه و عام طور به اجتماعی مختلف

 و درآمدها شهري، منابع بهینه توزیع ي وسیله خاص به

  .)1387 دیگران، و (وارثی هاست هزینه
  
   موردمطالعهمحدوده  

این شهرستان  .است ایران شهرهاي ترینقدیمی از یکی مراغه
 و درجه 37 در شهر در استان آذربایجان شرقی قرار دارد. این

 شرقی طول دقیقه 16 و درجه 46 و شمالی عرض دقیقه 23
 شهر. است متر 1390 دریا سطح از آن و ارتفاع استشده   واقع

 صوفی رودخانهامتداد  در هکتار 2647 تقریبی وسعت به مراغه
 جمعیت .استشده  واقع سهند کوه جنوبی هايدر دامنه و چاي
 بوده نفر 149929 معادل ،1390 سال سرشماري طبق شهر

 بافت و است شطرنجی یباًتقر ساختاري لحاظ به شهر این .است
 26 داراي مراغه شهراکنون  . هماست ارگانیک یباًتقر آن قدیم
  ).1390(مهندسان مشاور نقش محیط، است ناحیه 7 و محله

  
ها و معیارهاي ارزیابی منظر  تحلیل مؤلفه-2- 1-4

  شهري
دهنده منظر شهري اگرچه به صورت زنجیر  هاي تشکیل مؤلفه

وار به هم متصل و قابل تفکیک نیستند اما با توجه به رویکرد 

هاي  این پژوهش به صورت جداگانه جهت دستیابی به شاخص
  گیرند. ارزیابی و عناصر منظر شهري، مورد بررسی قرار می

  
  کالبدي -تحلیل مؤلفه زیبایی - 2-1- 1-4

اي چون: زیبنده، شایسته،  مصدر زیبیدن داراي معانی زیبا از
نیکو، جمیل، خوش نما و آراسته است زیبایی نیز یعنی حالت 
و کیفیت زیبا که عبارت است از نظم و هماهنگی که همراه 
عظمت و پاکی، در شیئی وجود دارد و عقل و تخیل و 
تمایالت عالی انسان را به تحسین وادارد و لذت و انبساط 

). زیبایی در معماري 57:1391ید آورد (افهمی و علیزاده،پد
 از مهمی بخش و یابد و پیرامون معنی می در ارتباط با محیط

ها و نمادها، عالوه بر  ادراك زیبایی یعنی ادراك معنا، نشانه
اند،  آنکه در ترجیحات زیبایی شناسی واجد اهمیت خاص

باشند  یز میمشخص کننده خصوصیات ارتباط بیننده با مکان ن
). عامل زیبایی و عناصر کالبدي شهر از 5:1389(امین زاده،

جمله عواملی هستند که در میزان خوشایندي و جذب مردم به 
سوي فضاهاي عمومی وشهري نقش موثر و بسزایی دارند 

lokaitou-sideris&Banerjee,1998:277).(  از
هاي شهري  هاي عوامل زیبایی وکالبدي در محیط ویژگی

هایی چون وحدت، خوانایی  توان به شاخص می
)(Lynch&Hack,1985  تعیین و یکپارچگی فضا، ابعاد و

تناسبات، فرم، هندسه، مصالح، محصوریت، جزئیات طراحی 
ایجاد  ).1384ها و پیوستگی کالبدي اشاره کرد (پاکزاد،  بدنه

 هاي جنبه و امکان لذت بردن از آن از جمله دید و منظر زیبا

) که Gehl,1987شناسی منظر فضاهاي شهري است ( زیبایی
هاي زیبایی و عناصر کالبدي  در جهت خلق آن باید شاخص
  منظر فضاهاي شهري را شناخت.
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  تعریف ابعاد منظر شهري از دیدگاه اندیشمندان. منبع: نگارندگان): 1( جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
درخور  "جک نسر"ي  در زمینه زیبایی عناصر شهري مطالعه

هاي شهري را در ابعاد  محیطزیبائی در  “ Nasarتوجه است،
زیبایی فرمال: شامل  -نماید: الف هاي زیر معرفی می شاخص و

شکل، تناسبات، ریتم، مقیاس، پیچیدگی، رنگ، نورپردازي، 
سایه، نظم، سلسله مراتب، ارتباطات فضایی، ابهام، نوآوري، 

توان در سه  سازگاري و شگفتی از این طبقه هستند که می
چیدگی و نظم آن را مورد مطالعه قرار محور: محصوریت، پی

زیبایی سمبلیک: معنا و محتواي (ضمنی مستقیم) که  -داد. ب
ناشی از نوع و عملکرد و سبک است در قالب محورهاي 
طبیعی بودن، حفظ و نگهداري، میزان کاربرد و سبک بنا قابل 

زیبایی طرح: که این سطح از زیبایی به  -طرح است. ج
مول یا غیر معمول بودن آن اشاره دارد چگونگی طراحی و مع

Nasar,1994:37-41).(  از سویی عناصرکالبدي منظر
توان در  شهري را که در تعریف زیبایی نقش مهمی دارد می
منظر  -1سه دسته جداره، بام و زمین تقسیم کرد که عبارتند از 

سیماي مجموعه  برگیرنده در ناظر سیماي بام: سیماي بام از دید
جدائی کالبد جداره با  است که میان خط آسمان مرزعناصري 

 -2جاي دارد. –مرز باالیی جداره قائم  -و خط پایه  –آسمان 
شهري  هاي جداره، بین عناصر کالبدي شهري: از جداره سیماي

مهمترین نقش را در تعریف منظر شهر برعهده دارند.کیفیت 
م ادراکی یک فضاي کالسیک شهري در وهله نخست از انتظا

 –ناشی از نسبت ابعاد و اندازه دو عنصر مهم متشکله فضا 
هاي  گیرد. ادراك فضاها در نسبت نشات می -کف جداره و

هاي متنوعی صورت  حوزه در کف، و ها جداره ابعاد متنوعی از
ترین آنها  این میان حس محصوریت قابل بحث گیرد. در می

سیماي  -Carmona, 2003:149-158 .(3( رود به شمار می
 عناصر مجموع و شهري فضاي بستر منظر معرف زمین –زمین 
 ,Carmona( است درآن گرفته جاي مصنوعی و طبیعی

). با توجه به مطالب ذکر شده در باب زیبایی و 2003:159
هاي متعدد  عناصر کالبدي منظر فضاهاي شهري، شاخص
باشند که از  کیفی و کمی در ارتباط با معیار فوق قابل ارائه می

 ،"ادراك ریتم"هایی همچون  توان به شاخص جمله می
روابط هماهنگ بین  ، وحدت و"الگو در فضا احساس نظم و"

 "نماي معماري"ادراك تعادل و تقارن در فضا  "،"اجزاء
  غیره اشاره کرد.  و "مبلمان و تجهیزات شهري

  ادراکی - تحلیل مؤلفه معنایی  - 2-2- 1-4
، هفت معیار را براي "شکل خوب شهر در تئوري"کوین لینج

کند؛ سرزندگی، معنی،  سنجش شکل خوب شهر مطرح می
عدالت. وي هر  تناسب، دسترسی، نظارت، و اختیار، کارایی و

 یک از این معیارها را با معیارهاي ریزتري توضیح داده و
 عنوان زیر پنج شامل، معنی سنجش نماید. معیار سنجش می

 و هویت. خوانایی و سازگاري شفافیت،، ساختار، هویت: است

  ابعاد منظرشهري  محقق
  کالبدي-عناصر بصري   1961کالن،

  عملکردي -فیزیکی  –ادراکی   1960کوین لینج، 

  هویتی -عملکردي –زیبایی شناسی   1389،کریمی مشاور،1387منصوري، 

  عوامل انسانی –غیر کالبدي  -کالبدي  1387بهزادفر ،

  انسانی -فیزیکی،کالبدي   1385پاکزاد، 

  معنایی -کارکردي  -بصري  1385گلکار،

  مصنوع -عوامل طبیعی   1389فرهودي و تیموري، 

  وحدت -زیبایی  –هویت  –پایداري   1385محمودي 

  احساسی، فرهنگی، اکولوژیکی  1389شیبانی،

  ادراکی -کالبدي   1389فروزان مهر وسروریان،

  -زیست محیطی  -ادراکی –زیباشناختی ذهنی   1390کیانی و سردري، 



  112- 91، ص. ي (مطالعه موردي: شهر مراغه)شهر درونتحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی 
 

96 

آید. این دو جنبه،  ساختار از اجزاي شکلی معنی به حساب می
دهند  دهند که به ما امکان می هایی از شکل را توضیح می جنبه

 فضا و زمان را شناخته و در قالب الگوهاي خود معرفی کنیم
). در این ارتباط هویت به عنوان 51-52: 1388(آتشین بار،

هاي مکانی که به افراد  شخصیت به مربوط اي شکلی معنی،اجز
 آن؛ باشد می، گویند می اجتماعی و چیزي درباره محیط کالبدي

. )Dougherty، 2006باشد ( چیزیست که یک مکان دارا می
شهر  در دانست و "معنی"توان هویت را معادل  و به عبارتی می

با مکان آن را معادل تشخیص یک مکان و تمایز آن مکان 
). هر مکان قابل 1388: 52 (آتشین بار، دیگر قلمداد نمود

شناسایی، داراي محتواي منحصر به فرد و الگوها و روابطی 
شود. وشناسایی آن با استفاده  است که روح آن مکان بیان می

گیرد  هاي ساخته شده صورت می ها در محیط از نمادها و نشانه
). Yuen,2005:198( شود می اطالق نیز مکان هویت آن به که
این بین عامل زمان، تجارب و خاطراتی که فرد در ذهن  در

کنند. به  خود دارد در معنا و درك مکان نقش مؤثري ایفا می
عاطفی و معنایی پس از آن که دیگران تجربه  طوري که تعامل

افتد و در این  درازمدت یا قوي با یک مکان دارند، اتفاق می
 & Prentice( یابد معناي وسیعی براي فرد میفرایند، مکان 

Miller :1992 , Gifford:2002.(  که این امر برخاسته از
ست که در یک مکان اتفاق اخاطرات دوران رشد و ارتباطی 

). در واقع Riley,1992:19( افتد و نه فقط مکان صرف می
گذشته تعاملی فرد با مکان خاص و قدرت این ارتباط به میزان 

ار بودن آن تجربه بستگی دارد. هرچه تجربه یا نحوه معناد
 تر خواهد بود تر باشد، این ارتباط قوي دریافت مهم

)Milligan,1998:31.( ارتباط معنایی انسان و  در فرایند
اي از  گیرد که شامل مجموعه محیط هویت مکانی شکل می

شود که فرد نسبت به محیط کالبدي  هایی را شامل می شناخت
و شامل  اش در طول زمان به دست آورده است؛ زندگی

ها، معناها و  ها، نظرها، ارزش ها، احساس خاطرات، ایده
اش مربوط  هایی که به محیط کالبدي زندگی روزمره تجربه

). با توجه به موارد مطرح proshansky,1983:59شود ( می
هاي مهم  شاخص توان عناصر و شده در معیار فوق می

شهري را  فضاهاي منظر ادراکی و معنایی بعد بر تأثیرگذار
 نمادها و"، "تعلق خاطر به مکان "یی همچونها شاخص

هاي  ارزش" و "موثر ، خاطره ذهنی قوي و"هاي شهري نشانه
  نام برد. "فرهنگی تاریخی و

  
  فعالیتی –تحلیل مؤلفه عملکردي - 2-3- 1-4

تواند بر کیفیت و  هاي موجود در فضاهاي عمومی می فعالیت
 کمیت جذب مردم براي توقف و تعامل در این فضاها،

هایی براي بروز دامنه  فضاهاي عمومی زمینه. باشد تأثیرگذار
اي، فردي تا  هاي دوره هاي روزمره تا جشن وسیعی از فعالیت

هایی مثل نگاه کردن،  جمعی و فعال و غیر فعال هستند. فعالیت
ل و غیر گوش سپردن و تجربه کردن سایرین و مشارکت فعا

. (Gehl,1987)گردد  می مکان سرزندگی سبب فعال در مکان
ها و  در عین حال بعد فعالیتی فضاهاي عمومی با کاربري

عملکردهاي پیرامون محیط ارتباط مستقیم دارد هرچه میزان 
عمکردهاي جاذب و متنوع در فضاهاي شهري بیشتر باشد 

 Lennard & Lennardمیزان تنوع و گوناگونی فعالیتها (
,1993 Loukaitou-sideris&Banerjee  : 1998 بیشتر .(

ریزي فعالیتی فضاهاي عمومی  خواهد بود. گوناگونی در برنامه
هاي مختلف در مکان  ساز حضور افراد و گروه تواند زمینه می

ها در  روزة انسان بندي فعالیتهاي هر گل در یک تقسیم .گردد
هاي  فعالیت«، »ريهاي ضرو فعالیت«فضاي شهري را به 

هاي  فعالیت«  -:کند می تقسیم »اجتماعی هاي فعالیت« و» انتخابی
 -هایی هستند که حالتی کمابیش اجباري دارند آن» ضروري

منتظر اتوبوس یا کسی ماندن،  خرید،، رفتن به مدرسه یا سرکار
هایی که به درجات مختلف  به بیان دیگر فعالیت - توزیع نامه 

). به 3: 1387(گل، » ها هستیم جستن در آنناگزیر به شرکت 
تاثیرپذیري را از محیط پیرامون  ها کمترین باور گل این فعالیت

پذیرند که  زمانی صورت می» هاي انتخابی فعالیت« -.دارند
 ها وجود داشته باشد و زمان و مکان نیز تمایل به انجام آن
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این  ). از میان5(همان: » اي مساعد باشند آور زمینه فراهم
روي، نشستن درپارك براي استفاده  توان به پیاده ها می فعالیت

از هواي تازه یا لذت بردن از نور آفتاب اشاره کرد. این 
مطلوب بودن شرایط فیزیکی و جوي  صورت ها تنها در فعالیت

دربردارندة » هاي اجتماعی فعالیت« -. دهند محیط بیرون رخ می
بسته به حضور دیگران در بیش از هرچیز وا هایی است که آن

فضاي عمومی است؛ همانند بازي کودکان، دیدارها و 

ها گروهی را شامل  هاي کوتاه، انواع مختلف فعالیت گپ
). در باب معیار عملکردي و فعالیتی منظر 6شود (همان:  می

توان  فضاهاي شهري با توجه به مطالب ذکر شده در نهایت می
، "ها کاربري اختالط و ها فعالیت تنوع" هایی همچون شاخص به
عملکردهاي جاذب  "و "میزان حضورپذیري اقشار مختلف"

  در فضاهاي شهري اشارکرد. "و مشوق پیاده مداري

  

  
  مورد مطالعه(مأخذ: نگارندگان) محدود): 1(شکل 
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تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی 

(ANP) معیارها با مدل تحلیل شبکهتعیین وزن    
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  هاي مؤثر در سنجش عدالت فضایی نواحی (مأخذ: نگارندگان) ): مدل مفهومی و شاخص2(کل ش

  
  هاي پژوهش   یافته

فضـایی  هـاي  در پژوهش حاضر به سنجش و ارزیابی نـابرابري 
هـاي تاپسـیس،   در بین نواحی شهري مراغه بـا اسـتفاده از مـدل   

شــده اســت، درنهایــت جهــت تلفیــق   ویکــور، الکتــر پرداختــه
شده اسـت    هاي مختلف از مدل تلفیقی کاندرست استفاده مدل

ــواحی شــهري مراغــه از    ــزان برخــورداري هــر یــک از ن ــا می ت
 بندي کند.خدمات عمومی شهري را مشخص و رتبه

بندي نواحی شهري مراغه  با استفاده از مدل  رتبه
  تاپسیس

در راستاي سـنجش میـزان عـدالت فضـایی در نـواحی شـهري       
اي، اطالعـات  مراغه، با استفاده از مطالعات میـدانی و کتابخانـه  

هــاي شــاخص Xهــاي شــهري تهیــه گردیــد کــه در آن ســرانه
   باشند.نواحی شهري می Aموردمطالعه و 

1X:  ،2فضاي سبزX ،3: اداريX : ،4گورستانXونقل،  : حمل
5X : ،6انتظامیX ،7: بهداشتیX : ،8درمانیX : ،9آموزشیX :

ــی،  ــذهبی، 10Xفرهنگ ــی، : 11X: م ــات و 12Xورزش : تأسیس
13X :هاي فرهنگی.جاذبه  

  صـورت مـاتریس   هاي مورد بررسی پس از تکمیـل بـه   شاخص
 7  ×13)Xij ) و ماتریس  استانداردشده) 1) از طریق رابطهR 

  ).2دهند (جدول  یمرا تشکیل 
  )1رابطه (

  2

1

X i j
ni j

i j
i

n
X







  
  

  

  ي شهري در سطح نواحی مراغهها سرانهتوزیع  :)1(جدول 
 X   

 
A  

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 x13 

44/3  1ناحیه  79/22 00/0 16/1 26/2 04/0 51/0 94/3 97/4 87/0 10/0 23/0 23/0 

208/0ناحیه  19/1 00/0 03/0 05/0 11/0 00/0 06/1 28/0 59/0 00/1  06/0  00/0 

333/1ناحیه  39/0 10/0 34/0 01/0 12/0 21/0 54/2 25/0 51/0 01/0 10/0  07/0 

496/0ناحیه  69/0  00/0 02/1 00/0 00/0 82/0 16/1 00/0 23/0 02/0 27/4 00/0 

53/0  5ناحیه  00/0 00/0 67/0 00/0 00/0 00/0 25/1 00/0 13/0 00/0 40/0 00/0 

615/0ناحیه   20/0 11/0 11/0 00/0 00/0 00/0 21/4 00/0 18/0 58/0 90/1 12/0  
771/1ناحیه  14/5 40/4 35/2 82/27 01/0 37/1 69/6 60/0 99/0 95/6 43/2  12/0  

  (مأخذ: نگارندگان)          

VICOR ELECTE TOPSIS 

 مدلهاي تصمیم گیري چند معیاره سنجش سطح برخورداري نواحی شهري مراغه از طریق

هاي تصمیم گیري چند معیاره با استفاده از مدل ادغام نتایج حاصل از مدل

 از منظر عدالت فضایی ي مراغهشهر نواحی بهره منديارزیابی 
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هاي مختلف هاي مختلف داراي وزندر مرحله بعد، معیار
ها، باید وزن نسبی هر هستند، براي بیان اهمیت نسبی شاخص

ها مشخص شود که بدین منظور در این  یک از شاخص
شده   استفاده ANPي ا شبکهپژوهش از روش فرایند تحلیل 

ي ا مسئله) هر موضوع و ANPاي ( است. فرایند تحلیل شبکه
ها (همه معیارها و زیراي از هدف، معیار"شبکه"مثابه  را به

یی ها خوشهشوند) که با یکدیگر در  یمها عناصر نامیده  این
  ).Garcia-melon, 2008گیرد ( یماند، در نظر جمع شده

که در واقع همان ماتریس V در مرحله بعد ماتریس
مقادیر استاندارد هر شاخص در وزن مربوط به  ضرب حاصل

  ).4همان شاخص است به دست آمد(جدول 
، با استفاده از Vآل و حداقل از ماتریس با توجه به معیار ایده

، ماتریس ایده آل مثبت و ایده آل منفی به تهیه 3و2روابط 
  :گردد می

 max1 max 2 max, ,..., nA v v v    )2                                   (  
 min1 min 2 min, ,..., nA v v v    )3                                    (  

  
 Super Decisionsافزار ها، با استفاده از نرم ضریب اهمیت شاخص  :)3(جدول 

  انتظامی  ونقل حمل  گورستان  اداري  فضاي سبز
122/0  009/0  021/0  072/0  027/0  

  مذهبی  فرهنگی  آموزشی  درمانی  بهداشتی
094/0  096/0  090/0  100/0  036/0  

  هاي فرهنگیجاذبه  یساتتأس  ورزشی
 076/0  155/0  099/0  

  (مأخذ: نگارندگان)        
  

  )Vهمان شاخص(ماتریساستاندارد هر شاخص در وزن  مقادیر ضربحاصل): 4(جدول 
 X    

A  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 x13 

100/0  1ناحیه  009/0 000/0  029/0 002/0 020/0 029/0 038/0 099/0 020/0 001/0 007/0 076/0 

2002/0ناحیه  000/0  000/0  001/0 000/0  064/0 000/0  010/0 006/0 014/0 011/0 002/0 000/0 

3039/0ناحیه  000/0  001/0  008/0 000/0  067/0  012/0 024/0 005/0 012/0 000/0 003/0 025/0 

4028/0ناحیه  000/0  000/0  025/0 000/0  000/0 047/0 011/0 000/0 005/0 000/0 125/0 000/0 
015/0  5ناحیه  000/0  000/0  017/0 000/0  000/0 000/0 012/0  000/0 003/0 000/0 012/0 000/0 
6004/0ناحیه  000/0  001/0 003/0 000/0  000/0 000/0 040/0 000/0 004/0 006/0 056/0 041/0  
7049/0ناحیه  002/0 022/0 058/0 027/0 005/0 078/0 064/0 012/0 023/0  075/0 071/0 041/0  

  (مأخذ: نگارندگان)
  
  

اي مطلوب است که کمترین فاصله را از  در این مرحله نقطه
آل منفی  ترین فاصله را از نقطه ایده یشبآل مثبت و  نقطه ایده

 توان یفاصله را م یینمرحله محاسبه و تع یندر ا .داشته باشد
 فاصله یانگرکه ب آورد یبه دست م یدسیبا استفاده از روش اقل

  ).6است (جدول مثبت آلیدهفاصله از ا ینو بدتر ینبهتر

 2

1

n

i ij J
j

D V V 



  )4(                                          

 2

1

n

i ij J
j

D V V 



  )5                                               (  

) به دست 6بندي نهایی با استفاده از رابطه ( درنهایت، رتبه
  آید: می

i
i

i i

DCL
D D



 


 )6                                                      (  
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 آل مثبت و منفی): محاسبه اندازه جدایی هر یک از نواحی از ایده6(جدول 

 + Si - Si نواحی

168/0164/0 1 ناحیه
066/0239/0 2 ناحیه
083/0214/0 3 ناحیه
137/0193/0 4 ناحیه
  241/0  023/0 5 ناحیه
213/0  075/0 6 ناحیه
  169/0134/0 7 ناحیه

  (مأخذ: نگارندگان)
  

 ي نواحی در مدل تاپسیسبند رتبه): میزان برخورداري و 7(جدول 

  میزان برخورداري  نواحی  امتیاز نهایی  رتبه نهایی
1  194/0 برخوردار کامالً 5 ناحیه  
2  784/0  2 ناحیه 

741/0  3  برخوردار 6 ناحیه 

4  720/0 3 ناحیه 

5  585/0 نیمه برخوردار 4 ناحیه  
6  493/0 1 ناحیه 

  محروم
7  443/0 7 ناحیه 

  (مأخذ: نگارندگان)
  

  
  بندي نواحی شهر مراغه  در مدل تاپسیس (مأخذ: نگارندگان) ): میزان برخورداري و رتبه3(شکل 
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پس از به دست آوردن امتیازات نهایی نواحی در مدل 
کنیم در پژوهش  ها را تعیین میتاپسیس، دامنه تغییرات آن

کامالً برخوردار، برخوردار، سطح،  4حاضر دامنه تغییرات در 
  بندي شده است. نیمه برخوردار و محروم سطح

ي از خدمات عمومی شهري با برخوردارنواحی مراغه در 
 4بندي در  بندي شد این رتبه استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه

برخوردار، برخوردار، نیمه برخوردار و محروم)  کامالًگروه (
بندي تاپسیس نشان  صورت گرفته است. نتایج حاصل از رتبه

بندي از لحاظ میزان برخورداري از  دهد که در این رتبهمی
و  7، کامالً برخوردار و ناحیه 5خدمات عمومی شهري، ناحیه 

: باشند یمبندي نواحی بدین شرح  باشند، رتبه یممحروم  1
عنوان نواحی  به 3و  6، 2کامالً برخوردار، نواحی  5ناحیه 

و  1عنوان ناحیه نیمه برخوردار و نواحی  به 4برخوردار، ناحیه 
  شده است. عنوان نواحی محروم شناخته به 7

  بندي نواحی مراغه با استفاده از مدل ویکور رتبه
س تاپسی تکنیک اولیه با مراحل مشابه ویکور روش اولیه مراحل

شود. مدل  است. لذا از آوردن این مراحل خودداري می
حل  مرحله فاصله هر گزینه از راه از ویکور با مدل تاپسیس

باشد که بر اساس  یمآل منفی متفاوت آل مثبت، و ایدهایده
  شود:) محاسبه می8و7هاي (رابطه

   1 * *

1

/
n

p
j j i i ji i i

i
S L W f f f f 



    
  )7    (  

)8(    * *max / 1,2,...,p
j i i ji i iR L W f f f f i n      

حل ایده  نسبت به راه iاز گزینه  jSدر آن فاصله که
(ترکیب بهترین) و فاصله آل

jR گزینهi حل ایده آل  از راه
 jSبندي عالی بر اساس باشد. رتبه یممنفی( ترکیب بدترین) 

  انجام خواهد شد. jRبندي بد بر اساس مقادیر  و رتبه
)استفاده 9از رابطه ( jQها و محاسبه ینهگزبراي ارزیابی نهایی 

  شود: می
)9(  

        * * * */ 1 /j j jQ v S S S S v R R R R         
  

  »ادراکی در منظر شهري، به نظر شما کدام شاخص ارزش و اهمیت بیشتري دارد و این اهمیت به چه میزانی است ؟ -با توجه به عامل معنایی «سوال: 
  تعلق خاطر و احساس دلبستگی   9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  نمادها و نشانه ها

  تعلق خاطر و احساس دلبستگی   9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ذهنی قويخاطره 
  تعلق خاطر و احساس دلبستگی   9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  احساس امنیت

  تعلق خاطر و احساس دلبستگی   9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ارزش هاي تاریخی و فرهنگی
  ها توسط کارشناسان (ماخذ: نگارندگان) پرسشنامه خبره و نحوه ارزش گذاري شاخصها در  اي از پرسش نمونه

  

 »به نظر شما کدام گزینه اهمیت وارزش بیشتري دارد و این اهمیت به چه میزانی است. "مبلمان وتجهیزات شهري"باتوجه به شاخص «سوال: 
  خیابان بوعلی سینا   9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  خیابان شریعتی
  خیابان بوعلی سینا  9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  خیابان باباطاهر
  خیابان بوعلی سینا  9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  خیابان اکباتان
  خیابان بوعلی سینا  9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  خیابان شهداء
  خیابان بوعلی سینا  9  8  7  6  5  4  3  2  1  2  3  4  5  6  7  8  9  خیابان تختی

  ها توسط شهروندان (ماخذ: نگارندگان) گذاري گزینه ها در پرسشنامه خبره و نحوه ارزش اي از پرسش نمونه
  

  
  دهد. (ماخذ : نگارندگان) (نرم افزار سوپر دسیژن) را نشان می ANPها در مدل  دهی به گزینه اي از ر وش وزن ): نمونه6( تصویر
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 ها): بهترین و بدترین مقدار براي شاخص8(جدول 

   X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 x13 

f+ 100/0  009/0 022/0 058/0 027/0 067/0  069/0 064/0 099/0  023/0  075/0  125/0  076/0  
f- 002/0 00001/0  00001/0 0003/0 0002/0 0

F+ f- 098/0 009/0 022/0 057/0 027/0 068/0 069/0 063/0 099/0  020/0 075/0 123/0 076/0 

  (مأخذ: نگارندگان) 
  

   Rو  S): محاسبات 9(جدول 
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 x13 s R نواحی

0002/0 1 ناحیه 04/0 02/0 07/0 07/0  04/0 0007/0 15/0  049/0  15/0 

12/0 2 ناحیه  01/0 02/0 07/0  03/0 0009/0 09/0 02/0 06/0 16/0  1/0 78/0 16/0  
08/0 3 ناحیه 01/0 02/0 06/0 03/0 008/0 07/0  09/0 02/0 08/0  15/0  07/0  76/0 15/0  
09/0 4 ناحیه  01/0 02/0 04/0 03/0 09/0 05/0 09/0 01/0  03/0  08/0  01/0 73/0  1/0  
11/0 5 ناحیه 01/0  02/0 05/0 03/0 09/0 1/0 09/0 01/0  04/0 08/0  14/0 1/0 95/0 14/0 

12/0 6 ناحیه 01/0 02/0 07/0 03/0 09/0 09/0 04/0 01/0  03/0  07/0 09/0 05/0 81/0 12/0  
06/0 7 ناحیه 01/0 00009/0 02/0  009/0 0007/0 05/0 38/0 09/0 

  (مأخذ: نگارندگان) 
  

1J,..., ترتیب که در آن  این به j ،* min j jS S ،
max j jS S  ،

* min j jR R  وm ax j jR R  و
V در  5/0 معموالًباشد که  یم، وزن حداکثر مطلوبیت گروهی

  شود. یمنظر گرفته 
مـدل ویکـور    وسـیله   بـه ها و تحلیل داده نتایج حاصل از تجزیه 

ــزان    نشــان ــده آن اســت کــه در ایــن مــدل نیــز ازلحــاظ می دهن
 کـــامالً 5برخـــورداري از خـــدمات عمـــومی شـــهري ناحیـــه 

ــواحی   ــوردار، ن ــواحی   6و  3، 2برخ ــوردار، ن ــه  4و  1برخ نیم
بندي قرارگرفتـه از لحـاظ    که در آخر رتبه 7برخوردار و ناحیه 

 7توجه به جداول( با د.برخورداري نیز در رده محروم قرار دارن
دو مـدل تاپسـیس و    بنـدي  رتبـه  نتـایج  شـود  )، مالحظه می10و 

در  1ویکور تقریباً شبیه به هم هستند با ایـن تفـاوت کـه ناحیـه     
بندي  قرار داشت ولی در رتبه محروم بندي تاپسیس در رده رتبه

یعنـی در رده نیمـه    بـاالتر   ردهبا مدل ویکـور ایـن ناحیـه یـک     
غیراز این مورد، تغییر دیگـري در   قرارگرفته است. به برخوردار

ي برخـوردار یري در رده، از لحاظ قرارگاین دو مدل از لحاظ 
قرارگیري از  رده رتبه در تغییر مگر شودنمی دیده درون نواحی

ــدین لحــاظ برخــورداري کــه آن  : در باشــد یمــصــورت  هــم ب
نـواحی  بندي با مدل تاپسیس در رده برخوردار بـه ترتیـب    رتبه

ترتیـب   ایـن  بندي با مدل ویکور نیز بـه   بوده که در رتبه 3، 6، 2
در مـدل   3و  6کـه فقـط جـاي ناحیـه      6، 3، 2باشد نـواحی  می

 بـه  نسـبت  ویکـور  مـدل  در دیگر تغییر. است شده عوض ویکور

  باشد. یمبرخوردار  نیمه رده در 1 ناحیه یريقرارگ تاپسیس، مدل
  الکتر مدل از استفاده بابندي نواحی  رتبه

 شود طور ضمنی استفاده می در مدل الکتر از مفهوم تسلط به
)Roy, 1991 .(یهمشابه با مراحل اول الکترروش  یهمراحل اول 

چهار مرحله اول  . درواقعاست یس و ویکورتاپس یکتکن
 یس و ویکورتاپس یهمشابه با مراحل اول یناًع الکتر یکتکن

شده است.  يمراحل خوددار یناز تکرار ا ین. بنابراباشد یم
مخالف  و موافق یارهايمع مجموعه یلتشک به مراحل این از  پس

مختلف نسبت به  هاي ینهکه گز طوري به پرداخته شد،در الکتر 
موافق و مخالف به دست  يو مجموعه معیارها یسهمقا یگرهمد

 یی که درها شاخصماتریس توافق از جمع وزن  .آید یم
  آید. یم، به دست اند آمدهمجموع موافق 
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 بندي و میزان برخورداري نواحی بر اساس مدل ویکور): رتبه10(جدول 

  میزان برخورداري  رتبه نهایی  Q  نواحی

45/0 1 ناحیه 5  1   کامالً   5ناحیه
  برخوردار

15/0 2 ناحیه 2  2   2ناحیه  
18/0 3 ناحیه  برخوردار 3  3   3ناحیه  

60/0 4 ناحیه 6  4   6ناحیه  
09/0 5 ناحیه 1  5   نیمه   1ناحیه

38/0 6 ناحیه  برخوردار 4  6   4ناحیه  
00/1 7 ناحیه   محروم  7ناحیه   7  7 

  (مأخذ: نگارندگان)
  

  
  بندي و میزان برخورداري نواحی بر اساس مدل ویکور (مأخذ: نگارندگان)): رتبه4(شکل 

  
  موافق در نواحی شهر): ماتریس 11(جدول 

                      

  
  

  

  

  
  

    (مأخذ: نگارندگان)

 7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  نواحی

706/0- 1ناحیه  857/0 654/0 845/0 642/0  448/0 

315/0 2ناحیه  -317/0 56/0 56/0 552/0 294/0 

143/0 3ناحیه  683/0 -591/0 772/0 548/0 122/0 

252/0 4ناحیه  462/0 409/0 -735/0 774/0 177/0 

177/0 5ناحیه  539/0 25/0 433/0  -389/0 0
38/0 6ناحیه  571/0 452/0  518/0 805/0 -036/0 

584/0 7ناحیه  773/0 869/0 835/0 991/0 973/0  -
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 )10توافق) با استفاده از رابطه ( سپس ماتریس مخالف (عدم
  ):12آید (جدول  بدست می

1
1

1
1

max

max
k

kj jj D
K

kj jj J

V V
NI

V V








)10(                                           

هاي باشد که ارزش یممرحله بعد تشکیل ماتریس موافق مؤثر 
1KI  از ماتریس هماهنگی باید نسبت به یک آستانه سنجیده

بهتر مورد قضاوت واقع  1Aبر  kAشوند تا شانس ارجحیت 
 آستانه حداقل یک از 1KI که درصورتی شانس شود. این I 

1kIبیشتر خواهد شد، بدان معنی که باید:  نیز کند تجاوز I  

I صورت متوسط از معیارهاي  توان به (دلخواه) را مثالً می
  هماهنگی به دست آورد:

 1
1 1

/ 1
m m

k
k k

I I m m
 

  )11                                     (  

(با  F(حداقل آستانه) سپس یک ماتریس بولینIبر اساس
دهیم براي این کار از روابط  عناصر صفر و یک) تشکیل می

  کنیم: یم) استفاده 13و  12(
1 11k Kf I I   )12                                                  (  

1 10k Kf I I   )13                                                (  

(ماتریس هماهنگ  Fآنگاه هر عنصر واحد در ماتریس 
  دهنده یک گزینه مؤثر و مسلط بر دیگري است. مؤثر) نشان

  
 ): ماتریس مخالف در نواحی شهر12(جدول 

 7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه   1ناحیه  نواحی

- 51/0 - 1ناحیه   51/0 - 20/1 - 05/0 -  50/0 - 85/0 - 

- 98/1 2ناحیه  -59/0 - 94/1 - 23/0 - 79/0 - 19/1 - 

- 98/1 3ناحیه  7/1  - -83/1 - 13/0 - 79/0 - 21/1 - 

- 83/0 4ناحیه  52/0 - 55/0 - -01/0 - 59/0 - 38/1 - 

- 9/20 5ناحیه  36/4 - 75/7 - 35/1 - -22/3 - 57/3 - 

- 02/2 6ناحیه  27/1 - 26/1 - 7/1  - 31/0 - -9/1  - 

- 18/1 7ناحیه  84/0 - 82/0 - 72/0 - 
026/0 
-

008/0 
-

-

  (مأخذ: نگارندگان)
  

 ): ماتریس موافق مؤثر13(جدول 

 7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  نواحی
 111 1 1 0- 1ناحیه 
 0-01 1 1 0 2ناحیه 
 1-1 1 1 0 0 3ناحیه 
 00 -1 1 0 0 4ناحیه 
 10 0 -00 0 5ناحیه 
 10 0 1-0 0 6ناحیه 
111111- 7ناحیه 

  (مأخذ: نگارندگان)
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 1
1 1

/ 1
m m

k
k k

NI NI m m
 

  )14  (                          

(معروف  G) یک ماتریس بولین15سپس با استفاده از رابطه (
  دهیم. به ماتریس ناهماهنگ مؤثر) تشکیل می

1 11k kg NI NI    

1 10k kg NI NI   )15                                         (  

دهنده روابط مسلط در  نیز نشان Gعناصر واحد در ماتریس 
  باشد. ها می بین گزینه

 تک تکتشکیل ماتریس تسلط نهایی: این ماتریس از ضرب 
هاي ماتریس تسلط موافق و ماتریس تسلط مخالف  یهدرا

کمتر را حذف  یتبا رضا هاي ینهگز یدحال باشود.  یمحاصل 
انتخاب شود که  یدبا اي ینه. گزیمرا انتخاب کن ینهگز ینو بهتر

نظر  ینمغلوب شود، تسلط داشته باشد و از ا که آناز  یشترب
 یاساس، تعداد دفعات ینبندي کرد. بر ا را رتبه ها ینهگز توان یم

شده  مغلوبکه  یتسلط داشته و تعداد دفعات ینهکه هر گز
  .است شده  داده) نشان 15شده در (جدول   است، محاسبه

 برخورداري ي نواحی شهري مراغه از لحاظ میزانبند رتبهدر 
از خدمات عمومی شهري با استفاده از مدل الکتر، رتبه یک را 

برخوردار قرارگرفته، نواحی  کامالًخدماتی  که در رده 3ناحیه 
تنهایی در رده  به 1در رده خدماتی برخوردار، ناحیه  7، و 6، 5

 در رده خدماتی محروم قرار 4و2نیمه برخوردار و نهایتاً نواحی
دهد که در  پسیس و ویکور نشان میمقایسه مدل تا .اند گرفته

 3و  2،6دامنه برخوردار در مدل تاپسیس نواحی به ترتیب 
 6با  3باشد که در مدل ویکور در ترتیب نواحی جاي ناحیه  می

باشد. تغییر دیگري  می 6و 3، 2جابجا شده، و نواحی به ترتیب 
مدل تاپسیس صورت گرفته صعود  به نسبت ویکور که در مدل
تغییراتی . است برخوردار نیمه دامنه به محروم دامنه از ناحیه یک

صورت گرفته است این  ویکور مدل به نسبت که در مدل الکتر
از دامنه برخوردار به دامنه کامالً برخوردار،  3است که، ناحیه 

دامنه  از 1به دامنه برخوردار و ناحیه  از دامنه محروم 7ناحیه 
 5عوض، ناحیه  در. اند یافته ییرتغ محروم به دامنه نیمه برخوردار

از دامنه  2از دامنه کامالً برخوردار به دامنه برخوردار، ناحیه 
از دامنه نیمه برخوردار به  4برخوردار به دامنه محروم و ناحیه 

اند. تغییراتی که در مدل الکتر نسبت  دامنه محروم نزول کرده
دامنه از  3به مدل ویکور صورت گرفته این است که، ناحیه 

از دامنه محروم  7برخوردار به دامنه کامالً برخوردار و ناحیه 
از دامنه  5اند. در عوض، ناحیه  به دامنه برخوردارصعود کرده

از دامنه برخوردار  2کامالً برخوردار به دامنه برخوردار، ناحیه 
از دامنه نیمه برخوردار به دامنه  4به دامنه محروم و ناحیه 

در  1در دامنه برخوردار و ناحیه  6اند. ناحیه  محروم نزول کرده
  اند. دامنه نیمه برخوردار در جایگاه خود ثابت مانده

  
  مدل تلفیقی کاندرست

اگر دو  آن دریقی است که تلفروش کاندرست یک مدل 
 اگر یک گزینه در مقابل گزینه بگیریم نظر را در Bو  A گزینه
<، < s B  A نویسیم شود در آن صورت می پیروز دیگر 푠 

 در، کاندرست استدر اینجا ضد متقارن رابطه اولویتی تلفیقی 
مساوي کسب  آراء Ak و A1 گزینه دو اگر کاندرست روش

دیگر روش کاندرست  نام Ak=A1 کنند خواهیم داشت
در این پژوهش با توجه به ي ساده است. رأروش حداکثریت 

 شده بندي نواحی استفاده هاي مختلفی براي رتبه اینکه از روش
، بنابراین براي رسیدن به یک نتیجه نهایی و واحد براي است
هاي آمده در مدل دست بندي نواحی با استفاده از نتایج به رتبه

 الکتر، از مدل تلفیقی کاندرست استفادهویکور و  تاپسیس،
 یلتشک یسماتر یک براي انجام روش کاندرست شده است. 

در سطر و ستون وارد یس، نواحی در آن ماتر شود که یم
 یسهباهم مقا نواحی ینا یصورت زوج به یدحال با .شوند یم

که آن  هاییها و باختبردبر اساس تعداد این مقایسات شوند 
. در باشد اند میهاي مختلف به دست آورده نواحی در مدل

.باشد یو باخت م يبر اساس قانون برد، مساو ینمره ده ینجاا
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 ): ماتریس مخالف مؤثر14(جدول 
 7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  نواحی
 00 1 0 0 1-  1ناحیه 
 0 1 0 0 1- 1 2ناحیه 
 1-1 0 0 1 1 3ناحیه 
 00 0 -0 0 1 4ناحیه 
 10- 1 1 1 1 5ناحیه 
 0-0 1 1 1 1 6ناحیه 
- 0 0 0 0 0 1 7ناحیه 

  (مأخذ: نگارندگان)
  

  ): ماتریس تسلط نهایی15(جدول 
 7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  نواحی

 00 1 0 0 0-  1ناحیه 

 0 1 0 0 0- 0 2ناحیه 

 1-1 0 0 0 0 3 ناحیه

 00 -0 0 0 0 4ناحیه 

 0 0- 0 0 1 0 5ناحیه 

 0- 0 0 0 1 0 6ناحیه 

100 0 0 0- 7ناحیه 
  (مأخذ: نگارندگان)

  

  مدل الکتر  بر اساسبندي  ): رتبه16(جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  میزان برخورداري  ناحیه  رتبه
  کامالً برخوردار 3ناحیه  1
 5ناحیه  2

 6ناحیه  3  برخوردار

 7ناحیه  4

  نیمه برخوردار 1ناحیه  5
 2ناحیه  6

  محروم
 4ناحیه  7
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  بندي میزان برخورداري نواحی از خدمات عمومی در مدل الکتر (مأخذ: نگارندگان) ): رتبه5(شکل 

  
 در مدل کاندرست نواحی هايباخت و هابرد ايیسهمقا یسماتر): 17(جدول 

 جمع 7ناحیه  6ناحیه  5ناحیه  4ناحیه  3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه  نواحی
-1- 1ناحیه  1- 1 1-  1- 1 2-  
11 1-  1 1 4- 1 2ناحیه 
1 1-  1 1 2-  -1 1 3ناحیه 
-1 4ناحیه  1-  1- -1-  1- 1 4- 
111 -11 6 1 5ناحیه 
-1  -1 1 6ناحیه  1 1- -1 0
-1 7ناحیه  1-  1- 1- 1- 1- -6- 

  نگارندگان)(مأخذ: 
 بندي نهایی در مدل کاندرست ): امتیازات و رتبه18(جدول 

  بندي در مدل کاندرست رتبه  امتیازات در مدل کاندرست

 نواحی
 روش امتیازات

 کاندرست
 نهایی در رتبه
 ندرستکا

 نواحی رتبه
میزان 

  برخورداري
  2ناحیه  42  2 2ناحیه   کامالً برخوردار  5ناحیه  5  1-2 1ناحیه 
  6ناحیه  4  6  -4 4ناحیه   برخوردار  3ناحیه  23  3 3ناحیه 
  نیمه برخوردار  1ناحیه  61  5 5ناحیه 
  7ناحیه  7  7-6 7ناحیه   محروم  4ناحیه  04  6 6ناحیه 

  (مأخذ: نگارندگان)
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  بندي نواحی ازلحاظ میزان برخورداري با مدل تلفیقی کاندرست (مأخذ: نگارندگان) ): رتبه6(شکل 

  

بندي مدل تلفیقی کاندرست بیانگر  نتایج نهایی حاصل از رتبه
این است که در این مدل از لحاظ برخورداري از خدمات 

اولین  5گانه شهر مراغه، ناحیه  7عمومی شهري در بین نواحی 
  اندبازهم آخرین رتبه را کسب کرده 7رتبه و ناحیه 

صورت  این به نیز ویکور و که در دو مدل تاپسیسطور  (همان
ي نواحی ازلحاظ برخورداري از خدمات بند ردهبوده است). 

عنوان نواحی  به 2و  5باشد: نواحی شهري به این شرح می
عنوان نیمه  به 1برخوردار، ناحیه 6و  3کامالً برخوردار، نواحی

عنوان نواحی محروم از خدمات  به 7و  4برخوردار و نواحی 

اند.در پژوهش حاضر بندي شده شهري در مدل کاندرست رتبه
هاي بندي نواحی شهري مراغه با استفاده از مدل به رتبه

ویکور، الکتر و مدل تلفیقی کاندرست پرداخته شد،  تاپسیس،
دهد که؛ توزیع فضایی خدمات شهري  یمنتایج پژوهش نشان 

با تراکم جمعیت نواحی شهري مراغه همخوانی ندارد، به این 
منظور براي تعیین همبستگی این فرضیه از آزمون پیرسون 

  ).19صورت زیر است (جدول  استفاده شد که نتیجه آن به
  

  
  ): جمعیت و میزان برخورداري از خدمات عمومی نواحی شهري مراغه19(جدول 

 روش امتیازات  جمعیت نواحی
 کاندرست

رتبه جمعیتی 
  نواحی

 نهایی در رتبه
 ندرستکا

میزان 
  برخورداري

  46  2 16584 2ناحیه   کامالً برخوردار  5  5-2 19060 1ناحیه 
  1  6-4 30300 4ناحیه   برخوردار  24  3 20821 3ناحیه 
  نیمه برخوردار  1  7  6 11224 5ناحیه 
  3  7-6 21115 7ناحیه   محروم  02  4 29784 6ناحیه 

  (مأخذ: نگارندگان)
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  Correlations ): ضریب همبستگی پیرسون 20(جدول 
 jamiyat barkhordari 

jamiyat 
Pearson Correlation 1 -.811* 

Sig. (2-tailed)  .027 
N 7 7 

barkhordari 
Pearson Correlation -.811* 1 

Sig. (2-tailed) .027  
N 7 7 

  (مأخذ: نگارندگان)
  

دهد که بین دو  ) همبستگی آزمون پیرسون نشان می21جدول(
خـدمات شـهري رابطـه    مؤلفه جمعیت و میزان برخـورداري از  

صـورت کـه هـر چـه      شـود، بـدین  منفی و معنادار مشـاهده مـی  
مندي از خـدمات عمـومی    جمعیت ناحیه بیشتر باشد میزان بهره

آید یعنی هر چه رتبه جمعیتی نواحی باال باشد شهري پایین می
ــورداري آن  ــه برخ ــی  رتب ــایین م ــا پ ــایج  ه ــرعکس. نت ــد و ب آی

بــین متغیــر جمعیــت و آمــده ضــمن تأییــد همبســتگی  دســت بـه 
دهد که با افزایش یک برخورداري از خدمات شهري نشان می

یابد. مقادیر مربوط به این همبسـتگی  متغیر، دیگري کاهش می
)/r = -آمده است.  دست به 05/0داري  ) در سطح معنی  

  يریگ جهتیني و بند جمع
در این تحقیق میزان برخورداري از خدمات عمومی شهري در 
نواحی شهر مراغه با اسـتفاده از سـه مـدل تاپسـیس، ویکـور و      

و تحلیـل قـرار گرفـت و میــزان     الکتـر مـورد بررسـی و تجزیــه    
بـه  گانـه در ایـن دو مـدل     7برخورداري هر یک از این نواحی 

گیـري   یمتصـم ایـن سـه مـدل     وسیله بهآمد و این نواحی  دست
ي قـرار گرفتنـد و در آخـر هـم بـراي      بند رتبهچند معیاره مورد 

هـاي  ي مـدل بنـد  رتبـه دستیابی به یک نتیجه یکسان حاصـل از  
تاپسیس، ویکور و الکتر از یک مـدل تلفیقـی بنـام کاندرسـت     

و استفاده گردید و از طریق این مدل تلفیقی یک نتیجـه واحـد   
 بـه دسـت  اي یـاد شـده   هـ ي واحد با توجه به نتایج مدلبند رتبه

  که:  دهد آمد. نتایج پژوهش نشان می
بندي نواحی با استفاده از مدل تاپسـیس ازلحـاظ میـزان     در رتبه

در رتبـه اول و   5برخورداري از خدمات عمومی شهري ناحیـه  

از لحاظ برخورداري  3و  6، 2در رده کامالً برخوردار، نواحی 
در رتبــه پـــنجم   4در رتبــه دوم و در رده برخــوردار، ناحیـــه   

تنهایی در رده نیمه برخـوردار و نـواحی    ازلحاظ برخورداري به
هاي آخر کـه از لحـاظ برخـورداري در آخـرین     در رتبه 7و  1

  رده یعنی رده محروم از خدمات عمومی شهري قرار دارند.
گیري ویکور، باز  یمتصمي نهایی با استفاده از مدل بند رتبهدر 

کسب کرده و در رده کامالً رتبه اول را  5هم ناحیه 
در رتبه دوم و در رده خدماتی  6و  3، 2برخوردار، نواحی 
در رده خدماتی  4و  1هاي بعدي نواحی برخوردار، در رتبه

در رده خدماتی  7نیمه برخوردار و در رتبه آخر نیز باز ناحیه 
ي نواحی شهري مراغه از لحاظ بند رتبهمحروم قرار دارند.در 

اري از خدمات عمومی شهري با استفاده از مدل میزان برخورد
کسب  3گیري چند معیاره الکتر، رتبه یک را ناحیه  یمتصم

، 6، 5برخوردار، نواحی  کامالًکرده است که در رده خدماتی 
با کسب  1برخوردار، ناحیه  در رتبه دوم و در رده خدماتی 7و 

و  2نواحی  تنهایی در رده نیمه برخوردار و نهایتاً رتبه پنجم به 
گیرند.براي به دست آوردن در رده خدماتی محروم قرار می 4

گیري چند معیاره تاپسیس،  یمتصم مدل3یک نتیجه واحد از 
شده است.  ویکور و الکتر، از مدل تلفیقی کاندرست استفاده

مدل تلفیقی کاندرست، رتبه اول را ناحیه  وسیله بهي بند رتبهدر 
که از لحاظ سطح برخورداري از  2،  رتبه دوم را ناحیه 5

خدمات عمومی شهري در رده خدماتی، کامالً برخوردار 
هاي سوم و به ترتیب رتبه 6و  3جاي گرفته است، نواحی 

که از لحاظ میزان برخورداري در  اند کردهچهارم را کسب 
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با کسب رتبه  1رده خدماتی برخوردار، جاي دارند، ناحیه 
و  4ر قرار دارد و درنهایت نواحی پنجم در رده نیمه برخوردا

. اند قرارگرفتهي آخر و در رده خدماتی محروم ها رتبهدر  7
ها که حاکی از تمرکز امکانات و خدمات شهري این نابرابري

هم باشد، یکپارچگی و به در چند ناحیه محدود از شهر می
پیوستگی بین نواحی شهر مراغه را با مشکل مواجه کرده است 

ه نواحی برخوردار داراي توان رشد باالیی بوده و و در نتیج
باشند در حالی که بخش اعظمی از سطوح خدماتی را دارا می

نواحی محروم به این نواحی وابسته بوده و باعث ایجاد شکاف 
اجتماعی و اقتصادي در نظام شهري شده است. اگر توزیع 
امکانات و خدمات شهري متناسب با نیاز شهروندان صورت 

یرد باعث بروز مشکالت فراوانی در نطام شهري خواهند نگ
ریزي در خصوص توزیع شد. بدین ترتیب توجه به برنامه

عادالنه خدمات شهري موجب جلوگیري از بروز شکاف و 
نابرابري خدمات شده و عدالت فضایی را در شهر در پی 

  خواهد داشت.
  

  منابع
ل فضـایی  . تحلیل عـدم تعـاد  1392تبریزي،جالل و همکاران،  -1

 هـاي اسـتان زنجـان، مجلـه     خدمات اقتصادي، اجتمـاعی شهرسـتان  

 .19-34سیزدهم، صص شهري،شماره یزير برنامه و پژوهش
ــدایش محــالت و مکــان   -2 ــد، پی هــا در محــیط  چــپ مــن، دیوی

ساخت، ترجمه شهرزاد فرزادي و منوچهر طبیبیان، چـاپ اول،   انسان
 .1384انتشارات دانشگاه تهران: 

 محمد پورو مرتضی  اهللا رحمتحاتمی نژاد، حسین، فرهودي،  -3
ــابري، ــورداري از   1378جـ ــاعی در برخـ ــابرابري اجتمـ ــل نـ ، تحلیـ

ــفراین،     يکــاربر ــوردي: شــهر اس ــه م ــهري مطالع ــاي خــدمات ش ه
، 85-71، صـص 65ي جغرافیاي انسانی، شـماره ها پژوهشانتشارات 

  ، تهران.1378پاییز
ابري در سـطوح منـاطق   ، سنجش و بررسی نابر1388خاکپور،  -4

  .1388، مشهد: 27توسعه در مشهد، دانش و توسعه، شماره 
 یـل تحل یبررسـ ، 1390، فرامـرز  ،یرسـتم ؛ هاشـم  پور، داداش -5

 مجلهیی، فضا عدالت دگاهید از يشهر یعموم خدمات عیتوز نحوه

 .16 شماره.اي یهناح توسعه و ایجغراف
 تغییـرات یـري  گ اندازه ،1385 آنا، لیس، یم،محمدرح رهنما، -6

 توسـعه،  و جغرافیـا  سیدنی، مجلـه  شهر مادر ي منطقه در دسترسی

  .7 شماره
ــت اهللا  -7 ــاري، کرام ــاران  وزی ــی و، 1392،همک ــنجش  بررس س

از خدمات عمومی شهري بر اساس توزیع  يمند عدالت فضایی بهره
ــت و ــریه تحقیقــات       جمعی ــر. نش ــهر بابلس ــی در ش ــت دسترس قابلی

 .28 کاربردي علوم جغرافیایی. شماره
عدالت اجتماعی و شهر، تحلیلـی بـر   ، 1385شریفی،عبدالنبی،  -8

نامــه دوره دکتــري  یــانپاز، اهــوا درش هــري ا منطقــهنـابرابري هــاي  
 ریزي شهري، دانشگاه تهران. جغرافیا گرایش برنامه

 يشهر خدمات يبند سطح ،1389 ،همکاران و حسن کامران، -9
. يا منطقه ریزي برنامه و ایجغراف فصلنامه ن، تهراشهر  کالن مناطق در

 .1 شماره. اول سال
، حقوق شهري و شهرسازي، انتشارات 1387کامیار، غالمرضا، -10

 مجد، چاپ سوم، تهران.

، ترجمـه منـوچهر مزینـی،    سیماي شـهري ، 1381لینچ، کوین،  -11
 چاپ پنجم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران.

موحد، علی، توالیی، سیمین، کمانرودي، موسی و نادر تـابعی   -12
ــل 1393، ــابرابر، تحلی ــع خــدمات در    ين ــاي فضــایی توزی ــطحه  س

محالت منطقه شش تهران، فصلنامه آمـایش سـرزمین، دوره ششـم،    
 .82-59.صص 1393شماره اول، بهار و تابستان 

، طـرح توسـعه و عمـران(    1390مهندسان مشاور نقش محـیط،   -13
 .1390مراغه، مصوب جامع) 

تحلیـل جغرافیـایی از   ، 1389ی، مهدي؛ حاتمی، مجتبـی،  مؤمن -14
، فصـلنامه جغرافیـا   نابرابري و عدم تعادل فضائی توسعه در استان یزد

 .4و مطالعات محیطی، سال دوم، شماره 
، بررسـی تطبیقـی توزیـع    1387وارثی، حمیدرضا و همکاران،  -15

ی، موردمطالعــه خــدمات عمــومی شــهري از منظــر عــدالت اجتمــاع
  .11زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 

، ترجمه فرخ عدالت اجتماعی و شهر، 1379هاروي، دیوید، 
حائري، بهروز منادي زاده، شرکت پردازش و  محمدرضاحسامیان، 

  ریزي شهري. برنامه
17-Gray, Rob. 2002. The social accounting 
project and accounting orgnaizations and 



 1393 پاییز - یازدهمشماره  –وم سال س -فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 
 

111 

society privileging engagement, imaging new 
accounting. Accounting organizations and 
society, 27. 
18-Laurent E. 2011. Issues in environmental 
justice within the European Union, Ecological 
Economics, 70:1846–1853. 
19-Lees, N., "Inequality as an Obstacle to 
World Political Community and Global Social 
Justice", Oxford University, Paper to be 
Presented at the SGIR, 7th Annual Conference 
on International Relations, Sweden, September 
9-11, 2010. 
20-Fainstein, 2011, Spatial Justice and 
Planning. Justice Spatial/Spatial Justice URL: 
Http://www.jssj.org/archives/14/. 
21-Boyne, Georg. Martin A. Powell. 2002. 
«Territoial Justice Spatial Justice and Local 
government Finance», University of 
Herhordshire & university of clamorgan. 
22-Tsou, Ko- Wan, Yu-Ting Hung, and Yao-
Lin Chang. (2005), an accessibility based 
integrated measure of relative spatial equity in 
urban public facilities, Cities, Vol.22 No. 6, pp: 
424–435. 
23-Martinez, J. 2005. Monitors intra-urban 
inequalities with GIS-based indicators: With a 

case study in Rosario, Argentina. Utrecht 
University. 
24-Soja, E. 2006.Tthe city and spatial justice, 
justice spatial/spatial justice. 
25-Talen, Emily. 1998. Visuallizing fairness, 
equity maps for planner. APA Journal. 
26-Dufaux, Frederic. 2008. Birth 
announcement, justice spatial/spatial justice, 
www.jssj.org. 
27-Lotfi, Sedigheh and Koohsari, MJ. (2009) 
"Analyzing Accessibility Dimension of Urban 
Qualityof Life: Where Urban Designers Face 
Duality between Subjective and objective 
Reading of Place", Journal of Social Indicator 
Research. Vol. 94, PP. 417-435. 
28-Taleaia, M. Sliuzasb, R. Flackeb, J. (2014), 
an integrated framework to evaluate the equity 
of urban public facilities, Cities 40, 56–69. 
29-García-Melón, M. Ferrís-Oñate, J. Aznar-
Bellver, J. Aragonés-Beltrán, P.(2008) 
Farmland appraisal based on the analytic 
network process, Journal of Global 
Optimization 42 (2), 155..143. 

  



 

112 
 


