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 ناطق شهری اصفهانبودجه مر بشهر و تأثیر آن فضایی و جمعیتی  -کالبدی توسعه بررسی

 ،هرانتدانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقیقات  -، *نادر نادری

naderi_769@yahoo.com 

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات  -، مهرداد نوابخش

 mehrdad_navabakhsh@yahoo.comتهران،

 

 چکیده

قدر مطلوب در تخصیص بودجه به مناطق شهری ،اولویت بخشیی بیه مالحظیات جتعیتیی اسیت تیا        از نظر جامعه شناسی،

فضیایی و   -توسیعه کالبیدی   هدف بررسی تأثیراین مقاله که با  چرا که این امر به عدالت اجتتاعی نزدیک تر است. ؛فضایی –کالبدی 

فضیایی در   –سیه  عوامیل کالبیدی     "اسیتوار اسیت کیه   عوامل جتعیتی بر بودجه مناطق شهری اصفهان تدوین یافته بر این فیر   

از اینرو با استفاده از تکنیک تاپسیس و رگرسیون به دنبیا   "تخصیص بودجه به مناطق مختلف شهری بیش از عوامل جتعیتی است.

آمارنامه شیهر   از استفاده و روش گردآوری اطالعات، ق پانزده گانه شهر اصفهانجامعه آماری مناط بررسی دقیق این موضوع می باشد.

فضایی شهر توزیی  بودجیه بیین     -با توسعه کالبدیکه د می دهنتایج نشان  اصفهان و اطالعات و آمار سازمان های ذی ربط می باشد.

مناطق شهری از الگوی جتعیتی آن پیروی نتی کند بلکه این نیازهای کالبدی و عترانیی شیهر اسیت کیه نقیش عتیده را در توزیی         

 است.سرانه عترانی مناطق شهری و مآأل دور شدن از عدالت اجتتاعی  نتیجه طبیعی آن نامتوازن شدن. می کند بودجه شهری بازی

 بودجه ،شهر کالبدی، فضایی، اصفهان جتعیت،کلیدواژه ها: 

 

 مقدمه

سری  جتعییت  ایش ی را پذیرفتند. این دگرگونیها به شکل افزیبروز تحوالت جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونیهابا 

کشور، رشد شهرنشینی و بیه   تتام شهرهای مسائلبه صورتی نا متعاد  و ناهتاهنگ بوده است. در حا  حاضر یکی از  و رشد فیزیکی

 فضایی شهرها را تسری  می بخشید؛ –از جتله مهتترین عواملی که توسعه کالبدی است.  ناموزون شدن بودجه مناطق شهری تب  آن

رشد بی رویه جتعیت ناشی از زاد و ولد و مخصوصا مهاجرت، صنعتی شدن شهرها،توسیعه اقتصیادی و اعتیا  سیاسیتهای اقتصیادی      

ویژه از سوی دولتها می باشد. گسترش بی رویه شهرها یک مشکل جهانی اسیت بیه گونیه ای کیه در حیا  حاضیر بییش از نیتیی از         

در صید جتعییت جهیان در شیهرها     62افزون بیر   0202تا سا  که بینی می گردد جتعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و پیش 

سرانه و الگوی مصرف نامناسب مناب  در شهرها،آنها را در معر  ناپایداری بیشتر نسبت به روستاها قیرار   سوی دیگر، زا زندگی کنند.

. به وجود آورده اسیت را ( و مشکالت کالبدی،اجتتاعی و اقتصادی فراوانی ،به ویژه در کشورهای در حا  توسعه 973199صرافی،)داده 

با گسترش فضای شهری و افزایش جتعیت شهرها،کار و مسئولیت شهرداری ها بیه عنیوان مهتتیرین     (0773122پوراحتد و دیگران،)

ه تر می شود.شهرداری ها برای خدمات رسیانی مطلیوب تیر بیه شیهروندان ،بیر       نهاد ذیربط در اداره و ساماندهی شهر بیشتر و پیجید

حسب اندازه شهر،مناطق شهری متعددی را تعریف می کنند. گرچه هته این مناطق زیر نظر  شهرداری مرکزی شهر عتل می کننید  

نشیان میی    3173اصیفهان در سیا    دیگر مناطق یکسان نیست .نگاهی به بودجه مناطق شیهری  لزومأ با ؛اما بودجه هر منطقه شهری

فضیایی و  –دارا می باشند.تخصیص بودجه به مناطق مختلف شهری ،با مالحظات کالبدی دهد که این مناطق بودجه های متفاوتی را 

جتعیتی هر منطقه صورت می گیرد. از نظر جامعه شناسی ،قدر مطلوب در تخصیص بودجه بیه منیاطق شیهری ،اولوییت بخشیی بیه       

اولوییت بخشیی بیه    فضایی. چرا که این امر به عدالت اجتتاعی نزدیک تر است با این توضیح که –تی است تا کالبدی مالحظات جتعی

کتتیری  کن اسیت منیاطق در حیا  توسیعه شیهری از تیراک  جتعییت        تفضایی ،با این اشکا  هتراه است که م–مالحظات کالبدی 

برخوردار باشند در حالی که سرانه عترانی بیشتری را در بودجه ساالنه مناطق شهری دریافت می کننید و ایین بیا عیدالت اجتتیاعی      

ی بیر بودجیه منیاطق شیهری     فضیایی و عوامیل جتعیتی   -هدف بررسی تأثیرات توسعه کالبیدی سازگار نیست.بنابراین این مقاله که با 

                                                             
 نویسنده مسئول - *
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فضایی در تخصیص بودجه به مناطق مختلف شیهری بییش   –سه  عوامل کالبدی  "ر  استوار است کهتدوین یافته بر این ف اصفهان

 می باشد. مطلوب تحقیق به دنبا  بررسی دقیق این موضوعاز اینرو با استفاده از روش های  ".استاز عوامل جتعیتی 

 

 مبانی نظری

خییود و کییانون موسسییات، سییازمانها و  رسییانی بییه منطقییه تحییت نفییوذ  مطالعییات شییهری، شییهر را مرکییز خییدمات   در

ای و ملییی بییه وجییود  ای از وابسییتگی بییین سییکونتگاههای انسییانی در سییطو  ناحیییه داننیید کییه از طریییق آن، شییبکه نهادهییا مییی

 –آید. در نظریه مکیان مرکیزی ییا سلسیله مراتیب شیهری، منطقیه تحیت نفیوذ شیهر را بیر اسیای تیوان و  رفییت اقتصیادی                می

کننیید. فروشییی تجییاری تأکییید مییی فروشییی و عتییدهد و در آن برخییدمات اقتصییادی بییویژه خییرده سیینجناجتتییاعی شییهر مییی 

(در شییهرهای تجیاری هنگییام شییکوفایی اقتصیاد شییهری، منطقییه میازاد، مسییکونی شییهر بیه نهایییت گسییترش     9773197)شیکویی ، 

شیهری نییز بیه صیورت ییک      شید و زمینهیای   گیذاری تبیدیل میی   رسید. در ایین حالیت شیهر بیه مرکیز سیرمایه      و زیبایی خود می

  (Short, 3727: 37) یافت.کاال، ارزش بیشتری  می

 توسعه شهرها

در هییر جییا و دوره ای کتییابیش   توسییعه شییهری عتییری بییه درازای عتییر شییهرها دارد .اییین جریییان رشیید و ترقییی،    

دامنییه اییین توسییعه در  فضییایی شییهر دارد. –نشییان از توسییعه کالبییدی  ،.آثار بجییا مانییده از دوران باسییتانصییورت گرفتییه اسییت

قییرون وسییطا و در دوران اخیییر مشییهود اسییت. توسییعه شییهری بییر هتییه حییوزه هییای زنییدگی بشییر خصوصییا اقتصییاد شییهری     

 تاثیرات شگرفی داشته است.  

تترکیز فضیایی ابیزار تولیید و نییاز بیه نییروی کیار بیه گسیترش            انباشیت سیرمایه،   هتگام با پیدایش و تکامل نظیام سیرمایه داری،  

و شییهرها مکییان مناسییب نظییام سییرمایه داری معاصییر و شهرنشییینی شیییوه مطلییوب آن بییه  3و شییهرگرایی منجییر شییدشهرنشییینی 

افییزایش میییزان   رشیید و توسییعه نظییام شییهری،   ( از پیامییدهای توسییعه صیینعت و تکنولییو ی،  6773167شییتار آمدنیید.)پیران ، 

 شهرنشینی و تولد مادرشهرها بوده است.

 فضایی –چالشهای کالبدی 

میییزان شهرنشییینی و شییهرگرایی در آن بییه شییدت افییزایش یافییت   کییارکردی ایییران، –در نتیجییه تحییوالت سییاختاری 

 (  37273192فضایی شهرها و گسترش بی رویه آن بوده است.)حبیبی، –که نتیجه آن دگرگونی کالبدی 

یب هیای جییدی در  بیدنبا  ایین گسییترش فیزیکیی شیهرها و هجییوم مهیاجران، اکنیون شییاهد زاییش ناهنجاریهیا و آسیی        

عشییایری  –حییوزه اجتتییاعی و اقتصییادی و کییالن شییهرهای کشییور هسییتی . در واقیی  رونیید مهییاجرت هییای بییی رویییه روسییتایی 

به هتیراه خشکسیالی و تنگناهیای اقتصیادی منجیر بیه افیزایش جتعییت حاشییه نشیینی شیهرها بیه وییژه کیالن شیهرها شیده                 

 (3373122است.)پاپلی یزدی،

قشییر وسیییعی از اقشییار جامعییه شییهری بییا بحییران هویییت و دلزدگییی در حاشیییه       در حییا  حاضییر شییکل گیییری   

   (2073197عتق ناپایداری را ملتوی تر می نتاید.)غتامی ، شهرهای ایران،

ریشییه  هتاننیید بسیییاری از شییهرهای جهییان، مسییائل شییهری در ایییران کییه رونیید توسییعه پایییدار را تییداعی مییی کنیید، 

 ،ت روسییتایی بییه سییوی کییانون هییای شییهری   نفتییی بییه کتییک رانییش جتعییی  اقتصییادی دارد؛ بییه طییوری کییه درآمییدهای   

شهرنشییینی و شییهرگرایی بییی رویییه را تقویییت کییرده و پایییداری توسییعه را آبسییتن چییالش هییای جهییانی نتییوده اسییت.گرانی     

تیییراک   کیییاهش کیفییییت زیسیییت شیییهری،گرانی مسیییکن،  تیییورم مسیییتتر و ..( زیسیییت شیییهری)نرن فزاینیییده بیکیییاری، 

خییدمات شییهری و ....(و مسییائل سییکونتی )عتییدتا گسییترش سییکونت گاههییای غیییر رسییتی در حاشیییه  ترافیکی،کییاهش کیفیییت

 (7273120کالن شهرها از مهتترین چالشهای ناپایداری شهری در ایران به شتار می رود.)پیله ور و پوراحتد،
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-ا افیزوده میی  شیهرها روزبیروز بیر فاصیله مییان نقیا  شیهری بیا روسیت         با جذب بخش اعظ  درآمد ملیی توسیط کیالن   

کنید. نییاز بیه منیاب  و تسیهیالت بیشیتر و تیامین و ایجیاد نیازهیا، دوبیاره           شود. تترکز بیشیتر، جتعییت زییادتری را جیذب میی     

ای زنید. ایین امیر عیالوه بیر دامین زدن بیه بحرانهیای شیهری باعیم ایجیاد عیدم تعیاد  در منطقیه              روییه دامین میی   به تترکز بی

 عدم تعاد  بوجود می آید. دارد و بدین ترتیب در بودجه مناطق شهری،شده که تحت نفوذ شهر بزرگ قرار 

می گوید7 شیهرهای بیزرگ جیز بیار سینگینی بیر سیاکنان خیود نیسیت و اگیر بیه حکی  ضیرورتهایی، بیه                "0سون دا "

هیای سینگین وسییله نقلییه هتگیانی و ایجیاد فرودگیاه        ای نیسیت جیز اینکیه هزینیه    ساخت شیهرهایی بیزرگ تین دهیی ، چیاره     

، فراتییر از گیر پرتوافشیانی چنیین شیهرهایی    هیای زیربنیایی بیزرگ بریذیری  و نظییاره    التللیی را بیرای شیهر بیه عنییوان هزینیه     بیین 

 (71273162کیلومتر ه  باشی . )فرید، 022

شیییعه معتقیید اسییت بییا افییزایش جتعیییت و وسییعت شییهرها مخصوصییاد کییالن شییهرها، اقتصییاد شییهری نیییز دسییتخوش   

 (22273122. )شیعه،شودتغییرات فراوانی می

سازد و این امر در کاربری زمین، نوع محصو ، پذیری آن، نوع و تقاضای بازارهای شهری را دگرگون میتوسعه شهر و جتعیت

 (12773197گذارد. )شکویی،های روستایی مجاور شهرها تاثیر میافزایش محصو  و تغییر کشت در حوزه

 حوزه پژوهش

موقعیییت جغرافیییایی اییین شییهر را نشییان مییی   ،(3ورد مطالعییه قییرار مییی دهد.نقشییه )اییین تحقیییق شییهر اصییفهان را میی

 دهد.
 

 
 وقعیت شهر اصفهان در کشور،استان و شهرستان ترسی  7 نگارندگانم (3)شکل        

 

 فضایی شهر اصفهان –روند توسعه کالبدی 

هکتییار  3791وسییعت اییین شییهر  3112وسییعت چنییدانی نداشییت. تییا زمییان سرشییتاری  3122شییهر اصییفهان تییا سییا  

اجتتیاعی گسیترده در کشیور میی باشید نظییر برنامیه         –بوده اسیت؛اما از ایین زمیان کیه مصیادف بیا تغیییر و تحیوالت سیاسیی          

وسیعت ایین شیهر در هتیه سرشیتاریهای       بیا سیرعت بیشیتری رو بیه افیزایش میی گیذارد.        اصالحات ارضی،رشید فیزیکیی شیهر،   

 9ایین شیهر نزدییک بییه     3122تییا3112بطییوری کیه در فاصیله سیالهای     بعیدی نییز بیا افیزایش قابییل مالحظیه ای هتیراه اسیت.       

 ( مشاهده می کنی .3( و نقشه)3برابر رشد فیزیکی داشته است. روند این رشد را در نتودار )
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 ترسی  7نگارندگان 3172تا سا   3112اصفهان از سا  ( افزایش مساحت و جتعیت شهر 0شکل)

 

 

 

 گانترسی 7 نگارند  3170تا سا   3122فضایی شهر اصفهان از سا  -( روند توسعه کالبدی1شکل)

 روش تحقیق

۱33۵ ۱3۴۵ ۱3۵۵ ۱3۶۵ ۱3۷۵ ۱3۸۵ ۱3۹۰

(ده متر مربع)مساحت 197300 363700 742900 1385600 1741300 4770000 5507200

جمعیت 287898 450572 696063 1042728 1310659 1642996 1908968

۰

۱۰۰۰۰۰۰

2۰۰۰۰۰۰

3۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰
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تکنییک هیای بیه کاررفتیه      انجیام گردییده اسیت.   "تحلیلیی  –توصییفی  "این پیژوهش بیه عنیوان ییک مطالعیه کیاربردی بیا روش        

گانییه شییهر اصییفهان بییا   32منییاطق  جامعییه آمییاری، و رگرسیییون چنییدمتغیره مییی باشیید.  1تحقیییق، تکنیییک تاپسیییسدر اییین 

نفیر میی باشید .در ایین پیژوهش بیا اسیتفاده از آمیار و اطالعیات           3722762هکتیار و جتعیتیی برابیر بیا      22290وسیعتی معیاد    

–منیدر  در آمارنامیه شیهر اصیفهان و بیا توجیه بیه داده هییای موجود،شیاخص هیای میورد نظیر جهیت بررسیی توسیعه کالبییدی               

فضایی شیهر و عوامیل جتعیتیی انتخیاب شیدند.جهت وزن دهیی بیه شیاخص هیای منتخیب از ضیریب آنتروپیی شیانون اسیتفاده               

ر ادامه با اسیتفاده از مید  تاپسییس بیه اولوییت بنیدی منیاطق شیهری بیر اسیای معیارهیای یادشیده پرداختیه شید.پس از               شد.د

میییزان تییأثیر هییر یییک از متغیرهییای مسییتقل)عوامل    SPSSآن بییا اسییتفاده از میید  بییرازش رگرسیییونی در محیییط نییرم افییزار   

( 3به و مییورد تجزیییه و تحلیییل قییرار گرفت.جییدو )  فضییایی و جتعیتییی( بییر متغیییر وابسییته)بودجه شییهری( محاسیی   -کالبییدی

 شاخص های تحقیق ،روش گردآوری اطالعات و سنجش متغیرها را نشان می دهد.

 

  آنها سنجشگردآوری اطالعات و  های روش،تحقیق ( شاخصهای3) جدو 

 مأخذ 7 نگارندگان

     

   

فضایی و عوامل جتعیتی شاخص  -گانه شهر اصفهان از نظر میزان توسعه کالبدی 32به منظور اولویت بندی مناطق 

شاخص ها و 1و0مقادیر هر یک آورده شده است.جداو   و اطالعات موجود، هایی در نظر گرفته شدند و سرس با استفاده از آمار

 فضای و جتعیتی شهر را نشان می دهد.–مقادیر هر یک از عوامل توسعه کالبدی 

 فضایی و مقادیر آن به تفکیک مناطق شهری اصفهان-( شاخص های عوامل توسعه کالبدی0جدو ) 

 
 
 
 

 سنجش تکنیک روش گردآوری اطالعات شاخص عنوان

 عوامل

-کالبدی 

  فضایی

 

 

 

 پروانه ساختتانی،درصد های پروانه زیربنای مترا 

 اجرا آسفالت مسکونی،مساحت غیر ساختتانی های

 انجام عترانی های منتخب،پرو ه سا  در شده

 های بافت معابر،مساحت معابر،مساحت شده،طو 

 جتعیت،مساحت عترانی،تراک  بودجه فرسوده،سرانه

 سا  2 زیر بنای عتر و شهری حری 

مطالعه آمارنامه شهر 

در  اصفهان

،استانداری 3170سا 

 اصفهان

 وزن از استفاده با تاپسیس مد 

 جهت شانون آنتروپی مد  دهی

 مناطق یافتگی توسعه سطح تعیین

 SPSSو استفاده از  شهر مختلف

برای خوشه بندی آنها و تعیین 

 Fضریب تاثیر از طریق آزمون 

عوامل 

 جتعیتی

تعداد ،رشد جتعیت نرن،تراک  جتعیت،جتعیت

ساله و  32جامعه، جتعیت  یانگین سنیم، خانوار

 بیشتر و مهاجران وارد شده

مطالعه آمارنامه شهر 

اصفهان ،دفاتر سرشتاری 

عتومی نفوی و مسکن 

 شهر اصفهان،اسناد مرکز

 آمار ایران

مد  تاپسیس با استفاده از وزن 

دهی مد  آنتروپی شانون جهت 

تعیین اولویت بندی عوامل 

  شهرجتعیتی در مناطق مختلف 

بودجه مناطق 

 شهری

رگرسیون چندمتغیره به روش توأم  آمارنامه شهر اصفهان -

 Fو آزمون
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ی
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ی 
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ر  
 زی
ی
بنا
د 
رص
د 2

ا 
س

 

1 129213 67222 61726 2/29 912 77/001 2 6 

2 322266 239017 30727 21 3273 11/22 20 32 

3 701211 672121 97229 72/1 667 131/6 2 39 

4 670203 272177 03972 2/27 927/2 0/331 22 20 

5 171397 726692 69192 97 3232 92/67 90 70 

6 777022 3769773 707673 27 2/3727 29/300 23 27 

7 797129 729922 02660 71 3227 77/329 21 63 

8 677237 602972 02273 92 3372 29/030 2 32 

9 069607 022071 6722 70 613 69/010 72 02 

11 227073 171303 00072 26 3077 22/013 07 2 

11 70202 037036 02236 0/06 1/192 02/77 07 37 

12 229236 721602 10392 2/27 3792 31/27 20 06 

13 101921 726722 90303 1/92 6/3223 07/96 71 9 

14 023722 117222 00030 7/22 991 20/22 23 32 

15 032222 036322 16370 6/96 3672 2/301 96 70 

 3173 سا  اصفهان شهر آمارنامه7مأخذ

 
 

 ( شاخص های عوامل جتعیتی و مقادیر آن به تفکیک مناطق شهری اصفهان1جدو  )            
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 3173ماخذ7 آمارنامه شهر اصفهان سا         

 

 تشریح مدل های تحقیق

 فضییایی – کالبییدی توسییعه لحییا  از را شییهر ابتییدا اسییت الزم ، شییهری اقتصییاد هییای شییاخص سیینجش منظییور بییه

 هاسیت  روش ایین  از یکیی  تاپسییس،  تکنییک .بیرد  کیار  بیه  تیوان  ،میی  منظیور  ایین  بیرای  مختلفیی  هیای  روش.کنی  بندی ،سطح

 .پردازی  می آن توضیح به زیر در که

 

 مدل تاپسیس 

 تصییتی  هییای میید  بهتییرین از یکییی میید  اییین. کردنیید پیشیینهاد را تاپسیییس میید  3723 سییا  در 7یییون و هوانییگ

 و بنییدی ،رتبییه ،هییدف تاپسیییس جتلییه از شاخصییه چنیید هییای روش در(. 0773129مییومنی،. )اسییت شاخصییه چنیید گیییری

 گزینییه کییه اسییت اسییتوار مفهییوم اییین بییر میید  اییین اسییای(. 7173129رفیعییی، و کهنسییا )اسییت برتییر ی گزینییه انتخییاب

 داشییته(متکیین حالییت بییدترین) منفییی آ  ایییده بییا را فاصییله بیشییترین و مثبییت آ  ایییده بییا را فاصییله کتتییرین انتخابی،باییید

 و صیفر  بیین  تاپسییس  هیای  یابید؛نتره  میی  کیاهش  ییا  افیزایش  یکسیان  طیور  بیه  شیاخص  هیر  مطلوبییت  که اینست بر فر .باشد

(. 0773129میومنی، )اسیت  آن رتبیه  بیودن  آ  اییده  دهنیده  نشیان  باشید  تیر  نزدییک  ییک  بیه  تاپسییس  شیاخص  چه است،هر یک

 (.06273129اصغرپور،)است زیر شر  به مد  کلی ساختار

 .است شده تشکیل منطقهm و شاخص n از ماتریس این7  گیری تصتی  ماتریس تشکیل -3

ی
هر
 ش
ق
اط
من

 

ت
عی
جت

 

 

ت
عی
جت
  
راک
 ت

شد
ن ر

  نر
ت
عی
جت

 

وار
خان
د 
دا
 تع

ی
سن
ن 
گی
یان
 م

 

ت 
عی
جت

32 
 

تر
یش
و ب
  
سا

 

ن 
جرا

ها
 م

ده
 ش
رد
 وا

1 92219 72/322  27/3  02972 3/16  92222 7002 

2 67922 99/27  22/0  37929 0/13  22707 0706 

3 327762 03/322  11/2  16277 6/12  72699 7222 

4 302792 20/327  00/3  17262 7/11  330022 2900 

5 361073 02/336  72/0  72197 6/17  372227 03379 

6 333620 76/97  03/2-  12221 7/12  322723 2622 

7 372622 92/300  20/3  72121 0/13  302201 9719 

8 019729 67/302  71/0  93262 7/13  022729 32311 

9 91073 92/60  30/3  00291 7/10  67290 0207 

11 030167 63/302  77/3  61723 7/13  320266 32366 

11 27362 21/66  20/3  39222 2/07  22393 3230 

12 302623 3/336  29/1  19172 3/12  329710 7637 

13 332027 00/77  61/3  12676 7/13  327320 7722 

14 369907 11/366  22/0  76900 9/09  319202 2671 

15 330993 91 39/0  11276 0/12  76322 33172 
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 آن سیاختار  کیه  اسیت  گرفتیه  صیورت  شیانون  آنتروپیی  مید   طرییق  از هیا  شیاخص  بیه  دهیی  وزن7 هیا  شیاخص  بیه  دهی وزن -0

 (.7673129زاهدی، و اکبری)است زیر شر  به

 

 (                                                        3)رابطه

𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑛
𝑖=3

 

 
 7شود می آورد بر ها شاخص از هریک آنتروپی ،مقدار بعد مرحله در

 (0)رابطه

∑j = −𝑘∑[𝑛𝑖𝑗

𝑚

𝑖=3

ln(𝑛𝑖𝑗)] = K =
3

3𝑛(𝑚)
 

 انحیراف  درجیه  شیاخص،  هیر  آنتروپیی  محاسیبه  از بعید . اسیت  ییک  و صیفر  بیین  مقیداری  هیا،  شیاخص  از ییک  هیر  آنتروپی مقدار

 7آید می دست به زیر رابطه طریق از شاخص هر

 (1)رابطه
dj = 3 − Ej 

 7شود می محاسبه( 7) رابطه طریق از شاخص هر وزن

 (7)رابطه

wj =
𝑑𝑗

∑ = 𝑑𝑛
𝑖=3 𝑖

 

 بییه را موجییود گیییری تصییتی  ،مییاتریس(2) رابطییه از اسییتفاده بییا مرحلییه، اییین در، شییده  مقیییای بییی مییاتریس تشییکیل -1

 7کنی  می تبدیل شده مقیای بی ماتریس

 (2)رابطه

𝑛𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗0𝑛
𝑖=3

 

 شیاخص  هیر  وزن میاتریس  در شیده  مقییای  بیی  میاتریس  ضیرب  طرییق  از میاتریس  ایین 7 میوزون  شیده  مقییای  بیی  ماتریس -7

 7شود می ،حاصل

 کتتییرین و (+A) مثبییت آ  ایییده عنییوان بییه شییاخص هییر مقییدار ،بزرگتییرین مرحلییه اییین در7 منفییی و مثبییت آ  ایییده یییافتن -2

 .شود می تعیین (-A)منفی آ  ایده عنوان به شاخص هر مقدار

محاسییبه انییدازه جییدایی7 اییین مرحلییه بییا کتییک مرحلییه پیینج  فاصییله اقلیدسییی هییر گزینییه از جییواب هییای ایییده آ  مثبییت و  -6

 منفی مربو  به هر شاخص مسئله،محاسبه می شود.

 (6رابطه )

𝐷𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖𝑗

+

𝑛

𝑗=3

)0 →= 3,0, … ,m 

 (9رابطه)

𝐷𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣−

𝑛

𝑗=3

)0 →= 3,0, … ,m 
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 به راه حل ایده آ 7 این نزدیکی نسبی به صورت زیر تعریف می شودAi 7برآورد نزدیکی نسبی  -9

 (2رابطه )

𝐶𝐿𝑖 =
𝐷

(𝐷𝑖
− + 𝐷𝑖

+)
→ 3 < 𝐶𝐿 ≤ 𝑖 = 3,0, …𝑚 

 

 (9973172)ضرابی و هتکاران،𝐶𝐿𝑖رتبه بندی هر یک از گزینه ها )مناطق شهری( بر اسای  -2

 یافته ها

بییا توجییه بییه موضییوع و هییدف و فرضیییه تحقیییق الزم اسییت کییه منییاطق مختلییف شییهری اصییفهان را از لحییا  توسییعه   

شییهری بررسییی کنی .لییذا منییاطق   فضییایی و عوامییل جتعیتییی سییطح بنییدی نتییوده و سییرس تییاثیر آن را بییر بودجییه  -کالبییدی

فضیییایی و عوامیییل جتعیتییی رتبیییه بنیییدی میییی کنی .نتیییایج در  -پییانزده گانیییه شیییهر اصیییفهان را از نظییر عوامیییل کالبیییدی  

 (نتایان است.2جدو )

( از 2به منظیور خوشیه بنیدی منیاطق شیهری کیه وزن و اولوییت بنیدی آنهیا، بیا تکنییک تاپسییس بدسیت آمد)جیدو               

( نشیان داده شیده   7بدسیت آمیده درشیکل)    "مقایسیه بیین گروهیی   "ردی  . نتیایج آن کیه بیر اسیای     اسیتفاده کی   SPSSنرم افزار 

( هیر ییک از خوشیه هیا را بیر حسیب اولوییت بنیدی میذکور نشیان دادی .بیا توجیه بیه مفهیوم توسیعه                7است. در جیدو  شیتاره)  

اسیای صیورت گرفیت. بیدین      فضایی کیه معیاد  توسیعه فیزیکیی شیهر اسیت ،نیام گیذاری منیاطق سیه گانیه بیر ایین              _کالبدی 

ترتیییب خوشییه او  را گسییترش یافته،خوشییه دوم میانییه و خوشییه سییوم را کیی  رشیید نییام گییذاری کردی .بییر اسییای نتییایج بدسییت 

/ مییی 271727بییا وزن  6/ و بیشییترین وزن مربییو  بییه منطقییه  011217بییا وزن 33آمییده ،کتتییرین وزن مربییو  بییه منطقییه   

 باشد.

 

 
فضیایی بیا مقایسیه بیین گروهیی بوسییله نیرم افیزار         -( خوشه بنیدی منیاطق شیهری اصیفهان بیر حسیب توسیعه کالبیدی        7شکل)

SPSS  مأخذ7یافته های پژوهش 

 

/ مییی باشیید . میییزان انحییراف معیییار امتیییاز خوشییه بنییدی منییاطق    729771میییانگین اوزان اولویییت بنییدی منییاطق،  

فضیایی میی باشید. در خوشیه      –اوان منیاطق شیهری از حییم توسیعه کالبیدی      / است کیه نشیان دهنیده پراکنیدگی فیر     326639

/ مییی 271727، 6مییی شییود. امتیییاز تاپسیییس منطقییه    9و 6بنییدی منییاطق شییهری اصییفهان، خوشییه او ، شییامل منطقییه     

در جنییوب اصییفهان واقیی  شییده اسییت. بیشییتر مسییاحت اییین منطقییه را پادگییان هییای نظییامی تشییکیل مییی         6باشیید.منطقه 

نفییر در  76/97نفییر و تییراک  جتعیییت آن ،  333620در حییدود  3172بییر اسییای سرشییتاری سییا   ییین منطقییه،دهیید.جتعیت ا
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هر هکتار است کیه در ردییف منیاطق کی  تیراک  اصیفهان قیرار میی گییرد. البتیه در صیورتی کیه منیاطق نظیامی را در محاسیبه                

د کیه در آن صیورت بیه منیاطق پیر تیراک        نفیر در هکتیار میی رسی     70بیه   تیراک  ایین منطقیه،    دخالیت نیدهی ،   ،تراک  جتعییت 

 و کیوی امیام اشیاره کیرد.     "تخیت فیوالد  "، "فیی  "،  "هیزار جرییب  "از جتلیه محیالت مهی  آن میی تیوان بیه        نزدیک می شود.

موجیب شیده تیا فعالییت هیای عترانیی فراوانیی در آن         موقعیت جغرافیایی این منطقیه کیه در میدخل جنیوبی شیهر واقی  شیده،       

نییز در ایین    9اتوبیان شیهید کشیوری کیه ایین امیر هزینیه هیای فراوانیی را در پیی داشیته اسیت. منطقیه              از جتلیه   صورت گیرد؛

خوشییه قییرار دارد. اییین منطقییه در مییدخل شییتالی شییهر قییرار دارد و در سییا  هییای اخیییر، سییاخت و سییازهای فراوانییی در آن     

 اشاره کرد. "پوریای ولی"و  "شهرک کاوه"صورت گرفته است از جتله محالت آن می توان به 

 2 ،7منییاطق تحیت شیتو  اییین خوشیه مثیل منییاطق      خوشیه دوم نییز پییس از خوشیه او  گسیترش زیییادی یافتیه انید.      

هییر یییک در سییالهای اخیییر محییل سییاخت وسییاز و الجییرم گسییترش افقییی فراوانییی بییوده انیید. بییه عنییوان مثییا  در     32،...و  30،

 گرفته و شهر را به سرعت گسترش داده است.اراضی بسیاری در اختیار ساخت و ساز قرار  30منطقه 

قییرار مییی گیییرد. اییین منطقییه در غییرب شهراصییفهان  33در آخییر جییدو  اولویییت بنییدی منییاطق شییهری نیییز ، منطقییه 

اجتتییاعی آن اسییت . بییر اسییای    –شییهری آن از جتلییه مهتتییرین ویژگییی هییای اقتصییادی     –قییرار دارد. سییاختار روسییتایی  

نفییر در هکتییار مییی باشیید کییه تییراک    21/66نفییر و تییراک  جتعیییت آن  27362قییه،جتعیییت اییین منط3172سرشییتاری سییا  

میی باشید.به طیور کلیی توسیعه فیزیکیی شیهر اصیفهان، در          "رهنیان "کتی محسوب میی شیود.از جتلیه محیالت مسیکونی آن ،      

در سییالهای منیاطق جنیوب شییرش و شیتا  قیرار دارد و منییاطق غربیی، عتیدتا بییدلیل کیاربری اراضیی آن)عتییدتا غییر مسیکونی(           

 ( نتایان است.7اخیر توسعه چندانی نیافته است. نتایج در جدو )

 

 فضایی شهر   –( خوشه بندی مناطق شهری اصفهان بر حسب میزان توسعه کالبدی 7جدو )                       

 

 سطح توسعه یافتگی مناطق مشتو  کتترین وزن /011217

 تهفسترش یاگ   9و6 وزن بیشترین /271727

 میانه 2،7،32،31،30،2 ینگمیان /729771

 درش ک  37،33،32،7،1،0،3 معیار فانحرا /326639

 ماخذ7 یافته های پژوهش                    

 

فضایی شهر( را با شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار دادی . و اینک با -به این ترتیب متغیر مستقل )توسعه کالبدی

شهری را از نظر عوامل جتعیتی مورد بررسی قرار می دهی . به جهت رعایت اختصار از ذکر جداو  روش تاپسیس، مناطق مختلف 

( در  می نتایی . هتان گونه که در این جدو  دیده می شود 2تفصیلی آن خودداری می کنی  و فقط نتایج نهایی را در جدو )

 در اولویت آخر قرار گرفت. 332212/2امتیاز تاپسیس  با 33در اولویت او  و منطقه  667221/2با امتیاز تاپسیس  2منطقه

فضایی و جتعیتی به  -در اینجا به منظور سهولت در مقایسه نتایج اولویت بندی مناطق شهری هر یک از از عوامل کالبدی

جدو  هر یک از ( نشان دادی . بر طبق این 2عنوان متغیرهای مستقل و بودجه مناطق شهری به عنوان متغیر وابسته را در جدو  )

عوامل یاد شده وضعیت متفاوتی در مناطق شهری دارند.لذا محاسبه سه  هر یک از متغیرهای مستقل در میزان تاثیر گذاری بر 

 متغیر وابسته ضرورت دارد که به شیوه زیر به انجام رسیده است.
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فضییایی و جتعیتییی و بودجییه  -( مقایسییه وزن و اولویییت بنییدی منییاطق شییهری اصییفهان بییر حسییب عوامییل کالبییدی   2جییدو )

  این مناطق  3173سا  

 اولویت بودجه عوامل جتعیتی عوامل کالبدی فضایی مناطق شهری

 اولویت نتره تاپسیس اولویت نتره تاپسیس

3 097677/2 37 28322726 31 232222 2 

0 132707/2 33 28027377 30 372222 37 

1 112267/2 32 28162710 33 292222 7 

7 793227/2 1 28727027 9 622222 1 

2 726390/2 7 28667221 3 292222 0 

6 271727/2 3 2816762 32 3322222 3 

9 236637/2 0 28702229 2 122222 32 

2 177937/2 2 28627270 0 762222 6 

7 076713/2 31 28371279 37 032222 30 

32 127216/2 7 28232270 2 122222 9 

33 011217/2 32 28332212 32 322222 31 

30 77997/2 2 28227611 1 122222 7 

31 727979/2 9 28722210 7 122222 2 

37 127176/2 30 28230792 7 372222 32 

32 736919/2 6 28762667 6 092222 33 

 - 771622/2 729771/2 میانگین

 - 393212/2 326639/2 انحراف معیار

 - 221762/2 662702/2 ضریب پراکندگی

 مأخذ7 یافته های پژوهش

 فضایی و جمعیتی-مدل برازش رگرسیونی عوامل کالبدی 

فضیایی و هتجنیین عوامیل جتعیتیی بیه عنیوان دو فیاکتور میوثر بیر           -برای تعیین نیوع و مییزان تیاثیر عوامیل کالبیدی     

 تخصیص بودجه به مناطق شهری، از تحلیل رگرسیون استفاده شد.

فضییایی شییهر در تبیییین بودجییه سییاالنه منییاطق شییهری   -تعیییین سییه  عوامییل توسییعه کالبییدی در اینجییا بییه جهییت 

. لییذا اییین دو دسییته عوامییل بییه عنییوان  ذکییر نتودی ،بییه مقایسییه گذاشییته اییی  آن را بییا عوامییل جتعیتییی کییه پیشییتر   اصییفهان،

از  دگانگی متغییر مسیتقل،  متغیرهای مستقل و بودجه منیاطق شیهری بیه عنیوان متغییر وابسیته تعرییف شیدند. بیا توجیه بیه چنی            

روش محاسییباتی رگرسیییونی مییورد اسییتفاده در اییین اینجییا، رگرسیییون بییه روش     اسییتفاده نتییودی .2روش رگرسیییون چندگانییه

میی باشید.در ایین روش کلییه متغیرهیای مسیتقل بیه طیور هتزمیان وارد تحلییل شیده و اثیرات کلییه متغیرهیای مسیتقل                 6توأم

 قرار می گیرد. بر روی متغیر وابسته مورد بررسی 
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 "جتعیتییی"و  "فضییایی–کالبییدی "نتییایج حاصییل از تحلیییل رگرسیییونی بییه روش تییوأم نشییان داد کییه از دو عامییل     

فضییایی و جتعیتییی بییه  -معنییی دار اسییت ولییی عامییل جتعیتییی معنییی دار نیسییت. عوامییل کالبییدی "فضییایی -کالبییدی"عامییل 

و باقیتانییده واریییانس هییا بییا عوامییل ناشییناخته کییه در اییین   درصیید از تغییییرات متغیییر وابسییته را تبیییین مییی کننیید  71 میییزان

 (6)جدو   تبیین و پیش بینی می شوند. پژوهش نیامده است،

 

 فضایی و جتعیتی –( آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره عوامل کالبدی 6جدو )

 ضریب هتبستگی چندگانه ضریب تبیین ضریب تبیین تصحیح شده 9اشتباه معیار

2160/2 712/2 772/2 722/2 

 مأخذ7 یافته های پژوهش

 

نشان داده شده که معنا دار بودن در  (sig:2/222)معنادار بودن رگرسیون رابطه بین متغیرهای با سطح معنی داری  (9در جدو )

 در صد را مورد تایید قرار می دهد. 77سطح 

 و جتعیتی فضایی -تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیره عوامل کالبدی( 9جدو  ) 

سطح معنی داری  Fکتیت  میانگین مربعات درجه آزادی مجتوع مربعات منب  تغییرات

(sig) 

 222/2 927/73 263/2 7 077/2 اثر رگرسیونی

 222/2 7 230/2 باقی مانده

  31 026/2 کل

 مأخذ7 یافته های پژوهش

 

جتعیتییی مییوثر بییر تخصیییص بودجییه بییه منییاطق   فضییایی و -آمییاره هییای ضییرایب میید  رگرسیییون عوامییل کالبییدی( 2جییدو ) 

 شهری

 نام متغیر
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غیر استاندارد

t سطح معناداری 
B خطاB  بتاß 

 222/2 -631/2 - 261/2 226/2 عر  از مبدأ

 222/2 270/2 207/2 221/2 937/2 فضایی-عوامل کالبدی

 617/2 -726/2 -261/2 221/2 -272/2 عوامل جتعیتی

 مأخذ7یافته های پژوهش
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فضیایی ،بیشیترین تیاثیر را در پییش بینیی       -مشیخص میی شیود کیه عوامیل کالبیدی       (2در جیدو )  (ßبا نگاهی بیه مقیادیر بتیا )   

و تبیین متغیر وابسته )بودجه مناطق شیهری اصیفهان( داشیته اسیت بیه طیوری کیه بیا ییک واحید تغیییر در انحیراف معییار ایین               

بنییابراین اییین فرضیییه تایییید مییی     ایجییاد خواهیید شیید.  تغییییر  ،در انحییراف معیییار متغیییر مسییتقل   واحیید  207/2عامییل ، 

 جتعیت و بودجه شهری را به مقایسه گذاشته است. ( مساحت،2شکل)شود.

 

 ترسی  7نگارندگان        3170( مقایسه مساحت،جتعیت و بودجه مناطق شهری اصفهان در سا  2شکل)

 

 
 مأخذ 7 شهرداری اصفهان  )میلیون ریا (  70مناطق شهرداری اصفهان در سا  بودجه مصوب  (6شکل)
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مناطق شهری

بودجه جمعیت مساحت
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فضییایی شییهر توزییی  بودجیه بییین منییاطق شییهری از الگییوی  -بنیابراین مییی تییوان نتیجییه گرفیت کییه بییا توسییعه کالبیدی   

توزیی  بودجیه شیهری     جتعیتی آن پیروی نتیی کنید بلکیه ایین نیازهیای کالبیدی و عترانیی شیهر اسیت کیه نقیش عتیده را در            

سییرانه عترانییی ( 6شییکل ). سییرانه عترانییی منییاطق شییهری اسییت نتیجییه طبیعییی آن نییامتوازن شییدن.(6)شییکلبییازی مییی کنیید 

 به ازای هر نفر نشان می دهد.  3170مناطق مختلف شهر اصفهان را در سا  

بییا  6نفییر کتتییرین و منطقییه هییزار ریییا  بییه ازای هیر   762بیا  37هتانگونیه کییه در اییین نقشییه دییده مییی شییود منطقییه   

 .نه عترانی را به خود اختصاص داده اندهزار ریا  بیشترین سرا 2622

 مأخذ 7 شهرداری اصفهان (هزار ریا  به ازای هر نفر) 70مناطق شهرداری اصفهان در سا  سرانه عترانی  (9شکل)

 

 نتیجه گیری  

میردم بیه سیرپناه، امیری طبیعیی اسیت امیا تیا زمیانی          بیا عناییت بیه رشید جتعییت و نییز نییاز         رشد و گسترش شهرها،

رونید رو بیه    چیه در زمینیه حتیل و نقیل و چیه در زمینیه خیدمات رسیانی بیه شیهر بوجیود نییاورد.             که مشکلی برای شیهروندان، 

فضیایی بیه عنیوان ییک     -گسترش اکثریت شهرها، چنیین مشیکالتی را بیه طیور حیت  پدیید میی آورد در نتیجیه توسیعه کالبیدی          

مییدیریت شییهری مطییر  مییی باشیید. از اییین رو انییدازه بهینییه شییهر مییورد توجییه محققییان شییهری قییرار گرفتییه اسییت.    مسییأله در

گرچه صاحب نظیران و اندیشیتندان پیرامیون مقیدار و انیدازه شیهرها توافیق نظیر ندارنید، امیا تقریبیاد هتگیی بیه اهتییت حیداقل                

نشیان داد کییه بودجیه سییاالنه    3173رداری اصییفهان در سیا   مطالعیه بودجییه شیه  و حیداکثری در انیدازه شییهر هیا اعتقییاد دارنید.     

 –کیه امتییاز توسیعه کالبیدی      6فضیایی منیاطق شیهری بیوده اسیت. منطقیه       -مناطق شیهری بیشیتر تیابعی از وضیعیت کالبیدی     

بییاالترین بودجییه سییاالنه را از میییان منییاطق مختلییف شییهری  ؛در خوشییه گسییترش یافتییه قییرار گرفتییه فضییایی بیشییتری داشییته و

 در حیالی کیه از نظیر جامعیه شناسیی بهتیر آنسیت کیه در تخصییص بودجیه بیه منیاطق شیهری،              ود اختصیاص داده اسیت.  به خی 

ص بودجیه بیه منیاطق مختلیف     یعدالت اجتتیاعی در نظیر گرفتیه شیود و ایین امیر تنهیا در صیورتی محقیق میی شیود کیه تخصی             

 -الحظییات کالبییدینشییان داد کییه م بیشییتر بییا مالحظییات جتعیتییی صییورت گیییرد در حییالی کییه نتییایج اییین تحقیییق    شییهری،

مشیاهده  ایین امیر داشیته و اصیوأل رابطیه ای مییان عوامیل جتعیتیی و مییزان بودجیه منیاطق شیهری              فضایی سیه  بیشیتری در  

توسییعه  فضییایی شییهر تلقییی کییرد.  –بییدین ترتیییب مییی تییوان بییی عییدالتی را یکییی از پیامییدهای بییارز توسییعه کالبییدی     نشیید.
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گسییترش افقییی شییهرها نتییود مییی یابیید،هتواره نیازهییای فراوانییی را در زمینییه عتییران و   فضییایی شییهر کییه بییه شییکل–کالبییدی 

 خدمات رسانی به مناطق در حا  توسعه پدید می آورد و این امر موجب عدم تعاد  در بودجه مناطق شهری می شود.

 

 پیشنهادات

ایید میوارد مختلفیی مید نظیر      در بررسی ها و کنتر  هیای اعتیا  شیده بیر رشید و توسیعه فضیای شیهرهای اییران ب          -3

و کیییف توسییعه شییهرها و افییزایش جتعیییت آنهییا نظییارت داشییته باشییند.  قییرار بگیییرد. مسییئولین و ادارات شییهری باییید بییر کیی   

عییواملی کییه توسییعه فضییای شییهرها را تحییت تییاثیر قییرار مییی دهنیید باییید شناسییایی و کنتییر  شییوند انجییام اییین امییر مسییتلزم    

یعنیی بررسیی عوامیل در قالیب ییک مجتوعیه . بیه عبیارت دیگیر نبایید            ؛یید سیسیتتی اسیت   نگریستن به مسائل در قالیب ییک د  

تنهییا در خییود شییهرها ریشییه هییای مشییکالت شییهری را جسییتجو کییرد بلکییه اییین تغییییر و تحییوالت از جییو سیاسییی و اقتصییادی   

  . می پذیرند که باید مورد توجه قرار گیرندواجتتاعی حاک  در هر زمان و مکان و )منطقه( تاثیر 

بیه جهیت ایجیاد تعیاد  در تیراز بودجیه ای منیاطق شیهری از حییم درآمیدها و هزینیه هیا ،سیرمایه گیذاری هیا در                 -0

مناطق مختلیف بیا توجیه بیه صیرفه هیای آتیی آن انجیام شیود و بایید در سیرمایه گیذاری بیی روییه در امیوری کیه هزینیه هیای                   

سیرمایه گیذاری بیرای ایجیاد      منیاطقی کیه آب کیافی وجیود نیدارد،     بیه عنیوان مثیا  در     بعدی را افزایش میی دهید محتیا  بیود.    

 پارک ها و فضای سبز عاقالنه نیست چرا که هزینه نگهداری این اماکن در آینده گزاف خواهد بود.  

بیه طییرز قابیل تییوجهی افیزایش مییی    هزینییه هیای عترانیی شییهر را    فضییایی شیهر،  –از آنجیایی کیه توسییعه کالبیدی     -1

و دولییت باییید در جهییت بهسییازی و نوسییازی بافییت هییای فرسییوده و منییاطق درونییی شییهر باشیید تییا از    تییالش شییهرداریها ؛دهیید

در اییین راسییتا دولییت و شییهرداریها باییید مشییوقات مییوثر بیشییتری بییه صییاحبان  توسییعه فیزیکییی شییهر جلییوگیری بییه عتییل آییید؛

 این مناطق ترغیب گردند. امالک مناطق یادشده پیشنهاد نتایند تا سرمایه گذاران به سرمایه گذاری مجدد در

حییرص و ولیی  سییازمان هییا و نهادهییای دولتییی در تتلییک هرچییه  یکییی از مهتتییرین دالیییل توسییعه فیزیکییی شییهرها، -7

بیشتر اراضی شیهری اسیت.به عنیوان مثیا  دانشیگاه هیا و مراکیز نظیامی بخیش زییادی از اراضیی شیهری را تصیاحب نتیوده انید                

ای آنهیا میی باشید.در ایین زمینیه تیالش در جهیت خیرو  سیازمان هیای غییر ضیروری             که این مقدار حتی فراتیر از نیازمنیدی هی   

در شیهر بایسیته اسییت تیا از اییین طرییق بخیش قابییل تیوجهی از اراضییی شیهری آزاد گشیته و بییه  رفییت فضییای شیهری اضییافه           

 شود.

لییذا  موجییب توزییی  متناسییب جتعیییت در شییهر مییی شییود،     سییرمایه گییذاری عادالنییه در هتییه منییاطق شییهر،    -2

 شهرداریها باید در توزی  بودجه شهری جانب عدالت را رعایت نتایند.

 

 

 بع و مآخذامن

 اصفهان.نشر شهرداری اصفهان، پژوهش و فناوری اطالعات معاونت برنامه ریزی (3170)آمارنامه شهر اصفهان---

 63،شتاره  ویت حل مشکالت شهری ایران،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی2(او 3122پاپلی یزدی،محتد حسین)

 اقتصادی شتاره او    –(توسعه برونزا و شهر ،مورد ایران ، مجله اطالعات سیاسی 3166پیران ،پرویز )

   72شتاره -(پژوهشهای جغرافیایی3121پیله ور، علی اصغرو احتد احتدپور)

 (از شار تا شهر ،نشر دانشگاه تهران ،چاپ دوم3192حبیبی ،سیدمحسن)
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دیییدگاههای نییو در جغرافیییای شییهری، جلیید او ، ، قیی  7سییازمان مطالعییه و تییدوین کتییب علییوم       ( 3197ین )سییشییکویی ،ح

 انسانی دانشگاهها )ستت(

( تحقیقیی پیرامیون مییادر شیهرهای دنییا، تهیران، انتشیارات دانشییکده مهندسیی معتیاری، دانشیگاه علیی           3122شییعه، اسیتاعیل)  

 و صنعت ایران، جزوه درسی  

  72معتاری و شهرسازی ،شتاره  یی کالن شهرهای جنوب ،مجله( تترکز زدا3199صرافی،مظفر )

(تحلییل فضیایی شیاخص هیای رشید هوشیتند شییهری       3172ضیرابی ،اصیغر.حتید صیابری،جتا  محتیدی و حتیید رضیا وارثیی)       

 3-39.صفحات  99نسانی، شتاره ا)مطالعه موردی7مناطق شهر اصفهان(،مجله پژوهش های جغرافیای 

 10ریت مجتوعه شهری تهران چیست وچگونه باید حل شود؟فصلنامه آبادی ، شتاره (مشکل مدی3197غتامی،مجید)

 (جغرافیا و شهرشناسی .تبریز، نشر دانشگاه تبریز  3162فرید، یداهلل )

 SPSSاقتصییادی بییا اسییتفاده از نییرم افییزار     –( پییردازش و تحلیییل داده هییا در تحقیقییات اجتتییاعی     3127)کالنتری،خلیییل

 .تهران.نشر فرهنگ صبا
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Abstract 

The development of physical-spatial and population in urban areas and its impact on the 

budget of Isfahan urban areas 

 

In terms of sociology, optimum in the allocation of funds to urban areas, priority 

population to physical and spatial considerations, because it is closer to social justice. 

This paper aims to investigate the effects of physical-spatial and demographic factors 

the budget of the development of urban areas based on the premise that "the 
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contribution of physical and spatial factors in the allocation of funds to different areas 

of the city most of the population." Thus, using regression techniques, TOPSIS and is 

looking closely at this issue Statistical population of fifteen areas of the city and data 

collection, use of statistics in Isfahan and relevant information and statistics. The results 

show that the development of physical-spatial distribution of funds between the areas of 

demographics follow does not this physical and developmental needs of the city plays 

an important role in the distribution of funds. Natural result of unbalanced development 

of urban areas per capita and ultimately away from social justice. 

Keywords: physical, spatial, Isfahan, 7population, city, budget 

 

                                                             
1 - Urbanization and Urbanism 
2 seven Dahl 
3 -TOPSIS(Technique for order preference by similarity to ideal solution) 
4 -Hwang and Yoon 
5 -Multiple Regression 
6 - Enter 
7- standard of the estimate 
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