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 مجله آمایش جغرافیایی فضا 
پژوهشی دانشگاه گلستان -فصلنامه علمی  

2931سال سوم/ شماره مسلسل دهم/ زمستان   

 

 

 کالن شهر تبریز موردی لعهمطا .خدمات شهریپراکنش  ارزیابی عدالت فضایی در
 

 3فرزهرا کاملی، 2*، الی ناز بابایی1شهریور روستایی

 ریزی شهری، دانشگاه تبریزبرنامهاستادیار گروه جغرافیا و 1
 ریزی شهری، دانشگاه تبریزکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه2

 ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلیکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه3

 1/4/23 ؛ تاریخ پذیرش: 22/11/22تاریخ دریافت: 

 چکیده

که خدمات شهری به با توجه به این سرآغاز عدالت اجتماعی ریشه در عدالت فضایی و محیطی دارد.

مدیریت شهری  ها در حوزهیابی صحیح آنشود که برآورد و مکانی نوعی کاالی عمومی محاسبه میمثابه

بخشی از جامعه شهری را از آن محروم کرد. محرومیت از این خدمات یا دسترسی  تواننمیبنابراین  ؛است

شده است در  عدالتیبیمعروض این  امکانات بخشی از جامعه را کهن و بیشتر، توا یها با هزینهبه آن

تبریز همچون اغلب شهرهای بزرگ کشور بستر نابرابری  شهرکالن. کندمییک رقابت نابرابر مستحیل 

در این تحقیق مناطق شهرداری  است. بنابراین از خدمات عمومی شهری مندیبهرهفضایی مناطق از 

م تحلیلی انجا -به روش توصیفی پژوهشاین . گیردمیومی مورد بررسی قرار تبریز از منظر خدمات عم

با استفاده از مدل تاپسیس  ، مناطق شهرداری تبریزهاشاخصاین راستا پس از تعیین  درگرفته است. 

یق . نتایج تحقشد ارائهبرای هر منطقه با توجه هر شاخص  ریزیبرنامههای تشد و الوی بندیسطحفازی، 

مناسبی در پراکنش این خدمات برخوردار نیست. عدالت فضایی حاکی از آن است که شهر تبریز از سطح 

از این شرایط برخوردار  11و  4مناطق  که حالیبرخوردار قرار دارد در  کامالً در شرایط مطلوبِ 2 یمنطقه

نیمه برخوردار  7و  1، 3برخوردار و مناطق  بندیطبقه یدر محدوده 6و  5، 8. مناطق شهری نیستند

که حدود یک سوم  - 11و 4ی در پراکنش خدمات در دو منطقهرا  ایویژه ی، توجهیلاین مسا. باشندمی

بنابراین مدیریت شهری تبریز نیازمند توجه به مناطق محروم طلبد. می -انددادهجمعیت را در خود جای 

 مرتبط است. هایشاخصدر 

 

 1، تبریز، تاپسیس فازی، خدمات شهریفضایی عدالت :کلیدي هايواژه

                                                           
 elinazbabayi@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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 قدمهم

 عمل ابتکار در و دارند عمومی منفعت که اقتصادی هایفعالیت نوان به طورکلیبه عمومی خدمات

 تاس عمومی نهادهای نظر زیر هاآن انداختن راه و نهادن بنیاد. شودمی تعریف هستند، عمومی نهادهای

 شودمی واگذار هم خصوصی بخش به گذاریسرمایه برای عمومی خدمات از نگهداری و حمایت چه اگر

 افراد روزانه زندگی بر و گیردمی صورت وسیع مقیاسدر  عمومی خدمات دریافت .1(41-32: 2113 چو،)

 فضای آموزشی، خدمات مثل. باشدمی هم از متفاوت و خاص مراجع با هاآن مسئولیتد. دار مستقیم تأثیر

 .هستند فضایی کردهایعمل دارایی همگ خدمات این. مذهبی و فرهنگی درمانی، ورزشی، خدمات سبز،

 مقیاس و خدمات دیگر با فضایی پیوند دسترسی، یشبکه دسترسی، شعاع خدمات، این مراکز یابیمکان

  .2(811: 1278 ساواس،) شودمی محسوب هاآن فضایی خصوصیات ازه و... کنند حمایت نهادهای

 فیزیکی، دسترسی قابلیت مثل ؛است گسترده مفهومی گوناگون، هایجنبه از دسترسی قابلیت مفهوم

پور )داداشد باش نقل و حمل شبکه و اراضی کاربری ماهیت به وابسته تواندیم که مالی و اقتصادی روانی،

 به خوب دسترسی یک داشتن در شهر ساکنین توانایی واقع در دسترسی قابلیت .(7: 1321رستمی، و 

 شهر، فضایی فرم به زیادی وابستگی ،مفهوم این ت. بنابرایناس مشابه موارد و خدمات منابع، ،هافعالیت

 از نظر صرف باید عمومی خدمات .3(134 :2112 لطفی،) دارد سفر شکل و سفر نوع دسترسی، یشبکه

 گیرد قرار هاآن دسترس دری آسان به افراد فیزیکی توانایی یا مالی منابع و هامحدودیت آن، مکانی بعد

 .4(2: 2116 ،کاپله)

رت یکسان و برابری صو یاز آن باید به شیوه برداریبهرهفضای نسبی شهری کاالیی عمومی است و  

که عالوه بر این 5(2115 پاکیون، ؛1372 ،؛ شکویی1367)پیران،  گیرد اما شهرنشینی سریع و شتابان

از منظر پراکنش  ،اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است -اقتصادی  هایحوزهمحمل مسائل و مشکالتی در 

وجود آورده است. در بستر ه در متن شهرهای بزرگ کشور را ب نوعی دوگانگینیز فضایی خدمات شهری 

رخوردار تقسیم ناب هایحوزهبرخوردار از خدمات شهری و  یشهر به دو حوزهای مطلق این دوگانگی، فض

دسترسی به خدمات  هایهزینهاجتماعی است.  عدالتیبی ساززمینه. پراکنش نامناسب فضایی شودمی

نده و ... باعث نابرابری همسایگی با واحدهای آلوده کن هایهزینهنامناسب فضایی،   یابیمکانشهری، 

دی فضای نسبی زمین نیز همچنین ارزش اقتصا .شودمیاقتصادی و فضایی جمعیت شهری  -اجتماعی

که در مناطق شهری برخوردار، ارزش قطعات زمین  ایگونهاز پراکنش فضایی خدمات است به  متأثر

                                                           
1- Cho 

2- Savas 

3- Lotfi 

4- Kaphle 

5- Pacione  
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 و از این رهگذر نیز صاحبان امالک و مستغالت در یک شودمینابرخوردار دو چندان  هایحوزهنسبت به 

که دیوید هاروی اشاره کرده است از منظر عدالت فضایی . چنانگیرندمیرقابتی نابرابر قرار  یعرصه

خدمات  یابیمکانو از این رهگذر است که با ( 1372 هاروی،) نیست پذیرامکانبرقراری بازار رقابتی کامل 

 . آوردمی وجود بهکه منافعی را برای جمعیت مناطق برخوردار  آیدمی وجود بهشهری، انواع رانت فضایی 

 رایبکشور، به عنوان بستر مورد مطالعه در پژوهش حاضر  شهرهایکالنعنوان یکی از شهر تبریز به

جا از این شده است. اهمیت مسأله گرفته نظرارزیابی عدالت فضایی برخورداری از خدمات شهری در 

از جمله  ایعدیدههای اول کشور با چالش شهرکالنعنوان یکی از پنج شود که این شهر بهناشی می

 الهو در دنب نشینیحاشیهناهنجار کالبد شهری، افزایش  جمعیت و متعاقب آن توسعه روزافزونزایش اف

های و شکاف در برخورداری از خدمات شهری و سرانه 1و  11 آن فقر شهری در مناطقی چون منطقه

ر طوتوان بهالش را میـکه این چ باشدرو میاطق شهری آن روبهـمربوط به کیفیت زندگی در داخل من

 محروم مشاهده کرد.  عنوان منطقهبه 11کامالً برخوردار و منطقه  عنوان منطقهبه 2آشکار در بین مناطق 

 یعنوان یکی از مفاهیم اصلی توسعهیابی به عدالت فضایی بهدر راستای دست اندازیچشمچنین 

وضعیت مناطق شهری شهر تبریز از لحاظ باشد. بنابراین توجه و پرداخت به پایدار شهری نامناسب می

تواند برخورداری از شاخص خدمات شهری از منظر عدالت فضایی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن می

 ا باشد.گشی شهری بسیار راهی توسعهآینده هایگذاریسیاستها و ریزیدر برنامه

 

 اهداف تحقیق

 شهر تبریز با توجه به بنیان نظری وکالن هدف اصلی تحقیق ارزیابی پراکنش فضایی خدمات شهری

 تجربی عدالت فضایی است اما اهداف فرعی دیگری برای این تحقیق قابل تصور است که عبارتند از:

 ؛ها در مناطق ده گانه شهری تبریزو  ضریب پراکندگی آنها تحلیل شاخص -

 ؛ات شهریرداری از خدمشهر تبریز از منظر برخوکالن ده گانهبندی مناطق سطح -

 .ریزی خدمات شهری در مناطق شهری نابرخوردارهای عمل و برنامهتعیین اولویت -

 

 نظريمفاهیم، دیدگاه و مبانی 

جغرافیایی باشد و در دانش  که مسبوق به اندیشهعدالت قبل از آن واژه: پردازش مفهومی عدالت

ی و سیاس ریشه در فلسفه ،باشد کرده آن را ایجادجغرافیا اندیشمندان و متفکران جغرافیای انسانی 

ان عالم سیاست از دوران یون ورزاناندیشهکه اغلب فیلسوفان سیاسی و نیز سیاسی دارد. چنان یاندیشه

مان عصر گا. همچنین بسیاری از دانشمندان و پیشاندکردهباستان بر تبیین و تفهیم آن قلم فرسایی 

موضع و جایگاه تفکر خود را  ،تا با تبیین آن اندکردهو نوزدهم میالدی سعی  هجدهمگری در قرن روشن
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مقیاس و معیاری برای سنجش  باشند و در عین حالابطه با اندیشه عدالت مشخص کرده در ر

مراد ما از عدالت  خود در اختیار منتقدان قرار دهند. پذیری یا گسترش عدالت از منظر اندیشهعدالت

 (.261: 1381)پوپر،  اوی با افراد استنوعی سلوک مس

عدالت  یسنت قرارداد اجتماعی جان الک، روسو و کانت، استدالل کرد که الزمه یجان راولز بر پایه

ن راولز برلی تبییآن است که جوامع طبق اصولی که اشخاص عقالیی و آزاد بر آن توافق دارند اداره شود. 

 4طرفییب ،3انصاف، 2پرده جهل ،1که عبارتند از: وضع اولیه کندیمموضع عدالت از مفاهیمی چند استفاده 

. سن هم بر (137: 1376 ،)بشیریه راولز عدالت به مثابه انصاف است ی. جوهر اندیشه5و اصول عدالت

د کنتازد. او تاکید میاز منظر او میاجتماعی گر عدالت بیان هایشاخصراولز و هم  یایدهری ـای نظـمبن

رهیافت قابلیت انسانی را مطرح  مقابل دربرای سنجش رفاه آدمیان نیست و شاخص مناسبی  ،درآمدکه 

   .(14: 1321 )سن، کندمی

بر  یاگستردهعلوم اجتماعی به صورت  یهاچارچوبعدالت محیطی در : عدالت فضایی یا محیطی

 شرایط فقرا تمرکز کرده است. هدف آن تقاضای مداخالتی است که موجد رفتار منصفانه به نفع فقرا باشد

گر رفتار منصفانه و در واقع عدالت محیطی یا فضایی بیان 6.(122: 2116 ،دیکسون و راماتسیندل)

 یریکارگبهوسعه، اجرا و ملیت یا درآمد، در ت منشأدربرگیرندگی همه مردم، بدون توجه به قومیت، رنگ، 

 است شده گرفته اجتماعی عدالت از که ایایده طبق فضایی عدالت. 7(1228 باس،) قواعد محیطی است

 ،و دیگرانو تسشود )رفتار برابر طوربه ،کنندمی زندگی که جایی هر در ساکنین با باید که معناست این به

2115 :425)8. 

 چه ها،نآ توزیع ینحوه و خدمات یابیمکان الگوی در که باشند این پی در باید ریزانبرنامه بنابراین

حتی  .2(5: 2111هوکو، ) اندشده محروم تربیش جامعه از هاییگروه چه و آمده وجود به نابرابری مقدار

. پایدار نیز مطرح است یاهمیت در پارادایم توسعه عنوان موضوعی کلیدی و پرعدالت محیطی به یمقوله

 ،میشل و نورمن) گذاردیماین مفهوم اهداف مشترکی را بین حفاظت محیطی و عدالت اجتماعی بنیاد 

میالدی  1821 یعمومی از اوایل دهه یعنوان یک دغدغه. هر چند که مفهوم عدالت محیطی به11(2112

                                                           
1- Original Position 

2- Veil of Ignorance  

3 - Fairness  

4- Impartiality  

5- Principals of Justice  

6- Dixon and Ramutsindela 

7- Boss 

8- Tsou et al. 

9- Hewko 

10- Mitchell & Norman  
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چالش برابری نژادی عنوان مبنایی برای به 1281 دهه یمورد توجه قرار گرفته است اما در واقع در میانه

 .1(263: 2111لورنت، ) در ایاالت متحده مطرح شده است

  تحقیقروش 

دالت عهای در دسترس به آزمون استفاده از شاخص باکه  تحلیلی است -روش تحقیق حاضر توصیفی

است  تبریز شهرکالنگانه دهجامعه آماری تحقیق مناطق  .تبریز پرداخته شده است شهرکالندر  فضایی

به  ییابدستبرای  است. بررسی شدهها که آزمون توزیع فضایی و پراکنش خدمات شهری با توجه به آن

 به هایدادهو  1321سال  درآماری موجود در طرح توسعه و عمران تبریز  هایدادهاز  هدف پژوهش

آماری شهرداری تبریز و سازمان مسکن و شهرسازی شهر تبریز استفاده شده  ینامهسالآمده از  دست

گانه شهری ده اطقـمنها در تحلیل وضعیت پراکنش آن برایهای پژوهش برای تحلیل شاخص است.

استفاده شده است. برای ارزیابی میزان ( FTOPSIS) ی ایده آل فازیتبریز از مدل شباهت به گزینه

 آماری ضریب تغییرات استفاده شده است. های منتخب از سنجهبرخورداری از شاخصشکاف در 

 

 پژوهشهاي شاخص

ی شهر منطقهنه ، هاگزینههای منتخب و کاربری های استفاده شده، سرانهشاخص حاضر، پژوهشدر 

محاسبات منظور دلیل خالی بودن از سکنه، در شهرداری به 2 است )الزم به ذکر است که منطقهتبریز 

 نشده است(.

 
 هاي منتخب پژوهششاخص -2جدول 

A انتظامی و اداری B فناوری تحقیقات و آموزش 

C آموزشی D درمانی -بهداشتی 

E پارک F شهری تأسیسات 

G تجهیزات شهری H گردشگری-تفریحی 

I هنری -فرهنگی J مذهبی 

K ورزشی L آتش نشانی 

M مسکونی N خدماتی -تجاری 

O معابر   

 

 

                                                           
1- Laurent  
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 پژوهشمدل ساختار ریاضی 

بندی جبرانی بسیار قوی برای اولویت یگیری چند شاخصهیک تصمیم فازی الگوریتم تاپسیس

اشته کمی ددهی، حساسیت بسیار وزن فنکه به نوع  است آلایدهها از طریق شبیه نمودن به جواب گزینه

ترین کوتاهـد ایـاب شده، بـانتخ یکند. در این روش گزینهتغییر عمیقی نمی های حاصل از آنو پاسخ

 آل و دورترین فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد.فاصله را از جواب ایده

با  اول در مرحله (:337: 2117، و دیگران محمودزاده) باشدیممراحل مدل تاپسیس فازی بدین شیوه 

برای معیارهای مختلف، ماتریس تصمیم را به صورت زیر  هاینهگز همهو ارزیابی  هاینهگزتوجه به تعداد 

 (:47: 1382)عطائی،  دهیمیمتشکیل 

(1) 𝐴 = [
�̃�11 ⋯ �̃�1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑚1 ⋯ �̃�𝑚𝑛

] 

 

�̃�𝑖𝑗در این ماتریس  = (𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗)  ینهگزعملکرد i (i= 1, 2, …, m در رابطه با معیار )j 

(j= 1, 2, …, n )گیرنده دارای تصمیم ییتهکمر ـاگ بارهیندرا. باشدیمk یدـبنرتبهاشد و ـو بــعض 

k مین تصمیم گیرنده، ا�̃�𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗)  عدد فازی مثلثی( به ازای(i= 1, 2, …, m   وj= 

1, 2, …, n   ،فازی ترکیبی یبندرتبهباشد، با توجه به معیارها ،�̃�𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗, 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗)  را  هاینهگز

 :دست آوردبه بر اساس روابط زیر توانیم

(2) aij = 𝑀𝑖𝑛{𝑎𝑖𝑗𝑘} 

(3) 𝑏𝑖𝑗 =
∑ 𝑏𝑖𝑗𝑘

𝑘
𝑘=1

𝑘
 

(4) cij = 𝑀𝑎𝑥{𝑐𝑖𝑗𝑘} 

 

که در  ییهاشــاخصدر این ارتباط مقادیر گردد. ها اقدام میمقیاس ســازی دادهدوم به بی در مرحله

[ بیان 1و1] بازهای که درزیرا اعداد فازی مثلثی شـــودیممقیاس [ هســـتند بی1و1] بازهغیر از  یابازه

ــوند نیازی به بی مقیاس کردن ندارند )اکبری و زا ــازی  ینحوه ؛(412 :1387هدی، شـ بی مقیاس سـ

 :ودشیمهای منفی و مثبت به صورت مجزا بیان که برای هر دو نوع شاخص باشدیمصورت تابع زیر به

(5) 
�̃�𝑖𝑗 = (

𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
,
𝑏𝑖𝑗

𝑐𝑗
,
𝑐𝑖𝑗

𝑐𝑗
) =    𝑐𝑗

∗ = max 𝑐𝑖𝑗 

 
 



 18                                                                                                  ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری...

(6) �̃�𝑖𝑗 = (
𝑎𝑗

−

𝑎𝑖𝑗
,
𝑎𝑗

−

𝑏𝑖𝑗
,
𝑎𝑗

−

𝑐𝑖𝑗
) =    𝑎𝑗

− = min 𝑎𝑖𝑗 

 

ها نیز فازی خواهند بود. برای بی مقیاس کردن  𝑟ijصـورت فازی هستند، مسلماً  ها به 𝑥ijزمانی که 

ایده آل کالسیک، در این مرحله از تغییر مقیاس  یینهگزبه جای محاسبات پیچیده در روش شباهت به 

 .شودیمخطی برای تبدیل مقیاس معیارهای مختلف به مقیاس قابل مقایسه استفاده 

: 1382 از فرمول زیر برای ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده استفاده شود )عطائی، که یصورتبه

51:) 

(7) �̃� = [�̃�𝑖𝑗]
𝑚×𝑛

→ 𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

(8) �̃� = [
�̃�11 ⋯ �̃�1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑚1 ⋯ �̃�𝑚𝑛

] 

 

، هر یک از شــودیمها از اعداد فازی مثلثی اســتفاده که در آن هایییسماتربرای ی ســوم در مرحله

 (:48: 1382)عطائی،  شودی زیر تعریف میرابطه )وزن هر معیار( به صورت 𝑤𝑖 یهامؤلفه

(2) �̃�𝑗 = [�̃�𝑗1, �̃�𝑗2, �̃�𝑗3] 
 

ــم یتـه کماگر  ــریب اهمیت   kدارای  گیرنـده یمتصـ ــد و ضـ ــو باشـ ــمیم امین kعضـ  گیرندهتصـ

�̃�𝑗𝑘 = [�̃�𝑗𝑘1, �̃�𝑗𝑘2, �̃�𝑗𝑘3]  عدد فازی مثلثی( به ازای(j= 1, 2, …, n   .ــد فازی  یبندرتبهباش

�̃�𝑗ترکیبی  = [�̃�𝑗1, �̃�𝑗2, �̃�𝑗3]  دست آورد:از روابط زیر به توانیمرا 

 

(11) 𝑤j1 = 𝑀𝑖𝑛{𝑤𝑗𝑘1} 

(11) 𝑤𝑗1 =
∑ 𝑤𝑗𝑘2

𝑘
𝑘=1

𝑘
 

(12) wj3 = 𝑀𝑎𝑥{𝑤𝑗𝑘3} 
 

ــرب    ــده ض ــخص ش ــده را به اوزان مش ــمیم فازی بی مقیاس ش تا  کنیمیمدر این مرحله ماتریس تص

 (:51: 1382)عطائی،  شودیمزیر استفاده  یهرابطبرای این کار از دو  ؛آید دستبه داروزنماتریس فازی 

�̃� = �̃�𝑖𝑗. �̃�𝑖𝑗 
 به صورت زیر خواهد بود: داروزنبنابراین ماتریس تصمیم فازی 
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(13) �̃� = [ṽij]m×n
→ i = 1, 2, … , m; j = 1, 2, … , n 

(14) �̃� = [
�̃�11 ⋯ �̃�1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝑚1 ⋯ �̃�𝑚𝑛

] 

 

 ترتیب خواهیم داشت:مثبت و منفی به جنبهبنابراین برای معیارهایی با 

 های مثبت:صبرای شاخ

(15) ṽij = r̃ij. �̃�𝑗 = (
𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ ,

𝑏𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ ,

𝑐𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ ) . [�̃�𝑗1, �̃�𝑗2, �̃�𝑗3]=(

𝑎𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ . �̃�𝑗1,

𝑏𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ . �̃�𝑗2,

𝑐𝑖𝑗

𝑐𝑗
∗ . �̃�𝑗3) 

 

 های منفی:برای شاخص

(16) ṽij = r̃ij. �̃�𝑗 = (
𝑎𝑗

−

𝑎𝑖𝑗
,

𝑎𝑗
−

𝑏𝑖𝑗
,

𝑎𝑗
−

𝑐𝑖𝑗
) . [�̃�𝑗1, �̃�𝑗2, �̃�𝑗3]=(

𝑎𝑗
−

𝑎𝑖𝑗
. �̃�𝑗1,

𝑎𝑗
−

𝑏𝑖𝑗
. �̃�𝑗2,

𝑎𝑗
−

𝑐𝑖𝑗
. �̃�𝑗3) 

 

ــد ایده آل فازی )*FPIS,Aحـل ایـده آل فـازی )   در مرحلـه پنجم   ترتیب به (¯FPIS,A( و حل ضـ

 (:51 :)همان شوندیمصورت زیر تعریف به

(17) 𝐴∗ = {�̃�1
∗, �̃�2

∗, … , �̃�𝑛
∗} → �̃�∗ = 𝑚𝑎𝑥{�̃�𝑖𝑗3} 

(18) 𝐴− = {�̃�1
−, �̃�2

−, … , �̃�𝑛
−} → �̃�− = 𝑚𝑖𝑛{�̃�𝑖𝑗1} 

 

�̃�𝑖کـه  
�̃�𝑖و  هاینهگزاز بین تمام  iبهترین مقدار معیار  ∗

 هاینهگزاز بین تمام  iبدترین مقدار معیار  −

که مقدار ایده آل مثبت فازی و ایده آل منفی فازی معرفی شــده توســط چن بدین ضــمن آن .باشــدیم

 (:124: 1388)زارع احمدآبادی،  استصورت 

(12) �̃�𝑗
∗ = (1,1,1)�̃�𝑗

− = (0,0,0)   
 

بین دو عدد فازی در  فاصله یمحاسبهبرای : اهفواصل مثبت و منفی گزینه محاسـبه  شـشـم   مرحله

را دو عدد فازی به صورت مقادیر  Bو  Aدر صورتی که  بریمیمزیر بهره  هرابطنوع اعداد فازی مثلثی، از 

 فرض کنیم:فرضی زیر 
 

(21) 
�̃� = (𝑎1, 𝑏1, 𝑐1) 

�̃� = (𝑎2, 𝑏2, 𝑐2) 
 

 (:51: 1382خواهد آمد )عطائی،  دستبهها چنین بین آن فاصله
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(21) 𝐷(𝐴, 𝐵) = √
1

3
[(𝑎2 − 𝑎1)2 + (𝑏2 − 𝑏1)2 + (𝑐2 − 𝑐1)2] 

 

آل منفی استفاده خواهد آل و ضد ایدهترتیب برای حل ایدهکه در این مرحله از روابط زیر بهضمن آن

 شد:

(22) 𝑆∗ = ∑ 𝑑

𝑛

𝑗=1

(�̃�𝑖𝑗 , �̃�∗) → 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

(23) 𝑆− = ∑ 𝑑

𝑛

𝑗=1

(�̃�𝑖𝑗 , �̃�−) → 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

 

)عالم تبریز و  گیردیمزیر صــورت  رابطه واســطهاین کار به  شــاخص شــباهت: محاســبه :هفتم مرحله

 (:111: 1388همکاران، 

(24) 𝐶𝑖
∗ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
− + 𝑆𝑖

∗ 

 

 ،رتبا شـاخص شباهت بیش  هاینهگزباید توجه داشـت که   بارهینا در :هاینهگز یبندرتبه :هشـتم  مرحله

 (.126: 1382را دارند )پورطاهری، شرایط بهتری 
 

 و قلمرو پژوهش محدوده

مرکز شور، ک شهرکالنعنوان پنجمین هزار نفر به پانصدیک میلیون و  ابا جمعیتی برابر ب تبریزشهر 

 ده منطقه دارد. این شهرکیلومترمربع  11811در حدود  باشد که وسعتیمی استان آذربایجان شرقی

از لحاظ  باشد.می 8 یآن منطقه ترینکوچکو  6 آن از لحاظ وسعت منطقه ترینبزرگکه  داردشهرداری 

 است حالیله در أ. این مسرا داردترین جمعیت کم 2بیشترین جمعیت و منطقه  4 جمعیتی نیز منطقه

مدتاً آن که ع نشینحاشیهتبریز به خصوص نواحی  شهرکالنجمعیت در  روزافزونکه با توجه به افزایش 

 و 6 سکونت افراد کم درآمد و فقیر شهری در منطقه در مناطق یک و ده ساکن هستند و از طرفی دیگر

شهری، ضرورت توجه و ارزیابی وضعیت پراکنش خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی در مناطق  7

 سازد.تبریز مطرح می هرشکالنشهری 
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 تبریز شهرکالنگانه مشخصات جمعیتی و مساحت مناطق ده -1جدول
 وسعت)به هکتار( )به نفر( جمعیت منطقه

1 211312 1546 
2 171524 2125 
3 274632 2728 
4 321451 2551 
5 22846 3222 
6 27818 7126 
7 128547 2882 
8 34231 386 
2 2111 762 
11 211143 1151 

 24425 1533511 جمع
 1321نقش محیط مهندسین مشاور منبع:  
 

 
 موقعیت جغرافیایی شهر تبریز -2 شکل 

 

 بحث اصلی

 از روش ضریب های انتخابی در بین نواحی مختلفنابرابری در توزیع شاخص محاسبه برای در ابتدا

دست آوردن اساسی برای به هایروشیکی از راکندگی پ ضریبروش  پراکندگی استفاده شده است.

 چه تاص کرد که هر شاخص توان مشخروش می این ازباشد. با استفاده ای میای و ناحیهنابرابری منطقه
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ری، )کالنت ی فرمول بدین شرح استتوزیع شده است. ساختار کلنواحی اندازه به طور نامتعادل در بین 

1381 :122:) 

(25) 

 
 

i ،𝑥𝑖مقدار یک شاخص در منطقه  𝑥iضریب پراکندگی، C.V در این فرمول
مقدار میانگین شاخص،  −

ا در هنابرابری بیشتر در توزیع شاخص دهندهتعداد نواحی است. مقدار باالی ضریب پراکندگی، نشان nو 

 میان مناطق است.

 کمترین نابرابریترین نابرابری در توزیع خدمات مذهبی و حاکی از آن است که بیش 3نتایج جدول 

 باشد.  ی مسکونی میدر توزیع خدمات مربوط به سرانه

 گانههای پژوهش در مناطق دهدر ادامه با استفاده از مدل تاپسیس فازی وضعیت پراکنش شاخص

ها بر اساس متغیرهای زبانی فازی مقیاس سازی دادهگردید. در این مرحله بعد از بیارزیابی شهری تبریز 

 های پژوهش شد. آل مثبت و منفی برای شاخصایده اتریس موزون فازی، اقدام به محاسبهو تشکیل م
 

 
 هاي موضوعی پژوهشگانه از شاخصمیزان برخورداري مناطق ده نقشه -1شکل 
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 پژوهشهاي ضریب پراکندگی شاخص -9جدول
 ضریب پراکندگی های منتخبشاخص

انتظامی -اداری  74/1 
فناوریآموزش و تحقیقات   44/1 

 432/1 آموزشی
 827/1 بهداشتی و درمانی

 871/1 پارک
شهری ساتیتأس  118/1 

 263/1 تجهیزات شهری
گردشگری –تفریحی   411/1 
هنری –فرهنگی   124/1 

 851/1 مذهبی
 237/1 ورزشی

ینشانآتش  216/1 
 24/1 مسکونی
خدماتی –تجاری   165/1 

 527/1 معابر

 
 هاي موضوعی پژوهشگانه از شاخصمیزان برخورداري مناطق ده نقشه ادامه -9شکل
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 هاي مورد بررسی پژوهشدر ارتباط با شاخص گانهدهمناطق  فواصل مثبت و منفی -5 جدول

 
 1322های پژوهش، منبع: یافته 
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هاي موضوعی پژوهشگانه از شاخصمیزان برخورداري مناطق ده نقشهادامه  -4 شکل
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 هاي موضوعی پژوهشگانه از شاخصمیزان برخورداري مناطق ده نقشه ادامه - 5 شکل

 

ایده  پژوهش، اقدام به محاسبه هایشاخص تکتکآل مثبت و منفی برای ایده هایمحاسبهبعد از 

 .(6)جدول ص شباهت شدآل مثبت و منفی کلی و شاخ
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 شهرداري تبریز از خدمات شهري يبهرهنتایج میزان برخورداري مناطق ده  -6جدول
 مناطق 1منطقه 2منطقه 3منطقه 4منطقه 5منطقه 6منطقه 7منطقه 8منطقه 11منطقه

146/12 718/11 551/11 211/11 211/11 237/11 451/11 553/11 617/11 +S 

686/4 657/6 473/5 284/6 335/6 215/4 636/5 163/7 354/5 -S 

278/1 383/1 322/1 366/1 368/1 222/1 331/1 411/1 326/1 CCi* 

2 2 7 4 3 8 5 1 6 
 رتبه

 برخورداری

عدم 

 برخوردار
 برخوردار

نیمه 

 برخوردار
 برخوردار برخوردار

عدم 

 برخوردار

نیمه 

 برخوردار

 کامالً

 برخوردار

نیمه 

 برخوردار

وضعیت 

 برخورداری

 1322، های پژوهشمنبع: یافته

 

 2 دهد که بهترین شاخص شباهت مربوط به منطقهمی نتایج محاسبات فازی و جدول فوق نشان

رخوردار ب کامالًباشد که این منطقه را با اختالف نسبتاً زیادی نسبت به سایر مناطق، در رتبه تبریز می

 برخورداری(، منطقه )رتبه منطقه از لحاظ برخورداری از خدمات ترینمحرومقرار داده است. همچنین 

 شاخص شباهت را به خود اختصاص داده است. ترینپایینپس از انجام محاسبات، باشد که تبریز می 11

 قابل رویت است. (6نتایج کلی در ادامه )شکل 

 

 
 گانه شهردارينهایی میزان برخورداري از خدمات شهري در مناطق ده نقشه -6شکل 
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  گیرينتیجهبندي و جمع

که عدالت اجتماعی و فضایی در شهرهای امروزی و با توجه به این  تر شدن اهمیتمتعاقب با واضح

ت شده اس عدالتیبینابرابری در توزیع خدمات شهری توان و امکانات بخشی از جامعه را که  معروض این 

، در این پژوهش سعی گردیده پراکنش خدمات شهری از منظر کندمیدر یک رقابت نابرابر مستحیل 

های مؤثر در عدالت فضایی مناطق با روش ابتدا شاخص. برای این کار، شودعدالت اجتماعی ارزیابی 

 انهگآمده میزان برخورداری مناطق ده دستبهآل فازی تحلیل و بر اساس نتایج ایده شباهت به گزینه

 شهری محاسبه شد. شهرداری تبریز از خدمات

انطباق آن حتی با حداقل  حکایت از عدم ،های خدمات عمومی شهر تبریزمربوط به شاخص هایداده

های خدمات عمومی در وضعیت تبریز از منظر شاخص 11 و منطقه 4 سطح عدالت فضایی دارد. منطقه

مات از خد برداریبهرهکه جمعیت این مناطق از نظر استفاده و  . به این معنیشوندمیبرخوردار محسوب نا 

جمعیت  که حالیدر  کنندمیتری پرداخت بیش هایهزینهعمومی نسبت به جمعیت مناطق دیگر 

 مصون مانده است. هاهزینهاز پرداخت این  2 یمنطقه

 فضایها و پارک به خصوص تمامی خدمات شهرداری یارائهها حاکی از آن است که نتایج تحلیل

زایش ـانی افـشرایط مناسبی ندارد. اهمیت رسیدگی به این موضوع زم 11 و 4 یسبز در دو منطقه

 این امر مسبوق یابد که مشخص شود حدود یک سوم جمعیت تبریز در این دو منطقه ساکن هستند.می

برخوردار قرار دارد که نیازمند  در محدوده 6-5-8نامتناسب خدمات شهری است. مناطق  ریزیبرنامهبه 

در  و در صورت توجه بیشتر مورد نظر است هایشاخصو فقدان  هامحدودیتبا توجه به  ریزیبرنامه

نیمه  هاشاخصاز منظر  7-1-3. مناطق  یابند ءارتقا قبولقابلتوانند به وضعیت بعضی خدمات می یارائه

 .گردشگری در این مناطق است - ی آموزشی و تفریحیآن پایین بودن سرانه که دلیل عمده برخوردارند

 2 اقدام مدیریت شهری تبریز باید گفت که وضعیت منطقه هایاولویتقبل از پرداختن به پیشنهاد 

 یبا وضعیت منطقه هاشاخصخدمات شهری و تطبیق  ریزیبرنامهشهرداری تبریز به مثابه الگوی کامل 

باید با توجه به تحوالت فضایی و نیز تحوالت  کمبودهاو حتی جبران  هاشاخصتعیین نیست بلکه  2

بنابراین مدیریت شهری تبریز نیازمند توجه به مناطق محروم در های مناطق باشد. فکری و نیازمندی

 مرتبط است. هایشاخص

 

 پیشنهادها

 ؛4و  11 تمام خدمات شهری در منطقه افزایش سرانه -

 ؛1، 2، 3، 4، 7، 11خدمات آموزشی در مناطق  سرانهافزایش  -

 ؛ 8و  7، 6، 5، 4، 1درمانی در مناطق  -بهداشتی  افزایش سرانه -
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 ؛11و  6، 5، 4، 3، 2، 1خدماتی در مناطق -تجاری  افزایش سرانه -

 ؛11و  8، 7، 4، 3، 1پارک در مناطق  افزایش سرانه -

 ؛11و  8، 7، 4، 2، 1در مناطق  تأسیساتافزایش سرانه  -

 ؛11و  7، 5، 4، 3، 1در مناطق  نشانیآتش افزایش سرانه -

 ؛11و  8، 6، 4، 3، 2، 1تجهیزات در مناطق  سرانهافزایش  -

 ؛11و  8، 7، 6، 5، 4، 3گردشگری در مناطق  سرانه افزایش -

 ؛11و  8، 6، 5، 4، 3فرهنگی هنری در مناطق  سرانهافزایش  -

 ؛11و  7، 6، 5، 4، 3، 2، 1مذهبی در مناطق  سرانهافزایش  -

 ؛11و  7، 5، 4، 3، 2، 1مسکونی در مناطق  سرانهافزایش  -

 ؛11و  8، 3، 2، 1شبکه معابر در مناطق  سرانهافزایش  -

 ؛11و  8، 7، 5، 4، 2، 1ورزشی در مناطق  سرانه افزایش -

 شودمیاقدام از پایین جدول شروع  هایاولویتجدول( مناطق ) بندیرتبهبنابراین با توجه به جدول  

 (.4جدول )

 
 هاي اقداماولویت -7جدول

 وضعیت برخورداری منطقه رتبه اولویت اقدام

 عدم برخوردار 11و  4 منطقه 1

 3منطقه  2

 1منطقه  3 نیمه برخوردار

 7منطقه  4

 8 منطقه 5

 5 منطقه 6 برخوردار

 6 منطقه 7

8 
 برخوردار کامالً 2منطقه 

2 
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