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  چکیده
 نواحی در خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی در هماهنگی میزان ارزیابی ،پژوهش این از هدف
 سطح در خدمات متعادل توزیع به نیل براي شده ریزي برنامه راهکاري ي ارائه و بندرانزلی شهر

 پژوهش روش است. مناسب شهري خدمات از شهروندان همه يمند بهره منظور به ،شهر نواحی
 در تعادل میزان بررسی براي نسبی آنتروپی ضریب مدل از آن در که است تحلیلی ـ توصیفی

 میـزان  بررسـی  بـراي  تاپسیس مدل و پراکندگی ضریب مدل شهر، نواحی در جمعیت توزیع
 بر بندرانزلی شهر ي گانه نُه نواحی ،آماري ي جامعه است. شده استفاده خدمات توزیع در تعادل
 ارزیابی مورد شهري خدمات شاخصِ هشت توسط که است شهر پیشنهادي جامع طرح اساس

 شهري نواحی در جمعیت پراکندگی که دهد می نشان پژوهش از حاصل نتایج است. گرفته قرار
 بـوده  منـد  بهره متعادل شهري خدمات از شهر کل جمعیت از درصد 13 تنها اما است، متعادل

 نامتعـادل  شـرایط  در مانده باقی درصد 47 و متعادل نیمه شرایط در جمعیت کل از درصد 40و
 پراکندگی میان پیرسون همبستگی ضریب بررسی برند. می سر به شهري خدمات از مندي بهره

ـ  ي رابطـه  نبود نشانگر شهر، نواحی در خدمات توزیع و جمعیت  اسـت.  متغیـر  دو بـین  ثرؤم
 و هماهنگ ارتباط برقراري نواحی، سطح در شهري خدمات هاي شاخص افزایش ضمن بنابراین

 نظـر  بـه  ضـروري  انزلـی  بنـدر  شهر نواحی در خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی بین ثرؤم
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  مقدمه

 موجـود  وضـعیت  از شهرنشـینان  منـدي  رضایت ،است سوم ي هزاره اصلی شعار که پایدار ي توسعه ابعاد از یکی
 بیشـتر  پایداري به یابی دست در را شهري مدیران تواند می که است آنان نیازهاي و ها خواسته به توجه و شهرها
 و شـهري  هـاي  فعالیـت  اسـتقرار  در فضـایی  نـابرابري  وجـود  رسـاند.  یـاري  ،اجتمـاعی  پایداري ویژه هب شهرها،

 در امـا  نیسـت،  جدیـدي  ي پدیـده  جهان شهرهاي از یک  هیچ در شهر، یک مختلف نواحی ساکنان برخورداري
 در تعـادل  عـدم  و نـابرابري  و اقتصـادي  ـ  اجتماعی هاي ت تفاو بودن فاحش دلیل به توسعه، حال در کشورهاي

 فضـایی  سـاختار  زیرا ؛)1378 دانشپور، عبدي( است شده تشدیده شهرها فضایی تفاوت شهري، خدمات توزیع
 ایـن  از کـدام  هـر  ناپایـداري  و هستند متقابل کنش در یکدیگر با که است عناصري و اجزا از شکلتم شهر یک
 در متعـادل  فضـایی  سـازمان  بنـابراین  ).90 :1380 وارد، و سـاوج ( گذاشـت  خواهـد  تأثیر ساختار کل بر ،اجزا

 بـین  منطقـی  سـازگاري  کـه  شـد  خواهـد  محقـق  هنگـامی  و شـود  شمرده می شهري پایداري از نوعی شهرها،
 اجتماعی، امکانات ي بهینه و مناسب توزیع نتیجه، در آید. وجود به شهرها در خدمات توزیع و جمعیت پراکنش

 و هـا  ينـابرابر  از جلـوگیري  عوامـل  تـرین  مهـم  از یکی نواحی، و مناطق میان در بهداشتی و فرهنگی اقتصادي،
 برقـراري  در مهـم  ي مسـئله  ،سـویی  از است. سرزمین ي پهنه در جمعیت مناسب فضایی توزیع و توسعه شکاف
 ریزي برنامه بستر در شهرها اجتماعی سالمت و محیطی اقتصادي، هاي شاخص به توجه شهري، پایدار ي توسعه
 ي رویـه  بـی  رشـد  از ناشـی  شـهري،  ي جامعه روزافزون گسترش نگرشی، چنین نبود در که روست این از است.

 تغییـرات  و شده منجر شهرها نشدنی مهار گسترش و ریزي برنامه بدون وسازهاي ساخت به مهاجرت، و جمعیت
   ).Marcotullio, 2001: 577( است کرده تحمیل آنها فضایی ساخت به را بسیاري نامتجانس

 را خـود  حاکمیـت  و قـدرت  و گرفتـه  سرچشـمه  وحـی  از کـه  نظامی عنوان به ایران، اسالمی جمهوري در
 اسـت،  شـده  تأکید آن بر قوانین و ها نظریه ترین اساسی در و دارد مهمی نقش عدالت، داند، می خدا به منتسب

 سـوم  اصـل  از 9 بنـد  در .بـرد  پـی  مسـئله  این به وضوح به توان می ،ایران قوانین به کوتاه نگاهی با که طوري به
 کـه  اسـت  شـده  گرفته نظر در اساسی بسیار اي وظیفه ،است شده تبیین دولت وظایف آن در که اساسی قانون

 دو ».معنوي و مادي هاي زمینه تمام در همه، براي عادالنه امکانات ایجاد و ناروا تبعیضات رفع« از: است عبارت
 اسـت:  شـده  بیـان  ذیـل  هـاي  عبـارت  با که دارد ایران مردم برابري در بیشتري صراحت بیستم، و نوزدهم اصل

 سـبب  اینها مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي حقوق از باشند، که اي قبیله و قوم هر از ایران مردم«
 حقوق ي ههم از و دارند قرار قانون حمایت در یکسان طور به مرد، و زن از اعم افراد همه« و »بود نخواهد امتیاز

 جمهـوري  اساسـی  قـانون ( »برخوردارند اسالم موازین رعایت با فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، انسانی،
  یعنـی  پـژوهش،  مـورد  موضـوع  شـده،  بیـان  قـانونی  هـاي  ضـرورت  بر عالوه ).20 و 19 ،9 اصول ایران، اسالمی
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 بخشـی  زیرا ؛دارد نیز موضعی ضرورت ،"بندرانزلی شهر در خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی فضایی تحلیل"
  گردد. میباز شهر سطح در خدمات نابرابر توزیع به شهر آمدوشد حاد مشکالت از

 و جمعیتـی  مختلـف  هـاي  دگرگـونی  گـیالن،  اسـتان  در انـدام  متوسـط  شهر یک عنوان به انزلی بندر شهر
 هکتـار،  18/3058 برابـر  وسـعتی  بـا  شـهر  ایـن  اسـت.  دیده خود در را فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، کالبدي،

در ایـران  آمـار  مرکـز  سرشـماري  تفضیلی نتایج استناد به .است رشت از پس گیالن استان شهر ترین رجمعیتپ 
 حـدود  بـه  1345 سال در نفر 41785 از ،درصد 5/2 ي ساالنه رشد میانگین با شهر جمعیت مختلف، هاي سال

 برابـر  1345 سـال  در بنـدرانزلی  جمعیـت  اسـت.  یافتـه  افـزایش  1385 سال در نفر 110643 یعنی ،برابر 6/2
 هـاي  سـال  طـی  شهر، جمعیتی تحول بیشترین است. رسیده نفر 55481 به 1355 سال در و بوده نفر 41785
 87060بـه  شـهر  جمعیت دهه، این طی است، داده رخ درصد) 6/4 متوسط ي ساالنه رشد (نرخ1365 تا 1355

 یعنـی  کشور، جمعیتی عمومیِ پدیده دو از ناشی کشور شهري نقاط بیشتر همانند امر این که است رسیده نفر
 انقالب وقوع اثر بر شهرها به روستاییان شدید مهاجرت همچنین و خانواده تنظیم هاي سیاست شدن اهمیت کم

 درصـد  12 دوره، ایـن  طـی  شـهر  جدیـد  جمعیـت  نفر 31582 از اینکه توجه ي شایان نکته است. بوده اسالمی
 جمعیـت  اسـت.  بـوده  شـهر  ي حاشـیه  در "نـویر " و "سوسـر " روسـتاهاي  بافـت  روي شهر گسترش به مربوط

 سـال  در درصـد  2/1 برابـر  رشدي از حاکی که شده ذکر نفر 98544 برابر 1375 سال سرشماري در بندرانزلی
 در جمعیـت،  نفـر  164 بـا  کولیـور  و نفر 4138 با شاهور روستاي دو این، بر عالوه است، بحث مورد ي دوره طی
 سـال  در درصـد  2/1 رشـد  نـرخ  بـا  1375 سـال  از جمعیت درنهایت شدند. ملحق انزلی بندر شهر به دوره این

   ).آماري مختلف هاي دوره ي سالنامه ایران، آمار مرکز( است یافته افزایش 110643 به 1385
 5/68 شـهر،  مسـکونی  ي سـرانه  که دهد می نشان ،انزلی بندر شهر در موجود هاي کاربري ي سرانه بررسی

 مقایسـه  در که است مربع متر 71/2 تجاري ي سرانه است. بیشتر متر) 50( مطلوب ي سرانه از که بوده مترمربع
 بـوده  مترمربع 7/0 درمانی ي سرانه است. برخوردار بیشتري مقدار از مربع) متر 5/2 از (کمتر مطلوب ي سرانه با

 کـه  بـوده  مترمربـع  68/0 شـهر  در مـذهبی  ي سـرانه  اسـت.  کمتـر  مربع) متر 5/1تا  1( مطلوب ي سرانه از که
 ترتیـب  به متوسطه و راهنمایی ابتدایی، آموزشی ي سرانه .است مربع) متر 1 تا 5/0( مطلوب ي سرانه با متناسب

 بسـیار  کـه  بـوده  مترمربـع  3/0 فرهنگی ي سرانه .است استاندارد حد در که بوده مترمربع 31/15و  7/10، 7/8
 فضـاي  ي سـرانه  همچنـین  و بـوده  مترمربـع  5/2 ورزشی ي سرانه است. مربع) متر 2( مطلوب ي سرانه از کمتر
 جهـان  نقـش  مشاور نمهندسا( است کمتر مترمربع) 5تا  3( مطلوب ي سرانه از که است مترمربع 5/2 نیز سبز

  ).15-9 :1389 پارس، ـ
 خـدمات  و جمعیـت  توزیـع  آیـا  اسـت:  پیگیـري  قابـل  ذیـل  شـرح  به هایی پرسش قالب در پژوهش اهداف

 توزیـع  و جمعیـت  فضـایی  پراکنـدگی  بـین  آیا است؟ گرفته صورت بندرانزلی شهر نواحی در متعادل صورت به
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 خـدمات  از بنـدرانزلی  شهر نواحی ي همه آیا دارد؟ وجود مطلوب همبستگی انزلی بندر شهر نواحی در خدمات
 نـواحی  در جمعیـت  فضـایی  توزیع چگونگی کوشد می حاضر پژوهش راستا، این در برخوردارند؟ مطلوب شهري

 پراکنـدگی  ارتباط سپس کند. شناسایی بوده، شهري خدمات توزیع بر مؤثر عوامل از یکی که را بندرانزلی شهر
 سـازگاري  و همـاهنگی  بـه  رسـیدن  بـراي  را راهکارهایی نهایت، در کرده، مشخص را خدمات توزیع و جمعیت
   کند. ارائه انزلی بندر شهر نواحی در خدمات و جمعیت بین منطقی

طـور   بـه  اسـت.  منـابع  تخصیص در عدالتی بی و ناموزون رشد سوم، جهان شهرهاي مشخص و ممیزه وجه
 در اقتصـادي  هـاي  فرصـت  در نـابرابري  از؛ عبارتند که شود می ظاهر سطح سه در عدالتی بی و نابرابريمعمول 

 اقتصـادي  نابرابري و دیگر ي نقطه یک به جمعیتی ي نقطه یک از فضایی نابرابري روستایی، و شهري هاي بخش
 امکـان  پایـدار،  ي توسـعه  دیـدگاه  اسـاس  بر راستا، این در ).10-11 :1384 (اسمیت، شهرها درون نواحی میان
 را فضـایی  مفهـوم  به شهري ي توسعه که چرا ؛شود نمی میسر اقتصادي ي توسعه و رشد یندهايآفر گیري شکل

 ي زمینـه  در شـهر  سـاکنان  نیازهـاي  رفـع  بـراي  تـراکم  سـطوح  و زمـین  از استفاده در تغییر يامعن به توان می
 هنگـامی  توسـعه  این ).5 -12 :1384 حسینی، شاه و (رهنمایی کرد تعریف انسان نظر مورد حیاتیِ هاي شاخص

 از و دوام بـا  اقتصادي، نظر از زندگی؛ و سکونت قابل محیطی، زیست نظر از زمان، طول در که بود خواهد پایدار
  ).104 :1380 کاظمی، (موسی باشیم داشته همبسته شهري اجتماعی، منظر

 زیسـت  محـیط  فضایی)، (عدالت فضا بر داللت که مفهومی است. مرکب مفهومی عدالت، مفهوم ،سویی از
 ).91 :1383 (مرصوصـی،  دارد اقتصـادي)  (عدالت اقتصاد و اجتماعی) (عدالت اجتماع محیطی)، زیست (عدالت

 دیـد  از عـدالت  اگرچـه  اسـت؛  فضـایی  عـدالت  بیـان  دارنـد،  کیدأت آن بر مکانی رویکردهاي و جغرافیا در آنچه
شـود   می تقسیم فردي استحقاق و عمومی منفعت انسانی، نیازهاي محور سه در و است ملتأ قابل نیز اجتماعی

 نیازهـاي  کـه  باشـد  اي گونـه  بـه  بایـد  شـهر  در اجتمـاعی  عـدالت  ،1هاروي نظر از ).4 :1386 دیگران، و (وارثی
 و شـکاف  کمتـرین  بـا  افـراد  کـه  کند هدایت اي گونه به را منابع اي منطقه تخصیص و شود گو پاسخ را جمعیتی
  ).97 :1379 (هاروي، منابع ي عادالنه توزیع یعنی، باشند؛ مواجه خود حقوق استحقاق به نسبت اعتراض

 ي عادالنـه  بیـانی  بـه  و مناسب توزیع و فضاها از استفاده شهري، ریزي برنامه در عوامل ترین مهم از بنابراین
 گـویی  پاسخ با که مفیدند و مؤثر عوامل دسته از شهري خدمات و ها کاربري مورد، این در است. شهر در فضایی

 ابعـاد  تـر،  عادالنـه  برقراري با توانند می ،افراد شایستگی به توجه و عمومی منفعت افزایش جمعیتی، نیازهاي به
 شـهري،  خـدمات  و هـا  کـاربري  مناسـب نا توزیـع  بنـابراین  .کنند برقرار را اقتصادي و اجتماعی فضایی، عدالت

 تحلیـل  در کـه  بخشـد  سـامان  شهر از اي ویژه مناطق در را ها کاربري و خدمات ي اندازه از بیش تراکم تواند می
 فضـایی  پـراکنش  که آید وجود به فضاهایی کرد ادعا توان می جمعیت، با ارتباط در خدمات پراکندگی از فضایی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Harvey 
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 فاصـله  و شـکاف  بـردن  بین از راستا، این در است. شهر در اجتماعی و فضایی عدالت با متناقض آن در خدمات

 یونسـکو  خصـوص  بـه  و جهـانی  هـاي  سـازمان  توسط امروزه سوم، جهان بزرگ شهرهاي در مختلف طبقات بین
 خـدماتیِ  نیازهـاي  بـه  شـهرها  سـاکنان  تمـامی  یـابی  دست ).156 : 1380 (شیخی، است شده توصیهشدت  به

 آورد مـی  وجود به را شهري فضاي موجود تجهیزات و سیساتتأ از برخورداري در اجتماعی عدالت بحث یکسان،
 ي توسـعه  منطقـه،  یـک  حـد  از بـیش  تـراکم  و نشینی حاشیه ،چون ناگواري بسیار تبعات ،آن به توجهی بی که

 ومسـئله   هـا  ده و زمـین  بـازي  بـورس  شـهري،  هاي محدوده از برخی شدن سکنه از خالی شهرها، ي جانبه یک
 مطالعـات  اساسـی  جـزء  ،خـدمات  عادالنـه  توزیـع  آثـار  شناسایی بنابراین، داشت. خواهد پی در را دیگر مشکل
 آن زوایـاي  ي همـه  در اجتمـاعی  عدالت که شود می قلمداد انسانی شهري زمانی شهر و شود شمرده می شهري

 نفـع  بـه  کـه  شـود  هـدایت  اي گونه به باید امکانات و خدمات ي بهینه توزیع دیگر،ي  گفته به .باشد پیگیري قابل
-195: 1383 (پـاگ،  یابـد  تحقـق  فضـایی  و اجتماعی عدالت وشود  جامعه اجتماعی هاي گروه و اقشار ي ههم

193.(    
 بـا  آن تناسـب  و جمعیـت  فضایی تحلیل در را مختلف هاي شاخص که موجودند متنابعی علمی هاي روش

 فضـایی  تحلیـل " عنـوان  بـا  اي مطالعـه  در موسـوي  و ضـرابی  نمونـه،  . برايدهند می قرار بررسی مورد خدمات
 بـه  شـهري،  خـدمات  شـاخص  15 گـرفتن  نظـر  در با "یزد شهري نواحی در خدمات توزیع و جمعیت پراکنش
 بـر  تکیـه  بـا  شـهر  بررسـی  نتایج اند. پرداخته شهر گانه یازده نواحی در خدمات و جمعیت فضایی توزیع بررسی
 و جمعیـت  متغیـر  دو فضـایی  توزیع بین هماهنگ و منطقی ارتباط که است آن بیانگر ،گانه پانزده هاي شاخص
 خـدمات  توزیـع  لحاظ از دارند، قرار پایینی سطح در جمعیت تراکم لحاظ از که هایی ناحیه زیرا ؛نبوده خدمات

بـر اسـاس    و اسـت  نبـوده  جمعیتی نیازهاي با مطابق خدمات توزیع بنابراین شدند، مشخص متعادل سطح در
 مـؤثر  خدمات توزیع و پخشایش در نواحی ساکنان اقتصادي و اجتماعی هاي ویژگی که شد مشخص مشاهدات

    ).46-27: 1389 موسوي، و (ضرابی اند بوده
 توزیـع  و جمعیـت  پـراکنش  بـر  تحلیلـی " عنـوان  بـا  پژوهشـی  در کشکولی و موسوي ذاکریان، همچنین

 بـه  شـهري،  خـدمات  شـاخص  12 گـرفتن  نظر در با "پایدار ي توسعه منظر از میبد شهري محالت در خدمات
 در کـه  رسـیدند  نتیجـه  ایـن  بـه  و نـد پرداخت آنها میان ارتباط و شهر گسترش و شهري خدمات توزیع موضوع
 بـین  همچنـین  و نـدارد  وجـود  ارتبـاط  و تعادل بررسی، مورد ي دوره طی میبد، شهر هاي همحل جمعیت توزیع
 کشـکولی،  و موسـوي  (ذاکریـان؛  اسـت  برقـرار  ضـعیفی  ي رابطـه  میبد شهر در خدمات توزیع و جمعیت تراکم

1389: 66-84.(  
 تعـادل  عدم در شهري خدمات توزیع آثار بررسی" عنوان با اي مطالعه دررحمتی و باستانی فر  ، قائدوارثی

 دسـت  نتیجـه  ایـن  به و پرداخته اجتماعی عدالت ي پایه بر شهري خدمات توزیع چگونگی به "جمعیت فضایی
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 اسـت.  شـهري  خـدمات  توزیـع  شهري، درون هاي جایی هجاب و ها مهاجرت بر گذارتأثیر عوامل از یکی کهند یافت
 اسـتفاده  مـورد  شهري فضاهاي و شده توزیع هاي کاربري مناطق، نیازهاي با متناسب شهري خدمات توزیع اگر

 نفـع  به تنها نهمسئله،  این که شود دیگر مناطق در جمعیت تراکم افزایش باعث تواند می خود نباشد، شهروندان
 برخـوردار  مناسـب  شـهري  خـدمات  توزیع از نیز شهروندان از برخی شود می باعث بلکه بود، نخواهد شهروندان

  ).106-91: 1386 ،دیگران و (وارثیشوند ن
 خـدمات  شـاخص  8 سـنجش  بـا  کـه  در تالش اسـت  شده، انجام هاي پژوهش راستاي در نیزپژوهش  این

 گیـري  بهره با انزلی شهر در آنها فضایی ارتباط و شهري خدمات و جمعیت توزیع میان رابطه بررسی به ،شهري
 انجـام  انزلـی  شهر در مذکور مدل از استفاده با بار نخستین براي بحث این که آنجا از بپردازد. تاپسیس مدل از

  گیرد. قرار مطالعات آینده در این زمینه راهگشاي تواند می است، شده

  ها روش و مواد
 آوري جمـع  روش اسـت.  تحلیلـی ـ   توصـیفی  آن بـر  حاکم رویکرد ،پژوهش اهداف و موضوع ماهیت به توجه با

 انزلـی  شـهر  پیشنهادي جامع طرح و گیالن استان ي آمارنامه از استفاده با اي کتابخانه و اسنادي اولیه هاي داده
پـژوهش   آمـاري  ي جامعـه  اسـت.  میدانی بازدید طریق از ها داده این کردن روز به و کنترل همچنین و )1389(

 مـورد  هـاي  شاخص .است 1389 سال در شهر پیشنهادي جامع طرح اساس بر انزلی، بندر شهر ي گانه نُه نواحی
 نـواحی  در خـدمات  توزیع هاي شاخص است. انزلی شهر نواحی سطح در خدمات توزیع شاخصِ هشت استفاده،
  از: عبارتند
  ؛دبستان .1
  ؛راهنمایی .2
  ؛دانشگاهی) پیش و هنرستان و دبیرستان (شامل: متوسطه .3
 مینأتـ  سـازمان  درمـان  و بهداشـت  مرکـز  ،درمانگـاه  درمان، و بهداشت مراکز (شامل: درمانی خدمات .4

  ؛بیمارستان) و اجتماعی
  ؛ها) حسینیه مساجد، ها، امامزاده (شامل: مذهبی خدمات .5
 و تئـاتر  سـینما،  فرهنگـی،  کـانون  کودکـان،  فکـري  پرورش کانون کتابخانه، (شامل: فرهنگی خدمات .6

  ؛موزه)
  ؛ورزشی) هاي سالن و ورزشی هاي زمین (شامل: ورزشی اماکن .7
    اي). منطقه و اي ناحیه اي، محله هاي پارك (شامل: پارك و سبز فضاي .8

 و جمعیـت  فضـایی  توزیـع  نسـبی،  آنتروپـی  ضـریب  مـدل  از اسـتفاده  بـا  ابتدا ،پژوهش عملیاتیِ روند در
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 شـهر  نواحی سطح در خدمات فضایی توزیع چگونگی پراکندگی، ضریب و تاپسیس مدل از استفاده با همچنین
 آثـار  SPSS افـزار  نـرم  طریـق  از پیرسون ضریب آماريِ هاي آزمون از استفاده با سپس شده، محاسبه بندرانزلی

  است. شده بررسی شهري خدمات توزیع چگونگی بر جمعیت توزیع فضایی

  آنتروپی ضریب مدل
 نسـبی  آنتروپـی  ضـریب  از بندرانزلی، شهري ي گانه نُه نواحی در جمعیت فضایی توزیع هاي ویژگی تحلیل براي

  شود: تعریف می 1ي  ي شماره شکل رابطه که به است شده استفاده
퐸  )1 ي رابطه = −

∑ 푃 ln푃
ln푁

 
  :رابطه این در
퐸: ؛آنتروپی ضریب    
푃  :ي ناحیه جمعیت میزان 푖 ؛شهر جمعیت کل به  
푁  :است. نواحی تعداد   

 توزیـع  بیـانگر  باشـد،  نزدیکتـر  یـک  بـه  آن مقـدار  چه هر و دارد یک و صفر بین اي دامنه آنتروپی ضریب
 بیـانگر  یـک  مقدار دیگر، ي گفته به است. نامتعادل توزیع درجه بیانگر باشد، نزدیکتر صفر به چه هر و تر عادالنه
  ).Tasai, 2005: 145( است نامتعادل کامالً توزیع بیانگر صفر مقدار و عادالنه کامالً توزیع

  0/932/197
2/046




E  

 و بـوده  کـم  بسـیار  1 عدد با آن ي فاصله که است 93/0 برابر 1385 سال در آمده دست به آنتروپی ضریب
  ).1ي  شماره (جدول دارد وجود بندرانزلی شهر نواحی در جمعیت متعادل توزیع دهد می نشان

 آنتروپی ضریب اساس بر 1385 سال در بندرانزلی شهري نواحی در جمعیت فضایی توزیع .1 جدول

 Pi LnPi  PiLnPi  جمعیت  نواحی

1  1534  0.014  4.27-  0.059 -  
2  9253  0.084  2.48-  0.208 -  
3  13503  0.123  2.1 -  0.258 -  
4  17904  0.164  1.8 -  0.295 -  
5  12466  0.114  2.17-  0.247 -  
6  13981  0.128  2.06-  0.263-  
7  18056  0.169  1.78-  0.300 -  
8  18935  0.173  1.75-  0.302 -  
9  3673  0.034  3.38-  0.114 -  

  -2.046    1  109305  کل
  نگارندگان محاسبات منبع:
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  پراکندگی ضریب و جینی ضریب مدل

 اسـت.  شـهر  یـک  مختلـف  نـواحی  در جمعیـت  فضـایی  توزیـع  گیري اندازه براي دیگري شاخص جینی ضریب
 بـین  اي دامنـه  ضریب این شد. استفاده آنتروپی مدل با متناظر نیز مدل این از جمعیت، توزیعتر  شناخت دقیق

 باالسـت  نـواحی  در جمعیـت  تراکم که معناست این به )1 به (نزدیک باالتر جینی هاي ضریب دارد. یک و صفر
 اي عادالنـه  صـورت  بـه  شـهر  در جمعیـت  کـه  معناست این به صفر به نزدیک جینی ضریب و نامتعادل) (توریع
  است. شده توزیع

퐺푖푛푖  )2 ي رابطه = 0/5 |푋 − 푌 | 

  ؛رابطه این در
푁: ؛نواحی تعداد  
푋: ي  منطقه وسعت نسبت푖 ؛مناطق کل به  
푌  :ي منطقه در جمعیت نسبت 푖 25 :1388 زنگنه، و (قرخلو است مناطق کلجمعیت  به(.   

 نشـان  و بـوده  زیاد 1 عدد با آن ي فاصله که است 408/0 برابر 1385 سال در آمده دست به جینی ضریب
  دارد. وجود نسبی طور به بندرانزلی شهر نواحی در جمعیت متعادل توزیع دهد می

 جینی ضریب اساس بر 1385 سال در بندرانزلی شهري نواحی در جمعیت فضایی توزیع .2 جدول

푿풊 풀풊 푿풊  (هکتار) مساحت  جمعیت  نواحی − 풀풊 

1  1534  270.4  0.093  0.014  0.079  
2  9253  319.2  0.11  0.084  0.026  
3  13474  253.9  0.087  0.123  0.036  
4  17933  479.5  0.165  0.164  0.001  
5  12466  491.9  0.169  0.114  0.055  
6  13896  176.2  0.61  0.127  0.483  
7  18145  325  0.112  0.166  0.054  
8  18887  375.4  0.129  0.172  0.043  
9  3717  213.6  0.073  0.034  0.039  

  0.816      2905.2  109305  کل
  نگارندگان محاسبات منبع:   
  

 گرفتـه،  انجـام  محاسـبات  اسـاس  بـر  .اسـت  آن تـراکم  جمعیت، پراکندگی بررسی در مهم عوامل دیگر از
 میـزان  کـه  اسـت  حـالی  در ایـن  و است هکتار در نفر 39 حدود ،1385 سال در شهر سطح در تراکم میانگین

 قدیم، بافت شهريِ ي ناحیه ترین پرتراکم است. شده منظور هکتار در نفر 8/45 جامع طرح در پیشنهادي تراکم
 لحـاظ  به شهر ي ناحیه ترین تراکم کم و است هکتار در نفر 8/92 برابر تراکمی با )6 ي (ناحیه شهر غربی قسمت
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تـازه تأسـیس    هـاي  شهرك ي دربردارندهو  قرار دارد 1 ي ناحیه در ،هکتار در نفر 66/5 برابر تراکمی با جمعیتی

 تـرین  متـراکم  بندي طبقه دوم ي رده در هکتار، در نفر 70-50 برابر تراکمی با نیز 7 ي ناحیه و 3 ي ناحیه .است
 بـا  انزلـی)  بخـش  الحـاقی  (روسـتاهاي  8 ي ناحیه و غازیان بخش قدیم بافت 4 ي ناحیه دارند. قرار شهر نواحی

 ،9 ي ناحیــه و )هـا  جزیـره  از اي (مجموعــه 5 ي ناحیـه  و سـوم  ي رده در ،هکتــار در نفـر  50-30 برابـر  تراکمـی 
 بنـابراین  اند. گرفته قرار بندي طبقه چهارم ي رده در هکتار در نفر 30-10 برابر تراکمی با شهر بخش ترین غربی

 نزدیـک  بـا  و دارد قـرار  غازیان ي منطقه مرکزي قسمت و انزلی ي منطقه شمالی قسمت در نواحی ترین متراکم
جهـان   نقش مشاور نا(مهندس شود می کاسته جمعیتی ناخالص تراکم از شهر شرقی و غربی هاي کناره به شدن

  ).104 :1389 پارس، ـ
 از اسـتفاده  بـا  شـهر  نـواحی  مسـاحت  و جمعیـت  بین پیرسون همبستگی ضریب میزان بررسی همچنین

 ،درواقـع  اسـت.  متغیـر  دو بـین  دار امعنـ  ي رابطه وجود بیانگر که دهد می نشان را 449/0 رقم ، SPSS افزار نرم
  است. بوده گانه نُه نواحی موجود مساحت با مطابق حدودي تا شهري نواحی پذیري جمعیت

    تاپسیس مدل مبناي بر شهري خدمات توزیع
 تاپسـیس  مـدل  از انزلـی،  بنـدر  نـواحی  شـهري  عمـومی  خـدمات  توزیـع  چگونگی تبیین براي پژوهش این در
)Topsis(  نـابرابري  میـزان  روش، ایـن  .است متغیره چند گیري تصمیم هاي روش از یکی کهاستفاده شده است 

 اسـت  اسـتوار  مفهوم این بر تاپسیس مدل .کند می آشکار انزلی بندر شهر نواحی در را شهري خدمات توزیع در
 منفـی  آل ایـده  حل راه با را فاصله بیشترین و مثبت آل ایده حل راه با را فاصله کمترین باید انتخابی ي گزینه که

 تـوان  مـی  را مسـئله  هـر  و گیرنـد  مـی  قرار ارزیابی مورد شاخص n وسیله به گزینه m روش این در باشد. داشته
 گـام  شـش  داراي روش این گرفت. نظر در عديبn  فضاي یک در نقطه m شامل هندسی سیستم یک عنوان به

  :که در ادامه شرح داده شده است است
 m شـامل  کـه  شـود  یمـ  یابیارز یمیتصم سیماتر مرحله نیا رد تصمیم: ماتریس آوردن دست به اول، گام

  است. شاخص n و نهیگز

  )3 ي رابطه
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퐴 :ي گزینه i ام؛  
푋 : ِگزینه از آمده دست به عدديِ مقدار i شاخص با ام j ام؛  
 ،منفـی  مطلوبیت داراي شاخصِ و سود شاخص است، مثبت مطلوبیت داراي که شاخصی ماتریس، این در
   است. هزینه شاخص

 را تصـمیم  مـاتریس  در موجـود  هـاي  مقیـاس  گام این در است. تصمیم ماتریس کردن استاندارد دوم، گام
 تقسـیم  شـاخص  همـان  بـه  مربوط ردارب ي اندازه بر مقادیر از کدام هر که ترتیب این به کنیم. می مقیاس بدون

  شود. می
  :آید دست می به 4ي  ي شماره رابطه از 푟 درایه هر نتیجه در

푟  )4 ي رابطه =
푋

∑ 푋
 

 الزم و اسـت  مقـدار ثـابتی   واقـع  در تصـمیم  ماتریس است. شده استاندارد ماتریس به دهی وزن سوم، گام
 هـا  وزن مجموعـه  سپس و کند می معین را وزنی ،شاخص هر براي گیرنده تصمیم براي این کار شود، کمی است

)w( استاندارد ماتریس در )R( بـا  آن هـاي  شاخص و تصمیم ماترس به دهی وزن پژوهش این در شود. می ضرب 
   است: شده انجام شانون آنتروپی مدل از استفاده

퐸  )5 ي رابطه =
∑ 푃 ln푃

ln푁
 

 تعـداد :  푁 و ؛هـا  شـاخص  تعـداد  کـل  بـه  	푖شـاخص  فراوانـی  میزان: 푃 ؛آنتروپی ضریب :E ؛رابطه این در
 هـر  آنتروپـی  ي محاسـبه  از بعـد  اسـت.  یـک  و صـفر  بـین  ها شاخص از یک هر آنتروپی مقدار .است ها شاخص
  شود: می محاسبه 6ي  ي شماره رابطه از شاخص هر انحراف درجه شاخص،

푑  )6 ي رابطه = 1− 퐸  

  :)35 :1389 موسوي، و (ضرابیآید  دست می به 7ي  ي شماره رابطه طریق از شاخص هر وزن سپس

  )7 ي رابطه
 

 n
i

j
dj

djW
1

 

  푊 = (푤 ,푤 , … ,푤 , … ,푤 ) 

  푤 = 1 

 بایـد  ضرب از قبل نیست، )m( شده استاندارد تصمیم ماتریس در ضرب قابل ماتریس Wاینکه  به توجه با
  اصلی). قطر روي ها (وزن کرد تبدیل W قطري ماتریس یک به را وزن ماتریس
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 بـه  را 퐴 و ∗퐴 مجـازي  ي گزینـه  دو است. منفی آل ایده حل راه و مثبت آل ایده حل راه تعیین چهارم، گام

  کنیم: می تعریف زیر اشکال
  مثبت: آل ایده ي هنگزی

퐴∗ = max푣 푗 ∈ 퐽 	 , min푣 	 푗 ∈ 퐽)	|	푖 = 1, 2, … ,푚} = 푣∗ , 푣∗ , … , 푣∗, … , 푣∗  

 منفی: آل ایده ي هنگزی

퐴 = max 푣 푗 ∈ 퐽 	 , min푣 	 푗 ∈ 퐽 )	|	푖 = 1, 2, … ,푚} = 푣 , 푣 , … , 푣 , … , 푣  

푗  سود هاي شاخص به مربوط ⟼ 퐽 = {푗 = 1, 2, 3, … ,푛} 

푗  هزینه هاي شاخص به مربوط ⟼ 퐽′ = {푗 = 1, 2, 3, … ,푛} 

  .هستند حل راه بهترین و بدترین واقع در شده ایجاد مجازي ي گزینه دو
 یدسـ یاقل روش از را يعـد ب푛  ي نـه یگز هـر  نیبـ  فاصله است. ها فاصله ي اندازه آوردن دست به پنجم، گام

  .میابی یم یمنف و مثبت آل دهیا يها نهیگز از را 푖 ي نهیگز ي فاصله یعنی .میسنج یم

푆  )8 ي رابطه ∗ = (푣 − 푣∗) 						푖 = 1, 2, 3, …푚 

  푆 = (푣 − 푣 ) 						푖 = 1, 2, 3, …푚 

 9ي  ي شـماره  رابطه معیار این است. منفی یا مثبت آل ایده حل راه به نسبی نزدیکی ي محاسبه ششم، گام
  آید: می دست به

퐶  )9 ي رابطه ∗ = 		
푆

푆 ∗ + 푆
								0 < 퐶 ∗ < 1 

 کتـر ینزد 1 بـه  ینسـب  یکینزد ،باشد کمتر آل دهیا حل راه از 퐴ي  نهیگز ي فاصله چه هر که است مشخص
  داشت. خواهیم کار دستور در نزولی ترتیب اساس بر را ها گزینه بندي رتبه سپس بود. خواهد

   پژوهش مورد ي محدوده هاي ویژگی
 میـزان  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـده  واقـع  رشت شهر غربی شمال در هکتار 18/3058 برابر وسعتی با انزلی بندر

ـ   جهـان  نقـش  مشـاور  نا(مهندسـ  اسـت  شـده  گـزارش  نفر 109305 با برابر 1385 سال در که شهر جمعیت
 بـاالتر  و ساله 10 شاغالن از 1385 ماه آبان در است. گیالن استان رجمعیتپ شهر دومین )،71 : 1389 پارس،
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 خـدمات  بخـش  در درصـد  99/65 و صـنعت  بخـش  در درصـد  66/25 کشـاورزي،  بخش در درصد 52/6 شهر،

 نمـودار  اسـاس  بـر  شـهر بنـدر انزلـی    بنابراین ).1386 گیالن، استان آماري ي (سالنامه اند داشته کار به اشتغال
 قـرار  خدماتی شهرهاي زمره در )،336 :1388 (فرید، ژرژشابو و بوژورگارنیه روش با ایران شهرهاي نقش تعیین

 و بالنـدگی  مسـیر  طـول  در شـهر  نقـش  بـارزترین  که دهد می نشان شهر تاریخی مطالعات همچنین گیرد. می
 ي چهـره  اسـت.  بـوده  تجـاري  ارتبـاطی ـ   مسـیرهاي  در همواره شهر این زیرا است؛ بوده خدماتی نقش تکامل،
 تـاالب  اصـلی  ي آبراهـه  غرب و شرق در بخشدو  با خطی، شکل به ساحلی شهرهاي اغلب همچون شهر کنونی
 در غـرب  سـمت  از کولیور و نویر و شرق سمت از سوسر مانند ،اطراف روستاهاي همچنین و گرفته شکل انزلی
 شـمال،  در دریـا  شـهر،  کلـی  شـکل  بـر  اثرگذار اصلی عناصر اند. پیوسته شهر به 1355 تا 1345 هاي سال بین

 و شـرقی  قسـمت  دو بـه  را شـهر  عوامـل  ایـن  .هستند دریا به تاالب دهنده اتصال هاي آبراهه و جنوب در تاالب
 کـه  رشت از ورودي ي جاده شوند. می متصل هم به انزلی و غازیان هاي پل ي وسیله به که دنکن می تقسیم غربی

شـمرده   شـهر  خدماتی اصلی محور ،شود می خارج شهر از آستارا سمت به شهر طول در و شود می وارد شرق از
 2 داراي بنـدرانزلی  کالبدي، بندي تقسیم اساس بر ).10 :1389 پارس،ـ   جهان نقش مشاور نا(مهندس شود می

 (جدول تشکیل شده است ناحیه 5 از (انزلی) 2  منطقه و ناحیه 4 از (غازیان) 1  منطقه است، ناحیه 9 و منطقه
 6 ي ناحیـه  بـه  متعلـق  شـهر،  نواحی بین در جمعیت تراکم بیشترین رود، می انتظار که گونه همان ).1 ي شماره
 دهکـده  (شـامل:  1 ي ناحیـه  به مربوط تراکم کمترین و هکتار در نفر 8/92 با (انزلی) غربی بخش قدیمی بافت

 در نفـر  2/39 شهر کل تراکم متوسط که حالی در ،است هکتار در نفر 7/5 با )تازه تأسیس هاي شهرك و ساحلی
  کنند. می معرفی را بندرانزلی شهر نواحی ،4و  3ي  و جداول شماره 1ي  شکل شماره است. هکتار

  

  
  انزلی بندر شهر نواحی موقعیت ي نقشه .1 شکل
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  بندرانزلی شهر شناسی ناحیه .3 جدول

  توضیحات  نواحی  منطقه

1  

  کشتیرانی و بنادر هاي سازي شهرك و شریعتی شهرك قو، ساحل ساحلی، دهکده مدرن هاي شهرك  1
  شهر) به شده الحاق (روستاهاي گیالر شاهور، سوسر،  2
  معلم) بلوار شرقی بخش در واقع هاي محله و گلستان شایلو ساز تازه هاي محله (دربردارنده طیاره زمین  3
  (غازیان) شرقی بخش در شهر قدیم بافت  4

2  

  باغ علی پیل و پشته میان گوده)، (قلم بهشتی ي جزیره  5
  (انزلی) غربی بخش در شهر قدیم بافت  6
  آباد ولی و ورزش خیابان اطراف هاي محله صادقیه، شعبان، نیمه هاي شهرك  7
  آباد عباس کوي و شهر) به شده الحاق (روستاهاي آسیه سید و قاریور نویر، ،1کولیور  8
  دریا سازي سالم طرح و میانه آسیاي بازار ،2کولیور  9

  )انزلی جامع طرح( .1389 ،پارسـ  جهان نقش مشاور نامهندس منبع:
  

  1385 سال بندرانزلی شهر کالبدي تقسیمات وضعیت .4 جدول

  هکتار) در (نفر ناخالص تراکم  (هکتار) مساحت  جمعیت  نواحی
1  1534  270.6  5.67  
2  9253  430.07  21.52  
3  13503  255.3  52.89  
4  17904  477.91  37.46  
5  12466  525.7  23.71  
6  13981  150.65  92.8  
7  18056  324.8  55.59  
8  18935  418.48  45.25  
9  3673  204.67  17.95  

  39.2  3058.18  109305  کل
  )انزلی جامع طرح( .1389، پارسـ  جهان نقش مشاور نامهندس منبع:

  پژوهش هاي یافته
  تاپسیس مدل از استفاده با بندرانزلی نواحی در شهري خدمات توزیع

 5ي  شـماره  جـدول  چنانکـه  شـد.  داده وزن هـا  شاخص به شانون آنتروپی مدل از استفاده با ابتدا روش، این در
 آمارهـا  اسـت.  شده استفاده شهري ناحیه 9 براي شاخص 8 از شهري خدمات توزیع تبیین براي دهد، می نشان

 ي شماره جدول در بندرانزلی شهري نواحی منتخب شهري خدمات هاي شاخص از یک هر ي شده نرمال وزن و
 بـه  را اوزان بیشـترین  درمـانی  خدمات شاخص و فرهنگی خدمات شاخصاست که بر اساس آن،  شده آورده 5

  اند. داده اختصاص خود
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  شانون آنتروپی روش از استفاده با ها شاخص به دهی ن وز .5جدول

   نگارندگان محاسبات :منبع
 مراحـل  انجـام  بـا  درنهایـت  و انـد  داده تشـکیل  را مـاتریس  یـک  شـاخص  8 از استفاده با ناحیه 9 سپس

  است: شده انجام آنها بندي رتبه تاپسیس، مدل ي گانه شش
  تصمیم ماتریس آوردن دست به اول، گام .6جدول

  سبز فضاي  ورزشی  فرهنگی  مذهبی  درمانی  دبیرستان  راهنمایی  دبستان  نواحی
1  0  0  0  0  1  0  2  5  
2  2  1  2  0  3  0  2  1  
3  6  3  3  1  2  2  7  6  
4  4  3  3  4  7  1  5  2  
5  2  3  5  2  6  2  9  3  
6  7  7  10  10  7  5  5  5  
7  2  1  5  1  9  0  6  7  
8  3  9  2  1  6  0  10  2  
9  0  0  0  1  1  0  0  0  
   نگارندگان محاسبات :منبع

  
  تصمیم ماتریس کردن استاندارد دوم، گام .7 جدول

  سبز فضاي  ورزشی  فرهنگی  مذهبی  درمانی  دبیرستان  راهنمایی  دبستان  نواحی
1  0  0  0  0  0.061  0  0.111  0.404  
2  0.181  0.079  0.09  0  0.184  0  0.111  0.08  
3  0.543  0.238  0.09  0.09  0.122  0.343  0.388  0.485  
4  0.362  0.238  0.272  0.359  0.429  0.171  0.277  0.161  
5  0.181  0.238  0.364  0.179  0.368  0.343  0.5  0.242  
6  0.634  0.555  0.818  0.898  0.429  0.858  0.277  0.404  
7  0.181  0.079  0.272  0.09  0.552  0  0.333  0.566  
8  0.271  0.714  0.182  0.09  0.368  0  0.555  0.161  
9  0  0  0  0.09  0.061  0  0  0  
   نگارندگان محاسبات منبع:

 Wj شده نرمال وزن Dj انحراف درجه Ej شانون آنتروپی  شاخص
  0.102  0.18  0.82  دبستان
  0.133  0.233  0.766  راهنمایی
  0.109  0.192  0.808  دبیرستان
  0.216  0.380  0.620  درمانگاه
  0.053  0.093  0.907  مذهبی
  0.254  0.446  0.554  فرهنگی
  0.063  0.11  0.89  ورزشی
  0.069  0.122  0.878   پارك
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  شده استاندارد ماتریس به دهی وزن سوم، گام .8 جدول

  سبز فضاي  ورزشی  فرهنگی  مذهبی  درمانی  دبیرستان  راهنمایی  دبستان  نواحی
1  0  0  0  0  0.0032  0  0.0071  0.0278  
2  0.0184  0.0105  0.0163  0  0.0097  0  0.0071  0.0055  
3  0.0553  0.0316  0.0246  0.0194  0.0064  0.118  0.0251  0.0334  
4  0.0369  0.0316  0.0246  0.0777  0.0227  0.043  0.0179  0.0111  
5  0.0184  0.0316  0.0410  0.0388  0.0195  0.118  0.0315  0.0167  
6  0.0646  0.0738  0.0821  0.1946  0.0227  0.218  0.0179  0.0279  
7  0.0184  0.0105  0.0410  0.0194  0.0292  0  0.0215  0.039  
8  0.0276  0.0949  0.0163  0.0194  0.0195  0  0.0359  0.0111  
9  0  0  0  0.0194  0.0032  0  0  0  
   نگارندگان محاسبات :منبع

  
  منفی آل ایده حل راه و آل ایده حل راه تعیین چهارم: گام

  }0.039 و 0.0359 و 0.218 و 0.0292 و 0.1946 و 0.0821 و 0.0949 و 0.0646{ = مثبت آل ایده ي گزینه 
  }0 و 0 و 0 و 0.0032 و 0 و 0 و 0 و 0{ = منفی آل ایده گزینه

  
 ها گزینه بندي رتبه و آل ایده حل راه به نسبی نزدیکی ي محاسبه ها، فاصله ي اندازه ي محاسبه ششم، و پنجم گام .9 جدول

    نگارندگان محاسبات منبع:
  

بنـدي   تقسـیم  اسـاس  بر شهري ي ناحیه 9 از مجموع در که دهد می نشان تاپسیس مدل هايامتیاز نتایج
 صـورت  هـاي  بررسـی  برابـر  اسـت.  بوده نامتعادل ناحیه 5 و متعادل نیمه ناحیه سه متعادل، ناحیه یک کالبدي،

 و اسـت  ناحیـه  تـرین  متعادل است، واقع شهر تجاري مرکز در که انزلی) بخش قدیمی (بافت 6 ي ناحیه گرفته،
 ،دریـا)  سازي سالم طرح و میانه آسیاي بازار ،2 کولیور شهرك بردارنده (در شهر ي ناحیه ترین غربی ،9 ي ناحیه

  رتبه  تاپسیس  منفی فواصل  مثبت فواصل  نواحی
1  0.3296  0.0278  0.0778  7  
2  0.3181  0.0264  0.0766  8  
3  0.2334  0.1439  0.3814  3  
4  0.2313  0.1077  0.3177  4  
5  0.2054  0.1417  0.4082  2  
6  0.0282  0.3203  0.9190  1  
7  0.3003  0.0616  0.1702  6  
8  0.2893  0.1104  0.2762  5  
9  0.3162  0.0194  0.0578  9  
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 انـد.  شـده  شـناخته  خـدمات  به شهروندان دسترسی چگونگی و خدمات توزیع در شهري ي ناحیه ترین نامتعادل
 خـدماتی  نـواحی  در شـهر  کل جمعیت درصد 47 و درصد 40 متعادل نیمه درصد، 13 متعادل نواحی همچنین
  کنند. می زندگی شهري نامتعادل

  شهري خدمات توزیع در برابري لحاظ به بندرانزلی شهر نواحی بندي سطح .10 جدول

  نگارندگان محاسبات منبع:
  

 نشان تاپسیس، روش از آمده دست به هايامتیاز و جمعیت تراکم بین پیرسون همبستگی ارتباط بررسی
 که معناست بدان این، ت.اس بوده 01/0معناداري  سطح با 832/0 آمده دست به همبستگی ضریب که هدد می

 در مؤثر نقشی تراکم افزایش ییعن ارد؛د وجود خدمات توزیع و جمعیت تراکم بین معناداري و قوي ي رابطه
 ضریب زیرا ؛دهد می نشان را حالت این عکس مساحت، با ارتباط در موضوع این دارد. شهري خدمات توزیع

 یعنی است؛ p-value= 493/0با  264/0 خدمات توزیع و نواحی مساحت بین آمده دست به همبستگی
 (بافت 6 ي ناحیه که طوري به ،است نداشته نقشی شهري خدمات ي بهینه توزیع چگونگی در نواحی گستردگی

 شده، یاد شاخص 8 اساس بر شهري خدمات سطح بیشترین از مساحت، کمترین داشتن با انزلی) قدیمی
  است. برخوردار

  پراکندگی ضریب از استفاده با بندرانزلی نواحی در شهري خدمات توزیع
 خـدمات  شـاخص  هشـت  پراکنـدگی  میـزان  SPSS افزاري نرم محیط در معیار انحراف ي محاسبه از استفاده با

  است. شده محاسبه بندرانزلی ي گانه نُه نواحی در شهري

퐶푉  )10 ي رابطه = 		
푆
푀

× 100 

퐶푉 : ؛پراکندگی ضریب 푆  :؛شاخص معیار انحراف 푀  :شاخص میانگین.  
 خـدماتی  هـاي  شـاخص  بـه  مربـوط  فضـایی  توزیـع  در نـابرابري  بیشـترین  آمده، دست به نتایج اساس بر 

 و مـذهبی  خدماتی شاخص به نابرابري کمترین و درمانی، و تئاتر) و سینما فرهنگی، کانون (کتابخانه، فرهنگی
  ).10 (جدول دارد تعلق ورزشی

  نواحی اسامی  جمعیت درصد  فراوانی  نواحی تعداد  تاپسیس ي نمره

   ،7 ناحیه ،2 ناحیه ،1 ناحیه  %47  0.55  5  برابري و تعادل عدم 3/0 تا 0 بین
  9 ناحیه و 8 ناحیه

  5 ناحیه و 4 ناحیه ، 3 ناحیه  %40  0.33  3  متعادل نیمه 6/0 تا 3/0 بین

  6 ناحیه  %13  0.12  1  برابري و تعادل 1 تا 6/0 بین
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  انزلی شهر در ها شاخص پراکندگی ضریب .11 جدول

  سبز فضاي  ورزشی  فرهنگی  مذهبی  درمانی  دبیرستان  راهنمایی  دبستان  نواحی
  2.4  3.33  1.69  2.95  3.15  3.08  3.12  2.42  معیار انحراف

  3.44  5.11  1.11  4.67  2.22  3.34  3  2.89  میانگین
  69.76  65.16  152.25  63.16  141.89  92.21  104  83.73  پراکندگی ضریب

   نگارندگان محاسبات :منبع

  خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی بین ارتباط میزان بررسی
 ي بهینـه  و مناسـب  دسترسـی  و رسـانی  خدمات امر تسهیل منظور به شهري نواحی در خدمات توزیع آنجاکه از

 اصـولی  و صـحیح  يمعیارها اساس بر شهري امکانات و خدمات توزیع چنانچه گیرد، می انجام آن به شهروندان
 شـهر  سـطح  در متعـادل  صـورت  بـه  شـهروندان  نیاز مورد خدمات نگرفته، انجام راحتی به رسانی خدمات نباشد،
 نیـاز  مـورد  خـدماتی  فضاهاي و جمعیت پراکنش بین هایی نابرابري است ممکن حالت، این در .شود نمی توزیع

 پیرسـون،  همبسـتگی  ضـریب  از اسـتفاده  بـا  پژوهش این در ).110 :1385 دیگران، و پور هادي(شود  مشاهده
 کـه  دهـد  مـی  نشـان  آمـده،  دسـت  به نتایج است. شده بررسی خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی بین ارتباط
 ضریب دارد. وجود انزلی بندر ي گانه نُه نواحی بین خدمات توزیع و جمعیت پراکندگی بین اندکی بسیار ارتباط

 ،SPSS افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  تاپسـیس  امتیـاز  ي رتبـه  و نـواحی  جمعیت ي رتبه بین آمده دست به پیرسون
 میـزان  کـه  دهـد  مـی  نشان این و دارد اساسی تفاوت 05/0 داريامعن سطح با که p-value=244/0 با و 433/0

 بـین  پیرسـون  همبسـتگی  ضـریب  اسـت.  نکرده ایفا را يمؤثر نقش شهري خدمات توزیع چگونگی بر جمعیت
 11 ي شـماره  جـدول  کنـد.  مـی  ییـد أت را فوق ي نتیجه ،نیز تاپسیس ي شده کسب امتیازهاي و نواحی جمعیت

 شـهري  خـدمات  و امکانـات  از متعـادل  و یکسـان  نسـبت  بـه  بنـدرانزلی  شهر نواحی تمامی که است آن بیانگر
  .است نبوده جمعیت پراکنش براساس خدمات توزیع و نیست برخوردار

  بندرانزلی شهر نواحی در خدمات رتبه و جمعیت رتبه بین پیرسون همبستگی ضریب .12 جدول

 d d تاپسیس خدماتی) هاي (شاخص رتبه  جمعیت رتبه   نواحی
1  9  7  2  4  
2  7  8  1 -  1  
3  5  3  2  4  
4  3  4  1 -  1  
5  6  2  4  16  
6  4  1  3  9  
7  2  6  4 -  16  
8  1  5  4 -  16  
9  8  9  1 -  1  
  نگارندگان محاسبات منبع:
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 بنـدرانزلی  شـهر  نواحی در خدمات ي ارائه و جمعیت میزان بین منطقی و صحیح ارتباط برقراري بنابراین

 ي ناحیـه  در اول اولویـت  در .شود عملی مختلف نواحی در اولویت اساس بر باید امر این که است ضروري امري
 جمعیـت  ي رتبه که 8 و 7 نواحی در و جمعیت تراکم افزایش است، جمعیت رتبه از باالتر خدمات ي رتبه که 5

 انزلـی)  بخـش  قدیم (بافت 6 ي ناحیه دوم، اولویت در .شود می پیشنهاد خدمات افزایش است، خدمات از باالتر
 نفـر  8/92 تـراکم  داشتن با بخش این چون ولی ؛است جمعیت ي رتبه از باالتر آن خدمات ي رتبه که دارد قرار
 در امکان حد تا آن، در جمعیت افزایش جاي به که شود می پیشنهاد است، شهر ي ناحیه ترین متراکم هکتار در

 1 ي ناحیـه  سوم، اولویت در گیرد. قرار آخر اولویت در نواحی، به جدید خدمات ي ارائه براي گیري تصمیم زمان
 دو ایـن  در جمعیـت  افـزایش  بنـابراین  است؛ جمعیت ي رتبه از باالتر آنها در خدمات ي رتبه که دارند قرار 3 و

 ارتبـاط  برقـراري  بـه  نیـل  براي چهارم، اولویت عنوان به 9 و 4 و 2 نواحی در خدمات افزایش همچنین و ناحیه
  شود. می پیشنهاد خدمات و جمعیت بین منطقی

  انزلی بندر شهر نواحی در شهري خدمات ریزي هبرنام اولویت بینی پیش .13 جدول
 مالحظات  نواحی نام   اولویت

  شهري خدمات افزایش 8 و 7 ي ناحیه و جمعیت افزایش 5 ي ناحیه در  8 و 7 و 5  1
  نواحی همه در خدمات درتوزیع برابري به رسیدن زمان تا جدید خدمات تخصیص عدم  6  2
  جمعیت افزایش  3 و 1  3
  خدمات افزایش  9و 4 و 2  4
  نگارندگان محاسبات منبع:

  گیري نتیجه و بحث
 یـا  راهبـردي  هـاي  طـرح  و جـامع  هـاي  طـرح  زمـین،  کاربري ریزي برنامه در شده استفاده و عمومی مفاهیم از 

 ریـزي  برنامـه  دارد، بیشـتري  تناسـب  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  تقاضاهاي با که ینديآفر .هستند ساختاري
 هـاي  اولویـت  و شـده  سـنجیده  حسـاس  و بحرانـی  مسـائل  روش ایـن  اجـراي  در اسـت.  ساختاري یا راهبردي

شـود   مـی  تعیـین  شود، عملی باید آن در توسعه که اي ناحیه و مشخص زیربنایی تسهیالت براي گذاري سرمایه
    ).125 :1390 (پورمحمدي،

 لحـاظ  از شـهر  بحرانـی  نـواحی  و اسـت  شـده  بنـا  راهبـردي  ریزي برنامه مبناي بر نیز پژوهش این اساس
 مناسب برابري به رسیدن براي ها اولویت سپس ند وشد شناسایی خدمات توزیع و جمعیت شمار میان نابرابري

 میـزان  و نـواحی  تاپسیس هايامتیاز میان پیرسون همبستگی ضریب گذشت، که طور همان .بندي شدند دسته
 در و متغیـر  دو ایـن  بـین  دارمعنا ي رابطه وجود عدم بیانگر آمده دست به رقم که شد گیري اندازه آنها جمعیت

 بـا  سـپس  بـود.  شـهري  خـدمات  توزیـع  و جمعیت میان تناسب لحاظ از نواحی میان برابري وجود عدم نتیجه
 تعـادل  بـه  رسیدن براي ریزي برنامه هاي اولویت تاپسیس، ي رتبه و جمعیت ي رتبه ي فاصله اختالف ي محاسبه
  .ندشد مشخص مدنظر
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 کـه  دهـد  مـی  نشـان  ،انـد  شده کامل نتایج پژوهش از برگرفته پیشنهادهاي با که پژوهش اصلی هاي یافته

 مقـدار  میـان  بنـدرانزلی  نواحی در و است برخوردار الزم تعادل از انزلی بندر شهر نواحی بین در جمعیت توزیع
 یـک  تنهـا  انزلـی  شـهر  ناحیـه  9 از ندارد. وجود دارامعن ي رابطه و الزم تعادل شهري خدمات ي ارائه و جمعیت

 ناحیـه  5 و متعـادل  نیمـه  ناحیـه  3 و اسـت  متعـادل  خـدمات  توزیع با جمعیت میزان همخوانی لحاظ از ناحیه
  هستند. نامتعادل

  شود: در انتها با توجه به نتایج پژوهش، موارد زیر براي شهر بندرانزلی پیشنهاد می
 همچنـین  و 5 ي ناحیـه  در جمعیـت  افـزایش  بـراي  ریـزي  برنامـه  پیشنهاد نظر، مد تعادل به رسیدن براي .1

 دارد. قرار اولویت در 8 و 7 ي ناحیه در شهري خدمات افزایش

 شـهري  ریـزان  برنامـه  بـراي  توانـد  می که یافت دست نیز جدیدي هاي یافته به خود مراحل در این مطالعه .2
 ضـریب  بیشـترین  درمـانی،  و فرهنگـی  خـدمات  هـاي  شـاخص  . یکی از مـوارد اینکـه  باشد کارگشا و مفید

 در درمـانی  و فرهنگـی  کـاربري  ایجـاد  پیشـنهاد  نواحی، میان تعادل به رسیدن براي و دارند را پراکندگی
  دارد. قرار اولویت در 8 و 7 نواحی

 درصد 47 و دارد وجود )832/0( دارامعن و مثبت همبستگی شهر در خدمات توزیع و جمعیت تراکم میان .3
 از درصـد  13 تنهـا  و متعـادل  نیمـه  نواحی در درصد 40 خدماتی، نامتعادل نواحی در شهر جمعیت کل از

 . بنـابراین کننـد  مـی  زندگی خدماتی متعادل شرایط در ،هستند ساکن 6 ي ناحیه در که شهر کل جمعیت
 قـرار  اولویـت  در شـهر  در خـدمات  از نـواحی)  اکثـر  کمـابیش ( نابرخوردار نواحیِ در تعادل ایجاد پیشنهاد

   گیرد. می
اسـت،   داشته را پراکندگی ضریب کمترین انزلی، بندر شهري نواحی در ورزشی و مذهبی خدمات شاخص .4

 نگیرند. قرار اولیه هاي اولویت در جدید، خدمات ي ارائه براي ریزي برنامه در که شود می پیشنهاد بنابراین

  منابع
 ،نـاموزون  شهرنشـینی  سیاسی اقتصاد جهانی، انداز چشم در سومی جهان شهرهاي ).1384( دیوید. اسمیت،

  مانا. نقش انتشارات: تهران فریدنی، موسوي علی محمد ي ترجمه

 و مطالعـات  تهران: نژاد، ممحر ناصر ي ترجمه ،توسعه حال در کشورهاي در پایدار شهرهاي ).1383( .سدریک پاگ،
  .معماري و شهرسازي تحقیقات

  سمت. تهران: شهري، اراضی کاربري ریزي برنامه ).1390( محمدرضا. پورمحمدي،

 خـدمات  توزیع و جمعیت پراکنش بر تحلیلی ).1389( علـی.  کشکولی، باقري و میرنجف موسوي، ملیحه؛ ذاکریان،
، صـص.  2ي  شـماره  شـهري،  ریـزي  برنامه و پژوهش ي مجله ،پایدار توسعه منظر از میبد شهري محالت در
52-38  .  
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  سمت. انتشارات تهران: شهري، ریزي برنامه یندهايفرآ ).1384( پروانه. حسینی، شاه ؛محمدتقی رهنمایی،

  مت.س انتشارات ن:تهرا رضا،رپو ابوالقاسم ي هترجم ،شهري شناسی جامعه .)1380( .وارد آلن و مایک ساوج،

  نورگیتی. انتشارات :تهران ،شهري شناسی جامعه ).1378( محمدتقی. شیخی،

 یزد، شهر نواحی در خدمات توزیع و جمعیت پراکنش فضایی تحلیل ).1389( میرنجف. موسوي، و اصغر ضرابی،
  .46 - 27، صص. 97 ي شماره ،25ي  دوره جغرافیایی، تحقیقات ي فصلنامه

 نهـم،  سـال  ،صـفه  ي مجلـه  ،نتهـرا  :مـورد  شهرها، در فضایی تعادل عدم حلیلت ).1378( .زهره دانشپور، عبدي
  .51-76صص.  ،29 ي شماره

  تبریز. دانشگاه انتشارات تبریز: شهرشناسی، و جغرافیا ).1388( یداله. فرید،
  .20و  19، 9قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصول 

 لهاي مد از استفاده با شهر فضایی -کالبدي رشد الگوي شناخت). 1388قرخلو، مهدي و زنگنه شهرکی، سعید. (

، شـماره  34، شماره پیاپی 20ریزي محیطی، سال  مجله جغرافیا و برنامه. تهران)(مطالعه موردي: شهر  کمی
  .40-19، صص. 2

 آموزشـی  و پژوهشـی  ي ماهنامـه  ،تهـران  شـهر  در اجتمـاعی  عدالت فضایی تحلیل ).1383( نفیسـه.  مرصوصی،
  .92-90 ، صص.65ي  مارهش ،سال ششم ها، شهرداري

  گیالن. استان آماري ي سالنامه ).1386( ایران. آمار مرکز
 سـال  جغرافیایی، تحقیقات ي فصلنامه ها، دیدگاه و مفاهیم شهري؛ پایدار ي توسعه ).1380( مهدي. کاظمی، موسی

    .113 -93صص.  ،62ي  مارهش ،16

  .پنجم، تهران جلد ،انزلی شهر (جامع) عمران و توسعه طرح ).1389( پارس.ـ  جهان نقش مشاور مهندسین

  .دوم، تهران جلد انزلی، شهر (جامع) عمران و توسعه طرح ).1389(پارس. ـ  نقش جهانمهندسین مشاور 
  .تهران اول، جلد انزلی، شهر (جامع) عمران و توسعه طرح). 1389(پارس. ـ  مهندسین مشاور نقش جهان

 عـدم  در شـهري  خـدمات  توزیـع  اثرات بررسی ).1386( فر. باستانی ایمان و صفر قائدرحمتی، حمیدرضا؛ وارثی،
، 9ي  ، شـماره پـنجم سـال   توسعه، و جغرافیا اصفهان، شهر مناطق موردي: مطالعه جمعیت، فضایی تعادل
  .  106-91صص. 

 مطالعـه:  (مـورد  شـهري  مناطق نواحی مرزبندي در مؤثر معیارهاي ).1385( دیگران. و ونخات حلیمه پور، هادي
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