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Abstract 
 

Today discussion of space inequalities in cities and the need for the establishment 
of social justice in the enjoyment of all the citizens for of public services has turned 
into the serious debates noteworthy for to planners and city administrators. The aim 
this article is an analysis of the position of the urban areas in Mahabad city in terms of 
the components of urban services with emphasis on special justice. The research 
method, with due attention to purpose is functional and in terms of nature is 
descriptive-analytical approach. The criteria of the study include eleven components 
of urban public services that the required information is collected from the 
comprehensive and detailed plan of Mahabad in 2016. For data analysis, the GIS and 
Excel software were used. Indexes were weighted using Entropy method and were 
ranked by using VIKOR technique and for examining the land use distribution pattern 
of urban services; the technique of closet neighborhood was used. Checking the 
results of the amount of Mahabad-zones enjoyment of possibilities and urban services 
indicates that area 2 with the privilege of 0/589 and 0/867 have placed at the 
rankings of areas 7 and 8. As well, investigating the pattern of the land use 
distribution of urban services at the levels of zones show that most of the land uses 
have distributed on the basis of cluster model and do not follow a regular pattern. In 
the end, some solutions have been represented to achieve the space justice. 
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 ید بر عدالت فضاییتأکی خدمات شهری با ها مؤلفهاولویت بندی نواحی شهر مهاباد به لحاظ 

 

 

 2حسین رمضان تاش دهگرجی ،1حسن هوشیار 

 ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار دانشکده علوم اجتماعی .1

 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، 2

 

     12/12/1911تاریخ پذیرش:            11/11/1911تاریخ دریافت: 

 
 

 

 چکیده

 
شوهروندان از   یهای فضایی در شهرها و لزوم برقراری عدالت اجتماعی در برخوورداری کلیوه  بحث نابرابریامروزه 

رو هود  ایو     یو  ا ازشده اسوت.   یلتبدریزان و مدیران شهری روی برنامهعمومی به یکی از مباحث جدی پیش خدمات

ی خدمات شهری با رویکورد عودالت فضوایی اسوت.     ها مؤلفهمقاله، تحلیل و ارزیابی وضعیت نواحی شهر مهاباد به لحاظ 

ی بررسو  موورد تحلیلوی اسوت. معیارهوای     -فیماهیت و روش توصوی  لحاظ ازروش پژوهش با توجه به هد  کاربردی و 

یواز از طورج جوام  و تفیویلی شوهر مهابواد       موردنباشد که اطالعوات  ی خدمات عمومی شهر می مؤلفهمشتمل بر یازده 

هوا بوا   بهوره ررفتوه شود. شواخ      GISو  SPSSافزارهوای  ها از نورم وتحلیل داده یهتجزاند. برای  شده یآور جم ( 1931)

بنودی شوده و جهوت بررسوی الگووی توزیو        دهی شده و با استفاده از تکنیک وایکور رتبهتروپی وزناستفاده از روش آن

قرار ررفت. بررسی نتایج حاصل از میزان  مورداستفادهتری  مجاورت یا همسایگی  یکنزدکاربری خدمات شهری تکنیک 

ی در رتبوه  963/9ی دو با امتیواز  ناحیهبرخورداری نواحی شهر مهاباد از امکانات و خدمات شهری حاکی از آن است که 

های هفت و هشت در رتبه 868/9و  183/9ی هفت و هشت که به ترتیب با امتیازهای اول و با اختال  فاحشی از ناحیه

هوا  های خدمات شهری در سطح نواحی نشان داد که اکثور کواربری  چنی  بررسی الگوی توزی  کاربری. هماند ررفته قرار

یت راهکارهایی در راستای دستیابی بوه  نها درکند. اند و از الگوی منظمی تبعیت نمی شده ی توزای ی خوشهبراساس الگو

 است. شده ارائهعدالت فضایی در شهر مهاباد 

 
 

 ، توزی  فضایی، خدمات شهری، شهر مهاباد.GISفضایی،  -عدالت اجتماعی کلید واژه ها:
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 مقدمه و بیان مسأله
رود. عودالت  های عدالت اجتماعی در شوهر بوه شومار موی    تری  نشانهمتعادل خدمات شهری از مهمتوزی  فضایی 

های اجتماعی متفاوت براساس رسترش بهینه مناب  شوهری، درآمودها و   اجتماعی در شهر یعنی تداوم حفظ مناف  رروه

 (.  Gary,2002:27ها)هزینه

هوا  راهبرد عدالت اجتماعی، چگونگی توزیو  خودمات و توانوایی    عنوان ی امکانات بهی مهم در توزی  عادالنهمسأله

 (.38:1983بی  نواحی شهری است)هاروی، 

های اجتماعی در شهر بدل شوده اسوت)قرخلو و   های تشدید نابرابرینظام کاربری اراضی، امروزه به یکی از عرصه 

اشوته و از شواخ  هوای آن بوه شومار موی رود       (.  عدالت اجتماعی با مفهوم رفاه نیز رابطه تگاتگی د6:1989همکاران، 

(Shamaei et al, 2019: 3)     رفاه جامعه در ررو اطمینان از ای  نکته است که همه شوهروندان آن احسواس کننود .

 (. 166: 1939سهمی در آن دارند و از جریان عادی جامعه کنار رذاشته نشده اند. ) حکمت نیا و همکاران،

یوک از کشوورهای جهوان     د زیستی در بی  ساکنان یک شهر، پدیوده جدیودی در هوی    وجود نابرابری در استاندار

اقتیادی،  -های اجتماعیتر بودن تفاوتیافته به دلیل فاحش ، اما در کشورهای کمتر توسعه(Clark,2017:58)نیست

اد و همکواران،  نشینی، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است)حاتمی نژپیدایش محالت زیر استاندارد و رسترش خوش

ی نابرابر، وجود نابرابری های رسترده اجتمواعی ، اقتیوادی و فرهنگوی در آن هوا از     (.  به رونه ای که توسعه81:1988

 جمله ویژری های غالب ای  کشورها و از عوامل اصلی تشدید و تثبیت کننده وضعیت  نامناسب موجود است.  

از نابرابری امکانات و خدمات شهری سخ  رانده می شود، نه فقو    ی مهم در ای  ارتباط ، ای  است که وقتینکته

نیز توجه شود،  "اجتماعی، سیاسی و مدیریتی"باید به عدالت محیطی ، بلکه به ارتباط و پیوستگی آن با مفاهیم توسعه 

اسوی و حو    چرا که نبود یا مدیریت نادرست می تواند مسایل اساسی از قبیل بی نظمی شهری، معضالت اجتماعی، سی

حوال، خودمات عموومی شوهری، در بسویاری از       وجود بی عدالتی در بی  افراد جامعه را افزایش دهود. متأسوفانه توا بوه    

ی هوای کواربری اراضوی و معیوار سورانه     توسعه از جمله شهرهای مختلف ایران، بیشتر در قالوب طورج   کشورهای درحال

شده اسوت؛ در   کنان از خدمات عمومی شهری، کمتر اهمیت دادهکاربری مطالعه شده و به قابلیت کارآیی و دسترسی سا

هوای دسترسوی اسوت و دسترسوی     ی شاخ ی کیفیت محی  شهری، توسعهتری  عناصر ارتقاء دهندهکه از عمده حالی

 شود.  مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محی  شهری تلقی می

تووان  عدالتی در سطح شهر موی ی  خدمات و شناسایی الگوی فضای بیها در توزبا بررسی میزان نابرابریبنابرای ، 

ها بیشتر در کدام نواحی شوهر تمرکوز ملمووس دارد توا از      عدالتی تری دارد و بی پی برد که چه خدماتی وضعیت مناسب

کواهش و   هوای فضوایی را  ای  طریق، مدیریت شهری با عمل آراهانه در توزی  فضایی خدمات مناف  اجتماعی، نابرابری

 کیفیت زندری شهروندان را ارتقا دهد.

های خوب توسعه، رغم برخورداری از ظرفیتغربی است که علیشهر مهاباد شهری میانه اندام در استان آذربایجان

هوای کالبودی،   نیافته است و نواحی شهر در سطح یکسوان از شواخ    صورت یکسان توسعه فضای جغرافیایی شهر آن به

 دی، فرهنگی و زیرساختی برخوردار نیست.اجتماعی، اقتیا

ی فیزیکی و رسترش مشکالت مختلف شهری با به سبب افزایش جمعیت و توسعه 1961شهر مهاباد پ  از دهه 

ی خدمات شهری و عدم برخورداری یکسان نواحی از ای  خدمات در سطح شهر مواجوه شوده اسوت کوه     توزی  ناعادالنه

 فضایی تأثیر رذاشته است.   -ای  امر بر مسأله تأمی  عدالت اجتماعی

بنابرای  در ای  پژوهش سعی شده است با توجه به مفهوم عدالت فضایی و کیفیت برخورداری و دسترسی مناسب 

ی ایو  شوهر از   شهر مهاباد از خدمات عمومی شهری، به بررسی میزان برخوورداری نوواحی هشوت رانوه    ساکنان نواحی 

-های خدمات در سطح محدوده و الگوی توزی  کاربریشود و در ادامه میزان پراکندری شاخ خدمات مذکور پرداخته 

 ها مورد بررسی قرار ریرد.
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 ست:تری  سؤال مطرج در ای  مقاله به شرج زیر امهم

 آیا عدالت فضایی در توزی  خدمات و امکانات شهری در نواحی هشت رانه شهر مهاباد وجود دارد؟
 

 پیشینه پژوهش
وارد علوم   1389مفهوم عدالت اجتماعی اولی  بار توس  دیوید هاروی در کتاب عدالت اجتماعی و شوهر در سوال   

مارکسیستی به بررسی عدالت  -و با دیدراهی رادیکالیجغرافیا شد. هاروی ای  کتاب را در هفت فیل تألیف کرده است 

طوور جودی در جغرافیوا     اجتماعی پرداخته است؛ و دیوید اسمیت با کتاب جغرافیا و عدالت اجتماعی ایو  مفهووم را بوه   

 (.  18:1982مطرج نمودند)مرصوصی،

بوازی   ارک محله و زموی  ( در تحقیقی در شهرهای امریکا به بررسی نحوه توزی  خدماتی چون پ1338امیلی تال )

محله پرداخته است. مبنای کار ای  تحقیق دیدراه نیاز محور بوده و برای تحلیل نحوه توزی  خدمات شهری، از شواخ   

 دسترسی استفاده کرده است.  

( در سنجش یکپارچه دسترسی محوور در ارتبواط بوا عودالت فضوایی در خودمات عموومی        2991تسو و همکاران)

اند. تحقیق دیگری بوا عنووان   ی شاخ  یکپارچه از عدالت فضایی داشتههای تایوان، سعی در ارائهشهری دریکی از شهر

مویالدی   2992انیا  در توزی  فضایی خدمات شهری با مطالعه موردی شهر داالس ایالت تگزاس کشور امریکا در سال 

 ررفته است.   توس  جان رابرت رریر انجام

ی که در شهر سئول کره جنوبی انجام داده اند، بیوان موی کننود کوه یوک      ( در تحقیق2998کیوشیک و جئونگ )

ی کافی در خدماتی مثل پوارک، بوه دلیول توزیو  نامناسوب، در دسوترس هموه        شهر ممک  است با وجود داشت  سرانه

ساکنان نباشد، از ای  رو، توزی  پارک ها را در ارتباط جمعیت و دیگر کاربری هوای شوهر و توراکم پیشونهادی منواطق      

سئول از دسترسوی  مورد ارزیابی قرار داده اند. نتایج یافته های آن نشان می دهد که بخشی از مناطق مسکونی در شهر 

 به پارک های شهری محروم مانده اند. 

( در مقاله ای با عنوان ، سنجش عدالت فضایی یکپارچه خودمات عموومی شوهری بور     1939دادش پور و رستمی )

اساس توزی  جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی در شهر یاسوج به ای  تیجه رسویده انود کوه توزیو  خودمات عموومی       

ی جمعیت صورت نگرفته و نسبت برخوورداری از خودمات در   یت دسترسی، کارایی و توزی  عادالنهشهری بر اساس قابل

 درصد(، کمتر از نسبت جمعیتی آن است. 66بخش قابل توجهی از شهر یاسوج )

( در پژوهش بررسی و سنجش عدالت فضوایی بهوره منودی از خودمات عموومی      1932زیاری و همکاران در سال )

  جمعیت و قابلیت دسترسی در شهر بابلسر تأکید داشته اند که بی  جمعیت به عنوان مهم توری   شهری بر اساس توزی

عامل تأثیررذار در ارائه خدمات و میزان برخورداری محالت مختلف شهر از خدمات شهری رابطه متناسبی برقرار نیست 

 .و غالب ساکنان محالت نیز از وضعیت دسترسی به خدمات مذکور رضایت ندارند

 یهوا  کیو بوا اسوتفاده از تکن   یشوهر  یخدمات عموم ییفضا  یتوز لی( در مقاله تحل1938)  یو قاسم یعبدالله

 ینامتعوادل خودمات عمووم     یو : کرمان( اشاره نموده اند که تویمورد یه)مطالع WasPasو  VIKOR یریر میتیم

را بوا   یشوهر  تیریشهر رذاشته و مد یمحله ها یطبقات ینیرز ییشهر و جدا تیبر ساختار ، ماه یریجبران ناپذ ریثأت

 رو کرده است. هروب یجد یچالش ها

( در تحلیلی بر پراکنش خدمات و جمعیت شهری بوا تأکیود بور عودالت     1938و همکاران ) یکاظم آباد یمحمد 

هری بوی   در بی  سه شاخ  خودمات شو   که داشته اند انیموردی: شهر ایالم( ب یهفضایی و برخورداری شهری )مطالع

محالت شهر ایالم، شرای  شاخ  کالبدی نسبت به دیگور شواخ  هوا در موقعیوت بهتوری قورار داشوته و پو  از آن         

 شاخ  اقتیادی و در نهایت شاخ  اجتماعی در وضعیت مطلوب قرار ررفته است.
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-ررسی قورار داده شهری را مورد ب های درونعدالتیهای چندی بیهای اخیر رسالهدر سطح دانشگاه ها نیز در سال

(، عبدالنبی 1982ی مرصوصی)(، نفیسه1983(، حسی  حاتمی نژاد)1986توان به رساله عماد افروغ)اند که از جمله می

 ( اشاره کرد.1983نامه فرامرز رستمی) ( و پایان1981شریفی)

 

   پژوهشروش 
-تحلیلوی موی   -نوع توصیفی روش تحقیق در ای  پژوهش با توجه به هد  کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از

 شده است. ای استفادههای اسنادی و کتابخانهآوری اطالعات موردنیاز در ای  تحقیق، از روشباشد. برای جم 

های تجواری،  ی خدمات شهری )کاربریمؤلفه 11در ای  مقاله جهت تحلیل وضعیت دسترسی نواحی شهر مهاباد 

هنری، ورزشی، توریستی، فضای سوبز، تأسیسوات و تجهیوزات شوهری،      -آموزشی، بهداشتی و درمانی، مذهبی، فرهنگی

 شده است.  ونقل( به کار ررفته اداری و حمل

ی خدمات شهری از طورج جوام  و تفیویلی شوهر     های مربوط به توزی  و سرانهخیوص داده اطالعات موردنیاز به

چنی  در ای  پوژوهش بورای   (. هم1اند)جدول شده آوری جم  GISو  CADهای کاربری اراضی با فرمت (، نقشه1939)

 شده است.   استفاده SPSSو  GISافزارهای ها از نرموتحلیل داده تجزیه

بنودی  اولویت VIKORریری چندمعیاری ریری از روش تیمیمدر پژوهش حاضر ابتدا نواحی شهر مهاباد با بهره

هوای منتخوب از سونجه آمواری ضورایب پراکنودری       پ  برای ارزیابی میوزان شوکا  در برخوورداری شواخ     شده و س

 شده است. استفاده

 
 های وضع موجود به تفکیک نواحیهای مورداستفاده و سرانه کاربریشاخص-1جدول

 شاخص

 

 

 

 نواحی

ی
ش عموم

آموز
 

ی
ادار

ی 
تجار

 

ت
ت و تجهیزا

سا
تأسی

 

ی
ورزش

ی 
ست

توری
 

ی
بهداشت

-
ی

درمان
 

ل
حم

 
ل

ونق
ی 
ی هنر

فرهنگ
 

ی
مذهب

ی سبز 
ضا

ف
 

 88/1 21/9 91/9 19/28 66/8 19/1 32/1 21/9 99/2 88/9 39/1 1نواحی

 99/8 81/9 68/9 93/18 68/9 99/1 18/9 68/9 18/2 28/2 21/9 2نواحی

 99/18 28/9 13/1 88/96 69/8 96/1 98/9 83/9 38/1 29/2 81/6 9نواحی

 18/8 19/9 81/9 99/18 16/9 89/1 88/2 91/1 99/2 26/9 68/9 0نواحی

 12/8 82/9 81/9 89/28 98/1 62/1 82/9 28/9 16/2 98/9 13/6 8نواحی

 29/21 26/9 18/9 38/81 69/1 16/1 82/1 81/1 16/1 88/1 26/1 7نواحی

 86/16 31/1 99/1 88/19 88/9 19/1 66/8 21/9 19/1 21/18 86/1 9نواحی

 69/8 29/9 21/9 36/18 86/2 99/1 86/12 19/8 99/1 99/9 89/2 5نواحی

 مأخذ : طرج جام  مهاباد و محاسبات نگارندران.

 
های خدمات شهری نواحی شوهر مهابواد   ی عملیاتی از روش وایکور در تحلیل شاخ در تحقیق حاضر به استفاده

مویالدی آن را   2998توا   2992هوای  ارائه و در سوال ای  روش را  1338شده است. اپریکوویک و تزنگ در سال  پرداخته

مسوائلی بوا معیارهوای    ریری چنودمعیاره اسوت،   ریزی توافقی مسائل تیمیمتوسعه دادند. ای  روش که مبتنی بر برنامه

 (.  88:1983دهد )عطائی، نامتناسب و ناسازرار را مورد ارزیابی قرار می
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بنودی و   یافته است. ای  روش روی دسته های پیچیده توسعه تممعیاره سیس سازی چند برای بهینه VIKORروش 

-های سازشی را برای یک مسأله با معیارهای متضواد تعیوی  موی    ها تمرکز داشته و جواب انتخاب از یک مجموعه رزینه

. در (181:1983ریرندران را برای دستیابی به یک تیمیم نهایی یاری دهود )امیوری،   که قادر است تیمیم طوری کند، به

 وجود دارد. (m)نواحی 8و  (n)معیار11ی حاضر، ی تحلیل و ارزیابی مقالهمسأله

 

 محدوده مورد مطالعه
هوای  رغوم برخوورداری از ظرفیوت   ( کوه علوی  1غربی است)شکلشهر مهاباد شهری میانه اندام در استان آذربایجان

-است و نواحی شهر در سطح یکسوان از شواخ   نیافته  صورت یکسان توسعه خوب توسعه، فضای جغرافیایی شهر آن به

 های کالبدی، اجتماعی، اقتیادی، فرهنگی و زیرساختی برخوردار نیست.

به سبب افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی و رسترش مشکالت مختلف شهری با  1961ی شهر مهاباد پ  از دهه

مات در سطح شهر مواجه شده است کوه ایو    توزی  ناعادالنه خدمات شهری و عدم برخورداری یکسان نواحی از ای  خد

 فضایی تأثیر رذاشته است. -امر بر مسأله تأمی  عدالت اجتماعی

بنابرای  در ای  پژوهش سعی شده است با توجه به مفهوم عدالت فضایی و کیفیت برخورداری و دسترسی مناسب 

اری نوواحی هشوت رانوه ایو  شوهر از      ساکنان نواحی شهر مهاباد از خدمات عمومی شهری، به بررسوی میوزان برخوورد   

-های خدمات در سطح محدوده و الگوی توزی  کاربریشود و در ادامه میزان پراکندری شاخ خدمات مذکور پرداخته 

 ها مورد بررسی قرارریرد.

 
 

 
 موقعیت محدوده موردمطالعه -1شکل
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 تجزیه و تحلیل داده ها
گیرری چنرد   های خدمات شهری در چارچوب مدل تصمیم مؤلفهتحلیل وضعیت نواحی شهر مهاباد به لحاظ 

 VIKORمعیاری 
ی شوهر مهابواد در قالوب یوازده     در ای  مرحله از تحقیق در راستای رسیدن به اهدا  تحقیق، نواحی هشت رانوه 

( و 2جودول) مؤلفه مربوط به خدمات شهری با استفاده از روش وایکوور موورد تحلیول و ارزیوابی قرارررفتوه و در قالوب       

 شده است. ( برای بازنمایی بهتر نشان داده2شکل)

بیشتری  سوطح برخوورداری و ناحیوه هشوت بوا       963/9براساس خروجی حاصل از روش وایکور ناحیه دو با امتیاز 

باشد) ذکر ای  موضوع الزامی اسوت کوه در   کمتری  میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری دارا می 868/9امتیاز 

باشد و بالعک (. نتایج ای  خروجوی حواکی از آن اسوت    ی مطلوبیت باالی آن میمنزله ل وایکور کمتر بودن مقدار بهمد

ها نیز صورت نگرفته است و در توزی  خدمات عموومی  ی خدمات براساس سرانهکه عدالت فضایی براساس توزی  عادالنه

 است.شهر در سطح نواحی به رویکرد عدالت فضایی توجهی نشده 

 

 های خدمات شهری بندی نهایی نواحی به لحاظ مؤلفهمحاسبه شاخص وایکور و رتبه -2جدول

 رتبه نواحی QI)شاخص وایکور) (RIمقدار) (SIمقدار) نواحی شهری

 8 111/9 9386/9 9881/9 1نواحی 

 1 639/9 9388/9 1838/9 2نواحی

 9 189/9 1181/9 9312/9 9نواحی

 2 989/9 1988/9 3196/9 0نواحی

 6 889/0 3098/0 9898/0 5نواحی

 9 398/0 0890/0 8099/0 6نواحی

 0 990/0 3399/0 8698/0 7نواحی

 9 960/0 3388/0 8896/0 8نواحی

 

 
 های خدمات شهری با مدل وایکوربندی نواحی شهر مهاباد به لحاظ مولفهی رتبهنقشه -2شکل
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 گیری از شاخص ضریب ویلیامسون مهاباد با بهرهسنجش توزیع خدمات شهری در نواحی شهر 

دهود.  های خدمات شهری در نوواحی هشوت رانوه شوهر مهابواد را نشوان موی       ( میزان پراکندری شاخ 9جدول)

های مراکز ورزشی، آموزش عالی و توریستی براساس نتایج حاصله، بیشتری  نابرابری در توزی  فضایی مربوط به شاخ 

 ونقل و انبار است.  بوط به خدمات حملو کمتری  نابرابری مر

طوور   رود، در اکثور نوواحی شوهر بوه    خدمات آموزشی مثل دبستان که بیشتر برای رف  نیازهای روزمره به کار موی 

هنری، درمانی و بهداشتی، تأسیسات و تجهیزات کوه   -چون مراکز فرهنگیهایی همشده است و شاخ  یکنواخت توزی 

تور  اند و به همی  دلیل بویش  شده نمایند واق ای را ایفاء میبیشتر در نواحی که مرکزیت منطقهای دارند، عملکرد منطقه

 نابرابری در توزی  فضایی ای  خدمات در سطح نواحی هشت رانه شهری وجود دارد.

 

 ضریب پراکندگی نواحی هشت گانه شهر مهاباد -9جدول

 CVضریب انحراف معیار میانگین هاشاخص

 98/282 819/2 886/9 عمومی -آموزشی

 18/163 931/8 61/2 اداری

 96/118 199/68 22/81 تجاری

تأسیسرررررررات و 

 تجهیزات

988/9 188/9 31/188 

 11/281 921/9 119/9 ورزشی

 26/291 181/9 21/9 توریستی

 36/389 890/8 9/3 درمانی -بهداشتی

 98/333 998/8 069/8 ونقلحمل

 39/368 908/3 396/0 هنری -فرهنگی

 83/338 389/3 089/0 مذهبی

 66/388 690/3 36/3 فضای سبز
 

 

تررین مجراورت یرا    آماری نزدیک های خدمات شهری با استفاده تکنیک زمینبررسی الگوی توزیع کاربری

 همسایگی

 

توری  همسوایگی    های خدمات شهری در ای  پوژوهش از روش تحلیول نزدیوک   برای تعیی  نوع پراکندری کاربری

های مختلف استقرار ریری نظامجهت حائز اهمیت است که تشخی  علل مؤثر در شکل آن استفاده شد. نتایج حاصله، از

 نماید. را تسهیل می

های کلی را ارائه و تکمیل الگوهای پیشنهادی برای توزی  خدمات شوهری  خدمات اولیه و الزم جهت ارائه سیاست

کارریری مراحل مختلف ای  تر باید خاطر نشان ساخت که درنتیجه بهوضیح بیشکند. در ترا در سطح نواحی فراهم می

دارد. هرچقدر مقودار ایو  شواخ  بوه      11/2شود که دامنه بی  صفر تا روش شاخیی به نام میزان مجاورت حاصل می

گر الگوی توزی  مونظم  تر باشد بیان نزدیک 11/2ای و هر چه به تر باشد نشانگر الگوی توزی  متراکم و خوشهصفر نزدیک

( الگوی توزی  19تا9کننده الگوی تیادفی توزی  فضایی پارامتر موردنظر است. شکل های زیر)شکل و عدد یک نیز بیان

 دهند.  تری  مجاورت نشان می ریری از تکنیک نزدیکها را در شهر مهاباد با بهرهکاربری
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اند؛ به ای  معنا که تجمو    شده ای توزی ساس الگوی خوشهها در سطح شهر برابراساس نتایج حاصله، اکثر کاربری

راهنموایی( و   -های دیگر اسوت و فقو  کواربری آموزشوی)ابتدائی    ها در یک مکان، بیشتر از مکانو تمرکز برخی کاربری

ان ها متناسوب بوا نیواز شوهروند    اند؛ زیرا ای  کاربریکاربری مذهبی براساس الگوی تیادفی در سطح شهر پراکنش شده

طوور   کنود و در بیشوتر نوواحی بوه    ررفته است، لذا از نظم خاصی پیروی نمی ها شکلمرور زمان در سطح ناحیه است و به

هوا الگووی منظموی    شوده توزیو  کواربری   شده است. بنابرای  براساس تحلیل و بررسی روش به کار ررفته تیادفی توزی 

 ندارند.

 
 الگوی توزیع کاربری تأسیسات شهری -9شکل

 

 
 الگوی توزیع کاربری تجاری -0شکل
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 الگوی توزیع کاربری درمانی -8شکل

 

 
 الگوی توزیع کاربری ورزشی -7شکل

 
 الگوی توزیع کاربری آموزشی -9شکل

 

 
 الگوی توزیع کاربری فضای سبز -5شکل
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 الگوی توزیع کاربری فرهنگی -1شکل

 
 الگوی توزیع کاربری مذهبی -14شکل

 

 

 وضعیت کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری و تعیین کمبودها و نیازها تحلیل
( تحت عنوان بررسی کمّی توزی  خودمات شوهری   8منظور بررسی کمبودهای مربوط به خدمات شهری جدول) به

 به تفکیک نواحی هشت رانه شهر مهاباد ارائه رردیده است.

 

 گانه 5در شهر مهاباد به تفکیک نواحی  بررسی کمی و توزیع فضایی خدمات شهری -0جدول

 شاخص

 نواحی        

 جمع 5ناحیه 9ناحیه 7ناحیه 8ناحیه 0ناحیه 9ناحیه 2ناحیه 1ناحیه

ی
وم

عم
ی 

زش
مو

آ
 

 3 - - - 1 - 1 6 1 کودکستان

 28 - 1 1 9 1 2 1 9 دبستان

 11 - - 2 1 8 9 9 2 راهنمایی

 18 - 1 1 - - 1 3 2 دبیرستان

 8 - 1 - 1 2 - - - آموزش عالی

 21 - - 1 - 8 1 8 9 درمانی

 3 - - - - 9 9 2 1 بهداشتی

 86 - - 8 1 1 3 18 6 مذهبی

 8 - - - - 2 2 2 1 ورزشی

 28 - - 9 9 1 1 6 2 فرهنگی

 81 - 1 2 8 11 11 9 1 فضای سبز
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 بررسی جدول فوق حاکی از موارد زیر است:

اعم از آموزش عمومی، آموزش عالی، درموانی، بهداشوتی، موذهبی، ورزشوی،     بررسی توزی  مکانی خدمات شهری  -

 دهنده ای  موضوع است که تعدادی از نواحی شهری فاقد خدمات شهری الزم هستند.فرهنگی و فضای سبز نشان

ن توری  میوزا  بوا کوم   8، 8، 6تری  میزان و نوواحی  از بیش 1، 2، 9مندی از خدمات شهری، نواحی به لحاظ بهره -

 مندی از خدمات شهری مواجه است.بهره

فاقود کودکسوتان اسوت.     3و  8، 8، 6، 8دهنده ای  موارد است؛ نواحی بررسی توزی  مکانی آموزش عمومی نشان -

 باشند.فاقد دبیرستان می 3و  8، 1، 8فاقد مراکز راهنمایی و نواحی  3و  8، 8فاقد دبستان، نواحی  3و  8نواحی 

فاقود مراکوز درموانی     8و  8، 1دهد کوه نوواحی   فضایی مراکز بهداشتی و درمانی نشان می -مکانیبررسی توزی   -

 باشند.فاقد مراکز بهداشتی می 3و  8،8، 6، 1چنی  بخشی از شهر شامل نواحی هستند. هم

مکوانی در  دهد که بخشی از شهر که به لحاظ بررسی توزی  فضایی مراکز مذهبی اعم از مساجد و تکایا نشان می -

 شمال شهر واق  است فاقد سطوج مذهبی است.

، 6، 1ای از شهر شامل نوواحی  دهنده ای  واقعیت است که بخش عمدهبررسی توزی  فضایی مراکز ورزشی نشان  -

 فاقد سطوج ورزشی است. 3و  8، 8

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
شوهری رعایوت روردد، توزیو  مناسوب خودمات        ریوزی از جمله عواملی که باید در جهت عدالت فضایی در برنامه

عمومی شهری و استفاده صحیح از فضاست. در ای  راستا کاربری اراضوی شوهر ازجملوه موواردی اسوت کوه بوا کوارکرد         

مطلوب خود از طریق پاسخگویی به نیاز جمعیتی و افزایش منفعت عمومی، نقش و جایگاه مهمی را در برقراری عودالت  

 کند. یفضایی ایفا م -اجتماعی

های خودماتی موجوود در   های مدل وایکور که برای تعیی  میزان نابرابری از طریق سرانهها و یافتهبراساس بررسی

باشد. ناحیه دو در رتبوه اول و  هر ناحیه به کار ررفته شد، نشان از وجود نابرابری فضایی در سطح نواحی شهر مهاباد می

 با اختال  فاحشی از ناحیه هشت که در رتبه هشت قرار دارد، برتری یافته است.  

های خدمات شهری در نواحی هشت رانه شهر مهاباد نشوان موی دهود کوه     نتایج بررسی میزان پراکندری شاخ 

توری  نوابرابری   آموزشی عالی و توریستی و کم های مراکز ورزشی،تری  نابرابری در توزی  فضایی مربوط به شاخ بیش

ریوری از تکنیوک   ررفتوه بوا بهوره    وتحلیول انجوام  باشد. در ادامه براسواس تجزیوه  ونقل و انبار می مربوط به خدمات حمل

ای اسوت و فقو  در   ها در محدوده موردمطالعوه اکثوراخ خوشوه   تری  همسایه، مشخ  شد الگوی پراکنش کاربری نزدیک

ها در سطح شهر الگوی منظموی  دیگر توزی  کاربری عبارت مذهبی توزیعی تیادفی دارد. به -شی و فرهنگیکاربری آموز

-شود توزی  خدمات شهری براساس تغییرات جمعیتی اعمال شود و شعاع خودمات طور ضمنی پیشنهاد میندارد. لذا به

نظر باشود. جهوت تحقوق ایو  امور و متعاقبواخ       عنوان عاملی تأثیررذار در سنجش عدالت مد رسانی و کارآیی تسهیالت به

 رردد:کارها و پیشنهادهای زیر ارائه میتوزی  متعادل و عادالنه خدمات عمومی در بی  نواحی شهر مهاباد راه

رووی نیازهوای   ای باشود کوه پاسو     رونوه  رذار باید بوه یابی فضایی؛ الگوهای سرمایهتوجه به اصل مهم سازمان -

تر برخوردار و لحواظ  رویی به نیازهای ساکنان محروم و کمهر مهاباد باشد؛ چراکه عدم پاس جمعیت ساک  در نواحی ش

ی پایودار را بورهم خواهود    نکردن اصل عدالت اجتماعی، ساختار اکولوژیکی انسانی و طبیعی شهر سالم مبتنی بر توسعه

 زد.
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شوده   توری  ناحیوه شوناخته   محروم عنوان از بی  نواحی هشت رانه موردمطالعه، ناحیه هشت ازنظر خدمات به -

هوای آتوی شوهر    ریزیاست بنابرای  لزوم توجه اساسی به تقویت و بهبود وضعیت خدمات مذکور در ای  ناحیه در برنامه

 رردد.مهاباد پیشنهاد می

ریوزی  رسانی به نواحی رونارون شهر باید براساس معیارهای انسانی از قبیل نیواز و اولویوت پایوه   نحوه خدمات -

 ود.ش

 دهی به رف  نیازهای افراد ساک  در محالت محروم.لزوم بازنگری در طرج تفییلی شهر و اولویت -
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