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 ییاز منظر عدالت فضا یشهر یدر نواح یخدمات عموم عیتوز لیتحل

 شهر زابل( ی)مطالعه مورد 
 رانینجف باد، ا ،یواحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمدکتر حمید صابری: استادیار، گروه جغرافیا، 

 رانای  آباد، نجف ،اسالمی آزاد دانشگاه آباد،  واحد نجف ی ،شهرساز یدکترا یدانشجوعلیرضا کاظمی : 

 رانایآباد، نجفی، دانشگاه آزاد اسالم باد،آواحد نجف، دانشجوی دکترای شهرسازی :1فرشاد طهماسبی زاده

 دهیچک
 ینبه مع . واست افتهیای  ژهیو تیدانان اهم یو جغراف زانیبرنامه ر انیدر م ریاست که در سال های اخ یاز مباحث ییعدالت فضا

ازجمله . است یاجتماع های عدالت افتیاز ره یکیای متوازن و  جامعه به دنیخدمات و امکانات شهری برای رس عادالنه عیتوز

ی ها و خدمات شهر کاربری مناسب عی، توزمورد توجه قرار گیرد شهری زییر برنامه در ییعدالت فضاراستای در  دیکه با یعوامل

یی ضاف دهیچیو مشکالت پ یبحران های اجتماعبه  آن ها رعادالنهیغ عیتوز اریز آنها در نواحی شهری است. حیصح رییو به کارگ

هدف از  ی هر شهری مورد بررسی قرار گیرد.ع خدمات و امکانات در فضابنابراین ضرورت دارد تا توزیدر شهر منجر خواهد شد. 

از نظر روشناسی پژوهش این پژوهش تحلیل توزیع خدمات عمومی در نواحی شهری ار منظر عدالت فضایی در شهر زابل است. 

در گرداوری داده ها از روش های  ی است.موردی و تحلیل -از نوع توصیفی ماهیتبراساس  و  براساس هدف از نوع کاربردی است

ستفاده شده است در تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ترکیبی و مدل های ضریب انتروپی کتابخانه ای و اسنادی و میدانی ا

 شکل گیری دوگانگی در فضای شهر زابل، توزیع نامتوازن، تاپسیس و مدل تحلیل شبکه استفاده شده است. از نتایج ان می توان 

 اشاره کرد. خدمات شهری و غیره

 عمومی شهری، تاپسیس، تحلیل شبکه، زابلعدالت فضایی، خدمات واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 بیان مسئله

 یخدمات یازهایمطلوب ن نیتام یمشخص، برا ییکه بتواند راهکارها ردیقرار گ یداریتواند در جهت پا یم یزمان یتوسعه شهر

خدمات  یهاسازمان ،یو فقدان مشارکت مردم یشهر تیریمد یضعف ساختار ،یساکنان ارائه دهد، لکن به علت نگرش بخش

 یه معنب ییایو عدالت جغراف ییعدالت فضا .عادالنه خدمات بپردازند ییضاف عینتوانستند به صورت کارا به توز یرسان شهر

ازجمله  است. یاجتماع های عدالت افتیاز ره یکیجامعه ای متوازن و   به دنیعادالنه خدمات و امکانات شهری برای رس عیتوز

  مناسب عیکرد، توز تیشهری رعا زییبرنامه ر  در ییو همراه با عدالت فضا یاجرای عدالت اجتماع در جهت دیکه با یعوامل

 جادیضمن ا مکان خاص، کیدر  ،یاست. تمرکز مراکز خدمات رسان فضاها حیصح رییکاربری ها و خدمات شهری و به کارگ

سو، فشار  کیبه طوری از  دارد.ی مناطق را در پ نیمصرف کننده به ا تیهجوم جمع ،در شهرها نییو باال و پا یمناطق دوقطب

 یطبق دیجذب کاربری های مکمل، موازی، تشد به سبب گریو هوا و از سوی د یها اعم از صوت یآلودگ ،یکیتراف ،یطیمح ستیز

 (.248:  1393)کرکه آبادی و همکاران در شهرها را به دنبال دارد ییفضا شدن

ی م یو محالت شهر یدر سطح نواحعمومی  التیخدمات و تسه عیدر توز یعدالتی ب ،یشهر یداریبارز ناپا یها از جلوه یکی

و آمدها، الودگی های محیطی و ...  تشدید رفتکه این امر به نوبه خود باعث بروز مشکالتی در ساختار فضایی شهرها، . باشد

ری یا شهر پایدار، عدالت در دسترسی به خدمات شهری برای همه شهروندان باید شده است. به طور کلی، در توسعه پایدار شه

 و جغرافیایی موقعیت از جدا شهرها امروزه،در نتیجه متوازن نبودن فضاهای شهری ( 101: 1382 ،یمثنوحکمفرما باشد. )

 یکدیگر از سراسر اجتماعی متمایز طبقات اند.شده بدل اجتماعی ناسازگاری از ای صحنه به خود، سیاسی و اقتصادی ساختار

 به و قدرت کسب سر بر ستیز هدف با شهرنشین انسان گویی شود.می بیشتر پیوسته غنی فقیر و میان شکاف و گرفته فاصله

 است. گرفته فاصله پاك خویش سرشت انسانی   از و گذاشته پرآشوب یپهنه این به پای دیگری، انزوا کشاندن به و ثروت آن تبع

 کهاین رغمبه است. شده سرنوشت این به محکوم نیز فضای شهری بلکه شود،می طبقاتی انسانی اجتماع تنها راستا نه این در

 در اما نیست جهان از شهرهای یک هیچ در جدیدی پدیدة شهر یک ساکنین بین در زیست استاندارد در نابرابری وجود

 و استاندارد زیر هایسکونتگاه پیدایش و اقتصادی -اجتماعی  هایتفاوت بودن ترفاحش دلیل به یافته توسعه کمتر کشورهای

 خدمات و تسهیالت توزیع واقع در (.37: 1378پور، دانش شده است )عبدی تشدید شهرها فضایی تفاوت نشینی،خوش گسترش

 همچون نابرابری ایحاشیه موضوعات از تواننمی را هاآن دارند. پیوند اجتماعی رفاه با ناپذیری تفکیک طور ها بهآن کیفیت و

 موقعیت لحاظ از هاآن و بهترین هامکان زیباترین حتی که کرد نشان خاطر باید کرد. تفکیک شخصی هایآزادی و شهروندان

 و بخش لذت ساکنان رفاه برای تواندنمی مواجه باشد، امکانات و منابع به دسترسی ضعف یا فقدان با اگر زندگی و دسترسی

 ی  تیشهر زابل یکی از نقاط متراکم جمع شهر زابل نیز از این حیث جدا نمی باشد. (.Boyone et al, 2002: 36باشد ) مفید

یع آید، و از آنجایی که توزشهر استان به حساب می نیپذیری دومشود و از نظر جمعیتو بلوچستان محسوب می ستانیاستان س

سواالتی چون عدالت فضایی چیست؟ وضعیت توزیع  شهروندان صورت نگرفته است،خدمات در شهر زابل مطابق با نیازهای 

فضایی خدمات شهری در زابل به چه صورتی است؟ و سواالتی از این قبیل پژوهشگر را بر ان داشت تا این موضوع را مورد بررسی 

 قرار داهد. 
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 پیشینه
 کی ی هیو پژوهشگران از ارا زانری تاکنون برنامه یاست ول افتهی یادیدو دهه گذشته توسعه ز یدر ط ییموضوع عدالت فضا

 ورتمطالعات ص بخش از  ییدر خصوص عدالت فضا (1392)طهماسبی زاده اند کامل و همه جانبه از آن ناتوان بوده یابیارز

 (1.)جدول جدول زیر استشرح به گرفته 

 :  پیشینه پژوهش 1جدول شماره 

 شرح سال گان -نویسنده 

قاتدرحمتی، خادم الحسنی 

 و طهماسبی زاده
2018 

تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر مطالعه موردی شهر 

 اصفهان
(GHaedrahmati et al 2018) 

 2017 لی و همکاران
برابری خدمات عمومی محدود و نابرابری منطقه ای در چین با 

 رویکرد اقتصاد سنجی فضایی
( Li, Li, Yu, & Bin, 2017) 

 (Stephens & Church, 2017) عدالت محیطی و سالمت 2017 کریسو  استفنز

و  2، کلیشا 1واتسمانا

 3کلباب
 & ,Wüstemann, Kalisch ) ماندر آل یطیمح یها یو نابرابر یسبز شهر یبه فضا یدسترس 2017

Kolbe, 2017) 

 2017 و همکاران 4اویانگ
در مناطق به سرعت  یشهر یاز خدمات عموم ییفضا تیمحروم

 یحومه شانگها یابی: ارزنیچ کی یشهرمهاجر پذیری در حال 
(Ouyang, Wang, Tian, & 

Tian, 2017) 

 2017 6و چنلو 5وایجان
تحلیل فضایی خدمات تفریحی پارك های شهری: مشخصات و 

 عوامل موثر بر آن
(Weijuan & Chenlu , 2017) 

لرستانی، یعغوب پور و 

 شیرزادیان
2016 

 کالنشهر تهران با یخدمات شهر ییفضا عیتوز لیو تحل هیجزت

 یشهر یزیبرنامه ر یها مدل استفاده از
(Lorestani, Yaghoubpour, & 

Shirzadian, 2016) 

 (Bullard, 2015) متحده االتیدر ا یطیمحعدالت  2015 بوالرد

 2010 پریس و پیرسال
 ریزیان با برنامه عدالت زیست محیطی، پایداری شهر وارتباط

 های عمومی را در شهرهای آمریکاشهری و سیاست
(Pearsal & Pierceb, 2010) 

 2009 آلبو
 یشهرساز یبرالیلنئو :یشهر یجنبش عدالت اجتماع یهاچالش

 کانادادر 
(albo Greg, 2009) 

 2009 اریک و نیکوالس
را در رابطه با  استیشهر، عدالت و س یاکولوژ یها استیس

 یعدالت اجتماع
(swyngedouw & c heynen, 

2009) 

 (Buzzelli, 2008) عدالت در محیط زیست شهرهای کاندا 2008 بازل

 2005 تسو و همکاران
در  ییمحور را در ارتباط با عدالت فضا یدسترس های شاخص

 وانیشهر در شهر تا یخدمات عموم
(tsou, Hang, & chang, 2005) 

 تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر مطالعه موردی شهر اصفهان 1392 طهماسی زاده

 حلیل فضایی جمعیت و خدمات شهری با رویکرد عدالت فضایی )مطالعه موردی: شهر خرم آباد(ت 1395 تیموری, بهرامی ،شماعی 

 1395 و همکارانتقوایی 
گانه شهرداری  22شهر عدالت محور، مورد پژوهی: مناطق  میزان سنجش عدالت فضایی در چارچوب نظریه

 تهران

 یمناطق شهر کیتهران به تفک یافتگیسطح توسعه  ییفضا لیتحل 1391 رفیعیان و همکاران

                                                 
1 Wüstemann 
2 Kalisch 
3 Kolbe 
4 Ouyang 
5 Weijuan   
6 Chenlu 
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 و عوامل موثر بر آن را در شهر تهران یاحساس عدالت اجتماع یبررس 1390 هزار جریبی

 1390 رستمی و پور داداش
شهر  ییدسترسی و کارا یکپارچه خدمات عمومی شهری براساس توزیع جمعیت، سنجش عدالت فضایی 

 اسوجی

 در یدسترس کپارچهیبا مدل  ییعدالت فضا یدر راستا یشهر یعموم التیتسه عیتوز لیتحل 1390 رهنما و ذبیحی

 عدالت اجتماعی و نقش آن بر توسعه پایدار 1389 یساجد

 ماخذ : نگارندگان

 یهادر محدوده التیخدمات و تسه عیو نامتوازن بودن توز ییفضا یشده نشان از وجود نابرابرانجام یهاپژوهش جهینت یبررس

 موردمطالعه هرکدام دارد.

 ادبیات موضوع

 خدمات شهری
را  یاجتماعی عموم یازهاین ،یمراتب مراکز شهرچارچوب نظام سلسله هستند که در یاز خدمات عموم یبخش یخدمات شهر

 شوندیم ارائه یشهر یمنظور رفاه زندگبه رندهیگمیتصم یاسیواحد س واحد نسبتاً مستقل و کیو در  سازندیبرآورده م

(Hashemi & Yahya Pour, 2011: 17) و بر زندگی روزانه  ردیگیمقیاس وسیع صورت م دریافت خدمات عمومی در

سبز، خدمات  . مثل خدمات آموزشی، فضایباشدیمتفاوت از هم م با مراجع خاص و هامستقیم دارد. مسئولیت آن ریتأث افراد

مراکز این خدمات، شعاع  یابیمکان خدمات همگی دار ای عملکردهای فضایی هستند . ورزشی، درمانی، فرهنگی و مذهبی. این

ها نآ و ...، از خصوصیات فضایی کنندهتینهادهای حما دسترسی، پیوند فضایی با دیگر خدمات و مقیاس دسترسی، شبکه

 (Savas 1987 : 800) شودیمحسوب م

 یاجتماع عدالتاس  براس یخدمات شهر عیتوز
به وجود  یشهر یدر فضا یمبحث عدالت اجتماع کسان،یصورت به  شانیازهایساکنان شهرها به ن یتمام دنیدر جهت رس

 یبرابر به امکانات و خدمات دسترس یاندازه و به نحو کیخود به  یازهایرفع ن یکنندگان برامصرف یکه مطابق با آن تمام دیآیم

به  دیشهروندان در سطح شهر با ازیامکانات و خدمات مورد ن نهیبه عیوزت (.Ajzaa shokohi et al, 2012: 2داشته باشند)

 (.Bazi &…, 2013: 201; Maleki, 2003: 37به آن داشته باشند ) یمناسب یشهروندان دسترس هیباشد که کل یاگونه

در شهر،  یعدالت اجتماع اریمع (1382،یمثنو)حکمفرما باشد دیبا همة شهروندان یبرا یبه خدمات شهر یعدالت در دسترس

 .(1997)ارکیپ باشدیمهری ش یزندگ تیفیک یابیارز مهم یاه اریاز مع یکی یشهر یخدمات عموم به یدسترس

 یعدالت اجتماع
حقوق بشر از عدالت  کند. در یو شانس برابر ا شاره م یو زندگ هاصت  فر مدرن است که به تحقق یمفهوم یعدالت اجتماع

مفهوم هر و ش یکه در اثر خود با عنوان عدالت اجتماع است یدانیجغراف نیاول یاروه .کنندیم ادیبه عنوان رقابت  یاجتماع

 های ازیعادالنه منابع و رفع ن صیتخص ا ،هدرآمد در مکان  عیتوز كمال ،یمگانهصالح  و ریرا در کمک به خ یعدالت اجتماع

جامعه  کی انیدر م یهای مدن تیو مسئول را برابری تعهدات یعدالت اجتماع (9:  1389ی مردم بکار می گیرد. )حیدریان اساس

 کرده اند. فیگروه های مختلف تعر انیمشکالت در م یگستردگ و برابری
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 ییعدالت فضا
 یم یکه زندگ ییساکنان در هرجا با دیمعناست که با نیگرفته شده به ا یعدالت اجتماع ای که از دهیطبق ا ییعدالت فضا

 نیب  بععادالنه امکانات و منا ییفضا عیشهر مترادف با توزی عدالت اجتماع ،ییایرفتار شود. ازنقطه نظر جغراف کنند، به طور برابر

عدالت محیطی عبارت  .(72:  1387)حاتمی نژاد و همکاران  به آن ها است دانبرابر شهرون یابیمناطق مختلف شهری و دست

 ,Bowen)در تولید جامعه است  رشانیتأث، و زحمات و هاتالشها، ، تواناییازهایناست از برخورداری برابر مردم برحسب 

 ,Kunzmann)مساوی رفتار شود.  طوربهکنند، یی که زندگی میهرجاو این است که با تمام ساکنان در  (30 : ,2001

متعادل و متوازن و متناسب با  صورتبهدر شهرسازی منظور، توزیع فضایی کالبدی عناصر و خدمات شهری  (101 : ,1998

 (14, ص. 1385)شماعی و پوراحمد, نیاز شهروندان در هر محله و ناحیه شهری است. 

 روش پژوهش
 منظوربهباشد. هدف از نوع کاربردی می بر اساسموردی و تحلیلی است و _ ماهیت از نوع توصیفی بر اساسپژوهش حاضر 

است در تجزیه تحلیل اطالعات از مدل  شدهاستفادهآوری اطالعات از ابزار مشاهده مطالعات اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه گرد

 است. شدهاستفادهدر نرام افزار جی ای اس  1تاپسیس و مدل تحلیل شبکه

 ش تحقیقدیاگرام رو
 است.  1فرایند انجام پژوهش بر اساس روش پژوهش به شرح شکل شماره 

 
 دیاگرام روش تحقیق :1شکل شماره 

 روش آنتروپی
 توانیم قیطر نیمشخص باشد؛ از ا سیماتر کی یهاکه داده یاست. زمان یها، روش آنتروپبه شاخص یدهوزن یهااز روش یکی

 رشتیشاخص ب کی ریدر مقاد یاستوار است که هرچه پراکندگ هیپا نیروش بر ا نیشاخص را محاسبه نمود. اساس ا یهاوزن

 ،یو وسو این)حکمت باشدیم لیروش به شرح ذ نیبود. مراحل استفاده از ا خواهدبرخوردار  یشتریب تیباشد، آن شاخص از اهم

1390 :361-359.) 

                                                 
1 NETWORK ANALYSIS 
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 توان در رابطه زیر مشاهده کردیریس را مها: این ماتتشکیل ماتریس داده -1

 
 شود.مقیاس سازی میها از طریق رابطه زیر بیها: ماتریس دادهمقیاس سازی ماتریس دادهبی -2

 
 گردد.ها، از طریق رابطه زیر محاسبه میمحاسبه آنتروپی: آنتروپی هریک از شاخص -3

 
 ها، مقداری بین صفر و یک است. مقدار آنتروپی هریک از شاخص

 
   . گرددها از مقدار آنتروپی آن شاخص محاسبه میمحاسبه درجه انحراف: انحراف اطالعات هریک از شاخص -4

 
 توان محاسبه نمود.ها را میها: با استفاده از مقدار اوزان هریک از شاخصمحاسبه وزن هریک از شاخص -5

 
 باشد.های مورد نظر مساوی یک میدست آمده برای کلیه شاخصبه ذکر است مجموع اوزان به الزم

 

 1روش تاپسیس
گردد. این روش بندی محسوب می، روش ساده ولی کارآمد در اولویت2گیری چند شاخصهعنوان یک روش تصمیمتاپسیس به

 مطرح شده است. 1981توسط چن و هوانگ با ارجاع به کتاب هوانگ و یون در سال 

های ها مهم است( و از زیرگروه سازشی )در مدلی بین شاخصهایی که در مبادلههای جبرانی )مدلتکنیک تاپسیس جزو مدل

ی که روش تاپسیس در هنگام باشد.آل است( میترین گزینه به راه حل ایدهای ارجح خواهد بود که نزدیک، گزینهزیرگروه سازشی

                                                 
براساس  حیترج یروشها یبه معن  Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutionمخفف  TOPSISواژه1 

  است آلدهیمشابهت به راه حل ا
2 Multiple Attribute Decision Making (MCDM) 
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برداری از این تکنیک مراحل زیر به و اطالعات در دسترس محدود است، مورد استفاده قرار گیرد. جهت بهرهها که تعداد شاخص

 (.363-367: 1390نیا و موسوی، شود )حکمتاجرا گذاشته می

 مکان تشکیل شده است. mشاخص و  nگیری: این ماتریس از تشکیل ماتریس تصمیم -1

 معرف مناطق است. i = 1,2,…,m  iAها و شاخصمعرف  j = 1,2,…,n  jCدر این ماتریس 

 
J = 1,2,…,n  وI = 1,2,…,m  ijX دهنده ارزش گزینه نشانi  ام نسبت به شاخصj باشد. ام می 

گیرد که فرایند انجام این روش در ها از طریق روش آنتروپی صورت میدهی به شاخصها: وزندهی به شاخصوزن -2

 است.مبحث قبلی توضیح داده شده 

 شود.مقیاس سازی میها از رابطه زیر بیها: ماتریس دادهمقیاس سازی ماتریس دادهبی -3

 
گیری های ماتریس تصمیممقیاس سازی نورم مشهور است. باید توجه داشت که تمامی درایه( تحت عنوان بی 6-4رابطه ) 

 تر:مقیاس شده، باید اعدادی بین صفر و یک باشند. به عبارت سادهبی

 
 صورت زیر نشان داد.توان بهمقیاس شده را میگردد که ماتریس بیالحظه می

 
مقیاس شده در ماتریس وزن هر شاخص، حاصل مقیاس شده موزون: این ماتریس، از طیق ضرب ماتریس بیماتریس بی -4

 گردد.می

 
 باشد.می J = 1,2,…,n : I = 1,2,…,m  ijniwij = vدر این ماتریس 
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( و کمترین مقدار A+آل مثبت )های مثبت و منفی: در این مرحله، بزرگترین مقدار هر شاخص به عنوان ایدهآلایدهیافتن  -5

های )  ( صورت رابطهآل مثبت و منفی بهشود. بیان ریاضی جواب ایده( تعیین میA-آل منفی )هر شاخص، به عنوان ایده

 یاشد.و )  ( می

 
آل های ایدهها، از جوابی پنجم فاصله اقلیدسی هریک از گزینهن مرحله به کمک مرحلهی جدایی: ایمحاسبه اندازه -6

 گردد.مثبت و منفی مربوط به هر شاخص مسأله محاسبه می

 
 گردد.صورت رابطه زیر تعریف میآل: این نزدیکی نسبی، بهبه راه حل ایده iAی نزدیکی نسبی محاسبه -7

 
 همواره عددی بین صفر و یک خواهد بود.باید توجه داشت که جواب حاصل 

 (.252-255: 1390شوند )حکمت نیا و موسوی، بندی میرتبه iCLها براساس نتایج ی آخر، هریک از گزینهدر مرحله -8

 اس یآ یدر ج 1شبکه لیحلت
است که  یخط لیاز تحل ی(  نوع خاصGIS)ییایاطالعات جغراف ستمی( در سNETWORK ANALYSISشبکه ) لیتحل

و خط  ادهیپ یرهایراه ها، رودها، مس رینظ ییها هیشامل ال یساده و معمول یباشد. شبکه ها یم وستهیشامل خطوط به هم پ

 اتصال پیوندهای و( خطوط) لبه ها چون ایبهم پیوسته  Elements، سیستمی  از عناصر  gisباشند. شبکه در  یلوله ها م

 (2)شکل شماره  .دهداز یک مکان به مکان دیگر را نمایش می  احتمالیمسیرهای که است( نقاط)

                                                 
1 NETWORK ANALYSIS 
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 : تحلیل شبکه در جی ای اس 2شکل شماره 

 و وزن دهی به آنها هاشاخص
 ،یدرمان ،یمذهب ،یهنر-یفرهنگ ،یآموزش ،یو انتظام یادار ،یخدمات-یشاخص )تجار 9از  یخدمات شهر عیتوز نییتب یبرا

شهر زابل  ینواح یبندبه منظور رتبه استفاده شده است. یشهر هیناح 6 ی( برایگردشگر-یحیسبز و تفر یوفضاپارك ،یورزش

بر اساس استفاده می شود. ها وزن شانون به شاخص یابتدا از مدل آنتروپ یاز خدمات عموم نیساکن یبرخوردار زانیاز لحاظ م

 126/0و  130/0، 170/0، 174/0با  بیز به ترتسب یوفضاو پارك یهنر-یرهنگف ،یگردشگر-یحیتفر ،یدرمان یهاآن، شاخص

 (3)شکل شماره  .انداوزان را به خود اختصاص داده نیشتریب

 
 یها براساس مدل آنتروپاز شاخص کی)وزن( هرتیاهم بی: ضر 3شکل شماره 

 مطالعه مورد ۀمحدود
 دهیواقع گرد یشرق قهیدق 29درجه و  61و طول  یشمال قهیدق 3درجه و  31 ییایشهر زابل مرکز شهرستان زابل در عرض جغراف

در  رجندیاز ب لومتریک 366از تهران در شمال،  لومتریک 1538از زاهدان در جنوب،  لومتریک 210 ینیاست که در فاصله زم

. شهر زابل با ابدیینقاط ارتباط م ریهای همجوار و سابا مراکز استان قیطر نیبداز مشهد بوده و  لومتریک 834شمال غرب، 

 ی)سالنامه آمار ردیگیدرصد از وسعت استان را در بر م 01/0درصد از وسعت شهرستان و حدود  3/7هکتار  2600وسعت حدود 

 (.1392و بلوچستان،  ستانیاستان س
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ی طقهمرکز من عنوانشهر زابل دومین شهر پرجمعیت استان سیستان و بلوچستان و مرکز شهرستان زابل است که از دیرباز به

نفر  137722( جمعیت شعر 14: 1385باشد )طاش، هکتار می 2084ی شهر حدود مساحت محدوده. شودسیستان شناخته می

ناحیه تقسیم شده  6می باشد. وضعیت موجود شهر زابل از نظر سلسله مراتب تقسیمات شهری مطابق پیشنهاد طرح تفصیلی به 

 میتقس هیناح 6به  یلیمحدوده شهر زابل بر اساس طرح جامع و تفصار گرفته است. که مالك عمل مطالعات این تحقیق قر

 .باشدیم بره شرح شکل زیر ینواح نیا تیکه موقع دهیگرد

  
 : موقعیت شهر و ناحیه بندی شهر زابل 4شکل شماره 

 یافته ها

 شبکه و نظام حمل و نقل شهر
 یانیعملکرد شر یموجود را احاطه کرده و دارا یشهر یربنایز یاز شبکه معابر شهر است که تمام هیال نیشهر زابل، اول یکمربند

جمع و  یرا دارد و با کمک محورها 2درجه  یانیداخل شهر نقش شر یکیتراف نگیر ایحلقه  کی. پس از آن باشدیم 1درجه 

 جادیه امکان اک باشدینسبتاً منظم م یدارای ساختار شطرنجشهر زابل  یابانی. شبکه خگرددیبه مرکز شهر متصل م پخش کننده

 یابانیبه عنوان مثال در غرب و جنوب شبکه خ سازد،یم سریشبکه را م سیمناسب به منظور بهبود سطح سرو یکیهای ترافحلقه

معابر  ی. مابقدینما یم لیو جنوب شهر را تسه غربحلقه موجود ارتباط بخش  می( نجیمدرس و بلوار بس دیشهر زابل )بلوار شه

 یشفتگآ نیاند. اداده لیهستند تشک کیصورت آشفته و ارگانکه گاهاً به یامحله یدسترس یارتباط یهاداخل بافت را عمدتاً راه

ه و معابر داشت یافق ههمجوار توسع یی روستا یو اتصال سکونتگاهها یوستگیکرد که شهر زابل از پ ریتعب گونهنیا توانیرا م

انیک اند. سیستم ارگخود را حفظ کرده یاند کماکان فرم روستاگونهداده لیتشک یها که بعداً محالت شهرسکونتگاه نیا یداخل

ها به کار گرفته نشده است، بلکه تکوین شهر به طور اتفاقی انجام )آشفته( سیستمی است که در طرح و تنظیم آن اندیشه انسان

 (5)شکل شماره  .اندهایی در یکدیگر تنیدههای تنگ آن با پیچ و خمها و کوچهها، خیابانراه ویافته 
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 شهر زابل در وضع موجود یساختار شبکه ارتباط :  5شکل شماره 

 زابل شهر یدر نواح یسرانه خدمات عموم تیوضع سهیمقا
شهر مرکز شهرستان بوده و  نیا نکهیرا داشته و با توجه به ا ییباال یسرانه انتظامی – یو ادار یشهر زابل از نظر خدمات تجار

را از  یاگسترده یاساس حوزه نفوذ عموم نیو برا باشدیم ستانیس یهزار نفر در منطقه 100 یتنها شهر باال گریاز طرف د

طح شهر در س هایکاربر نیو پراکنش ا عی. اما توزرسدینظر مبه یعیباالبودن سرانه طب نیا رد،یگیهمجوار دربرم یهاسکونتگاه

با سرانه  5 هیدر شهر را داشته و ناح یسرانه تجار زانیم نیکمتر 9/2شهر زابل با سرانه  4 هیکه ناح ینبوده به طور کسانی

 1 یاحنو یو انتظام یادارا یدر بخش کاربر نیرا دارد. همچن یجارت یکاربر یسرانه نیهرنفر باالتر یمترمربع بازا 8/7حدود 

 اند.گانه شهر زابل داشتهشش ینواح نیسرانه را از ب نیو کمتر نیشتریهرنفر، ب یمترمربع برا 5/0و  6با سرانه  بیبه ترت 6و 

 یاشده بر فیاستاندارد تعر یکمتر از سرانه یادارد اما اکثر محالت سرانه ینسبتاً خوب تیدر شهر زابل وضع یآموزش خدمات

 2با سرانه  زین 1 هیرا داشته و ناح تیوضع نیهرنفر بهتر یمترمربع بازا 7شهر زابل با سرانه  3 هینوع خدمات را دارند. ناح نیا

 به خود اختصاص داده است. ینواح ریسا نیدر ب هیناح نیساکن در ا تیرا نسبت به جمع یزشآمو یسطح از کاربر نیکمتر

که با سرانه استاندارد  5 هیبه جز ناح کهیندارد؛ به طور یمناسب طیشرا هنری – یفرهنگ خدمات عیزابل از نظر احداث و توز شهر

به  کینزد ینواح نیدر اکثر ا هنری – یخدمات فرهنگ یو سرانه برندیبه سر م تیدر محروم ینواح یکشور تطابق دارد، مابق

 .رسدیم صفربه  4 هیدر ناح یصفر بوده و حت

 یشهر یاز نواح کی چیبرخوردار بوده و در ه یخوب تیاز وضع رانیدر ا یشهر ینواح گریدر شهر زابل همچون د یمذهب خدمات

 استاندارد در کشور ندارد. یهااز سرانه ترنییپا یاسرانه

به  گردد،یمشاهده م زیر 2 . چنانچه در جدول شماره باشندیمحروم م یبه خدمات درمان یشهر زابل از نظر دسترس شهرواندان

از سرانه استاندارد  ترنییپا یاسرانه ینواح گریبوده، د یخدمات درمان یهرنفر دارا یمترمربع برا 4/1که با سرانه  3 هیجز ناح

چهار و شش  ک،ی یدر نواح ی)سرانه خدمات درمان کندیم لیبه صفر م یکاربر نیا یسرانه یرشه یداشته و در اکثر نواح

 است(. 07/0و  05/0، 03/0 بیترتبه

 2/1و  9/1با سرانه  بیسه و شش که به ترت یزابل متفاوت بوده و به جز نواح یشهر ینواح نیدر ب یخدمات ورزش سرانه

 تیوضع ینواح یکشور منطبق هستند، مابق یو معمار یشهرساز یعال یاستاندارد شورا یهاهرنفر، نسبت به سرانه یمترمربع برا

 .باشدیم یشهر هیناح نیترمحروم 18/0پنج با سرانه  هی. ناحرندندا یخدمات ورزش عیو توز یدر دسترس یخوب
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هوا و  فیبه منظور تلط یسبز و درختکار یشهر به فضاها نیمبرم ا ازیشهر زابل )گرم و خشک( و ن یمیاقل یهایژگیو رغمیعل

 فیرتع یاز استانداردها ترنییپا اریبز در شهر بسس یخدمات فضا یکاهش گرما، سرانه نیهمراه با غبار در شهر و همچن یبادها

دو شهر زابل با سرانه  هیناح باشد،یهرنفر م یمترمربع برا 8سبز  یحداقل سرانه استاندارد فضا کهیاست. در صورت رانیشده در ا

 یاربرک نیبه ا یو دسترس عیاز نظر توز هیناح نیترسبز )سرانه صفر( محروم یچهار بدون پارك و فضا هیو ناح نیباالتر 7/2

 .باشدیم

ار برخورد یخوب تیدر شهر و اطراف شهر از وضع یمناسب گردشگر یهارغم جاذبهدر شهر زابل، به یگردشگر - یحیتفر خدمات

 نیباالتر یدارا 57/0و  66/0 یهاچهار و پنج با سرانه یسه و شش، صفر بوده و نواح یدر نواح یکاربر نیسرانه ا کهیبطور ست؛ین

 .باشندیدسته از خدمات م نیا زانیم

 شهر زابل یدر نواح یسرانه خدمات عموم سهیمقا : 2جدول شماره  

 
تجاری 

 خدماتی

اداری و 

 انتظامی
 ورزشی درمانی مذهبی فرهنگی هنری آموزشی

پارك و 

 فضای سبز

تفریحی 

 گردشگری

 S<2 1<S<2 3<S<5 4/0<S<75/0 3/0<S<5/0 1<S<5/1 1<S<5/1 S>8 S≤2 سرانه استاندارد

 02/0 66/0 27/0 03/0 41/0 03/0 02/2 97/5 90/3 1ناحیه 

 12/0 73/2 66/0 31/0 98/0 16/0 40/2 16/4 18/5 2ناحیه 

 0 22/0 94/1 44/1 5/0 34/0 02/7 67/1 55/4 3ناحیه 

 66/0 0 21/0 05/0 44/0 0 21/3 39/5 93/2 4ناحیه 

 57/0 65/0 18/0 13/0 66/0 52/0 41/2 51/2 77/7 5ناحیه 

 0 94/0 23/1 07/0 33/0 08/0 11/2 48/0 33/3 6ناحیه 

 

 
 شهر زابل یدر نواح یسرانه خدمات عموم سهیمقا :  6شکل شماره  

 

 

0
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تجاري 

خدماتي

اداري و 

انتظامي

آموزشي فرهنگي

هنري

مذهبي درماني ورزشي پارک و 

بزفضاي س

تفريحي

يتوريست

سرانه استاندارد

1ناحیه 

2ناحیه 

3ناحیه 

4ناحیه 

5ناحیه 

6ناحیه 
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 رتبه بندی نواحی با استفاده از تکنیک تاپسیس

 تشکیل ماتریس داده ها
 یاستفاده شده است . ستونها یاز روش آنتروپ باشدیاول تا نهم م یکه شامل گامها سیماتر یها هیبه درا یبه منظور وزن ده

نهم تا  یبوده که از مرحله شناخت استخراج شده است . گامها یاز خدمات عموم کیهر  یشده سرانه ها لیتشک سیماتر

 .شودی استفاده م یاستخراج شده آنتروپ یتاهایاست که در آن از د سیمربوط به روش تاپس زدهمیس

که در آن ل انتروپی و تاپسیس ارایه می شود. ماتریس اولیه داده ها جهت انجام محاسبات مطابف با مد 3در جدول شماره 

C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 ی، درمان یسبز ، ورزش ی، پارك و فضا یستیتور یحیتفر یسرانه ها بیبه ترت 

 . شش گانه شهر زابل هستند یمعرف نواح A6تا  A1و  یخدمات یو تجار یانتظام ی، ادار ی، آموزش یهنر ی، فرهنگ ی،مذهب

 تشکیل ماتریس داده ها : 3جدول شماره 

C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 شاخص ها / نواحی 

0.02 0.66 0.27 0.03 0.41 0.03 2.02 5.97 3.9 A1 
0.12 2.73 0.66 0.31 0.98 0.16 2.4 4.16 5.18 A2 

0 0.22 1.94 1.44 0.50 0.34 7.02 1.67 4.55 A3 
0.66 0 0.21 0.05 0.44 0 3.21 5.39 2.93 A4 
0.57 0.65 0.18 0.13 0.66 0.52 2.41 2.51 7.77 A5 

0 0.94 1.23 0.07 0.33 0.08 2.11 0.48 3.33 A6 

 وضعیت برخوداری نواحی شهر زابل بر اساس مدل تاپسیس
محاسبات جهت تعیین وضعیت برخودارداری و رتیه بندی نواحی شهر زابل به خدمات شهری  براساس فرایند مدل تاپسیس

ن اساس بیشترین ارایه شده است. بر ای 4ل شماره انجام شد. نتایج نهایی حاصل از مدل تاپسیس با وزن دهی انتروپی در جدو

  3امتتباز می باشد. بدین ترتیب ناحیه  0,01237با  1و کمترین مربوط به ناحیه  0,5401با  1میزان برخوداری مروبز به ناحیه 

رتبه ششم را از نظر  1رتبه پنجم و ناحیه  6رتیه چهارم ، ناحیه  2رتبه سوم، ناحیه  4رتبه دوم، ناحیه  5دارای رتبه اول ، ناحیه 

از نظر میزان  3ول یعنی ناحیه اختالف بسیار زیادب با ناحیه رتبه ا 6و  1میزان برخوداری ار خدمات شهری دارند. ناحیه های 

برخوداری دارند. و این نشان از قطبی بودن و دوگانگی در سطح فضای این شهر است. همانظور که در شکل شماره .... نیز نشان 

و شمال نواحی با  جنوبیشهر از وضعیت دسترسی مطلوب تری برخودار است. در صورتی بخش  میانیداده شده است بخش 

 پایین قرار گرفته اند. سطح برخوداری 

 سیشهر زابل بر اساس مدل تاپس ینواحو رتبه بندی   یبرخودار تیوضع : 4جدول شماره

 نواحی D +D- میزان تاپسیس رتبه

6 1237./ 0.0467 0.3306 1 

4 3676./ 0.1478 0.2543 2 

1 5401./ 0.2550 0.2171 3 

3 3748./ 0.1778 0.2965 4 

2 4431./ 0.1974 0.2481 5 

5 1712./ 0.0655 0.3168 6 

 



 

14 

 

 
 : رتبه بندی نواحی شهر بر اساس مدل تاپسیس 7شکل شماره 

 1تحلیل عملکرد خدمات شهری در زابل با تحلیل شبکه
 یرسدر نظر گرفته نشدن نحوه دست لیبدلتحلیل شعاع اقلیدسی در دسترسی و تعیین حوزه عملکردی خدمات شهری استفاده از 

فراهم  زانیو برنامه ر رانیگ میتصم یرا برا یو آسان هیاول دید تواندیبرخوردار باشد و صرفا م یاز دقت کاف تواندی به خدمات نم

 نیو ا دریقرار گ یبه خدمات مورد بررس یدسترس یرهایمس تیباسیم یاز نحوه پوشش خدمات شهر قتریدق لیتحل یآورد . برا

 یشهر زابل از نقشه ها یرهایمس هیمنظور کل نیا یخواهد شد . برا سریم network analysisمهم با استفاده از دستور  

سپس شعاع دسترسی هر کدوم از کاربری  .شودی م یموجود شهر استخراج شده و در نرم افزار بعنوان شبکه راهها معرف تیوضع

وضعیت شعاع دسترسی خدمات مورد بررسی   5در جدول شماره  ها بر اساس شکل دسترسی در شبکه معابر تعیین می گردد. 

 در شهر زابل بر اساس مدل تحلیل شبکه برای هر کدام از شاخص ها و خدمات شهری مورد بررسی در پژوهش ارایه شده است. 

 

 تعیین شعاع دسترسی خدمات شهری در شهر زابل بر اساس تحلیل شبکه : 5جدول شماره 

 هیدر سطح ناح رستانیدب یشعاع عملکرد خدمات آموزش طح محله اییشعاع عملکرد خدمات آموزشی دبستان در س

                                                 
1 NETWORK ANALYSIS 
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 هیدر سطح ناح ییراهنما یخدمات آموزش یشعاع عملکرد ییمهد کودك در سطح محله ا یخدمات آموزش یشعاع عملکرد

  
 یخدمات فرهنگ یشعاع عملکرد (ییا هیو ناح یسبز ) محل یفضا یشعاع عملکرد

  
 و محله هیدر سطح ناح یخدمات مذهب یشعاع عملکرد هیدر سطح محله و ناح یخدمات ورزش یشعاع عملکرد

  
 هیدر سطح محله و ناح یخدمات درمان یشعاع عملکرد



 

16 

 

 

 تطبیق نتایج تاپسیس و تحلیل شبکه برای توزیع خدمات شهری
مثبت و منفی مشخص شد و وضعیت هر کدام از خدمات  مقایسه نتایج تاپسیس برای هر کدام از خدمات و مقایسه ان با ایدال

در هر ناحیه در سه طیف قرمز ، زرد و سبز مشخص گردید که هر رنگ نان از وضعیت خوب، متوسط و بد در هر ناحیه است. 

همچنین در روش تحلیل شبکه نیز وضعیت عملکردی هریک از خدمات در ناحیه در این سه طیف رنگی مشخص گردیدو و در 

ارایه شد. بررسی جدلو مقایسه ای نشان میدهد که تنها خدمات مذهبی در وضعیت مطلوبتری نسبت به سار   6ول شماره جد

خدمات بر اساس هردو روش تحلیلی قرار گرفته اند. سایر خدمات چون آموزشی دبستان و راهنمایی و فضای سبز و غیره در 

 ت شهری در شهر زابل به صورت نامتوازن توزیع شده است. وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند. به عبارتی خدما

 و تحلیل شبکه برای خدمات شهری در هر ناحیه سیتاپس جینتا سهیمقا :  6جدول شماره 

 خدمات درمانی خدمات فضای سبز خدمات فرهنگی خدمات ورزشی خدمات مذهبی
 خدمات آموزشی)دبیرستان(

 

خدمات آموزشی 

 )راهنمایی
 

خدمات آموزشی 

 )دبستان(
 

 نواحی

 متوسط
روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 1 تاپسیس

 network متوسط network بد network خوب network متوسط network متوسط network متوسط network متوسط network خوب

 خوب
روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 2 تاپسیس

 network متوسط network بد network خوب network بد network بد network متوسط network متوسط network خوب

 خوب
روش 

 تاپسیس
 خوب

روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 خوب

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 3 تاپسیس

 network متوسط network بد network متوسط network متوسط network بد network بد network متوسط network متوسط

 متوسط
روش 

 تاپسیس
 بد

روش 
 تاپسیس

 بد
روش 

 تاپسیس
 بد

روش 
 تاپسیس

 بد
روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 
 تاپسیس

 متوسط
روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 
 4 تاپسیس

 network بد network بد network متوسط network متوسط network بد network بد network بد network خوب

 خوب
روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 خوب

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 5 تاپسیس

 network خوب network متوسط network متوسط network متوسط network متوسط network متوسط network متوسط network متوسط

 بد
روش 

 تاپسیس
 خوب

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 متوسط

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 تاپسیس
 بد

روش 

 6 تاپسیس

 network متوسط network متوسط network خوب network متوسط network متوسط network بد network متوسط network خوب

 نتیجه گیری
شهروندان از  یاست که بدون آن زندگ یشهر اتیتداوم ح یو عامل اصل یتوسعه شهر تیریبه عنوان ابزار مد یخدمات شهر

ز ا یکیت برخوردار اس یادیز تیاز اهمدر هر شهری و عادالنه آن منطبق با خواست مردم  نهیماند. پراکنش به یبازم تیفعال

در  دیکه با یازجمله عوامل است.ی مردم شهر، وجود خدمات شهر یسطح رفاه اجتماع شیجهت افزا یعناصر شهر نیتریاساس
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کاربری ها و خدمات  متوازن عیکرد، توز تیرعا شهری زییبرنامه ر در ییو همراه با عدالت فضا یاجرای عدالت اجتماع جهت

هجوم  در شهرها، نییو باال و پا یمناطق دوقطب جادیضمن ا مکان خاص، کیدر  ،یشهری است. تمرکز مراکز خدمات رسان

 یوتها اعم از ص یآلودگ ،یکیتراف ،یطیمح ستیسو، فشار ز کیدارد. به طوری از ی مناطق را در پ نیمصرف کننده به ا تیجمع

 . در شهرها را به دنبال دارد ییفضا شدن یقطب دیجذب کاربری های مکمل، موازی، تشد به سبب گریو هوا و از سوی د

در شهر  ی. عدالت اجتماعرودیدر شهر به شمار م یعدالت اجتماع یهانشانه نیتراز مهم یمتعادل خدمات شهر ییفضا عیتوز

م . مسئله مهاست هانهیدرآمدها و هز ،یمنابع شهر نهیمتفاوت بر اساس گسترش به یاجتماع یهاتداوم حفظ منافع گروه یعنی

است، لذا  یشهر ینواح نیب هاییخدمات و توانا عیتوز یچگونگ ،یعدالت اجتماع دعادالنه امکانات به عنوان راهبر عیدر توز

بر برا یابیو دست یمناطق مختلف شهر نیب عادالنه، امکانات و منابع یفضا عیدر شهر مترادف است با توز یعدالت اجتماع

 یاهفرصت» به آرمان یابیدست یبراتالش  ،یشهر رانیو مد زانیررسالت برنامه نیترمهم نی. بنابرااست شهروندان به آنها

 ،یآموزش یهافرصت نیبردن تضاد در تام نیو از ب یبه خدمات شهر یمختلف جامعه شهر یهاگروه یدسترس یبرا«برابر

 یهابرابر به فرصت یابیو دست یاصول برابر تیرعا یهدف نیبه چن دنیرس یو مانند آن است. در راستا یخدمات ،یبهداشت

 خواهد بود. یاساس یهاتیولواز ا یشهر ستیز

 و تحلیل شبکه در محیط ابل با استفاده از دو روش تاپسیسزدر این پژوهش توزیع فضایی و سطح برخوداری ناحیه های شهر 

ناحیه شهری است. بررسی نتایج مدل  6شهر زابل دارای جی ای اس و با روش وزن دهی انتروپی مورد بررسی قرار گرفت. 

بدترین سطح برخوداری را در بین نواحی  1بهترین و ناحیه  3تاپسیس در سطح برخوداری این نواحی نشان می دهد که ناحیه 

در وضعیت بسیار نامناسبی نسبت به دیگر نواحی قرار گرفته اند. بررسی توازن فضایی  5و  1دو ناحیه  این شهر دارد. همچنین

یت همچنین تحلیل وضع دارد.جنوبی و شمالی ان از وضعیت مناسب تری نسبت به بخش نیز نشان می دهد که بخش مرکز شهر 

مقایسه نتایج خدمات شهری در شهر زابل با استفاده از مطلوبیت و توزیع مناسب و شعاع خدمات رسانی شاخص ها پژوهش یا 

رار ق در سطح شهر نشان می دهد که تنها خدمات مذهبی در وضعیت مطلوبی برای هرکدام تاپسیس و تحلیل شبکه دو روش

طح ر س. دیگر خدمات شهری شامل آموزشی دبستان، راهنمایی، فضای سبز و غیره در شرایط نامناسب و نامتوازنی دگرفته اند

بنابراین خدمات شهری در شهر زابل به صورت نامتوازن توزیع در فضای شهر توزیع شده اند و عدالت فضایی شهر توزیع شده اند. 

 در توزیع خدمات شهری شکل نگرفته است.

 نامهکتاب

نظریه شهر عدالت محور، ( میزان سنجش عدالت فضایی در چارچوب 1394) ،ع، بمانبان ، م، پورجعفر ،م و بهرام پور،متقوایی .1

تا صفحه  391از صفحه  ; 38, شماره   14, دوره   1394گانه شهرداری تهران مدیریت شهری :   بهار  22مورد پژوهی: مناطق 

423 . 

از کاربری  برخورداری در ینابرابری اجتماع لیتحل 1387. محمدپورجابریی . رحمت اله فرهودی و مرتضنینژاد، حس یحاتم .2

  65 ، شماره 40دوره   ،یانسان ایی(. فصلنامه پژوهش های جغرافنیاسفرا شهر )مطالعه موردی؛ خدمات شهری

شهر  یمطالعة مورد GIS با استفاده از یعدالت اجتماع کردیبا رو یخدمات فر نگ عیتوز یبر نابرابر یلیتحل( 1389)م.  ان،یدریح .3

 دانشگاه زنجان، زنجان.، ارشد یکارشناس اننامةیپا،  زنجان

و  یدسترس تی، قابل تیجمع عیبر اساس توز یشهر یخدمات عموم ییسنجش عدالت فضا(. “1390) ی،فستم ه،پور,  دداش .4

 .22-1: 1390سال سوم شماره دهم ,  یو منطقه ا یشهر یهامطالعات و پژوهش.” اسوجیدر شهر  ییکارا
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برنامه  - یمدرس علوم انسان.” یمناطق شهر کیتهران به تفک یافتگیسطح توسعه  ییفضا لیتحل(. “1391)ی،م, م, و شالانیعیرف .5

 1391, 4فضا دوره شانزدهم شماره  شیو آما یزیر

ر د یدسترس کپارچهیبا مدل  ییعدالت فضا یدر راستا یشهر یعموم التیتسه عیتوز لیتحل(. “1391)ی،ذ حی, و ذبم, رهنما .6

  .26-5: 1390,  23و توسعه شماره  ایجغراف” مشهد.

 داریبه توسعه پا یعلم کردیو رو ایجغراف شیهما نیسوم.” داریو نقش آن بر توسعه پا یعدالت اجتماع(. “1389, ع )یساجد .7

 .1389, رانشهریپ

 .. تهران: دانشگاه نهران ، چاپ دومیشهر یو نوساز ی(. بهساز1385پوراحمد, ا. ) و, ع., یشماع .8

ارشد  ینامه کارشناس انیشهر اصفهان. پا یدر شهر مطالعه مورد یاجتماع عدالت ییفضا لی. تحل1392زاده, فرشاد.  یطهماسب .9

 واحد نجف اباد. یدانشگاه ازاد اسالم یشهر یزیو برنامه ر ایرشته جغراف

از منظر عدالت  شهری خدمات عینحوه توز یابیو ارز ی. بررس 1393. دییمفی الماس نیو حس ینی. معصومه تدنبیکرکه آبادی، ز .10

 3شماره  13شهری،دوره  تیری. بومهن(. فصلنامه مد )نمونه موردی: شهر ییفضا

-89،  29محیط شناسی شماره  تردهشهر فشرده و شهر گس ؛یتوسعة شهر دیجد یمهایو پارادا داریتوسعة پا (1382) م ،یمثنو .11

104 

 یجامعه شناس” هر تهران(.ش یو عوامل موثر بر آن)مطالعه مورد یاحساس عدات اجتماع یبررس(“1390) ج, یبیجر هزار .12

   .62-31: 1390شماره سوم,  23 یاپیو دوم شماره پ ستیسال ب یکاربرد

13. Ajzaa shokohi., m, baratali, kh,. danaeifard., A. (2012), "Analysis of the spatial distribution of medical 

centers in Mashhad Using GIS", the Fourth Conference on Planning and Urban Management, Mashhad. 

14. albo Greg. (2009). Challenges for Urban Social Justice Movements: Neoliberal Urbanism, the Canadian City 

and Toronto. Report Prepared for the Centre for Social Justice. 

15. Bazi, K. H., Abdullahpoor, H. (2013), "Analysis of the spatial distribution of urban services based on the 

will of the people (Case Study: Estahban)", Geography and Environmental Planning, Vol. 24, No. 1: 201-
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