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ABSTRACT 
 

Objective: One of the most important factors for sustainable development in the Declaration 
of Agenda is the twenty-one reduction in urban inequality. Therefore, the necessity of 
recognizing the current status of the indicators of spatial justice and evaluating urban spaces 
for any physical, economic, and social planning is desirable in order to desirability is 
inevitable. 
Methods: The method of this research is descriptive-analytical with the nature of the 
developmental application that uses spatial-urban planning techniques to identify aspects of 
spatial-spatial inequalities in the regions of Gorgan. The aim of this study was to analyze and 
evaluate the spatial distribution of components and indicators of services and facilities within 
the city to prioritize and enjoy the levels of urban areas of Gorgan. For analysis of urban 
services data, TOPSIS, Concurrency and Multi-Criterion Optimization (VIKOR), Simple 
Weighted Weights (SAW) solutions in the Excel spreadsheet software environment, and to 
achieve one the single result is used in the integration technique. 
Results: The results of the Topsis technique show that Zone 2 of Zone 2 with the 
development coefficient (0.5057) ranked first and as the area with Zone 2 and Zone 1 with the 
development coefficient (0.04117) the last rank Has it These conditions are also apparent for 
the viqueur technique, so that zone 2 is the most favored region of the 2 with the viquo 
coefficient (0), and region 2 is the most deprived of the area 1 with the viquo coefficient (1). 
Conclusion: The integration technique also shows that zones 1 and 2 of area 2 have zones 1 
and 2 of the semi-arid zone 3, area 3 of area 3 is low and areas 1, 2 of area 1 and area 3 of 
area 2 are excluded. 
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ييعدالت فضا يكردبا رو يخدمات و امكانات درون شهر ينابرابر يمانيتورينگ و ردياب
گرگان) : شهرة موردي(مطالع

cابراهيم معمري، bياسين صياد ساالر،1و aخدارحم بزي

a يراندانشگاه گلستان، گرگان، اريزي شهري، جغرافيا و برنامه دانشيار.
b رانيا ،مشهد ،فردوسي دانشگاه ريزي شهري،جغرافيا و برنامه كارشناسي ارشدنشجوي دا.
c رانيا ،گرگان ،گلستان دانشگاه ريزي شهري،جغرافيا و برنامه آموخته كارشناس ارشددانش.

چكيده
كاهش نابرابري در شهرها است. لذا 21پايدار در اعالميه دستور كار  ةفاكتورهاي توسعيكي از مهمترين  :تبيين موضوع

ريزي كالبدي،برنامههاي عدالت فضايي و ارزيابي فضاهاي شهري جهت هرگونه ضرورت شناخت وضع موجود شاخص
اقتصادي و اجتماعي جهت مطلوبيت امري اجتناب ناپذيري است.

ريزيهاي برنامهكاربردي بوده كه از تكنيك -ايتوسعه تحليلي با ماهيت –يروش پژوهش حاضر توصيف :روش
استفاد شده است. هدف مكاني در نواحي شهر گرگان -ييفضا يهاياز نابرابر ييهاجنبهشهري براي شناخت  -فضايي

سطوحبندي و جهت اولويت هاي خدمات و امكانات درون شهريشاخصو  هامؤلفهتوزيع فضايي  ارزيابيپژوهش تحليل و 
گيري تشابه بههاي تصميمهاي مربوط به خدمات شهري از تكنيكبراي تحليل دادهبرخورداري نواحي شهري گرگان است. 

) در محيطSAW)، ميانگين وزني ساده (VIKORسازي چندمعياره (حل توافقي و بهينه)، راهTOPSISآل (ايده گزينه
واحد، از تكنيك ادغام استفاده شده است. سيدن به يك نتيجهر و  براي Excelافزار نرم

) رتبه نخست را به خود5057/0با ضريب توسعه ( 2از منطقه  2دهد كه ناحيه نتايج تكنيك تاپسيس نشان مي :هايافته
برباشد. آخر را دارا مي) رتبه 04117/0با ضريب توسعه ( 1از منطقه  2اختصاص داده است و به عنوان ناحيه برخوردار و ناحيه 

با ضريب ويكور 1از منطقه  2ناحيه  ) برخوردارترين و0با ضريب ويكور ( 2از منطقه  2اساس نتايج تكنيك ويكور نيز ناحيه 
روند.ترين ناحيه به شمار مي) محروم1(

از 3نيمه برخوردار، ناحيه 3از منطقه 2و  1برخوردار، نواحي  2منطقه  2و 1دهد كه نواحي تكنيك ادغام نشان مي نتايج :نتايج
انددر شرايط محروميت قرار گرفته 2از منطقه  3و ناحيه  1از منطقه  2و  1كم برخوردار و نواحي  3منطقه 

خدمات شهري، عدالت فضايي، ويكور، نواحي شهري، گرگان :هاكليدواژه

31/06/1398انتشار آنالين:           06/02/1398پذيرش:             08/10/1397 بازنگري:           19/08/1397دريافت: 
 يكردبا رو يخدمات و امكانات درون شهر ينابرابر يمانيتورينگ و ردياب). 1398( ابراهيم، معمري؛ ياسين، صيادساالر؛ خدارحم، بزياستناد: 

.29-42)، 1( 6جغرافياي اجتماعي شهري،  ةدوفصلنام .گرگان) : شهرلعة موردي(مطا ييعدالت فضا
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مهمقد  
رود. عدالت فضايي در شمار ميفضايي در شهر به هاي عدالتترين نشانهشهري از مهمتوزيع فضايي متعادل خدمات
ها (گراي، ها و هزينهشهري، درآمدمنابع هاي اجتماعي متفاوت بر اساس گسترش بهينهشهر يعني تدام حفظ منافع گروه

). از نقطه نظر جغرافيايي عدالت فضايي شهر مترادف با توزيع فضايي عادالنه امكانات و منابع بين مناطق 27:  2002
هاي اجتماعي ومشكالت آنها به بحران يابي برابر شهروندان به آنها است زيرا عدم توزيع عادالنهمختلف شهري و دست

 اجتماعي منافع فضايي توزيع در شهري مديريت آگاهانه عمل ). لذا6: 1385پيچيده فضايي خواهد انجاميد (شريفي، 

 )28: 2001زندگي (لينچي،  كيفيت ارتقاء آن طريق از و كالبدي محيط كيفيت ارتقاء كاهش نابرابريهاي فضايي و براي
 دنبال به نابرابريها رفع براي آن در كه باشد،مي موجود وضع از تحليلي درك مستلزم شهري پايداري به رسيدن و

  ). 43: 1379باشند (هاروي، مي ممكن تركيب با مطلوبترين منابع تخصيص
تواند خود زير مجموعه وسيعي را براي سنجش توسعه جوامع انساني ميدر اين بين شاخص خدمات شهري كه 

          هايها و نهادهاي توسعه پايدار امروزي كه مورد تعريف سازمانها را در شاخصترين زير مجموعه، حياتيدربرگيرد
 كيفيت افزايش اقتصادي، -اجتماعي متوازن توسعه ). تقويت57: 2001، ماركوتولليودهد (المللي است تشكيل ميبين

زاده است (حسين پايدار توسعه مهم اصول از براي توزيع خدمات يكي هامحروميت شناخت و شهروندان زندگي
عنوان صورت باشد كه بهپايدار مي ). آخرين رهيافت در فرآيند توسعه، توسعه تناوبي يا همان توسعه128: 1380دلير،

اجتماعي در كنار پايداري عدالت و سالمتيادي، پويايي، پايداري اقتصمتعالي توسعه بيان شده است. در اين نوع توسعه
ها مورد توجه قرار گرفته ها از جمه شهرباشد كه امروزه در تمامي عرصههاي اصلي توسعه ميمحيطي مؤلفهتنوع زيست

ند كردن اقتصاد شهري، عدالت در برخورداري مپايدار شهري سامان ). هدف از توسعه2002و همكاران،  نيجكمپاست (
زيست شهري عنوان شده است كه اين انات براي تمامي اقشار جامعه و جلوگيري از كاهش كيفيت محيطاز منابع و امك

 ة). بنابر توصي5: 1389گيرد (زاكريان، ريزي و توجه به آينده و آيندگان صورت تداومي به خود مينوع توسعه با برنامه
ها به چند نكته از جمله برابري در توزيع منافع رشد شهري بايد در بحث برآورد پايداري در شهرسازمان ملل؛ مديريت

هاي اساسي انساني، عدالت اجتماعي و حقوق انساني، افزايش اگاهي نسبت به محيط اقتصادي، دسترسي مناسب به نياز
: 2011، و تجليات تغييرات در فضا و مكان را در نظر گيرد (سمالنزيست و حفظ كليت آن در كنار آگاهي از ارتباطات 

348 .(  
هاي عدالت اجتماعي شهر، چگونگي اساسي توزيع منصفانه امكانات و خدمات شهري به عنوان يكي از راهبرد ةلمسأ

). 12: 1396ها بين نواحي شهري است (ميركتولي و معمري، مكاني خدمات و زيرساخت -توزيع و پراكنش فضايي
اي صورت گيرد كه به نفع تمامي اقشار و گروههاي اجتماعي جامعه بنابراين توزيع بهينه خدمات و امكانات بايد به گونه

گردد و عدالت اجتماعي و فضايي در شهرها تحقق يابد. در اين راستا كاربريها و خدمات شهري از جمله عوامل موثر و 
توانند با ي، افزايش منفعت عمومي و توجه به استحقاق و شايستگي افراد ميمفيدند كه به پاسخگويي نيازهاي جمعيت

  ). 95: 1386نمايند (وارثي و همكاران، تر، ابعاد عدالت فضايي، اجتماعي، اقتصادي را برقرار برقراري عادالنه

  نظريپيشينة 
رود. عدالت اجتماعي به شمار مي هاي عدالت اجتماعي در شهرتوزيع فضايي متعادل خدمات شهري از مهمترين نشانه

ها منابع شهري، درآمدها و هزينه هاي اجتماعي متفاوت بر اساس گسترش بهينهدر شهر يعني تداوم حفظ منافع گروه
رود هاي عدالت فضايي در شهر به شمار ميترين نشانه). توزيع برابر خدمات عمومي شهري از مهم27: 2002(گراي، 
  ). 167: 1390ن، نيا و همكارا(حكمت
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- اي بدون در نظر گرفتن مكانيزمدر بررسي مسائل شهري در قالب توسعه پايدار فرض بر اين است كه چنانچه هزينه

ها، تجهيزات و خدمات شهري شود، خود باعث تشديد نابرابري بين اقشار مختلف هاي برابري، صرف توسعه زيرساخت
ها به طور تفكيك ). توزيع تسهيالت و خدمات و كيفيت آن629: 2005گردد (بالري و همكاران، جمعيت شهري مي

ها از لحاظ موقعيت ها و بهترين آنناپذيري با رفاه اجتماعي پيوند دارند و بايد خاطر نشان كرد كه حتي زيباترين مكان
- براي رفاه ساكنان لذت تواننددسترسي و زندگي اگر با فقدان يا ضعف دسترسي به منابع و امكانات مواجه باشند، نمي

). در واقع توزيع متناسب و چيدمان متعادل خدمات شهري در برگيرنده تعيين مكان 26: 2002بخش و مفيد باشند (بوين، 
هاي اجتماعي معين با خصوصيات فضايي متنوع تا حد امكان از ها به صورتي است كه همه گروهاين خدمات يا كاربري

تواند نقش موثري در جابجايي فضايي جمعيت و تغييرات و چگونگي توزيع خدمات شهري ميمند گردند. ميزان آن بهره
هاي توسعه پايدار شهري و عدالت اجتماعي توجه به توزيع متوازن اجتماعي داشته باشد و از آنجايي كه يكي از معيار

فضايي برقرار  -د كه عدالت اجتماعياي باشخدمات و امكانات شهري است، بنابراين، توزيع خدمات شهري بايد به گونه
حاصل از تقسيم   -). همچنين عدالت فضايي در شهرها بدان معناست كه مكان زندگي هر فرد12: 1388شود (آقابابايي، 

تواند موجه باشد كه بهبود هاي فضايي تنها هنگامي ميوي را از استحقاق اجتماعي محروم نكند. نابرابري -كار اجتماعي
). لذا توجه به اهميت توزيع كاربري خدمات در نواحي شهري بر 28: 1381داشته باشد (اطهاري، ي را در پيحيات همگان

ريزي شهري ). در اين راستا برنامه353: 1997اساس نياز به خدمات، عاملي مهم در پايداري زندگي شهري است (فيضن، 
، در پي نظم بخشيدن به فضاهاي شهري، از لحاظ دسترسي ها به طور اخصريزي توسعه پايدار شهربه طور اعم و برنامه

). مديران 84: 1389هاي مختلف شهري است (نسترن و همكاران، به امكانات و خدمات شهري و توزيع مناسب كاربري
اتي آنها را هاي خدمبايد قادر باشند كه نيازبراي اينكه بتوانند رضايت شهروندان را خود را تأمين نمايند، قبل از هر چيز مي

وري در شهرها را فراهم نموده و فراهم نمايند، تسهيل دسترسي به خدمات و نيازمنديهاي شهري موجبات افزايش بهره
اي كه كليه دهد. توزيع بهينه امكانات و خدمات مورد نياز شهروندان در سطح شهر به گونهقابليت رقابت را افزايش مي

مورد ته باشند، به دليل تأمين مناسب نياز شهروندان و نيز جلوگيري از تحرك بيشهروندان دسترسي مناسبي به آن داش
  ).25: 1390گردد (تقوايي و كيومرثي، جويي در وقت و هزينه شهروندان ميآنان، خود به خود سبب صرفه

  پيشينة عملي
تحليل و ارزيابي عدالت فضايي و اجتماعي تحقيقاتي در ايران و جهان انجام شده است كه براي نمونه به  ةر زميند

اي با عنوان ارزيابي پراكنش جمعيت و توزيع خدمات در ) در مقاله1392شود. احدنژاد و همكاران (ها اشاره ميبرخي از آن
در شهر  TOPSISو VIKOR هاي با استفاده از مدل نواحي شهري با رويكرد توسعه پايدار و عدالت اجتماعي

دهد كه اند. نتايج اين تحقيق نشان ميزنجان، به بررسي نحوه توزيع جمعيت و خدمات در نواحي شهر زنجان پرداخته
باشد، اما توزيع خدمات شهري در نواحي شهري بر اساس پراكنش توزيع جمعيت در نواحي شهري زنجان متناسب مي

  رت نگرفته است. جمعيت صو
-هاي استان آذربايجانهاي خدمات شهري در شهر)، به تحليل و ارزيابي توسعه شاخص1394محمدي و همكاران (

هاي اول و دوم و اند، بر اساس نتايج حاصل از روش مجموع ساده وزني، شهرهاي ماكو، سيلوانا رتبهغربي پرداخته
هاي خدمات شهري قرار دارند. براساس ، سي و ششم از نظر شاخصپنجم هاي سي وشهرهاي ميرآباد و ربط نيز در رتبه

  هاي مورد مطالعه شهر سيلوانا شهر برتراستان و شهر محمديار در رتبه آخر قرار دارد. روش ويكور نيز از نظر شاخص
ي شهري هاي خدمات عمومي شهري در نواحاي با عنوان تحليل توزيع فضايي كاربري) در مقاله1395حيدري (

دهد كه بر اساس گيري چندمعياره پرداخته است. نتايج نهايي پژوهش نشان ميهاي تصميمبوشهر با استفاده از مدل
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 2ناحيه، ناحيه  6ها، خدمات عمومي به طور عادالنه در بين نواحي شهري بوشهر توزيع نشده است و در بين تمامي روش
  باشد. از بيشترين خدمات شهري برخوردار مي با كمترين جمعيت ساكن نسبت به ساير نواحي،

 در رانياتوبوس خدمات شهري با تأكيد بر خدمات كيفيت بهبود با هدف ايمطالعه در )2015و همكاران ( روجو
دولت و  هايافزايش هزينه بدون كه اندرسيده نتيجه بدين جانبي ترافيك اثرات كاهش و تقاضا شهري، افزايش مناطق

  .يابدمي تر، افزايشجذاب خدمات ارائه طريق از تقاضا يارانه، كاهش
  هاي بالقوه در انتخاب محل خدمات شهري با تأكيد بر ) در پژوهشي به بررسي شاخص2012و همكاران ( يانگ

هتل،  هاي هتل و مكان آن پرداختند. نتايج نشان داد كه  تعداد ستارهالجيت و با تركيب ويژگي ها با استفاده از مدلهتل
هاي خدمات عمومي، دسترسي به جاده، دسترسي به مترو و دسترسي تنوع خدمات، اثر تراكم جمعيت اطراف، زيرساخت

  .شوندهاي گردشگري از عوامل مهم محسوب ميبه سايت
هاي گيري چند معياره كوپراس به پراكنش فضايي شاخص) با استفاده از تكنيك تصميم1396ميركتولي و معمري (

دهد كه امكانات اند. نتايج پژوهش نشان ميهاي شهري استان گلستان پرداختهخدمات شهري در سطح سكونتگاه توسعه
اند به نحوي كه شهر گرگان با ضريب و خدمات شهري در مناطق شهري استان گلستان به صورت عادالنه توزيع نشده

ترين نقطه شهري در استان ) محروم074/23() برخوردارترين شهر استان و شهر سنگدوين با ضريب اولويت 100(
  گلستان است. 

   شناسيروشها و داده
 صورت اسنادي ها بهشيوه گردآوري داده و بوده تحليلي -توصيفي و از نظر نوع نظر هدف كاربردي از حاضر پژوهش

پژوهش كه سرانه كاربريهاي است. آمار و شاخصهاي  شهري جامع طرح طرح تفصيلي و از استفاده از جمله ايكتابخانه و
منطقه شهري  3 قالب در ناحيه شهر گرگان 8 آماري خدماتي در سطح نواحي است، از طرح تفصيلي اخذ گرديده؛ جامعه

 شهر بندي نواحيسطح است. براي شناسايي، تحليل و 1395كالبدي اداره كل راه و شهرسازي سال  تقسيمات براساس

آل گيري چند معياره نزديك به گزينه ايدههاي تصميمشهري از تكنيك و خدمات امكانات به اساس ميزان دستيابي بر
)TOPSISسازي چندمعياره (حل توافقي و بهينه) راهVIKOR) ميانگين وزني ساده ،(SAWافزار) در محيط نرم 

Excel افزار توزيع فضايي از نرم منظور ترسيم نقشهطور بهو همينArc GIS  شده است. استفاده  
ريزي كاربري ريزي و برنامههاي عيني براي طرحها در اختيار قرار دادن ابزارهدف نهايي از تدوين و تنظيم شاخص

زندگي، توجه به كيفيت محيط زيست و جلوگيري ها، باال بردن كيفيتفضا در سطوح مختلف در راستاي تأمين رفاه انسان
رسد، اما ممكن است به نظر ميبخش بهاي انتخاب شده در نگاه اول رضايتهاز تخريب آن است. اگر چه گروه شاخص

وهي چمززوتواند در اين زمينه نقش موثري ايفا نمايد (هاي آماري ميآساني قابل اجرا نباشد، از اين جهت پذيرش تكنيك
توان خدمات و امكانات شهري را براي اين بوده است كه چگونه مي هاهمواره يكي از چالش). 33: 1999 ر،منترسو و

هاي كشوري را در ها و برنامهسياست ها و اصولي كه خصوصيات كيفياستفاده از مالكگيري كرد. دستيابي به رفاه اندازه
كند، همواره بيان  در قالب كميتها مرتبط بتواند زيستي و ساير حوزههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و محيطحوزه
كه اين كار با ريزان، سياستمداران و پژوهشگران بوده است هاي برنامهعنوان يكي از مسائل اساسي و مهمترين دغدغهبه

توان از معيارهاي متعدد و متفاوت گيرد. در راستاي سنجش و ارزيابي سطوح نابرابري ميها صورت مياستفاده از شاخص
هاي اصولي و معين، ريزي، ضابطه عمل يا قضاوت است. مسلماً بدون داشتن شاخصبرنامهاستفاده نمود. شاخص در 

هاي تحقيق و همچنين سطوح آن بر اساس ماهيت و نوع ها و تكنيكروش لذا بررسي و تحليل ممكن نخواهد بود؛
راي اين سنجش هايي بيابي به شاخصشود. به منظور سنجش خدمات و امكانات شهري، دستها تعيين ميشاخص
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هاي ذيل به عنوان سنجش مولفه ضرورت دارد؛ بنابراين بر اساس مطالعات صورت گرفته براي انجام اين پژوهش،
هاي هاي تحقيق سرانه كاربريشاخصآيد. هاي امكانات و خدمات شهري در فضاها و نواحي گرگان به دست ميشاخص

آموزش تحقيقات و فناوري،  2xمحلي،  - ايخدمات ناحيه 1xست: گانه شهر گرگان به شرح زير ا 8خدماتي در نواحي 
3x  ،4اداري و انتظاميx  ،5آموزشيx  ،6پارك و فضاي سبزx  ،7تجاريx  ،8تأسيسات شهريx  ،9تجهيزات شهريx 

 14xفرهنگي و هنري،  13xصنعتي،  12xبهداشتي و درماني،  11xحمل و نقل و انبار داري،  10xتفريحي و توريستي،
، 1393فر و همكاران؛ ، نظم1392، مشكيني و همكاران؛1395ورزشي (امانپور و همكاران؛  16xمسكوني،  15xذهبي، م

  ).1392مرصوصي و همكاران؛
هاي نابرابري مكاني در برخورداري از شاخص -سنجش ميزان نابرابري فضايي در اين پژوهش براي تحليل و

هاي مشخصي استفاده شده است. از تكنيك هشت گانه شهر گرگان از تكنيكخدماتي و امكانات درون شهري در نواحي 
و سطح بندي نواحي استفاده شده است. از  شهر در نواحي شهري خدمات توزيع در ميزان نابرابري تاپسيس براي تعيين

: خروجي مسئله توان اشاره نمودبندي مكاني به موارد زير ميهاي اولويتمحاسن روش تاپسيس نسبت به ساير تكنيك
ها تواند مشخص كند و اين اولويت را به صورت كمي بيان كند. تضاد و تطابق بين شاخصها را ميترتيب اولويت گزينه

گيرد. روش ساده و سرعت آن مناسب است. ضرايب وزني اوليه را پذيراست. نتايج حاصل از اين مدل كامالً را در نظر مي
ها يا توان مسائلي را كه با گزينهها مي). با استفاده از اين روش118: 1389رطاهري، منطبق با روشهاي تجربي است (پو

ها را انجام داد. همچنين نتايج بندي گزينهراهكارهاي متعددي سروكار دارند مورد تجزيه و تحليل قرار داده و اولويت
پذيري، به كارگيري معيارهاي كيفي و انعطافگري چند معياره با توجه به سادگي، هاي تصميمبدست آمده نشان داد روش

تواند در بررسي موضوعات مربوط كمي به طور همزمان و استفاده از چندين معيار سنجش به جاي يك معيار سنجش مي
) براي اطمينان بيشتر از 285: 1390اي كاربرد مطلوبي داشته باشد (نوجوان و همكاران،ريزي شهري و منطقهبه برنامه
  جديد نيز استفاده شده و در نهايت براي ارزيابي نهايي از مدل ادغام استفاده شده است. چند مدل

  قلمرو پژوهش
هكتار از شهرهاي شمالي ايران و مركز استان گلستان است كه در جنوب شرقي درياي  3567شهر گرگان با مساحت 

دقيقه عرض شمالي در دامنه شمال  50درجه و  36دقيقه طول شرقي و  26درجه و  54خزر واقع شده است. اين شهر در 
هاي پوشيده از هاي البرز گسترده شده است. اين شهر به دليل قرارگيري در بين دشت وسيع و حاصلخيز و كوهكوهرشته

نسبتاً كم آن تا درياي خزر، از موقعيت جغرافيايي و اقليمي ممتازي برخوردار است (مهندسين مشاور معمار  جنگل و فاصله
شهر  حاضر حال در). بر اساس تقسيمات كالبدي صورت گرفته؛ سيستم مديريت شهري گرگان 1392و شهرساز پارت، 

 2 منطقه ،نفر هزار 115 كي منطقه كه دارد تيمعج نفر هزار 351 به كينزد ناحيه خدمات شهري 8و  منطقه 3 با گرگان
  .است داده قرار خود پوشش ريز را تيجمع نفر هزار 114شهري حدود  3 منطقه و نفر هزار 124شهري 

  اهيافته
 شانون به از مدل آنتروپي استفاده با سپس .شد ناحيه يك ماتريس تشكيل  8 شاخص براي 16 از استفاده ابتدا با

و  . آمارهاگرديد انجام آنها بنديتاپسيس رتبه مدل هشت گانه مراحل انجام با نهايت، مبادرت و در هاشاخص دهيوزن
 شده ) اشاره1(جدول در شهري گرگان نواحي شهري منتخب هاي كاربري خدماتشاخص از يك هر شده وزن نرمال

 خود به را اوزان بيشترين توريستي، صنعتي و شاخص آموزش -تفريحي شاخص حمل و نقل،. در اين بين، است

  اند.داده اختصاص
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  شانون آنتروپي روش استفاده از با شاخصها به دهي وزن - 1جدول 
 وزن نرمال شده

Wj 
 درجه انحراف

Dj 
آنتروپي شانون 

Ej 
 شاخص

 وزن نرمال شده
Wj 

 درجه انحراف
Dj 

آنتروپي شانون
Ej 

 شاخص

1076/0 5232/0 4767/0 
تفريحي
 توريستي

 خدمات ناحيه محلي 7423/0 2576/0 0529/0

1426/0 6933/0 3066/0 
 حمل و نقل و

 انبار
0822/0 4001/0 5998/0 

آموزش تحقيقات 
 فناوري

0344/0 1675/0 8324/0 
-بهداشتي
 درماني

 انتظامي_اداري 7894/0 2105/0 0432/0

 آموزشي 9664/0 0335/0 0069/0 صنعتي 1604/0 8395/0 1726/0

0610/0 2970/0 7029/0 
فرهنگي
 هنري

 پارك و فضاي سبز 9009/0 0990/0 0203/0

 تجاري 8211/0 1788/0 0367/0 مذهبي 7895/0 2104/0 0432/0

 تأسيسات شهري 6615/0 3384/0 0696/0 مسكوني 7537/0 2462/0 0506/0

 تجهيزات شهري 7644/0 2355/0 0484/0 ورزشي 8690/0 1309/0 0269/0

  1396تحقيق،هاي يافته

 هنوز كه است جمله مسائلي از شهر سطح در خدمات توزيع لحاظ چگونگي به شهري نواحي وضعيت شناخت و بررسي

 هاي صورت گرفته مجموعبررسي برابر است. در اين پژوهش نشده مشخص بخوبي ريزي شهريآن در برنامه جايگاه

و  كاربري خدمات و امكانات شهري بهينه توزيع در و نابرابري شديد داراي عدم تعادل نواحي هشت گانه گرگان
با  2از منطقه  2هاي حاصل از مدل تاپسيس ناحيه ها و يافتهبر اساس بررسي هستند. به اين خدمات شهروندان دسترسي

با  1از منطقه  2) رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و به عنوان ناحيه برخوردار؛ و ناحيه 5057/0ضريب توسعه (
باشد و به عنوان ناحيه محروم در توزيع بهينه خدمات و امكانات و نحوه ) رتبه آخر را دارا مي04117/0ضريب توسعه (

از  2) و ناحيه 4046/0با ضريب توسعه ( 2از منطقه  1شود. ناحيه مي دسترسي شهروندان به خدمات شهري شناخته
به ترتيب با ضريب  1از منطقه  1و  2خوردار قرار دارند. نواحي بر) در سطح نيمه3183/0با ضريب توسعه ( 3منطقه 

) در 0681/0با ضريب توسعه ( 3فقط ناحيه  2) در سطح محروم قرار دارند. از منطقه 1269/0) و (0411/0برخورداري (
قرار ) در سطح محروم 2874/0با ضريب توسعه ( 1شهر گرگان ناحيه  3سطح محروم قرار دارد. همچنين در منطقه 

ناحيه شهر گرگان در وضعيت محروم قرار دارند و دو ناحيه در  8ناحيه از  5توان گفت كهگرفته است. با اين حال مي
  ناحيه اين شهر در وضعيت برخوردار قرار گرفته است. 8ناحيه از  1سطح نيمه برخوردار و فقط 

  )VIKOR( تكنيك راه حل توافقي و بهينه سازي چندمعياره
كند (مسعودي هاي متضاد تعيين ميهاي موجود را با توجه به شاخصبندي شده از گزينهيك مجموعه رتبه اين روش   

 خدمات عمومي توزيع چگونگي در شهر، فضايي عدالت وضعيت تحليل براي معيار ). مهمترين215: 1397و معمري،

در محيط اكسل  VIKORاز مدل است. براي تحليل ميزان برخورداري نواحي شهرگرگان در پژوهش حاضر  شهري
ميزان  روش است. اين خدمات شهري چگونگي توزيع كاربري روشهاي تبيين از استفاده شده است. اين تكنيك يكي

ها به پردازد. ابتدا ماتريس دادهبندي آن ميو به سطح آشكار شهر گرگان در نواحي را شهري خدمات توزيع در نابرابري
گيري. ابتدا همه ناحيه شهر گرگان تشكيل گرديد. مرحله دوم: نرمال كردن ماتريس تصميم 8شاخص براي  16تعداد 

گردد و سپس جذر مجموع هر ستون گرفته شده و در مقادير ماتريس به توان دو رسانده و مجموع هر ستون جمع مي
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دار دن ماتريس نرمال؛  جهت وزنگردد. مرحله سوم: وزن دار كرنهايت هر يك از مقادير بر جذر به دست آمده تقسيم مي
گردد. كه از روش آنتروپي به دست آمده) ضرب مي ها بر وزن معيارها (كردن، مقادير ماتريس نرمال هر يك از گزينه

ترين ارزش ماتريس نرمال وزني بزرگترين و كوچكترين عدد هر ستون تعيين چهارم: تعيين مقادير باالترين و پايين مرحله
ر اينجا منظور از بزرگترين عدد، يعني عددي كه بيشترين ارزش مثبت را داراست و كوچكترين يعني بيشترين گردد. دمي

شود كمترين مقدار و شود يعني ميارزش منفي. پس اگر معيار ما از نوع منفي باشد، بزرگترين عدد برعكس مي
  )R) و شاخص نارضايتي (Sص مطلوبيت (تعيين شاخ  شود بيشترين مقدار و بالعكس. مرحله پنجم:كوچكترين مي

  
f*بزرگترين عدد ماتريس نرمال وزني براي هر ستون =، 

fijعدد گزينه مورد نظر براي هر معيار در ماتريس نرمال وزني =، -f  كوچكترين عدد ماتريس نرمال زوني براي هر =
 Sjآيد كه مجموع آنها شاخص نهايي يدست ممطلوبيت به،  طبيعتاً براي گزينه به ازاي هر معيار يك شاخصستون

مرحله  .باشد) آن گزينه ميRهر گزينه به ازاي هر معيار ، شاخص نارضايتي ( Sjبزرگترين  كند.گزينه را مشخص مي
. بر اساس نتايج حاصل از روش ويكور، نواحي شهر گرگان در سطوح هابندي نهايي گزينهو رتبه Qششم:محاسبه مقدار 

) كامالً برخوردار، 00/0با ضريب ويكور ( 2از منطقه  2ناحيه شهري، ناحيه  8اند كه در بين برخورداري قرار گرفتهمختلف 
با ضرايب توسعه  3و  2به ترتيب از مناطق  2و  1) برخوردار، نواحي 3758/0با ضريب ويكور ( 3از منطقه  1ناحيه 

)، 9345/0)، (1با ضرايب ويكور ( 3و  2، 1به ترتيب از مناطق  3و  3، 1، 2برخوردار و نواحي ) كم7670/0) و (6888/0(
  اند. ) در وضعيت محروم از برخورداري خدمات شهري قرار گرفته8252/0) و (9585/0(

  )SAW( تكنيك ميانگين وزني ساده
چند گيري هاي تصميماست. اين تكنيك از روش SAWبندي نواحي استفاده از تكنيك هاي سطحيكي از روش

سازي عملياتي مورد استفاده قرار گرفت (بزي و جهاني دوم با هدف بهينههاي جنگبار در سالمعياره است كه براي اولين
اي به دليل طور گستردهويژه علوم اجتماعي، به). از آن زمان تاكنون اين روش در علوم مختلف به109، 1396معمري،

). براي استفاده و به كارگيري 228: 1390گيرد (رهنمائي و همكاران،ر ميكم مورد استفاده قراسادگي و ضريب خطاي
سازي؛ مقياسگيري. مرحله دوم: بيتكنيك مذكور، اجراي مراحل زير ضرورت دارد: مرحله اول: تشكيل ماتريس تصميم

به راحتي بتوان  كهطوريگيري، واحدي مشابه داشته باشند بههاي ماتريس تصميمبراي اينكه ستون SAWدر تكنيك 
هاي ها؛ تعيين وزنشود: مرحله سوم: تعيين وزن شاخصسازي خطي  استفاده ميها را با هم مقايسه كرد از بي مقياسآن

  شود.ها ميمقياس ضرب در وزن شاخصشانون انجام شده است. در ادامه ماتريس بيشاخص با آنتروپي
تر باشد نشان دهنده ار به دست آمده هر چقدر به يك نزديكنتايج حاصل از روش ساو بين صفر و يك است. مقد

گانه شهر گرگان امتيازات مختلفي كسب نمودند . نواحي  8درجه توسعه آن ناحيه است. بنابراين در اين پژوهش، نواحي 
با  3ز منطقه ا 3و  2) در سطح برخورداري قرار دارند و نواحي 2019/0) و (2941/0با ضرايب توسعه ( 2از منطقه   2و  1

از منطقه يك با  1و  2اند. در خاتمه نواحي ) در سطح نيمه برخوردار قرار گرفته1420/0) و (1582/0ضرايب توسعه (
) در 0927)، (0386/0با ضرايب امتياز ( 3و  2به ترتيب از مناطق   3و  3) و نواحي 0493/0)، (0228/0ضرايب توسعه (

اند. ممكن است با توجه به ترين سطح از خدمات و امكانات شهري قرار گرفتهدر محرومترين سطح يا به بياني بهتر پايين
هاي متفاوتي را بدست آورده باشند. به عنوان مثال هاي مختلفي كه در باال ذكر شد، نواحي شهر گرگان رتبهتكنيك

هاي مختلفي را كسب كرده ت رتبههاي خدمادر برخورداري از شاخص 2از منطقه  2توان چنين اظهار كرد كه ناحيه مي
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ها و براي رفع تفاوت را بدست آورده است. 3و روش ويكور رتبه  2اي كه بر اساس روش تاپسيس رتبه است به گونه
ها و روش هاي گوناگون از روش ادغام مانند روش ميانگين رتبهبنديهاي به دست آمده و براي اجماع در رتبهتعارض

  است.لند استفاده شده كپ

  هاروش ميانگين رتبه
گيري چندمعياره تعيين هاي مختلف تصميمهاي به دست آمده از روشدر اين روش براي هر گزينه، ميانگين حسابي رتبه

ها با استفاده از سه روش تاپسيس، ويكور شوند. در اين روش، ميانگين رتبهبندي ميها، اولويتشود و بر اساس گزينهمي
) و 1اي (شهر گرگان به ترتيب با ميانگين رتبه 2منطقه  1و  2ي شهر گرگان محاسبه شده است. نواحي و ساو براي تواح

) و 7به ترتيب با ميانگين رتبه ( 1از منطقه  2و ناحيه  2از منطقه  3هاي اول و دوم برخورداري و ناحيه ) در رتبه33/2(
  امكانات شهري را به خود اختصاص داده است. هاي خدمات و) جايگاه آخر از لحاظ برخورداري از شاخص8(

  ها بر اساس روش تاپسيس، ويكور و ساوميانگين رتبه -2جدول 
 رتبه ويكور رتبه ساو ناحيه منطقه

رتبه
 تاپسيس

ميانگين
 هارتبه

1  
  

1 6 6 6 6  
2 8 8 8 8  

2  
  

1 2 3 2 33/2  
2 1 1 1 1  
3 7 7 7 7  

3  
  

1 3 2 4 3  
2 4 4 3 66/3  
3 5 5 5 5  

  1396يافته هاي تحقيق،

  لندروش كپ
). در 20: 1396شود (صحنه و معمري،ها انجام ميگيري، ماتريس مقايسه زوجي بين گزينهدر اين روش براي تصميم

اي بر گزينه ديگر بيش از تعداد مغلوب شدن گيري، تعداد ارجحيت گزينههاي مختلف تصميمصورتي كه بر اساس روش
دهيم، و اگر در مقايسه زوجي، رأي اكثريت ( برد) را نشان مي Mآن گزينه بر ديگري باشد، در ماتريس مقايسه زوجي با 

به منزله آن است كه سطر بر ستون   Mشود. ( باخت) كد گذاري مي Xوجود نداشت و يا آرا با هم مساوي بود با 
) و جمع c∑ها (نشانگر آن است كه ستون بر سطر ارجحيت دارد. با جمع كردن هر سطر، تعداد برد Xارد و ارجحيت د

ها ها بر اساس تفاضل مقادير بردشود و در نهايت گزينهبراي هر متغير مشخص مي  )R∑ها (هر ستون تعداد باخت
)∑c(ها ) و تعداد باخت∑Rآمده است،  3ساس اين تكنيك كه در جدول شماره شوند. در نهايت بر ابندي مي) اولويت

 1از منطقه  2) در باالترين ميزان برخورداري و نواحي 2) و (1لند (به ترتيب با امتياز توسعه كپ 2از منطقه  1و  2نواحي 
  اند.ترين سطح برخورداري قرار گرفته) در پايين7) و (8لند (به ترتيب با ضريب كپ 2از منطقه  3و 

  لندبندي نواحي شهري گرگان بر اساس روش كپالويت -  3جدول 
 3 2 1 منطقه

 3 2 1 3 2 1 1 2 ناحيه
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c∑ 0 2 6 7 1 5 4 3 

r∑ 7 5 1 0 6 2 3 4 

∑c- ∑r  7 - 3 - 5 7 5 - 3 1 1 - 

 5 4 3 7 1 2 6 8  رتبه كپلند

  1396 يافته هاي تحقيق،

  روش ادغام
بندي از لند است، در اين مرحله بايد با توجه به دو راهبرد اولويتها و كپادغام نتايج حاصله از دو روش ميانگين رتبه

هاي مورد نظر به كمك هر دو روش ميانگين بندي شاخصبندي جزئي به اجتماع دست يافت. پس از آن رتبهيك رتبه
گيريم. در نهايت ميانگين ميلند به دست آمده و نتايج دو روش را با يكديگر تلفيق كرده و براي هر ناحيه ها  و كپرتبه

بندي كرده و رتبه نهايي آن را در سطوح برخورداري به هر يك از مناطق را با توجه به نتايج حاصله از روش ادغام رتبه
اي اند. به گونه، نواحي شهر گرگان در سطوح مختلف برخورداري قرار گرفته4آوريم. طبق نتايج جدول شماره دست مي
با ضريب  2منطقه  1) در باالترين سطح برخورداري و بعد از آن ناحيه 1با ضريب توسعه ادغام ( 2نطقه از م 2كه ناحيه 

به ترتيب با ميزان توسعه ادغام  2از منطقه  3و  1از منطقه  2مرتبه بعدي برخورداري قرار دارد. نواحي  ) در16/2ادغام (
اند. از داليل ترين نواحي شهر گرگان شناخته شدهديگر محرومترين ميزان برخورداري يا به بيان ) داراي كم7) و (8(

دانشگاه علوم  منابع طبيعي، توان به وجود دانشگاه علوم كشاورزي وشهر گرگان مي 2برخورداري نواحي يك و دو منطقه 
سرانه آموزشي  نور و دانشگاه فرهنگيان در اين منطقه شهري اشاره كرد كه باعث افزايشپزشكي گلستان، دانشگاه پيام

  در اين نواحي شده است. 
تختخوابي حكيم جرجاني نام برد كه باعث افزايش سرانه  150توان از وجود بيمارستان در حوزه بهداشت و درمان مي

توان به سايت اداري استان كه بيشتر از منطقه دو شده است. در رابطه با سرانه اداري مي 2بهداشتي و درماني ناحيه 
توان مركزي استان و شهرستان را در خود جاي داده است اشاره كرد. در رابطه با شاخص تفريحي و توريستي ميادارات 

اللملي آذين، هتل معروف، رستورانهاي متعدد از جمله؛ جوجه جمشيد، اكبر جوجه و رستوران بازار در اين به وجود هتل بين
به مركز سپاه نينوا استان گلستان و ستاد فرماندهي نيروي انتظامي توان منطقه اشاره كرد. در حوزه سرانه نظامي،  مي

 (ره) استان در حوزه سرانه فرهنگي و مذهبي به كتابخانه عمومي ميرداماد ، كانون طه گرگان و مدرسه علميه امام خميني
ز داليل مؤثر در برتري اشاره كرد. در حوزه سرانه صنعتي نيز كارخانه شير پاستوريزه گرگان نقش قابل توجهي دارد. ا

توان به وجود فضاي سبز كمربندي، ترمينال غربي و ترمينال شرقي و همچنين مي 3وضعيت ناحيه يك و دو منطقه 
وجود ميدان مركزي تره بار در جاده كمربندي، در زمينه آموزش عالي به دانشگاه غير دولتي گلستان، موسسه آموزش 

  گان و  موسسه آموزشي حكيم جرجاني اشاره كرد.عالي المعي، دانشگاه آزاد واحد گر

 نتايج نهايي حاصل از روش ادغام - 4جدول 

 3 2 1 منطقه

 3 2 1 3 2 1 1 2 ناحيه

 5 4 3 7 1 2 6 8 كپ لند

 5 66/3 3 7 1 33/2 6 8 ميانگين رتبه ها

 5 83/3 3 7 1 16/2 6 8 ادغام

  1396هاي تحقيق،يافته

   نتايج
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نابساماني  باشد.هاي مختلف شهري ميتوزيع نابرابر منابع در بخش هاي اخير،شهرها در دههاز مشكالت اساسي 
ساز نابرابري اجتماعي شهروندان در برخورداري از اين خدمات شده نظام توزيع مراكز خدماتي در فضاهاي شهري زمينه

خدمات مورد نياز عاملي  نمودن امكانات وهاي خدماتي در نواحي شهري و فراهم است. توجه به اهميت توزيع كاربري
فضايي  -در اين تحقيق پراكنش مكاني .مهم در ارتقاء سطح زندگي، عدالت اجتماعي و پايداري زندگي شهري است

 هاي خدمات و امكانات در سطح نواحي شهر گرگان بر اساس رويكرد عدالت فضايي با استفاده از  سه مدلشاخص
رد بررسي و تجزيه و تحليل و امعان نظر ويژه قرار گرفت و ميزان برخورداري و توسعه هر يك تاپسيس، ويكور و ساو مو

- يابي به يك نتيجه يكسان حاصل از سطحاز نواحي هشت گانه در اين سه تكنيك به دست آمده و در خاتمه براي دست

ها و در خاتمه از روش انگين رتبهلند، ميهاي تلفيقي مثل روش كپهاي ويكور، تاپسيس و ساو از مدلبندي تكنيك
 يهاشاخص بيتركتوان گفت هاي ياد شده اقدام گرديد. ميادغام براي رسيدن به يك نتيجه واحد با توجه به مدل

به  يابيمنظور دستبه  يدرون شهر يهاينابرابر يهاو نظارت بر جنبه فيتوص يابزار ارزشمند برا كي GISو  يشهر
   .بهتر منابع است تيريمد

) رتبه نخست 5057/0با ضريب توسعه ( 2از منطقه  2هاي حاصل از مدل تاپسيس ناحيه ها و يافتهبر اساس بررسي
) رتبه آخر را 04117/0با ضريب توسعه ( 1از منطقه  2را به خود اختصاص داده است و به عنوان ناحيه برخوردار؛ و ناحيه 

ع بهينه خدمات و امكانات و نحوه دسترسي شهروندان به خدمات شهري باشد و به عنوان ناحيه محروم در توزيدارا مي
) در 3183/0با ضريب توسعه ( 3از منطقه  2) و ناحيه 4046/0با ضريب توسعه ( 2از منطقه  1شود. ناحيه مي شناخته

) در سطح 1269/0( ) و0411/0به ترتيب با ضريب برخورداري ( 1از منطقه  1و  2برخوردار قرار دارند. نواحي سطح نيمه
 3) در سطح محروم قرار دارد. همچنين در منطقه 0681/0با ضريب توسعه ( 3فقط ناحيه  2محروم قرار دارند. از منطقه 

ناحيه از  5توان گفت كه) در سطح محروم قرار گرفته است. با اين حال مي2874/0با ضريب توسعه ( 1شهر گرگان ناحيه 
ناحيه اين شهر  8ناحيه از  1محروم قرار دارند و دو ناحيه در سطح نيمه برخوردار و فقط ناحيه شهر گرگان در وضعيت  8

در وضعيت برخوردار قرار گرفته است. بر اساس نتايج حاصل از روش ويكور نواحي شهر گرگان در سطوح مختلف 
 1) كامالً برخوردار، ناحيه 00/0كور (با ضريب وي 2از منطقه  2ناحيه شهري، ناحيه  8اند كه در بين برخورداري قرار گرفته

) و 6888/0با ضرايب توسعه ( 3و  2به ترتيب از مناطق  2و  3) برخوردار، نواحي 3758/0با ضريب ويكور ( 3از منطقه 
) و 9585/0)، (9345/0)، (1با ضرايب ويكور ( 3و  2، 1به ترتيب از مناطق  3و  3، 1، 2برخوردار و نواحي ) كم7670/0(
از   1و  2اند. نتايج تكنيك ساو حكايت از آن دارد كه نواحي ) در وضعيت محروم از برخورداري قرار گرفته8252/0(

با ضرايب  3از منطقه  2و  1) در سطح برخوردار قرار دارند و نواحي 2019/0) و (2941/0با ضرايب توسعه ( 2منطقه 
از منطقه يك با ضرايب  1و  2اند. در خاتمه نواحي گرفته) در سطح نيمه برخوردار قرار 1420/0) و (1582/0توسعه (
ترين ) در پايين0927)، (0386/0با ضرايب امتياز ( 3و  2به ترتيب از مناطق  3و  3) و نواحي 0493/0)، (0228/0توسعه (

به نظر واحد از  اند. در ادامه براي رسيدنترين سطح از خدمات و امكانات قرار گرفتهسطح يا به بياني بهتر در محروم
شهر گرگان به  2منطقه  1و  2دهد كه نواحي ها نشان ميهاي ادغام استفاده شده كه نتايج روش ميانگين رتبهتكنيك

 1از منطقه  2و ناحيه  2از منطقه  3هاي اول و دوم برخورداري و ناحيه ) در رتبه33/2) و (1هاي (ترتيب با ميانگين رتبه
هاي خدمات و امكانات شهري را به خود ) جايگاه آخر از لحاظ برخورداري از شاخص8) و (7تبه (به ترتيب با ميانگين ر

) در باالترين ميزان 2) و (1لند (به ترتيب با امتياز توسعه كپ 2از منطقه  1و  2لند نواحي اند. در روش كپاختصاص داده
ترين سطح ) در پايين7) و (8لند (رتيب با ضريب كپبه ت 2از منطقه  3و ناحيه  1از منطقه  2برخورداري و ناحيه 

بندي كرده و رتبه اند. در نهايت هر يك از مناطق را با توجه به نتايج حاصله از روش ادغام رتبهبرخورداري قرار گرفته
ورداري ايم. طبق نتايج حاصله نواحي شهر گرگان در سطوح مختلف برخنهايي آن را در سطوح برخورداري به دست آورده
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) در باالترين سطح برخورداري و بعد از آن 1با ضريب توسعه ادغام ( 2از منطقه  2اي كه ناحيه اند، به گونهقرار گرفته
از منطقه  3و ناحيه  1از منطقه  2) در  مرتبه بعدي برخورداري قرار دارد. ناحيه 16/2) با ضريب ادغام (2منطقه ( 1ناحيه 

ترين نواحي شهر ترين ميزان برخورداري يا به بيان ديگر محروم) داراي كم7) و (8ادغام ( به ترتيب با ميزان توسعه 2
  اند. گرگان شناخته شده
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