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  چکيده

تحليل نابرابرهاي اجتماعي و سطوح توسعه در مناطق ، ن مقالهاي هدف

تحليلي است كه از  -روش پژوهش توصيفي. شهري اروميه است

براي  اي رايانههاي  ازجمله از مدل تاپسيس و نرم افزار ميكهاي  مدل

ن اي هاي بنابر يافته. مناطق و سطوح توسعه استفاده شده است بندي رتبه

نابرابري در فضاي  اجتماعي و ضريبهاي  برخورداريپژوهش نظام 

شهري اروميه بسيار شديد بوده به طوري كه منطقه چهار)منطقه 

مركزي شهر( و منطقه يك)منطقه سكونت قشر نخبه شهري( مناطق 

در واقع . مناطق دو و سه مناطق محروم شناخته شدند، برخوردار

ي كشورهاي در حال شهرهامادر شهر اروميه همانند اكثرمادرتوسعه 

. توسعه از نظام دو قطبي باالشهري وپايين شهري پيروي كرده است

براي رسيدن به فضاي تعادل در ، دهد مينتايج به دست آمده نشان 

راهبرد پيشرفت توأم با توزيع درآمد و مازاد ، سطوح شهر اروميه

يل ويژه تخصيص آن به مناطق كم برخوردار براي حل مساهاجتماعي ب

تواند رشد و عدالت را به همراه  ميرشد و عدالت اجتماعي بهتر 
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Abstract  

The aim of this paper is analyzing Social Inequality 

in urban zones of Uremia. The research method is 

descriptive-analytic which has used quantitative 

models: such as Topsis model and computational 

software for ranking Inequality zones. According 

this findings, social riches and inequality 

coefficient have been totally different, as the forth 

(central) and first zones are identified as rich zones, 

whereas the second and the third zones are poor. 

Indeed the development of Uremia metropolis like 

many other metropolises in developing countries 

has a bipolar system of uptown and downtown. The 

conclusions obtained, represent that  t o  reach 

regional balance in Uremia, we need income  

redistribution and surplus allocation for poor zones. 

This strategy can solve inequality growth problems 

and can cause social justice.  
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 مقدمه  
 شگرف تحوالت موجب 19 قرن در صنعتي انقالب وقوع

هاي  آوري فن ورود. شد بشر حيات در اجتماعي و اقتصادي

، اجتماع، اقتصاد، معيشت نوع، انسان زندگي صحنه به جديد

 انسان گاهي سكونتهاي  نظام وها  ملت روابط، زندگي شيوه

. داد قرار تأثير تحت شدت هب را روستايي و شهري از اعم

 شهرهاي نو استعمار تسلط و استعمار عصر پايان با

 بيشتر كه ديدند مسائلي دام در را خود جنوب كشورهاي

 قابل غير كشورها ناي  اقتصادي -اجتماعي اوضاع با آنها

 شهرگرايي و شهرنشيني تاريخ در آنچه با و نمود مي حل

 داشت بسياريهاي  تفاوت، بود پيوسته وقوع به اروپا

(Shakoei, 2002: 1) .جمعيت مهاجرت گسترده موج 

، شهري جمعيت فزاينده رشد و شهري مناطق به روستايي

 در فراشهرنشيني حتي و گسيخته لجام شهرنشيني

هاي  ساخت بيماري عمق دهنده نشان، جنوب هايكشور

 وجود. (1384، وديگران پاتر)هاست آن اقتصادي -اجتماعي

رابري اب عادل عدم و ن  نواحي ساكنان در فضايي ت

 هيچ در جديد اي پديده وجه هيچ به، شهر يك مختلف

 حال در كشورهاي در اما، نيست جهان شهرهاي از يك

 -اجتماعيهاي  تفاوت بودن فاحش دليل به توسعه

 شده تشديد شهرها فضاييهاي  نابرابري، اقتصادي

 فضايي سازمان. (Abdi Daneshvar, 1998: 37)است

 پايداري ناي ، است شهري پايداري از نوعي، شهرها در متعادل

 بين منطقي سازگاري و هماهنگي كه شد خواهد محقق زماني

 در اتخدم و امكانات عادالنه توزيع و شهر نواحي و مناطق

 مهمترين از .(Mousavi, 2008: 28)ديآ وجود هبها  شهر

 توزيع و فضاها از استفاده، شهري ريزي برنامه در عوامل

 اين در. است فضايي عدالت تر كامل عبارتي به و مناسب

 و مؤثر عوامل جمله از شهري خدمات وها  كاربري راستا

 منفعت افزايش، جمعيتي نيازهاي به پاسخگويي با كه مفيدند

 با توانند مي افراد شايستگي و استحقاق به توجه و عمومي

 و اجتماعي عدالت، فضايي عدالت ابعاد، تر عادالنه برقراري

 به بايد شهر در عدالت لذا. نمايند برقرار را اقتصادي عدالت

 

 . (Varasi, 2005: 5)باشد پاسخگو زيرهاي  گزاره

 تخدما و امكانات ومتناسب مناسب تخصيص. الف

 شهر در بالفعل و بالقوه توان از استفاده. ب

 شهر در غني و فقير بين شكاف بردن بين از. ج

 فقرهاي  زاغه آمدن بوجود از جلوگيري. د

 مسئله  بيان
سياسي استان آذربايجان غربي با  - اداري اروميه مركز

بعنوان شهر بزرگ و  (1385) نفر 577307جمعيتي بالغ بر 

دهمين شهر  منطقه شمال غرب كشور و هاي يكي از مادر شهر

( با رشد 1385-1335كه طي دوره آماري ) راناي  پرجمعيت

نفر  577307نفر به  67605جمعيت آن از ، درصد ساالنه 2/5

وسعت . (136: 1388، موسويزاده وصدر رسيده است)طالب

درصد(  800باالي هكتار )رشد 8577هكتار به 1100آن از 

 .   (14: 1385، جامع اروميهافزايش يافته است)طرح 

يابي فزاينده شهرهاي  رشد شتابان جمعيت شهري و وسعت

بزرگ به طور اخص اروميه ناشي از مهاجرت شديد 

باشد كه موجب  مي شهري -شهري و شهري -روستايي

. شده است، گيري فضاي لجام گسيخته و بدون برنامه شكل

ل روبرو مديريت شهري را نه تنها در ارائه خدمات با مشك

بلكه در عصر جهاني شدن مديريت كارآمد و اثر ، كرده

بخش را به يك مديريت منفعل واقتضايي مبدل ساخته 

در برخورداري از اروميه نابرابري مناطق شهري . است

توسعه پايدار و عدم تعادل فضايي موجبات هاي  شاخص

. توسعه پايدار شهري شده استهاي  دوري شهر از شاخص

ناهمگون و نابرابر نه تنها دركل گستره شهر اين فضاهاي 

 مشهود است بلكه در بين مناطق شهر بيشتر خود نمايي

به ، توسعه پايدار شهريهاي  با نگاه عميق به مؤلفه. كند مي

، رشد متوازنعدالت محيطي و ، ويژه عدالت اجتماعي

، سطوح مختلف جهاني توان دريافت جوهر مايه آن در مي

ن مقاله اي . مناطق درون شهري نهفته استو اي  منطقه، ملي

بحث ساختار تعادل فضاي شهري و توزيع عادالنه امكانات 
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و خدمات اجتماعي بين همه سطوح مناطق شهري اروميه  

 :ن سوال است كهاي  در جهت يافتن پاسخ كند و مي را دنبال

آيا ميان مناطق شهري اروميه به لحاظ برخورداري از 

توسعه پايدار شهري و توزيع  اجتماعي وهاي  شاخص

 ؟معني داري وجود داردهاي  امكانات وخدمات تفاوت

اجتماعي مناطق شهري هاي  هدف مقاله شناخت نابرابري

به منظور تقويت توسعه  اروميه و ارائه ي راهكارهاي الزم

 اجتماعي و توزيع عادالنه امكانات و -متوازن اقتصادي 

. مديريت شهري استمتولي هاي  خدمات شهري به دستگاه

امري كه ضمن فراهم آوردن توسعه متعادل ومنطبق بر اصل 

در افزايش كيفيت مادي ومعنوي زندگي ، عدالت اجتماعي

 . دموثر واقع شو شهروندان در راستاي توسعه پايدار شهري
 

 مفاهيم نظري 
مفهوم عدالت اجتماعي يا برابري اجتماعي از منظرهاي 

، مفاهيمي چون عدالت اجتماعيمختلف قابل بررسي است و 

عدالت جغرافيايي و عدالت محيطي نيز متأثر ، عدالت فضايي

اما آنچه حايز اهميت ، از چند بعدي بودن اين مفهوم است

اين است كه اساس هر گونه تغيير در سازمان فضايي ، است

اجتماعي و توزيع در آمد در جامعه اثر  -در روابط اقتصادي 

عدالت ، بري برايان. (91:  1383، صوصيگذارد)مر مي مستقيم

داند كه درباره نوع ترتيبات  مياي  اجتماعي را نظريه

وي معتقداست در حالي . اجتماعي بوده و قابل دفاع باشد

اغلب ، كه عدالت اجتماعي يك مفهوم بسيار پيچيده است

توجه بر روي توزيع درآمد و ساير منابع مرتفع كننده نياز 

 رايط مادي جمعيت بستگي داردمردم است كه به ش

ميلتون و كيف بر برتري عدالت . (75: 1385، )شكوئي

گويند؛ زوال توسعه نه با  ميبرمحيط زيست تأكيد كرده و

عدالتي اجتماعي  بلكه با بي، محيطي ناپايداري اقتصاد زيست

براي سطح بيشتري از برابري  اي اگر جامعه. شود ميآغاز 

 اهداف بلند مدت جهان پايدارتر، اجتماعي واقتصادي بكوشد

 از نظر .(Duf, A. K, 2005: 296احتماال محقق خواهد شد)

باشد كه اي  عدالت اجتماعي در شهر بايد به گونه هاروي

 نيازهاي جمعيت شهري را پاسخگو باشد و تخصيص

هدايت كند كه افراد با كمترين اي  منابع را به گونهاي  منطقه

تحقاق حقوق خود مواجه شكاف و اعتراض نسبت به اس

 از نظر وي مفهوم عدالت اجتماعي در نهايت يعني. باشند

. (98: 1379، )هاروي« توزيع عادالنه از طريق عادالنه»

ن است كه بايستي با تمام اي  عدالت فضايي ميمفهوم عمو

به طور مساوي ، كنند ميساكنان در هر جايي كه زندگي 

 مفهوم در .(Kunzmam, 1998: 101رفتار شود)

به معني ، عدالت فضايي، تسهيالت عمومي ؛ريزي برنامه

در بين ساكنين  ميجدايي يا مجاورت به تسهيالت عمو

 ريزي برنامههدف اصلي . (Tsou et al, 2005: 425است)

 .(Melvin, 2004; 53)است "يعدالت فضاي"

توان از  مياجتماعي را نهاي  از نظر جغرافيايي ساخت 

در مباحث جغرافيايي بر توليد . كرد فضايي جاهاي  ساخت

. (Khoshrue,2004: 14)شود ميكيد فضا و نحوه توزيع آن تأ

در جغرافيا ديدگاه قدرت و نابرابرهاي اجتماعي در قالب 

مكتب . مكتب ساختارگرايي و راديكال مطرح شده است

-اجتماعيهاي  بيشتر بر شناخت عميق نابرابري، ساختاري

تخصص ، كند كه در نتيجه آن مي يدتأكها  اقتصادي در شهر

 فضايي منابع محدود در شهرها به وجود آمده است

(Shakoei, 2004: 7) .رويكرد عمده  اس پنجن اساي  بر

توسعه و شهرنشيني قابل تشخيص هاي  يهدر بررسي نظر

 . است

ن رويكرد از تفكرات اي : سنتي -رويکرد كالسيکي -1

شود و در  مياشي حاكم برتوسعه اقتصادي نوكالسيكي ن

سال بر تفكر توسعه كامالً چيره  40دوره زماني نزديك به 

اين رويكرد اساساً ساختار دوگانه را ويژگي . بوده است

اين دوگانگي بين يك . داند مي كشورهاي در حال توسعه

بخش سنتي بومي و توسعه نيافته از يك سو و بخش 

قرار توسعه يافته و غربي شده از سوي ديگر بر، مدرن

اين رويكرد توسعه را فقط در قالب توسعه اقتصادي . است

 مورد توجه قرار "رشد توليد ناخالص ملي" و به معناي

دهد و طرفدار رشد اقتصادي بدون توجه به مسائل  مي



 

 

 بررسي و تحليل فضايي نابرابري هاي اجتماعي در مناطق شهري اروميه 60

طبقاتي هاي  كاهش فقر و يا كاهش فاصله، اجتماعي

 . (Robert & Sally, 2003: 53)است

در پايان دهه : گرايي واقع –تاريخي هاي  رويکرد -2

از جانب تعدادي از انديشمندان  1970و اوائل  1960

مبتني ، ديدگاهي در باب توسعه شكل گرفت و تدوين شد

در اي  توسعه به نحو فزاينده، بر اينكه بدون مداخله دولت

بر ها  ن ديدگاهاي در. شود ميجوامع در حال گذر قطبي 

ي توسعه توجه بعد تاريخ خالف شناخت رايج آن دوره به

ترين  پيرامون جان فريدمن از شناخته شده -مدل مركز. شد

. (Friedmann, 1966: 35ن زمينه است)اي  درها  كار

هاي  تاريخي به دليل گسترش و افزايش نابرابريهاي  رويكرد

توسعه شهري را ، تاريخيهاي  اجتماعي در نگرش به بنيان

ورد بحث م، هدايت شدههاي  در چار چوب برنامه ريزي

 . (4: 1373، دهد)اجاللي مي قرار

اين : رويکردهاي وابستگي -اقتصاد سياسي راديکال  -3

، ماركسيستي قديم و جديدهاي  رويكرد طيفي از ديدگاه

گذر انقالبي به جامعه سوسياليستي تا راه رشد غير سرمايه 

امروزين جامعه شناسي هاي  نظريه وابستگي و قرائت، داري

ن اي رويكرد. گيرد مي بر ( را درفرانكفورتانتقادي)مكتب 

جهان سرمايه داري و توسعه هاي  بازتابي از انديشهها  نظريه

شهري در كشورهاي اروپايي و اكثر كشورهاي توسعه 

يافته است كه در كشورهاي در حال توسعه به محور 

توسعه تبديل شده و بازتاب آن همان توسعه كالن شهري 

مكتب و . (Zahedi, 2004)استو پيدايش شهرهاي برتر 

وابستگي در تقابل با پارادايم نوسازي عنوان شد هاي  نظريه

به صدايي ، محور توسعه -اروپاهاي  و بجاي بازتاب انديشه

 . (Cumper, 1974از جهان سوم بدل شده است)

از : پارادايم پايين به باال -رويکردهاي فرا نوگرايي -4

، باال به پايينهاي  به سياستانتقادات نسبت ، 1970نيمه دهه 

اين . مطرح شد، بخصوص در مورد خط مشي قطب رشد

، كه فقط يك مسير خطي براي توسعه وجود دارد، نظريه

. توسعه با رشد اقتصاد يكي است به چالش كشيده شدند

كردند كه رويكردهاي باال  مي مفسران ليبرال و راديكال تأكيد

ذاران سرمايه داري هم چون خدمت گ، به پايين به توسعه

در . (Robert & Sally, 2003: 81)كند مي فرامليتي عمل

اجتماعي وسيع و هاي  هدف، استراتژي توسعه از پايين

هاي  شود و رفع نياز ميداخلي در نظر گرفته هاي  انگيزه 

هاي  برخورد مستقيم با فرصت، اساسي اكثريت مردم شهري

سكوني گروههاي اشتغال به همراه بهبود بخشي به مناطق م

تجديد ، افزايش خود كفايي واعتماد به نفس، كم در آمد

تقويت ، نظر در قوانين شهري به نفع اكثريت مردم

تامين منابع مالي در عرصه خدمات به ، محليهاي  سازمان

و سالم سازي  شهريهاي  ريزي برنامهاجراي ، اقشار ضعيف

از محيط زيست در مناطق پر تراكم و بهره مندي مردم 

در  اقتصادي و فرهنگي-مزاياي توسعه وامكانات اجتماعي

 . (Shakoui, 2004: 505-506)گيرند مياولويت قرار 

: توسعه پايدار شهري -هاي توسعه پايداررويکرد -5

وضعيتي است كه در ، پايداري به عنوان وجه وصفي توسعه

آن مطلوب بودن و امكانات موجود در طول زمان كاهش 

يعني از پايين و ، Sustenere (Susو از واژه كند  ميپيدا ن

Tenere ، يعني نگهداشتن( به معني زنده نگهداشتن يا

نگهداشتن گرفته شده است كه بر حمايت يا دوام بلند 

مفهوم توسعه پايدار از اوايل دهه . كند ميمدت داللت 

 يعني دههاي سال بعد از رشد لگام گسيخته بنام 1980

توسعه هاي  ت محيطي و در حوزهدر متون زيس "توسعه "

توسعه هاي  ( نظريهRedclift, 1992: 395)مطرح شد

پايدار شهري در راستاي پارادايم توسعه پايدار و در پي 

ان محيط زيست در باره مسايل طرفدارهاي  نگراني

محيطي بخصوص محيط زيست شهري است كه به  زيست

 "محيطي توسعه پايدار براي حمايت از منابع" دنبال نظريه

اما توسعه پايدار شهري براي نظريه پردازان و . ارائه شد

براي . كشورهاي مختلف معناي و مفهوم مناقشه آميزي دارد

داري در غرب هدف  پيشرفته سرمايههاي  كشورها و دولت
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از طرح اين رويكرد ناشي از نگراني آنها نسبت به محيط  

ي برا در حاليكه. زيست طبيعي و حفاظت از آن است

توسعه انساني در اولويت قرار  (كشورها جنوب)جهان سوم

كه در ارتباط با افزايش استانداردهاي مادي اي  توسعه. دارد

براي آنها اهداف . زندگي تنگدستان در سطح همگاني است

اجتماعي و اقتصادي با تمركز بر بهبود دسترسي به نيازهاي 

ن به نيازهاي كه فقرا را در رسيد. اساسي اهميت دارد

معيشت ثابت و امن ياري كند زيرا اين فقرا هستند كه 

اغلب هيچ انتخابي جز گزينش منافع كوتاه مدت اقتصادي 

بنابر نظر . (Barbier, 1989به هزينه محيط زيست ندارند )

هاي  مؤلفه، (1987كميسيون جهاني براي محيط و توسعه )

. عدالت و رشد، اصلي پايداري عبارتنداز محيط زيست

سر پناه ، توان گفت كه دسترسي به زمين مطمئن ميابراين بن

اشتغال ، پوشاك، اساسي از جمله تغذيههاي  نياز، مناسب

و خدمات اساسي؛ حقوق انساني بنيادي را ، سودآور

در توسعه اي  دهند كه بايد زير بناي هر ايده مي تشكيل

فشار فزاينده بر شهرها در شكل جمعيت . پايدار قرار گيرد

نظارت نابرابر بر منابع و دسترسي ناعادالنه به ، ه رشدرو ب

فقر و افت كيفيت محيط زندگي بسياري از ، آن ها

بنابراين . شهروندان از عوامل اصلي ناپايداري شهري است

توسعه پايدار شهري بويژه در شهرهاي هاي  در راهبرد

كه از فقر و نابرابري مزمن ساختاري ، جهان در حال توسعه

سر  اي عدالت اجتماعي بايد بيش از هر مؤلفه، برند ميرنج 

درمورد رابطه عدالت اجتماعي و . مشق توسعه قرار گيرد

راهبرد اول تقدم رشد نسبت . توسعه سه راهبرد وجود دارد

راهبرد دوم تقدم باز توزيع ، (GTR)1به باز توزيع درآمد

راهبرد سوم رشد همراه با ، (RTG)2درآمد نسبت به رشد 

-Sharifzadgan, 2005: 22). (GWR)3وزيع درآمد باز ت

توانند  ميدو راهبرد اول راهبردهاي افراطي بوده و ن (23

. باز تاب تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار باشند

هاي  د تجربهشوگرفتهكاربهراهبرد سوم اگر بدرستي در عمل 

                                                           
1. Growth then Redistribution  
2. Redistribution then Growth

 
 

3. Growth with Redistribution  

اني نشان داده است براي حل مسئله عدالت و توسعه جه

 . پايدار مفيد خواهد بود
 

 پيشينه تحقيق 
وارد  1960مفهوم و كاركرد عدالت اجتماعي از اواخر دهه 

ادبيات جغرافيايي شد و جغرافياي راديكال و ليبرال را بيش 

 به طوري كه ديويد هاروي، ر قرار داديتحت تاثها  از ساير مكتب

و ديويد اسميت در « شهر عدالت اجتماعي و» ابدر كت

ن مفهوم را به طور اي  «جغرافيا و عدالت اجتماعي»كتاب 

، مسائلي نظير رفاه اجتماعي. جدي در جغرافيا مطرح كردند

آلونك ، قوم گرايي، نژاد پرستي، فقر، شديدهاي  نابرابري

كه تا آن زمان در جغرافيا فراموش شده بود به  ... نشيني و

ديويد . گيرد مي رعت مورد توجه جغرافيدانان قرارس

هاروي؛ اولين جغرافيداني بود كه مفهوم عدالت اجتماعي 

توزيع در آمد در ، را در كمك به خير و صالح همگاني

تخصيص عادالنه منابع و رفع نيازهاي اساسي ، مكان ها

هاروي با طرح وابستگي ميان . مردم به كار گرفت

بنيان ، و ساختارهاي فضايي جغرافيايي نابرابرهاي اجتماعي

ديويد . (Shakoei, 2004)فياي انساني نوگرديدگذار جغرا

 در اثر ارزشمند خود با عنوان 1994اسميت در سال 

 در علم جغرافيااي  فصل تازه«جغرافيا و عدالت اجتماعي»

جغرافيا بايد در : در اين اثر چنين آمده است. گشايد مي

، جغرافيا. ت اجتماعي پيوند بخوردنظريه و عمل با عدال

فاقد آن قدرت و توانايي خواهد ، بدون عدالت اجتماعي

بود كه بتواند در مطلوبيت بخشي به زندگي انساني توفيق 

حتي دموكراسي واقعي زماني امكان پذير است كه با . يابد

 . (Shakoei, 2004: 142)اعي همراه باشدعدالت اجتم

ران به صورت مستقيم و اي بحث عدالت اجتماعي در    

مجالت ، ها كنگره، مستقيم طي مقاالتي كه در سمينارهاغير

هاي  پژوهشي جغرافيا كه در زمينه -ادواري و علمي

، اي بين ناحيه، درون شهري، اي منطقه، نابرابري جهاني

بندي  قابل تقسيم، شهري و نظايرآن ارائه شده -روستا

ر زمينه عدالت اجتماعي ران داي اخير درهاي  در سال. هستند
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و ها  رساله، اجتماعي درون مناطق شهريهاي  و نابرابري

پژوهشي چندي به رشته تحرير در آمده  -مقاالت علمي

و   ميرسمشاغل غير، است كه عمدتاً به بحث حاشيه نشيني

نجا اي در. اند چگونگي توزيع فضايي خدمات شهري پرداخته

عماد افروغ در رساله  -1. شود مياشاره ها  به تعداي از آن

مورد ، دكتري تحت عنوان فضا و نابرابري اجتماعي

و ها  ( با مقايسه ميانگين شاخص1377) محالت تهران

ن نتيجه رسيد اي در محالت سه گانه تهران بهها  معناداري آن

در آمدي و ، شغلي، جدايي گزيني فضاي آموزشي، كه

. هود استپايگاه اجتماعي در محالت جنوب شهر كامال مش

نفيسه مرصوصي در پايان نامه دكتري با عنوان تحليل  -2

( با استفاده 1382) فضايي عدالت اجتماعي در شهر تهران

بندي مناطق تهران پرداخته و  به رتبه ArcView نرم افزار

توسعه؛ وجود  فقر وهاي  ن نتيجه رسيد كه شاخصاي  به

روند افزايشي زندگي و ادامه هاي  نابرابري فضايي استاندارد

عبدالنبي  -3. كند ميآن را در دوره مورد مطالعه را تاييد 

هاي  نامه دكتري با عنوان تحليلي بر نابرابر شريفي پايان

ن نتيجه رسيد كه اي ( به1385) در شهر اهواز اي منطقه

الگوي بهره برداري مناطق نشان دهنده عدم تعادل شديد 

استاندارد ي ها وضع موجود و شاخصهاي  ميان سرانه

حسين بهروان در طرحي با عنوان آمايش  -4. است

گانه شهرداري  12فرهنگي وعدالت اجتماعي در مناطق 

اسنادي و تحليل ثانويه  -( با روش تركيبي1384) مشهد

ن نتيجه رسيده توزيع امكانات اي به، پيمايشيهاي  داده

فرهنگي در مناطق نسبت به حد متوسط شهر نابرابر بوده و 

همگوني زيادي از لحاظ سهم آنها در وضع موجود وجود نا

شهري از  مي( خدمات عمو1387) حسين يغفوري -5. دارد

مدل  با، منظر عدالت اجتماعي مورد؛ مناطق شهري زاهدان

نحوه توزيع خدمات شهري ، ويليامسون و ضريب آنتروپي

وجود نابرابري در مناطق آن شهر ، زاهدان را بررسي نموده

عليرضا باوان پوري در  -6. وح نشان داده استرا به وض

با عنوان تحليل نابرابري در سطوح توسعه يافتگي  اي مقاله

( با مدل موريس به سنجش 1388) مناطق شهري مشهد

گيري كرده  سطح برخورداري مناطق مشهد پرداخته و نتيجه

درصد مناطق مشهد از نظر برخورداري باالتر از حد  50كه 

حميدرضا وارثي  -7. كمتر از متوسط بوداندمتوسط و بقيه 

با عنوان بررسي توزيع خدمات  اي و ديگران در مقاله

( 1386) شهري در عدم تعادل فضايي جمعيت در اصفهان

با مدل ويليامسون توزيع خدمات شهري را بررسي كرده و 

در بين مناطق نابرابر  مينتيجه گرفته توزيع خدمات عمو

مد پور جابري در رساله مرتضي مح -8. بوده است

كارشناسي ارشد با عنوان تحليل نابرابري اجتماعي در 

 خدمات شهري اسفراينهاي  برخورداري از كاربري

( با استفاده از شاخص ناموزون موريس به تحليل و 1387)

ن نتيجه رسيده اي محالت آن شهر اقدام نموده و به بندي رتبه

زي نسبت به اجتماعي محالت مرك -كه وضعيت اقتصادي

 . شرايط بهتري دارد اي محالت حاشيه

 
 معرفي اجمالي از تقسيمات كالبدي اروميه

حدود ، كيلومتر مربع 185/5251شهرستان اروميه با وسعت 

درصد از سطح استان آذر بايجان غربي را به خود  8/15

داد جمعيت شهرستان اروميه طبق تع. اختصاص داده است

ن تعداد اي  فر بوده كه ازن 871202، (1385شماري )سر

نفر در نقاط  275087نفر در نقاط شهري و 596116

از حيث جمعيت به عنوان دهمين . روستايي سكونت دارند

تراكم نسبي . شود  ميشهر پر جمعيت كشور محسوب 

 ناي  نفر در هر كيلو متر مربع بوده بر 14000جمعيت 

بق منطقه بندي سازمان مسكن و شهر اروميه ط اساس

بندي  شهرداري به چهار منطقه شهري تقسيم سازي وشهر

مشخصات كلي . شده كه پژوهش حاضر برمبناي آن است

 . باشد ميمناطق به شرح ذيل 

منطقه يك شهري اروميه در جنوب و جنوب : 1ـ منطقه  

غرب و جنوب شرق اروميه كه به موازات سواحل شمالي 

مساحتي با ، و جنوبي رودخانه شهرچاي كشيده شده است

نفر جمعيت را در خود  173411، هكتار 7/3276 بالغ بر

ن منطقه از نظر اي عليرغم گستردگي زياد. جاي داده است
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بيشتر . بافت اجتماعي يك همگوني نسبتاً متعادلي دارد 

 . دهد ميساكنان آن را طبقه متوسط به باال تشكيل 

منطقه دو شهري اروميه واقع در شرق شمال : 2منطقه  ـ 

تقريباً ناهمگن كه اقشار اجتماعي  اي منطقه، ق شهرشر

 متوسط به پايين و اقشار محروم را در خود جاي داده است

. نفر جمعيت دارد 141905، هكتار 1326با مساحتي بالغ بر

وكيل آباد و ، حسين آباد، اسالم آبادهاي  ن منطقه محلهاي در

علي آباد با خصوصيات خاص اجتماعي)اسكان غير 

 . جاي گرفته اند كه در بخش شمال شرق منطقه رسمي(

منطقه سه شهري اروميه واقع در غرب و شمال : 3ـ منطقه 

غربي شهر كه از نظر توپوگرافي اجتماعي يك منطقه تقريباً 

ناهمگون است بطوريكه در بخش مياني آن اقشار متوسط 

شهرك فرهنگيان و شهرك شهريار و ، ثاراي از جمله شهرك

، منطقه كوه جهودان، ي آن اسالم آباددر شمال غرب

جنوب آن بافت روستاي طرزيلو  كشتارگاه واقع است و در

ن منطقه اي مساحت. باشند ميكه اقشار محروم هستند ساكن 

 . نفرجمعيت دارد 168550هكتار بوده و  5/3005بالغ بر

 و ميمنطقه چهار شهري اروميه محدوده قدي: 4ـ منطقه 

شهر و  ميبافت قدي. منطقه قرار دارندن اي مركزي اروميه در

تجاري وخدماتي شهر را ها  عمده ترين مراكز و راسته

 99389، هكتار 08/969با مساحتي بالغ بر . دهد ميتشكيل 

ن تحقيق منطقه ي ويژه شناخته اي نفر جمعيت داشته كه در

 (. 1385، شود)طرح جامع اروميه مي
 

 روشناسي تحقيق
تحقيق حاضر به روش ، مورد بررسيهاي  توجه به مؤلفه با 

جامعه . انجام شده است تحليلي -كمي توصيفي و

قسيمات كالبدي آماري مناطق شهري اروميه بر اساس ت

مورد هاي  شاخص. سازي استسازمان مسكن و شهر

 1385 شاخص و بر اساس دوره آماري سال 73استفاده 

بوده كه در هشت بخش جداگانه در سطح مناطق شهر 

 با كاربر مدل آنتروپي. جمع آوري شده است اروميه

(Wheeler & Muller, 1986: 385-386)  توزيع فضايي

( 213 -270: 1387، و مدل تاپسيس)اصغر پورها  شاخص

( چگونگي توزيع 129: 1377، و ضريب پراكندگي)كالنتري

بندي  رتبه، امكانات شهري در مناطق شهري اروميه محاسبه

  .سطح بندي گرديده است و

 
 تحقيقهاي  شاخص

 اي ساختار فضايي مناطق شهري به عنوان متغير وابسته 

است كه از هشت بخش تشكيل شده است كه همگي 

مورد مطالعه هاي  شاخص .هستند اي مقياس فاصله

 : تند از عبار

هاي  شاخص: (1X) ساختار جمعيتيهاي  شاخص -الف

 ،شاخص؛ تعداد جمعيت 11شامل، ن بخشاي مورد بررسي در

تراكم ناخالص ، متوسط تعداد خانوار، مساحت، تعداد خانوار

سهم جنسي ، سهم نسبي جمعيت، جمعيت در هكتار

ميزان ، ميزان جواني جمعيت، درصد مهاجران، جمعيت

 . ميانگن سني جمعيت است، كهنسالي جمعيت

ترين  مهم: (2Xساختار اجتماعي )هاي  شاخص -ب

شامل پانزده  ،ن قسمتاي  مورد مطالعه درهاي  شاخص

ضريب با سوادي ، شاخص؛ ضريب با سوادي جمعيت

، درصد فعاليت عمومي، ضريب باسوادي زنان، مردان

ميزان ، جمعيت فعال÷درصد بيكاري ، درصد فعاليت واقعي

درصد ، درصد زنان شاغل، درصد مردان شاغل، بار تكفل

، درصد جمعيت معلول، زنان خانه دار به كل جمعيت زنان

درصد ، درصد جمعيت داراي همسر، مطلقه درصد زنان

 . باشد مي، جمعيت ازدواج كرده

هاي  شاخص: (3X) ساختار اقتصاديهاي  شاخص -ت 

مهمترين و تأثير گذارترين ، بخش اقتصادي كه در واقع

مورد بررسي در ساختار فضايي مناطق هاي  شاخص

از شش شاخص؛ درصد شاغالن بخش ، شهرهاي است

درصد شاغالن ، الن بخش صنعتدرصد شاغ، كشاورزي

، درصد شاغالن بخش آموزش و درمان، بخش خدمات
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سهم نسبي شاغالن ،  ميسهم نسبي شاغالن بخش عمو

 . بخش خصوصي استفاده شده است

: (4X) درماني –ساختار بهداشتي هاي  شاخص -ث

ن بخش شامل؛ تعداد مركز اي مورد بررسي درهاي  شاخص

تعداد مراكز درماني به ازاي  ،نفر 10000بهداشتي به ازاي 

تعداد ، نفر 10000تعداد داروخانه به ازاي ، نفر 10000

تعداد مراكز توانبخشي به ، نفر 10000آزمايشگاه به ازاي 

 . باشد مينفر  10000ازاي 

: (5X) ميعل ساختار آموزشي وهاي  شاخص -پ

مورد بررسي دراين بخش شامل؛ درصد با هاي  شاخص

درصد دانش آموزان ، انش آموزاندرصد كل د، سوادي

تراكم دانش آموزان دختر ، درصد دانش آموزان پسر، دختر

، تراكم دانش آموزان پسر نسبت به كالس، نسبت به كالس

تعداد مراكز آموزش ، نفر 10000تعداد آموزشگاه به ازاي 

تعداد مراكز تحقيقاتي و پژوهشي ، نفر 10000عالي به ازاي 

 . باشد مينفر  10000در 

شاخص به  9: (6X)ساختار فرهنگي هاي  شاخص -ج

بخش فرهنگي در نظر گرفته شده هاي  عنوان شاخص

تعداد ، نفر 10000به ازاي  ميتعداد كتابخانه عمو. است

تعداد سينما به ، نفر 10000به ازاي  حسينيه مساجد و

فكري وپرورشي كودكان به هاي  تعداد كانون، نفر 10000از

 10000تعداد مطبوعات محلي به ازاي ، نفر 10000ازاي 

، نفر 10000سراسري به ازاي هاي  تعداد مراكز روزنامه، نفر

 10000  فعال به ازايهاي  خبرگزاريهاي  تعداد نمايندگي

تعداد ، نفر 10000انتشاراتي به ازاي  مؤسسهتعداد ، نفر

 . باشد مينفر  10000ليتوگرافي به ازاي 

و تجهيزات شهري  ساختار تأسيساتهاي  شاخص -ح

(7X) :ن بخش شامل؛ تعداد اي هاي مهم ترين شاخص

ستگاه آتش نشاني به اي تعداد، نفر 10000كشتارگاه به ازاي 

، نفر 10000تعداد ميدان تره بار به ازاي ، نفر 10000ازاي 

تعداد جايگاه ، نفر 10000تعداد جايگاه پمپ بنزين به ازاي 

به ازاي ها  د بانكتعدا، نفر 10000پمپ گاز به ازاي 

 . باشد مينفر  10000تعداد چاپخانه به ازاي ، نفر 10000

در هاي  شاخص: (8Xساختار كالبدي )هاي  شاخص -خ

، برگيرندة ساختار كالبدي شامل؛ سرانه فضاي مسكوني

سرانه ، سرانه فضاي آموزش عمومي، سرانه فضاي تجاري

، يسرانة فضاي مذهب، اي فضاي آموزش عالي وفني حرفه

، پذيرايي –سرانه فضاي جهانگردي ، سرانه فضاي فرهنگي

سرانه فضاي ، سرانه فضاي درماني، سرانة فضاي بهداشتي

سرانه فضاهاي ، سرانه فضاي سبز حفاظتي، سبز تجهيز شده

سرانه تأسيسات ، سرانه فضاي اداري وانتظامي، ورزشي

سرانه شبكه ، سرانه صنايع كارگاهي، وتجهيزات شهري

سرانه فضاهاي باز و ، سرانه حمل ونقل وانبار، ارتباطي

 . حرايم است

 

 1مدل تاپسيس

بندي  متفاوتي براي سنجش و رتبههاي  و مدلها  روش

فر هنگي و كالبدي ، اجتماعي، مختلف اقتصاديهاي  بخش

 شهري وجود دارد كه الزاما انساني وهاي  سكونتگاه

گيري از  هرهن ميان باي  در. پي ندارند يكساني درهاي  جواب

با . داراي اهميت بيشتري است، هاي چند شاخصه روش

چند شاخصه؛ هاي  گيري تصميمهاي  تكوين و توسعه روش

هاي  گيري روش فازي و شكلهاي  به ويژه تركيب مدل

ها  بندي سطح نابرابري اولويت شاخصه فازي سنجش وچند

يكي از . مراكز شهري در مرحله جديدي قرار گرفته است

كه داراي قدرت بااليي در تفكيك  بندي رتبهي ها روش

ترجيهي بر اساس  بندي رتبهتكنيك "، شاخص هاست

اختصار تاپسيس شناخته  هكه ب "آل  دهاي  هاي تشابه به پاسخ

 ارائه (2002) 2ن روش توسط هانگ و يوناي . شود مي

 ساختار كلي و مراحل مدل به شرح زير است. گرديد

(Asgharpoor, 2008:213-270): 

                                                           
1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution(Topsis) 

2. Hwang and Yoon  
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ن ماتريس اي  :گيري مرحله اول تشکيل ماتريس تصميم - 

 . مكان شده است m شاخص و n از

وزن دهي به : ها دهي به شاخص مرحله دوم وزن -

 صورت «نترپي شانونآ»( از طريق مدل 1)رابطه ،ها شاخص

ن مدل به شرح زير است)اكبري و اي  گرفته كه ساختار

  (:47-48: 1378، زاهدي كيوان

(1)                                                      

، نترپي هر يك از شاخص هامقدار آ، در مرحله بعدي -

 . ( 2)رابطه. گردد ميمحاسبه 

(2)        

مقداري بين صفر و ، ها مقدار آنتروپي هريك از شاخص

ه درج، بعداز محاسبه آنتروپي هر شاخص. يك است 

. يدآ ميانحراف هر شاخص از طريق رابطه زير بدست 

 . (3رابطه)

(3)                                                     

( محاسبه 4رابطه)از ، محاسبه وزن دهي هر شاخص -

 . شود مي

(4)                                                  

W خص ووزن شا d  باشد ميدرجه انحراف . 

ن اي در: مقياس شده مرحله سوم تشکيل ماتريس بي -

به يك ماتريس ، ماتريس تصميم گيري موجود، مرحله

 . شود ميبا استفاده از رابطه زير تبديل  "مقياس شده بي"

(5)                                                   

ن اي : مقياس شده موزون ماتريس بيمرحله چهارم  - 

ماتريس از طريق ضرب ماتريس بي مقياس شده در وزن 

 . گردد ميحاصل ، هر شاخص

ن مرحله اي در: مثبت ومنفيهاي  آل دهاي  مرحله پنجم يافتن -

( آل مثبت ) دهاي  ترين مقدار هر شاخص به عنوانگبزر

 ()آل منفي  دهيا  به عنوان، و كمترين مقدار هر شاخص

 . شود ميتعيين 

ن مرحله به كمك اي  :مرحله ششم محاسبه اندازه جدايي -

از ، ها مرحله پنجم فاصله اقليد سي هر يك از گزينه

ده آل مثبت ومنفي مربوط به هر شاخص اي هاي جواب

 (7و  6طه راب). شود ميمحاسبه ، مسئله

(6)     

(7)     

 :آل دهاي  به راحل  مرحله هفتم محاسبه نزديکي نسبي

 . شود ميبه صورت زير تعريف ، ن نزديكي نسبياي 

(8)    

(، )مناطقها  هر يك از گزينهو باالخره  مرحله هشتم:

 . شوند مي بندي رتبه براساس 

 

ر اروميه از نظر و سطح بندي مناطق شه بندي رتبه

 (1385مختلف )هاي  شاخص

اجتماعي و هاي  مهمترين معيار براي تحليل نابرابري 

نحوه توزيع امكانات و ، وضعيت عدالت فضايي در شهر

براي تبين توزيع . در سطح مناطق شهري استهاي  شاخص

در بين مناطق از مدل تاپسيس استفاده شده ها  شاخص

هاي  ترين روش ين و دقيقمدل تاپسيس يكي از بهتر. است

ريزان  گيري چند شاخصه در ميان مديران و برنامه تصميم

ن اي بر اساس. (170: 1387، است)اكبري و زاهدي كيوان

بخش  8 شاخص در 73در  مدل مناطق شهري اروميه

، درماني -بهداشتي درماني، اقتصادي، اجتماعي، جمعيتي

يك   ميلع -آموزشي كالبدي و، خدماتي -اداري، فرهنگي
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سپس با استفاده از مدل آنتروپي . اند ماتريس را تشكيل داده

طي مراحل ، ( وزن دهي و سرانجام1شانون )جدول

ت آنها صور بندي رتبه( 2ششگانه مدل تاسيس )جدول

، كالبديهاي  شاخص .1بر اساس نتايج جدول. گرفته است

شترين اوزان را بخود اختصاص آموزشي و اقتصادي بي

، (C. Vبا استفاده از توزيع ضريب پراكندگي ). اند داده

هشتگانه در هاي  بخشهاي  نابرابري هر يك از شاخص

 37/1ضريب بدست آمده . مناطق چهارگانه مشخص گرديد

نشانگر نابرابري شديد در توزيع شاخص و امكانات در 

بيشترين نابرابري در توزيع فضايي ، باشد ميسطح شهر 

درماني و فرهنگي و  -يبهداشتهاي  مربوط به شاخص

بر . كالبدي استهاي  كمترين نابرابري مربوط به شاخص

مدل تاپسيس جدول  بندي رتبهده از اساس نتايج بدست آم

( منطقه چهار برخوردارترين و منطقه دو به عنوان 3)

 . (1محرومترين منطقه شناخته شد)شكل

 
 اروميهاجتماعي مناطق شهري هاي  نقشه سطح بندي نابرابري. 1شکل

 شانون با استفاده از روش آنتروپيها  شاخص وزن دهي.  1جدول

 

 شاخص ها

 آنتروپي

 شانون

 درجه

 انحراف

 وزن

 نرمال

 1196/0 3577/0 6424/0 جغرافيايي وجمعيتي

 1106/0 3305/0 6695/0 اجتماعي 

 0532/0 1591/0 8409/0 اقتصادي 

 2629/0 7859/0 2141/0 درماني  -بهداشتي

 2726/0 8151/0 1849/0 فرهنگي 

 1113/0 3327/0 6672/0 خدماتي -اداري

 0036/0 0109/0 9891/0 كالبدي 

 0664/0 1978/0 8022/0  ميعل -آموزشي

 

 مناطق شهري اروميه بر اساس بندي رتبه. 2جدول

 توسعه با استفاده از روش تاپسيسهاي  شاخص

 مناطق شهري
فواصل 

 مثبت

فواصل 

 منفي

ميزان 

 تاپسيس
 رتبه

 2 2849/0 1056/0 2651/0 منطقه يك

 4 0071/0 0022/0 2994/0 منطقه دو

 3 0714/0 0225/0 2921/0 منطقه سه

 1 8101/0 2866/0 0672/0 ارمنطقه چه

 ضريب پراكندگي

((C. V 
- - 37/1 - 

 

 سطح بندي مناطق شهري اروميه به لحاظ. 3جدول 

 توسعههاي  برخورداري از شاخص 
رت

 به
 نام منطقه

ميزان 

 تاپسيس
 خورداريبرسطح 

 8101/0 منطقه چهار 1
دار)توسعه ربرخو

 يافته(

 2859/0 منطقه يك 2
دار رنيمه برخو

 ط()متوس

 0714/0 منطقه سه 3

 دار)محروم(ركم برخو
 0071/0 منطقه دو 4

 

 تحليل رگرسيون چندگانه ساختار فضاييهاي  آماره. 4جدول 

 ها( )كل شاخص شهر اروميه

 اشتباه معيار
ضريب تبيين 

 تصحيح شده
 ضريب تبيين

 ضريب همبستگي

 چندگانه

1056/0 916/0 944/0 972/0 

 

 رگرسيون چندگانه ساختار فضاييحليل واريانس ت.  5جدول

 مناطق شهري اروميه)كل شاخص ها(

 منبع تغييرات
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

ميانگين 

 مربعات

 كميت

F 

 سطح

 داري معني

 376/0 1 376/0 اثر رگرسيوني
 

74/33 

 

028/0 
 011/0 2 022/0 باقي مانده

 _ 3 395/0 كل

 



  
 1393، بهار و تابستان 9پياپي ، 1دوفصلنامه پژوهش هاي بوم شناسي شهري، دوره پنجم، شماره  67

هاي  نابرابري كننده نيمدل برازش رگرسيوني عوامل تبي 

 ساختار فضايي مناطق شهري 

 اروميه اجتماعيهاي  مختلف سنجش نابرابريهاي  شاخص 

بهداشتي ، اقتصادي، اجتماعي، بخش؛ جمعيتي 8كه شامل 

 كالبدي و، خدماتي -اداري، فرهنگي، درماني-درماني

و  مستقلهاي  به عنوان متغير، باشند مي  ميعل -آموزشي

ر ساختار فضايي نابرابري اجتماعي بخش تلفيقي كه نمايانگ

در نظر گرفته ، مناطق شهري است به عنوان متغير وابسته

در نابرابري مناطق ها  شده است تا اثرات هر كدام از بخش

ن اساس و با استفاده از نرم اي  بر. شهري مشخص گردد

عوامل و ، و مدل رگرسيوني چندگانه SPSSافزار آماري 

توسعه ساختار فضايي مناطق گذار در تاثيرهاي  شاخص

. 6نتايج حاصله در جدول. مشخص گرديدشهري اروميه 

هاي  بخش، گانه هشتهاي  حكايت از آن دارد از بين بخش

، Sig: 0.045 بادرماني  -بهداشتي، Sig: 0.046  باجمعيتي 

 Sig: 0. 056با و فرهنگي   Sig: 0. 028 خدماتي با -اداري

ها  باشند و ساير بخش مي ردا معني 95/0با سطح اطمينان 

)شاخص فضاي  وابستههاي  ارتباط ضعيف با متغيربه دليل 

 . نيستند دار معني R≥/5عليرغم وجود رابطه باالي  شهري(

فضاي شهري  وها  تر روابط بين شاخص بررسي تفضيلي 

جمعيتي با هاي  بخشهاي  حاكي از آن است كه شاخص

، 955/0 درماني -بهداشتي، 954/0 همبستگي ضريب

در تبين فضاي  972/0خدماتي  -اداري، 947/0فرهنگي 

به وسيله ها  مانده اندك واريانس باقي. شهري نقش دارد

 تبين و، ن تحقيق نيامده استاي  عوامل ناشناخته كه در

ضريب همبستگي براي كل  ،4در جدول. شوند ميبيني  پيش

بودن  دار معني .5و در جدول 974/0 به ميزانها  شاخص

 Sig: . 028ي دار معنيگرسيون رابطه بين متغيرها با سطح ر

درصد مشخص  95بودن آن را به ميزان  دار معنيكه 

. 6در جدول ßبا نگاهي به مقادير. شود ميتاييد ، كند مي

شود كه يك واحد تغيير در انحراف معيار  ميروشن 

اداري  فرهنگي و، درماني-بهداشتي، جمعيتيهاي  بخش

واحد ، 972/0، 947/0، 955/0، 954/0ب خدماتي به ترتب

جاد خواهد اي  مناطق شهر اروميه تغيير در توسعه ساختار

 . شد

 مختلف هايبخش رگرسيوني مدل ضرايبهاي  آماره. 6 جدول

 اروميه شهري مناطق فضايي ساختار

 يرغمت

 غير ضرايب

 استاندارد

 ضرايب

 شده استانداد
 مقدار

T 
 

 سطح

 يدار معني
B خطايB بتا ß 

 809/0 -275/0 0/0 097/0 -027/0 مبداء از عرض

 046/0 510/4 954/0 188/0 846/0 جمعيتي

 743/0 376/0 257/0 568/0 214/0 اجتماعي

 205/0 851/1 795/0 416/0 770/0 اقتصادي

 045/0 536/4 955/0 157/0 712/0 درماني -بهداشتي

 053/0 166/4 947/0 169/0 705/0 فرهنگي

 028/0 904/5 972/0 167/0 988/0 خدماتي -داريا

 977/0 032/0 023/0 801/2 090/0 كالبدي

 496/0 825/0 504/0 563/0 465/0 علمي -آموزشي

كالبدي و ، اقتصادي، اجتماعيهاي  در حالي كه در بخش

آموزشي كه اثرات اندكي در پيش گويي توسعه  -علمي

، د به عنوان مثالساختار فضايي مناطق شهري اروميه دارن

 257/0به اندازه ، اجتماعيهاي  يك واحد تغيير در شاخص

 . كند ميجاد اي واحد تغيير در ساختار فضايي مناطق

 گيري نتيجهو  بحث

درآمدي واجتماعي و نيز نابرابري هاي  جدايي گزيني گروه

اجتماعي در برخورداري از مواهب توسعه در بين نواحي و 

اصلي جغرافياي هاي  ي از دغدغهمناطق شهرهاي بزرگ يك

عدم توجه به بحث عدالت اجتماعي . كاربردي نوين است
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 هاي تر شدن شكاف نابرابري شهرها موجب عميق در

از بسياري . اجتماعي در سطح شهرها خواهد شد

 هاي بر كاهش و رفع دوگانگي، پردازان توسعه نظريه

 توسعهاقتصادي و اجتماعي به عنوان يكي از اهداف اساسي 

شهر ، اي با توجه به نتايج مطالعات كتابخانه. تأكيد دارند

اروميه به دليل موقعيت جغرافيايي و مركزيت سياسي با 

صنعتي و كشاورزي در كمتر از ، كاركردهاي خدماتي

به  1335نفر در سال  67605شصت سال جمعيت آن از 

رشد . رسيده است 1385نفر در سال  577307بيش از 

و فضاي  قواره بي عيت شهري اروميه و گسترشفزاينده جم

لجام گسيخته شهر موجب عدم تعادل در سطح شهر و 

 وها  نابرابري ن مقاله براي تحليلاي  در. مناطق آن شده است

آيا ميان مناطق  :ن سوال است كهاي در جهت يافتن پاسخ

هاي  شهري اروميه به لحاظ برخورداري از شاخص

 شهري و توزيع امكانات واجتماعي و توسعه پايدار 

فرضيه تحقيق  داري وجود دارد؟ معنيهاي  خدمات تفاوت

 لحاظ به اروميه شهري بين مناطق :حاضر اين بود

 پايدار توسعه و اجتماعيهاي  شاخص از برخورداري

 داري معنيهاي  تفاوت خدمات و امكانات توزيع و شهري

در  ي مختلفها و شاخصها  مدل تحليل نتايج. دارد وجود

 : دهد ميمناطق چهارگانه نشان 

 دهد توزيع مينتايج تحليل مدل تاپسيس نشان  ،اوالً

شهري در بين مناطق شهري اروميه در هاي  برخورداري

 طوري كهبه. نابرابر و نامتعادل بوده است 1385سال 

محرومترين سطح  2برخوردارترين سطح و منطقه 4منطقه

ن نابرابري در اي . ختصاص داده اندخورداري را به خود ابر

مختلف روند يكساني نداشته عليرغم وجود هاي  شاخص

، جمعيتيهاي  ها؛ در بخش شاخص همبستگي در همه

 ناي  خدماتي -فرهنگي و اداري، درماني -بهداشتي

 . نبوده است دار معنيها  و در ساير بخش دار معنيها  همبستگي

 37/1مختلف هاي  ضريب پراكندگي بين شاخص ،ثانياً

هاي  شاخص بوده كه مويد وجود نابرابري شديد در

 .مختلف بين مناطق چهارگانه شهري است

 

نتايج حاصله از تحليل مدل برازش رگرسيوني  ،ثالثاً

بخش ، مختلفهاي  حكايت از آن دارد از بين شاخص

خدماتي و فرهنگي؛ با  -اداري، درماني -بهداشتي، جمعيتي

و بيشترين تاثير را در  بوده دار معني 95/0سطح اطمينان 

ساير . مناطق شهري داشتندهاي  فضايي و نابرابري ساختار

عليرغم وجود رابطه باال به دليل ارتباط ضعيف با ، بخش ها

نبودند  دار معني)شاخص فضاي شهري(  وابستههاي  متغير

اجتماعي مناطق شهري هاي  تاثير كمتري در نابرابري و

 . اروميه داشتند

 

شود وسعت  مي( مشخص 1با توجه به نقشه شماره) ،رابعاً

و گسترش مناطق كم بر خودار)محروم( بيشتر از مساحت 

 . باشد ميمناطق بر خوردار و متوسط 

 همراه با اهداف و، با توجه به نتايج فوق توان گفت

، شهري ريزي برنامهآرمانهاي توسعه و پيشرفت در فرايند 

بين مناطق و نواحي شهري در جاد توازون اي  تعادل و

امروزه . برخورداري از مواهب توسعه امري ضروري است

. بحث عدالت اجتماعي در كانون مطالعات شهري قرار دارد

قراري عدالت اجتماعي امكان تحقق اهداف زيرا بدون بر

جاد توازون در جريان اي . توسعه پايدار ممكن نخواهد شد

جاد شكاف و تشديد نابرابري اي  از، بين مناطق گوناگون، توسعه

گردد مديران و  مي پيشنهاد ن رواي  از. جلوگيري خواهد كرد

ريزان شهري در جهت تحقق عدالت اجتماعي و توسعه  برنامه

استحقاق  شهري در تخصيص منابع برحسب نياز و پايدار

بنايي مناطق وده و تآمين نيازهاي اساسي و زيرمناطق عمل نم

 . ( در اولويت قرار گيرد2و1)مناطق  كم برخودار
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