
 173                                                                                                        ...شهري عمومی خدمات پراکنش بر تحلیلی فضایی؛ عدالت و شهر

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی  

1396/ شماره مسلسل بیست و سوم/ بهار هفتمسال   
  

  شهري  عمومی تحلیلی بر پراکنش خدمات ؛ییشهر و عدالت فضا
  شهر سنندج  بیست و دوگانۀدر نواحی 

  

   2فریدون بابائی اقدم ،1*کیومرث نعیمی
  هنر اصفهاندانشگاه  ،دانشجوي دکتري شهرسازي1

  دانشگاه تبریز ،ریزي شهريبرنامهگروه یار دانش2
  9/10/94؛ تاریخ پذیرش:    27/5/94تاریخ دریافت: 

  دهچکی
هاي عدالت  اي متوازن و یکی از رهیافت عدالت فضایی و محیطی به معنی توزیع عادالنۀ امکانات براي رسیدن به جامعه

 وریزان شهري  براي برنامه یتیاهم باعدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهري هدف برتر و  تحلیل نبنابرای .اجتماعی است
شاخص خدمات  14با استفاده از تحلیل پراکنش خدمات عمومی شهري  مقاله این هدف. استمدیریت شهري  اصولاز  یکی

است.  تحلیلی -توصیفی، روشلحاظ  ازو  کاربردي ،ر هدفازنظ شهر سنندج است. این پژوهش دوگانۀ و بیست در نواحیعمومی 
 هاي آماري موجودو همچنین از مجموعه داده است شده استفادهاي هکتابخان -میدانی روش از یازموردن اطّالعات آوريجمع جهت

جهت  ژوهشپدر این  موردنظر باتوجه به اهداف یتنها در .استفاده شده است شهر سنندج 1390تفضیلی مصوب  طرحآخرین  در
 و سیستم اطالعات جغرافیایی  VIKORمعیاره چند گیريهاي تصمیمیکی از تکنیک یريکارگ به اطالعات با تحلیل و  یهتجز

)GIS وضعیت برخورداري از خدمات عمومی شهري در نواحی که است   نتایج تحقیق نشان دادهارزیابی قرار گرفته است. ) مورد
) در آستانه 17، ناحیه11، ناحیه6ناحیه (ناحیه3؛ به این صورت در نواحی شهر توزیع شده است ادالنه نبوده است وع شهر سنندج

در ) 21 ، ناحیه20 ، ناحیه14 ، ناحیه5 ، ناحیه3 ، ناحیه2 ، ناحیه1 (ناحیه نواحیبحران و بحران در برخورداري از خدمات شهري، 
) داراي روند مطلوب 19 ، ناحیه18 ، ناحیه10 ، ناحیه9 ، ناحیه8 حیه، نا4 (ناحیه نواحییت متوسط به پائین در برخورداري، عوض

) داراي وضعیت مطلوبیت در 22 ، ناحیه16 ، ناحیه15 ، ناحیه13 ، ناحیه12 ، ناحیه7 (ناحیه ، و نواحیو نیمه برخوردار
عمومی  خدمات هايظر شاخصفضایی از ن عدالت سطح حداقل بادر نهایت عدم انطباق بعضی از نواحی  برخورداري قرار دارند.

و  ریزينیازمند برنامه رو از این ،هاي اسکان غیررسمی و بافت نامتعارف شهر هستند دهد که اکثراً جزء محدوده نشان میرا شهري 
  د.نباش مدیریتی کارآمد می

  

  .، شهر سنندجVIKOR، شهر و عدالت، نواحی شهري، خدمات عمومی شهري :هاي کلیدي واژه
  

   1مقدمه
هـاي از مباحثی اسـت کـه در سـال  دالت فضاییع

  اي دانان اهمیت ویژهریزان و جغرافیبرنامه نظراخیر در 
ــهري  ــومی ش ــدمات عم ــه خ ــا ک ــه اســت. از آنج یافت

 و  شــکل و ماهیــت کالبــدي، اجتمــاعیة ســاختاردهند
 تـأثیرتوزیـع آن، ة عدالتی در نحوبی استفضایی شهر  

 و گـذاردمـی ت شـهرماهی و ساختار بر ناپذیري جبران
و  گـرددمـیگزینی طبقاتی محالت شهر جدایی موجب

 .کنـدهاي جدي روبـرو مـی مدیریت شهري را با چالش
 در مطـرح و مهم مباحث از یکی فضایی عدالتبنابراین 

                                                             
  kiomars.naimi@gmail.com: نویسنده مسئول*

 رضـایت ،شـدن برقـرار صـورت در کـه شهرهاسـت
 فـراهم را آرامش و آسایش با همراه و زندگی شهروندان

 منـاطق در جمعیت متعادل توزیع و پراکندگی. کندمی
 ایـن و دارد فضـایی عـدالت در مؤثري نقش شهرنشین

 و هـا کاربري متـوازن و متعادل توزیع طریق از تنها امر
 وارثـی( شودمی شهروندان حاصل براي شهري خدمات

    ).94: 1386 ،و همکاران
عـدالت  و اجتمـاعی عـدالت ایجاد در فضایی عدالت
 و فضــاها متناســب زیــعاســت. تو مــؤثر اقتصــادي

 متعـادل پراکنـدگی و شـهر در گونـاگون هـاي کاربري
 کمیـت با رسانیخدمات طریق از فضاها این در جمعیت
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 باعث شهر مختلف مناطق و نواحی در یکسان کیفیت و
 مرصوصـی،( شـودمـی فضـایی عـدالت آمـدن وجود به

 در خـدماتی مراکز توزیع در فضایی ). تعادل91 :1383
 را پایدار شـهري توسعۀ مقدمات آن، به بیدستیا و شهر

 محلـی و ايمنطقـه توزیع در نابسامانی و آوردمی فراهم
 اجتماعی عدالت از محالت مناطق، نواحی و دوري باعث

 شـهري نسـبی ). فضاي145: 1380 نسترن،( گرددمی
 بـه بایـد آن از بـرداريبهره و است عمومی یک محدوده

 سریع شهرنشینی اما ردصورت گی برابري و یکسان  شیوه
 ایـن بر عالوه ).1372 شکویی،؛ 1367 پیران،( شتابان و

 -اقتصـادي هـاي حوزه در مشـکالتی و مسـائل بـا کـه
 منظـر از اسـت، مواجـه فرهنگـی و سیاسی و اجتماعی
 شـهرهاي مـتن در  نیز شهري خدمات فضایی پراکنش

 این بستر در. است آورده وجود به نوعی دوگانگی کشور
 از برخـوردار حـوزة دو بـه شـهر مطلق فضاي ی،دوگانگ

 .شـودمی تقسیم نابرخوردارهاي حوزه و شهري خدمات
 اجتماعی عدالتی بی ساززمینه ،فضایی نامناسب پراکنش

 یابی مکان شهري، خدمات به دسترسی هايهزینه. است
 واحـدهاي بـا همسـایگی هـايهزینه فضایی، نامناسب

 و اقتصـادي  -اجتمـاعی برينـابرا باعث ... و کنندهآلوده
 ارزش همچنـین شـود.مـی شـهري جمعیـت فضـایی

 فضایی پراکنش از متأثر نیز زمین نسبی فضاي اقتصادي
 شـهري نـواحی در مناطق و که اي گونه به است خدمات

 هـايحـوزه بـه زمـین نسـبت قطعات ارزش برخوردار،
 نیـز رهگـذر ایـن از و شـودمـی دوچنـدان نـابرخوردار

 قرار نابرابر رقابتی عرصۀ در مستغالت و امالك صاحبان
  از اسـت کـرده اشـاره هاروي دیوید که گیرند. چنانمی

 کامـل رقـابتی بـازار عـدالت فضـایی برقـراري منظـر
 است رهگذر این از و) 1382 (هاروي، نیست پذیر امکان

 بـه فضـایی رانـت انواع خدمات شهري، یابی مکان با که
 منـاطق ي جمعیـتبـرا را منـافعی کـه آیـد می وجـود

مفهـوم عـدالت در فلسـفۀ  .آورد مـی فـراهم برخـوردار
اخـالق «از پس از کتاب ارسطو، معـروف بـه اجتماعی 

، مطرح بـوده و در دو قـرن اخیـر نیـز از »نیکوماخوس
مطـرح گردیـده  2و ژان ژاك روسـو 1سوي دیویـدهیوم

                                                             
1. David Hume 
2. Jean-Jacques Rousseau 

 4و میل 3است. اصول عدالت اجتماعی نیز توسط بنتهام
  ).Harvey, 1998: 98(بندي شد فرمول

 شهري خدمات توزیع در فضایی عدالت به دستیابی
استفادة   و اجتماعی هايهزینه ادالنۀص عیتخص جهت
 مهـم اهـداف از یکـی محلـی، هـايظرفیـت از برابـر
کننـد  تحلیل باید ریزان؛ برنامهاست شهري ریزان برنامه

 آورد دست به چگونه و کجا را، چیزي چه کسی، چه که
 و پـور (داداش آورد دسـت بـه بایـد و چگونـه کجـا یـا

 موضـوعات بررسی در ارتباط با .)172: 1390رستمی، 
صـورت  یتحقیقـات عـدالت فضـایی  و شـهري توسـعۀ

  شود:تشریح می اختصار بهته که در زیر گرف
ــاران ــی و همک ــا) 1386( وارث ــوان  پژوهشــی ب عن

 تعـادل عـدم در خدمات شـهري توزیع اثرات بررسی«
 »ناصفها شهر مناطق موردي؛ مطالعه یت،جمع فضایی
 نوع  14با  ارتباط در که پژوهش این نتایج. اندداده انجام

 بـا سـاله و 10زمـانی دورة یـک در شـهري خـدمات از
 پـراکنش که دهدمی نشان بود آنتروپی مدل از استفاده

 پـراکنش علـت بـه منـاطق شـهر سـطح در جمعیـت
 برخـوردار متعـادلی وضعیت از شهري خدمات ناصحیح
 ارتبـاط و جمعیـت پـراکنش رابطۀ تحقیق، این نیست.

 را شـهري خـدمات از برخورداري موجود وضعیت با آن
  دهد. می نشان خوبی به

ــژاد حــاتمی ــادر  )1387( و همکــاران ن  تحقیقــی ب
 از برخـورداري در نـابرابري اجتمـاعی تحلیـل«عنـوان 
 مـوردي: شـهر شـهري مطالعـه خـدمات هـايکاربري
 گزینـیجدایینوعی  بیانگر تحقیق این نتیجۀ »ناسفرای

 سـاکنان اجتمـاعی -اقتصادي وضعیت براساسفضایی 
 -اجتمـاعی طبقـات کـه اي گونـه به اسـت، شهر این در

 تـريمطلـوب خـدماتی هـايکـاربري از برتر، اقتصادي
 نفـع به خدماتی هايکاربري توزیع الگوي و برخوردارند

  است. کرده عمل ترمرفه هاي گروه
ــــوایی و ت ــــاهیونديق ــــی) در 1389( ش  تحقیق

ــــانی در « ــــتی و درم ــــدمات بهداش ــــراکنش خ پ
دهنـد و رار مـیق بررسی موردرا  »هاي ایران شهرستان
ت هـاي بـزرگ خـدماشهرسـتان که کنند میمشخص 

                                                             
3. Bentham 
4. Bentham 
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شود و بیشتر می روز روزبهبیشتري دارند و این اختالف 
ــم ــتمه ــادل، سیاس ــدم تع ــل در ع ــرین عام ــا و ت ه
  .ي نادرست استهاریزي برنامه

 عنوان ) در پژوهشی با1390( پور و رستمیاشداد
 شهري عمومی خدمات توزیع نحوه تحلیل و ررسیب«
 »جیاسو شهر: موردي مطالعه، فضایی عدالت دیدگاه از

 هفت و هشتاد دستیابی نتایج این پژوهش بیانگر
 وجود با. است بوده شهري خدمات به ساکنان درصدي

 در عمومی خدمات به دستیابی میزان نابرابريِ ،این
 نیازمندي سطح همچنین. است مشهود شهر هايمحله

 و  چهل تقریباً که اي گونه به بوده متغیر بسیار ساکنان
 ترتیب به و چهار و سه نواحی در ساکنان از درصد پنج

 دو، و یک نواحی در ساکنان درصد هفده و شش
 مکانی ایسۀمق. اندداشته خدمات به باالیی نیازمندي

 در عدالتی بی گرنشان شهر، کل در شاخص دو این
 مرکزي، محالت در شهري عمومی خدمات توزیع
  .است یاسوج شهر غرب و شرقی جنوب

ه بـــی ) در تحقیقـــ1393( علـــوي و احمـــدي
 بـا شـهري هـايپـارك به ترسیدس کمی سازي مدل«

 شـهر  کالن 6 منطقه هايپارك فضایی، عدالت رویکرد
 توزیع است داده نشان تحقیق ردازد. نتایجپمی »تهران

 نبـوده عادالنـه 6 منطقـۀ در هـاپارك توسعۀ و فضایی
 بــه دسترســی منطقــه هــايقســمت اکثــر در و اســت
 تحلیــل روش متوســط بلکــه ضــعیف اســت. هــا پــارك

 شهري هايبلوك بینی کم مقایسۀ توانایی ،پیشنهادي
 شناسـایی امکان و شهري هايپارك به دسترسی ازنظر
  .است بوده دارا را دسترسی حداقل با هايبلوك

ــروغ ــاپژوهشــی در  )1998( 1اف ــوان  ب  و ضــاف«عن
 و فضـایی گزینـیجـدایی (مطالعـه اجتمـاعی نـابرابري

 ارائـۀ از بعـد» )تهران مسکونی هاي محله در فقر تمرکز
 بـا اجتمـاعی، هـاينـابرابري و فضا دربارة رایج نظریات
 و فضـایی گزینـیاییجـد بـر مؤثر عوامل نظري بررسی
 فرهنـگ  خـرده گیـريشـکل بـر آثـار آن و فقر تمرکز

 اجتمـاعی نـابرابري بـا فضـا رابطـه تحلیـل بـه زا، جرم
    پردازد می

                                                             
1. Afrough 

 عنـوان با پژوهشی رد )2009( 2لطفی و کوهساري
 شـهر در محلـی به خدمات دسترسی قابلیت سنجش«

 "اهفرصت برابري" رویکرد دو گرفتن نظر ا درب »نتهرا
 آموزشـی، خـدمات بررسـی بـه "مبنـا نیـاز عـدالت"و 

 د. بـرايانپرداخته محله مقیاس در سبز فضاي و تجاري
 روش بـا مختلـف هـايبلـوك دسـتیابی میزان کار این

 میـزان سـپس و ارزیـابی فـازي روش و فاصـله مینیمم
 -اجتمـاعی محرومیـت شـاخص بـا نسـاکنا دسـتیابی
ه شـد بیارزیـا و مقایسه شهري هايبلوك در اقتصادي

که نابرابري در بـین محـالت در  دهدانشان  . نتایجاست
   دستیابی به خدمات وجود دارد.

 جهـت ارزیـابی مطالعـه مورد در این پژوهش بستر
 شـهر شـهري، خدمات از برخورداري فضایی در  عدالت
 شـده گرفتـه نظـر در کردسـتان مرکـز اسـتان سنندج
 ایـن که شودمی ناشی اینجا از مسئله اهمیتلذا است. 
ــاشــهر اســتان  تــرین بزرگو مرکــز  عنوان بــه شــهر  ب
 جمعیت روزافزون افزایش ازجمله اي عدیده هاي چالش

 افـزایش شـهري، کالبـد ناهنجـار توسـعۀ آن متعاقب و
 دنبالـه در و نشینیهاي غیررسمی و حاشیهگاهسکونت

 از برخورداري در شکاف ایجاداحساس و  شهري فقر آن
 زنـدگی کیفیـت به مربوط ايهسرانه و شهري خدمات

 باشـد. چنـینمـی رو روبـه آن شـهري داخل نواحی در
 فضـایی عـدالت بـه دسـتیابی راسـتاي در اندازيچشم

 شـهري، پایـدار توسـعۀ اصـلی مفاهیم از یکی عنوان به
 پـراکنش ارزیـابی رواز ایـن. رسـدمـی به نظر نامناسب
 در توانـدمـی شـهري فضـاهاي در عمـومی خـدمات
 نیازهـاي تـأمین و اجتمـاعی عـدالت میـزان سـنجش

 هـايبرنامـه و اهـطـرح چارچوب در شهروندان اساسی
شـود و  واقـع مفیـد اقتصـادي و اجتمـاعی عمرانـی،

 آینـده هاي گذاري سیاسـت و ها ریزي برنامه در تواند می
 اصلی هدفبنابراین  .باشد راهگشا بسیار شهريۀ توسع

خـدمات  فضایی پراکنش و ارزیابی تحلیل این پژوهش
در خـدماتی شـاخص  14عمومی شهري با اسـتفاده از 

  باشد.می شهر سنندج دوگانۀ و بیست نواحی
  
  

                                                             
2. Lotfi & Koohsari 
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 ها و مبانی نظري فاهیم، دیدگاهم
 در محیطـی عـدالت: محیطـی  یـا  فضـایی  عدالت

 بـر ايگسـترده صـورت به اجتماعی علوم هايچارچوب
 تقاضـاي آن هـدف. اسـت کـرده تمرکـز فقـرا شـرایط

 فقـرا نفـع بـه منصـفانه رفتار موجد که است مداخالتی
ــد ) Dixon and Ramutsindela, 2006: 122( باش
 و منصـفانه رفتار بیانگر فضایی یا محیطی عدالت درواقع

 رنـگ، قومیت، به توجه بدون مردم، همۀگی دربرگیرند
 کارگیري بـه و اجـرا توسـعه، در درآمـد، یـا ملیت منشأ
 فضـایی عدالت ).Bass, 1998: 87( است محیطی قواعد

 بـه اسـت شـده گرفته اجتماعی عدالت از که ايایده بق
 زنـدگی کـه هرجایی در نساکنا با باید که معناست این
 :Tsou et al., 2005( شـود رفتار برابر طور به کنند،می

 در کـه باشند این پی در باید ریزانبرنامه بنابراین .)425
 مقـدار چـه آنها، توزیع ةونح و خدمات یابی مکان الگوي

ه در جامعـ از هـایی گـروه چـه و آمده وجود به نابرابري
 مقولـۀ حتـی .)Hewko, 2001: 5( انـدشـده تـرمحروم
 در پراهمیت و کلیدي موضوعی عنوان به محیطی عدالت

 اهداف مفهوم این .است مطرح نیز پایدار توسعۀ پارادایم
 اجتمـاعی عـدالت و محیطـی حفاظـت در را مشـترکی

 :Mitchel and Norman, 2012(کنـدگذاري مـیپایه

 یـک عنوان بـه محیطـی عـدالت مفهوم که هرچند) 50
 توجـه مـورد میالدي 1821 دهۀ اوایل از عمومی دغدغۀ

 1821 هدهـ میانـۀ در واقـع در امـا اسـت گرفتـه قرار
  ایـاالت در نـژادي برابـري چـالش براي مبنایی عنوان به

  .)Laurent, 2011: 1863(  است شده مطرح متحده
  

  فضایی پایدار و عدالت توسعۀ
 اصـلی هـايموضوع از یکی امروزه که پایدار توسعۀ
 برآینـد اسـت، ریـزي برنامـه و توسعه محافل موردبحث

 و دلیـر زاده است(حسـین توسـعه مختلـف هـايانگـاره
 در  1972سـال در مفهوم این .)86: 1385پور،  ساسان

ر گرفته کا به وئدس 1ماستکهل در پایدار توسعۀ کنفرانس
 زیست محیط جهانی کنفرانس در 1987 سال در و شد

 و 2دلنـ تبرانـ هـارلم گزارش در ملل، سازمان توسعۀ و

                                                             
1. Stockholm 
2. Harlem Brandt land 

 عنوان بـه پایـدار توسـعۀ ،"مـا مشـترك آینـدة" عنوان
 تخریـب بـدون فعلی نیازهاي که هشد تعریف فرآیندي

 :Tosun, 2001( گـردد برآورده آینده نسل ايهتوانایی

 بـه توجـه لنـد تبران گزارش در قت،حقی در ).289-303
 اهـنسـل ندرو برابـري هـا،نسـل بین برابري ايهمقوله
 محـیط از حفاظت ،جغرافیایی و اجتماعی برابري شامل

ء بقـا ،تجدیـد  غیرقابل منابع حداقل از استفاده طبیعی،
 ارضـاي و فـردي رفاه ،خوداتکا جامعۀ تنوع، و اقتصادي
 گرفتـه قـرار تأکیـد دمـور جامعه افراد اساسی نیازهاي

 آنچـه )124: 1378 کـاظمی،موسـی و (شـکویی است
 از اي گونـه شـهري پایـداري کـه اسـت این است مسلم
 را شـهري فضـاهاي و هـامحـیط که است پایدار توسعۀ

 کـه یافت خواهد تحقق زمانی مقوله، این .گیردمی دربر
 در اصـلی عنوان بـه پایـدار،ۀ توسع هايرهیافت و اصول

 Drakakis( شـود گرفته کار به شهرهاۀ توسع مطالعات

Smith, 2000: 8-9.(  
 عـدالت" و پایـدار ۀتوسـع بـه مربـوط مفـاهیم در
 ؛شودمی "فقرزدایی" راهبرد به شدیدي أکیدت" فضایی

، 1994 سـال می ماه در 3آلبورگ همایش که طوري به
 توجه با شهرها پذیري تحمل در پایدار توسعه معناي با
 عـدالت" ایجـاد بـا و آغاز آینده در يبرابر گسترش به

 ،پایـدار زیسـت محیط و پایدار اقتصاد براي "اجتماعی
 برابري و اجتماعی عدالت .)Burton, 2001( یافت پایان

 ایـن و اسـت پایـداري هـايجنبـه ترینمهم از زندگی
 بهداشـت ماننـد: زنـدگی مهـم معیارهـاي از پایـداري
 قبـتمرا، آمـوزش بـه دسترسـی، سـالمت و عمـومی

 بــراي هــاییفرصـت ،بخش رضــایت شـغل، بهداشـتی
 زنــدگی فرهنــگ، اجتمــاعی، و شخصــی پیشـرفت
 هـاييبرابـر و محیطـی تسـهیالت تفریح، و اجتماعی

 .)Euronet, 1997( شودمی تشکیل زیباشناختی
 و خـدمات بهینـه توزیـعبایـد  دیگـر، عبـارت بـه
 و اقشـار همۀ نفع به که شود هدایت اي گونه به امکانات

 و اجتمـاعی عـدالت وگردد  جامعه اجتماعی هاي روهگ
 پـذیرش ).195-193: 1383، (پاگ یابد تحقق فضایی

 عـدالت برقـراري مسـتلزم توسـعه پایـدار که اصل این
 هـاينـابرابري رفع است، شهرها در فضایی و اجتماعی

                                                             
3. Aalborg 
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 درآمـد،کـم اقشـار پـذیريآسـیب اقتصادي، اجتماعی،
 نیازهـاي بـه وجـهت و امکانـات، خـدمات بهینـه توزیع

 بـه نگـرش اهمیـت به بیشتر هرچه شهروندان، اساسی
 اجتمـاعی عدالت هاروي دیوید .افزایدمی پایدار توسعه

 و منـابع تخصـیص عادالنـه را شـهرها در فضـایی و
 هـدایت اي گونـه به بتوانـد کـه داندمی شهري امکانات

 بـه نسـبت اعتـراض و شـکاف حـداقل با افراد که شود
در  آن جمعیتـی نیازهـاي و باشـند همواج خود حقوق

  .)97-96: 1379(هاروي،  گردد برآورده مختلف ابعاد
  

  شهري عمومی خدماتو  فضایی عدالت
 فضا و اجتماعی عدالتدهندة  ارتباط فضایی عدالت

 فضـا در عـدالتی بی هـم و عـدالت هـم نتیجه در. است
 هايجنبه بر فضایی عدالتیبی و عدالت. شودمی نمایان
 توزیـع شـامل و دارد تأکید عدالت فضایی یا یاییجغراف

اجتماعی  فضاي در هافرصت و منابع ساويم و منصفانه
  ).,Soja 2006:2( است

 دیدگاه چندین ظهور به منجر فضایی عدالت مفهوم
 که کاري بر بنا است. شده علوم اجتماعیة حوز در

 دیدگاه دو اند،داده انجام عدالت مشهور فیلسوف چندین
 دو را این موضوع به مربوط هايبحث عدالت، بلمتقا

 متمرکز مجدد توزیع موضوع بر یکی: اندکرده قطبی
تاکید  گیريتصمیم يندهاآیفر بر دیگري و شود می
 برجسته محور دو رو این از .)Dufaux, 2008:2( کند می

 چگونگی شود،می تأکید آنها بر که فضایی در عدالت
 محیط هم و اعیاجتم محیط (هم زندگی وضعیت

 هايزیرساخت به (دسترسی هافرصت توزیع فیزیکی) و
 :Martinez, 2009( است مجازي) و فیزیکی اجتماعی،

390(.  
 توزیـع در عدالت مفهوم دربارةهاي تجربی پژوهش در

هاي عدالت و بر تعریف و تعیین مفاهیم و مصداق خدمات
 .ستا شده تأکید خدمات توزیع در یتعیین فاکتورهاي عل
 دسترسـیبـه  فضـایی عـدالت نظراناز دید برخی صاحب

 Talen and(پـردازد  مـی پایـه عمـومی امکانـات بـه برابر

Anselin, 1998:596( ،امکانات مدرسه، به دسترسی مانند 
 دیگـر، ايعـده بـراي .اسـت فرهنگـی خـدمات یا سالمتی

 موسسـات انتخـاب و شـغل انتخـاب شـامل فضایی عدالت
. )Tsou et al., 2005: 425( اسـت سدسـتر قابل آموزشـی

مجزا  واحدهاي صورت به خدمات و تسهیالت که آنجا از اما 
 اسـتفاده آنهـا از کهشوند و درحالی که مردم می یابی مکان

، داراي یک نوع پیوستگی حاکم است که در ایـن کنند می
 موجـب را شـهري درون مغـایر هايدسترسی ناچار به راستا

 تسـهیالت که جایی از نظر صرف دیگر عبارت به. شوندمی
از ایـن  کـه هسـتند افـرادي همیشـه شوند،می یابی مکان

. بنـابراین نـدابرخـوردارتر دیگـران بـه نسـبت تسـهیالت
 الگوي در که باشند مسئله این حل پی  در باید ریزان برنامه
 توزیـع ة نحـو و شـده ایجاد تسهیالت و خدمات یابی مکان
 هـایی چـه گـروه و آمـده وجـود به ينابرابر میزان چه آنها،

   .)Hewko, 2001:5( اندشده محروم بیشتر
خدمات،  توزیع ریزيبرنامه بودن عادالنه بارهدر

1ویک و کراپتون
  :کنندمی پیشنهاد را بنیادي اصل سه 

 برابـري بایـد خـدمات، توزیـع در کـاريهر  از لقب 
 ؛شود شناخته رسمیت به افراد ۀهم براي هافرصت

 کـه شـودمـی حمایت صورتی در انحرافی هرگونه 
  ؛ببرند سود انحراف این از افراد ترینمحروم

 و کمـی ازلحاظ چه حداقلی سطح یک باید همواره 
 وجود افراد دستیابی و خدمات توزیع براي کیفی یا

 باالتر در خدمات و افراد که طوري به ؛باشد داشته
 .)36: 1389رستمی، ( باشند داشته قرار آن از

 چهـار )1988( ویـک و کراپتـون و )1981( یلوس
 منـابع تخصیص به توجه با را عدالت از طبقۀ عمده

 یـک با تواندمی آنها از هریک که اندکرده شناسایی
 بـراي مناسـب روشی و شود عملیاتی روش چند یا

  از: اند عبارت باشد؛ این چهار مورد عادالنه توزیع
 برابري  
 نیاز یا جبرانی 
 لوسی بنديطبقه در هالویتوا و سالیق( تقاضا( 
 لوسی) بنديطبقه در پرداخت قدرت( بازار سیستم  
)Nicholls, 2001: 202(.  

 هاهدیدگا این بنديدسته و تعاریف زیر جدول در
  .است شده بیان

                                                             
1. Kraptvn and Vic 
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  هاي مختلفبندي عدالت فضایی از دیدگاه: تقسیم1 جدول
  تعریف  انواع عدالت فضایی

  برابري عنوان بهعدالت 

  .کندمی دریافت برابري سهم شخصی هر  سهم برابر

  .دارند برابر هايفرصت به برابر توانایی افراد  فرصت برابر

  .است موجود هاينابرابري کردنمتعادل براي شده توزیع هايسهم  عدالت جبرانی

  .شودمی توزیع نیازها با متناسب خدمات  عدالت نیازمحور

  .است پرداختی سطح با ارتباط رد منفعت دریافت  عدالت بازار

  .شودمی توزیع شهروندان تقاضاي سطح با تناسب در منافع  عدالت تقاضامحور
  )176 1390:رستمی،  و پور داداش( :آخذم
  

 روش تحقیق
هـاي پـژوهشۀ دسـت در هـدف نظر از پژوهشاین     

 تحلیلـی -توصـیفی روش بـا که گیردمی قرار کاربردي
 از نیـاز مـورد اطّالعات آوريجمع در. است گرفته انجام

و  اســت شــده اســتفاده ايکتابخانــه -روش میــدانی
آخرین  در موجودآماري هاي داده ۀاز مجموعهمچنین 

استفاده شـده  شهر سنندج 1390تفضیلی مصوب طرح
شهر  دوگانۀ و بیستنواحی  تحقیق آماري جامعۀاست. 

 پـراکنش و فضـایی توزیـع آزمـون کـه اسـت سـنندج
 در .اسـت شـده بررسـی آنها به توجه با شهري خدمات

 براينظر در این تحقیق  به اهداف مورد توجه با نهایت
هـاي تکنیـک کارگیري بـه بـااطالعات  تحلیل و  تجزیه

 ARCو VIKORندمعیاره به نام ویکـور چ گیريتصمیم

GIS  ارزیابی قرار گرفته است.مورد  
  

  در پژوهش مورداستفادههاي  شاخص
 سـرانۀ ،مورداسـتفاده هايشاخص ،قاین تحقی در
 بیسـتکه در نـواحی  شهري است منتخب هايکاربري

انـد.شهر سـنندج مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه دوگانۀ و

  
  منتخب پژوهش هايشاخص :2جدول

  ردیف هاشاخص  ردیف  هاشاخص
  1 مسکونی  8 اداري و انتظامی

  2 خدماتی - تجاري   9 توریستی - تفریحی
  3 آموزشی  10 فرهنگی

  4 ايو حرفه عالی آموزش  11 فضاي سبز
  5 مذهبی  12 و تجهیزات شهري تأسیسات

  6 درمانی  -بهداشتی   13 معابر
  7  ورزشی  14  بهزیستی

 مطالعات نگارندگان مآخذ:
  

 )Vikorالگوریتم تکنیک ویکور (
 تشکیل ماتریس تصمیم گام اول:

ها  ماتریس تصمیم یا همان ماتریس امتیازدهی گزینه
 شود. ماتریس تصمیم باشکیل میتمعیارها  اساس رب

X و هر درایه آن با Xij نشان داده شده است. 
 ها  داده سازي نرمالگام دوم: 

گیري سازي ماتریس تصمیممرحله بعدي نرمال
 :شود می باشد که از فرمول زیر استفاده  می

                                ):     1( ۀرابط
  ها  دهی به شاخصگام سوم: وزن
، روش آنتروپی هادهی به شاخص هاي وزن یکی از روش

 خص باشد،هاي یک ماتریس مش است. زمانی که داده
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(حکمت ها را محاسبه نمودهاي شاخصتوان وزن می
ابتدا مقدار  دهیوزنبراي  .)359 :1390نیا و موسوي، 

) محاسبه 3) و (2( ۀاده از رابطرا با استفD  و Eنماد 
) مقدار اوزان 4( ۀکنیم و سپس با استفاده از رابطمی

  توان محاسبه نمود. ها را می هریک از شاخص
 ):         2( ۀرابط

                                   ):3( ۀرابط
                            ):     4( ۀرابط

  مثبت و منفی آلایده ۀتعیین نقطگام چهارم: 
در هر  ارزش ترین پایین و باالترین در گام چهارم مقادیر

از  استفاده با مقدار این که شودمی تعیین شاخص ماتریس
  .)Chang, 2010: 340( آیدمی دست به) 5(ۀرابط
                                   ):5( ۀرابط

   
  

  

) و شاخص S( تعیین شاخص مطلوبیت ام پنجم:گ
 دست به) 6با استفاده از رابطه () است که R( نارضایتی

  .)Chang, 2010: 340( آیدمی

                 :      )6( ۀرابط

     

 محاسبه) 7( رابطۀ اساس بر ویکور شاخص آخر گام در
  .است گزینه هر نهایی امتیاز همان که شود می
  ):       7( ۀرابط

  
 
  

  باشد.می 5/0برابر با  Vرابطه مقدار  این در
  

 
  موقعیت جغرافیایی محدودة موردمطالعه :1 شکل  

  مطالعات نگارندگان مآخذ:
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
 شهر سنندج مرکـز اسـتان کردسـتان بـا مسـاحت

تار در غرب ایران در بخش جنـوبی اسـتان هک 3688/6
درجـه و  14کردستان قرار دارد. سـنندج در موقعیـت 

درجـه طـول شـرقی از  46دقیقه عرض شـمالی و  35
نصف النهار گرینـویج قـرار دارد و ارتفـاع آن از سـطح 

متـر در نقـاط مختلـف شـهر  1538تا  1450دریا بین 
سرشـماري عمـومی نفـوس و  اسـاس بـرمتغیر اسـت. 
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هــاي کن، جمعیــت شــهر ســنندج در طــول دورهمســ
مختلف همواره با افزایش روبـرو بـوده اسـت. جمعیـت 

 گرفتـه انجامآخـرین سرشـماري  اساس برشهر سنندج 
کـه نسـبت بـه است نفر  373978برابر با  1390سال 

افزایشـی معـادل  311446بـا  1385سرشماري سـال 
نفر داشته اسـت. در آخـرین تقسـیمات طـرح  62541

، ایـن 1390شهري سـنندج مصـوب ة لی محدودتفضی
  باشد.محله می 79ناحیه و  22منطقه،  5 شهر شامل

، 2، 1شامل نواحی یک  ۀبندي منطقدر این تقسیم
اســـت و  7، 6، 5 و منطقـــه دو شـــامل نـــواحی 4، 3

، 12، 11، 10، 9، 8سه شامل نـواحی  همچنین منطقۀ
ــۀ 13 ــواحی منطق ــامل ن ــار ش و  17، 16، 15، 14 چه
را شـامل  22، 21، 20، 19، 18احی (پنج نیز نو طقۀمن

نیـز داراي تعـدادي محلـه  از نواحی هرکدامو  شود می
مطالعاتی نواحی شـهر را  ةمحدود ،این پژوهش هستند.
نیز بر همـین  صورت گرفته هاي تحلیلگیرد و دربر می

 مـورد ی محـدودةموقعیت جغرافیای 1مبنا است. شکل 
  دهد.را نشان می مطالعه

  
  بحث اصلی

 فضـایی جهـت تحلیـل و توزیـع پـژوهش ایـن در
 مـرور از پـس سنندج، شهر در شهري عمومی خدمات
 شاخص 14درنهایت کارشناسان، نظر و پژوهش ادبیات
 تفکیـک بـه منتخـب هـايشاخص. ه استشد انتخاب
  :است 2 جدول شرح به شهر دوگانۀ و بیستنواحی 
IND1 :فضـاي مسـکونی ۀسران، IND2 :اي فضـۀ سـران

ــاري ــدماتی -تج ــران: IND3، خ ــیۀ س ، فضــاي آموزش
IND4 :ايو حرفـه یآموزش عـالفضاي  ۀسران ،IND5 :

 -بهداشـتیفضـاي ۀ سران: IND6، فضاي مذهبی ۀسران
ۀ سـران: IND8، فضـاي ورزشـی ۀسران: IND7، درمانی

 -فضاي تفریحی ۀسران: IND9، فضاي اداري و انتظامی

: IND11 ،فضــاي فرهنگــی ۀســران، IND10، توریســتی
و  یســاتتأسۀ ســران: IND12، فضــاي ســبزۀ ســران

ــهري،  ــزات ش ــابر : IND13تجهی ــران: IND14، مع ۀ س
  بهزیستی

: A2، 1ۀناحی: A1: دوگانۀ و بیست نواحی شهري
: A6، 5ۀناحی: A5، 4ۀناحی: A4، 3ۀناحی: A3، 2ۀناحی
: A10، 9ۀناحی: A9، 8ۀناحی: A8، 7ۀناحی: A7، 6ۀناحی
: A13، 12ۀناحی: A12، 11ۀناحی: A11، 10ۀناحی
: A16، 15ۀناحی: A15، 14ۀناحی :A14، 13ۀناحی
: A19، 18ۀناحی: A18، 17ۀناحی: A17، 16ۀناحی
: A22، 21ۀناحی: A21، 20ۀناحی: A20، 19ۀناحی
 .22ۀناحی

 ها داده) 1استفاده از رابطۀ( با بعدي مرحلۀ در
شده و همچنین  با توجه این که از منظر سازي رمالن

ها و خدمات باید در اجتماعی همه کاربري عدالت
دهی صورت عادالنه توزیع شوند، از وزن سطح شهر به

 لۀمرح ها خودداري شده است. همچنین دربه شاخص
 و باالترین مقادیر )5با استفاده از رابطۀ ( بعدي
 نتیجه نرمال مشخص و در ماتریس ارزش ترین پایین
 نارضایتی صشاخ و )S( مطلوبیت شاخص تعیین زمینۀ

)R( مرحله این در که است بدیهی. است شده فراهم 

 به گیرد؛ قرار مدنظر هاشاخص بودن منفی و مثبت باید
 براي باشد، منفی نوع از ما معیار اگر که معنا این

 نظر در مقدار حداقل باید مطلوبیت شاخص محاسبۀ
 حداکثر نارضایتی، شاخص محاسبۀ براي و شود گرفته
. و دلیل این که شاخص گیردمی قرار مدنظر مقدار

آمده  دست ها عدد یک به) در همۀ گزینهR( نارضایتی
این است که در اکثر نواحی شهري حداقل در یک 
شاخص سرانۀ کاربري صفر بوده و همچنین دلیل 

  باشد.ها میدهی به شاخصدیگر آن عدم وزن
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  شهر نواحی بنديرتبه و ویکور مدل نارضایتی، مطلوبیت، شاخص مقادیر: 3جدول

IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9 IND10 IND11 IND12 IND13 IND14

A1 17.78 0.57 0.57 0.43 0.58 0.2 0.34 13.21 0 0 0.01 0.02 17.62 0
A2 21.76 0.85 2.61 0.65 0.32 0 0.5 0 0 0 0.88 2.32 11.48 0
A3 19.92 1.42 1.28 0.65 0.49 0.1 0.23 0.95 0 0.29 0.41 0.03 12.41 0
A4 23.94 4.45 2.27 0.51 1.05 0.45 0.71 4.24 0.11 1.99 0.59 0.32 17.18 0.01
A5 16.87 1.04 0.45 6.1 0.31 0.003 1.21 1.56 0 0.46 2.93 0.03 14.79 0
A6 19.17 0.59 1.03 0 0.1 0.12 0 1.09 0 0.33 4.53 0.01 17.32 0
A7 40.2 4.92 66.52 938 0 0 0 0 57.83 0 0 596 1063 0
A8 23.5 0.63 2.67 0 0.18 0.3 3.36 0.17 0 0 0.42 0.33 19.32 0
A9 31.5 1.2 3.21 0.57 0.31 2.28 0.23 4.5 0.51 0.57 2.79 0.29 25.74 0.02

A10 26.48 2.96 2.19 2.21 0.33 0.74 1.07 3.38 0.18 0.55 3.87 0.16 20.9 0.34
A11 21.61 0.65 0.54 1 0.18 0.02 0 0.93 0.003 0 0.66 0.13 19.59 0
A12 32.18 1.21 2.07 2.02 0.21 0 0.44 6.11 0.92 1.19 7.68 0.02 31.7 1.3
A13 16.61 0 0 2152 0 153 0 219 0 0 0 0 338 0
A14 22.96 0.81 2.84 2.45 0.21 0 0.75 23.6 0.06 1.46 15.61 0.04 32.51 0
A15 31.77 63.4 0 0 0 416 0 31.23 0 0 1632 3.76 520 0
A16 35.89 0.11 3.22 0 0 0 0 145.4 4.31 17.42 0 0 49.16 0
A17 18.54 0.26 0.22 0 0.07 0.05 0 0 0 0 0 0.04 25.36 0
A18 29.25 0.35 0.95 0 1.1 0 0 0 0 0.56 0 0.13 42.62 0
A19 29.86 1 1.93 95.18 0.19 7.65 1.06 0.73 0.23 0.19 0.46 0.29 30.59 0
A20 22.76 0.11 0.77 38.32 0 0 0 0 0 0 5.44 392 24.61 0
A21 28.74 1 1.62 0 0.45 0 0 0 0 0 0.04 0.3 21.63 0
A22 38.6 0.63 2.52 0.26 0.26 0.39 0.64 0.14 0 0.66 23.27 7.49 31.87 1.03  

 هاي تحقیقیافته مآخذ:
  

  

0

2

4

6

8

مطلوبیت در 
برخورداري

روند مطلوب و نیمه 
برخوردار

در وضیت متوسط به 
پائین در برخورداري

درآستانه بحران و 
بحران برخورداري

  
  : نمودار وضعیت برخورداري از خدمات شهري در نواحی شهر سنندج2 شکل

  هاي تحقیقیافته مآخذ:
  

با محاسبۀ شاخص مطلوبیت، نارضایتی و درنهایـت 
شـاخص  14اساس  مقدار ویکور نواحی شهر سنندج بر

) و 2گونه که در اشـکال (بندي شدند. همانقهفوق طب
 ، ناحیـۀ6 ناحیـۀ (ناحیـۀ 3) نشان داده شده اسـت 6(
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ـــۀ11 ـــران در 17 ، ناحی ـــران و بح ـــتانۀ بح ) در آس
، 1 (ناحیــۀ ناحیــۀ 7برخــورداري از خــدمات شــهري، 

ــۀ2 ناحیــۀ ــۀ3 ، ناحی ــۀ5، ناحی ــۀ14 ، ناحی ، 20 ، ناحی
ـــۀ ـــائین در ) 21 ناحی ـــه پ ـــط ب ـــعیت متوس در وض

ــورداري، ب ــۀ 6رخ ــۀ ناحی ــۀ4(ناحی ــۀ8، ناحی ، 9، ناحی

) داراي رونـد مطلـوب و 19 ، ناحیۀ18، ناحیۀ10ناحیۀ
 ، ناحیـۀ12 ، ناحیـۀ7 (ناحیـۀ ناحیـۀ 6برخوردار، نیمه
) داراي وضـعیت 22 ، ناحیـۀ16 ، ناحیـۀ15 ، ناحیۀ13

  مطلوبیت در برخورداري قرار دارند.

  
  شهر نواحی بندي رتبه و ویکور مدل ی،نارضایت مطلوبیت، شاخص مقادیر: 4 جدول

رتبه (Q)مقدار ویکور (R)شاخص نارضایتی (S)شاخص مطلوبیت نواحی شهر مناطق شهر
14 0.444 1.000 13.238 1
15 0.449 1.000 13.285 2
15 0.448 1.000 13.281 3
6 0.354 1.000 12.268 4

15 0.448 1.000 13.283 5
17 0.492 1.000 13.743 6
1 0.000 1.000 8.487 7
8 0.374 1.000 12.484 8
11 0.408 1.000 12.852 9
9 0.381 1.000 12.557 10
16 0.477 1.000 13.593 11
5 0.313 1.000 11.831 12
3 0.265 1.000 11.322 13
13 0.426 1.000 13.038 14
2 0.116 1.000 9.725 15
3 0.269 1.000 11.358 16
18 0.500 1.000 13.834 17
7 0.364 1.000 12.382 18
10 0.404 1.000 12.806 19
13 0.425 1.000 13.035 20
12 0.425 1.000 13.026 21
4 0.302 1.000 11.715 22

1

2

3

4

5

  
 هاي تحقیقیافته مآخذ:

  
وضعیت برخورداري از خدمات  )5( ،)4( ،)3اشکال(

 اسـاس بـررا عمومی شهري در نـواحی شـهر سـنندج 
) 6(هاي موضـوعی پـژوهش و همچنـین شـکلشاخص

 بررا وضعیت کلی میزان برخورداري از خدمات شهري 
شـهر  دوگانـۀ و یسـتبنواحی ها در کل شاخص اساس

  سنندج نشان داده است.
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  در نواحی شهر سنندج برخورداري از خدمات شهري: وضعیت 3 شکل
  هاي تحقیقیافته مآخذ:

 

  
  

  
  در نواحی شهر سنندج : وضعیت برخورداري از خدمات شهري4شکل

  هاي تحقیقیافته مآخذ:
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  : وضعیت برخورداري از خدمات شهري در نواحی5شکل                  شهري: وضعیت کلی میزان برخورداري از خدمات 6شکل 
  هاي تحقیقیافته مآخذ: -شهر سنندج                                هاي تحقیقیافته مآخذ: -شهر سنندجگانه 22 در نواحی 

  
  گیريبندي و نتیجهجمع

 فرآینـد در پیشـرفت و توسـعه آرمـان کنـار در
 نـواحی بـین همـاهنگی و تعـادل دوجـو ریـزي، برنامـه
 ضـروري امري توسعه، مواهب از برخورداري در مختلف

 هـايگذاريسرمایه آن، رعایت عدم صورت در کهاست 
 بلکـه شـد، نخواهـد توسـعه باعـث تنها نـه شـده انجام

 رشـد باعـث ،دهکـر تـرعمیـق را موجـود هـاينابرابري
 محیطـی هـايظرفیـت و هاتوان با ناهماهنگ و اي غده
 نظر از شهر فضایی ساختار هايجنبه به توجهگردد. می

 جمعیـت توزیـع ةنحـو و خـدماتی مختلف هايشاخص
 شـهر فضـایی سـاختار زیـرا اسـت ناپذیر اجتناب امري
 عناصـر و اجـزا از و اسـت منسـجمی سیسـتم داراي

 ایـن از هرکـدام ناپایـداري کـه شـده تشکیل گونـاگون
. است تأثیرگذار شهري ساختار و مجموعه کل بر عناصر

 نیازهـاي نخسـت، گـام در که است آن مستلزم امر این
 د سـپسشـو بـرآورده معمـول حـد در شهروندان اولیه

 مکانی و زمانی شرایط به توجه با که هايمکان و فضاها
 فیزیکـی و اجتمـاعی محیط از ناشی خاص مشکالت با

 ایـن هـدف از  .گیرنـد قـرار موردتوجه هستند، درگیر
 منظـر از شـهري خـدمات پـراکنش لتحلیـ  پـژوهش

 ابتـدا ،دستیابی به این هـدف  براي .بودفضایی  عدالت

ویکـور  روش بـا فضـایی عـدالت در مـؤثر هايشاخص
VIKOR، GIS  بر و تحلیل دوگانۀ و بیستدر نواحی 

ــاس ــایج اس ــت به نت ــزان آمده دس ــورداري می  برخ
، شـهريعمـومی  خدمات از شهر سنندج گانه22نواحی

) در آستانه بحـران 17ۀ، ناحی11ۀ، ناحی6ۀی(ناحۀناحی3
ـــهري،  ـــدمات ش ـــورداري از خ ـــران در برخ  7و بح

، 14ۀ، ناحیـ5ۀ، ناحیـ3ۀ، ناحیـ2ۀ، ناحیـ1ۀ(ناحیـۀناحی
یت متوسـط بـه پـائین در عدر وض) 21ۀ، ناحی20ۀناحی

، 9ۀ، ناحیـــ8ۀ، ناحیـــ4ۀ(ناحیـــۀناحی 6برخـــورداري، 
و ) داراي رونـد مطلـوب 19ۀ، ناحیـ18ۀ، ناحی10ۀناحی

، 13ۀ، ناحیـ12ۀ، ناحیـ7ۀ(ناحیۀناحی 6نیمه برخوردار، 
) داراي وضعیت مطلوبیت 22ۀ، ناحی16ۀ، ناحی15ۀناحی

 کـه حکایـت بعضی از نواحیدر برخورداري قرار دارند. 
فضـایی  عدالت سطح حداقل با حتی آنها انطباق عدم از
شـهري اسـت و  عمـومی خـدمات هـاي شاخص نظر از

ــواحی  ــن ن ــین ای ــزء همچن ــج ــکان  هاي دودهمح اس
 ازلحـاظو  هسـتندت نامتعـارف شـهر غیررسمی و بافـ
کمتــرین میــزان هــا در نــواحی شــهر توزیــع شــاخص

به شـاخص برخـورداري از خـدمات برخورداري مربوط 
ین میـزان و بیشـتر پزشـکی روانبهزیسـتی، مشـاوره و 

برخورداري مربوط به شـاخص برخـورداري از خـدمات 
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 بـه توجـه بـا ریزيرنامهب نیازمند کهباشد مسکونی می
 در و اسـت مـوردنظر هايشاخص فقدان و هامحدودیت

در نـواحی  خـدمات بعضیۀ ارائ در بیشتر توجه صورت
 .یابند ارتقا قبول قابل وضعیت به توانندمی کم برخوردار

 نیازمنـد مـرتبط هايشاخص در محروم نواحی بنابراین
  است. شهري سنندج مدیریت بیشتر توجه

  
    منابع

 در کشورهاي در پایدار شهرهاي. 1383. سدریک پاگ، .1
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