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اهواز از  شهر کالنتحلیلی بر توزیع خدمات شهری در هدف اصلی این پژوهش 
، روش نظر ازپژوهش حاضر از نوع کاربردی و  باشد. می منظر عدالت فضایی

 از ها داده گردآوری در و است تحلیلی –توصیفی های روشترکیبی از 
 عنوان  به اهواز گانه هفت مناطق است. شده  استفادهاسنادی  و ای کتابخانه شیوه

کننده  شاخص تعیین 15و  «عدالت فضایی»در سنجش  جغرافیایی واحدهای
سپس با استفاده از . اند شده  انتخابخدمات عمومی برای نیل به این هدف 
برای شد.  ها در محیط فازی شاخص،  نظرات کارشناسان اقدام به میزان اهمیت

خدمات عمومی از  از برخورداری منظر از ریشه مناطق بندی رتبهتحلیل و 
برای رسیدن به یک  و (HDI) انسانی هو توسع الکتر، هایی چون ویکور مدل
تکنیک تلفیقی کاندرست  از، مختلف های مدل در ها داده تحلیل از واحد  نتایج

 4که مناطق دهد یمی پژوهش نشان ها داده لیتحل و  هیتجز است. شده  استفاده
 و 6 نیمه برخوردار و مناطق 8 و 1مناطق، برخوردارترین مناطق عنوان  به 2و 3، 
برخورداری را از خدمات شهری دارند. سپس برای سنجش ارتباط  نیتر نییپا 7

سون ریپبین جمعیت و برخورداری از خدمات شهری از آزمون همبستگی 
ست گویای این واقعیت ا آمده دست  به( 471/0) استفاده شد. ضریب همبستگی

 که ارتباط ضعیفی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات وجود دارد. 
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This study aims to Analysis of Public Services From the 

Spatial Justice Perspective in Ahvaz. In terms of applied 

research and methods, a combination of analytical 

methods and data collection of library and documentary 

style used. The seven areas of Ahvaz as a geographical 

unit for measuring "spatial justice" and 15 indicators to 

achieve this Antkhabshdhand crucial public services. 

The use of fuzzy expert opinions to the importance of 

the environment was. For analysis and ranking of urban 

areas in terms of having the Public Service of models 

such as VIKOR, electrical and human development 

(HDI) and to reach a conclusion different models of 

data analysis, compilation techniques used is Kandrst. 

Data analysis showed that the zones 4, 3 and 2 as most 

enjoyed areas, zones 1 and 8 of the regions 6 and 7, the 

lower half of the municipal services they receive. To 

measure the relationship between the population and to 

municipal services, Pearson correlation test was used. 

The correlation coefficient (0/471) obtained indicates 

the fact that the weak link between population 

distribution and distribution services. 
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چکیده
 

Abstract  



تحلیلی بر توزیع خدمات شهری در کالنشهر اهواز از منظر عدالت فضاییحسینی و همکاران: *                        100

مقدمه
ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه یکی از اساسی

وجود خدمات شهری است. امروزه ، اجتماعی مردم شهر
، مشکالت ناشی از توزیع نامناسب خدمات شهری از قبیل تراکم

 باعث شده است که توزیعو ... جایی جمعیت جابه، آلودگی
مسائل پیش روی اغلب ترین  خدمات شهری یکی از مهم

پیامدهای رشد شتابان ترین  از مهم .کشورهای توسعه یافته باشد
های اخیر از شهرنشینی و توسعه کالبدی شهرهای کشور در دهه

ساز هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده که زمینه
 از خدمات شده است. نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری 

اجتماعی ، شکل و ماهیت کالبدی خدمات شهری ساختار دهنده
تأثیر جبران ، توزیع آن عدالتی در نحوهلذا بی، و فضایی شهر است
ماهیت شهر و جدایی گزینی طبقاتی محالت ، ناپذیری بر ساختار

 کند رو میه ب رو جدیهای  شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالش
(Nazmfar et al, 2014: 92) . با توجه به رشد شتابان نظام

نابرابری در برخورداری از خدمات و تضاد ، شهرنشینی در کشور ما
شود. بنابراین بین محالت یک چالش عمده در شهرها محسوب می

باید ، ریزان و دست اندرکاران شهری مسئولیت برنامهترین  مهم
های ر دسترسی گروهبرابر دهای  تالش برای دستیابی به فرصت

مختلف جامعه شهری به خدمات و از بین بردن تضاد در تأمین 
  (Karimiyan & Molaei, 2011: 40). ها باشدفرصت

امروزه بحث از عدالت اجتماعی در کانون مطالعات  رو نیا از
ی مرتبط قرار دارد. تحقق عدالت اجتماعی ها رشتهشهری در تمام 

ت شهروندان از شیوه زندگی خود منجر به رضای تینها دردر شهرها 
 ازشده و به ثبات سیاسی و اقتدار ملی کمک شایانی خواهد نمود. 

جغرافیایی عدالت اجتماعی شهر مترداف با توزیع فضایی  نظر  نقطه
عادالنه امکانات و منابع بین مناطق شهری و دستیابی برابر 

  .((Sharifi, 2006: 6است ها آنشهروندان به 
ظریه عدالت اجتماعی بر این استوار است که اساس ن

های اقتصادی و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن  نابرابری
تأثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط 

  اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم دارد -اقتصادی
(Marsousi, 2004: 5.) 

  و شهرهای بزرگ به هاشهر نکالکه مشکالت  جا آن لذا از 
عدالتی و بیکاری  بی، بدبختی، انعکاس فقر، ویژه در جهان سوم

الزم است تا مشکالت و مسائل ساختاری ، باشد در شهرها می
این شهرها با نظریه عدالت اجتماعی تحلیل شود تا در حل 

 های بهینه ارائه افتد. یکی از روش مشکالت در سطح ملی مؤثر
عنوان یک   تقسیم یک شهر به، لت اجتماعیخدمات در عدا

ه خدمات شهری متناسب با ئسیستم به مناطق مختلف و ارا
 .(Khabouk, 2014: 26) های جمعیتی است ویژگی

در ، ترین شهر استان خوزستان عنوان پرجمعیت  شهر اهواز به
ای داشته و به علت  گسیخته  های اخیر رشد شتابان و لجام سال

، گسترش خدمات، پذیری مهاجرت، ی جمعیتداشتن رشد طبیع
تحوالت و ... اقتصادی ، تغییرات اجتماعی، عنوان مرکز استان

که   طوری بهجمعیتی و کالبدی زیادی به خود دیده است. 
نفر در  1064177به  1335نفر در سال 120089جمعیت آن از 

یعنی افزایش  .www.amar.org)) رسیده است 1390سال 
هم در   مساحت آن، برابر شده 8جمعیت شهر اهواز بیش از 

 22000هکتار به  2500( از 1335 - 1390سال ) 55فاصله 
درصد به مساحت اولیه  88هکتار رسیده که طی این مدت حدود 

پذیری خود  با توجه به جمعیت این شهر .شده است  شهر افزوده
 عدالتی در توزیع خدمات شهری رو ل بیهای اخیر با مشک در دهه

 که این روند افزایش جمعیت به  طوری بهرو بوده است. ه ب
رسانی را نامتعادل کرده  جریان خدمات، خصوص جمعیت شهری 

عدالت فضایی و پایداری شهری را ، و مسئله عدالت اجتماعی
 شود مطرح ساخته است. بنابراین در این پژوهش تالش می

ی خدمات شهری بین مناطق را مشخص و سپس شکاف نابرابر
ارتباط پراکنش فضایی خدمات شهری با جمعیت را بیان کند و 

نهایت راهکارهایی برای رسیدن به هماهنگی و سازگاری  در
  منطقی بین جمعیت و خدمات در مناطق شهر اهواز ارائه نماید.

های  شود به پرسش می کوشش، با توجه به اهمیت این موضوع 
  :پاسخ داده شود زیر

آیا توزیع فضایی خدمات شهری میان مناطق شهری اهواز .1
 عادالنه است؟

آیا بین توزیع خدمات عمومی شهری و پراکنش جمعیت در  .2
 اهواز رابطه وجود دارد؟ شهر کالن

 

 تحقیقپیشینه

 به، یکی از شهرهای تایواندر ، (2005) و همکاران 1تسو
محور در ارتباط با عدالت  دسترسی  سنجش شاخص یکپارچه

های  نتایج یافته، اند پرداختهفضایی در خدمات عمومی شهری 
عمومی شهری در این شهر  بیانگر توزیع ناعادالنه خدمات، ها آن

 .(Tsou, 2005)بوده است
توزیع جمعیت و بررسی به ، (2008) همکاران و2النگفورد 

شهر  تغییرات در دسترسی به تعدادی از خدمات عمومی در
که د مدل تحلیلی تحقیق نشان دا، اندپرداختهکاردیف ولز جنوبی 

به خدمات را  تر کمرسی تمایل عمومی مردم این است که دست
  (.Langford, 2008)گزارش دهند

                                                           
1. Tsou 

2. Langford 
 

http://www.amar.org/


 101  1395 زمستان و پاییز ،14پیاپی ،2 شماره هفتم، سال شهری، شناسی بوم های پژوهش فصلنامه دو                                

 محیطی بررسی عدالت زیست در پژوهشی به، (2012) 3گافرن
، ای نقل جاده و  ای ناشی از حمل در قالب تولید گازهای گلخانه

این پرداخته است.  ذرات و گازها در مناطق شهری، سروصدا
پژوهش نشان داد محل سکونت مردم و الگوهای استفاده از 

تواند در تعیین میزان قرار گرفتن در معرض گاز ناشی  زمان می
 (. Gaffron, 2012)دوسایل نقلیه مؤثر باش

 گانه شهر تبریز مناطق ده، نامه خود در پایان، (2014) بهروزی
مندی از خدمات عمومی  عدالت فضایی در بهره لحاظ را از

بیانگر آن است که مناطق  نتایج، سنجش قرار داده مورد شهری
، دارند رااز خدمات عمومی شهری برخورداری کامل  10و  1

لحاظ فاقد حداقل برخورداری  از این 8و  6مناطق  که درحالی
 .(Behroozi, 2014)باشند می

در  یزد عملکرد مدیریت شهر، پژوهشی در، (2014) یوسفی
نتایج حاصل از ، را مورد سنجش قرار دادتحقق عدالت فضایی 

های پژوهش بیانگر نابرابری در میزان دستیابی ساکنین  یافته
مرکز شهر دارای  که  طوری به .باشد مناطق به خدمات می

حاشیه  که  حالی در، باشد باالترین سطح دستیابی به خدمات می
 ,Yousefi) داردتری از منابع و خدمات کم برخوردارسطح شهر 

2014). 

 

مبانینظری
ها یا بازیگران عدالت در کلیتی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسان

تأمین نیازهای ، ها حفظ و پاسداری از کرامت انسانی آن، اجتماعی
 آن ها توجه وافی دارد و از نفس اجتماعی آن ی زندگی و عزت اولیه

ای تاریخی و  خاطره، شده  ای فراموش و دستیابی به آن اسطورهر 
گردد. عدالت فضایی بر این باور  آرمانی دور از دسترس ملحوظ می

پژواک و نمود عینی و ، است که فضاهای گوناگون سکونتگاهی
نهادهای مختلف ، هاانسان ی آگاهانه یا ناآگاهانهفضایی اراده

کالن  یها یگذار استیس، راتیکسیاسی و اجتماعی و نظام بروک
. .. و   ایمدیریت محلی و منطقه، های اجرایی و قانونینظام، ملی
  .(Javan & Abdollahi, 2008: 137)است

، عدالت فضایی بیانگر رفتار منصفانه و دربرگیرندگی همه مردم
اجرا ، در توسعه، منشاء ملیت یا درآمد، رنگ، بدون توجه به قومیت

 (.Bass, 1998 :23) ی قواعد محیطی استکارگیر  و به
عنوان موضوعی کلیدی   مقوله عدالت فضایی بهطوری که  به

منظور از  .و پراهمیت در پارادایم توسعه پایدار نیز مطرح است
، توزیع عادالنه نیازهای اساسی، عدالت فضایی )در شهر(

 های محله و خدمات شهری در میان ها ، فرصتتسهیالت، امکانات

                                                           
3. Gaffron 

 

ای نسبت به هیچ محله به این معنا که لف شهر است.مخت
های فضایی برتری برخورداری از مزیتنظر  محله دیگر از

  .(Hatami Nejad, 2001: 8) نداشته باشد

 در که هستند عمومی خدمات از شهری بخشی خدمات

 عمومی نیازهای، شهری مراکز مراتب سلسله نظام چارچوب

 و مستقل نسبتا واحد یک در و سازند می برآورده را یاجتماع
 ارائه شهری زندگی رفاه منظور  به گیرنده  تصمیم یاسیواحد س

 . (Hashemi & Yahya Pour, 2011: 17)شوند می

 که اقتصادیهای  عنوان فعالیت  کلی به طور بهخدمات عمومی 
، هستند عمومی نهادهای عمل ابتکار در و دارند عمومی منفعت
 نهادهای نظر زیرها  آن انداختن راه و نهادن بنیاد شود. می تعریف

 برایعمومی  خدمات از نگهداری و حمایتچه  اگر، است عمومی
 دریافت، شود می واگذار هم خصوصی بخش بهگذاری  سرمایه
 روزانه زندگی بر وگیرد  می صورت وسیع در مقیاس عمومی خدمات

 تخدما :مانند (Cho, 2003: 39).دارد مستقیم ثیرأت افراد
 .مذهبی و فرهنگی، درمانی، ورزشی خدمات، سبز فضای، آموزشی

یابی  مکان. هستند فضایی عملکردهای دارای همگی خدمات این
 با فضایی پیوند، دسترسی شبکه، دسترسی شعاع، خدمات این مراکز
 خصوصیات از، ... وکننده  حمایت نهادهای مقیاس و خدمات دیگر

 خدمات (.Savas, 1978, 800)شود می محسوبها  آن فضایی
 منابع وها  محدودیت، آن مکانی بعد ازنظر   صرف باید عمومی

 ها قرار آن دسترس درآسانی   به، افراد فیزیکی توانایی یا مالی
 وابسته، دسترسی شاخصسنجش  .(Kaphle, 2006: 2)گیرد

 فیزیکی و اجتماعیهای  زیرساخت به دسترسی برابری تعیین به
 ستندها ه فرصت توزیع و زندگی یفیتک از نمودی که است

(Martinz, 2009: 31). 

 مکانیابی الگوی در که باشند این پی در باید ریزان برنامه بنابراین
 چه و آمده وجود به نابرابری مقدار چه، ها آن توزیع نحوه و خدمات

 .(Hewko, 2001: 5) اند شده محروم تر بیش جامعه ازهایی  گروه

ریزان  ها که هدف نهایی برنامه ین نابرابریسپس اقدام به رفع ا
 ها ایجاد کند.  بین سکونتگاه فضایی است نمایند و تعادل را

 فضایی توسعه و سرزمین آمایش دیدگاه از ای منطقه تعادل
 وزن و بین جایگاه ارتباط که است معنا این به، ای منطقه

 مراکز در که باشد صورتی به منطقه یک سطح در ها سکونتگاه
 نابرابری و عمیق شکاف، اندازه جمعیت و منابع توزیع نظر از

 نابرابری میزان هچ هر اساس این بر باشد. وجود نداشتهشدید 
 در یک منطقه های سکونتگاه بین منابع و جمعیت توزیع در

 تعادل وضعیت به منطقه آن، باشد تر کم، مناطق سایر با مقایسه
 محسوب تر یافته  وسعهت لحاظ فضایی به یا و است تر نزدیک

  .(Mohamadzadeh Titkanloa, 2001: 16) شود می
 بهترین که است آن بر ای منطقه متعادل توسعه یک تالش
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، آورد فراهم نواحی جامع همه توسعه برای را امکانات و شرایط
 به را ای ناحیه درون و ای ناحیه بین زندگی کیفیت های تفاوت
 عادالنه توزیع چنین هم .بردارد انیماز  در نهایت و برساند حداقل

 شرایط جمله از شرایطی ایجاد و دهد می قرار نخست تقدم را
 هدف را منطقه یک مردم کلیه جانبه  همه توسعه برای، اجتماعی

 های جنبه تنها و است جامع ماهیتاً ای توسعه چنین بنابراین گیرد. می

 .(Mayoganj & …,1989: 55 )گیرد نمی  بر را در اقتصادی

 

 روش تحقیق
لحاظ  گذاری کاربردی و از لحاظ هدف پژوهش حاضر از

باشد. در این  می« تحلیلی –توصیفی »صورت   شناسی به روش
 برایای و  نیاز از روش کتابخانه های مورد فرآیند متناسب با داده

 نفر از 25های بخش تحلیلی پژوهش از نظرات  گردآوری داده
 11رشناسان و متخصصان پژوهش را کارشناسان و متخصصان )کا

ریزی شهری شامل اساتید دانشگاه و  نفر از رشته جغرافیا و برنامه 
نفر از پرسنل پیمایشی و منابع  7، بخش داخلی پیشینه پژوهش

مرجع در رابطه با موضوع پژوهش برای گردآوری اطالعات بخش 
سه نفر مدیریت ، شهرداری اهواز، توصیفی و تحلیلی پژوهش

دهند(. مرتبط  ای تشکیل می نفر رشته توسعه منطقه 4ری و شه
 شده است.   پژوهش استفاده با حوزه مورد

های پژوهش از مدل تحلیل سلسه  گذاری داده جهت وزن
1مراتب فازی

2از مدل ویکور ها دادهو جهت تحلیل  
3الکتر، 

و  
4مدل توسعه انسانی

شده است. سپس نتایج حاصل از   استفاده 
نهایت  تلفیق شد. در 5ها با استفاده از تکنیک کاندرست این مدل

های آن  برده و نقشه GISآمده را به محیط   دست  ی بهها وزن
 ترسیم گردیده است.

 اند.  شده ارائه ، 1 کار رفته در این پژوهش در جدوله بهای  شاخص
 

                                                           
1.AHP FUZZY 

2.VIKOR 

3.ELECTRE 

4. HDI 

5.Kandrst 

 های به کار رفته در پژوهش شاخص. 1جدول
 مؤلفه ها شاخص ها

 عمده فروشی، فروشی خرده، ها بانک، دفاتر خصوصی، فروشی عمده، پاساژهای تجاری، بازار خدماتی -تجاری 

آموزشی و آموزش 

 تحقیقاتی
تعداد مدارس ، نفر 1000تعداد مدرسه راهنمایی به ازای هر ، نفر 1000ی هر تعداد مدرسه ابتدایی به ازا، نفر 1000تعداد مهدکودک به ازای هر 

 ها و مراکز آموزش عالی تعداد دانشگاه، ای تعداد مراکز فنی حرفه، تعداد هنرستان، نفر 1000متوسطه به ازای هر 

 سینما و تئاتر، فرهنگسرا، سالن اجتماعات، کتابخانه، تعدا موزه هنری -فرهنگی 

 ها و مصلی حسینیه، تکایا، عداد مساجدت مذهبی

 درمانی -بهداشتی 
ضریب خانه ، ضریب کلینیک، ضریب درمانگاه، ضریب مراکز توان بخشی، ضریب پرتونگار، ضریب داروخانه، ضریب آزمایشگاه، ضریب بیمارستان

 ضریب پزشک متخصص، ضریب پزشک عمومی، ضریب بهورز، ضریب تخت، بهداشت

 تأسیسات ورزشی عمومی، استخر، زمین فوتبال، سالن سرپوشیده، استادیوم ورزشی

 نهادهای عمومی و مراکز اداری خصوصی، تعداد ادارات دولتی اداری

 بلوار و رفیوژ، تعداد و مساحت پارک عمومی، تعداد و مساحت پارک محله ای، تعداد و مساحت پارک کودک فضای سبز

 گاز، فاضالب، تلفن، برق، آب تأسیسات شهری

 گورستان و غسالخانه، کشتارگاه، خودرو جمع آوری زباله، پست، نشانی تعدا آتش تجهیزات شهری

 سرانه مسکونی مسکونی

 های عمومی و انبار پارکینگ، آهن ایستگاه راه، تعداد پایانه ونقل حمل

 مساحت معابر، طول معابر، مساحت آسفالت، روها مساحت پیاده معابر

 ین و سبکصنایع سنگ صنعتی

 Strategic Plan Development (comprehensive) Ahwaz, (2011): مأخذ
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 مطالعه محدوده مورد 
 31جغرافیایی در عنوان مرکز استان خوزستان از نظر   شهر اهواز به

طول   دقیقه 40درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  20درجه و 
کیلومترمربع  220گرفته است. این شهر با مساحت  شرقی قرار

شهر اهواز از سمت باشد.  دومین شهر وسیع ایران پس از تهران می
دزفول و شوش؛ ، شوشتر، مالثانی، ویس، شمال به شهرهای شیبان
 دشتامهرمز؛ از غرب به شهر حمیدیه و از شرق به شهرستان ر

، بندر ماهشهر، آزادگان و از سمت جنوب به شهرهای شادگان
  وسعت شهر اهواز در محدوده. گردد و آبادان محدود می خرمشهر

 300خدماتی   در محدوده، مربع کیلومتر 222قانونی شهری 
مربع  کیلومتر 895 استحفاظی و در محدوده کیلومتر مربع

 .(Solaimani Rad, 2014: 68)باشد می

موقعیت جغرافیایی شهر اهواز به تفکیک مناطق را ، 1شکل 
  دهد. می نشان

 

 
 اهواز  موقعیت جغرافیایی مناطق شهر. 1شکل

 تحلیلروش 
برای توزیع  ها شاخصدر این بخش از پژوهش میزان اهمیت 

 خدمات شهری از دید کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
های  وش انتخاب شده جهت ارزیابی و اولویت بندی شاخصر

منتخب پژوهش روش تحلیل گروهی سلسله مراتبی فازی 
(FAHP) کارگیری روش تحلیل سلسه باشد. هدف از ب می

  با، مراتبی به دست آوردن نظر کارشناسان و متخصصین است
  این وجود روش تحلیل سلسله مراتبی معمولی به درستی نحوه تفکر

 
زوجی این روش از های  زیرا در مقایسه، کند نسانی را منعکس نمیا

 پس از تجزیه و تحلیل مراحل مدلشود.  می اعداد دقیق استفاده
(FAHP) ،دیگر  ها نسبت به هم در نهایت درجه بزرگی شاخص

دهد که میان  می دست آمده است. نتایج به دست آمده نشانه ب
ونی و بهداشتی مسکهای  مورد مطالعه شاخصهای  شاخص

میزان ضریب اهمیت به ین تر کمو ت را دارند اهمیترین  بیش
 (.2صنعتی و مذهبی اختصاص یافته است)شکلهای  شاخص

 

 

 دیگرنسبت به یک ها شاخصدرجه بزرگی . 2شکل
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 هایافته

مناطق با استفاده از مدل ویکوررتبه بندی 
از میان گروهی  بندی و انتخاب بهترین گزینه  این روش روی رتبه 

کمک یک تمرکز و جواب سازشی برای یک مسأله را به ، ها از گزینه
گیرنده را به   ی که تصمیم به نحوه، کند معیار متناقض مشخص می

مراحل اولیه  (.Hosseini, 2015: 132)رساند تصمیم نهایی می
روش ویکور مشابه با مراحل اولیه تکنیک تاپسیس است. لذا از 

با مدل تاپسیس  . مدل ویکورشود یماحل خودداری آوردن این مر
از مرحله فاصله هر گزینه از راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی 

  :شود می محاسبه، 8و7یها رابطهاساس  که بر باشد یممتفاوت 

 
 آل ایده حل راهنسبت به  iاز گزینه  S j که در آن فاصله

ایده آل حل اهراز  iگزینه  R j)ترکیب بهترین( و فاصله 

و  S jی عالی براساس بند رتبه. باشد یممنفی)ترکیب بدترین(  
انجام خواهد شد. برای ارزیابی  R jی بد براساس مقادیر بند رتبه

 .شود یماستفاده ، 9از رابطه Q jو محاسبه  ها نهیگزنهایی 

 

شود که در  عنوان گزینه برتر انتخاب می ای به نهایت گزینه در
 ی برتر شناخته شود. نهیگزعنوان  به Qگروه 

اقدام به ، در تحقیق حاضر با استفاده از روش ویکور 
شاخص  15گانه شهر اهواز با استفاده از  بندی مناطق هفت سطح

 منتخب خدمات شهری شده است. 
آمده  دست به( 2)جدولوضعیت مناطق شهر اهواز با توجه به 

یافته و بین   درصد توسعه20/0– 0بین، است. طبق این جدول
 درصد محروم از توسعه هستند. 1 – 80/0
 

آلن)ویکور( پرس کاتمقادیر سنجش و ارزیابی سطح کمی و کیفی پایداری توسعه از دیدگاه  .2جدول  

20/0-0 ارزش ویکور  20/0-40 /0  40/0-60/0  60/0-80/0  80/0-1  

وردارکم برخ نیمه برخوردار برخوردار کامالً برخوردار وضعیت برخورداری  عدم برخورداری 

Hosseini, 2015: 131 مأخذ:                                                                                                                      

مناطق شهر اهواز در ، بر اساس نتایج حاصل از روش ویکور
منطقه  7ر بین اند که د گرفته سطوح مختلف برخورداری قرار

 برخوردار 4منطقه ، (0.00) برخوردار کامال 3منطقه ، شهری
 کم برخوردارینیمه برخوردار و  8و  1، 2 منطقه، (0.307)

( 0.850، 0.905) 7و  6( و دو منطقه 0.551، 0.574، 0.389)
 شهر کالنمحروم از برخورداری است. که بیانگر وضعیت نامناسب 

های خدمات شهری  از شاخصلحاظ برخورداری  اهواز از
 (.3)جدولاست

 

راهواز با استفاده از مدل ویکو شهر کالنگانه  بندی نهایی مناطق هفت رتبه .3جدول  

1منطقه مناطق 2منطقه  3منطقه  4منطقه  6منطقه  7منطقه  8منطقه   

574/0 ضریب برخورداری  389/0  0 307/0  850/0  905/0  551/0  

 4 7 6 2 1 3 5 رتبه

اریوضعیت برخورد  کم برخوردار عدم برخورداری عدم برخورداری برخوردار کامالً برخوردار نیمه برخوردار کم برخوردار 

 

 ی مناطق با استفاده از مدل الکتربند رتبه
 شود یمضمنی استفاده  طور بهدر مدل الکتر از مفهوم تسلط 

(Roy, 1991.)  مراحل اولیه روش الکتر مشابه با مراحل اولیه
چهار مرحله اول تکنیک  واقع درپسیس و ویکور است. تکنیک تا
 تکرار باشد. بنابراین از  می مشابه با مراحل تاپسیس و ویکور الکتر عینا

 
مراحل خودداری شده است. پس از مراحل به تشکیل مجموعه  این

 که طوری به، معیارهای موافق و مخالف در الکتر پرداخته شد
ر مقایسه و مجموعه معیارهای ی مختلف نسبت به همدیگها نهیگز

. ماتریس توافق از جمع وزن دیآ یمموافق و مخالف به دست 
 (.4)جدولدیآ یم. به دست اند آمدهموافق  درمجموعیی که ها شاخص
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 مناطق شهر ماتریس موافق در .4جدول

8منطقه 7منطقه  6منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه   
 

302/0  514/0  861/0  322/0  188/0  366/0  
 

1منطقه  

772/0  581/0  718/0  530/0  299/0  
 

634/0 2منطقه   

821/0  897/0  774/0  493/0  
 

736/0  812/0 3منطقه   

658/0  625/0  810/0  
 

542/0  470/0  678/0 4منطقه   

1 1 
 

190/0  190/0  247/0  139/0 6منطقه   

787/0  
 

633/0  409/0  103/0  419/0  486/0 7منطقه   

 
506/0  707/0  375/0  272/0  228/0  698/0 8منطقه   

(5)جدول دیآ یمدست ه ب 10 سپس ماتریس مخالف)عدم توافق( با استفاده از رابطه   

 
 ها ارزشکه  باشد یممرحله بعد تشکیل ماتریس موافق مؤثر  

از ماتریس هماهنگی باید نسبت به یک آستانه سنجیده شوند  
وت واقع شود. این بهتر مورد قضا A1 برAk تا شانس ارجیت

( تجاوز کند Ī) از یک حداقل آستانه  که یصورت درشانس 
)دلخواه( را مثال    تر خواهد شد. بدان معنی که باید بیش

: متوسط از معیارهای هماهنگی به دست آورد صورت  به توان یم

 

 F)حداقل آستانه( سپس یک ماتریس بولین  Ī اساس بر
 12 دهیم برای این کار از روابط می یک( تشکیل و )باعناصر صفر

 : میکن یماستفاده ، 13 و

 
 ()ماتریس هماهنگ مؤثر Fگاه هر عنصر واحد در ماتریس آن
 (.6)جدولیک گزینه مؤثر و مسلط بر دیگری است دهنده نشان

 

 ف در مناطق شهریماتریس مخال .5جدول
8منطقه 7منطقه  6منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه   مناطق 

048/0-  037/0-  051/0-  004/0-  004/0-  019/0-  
 

1منطقه  

041/0-  020/0-  018/0-  054/0-  036/0  
 

025/0 2منطقه   

040/0-  032/0-  021/0-  001/0-  
 

022/0-  003/0 3منطقه   

022/0-  015/0-  013/0  
 

000/0  008/0-  002/0 4منطقه   

044/0-  009/0-  
 

056/0-  063/0  022/0  070/0 6منطقه   

087/0  
 

013/0  190/0  353/0  082/0  119/0 7منطقه   

 
048/0  039/0  221/0  132/0  061/0  106/0 8منطقه   

ماتریس موافق مؤثر .6جدول  

8منطقه 7منطقه  6منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه   مناطق 

1منطقه  0 0 0 1 0 0  

2منطقه 1  0 0 1 1 1  

3منطقه 1 1  0 1 1 1  

4منطقه 1 0 0  1 1 1  

6منطقه 0 0 0 0  1 1  

7منطقه 0 0 0 0 1  1  

8منطقه 1 0 0 0 1 0   
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)معروف به  Gماتریس بولین  یک 15استفاده از رابطه سپس با 
.میده یمماتریس ناهماهنگ مؤثر( تشکیل 

  
روابط مسلط در بین  هندهد نشاننیز  Gعناصر واحد در ماتریس

 (.7)جدولباشد یم ها نهیگز

ماتریس مخالف مؤثر. 7جدول  

8منطقه 7منطقه  6منطقه  4منطقه  3منطقه  2منطقه  1منطقه   
 

1 1 1 1 1 1 
 

1منطقه  

1 1 1 0 0 
 

2منطقه 1  

1 1 1 1 
 

3منطقه 1 1  

1 1 1 
 

4منطقه 1 1 1  

1 1 
 

6منطقه 0 1 0 0  

1 
 

7منطقه 0 0 0 0 1  

 
8منطقه 0 0 0 0 0 0  

        

 تشکیل ماتریس تسلط نهایی
ماتریس تسلط موافق و  های یهدرااین ماتریس از ضرب تک تک  

ی با ها نهیگز. حال باید شود یمماتریس تسلط مخالف حاصل 
ی ا نهیگزو بهترین گزینه را انتخاب کنیم.  حذفرا  تر کمرضایت 

تسلط داشته باشد ، شودتر از آن مغلوب  باید انتخاب شود که بیش
، این اساس ی کرد. بربند  رتبهرا  ها نهیگز توان یمو از این نظر 

یک گزینه تسلط داشته و تعداد دفعاتی که  تعداد دفعاتی که هر
 است. شده  دادهنشان  ،8جدول در شده  محاسبه، مغلوب شده است

 

 ماتریس تسلط نهایی .8جدول

8منطقه 7منطقه  6منطقه  4منطقه  3همنطق  2منطقه  1منطقه   
 

0 0 1 0 0 0 
 

1منطقه  

1 1 1 0 0 
 

2منطقه 1  

1 1 1 0 
 

3منطقه 1 1  

1 1 1 
 

4منطقه 1 0 0  

1 1 
 

6منطقه 0 0 0 0  

1 
 

7منطقه 0 0 0 0 1  

 
8منطقه 0 0 0 0 0 0  

 
میزان برخورداری  لحاظ ازاهواز ی مناطق شهری بند  رتبهدر  

و دو  رتبه یک، از خدمات عمومی شهری با استفاده از مدل الکتر
در رده  ،2منطقه  اند. ، به خود اختصاص داده4و  3طق را منا

و  کم برخورداردر رده خدماتی  7و  6، 1مناطق ، خدماتی برخوردار
 اند گرفته قراردر رده خدماتی عدم برخورداری  8نهایت منطقه در 

 (.9)جدول
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اهواز براساس مدل الکتر شهر کالن گانه هفتی مناطق بند رتبه .9جدول  

 تعداد مسلط شدن)جمع سطر( تعداد مغلوب شدن)جمع ستون( اختالف رتبه نهایی وضعیت برخورداری
 

-2 4 کم برخوردار 1منطقه 3 1   

2منطقه 1 4 3 3 برخوردار  

 کامالً برخوردار
3منطقه 0 5 5 1  

4طقهمن 0 4 4 2  

-3 5 کم برخوردار 6منطقه 5 2   

-2 4 کم برخوردار 7منطقه 4 2   

-5 6 عدم برخورداری 8منطقه 5 0   

 (توسعه انسانی) HDI مدل
های پرکاربرد در مطالعات جغرافیای این روش یکی از روش

این مدل قابلیت گسترش و جایگزینی را  چنین همای است.  ناحیه
، بررسی تطبیقی و انتخاب مناطق دارا بوده و در هر کشور برای

منظور بررسی و سنجش درجه توسعه یا   شهرها و یا نواحی به
.(Ziari et al, 2010: 10)ها کاربرد دارد محرومیت آن

         .نتایج حاصله از روش توسعه انسانی مابین صفر و یک است 
دهنده  نشان باشد تر نزدیک یک به چقدر هر آمده  دست  به مقدار

مناطق شهر ، است. بنابراین در این تحقیق یافتگی  توسعه جهدر
آمده حکایت از   دست  اند. نتایج به گرفته بررسی قرار اهواز مورد

 6برخورداری و منطقه  در سطح کامال 4و  3آن دارد که مناطق 
 (.10)جدولگرفته است  ترین سطح برخورداری قرار پایین در 

 

 (HDI)اهواز با استفاده از مدل توسعه انسانی شهر کالنگانه  طق هفتبندی نهایی منا رتبه .10جدول

 8منطقه 7منطقه 6منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه مناطق

 651/0 561/0 476/0 786/0 803/0 655/0 578/0 گرفته وزن تعلق

 4 6 7 2 1 3 5 رتبه

 برخوردار کم برخوردار عدم برخورداری برخوردار کامالً کامالً برخوردار برخوردار کم برخوردار وضعیت برخورداری

 مدل تلفیقی کاندرست
دو گزینه  اگر آن در که است تلفیقی مدل یک کاندرست روش

A و B  را در نظر بگیریم اگر یک گزینه در مقابل 
  :نویسیم یمگزینه دیگر پیروز شود در آن صورت 

sB ˂ A, s ˂ 
د متقارن رابطه اولویتی تلفیقی کاندرست است. جا ض در این 
آرا مساوی کسب  Ak  و A1کاندرست اگر دو گزینه  روش در

نام دیگر روش کاندرست روش  A1 =Ak کنند خواهیم داشت
  .(Nazm Far et al, 2014: 105)حداکثر رأی ساده است

 رتبهی مختلفی برای ها روشکه از  در این پژوهش با توجه به این 
بنابراین برای رسیدن به یک نتیجه ، است شده  استفادهی مناطق بند 

 آمده  دست  بهی مناطق با استفاده از نتایج بند رتبهنهایی و واحد برای 
انسانی از مدل تلفیقی کاندرست  هالکتر و توسع، ی ویکورها مدلدر 

است. برای انجام روش کاندرست یک ماتریس تشکیل  شده  استفاده
. شوند یممناطق در سطر و ستون وارد ، آن ماتریس که در شود یم

مقایسه شوند. این  هم بازوجی این مناطق  صورت  بهحال باید 
هایی که آن مناطق در  تعداد بردها و باخت بر اساسمقایسات 

بر جا نمره دهی  . در اینباشد یم اند آوردهی مختلف به دست ها مدل
 (.11جدول)باشد یممساوی و باخت ، قانون برد اساس

ها به  رتبه بندی گزینه نمره دهی اساس نتایج در نهایت بر 
 (.3و شکل  12)جدول آید می دست
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 مناطق در مدل کاندرستهای  باختهو  بردهای ا سهیمقاماتریس  .11جدول

 1منطقه 2منطقه 3منطقه 4منطقه 6منطقه 7منطقه 8منطقه جمع
 

2- 1- 1 1 1- 1- 1- 
 

 1منطقه

 2منطقه 1  -1 -1 1 1 1 2

 3منطقه 1 1  1 1 1 1 6

 4منطقه 1 1 -1  1 1 1 4

 6منطقه -1 -1 -1 -1  -1 -1 -6

 7منطقه -1 -1 -1 -1 1  -1 -4

 8منطقه -1 -1 -1 -1 1 1  -2

 ی نهایی در مدل کاندرستبند رتبهامتیازات و . 12جدول

 ی در مدل کاندرستبند رتبه امتیازات در مدل کاندرست

 میزان برخورداری مناطق رتبه رتبه نهایی در کاندرست امتیازات روش کاندرست مناطق

 3منطقه 1 4 -2 1منطقه

 4منطقه 2 3 2 2منطقه برخوردار

 2منطقه 3 1 6 3منطقه

 1منطقه 4 2 4 4منطقه
 نیمه برخوردار

 8منطقه 4 6 -6 6منطقه

 7منطقه 5 5 -4 7منطقه
 عدم برخورداری

 6طقهمن 6 4 -2 8منطقه

 
 اهواز برحسب مدل تلفیقی کاندرست شهر کالن گانه هفتنهایی مناطق  یبند سطح. 3شکل

 

 پراکنش جمعیت در مناطق شهر اهواز
فشردگی جمعیت ساکن  دهنده  نشانشاخص تراکم جمعیت 

نسبت به مساحت است. بررسی تراکم کلی جمعیت در سطح 
طق شهر اهواز در منا ینتر کممتراکه  دهد یممناطق اهواز نشان 

 6و  7، 1 . مناطقاند گرفته قرارغرب و شمال شرق شهر ، مرکز
باالترین تراکم را در سطح ، در هکتارنفر  118تا  58 بین تراکم

نفر در هکتار در 56با تراکم تقریبی  3مناطق اهواز دارند. منطقه 
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ی تر کماست. سایر مناطق تراکم جمعیتی  گرفته قرارمرتبه بعدی 
  دارند.

 4و  3ترین جمعیت و مساحت مربوط به مناطق  بیش چنین هم
  (.13)جدولباشد یم

 

 شهر اهواز گانه هفتی جمعیتی مناطق ها یژگیو. 13جدول

 منطقه 1 2 3 4 6 7 8 جمع

 جمعیت 125025 97458 177396 199352 173390 150856 133112 1056589

 مساحت 92/1067 90/2967 35/3112 09/3772 30/2948 86/1709 91/2890 33/18469

 تراکم جمعیت 07/117 83/32 99/56 84/52 81/58 22/88 04/46 20/57

 کل شهر سهم جمعیت به 83/11 23/9 78/16 87/18 42/16 27/14 60/12 100

 سهم مساحت منطقه به شهر 78/5 07/16 85/16 43/20 96/20 25/9 66/15 100

Strategic Plan Development, comprehensive Ahwaz, 2011. Statistics a metropolitan Ahwaz, 2013 : أخذم                                    
 

 ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات
 منظور  بهتوزیع خدمات در مناطق و محالت شهری  که ییجا آن از

ی و دسترسی مناسب و بهینه شهروندان رسان خدماتتسهیل امر 
چه که توزیع خدمات و امکانات   لذا چنان، ردیگ یمورت به آن ص
ی رسان خدمات، اساس معیارهای صحیح و اصولی نباشد شهری بر

 صورت  بهشهروندان  ازین موردی انجام نگرفته و خدمات راحت  به
. در این حالت ممکن است گردد ینممتعادل در سطح شهر توزیع 

 مورداهای خدماتی عدم تعادل فضایی بین پراکنش جمعیت و فض
تایج نهایی ن (.Hosseini, 2015: 140)مشاهده گردد ازین

ی مدل تلفیقی کاندرست بیانگر این است که در بند  رتبهحاصل از 
برخورداری از خدمات عمومی شهری در بین  لحاظ ازاین مدل 

 عنوان  به، 2و  4،  3مناطق ، اهواز شهر کالن گانه هفتمناطق 
مناطق نیمه برخوردار و  عنوان  به 8 و 1اطق من، مناطق برخوردار

مناطق محروم یا عدم برخوردار از خدمات  عنوان  به 6و  7مناطق 

 
پژوهش . در اند شدهی بند  رتبهشهری در مدل تلفیقی کاندرست 

ی ها مدلاهواز با استفاده از  شهر کالنی مناطق بند  رتبهحاضر به 
مدل تلفیقی کاندرست و  (HDI) توسعه انسانی، الکتر، ویکور

توزیع فضایی خدمات شهری : که دهد یمنتایج نشان ، پرداخته شد
با تراکم جمعیتی مناطق شهری اهواز همخوانی زیادی ندارد. 

با استفاده از ضریب ، بدین منظور برای اثبات این فرضیه
 موردهمبستگی پیرسون ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات 

یج به دست آمده گویای این واقعیت است ی قرار گرفت. نتابررس
که ارتباط ضعیفی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات بین 

دست آمده ه اهواز وجود دارد. ضریب ب شهر کالن گانه 7مناطق 
ارتباط ضعیف بین  دهنده  نشانبوده که این مقدار  471/0

اهواز است.  شهر کالنخدمات در سطح پراکنش جمعیت و توزیع 
توزیع خدمات و پراکنش جمعیت و ضریب  15 و14ی ها جدول

 . دهد یمنشان  را همبستگی پیرسون
 

 جمعیت و میزان برخورداری از خدمات عمومی مناطق شهری اهواز. 14جدول

 میزان برخورداری رتبه نهایی در کاندرست رتبه جمعیتی مناطق امتیازات روش کاندرست جمعیت مناطق

 3 6 -2 125025 1منطقه

 4 7 2 97458 2منطقه رداربرخو

 2 2 6 177396 3منطقه

 1 1 4 199352 4منطقه
 نیمه برخوردار

 8 3 -6 173390 6منطقه

 7 4 -4 150856 7منطقه
 عدم برخورداری

 6 5 -2 133112 8منطقه
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 رابطه بین جمعیت و برخورداری مناطق از خدمات شهری .15جدول

  جمعیت برخورداری

 مبستگیسطح ه 1 471/0

 سطح معناداری - 072/0 جمعیت

 فراوانی 7 7

 سطح همبستگی 471/0 1

 سطح معناداری 004/0 - برخورداری

 فراوانی 7 7

 
که در باال ذکر گردید ارتباطی زیادی بین توزیع  طور همان 

توزیع  که یصورت دردمات و پراکنش جمعیت وجود ندارد. خ
مساحت دارد. مقدار آزمون  خدمات ارتباطی مستقیم و قوی با

بین توزیع خدمات شهری و ( R=810/0) همبستگی پیرسون
از  تر کمی دار یمعنمساحت در هفت منطقه از شهر اهواز در سطح 

. و چون این مقدار مثبت است وجود یک باشد یممعنادار  05/0
که با  میریگ یمنتیجه  واقع در. پذیریم میمستقیم را   رابطه

افزایش  برخورداری مناطق از خدمات شهری ،افزایش مساحت
 گونه  نیا توان یم، . در ضمن با توجه به مقدار همبستگیابدی یم

 (.16)جدولاستنباط کرد که درجه همبستگی این دو متغیر باالست
 

 رابطه بین مساحت و برخورداری مناطق از خدمات شهری. 16جدول

  مساحت برخورداری

 سطح همبستگی 1 810/0

 سطح معناداری - 026/0 مساحت

 فراوانی 7 7

 سطح همبستگی 810/0 1

 سطح معناداری 027/0 - برخورداری

 فراوانی 7 7

        

یریگجهینتوبحث
در این پژوهش افتراق فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات 

با از منظر توسعه پایدار اهواز  شهر کالندر سطح مناطق 
و ی موردبررسالکتر و توسعه انسانی ، ویکوراستفاده از سه مدل 

قرار گرفت و میزان برخورداری هر یک از  لیتحل و  هیتجز
  بهدر این سه مدل به دست آمد و این مناطق  گانه7مناطق 

و در آخر  اند گرفته قراری بند  رتبهاین سه مدل مورد  لهیوس
ی بند  رتبهیابی به یک نتیجه یکسان حاصل از  برای دست

مدل تلفیقی بنام الکترو توسعه انسانی از یک ، ی ویکورها مدل
کاندرست استفاده گردیده و از طریق این مدل تلفیقی یک نتیجه 

به  شده ادی های مدلی واحد با توجه به نتایج بند رتبهواحد و 
 دست آمد. 

ی مناطق با بند رتبهدر  :که دهد یمنتایج پژوهش نشان  
میزان برخورداری از خدمات  اظلح ازاستفاده از مدل ویکور 

 4 منطقه، برخورداردر رتبه اول و در رده کامال  3طقهشهری من
مناطق ، نیمه برخوردار 2منطقه ، در رتبه دوم و در رده برخوردار

ی آخر و ها رتبهدر  7 و 6 و مناطق کم برخورداررده  در 8و  1
  بهرت. در اند گرفته قرارعدم برخورداری از خدمات عمومی شهر 

 4و 3مناطق ، ی الکترریگ میتصمی نهایی با استفاده از مدل بند
در  2منطقه، برخوردار ی اول و در رده خدماتی کامالها رتبهدر 

کم در رده خدماتی  7 و 6، 1مناطق ، رده خدماتی برخوردار
 گرفته قراردر رده خدماتی محروم  8منطقه  تینها درو  برخوردار

از مدل  با استفادهشهری اهواز  ی مناطقبند  رتبهاست. در 
، برخورداردر دره خدماتی کامال  4و3م مناطقبازه، توسعه انسانی

هایتا و ن کم برخوردار 7 و 1مناطق ، برخوردار 8 و 2مناطق
در رده محروم از خدمات عمومی شهری قرار گرفت.  6منطقه

ویکور و ، برای به دست آوردن یک نتیجه واحد از سه مدل الکتر
انسانی از مدل تلفیقی کاندرست استفاده شده است و در  توسعه
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در  2و  3، 4مناطق، مدل تلفیقی کاندرست لهیوس  به بندی  رتبه
 و 6 نیمه برخوردار و مناطق 8 و1مناطق ، رده خدماتی برخوردار

نهایت برای  در .اند گرفتهدر رده خدماتی عدم برخورداری جای  7
یت و توزیع خدمات شهری روشن شدن ارتباط بین پراکنش جمع

اهواز از ضریب همبستگی  شهر کالن گانه هفتدر سطح مناطق 
از همبستگی  آمده  دست  بهپیرسون استفاده گردیده است. نتایج 

پیرسون گویای این واقعیت است که ارتباط ضعیفی بین پراکنش 
دست آمده ه جمعیت و توزیع خدمات وجود دارد. ضریب ب

ارتباط ضعیف بین  دهنده  نشانمقدار بوده که این  (471/0)
اهواز است.  شهر کالنپراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح 

صورتی که توزیع خدمات ارتباطی مستقیم و قوی با مساحت  در
بین توزیع  (R=810/0) دارد. مقدار آزمون همبستگی پیرسون

خدمات شهری و مساحت در هفت منطقه از شهر اهواز در سطح 
و چون این مقدار  باشد یم( معنادار 05/0از ) تر کم داری معنی

نتیجه  واقع درپذیریم.  می مستقیم را  رابطهمثبت است وجود یک 
، تری داشته باشد ای که مساحت بیش منطقهکه  گیریم می

 تر است. برخورداری آن از خدمات شهری بیش

  راهکارها
ع یابی به توزی جهت دستهای تحقیق،  با توجه به یافته

مناطق شهر  در یاجتماععادالنه خدمات شهری و تحقق عدالت 
 : گردد یماهواز را کارهایی به شرح زیر ارائه 

ی به مناطق ده خدماتی شهری برای زیر برنامهمدیران و  .1
 یده خدماتعامل برای  نیتر مهمشهری به مؤلفه جمعیت که 

  گردد.توجه ویژه  ،شود یممحسوب 
کمی صرف و توجه به مسئله توزیع  یها لیتحل از زیپره .2

 عدالت که همانا کیفیت توزیع امکانات و خدمات است.
مکان گزینی فضاهایی که بتواند خدمات مناسب را برای  .3

ساکنان در نواحی دارای پتانسیل و ساخته نشده موجود)مانند 
اراضی بایر و یا اراضی که دارای کاربری ناسازگار مثل کاربری 

  کنند. صنعتی( تأمین
ی فضایی و ها ینابرابرمکان گزینی فضاهایی که به رفع  .4
 ی اجتماعی ناشی از آن کمک نمایند.ها ینابرابرنیز 

ریزان شهری با  لزوم ایجاد تعامل میان مدیران و برنامه .5
 گیری از تحقیقات آکادمیکی محققان و دانشجویان و بهره
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