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 چکیده
 باشـد؛  می شهری امکانات و منابع عادالنه تخصیص شهرها در فضایی و اجتماعی عدالت رسالت

 هـای نیاز و باشـند  مواجـه  خـود  حقـوق  به نسبت اعتراض و شکاف حداقل با افراد که ای گونه به

 چهارگانـه  اصـول  از یکـی  عنـوان  بـه  اجتماعی عدالت .گردد برآورده مختلف ابعاد در آن جمعیتی

 و محرومیـت  که را آوری زیان نتایج تواند می و قرارگرفته توافق مورد جهان تمام در پایدار توسعه

 و یبررسـ  تحقیـق  ایـن  هـدف  .ببـرد  بـین  از را آورد می وارد پایدار توسعه و زیست محی  بر فقر

 اصــلی معیارهــای تعیــین تبریــز، شــهر منــاطق در خــدمات توزیــع چگــونگی و نحــوه شــناخت

 جریـان  بـه  بخشـی  تحـرک  های برنامه ارائه و اجتماعی عدالت یافتگی توسعه سطح کننده تعریف

 .باشـد  می تحلیلی – توصیفی تحقیق روش .باشد می پژوهش این مهم اهداف از اجتماعی عدالت

 از اسـتفاده  بـا  تبریـز  شـهری  منـاطق  در اجتماعی عدالت گوناگون ابعاد یشناسای برای همچنین

 جمعیتـی،  مؤلفـه  3 قالب در گوناگون شاخص 86 ،8330 سال به مربوط اطالعات و آمار آخرین

 بـا  آن نتایج و قرارگرفته موردمطالعه منطقه، 80 میان در و درمانی و بهداشتی آموزشی، کالبدی،

 از اسـتفاده  با ابتدا نوشتار این در .است شده ارزیابی (GRA) اکستریخ تحلیل مدل از گیری بهره

 عـدالت  میزان در دخیل عوامل مجموعه استخراج و ها شاخص کاهش به اقدام خاکستری تحلیل

 شهر مناطق استانداردشده، امتیاز بندی رتبه روش از استفاده با آن از پس و شده پرداخته اجتماعی

 شهر مناطق در خدمات و امکانات توزیع دهد می نشان آمده دست به نتایج .اند شده بندی رتبه تبریز

 جمیـع  از برخـورداری  ازلحـاظ  ،6 ،8 ،3 منـاطق  کـه  طوری به .باشد نمی هماهنگ و متوازن تبریز

 .دارند قرار سه تا یک های رتبه در مناطق دیگر به نسبت خدمات و امکانات

 

 .خاکستری تحلیل مدل تبریز، شهری، مناطق یدار،پا توسعه اجتماعی، عدالت :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 اجـزاء  میان تناسب رعایت مفهوم در که برابری و بودن موزن یعنی عدالت معنای به ای دوکلمه اصطالح اجتماعی عدالت

 و نیعی نمود عبارتی به و فردی و انسانی عدل سیاسی و اجتماعی بعد و (386 :8301ماسگریو،) بوده هدف مجموعه یک

 اجتمـاعی،  هـای  کـنش  قالب در را آن مصادیق که است بشر افراد ارادی مناسبات در و جامعه درون در تام عدالت مجسم

 مصـرف،  توزیـع،  خـدمات،  تولیـد،  معـامالت،  مقـررات،  احـزاب،  و ها نظام اداره و ایجاد قوانین، اجرای و تصویب گروهی،

 هـای  نحلـه  در اجتماعی عدلت .یابد می تجلی غیره و تربیت و تعلیم هدایت، نظارت، مردمی، مشارکت ها، نظام مشروعیت

 سیاسـی،  گوناگون ابعاد دارای و تر گسترده مفهومی به اسالمی معنای در ولی شود؛ می حمل توزیعی عدالت صرف به دیگر

 بـاور  ایـن  .شـود  نمـی  خالصـه  ثـروت  یا قدرت توزیع در صرفاً و است قضایی و حقوقی و پرورشی و فرهنگی و اقتصادی

 بایـد  اجتمـاعی  نهادهـای  همچنـین  و جامعـه  مقـررات  و قوانین ها، گروه و افراد مناسبات و رواب  که دارد وجود همگانی

 بـر  یـا  و باشـند  داشـته  انطبـاق  عدالت با یا که برخوردارند، مشروعیت از آنگاه اجتماعی الزامات و مقررات .باشند عادالنه

 جمع مورد در بلکه فردی؛ کنش و فرد مورد در تنها نه عدالت .شوند اجرا نیز آن مبنای بر و باشند آمده وجود به آن اساس

 اسـت  برابـری  عنصر اجتماعی، عدالت مفهوم دهنده تشکیل کلیدی عناصر از یکی .است مالک و معیار نیز جمعی رفتار و

 از مختلفـی  هـای  تعریـف  بـه  تـوانیم  می عناصر دیگر با آن ترکیب نحوه از اما است، ملموسی و درک قابل مفهوم خود که

 (.3 :8330هزارجریبی،) کنیم پیدا دست اجتماعی عدالت مفهوم

 سـطح  کننده تعریف اصلی معیارهای تعیین تبریز، شهر مناطق در خدمات توزیع چگونگی و نحوه شناخت و بررسی 

 پـژوهش  ایـن  مهـم  اهداف از اجتماعی عدالت جریان به بخشی تحرک های برنامه ارائه و اجتماعی، عدالت یافتگی توسعه

 .اسـت  یافتـه  افـزایش  هـا  نابرابری مختلف ابعاد دقیق شناسایی عدم که شود می ناشی اینجا از تحقیق این مسئله .باشد می

 بـرای  نامتناسـب  اجرایـی  هـای  سیاسـت  و هـا  نابرابری مختلف ابعاد شناسایی عدم ها نابرابری این افزایش دلیل ترین مهم

 در اجتمـاعی  - فرهنگی فضاهای و امکانات تمرکز باع  اقتصادی و سیاسی قدرت تمرکز .است مذکور هدافا به رسیدن

 معناست بدان این اند، محروم اجتماعی فضاهای و امکانات از بسیاری، تعداد و است شده شهری مناطق و شهرها از برخی

 تـرین  مهـم  کـه  اسـت  سؤاالت این به پاسخگویی درصدد همقال این .شود نمی استفاده نیز ها آن موجود های پتانسیل از که

 شـهری  منـاطق  در اجتمـاعی  عـدالت  وضعیت هستند؟ موارد کدام شهری ریزی برنامه منظر از اجتماعی عدالت معیارهای

 است؟ چگونه تبریز

 دسـتیابی  ایبـر  را کـاربری  سـرانه  مفهوم بیشتر گرفته، صورت فضایی - اجتماعی عدالت زمینه در که تحقیقاتی تاکنون

 و خـدمات  از برخـوردار  غیـر  و برخـوردار  جمعیت بررسی افراد، دسترسی و اند، داده قرار مالک شهری خدمات به ساکنین

 تجربی مطالعات برخی وجود، بااین .است شده واقع غفلت مورد شهری، مناطق و محالت سطح در خدمات یابی مکان نحوه

 محـور  دسترسی یکپارچه شاخص سنجش در (1008) همکاران و تس .شود یم مرور است، گرفته صورت زمینه این در که

 عدالت از یکپارچه شاخصی ارائه در سعی تایوان، شهرهای از دریکی شهری عمومی خدمات در فضایی عدالت با ارتباط در

 متفـاوت  ریتأثیرگـذا  تسـهیالت،  منفـی  تأثیرگـذاری  شـعاع  و رسانی خدمات شعاع :مشخصه سهم ها آن .اند داشته فضایی

 سه این ترکیب با و گرفته نظر در خدمات توزیع برای را نوع، هم تسهیالت متفاوت کیفیت و ساکنین بر گوناگون خدمات

 از فضایی عدالت شاخص فضایی الگوی نمایش برای و اند کرده مطرح فضایی عدالت سنجش یکپارچه شاخص مشخصه،

  .اند کرده استفاده محلی فضایی خودهمبستگی روش

 (1003) کوهسـاری  و لطفـی  .است بوده شهر این در شهری عمومی خدمات ناعادالنه توزیع بیانگر ها، آن های یافته نتایج

 و هـا  فرصـت  برابـری  رویکـرد  دو گـرفتن  نظر در با تهران شهر در محلی خدمات به دسترسی قابلیت سنجش تحقیق در

 دسـتیابی  میـزان  ابتـدا  .انـد  پرداختـه  محلـه  مقیـاس  در سبز فضای و تجاری آموزشی، خدمات بررسی به مبنا نیاز عدالت
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 شـاخص  بـا  را سـاکنین  دسـتیابی  میـزان  سپس و کرده ارزیابی فازی روش و فاصله مینیمم روش با را شهری های بلوک

 رینـابراب  از نشـان  دو، این های یافته نتایج .اند کرده مقایسه شهری های بلوک در ساکنین اقتصادی - اجتماعی محرومیت

 بـه  مناسـبی  دسـتیابی  سـطح  هم باال محرومیت با افراد همچنین .است بوده خدمات به دستیابی در شهر های محله اندک

 و محلـی  عـدالت  ریـزی  برنامه برای تاپسیس معیاری چند گیری تصمیم تکنیک از 1080 سال در ،8سان .اند داشته خدمات

 کـه  خـدمات  توزیـع  مراکـز  ایجـاد  بـرای  نقـاط  بهتـرین  مقالـه  ایـن  در انـد،  کـرده  اسـتفاده  شهری خدمات توزیع مراکز

  .است پیشنهادشده است نقل حمل های سیستم با هماهنگ و زیست سازگاربامحی 

 و بررسـی  بـه  شـهرداری،  توسـ   شـده  ارائـه  خـدمات  از شـهروندان  رضـایت  گیـری  اندازه مقاله در ،1081 ،1آکگول دنیز

 نشـان  تحقیـق  نتـایج  .اسـت  پرداخته شهر قیر شهرداری توس  شده ارائه ماتخد از شهروندان رضایت میزان گیری اندازه

 مختلـف  متغیرهای به توجه با رضایتمندی میزان و است نکرده برآورده را شهروندان انتظارات شهر قیر شهرداری دهد می

 رابطـه  دهشـ  ارائـه  خـدمات  و سـن  میـان  و اسـت  متفـاوت  تحصیالت سطح و جنس تأهل، وضعیت درآمد، سطح :ازجمله

 از استفاده با کرمانشاه، شهر شهری خدمات فضایی توزیع تحلیل مقاله در (8311) شاعلی و رستمی .ندارد وجود معناداری

 تـرین  یافته توسعه مرکزی بخش دهد می نشان تحقیق نتایج .اند پرداخته شهر سطح در شهری خدمات بررسی به مؤلف 18

  .باشد می کرمانشاه سطح در شهری بخش

 عـدالت  پایـه  بـر  شـهری  خـدمات  توزیـع  نحـوه  به جمعیت فضایی تعادل عنوان با ای مقاله در ،8310 همکاران، و ارثیو

 شـهری  درون هـای  جابجـایی  و هـا  مهاجرت بر تأثیرگذار عوامل از یکی که اند یافته دست نتیجه این به و پرداخته اجتماعی

 انجـام  مطالعـاتی  تهران شهر در اجتماعی عدالت فضایی لیلتح به زمینه همین در مرصوصی .است شهری خدمات توزیع

 منـاطق  بـین  اجتمـاعی  – فضایی ناهمگنی روشنی به توسعه و فقر های شاخص جغرافیایی توزیع بررسی با وی .است داده

 رآشـکا  خـوبی  به تهران مناطق بین اجتماعی – فضایی ناهمگنی و فقر توسعه افزایش روند همچنین .شود می ثابت تهران

  .است

 فضایی توزیع مشهد شهر یافتگی توسعه سطوح در نابرابری تحلیل و بررسی پیرامون تحقیقی در (8311) خاکپور همچنین،

 مقایسـه  بـاهم  ،Arc GIS افزار نرم و موریس مدل از استفاده با مشهد شهر مناطق برخورداری سطح با را شهری خدمات

 .اسـت  شـهری  خـدمات  از منـاطق  برخـورداری  سطح و مناطق جمعیت تعداد بین منفی رابطه دهنده نشان نتایج که کرده

 مـوران  ضـریب  و جینی ضریب از استفاده با یاسوج، شهر در فضایی عدالت سنجش مقاله در ،8330 رستمی، و پور داداش

 قابلیـت  اسـاس  بـر  شـهری  عمومی خدمات توزیع که اند یافته دست نتایج این به شهر سطح در توزیع الگوی تحلیل برای

 شـهر  از تـوجهی  قابـل  بخش در خدمات از برخورداری نسبت و نگرفته صورت عادالنه جمعیت، توزیع و کارایی دسترسی،

  .است آن جمعیتی نسبت از کمتر

 افـراد  دستیابی ازنظر آباده شهر محالت سنجش منظور به شهری محالت بندی سطح مقاله در (8330) کیومرثی و تقوایی

 تیربند .اند پرداخته خدمات بندی رتبه به تاپسیس مدل از استفاده با موردنیاز خدمات و امکانات به ریشه محالت در ساکن

 هـای  مدل آماری های داده از استفاده با اجتماعی، عدالت اساس بر شهری خدمت و امکانات توزیع مقاله در ،8338 اذانی و

 نشـان  تحقیـق  نتـایج  .انـد  پرداختـه  یاسـوج  شهر در خدمات یاجتماع عدالت ارزیابی به موریس تاکسونومی، اسکالوگرام،

 خـدمات  و نداشـته  بـاهم  زیادی تفاوت شهری خدمات و امکانات به دسترسی میزان ازنظر یاسوج شهر نواحی که دهد می

ـ  در (8333) خلیجـی  و پوراحمـد  .است شده تقسیم عادالنه شکل به شهر دسترسی نحوه و موقعیت به نا به شده ارائه  همقال

 و تأسیسات آموزشی، های کاربری) های شاخص اتخاذ با ویکور، تکنیک از استفاده با شهری خدمات تحلیل سنجی قابلیت

 بنـاب  شـهر  محـالت  در شـهری  خـدمات  بنـدی  رتبـه  بـه  (سـبز  فضای و ورزشی تجاری، مذهبی، و فرهنگی تجهیزات،
                                                           
1. Sun 

2. Deniz Akgul 
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 .اند پرداخته

 

 نظری مبانی

 طـور  بـه  هدف های گروه و عام طور به اجتماعی، مختلف های گروه منافع نگهداری در شهر، در "اجتماعی عدالت" مفهوم

 دهـه  از اجتمـاعی  عـدالت  مفهوم (.1001 ، گری) است ها هزینه و درآمدها شهری، منابع بهینه گسترش طریق از خاص،

 بـه  کنـد،  مـی  تـالش  اعیاجتم عدالت به دررسیدن که مردمی جغرافیای نوع ریشه اما شده، جغرافیایی ادبیات وارد 8360

 عـدالت  موضوع شد آغاز پیش قرن یک از نژادپرستی و اروپایی ناسیونالیسم فقر، با پیکار زمینه در کروپتکین پیشنهادهای

 و ریـزی  برنامـه  اصـلی  هـدف  بنـابراین  اسـت؛  برخوردار جامعه یک افراد آحاد بین در واالیی جایگاه و اهمیت از اجتماعی

 قـرار  موردتوجـه  دلیـل  این به مهم این و باشد می عمومی منابع عادالنه توزیع به دستیابی شهری ریزان برنامه خصوص به

 هـدف  اجتماعی های گروه بلکه همه فق  نه امکان حد تا و کند طی را درست و عادالنه مسیرهای منابع توزیع تا گیرد می

 افـق  در اسـالمی  جمهوری انداز چشم طبق .باشند موردتوجه بیشتر شهری تعادل و توازن برقراری و تبعی، رفع منظور به

 وارثـی ) است شده تأکید انسانی حقوق و کرامت حفظ اجتماعی، عدالت بر مبتنی یافته توسعه شهری جامعه ایجاد به 8303

  (.830 :8310 همکاران، و

 :مانند زندگی مهم هایمعیار از پایداری این و است پایداری های جنبه ترین مهم از زندگی برابری و اجتماعی عدالت

 پیشـرفت  بـرای  هـایی  فرصـت  بخـش،  رضـایت  شغل بهداشتی، مراقبت آموزش، به دسترسی سالمت، و عمومی بهداشت

 شـود  مـی  تشـکیل  زیباشـناختی  های برابری و محیطی تسهیالت تفریح، و اجتماعی زندگی فرهنگ، اجتماعی، و شخصی

 منـاطق  بـین  منابع و امکانات عادالنه فضایی توزیع با مترادف شهر یاجتماع عدالت (.38 :8338 همکاران، و نژاد حاتمی)

 مشکالت و اجتماعی های بحران به ها آن عادالنه توزیع عدم زیرا است ها آن به شهروندان برابر دستیابی و شهری مختلف

  .(Bolay et al, 2005) انجامید خواهد فضا پیچیده

 امکانـات  و خدمات در ها حداقل عایتر شهری، امکانات یکسان توزیع مورد سه بر بیشتر شهر و اجتماعی عدالت در

 بـا  همـراه  و اجتماعی عدالت اجرای جهت در باید که عواملی ازجمله .گردد می تأکید شهر در زمین افزوده ارزش و شهری

 ایـن  در .اسـت  فضاها از صحیح استفاده و شهری خدمات مناسب توزیع کرد رعایت شهری ریزی برنامه در فضایی عدالت

 توجـه  و عمومی منافع افزایش جمعیتی، نیازهای ارضای با که هستند مؤثری عوامل شهری خدمات و ها کاربری خصوص

 برقـرار  شـهر  نواحی در را فضایی و اقتصادی و اجتماعی عدالت تر، عادالنه برقراری با توانند می افراد لیاقت و استحقاق به

  (.8 :1001 ، الرجر و برونکر) کنند

 بالفعل و بالقوه های توان از استفاده خدمات و امکانات متناسب و مناسب تخصیص دنبال به شهر در عدالت بنابراین

 عوامـل  ترین مهم از .باشد فقر های زاغه آمدن وجود به از جلوگیری و شهر در غنی و فقر بین شکاف بردن بین از شهر در

 خـدمات  راسـتا  ایـن  در .است فضایی عدالت رت کامل عبارتی به و مناسب توزیع و فضاها از استفاده شهری ریزی برنامه در

 و اسـتحقاق  بـه  توجـه  و عمـومی  منفعت افزایش جمعیتی نیاز به و پاسخگویی با که مفیدند و مؤثر عوامل ازجمله شهری

 رفـع  .نمایند برقرار را اقتصادی عدالت و اجتماعی عدالت فضایی عدالت ابعاد تر عادالنه برقراری با تواند می افراد شایستگی

 اساسـی  نیازهـای  بـه  توجه و امکانات و خدمات بهینه توزیع درآمد، کم اقشار پذیر آسیب اقتصادی، اجتماعی، های نابرابری

 (.66 :8318 بوچانی،) افزاید می پایدار توسعه به نگرش اهمیت به بیشتر چه هر شهروندان
 

                                                           
1. Gary 

2. Brueckner & Largeg 
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 پژوهش روش

 تـرین  مهـم  از .اسـت  شـده  آوری جمـع  آمـار،  مرکـز  از موردنیاز اطالعات از بخشی است، تحلیلی –توصیفی تحقیق روش

 از استفاده با تحقیق این در .کرد اشاره ... و آموزشی درمانی، خدمات سواد، میزان به توان می شده استفاده که هایی شاخص

 تبریـز  شـهر  گانـه  80 منـاطق  در اجتمـاعی  عـدالت  ارزیـابی  بـه  خاکسـتری  تحلیل مدل و اجتماعی عدالت های شاخص

 نـام  بـه  متغیرهایی صورت به که گیرد می صورت ابزاری طریق از اجتماعی کیفی و کمی مسائل تحلیل .است شده اختهپرد

 ریزی برنامه و استان وضعیت آیند انداز چشم ترسیم برای کلیدی ابزار اجتماعی های شاخص .هستند اجتماعی های شاخص

 .است شده استفاده شاخص 86 از پژوهش این در .هستند
 

  تبریز شهر مناطق در اجتماعی عدالت های شاخص .1 شماره دولج

 (1981 همکاران، و وارثی ؛1981 همکاران، و نژاد حاتمی :منبع)

 شاخص و معیار مؤلفه اصول کد

X1 

 جمعیتی و اجتماعی اجتماعی رویکرد

 شهری کل به نسبت جمعیت درصد

X2 مردان جمعیت درصد 

X3 زنان جمعیت درصد 

X4 جمعیت کل به دانشجو تعداد سبتن 

X5 جنسی نسبت 

X6 

 جامع رویکرد

 درمانی بهداشتی

 نفر 800000 هر ازای به بیمارستان تعداد

X7 نفر 80000 هر ازای به بیمارستانی تخت تعداد 

X8 نفر 80000 هر ازای به متخصص پزشک تعداد 

X9 نفر 80000 هر ازای به روزی شبانه های درمانگاه تعداد 

X10 

 آموزشی

 نفر 80000 هر ازای به ابتدایی مدرسه تعداد

X11 نفر 80000 هر ازای به راهنمایی مدرسه تعداد 

X12 نفر 80000 هر ازای به دبیرستان تعداد 

X13 باسوادی درصد 

X14 

 کالبدی

 شهری نقاط در بادوام مساکن درصد

X15 سبز فضای سرانه 

X16 معابر شبکه سرانه 
 

 خاکستری روش

 در ای گسـترده  کـاربرد  کـه  اسـت  ریاضی مفاهیم از یکی گردید، مطرح  دنگ توس  8311 سال به که خاکستری تئوری

 بـا  همراه اطمینان عدم مشکالت با مواجهه در مؤثر بسیار چندمعیاره گیری تصمیم .است پیداکرده چندمعیاره گیری تصمیم

 گیرندگان تصمیم ترجیحات به مربوط اطالعات عموماً، (.336 :8333 خلیجی، و بمانیان) است ناکامل و ناشناخته اطالعات

 . (800 :8333 زرآبادی، و خلیجی) شود می بیان ها، آن کیفی قضاوت اساس بر مختلف دالیل به و معیارها مورد در

 نیستند بیان قابل دقیق عددی مقادیر وسیله به و بوده نامطمئن اغلب گیرندگان تصمیم قضاوت نیز عمل در همچنین

 کـار  بـه  اطالعـات  بودن ناکامل و اطمینان عدم مطالعه برای که است هایی روش از یکی خاکستری تئوری (.1001 ، لو)

  (.831 ،1088 ، هاسلر) دارد را رشدی به رو روند ناقص، اطالعات با های سیستم ریاضی تحلیل در آن از استفاده و رود می

 تصـمیم  ،(GRA) خاکسـتری  رابطـه  تحلیـل  خاکسـتری،  بینـی  پـیش  از انـد  عبـارت  خاکسـتری  تحلیل اصلی اجزا

 تکنیـک  یـک  نیـز  GRA یـا  خاکسـتری  رابطـه  تحلیـل  تکنیـک  .خاکستری کنترل و خاکستری ریزی برنامه خاکستری،

                                                           
1. Deng 
2. Lu 
3. Haslauer 
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 ایـن  در .گیـرد  مـی  قـرار  مورداستفاده معیار تعدادی اساس بر گزینه تعدادی ارزیابی برای که است چندمعیاره گیری تصمیم

 رابطـه  تحلیل الگوریتم از استفاده با ماتریس این تشکیل از پس .باشد می 8تصمیم ماتریس تشکیل کار اساس نیز تکنیک

 بـا  هـم  توانـد  مـی  که است صورتی به تکنیک این الگوریتم دید خواهیم .شود می اقدام بهینه گزینه انتخاب به خاکستری

  (.833 ،1088 ،1آگوالر) قطعی اعداد با هم و خاکستری اعداد

 را سیسـتم  توسـعه  و رشـد  روند و وضعیت ها آن متقابل تأثیر که هستند مؤثر متعددی عوامل عمومی سیستم هر در

 امـا  شوند شناسایی بیشتر بااهمیت عوامل شود، می تالش ها سیستم وتحلیل تجزیه در اغلب (.1001 ، کوا) کنند می تعیین

 بـرای  کـه  هـایی  روش از یکـی  .دارند وجود نیز ای شده شناخته کمتر یا و ناشناخته عوامل تم،سیس هر در همیشه عمل در

 بـه  خاکستری سیستم نظریه مهم اجزاء از که است خاکستری رابطه تحلیل شود می استفاده ها سیستم گونه این با مواجهه

 مقـدار  کـه  اسـت  بناشـده  نکتـه  ایـن  بر می،ک آنالیز روش یک عنوان به خاکستری رابطه تحلیل اصلی ایده .رود می شمار

 شـباهت  میـزان  اسـاس  بر باید است، رشد حال در پویای فرآیند یک در مختلف عامل دو بین رابطه همبستگی و نزدیکی

 وجـود  هـا  سـری  بین رابطه از باالتری درجه یعنی باشد؛ بیشتر شباهت این میزان هرچقدر .شود سنجیده آنان های منحنی

  (.1001 ، کویی) شود می استفاده خاکستری رابطه درجه از شباهت این میزان سنجش برای .برعکس و دارد

(GRA) قابلیـت  و نمـود  تحلیـل  مرجـع  عضـو  یک با را سیستم یک اعضای غیرقطعی رواب  که است الگوریتمی 

 میـان  ارتباطـات  همحاسـب  منظـور  بـه  را زیـر  گام پنج (GRA) .داراست را معیار چند گیری تصمیم مسائل حل در استفاده

 (:8333 ، چن و وو) گردد می محاسبه ذیل مراحل در خاکستری ای رابطه رتبه .دارد برمی مرجع آلترناتیو با آلترناتیوها

 .گـردد  مـی  مشـخص  معیـار  هـر  خصـوص  در آلترنیـاتیو  آن در که گردد می تهیه ماتریسی مرحله این در ،8 مرحله

 یـک  مرحله این در .است موردبررسی آلترناتیوهای بیانگر آن سطرهای و رزیابیا معیارهای بیانگر ماتریس این های ستون

 مرجع آلترناتیو .شد خواهد استفاده آن از آلترناتیوها مقایسه جهت مبنایی عنوان به که شود می گرفته نظر در مرجع آلترناتیو

 .دهد می ارائه را موجود مقدار بهترین معیار هر خصوص در که آل ایده است آلترناتیوی

 انجـام  است معیار آن ماهیت از متأثر که خاصی رواب  به توجه با دادها سازی نرمال عملیات مرحله این در 1 مرحله

 ماهیت به توجه با و موردنظر معیار بررسی از پس .شوند می گرفته نظر در یک و صفر بین ای محدود در یا داده و پذیرفته

 :گردد رحمط است ممکن زیر حالت سه از یکی آن

 ها داده کردن نرمال برای زیر رابطه از صورت این در که یابد می افزایش معیار آن مقدار افزایش با معیار مطلوبیت -

 :شود می استفاده

 

 هـا  داده کـردن  نرمـال  برای زیر رابطه از صورت این در که یابد می کاهش معیار آن مقدار افزایش با معیار مطلوبیت

 .شود می استفاده

 

 

                                                           
1. Decision matrix 
2. Aguilar 

3. Kuo 
4. Kuei 
5. Wu & Chen 
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 دادهـا  کـردن  نرمـال  بـرای  زیـر  رابطـه  از صورت این در که است شده تعیین پیش از مقداری دارای مطلوب حالت

 .شود می استفاده
 

 

 

 .باشد می j معیار برای شد گرفته نظر در فرض پیش مقدار xob(j) رابطه این در که

 آلترنـاتیو  هـر  بـرای  کـه  معیـار،  هـر  شد نرمال رمقادی 3 رابطه به توجه با آلترناتیو هر برای مرحله این در ،3 مرحله

 عنـوان  بـه  حاصـله  مطلـق  قـدر  و گردیـد  کسـر  مرجـع  درآلترنـاتیو  معیار آن با متناظر شده نرمال مقدار از گردید محاسبه

 .گردند می ارائه جدیدی ماتریس های درایه
 

 

 

 خصـوص  در تفاضـل  ایـن  که هرچقدر باشد می دارا را آل ایده آلترناتیو یک شرای  مرجع، آلترناتیو که آن به توجه با

 .است تر نزدیک آل اید حالت به و بود برخوردار باالتری مطلوبیت از باشد، کمتر آلترناتیو یک

 ای رابطـه  ضـریب  عنـوان  تحـت  ضرایبی ،i آلترناتیو (J) فاکتور برای ذیل رواب  به توجه با مرحله این در ،3 مرحله

 .باشند می مرجع آلترناتیو از متناظر معیار با ها آن ارتباط میزان گربیان که شود می محاسبه خاکستری
 

 

 

 

 

ζ است یک و صفر بین عددی که شود می نامیده 8تشخیص فاکتور نیز. 

 الگـوریتم  از حاصـل  نتایج با معیارها خصوص در .آید می دست به وزنی ضرایب که است جایی مرحله این ،8 مرحله

 .دهد می دست به معیارها، جمع به توجه با را آلترنیاتیو هر نهایی وزن پایان در و گردیده ادغام قبل مرحله در

 همان که .شود گرفته بکار آلترناتیوها بندی اولویت مبنای عنوان به تواند می گیرد، می حاصل روش بدین که مقادیری

 .باشد می (GRA) خاکستری ای رابطه رتبه

 

 

 

 معیـار  هـر  ارزش کـه  ایـن  بـه  توجه با .باشد می j سهم خصوص در i معیار نیوز ضریب بیان Wi(j) فوق رابطه در

  Wi(j)= W(j):داریم ترتیب بدین و کرد نظر صرف i اندیس از لذا ندارد بستگی ارزیابی مورد آلترناتیو به و بود ثابت عموماً

 (.61 :8338 خلیجی، و سرور) ؛(818 ،1088 ، فندرفارت) باشد می AHP از حاصل وزنی ضرایب همان W(j) که

                                                           
1. Distinguish factor 
2. Van der Vaart 
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 مطالعه مورد محدوده

 .اسـت  شـده  واقـع  ایـران  غرب شمال در است شرقی آذربایجان استان مرکز کیلومترمربع 838 حدود وسعتی با تبریز شهر

 بـین  مـرز ) جلفـا  مرزی شهر شرقی جنوب کیلومتری 880 و تهران غرب شمال کیلومتری 683 در نسبی موقعیت ازلحاظ

 غـرب  از و مراغه به جنوب از آباد، بستان به شرق از و هریس اهر، به شمال از که قرارگرفته (ارمنستان و آذربایجان ایران،

 سـال  88 در توسعه احتمال میزان گذشته سال 88 در توسعه میزان به توجه با .شود می محدود ارومیه دریاچه و شبستر به

 منطقـه  شـهر  ترین بزرگ شهر این .شد گرفته نظر مترمربعکیلو 366 حدود در وسعتی موردنظر محدوده و بینی پیش آینده

 بـر  .شـود  می شناخته منطقه این نظامی و فرهنگی صنعتی، سیاسی، بازرگانی، ارتباطی، اداری، قطب و کشور غرب شمال

 نفـر  8333331 بـر  بـالغ  جمعیتـی  با تبریز شهر گرفته، صورت 8330 سال در که ایران آمار مرکز سرشماری آخرین اساس

 دادن جـای  دلیل به شهر این .گردد می محسوب اصفهان و مشهد تهران، شهرهای از پس ایران پرجمعیت شهر هارمینچ

 آلـوده  شهر دومین آن، در ساز قطعه شرکت 600 از بیش وجود نیز و خود در صنعتی بزرگ و مادر های کارخانه از بسیاری

 .ودر می شمار به تهران از پس کشور صنعتی شهر دومین نیز و
 

 تبریز عمومی اطالعات .0 شماره جدول

بخش تعداد شهر تعداد  دهستان تعداد  (کیلومترمربع) مساحت   
رشد نرخ جمعیت  

 18-30  8318 8330 

1 3 6 838 8803381 8333331 03/8-  

 (32-1985 مسکن و نفوس عمومی سرشماری :مأخذ) 

 

 تبریز شهر مناطق موقعیت .0 شماره شکل
 

     ها یافته و بحث

 تصمیم ماتریس سازی مقیاس بی

 نادیده ها شاخص از برخی تأثیر است ممکن هستند، متفاوت مختلف، های شاخص عملکرد گیری اندازه واحدهای که زمانی
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 روی اتفاقی چنین است ممکن برخوردارند، ای گسترده دامنه از عملکرد های شاخص برخی که زمانی همچنین .شود گرفته

 بنـابراین،  .آید می وجود به ها تحلیل در نادرست نتایج باشند، داشته تفاوت ها شاخص این جهت یا هدف گرا همچنین .دهد

 نظـر  بـه  ضـروری  کـردن،  نرمـالیزه  مشابه فرایندی در ای مقایسه یکسری به گزینه هر عملکردی های ارزش کلیه تبدیل

 تحلیـل  بـرای  زیـر  معـادالت  از شـده  محاسـبه  هـای  نوز و معیارها اساس بر ها بانک نهائی اولویت تعیین جهت .رسد می

 .است شده استفاده خاکستری

 

 محاسبه روش

 .است یک عدد مطلوب ارزش بنابراین .است بهتر باشد تر نزدیک 8 به هرچه شاخص نسبت مثال برای
 

 ها شاخص خاکستری رابطه ضریب محاسبه .0 شماره جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 مناطق

 18/0 61/0 33/0 33/0 38/0 38/0 30/0 01/0 06/0 60/0 33/0 13/0 38/0 13/0 03/0 36/0 یک

 33/0 11/0 36/0 30/0 33/0 13/0 36/0 16/0 08/0 18/0 01/0 01/8 03/0 33/0 01/0 30/0 دو

 01/0 61/0 30/0 31/0 00/8 01/8 10/0 00/8 33/0 68/0 11/0 38/0 13/0 08/0 11/0 38/0 سه

 18/0 86/0 33/0 33/0 00/8 30/0 10/0 00/0 38/0 88/0 13/0 11/0 30/0 13/0 33/0 38/0 چهار

 18/0 63/0 31/0 33/0 00/8 10/0 10/0 83/8 38/0 61/0 38/0 33/0 33/0 18/0 00/8 36/0 پنج

 33/0 03/8 31/0 33/0 33/0 31/0 83/0 60/0 81/8 03/8 38/0 36/0 08/8 33/0 81/0 33/0 شش

 08/8 31/0 38/0 36/0 33/0 38/0 31/0 81/0 03/0 38/0 18/0 38/0 36/0 08/8 63/0 38/0 هفت

 31/0 81/0 00/8 00/8 33/0 60/0 03/0 31/0 83/0 88/0 00/8 00/8 31/0 31/0 81/0 00/8 هشت

 16/0 81/0 03/8 03/8 33/0 11/0 08/8 63/0 83/0 80/0 16/0 38/0 01/8 16/0 18/0 36/0 نه

 18/0 30/0 33/0 00/8 00/8 61/0 10/0 03/8 31/0 38/0 11/0 30/0 33/0 10/0 11/0 38/0 ده

 
 مسکن های شاخص بر خاکستری رابطه ضریب تأثیر .9 شماره جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 مناطق

 88/0 31/0 08/0 08/0 08/0 03/0 03/0 11/0 13/0 33/0 06/0 88/0 08/0 86/0 10/0 03/0 یک

 00/0 81/0 03/0 03/0 08/0 86/0 03/0 83/0 33/0 83/0 11/0 01/0 18/0 00/0 11/0 80/0 دو

 11/0 31/0 03/0 01/0 00/0 01/0 10/0 00/0 66/0 33/0 81/0 08/0 88/0 13/0 81/0 08/0 سه

 08/0 33/0 08/0 08/0 00/0 80/0 83/0 30/0 88/0 38/0 88/0 81/0 80/0 06/0 06/0 08/0 چهار

 83/0 30/0 01/0 08/0 00/0 10/0 83/0 83/0 88/0 31/0 03/0 00/0 08/0 83/0 00/0 03/0 پنج

 06/0 03/0 01/0 08/0 08/0 01/0 38/0 30/0 81/0 03/0 03/0 03/0 08/0 06/0 31/0 00/0 شش

 08/0 01/0 08/0 03/0 08/0 03/0 01/0 31/0 30/0 03/0 83/0 08/0 03/0 08/0 36/0 08/0 هفت

 01/0 31/0 00/0 00/0 08/0 33/0 18/0 81/0 83/0 33/0 00/0 00/0 01/0 01/0 31/0 00/0 هشت

 83/0 31/0 03/0 03/0 08/0 81/0 08/0 36/0 18/0 33/0 83/0 08/0 01/0 83/0 88/0 03/0 نه

 83/0 83/0 08/0 00/0 00/0 31/0 10/0 03/0 61/0 88/0 81/0 03/0 86/0 10/0 81/0 08/0 ده

Δmin 00/0 00/0 08/0 01/0 01/0 00/0 03/0 83/0 83/0 08/0 01/0 00/0 03/0 03/0 00/8 00/8 

Δmax 80/0 31/0 06/0 86/0 81/0 11/0 88/0 33/0 81/0 38/0 33/0 08/0 03/0 08/0 00/8 00/8 

rΔmax 03/0 83/0 30/0 13/0 00/0 81/0 11/0 33/0 18/0 86/0 83/0 01/0 01/0 01/0 30/0 30/0 

Δmin+rΔmax 03/0 83/0 13/0 18/0 06/0 88/0 83/0 10/0 00/0 86/0 88/0 01/0 01/0 08/0 61/0 18/0 
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 خاکستری رابطه رتبه .4 شماره جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 مناطق

 88/0 31/0 01/0 08/0 08/0 88/0 38/0 88/0 01/0 88/0 80/0 00/0 03/0 83/0 06/0 01/0 یک

 00/0 81/0 08/0 00/0 03/0 80/0 18/0 10/0 03/0 01/8 08/0 03/0 03/0 18/0 00/0 03/0 دو

 11/0 31/0 08/0 00/0 80/0 83/0 01/0 31/3 08/0 88/0 80/0 06/0 03/0 01/0 81/0 06/0 سه

 08/0 33/0 01/0 08/0 86/0 83/0 88/0 33/0 08/0 03/0 80/0 06/0 03/0 03/0 18/0 08/0 چهار

 83/0 30/0 08/0 08/0 08/8 88/0 88/0 63/0 08/0 88/0 81/0 06/0 08/0 88/0 18/33 01/0 پنج

 06/0 -03/0 01/0 08/0 80/0 88/0 08/0 33/0 08/0 03/0 81/0 00/0 08/0 13/0 03/0 03/0 شش

 -08/0 01/0 08/0 00/0 03/0 80/0 86/0 86/0 03/0 81/0 06/0 03/0 03/0 38/8 08/0 06/0 هفت

 01/0 31/0 01/0 08/0 03/0 10/0 01/0 18/0 03/0 01/0 33/0 01/0 03/0 13/0 03/0 01/0 هشت

 83/0 31/0 03/0 01/0 03/0 33/0 10/0 88/0 03/0 03/0 01/0 03/0 03/0 83/0 80/0 00/0 نه

 83/0 83/0 01/0 08/0 03/16 81/0 01/0 33/0 08/0 00/0 80/0 06/0 03/0 88/0 03/0 08/0 ده

 
 بندی رتبه نتایج خالصه .5 شماره جدول

 رتبه کل جمع X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 مناطق

 0 61/8 08/0 08/0 88/0 08/0 08/0 81/0 88/0 03/0 01/0 08/0 80/0 08/0 88/0 83/0 06/0 01/0 یک

 6 0/8 08/0 03/0 08/0 01/0 11/0 03/0 01/0 08/0 08/0 03/0 80/0 03/0 01/0 88/0 03/0 08/0 دو

 8 10/3 06/0 03/0 63/0 03/0 30/0 83/0 01/0 68/0 08/0 03/0 8/0 03/0 00/0 01/0 81/0 06/0 سه

 3 31/8 00/0 03/0 83/0 86/0 88/0 88/0 81/0 03/0 08/0 03/0 80/0 08/0 01/0 03/0 18/0 08/0 چهار

 1 18/3 08/0 03/0 03/0 80/0 31/0 06/0 81/0 01/0 08/0 03/0 81/0 01/0 86/0 88/0 18/0 01/0 پنج

 3 30/8 03/0 31/0 08/0 83/0 03/0 83/0 08/0 03/0 08/0 33/0 81/0 03/0 80/0 13/0 03/0 03/0 شش

 1 63/8 01/0 80/0 03/0 03/0 03/0 81/0 83/0 03/0 03/0 83/0 06/0 03/0 81/0 38/0 08/0 06/0 هفت

 8 31/8 01/0 03/0 03/0 08/0 03/0 03/0 01/0 03/0 03/0 03/0 33/0 33/0 33/0 13/0 03/0 00/0 هشت

 3 33/8 08/0 03/0 08/0 03/0 01/0 03/0 63/0 03/0 03/0 03/0 01/0 03/0 36/0 83/0 80/0 00/0 نه

 80 33/8 01/0 01/0 03/0 03/0 03/0 00/0 38/0 06/0 03/0 00/0 08/0 03/0 03/0 18/0 01/0 03/0 ده

 

 

 تبریز شهر مناطق بندی رتبه. 4 شماره شکل
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 گیری نتیجه

 اهـداف  تحقق در توانایی عدم و فرهنگی و اجتماعی مسائل ویژه به پایدار توسعه اهداف به دستیابی در مشکالت و مسائل

 هـای  آرمان و ها اندیشه نمودن اجرایی و تأکید با پایدار توسعه از خردتری نگرش گیری شکل به منجر رویکرد، این جهانی

 مفاهیم تحقق برای را زمینه پایدار، توسعه اهداف به دستیابی در ناکامی امروزه .گردید ملموس، و محلی سطوح در جهانی

 راهبـرد  یـک  عنـوان  بـه  یافته توسعه کشورها برخی در و نموده فراهم خرد و کوچک های مقیاس در رویکرد این در مطرح

  .است شده ارائه توسعه های برنامه در مهم،

 و گیرنـد  مـی  قرار موردتوجه مشارکت میزان و باسوادی نرخ اجتماعی، دموکراسی اجتماعی، عدالت چون معیارهایی

 ارزیابی فوق رهایمعیا از محالت ساکنین برخورداری عدم یا برخورداری مبنای بر توسعه رویکرد موفقیت عدم یا موفقیت

 اداره در شهروندان نقش افزایش موجب و باشد می باال به پایین سطح از ریزی برنامه امر، این موفقیت دالیل که گردد، می

 معیارهـای  تعیـین  تبریـز،  شهر مناطق در خدمات توزیع چگونگی و نحوه شناخت و بررسی مقاله، این هدف .شود می امور

 اجتمـاعی  عـدالت  جریـان  بـه  بخشـی  تحـرک  های برنامه ارائه و اجتماعی عدالت یافتگی هتوسع سطح کننده تعریف اصلی

  .باشد می

 حـل  بـرای  هـا  راه تـرین  مناسـب  از یکـی  خاکستری تحلیل ویژه به و معیاره چند گیری تصمیم های روش از استفاده

 و ای ناحیـه  هـای  ریـزی  برنامـه  در ...(و روسـتاها  شـهرها،  هـا،  شهرسـتان  مناطق،) ها سکونتگاه بندی رتبه زمینه در مسائل

 و هـا  زمینـه  در (شـاخص  86) زیـادی  های شاخص با تبریز شهر مناطق بندی سطح جهت مقاله این در .باشد می ای منطقه

 به .بودیم مواجه ندارند، یکدیگر با ارتباطی ظاهر در که (درمانی و بهداشتی کالبدی، آموزشی، جمعیتی،) مختلف های گروه

 در کـردیم؛  پیدا دست ها آن بهینه ترکیب و ها شاخص میان رواب  تفسیر به است متغیره چند روشی که تکنیک این کمک

 ترتیـب  بـه  تبریـز  شـهر  منـاطق  بندی رتبه این اساس بر که آمد دست به تبریز شهر مناطق از بندی رتبه نوعی روش این

 80 منطقـه  و 3 منطقـه  ،0 منطقـه  ،8 منطقـه  ،1 طقـه من ،1 منطقـه  ،3 منطقـه  ،6 منطقـه  ،8 منطقه ،3 منطقه :از عبارت

 .باشند می

 مطالعـه  مـورد  منطقـه  در اجتمـاعی  عدالت پایداری برای را زیر پیشنهادهای تواندمی پژوهش هاییافته به توجه با

  :نمود مطرح

 هـر  ای وسـعه ت هـای  طـرح  و ها برنامه تکلیف تعیین و مناطق برای اجتماعی پایدار توسعه راهبردی برنامه تدوین .8

 .ساله 8 برنامه یک در مناطق از یک

 از یـک  هـر  راهبـردی  موقعیـت  و وضـعیت  احصـای  و تبریز شهر فضایی - اجتماعی عدالت جامع برنامه تدوین .1

 اجتماعی عدالت های برنامه اجرای باهدف مناطق

 تبریز مناطق و محالت وضعیت تعیین جهت روش و ماهیت همین با مطالعاتی انجام .3
 

 منابع

 توسعه فضایی الگوی تبیین در عاملی تحلیل کاربرد (8313) مرتضی نژاد، اسماعیل محمد؛ ثانی، اسکندری عیسی؛ زاده، راهیمبا (8

 .0-11 صص ،80 شماره ،1 دوره توسعه، و جغرافیا فصلنامه ایران، در ای منطقه - شهری نیافتگی توسعه و

 های سیستم بر تأکید با تهران شهر فرهنگی و اجتماعی توسعه یسنج امکان (8333) محمدعلی خلیجی، و محمدرضا بمانیان، (1

-333 صـص  ،36 شـماره،  ،83 دوره شـهری،  مدیریت فصلنامه تهران، 10 منطقه موردی مطالعه) شاخصه چند گیری تصمیم

380. 

 لنامهفصـ  پایـدار،  توسـعه  دیـدگاه  از ایـالم  شـهر  اجتمـاعی  -فضـایی  هـای  تعادل عدم بررسی (8318) محمدحسین بوچانی، (3

 .31-63صص ،03 شماره ها، شهرداری
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 مطالعـه ) VIKOR تکنیـک  از اسـتفاده  با شهری خدمات تحلیل سنجی قابلیت (8333) محمدعلی خلیجی، و احمد پوراحمد، (3

 .8-86 صص ،83 شماره ،3 دوره فضایی، ریزی برنامه فصلنامه ،(بناب شهر موردی

 خـدمات  و امکانـات  از منـدی  بهـره  میـزان  اسـاس  بر شهری حالتم بندی سطح (8330) حسین کیومرثی، و مسعود تقوایی، (8

 ،1 دوره شـهری،  ریـزی  برنامه و پژوهش فصلنامه آباده، شهر محالت موردی مطالعه تاپسیس، تکنیک از گیری بهره با شهری

 .31-13 صص ،8 شماره

 فصـلنامه  ،(یاسوج شهر مورد) تماعیاج عدالت اساس بر شهری خدمات و امکانات توزیع (8338) مهری اذانی، و مجید تیربند، (6

 .803-831 صص ، 1شماره ،13 دوره کاربردی شناسی جامعه

 عـدالت  و شـهر  (8338) حجـت  نـژاد،  حاتمی احد؛ پور، ابراهیم ایمان؛ بهارلو، ایوب؛ میاندوآب، منوچهری حسین؛ نژاد، حاتمی (0

 هـای  پـژوهش  فصـلنامه  ،(میانـدوآب  شـهر  قـدیمی  هـای  محلـه  :مـوردی  مطالعه) ای محله های نابرابری بر تحلیلی :اجتماعی

 .38-63 صص ،10 شماره ،33 دوره انسانی جغرافیای

 مشـهد،  شـهر  منـاطق  یـافتگی  توسـعه  سـطوح  در نابرابری تحلیل و بررسی (8311) علیرضا پوری، باوان و براتعلی پور، خاک (1

 .811-101صص ،10 شماره ،86 دوره توسعه، و دانش فصلنامه

 بـا  تبریـز  شهرستان در صنعتی های شهرک یابی مکان بر تحلیلی (8333) (سعیده) سادات زهرا زرآبادی، و محمدعلی خلیجی، (3

 .883-808 صص ،83 شماره ،8 دوره ای، منطقه ریزی برنامه فصلنامه معیاره، چند گیری تصمیم های مدل از گیری بهره

 جمعیت، توزیع اساس بر شهری عمومی خدمات رچهیکپا فضایی عدالت سنجش (8330) فرامرز رستمی، و هاشم پور، داداش (80

 .8-11 صص ،80 شماره ،3 دوره ای منطقه شهری های پژوهش فصلنامه .یاسوج شهر در کارایی و دسترسی قابلیت

 جغرافیـایی،  انداز چشم فصلنامه کرمانشاه، شهر در شهری خدمات فضایی توزیع تحلیل (8311) جعفر شاعلی، و مسلم رستمی، (88

 .88-10 صص ، 3ارهشم ،3 دوره

 مـدل  از گیـری  بهـره  با محیطی مخاطرات و ها قابلیت ارزیابی (8338) محمدحسین فتحی، محمدعلی؛ خلیجی، رحیم؛ سرور، (81

 صـص  ، 36شـماره  ،3 دوره سـرزمین،  جغرافیـای  فصلنامه ،SWOT-AHP گنبرف روستای :اسکو شهرستان :موردی نمونه)

61-01. 

 انتشـارات  :تهـران  فـر،  ابراهیمی یداهلل و محمدی مسعود ترجمه با .عمل و تئوری در ومیعم مالیه (8301) ریچارد ماسگریو، (83

 .ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 ،83 شـماره  ،3 دوره اقتصادی، های پژوهش فصلنامه تهران، شهر اجتماعی عدالت و یافتگی توسعه (8313) نفیسه مرصوصی، (83

 .83-31 صص

 فضـایی  تعـادل  عـدم  در شـهری  خدمات توزیع اثرات بررسی (8310) ایمان فر، باستانی صفر؛ رحمتی، قائد حمیدرضا؛ وارثی، (88

 .806-38 صص ،3 شماره ،8 دوره توسعه، و جغرافیا اصفهان،فصلنامه شهر مناطق موردی؛ مطالعه جمعیت

 شـهر  مـوردی  مطالعـه  آن بـر  مؤثر عوامل و اجتماعی عدالت احساس بررسی (8330) رضا شالی، صفری و جعفر هزارجریبی، (86

 .8-11 .صص ،8 شماره ،1 دوره شهری، ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه تهران،

17) Aguilar, G.D. & Farnsworth, Winder. M.J.L.  (2015) Mapping the stray domestic cat (Felis catus) 

population in New Zealand: Species distribution modelling with a climate change scenario and 

implications for protected areas, Applied Geography, Vol. 63, pp. 146-154. 

18) Bolay, J.-C., & Pedrazzini, Y. & Rabinovich, A. & Catenazzi, A. & Pleyán, C. G. (2005) "Urban 

environment, spatial fragmentation and social segration in Latin America: Where does innovation 

lie?",  Habitat International, Vol. 29, No.4, pp. 627-645. 

19) Brueckner, J.K., & Largey, A.G., (2008) Social Interaction and Urban Sprawl, Journal of Urban 

Economics, Vol. 64, No. 1, pp.18-34. 

20) Deng, J.L. (1982) Control problem of grey system, systems and control letters 1, pp. 288-294. 

21) Deniz, A. (2012) Measuring the satisfaction of citizens for the services given by the municipality: 

the case of Kirsehir municipality, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol .62, No.24, pp.555-

560. 

22) Eva Haslauer, E. (2015) Application of a spatially explicit back casting model: A case study of 
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