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Abstract 
Recognition of spatial inequality and regional imbalances in the context of different 

geographical areas and policy-making to eliminate and reduce item is one of the most 
important categories of regional planning. The dimensions of spatial inequality in various 
economic, social, medical, and other fields are debatable. Therefore, achieving comprehensive 
progress and development in the future requires recognizing the position of regions and areas 
in different dimensions. In this regard, the present study has been conducted to measure the 
spatial inequality of the metropolitan area of Ahvaz in terms of possessing a combination of 
development indicators. According to the studied components, the article approach of this 
study is "descriptive-analytical". This study tries to determine rating and measuring of 
inequalities among the regions of Ahvaz city using 54 variables and applying the ELECTRE 
model. The results of this study show that the distribution of development is unbalanced and 
there is inequality and gap between regions in terms of development, and this inequality 
appears to be in different sectors of social, economic, service, health, and physical. According 
to the results of the electrical technique, region 2 is at the level of enjoyment, region 1 and 3 
are at the level of semi-enjoyment, region 4 is at the level of low enjoyment, and regions 6, 7, 
and 8 are in the category of deprived or lack of enjoyment; Therefore, to reduce the level of 
development inequalities in Ahvaz؛based on the research findings, it is suggested that the 
distribution of development indicators Should be directed towards balanced growth. 
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 چکیده

 
 گززاری سیاست و جغرافیایی مختلف محدوده های چارچوب در منطقه ای تعادل عدم و فضایی نابرابری شناخت

حوزه  در فضایی نابرابری ابعاد. به شمار می آید  منطقه ای برنامه ریزی مهم بسیار مقوالت از آن کاهش و رفع جهت در

 در فراگیزر  یتوسزعه  و پیشزرفت  بزه  این رو، نیزل  از. است بحث اقتصادی، اجتماعی، درمانی و غیره قابل مختلف های

در این راستا، پژوهش حاضر بزا هزدس سزن ش     .است مختلف ابعاد در نواحی و مناطق موقعیت شناخت آینده، مستلزم

شهر اهواز در برخورداری از شاخص های ترکیبی توسعه ان ام شده است. با توجه بزه  نابرابری فضایی درون شهری کالن

تحلیلزی اسزت. ایزن پزژوهش سزعی دارد بزا        -توصیفیپژوهش مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد مطالعاتی حاکم بر این 

د را میزان منزاطق   سطح بندی و میزان نابرابری های موجزو  ELECTREمتغیر و با بهره گیری از مدل  45از استفاده 

شهر اهواز تعیین نماید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد پراکنش توسعه، نامتعادل بوده و بین مناطق، از کالن

نظر توسعه یافتگی نابرابری و شکاس وجود دارد و این نابرابری در بخش هزای مختلزف اجتمزاعی، اقتصزادی، خزدماتی،      

در  2ی نشان می دهد. به طوری که بر اساس نتایج حاصل از تکنیک الکتره، منطقه درمانی و کالبدی خود را -بهداشتی

ی در رده 8و  7، 6در سطح کم برخزوردار و منزاطق    5ی در سطح نیمه برخوردار، منطقه 3و  1سطح برخوردار، مناطق 

شزهر اهزواز   عه یزافتگی در کزالن  بنابراین برای کاهش میزان نابرابری هزای توسز  ؛ محروم یا عدم برخوردار قرار گرفته اند

 براساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود توزیع شاخص های توسعه به سمت رشد متوازن هدایت شوند.
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 مقدمه و بیان مسأله
(. 68:1318نابرابری در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر توسعه می باشد)کوشزانه و همکزاران،   یمسأله

 (.(Lees,2010: 1 & UNDP,2010 بزه گسزترا اسزت    رو و فراگیزر  ای پدیده ای منطقه های نابرابری در جهان امروز،

هزره منزدی بخشزی از جمعیزت کشزور از      نابرابری های مزمن و فزاینده میان مناطق مختلف یک کشزور، بیزانگر عزدم ب   

 (.49:1314پیامدهای رشد و توسعه اقتصادی است)کریمی،

کالبدی شزهرهای کشزور در دهزه هزای اخیزر از هزم        یتوسعهاز مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و 

پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهر بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برخورداری از این خزدمات  

 سال های طی که است مقوله ای پایدار و جانبه همه یتوسعه به یابی دست(، بنابراین، 199:1314امانپور،است )شده 

 هزر  در افزراد  یهمزه  بزرای  برابر رشد امکان. است داشته معطوس خود به را دانشمندان تالا از عمده ای ، بخشاخیر

 به منوط آن تحقق که است منطقی، آرزوییرغی تبعیض های و نابرابری ها بردن میان از و روستا و شهر، کشور، منطقه

 متفزاوت  جغرافیایی محدوده های در آن مختلف وجوه و نابرابری بررسی می باشد. جانبه نگر همه و دقیق برنامه ریزی

 های نشانه از آن ابعاد و نابرابری وجود. است گرفته قرار مداران -سیاست و برنامه ریزان توجه مورد اخیر سال های در

 (.12:1319علیزاده، است ) نیافتگی توسعه مهم

همزان گونزه کزه رونزد      مدیریت همراه باشد امری ضروری است.با این حال امروزه توسعه ای که با برنامه ریزی و 

توسعه یافتگی در کشورهای مختلف جهان دارای سطوح متفاوتی است، در داخل یک کشور نیز میززان توسزعه یزافتگی    

در بین نواحی و مناطق مختلف یک کشور نیز از سطوح یکسانی برخوردار نیست و حتی در داخزل یزک شهرسزتان نیزز     

   (.1: 1381رستگار، ) ه یافتگی با هم برابر نمی باشدروند توسع

 عزدالت  بزه  بایزد  فقط شود، نه می رانده سخن شهری خدمات و امکانات نابرابری از وقتی که این است مهم ینکته

هزم   اخیزر  هزای  سزال  در کزه  شزود  توجه نیز سیاسی و اجتماعی توسعه مفاهیم با آن پیوستگی و ارتباط به بلکه فضایی

عزواملی کزه بایزد در     بنابراین یکی از مهم ترین؛ (United Nations,2006; 14) است بوده بارز روندی آن جهانی گفتمان

جهت اجزای عدالت فضایی در برنامه ریزی شهرها رعایت کزرد، توزیزع مناسزد خزدمات شزهری و اسزتفاده صزحیح از        

 (.  13:1386وارثی و همکاران، ) فضاهاست

 موضزوعی  شاخص های رفزاهی،  کلیه ی و تسهیالت امکانات، از برخورداری نظر از همگن سازی مناطق به توجه

قرار  تأثیر تحت را منابع تخصیص و شهری توسعه برنامه های و کیفی، کمی اهداس به رسیدن راه در می تواند که است

 (.58: 1313)صارمی و توتزاری،  .نماید را سازماندهی سیاست گذاری ها چارچوب مناطق یکسان سازی هدس با و داده

« برابزر  های فرصت»آرمان به دستیابی برای تالا زمینه، این در مدیران شهری و ریزان برنامه رسالت ترین مهم

 هزای  فرصزت  در تزأمین  تضاد بردن بین از و شهری خدمات به شهری یمختلف جامعه های گروه دسترسی به منظور

 (.  69: 1313است.) میرزایی و همکاران،  مانندآن و خدماتی بهداشتی، آموزشی،

در کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه تنوع زیست و دارا بودن اسزتعداد و پتانسزیل هزای    

ی سررزمین ، نابرابری های زیادی بین مناطق وجود دارد . اگر چه در نیم قرن گذشته، از طریق برنامزه  طبیعی  در پهنه

مختلف توسعه سعی در رفع این نابرابری ها شده است، امزا بزه دالیزل مختلزف همازون اجزرای نزاقص الگوهزای          های

در ایزن خصزوک کزاربری هزا و     نامناسد توسعه، همانان نابرابری بین استان های ایران مشهود است و ملموس اسزت.  

فع عمومی و توجزه بزه اسزتحقا  و لیاقزت     خدمات شهری از عواملی هستند که با ارضای نیازهای جمعیتی، افزایش منا

افراد می توانند با برقراری عادالنه تر، عدالت اجتماعی، اقتصادی، فضایی و غیزره را در منزاطق شزهر برقزرار نماینزد. در      

مقابل، عدم توزیع مناسد این امکانات که از عوامل تأثیرگذار در نابرابری در سطح مناطق شهری هستند، به بزرهم زدن  

 (.41:1312مبارکی و عبدلی،) و توازن ناپایداری مناطق می ان امد تعادل



 
 

 

 سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری......

04 
 

بزه   کشزور،  شزدن  صزنعتی  برنامزه  طول در ویژه به های اخیر، دهه اهواز در ی شهریتوسعه روند به کوتاه نگاهی

 و فقزر  افززایش  کالبدی، بزا  با رشد همراه بزرگ ایران شهرهای از بسیاری همانند شهر اهوازکالن دهد می نشان خوبی

فیزیکی  یتوسعه و شهرنشینی شتابان رشد رسد می نظر است. همانین به روبرو زیادی اجتماعی نابرابری و محرومیت

گردیده است و این مساله  شهری خدمات مراکز توزیع باعث از هم پاشیدگی نظام گذشته، های  دهه در اهواز شهرکالن

است، بزه طزوری کزه بعضزی از منزاطق       شده شهر سطح در خدمات شهری از برخورداری میزان در نابرابری ساز زمینه 

باالی توسعه و برخی دیگر، از لحاظ برخزورداری، در وضزع نامناسزبی قزرار      شهری آن از لحاظ خدمات شهری در سطح

ز منزدی ا  توان گفت توزیع نامناسد خدمات شهری در سطح شهر نزوعی نزابرابری فضزایی را در بهزره     بنابراین می؛ دارند

 پژوهشگر در پی پاسخ به این پرسش است؛امکانات رفاهی برای ساکنین شهر ای اد کرده است. لذا 

 
 شهر اهواز در برخورداری از شاخص های ترکیبی توسعه در چه وضعیتی قرار دارد؟مناطق شهری کالن-

 

 مبانی نظری
 عدالت فضایی

یا بازیگران اجتماعی، حفظ و پاسداری از کرامت انسزانی  ها عدالت در کلیتی فراگیر به رعایت حقو  برابر انسان   

ای  رو دسزتیابی بزه آن اسزطوره    ها توجزه وافزی دارد و ازآن   نفس اجتماعی آن ی زندگی و عزت ها، تأمین نیازهای اولیه آن

 (.  35:1382مرصوصی، گردد ) ای تاریخی و آرمانی دور از دسترس ملحوظ می شده، خاطره فراموا

ی آگاهانه یا بر این باور است که فضاهای گوناگون سکونتگاهی، پژواک و نمود عینی و فضایی اراده 1عدالت فضایی

هزای  های کالن ملزی، نظزام  گذاریها، نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی و نظام بروکراتیک، سیاستی انسانناآگاهانه

   (.23:1315پریان، ای و غیره است )حسینی شه اجرایی و قانونی، مدیریت محلی و منطقه

از عدالت فضایی )در شهر(، توزیع عادالنه نیازهای اساسی، امکانات، تسهیالت و خزدمات شزهری در میزان     منظور

هزای فضزایی   ای نسبت به محله دیگزر ازنظزر برخزورداری از مزیزت    که هیچ محله طوری های مختلف شهر است. بهمحله

 (.8: 1389ت شده باشد )حاتمی نژاد، برتری نداشته باشد و اصل دسترسی برابر رعای

 

 نابرابری فضایی

 شامل تواندمی نابرابری نوع اینها و مواضع اجتماعی در فضا است. توزیع نابرابر فرصت 2منظور از نابرابری فضایی 

 نزابرابری بززرگ،   شهرهای درون جغرافیایی و کوچک، نابرابری بزرگ شهرهای بین روستا، نابرابری و شهر بین نابرابری

 (.  291: 1388)چلبی،  باشد غیره و برخوردار و محروم مناطق بین

رود. درواقزع   ای از اختالل توزیعی در نظام اجتماعی به شمار مزی نابرابری فضایی نوعی از نابرابری اجتماعی و گونه

و سایر متغیرهزای رفزاهی    های فضایی در رفاه و بهروزی است که به توزیع ناهمگون درآمدنابرابری فضایی ت لی تفاوت

 (.35: 1319گردد )کرمی،های متفاوت برمیدر عرصه مکان

نابرابری فضایی به معنای اختالس فضایی در برخزورداری از منزافع )م زل دسترسزی بزه دانزش، اشزتغال، درآمزد،         

کزه   چنزان  مسکن، یا بهداشت( و مضرات )م ل آلودگی، محرومیت، سرکوب سیاسی، یا فقزدان دانزش( اجتمزاعی اسزت.    

ناپزذیر و   کنند. نابرابری فضزایی جززج جزدایی   های مختلف سطوح مختلفی از منافع و مضرات را ت ربه میمردم در مکان

 .(Lee and Philo, 2007: 224)عدالتی اجتماعی است ی بیهمانین ای ادکننده
 

                                                             
1.Spatial justice 
2.Spatial inequality 
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 شهری نابرابری فضایی درون

توسزعه   حزال در شزهرهای کشزورهای درحزال     دهزد. بزااین  نابرابری فضایی در نواحی شهری سراسر دنیا رخ مزی   

 ,Martinez)هزای اجتمزاعی یزا فیزیکزی کزامالو مشزهود اسزت        ها در شرایط زیست یا دسترسی به زیرساختنابرابری

اقتصزادی و پیزدایش    -هزای اجتمزاعی  تزر بزودن تفزاوت   یافته به دلیل فاحش در کشورهای کمتر توسعه (.387 :2009

هزای  نشینی، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده اسزت. یزک مزورد تفزاوت     استاندارد و گسترا خوا های زیرسکونتگاه

جزواری   یافتزه، هزم   یافته در آن است که در شهرهای کشورهای کمتر توسزعه  تر و کمتر توسعهشهرهای کشورهای بیش

اقتصادی بنیزادین   -های اجتماعی نابرابریچنین نابرابری فضایی بازتابی از  فضایی ثروت و فقر مشهودتر است. مسلماو این

 (.37: 1378تبع آن نابرابری فضایی نیز ادامه خواهد یافت )دانشپور،  است. تا زمانی که این امر تداوم داشته باشد، به

شهری( از اوایل قرن بیسزتم مورداسزتفاده قزرار     های درونای )برای بررسی نابرابریمنطقه -های اجتماعیشاخص

هزای  عدالتی فضایی با گرایشزی بزه سزمت تزأثیر بزر سیاسزت      مطالعات الگوهای نابرابری و بی 1179در دهه  گیرند.می

دانزان بزه موضزوعات نزابرابری، اخالقزی و اجتمزاعی        ی تمایل جغرافیبا رشد دوباره 1119عمومی، رشد یافتند. در دهه 

المللزی کزه   های بینمختلف و ابتکار ای اد سازمانهای ویژه در گزارا روبرو هستیم. گسترا توجه به این موضوعات به

ی ی توسزعه کنند )بانک جهزانی، کمیسزیون اروپزا، برنامزه    های فضایی درون شهرها تأکید میبر اهمیت بررسی نابرابری

 ابرابرینز  بحرانزی  ینقطزه  یزا  وضعیت (.Martinez, 2009: 387) سازمان ملل متحد و ...(، مشهود و منعکس است

 آن از را نفزع  شهر، کمتزرین  نواحی ترینمحروم که است نهفته منابع توزیع باز یا توزیع از شکل آن شهری، در نواحی

 تربیش بزرگ شهرهای در ها نابرابری شدت دارد، معموالو وجود شهرها، نابرابری همۀ در ببرند. اگرچه توزیع باز یا توزیع

 شزهرها  این در اجتماعی تفکیک و جمعیت ت مع فرآیندهای با عمدتاو نیز امر این و روستاهاست و کوچک شهرهای از

 (.176: 1381)یوسفی و ورشوئی،  است مرتبط

 

 ی نابرابری فضاییهای مؤثر بر حوزهدیدگاه

 در سزه  را هزا آن توانکلی می بندیجمع یک در است شده مطرح متفاوتی هاینظریه فضایی نابرابری مورد در   

( 1شکل )طور مختصر در  بندی کرد که به تقسیم« رویکردهای نوین»و « 2رشد نامتعادل»، «1متعادلرشد »عمده  دسته

 شده است. ها اشارهبه آن

 

 
 (.55: 1319علیزاده، های مؤثر بر حوزه نابرابری فضایی). دیدگاه1شکل 

                                                             
1.Balanced growth 
2.Unbalanced growth 
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 پیشینه پژوهش

بهداشتی، آموزشزی و فرهنگزی بزه رتبزه بنزدی      های اقتصادی،  ( با بکارگیری شاخص2993) 1سوارز و همکاران  

تحلیل عاملی و تحلیل خوشزه ای، پرداختزه    یمناطق مختلف کشور پرتغال با استفاده از روا های آماری چند متغیره

 ها حاکی از درجه ناموزون توسعه یافتگی شاخص های مذکور در نواحی مختلف است.اند، نتایچ مطالعه آن

اقتصادی شاخص های ادبیات توسعه را ارائه کزرده   ی( در کتاب خود با عنوان توسعه2996) 2گیلیس و همکاران 

انسانی، فقر و توزیع درآمد، نرخ رشزد جمعیزت، شزاخص هزای سزالمت و       یاند که شامل درآمد سرانه، شاخص توسعه

میرنزوزادان، سزرانه    بهداشت، دسترسی به آب شرب سالم، درصد باسوادی، انتشار روزنامه، میزان مصرس انرژی، مزرگ و 

تولیدات صنعتی، درآمد ثبت نام در مدارس ابتدایی و سهم جمعیت روستایی می باشد؛ و در عین حال تأکید نمودند که 

 مورد بررسی می باشد، به عنوان معیاری از توسعه مورد استفاده خواهد بود. یآناه بیانگر رفاه اجتماعی گروه ها

در  1119-2999ا تحلیل عاملی به بررسی نابرابری های منطقه ای در طزی دوره  ( با کاربرد رو2997) 3راماتو   

تزر از منزاطق   کشور غنا پرداخت. نتایج تحقیقات نشان داد که شکاس توسعه یافتگی منزاطق شزمالی کشزور غنزا بزیش     

 جنوبی آن می باشد.

مورد بررسى قرار دادند. بزه اعتقزاد   ای را در چین در دو دهه،  های منطقه نابرابری( 2991)5کاندالریا، دلى و هال

هزای   ها، عوامل ساختاری و بلندمدت نظیر کیفیت نیروی کار، ساختار صنایع و موقعیت آنها، منشاج اصلی رشد نابرابری

هزای دسزتمزدی را بزه     تواند نزابرابری  ها به لحاظ نیروی کار، نمی جغرافیایی مناطق است. عالوه بر این، تحریک استان

 .ها سو  دهد کاهش نابرابری سمت تعادل و

نابرابری منطقه ای که برای کشور رومانی ان زام داده انزد    در مطالعه ای برای سن ش (2915) 4کوپکا و همکاران

( مورد توجه قزرار د ادنزد. همانزین عوامزل     2994-2912) یتعیین کننده های جغرافیای اقتصادی جدید را طی دوره

هزا در  ی جغرافیای اقتصادی جدید، مورد بررسی قرار دادند.رویکرد اصزلی آن با نظریه موثر بر توسعه اقتصادی را مطابق

شزهر در هشزت منطقزه( بزوده اسزت و در ایزن        53مطالعه نابرابری های موجود در میان مناطق مختلف کشور رومانی )

ترکیبزی بزرای تعیزین     راستا، یا قرار دادن شاخص های اقتصادی، مدیریتی و سیاستی در کنار یکدیگر از یزک شزاخص  

(، نوسزانات  2994-2912ی مزورد نظزر )  ها نتی ه گرفته انزد کزه طزی دوره   سطح  توسعه منطقه ای استفاده کردند. آن

زیادی بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد، به طوری که شکاس بین مناطق کوچکتر و مناطق بزرگتر، رو به افززایش  

 بوده است.

شهر سن ش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق شهری کالن با عنوان (، 1313ی)در پژوهش توتزاریو  صارمی

 گانه کال نشهر تهران 22مناطق  یسطوح برخوردار یابیسن ش و ارزبه  TOPSISبا استفاده از تکنکیک تهران

برای  TOPSISی کمّ مدل شده و از یوزن ده ها نتوسط آ شانون یمدل آنتروپ قیاز طر یانتخاب ریمتغ 52 د.نپرداخت

منطقه به  نیشهر تهران برخوردارترکالنی مناطق شهر انیدر م دادنتایج مطالعات نشان  .دنکردرتبه بندی استفاده 

 تیاولو دیبا ضر 17 ی، منطقه(محروم)نیو فرو برخوردارتر 98485 تیاولو دیبا ضر 4 یمنطقه ،یافتگیتوسعه لحاظ

 باشد. یم98246

 یبرخوردار ینحوه ای یافتگیتوسعه  ی و سن ش درجه یابیعنوان، ارز (، در پژوهشی1315) نکارامو هنسترن 

 یدرمان یو بهداشت یاقتصاد یاجتماع ،ییربنایز ،یکالبد ،یجمعیت ؛یشاخص ترکیب 39کل کشور از  یهاشهرستان

 و  تاپسیس ،یشامل تحلیل عامل یافتگی متداول سن ش سطح توسعه یها از روا یگیر با بهره د ونفاده کرداست

                                                             
1
 Suarez 

2 Gillis  
3 Ramato 
4Candlaria, Dali and Hall 
5 Kopka  
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شهرستان  112که  دهدی نشان م یینها یبند حاصل از رتبه ی نتی ه. ند دادو تحلیل قرار  یمورد بررس سیمور

 اند. کشور را به خود اختصاک داده یها تعداد شهرستان نیتربیش شهرستان فروبرخوردار 19سطح میان برخوردار و 

شهر کالن یگانه 22توسعه در مناطق  ینابرابر ییفضا یالگو نواندر پژوهشی با ع (1316)ی زن ری و صادق

 پژوهش ندر اید. نکرد ،(MCDM) ه چندشاخص یریگ میتصمی وهیمناطق از ش یافتگیسن ش توسعه در  تهران

و  سیتاپس کیدو تکن یریرگبکا به یبر مبنا شهر تهران استخراجی داده ها از یو اجتماع یشاخص اقتصاد 16تعداد 

شهر تهران ازنظر  مختلف مناطق نیداللت بر آن دارد که ب جینتا سطح توسعه مناطق سن ش شده است. ،یعامل لیتحل

 افتهیو توسعه ن افتهیکمتر توسعه  مناطق وجود دارد. یتفاوت محسوس و معنادار یاجتماع و یسطح توسعه اقتصاد

 در مرکز و غرب شهر تهران قرار افتهینسبتاو توسع ه و شهر هستند، مناطق متوسط یو جنوب شرق جنوب در ترشیب

 یمختلف اقتصاد یها نشان داد در شاخص جیشده اند. نتا واقعدر شمال شهر ( برخوردار) افتهیو مناطق توسع ه دارند

 .در شهر تهران وجود دارد یمحسوسی منطق ها یها ها و نوسان تفاوت یو اجتماع

های استان  نابرابری توسعه در شهرستان تیو سن ش وضع یابیارز با عنوان (،1316ی)در پژوهش ناب یسیو

 های استان کرمانشاه را به لحاظ شاخص اقتصادی مشخص و سطح شهرستان اقتصادی شاخص بر دیکرمانشاه با تأک

 میبرای ترس تیقرا گرفته و در نها لیو تحل هیمورد ت ز سیتاپس کیاستفاده از تکنپژوهش با   ند. اینودبندی نم

از آن است  یپژوهش حاک جینتا. استفاده شده است  GISهای منطقه ازشهرستانی افتگی توسعه تیبهتر وضع ییفضا

شهرستان  رایدارد ز های استان به لحاظ برخورداری از شاخص اقتصادی وجود شهرستان انیکه تفاوت آشکاری م

 یثالث باباجان شهرستان و شهرستان نینخست و به واقع برخوردارتر یدر رتبه98725 توسعه دیکرمانشاه با مقدار ضر

 .دهندی م لیشهرستان را تشک نیتر در رتبه آخر و محروم98264 توسعه دیبا مقدار ضر

تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با  نوان(،  با ع1317پژوهشی) در نکارامو ه هش ینموالیی 

 براساس رشت شهری مناطق یافتگی توسعه درجه تعیین و رتبه بندی به تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانوناستفاده از 

 .دنپرداخت شهری تاسیسات و ت اری اقتصادی اجتماعی، فرهنگی درمانی، بهداشتی آموزشی، گروه درپنج شاخص 36

 مطالعات است .نتایج شده استفاده تاپسیس و موریس عددی، تاکسونومی های مدل از مطالعه اهداس به رسیدن برای

 هر آنالیز در که طوری به .گردد می مشاهده زیاد اختالس با گانه پنج مناطق در نابرابری  کهاست   نیده انده نشان

 در باشد می مناطق ترینمحروم جزج پنج منطقه ولی برخوردارند تری مطلوب وضعیت از دو و یک مناطق مدل سه

 می شود. کاسته خدمات و امکانات از برخورداری شدت از شهر مرکز از گیری فاصله با حقیقت

(،در تحلیل نابرابری های فضایی در کالن شهرها نمونه موردی مناطق یک و ده 1318کوشانه و همکاران)

 شهرداری تبریز، برای بررسی پژوهش در ابتدا با استفاده از مدل تاپسیس به بررسی توزیع خدمات شهری در مناطق ده

گانه کالن شهر تبریز پرداخته است ،سپس با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای به سطح بندی مناطق ده گانه پرداخته، 

درصد از مناطق شهری شهر تبریز به لحاظ توزیع خدمات شهری در سطح استان  79نتایج نشان می دهد حدود 

 نامتعادل قرار دارند.

 

 روش پژوهش

کاربردی است و با توجه به مؤلفه های مزورد بررسزی رویکزرد حزاکم بزراین      -نظریماهیت تحقیق حاضر از نوع   

است. تکنیک گردآوری آمار و داده ها، با استفاده از روا های کتابخانه ای و میزدانی مزی   « تحلیلی -توصیفی» پژوهش

 گانه شهر اهواز تشکیل می دهند. 7ی آماری پژوهش حاضر را مناطق باشد. جامعه

درمان و کالبدی  -بخش اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، بهداشت  4متغیر در  45 ورد بررسی شاملشاخص های م 

و مراجعزه   1317ی سزال  جزامع(، آمارنامزه  ) (. اطالعات مورد نیاز از طرح راهبردی توسعه و عمزران 2 جدول) می باشد

از روا آنتروپی شانون تعیین شزده  حضوری به سازمان های مربوطه استخراج، سپس وزن هریک از متغیرها با استفاده 
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الکتره( به سطح بندی مناطق شهر اهواز اقدام شده است و همانزین  ) و با بهره گیری از مدل تصمیم گیری چند معیاره

 ArcGISصورت گرفته و جهزت نمزایش بزر روی نقشزه از نزرم افززار        Excelمراحل کار پردازا داده ها در نرم افزار 

 استفاده شده است.

 

 شهر اهواز. شاخص های مورد بررسی برای ارزیابی مناطق کالن2 جدول

 ردیف عنوان شاخص ردیف عنوان شاخص

 1 متوسط تعداد نفر در اتا  28 تقاطع های دارای چراغ راهنمای معمولی

 2 متوسط تعداد نفر در واحد مسکونی 21 تقاطع داری چراغ هوشمند

 3 خانوار در واحد مسکونیمتوسط  39 تعداد دوربین های نظارت تصویری

 5 بعد خانوار 31 نصب پایه های روشنایی

 4 تراکم خانوار در منطقه 32 تعداد مدارس ابتدایی

 6 جمعیت باسواد مرد 33 تعداد مدارس راهنمایی

 7 جمعیت باسواد زن 35 تعداد مدارس دبیرستان

 8 جمعیت بی سواد مرد 34 تعداد بیمارستان

 1 جمعیت بی سواد زن 36 تعداد آزمایشگاه

 19 میانگین قیمت زمین 37 تعداد داروخانه

 11 میانگین قیمت آپارتمان 38 تعداد پرتونگار

 12 میانگین اجاره بها 31 تعداد مراکز توان بخشی

 13 درصد جمعیت شاغل 59 تعداد درمانگاه

 15 درصد جمعیت بیکار 51 تعداد کلینیک

 14 جاری و عمرانیبودجه  52 تعداد خانه بهداشت

 16 تعداد خودرو آتش نشانی 53 ضریب تخت

 17 تعداد مراکز ورزشی 55 ضریب بهورز

 18 تعداد کتابخانه 54 ضریب پزشک عمومی

 11 تعداد پارکینگ عمومی 56 ضریب پزشک متخصص

 29 تعداد شیر آتش نشانی 57 تعداد پروژه های عمرانی انجام شده

 21 تعداد نصد صندلی در پارک ها 58 فرسودهتعداد پهنه های بافت 

 22 پارک محله ای 51 مساحت پیاده روها

 23 پارک منطقه ای 49 مساحت معابر

 25 پارک ناحیه ای 41 طول معابر

 24 پارک همسایگی 42 مساحت آسفالت

 26 فضای سبز میادین 43 درصد مساحت پروانه ساختمانی صادر شده

 27 نصد روشنایی در پارک ها 45 ساختمانیتعداد پروانه های 

 ( و مطالعات میدانی.1312شهر اهواز)ی کالن(، آمارنامه1311طرح جامع شهر اهواز)مأخذ: 

 

 محدوده مورد مطالعه
عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان از نظر جغرافیزایی در   شهر اهواز به   

. (61:1319معزروس نزژاد،  ) ی طول شرقی قرارگرفتزه اسزت   دقیقه 59درجه و  58دقیقه عرض شمالی و  29درجه و  31

 (.  74:1315حسینی شه پریان، ) باشد کیلومتر مربع دومین شهر وسیع ایران پس از تهران می 229این شهر با مساحت 
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دزفول و شوا؛ از شر  بزه شهرسزتان   شهر اهواز از سمت شمال به شهرهای شیبان، ویس، مالثانی، شوشتر، کالن

و  رامهرمز؛ از غرب به شهر حمیدیه و دشت آزادگان و از سمت جنوب به شزهرهای شزادگان، بنزدر ماهشزهر، خرمشزهر     

 399ی خزدماتی   کیلومترمربع، در محزدوده  222ی قانونی شهری  وسعت شهر اهواز در محدوده. گردد آبادان محدود می

 (.83:1315قیصری، ) باشد کیلومترمربع می 814استحفاظی ی  و در محدوده کیلومترمربع

شزد ولزی    را شامل میکه هر یک سه یا چهار ناحیه  بودهی شهرداری هشت منطقه، دارای 1319تا سال ین شهر ا

شزده اسزت. در    ی شهری تقسیمآن از دیگر مناطق شهری جدا و شهر اهواز به هفت منطقه 1؛ منطقه پنج1311در سال 

 ( جمعیت و مساحت شهر اهواز به تفکیک مناطق آمده است.1) هجدول شمار

 

 شهر اهواز به تفکیک مناطق. جمعیت و مساحت کالن1 جدول شماره

 جمع 8 6 6 4 9 2 1 منطقه

 18171811 111892 156218 164119 143213 176167 197275 121527 جمعیت

 185648192 2918811 1718871 2119843 2427891 318826 2113898 119285 مساحت

 (.1312شهر اهواز)(، آمارنامه کالن1319) (، مرکز آمار ایران1319) جامع( شهر اهواز) طرح راهبردی توسعه و عمران مأخذ:

 

 

 
 (.1311)ترسیم: نگارندگان، شهرستان، استان، کشور اهواز در شهر. موقعیت جغرافیایی کالن2 شکل

 

 

                                                             
اهواز جدا و به شهر شهر کالناز مناطق شهری  و مسئوالن شهری اهواز ت وزیرانأتوسط هی 1311 ماه بهمن 12 پنج شهر اهواز، در یمنطقه .1

 شهری بود است. یمنطقه7گذاری شد .پژوهش حاضر مربوط به زمانی می باشد که شهر اهواز دارای  کارون نام
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 یافته های پژوهش
تعزداد  ) سزتون  45شهر اهواز ابتدا ماتریس تصمیم که مشزتمل بزر   برای رتبه بندی مناطق کالن در این تحقیق   

تعداد مناطق( است، تشکیل شد. برای بیان اهمیت نسبی معیارها و شاخص های مورد استفاده باید ) سطر 7متغیرها( و 

بزا اسزتفاده از روا آنتروپزی شزانون کزه       معیار انتخابی 45وزن آن ها را تعیین کرد. در این پژوهش برای وزن دهی به 

 یکی از روا های وزن دهی است، بهره گرفته شد و وزن و اهمیت هر کدام از معیارها محاسبه شده است.

 

 . وزن متغیرهای مختلف با استفاده از روش آنتروپی شانون9 جدول

وزن 

 شاخص

 وزن ردیف عنوان شاخص

 شاخص

 ردیف عنوان شاخص

 1 متوسط تعداد نفر در اتا  989911 28 دارای چراغ راهنمای معمولیتقاطعات  434694

 2 متوسط تعداد نفر در واحد مسکونی 989911 21 تقاطع داری چراغ هوشمند 434466

 3 متوسط خانوار در واحد مسکونی 989939 39 تعداد دوربین های نظارت تصویری 434961

 5 خانوار بعد 989992 31 نصد پایه های روشنایی 434916

 4 تراکم خانوار در منطقه 989172 32 تعداد مدارس ابتدایی 434410

 6 جمعیت باسواد مرد 989924 33 تعداد مدارس راهنمایی 434111

 7 جمعیت باسواد زن 989926 35 تعداد مدارس دبیرستان 434401

 8 جمعیت بی سواد مرد 989185 34 تعداد بیمارستان 434104

 1 جمعیت بی سواد زن 989149 36 آزمایشگاهتعداد  434124

 19 میانگین قیمت زمین 989155 37 تعداد داروخانه 434444

 11 میانگین قیمت آپارتمان 989939 38 تعداد پرتونگار 434490

 12 میانگین اجاره بها 989995 31 تعداد مراکز توان بخشی 434406

 13 شاغلدرصد جمعیت  989995 59 تعداد درمانگاه 434184

 15 درصد جمعیت بیکار 989972 51 تعداد کلینیک 434184

 14 بودجه جاری و عمرانی 989915 52 تعداد خانه بهداشت 434446

 16 تعداد خودرو آتش نشانی 989114 53 ضرید تخت 434261

 17 تعداد مراکز ورزشی 989164 55 ضرید بهورز 434124

 18 تعداد کتابخانه 989357 54 ضرید پزشک عمومی 434144

 11 تعداد پارکینگ عمومی 989341 56 ضرید پزشک متخصص 434469

 29 تعداد شیر آتش نشانی 989597 57 تعداد پروژه های عمرانی ان ام شده 434424

 21 تعداد نصد نیمکت در پارک ها 989454 58 تعداد پهنه های بافت فرسوده 434819

 22 پارک محله ای 989157 51 مساحت پیاده روها 434104

 23 پارک منطقه ای 989817 49 مساحت معابر 434116

 25 پارک ناحیه ای 989472 41 طول معابر 434202

 24 پارک همسایگی 989954 42 مساحت آسفالت 434441

 26 فضای سبز میادین 989943 43 درصد مساحت پروانه ساختمانی صادر شده 434489

 27 نصد روشنایی در پارک ها 989544 45 های ساختمانیتعداد پروانه  434469

 13444:مجموع

 .1317مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
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( مشزاهد مزی شزود نتزایج وزن دهزی بیزانگر آن اسزت کزه معیزار پزارک منطقزه ای بزا             3) طور که در جزدول همان  

درصزد، پزارک   989639 راهنمزای معمزولی بزا   تقاطعات دارای چراغ ، 989813درصد، پهنه های بافت فرسوده با 989817

ترین اهمیت و متغیر بعد خزانوار  درصد به ترتید بیش989454درصد و نصد نیمکت در پارک ها با 989472ناحیه ای با 

و در ادامزه بزا اسزتفاده از تکنیزک الکتزره میززان        متغیزر داشزته اسزت؛    45درصد کمترین اهمیزت را میزان   989992با 

گانه، اجتمزاعی، اقتصزادی، خزدماتی، درمزانی و کالبزدی بزه        4اهواز از هر یک از شاخص های  برخورداری مناطق شهر

 دست آمد.

 

  

. پراکنش شاخص های اقتصادی در مناطق 4 اهواز  شکل شهرکالن. پراکنش شاخص های اجتماعی در مناطق 9 شکل

 اهواز شهرکالن

 

  
درمانی در  -. پراکنش شاخص های بهداشتی6شهر اهواز  شکل. پراکنش شاخص های خدماتی در مناطق کالن0شکل

 شهر اهوازمناطق کالن
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 شهراهواز. پراکنش شاخص های کالبدی در مناطق کالن6شکل

 

 شهر اهواز با استفاده از تکنیک الکترهنارزیابی مناطق کال
لطفزی و  ) قرار گرفت توجه مورد ،MADMمطرح شد و به عناون یکی از فنون  1189این تکینک در اواخر دهه    

زوجزی بزا    صزورت  بزه هزا   ینزه گزشود که  یمضمنی استفاده  صورت به(. در این روا از مفهوم تسلط 29:1311شعبانی، 

هزای ضزعیف و    ینزه گزشزده و سزپس    ییشناسزا غالد و مغلوب( ) های مسلط و ضعیف ینهگزشوند و  یمیکدیگر مقایسه 

حسزینی شزه   ) زبان است یفرانسوی یژه در میان جامعهو بهین روا در اروپا تر محبوبشوند. این روا  یممغلوب حذس 

 (.Roy, 1991شود ) یمضمنی استفاده  طور بهدر مدل الکتره از مفهوم تسلط (. 123:1315پریان، 

؛ اولیه آن مشابه با دیگر مزدل هزای تصزمیم گیزری اسزت      گام 3است که  رابطه 14و  گام 1تکنیک الکتره شامل 

بنابراین از تکرار این مراحل خودداری شده است. پس از این مراحل، به تشزکیل م موعزه معیارهزای موافزق و مخزالف      

ی مختلف نسبت به همدیگر مقایسه و م موعه معیارهای موافق و مخزالف بزه دسزت    ها نهیگز که یطور بهپرداخته شد، 

 (.5)جدول  یدآ یم، به دست اند آمدهافق مو درم موعیی که ها شاخص. ماتریس توافق از جمع وزن دیآ یم

 

 شهر اهواز. ماتریس موافق در مناطق کالن4جدول 

  1منطقه  2منطقه  9منطقه  4منطقه  6منطقه  6منطقه  8منطقه 

 1منطقه   98571 98495 98485 98792 98719 43616

 2منطقه  98443  98769 98792 98111 98718 43844

 9منطقه  98567 98393  98546 98616 98617 43611

 4منطقه  98533 98283 98423  98138 98616 43694

 6منطقه  98311 98214 98547 98287  98542 43090

 6منطقه  98215 98293 98387 98399 98559  43666

 8منطقه  98234 98111 98352 98234 98535 98321 

 .1317مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

 

 (.4)جدول  یدآ یم( بدست 19رابطه )عدم توافق( با استفاده از مخالف )سپس ماتریس   

از ماتریس هماهنگی باید نسبت به یک آستانه     ها ارزاکه  باشد یمی بعد تشکیل ماتریس موافق مؤثر مرحله

 از یک حداقل      که یصورت دربهتر مورد قضاوت واقع شود. این شانس    بر   سن یده شوند تا شانس ارجحیت
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متوسط  صورت به توان یم)دلخواه( را م الو  ̅      ̅ تر خواهد شد. بدان معنی که باید( ت اوز کند بیش̅ ی )آستانه

  از معیارهای هماهنگی به دست آورد:

 
 

روابزط  )باعناصر صفر ویک( تشکیل می دهیم برای این کزار از   F)حداقل آستانه( سپس یک ماتریس بولین ̅ براساس   

 :میکن یم( استفاده 13و  12)

 
  

ی مزؤثر و مسزلط بزر دیگزری     ی یک گزینهدهنده نشان )ماتریس هماهنگ مؤثر( F یسماترگاه هر عنصر واحد در آن  

 (.6است )جدول 

 

 . ماتریس مخالف در مناطق شهری0جدول 

 مناطق 1منطقه  2منطقه  9منطقه  4منطقه  6منطقه  6منطقه  8منطقه 

 1منطقه   98176 98196 98141 98966 98958 43146

 2منطقه  98999  98999 98995 98999 98991 43444

 9منطقه  98916 98973  98979 98999 98993 43499

 4منطقه  98181 98226 98291  98131 98993 43181

 6منطقه  98143 98147 98259 98192  98215 43110

 6منطقه  98919 98111 98171 98115 98972  43114

 8منطقه  98919 98368 98912 98941 98992 98991 

 .1317مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 

 . ماتریس موافق مؤثر6جدول 

منطقههه  8منطقه 

6 

منطقههه  4منطقه  6منطقه 

9 

 مناطق 1منطقه  2منطقه 

 1منطقه   9 9 1 1 1 1

 2منطقه  1  1 1 1 1 1

 3منطقه  9 9  9 1 1 1

 5منطقه  9 9 1  1 1 1

 6منطقه  9 9 9 9  9 1

 7منطقه  9 9 9 9 9  1

 8منطقه  9 9 9 9 9 9 

 .1317مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
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 .میده یم)معروس به ماتریس ناهماهنگ مؤثر( تشکیل  G( یک ماتریس بولین 14رابطه )سپس با استفاده از    

 
 (.7باشد )جدول  یم ها نهیگزروابط مسلط در بین  دهنده نشاننیز  G یسماترعناصر واحد در    

 

 . ماتریس مخالف مؤثر6جدول 

  1منطقه  2منطقه  9منطقه  4منطقه  6منطقه  6منطقه  8منطقه 

 1منطقه   9 9 9 1 1 4

 2منطقه  1  1 1 1 1 1

 9منطقه  1 1  1 1 1 1

 4منطقه  9 9 9  9 1 4

 6منطقه  9 9 9 9  9 4

 6منطقه  1 9 9 9 1  4

 8منطقه  1 9 1 1 1 1 

 .1317مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

های ماتریس تسزلط موافزق و مزاتریس تسزلط      یهدراتشکیل ماتریس تسلط نهایی: این ماتریس از ضرب تک تک  

ی بایزد  ا نزه یگزو بهترین گزینزه را انتخزاب کنزیم.     حذسی با رضایت کمتر را ها نهیگزشود. حال باید  یممخالف حاصل 

ی کزرد. بزراین   بنزد  رتبزه را  ها نهیگز توان یمتر از آن مغلوب شود، تسلط داشته باشد و از این نظر انتخاب شود که بیش

( 8در )جزدول   شزده  محاسبهاساس، تعداد دفعاتی که هریک گزینه تسلط داشته و تعداد دفعاتی که مغلوب شده است، 

 است. شده دادهنشان 

 . ماتریس تسلط نهایی8جدول 

  1منطقه  2منطقه  9منطقه  4منطقه  6منطقه  6منطقه  8منطقه 

 1منطقه   9 9 9 1 1 4

 2منطقه  1  1 1 1 1 1

 9منطقه  9 9  9 1 1 1

 4منطقه  9 9 9  9 1 4

 6منطقه  9 9 9 9  9 4

 6منطقه  9 9 9 9 9  4

 8منطقه  9 9 9 9 9 9 

 .1317مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

ی در رده 2ی از لحاظ شزاخص هزای توسزعه بزا اسزتفاده از مزدل الکتزره، منطقزه        اهواز ی مناطق شهری بند رتبهدر    

در رده عزدم   8و  7، 6منزاطق  ی برخورداری کزم و  در رده 5ی در رده نیمه برخوردار، منطقه 1و  3برخورداری، مناطق 

 (.1جدول ) اند قرارگرفتهبرخورداری یا محروم 
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 کالنشهر اهواز براساس مدل الکتره گانه هفتی مناطق بند رتبه. 1جدول 

وضعیت 

 برخورداری

شدن تعداد مغلوب  اختالف رتبه نهایی

 جمع ستون()

تعداد مسلط 

 جمع سطر(شدن )

 

 1منطقه  2 1 1 3 نیمه برخوردار

 2منطقه  6 9 6 1 برخوردار

 9منطقه  3 1 2 2 نیمه برخوردار

 4منطقه  1 1 9 5 برخورداری کم

 6منطقه  9 3 -3 6 عدم برخورداری

 6منطقه  4 5 -5 7

 8منطقه  4 2 -2 4

 .1317مأخذ: محاسبات نگارندگان، 

 رتبه بندی نهایی شهر مناطق کالنشهر اهواز با استفاده تکنیک الکتره. 8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کالبزدی،  اقتصزادی،  اجتمزاعی، ) کلزی  شزاخص  4 از حاصزل  که و  با تلفیقی  ELECTRE تکنیک اساس نهایت بر در

سزطح بنزدی و میززان نزابرابری هزای موجزود  میزان         اهواز اسزت،  شهرکالن منطقه 7 در(  خدماتی درمانی، -بهداشتی

 و 1 منزاطق  برخوردار، سطح در 2 یمنطقه که است آن دهنده نشان تعیین گردید. نتایج حاصل اهواز شهرمناطق کالن

 گرفتزه  قزرار  برخورداری عدم رده در 8 و 7 ،6 مناطق و کم برخورداری سطح در 5 یمنطقه برخوردار، نیمه سطح در 3

 اند، که این امر نشان می دهد اک ر مناطق شهر اهواز از لحاظ شاخص های مورد مطالعه دچار ضعف و کمبود می باشد.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

به  کشور، شدن صنعتی برنامه طول در ویژه به اخیر، چند دهه در اهواز شهری یتوسعه روند به کوتاهنگاهی

 مدت زمان کوتاهی توانسته اند من ر در خدمات، و نامتوازن صنعت توسعه نظیر هایی پدیده که دهد می نشان خوبی

 خدمات و تسهیالت پراکندگی در تعادل عدم شهری و زمین های از استفاده چگونگی در هایی ای اد ناهماهنگی به

لحاظ  برخورداری از شاخص های ترکیبی  از آن مناطق از شوند. به طوری که  بعضی شهراهواز مناطق در سطح عمومی

 تعادل جا که وجودآن وضع نامناسبی قرار دارند. از در آن، مناطق از دیگر باالیی قرار گرفته اند و بعضی توسعه در سطح

آن،  رعایت عدم صورت در که است ضروری توسعه، امری مواهد از برخوداری در نواحی مختلف بین هماهنگی و
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 باعث و نموده را عمیق تر موجود نابرابری های شد، بلکه نخواهد توسعه باعث تنها نه شده ان ام سرمایه گذاری های

 .می گردد محیطی ظرفیت های و توان ها با ناهماهنگ و غده ای رشد

ی برا هدس ان ام این پژوهش بررسی و تحلیل مناطق شهر اهواز در برخورداری از شاخص های توسعه می باشد. 

درمانی و  -شاخص در بخش های مختلف اجتماعی، اقتصادی، خدماتی، بهداشتی 4متغیر از  45هدس رسیدن به این 

شهر اهواز بر ی کالنمنطقه 7در نهایت  ؛ وشده اند پی شانون وزن دهیکالبدی انتخاب و سپس به وسیله روا آنترو

رتبه بندی شده اند. همانین بر اساس این تکنیک پراکندگی شاخص ها به تفکیک مناطق  ELECTREاساس تکنیک 

 نتایج به دست آمده به شرح زیر می باشد:  ؛ کهبه دست آمد

و  7و  6تر در مناطق اجتماعی پراکندگی این شاخص ها بیشبراساس نتایج به دست آمده، از لحاظ شاخص 

تر شاخص های اجتماعی در این پژوهش منفی به چشم می خورد اما چون بیش 8و  1کمترین پراکندگی در مناطق 

در سطح نیمه  5و  3در سطح برخوردار، مناطق  8و  1هستند معکوس نتایج در نظر گرفته شد که براین اساس مناطق 

 در سطح عدم برخورداری قرار گرفته اند. 7و  6در سطح برخورداری کم و مناطق  1ار، منطقه برخورد

و  7و کمترین پراکندگی در مناطق  3و  5، 2تر در مناطق از لحاظ شاخص اقتصادی پراکندگی شاخص ها بیش 

کمترین پراکندگی در  و 7و  5، 2، 1مناطق ترین پراکندگی در به چشم می خورد. از لحاظ شاخص خدماتی بیش 8

 می باشد. 6مناطق 

و  7و کمترین پراکندگی در مناطق  2و  3، 5ترین پراکندگی در مناطق درمانی بیش -از لحاظ شاخص بهداشتی

کمترین پراکندگی را  8و  2یشترین پراکندگی و مناطق ب 3و  7، 6مناطق و همانین از لحاظ شاخص کالبدی  8

 ؛ ندنسبت به شاخص کالبدی داشته ا

درمانی، خدماتی( نشان  -اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، بهداشتی) یکلشاخص  4نتایج تلفیقی حاصل از در نهایت 

در سطح برخورداری  5در سطح نیمه برخوردار، منطقه  3و  1در سطح برخوردار، مناطق  2منطقه  کهدهنده آن است 

اند. به طوری که اشاره شد وجود دوگانگی ها و عدم تعادل  ی عدم برخورداری قرار گرفتهدر رده 8و  7، 6مناطق کم و 

منطقه ای در شهر عدم رعایت توازن در توسعه، ساختارها و روند رو به تزاید مشکالت اقتصادی و اجتماعی، ضرورت 

ت چاره اندیشی و برنامه ریزی در راستای رفع این عدم تعادل ها، تقویت زیربناهای اقتصادی و حل مشکالت و معضال

زیرا براساس یافته های این پژوهش بیش از ؛ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی را بیش از پیش روشن کرده است

شهر اهواز قرار گرفته اند که این امر نشان می ی مناطق محروم کالنمنطقه( در رده 7از منطقه  5مناطق )نیمی از 

 با توجه به یافته ی مورد مطالعه دچار ضعف و کمبود می باشد.شهر اهواز از لحاظ شاخص هادهد اک ر مناطق کالن

مکانات، تسهیالت و ا شززهرها و دسترسززی شززهروندان بززه فضاییعززدالت  های پژوهش و ضروری بودن بحث

 :گردد خدمات شهری، پیشنهادهایی ارائزه می

 الت فضززایی و ای ززاد تعززادل    رسانی امکانات و خدمات شهری برای رسیدن بزه عززد  توجه به شعاع خدمات

 اهواز شهرکالن در مناطق انسبی در توزیع آنه

 برنامزه  و اجتمزاعی  یتوسزعه  در منزاطق  این به دادن اولویت و اهواز شهرکالن محروم مناطق به تربیش توجه 

 مناطق این یتوسعه ریزی برای

 افززا  ارزا هزای  کزاربری  احداث و ها گذاری سرمایه هدایت و توسعه های محرک با واقع گرا های طرح تهیه 

 اهواز شهرکالن برخوردار کم و محروم مناطق در

 کزاربری  تقویت و شهری خدمات های کاربری ای اد برای برخوردار کم مناطق به اضافی های هزینه تخصیص 

 اهواز شهرکالن موجود در خدمات و ها
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 مناطق موجد توجه شهروندان قرار  نیابه طوری که برای سرمایه گذاری در  مناطق کم برخوردار   تشویق

و بخشی از درآمد حاصله از مناطق پردرآمد و برخوردار  ه همت گماشت واز این طریق به رفع کمبودها  گیرد

 را در مناطق کم برخوردار شهر هزینه نمود.

 به  تواندی مدت م انیهای م زودبازده در قالد برنامه های تیدر فعال گذاری هیسرما های استیس رییبکارگ

 .ن امدیب 7تا5ویژه مناطقبه   برخوردار مک  مناطق در اقتصادی تیوضع به دادن سامان سرو

 رعایت الگوی و  کم برخوردارو  محالت برخوردار در بین محالت محروم بازتوزیع امکانات و خدمات موجود در

 اهواز شهرکالندر مناطق  امکانات و خدمات شهری سلسله مراتبی در بازتوزیع

 ن آبدون توجه به سهم  از،ین اری، با توجه به مع شهراهواز به مناطق کم برخوردار یاضاف یها نهیهز صیتخص

 ها  یجبران نابرابر یمد، براآ در زانیها در م

 

 

 

 

 منابع و ماخذ

و توزیع  (، تحلیل فضایی پراکنش جمعیت1314) بی الهنامانپور، سعید، ملکی، سعید، حسینی شه پریان، 

  .1316بهار  ،22 یشمارهمنطقه ای،  -جغرافیا و آمایش شهری یفصلنامهشهر اهوار، خدمات در مناطق کالن

 شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی. (، جامعه1388چلبی، م )

شهر اهزواز،  خدمات عمومی شهری کالن(، تحلیلی بر عدالت فضایی با تأکید بر 1315حسینی شه پریان، نبی اله )

 ی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز.پایان نامه

دشزت(،   یزن )شهرسزتان زر  ییروسزتا  یهزا سکونت گاه یافتگیتوسعه  یدرجه ییفضا یل(. تحل1381رستگار، م )

 ،اصفهان.دانشگاه اصفهانیی، روستا یزیو برنامه ر یاجغراف یرشته یکارشناس ینامه یانپا

 یفصلنامه ،شهر تهرانکالن یگانه 22توسعه در مناطق  ینابرابر ییفضا یالگو (،1316ن) ی،زن ر ی،ر،صادق

 .6 یعلمی  پژوهشی رفاه ا جتماعی، سال هفدهم، شماره

با استفاده از  شهر تهرانشهری کالنسن ش و ارزیابی سطوح برخورداری مناطق  (،1313،ح،توتزاری،س)صارمی 

 . 57 - 69صفحات   / سال هشتم  دهمیه یشهر شماره تیهو ،TOPSISتکنیک

صزفه،   یتهران، م له شهر: موردی یشهرها، مطالعه در فضایی تعادل عدم ، تحلیل(1378) دانشپور، زهره عبدی

 .بهشتی شهید نهم، دانشگاه و بیست ینهم، شماره سال

شزمالی،   خراسزان  اسزتان  فضزایی در  هزای نزابرابری  و یزافتگی  توسعه میزان تحلیل و ( بررسی1319) علیزاده، س

 ی کارشناسی ارشد، استاد راهنما: هاشم داداا پور، دانشگاه تربیت مدرس.نامه پایان

ارشزد،  ی کارشناسزی  (، بررسی تطبیقی جغرافیای فراغت در کالن شهر اهواز، پایزان نامزه  1315قیصری، نرگس )

 GISی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین و رشته

ی دکتزری، اسزتاد   (، نابرابری فضایی در فرآیند گسترا کالبدی شهر )مورد: شهر تهران(، رساله1319کرمی، ت )

 معلم. راهنما: محمد سلیمانی، حسن افروخته دانشگاه تربیت

های خدمات عمومی شهری با  تحلیل پراکنش فضایی کاربری (1318ت پناه، ب، موسوی، م)کوشانه، ر، عز

های نو در جغرافیای انسانی  پژوهشی نگرا-علمی یفصلنامه کالن شهر تبریز، شاخص ویلیامسون استفاده از روا

 .چهارم، پاییز یشمارهسال یازدهم، 



 
 

 

 سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری......

64 
 

: مزوردی  یمطالعزه  ای منطقزه  یتوسزعه  بنزدی  رتبه جهت تلفیقی مدلی ی، ارائه(1311) لطفی، ک، شعبانی، م

 .28 یسیزدهم، شماره جغرافیایی، سال علوم کاربردی تحقیقات یمازندران، نشریه استان درمان و بهداشت بخش

ی پایزدار  (، تحلیل سلسله مراتد مناطق شهر ارومیزه بزر پایزه شزاخص هزای توسزعه      1312مبارکی، ا، عبدلی، ا )

 .51-64 ، صص39یشمارهحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، ی تشهری، نشریه

ی دکتزری، اسزتاد راهنمزا:    (، تحلیل فضزایی عزدالت اجتمزاعی در شزهر تهزران، رسزاله      1382مرصوصی، نفیسه )

 دکترحسین شکویی، دانشگاه تربیت مدرس.تهران.

ی پزژوهش هزای اقتصزادی،    تهزران، فصزلنامه  (، توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شزهر  1383مرصوصی، نفیسه )

 .15 یشماره

شهر اهواز(،  ی موردی:)مطالعه تاثیر کاربری های شهری در ای اد جزایر حرارتی (.1319) معروس نژاد، عباس

 .64-19 ، ک15 یشمارهی جغرافیای آمایش محیط، سال چهارم، فصلنامه

تحلیلزی بزر توسزعه یزافتگی منزاطق شزهری        (،1317نظافت، ع )موالیی هش ین، نصراله، معتمدی مهر، ا، دانش 

،پزاییز و   5مهندسزی جغرافیزایی سزرزمین، دوره دوم، شزماره      ،رشت با استفاده از تکنیک تاپسزیس و آنتروپزی شزانون   

 1317زمستان 

تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری  (،1317، ع )دانش نظافت، ا، معتمدی مهر، نصراله، موالیی هش ین

 5 یشمارهدوم،  یمهندسی جغرافیایی سرزمین، دوره یفصلنامه ،آنتروپی شانون رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و

ی پایدار شهری با تأکید بر شزاخص کالبزدی اجتمزاعی و    (، سن ش توسعه1317مودت، الیاس ) کوروا، مومنی،

 -ی جغرافیا و مطالعات محیطزی شهر اهواز(، فصلنامهنی موردی :کالمطالعه) استفاده از تکنیک های آماری برنامه ریزی

 .1317 تابستان سال هفتم، شماره بیست و شش،

 اهواز. شهر( جامع) عمران و توسعه راهبردی طرح (،1319) عرصه شهرسازی و معماری مشاور مهندسین

 یبرخوردار ینحوه ای یافتگیتوسعه  یو سن ش درجه یابیارز (،1315) ن ،بختیاری،س، ابوالحسنی  ،م،نسترن 

 1-5،صص  17 یشمارهسال پن م،  ،یمنطقه ا یزیبرنامه ر یفصلنامه ،کل کشور یشهرستان ها

(، بررسی تطبیقی توزیع خدمات شهری از منظر عزدالت  1386وارثی، حمدرضا، زنگ آبادی، علی، غفوری، حسن )

 .11 یتوسعه، شمارهی جغرافیا و ی موردی: شهر زاهدان، فصلنامهاجتماعی مطالعه

 دیهای استان کرمانشاه با تأکنابرابری توسعه در شهرستان تیو سن ش وضع یابیارز (،1316، فتح اله)ناب یسیو

 . 31 یشماره نهم، یشهری چشم انداز زاگرس،دوره زییو برنامه ر ایجغراف یفصلنامه، اقتصادی شاخص بر

 و درآمزدی  هزای  نابرابری از برآوردی: مشهد شهری فضای در اجتماعی (، نابرابری1381یوسفی، ع، ورشوئی، س )

 .5 یشمارهچهارم،  یایران، دوره اجتماعی ی مطالعاتشهر، فصلنامه نواحی در تحصیلی

 

Abdi Daneshpour, Z (1999), Analysis of Spatial Imbalance in Cities, Case Study: 

Tehran, Sefeh Magazine, Year 9, Number 29, Shahid Beheshti University. (in Persian) 

Alizadeh, S. (2011) A Study and Analysis of Spatial Development and Inequalities 

in North Khorasan Province, Master Thesis, Tarbiat Modares University, Supervisor: 

Hashem Dadashpour, 2011. (in Persian) 

AManpour, S., Maleki, S., Hosseini Shahparyan, N (2016), Spatial analysis of 

population distribution and distribution of services in metropolitan areas of Ahvar, 

Quarterly Journal of Geography and Urban-Regional Planning, No. 22, Spring 2017. 

(in Persian) 

Chalabi, M. (2009), Sociology of Order, Description and Theoretical Analysis of 

Social Order, Tehran: Ney Publishing. (in Persian) 



 منطقه ای شهری و  مطالعات توسعه اپیدار


 

 
  1911 زمستان ،2پیاپیشماره ،2شماره ،1دوره           

11 

 
Consulting engineers of architecture and urban planning (2011). Strategic plan for 

development and civil engineering (comprehensive) of Ahvaz city, (in Persian) 

Gheissari, N (2015), A Comparative Study of Leisure Geography in Ahvaz 

Metropolis, Master Thesis, Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University 

of Ahvaz, Faculty of Earth Sciences and GIS. (in Persian) 

Hosseini Shahparyan, N (2015), An Analysis of Spatial Justice with Emphasis on 

Urban Public Services of Ahvaz Metropolis, Master Thesis, Department of Geography 

and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz. (in Persian) 

Karami, T. (2011), Spatial inequality in the process of physical expansion of the 

city (Case: Tehran), PhD thesis, Tarbiat Moallem University, Supervisor: Mohammad 

Soleimani, Hassan Afrokhteh. (in Persian) . (in Persian) 

Kooshaneh, R, Ezzatpanah, B, Mousavi, M N(2018). Analysis of Spatial 

Inequalities in Metropolises (Case Study: Districts One and Ten of Tabriz 

Municipality), Journal of Geography (Regional Planning) Year 9, Issue 4, Fall 2017, 

pp: 88-67(in Persian) 

Lotfi, P., Shabani, M. (2012), Presenting an integrated model for ranking regional 

development Case study: Department of Health, Mazandaran Province, Journal of 

Applied Research in Geographical Sciences, Year 13, No. 28. (in Persian). 
 

Maroof Nejad, AS (2011). The Impact of Urban Land Use on the Creation of 

Thermal Islands (Case Study: Ahvaz) Quarterly Journal of Environmental 

Management, Fourth Year, No. 14, pp. 90-65. 

Marsousi, N. (2003), Spatial Analysis of Social Justice in Tehran, PhD Thesis, 

Tarbiat Modares University, Supervisor: Dr. Hossein Shokouei. (in Persian) 

Marsousi, N. (2004), Development and Social Justice in Tehran, Quarterly Journal 

of Economic Research, No. 14. (in Persian) 

Mobaraki, A., Abdoli, A. (2013), Analysis of the hierarchy of Urmia city areas 

based on indicators of sustainable urban development, Journal of Applied Research in 

Geographical Sciences, 13th year, No. 30, pp. 65-49. (in Persian) 

Molaei Hashjin, N, Motamedi Mehr, A, Danesh Nezafat, A. (2015), An Analysis of 

the Development of Urban Areas in Rasht Using TOPSIS and Shannon Entropy 

Techniques, Land Geographical Engineering, Volume 2, Number 4. (in Persian) 

 Molaei Hashjin,N, Motamedi Mehr, A., Danesh Nezafat, A. (2015), An Analysis 

of the development of Rasht urban areas using Shannon TOPSIS and  entropy 

technique, Geographical Engineering of the land, Volume 2, Number 4. (in Persian) 

Momeni, K., Movadat, A. (2018), Measuring Sustainable Urban Development with 

Emphasis on Social Physical Index and Using Statistical Planning Techniques (Case 

Study of Ahvaz Metropolis), Quarterly Journal of Geography and Environmental 

Studies - Year 7, Number 26, Summer 1397. (in Persian) 

Nastaran, M., Abolhassani, F., Bakhtiari, N (2015), Evaluation and assessment of 

the degree of development or how the cities of the whole country, Quarterly Journal of 

Regional Planning, Fifth Year, No. 17, pp. 4-1. (in Persian) 

Rastegar, M. (2009). Spatial analysis of the degree of development of rural 

settlements (Zarrin Dasht city), Bachelor's thesis in Geography and Rural Planning, 

University of Isfahan(in Persian) 

Sadeghi, R, Zanjari, N (2017), Spatial pattern of development inequality in 22 

metropolitan areas of Tehran Journal of Social Welfare, Volume 17, Number 6. (in 
Persian) 



 
 

 

 سنجش و ارزیابی نابرابری مناطق شهری......

66 
 

Saremi, H, Tutzari, S (2014). Assessing and evaluating the levels of enjoyment of 

urban areas in the whole of Tehran using TOPSIS technique, city identity, number 

eighteen, year eight, pages 60-47. (in Persian) 

Veisi Nab, F (2014), Assessing the situation of development inequality in the cities 

of Kermanshah province with emphasis on economic index, Quarterly Journal of 

Geography and Urban Planning Zagros Vision, Ninth Volume, No. 31. (in Persian) 

Warsi, H., Zangabadi, A., Ghafouri, H. (2007), A comparative study of the 

distribution of urban services from the perspective of social justice Case study: 

Zahedan, Geography and Development, No. 11. (in Persian) 

Yousefi, A., Warsaw, S. (2010), Social inequality in urban space of Mashhad: an 

estimate of income and educational inequalities in urban areas, Social Studies of Iran, 

Volume 4, Number 4. (in Persian) 

 
 

 
 


