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  ،آمایش جغرافیایی فضامجله 
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1395سال ششم/ شماره مسلسل بیست و یکم/ پاییز   
  

  .فضاییفضایی توزیع خدمات شهري از منظر عدالت  يها ينابرابرتحلیل 
  مریوان: شهر يموردمطالعه 

 

  3حسین بهبودي مقدم، 2سیده فرشته حسینی*، 1طاهر پریزادي

  .ریزي شهري، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران گروه جغرافیا و برنامهیار استاد1
  .ریزي شهري، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ارشد جغرافیا و برنامه یکارشناس2
  ایران. تهران، ،گاه شهید بهشتیدانش ،دانشکده علوم زمینشهري،  يزیر برنامه و جغرافیا کارشناسی ارشد3

 18/7/94 ؛ تاریخ پذیرش: 18/2/94تاریخ دریافت: 
  چکیده

 آنجا که ازیافته است.  يا ژهیواهمیت  دانان یجغرافو  زانیر اخیر در میان برنامه يها سالعدالت فضایی از مباحثی است که در 
توزیـع آن،  ي نحوهدر  یعدالت یب، باشد یمی و فضایی شهر شکل و ماهیت کالبدي، اجتماع  ساختار دهنده ،خدمات عمومی شهري

جـدي  يها چالشطبقاتی محالت شهر گذاشته و مدیریت شهري را با ی نیگزیی، ماهیت شهر و جدابر ساختار يریناپذ جبران ریتأث
پی بـرد  توان یم ،ر سطح شهرد یعدالت یبفضایی  يمات و شناسایی الگوددر توزیع خ ها ينابرابربررسی میران  با .کرده استروبرو 

ایـن  زاسـت تـا ا افتـهیتمرکزشهري ۀ و محلبیشتر در بخش  یعدالت یبهستند و  يتر نامناسب تیدر وضعخدمات  از کی کدامکه 
فضـایی را کـاهش داده و  يهـا ينـابرابر و منافع اجتماعی، در توزیع فضایی خدمات عمومی آگاهانهق مدیریت شهري با عمل یطر

شهر مریوان بر اساس جمعیـت،  يها ۀمحلبررسی وضعیت توزیع خدمات در سطح  ،این پژوهشهدف ی را ارتقا دهد. کیفیت رندگ
توزیع خـدمات در سـطح  ةتحلیل نحو منظور به تحلیلی است. -توصیفی ،تحقیق روش خدماتی است. يها يکاربرمساحت و سرانه 

اسـت.  شده گرفتهو ضریب همبستگی پیرسون به کار  GIS افزار رمنبه کمک  همسایه نیتر کینزد، تکنیک VIKOR، مدل ها همحل
در بهترین  11 ۀمحل که يطور بهعادالنه در سطح محالت شهر مریوان توزیع نشده است؛  طور بهخدمات شهري  دهد یمنتایج نشان 

در رابطـه  ژهیو به ها يکاربرایی پراکنش فض در ینظم یبوضعیت قرار دارند. همچنین بیانگر نوعی  نیتر نییپادر  7 ۀوضعیت و محل
  .است مرتبط يها شاخص محروم در يها ۀمحل به توجه نیازمند شهري مریوان مدیریت بنابراین .باشد یمبا جمعیت 

  
  .مریوانشهر  فضایی، ينابرابر ،خدمات شهري یعتوز، تحلیل فضایی، عدالت فضایی :هاي کلیدي واژه

  
  1مسئلهطرح 

 توزیع معنی به افیاییجغر عدالت و فضایی عدالت
خـدمات و امکانـات شـهري بـراي رسـیدن بـه  عادالنه

ــه ــوازن يا جامع ــی از  مت ــاي یافترهو یک عــدالت  ه
عـواملی کـه بایـد در جهـت  ازجملـهاجتمـاعی اسـت. 

اجراي عدالت اجتماعی و همراه بـا عـدالت فضـایی در 
ــه ــب  یزير برنام ــع مناس ــرد، توزی ــت ک ــهري رعای ش

صحیح فضاها  یريکارگ بهو  و خدمات شهري ها يکاربر
، در یک مکان خاص، یرسان خدماتتمرکز مراکز  است.

و باال و پـایین در شـهرها،  یدوقطبضمن ایجاد مناطق 
پـی به ایـن منـاطق را در  کننده مصرفهجوم جمعیت 

                                                             
 f.hoseini63@yahoo.comنویسنده مسئول: *

، ترافیکی، محیطی یستز، فشار سو یکاز  يطور به. دارد
ه سـبب اعم از صوتی و هوا و از سوي دیگر ب ها یآلودگ

مکمل، موازي، تشدید قطبی شـدن  هاي يکاربرجذب 
کرکـه آبــادي و دارد (فضـایی در شـهرها را بـه دنبـال 

از این اهـداف انسـانی و  . غفلت)248: 1393 همکاران،
توسـعه شــهري، شـهرها را بــا  يهــا طرحاجتمـاعی در 

ــامطلوبی از عــدم  ــه ن ــا تعادلچرخ اجتمــاعی و  يه
همچــون  اي ســابقه یب يهــا چالشو  رو روبــهاقتصــادي 

در توزیــع خــدمات عمــومی و ســالمت  عــدالتی یب
اجتماعی شهري را سبب گشته اسـت. در ایـن رابطـه، 

، رضـایت بـر عـدالت اجتمـاعی یـدتأکتوجه به میـزان 
ــد داشــتجمعیــت شــهري  ــه دنبــال خواه ــرا  ؛را ب زی

تخصیص منابع همراه با عدالت اجتمـاعی، مـردم را در 
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 و نیـز افـزایش سهولت دسترسی بـه خـدمات شـهري
 فضـایی عـدالت به دستیابی .دهد یمیاري  تنهاکارایی 

 عادالنـه تخصـیص شـهري جهـت خـدمات توزیـع در
 هـاي یتظرف از اسـتفاده برابري و اجتماعی هاي ینههز

 .است شهري ریزان برنامه مهم از اهداف یکی محیطی،
 چیـزي چه کسی، چه که کنند تحلیل باید که یکسان

آورد  به دست باید یا آورد یم ه دستب چگونهو کجا  را،
)Tsou et al., 2005:424.( ها آن غیرعادالنه توزیع رایز 

 فضـایی پیچیـده مشـکالت و اجتمـاعی يها بحرانبه 
 ،کلـی در بررسـی ).6:1385 ،شـریفیانجامید ( خواهد

و نـابرابري  یآشفتگشاهد  ،کاربري اراضی شهر مریوان
 ها يکاربر که يطور به است. ها يکاربرفضایی در توزیع 

کـه  کالبدي شهر تعادل ندارنـد مراتب سلسلهبه لحاظ 
 یــريگشــکلبــرهم زدن تــوازن جمعیـت و  نه آیجـنت

ناقض با عدالت فضـایی و اجتمـاعی مت فضاهاي شهريِ
  هـاي یژگیو بـه هجـتو ، باسو یکن پژوهش از یا ت.سا

 ارزیابی کمی و بررسی به اجتماعی -اقتصادي و حیطی
شـهري و از سـوي  يهـا يکاربر فضایی عتوزی کیفی و

گانـه  12بررسی میـزان برخـورداري محـالت به  دیگر
ت یـعـد کیفایـن محـالت از بُ يبند رتبهو  شهر مریوان
به خدمات عمومی شهري، با رویکرد ن ااکندسترسی س

به دنبـال پاسـخ  رو ینازا عدالت محورانه پرداخته است.
ودهـا و زیر اسـت تـا بـا شناسـایی کمب يها پرسشبه 

بین این محـالت، مـدیریت شـهري را در  هاي ينابرابر
کمـک  عـدالتی یب، بـراي کـاهش خدمات شـهري ارائه

  نماید:
ت شـهري در شـهر پراکنش فضایی امکانات و خـدما -

  مریوان چگونه است؟
از  برخـورداري لحـاظِ ازبین محالت شهر مریوان آیا  -

  ؟دارد وجودي تفاوت امکانات و خدمات شهر
زیع فضـایی امکانـات و خـدمات شـهري و آیا بین تو -

تراکم خالص جمعیت در شهر مریوان رابطه معنـاداري 
  ؟دارد دوجو

  
  ها و مبانی نظري یدگاهمفاهیم، د

عدالت اجتماعی را برابري تعهـدات  :عدالت اجتماعی
مدنی در میان یـک جامعـه و برابـري  هاي یتمسئولو 

 فیـمختلف تعر يها گروهگستردگی مشکالت در میان 
منـافع  حفـظ. عدالت اجتماعی در شهر یعنـی اند کرده

 ياهـ ه گـروعـام و  طـور بـه مختلف اجتماعی يهاروهگ
توزیـع بهینـه منـابع  یلهوسـ بـهخـاص  طـور بههدف 

  ).22:1383 مرصوصی،ها ( ینههزشهري، درامدها و 
عدالت توزیعی بر تخصیص منصـفانه  :عدالت توزیعی

، کنـد یم یـدکتأمنابع در میـان افـراد متنـوع جامعـه 
، فراینـد توزیـع و شـده یعتوزمنـابع  ،تخصیص عادالنه

الگوي توزیع را دربرمی گیـرد. اصـول عـدالت تـوزیعی 
 ياههـرا عنوان به همچون برابري، نیاز، شایستگی رفاه،

  .باشد یمدرك توزیع عادالنه 
کـه از  اي یـدهاعـدالت فضـایی طبـق  :عدالت فضایی

معناست که باید بـا به این  شده گرفتهاجتماعی  عدالت
برابـر  طـور  هبـ، کنند یمدر هرجایی که زندگی  نانساک

جغرافیـایی، عـدالت اجتمـاعی  نظر ازنقطـهرفتار شـود. 
عادالنه امکانـات و منـابع  مترادف با توزیع فضایی شهر

ابی برابر شـهروندان یهري و دستبین مناطق مختلف ش
  ).72:1387 ،و همکاران نژاد (حاتمیاست  ها آن به

 یطـورکل به یعموم: خدمات خدمات عمومی شهري
اقتصـادي کـه منفعـت عمـومی و  هاي یتفعال عنوان به

کلی دارند و در ابتکار عمل نهادهاي عمـومی هسـتند، 
زیـر  هـا آن. بنیان نهادن و راه انـداختن شود یمتعریف 

  ).23:1383 سعیدنیا،است (نظر نهادهاي عمومی 
  شهري یزير برنامهالت اجتماعی در رویکرد عد

اجتماعی را برابري تعهـدات و  عدالت 1پاتنامرابرت 
مـدنی در میـان یـک جامعـه و برابـري  هاي یتمسئول

تعریـف مختلف  ياههگروگستردگی مشکالت در میان 
 اجتماعی عدالت ،رو ینازا .)Prange, 2009:22کند ( یم
 به که شود تعریف و خدمات منابع برابر توزیع تواند یم

 را چیزي چه کسی چه برمبناي تعادل برقراري مبحث
 ,Fainsteinدارد ( اشـاره ؟آورد یمـ دسـت بـه چگونـه

 سرزمینی عدالت شدن اجرایی تواند یم یا ؛)2005:129
 عمومی خدمات و کاال به دسترسی در برابري همان یا

تفکــر عــدالت . )Savas,1978:801شــود ( تعریــف
 بـه، توزیع عادالنه منابع منظور  هب به خصوصاجتماعی 

خـورد  یمـکالبـدي پیونـد  یزير برنامهمستقیم با  طور
                                                             
1. Robert Putnam 
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 یريکــارگ بــه). ولــی 86:1387 ،زادهو عبــاس رهنمــا(
 يتئـوریک راهنما در رویه و  عنوان بهاجتماعی  عدالت
 ریزي یهپا 1دوید هاروي يها تالشبر اساس  یزير برنامه

ــل شــ ــوزیعی در تحلی ــدالت ت ــه بحــث ع ــانی ک د؛ زم
  .جغرافیایی به کار رفت

: شـهري  یـزي ر برنامهدالت توزیعی در رویکرد ع
 قـرن یمنحدود  ،بتدایی بر روي عدالت توزیعیاکارهاي 

قر نسبی و در ابتدا تحقیقات بیشتر بر ف شد. آغازپیش 
بـر د متمرکز بودنـد. در ادامـه ارتوزیع درامد در بین اف

و  هـا آناقتصادي و اجتماعی و نحـوه ارتبـاط  مبادالت
که از این مبادالت باید حاصل شود،  نتایجی بینی یشپ

 ةدربـار جامعـه فِمعـرو هـاي يتئورشد. بیشتر  یدتأک
مطـــرح شـــدند و  1960عـــدالت تـــوزیعی در دهـــه 

حاضر را بـراي چگـونگی توزیـع عادالنـه و  يها فرمول
توزیع، نسـبت ورودي بـه خروجـی  سنجشمعیارهاي 

بـا ایـن تفکـر  1970کردنـد. سـرانجام در دهـه  آماده
، شایسـتگی و رفـاه ، برابـرينیازاصولی چون  و مباحث

 .)82: 1382 عظیمی،خورد (پیوند درك توزیع عادالنه 
 از که داند یم سازوکاري را شهري یزير برنامه 2اسمیت
 پیـدا ارتبـاط شـهري فضـاي بـا توزیعی عدالت طریق

  ).Smith,1994:29کند ( یم

 بـه خود، اجتماعی عدالت نظریه در 3یونگ ماریون
 به یدنرس در شهري منابع و برابر خدمات زیعتو عامل

ــدالت ــاعی ع ــهرها در اجتم ــاره ش ــرده  اش ــت  ک اس
)Young,1990:37.(  ــدگاه ــتیاز دی ــت فلوس  محرومی

 تـرس و جداسازي اجتماعی به منجر فضا در اجتماعی
 محرومیـت فلوسـتی از شـود؛ می شـهروندان در مزمن

 نمونـه را و آن کنـد یم یاد »شهري جنون« به فضایی
 ,Brombergکند ( یم تلقی فضایی عدالتی یب از کاملی

 کـه اسـت روشی عدالت ،4لینچ کوین ازنظر  .)2007:3
 جامعـه در افـراد بین زیان و سود نوع هر آن، طریق از

ــع توز ــی ــود ( یم ــابراین .)Lynch, 1981ش ــد از بن  دی
شـهر  در عـدالت ◌ٔ ینـهدرزم کـه شـهري اندیشمندان

                                                             
1. David Harvey  
2. Smith 
3. Marion Young 
4. Kevin Lynch  

 و شـهري یزير رنامـهب اشـتراك نقطه ،اند کرده تالش
  .است توزیعی عدالت شهر، در اجتماعی عدالت

  
: شـهري  یـزي ر برنامهعدالت فضایی در رویکرد 

 نـدرت بـهسال گذشته  چنداصطالح عدالت فضایی تا 
و حتی تمـایلی در  گرفت یمو تحقیق قرار  یموردبررس

 یريکـارگ بـهبـراي  یزانر برنامـهو  دانـان یجغرافمیان 
قاتی که براي عـدالت در جوامـع صفت فضایی در تحقی

 یــتدرنهاداشــت یــا وجــود ن دادنــد یممعاصــر انجــام 
چون عـدالت ارضـی، عـدالت  یمرتبطمفاهیم مجذوب 

ــا عــدالتمحیطــی،  . تفکــر شــد یمشهرنشــینی  هاي ین
بـا  ارتبـاطفهـم نظـري در  تنها نهفضایی درباره عدالت 

جدیدي را  توجه قابلعدالت را توسعه داده، بلکه بینش 
شـدن دانـش عملـی  کارآمـدترجاد کرده که موجب ای

؛ اسـت کراسـی بیشـتروبراي دستیابی بـه عـدالت و دم
 در کـه باشـند ایـن پـی در بایـد ریـزانبرنامه بنابراین
چـه  ،هـا آن توزیـع نحـوه و خـدمات یابی مکان الگوي
 جامعه از گروههایی چه و آمده وجود به نابرابري مقدار
  ).Hewko, 2001:5اند ( شده محروم بیشتر

  
: شـهري  یـزي ر برنامهعدالت محیطی در رویکرد 

 بـه اجتمـاعی علـوم هـاي چارچوب در محیطی عدالت
اسـت.  کـرده تمرکـز فقرا شرایط بر اي گسترده صورت
 رفتـار موجـد کـه اسـت مـداخالتی تقاضاي آن هدف

ــفانه ــه منص ــع ب ــرا نف ــد فق  Dixon and( باش

Ramutsindela, 2006:129.( یا طیمحی عدالت درواقع 
 مـردم، همه دربرگیرنده و منصفانه رفتار بیانگر فضایی
 در درآمـد، یا ملیت منشأ رنگ، قومیت، به توجه بدون

 اسـت محیطـی قواعـد کـارگیري بـه و اجـرا توسـعه،
)Bass,1998:85(  ،هدف مهم نهضـت عـدالت محیطـی

 باشـد یمهاي اجتماعی محروم هقدرت بخشیدن به گرو
محیطـی و بهداشـتی  ئلمسـاتا بتوانند در جهت حـل 

ــع و  ــم جوام ــه ه ــد ک ــد و معتقدن ــت کنن خــود فعالی
داراي حیات و ماهیت فرهنگی و نیـز داراي  ها مکان هم

منابع قدرت هستند. این نهضت سعی دارد تـا بـا ایـن 
مفـاهیم در سـطحی جهـانی بنگـرد. ایـن تئـوري سـه 
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قـرار  توجـه مـوردموضوع مهـم را ذر مطالعـات خـود 
  :دهد یم

  ؛ها يابرنابرانواع  
  محیطی؛ هاي یتظرفچگونگی  
  ــاهیم ــناخت روشمف ــافتن  یش ــورد درك و ی در م

 ).252:1393،و همکاران کرکه آبادي( ينابرابرمیزان 
  

  روش تحقیق
 روش آن بر حاکم رویکرد و کاربردي پژوهش، این

 روش با اطالعات مسیر این در است. تحلیلی -توصیفی
 آمـاري امعهج. ي گردیدآور جمع اسنادي-کتابخانه اي

ایـن شـهر  جـامعگانه پیشنهادي طـرح  12هاي  محله
طرح جامع و تفضیلی شهر  به مراجعه با نخست، است.

 ها ها به تفکیک محلـههر یک از کاربري ۀمریوان، سران
 دهی یـتاولوو  يبنـد رتبهبـراي  سـپس .شـد استخراج

 .استفاده گردیدتوزیع امکانات و خدمات از مدل ویکور 
یب همبستگی پیرسون جهـت بررسـی همچنین از ضر

رابطــه تــراکم جمعیــت و توزیــع فضــایی خــدمات در 
 1جـدول اسـت.  شـده استفاده موردمطالعـهي محدوده

جمعیــت، ســطوح خــالص، ســطوح ناخــالص و تــراکم 
  دهد.هاي شهر مریوان نشان می جمعیت را در محله

  
  1390هاي شهر مریوان در سال وضعیت جمعیت و تراکم محله :1جدول 

 مساحت به هکتار جمعیت ها محله
  مساحت مسکونی

 (به هکتار)
  تراکم ناخالص

 در هکتارنفر 
  تراکم خالص
 نفر در هکتار

 1/528 3/238 5/12 7/27 6601 1ي محله
 2/569 5/228 4/22 8/55 12751 2ي محله
 8/583 1/286 9/9 2/20 5780 3ي محله
 3/580 9/201 8/8 3/25 5107 4ي محله
 8/495 4/114 8/26 8/129 13287 5ي همحل

 1/379 0/114 3/19 2/64 7317 6ي محله
  4/509  5/157  8/99  323  50843  1جمع ناحیه 

 6/468 2/227 6/25 8/52 11995 7ي محله
 6/625 8/321 3/14 8/27 8946 8ي محله
 7/551 5/173 01/16 9/50 8833 9ي محله
 0/470 9/117 3/22 9/88 10481 10ي محله
 8/190 5/52 9/40 7/148 7802 11ي محله
 0/296 5/97 5/37 8/113 11100 12ي محله

  8/377  5/122  6/156  9/428  59157  2جمع ناحیه 
 0/429 5/136 4/256 9/805 110000 کلجمع 

  1390 ،مهندسین مشاور نقش محیطمنبع: 
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
بین  ،ستاندرک استان یکی از شهرهاي مریوانشهر 

 12درجـه و  46و  عرض شمالیدقیقه  31درجه و  35
متر از سطح دریـا  8/1286طول شرقی با ارتفاع دقیقه 

 شهرسـتان از به قسـمتی شمال از شهر. این قرار دارد
 به شرق از عراق، کشور به غرب از عراق، کشور و سقز

 .شـود میمنتهی  اورامان  منطقه به جنوب از و سنندج
، یلومترمربـعک 4/2193مسـاحت  بـا مریوان شهرستان

ــه  در برگرفتــهدرصــد از وســعت اســتان را  77/7  3ک

ــش،  ــهر و  2بخ ــتان دارد 6ش  تقســیمات در .دهس
  یمتقسـ محلـه دوازده و ناحیـه دو بـه مریوان کالبدي،

 6، 5 يها محله شمالی هاي بخش و 4 محله شده است.
 هشـمرد شـهر اصلی مرکز تنها و تجاري مرکز جز 9 و

 چهـارراه تـا سرباز میدان از ذوزنقه شکل به و شود می
 (امـام رشـید بـاوه میـدان تـا سـرباز از میـدان و بایوه

 تنها توان می را پیوندد می بایوه چهارراه به که حسین)
: 1390موحـد و صـمدي، دانسـت ( مریوان شهر مرکز

51.(
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  مریوان شهر و شهرستان سیاسی موقعیت نقشه :1شکل 

  
  

  
  شهري محالت تراکم نقشه :2شکل 

  
  ها بحث و یافته

 باهـدفمعیارهاي متناسب  ،انجام تحقیق منظور هب
است. این معیارها جهـت الویـت  شده يگردآورتحقیق 

است که در جدول  شده ییشناسا ها محلهبندي فضایی 
  شده است: يکدگذار) 2(
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  گزاري شدهمعیارهاي کد :2جدول 
  معیار کد معیار کد
X1 آموزشی X6 مذهبی -فرهنگی  
X2 بهداشتی -درمانی  X7  پذیرایی -جهانگردي  
X3 تجاري X8 ونقل حمل  
X4 ورزشی  X9 و تجهیزات شهري یساتتأس  
X5 فضاي سبز    

  
  VIKOR مدل تحلیلی سازي یادهپمراحل 

 گیري یمتصـممرحله اول: در این مرحله ابتدا مـاتریس 
اسـت.  شـده یلتشک ،و معیارهـا ها ینهگزکه متشکل از 

و  باشـد یمریـوان م ه شـهرگان 12 يها محله ها، ینهگز
اشـاره شـد و  هـا آنمعیاري هستند کـه بـه  9 معیارها

  کدگذاري گردیدند.
 

  گیري یمتصمماتریس  :3جدول 
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 ها محله
1 58/0  0 6/5 0 82/5  5/0 0 03/0 14/0 
2 22/2 0 73/4 0 07/4 75/2 3/2 002/0 01/0 
3 63/0 36/0 44/6 0 23/0 23/0 12/0 03/0 08/0 
4 53/1 0 34/10 11/0 42/0 06/1 09/0 03/0 0 
5 25/11 39/0 7/12 9/3 2/28 01/7 0 4/2 03/9 
6 65/6 88/0 48/10 53/9 5/8 7/0 74/1 26/0 6/0 
7 089/0 0 5 09/0 06/2 2/0 007/0 03/0 11/0 
8 58/0 1/0 88/4 0 8/3 3/0 06/0 01/0 34/0 
9 3/2 08/2 3/6 64/0 17/1 21/0 01/0 65/0 03/0 
10 76/2 58/0 14/5 94/1 05/17 3/1 001/0 37/5 14/0 
11 2/21 36 41/57 92/1 4/247 5/20 0 27/0 73/10 
12 16 62/0 66/13 22/14 85/7 52/1 005/0 5/0 96/0 

 1390،مهندسین مشاور نقش محیط: مأخذ
  

ـــن ـــه دوم: در ای ـــام مرحل ـــاالترین ارزش  گ و  +fiب
ـــا از مـــاتریس ، توابـــع معیـــار -fiارزش  ترین یینپ
 گردید.  استخراج گیري یمتصم

ــــــــه   )1(رابط
* m ax ; m ini ij i ijjj

f f f f           
در این مرحلـه پـس از تعیـین حـداکثر و  مرحله سوم:

حداقل ارزش، وزن دهی معیارها صورت گرفتـه اسـت. 
ــور  ــدین منظ ــا روشب ــد  يه ــددي مانن ــی متع تلفیق

AHP،ANPــود دارد، کــه ، آنت ــانون و ... وج ــی ش روپ
. در ایــن شــود یماســتفاده  هــا آنمتناســب بــا نیــاز از 

  ه شد.استفاد AHPتحقیق از روش 

  
  Expert choice افزار نرم از استفادهبا  یرگذارتأثوزن دهی معیارهاي  :4جدول 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 معیار
 118/0 108/0 112/0 101/0 068/0 078/0 103/0 151/0 159/0 وزن
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 07/0ضریب سازگاري مقایسه معیارها نیـز بـه میـزان 
کمتـر  AHPدر  1/0 قبول قابـلبوده است کـه از حـد 

  بوده و مناسب است.
مرحله چهارم: در مرحله چهـارم بعـد از محاسـبه وزن 

ـــد ارزش  ـــا، بای ـــت) و  Sjنســـبی معیاره  Rj(مطلوبی
ابتـدا بـدین منظـور  (شاخص نارضایتی) محاسبه شود.

در مـاتریس  AHPدر محـیط  آمده دسـت بـه يها وزن
و  Sjضرب شده، سپس طبق فرمول زیـر  گیري یمتصم

Rj است. آمده دست به  
  

      )2رابطه( 
* *

* *
1

; max
n

i ij i ij
j i j iii i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 


  
       


  
کـه همـان  مرحله پنجم: در این مرحله شاخص ویکور

اسـت کمتـر  شـده محاسبهامتیاز نهایی هر گزینه است 
معیار است که  مطلوبیت باالي منزله بهبودن مقدار آن 

 Opricovicاست ( آمده دست بهفاده از رابطه زیر با است
and Tzeng,2007,23.(  

                                                     )3رابطه ( 

   * *(1 )j j
j

S S R R
Q v v

S S R R

 

 

 
    

    
  

 نهایی يبند رتبه وQi  محاسبه مقدار :5جدول 
  12  11  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها محله
Qi  629/0 421/0 588/0 441/0 143/0 156/0 716/0 696/0 543/0  184/0  068/0  081/0  

  2  1  5  8 11 12 4 3 7 9 6 10  رتبه نهایی

  
حاکی از آن است در میـان  VIKOR یکتکننتایج 

رتبـه  068/0با امتیاز  11هاي شهر مریوان محله محله
در رتبـه  081/0بـا امتیـازي در حـدود  12اول، محله 

ـــه  ـــاز  5دوم، محل ـــا امتی ـــوم  143/0ب ـــه س در رتب
بـه ترتیـب  1و  8، 7هاي  . همچنین محلهاند قرارگرفته
ترین رتبه قرار دارنـد. جهـت تحلیـل فضـایی در پایین

هاي شهر مریوان، امتیاز نهـایی سطح برخورداري محله
 افــزار نرممحــیط  بــه VIKORحاصــل از تلفیــق مــدل

SPSS ــه ــل خوش ــدل تحلی ــتفاده از م ــا اس اي وارد و ب

هـاي شـهر مریـوان اقـدام و بندي محلهنسبت به سطح
سپس نقشه آن نیز تولیـد گردیـد، بـر مبنـاي نمـودار 

در یک سطح جـدا  11اي محله حاصل از تحلیل خوشه
و  12یافته شناخته شـد. محلـه محله توسعه عنوان  هبو 
یافته  میان توسـعه يها محله عنوان  هبدر سطح دوم و  5

هاي شهر مریوان  هاکثر محل یتنها درشناخته شدند؛ و 
ها  تـرین محلـهمحـروم عنوان بهترین سطح و در پایین

  شناسایی گردیدند.

  

  
 شهر مریوان يها محلههاي خدمات شهري بندي کاربريتحلیل خوشه :3شکل 
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  بر مبناي توزیع فضایی خدمات شهريهاي شهر مریوان بندي محلهنقشه سطح :4شکل 

  
ي و تراکم خـالص  توزیع فضایی خدمات شهر رابطه

بـراي بررسـی میـزان رابطـه توزیـع فضـایی : جمعیت
خدمات شهري و تراکم خالص جمعیت در شهر مریوان 

کــه  ه گردیــداســتفاداز ضــریب همبســتگی پیرســون 
هــاي آموزشــی، ضــریب همبســتگی فــوق بــا کــاربري

رابطه معکـوس  فضاي سبز، درمانی، تجاري -بهداشتی

هـاي ا کـاربريبـ ؛ ودرصـد اسـت 99معنادار در سطح 
ــزات  ،مــذهبی -فرهنگــیورزشــی،  تأسیســات و تجهی

درصـد  95ي رابطـه معکـوس معنـادار در سـطح شهر
هـاي ر محلـهاست. همچنین تراکم خـالص جمعیـت د

جهـانگردي  و ونقـل حملهـاي  شهر مریوان با کـاربري
  رابطه معناداري ندارد.

  
  هاي خدمات شهريضریب همبستگی پیرسون تراکم خالص جمعیت و کاربري :6جدول 

 X1 X2 X3 X4 X5  معیار
  -737/0** -598/0*  -784/0** - 0//772**  -879/0**  تراکم خالص

Sig  00/0 008/0 003/0 040/0 006/0 
 X6 X7 X8 X9  Qi  معیار

 - 632/0** -577/0*  - 021/0 094/0 - 684/0*   تراکم خالص
Sig  0140/0 771/0 949/0 050/0 006/0 

  )= Sig 01/0درصد ( 99داري **ضریب همبستگی در سطح معنی  )= Sig 05/0درصد ( 95داري سطح معنی*ضریب همبستگی در 
 

رابطه امتیاز ویکور و تراکم خالص جمعیت در شهر 
باشد که گویاي همبسـتگی می -632/0مریوان معادل 

مناطق داراي تـراکم بـاالي  دیگر یعبارت بهمنفی است، 
اطق داراي تــراکم جمعیتــی از خــدمات کمتــري و منــ

از خدمات شهري بیشتري برخوردارنـد. بـا  یتیجمع کم
تـوان توجه به مقدار ضـریب همبسـتگی پیرسـون مـی

ت شهري خدما ازلحاظ یافته توسعههاي گفت که محله

هـایی در ترتیب بـا تـراکم به 12و  11هاي شامل محله
-ترین محلهتراکم نفر در هکتار کم 296و  190حدود 

 ازلحـاظیوان هستند، ولی مناطق محـروم هاي شهر مر
هایی با تراکم 8و  7برخورداري از خدمات شهري مثل 

هـاي نفر در هکتار، جـزء محلـه 625و  468در حدود 
  پرتراکم شهر مریوان هستند.

  )RN( یگیهمسامجاورت یا  ترین یکنزدتکنیک 
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مجاورت،  ترین یکنزدزیر بر اساس روش  يها شکل
 ةرا در ســطح محــدود هــا يکــاربرالگــوي توزیــع 

در سـطح  هـا يکاربر. اکثـر دهـد یمموردمطالعه نشان 
یعنـی ؛ اسـت شده یعتوز يا خوشهبر اساس الگوي  شهر

بیشتر از  ،در یک مکان ها يکاربربرخی تجمع و تمرکز 
 -ابتدایی( یآموزشدیگر است و فقط کاربري  يها مکان

ا د زیـرنکاربري مذهبی الگوي تصادفی دار ) وراهنمایی
 و بـهمتناسب بـا نیـاز شـهروندان اسـت  ها يکاربراین 
اسـت، لـذا از  گرفته شـکل ها در سطح محله زمان مرور

 طور ه بو در بیشتر محالت  کند ینمنظم خاصی پیروي 
  است. شده یعتوزتصادفی 

  

           
  یآموزشي توزیع کاربري نوع الگو :6شکل                     نوع الگوي توزیع کاربري ورزشی       :5شکل 

  

           
  نوع الگوي توزیع کاربري درمانی :8شکل              فضاي سبز                 نوع الگوي توزیع کاربري :7شکل 

  

         
  نوع الگوي توزیع کاربري تجاري :10شکل                     شهري       یساتتأسنوع الگوي توزیع کاربري : 9شکل 
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 مذهبی -نوع الگوي توزیع کاربري فرهنگی :11شکل 

  
  گیري نتیجه

در جهت عـدالت فضـایی در عواملی که باید  ازجمله
شهري رعایت گردد، توزیـع مناسـب خـدمات  یزير برنامه

عمومی شهري و استفاده صحیح از فضاست. در این راستا، 
مواردي است کـه بـا کـارکرد  جمله ازکاربري اراضی شهر 

ود از طریـق پاسـخگویی بـه نیـاز جمعیتـی و مطلوب خـ
 را درافــزایش منفعــت عمــومی نقــش و جایگــاهی مهــم 

 بـر اسـاس. کند یمبرقراري عدالت اجتماعی و فضایی ایفا 
مدل ویکور که بـراي تعیـین میـزان  هاي یافته و ها یبررس

 خدماتی موجود در هـر محلـه يها سرانهنابرابري از طریق 
میزان نـابرابري در محـالت  هندهد نشانبه کار گرفته شد، 

در رتبـه اول و بـا اخـتالف  11شهر مریوان اسـت. محلـه 
قرار دارد، برتري یافتـه  12که در رتبه  7فاحشی از محله 

هـاي شـهر مریـوان بـا سطوح برخورداري محلـهاست. 
 کـهاي به ایـن صـورت اسـت استفاده از تحلیل خوشه

ــه  ــدا و  11محل ــطح ج ــک س ــهدر ی ــوان ب ــه  عن محل
 عنـوان بـهدر سـطح دوم و  5و  12یافته، محلـه  وسعهت

هـاي شـهر محلـه اکثـریافته و  هاي میان توسـعهمحله
تـرین محـروم عنـوان ه بـترین سطح و مریوان در پایین

بـین ها قرار دارنـد. ضـریب همبسـتگی پیرسـون  محله
توزیع فضایی خدمات شهري و تراکم خـالص جمعیـت 

 -وزشـی، بهداشـتیهـاي آم کـاربريدر شهر مریوان با 
معکوس معنـادار در درمانی، تجاري، فضاي سبز رابطه 

 -هـاي ورزشـی، فرهنگـیبا کـاربري درصد، 99سطح 
مذهبی، تأسیسات و تجهیزات شـهري رابطـه معکـوس 

 ونقـل حملهاي با کاربري درصد، 95معنادار در سطح 
 باشـد.عـدم رابطـه معنـاداري مـیداراي و جهانگردي 

 فـنبـا  گرفتـه انجام وتحلیل یـهتجزبر اساس همچنین 
همسـایه، مشـخص شـد الگـوي پـراکنش  ترین یکنزد

است  يا خوشه اکثراً موردمطالعهدر محدوده  ها يکاربر
توزیعی مذهبی  -هنگیرو ف یآموزشو فقط در کاربري 

در سـطح  ها يکاربرتوزیع  یگرد عبارت بهتصادفی دارد. 
نهاد ضـمنی پیشـ طور به الذ شهر الگوي منظمی ندارد.

توزیـع خـدمات شــهري بـر اسـاس تغییــرات  شـود یم
و کـارایی  یرسـان خدمات شعاعجمعیتی اعمال شود و 

در سنجش عـدالت  یرگذارعاملی تأث عنوان بهتسهیالت 
  مدنظر باشد.
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