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  چکیده
ریزي شهري هاي گذشته مورد توجه زیاد متخصصان برنامهبررسی توزیع خدمات شهري در سال

باشد، هدف این قرار گرفته است. از آنجا که هدف هر دولتی برقراري عدالت در سطوح مختلف جامعه می
باشد. تحقیق نیز بررسی توزیع خدمات شهري در شهر متوسط اندام مرند در استان آذربایجانشرقی می

اي و همچنین آمار باشد و همچنین از روش کتابخانهتحلیلی می –روش تحقیق این مقاله توصیفی 
پژوهش حاضر، با هدف  هاي تحقیق استفاده شده است.آوري دادهها و شهرداري بمنظور جمعسازمان

بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهري در نواحی پنجگانه شهري مرند و ارزیابی 
برخورداري نواحی شهري و جمعیت آن، از خدمات شهري صورت گرفته است. در این پژوهش، براي 

و VIKORدمات از مدلهاي ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و براي ارزیابی توزیع خ
TOPSIS ) دهد که پراکنش جمعیت در ) نشان می0،87305استفاده شده است. نتایج مدل آنتروپی

نواحی شهري به صورت متناسبی صورت گرفته است، هم چنین نتایج ارزیابی توزیع خدمات شهري در 
 3و ناحیه  شهري کمترین برخورداري از خدمات 5نواحی شهري نشانگر آن است که ناحیه شهري 

باشند. در ادامه پژوهش با استفاده از را دارا می TOPSISو VIKORدو مدل  بیشترین برخورداري در
بستگی بین رتبه جمعیت و تاثیر آن در برخورداري از خدمات شهري مدل اسپیرمن به ارزیابی هم

یتی و دسترسی به خدمات بستگی باالیی بین رتبه جمعدهد هم) نشان می0،6پرداخته شد که نتیجه (
 شهري وجود دارد.

  ، شهر مرند. TOPSIS، مدل VIKORپراکنش جمعیت، توزیع خدمات، عدالت فضایی، مدل کلیدواژه: 
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  مقدمه-1

روند شهري شدن جهان در کشورهاي در حال توسعه، با عدم تعادلهاي خدماتی و پراکنش 
طوري که ناپایداري حاصل از این رشد جمعیت و رشد بی قواره شهري مواجه بوده است، به

  اجتماعی با نمودهاي فقر شهري،اسکان و اشتغال  _ناموزون، به شکل عدم تعادلهاي فضایی 
). 66:1385هاي زیستی نمایان شده است (بوچانی،غیر رسمی، ضعف حاکمیت محلی و آلودگی

فیت زندگی است و المللی بهبود کیامروزه هدف مشترك توسعه در سطوح محلی، ملی و بین
آینده زندگی بشر متکی بر درك بهتر عواملی خواهد بود که بر کیفیت زندگی انسان تأثیرگذار 

). گسترش روزافزون فرایند صنعتی شدن که خود را با 160: 1385(غفاري و اونق،  هستند
ر مدرن دهد، مشکالت زیادي براي بشتولید انبوه کاالها و خدمات متنوع در بُعد کمی نشان می

ها، به همراه آورد. در حقیقت، همگام با افزایش جمعیت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه
اند و شهرهاي کنونی تبدیل شدهامکانات و خدمات شهري رشد کرده و شهرهاي بزرگ به کالن

). یکی از 68: 1386خوراسگانی و کیانپور، اي پدید آمد(ربانیمشکالت دشوار و پیچیده
     ن عوامل در کیفیت زندگی شهروندان دسترسی آسان و سریع به خدمات شهري مهمتری

از اینرو توزیع خدمات شهري همیشه مورد توجه مدیران شهري بوده است. توزیع  باشد.می
باشد بر توزیع فضایی جمعیت در گزینی اکولوژیک میخدمات در شهرها، که نتیجه بارز جدایی

گذار بوده است. با توجه به ناهنجارهایی که در شهرها رخ داده، مناطق و نواحی شهري تأثیر
کالبدي  –سیماي پایداري شهرها نیز دگرگون شده است؛ به همین دلیل ساماندهی فضایی 

ناپذیر است که در این میان استقرار بهینه کاربري مختلف شهري و شهرها امري اجتناب
زاده، (صادق اماندهی بهینه شهري ایفا نمایدتواند نقش مهمی را در سمدیریت صحیح آنها می

). لذا توجه به توزیع جمعیت بایستی در مرکز توجه مقولۀ توزیع خدمات شهري قرار 1: 1389
ها و گیرد تا بدینوسیله در وهلۀ اول عدالت اجتماعی برقرار گردد و در وهلۀ دوم شاهد نابسامانی

توزیع خدمات شهري با توجه به توزیع معضالت شهري نباشیم. در این تحقیق به بررسی 
پردازیم و همچنین یک مقایسه بین نتایج بدست آمده جمعیت در مناطق شهري شهر مرند می

  باشد که می TOPSISو  VIKORشهري در مدلهاي نحوه توزیع خدمات در بین نواحی  از
     ي در مرند توان با این شناخت به ارزیابی ارتباط بین پراکنش جمعیت و خدمات شهرمی

هاي پی برد و همبستگی و عدم همبستگی بین دو متغیر در نواحی شهري و همچنین کاستی
یک از نواحی، در رابطه با خدمات شهري را مشخص کرده و راهبردهایی جهت نیل به عدالت هر

جش ها را براي سنتوان فقط سرانه کاربريفضایی در توزیع خدمات شهري، بیان کرد. البته نمی
ها و سنجش کلی دسترسی به خدمات استفاده کرد؛ زیرا که در این تحقیق هدف تلفیق شاخص

هاي متنوعی باشد. براي سنجش دسترسی به خدمات شهري از شاخصدسترسی به خدمات می
اجتماعی، خدماتی، تجاري و... استفاده شده است. از اینرو مسأله -هاي فرهنگیشامل شاخص
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باشد و سوال تحقیق توزیع خدمات و جمعیت در پهنۀ نواحی شهري می تحقیق بررسی مطابقت
شود که آیا خدمات شهري در شهر مرند مطابق با توزیع جمعیت بدین صورت مطرح می

  اند یا خیر.استقرار یافته
  
  مبانی نظري-2

امروزه در ارتباط با حل معضالت و مشکالت شهري، توزیع خدمات عمومی شهري، عدالت 
گیرد. به همین دلیل تعادل فضایی در و همچنین رفاه شهروندان مورد تأکید قرار می اجتماعی

ي پایدار شهري را فراهم آورده یابی به آن، مقدمات توسعهتوزیع مراکز خدماتی در شهر و دست
و محالت از عدالت اجتماعی       اي و محلی باعث دوري مناطقو نابسامانی در توزیع منطقه

 اي از توسعه پایدار است که ). بعبارتی پایداري شهري گونه140: 1387رثی، (وا شودمی
شود که اصول و گیرد. این مقوله زمانی محقق میها و فضاهاي شهري را در بر میمحیط

 هاي توسعه پایدار، بعنوان اصل در مطالعات توسعه شهرها مورد استفاده قرار بگیردرهیافت
)Drakakis Smith, 2000: 9-8اي ). بعبارتی دیگر، توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه

هاي اجتماعی جامعه گردد، و عدالت اجتماعی و هدایت شود که به نفع همۀ اقشار و گروه
). سازمان فضایی متعادل شهرها، نوعی از پایداري 193-195: 1383(پاگ،  فضایی تحقق یابد

د شد که هماهنگی و سازگاري منطقی بین شهري است که این پایداري زمانی محقق خواه
بوجود آید در جغرافیاي سنتی به بررسی روابط  پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها

انسان در  شود، لیکن در جغرافیاي نوین فراتر از آن،متقابل جوامع انسانی با محیط پرداخته می
شود کرد سنتی و مدرن موجب میگیرد تلفیق این دو رویاین بررسی در کانون پژوهش قرار می

هاي ناشی از این روابط شناسایی گردد، از این ره آورد در حل مشکالت و بهینه کردن پیچیدگی
ي گیري ایده). شکل28: 1389(ضرابی، موسوي،  روابط در سکونتگاههاي انسانی بهره جست

و همه جانبه مقبولیت نیم قرن از آن، نوعی از توسعه متوازن  ) و گذشت تقریبا1949ًتوسعه (
تام یافت. در این روند انسان در کانون تامالت پژوهنده و رعایت اصل عدالت بین نسلی و درون 
نسلی مورد توجه قرار گرفت. افزایش جمعیت شهري و پیشی گرفتن سهم آن از جمعیت 

جام طور اخص در شهر مرند که ناشی از فضاي لطور اعم در شهرهاي بزرگ و بهروستایی، به
   ي روستایی برنامهاي نشات گرفته از مهاجرت شدید و بیگسیخته و بدون برنامه و تا اندازه

رو ساخته است،بلکه بهي خدمات عمومی با مشکل روباشد مدیریت شهري را نه تنها در ارایهمی
در عصر جهانی شدن مدیریت کارآمد و اثربخش را به یک مدیریت منفعل و اقتضایی مبدل 

رسانی به ساکنان و خته است. دو کارکرد اساسی خدمات عمومی شهري، تدارك خدماتسا
). بنابراین، شهر Tsou, et.al, 2005: 426( حفظ و افزایش کیفیت محیط طندگی شهري است

تواند با تضمین گذارد و معیار عدالت میها را در اختیار ساکنان میمکانی است که فرصت
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و توزیع مناسب عملکردها، خدمات و دسترسی مناسب به مراکز  هامساوي بودن این فرصت
کننده گذاري بین ساکنان یک شهر، نقشی تعییندهی و فعالیتی، بدون تبعیض و تفاوتخدمات

بنابراین در راستاي رسیدن به یک عدالت  ).7: 1386بیدهندي، (طبیبیان، شکوهی داشته باشد
ریزي شهرها بایستی یک تجدید نظر در برنامه فضایی در توزیع خدمات در سازمان فضایی

سازي پراکنش تواند به بهینههایی است که میریزي فضایی از برنامهفضایی صورت گیرد. برنامه
). در این رابطه قابل ذکر 34،ص1383(زیاري، انسانی و فعالیتها در فضاي جغرافیایی بیانجامد

لت فضایی در شهر، چگونگی توزیع خدمات ترین معیار براي تحلیل وضعیت عدااست که مهم
باشد. حرکت و رسیدن به پایداري شهرها، زمانی محقق خواهد شد که عمومی شهري می

تخصیص و توزیع خدمات و امکانات میان واحدهاي فضایی و اجتماعی شهرها مطابق با نیازهاي 
ارزیابی پراکنش گیرد. در همین راستا، جمعیتی و مساوات و برابري جغرافیایی صورت می

تواند در سنجش میزان عدالت اجتماعی و جمعیت و توزیع خدمات در فضاهاي شهري می
هاي عمرانی، اجتماعی و اقتصادي تامین نیازهاي اساسی شهروندان در چارچوب طرحها و برنامه

  واقع شود.
  
  پیشینه تحقیق-3

شده است که هر کدام از در ارتباط با موضوع تحقیق تاکنون چند مطالعه در کشور انجام 
هاي مختلف به بررسی توزیع خدمات شهري در مناطق اي خاص و همچنین با مدلجنبه

گردد. احدنژاد و همکاران اند. در اینجا به چند مورد از این مطالعات اشاره میشهري پرداخته
هري با ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی ش"اي با عنوان ) در مقاله1392(

، در شهر TOPSISو  VIKORهاي رویکرد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی با استفاده از مدل
اند. نتایج این زنجان، به بررسی نحوه توزیع جمعیت و خدمات در نواحی شهر زنجان پرداخته

باشد اما توزیع دهد که توزیع جمعیت در نواحی شهري زنجان متناسب میتحقیق نشان می
پور و هري در نواحی شهري بر اساس پراکنش جمعیت صورت نگرفته است. داداشخدمات ش
بررسی و تحلیل نحوه توزیع خدمات عمومی شهري از "اي با عنوان ) در مقاله1390رستمی (

ي توزیع خدمات عمومی در شهر یاسوج، به بررسی و تحلیل نحوه "دیدگاه عدالت فضایی
اند. نتایج این تحقیق حاکی از نابرابري ر یاسوج پرداختهشهري از دیدگاه عدالت فضایی در شه

  هاي شهري است. همچنین از لحاظ فضایی نیز میزان دستیابی به خدمات عمومی در محله
عدالتی در محالت شهري وجود دارد. در این تحقیق بررسی دسترسی به خدمات در دو بی

) در تحقیقی با عنوان 1388اعلی (یابی انجام شده است. رستمی و شبخش نیازمندي و دست
به بررسی توزیع فضایی خدمات  "تحلیل توزیع فضایی خدمات شهري در شهر کرمانشاه"

دهد که توزیع اند. نتایج این تحقیق نشان میعمومی شهري در سطح شهر کرمانشاه پرداخته
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و نیازمند فضایی خدمات عمومی در سطح شهر کرمانشاه به صورت نامتعادلی انجام پذیرفته 
      باشد. در این تحقیق محققین شهر را به پنج بخش ارائه خدمات عمومی بیشتري می

اند. از اینرو از مناطق اند و طبق این مناطق به بررسی توزیع خدمات پرداختهبندي کردهتقسیم
رسمی شهرداري استفاده نگردیده است. همچنین در این تحقیق تنها به بررسی میزان سرانه 
شهر مورد مطالعه و مقایسه آن با شهرهاي کشور پرداخته شده است. ذاکریان و همکاران 

) نیز در تحقیقی به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محالت 1389(
پردازند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از عدم وجود رابطه بین پراکنش جمعیت و شهر میبد می

باشد. در این تحقیق مسأله اصلی سنجش تراکم محالت شهر میبد میتوزیع خدمات در سطح 
در  1389جمعیت و میزان برخورداري از خدمات بوده است. ضرابی و موسوي نیز در سال 

اي به بررسی موضوع توزیع جمعیت و خدمات در شهر یزد پرداخته و به آنها نیز به این مقاله
معیت و توزیع خدمات شهري وجود نداشته است. رسند که ارتباطی بین پراکنش جنتیجه می

در اکثر تحقیقاتی که در زمینه توزیع خدمات کار شده کمتر به رابطه توزیع جمعیت در نواحی 
شهري و تراکم جمعیت در این نواحی پرداخته شده است در حالی که در طرحهایی که در حال 

ات، میزان تراکم جمعیت در نواحی شود مهمترین عامل در توزیع خدمحاضر در ایران تهیه می
شهري است که در تحقیق حاضر در پایان بعد از این که رتبه نواحی بدست آمد با استفاده از 

  مدل اسپیرمن به بررسی رابطه بین توزیع خدمات و جمعیت در شهر مرند پرداخته شد.
  روش تحقیق -4
  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه-4-1

 70شهرستان مرند است که در استان آذربایجان شرقی و به فاصله  شهر مرند، مرکز
مسطحی با شیب مالیمی از  کیلومتري از مرکز استان واقع شده است . این شهر در دشت نسبتاً 

درجه  45دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  26درجه و  38جنوب به طرف شمال در موقعیت 
متر  1534نویچ قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا دقیقه طول شرقی از نصف انهار گری 45و 

است. رشته کوه قراچه داغ یا ارسباران که در شمال و مشرق شهرستان کشیده شده و موجب 
منطقه طوریکه ارتباط این جدایی منطقه شهري مرند از مناطق شمالی شهرستان شده است .به

تنها از طریق شاهراهی واقع در دره جلفا)  - هادي شهر–زنوز با شهرهاي شمالی شهرستان (
) از طریق ارتباط شهر مرند با مرکز استان (تبریزشود. همچنین برقرار می "دري دیز  "رودخانه 

اههاي ارتباطی شود و محل گذر رپست این رشته که یام یا پیام نامیده می تنها ناحیه تقریباً
  ).1(شکل شماره  شود، برقرار میمرند با تبریز است
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  : موقعیت نواحی شهري1شکل شماره 

  هاي پژوهشمنبع:یافته
  

            با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم بر فضاي تحقیق 
ناحیه شهري مرند بر اساس تقسیمات  5جامعه آماري انتخاب شده  تحلیلی است. _توصیفی 

که  نوع خدمات شهري، 9نحوه توزیع  استفاده،باشد و شاخصهاي مورد کالبدي طرح جامع می
باشد. در این مقاله ابتدا جمعیت نواحی شهري مرند از اند میدر نواحی شهر مرند پراکنده شده

هاي طرح چنین تعداد و مساحت خدمات شهري مورد بررسی از نقشهبلوك جمعیتی، هم
وزیع فضایی آنتروپی نسبی ت تفصیلی شهر مرند استخراج شده است. با استفاده از مدل ضریب

چگونگی توزیع خدمات شهري در  TOPSISو  VIKORاز مدلهاي  گیريجمعیت و با بهره
سطح نواحی شهري مرند مورد ارزیابی قرار گرفته و نواحی شهري مرند بر اساس جمعیت و 

صلی اند. قابل ذکر است که یکی از مراحل ابندي شدهمیزان برخورداري از خدمات شهري رتبه
باشد که در این بندي میوزن دهی به معیارهاي دخیل در رتبه TOPSISو  VIKORمدلهاي 

بندي مناطق براي وزن دهی به معیارهااستفاده شده است. پس از رتبه AHPپژوهش از مدل 
شهري مرند بر اساس رتبه جمعیتی و رتبه خدماتی با استفاده از آزمون آماري هم بستگی 

فضایی جمعیت بر چگونگی توزیع خدمات شهري، مورد ارزیابی و بررسی قرار  اسپیرمن، تاثیرات
  گرفته است.

  
  شاخصهاي خدمات شهري-4-2
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              خدمات بهداشتی و درمانی، - 3خدمات اداري و انتظامی،  -2خدمات آموزشی،  -1
         ورزشی، -8خدمات فرهنگی،  -7فضاي سبز،  -6خدمات تجاري،  - 5تجهیزات شهري،  -4
  مذهبی. -9
  
  یافته هاي پژوهش-5
  مدل آنتروپی و پراکنش جمعیت در نواحی شهري مرند-5-1

ناحیه شهري مرند، از مدل ضریب  5به منظور تحلیل وبژگی هاي توزیع فضایی جمعیت در 
) نسبی استفاده شده است. با استفاده از این Wheeler& Muller, 1986, pp386-385آنتروپی،(

مدل می توان به میزان تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در سطح شبکه شهري، 
ضریب  ).p14 ،Chen؛ 190، ص 1385 نیا و موسوي،استانی، منطقه اي و ملی پی برد (حکمت

هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد نشانگر توزیع  د.اي بین صفر و یک دارآنتروپی دامنه
        عادالنه و هر چه به صفر نزدیکتر باشد نشان دهنده عدم تعادل در توزیع جمعیت است

)Tsai, 2005, p145دهنده تعادل یا عدم تعادل، شاخص جمعیت در ). در واقع این مدل نشان
آنتروپی بدست آمده براي پراکنش جمعیت باشد. ضریب نواحی شهري،شهر مورد مطالعه می

باشد.با توجه به این که این مقدار، عددي ندیک به یک ) می0،87305نواحی شهري مرند (
). در 1(جدول شماره  باشدکامل در توزیع فضایی جمعیت می دهنده تعادل نسبتاًاست نشان

در  5و  4رار دارند و نواحی هاي اول قدر رتبه 1و  2بین نواحی به لحاظ تراکم جمعیت، ناحیه 
  ).2(شکل شماره  هاي آخر قرار دارندرتبه

  
  : توزیع جمعیت در نواحی شهري1جدول شماره 

  Pi lnpi  (lnpi(pi  جمعیت  ناحیه
1  39084 0،314375  1،15717 -  0،36378-  
2  40097 0،322523 1،13158 -  0،36496 -  
3  26680 0،214602 1،53897 -  0،33027 -  
4  15684 0،125155 2،07024 -  0،26117-  
5  2778 0،022345  3،80115 -  0،08494 -  

  - 1،40512  -9،69911  1  124323  جمع
  هاي پژوهشمنبع:یافته
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  : رتبه بندي تراکم جمعیت در نواحی شهر مرند2شکل شماره 
  هاي پژوهشمنبع:یافته

  
 VIKOR مدل 

 توافقی است که توسط آپریکوویچ و زنگ توسعه یافت MCDM ویکور یک روش
)Wei,Lin:2008.( .که بر مبناي روش ال پی متریک توسعه یافته است     
  
  
  
  

تواند یک مقدار بیشینه مطلوبیت گروهی براي اکثریت و یک تاثر انفرادي این روش می
  مخالفت را فراهم نماید.براي 
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  VIKOR مراحل انجام روش
  

  : شاخصهاي بکار رفته در پژوهش2جدول شماره 

  (مهندسین مشاور نقش محیط) منبع:طرح جامع شهر مرند
  

  ).Wei,Lin:2008مراحل این روش شامل گامهاي ذیل است (
باشد. جدول مورد نظر میاولین مرحله در این مدل ارائه شاخصهاي بکار رفته در تحقیق 

هاي استان آذربایجان شرقی تعداد آنها در شهرستانبکار رفته و ) نشانگر شاخصهاي 2شماره(
  باشد.می
  

  شده نرمال مقادیر محاسبه
. اندشده مشخص 푥 عنوان به iمختلف  هايگزینه. داریم معیار n و گزینه m کنیممی فرض

푥گزینه براي 푥 عنوانبه امj جنبه رتبه    نیز هاگزینه سایر براي و است شده مشخص  
푥 طورهمین 푥 که جایی مقادیر، سازي نرمال فرایند براي. است آمj معیار مقدار و ارزش     
  :است امj بعد و آمi گزینه اصلی ارزش

 
njmix

xf
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j
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ij
ij

,...,2,1;,...,2,1,
1
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 تعیین بهترین و بدترین مقدار

کنیم و به ترتیببهترین و بدترین هر یک از مقادیر در هر معیار را شناسایی می
jf  و

jf
 نامیم.می

 

njfMinf

mifMaxf
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ijj

,...,2,1,
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1  30  6  12  3  1211  8  8  0  14  
2  37  5  18  1  1745  6  5  6  24  
3  50  13  33  3  2332  8  8  5  36  
4  8  1  10  3  436  5  1  1  7  
5  1  1  1  1 131  4  0  0  1  
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جایی که 
jf بهترین راه حل ایده آل مثبت براي معیارj ام و

jf  بدترین راه حل ایده آل
 ام.jمنفی براي معیار 

اگر تمامی
jf را به هم پیوند بزنیم یک ترکیب بهینه خواهیم داشت که بیشترین امتیاز را

خواهد داد که در مورد 
jfطور است.نیز همین  

  
 تعیین وزن معیارها

شود. که در این مقاله از روش ها محاسبه میاوزان معیارها، براي بیان اهمیت روابط آن
AHP ا استفاده شده است.براي وزن دهی به معیاره  

  
   AHPبا استفاده از مدل  TOPSISو  VIKORدهی به معیارهاي بکار رفته در مدل : وزن3جدول شماره 

  هاي پژوهشمنبع:یافته
  

 ها از راه حل ایده آلمحاسبه فاصله گزینه
ها براي این مرحله محاسبه فاصله هر گزینه از راه حل ایده آل و سپس حاصل جمع آن

  ارزش نهایی بر اساس روابط ذیل است:
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j
jijjii ffffwS
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iRام از راه حل ایده آل مثبت (بهترین ترکیب) وiبیانگر نسبت فاصله گزینه iSجایی که

باشد. برترین رتبه بر ام از راه حل ایده آل منفی (بدترین ترکیب) میiبیانگر نسبت فاصله گزینه 
به  iRو  iSآید. به عبارت دیگر بدست می iRو بدترین رتبه بر اساس ارزش  iSاساس ارزش

  در روش الپی متریک هستند.iLو iL1ترتیب همان 
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 iQمحاسبه مقدار ویکور 
  شود:میها به صورت زیر تعریف iاین مقدار براي هر یک از 

  

  
iiدرجاییکه: 

SMaxS  ،ii
SMinS  ،ii

RMaxR   وii
RMinR  وv  وزن

  استراتژي اکثریت موافق معیار یا حداکثر مطلوبیت گروهی است.
















SS
SSi بیانگر نسبت فاصله از راه حل ایده آل منفی گزینهiعبارت دیگر موافقت ام و به

  ام است.iاکثریت براي نسبت 
















RR
RRi بیانگر نسبت فاصله از راه حل ایده آل گزینهi ام و به معنی مخالفت با نسبت

منجر به اکثریت  iQباشد شاخص 5/0تر از بزرگ vام است. بنابراین هنگامی که مقدار iگزینه 
بیانگر نگرش منفی iQشود شاخصمی 5/0شود. و هنگامی که مقدار آن کمتر از موافق می

ارزیابی  است بیانگر نگرش توافقی متخصصان 5/0برابر  vطور کلی وقتی مقداراکثریت است. به
  است.

  
  iQها بر اساس مقادیربندي گزینهرتبه

ها را رتبه بندي کرده و محاسبه شده در گام قبل، گزینه iQدر این مرحله بر اساس مقادیر
 بندي نواحی پنچگانه شهر مرند را از نظر جمعیترتبه 4جدول شماره  نماییم.گیري میتصمیم

  دهد.را نشان می TOPSISو  VIKORچنین برخورداري از خدمات شهري در هر دو مد و هم
  

  ها براي تعیین الویتبندي گزینه: رتبه4جدول شماره

  هاي پژوهشمنبع:یافته
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SSvQ ii

i )1(  

 TOPSISرتبه   VIKORرتبه   جمعیت  نواحی شهري
1  2  2  3  
2  1  3  2  
3  3  1  1  
4  4  4  4  
5  5  5  5  
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  TOPSISبندي توزیع خدمات شهري در نواحی شهري مرند با استفاده از مدل : ربته3شماره  شکل
  هاي پژوهشمنبع: یافته

  

       
  

 VIKOR: ربته بندي توزیع خدمات شهري در نواحی شهري مرند با استفاده از مدل 4شکل شماره 
 هاي پژوهشمنبع: یافته
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با توجه به ارزیابی صورت گرفته در مورد توزیع خدمات در نواحی شهري مرند مشخص شد 
بیشترین برخورداري   TOPSISدر مدل  2و  3و نواحی  VIKORدر مدل  1و  3که نواحی 

کمترین برخورداري از  TOPSISو   VIKORدر هر دو مدل  4و  5از خدمات شهري و نواحی 
دهد که چنین نتایج تحقیق نشان میهم ).4و  3(شکل شماره  باشندخدمات شهري را دارا می

  به علت  3متناسبترین و ناحیه  به علت قرارگیري در رتبه دوم جمعیت و خدمات، 1ناحیه 
ترین نواحی در برخورداري از خدمات، نامتناسب 1گیري در رتبه سوم جمعیتی و رتبه قرار

  باشند.ي از خدمات شهري میشهري مرند در عدم تناسب جمعیت و برخوردار
  

  ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات 
منظور تسهیل امر خدمات رسانی و دسترسی شهري به از آنجا که توزیع خدمات در نواحی

گیرد، چنان چه توزیع خدمات و امکانات شهري بر مناسب و بهینه شهروندان به آن صورت می
رسانی به راحتی انجام نگرفته،خدمات مورد نیاز نباشد،خدماتاساس معیارهاي صحیح و اصولی 

شود. در این حالت ممکن است عدم شهروندان به صورت متعادل در سطح شهر توزیع نمی
تعادلهایی بین پراکنش جمعیت و فضاهاي خدماتی مورد نیاز مشاهده گردد (هادي پور و 

باط بین جمعیت و توزیع فضایی ). در این پژوهش براي بررسی ارت101،ص 1385همکاران،
  خدمات شهري از مدل اسپیرمن استفاده شده است.

  
  VIKOR: محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن بین رتبه جمعیت و رتبه خدمات در مدل 5جدول شماره 

  هاي پژوهشمنبع:یافته
  

푑2 = 8 

푟 = 1 −
6 ∑ 푑2

푛3 − 푛  ⇒ 푟 = 1 − 
6 ∗ 8

125 − 5 = 0.6 
  

با استفاده از مدل اسپیرمن به بررسی ارتباط بین رتبه پراکنش جمعیت و رتبه توزیع 
پرداخته شده است که عدد بدست آمده براي  TOPSISو   VIKORخدمات در مدلهاي 

باالیی  ) است. عدد بدست آمده،نشانگر هم بستگی نسبتا0،6ًهمبستگی دو متغیر در حدود (

  VIKOR  D D2رتبه   رتبه جمعیت  نواحی شهري
  0  0  2  2  1ناحیه 
  4  - 2  3  1  2ناحیه 
  4  2  1  3  3ناحیه 
  0  0  4  4  4ناحیه 
  0  0  5  5  5ناحیه 
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با توجه به جدول  باشد.ناحیه شهري می 5بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهري در 
و پراکنش جمعیت  شود که تفاوت زیادي در توزیع خدماتمشخص می 퐷2و ستون  5شماره 

ناحیه مرند، توزیع  2نشانگر آن است ك در  5در نواحی شهري مرند وجود ندارد. جدول شماره 
خدمات شهري نسبت به پراکنش جمعیت یکسان نبوده است و نواحی شهر مورد مطالعه از نظر 
 توزیع خدمات و امکانات در حالت نامتعادل قرار دارند و توزیع خدمات بر اساس پراکنش

جمعیت صورت نگرفته است. بنابراین، برقراري ارتباط صحیح و منطقی بین پراکنش جمعیت و 
باشد، زیرا برقراري تعادل و ارتباط توزیع خدمات در داخل نواحی شهري مرند امري ضروري می

رسانی را تسهیل و در تواند تا حدود زیادي خدماتمنطقی و مستقیم بین جمعیت و خدمات می
  عادل موجود کمک شایانی کند. رفع عدم ت

  
  گیرينتیجه- 6

امروزه یکی از موارد مهم در مدیریت شهرها که بتواند توسعه یکسان و همه جانبه شهرها را 
هاي ساختار فضایی شهر از نظر نحوه توزیع جمعیت و فراهم کند، ضرورت توجه به جنبه

شهر داراي سیستمی منسجم  باشد، زیرا ساختار فضاییخدمات در مناطق و نواحی شهري می
است که از اجزا و عناصر گوناگون تشکیل شده است که ناپایداري هر کدام از این عناصر، بر کل 
مجموعه و ساختار شهري تاثیرگذار است. توزیع مناسب خدمات در مناطق شهري، اتالف وقت 

ی توزیع خدمات ساکنان شهرها در دسترسی به خدمات مورد نیاز و... را برطرف سازد. چگونگ
شهري ومیزان آن، نقش موثري درجابجایی فضایی جمعیت وتغییرات جمعیتی در نواحی 
شهري دارد و با توجه به اینکه یکی از معیارهاي توسعه پایدار شهري و عدالت اجتماعی توجه 

اي صورت گیرد که به توزیع متوازن جمعیت است. لذا توزیع خدمات شهري بایستی به گونه
حاضر، میزان توزیع و دسترسی به خدمات شهري در  فضایی را برقرار نماید. درپژوهش عدالت

نواحی پنجگانه شهر مرند باتوجه به توزیع جمعیت در آنها مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت. 
محاسبه میزان پراکنش جمعیت در نواحی شهري با استفاده از مدل آنتروپی نشان داد که 

توزیع فضایی جمعیت در بین نواحی شهري مرند وجود دارد. نواحی  تعادل نسبتا مناسبی در
اند. هاي یک تا پنج از نظر تعداد جمعیت را به خود اختصاص دادهبه ترتیب رتبه 5و  2،3،1،4

گانه درسطح نواحی  9وضعیت توزیع خدمات  TOPSIS و VIKORدر ادامه با استفاده ازمدل 
هاي نواحی در میزان خدمات قابل دسترسی تعیین هرتب مورد بررسی وتحلیل قرار گرفت و

و در مدل  1و  3نواحی   VIKORها دراین خصوص حاکی از آن است در مدل گردید. بررسی
TOPSIS  هاي اول و دوم را در برخورداري از خدمات شهري دارا به ترتیب رتبه 2و3نواحی

عنوان هسته به 3شهري در ناحیه توان دلیل این امر را واقع شدن مراکز عمده اند. میبوده
گیري مرکزي شهر و پیدایش سکونت هاي مطلوب با اقشار اجتماعی متوسط به باال و شکل
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عنوان کرد. از سوي دیگر، با توجه به اینکه  2و  1اي از نواحی خدمات مناسب در بخش عمده
و پیشنهادات  شهر مرند، از نواحی جدیداالحداث و در حال توسعه شهر بوده 5و  4نواحی 

هاي توسعه شهري (جامع و تفصیلی) در خصوص استقرار جمعیت و خدمات در آنها تحقق طرح
) نواحی یاد شده  TOPSISو   VIKORنیافته است. لذا در نتایج به دست آمده در هر دو مدل (

خدمات بطه بین توزیع در ادامه پژوهش به بررسی را .انددادههاي آخر را به خود اختصاص رتبه
شهري و توزیع و تراکم در نواحی شهر مرند با استفاده از مدل اسپیرمن پرداخته شد که عدد 

دهنده همبستگی نسبتاً بین توزیع خدمات شهري و توزیع باشد که نشانمی 0,6بدست آمده 
باشد یعنی با افزایش جمعیت در بین نواحی شهري میزان دسترسی به خدمات نیز جمعیت می

یابد و بر عکس با کاهش تراکم در نواحی شهر مرند میزان دسترسی به خدمات نیز یافزایش م
  کاهش یافته است.

در نظر گرفتن شعاع دسترسی مناسب براي خدمات با توجه به مقیاس عملکردي آنها در  -1
 وسعت نواحی و مناطق شهري

 لزوم بازنگري کلی در نحوه توزیع خدمات و جمعیت در نواحی شهر مرند -2
ریزي متناسب با وضع کنونی شهر نهاي مرتبط با مدیریت شهر مرند باید یک برنامهارگا -3

مرند اتخاذ کنند تا شهر مرند در یک مدت مشخص به یک تعادل در توزیع خدمات و جمعیت 
 دست یابد.

گیري مراکز خدماتی به (جامع و تفصیلی) در شکل تبعیت از طرحهاي توسعه شهري -4
  در توزیع جمعیت و خدمات شهري.منظور دستیابی به تعادل 
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