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علیرضاکیانی-
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چکﯿده 
ﻫﺎيمهمدربﺮنﺎمهريزيﺷهﺮيتبديل

توزيعنﺎمنﺎسبوغﯿﺮعﺎدالنةخدمﺎتعﻤومیدرﺷهﺮﻫﺎبهيکیازچﺎلﺶ
ﺷدهاست.ﺷهﺮيزدنﯿز،بهعنوانمﺮکزاستﺎن،ازاينقﺎعدهمستثنﺎنبودهاست.ازاينرو،ﻫدفازاينپژوﻫﺶ
تحلﯿل ﻓضﺎيی پﺮاکنﺶ خدمﺎت عﻤومی در ﺷهﺮ يزد است .در اين راستﺎ ،نخست موقعﯿت نقطهاي نُه گﺮوه
یواليهبندي

ﻫﺎيکﺎربﺮياراضیطﺮحتفصﯿلیمکﺎنيﺎب


گﺮوهخدمﺎتﻓﺮعیبﺮاسﺎسنقشه
خدمﺎتاصلیو 95
ﻫﺮيکازخدمﺎتاصلیوﻓﺮعیبﺎاستفﺎدهازتکنﯿکدلفیوپﺮسﺶنﺎمةکﺎرﺷنﺎسﺎنوزندﻫیﺷد.

ﺷد.سپس،
درنهﺎيت ،بﺎ استفﺎده از قﺎبلﯿت ﻫﺎي سﯿستم اطالعﺎتی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيی (ﻓﺎصلة اقلﯿدسی و روش ﻫمپوﺷﺎنی اليهﻫﺎ)
يﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶنشﺎنداد
پﺮاکنﺶﻓضﺎيیبﺮاسﺎسوزناختصﺎصيﺎﻓتة ﻫﺮيکازخدمﺎتمذکورتحلﯿلﺷد .

درمجﻤوع بهتﺮين پﺮاکنﺶ ﻓضﺎيی مﺮبوط به خدمﺎت ﻓضﺎي سبز و ضعﯿفتﺮين پﺮاکنﺶ ﻓضﺎيی در درﺟة اول
طوريکهﻓضﺎيسبزدرسطحیمعﺎدل

مﺮبوطبهخدمﺎتﻓﺮﻫنگیوسپسخدمﺎتبهداﺷتی -درمﺎنیاست.به
39درصدﺷهﺮيزدازپﺮاکنﺶﻓضﺎيیخوبوبسﯿﺎرخوببﺮخورداراستوﻓقطدرمسﺎحتیمعﺎدل91/6درصد
ی-
ازﺷهﺮيزدپﺮاکنﺶپﺎرکﻫﺎدرسطحضعﯿفوبسﯿﺎرضعﯿفقﺮاردارد.درحﺎلیکهخدمﺎتﻓﺮﻫنگیوبهداﺷت 

بهتﺮتﯿب در سطحی معﺎدل  25و  26/1درصد از ﺷهﺮ يزد خوب وبسﯿﺎرخوبودر 43و  49/9درصد
درمﺎنی  
پﺮاکنﺶﻫﺎي ضعﯿف و بسﯿﺎر

یدﻫد 
نقشهﻫﺎي حﺎصل از پژوﻫﺶ نشﺎن م 

متوسطتﺎبسﯿﺎرضعﯿفاست.بﺮرسی 
توسعهيﺎﻓتةﺷهﺮاتفﺎقاﻓتﺎدهاست .

ضعﯿفدرنواحیتﺎزه


دواژهﻫﺎ:تحلﯿلﻓضﺎيی،خدمﺎتعﻤومی،ﺷهﺮيزد،ﻓﺎصلةاقلﯿدسی .
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مقدمه 
هایبینالمللیحاکیازآناستکهدرسال1661بیشازنیمیازجمعیتجهاندر

آمارواطالعاتدریافتیازگزارش
نقاطشهریساکنشدهاند(بارسیوپولترن،:1619.)01ایندرحالیاستکهتایکقرنقبلازآنفقط19درصداز
کردند.رشدجمعیتشهریبهگونهایاستکهامروزه 1درصدازسطحکرة


جمعیتجهاندرنقاطشهریزندگیمی
زمین را نواحی شهری به خود اختصاص دادهاند و انتظار میرود تا سال  1696این سطح نسبی به  01درصد برسد
(گارگیوال و زوکارو ، :1611 .)01براساس پیشبینی بخش جمعیتی سازمان ملل ،سهم جمعیت شهری دنیا طی قرن
میشوددرسال،1696جمعیت
).پیشبینی 

یستویکمهمچنانافزودهخواهدشد(عظیمیوهمکاران،:1931101
ب 
شهریدنیابه 1/31میلیوننفربرسدکهحدود 06درصدجمعیتدنیاخواهدبود.برایناساس،مدیریتشهرهایدر
پیچیدهوچالش برانگیزتبدیلشدهاست.درکشورهایدرحالتوسعهمقیاسومیزان

حالرشدفزایندهبهیکمسئلة 
رشدشهریبیشترحائزاهمیت بودهوتهدیدهاییبرایمنابعطبیعی،شرایطبهداشتی،ایمنیوامنیت،انسجاماجتماعی،
حقوقفردی،فقر،وعدالتاجتماعیبهوجودآوردهاست(سیلرزوهمکاران،:1611.)101دراینچارچوبیکیازمسائل
اصلیمربوطبهچگونگیپخشوپراکندگیفضاییکاربریهاوخدماتعمومیدرسطحشهرهاست.درواقع ،دراین

ترینعناویندرمطالعاتشهریبهشمار


چارچوببرابرییاعدالتدرتوزیعفضاییخدماتوامکاناتشهریازمهم
میآید .

رشد شتابان شهری ،توسعة فیزیکی شهرها ،و ایجاد فضایی لجامگسیخته و بیبرنامه در دهههای اخیر سبب
ازهمپاشیدگی سازمان فضایی شهرها شده است .این امر به نابرابریهای فضایی در توزیع کاربریهای خدماتی و

بهوجودآمدن شهرهای دوقطبی و گاهی چندقطبی منجر شده است (رفیعیان و همکاران ، :1931 .)111تمرکز مراکز
جمعیتمصرفکنندهبه

خدماترسانیدریکمکانخاص،ضمنایجادمناطقدوقطبیباالوپاییندرشهرها،هجوم

پوروباوانپوری،:1900.)101متأسفانه،تابهحالتوزیعخدماتشهریبیشتردرقالب


اینمناطقرادرپیدارد(خاک
کاربریمطالعهشدهاست(داداشپورورستمی،:1936)1وبهقابلیتدسترسی

طرحهایکاربریاراضیومعیارسرانة 

کمتراهمیتدادهشدهاست.بیننابرابریهایفضاییوتوزیععادالنة خدماتومشکالت

ساکنانازخدماتشهری 
زیستمحیطیوکالبدیدرسطحشهرهموارهیکرابطة چرخشیوجودداشتهکههمدیگرراپشتیبانیکردهودرادامه

طوریکهبسیاریاز
به 
بارشدجمعیتوگسترشافقیوعمودیشهررابهمحیطیغیرقابلسکونتتبدیلمیکند؛  

هاریشهیابیکرد(ذاکریانو


خدماتشهریدرزماندیروزآن
مشکالتشهرهایامروزیرامیتواندرتوزیعناعادالنة 
همکاران،:1903.)09توزیعمناسبوبهینة امکاناتاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی ،وبهداشتیدرمیانمناطقونواحی
املجلوگیریازنابرابریهاوشکافتوسعهوتوزیعفضاییمناسبجمعیتدرپهنة سرزمیناست.

یکیازمهمترینعو

نبودهوطیدهههایاخیرباگسترشافقیو

شهریزدنیزبهعنوانیکیازشهرهایبزرگایرانازاینقاعدهمستثنا 

بهگونهایکه

پراکندهایمواجهبودهاست.اینمسألهموجببروزعدمتعادلدربرخورداریازخدماتشهریشدهاست؛

شواهد نشان میدهد بخش بیرونی و تازه شکلگرفتة شهر دسترسی پایینی به خدمات شهری دارد .درواقع ،الگوی
پراکنشخدماتمتناسببارشدوگسترششهرنبودهاست.بنابراین ،پژوهشحاضردرجستوجویبررسیوارزیابی
پراکنشخدماتعمومیشهریدرشهریزدوشناسایینواحیمتمرکزاست .
درزمینة چگونگیپراکنشخدماتعمومیشهریومیزاندسترسیمطلوبتحقیقاتیانجام گرفتهکههرکدام
اسماعیلزاده و همکاران ( :1931 )110میزان هماهنگی در پراکندگی

سعی در بررسی علمی موضوع داشتهاند .مثالً ،
اند.نتایجپژوهشنشانمیدهدکهتوزیعجمعیت


خدماتدرنواحیشهربنابراارزیابیوتحلیلنموده
جمعیتوتوزیع 

تحلﯿلﻓضﺎيیپﺮاکنﺶخدمﺎتعﻤومیﺷهﺮيبﺎاستفﺎدهاز…
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مندنمیباشند.بهعبارتی ،رابطة


اماجمعیتنواحیازخدماتوامکاناتشهریمتعادلبهره
درسطحشهرمتعادلبوده؛ 
معناداریبینپراکندگیجمعیتوتوزیعخدماتدرشهرنیست .نتایجتحقیقکیانیوکاظمی()1931درتحلیلتوزیع
خدماتعمومیشهرشیرازبامدل هایخودهمبستگیفضایینشاندادخدماتمتناسبباجمعیتدرمناطقشهری

شیراز توزیع شدهاند؛  اما دسترسی شهروندان به خدمات عمومی شهری برابر نیست و از مدل مرکز -پیرامون تبعیت
بودنتوزیعخدماتشهریوالگویپراکنشآنها


)بهبررسیمیزانعادالنه
داشپوروهمکاران(:193910
میکنند.دا 

شاخصـ ضریبساختارشهری،اهمیتخدمات،تراکمبرخورداریاز

درشهرهمدانپرداختهاند.بهاینمنظور ،چهار 

خدمات ،و فاصله از خدماتـ را سنجیدند .نتایج پژوهش نشاندهندة وجود بیعدالتی در توزیع خدمات شهری است.
تقواییوذاکری( :1931)136پراکنشفضاییخدماتبیمارستانیودرمانگاهیراتحلیلومشخصکردندکهتعداد
خوبیانجامنمیگیرد.


اماتوزیعفضاییمناسبینداردودسترسیبه
خدماتمذکوردرشهراصفهانبهاندازة کافیاست؛ 
حکمتنیا و همکاران ( :1936 )111توزیع فضایی خدمات عمومی شهر اردکان را با استفاده از روش استانداردسازی

تاکسونومیعددیومدلضریبویژگیبررسینمودهاند.نتایجمبیّنآناستکهدرنواحیشهراردکانتوزیعفضایی

شودبرنامهریزانشهریبارعایتتوزیعمناسبخدماتشهریباعثتحقق


خدماتشهرینامتعادلبودهوپیشنهادمی
)شاخصهایمؤثربرنابرابرهایفضاییشهرتبریزرابا

نظمفروهمکاران(:193110
عدالتاجتماعیدرشهرشوند. 
هایتصمیمگیریچندمعیارة تاپسیس،


ومناطقشهریرابااستفادهازمدل
استفادهازمدلتحلیلشبکهبررسیکردند 
بندیکردند.نتایجنشاندهندة عدمانطباقتوزیعخدماتعمومیدرسطحمناطقباکمترین


والکتروکپلندرتبه
ویکور ،
سطحعدالتفضاییاست. 
تالن و انسلین ( )1330در مطالعات خود به بررسی نحوة توزیع خدماتی همچون پارک محله و زمینهای بازی
محلهایدرشهرهایامریکاپرداختهاند.دراینپژوهشازشاخصدسترسیاستفادهکردند.نتایجتحقیقمذکورنشان

دهدکهتحققعدالتفضاییبهمکانیابیوتوزیعخدماتوتسهیالتدرارتباطبامشخصة اقتصادی -اجتماعی


می
افرادبستگیدارد.تسووهمکاران()1661درمطالعاتمشابهخوددرزمینةعدالتفضاییدرخدماتعمومیشهریسه
شعاعخدمات رسانیوشعاعتأثیرگذاریمنفیتسهیالت،تأثیرگذاریمتفاوتخدماتگوناگونبرساکنانو

مشخصهـ 

نوعـ رابرایتوزیعخدماتدرنظرگرفتهوباترکیباینسهمشخصهشاخصیکپارچة
کیفیتمتفاوتتسهیالتهم 

سنجشعدالتفضاییرامطرحکردهاند.نتایجاینمطالعاتدرشهرتایوانبیانگرتوزیعناعادالنةخدماتعمومیشهری

هایفضاییبرایدسترسیبهخدماتشهریرابهسهروشـ فاصلة

بودهاست.سندروهمکاران(:1616)011 
فاصله
فاصلههای
هایشبکهبراساسبردار،وفاصلههایوزنیمبتنیبررسترمحاسبهکردند .با فرض اینکه  


اقلیدسی،فاصله
فاصلههای
فاصلهها با  
خانهها و فضاهای باز مطابقت دارند ،این  
جادهای مبتنی بر بردار بهتر با فاصلة واقعی سفر بین  

بهطور قابل
یدهد مقادیر فاصله برای دسترسی  
نهای با مقیاس اقلیدسی و مبتنی بر رستر مقایسه شد.نتایج نشان م 
هزی 
ادرمدلهای HPبسیارمتفاوتبودومقادیر فاصلة

فاصلهه
توجهی متفاوت است .مقادیر فضای باز با استفاده از این  
جادهایبود.تالیاوهمکاران()1611بهارائة
ترازفاصلههایشبکة  


هایوزنیبهفضایبازبسیارپایین

وفاصله
اقلیدسی
هفتتهرانپرداختهاند.

یکچارچوبمفهومیدربررسیالگویپراکنشخدماتآموزشیوتفریحیکودکاندرمنطقة 
نتایجاینپژوهشنشاندادبخشهاییازمنطقة هفتتهراندسترسیکافیبهخدماتآموزشیوتفریحیکودکانرا

دسیبرایتعیینموقعیتمکانهایتجاریمنطقة پاریس

ندارد.بوسکوساوهمکاران(:1611)10ازتکنیکفاصلةاقلی
استفادهکردندوبهایننتیجهرسیدندکهتکنیکفاصلةاقلیدسیبرایبعضیازفعالیتهامانندساختوساز،اوجدورة
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خصوصی،بابیشتریناحتمالبهطورصحیحدسترسیسطوحفضاییراتصدیقمیکند؛

سفرجادهایبرایوسایلنقلیة 

درحالیکهبرایدیگربخشها،مانندامالکومستغالت،کاربردکمتریدارد .

تغییراتفضاییپدیدههایمرتبطبافعالیتاوقاتفراغترادرشهرشنزنبایک

وانگوهمکاران(:1611)19-11
هایبیزیسلسلهمراتبیمطالعهکردند .ایشانروشیبانامشاخصهای


شبکهارتباطخیابانیپیچیدهبااستفادهازمدل
هایمحدودشبکهای( 1)LINCCبرایکشفالگوهایفضاییباتوجهبهفضایشبکهارائهدادند.لیو


محلیخوشه
)دسترسیفضاییبهسلسلهپارکهایشهریرادرشنزن 1چینبااستفادهازفاصلةسفربررسی

همکاران(:161313
کردند .قابلیت دسترسی محاسبهشده توسط فاصلة اقلیدسی تخمین نسبتاً باالتری را نسبت به دیگر روشها نشان
سطوحسلسلهمراتبیبسیارباالست.ولی ،باتوجهبهتفاوتبین

اگرچهتقاضایدسترسیبهپارکهادرهمة 

میدهد .

عرضهوتقاضاوتراکمباالیجمعیت،حدود 11درصد ازجمعیتبهپارکدسترسیدارند. 

مبﺎنینظﺮي 
تحلیلفضاییخدماتشهریفاصلةجغرافیاییشهروندانازخدماتشهریومیزاندسترسیمطلوبشهروندانبهاین
خدماترابررسیمیکندودربسیاریازتحقیقاتباعنوانفاصلةفضاییازآننام بردهشدهاست .ازاینرو ،بیشتر
محققانبرفاصلةفضاییدسترسیبهخدماتشهریتأکیددارند(بوسکوساوهمکاران،1611؛ لیوهمکاران،1613؛
سندروهمکاران،.) 1616فاصلةفضاییازایننظردارایاهمیتاستکهدربسیاریازمواردقرارگیریموانعفیزیکی
ماتشهریمیشود.از

هامانعدستیابیمطلوببسیاریازساکنانبهخد


هایبلندمرتبهوسایرکاربری

مانندساختمان
فاصلةفضاییبیشازفاصلةمستقیمجغرافیاییدرتحلیلهاکاربردداردتابتوانمطلوبیتزندگیشهریراـکه

اینرو ،
همانبرخورداریودسترسیآسانبهخدماتشهریاست ،بهدرستیتحلیلوبررسیکرد .بنابراین،کاربردواژة تحلیل
فضایی خدمات شهری قریب به واقعیت است .به عبارتی دیگر ،تحلیل فضایی خدمات شهری میزان دسترسی یا
برخورداری مردم از خدمات شهری را بررسی میکند .هر نوع خدماتی که ویژگیهای مراکز شهری را از سایرمراکز
جمعیتی متمایز میکند و وجه شهریت به شهر میبخشد خدمات شهری مینامند به عبارتی دیگر ،خدمات شهری
هایغیرعمرانیراشاملمیشودکهمستقیماًتوسطشهرداریبهمنظورایجادمطلوبیتدرکالبدشهرورفاهحال


فعالیت
شهروندانانجاممیشود(بزی و عبداللهیپورحقیقی ،:1931.)160توزیعمناسبخدماتشهرییکیاز چالشهای

اساسی برنامهریزی شهری است و چگونگی ارائة این خدمات بهمنظور تضمین بهرهبرداری مؤثر ومفید شهروندان و
دستاندرکارانامورشهریوشهرداراناست.چنانچهطرزقرارگیریوتوزیعخدماتشهریوکاربریهادارایتعادل

باشد،همة اقشارجامعهتاحدامکانازآنبهرهخواهندبرد(قائدرحمتیوحاضری،:1939.)01در کشورهایصنعتی
تسهیالترفاهیاساسیباهزینههایمتناسبدردسترسساکنانشهریاست.امادرمقابلاکثرشهرونداندر

همة
کشورهایدرحالتوسعهدسترسیمناسبیبهخدماتاساسیندارند.دسترسیازابعادمختلف،چوناقتصادی،اجتماعی،
وفضاییقابلبررسیاست(شریفزادگان وهمکاران،:1903.)100آنچهدر کشورهای درحالتوسعهبه

فرهنگی ،
لجامگسیختة مراکزشهریوهجومروستاییانبرایاسکاندر
توزیعنامتناسبخدماتشهریدامنزدهاستتوسعة  
شمگیریداشتهاست.ازاینرو،شهرهاومراکز
مراکزشهریاستواینموضوعبهخصوصدردهة06تا06سرعتچ 
ریزیمناسببرایتازهواردانجدیدنبودندوتوانالزمبرایایجادامکاناتجدیددرحاشیة


هاقادربهجذبوبرنامه

استان

1. local Indicators of Network-Constrained Clusters
2. Shenzhen
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شهرهاوهضممهاجرانجدیددربطنشهررانداشتهومنجربهعدمبرخورداریمناسببخشیازجمعیتازامکاناتو
خدمات شهری شد .متأسفانه ،تا به حال توزیع خدمات عمومی در شهرهای مختلف ایران بیشتر در قالب طرحهای
کاربریاراضیومعیارسرانةکاربریمطالعهشدهوبهقابلیتکاراییودسترسیساکنانازخدماتعمومیشهریکمتر
شاخصهای دسترسی

اهمیتدادهشدهاست.درحالیکهازعمدهترینعناصرارتقادهندة کیفیت محیط شهری توسعة 

است (زیاری و همکاران ، :1931 )113و دسترسی مطلوب عاملی ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری تلقی
اقشاروگروههایاجتماعیجامعه

خدماتوامکاناتبایدبهگونهایهدایتشودکهبهنفعهمة 

میشود.توزیعبهینة 

خدماتشهرینهتنهاموجبتأمینعدالتاجتماعیو

باشد (ذاکریانو همکاران،:1903.)00توزیعمناسب وبهینة 
صحیحوبهینهیابی

میشود ،بلکهاستفادة 
اندـ  
هاوجوامع 

اقتصادیدرشهرهاـ کهمظهرمدنیتوبلوغاجتماعیملت

اقتصادیخدماتوامکاناترانیزدرپیخواهدداشت.دومحوراصلیموردبحثدرمفهومعدالتاجتماعیبررسی
بهمنظور
کیفیتزندگیوچگونگیتوزیعفرصت برابربرایبرخورداریازخدماتاست (مارتنز ،:1663 .)936بنابراین ، 

دستیابیبهعدالتاجتماعی ،رعا یتاصولمربوطبهتعادلفضاییوپراکنشمعقولخدماتشهریامریاستالزامی

ریزانشهریومنطقهایقرارگیرد(بزیوعبداللهیپورحقیقی،:1931.)161


کهبایدبیشازپیشموردتوجهبرنامه
عدالتفضاییدردرجةاولچارچوبینظریاستکهنقشفضادرکانونتوجهآنقراردارد(ویلیام،:1619.)1غفلتاز
عدالت فضایی در کشورهای مختلف بهویژه کشورهای در حال توسعه ،تشدید فقر ،شکاف منطقهای ،افزایش
اجتماعی،آشفتگیها،وناآرامیهاراسببشدهاست

محیطی،افزایشتفاوتهایقومی–


هایزیست

نشینی،بحران

حاشیه
(باست ، :1619 .)1درواقع ،بروز این مشکالت بهدلیل قرارگیری نامناسب زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی براساس
توسعة  ناموزونونامتعادلخدماتشهریاستوعدمدسترسیمناسببهخدماتشهریبهمفهومنقضکاملعدالت
ریزیشهری،تعیینکاربریهایمختلفبایدطوریانجامگیردکه


درجریانبرنامه
اجتماعیوفضاییاست.بنابراین ،
هاراباتوجهبهاصولصحیحمکانیابیمدنظرقراردهدونهایتاًعدالتبرقرارشود.درغیراین


توزیعمتوازنسرانه
تواندبهتقویتیکمنطقهوتضعیفمنطقهایدیگرمنجرشود .


توزیعکاربریمی
صورت،

دادهﻫﺎ وروش پژوﻫﺶ 

باعنایتبهموضوعپژوهشازروشهایتوصیفی،تحلیلی،وکمیجهتبررسیتوزیعخدماتوتحلیلفضاییپراکنش

خدماتعمومیشهریدرمناطقسهگانة شهریزداستفادهشدهاست.ازاینرو ،براساسهدفپژوهشازدوگروه

یشود :
ودادههااستفادهشدولذاروشگردآوریآننیزبهدودستهتقسیمم 
اطالعات 
هایکاربریوضعموجودطرحتفصیلیکهازنقشههایکاربریاراضی


هایموقعیتمکانیمستندبهنقشه
الف) 
داده
طرح تفصیلی شهر یزد استخراج شد و برای هریک از خدمات اصلی و فرعی در محیط نرمافزار Arc_GIS_10.3
بااستفادهازمطالعاتمیدانیوبرداشتهایکالبدیاطالعاتمکانیموردنیازتصحیحو

الیهسازیانجامشد.همچنین،

تکمیلشد .
ب) اطالعات و دادههای مربوط به مطلوبیت نُه گروه خدمات اصلی و  91خدمات فرعی شهری که اطالعات و
جمعآوری شده است .جامعة آماری این پژوهش شامل کارشناسان و
دادههای این بخش با استفاده از پرسشنامه  

برنامهریزی شهری در سطح شهر یزد به تعداد  11نفر است .روش نمونهگیری نیز
صاحبنظران و متخصصان حوزة  

پرسشنامهتوسطدهدرصدازکارشناسانتکمیل

برفیاست.برایرواییوپایاییپرسشنامه،

صورتنمونهگیریگلولة


به
شد. 
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اولبهجمعآوری وایجاد الی ههای خدماتاصلی وفرعی در

پژوهشدرسهمرحلة کلی انجامشدهاست :مرحلة 
نرمافزار  Arc_GIS_10.3اختصاصدارد .بنابراین،موقعیتمکانیهریکازخدماتفرعیدرشهریزدشناساییو

ایواردنرمافزارشد. 


هاینقطه

صورتالیه

به
یوزندهی

براساساطالعاتپرسشنامةکارشناسانوبااستفادهازتکنیکدلف

درمرحلةدومخدماتاصلیوفرعی
نامهبهجمعبندیوتعییننمرة نسبیهریکازخدماتاصلیوفرعی


آوریپرسش

بهاینترتیبکهپسازجمع
شد .
اقدامشدوهریکازخدماتاصلیوفرعیامتیازدهیشدونُهگروهخدماتاصلیو 91گروهخدماتفرعیدرپنج
)طبقهبندیشد .

وبسیارخوبـ(جدول9

طبقهـپراکنشبسیارضعیف،ضعیف،متوسط،خوب،

در مرحلة سوم نمرات استاندارد خدمات مختلف از طریق دستور  Raster Calculatorدر محیط نرمافزار
برروینقشههااعمالگردیدوسپسبرایتحلیلسطحسرویسخدماتشهریازتکنیکفاصلة

 Arc_GIS_10.3
منظورتحلیلپراکنشخدماتعمومیشهریدرمناطقسهگانةشهر


)وهمچنینبه
اقلیدسی(Euclidean Distance
همپوشانیالیههااستفادهشد.سپس،براساسوزنهریکازخدماتاصلی،نقشةنهاییپراکنشفضایی

یزدازتکنیک
خدماتعمومیشهریزدتهیهشد .
ﻓﺎصلةاقلﯿدسی 

دستمیآید.فاصلةدونقطة  pوq

درریاضیاتفاصلةاقلیدسیفاصلةمعمولیدونقطهاستکهتوسطفیثاغورسبه
پارهخطی است که آنها را به هم متصل میکند ( .)pqدر مختصات دکارتی اگر )…, pn
اندازة  

 p=(p1,p2,p3,و

صورتزیرتعریفمیشود :

بعدیباشند،آنگاهفاصلةبینآن 
هابه

)q=(q1,q2,q3,…,qnدونقطهدرفضایاقلیدسیn
()1فرمولمحاسبةفاصلةاقلیدسی 

بهدلیلسادگیآن،معموالًبیشتراستفادهمیشود.بااینحال،این
متریکهایتصویر،فاصلةاقلیدسی، 

درمیانهمة
اندازهگیریازحساسیتباالییبرخورداراست (ونگوهمکاران ،:1611 .)1ازمشکالتماتریسفاصلةاقلیدسی1مقابله

شهرستانهاباتوجهبهفاصلة

باساختاطالعاتازنقاطفاصلةاقلیدسیاست،مثلِ بازسازینقشة جغرافیاییمجموعة 
دو به دو بین شهرستانها .مشکالت مربوط به ماتریسهای فاصلة اقلیدسی در زمینههای مختلف وجود مقیاسهای
کهموجببروزمشکلدراستخراجهندسیدادههایفاصله

چندبُعدیدرآماروارقاماست(فاضلوهمکاران،:1669)1
دراینپژوهشازابزارزیردرنرمافزارArc_GIS 10.3برایمحاسبةفاصلةاقلیدسیاستفادهشدهاست: 

میشود.

Spatial Analyst tools / Distance/ Euclidean Distance

وزندار يﺎ مدل ﻫﻤپوﺷﺎنی ﺷﺎخص) 
اليهﻫﺎ(مدل ﻫﻤپوﺷﺎنی 
روش ﻫﻤپوﺷﺎنی 

در این مدل ،نقشههای ورودی بسته به اهمیتشان نسبت به فرضیة مورد نظر وزندار میشوند .سادهترین نوع
وزندارکردن شاخص وقتی است که نقشههای ورودی دوتایی باشند و هر نقشه یک عامل وزنی منفرد داشته باشد

وقتیازنقشههایچندکالسهاستفادهشود،هرکالسازهرنقشهیکامتیاز

(جمالیوهمکاران،:1939.)11بااینحال،
عالوهبروزندهیبهواحدها،درهرالیةاطالعاتیبههرالیةاطالعاتی

یاوزنمتفاوتبهخودمیگیردکهدراینمدل،

شود.دراینمدلمجموعوزنهابایدیکباشد.دراینپژوهشاز


یابیوزندادهمی

راساسارزشخوددرمکان
(نقشه)ب
ابزار « » Spatial Analyst tools / Map Algebra/ Raster Calculatorدر نرمافزار  Arc_GIS 10.3برای همپوشانی
1. Euclidean distance matrix
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پوشانینقشههایخدماتاصلیبرایتهیة نقشة نهاییاستفادهشدهاست.ذکراین


خدماتفرعیوهمچنینهم
نقشة 
دهیشوند.برایاینوزندهیازروشدلفیو


دراینابزارهریکازخدماتاصلیوفرعیبایدوزن
نکتهالزماستکه
کارشناساناستفادهشدکهنتایجآندربخشیافتههایپژوهشارائهشدهاست .

پرسشنامة


قلﻤﺮو مکﺎنی پژوﻫﺶ 
کوههایشیرکوهوخرانقودر
عنوانمرکزاستانوشهرستانیزددرمرکزایرانقراردارد.اینشهربینرشته 


شهریزدبه
دشتیگستردهبهنامدشتیزد -اردکانقرارگرفته است (شکل.)1ارتفاع اینشهر ازسطحدریا  1196متراستودر
عرضجغرافیایی 13درجه و  11دقیقه تا  99درجه و  11دقیقة شمالیوطولجغرافیایی  11درجه و  11دقیقه تا 10
نسبتبهنصفالنهارگرینویچقراردارد.محدودة موردمطالعهشاملمحدودة خدماتیشهریزد

درجه و  91دقیقة شرقی 
استکهبراساسطرحتفصیلی()1900دارایسهمنطقةشهرداریاست .



ﺷکل.9قلﻤﺮومکﺎنیپژوﻫﺶ(مأخذ:نگﺎرندگﺎن) 



يﺎﻓتهﻫﺎ 

بحث و
بهعللیهمچونعدمبرنامهریزیمناسبوشدتمهاجرتاز

همانطورکهاشارهشد،عدمتوزیعمناسبخدماتشهری،

روستاها،دسترسیبهخدماترادرشهرهایایرانبامشکلمواجهکردهکهشهریزدنیزهمانندبسیاریازشهرهای
برایمعطوفکردن فکرمحققانومسئوالنبهاینمشکل،توزیع

ایرانبااینمعضلروبهروبودهوهست.ازاینرو ،
خدماتوامکاناتشهرییزدبهروشعلمیکاوشوبررسیشد.برایاینمنظوروبراینیلبههدفاصلیپژوهش،
گرفتهدرروشکاریافتههاتحلیلوبررسی میشود.مرحلة نخستمربوطبهشناسایی خدمات

براساسمراحل 
انجام
عمومیشهریزداست.اینشناساییازطریقبررسینقشههایطرحتفصیلیشهریزدوهمچنینمطالعاتمیدانیو

هایکالبدیانجامشدهاست.بررسیهایانجامشدة نُهگروهازخدماتشهریجدول 1برروینقشة شکل1


برداشت
نشاندهندة توزیعنامناسببسیاریازخدماتشهریدرسطحشهراست.بااینحال ،گسترشفیزیکیوبدونبرنامة

شهربهارائة برخیخدماتبامسافتیبسیاردورترازمراکزجمعیتیشهرشدهکهدسترسیرامشکلکردهاست .
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ﺟدول.9خدمﺎتاصلیوﻓﺮعیموردبﺮرسیدرپژوﻫﺶ(مأخذ:نگﺎرندگﺎن) 
خدمﺎتاصلی 

خدمﺎتﻓﺮعی 

بهداشتی-درمانی 

خدماتپزشکی،آزمایشگاهوغیره،مراکزبهداشتی-درمانی،کلینیک،مطبپزشکان،بیمارستان 

آموزشی

شدانشگاهی 
مهدکودک،آمادگیوکودکستان،دبستان،راهنمایی،دبیرستان،پی 

تأسیساتشهری

تأسیساتآب،تأسیساتبرق،تأسیساتگاز،مرکزمخابرات،توالتعمومی،گرمابةعمومی 

تجهیزاتشهری

آتشنشانی،پمپینزین،گورستان،میدانمیوهوترهبار 


فرهنگی

وقرائتخانه 

سینماوتئاتر،فرهنگسراوخانةفرهنگ،کانونهنری،کتابخانه

مذهبی

امامزادهوآرامگاه،حسینیهوتکیه،مسجد 

ورزشی

فضایورزشیروباز،فضایورزشیسرپوشیده 

حملونقل

پارکینگعمومی،پارکینگموقت،پایانةمسافربری 

فضایسبز

-



خدمﺎتعﻤومیﺷهﺮييزد(مأخذ:نگﺎرندگﺎن) 

ﺷکل.5



نتایج وزندهی به خدمات براساس تکنیک دلفی و تعیین نمرة استانداردشدة  هر یک از خدمات اصلی و فرعی
بهترتیبدرجدولهای  1و 9 ارائهشدهاست.برایناساسخدماتبهداشتی - درمانیوآموزشیباالتریننمرهو
خدمات مذهبی و فرهنگی دارای پایینتریننمرهاند  .در زیرگروهخدمات بهداشتی - درمانی ،خدمات بیمارستانی در
رأس اولویت مردم قرار دارند و در خدمات آموزشی دبستان باالترین نمره را دارد .در خدمات مذهبی دسترسی به
مسجد اهمیت بیشتری دارد و در تجهیزات شهری دسترسی به خدمات آتشنشانی  و میدان میوه و تره بار دارای
اهمیـتبیشتریاست .
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ﺟدول.5مجﻤوع،مﯿﺎنگﯿن،ونﻤﺮةاستﺎندارخدمﺎتاصلی(مأخذ:نگﺎرندگﺎن)
خدمﺎتاصلی
بهداشتی-درمانی 
آموزشی
تأسیساتشهری
تجهیزاتشهری
فرهنگی
مذهبی
ورزشی
حملونقل
فضایسبز
جمع 

مجﻤوعنﻤﺮات 
190
196
113
161
161
03
161
111
119
1616

مﯿﺎنگﯿننﻤﺮات 
0
1/01
1
0/10
1/31
1/11
0
0/10
0/01
13/11

نﻤﺮةاستﺎنداردﺷده 
6/191
6/113
6/110
6/161
6/1
6/600
6/161
6/111
6/111
1

ﺟدول.9نﻤﺮةاستﺎندارخدمﺎتﻓﺮعی(مأخذ:نگﺎرندگﺎن) 
خدمﺎتبهداﺷتی-درمﺎنی

نﻤﺮةاستﺎنداردﺷده 

خدمﺎتآموزﺷی

نﻤﺮةاستﺎنداردﺷده 

خدماتپزشکی،آزمایشگاهوغیره

6/160

مهدکودک

6/119

مراکزبهداشتی-درمانی 

6/161

دبستان 

6/111

کلینیک 

6/103

راهنمایی 

6/116

مطبپزشکان 

6/113

دبیرستان 

6/116

بیمارستان 

6/113

پیشدانشگاهی 


6/131

جمع 

1

جمع 

1

تجهیزاتشهری

نمرةاستانداردشده 

خدماتفرهنگی

نمرةاستانداردشده 

آتشنشانی


6/101

سینماوتئاتر

6/119

پمپینزین 

6/110

فرهنگسراوخانةفرهنگ 

6/199

گورستان 

6/113

کانونهنری 

6/110

میدانمیوهوترهبار 

6/119

کتابخانهوقرائتخانه 

6/111

جمع 

1

جمع 

1

خدماتمذهبی

نمرةاستانداردشده 

خدماتحملونقل

نمرةاستانداردشده 

امامزادهوآرامگاه

6/111

پارکینگعمومی

6/919

حسینیهوتکیه 

6/960

پارکینگموقت 

6/916

مسجد 

6/110

پایانةمسافربری 

6/910

جمع 

1

جمع

1

تأسیساتشهری

نمرةاستانداردشده

خدماتورزشی

نمرةاستانداردشده 

تأسیساتآب

6/161

فضایورزشیروباز

6/11

تأسیساتبرق 

6/160

فضایورزشیسرپوشیده 

6/19

تأسیساتگاز 

6/131

جمع 

1

مرکزمخابرات 

6/111



توالتعمومی 

6/110



گرمابةعمومی 

6/603



جمع

1




نشانمیدهدکه 0/1درصدازمساحتشهر

تحلیلپراکنشخدماتبهداشتی -درمانیبراساساطالعاتجدول 1
دارای پراکنش بسیار ضعیف و  11/9درصد از مساحت شهر دارای پراکنش ضعیف است .پراکنش خدمات بهداشتی-
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درمانیبرای 16/9درصدازمساحتشهریزددرسطحمتوسطاستونهایتاًآنکه 10/3درصدازمساحتشهردارای
پراکنشخوبوبسیارخوباست.تحلیلپراکنشخدماتآموزشیحکایتازآنداردکهپراکنشایننوعخدماتدر
حدود91/1درصدازمساحتشهریزددرسطحمتوسطبهپاییناست.همچنین،01/9درصدازمساحتشهریزددارای
هادرارتباطباتأسیساتشهرینشانمیدهدکهپراکنشایننوعخدماتدر


پراکنشخوبوبسیارخوباست.بررسی
سطحیبالغبر11/0درصدازسطحشهریزددرسطحمتوسطاست.همچنین،پراکنشتأسیساتشهریدرمساحتیبالغ
بر11/1درصدازسطحشهریزددرسطحضعیفوبسیارضعیفاست .
نتایجتحلیلپراکنشتجهیزاتشهرینشانمیدهدکهدرحدود 11/1درصدازمساحتشهرموردمطالعهپراکنش

خدماتمذکوردرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.همچنین ، 16/0درصدازسطحشهریزددارایپراکنشمتوسطو
خدماتفرهنگینتایجنشانمیدهدکه

 09/3درصدازمساحتشهردارایپراکنشخوبوبسیارخوباست.درزمینة 
پراکنشایننوعخدماتدرسطحیمعادل 11/0درصدازشهریزددرسطحمتوسطبهپاییناست.تحلیلپراکنش
خدمات مذهبی گویای آن است که  11/1درصد از مساحت شهر یزد دارای پراکنش متوسط است .در زمینة خدمات
ورزشینتایجنشاندادکهپراکنشایننوعخدماتدرمساحتیبالغبر16/1درصدازشهرموردمطالعهدرسطحضعیف
پراکنشخدماتحملونقلنشانمیدهدکهپراکنشایننوعخدماتدر 19/1درصداز

وبسیارضعیفاست.بررسی
مساحتشهریزددرسطحمتوسطودر 19 درصدازمساحتاینشهردرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.سرانجام،
هانشانمیدهدکهدرمساحتیبالغبر 93/1درصدازشهریزدپراکنشایننوعخدمات


پراکنشفضاهایسبزوپارک
درسطحبسیارخوب،91/1درصدازمساحتشهریزددرسطحخوب،10/0درصدازمساحتاینشهردرسطحمتوسط
درصدازمساحتشهریزدپراکنشپارکهادرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.

وهمچنیندرمساحتیمعادل 16/0
طورتفصیلینشانمیدهد. 


نتایجرابه
جدول9
ﺟدول.4تحلﯿلنوعپﺮاکنﺶﻫﺮيکازخدمﺎتاصلیدرﺷهﺮيزد(مأخذ:نگﺎرندگﺎن)
نوعخدمﺎت 

پﺮاکنﺶبسﯿﺎرضعﯿف 

پﺮاکنﺶضعﯿف

پﺮاکنﺶمتوسط

پﺮاکنﺶخوب

پﺮاکنﺶبسﯿﺎرخوب

بهداشتی-درمانی 

0/1

11/9

16/9

10/0

10/1

آموزشی

1/3

16/1

10/1

91/1

91/1

تأسیساتشهری

9/11

0/00

11/0

90/1

10/0

تجهیزاتشهری

9/0

11/3

16/0

91/1

13/1

فرهنگی

1

11/1

11/1

10/1

19/1

مذهبی

1/1

16/1

11/1

91/1

10/9

ورزشی

0/1

19/1

11/1

91/3

96/1

حملونقل

9/90

3/01

19/1

90/1

11/9

فضایسبز 

1/31

0/00

10/0

91/1

93/1


نشانمیدهدخدماتمذهبی

موردمطالعهدرنقشههایشکل9

همچنین،پراکنشفضاییهریکازخدماتنُهگانة
پراکندهشدهاستوهرچهازمرکزدورمیشویمازتمرکزخدمات

درمرکزشهر ،جاییکههستة اولیة شهریزدبوده ،
نظرمیرسد.اگرچهخدماتآموزشینیز

شودکهباتوجهبهویژگیهایمذهبیشهریزدامریطبیعیبه


بیکاستهمی
مذه
تمرکزآندرسایرمحالتشهرنیزمشاهدمیشودواینبرلزومارائة اینخدمات

برمرکزشهریزدمتمرکزاست ،
بهصورت گسترده در سایر نقاط یزد تأکید میکند .تأسیسات شهری در حاشیة مرکز اصلی شهر یزد منطبق است و
بخشسنتیایجادشدهاندوبهفراخورتوسعةشهر

مشخصاستاینتأسیساتبعدازدورانمدرنشدنشهرهادرحاشیة
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صورتنقطهایبودهوبهفراخورزمینمناسببرای

درسایرمحالتشهرنیزگسترشیافتهاند.توزیعخدماتورزشیبه

اند.مراکزبهداشتی-درمانیبستهبهنیازمراکزجمعینی


اصلیشهرقراریافته
ایجاداینمراکزدربیشترنقاطحاشیةهستة
صورتخطوطهمقداردرحاشیهبهحداقلرسیدهاند.تجهیزاتشهری ،برخالف

ازهستة شهرشروعبهتوسعهکردهوبه
مراکزبهداشتی -درمانی،بستهبهضرورت ،دربیشترنقاطشهروبهفراخورزمیندراختیار ،دربیشترنقاطبهغیراز
اند.خدماتحملونقلمانندمراکزبهداشتی-درمانیازنقاطتمرکزجمعیتی


بشرقشهرقراریافته
نواحیجنوبوجنو
شهرپیرویکردهوبهسمتحواشیشهرازمقداروتعدادآنکمشدهاست.خدماتفرهنگینسبتاً گسترشیکنواختی
درسطحشهردارد.لیکن ،فضایسبزبهنسبتفضایزمیندراختیارگسترشوتوسعهداشتهاستوحتیدرحاشیة
شهرنیزگسترشداشتهاست .

ﺷکل.9پﺮاکنﺶﻓضﺎيیﻫﺮيکازخدمﺎتاصلیﺷهﺮيزد(مأخذ:نگﺎرندگﺎن) 



تحلیلفضاییپراکنشهریکازخدماتاصلیبااستفادهازروشهمپوشانیالیههاانجام پذیرفتونقشة نهایی

پراکنش خدمات اصلی در شهر تهیه و تجزیه و تحلیل شد .درواقع ،تحلیل اولیه شامل تهیة نقشة رستری است که
ةبرداریتبدیلشدو
پراکنشرانشانمیدهد(شکل،1سمتراست).پسازتهیة نقشة رستری،ایننقشهبهنقش 

پراکنشبراساسپنجطبقهتحلیلشد(شکل،1سمتچپ).تحلیلکلیمجموعنُهخدماتدرشهریزدبراساسشکل
تهمیشود.

برخطوطهمقدارمتمرکزبرمرکزشهرتأکیدداردوهرچهازمرکزشهردورمیشویمازمقدارخدماتکاس

1
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اینبدانمفهوماستکهگسترشخدماتعمدتاً درمرکزجمعیتیشهریزدقراردارد.براساسنتایجنمودارشکل،1
حدود01درصدخدماتعمومیشهریزددارایپراکنشمتوسط،خوب،وبسیارخوبو01درصدخدماتدارایپراکنش
خوبوبسیارخوباندکهاینباتمرکزخدماتبرتمرکزجمعیتدرمرکزشهریزدانطباقدارد .

انجامشده،پراکنشخدماتاصلیدرمساحتیمعادل 1درصدازکلمساحتشهریزددرسطح
براساسبررسیهای  

بسیارضعیفاست.همچنین،پراکنشخدماتاصلیدر11درصدازمساحتاینشهردرسطحضعیفاست.طبقنمودار
حاصلدرشکل،1پراکنشخدماتدر11درصدازسطحشهریزدمتوسط،در91درصدازمساحتشهردرسطحخوب،
ونهایتاًدرمساحتیمعادل96درصدپراکنشخدماتدرسطحبسیارخوبانجامشدهاست .

ﺷکل.4نقشة نهﺎيیپﺮاکنﺶﻓضﺎيیخدمﺎتعﻤومیدرﺷهﺮيزد(مأخذ:نگﺎرندگﺎن) 

پراکنش بسیار خوب



30%
34%

پراکنش خوب
پراکنش متوسط

21%

پراکنش ضعیف
پراکنش بسیار ضعیف

11%
4%


ﺷکل .2نﻤودارنوعپﺮاکنﺶﻓضﺎيیخدمﺎتعﻤومیدرﺷهﺮيزد(مأخذ:نگﺎرندگﺎن) 

نتﯿجهگﯿﺮي 

هرنوعبرنامهریزیدرتوزیعمناسبخدماتعمومیشهرهاشناسایینقاطقوتوضعفاینتوزیعدراقصینقاط

مقدمة
شهراست.برهمیناساس ،دراینپژوهشپراکنشفضاییخدماتاصلیوفرعیشهریزددر نُه گروهاصلی(خدمات
بهداشتی-درمانی،آموزشی،مذهبی،فرهنگی،فضایسبز،ورزشی،حملونقل،تأسیساتشهری،وتجهیزاتشهری)و
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)وروشهایآماریبررسیوتحلیلشد.

ماتفرعیبااستفادهازقابلیتهایسیستماطالعاتجغرافیایی(GIS

 91خد
سایر محققان نیز (لی و همکاران ، 1613نیز از روش فاصلة اقلیدسی و بوسکوسا و همکاران ، 1611از روش فاصلة
اقلیدسیونقشههایبرداریورستریدرمحیط)Arc_GISبرایبررسیتوزیعفضاییخدماتشهریاستفادهکردند. 

تحلیلفضاییپراکنش خدمات بهداشتی -درمانی نشانداددرحالیکه 10/3درصدازمساحتشهردارای پراکنش
خوبوبسیار خوباست ، 0/1درصد از مساحت شهر دارای پراکنشبسیار ضعیف و 11/9درصدازمساحتشهردارای
یدهدبیشترمردمدسترسیمناسببهخدماتبهداشتی-درمانیدارند.تحلیلتوزیع
پراکنشضعیفاستوایننشانم 
فضایی پراکنشخدماتآموزشی حکایت ازآنداردکهاگرچه پراکنش این نوع خدمات در حدود  91/1درصد از مساحت
شهر یزد در سطح متوسط به پایین است ، 01/9درصد ازمساحت شهر یزد از پراکنش خوب و بسیار خوب برخوردار است
یها در ارتباط با تأسیسات شهری نشان داد که
بازنشاندهندة توزیع نسبتاً مناسب خدمات آموزشی است .بررس 

که 
پراکنشاین نوعخدماتدرسطحی بالغبر 91درصدازسطحشهریزد درسطحمتوسطوضعیفاستودر 09درصد
یدهد کهدرحدود90
مساحتشهرخوبوبسیارخوباست.نتایج تحلیل پراکنشفضایی تجهیزات شهری نشان م 
درصدازمساحتشهرموردمطالعهپراکنشخدماتمذکوردرسطحمتوسط ،ضعیف ،وبسیار ضعیف و 01درصددارای
پراکنشخوبوبسیارخوباست.درزمینة خدماتفرهنگی نتایج نشاندادکهپراکنشاین نوعخدماتدرسطحی
معادل 10درصدازشهریزد درسطحمتوسطبهپایین و 11درصدپراکنشفضایی خوبوبسیارخوبدارند.تحلیل
پراکنشخدماتمذهبی گویای آناستکه 11/1درصد از مساحت شهر یزد دارای پراکنش متوسط است ،لیکنحدود
06درصددارایپراکنشفضایی خوبوبسیارخوباست.درزمینةخدماتورزشینتایجنشاندادکهپراکنشایننوع
خدماتدرمساحتیبالغبر16/1درصدازشهرموردمطالعهدرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.بررسیخدماتحملو
یدهد پراکنش این نوع خدمات در  19/1درصد از مساحت شهر یزد در سطح متوسط و در  19درصد از
نقل نشان م 
مساحتاینشهردرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.درحالیکهفضایسبزدرسطحیمعادل11درصدشهریزداز
پراکنشپارکها

پراکنشفضاییخوبوبسیارخوببرخورداراست،درمساحتیمعادل16/0درصدازمساحتشهریزد،
سبزوضعیفترین

در سطح ضعیف و بسیار ضعیف است.درمجموع ،بهترینپراکنشفضایی مربوطبهخدماتفضای 
داداشپور و

حکمتنیا و همکاران ( ،)1936

مربوط به خدمات فرهنگی است .نتایج بررسی تسو و همکاران ( ،)1661
لزاده و همکاران ( ،)1931کیانی و کاظمی ( ،)1931عدم توزیع خدمات شهری متناسب با
همکاران ( ،)1939اسماعی 
یدهد.
بهترتیبدرشهرهایتایوان،اردکان،همدان،بناب،واصفهاننشانم 
جمعیترا 
بهطورکلی ،نتایجپژوهشحاکیازآناستکهدر 90درصدازمساحتکلشهریزدپراکنشخدماتعمومیدر

سطحمتوسطبهپاییناست.درطرفمقابلدر00/1درصدازمساحتشهریزدپراکنشخدماتعمومیدرسطحخوب
دهدکهپراکنشهایضعیفوبسیارضعیف


هایحاصلازپژوهشنشانمی

وبسیارخوبانجامشدهاست.بررسینقشه
درنواحیتازهتوسعهیافتة شهراتفاقافتادهاست.بهبیاندیگر ،هرچهازنواحیدرونیشهربهسمتنواحیبیرونی

دماتبهسطحضعیفوبسیارضعیفمیلمیکند.درپایانبایداشارهکردکهدرراستای

حرکتمیکنیم،پراکنشخ

یابیانواعخدماتعمومیدرنواحیبیرونیوتازهتوسعهیافتة شهریزدنیاز


دسترسیعمومیبهخدماتشهریبهمکان
داریمتاعدالتفضاییوپراکنشمناسبخدماتعمومیانجامشود .
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منﺎبع 
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برنامهریزیشـهری،دورة
پژوهشهایجغرافیایی 

شهریازمنظرعدالتاجتماعیبااستفادهازروشترکیبی(مطالعةموردی:شهربناب)،
،1ش،1صص.106-111
هایبهداشتی-درمـانی


هایاستاناردبیلدربخششاخص

التفضاییشهرستان
اسماعیلزاده،حسنومعصومی،لیال،،1931تحلیلعد

.9
،فصلنامةمطالعاتمدیریتشهری،س،1ش،19صص .161-39
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 .0توکل 
برنامهریزیشهری،دورة،9ش،9صص.960-101
پژوهشهایجغرافیایی 

فضایی(مطالعةموردی:شهراردبیل)،
یهایخدمات
رحمتاهللومحمدپورجابری،مرتضی،،1901تحلیلنابرابریاجتماعیدربرخورداریازکاربر 

ینژاد،حسین؛فرهودی،
 .1حاتم 
پژوهشهایجغرافیایانسانی،ش،01صص.01-11

شهری؛موردمطالعه:شهراسفراین،
وهچی،سعید؛حیدرینوشهر،نیروحیدرینوشهر،مهری،،1936تحلیلتوزیعفضـاییخـدماتعمـومیشـهریبـا
حکمتنیا،حسن؛گی 

.0

دادهها،تاکسونومیعددیومدلضریبویژگی(مطالعةموردی:شهراردکان)،پـژوهشهـایجغرافیـای
استفادهازروشاستانداردسازی 
انسانی،ش،11صص.113-101
مارستانهادرشـهرتبریـز،نشـریةجغرافیـاو

مکانیابیبی
 .3جمالی،فیروز؛صدرموسوی،میرستارواشلقی،مهدی،،1939ارزیابیالگوهای 
برنامهریزی،س،10ش،11صص.19-19

توسعهیافتگیشهرمشهد،مجلةدانـشوتوسـعه،
یرضا، ،1900بررسیوتحلیلنابرابریدرسطوح 
براتعلیوباوانپوری،عل 
خاکپور، 
 .16
س،10ش،11صص.161-101
آنهـا
داداشپور،هاشم؛رستمی،فرامرز،وعلیزاده،بهرام،،1939بررسیوتحلیلتوزیععادالنةخدماتشهریوالگویپراکنشفضایی 

.11
فصلنامةمطالعاتشهری،ش،11صص.10-1
درشهرهمدان، 
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منطقهای،س،9ش،16صص.11-1
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دسترسیوکاراییدرشهریاسوج،مطالعاتو
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یاکبر،،1931تحلیلافتراقفضاییدر 
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چیدمانفضا،
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