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 چکیده

ترین پیامدهاي  پاشیدگی نظام توزیع مراكز خدماتی شهري یكی از مهم هم از
ساز نابرابري  كه زمینه هاي اخیر بوده رشد شتابان شهرنشینی در دهه

ترین رسالت  مهم چنانچهاست.  شهروندان در برخورداري از این خدمات شده
 تیابی به آرمانو مدیران شهري در این زمینه، تالش براي دس ریزان برنامه
هاي مختلف جامعه شهري به خدمات  در دسترسـی گروه« هابرابري فرصت»

كی از باشد. در این راستا ی میها  عمومی و از بین بردن تضاد در تأمین فرصت
ترین عناصر شهري جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهر،  اساسی

فضایی عدالت مطالعه حاضر تحلیل هدف از  .وجود خدمات شـهري است
 حوزه شهر اردبیل 16در  مندي از خدمات عمومی شهرياجتماعی در بهره

میزان در این پژوهش  تحلیلی می باشد. –توصیفیكه از نظر روش  باشد می
 ANP با استفاده از مدل شهري ابتدا دسـتیابی ساكنین به خدمات عمومی

ي شدند. با توجه بند سطح ساوو  تاپسیسمدل استفاده از  دهی و سپس با وزن
نتایج  در نهایتهاي مختلف،  هاي شهري اردبیل در مدل متفاوت حوزه به رتبه
ها با استفاده از مدل كاندرست ادغام گردید. نتایج به دست آمده از  مدل

با كسب رتبه اول از لحاظ میزان  11و  12هاي  حوزهنشان داد كه مطالعه 
، 16و 13، 15، 14هاي  ارند، حوزهبرخورداري از وضعیت بسیار مطلوبی برخورد

، در طبقه نیمه 10و  6هاي  با كسب رتبه دوم در طبقه برخوردار، حوزه
، با كسب رتبه چهارم در طبقه نابرخوردار از 9و  7، 2،5هاي  حوزه برخوردار و

اند.  قرار گرفته در رتبه آخر ، 8و  4، 3هاي  خدمات عمومی قرار دارند و حوزه
رداري از خدمات عمومی شهري وضعیت بسیار نامطلوب یعنی از نظر برخو

 دارند.

 
 هاي کلیديواژه

 اردبیل ، اجتماعی، خدمات عمومی شهر عدالتتحلیل فضایی، 

 

 

Abstract 

One of the most important consequences of rapid growth of 

urbanization in recent decades has been chaos of urban 

service distribution system which is the main cause of 

inequality in benefiting these services by the citizens. 

Therefore, the most crucial mission of planners and city 

managers in this area is attempting to achieve the ideal of 

'equality of opportunities' among all society groups to access 

to the public services and eliminating contrasts in providing 

opportunities. In this regard, one of the basic elements of the 

city to increase the level of social welfare is the municipal 

services. The purpose of this study is to do spatial analysis of 

social justice in employing the urban public services in 16 

districts of the city of Ardabil. The research method is 

descriptive-analytic. The accessibility to the public services 

by the residents was measured by the Weighted ANP Model. 

The data were then leveled using Tapis and Saw models. 

Regarding to the different ranks in different restricts of the 

city in the various models, finally, all results were merged 

using Kandrst Model. The results showed that the restricts 12 

and 11 have got the first rank in terms of having very 

favorable situation in using the services; restricts 14, 15, 13 

and 16, have got the second rank in the benefited class; the 

restricts 6 and 10 have achieved the half of the benefitted 

class, and restricts 7, 9, 5, and 2, have got the fourth place in 

the category of undesirable class. And finally, restricts 3, 4, 

and 8 have been in the last classification in benefiting the 

public services. That is they get the least benefit of services. 
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  مقدمه
در سـال   ،براي اولـین بـار در تـاریش بشـر    جمعیت شهرنشین دنیا 

 ،)آنامرادنژاد درصد كل جمعیت جهان فراتر رفت 50از مرز  ،2007
میلیارد دیگر نیز به این رقـم   2بیش از  2030و تا سال  (67: 1388

  .(Pietro. et al, 2005: 11)اضافه خواهد شد
 ،اصولی به همه شـهروندان  رسانی خدماتدر این رابطه مدیریت و 

 منـدي  بهرهموجب  ،عینی مفهوم عدالت فضایی سازي پیادهضمن 
ش مسـالل و مشـكالت   مناسب همه شهروندان از خدمات و كـاه 

 (.Jui-fen, 2006: 10)باشد میشهري 
هري از قبیـل  امروزه مشكالت ناشی از توزیع نامناسب خدمات ش

موجـب شـده   جابجایی جمعیـت و ...   ،محیطی زیستآلودگی  ،تراكم
مسالل پـیش روي اغلـب    ترین مهمتوزیع خدمات شهري یكی از تا 

باشـد. در كشـور ایـران     می توسعه  حال درو  یافته  توسعهكشورهاي 
شهري در شـهرهاي  ایر كشورها توزیع نامناسب خدمات نیز مانند س

  تبـدیل اي فراملـی  بـوده و بـه مسـلله  كننده  اننگرمختلـف بسـیار 
 تـأمین  فقـ   مسلولین شهري دغدغه ترین بیشاست. تاكنون  شده

تر بـه توزیـع مناسـب آن توجـه      خـدمات شهري در شهر بوده و كم

  .(148: 1389 ،كامران و همكاران)شده است
ــه جــتو ،پایــدار شــهري همســلله مهــم در برقــراري توســع ه ب

محیطی و سـالمت اجتمـاعی شــهرها در     ،يهاي اقتصاد شاخص
 هتفاوت میـان نحـو   ،ریزي است. از اوایل قرن نوزدهمبستر برنامه

ـ   نظریه ،درآمد در نقاط مختلف شهري  هپردازان شـهري را بـه ارال
ر وادا و عـدالت اجتمـاعی   هایی پیرامون پیـدایش نـابرابري  فرضیه
 .(166: 1390حكمت نیا و همكاران، )نمود

ــهاســا   ــاي نظری ــن اســت  ه ــر ای ــاعی ب ــدالت اجتم ــه  ع ك
بر سـازمان فضـایی آن    ،هاي اقتصادي و اجتماعی جامعه نابرابري
تغییر در سـازمان فضـایی و روابـ      هرگونه همچنیندارد و  تأثیر

ــر مســتقیم   -اقتصــادي ــه اث ــد در جامع ــع درآم ــاعی و توزی  اجتم
 .(Harvey, 2000:98)گذارد می

اخیر در میان  هاي سالعدالت فضایی از مباحثی است كه در 
 كه آنجا ازداشته است.  اي ویژهریزان اهمیت  دانان و برنامه جغرافی

اجتماعی و  ،تسهیالت شهري ساختار دهنده شكل و ماهیت كالبدي
 ناپذیري جبران تأثیردر نحوه توزیع آن  عدالتی بی ،باشد میفضایی شهر 

زیرا  (.7: 1392، الممالكی )مستوفیگذارد میبر ساختار و ماهیت شهر 
 معیار و دهد می قرار ساكنان اختیار در را خدمات كه است مكانی شهر
 و ها فرصت این بودن مساوي تضمین با تواند می نیز فضایی عدالت
مراكز  به مناسب دسترسی و عملكردها، خدمات مناسب توزیع

یک شهر،  ساكنان بین گذاري تفاوت و فعالیتی، تبعیض و خدماتی
 (. Dufaux, 2008: 2)باشد داشته نندهتعیین ك نقش

 توجهعدالت فضایی شهر به طور عمده بر جنبه توزیعی عدالت با 
اي، حفظ تعادل مناسبات انسان و محی ،  هاي ناحیه به ناهمسانی

ها و امكانات در گستره  برخورداري همسان شهروندان از فرصت
سرزمین ملی با محوریت مقوله تنوع فضایی تأكید دارد 

 (. 26: 1381طهاري،)ا

ها یا  عدالت فضایی در كلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسان  
ها، تأمین  بازیگران اجتماعی، حفظ و پاسداري از كرامت انسانی آن

ها توجه دارد.  نفس اجتماعی آن نیازهاي اولیه زندگی و عزت
بنابراین، دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات شهري 

هاي اجتماعی و برابري استفاده از  یص عادالنه هزینهجهت تخص
ریزي شهري  هاي محیطی، یكی از اهداف مهم برنامه ظرفیت
 (.Tsou. et al, 2005: 424)است
 به گسترده طور  به توسعه در حال  كشورهاي ریزان برنامه امروزه 
در  مهمی خدمات، نقش توزیع چگونگی كه اند برده پی نكته این

 به جمعیت جغرافیایی دسترسی قابلیت بهبود و داشته ارپاید توسعه
 جهان كشورهاي در ها دولت اغلب مهم اهداف از یكی خدمات این
 شهري خدمات توزیع چگونگی و میزان چون .رود می شمار به سوم
 دارد شهرها در جمعیت تغییرات و جمعیت جایی جابه در مهمی نقش
 توزیع به توجه شهري ایدارپ توسعه معیارهاي از یكی از آنجا كه و

 كه باشد اي گونه به باید خدمات توزیع است، لذا جمعیت متوازن
  (.91: 1386 ،وارثی)نماید برقرار را فضایی عدالت

شهرهاي دیگر كشور، شهرداري اراله  مانند نیز اردبیلدر شهر 
داده است. اما این موضوع  خدمات شهري را سرلوحه كاري خود قرار

كفایت نكرده و نیاز به بررسی و نظارت در استقرار و تنهایی   به
 جانمایی صحیح خدمات مختلف در سطح شهر دارد. هدف از پژوهش

مندي از خدمات  حاضر تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره
با اسـتفاده از  گانه شهر اردبیل 16هاي  عمومی شهري در حوزه

از  مناطق امكد است تا مشخص شود كه تلفیقی كاندرستتكنیک 
هاي عمده  شاخص ي از نظر برخورداري ازتر كم مندي درجه بهره

هاي بعدي مورد توجه مسلوالن  تا در برنامه خدمات شهري دارد
 پژوهش این است كه سؤال اصلیشهري قرار گیرد. بر همین اسا  

هاي  صورت عادالنه در سطح حوزه  آیا خدمات عمومی شهري به
 شده است یا نه؟  ها پخش حوزه سا  جمعیتگانه شهر اردبیل بر ا16

 

 مبانی نظری
 خدمات عمومی شهری

كـه   هـاي اقتصـادي   عنوان فعالیـت   كلی به طور  خدمات عمومی به
عمـل نهادهـاي عمـومی هسـتند،      اختیار منفعت عمومی دارند و در

 ها زیر نظر نهادهاي عمومی است،  آن ایجاد و ادارهشود.  تعریف می
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   گذاري عمومی براي سرمایه گهداري از خدماتچه حمایت و ن اگر
 .(Cho, 2003: 39)شود یمبه بخش خصوصی هم واگذار 

 

 شهری ريزی برنامه در فضايی عدالت رويکرد

 مورد استفاده تر كم گذشته چند سال تا «فضایی عدالت» اصطالح
 عدالت چون مرتبطی مفاهیم و یا در صورت استفاده جذب بود

 كاهش و شهرنشینی هاي عدالتی ی، بیمحیط سرزمینی، عدالت
  .(Sajo, 2006: 1)شد می اي منطقه هاي عدالتی بی

 به معاصر، منجر زمان در عادالنه جامعه یک به دستیابی جاذبه
: مانند اجتماعی عدالت هاي جنبش از اي گسترده طیف گیري شكل
 و جهانی محیطی، عدالت نژادي، عدالت اقتصادي، عدالت عدالت

 است این دارد، وجود حاضر زمان در اعتقادي كه .ده استگردی، ...
 یک در ها آن طرح و محیطی و اجتماعی شرای  پذیرش با كه

وحدت  براي ظرفیتی تواند می فضایی فضایی، عدالت چارچوب
 آینده در و شده تلقی مشترک چتر در یک «خواه عدالت جنبش»
 و تر ادالنهع جوامع ایجاد در گذاران سیاست و ریزان برنامه به

 .(Prange, 2009: 9)كند كمک پایدارتر

 
 شهری عمومی خدمات توزيع در فضايی عدالت مفهوم

 بازتاب و انسانی جوامع كننده تعیین ابعاد از فضا، یكی دهی سازمان
 رو  این از .است اجتماعی ارتباطات تجلی محل و اجتماعی وقایع
 فهم در اجتماع و فضا بین كنش برهم تحلیل و  تجزیه
 ریزي برنامه هاي سیاست تنظیم چگونگی و اجتماعی هاي عدالتی بی
 .(Dufaxe, 2008: 2)است ضروري ها آن كل یا كاهش براي

برخی عدالت فضایی را فق  دسترسی برابر به تسهیالت عمومی 
عدالت هم، میزان فاصله از  سنجش یارمعاند و  اساسی تعریف كرده
ایی را توزیع یكسان خدمات بر برخی عدالت فض .خدمات بوده است

هاي ساكنان و استانداردهاي  اسا  نیازها، سالیق، اولویت
 (. Liao, 2009: 138اند) رسانی تعریف كرده خدمات

عالوه بر این تالن و انسیلین معتقدند كه براي تحلیل عدالت 
فضایی، باید بر مقایسه توزیع مكانی تسهیالت و خدمات عمومی با 

ي تر بیشاجتماعی تأكید  –هاي مختلف اقتصادي وهتوزیع مكانی گر
 (.Talen;  Anselin, 1998: 598باید صورت گیرد)

ها،  چگونگی توزیع آن و شده ایجاد تسهیالت و خدمات یابی مكان
 چه در الگوي كه باشند مسلله این حل در پی باید ریزان برنامه بنابرابن

 محروم تر بیش هایی گروه چه و آمده وجود به میزان نابرابري
  (.Hewko, 2001: 5)اند شده

 

 پیشینه تجربی 

  تحلیل فضایی عدالت اجتماعی تحقیقـات زیـادي انجـام   در زمینه 
 شود:  ها اشاره می شده است كه براي نمونه به برخی از آن

 (، در طـی پژوهشـی بـا عنـوان    1390نیـا و همكـاران )   حكمت
ده از روش تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهري بـا اسـتفا  

 ها، تاكسونومی عددي و مدل ضـریب ویژگـی   استانداردسازي داده
كــه  نشان داد  ها  هاي پژوهش آنیافتهانجام دادند.  شهر اردكان
گانه شهر اردكان، توزیـع فضـایی خـدمات شـهري      13در نواحی 

به ترتیب بیش از سایر  ،7و  4كه نواحی  طوري  نامتعادل است، به
از ایـن   ،1 و 5انـد و نـواحی    یافته  سعه دستنواحی به امكانات تو

  اند.ین رتبه را به خود اختصاص دادهتر كمنظر 
نحوه توزیع خدمات عمـومی شـهري   (، 1390پور و رستمی ) داداش

طالعـه قـرار دادنـد.    از دیدگاه عدالت فضایی در شهر یاسوج را مـورد م 
نان بـه  سـاك دستیابی در شهر یاسوج  ها نشان داد كه نتایج تحقیق آن
 بوده است. هشتاد و هفت درصد خدمات شهري 

بررسـی و تحلیـل   (، پژوهشی بـا عنـوان   1390حبیبی و همكاران )
انجـام دادنـد.    وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج

هــا، فقــ  نظــر توزیــع شــاخص كــه از هــا طبــق نتــایج تحقیــق آن
دي در وضـعیت  هاي تراكم خانوار، ضریب فعالیت، درصد باسوا شاخص

 متعادل و سرانه مسكونی در وضعیت متعادل قرار دارند.  
ــادي   ــطح اقتص ــا س ــاكنان ب ــین س ــ  -همچن ــاعی ب تر، از االاجتم

هـاي خـدمات شـهري بهتـري برخوردارنـد و الگـوي توزیـع         كاربري
تـر جامعـه عمـل    هاي مرفـه  هاي خدماتی شهري به نفع گروه كاربري

 . نموده است
 یكپارچه سنجش عدالت فضاییبه  (،1390پور و رستمی ) داداش

خدمات عمومی شهري بر اسا  توزیع جمعیت، قابلیت دسترسـی و  
بـر اسـا     هـا  ي آنهـا  نتایج یافته. پرداختند كارایی در شهر یاسوج

ضریب جینی، بیانگر نابرابري توزیع در میزان دستیابی سـاكنین بـه   
یـع ایـن   خدمات شهري و ضریب موران، بیانگر معناداري الگوي توز

  .هاي شهري استها در میان بلوک عدالتی بی
بررسی و تحلیل عدالت فضـایی  (، به 1391نژاد و همكاران ) حاتمی

 هـاي  درمـانی بـا اسـتفاده از مـدل     -برخورداري از خدمات بهداشـتی 
Morris ،Topsis و Taxonomy، هـــاي اســـتان  شهرســـتان در
بیـانگر نـوعی   هـا   یق آنرا مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحق مازندران

ویـژه در رابطـه بـا     درمانی بـه  -نظمی در پراكنش مراكز بهداشتی بی
رسانی بـه شـهرها    ترین عامل مؤثر در خدمات عنوان مهم جمعیت، به

 .باشدمی
 در فضـایی  عـدالت  نقش» عنوان با پژوهشی در ،(2013)  باسست
  لعهمطا مورد را هلند  گرونینگن شهر ،«شهري فضاهاي بازسازي
 شـهر  یک كیفیت فضاییاو نشان داد كه اگر  تحقیق نتایجقرار داد. 
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 آید و عدالت فضـایی راهـی   باال باشد، عدالت فضایی هم به دست می
  براي كاهش اثرات ناعادالنه در جغرافیاي فرهنگی است.

با توجه به خالء مطالعاتی موجود در رابطه با موضوع پژوهش     
آگاهی از وضعیت پراكنش خدمات  دمو ع شهر اردبیل در حاضر

این شهر، انجام پژوهش حاضر  گانه16 هاي حوزهعمومی در 
 لذا محققین هدف اصلی خود را تحلیلرسد.  ضروري به نظر می

عمومی شهري  خدمات از مندي بهره در اجتماعی عدالت فضایی
 شهر اردبیل قرار داد.

 

 روش تحقیق
 -روش توصـیفی  نظـر  و از كـاربردي نـوع  نظر از  ،حاضر پژوهش
انجـام   اسـنادي  بـه روش عـات  الآوري اط جمـع  باشد. میتحلیلی 

شدند. با توجه به اینكه نحوه توزیع خدمات در طـرح جـامع شـهر    
(، توس  مهندسین مشاور طرح و كاوش جهت دقت 1390اردبیل)
حوزه مورد بررسی قرار گرفته بـود، پـژوهش    16تر در سطح  بیش

تایج اسنادي این طرح را جهـت تحلیـل   بندي و نحاضر نیز تقسیم
آمـار و  تر به واقعیت، مبنا قرار داد. سپس  هاي نزدیکبهتر و یافته

معیارهـاي  از طرح جامع شهر اردبیـل )شـامل   نیاز  عات موردالاط
 و تفریحـی، بهداشـتی، تأسیسـات    و آموزشی، فرهنگـی، ورزشـی  

خراج گانه است 16هاي انتظامی( در سطح حوزه و تجهیزات، اداري
 .گردید

شـامل  )از طـرح جـامع شـهر اردبیـل     نیـاز   عـات مـورد  الآمار و اط
ــی  ــی، ورزش ــی، فرهنگ ــاي آموزش ــتی،  و معیاره ــی، بهداش تفریح

 .ندشد  استخراج ،(انتظامی و تجهیزات، اداري و تأسیسات
از  كـدام هـر   میـزان برخـورداري   سنجشجهت  در این مطالعه

 هـاي  از مـدل  ،ومیعمـ  خـدمات  از اردبیل گانه شهر16هاي  حوزه
تعیـین ضـریب    بـراي  ومـدل تلفیـق كاندرسـت     و ساو ،تاپسیس

 درگردیـد و   اسـتفاده  ANP روشیک از متغیرهـا از   اهمیت هر
اسـا  مـدل    منـدي از خـدمات عمـومی بـر    بهـره میـزان  نهایت 

 ،نیمه برخـوردار  ،برخوردار ،برخورداركامال در پنج گروه كاندرست 
و  معیارهــا، 1 شــكلگردیــد.  يبنــد دســته محــرومو  نــابرخوردار

 دهد. مورد بررسی در تحقیق را نشان می يها مؤلفه
 

 ها معرفی مدل
 مدل تاپسیس

 روشی شاخصه، چند گیري تصمیم روش نوعی عنوان  به تاپسیس،
ــاده، ــی س ــد ول ــت در كارآم ــدي اولوی ــوب بن ــی محس ــود م          ش

 در  1نیو و  هوانگ را روش این(. 448: 2004 ، تِنگ و آپرویک)
 كاربرد آن .(57: 2008 همكاران، و  هوي)كردند اراله 1981 سال
 رو روبـه  متعـدد  گیري تصمیم ضواب  با كه است مساللی حل براي
 بنـدي  رتبـه  معیـار،  M به توجه با را گزینه N روش این . ندسته
  (Krohling, 2011: 419)كند می

ه ابتـدا  هاي نظري این تكنیک بر این رابطه استوار است ك پایه
منفـی )بـدترین    هاي آلمثبت )بهترین حالت( و ایده  هاي آلایده 

وسـیله یـک سـري     هـا بـه   حالت( را بـراي هـر یـک از شـاخص    
مثبـت   هاي آلهایی یافته و سپس فاصله هر گزینه از ایده  تكنیک

اي اسـت كـه    شـود. گزینـه منتخـب گزینـه     و منفی محاسبه مـی 
فاصـله را از   تـرین  بـیش ت و مثب هاي آلترین فاصله را از ایده  كم
 (.362: 1390، نیاحكمت)منفی داشته باشد هاي آلایده 

 

 روش مجموعه ساده وزنی

تـابع مطلوبیـت    ،گرفته شكلاین تكنیک برمبناي پارامترهاي مركزي 
پـذیري   قابلیـت جمـع   باشـد.  مـی خطـی   بوده و روشـی گیرنده  تصمیم
عنـوان    زان بـه ین میتر بیشنهایت  است و در شده  ها تضمین شاخص

 (.168: 1385شود)آذر،  گزینه بهینه در نظر گرفته می

 
 مدل تلفیقی کاندرست 

هاي متفاوتی از  كدام از شهرستان هاي استان رتبه ممكن است هر
هاي به  براي رفع تعارض .هاي به كار گرفته شده به دست آوردند مدل

یک از  ره توس ها  هاي گوناگون شهرستان بندي دست آمده بین رتبه
  توان از روش ادغام كاندرست استفاده كرد. ها، می مدل

 

                                                           
1. Hwang and Yoon هاي شهري حوزهسنجش عدالت فضایی بر مؤثر  يها مؤلفهو  معیارها .1شکل  
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حوزه های شهری سنجش عدالت فضای برثر ؤم هایلفهؤو م معیارها  
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 محدوده مورد مطالعه
هـاي شـرقی سـبالن، در     شهر اردبیل در شمال غرب كشور و دامنه

 38◦18′تا  38◦11′متري از سطح دریا بین مـدارهاي  1340ارتفاع 

طـول شـرقی از    48◦20′تا و  48◦14′و  عرض شمالی از مدار استوا
 شـهر اردبیـل   1390گرفته است. در سـال   النهار گرینویچ قرار فنص

كــه بــا ایــن جمعیــت و      بودداده   نفر را در خـود جاي 632482
نفـر در هـر هكتـار را     76هكتاري، تراكم ناخالص  6300مسـاحت 
 گانه 16هاي  حوزه مطالعه در این تحقیق منطقه مورد. دهد نشان می

 (.2شكل و  1جدول  )باشدشهر اردبیل می
 

 1390در سال  شهر اردبیل گانه 16هاي  جمعیت حوزه .1جدول 

 جمعیت حوزه جمعیت حوزه

1 - 9 25128 

2 7743 10 23537 

3 17345 11 9658 

4 19295 12 95435 

5 14653 13 9372 

6 21793 14 5251 

7 14125 15 26562 

8 21132 16 123472 

 1390مهندسین مشاور طرح و كاوش  مأخذ:                                     

 
 گانه شهر اردبیل 16هاي  محدوده موردمطالعه حوزه .2شکل 

 

 ها یافته
 گانه شهر16های  در حوزه تحلیل فضايی عدالت اجتماعی

 اردبیل

در این پژوهش جهت بررسی و سنجش عدالت فضایی در 
 و وزن مندي از خدمات عمومی شهري، پس از تعیین اهمیت بهره

ي بنـد  رتبـه ، بـه  ANPپژوهش با استفاده از مدل هاي مورد مؤلفه
هاي شهري اردبیل در برخورداري از خدمات عمومی شهري  حوزه

معیاره )تاپسـیس و سـاو(   گیري چندهاي تصمیم با استفاده از مدل
آمـده بـین     دسـت   هاي بـه  رفع تعارضشده است. جهت   پرداخته
، از هـا  یـک از مـدل   ها شهري از هر هاي گوناگون حوزه بندي رتبه

 شده است.  مدل ادغام كاندرست استفاده
 

 با استفاده از مدل تاپسیسگانه  16های  حوزهی بند رتبه

، گانه شـهر اردبیـل   16هاي  حوزهبندي و تحلیل  یتاولومنظور   به
شده   استفاده TOPSISمندي از خدمات عمومی، از مدل در بهره

باشـد)در ایـن    یممطالعه  هاي موردمعرف شاخص Xاست. حرف 
بـه علـت مكـان     1 شـده، حـوزه    هـاي بررسـی   از حـوزه پژوهش 
(. مطالعـه قـرار نگرفتـه اسـت     هاي تجـاري و بـازار مـورد    فعالیت
 ، اراله گردیده است.2مطالعه در جدول هاي مورد مؤلفه

 

 هاي موردمطالعه در پژوهش مؤلفه .2جدول 

 شاخص کد شاخص کد

X1 كودكستان X8 يو هنر یفرهنگ 

X2 دبستان X9 و درمانی بهداشت 

X3 راهنمایی X10 اداري 

X4 دبیرستان و هنرستان X11 يشهر یزاتتجه 

X5 فضاي سبز X12 جهانگردي و پذیرایی 

X6 ی مذهب X13 تجهیزات نظامی 

X7 یورزش   

 
 ایها با استتفاده از متدل تحلیتل شتبکه     تعیین وزن مؤلفه

ANP 
هر یک از معیارها از طریق مقایسه ها  مؤلفه براي تعیین وزن
اي با  یكدیگر در چارچوب تحلیل شبكه ها و تأثیر بر زوجی بین آن

هاي اصلی و  مؤلفه  وزن مورد تحلیل قرار گرفتند و ANP مدل
و تحلیل  دهی وزن Super Decisionافزار  معیارهاي آن در نرم

 (. 3 گردید)جدول 
اهمیت است بررسی نرخ داراي  ANP آنچه در محاسبات روش   

سازگاري آن است. نرخ سازگاري مكانیزمی است كه سازگاري 
شده  كند. در تحلیل انجام  اي را مشخص می هاي مقایسه شاخص

باشد كه نشانگر سازگاري كامل بین  می 01/0نرخ سازگاري برابر با 
 اي است. هاي مقایسه شاخص
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 مندي از خدمات عمومی شهره موثر در بهر ياه ها و مؤلفهضریب اهمیت معیار. 3جدول
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 در پژوهش( مورداستفادهي ها مؤلفه رانهگیري )سماتریس تصمیم .4جدول  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 حوزه

2 900 5613 3063 0 19627 12054 0 0 85 2879 1228 640 8622 

3 0 16311 15953 21551 33378 2938 3896 504 1629 19365 7793 1686 0 

4 0 7964 4120 5306 10499 10294 427 4423 12031 7813 463 1905 882 

5 0 9390 14033 40974 21431 14588 33897 17427 24975 21776 3121 4020 0 

6 534 13072 7896 59675 21431 5860 1092 8120 28114 84958 1816 5142 1270 

7 0 6805 23361 15622 175278 3642 24066 0 0 38300 1408 635 2897 

8 0 2015 12655 0 2108 1322 7359 0 4305 7151 150 185 0 

9 0 7452 22132 20971 21966 8402 17468 0 5272 14154 10111 0 684 

10 0 14751 19819 11076 19730 5738 0 0 57079 9345 7159 115 0 

11 676 22051 15168 29964 56925 4225 27403 687 10429 12470 1927 637 370953 

12 607 41673 25860 21832 2594954 12310 23217 59086 61690 164229 20287 58300 450993 

13 0 9348 17145 1837 10601 4944 1674 0 0 4340 50174 288 0 

14 0 6147 15458 50811 16990 5161 291 0 0 168204 418 336 315252 

15 0 14428 26084 370921 60200 26447 853 72222 80555 16550 29596 0 438 

16 786 21323 17910 12180 61234 7578 122094 293 7559 124072 1221 1609 3418 

 ها مؤلفهضريب اهمیت نهايی  هاضريب اهمیت معیار ها مؤلفه هامعیار

 آموزشی

 كودكستان

275/0 

513/0 

 074/0 دبستان

 275/0 راهنمایی

 137/0 دبیرستان و هنرستان

 ورزشی و تفريحی ،فرهنگی

 فضاي سبز

137/0 

439/0 

 057/0 راییجهانگردي و پذی

 090/0 يو هنر یفرهنگ

 155/0 یمذهب

255/0 یورزش  

 تأسیسات و تجهیزات، بهداشتی
 و درمانی بهداشت

513/0 
250/0  

750/0 يشهر یزاتتجه  

 اداری و انتظامی
 نظامی و انتظامی

074/0 
800/0  

200/0 خدمات اداري  
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 ، ماتریس2و 1آل و حداقل با استفاده از رواب   به معیار ایده توجه با

   . 1رابطه max1 max2 max, ,..., nA v v v    

 (.5)جدول گردد یمآل منفی تهیه  آل مثبت و ایده ایده 

.2رابطه min1 min2 min, ,..., nA v v v   

 آل منفیآل مثبت و ایدهایده .5جدول

 X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 شاخص

A+ 80/7 92/6 62/14 42/62 28/644 57/11 62/60 

A- 00/0 33/0 72/1 00/0 52/0 58/0 00/0 

  X8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 شاخص

A+ 11/16 16/37 34/40 101.71 09/12 65/335  

A- 00/0 00/0 69/0 30/0 00/0 00/0  

  

 يها از جواب ،ها ینهاز گز یکهر  یدسیفاصله اقل بعد، مرحلهدر 
و  3با استفاده از رابطـه  مربوط به هر مؤلفه  یآل مثبت و منفیدها
 گردد. یمحاسبه م 4

.                      3 رابطه  
2
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n

i ij J

j

D V V 



  

.                         4 رابطه 
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دست به ، 5ي نهایی با توجه به رابطه بند رتبه مرحله آخر، در

 آید. می

i.                             5 رابطه 
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i i
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D D



 



 

از خـدمات   يبرخوردار میزان بر اسا ها داده بنديطبقه يبرا
در مدل  آمده  دست  به یازاتامت ییراتابتدا دامنه تغ يشهر یعموم
ــ  یستاپســ ــا اســتفاده از فرمــول تجرب  یرا مشــخص و ســپس ب

 .(6)رابطهشودیطبقات را مشخص متعداد  استورجس

 . 6 رابطه    
 

 به لحاظ برخورداري از خدمات عمومی شهر مدل تاپسیس اسا  برگانه  16 هاي حوزه بندي رتبه .6جدول 
ها نهيگز  Di - Di + CLi میزان برخورداری ها حوزه رتبه 

2 حوزه  17/12 66/733 19/12 13 12 

3 حوزه برخوردار کامالً  80/19 19/731 82/19 12 11 

4 حوزه  49/7 04/738 50/7 14 14 

5 حوزه  14/25 05/733 18/25 11 13 

6 حوزه برخوردار  07/27 34/733 10/27 9 15 

7 حوزه  04/47 57/700 11/47 7 16 

8 حوزه  87/6 22/740 88/6 15 7 

 برخوردار نیمه

9حوزه   65/25 34/732 69/25 10 10 

10 حوزه  88/31 87/733 93/31 8 6 

11حوزه   04/277 06/647 47/277 2 9 

12حوزه   24/729 30/98 65/736 1 5 

13حوزه   76/101 67/731 90/101 4 3 

 محروم
14حوزه   25/238 29/662 60/238 3 2 

15حوزه   04/98 93/717 17/98 5 4 

16حوزه   98/69 45/722  07/70 6 8 
  جج
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به خدمات عمومی شـهري  سنجش عدالت فضایی در دسترسی 
گانه اردبیـل بـر اسـا  مـدل تاپسـیس نشـان        16هاي  در حوزه

 ،برخـوردار  كـامال در طبقـه   14و  12، 11هـاي   دهد كه حوزه می
 9 ،7 ،6، 5هاي  حوزهو در طبقه برخوردار  16و  15، 13هاي  حوزه

 8و  4، 3، 2هـاي   حـوزه در طبقه نیمه برخوردار قرار دارنـد.   10و 
نظر دسترسـی بـه خـدمات     از و (3)شكلباشند م میمناطق محرو

 . قرار دارندعمومی شهري از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار 

 
 هاي شهري اردبیل از خدمات عمومی بر اسا  مدل تاپسیس نقشه میزان برخوردار حوزه .3شکل 

 روش مجموع ساده وزنی

یاره چندمع گیري تصمیم هاي روشروش مجموع ساده وزنی یكی از 
اهمیت از  هاي وزن) W با مفروض بودن بردار كه  طوري  بهاست. 
محاسبه  ،7رابطه صورت  بهگزینه  ترین مناسب ،( براي آنها شاخص
گزینه بهینه در نظر  عنوان  بهین میزان تر بیش نهایت درو  شود می

 .(131: 1393 ،)پورطاهريشود میگرفته 

                      .           7رابطه

 .شود میمحاسبه  ،8رابطهطبق  ،باشد = 1و چنانچه 

 A                    . 8رابطه

گیري را بر  عدد ماتریس تصمیمباید  ها دادهبراي تحلیل  
 : (7جدول كنیم ) ترین عدد ستون تقسیم بزرگ

 

 عدد ستون ترین گبزربر  گیري تصمیمتقسیم عدد ماتریس  .7جدول 

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 حوزه

2 00/1 13/0 12/0 00/0 01/0 46/0 00/0  00/0  00/0  02/0 02/0 01/0 02/0 

3 00/0  39/0 61/0 0.06 01/0 11/0 03/0 01/0 02/0 12/0 16/0 03/0 00/0  

4 00/0  19/0 16/0 0.01 00/0 39/0 00/0 06/0 15/0 05/0 01/0 03/0 00/0  

5 00/0  23/0 54/0 11/0 01/0 55/0 28/0 24/0 31/0 13/0 06/0 07/0 00/0  

6 59/0 31/0 30/0 16/0 01/0 22/0 01/0 11/0 35/0 51/0 04/0 09/0 00/0  

7 00/0  16/0 90/0 04/0 07/0 14/0 20/0 00/0  00/0 23/0 03/0 01/0 01/0 

8 00/0  05/0 49/0 00/0  00/0  05/0 06/0 00/0  05/0 04/0 00/0 00/0  00/0  

9 00/0  18/0 85/0 06/0 01/0  32/0 0.14 00/0  07/0 08/0 20/0 00/0  00/0  

10 00/0 35/0 76/0 03/0 01/0  22/0 00/0 00/0  71/0 06/0 14/0 00/0  00/0  

11 75/0 53/0 58/0 08/0 02/0 16/0 22/0 01/0 13/0 07/0 04/0 01/0 82/0 

12 67/0 00/1 99/0 06/0 00/1 47/0 19/0 82/0 77/0 98/0 40/0 00/1  00/1  

13 00/0  22/0 66/0 00/0  00/0  19/0 01/0 00/0  00/0  03/0 00/1 00/0  00/0  

14 00/0  15/0 59/0 14/0 01/0 20/0 00/0 00/0  00/0  00/1 01/0 01/0 70/0 

15 00/0  35/0 00/1 00/1 02/0 00/1 01/0 00/1  00/1  10/0 59/0 00/0  00/0  

16 87/0 51/0 69/0 03/0 02/0 29/0 00/1 00/0 09/0 74/0 02/0 03/0 01/0 
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 گانه بر اسا  مدل ساو به لحاظ برخورداري از خدمات عمومی شهر 16هاي  بندي حوزه رتبه .8جدول 
 وضعیت برخورداری گانه 16 های حوزه بندی رتبه رتبه نهايی (WAS) زانیم حوزه

 ربرخوردا کامالً 12 8 667/0 2

3 383/0 13 11 

 15 14 185/0 4 برخوردار

5 515/0 11 16 

6 706/0 7 14 

 13 12 438/0 7 نیمه برخوردار

8 185/0 15 6 

9 529/0 10 2 

 نابرخوردار

10 572/0 9 10 

11 423/1 2 9 

12 881/2 1 5 

13 988/0 6 7 

14 992/0 5 3 

 4 3 407/1 15 محروم

16 1186/1 4 8 

  
در دسترسی به خدمات عمومی شهري  ،سنجش عدالت فضایی

 داد كه:مدل ساو نشان  بر اسا گانه اردبیل  16 هاي حوزهدر 
رتبه اول از وضعیت برخوردار بسیار مطلوبی  با كسب 12حوزه 

برخوردار  در طبقهرتبه دوم  با 16و  15 ،11 هاي حوزهبرخوردار است. 
 لحاظ از 6 و 13 ،14 هاي حوزه از خدمات عمومی شهري قرار دارند.

. اند گرفته قراربرخورداري از خدمات شهري در طبقه نیمه برخوردار 

میزان  نظر ازرتبه چهارم با كسب  7و  5 ،9 ،10 ،2 هاي حوزه
برخوردار از خدمات عمومی شهر از وضعیت نامطلوبی برخوردار 

صاص دادند به خود اخت 8و  4 ،3 هاي حوزهرا آخر  هاي رتبه. باشند می
میزان برخورداري از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار  لحاظ ازكه 

شهري اردبیل  هاي حوزهمیزان برخورداري  ،4(. شكل8هستند)جدول
 .دهد مینشان مدل ساو  بر اسا از خدمات عمومی شهر را 

 

 
 ساو مدل بر اسا شهري اردبیل از خدمات عمومی  هاي حوزهنقشه میزان برخوردار  .4شکل 

 

  مدل تلفیقی کاندرست

روش تاپسیس  آمده از  دست در پژوهش حاضر با توجه به نتایج به 
  هايرتبه، بیلشهر ارد هاي زهحو (WAW) ساده وزنی مجموع

ها  اند. كه در این صورت براي رفع تفاوت دست آورده را بهمتفاوتی 
یک از  هاي گوناگون از هر بندي بین رتبه آمده دست بههاي  و تعارض

هاي ادغام استفاده  توان از روش مختلف می هاي حوزهها براي  مدل
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 شده استفادهكرد كه در این پژوهش از مدل تلفیقی كاندرست 
 شود میكاندرست یک ماتریس تشكیل  است. براي انجام روش

؛ بعد از شوند میدر سطر و ستون وارد  ها حوزه ،كه در آن ماتریس
 شوند میمقایسه  باهمزوجی  صورت به ها حوزه ،تشكیل ماتریس
 ها حوزهكه است هایی تعداد بردها و باخت بر اسا این مقایسات 

در این مدل نمره دهی بر  .اند آوردهمختلف به دست  هاي مدلدر 
. بنابراین بر اسا  باشد میمساوي و باخت  ،اسا  قانون برد

 و تاپسیستكنیک كاندرست كه حاصل تلفیقی نتایج نهایی روش 
 به دست آمدهست نتایج زیر ا (WAW) مجموع ساده وزنی

 .(9جدول )است
  

 در مدل كاندرست نواحی هايباخت و هابرد ايیسهمقا یسماتر .9جدول 

 امتیاز نهايی 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 حوزه

2 - 0 1 0 1-  0 1 0 1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  6-  

3 0 - 1 1-  1-  1-  1 1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  9-  

4 1-  1-  - 1-  1-  1-  1 1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  11-  

5 0 1 1 - 1-  0 1 1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  6-  

6 1 1 1 1 - 0 1 1 0 1-  1-  1-  1-  1-  1-  0 

7 0 1 1 0 0 - 1 0 0 1-  1-  1-  1-  1-  1-  3-  

8 1-  1-  1-  1-  1-  1-  - 1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  14-  

9 0 1 1 1 1-   1 - 1-  1-  1-  1-  1-  1-  1-  4-  

10 1 1 1 1 0 0 1 1 - 1-  1-  1-  1-  1-  1-  0 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1-  1 1 1 1 12 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 14 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-  1-  - 1-  0 0 6 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-  1-  1 - 0 0 8 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-  1-  0 0 - 1 8 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-  1-  0 0 1-  - 6 

  
گانه شهر اردبیل براسا  مدل تلفیقی كاندرست 16هاي  بندي نهایی حوزه رتبه .10جدول   

 وضعیت برخورداری میزان برخورداری برحسب جمعیت جمعیت امتیاز کاندرست حوزه

12 14 95435 
24% برخوردار کامالً   

11 12 9658 

14 8 5251 

38%  برخوردار 
15 8 26562 

13 6 9372 

16 6 123472 

10 0 23537 
11%  نیمه برخوردار 

6 0 21793 

7 3-  14125 

14%  نابرخوردار 
9 4-  25128 

5 6-  14653 

2 6-  7743 

3 9-  17345 

13% -11 4 محروم   19295 

8 14-  21132 

نشـان   ل تلفیقی كاندرسـت بندي مد نتایج نهایی حاصل از رتبه
میـزان   لحـاظ  ازرتبـه اول را   11و  12 هـاي  حـوزه كـه   دهـد  می

برخورداري از خدمات عمومی شهري بـه خـود اختصـاص دادنـد     
 لحاظ )همان گونه كه این دو حوزه در مدل تاپسیس و ساو نیز از
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 میزان برخورداري از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار بودند(. 
ــوزه ــاي ح ــه دوم   16و 15 ،14 ،13 ه ــا كســب رتب ــه ب در طبق

دسترســی بــه خــدمات قــرار دارنــد.  نظــر ازبرخــوردار و مطلــوب 
. انــد گرفتــه قــرارنیمــه برخــوردار در طبقــه  6و  10 هــاي حــوزه
از خـدمات   نـابرخوردار در رتبـه چهـارم و    2و  5 ،9 ،7 هـاي  حوزه

 . باشند میعمومی 
 نظــر ازكــه  انــد گرفتــه قــراردر رتبــه آخــر  8و  4 ،3 هــاي حــوزه

 نامطلوبی بسیاروضعیت  ازخدمات عمومی شهري  ازبرخورداري 

   (. 10جدول )برخوردارند 
شهري اردبیل از خدمات  هاي حوزهمیزان برخورداري ، 5شكل 

 .دهد میمدل تلفیقی كاندرست نشان  بر اسا عمومی شهر را 

 

 
 مدل تلفیقی كاندرست بر اسا ت عمومی شهري اردبیل از خدما هاي حوزهنقشه میزان برخوردار  .5 شکل

 
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 ازگانه شهر اردبیل را  16 هاي حوزهنهایی  بندي رتبه ،5 شكل
تلفیقی  مدل بر اسا دسترسی به خدمات عمومی شهري  لحاظ

 دهد. كاندرست )تلفیق مدل تاپسیس و ساو( را نشان می
، نتایج به دست آمده از تحلیل مدل تلفیقی كاندرست 1نمودار 

شود كه شكاف عمیقی بین  دهد. مالحظه می شان میرا ن
از نظر برخورداري از خدمات شهري  هاي شهري اردبیل حوزه

كه رتبه اول را از  12بین حوزه  فاصله كه  طوري  وجود دارد به
كه آخرین رتبه را كسب   8حوزه  نظر برخورداري كسب كرده با

از نظر  ،9و  8 ،7، 5، 4، 3، 2هاي  باشد. حوزه می 28عدد  نموده،
هاي دیگر از  برخورداري از خدمات عمومی شهري نسبت به حوزه

 .باشند وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار می
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 مدل تلفیقی كاندرست بر اسا گانه شهر اردبیل  16 هاي حوزهنهایی  بندي رتبهنمودار  .1 نمودار

 گیرينتیجهبحث و 
 از برابر هايرصتف ایجاد و اجتماعی عدالت تحقق امروزه
 اصل این به توجه عدم .است بشري جوامع نیازهاي ترین مهم
 تحقق و آورد خواهد وجوده ب جامعه در عمیقی هاينابرابري ،مهم
 منجر خود زندگی محی  از شهروندان رضایت به نهایت در نیز آن
 .نمود خواهد شایانی كمک ملی اقتدار و سیاسی ثبات به و شده

 مختلف مناطق در شهري خدمات مناسب یعتوز عدم همچنین
        تراكم ،هوا آلودگی ،ترافیک مانند را ايعدیده مشكالت شهر

میان  سفرهاي افزایش باعث و داشت خواهد پی در را ... و 
 یا و شود می مختلف خدمات به دستیابی جهت ساكنان هاي حوزه
 شهري جمعیت توزیع خوردن برهم به منجر است ممكن حتی
 .شود شهر یک مختلف مناطق انمی

 وضعیت بررسی به عدالت محور رویكردي با حاضر پژوهش 
 گانه شهر16 هاي حوزهاز خدمات عمومی شهري در  برخورداري
 تجزیه ،بررسی موردبا استفاده از دو مدل تاپسیس و ساو  اردبیل را

 16 هاي حوزهو میزان برخورداري هر یک از این  دادقرار  تحلیل و 
دو این  وسیله  به ها حوزهآمد و این  به دستدر این دو مدل  گانه
 نهایت در .گرفتند قراري بند رتبهگیري چندمعیاره مورد  یمتصم مدل

 هاي مدلي بند رتبهبراي دستیابی به یک نتیجه یكسان حاصل از 
و از طریق این شد كاندرست استفاده  از مدل تلفیقیتاپسیس و ساو 

ي واحد با توجه به نتایج بند و رتبهواحد مدل تلفیقی یک نتیجه 
 آمد. به دست شده یاد هاي مدل

 داد كه:نشان  تحقیق حاضرنتایج  

میزان برخـورداري   لحاظ ازشهري اردبیل  ها حوزهبندي  رتبهدر 
 هـاي  حـوزه  ،با استفاده از مدل تاپسیس از خدمات عمومی شهري

 ،13 هاي حوزه؛ برخورداركامال با رتبه اول در طبقه  14و  12 ،11
و  9 ،7 ،6، 5  هاي حوزهو  با رتبه دوم در طبقه برخوردار 16 و 15
 هـاي  رتبـه  .قرار دارنـد با رتبه سوم در طبقه نیمه برخوردار  و  10

 نظـر  ازكه  اند دادهبه خود اختصاص  8و  4 ،3 ،2 هاي حوزهآخر را 
دسترسی به خدمات عمومی شهري از وضـعیت بسـیار نـامطلوبی    

 .باشند میار برخورد
میزان برخورداري از  لحاظ ازشهري اردبیل  ها حوزهبندي  رتبه

 كه دهد مینشان با استفاده از مدل ساو  خدمات عمومی شهري
 15 ،11 هاي حوزه ؛برخوردار كامالقه بدر طرتبه اول  با 12حوزه 
با  ،14 و 13 ،6 هاي حوزه؛ با رتبه دوم در طبقه برخوردار ،16و 

 با، 7و  5 ،9 ،10 ،2 هاي حوزهو  طبقه نیمه برخورداردر  رتبه سوم
آخر در این  هاي رتبه .قرار دارند نابرخورداردر طبقه رتبه چهارم 

 لحاظ ازبه خود اختصاص دادند كه  ،8و  4 ،3 هاي حوزهمدل را 
 .میزان برخورداري از وضعیت بسیار نامطلوبی برخوردار هستند

 گیري یمتصم از دو مدل براي به دست آوردن یک نتیجه واحد
. شد استفادهكاندرست  از مدل تلفیقی ،چند معیاره تاپسیس و ساو

كه  دهد میي نهایی با مدل تلفیقی كاندرست نشان بند رتبه
 16و 15 ،14، 13، هاي حوزه ؛برخوردار كامال ،11 و12 هاي حوزه

 و 7 ،5، 2هاي حوزه و نیمه برخوردار، 10و  6 هاي حوزه ؛برخوردار
 .باشند میمحروم  8و  4 ،3 هاي حوزهو  نابرخوردار 9

 و ساو ،تاپسیس هاي مدل از استفاده با كه مطالعه این نتیجه
 نیمسلولكه  دهد مینشان  آمده  دست  به مدل تلفیقی كاندرست



 35 1396و زمستان  زیی، پا16یاپی، پ2شماره  هشتم، سالشهري،  شناسی بوم هاي پژوهش یپژوهش -یدو فصلنامه علم       

 

 خود شهروندان به شهري خدمات اراله لحاظ از شهر اردبیل
)رتبه 12ه حوزشكاف میان زیرا  .است نكرده  عمل موفق چندان
و این نشان از شكاف  باشد می 28عدد  ،)رتبه آخر( 8 با حوزه اول(

 در برخورداري از خدمات عمومی شهري دارد ها حوزهعمیق میان 
ریزان در خصوص توزیع عادالنه خدمات كه نیازمند توجه برنامه

و جلوگیري از بروز شكاف شهري اردبیل  هاي حوزهبین  در شهري
 ترسی به خدمات عمومی شهري است.در دسو نابرابري 

 
 راهکارها

با توجه به نتابج به دست آمده از تحقیق، پیشنهادهاي زیـر بـه   
 گردند: عنوان راهكار اراله می

       تقویت متغیرهـاي تاثیرگـذار در توزیـع خـدمات عمـومی
ویــژه  گانــه شــهر اردبیــل بــه 16هــاي  شــهري در حــوزه

ایجـاد تعـادل    در راستاي 9و  8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2هاي  حوزه
 فضایی در شهر؛

 هــاي  و جمعیــت در حــوزه جلــوگیري از تمركــز امكانــات
و  16 ،15 ،14 ،13هاي  حوزه مانندبرخوردار  شهري كامال
 ؛12و 11هاي  به ویژه حوزه

 بـرداري شـهروندان از   هاي اسـتفاده و بهـره  كاهش هزینه
یابی خدمات عمومی مورد خدمات عمومی شهري با مكان

 ؛طق محرومنیاز در منا

    توجه به تناسب توزیع خدمات عمومی شـهري و جمعیـت
  ؛در سطح مناطق

 خدمات شـهري جهـت ارزیـابی و     هايتشكیل پایگاه داده
 ؛هاي آتی ریزي شناخت وضع موجود براي برنامه

       سنجش فضایی نـابرابر در توزیـع خـدمات عمـومی شـهر در
لیانه طور مداوم و سـا   گانه شهر اردبیل به 16هاي  سطح حوزه

 هاي انجام شود. جهت تشخیص سطح كارایی برنامه
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