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 یاز منظر عدالت اجتماع یخدمات شهر عیتوز ییفضا لیتحل

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

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

 رانای  آباد، نجف ،اسالمی آزاد دانشگاه آباد،  واحد نجف ی ،شهرساز یدکترا یدانشجوعمار شهیر : 

 چکیده
 یخدمات شهر. است یمترادف با عدالت اجتماع هاآنبرابر شهروندان به  یابیو دست یشهر در فضای خدمات ییفضا متوازن عیوزت

بر  یریناپذجبران ری، تأثدر شهر هاآنتوزیع نامتوازن  د،نباشیشهر م ییو فضا یاجتماع ،یکالبد تیشکل و ماه یساختار دهنده

 یهااستیسناکارآمدی . کندیمروبرو  یجد یهارا با چالش یشهر تیریو مددارد  یطبقات ینیگز ییشهر و جدا تیساختار، ماه

های ل شهرمشک نیترمهمگیری نابرابری فضایی در شهرها شده است و این فضایی و مدیریتی در مقیاس شهر و فرا شهری باعث شکل

-روش ازنظراست.  آبادنجفتوزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی در شهر هدف از این پژوهش تحلیل فضایی امروز است. 

اطالعات از  یآورگرد است. در یهدف از نوع کاربرد بر اساس. است یلیو تحل یمورد_ یفیاز نوع توص تیماه بر اساسشناسی 

 یهاها از مدلداده لیوتحلهیتجز دراست.  شدهاستفاده پرسشنامه و مشاهده یها، و ابزاریدانیو م یاکتابخانه، یاسناد یهاروش

 شدهاستفادهو منطق بولین  ترکیبی  صورتبه (GIS) ییایاطالعات جغراف ستمیس طیدر مح  AHPو  (HDI)یشاخص توسعه انسان

 باالبوددوگانگی در فضای شهر و  آمدن، به وجود آبادنجفعدم تعادل در توزیع خدمات شهری در شهر  توانیماز نتایج آن است. 

 اشاره نمود. آبادنجفپایین در شهر  یبرخوردارنسبت فضاهای با سطح 

 آبادنجفیی، نابرابری فضایی، ، عدالت فضا ی: عدالت اجتماع یدیواژگان کل
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 مقدمه

 بیان مسئله
– اجتماعی یهاینابرابر های فضایی ناکارآمد با چرخه  نامطلوبی ازهای سیاسی، اقتصادی، و سیاستشهرها امروزه در اثر ساختار

 یهاشکاف زندگی، کیفیت نزول ،رسمیغیر اسکان فقر، همچون یسابقهیب یهاچالش ،اندشده روبرو یطیمحستیزو  اقتصادی

است، که سالمتی و رفاه جامعه  گرفتهشکل شهرهاشهری در  خدمات توزیع در عدالتیبی و اجتماعی یهایختگیگسازهم درآمدی،

شهری را به خطر انداخته و دوگانگی و عدم تعادل در فضای شهری را در پی داشته است. عدم تناسب و تعادل بین سه عنصر 

 گیریمحیط آن ( باعث شکل _خدمات شهری و امکانات و تسهیالت شهری  _فضای شهر )انسان شهری، منابع آن  دهندهلیتشک

عدالت فضایی بران  .(5, 1392)طهماسبی زاده  های نامطلوب شده استها و چالشدر فضای شهری و پیامد یعدالتیبعدم تعادل و 

علیرغم توجه به موضوع عدالت  (GHaedrahmati et al 2018)سه عنصر انسان، منابع و فضا در شهر برقرار سازد.  نیراباست تا تعادل 

معدودی در این زمینه در  مطالعات (Tsou, et al., 2005:424،) افتهیتوسعهخدمات عمومی شهری در کشورهای  فضایی در توزیع

فقط  توانینمرا  یعدالتیب کهیدرحال. اندداشتهاقتصادی  گرفته نیز، بیشتر جنبه اغلب مطالعات صورت کشور ما صورت گرفته و

بنیادی در جامعه انسانی است و  (Mantinz,2005:31)فضا یك بعد اساسی  چراکه. اقتصادی دانست یهاینابرابرمحدود به سنجش 

 (. Dufaux, 2008 : 2. )شودیمدر فضا نمایان  یعدالتیب( و هم عدالت و هم soja 2006 : 2) شدهیجارفضا  و عدالت اجتماعی در

 یبرا یزیربرنامه یهااستیس میو نحوه تنظ یاجتماع یهایعدالتیبفضا و اجتماع در فهم  نیب کنشبرهم لیوتحلهیتجز ،رونیازا

توسعه شهر از رشد آن،  جا ماندنخدمات در شهرها به علت  و نابرابرنامناسب  عیتوزدر این راستا  است. یضرور هاآنحل  ایکاهش 

در توزیع خدمات و  هاینابرابربررسی میزان  با به شهروندان است. ییدر پاسخگو یشهر تیریمد یهاچالشاز  یکیدر حال حاضر 

 هایعدالتیبهستند و  یترنامناسباز خدمات در وضعیت  كیکدامکه  برد پی توانیمدر سطح شهر  یعدالتیبالگوی فضایی  شناسایی

ر در شه هاآن یرسانخدمات ینحوهو  یابیمکانکارایی خدمات در  ، به عاملنیبه راعالوه  .است افتهیتمرکزبیشتر در کدام بخش 

 یهاگروهشهری شده و به جدایی گزینی  ارزش متفاوت زمین ایجادخدمات شهری باعث  فضایی الگوی توزیعوابسته است. نیز 

ره سطح شهر هموا و کالبدی در یطیمحستیزخدمات و مشکالت  فضایی و توزیع ناعادالنه یهاینابرابر. بین زندیم  انسانی دامن

و گسترش افقی و عمودی، شهر را به  و در ادامه با رشد جمعیت کنندیم یبانیپشتهمدیگر را  یك رابطه چرخشی وجود داشته که

 ناعادالنه خدمات شهری در توزیع توانیممشکالت شهرهای امروز را  بسیاری از کهیطوربه کندیمتبدیل  سکونترقابلیغمحیطی 

با تحلیل توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی  ( 2:  1390کرد. )داداش پور و رستمی  یابیشهیر هاآندر زمان دیروز 

کاهش داده و کیفیت  فضایی را یهاینابرابرعمومی و منافع اجتماعی،  شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضایی خدمات مدیریت

  .دینمایم شهری را تضمین زندگی را ارتقاء و توسعه پایدار

گذشته با رشد زیاد جمعیت و گسترش فیزیکی شهر با سرعت  یهادههدر  سوكیاست که از  یشهرها ازجملهنیز  آبادنجفشهر 

 روهروبمواجه بوده است. و از سوی دیگر شهر دارای بافت فرسود و تاریخی است که با کمبود خدمات شهری  یرسانخدماتبیشتر از 

 دیأکت با پژوهشاین و ارزیابی قرار گیرد.   یموردبررس. بنابراین ضرورت دارد تا خدمات شهری در آن از منظر عدالت فضایی باشدیم

 آبادفنجدر  شهری خدماتفضایی  توازن شهری، در پی یافتن راهکاری برای سنجش میزان  مفهوم عدالت فضایی در توزیع خدمات بر

 .است

 پژوهش پیشینه
 یابیارز كی ی هیو پژوهشگران از ارا زانری تاکنون برنامه یاست ول افتهی یادیدو دهه گذشته توسعه ز یدر ط ییموضوع عدالت فضا

دسترسی به خدمات شهری صورت گرفته، اوال  ی عدالت فضایی در تحقیقاتی که در زمینه .اند کامل و همه جانبه از آن ناتوان بوده

ی افراد، ثالثا دسترس اند، دستیابی ساکنین به خدمات شهری مالك قرار داده بوده و ثانیا بیشتر مفهوم سرانه کاربری را برای اندك

 براساس شعاع خدمات رسانی و جمعیت آستانه ی خدماتی مکانیاب غیربرخوردار از خدمات و نحوه بررسی جمعیت برخوردار و
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همچنین اثرات خارجی  ی دستیابی ساکنین و تاثیرات فضایی خدمات بر نحوه است و رابعا علیرغم خدمات، مورد غفلت واقع شده

 عدالت چراکه ( 2: 1390)داداش پور و رستمی  است. در این مطالعات بهرهای برده نشدهتحلیلهای فضایی  خدمات بر روی هم، از

جدول شرح به گرفته  ورتمطالعات ص بخش از  یی( در خصوص عدالت فضاKinman, 1999, p. 663. )ستین یعمل آسانی به فضایی

 (1.)جدول زیر است

 پیشینه پژوهش:   1شماره جدول 
 شرح سال گان -نویسنده 

قاتدرحمتی، خادم الحسنی و 

 طهماسبی زاده
 (GHaedrahmati et al 2018) اجتماعی در شهر مطالعه موردی شهر اصفهانتحلیل فضایی عدالت  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

 ,Wüstemann, Kalisch, & Kolbe ) در آلمان یطیمح یها یو نابرابر یسبز شهر یبه فضا یدسترس 2017 3و کلباب 2، کلیشا 1واتسمانا

2017) 

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

 یحومه شانگها یابی: ارزنیچ كی یشهر
(Ouyang, Wang, Tian, & Tian, 

2017) 

 (Weijuan & Chenlu , 2017) تحلیل فضایی خدمات تفریحی پارك های شهری: مشخصات و عوامل موثر بر آن 2017 6و چنلو 5وایجان

 2016 لرستانی، یعغوب پور و شیرزادیان
 یها مدل کالنشهر تهران با استفاده از یخدمات شهر ییفضا عیتوز لیو تحل هیجزت

 یشهر یزیبرنامه ر
(Lorestani, Yaghoubpour, & 

Shirzadian, 2016) 

 (Bullard, 2015) متحده االتیدر ا یطیمحعدالت  2015 بوالرد

 2010 پریس و پیرسال
های ریزی شهری و سیاستعدالت زیست محیطی، پایداری شهر وارتباط ان با برنامه

 عمومی را در شهرهای آمریکا
(Pearsal & Pierceb, 2010) 

 (albo Greg, 2009) کانادای در شهرساز یبرالیلنئو :یشهر یجنبش عدالت اجتماع یهاچالش 2009 آلبو

 (swyngedouw & c heynen, 2009) یرا در رابطه با عدالت اجتماع استیشهر، عدالت و س یاکولوژ یها استیس 2009 اریك و نیکوالس

 (Buzzelli, 2008) شهرهای کانداعدالت در محیط زیست  2008 بازل

 2005 تسو و همکاران
شهر در  یدر خدمات عموم ییمحور را در ارتباط با عدالت فضا یدسترس های شاخص

 وانیشهر تا
(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 

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

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

 و عوامل موثر بر آن را در شهر تهران یاحساس عدالت اجتماع یبررس 1390 هزار جریبی

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

 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

 یهامحدودهنشان از وجود نابرابری فضایی و نامتوازن بودن توزیع خدمات و تسهیالت در  شدهانجام یهاپژوهشبررسی نتیجه 

 دارد.  هرکدام موردمطالعه

                                                             
1 Wüstemann 
2 Kalisch 
3 Kolbe 
4 Ouyang 
5 Weijuan   
6 Chenlu 
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 ادبیات موضوع

 شهر عادل
جود آمده است. به و افتهیتوسعه یکشورها یزیربرنامهاخیر در ادبیات  یهاسال، در یزیربرنامههدف غایی  عنوانبهشهر عادل 

درباره عدالت،  یفلسف یهابحثمطرح کرد اندیشه شهر عادل از ترکیب  2006کسی است که ایده شهر عادل را در سال  1ینشتینفا

اندیشه تاریخی اتوپیا و شهر ایده ال پدیدار شده است. این ایده از بحث عدالت چیست افرادی مانند رالز، جان استوارت میلف ماریون 

خاورمیانه و  ی امریکا، اروپا،شهرهاولیه از ش این مفهوم در عمل شامل مطالعات اه شده است. کاونوسبوم الهام گرفت یانگ، و مارتها

است. مطرح کنندگان این مفهوم  شدهفیتعرو پایداری  دموکراسی، عدالت، تنوع، رشد بر اساسآمریکای التین است. شهر عادل ، 

و اینکه شهر عادل چگونه باید در دستور کار اصالحات شهری قرار گیرد . رندیگیمزندگی شهری در نظر  یهاجنبهعدالت را در تمام 

ری و عدالت شه ینظرر کردن شکافی است که ادراك پشهری باشد. و نیز دنبال  یهااستیستا بتواند دیدگاه عملی حل مشکالت 

را برای بازیگران شهری فراهم  یادهندهشهر عادل چارچوب قدرت  درواقعوجود دارد.  شهرها یریگشکلو  یزیربرنامهواقعیت 

 (Marcuse, 2006تا بتوانند کیفیت زندگی شهری را بهبود بخشند ) کندیم

 خدمات شهری
  روندان و مصهرف کنندگانهاز ش یاریکه توسط بس شودیمطرح م یعموم یتحت عنوان کاال ا یبه طور سنت یشهر یخدمات عموم

مردم شهر، وجود خدمات  یاجتماع سطح رفاه شیجهت افزا یعناصر شهر نیتریاساساز  یکیبه مصرف می رسد. و  مزمانهبه طور 

چارچوب نظام  هستند که در یاز خدمات عموم یبخش یخدمات شهر( 100:  1395، ملکی و حسینی امان پور)است. یشهر

 رندهیگمیتصم یاسیواحد س مستقل و نسبتاًواحد  كیو در  سازندیمرا برآورده  یاجتماعی عموم یازهاین ،یمراکز شهر مراتبسلسله

مقیاس وسیع صورت  دریافت خدمات عمومی در (Hashemi & Yahya Pour, 2011: 17) شوندیم ارائه یشهر یرفاه زندگ منظوربه

ی، آموزش. مثل خدمات باشدیممتفاوت از هم  با مراجع خاص و هاآنمستقیم دارد. مسئولیت  ریتأث و بر زندگی روزانه افراد ردیگیم

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

 یو ...، از خصوصیات فضای کنندهتیحمانهادهای  دسترسی، پیوند فضایی با دیگر خدمات و مقیاس خدمات، شعاع دسترسی، شبکه

 (  Savas 1987 : 800) شودیممحسوب  هاآن

 عدالت اجتماعی و عدالت فضایی
، تخصیص عادالنه منابع و هامکاناز دیدگاه جغرافیدانان مفهوم عدالت اجتماعی در کمك به خیر و صالح همگانی، توزیع درآمد در 

جانستون، کوتس و ناکس بررسی ای چون جغرافیدانان برجسته (141, ص. 1385)شکویی,  رودیمهای اساسی مردم به کار رفع نیاز

توان  نمی را عدالتیدر جغرافیای نو عدالت و بی (277, ص. 1388)شکوئی,  اند.های فضایی را کانون جغرافیایی نو دانستهنابرابری

فضا یك بعد اساسی و بنیادی در جامعه  چراکه (Martnez, 2005, p. 31)دانست.  اقتصادی یهاینابرابر سنجش به محدود فقط

عدالت محیطی عبارت  (Dufaux, 2008, p. 2)گردد. در فضا نمایان می یعدالتیبوهم عدالت و هم  (Soja, 2008, p. 2)انسانی است 

 .Bowen, 2001, p)در تولید جامعه است  رشانیتأث، و زحمات و هاتالشها، ، تواناییازهایناست از برخورداری برابر مردم برحسب 

در  (Kunzmann, 1998, p. 101)مساوی رفتار شود.  طوربهکنند، که زندگی می ییهرجاو این است که با تمام ساکنان در  (30

متعادل و متوازن و متناسب با نیاز شهروندان در هر محله  صورتبهشهرسازی منظور، توزیع فضایی کالبدی عناصر و خدمات شهری 

به مدارس، امکانات  یاز دسترس است عبارتخدمات شهری  نیاز ا یبعض (14, ص. 1385پوراحمد,  و)شماعی ت. و ناحیه شهری اس

 یو دسترس یشهر یدر فضا هاآن یعادالنه عیو توز یشهر التیوجود تسه به منوط ییو ... . تحقق عدالت فضا یفرهنگ ،یبهداشت

 . (Kunzmann, 1998:101) باشدیمشهروندان به آن  آسان

                                                             
1 Fainstein 
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 ییعدالت فضا های دگاهدی
مساوات( در رابطه با فراهم  ای)انصاف  یوجود دارد. عدالت افق یو عدالت عمود یبا عنوان عدالت افق ییدر عدالت فضا دگاهیدو د

ها بر گروه ایدادن به اشخاص  یاز برتر دگاهید نیاست. ا ییدر توانا یها با توجه به برابرگروه ایافراد  تكتك یکردن منابع برابر برا

 یاع)عدالت اجتم ی. عدالت عمودشودیارائه م ییتوانا ای ازیبدون در نظر گرفتن ن کسانی اندازهبهو خدمات  کندیاجتناب م یگرید

 نیاز ب منظوربه دگاهید نیها است. اآن یازهایمختلف افراد و ن یهاییمنابع با توجه به توانا عی( در رابطه با توزیطیعدالت مح ای

از ابعاد مهم عدالت  گرید یکی (Delbosc & Currie, 2011: 2. )دهدیم یها برترآن یازهاین ایها گروه به یاجتماع یهایبردن نابرابر

داشتن فرصت برابر را  یستگیشا یوجود دارد که هر فرد یتوافق کل كی(. Litman, 2007: 6) است درآمدها و هافرصت نیتفاوت ب

عدالت  ( Delbosc & Currie, 2011: 3وجود دارد .) یدرآمدها برابر باشد توافق کمتر زانیکه م دگاهید نیا یداشته باشد اما بر رو

)  رودیمآن به شمار  یهاشاخصو از (  6:  1385 )جاجرمی و همکاران تنگاتنگی داشته یرابطه اجتماعی با مفهوم رفاه نیز

اطمینان از این نکته است که همه شهروندان آن احساس کنند سهمی در آن دارند و از  درگرورفاه جامعه  (58:  1383 یاکبریعل

 (127:  1384)برآبادی  اندنشدهجامعه کنار گذاشته  جریان عادی

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

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

 است.  شدهاستفاده AHPو مدل   GISتحلیل فضایی یابزارهابا  بانیترکو   HDIیتوسعه انسانمدل شاخص  بولین و

 AHP مدل 
 یهاكیکنتاست. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از کارآمدترین  شدهارائهروش مقایسه زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

 نیترجامع( این تحلیل از 14:  1380مطرح شد)زبردست  1980است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال  یریگمیتصم

راتبی سلسله م صورتبهرا  چندگانه است زیرا امکان فرموله کردن مسائل یارهایمعبا  یریگمیتصمبرای  شدهیطراحسیستم خای 

نیز استفاده  هاآنوزن و ضریب اهمیت  آوردن به دستو  ارهایمعاز این روش همچنین برای مقایسه زوجی  ( Ngai, 2005:29دارد. )

 . شودیم

 (HDI)1شاخص ترکیبی توسعه انسانی
استفاده کرد.  ییالگو یتوسعه انسان ازلحاظ کشورها یبنددرجه یبرا 1990بار در سال  نیاول یسازمان ملل متحد برابرنامه عمران 

توان به برای هریك از مناطق  شهر را می فضاییاین مدل، میزان شاخص عدالت  یجهدرنت( 1390موسوی  نجف یرم)حکمت نیا و 

 نیمحروم، اگر ب یبرخوردارو  یباشد منطقه در سطح دسترس 0,5شاخص کمتر از  کهیدرصورت اساسبر این  بخش تقسیم کرد. سه

باال  یبرخوردار و یباشد در سطح دسترس 1تا  0,8 نیب کهیدرصورتمتوسط و  برخورداریو  یباشد در سطح دسترس 0,8 تا 0,5

 خواهد بود.
HDI = ( 1- I ) 

 
(GHaedrahmati , Khademalhoosini & Tahmasebi 2018:4) 

                                                             
1 Human development composite index 
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 1 ینمنطق بول
 كیمنطق صفر و  بر اساسمدل  نیدر ا یاطالعات هیبه واحدها در هر ال یقرار دارند. وزن ده یجبر بول هیبر پا یمنطق اتیعمل

و  ندشویممشخص  كیصفر و  صورتبهنامناسب بودن  ایمناسب  نظرازنقطه یاطالعات یواحدها ه،یپا یهانقشهدر  یعنی. باشدیم

. شودیمه داد صینامناسب تشخ ایمناسب و  ای کسلیهر پ افتهی قیتلف ییمناسب بودن وجود ندارد. در نقشه نها ازلحاظ یحد وسط

را  هامجموعهاجتماع  ORاشتراك و اپراتور  ANDاپراتور  هامجموعه هی. بر اساس نظرباشدیم andو  orدو اپراتور  یمدل دارا نیا

باشد و  شدهدادهاختصاص  كیمناسب بوده و به آن ارزش  هیپا قشهن كیکه فقط در  ییهاکسلیپ or. در اپراتور کندیماستخراج 

. در وندشیمداده  صیداشته و مناسب تشخ كیارزش  افتهی قیو تلف یارزش صفر داشته باشند، در نقشه خروج هاهیال ریسا ازلحاظ

 است. شدهدادهاپراتور نشان  نیعملکرد ا ینحوه ریشکل ز

 
 منطق بولین : 1شکل شماره 

 هاشاخصو  رهایمتغمعرفی 
در این تحلیل  رهایمتغو  هاشاخصاست.  هاشاخصآنچه اهمیت دارد انتخاب  HDIو  AHP یهامدلتحلیل فضایی و  یکردهایرودر 

ین در ا مورداستفاده یرهایمتغو  هاشاخصنیز فراهم باشد.  هاآنباید دارای بعد فضایی در شهر بوده و طرفی دسترسی به اطالعات 

 . گرددیم ارائهپژوهش در جدول زیر 

 پژوهش یرهایمتغو  هاشاخص :  2جدول شماره
 (هاشاخصخدمات شهری )

 کالنتری بیمارستان ینشانآتش

 مجموعه ورزشی پست پارك

 کتابخانه جایگاه سی ان جی جایگاه بنزین

 مسجد راهنمایی دبستان

   دبیرستان

 

 AHP بر اساس مدل  هاشاخصوزن دهی به 

 افزارنرمپرسشنامه در  جینتاتن از متخصصین امور شهری گردآوری شد سپس  20پرسشنامه از  بر اساس هاشاخصوزن نسبی 

استفاده در تحلیل استخراج گردید نتایج وزن دهی  منظوربه هاشاخصاز  هرکدامدودی وارد و میزان وزن  صورتبهاکسپرت چویس 

 است.  شدهارائه  3 در جدول شماره  هاشاخصبه 

 AHP بر اساس مدل  هاشاخصوزن دهی به  :  3جدول شماره 

                                                             
1 boolean 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
دقیقه  24در جه و  51این شهر در  باشدیممرکز شهرستان  عنوانبهکیلومتری غرب اصفهان واقع گردیده  26در  آبادنجفشهر 

متر از سطح  1650است دارای ارتفاع  شدهواقعدقیقه عرض شمالی از استوا  28درجه و  32گرینویچ و  النهارنصفطول شرفی از 

 گر برو  از سه جهت دی شودیمارتفاعات منتهی  رشتهكیاست از طرف شمال به  شدهواقع آبادنجف. در ابتدای دره  باشدیمدریا 

و فقط دامنه  فراگرفتهحاصل خیز ، باغات و مزارع  یهانیزمصاف و هموار گسترده شده است . اطراف شهر را  نسبتاً یهانیزمروی 

 آبادنجفاست. شیب عمومی شهر از غرب به شرق و از شمال به جنوب است.)شهرداری  ماندهیباقشهر بایر  بهمشرفارتفاعات شمالی 

 120معتدل و دارای ماهیت خشك گسترده شده است میانگین بارش ساالنه در آن  یوهواآببا  یاجلگه(این شهر در 16: 1387،

،  1395سرشماری نفوس و مسکن  بر اساسشهر  تیجمع( 1386. )گیتاشناسی ،  ردیگیمدر فصل سرد انجام  اصوالًکه  متریلیم

 تن است. 319205

 

نمودار100 *وزن ahpتهسیالت

0.0555ورزشی

0.0535.35.3آتشنشانی

0.16416.416.4بیمارستان و درمانگاه

0.14414.414.4دبیرستان

0.16216.216.2دبستان

0.0232.32.3کالنتری

0.0575.75.7کتابخانه

0.0686.86.8مسجد

0.0636.36.3پارك

0.15715.715.7راهنمایی

0.0191.91.9پمپ بنزین

0.0191.91.9پمپ گاز

0.0212.12.1پست
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 موردمطالعهمحدوده  موقعیت 2شماره شکل 
 گان :مطالعات نگارندهمأخذ

 هاافتهیبحث و 

 آبادنجفو خدمات در شهر  التیتسه ییفضا عیتوز
 هرکدام. که وضعیت تعداد باشدیممورد  227 یموردبررس یهاشاخص بر اساس آبادنجفتعداد کل خدمات شهری موجود در شهر 

 شدهارائه 3در شکل شماره  آبادنجفنیز در شهر  هاآناست. همچنین وضعیت توزیع فضایی و پراکندگی  شدهارائه 4در جدول شماره 

 است. 

 آبادنجفخدمات شهری در شهر  وضعیت : 4جدول شماره 
 (هاشاخصخدمات شهری )

 7 کالنتری 8 بیمارستان 6 ینشانآتش

 47 مجموعه ورزشی 4 پست 16 پارك

 5 کتابخانه 4 سی ان جی جایگاه 7 جایگاه بنزین

 35 مسجد 31 راهنمایی 27 دبستان

 227 جمع 30 دبیرستان

 
 آبادنجفدر شهر  یخدمات شهر یپراکندگ :  3شکل شماره 

 تحلیل خدمات شهری با استفاده از منطق بولین
 خدمات به دسترسی یاستانداردها از استفاده به نیاز آبادنجف شهر در خدمت فضایی توزیع در ارزیابی منطق این گیری بکار منظوربه

بررسی و در  عملکرد شعاع ازنظر شدهیبررس خدمات از هرکدام اساس این بر .است کشور معتبر در منابع اساس بر شهری تسهیالت و

  . است شدهارائه  5جدول شماره 

 هایکاربراز  یکشعاع عملکرد هر  :  5جدول شماره 

 سرانه عملکرد)مترمربع(شعاع  تسهیالت
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 --- 4001-800 دبستان

 --- 8002-1200 راهنمایی

 --- 12003-2000 دبیرستان

 --- 10004-1500 بیمارستان

 --- 20005-3000 پارك

 --- 10006-1600 کتابخانه

 --- 20007 مجموعه ورزشی

 ---       20008 کالنتری

 ---       3009-400 مسجد

 ---       200010-3000 ینشانآتش

 11نفر یك اداره 2000برای هر  ---  پست

 12مترمربع برای هر نفر 0,1 ---  سی ان جی

 13مترمربع برای هر نفر 0,1 --- بنزین

 

 ینبا استفاده از منطق بول آبادنجفو خدمات در شهر  یالتتسه ییفضا یعتوز یلتحل

س اس تهیه شد سپ یایجتحلیل فضایی در  یزارهابااز خدمات شهری با استفاده از  هرکدام یهاشعاعدر تحلیل منطق بولین ابتدا 

ی دسترس یهاشعاعدر دسترسی به خدمات شهری بر اساس  آبادنجفبا استفاده از منطقه بولین وضعیت مطلوب و نامطلوب شهر 

 یهارا ینبا استفاده از منطق بول آبادنجفشهر در  شهری و خدمات ییفضا یعتوز یلتحل یجو نتا 6 در جدول شماره استخراج گردید 

 شده است.

درصد فضای شهر  50میانگین بیش از  طوربهکل شهر را پوشش بدهند.  اندنتوانستهکه اکثر خدمات شهری  دهدیمنتایج نشان 

 بیکه دبستان، کتابخانه و مسجد به ترت دهدیمخدمات نشان  یکل یتوضع . بررسیباشدیمبرای هر کاربری در وضعیت نامطلوب 

 آبادنجفخدمات در شهر  نیدر بنامطلوب را  یدسترس یزانم یشترینو ب یتمطلوب یزانم ینکمتر درصد 8,99و  11,93،  11,28با 

سطح  درصد 72,51با  یدارد. و مراکز ورزش ینامناسب یتدرصد وضع 17,48 یتسطح مطلوب یزانبا م یازن یمارستانب همچنین .دارند

 خدمات دارد نیدر برا  یتوضع ینبهتر یتمطلوب

 ینبا استفاده از منطق بول آبادنجفو خدمات در شهر  یالتتسه ییفضا یعتوز یلتحل : 6جدول شماره 

 نامطلوب مطلوب وضعیت  

                                                             
  1- اسماعیل شیعه 1386، 174  

  2- همان 

  3- همان 

  4- محمدرضا پورمحمدی 1389،61  

  5- همان ،42  

  6- اسماعیل شیعه 1386، 177 

  7- رهنما و ذبیحی 1390،13 

  8- همان 

  9- راهنمای طراحی معماری شهرهای جدید،1391،32  

  10- اسماعیل شیعه 1386، 177 

  11- همان

  12- همان، 178

  13- همان
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 ورزشی

 2943.46 7765.24 سطح )هکتار( 

 27.49 72.51 درصد

 ینشانآتش

 5397.39 5310.58 سطح )هکتار( 

 50.41 49.59 درصد

 بیمارستان و درمانگاه

 8836.46 1871.60 سطح )هکتار( 

 82.52 17.48 درصد

 دبیرستان

 6062.57 4645.62 سطح )هکتار( 

 56.62 43.38 درصد

 دبستان

 9500.27 1207.78 سطح )هکتار( 

 88.72 11.28 درصد

 کالنتری

 5709.17 4998.89 سطح )هکتار( 

 53.32 46.68 درصد

 کتابخانه

 9430.49 1277.41 سطح )هکتار( 

 88.07 11.93 درصد

 مسجد

 9745.60 962.32 سطح )هکتار( 

 91.01 8.99 درصد

 پارك

 6549.82 4158.17 سطح )هکتار( 

 61.17 38.83 درصد

 راهنمایی

 6982.31 3725.03 سطح )هکتار( 

 65.21 34.79 درصد

 است : نیبا استفاده از منطق بول آبادنجفو خدمات در شهر  التیتسه ییفضا عیتوز یجنتا یلتحل

درصد از سطح شهر  72,51است که  صورتنیبد یکاربر ینا به یدسترس یدارد دسترسناو شعاع است ینبول یل: بر اساس تحلیورزش

 .باشدیمنامطلوب  وضعیت درصد در 27,49مطلوب و  یتدر وضع

درصد از سطح شهر در  49,59صورت است که  ینبد یکاربر ینا به یو شعاع استاندارد دسترس ینبول یل: بر اساس تحلینشانآتش

 .باشدیمنامطلوب  یدسترس یتوضع در درصد 50,41مطلوب و  یدسترس یتوضع

درصد از سطح  17,48است که  صورتنیبد یکاربر ینبه ا یو شعاع استاندارد دسترس ینبول یلو درمانگاه : بر اساس تحل بیمارستان

 .باشدیمنامطلوب  یدسترس یتدرصد در وضع 82,52 و مطلوب یدسترس یتشهر در وضع

 یتدرصد از سطح شهر در وضع 43,38است که  صورتنیبد یکاربر ینا بهو شعاع استاندارد  ینبول یل: بر اساس تحل دبیرستان

 .باشدیمنامطلوب  یدسترس یتوضع در درصد 56,62مطلوب و  یدسترس

درصد از سطح شهر در  11,28صورت است که  ینبد یکاربر ینا به یو شعاع استاندارد دسترس ینبول یل: بر اساس تحل دبستان

 .باشدیمنامطلوب  یدسترس یتوضع در درصد 88,72مطلوب و  یدسترس یتوضع

درصد از سطح شهر در  46,89صورت است که  ینبد یکاربر ینا به یو شعاع استاندارد دسترس ینبول یل: بر اساس تحلکالنتری

 .باشدینامطلوب م یدسترس یتوضع در درصد 53,32مطلوب و  یدسترس یتوضع

درصد از سطح شهر در  11,39صورت است که  ینبد یکاربر ینا به یو شعاع استاندارد دسترس ینبول یل: بر اساس تحلکتابخانه

 باشد. ینامطلوب م یدسترس یتوضع در درصد 88,07مطلوب و  یدسترس یتوضع

 یتدرصد از سطح شهر در وضع 8,99صورت است که  ینبد یکاربر این به یو شعاع استاندارد دسترس ینبول یلمسجد: بر اساس تحل

 .باشدینامطلوب م یدسترس یتوضع در درصد 91,01مطلوب و  یدسترس

 یتدرصد از سطح شهر در وضع 38,83صورت است که ینبد یکاربر این به یو شعاع استاندارد دسترس ینبول یل: بر اساس تحلپارك

 .باشدینامطلوب م یدسترس یتوضع در درصد 61,17مطلوب و  یدسترس

درصد از سطح شهر در  34,79صورت است که ینبد یکاربر ینا به یو شعاع استاندارد دسترس ینبول یل: بر اساس تحلراهنمایی

 .باشدینامطلوب م یدسترس یتوضع در درصد 65,17مطلوب و  یدسترس یتوضع
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 خدمات شهریبه  یدسترس تحلیل
دسترسی انجام شد. سپس بر اساس  یهافاصله یبندطبقهو  یبنددستهتهیه شد و  هاشاخصدسترسی برای هرکدام از  یهانقشه

متناسب با  یدسترس یهانقشه یتمام تیدرنهاگردید.  1مجدد یبندطبقهبر اساس نوع فاصله  یگذارارزش منظوربه هاشاخصنوع 

 استخراج گردید. خدمات شهری  یهیکلرا به  آبادنجفمختلف شهر  نواحی یدسترس یزانم ینقشهو  ترکیب گردید یارهایمعوزن 

 آمدهدستبه یازامت بیشترین اساس ینبر ا است.  شدهارائه آبادنجفنقشه نهایی دسترسی به خدمات شهری در شهر  4در شکل شماره 

شهر  ربه خدمات د یدسترس یبرا به دست یازشده است. دامنه اختالف امت 112,86 یزن آمدهدستبه یازامت ینو کمتر 1،122,1

 آبادنجفشهر  یدر فضا شهرینامتوازن و نامتعادل خدمات  یعزواز ت نشان . کهباشدیم یازامت 1000از  یشو ب یادز یاربس آبادنجف

 یعیروش که به روش شکست طب یناست در ا شدهاستفاده Breaks Natural(Jenks) از روش ازهایامت ینا یبنددستهاست. در 

در هر  هاداده یندر به حداقل رساندن اختالف ب سعی ی،محاسبات یتمالگور یكبا  افزارنرم تعداد طبقات، یینپس از تع است معروف

 ین.) بر ایدبه وجود آ یادیز نسبتاً ،فواصلهاستون ینممکن است ب ینبنابرا .کندیمطبقات  ینطبقه و به حداکثر رساندن اختالف ب

در طبقه سوم و از  746تا  504در طبقه سوم، از  504 تا 322در طبقه دوم، از  322تا  192در طبقه اول،  192تا  112اساس از 

شهر  یمرکز است که در بخش ینا شودیممشاهده  یبندطبقه یناآنچه در  شده است قرارگرفتهدر طبقه سوم  1122تا  746 یازامت

از خدمات  هابخش یندر ا دهدیم نشان یناست و ا آمدهدستبه یباالتر یازغرب شهر امت یهامحله یو در بخش مرکز آبادنجف

 .باشندیمبرخوردار  یترتیبااهمو  یشترب

 
 یبه خدمات شهر یدسترس لیتحل:   4 شکل شماره

 آبادنجف عدالت فضایی در شهر تحلیل
( HDI)   یانسان توسعه یبیاز روش شاخص ترک آبادنجف شهریبه خدمات  یدسترسیی عدالت فضایی نها یتسنجش وضع منظوربه

مدل  ینروش استفاده از ا ینشد. همچن خواهد استفاده خدمات شهریبه  یمختلف شهر در دسترس یهابخش یبندرتبه منظوربه

 یلتحل یندمدل با فرا ینپژوهش ا یند. در فرا.است اسیایجفضایی در  یلتحل یابزارهابا  یبیو ترک ییفضا صورتبهدر پژوهش 

                                                             
1 Reclassify 
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 یدسترس یبندسطحاس، استفاده در یایج با یبو ترک ییفضا صورتبهمدل  یناستفاده از ا یناست. بنابرا شدهبیترک یمراتبسلسه

 کاربردی است. AHP با ان بیترکدر شهر و 

شکل شماره  و  7 شماره  در جدول توسعه انسانی با استفاده از مدل شاخص AHP با مدل یدسترس یارهایمع یقحاصله از تلف یجنتا

 0,5 ینمحروم، اگر ب یبرخوردارو  یباشد منطقه در سطح دسترس 0,5شاخص کمتر از  کهیدرصورت ین اساساست. بر ا شدهارائه  5

باال خواهد  برخورداری و یباشد در سطح دسترس 1تا  0,8 ینب کهیدرصورتمتوسط و  یبرخوردارو  یباشد در سطح دسترس 0,8  تا

 است.  شدهفیتعرباال  یبرخوردارمتوسط و  یبرخورداردر سه سطح محروم،  آبادنجفعدالت فضایی در شهر  .بود

 درصد از سطح شهر در سطح 10,90محروم ،  یدر سطح دسترس آبادنجفدرصد از شهر  87,02 که دهدیمنتیجه تحلیل نشان  

 است.  قرارگرفتهباال  یبرخورداردرصد از سطح شهر در سطح  2,08متوسط و  یبرخوردارو  دسترسی

 که بیشترین تمرکز مدیریت شهری در دهدیمنشان  آبادنجفباال در فضای شهر  یبرخوردارتحلیل توزیع فضایی مراکز با سطح 

. هرچند یزدان شهر که یکی از اندشدهعیتوزبه مرکز شهر بوده است. و بیشتر خدمات شهری در بخش مرکز شهر  یرسانخدمات

 ورداربرخ مهین یرسانخدماتدارای سطح  یتا حدوداست. نیز  قرارگرفته آبادنجفاز مرکز شهر  بافاصلهاست. و  آبادنجفمناطق شهر 

 این مرکز به جهت فاصله تا مرکز شهر به یك بخش ویژه خدمات شهری تبدیل خواهد شد.  ندهیآ یهادههو متوسط است. در 

 آبادنجفدر شهر عدالت فضایی خدمات شهری و  یبرخوردارسطح  یتوضع 7شماره  جدول 

 فراوانی تجمعی درصدی درصد سطح به هکتار  یبرخوردارسطح  امتیاز

 87.02 87.02 9318.00 محروم یبرخوردارسطح  0-0.5

 97.92 10.90 1167.20 متوسط یبرخوردارسطح  0.5-0.8

 100.00 2.08 222.74 باال یبرخوردارسطح  0.8-1

   100.00 10707.93 جمع

 

 
 آبادنجفدر شهر  یخدمات شهر ییو عدالت فضا یبرخوردارسطح  تیوضع نقشه :  5شکل شماره 
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 یریگجهینت
خدمات  ۀعادالن عیتوزاست. ی مردم شهر ، وجود خدمات شهر یسطح رفاه اجتماع شیجهت افزا یعناصر شهر نیتریاساساز  یکی

 یو لزوم برقرار شهرها در ییضاف یبحث نابرابر است. یاجتماع عدالت یهاافتیرهاز  یکیمتوازن و  یاجامعهبه  دنیبرای رس شهری 

 یکی شهری و زانیبرای برنامه ر یتیبااهمهدف برتر و ی عموم یشهروندان از خدمات شهر  یهمه یبرخوردار در یاعدالت اجتمع

 دارییاپاکه ن شدهلیتشک گوناگون است و از اجزا و عناصر یمنسجم ستمیس دارای شهر ییساختار فضا شهری است. تیریاز اصول مد

 هیاول ازهاییامر مستلزم آن است که در گام نخست، ن نیا است. رگذاریبر کل مجموعه و ساختار شهری تأث عناصر نیهرکدام از ا

از  یمشکالت خاص ناش بای و مکان یزمان طیکه با توجه به شرا یهامکانو  فضاها شهروندان در حد معمول برآورده شود سپس

 یازهاین کنندهنیتأمشهر خدمات شهری که  سستمدر  کهیدرصورت .رندیهستند، موردتوجه قرار گ ریدرگی کیزیو ف یاجتماع طیمح

یطی عدالت فضایی و عدالت محمتوازن و نابرابر توزیع گردند بر کل سیستم شهر اثر خواهد گذاشت.  صورتبهاولیه شهروندان هستند 

در فضای شهری در پی ایجاد سیستم شهری پویا و برتر است. به صورتی که هر جز آن در جای خود قرار گیرد. هدف این پژوهش 

عدالت فضایی شامل  یهاشاخص منظوربود. بدین  آبادنجفشهر  در  یاز منظر عدالت اجتماع یخدمات شهر عیتوز ییفضا لیتحل

تحلیل فضایی )دسترسی و  یهامدل و ترکیب منطق بولین یهامدلاز  لیوتحلهیتجزخدمات شهری مورد ارزیابی قرار گرفت. در 

 : که  دهدیمنشان  شدهانجام یهالیتحلاستفاده گردید. نتایج حاصل از  (HDIو شاخص توسعه انسانی ) AHPمدل فاصله(، 

درصد فضای شهر برای  50میانگین بیش از  طوربهکل شهر را تحت پوشش دهند.  اندنتوانستهمنطق بولین : اکثر خدمات شهری 

با  بیکه دبستان، کتابخانه و مسجد به ترت دهدیمخدمات نشان  یکل یتوضع . بررسیباشدیمهر کاربری در وضعیت نامطلوب 

 بادآنجفخدمات در شهر  نیدر بنامطلوب را  یدسترس یزانم یشترینو ب یتمطلوب یزانم ینکمتر درصد 8,99و  11,93،  11,28

سطح  صددر 72,51با  یدارد. و مراکز ورزش ینامناسب یتدرصد وضع 17,48 یتسطح مطلوب یزانبا م یزن یمارستانب همچنین .دارند

 .داردشهری خدمات  نیدر برا  یتوضع ینبهتر یتمطلوب

 10,90محروم ،  یدر سطح دسترس آبادنجفدرصد از شهر  87,02 که دهدیم: نیز نشان  HDI و  AHP مدل تلفیقی تحلیل فضایی 

 است. قرارگرفتهباال  یبرخورداردرصد از سطح شهر در سطح  2,08متوسط و  یبرخوردارو  دسترسی درصد از سطح شهر در سطح

در  یهرش تیریتمرکز مد نیشتریکه ب دهدیمنشان  آبادنجفشهر  یباال در فضا یبرخوردارمراکز با سطح  ییفضا عیتوز لیتحل

 .اندشدهعیتوزدر بخش مرکز شهر  یخدمات شهر شتریبه مرکز شهر بوده است. و ب یرسانخدمات

 . به صورتی که بیشتریناندشدهعیتوزدر سطح شهر  نابرابرنامتوازن و  صورتبه آبادنجفخدمات شهری موجود در شهر  یطورکلبه

متعادل در فضای شهر توزیع  صورتبهاز منظر فضایی این خدمات باید  کهیدرصورتتمرکز خدمات شهری در مرکز شهر است 

 . اندشدهیم
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