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 چکیده 
که بر تمام مناسبات اجتماعی انسان ها تأثیر می گذارد. تحلیل فضایی توسعه، میزان  نابرابری های اجتماعی پدیده ای است 
نابرابری ها و محرومیت نواحی مختلف را مشخص و اولویت اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم می کند. در ادبیات 
کم را به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار در توسعه  برنامه ریزی شهری دیدگاه های متفاوتی وجود دارند که سعی نموده اند ترا
کم یکی از الگوهای فرم پایدار می باشد که با هدف جلوگیری از گسترش شهر، به دنبال  یافتگی مناطق معرفی نمایند. شهر مترا
توزیع مناسب خدمات و تقویت شاخص های اقتصادی_اجتماعی در بین مناطق است. روش پژوهش توصیفی_تحلیلی 
 )TOPSIS,SAW,VIKOR( و مدل های تصمیم گیری چند معیاره T از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون که در آن  است 
و C.V استفاده شده است. در این تحقیق شاخص های توسعه براساس پنج  بعد و 44 متغیر تعریف شده اند و داده های 
تحقیق نیز از بلوک های آماری سرشماری سال1390 استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش، 12 منطقه شهر بابل بوده 
کنش  کالبدی مرکز آمار ترسیم شده است. بر اساس نتایج پژوهش، توزیع و پرا که محدوده های آن منطبق بر تقسیمات 
شاخص های توسعه در شهر بابل نوعی عدم تعادل فضایی را نشان می دهد، به طوری که نزدیک به 25/8 درصد از جمعیت 
شهر در مناطق توسعه یافته )3، 4و10( ، 14/5 درصد جمعیت در مناطق با توسعه متوسط )7و12( و  59/5 درصد در مناطق 
کن هستند. همچنین نواحی مرکزی شهر از سطح توسعه یافتگی  کمتر توسعه یافته )1 ،2 ،5 ،6 ، 8 ، 9و11( سا ضعیف و 
بیشتری نسبت به مناطق پیرامونی و نیمه پیرامونی برخوردار می باشند و تفاوت معناداری میان ضریب توسعه در بین 
کم بیشتر از  که میانگین این ضریب در مناطق مترا کم ساختمانی دیده می شود؛ به طوری  مناطق براساس طبقه بندی ترا
کمتر توسعه  کم است. در نهایت مناطق 3 و 4 به عنوان مناطق توسعه یافته و مناطق 6 و 9 به عنوان مناطق  کم ترا مناطق 

یافته شهر بابل مشخص شده اند. 

کم شهری، ضریب توسعه، بابل. گان کلیدی : نابرابری اجتماعی، عدالت فضایی، ترا واژ
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1.  مقدمه 
مسئله نابرابری در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر 
بـــرای آن دســتــه از کشورها کــه قلمرو  توسعه مــی بــاشــد؛ بــه ویـــژه 
این  کمیت آنها مناطق جغرافیایی وسیعی را شامل می شود.  حا
نابرابری ها، تهدیدی جدی برای حصول توسعه متعادل و متوازن 
به وحــدت و یکپارچگی ملی را دشــوار  مناطق اســت و دستیابی 
رشــد سریع جمعیت،   .)Shankar and Shah, 2010(ــد ــمــای مــی ن
و توسعه گسترده شهری را فراهم آورده و تغییرات  مقدمه رشــد 
وسیعی نیز از مقیاس محلی تــا جهانی در کــاربــری زمین ایجاد 
نموده است؛ به گونه ای که می توان گفت، جمعیت شهرها افزایش 
یافته ولی خدماتی که پاسخگوی نیازهای مختلف آنها باشد، به 
 .)Sohe Rana,2009:321( اســت  نشده  گونه ای مناسب، فراهم 
ــده و باعث  ــر مــوجــب کمبود امــکــانــات و زیــرســاخــت هــا ش ــن ام ای
شده گروه های مختلف شهری، دسترسی های متفاوتی به این 
از   .)Hataminezhad and et al, 2012:42( امکانات داشته باشند 
کالبدی،  که خدمات شهری ساختاردهنده   شکل و ماهیت  آنجا 
اجتماعی و فضایی شهر می باشد، بی عدالتی در نحوه  توزیع آن، 
طبقاتی  جدایی گزینی  و  ماهیت  ساختار،  بر  جبران ناپذیری  تأثیر 
جدی  چالش های  با  را  شهری  مدیریت  و  گذاشته  شهر  محالت 
سازمان   .)Dadashpoor&Rostami,2011:171( می کند  روبـــه رو 
متعادل در شهرها، نوعی از پــایــداری شهری اســت. این  فضایی 
پایداری زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی 
مناطق و نواحی شهر و توزیع عــادالنــه امکانات و خدمات  بین 
در  خدمات  توزیع   .)Mousavi,2011:28( درشهرها به وجــود آید 
دسترسی  و  خدمات رسانی  امر  تسهیل  منظور  به  شهری  نواحی 
مناسب و بهینه  شهروندان به آن صورت می گیرد؛ چنانچه توزیع 
اصولی  و  صحیح  معیارهای  اساس  بر  شهری  امکانات  و  خدمات 
نباشد، این حالت خدمات رسانی به راحتی انجام نگرفته و ممکن 
کنش جمعیت و فضاهای خدماتی  است عدم تعادل هایی بین پرا
گردد. در واقع حرکت و رسیدن به عدالت، زمانی  مورد نیاز مشاهده 
که تخصیص و توزیع خدمات و امکانات میان  محقق خواهد شد 
واحدهای فضایی و اجتماعی شهرها مطابق با نیازهای جمعیتی 
همین  در  گــیــرد.  صـــورت  جغرافیایی  بــرابــری  و  مــســاوات  اصــل  و 
فضاهای  در  خدمات  توزیع  و  جمعیت  کنش  پرا و  ارزیابی  راستا، 
تأمین  و  اجتماعی  عــدالــت  مــیــزان  سنجش  در  می تواند  شهری 
برنامه های  و  طرح ها  چارچوب  در  شهروندان  اساسی  نیازهای 
 Zakerian&( شــود  واقـــع  مفید  اقــتــصــادی  و  اجتماعی  عــمــرانــی، 
Kashkouli,2010:70(. بنابراین توزیع متعادل امکانات و خدمات، 
گامی در جهت از بین بردن عدم تعادل های منطقه ای است.  زیرا 
هر چقدر تفاوت های منطقه ای از ابعاد مختلف بیشتر باشد، منجر 
به حرکت جمعیت و سرمایه به سمت قطب های پر جاذبه می گردد 
)Sheykh Beygloo and et al,2012(. به منظور حل مسائل ناشی 
از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی 
اجتماعی،  مــنــاطــق از نــظــر مــیــزان بـــرخـــورداری در زمــیــنــه هــای  
 .)Rezvani& Sahneh,2012( غیره می باشد  فرهنگی، اقتصادی و 
سطح بندی، روشی برای سنجش توسعه مناطق است که اختالف 

مکانی، فضایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق را نشان 
می دهد و وضعیت هر یك از مناطق را نسبت به یکدیگر از نظر سطح 
با ایــن روش رونــد شکل گیری توسعه  می کند.  توسعه مشخص 
قطبی مناطق مشخص می گردد و در نهایت، در برنامه ریزی توسعه 
مناطق، مناطق نیازمند و کمتر توسعه یافته تعیین و از عدم تعادل 
مناطق جلوگیری می شود)Jadidi Miandashti,2013(. به هر حال، 
علمی و منطقی بــرای سیاست گذاری  بــرای تدوین یك زیربنای 
توسعه، الزم است ارزیابی جامعی پیرامون وضعیت موجود توسعه 
مناطق از نظر شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی 
صورت پذیرد)Yu et al,2010(. بابل سومین شهر پرجمعیت استان 
که در سال های اخیر با شهرنشینی شتابانی مواجه  مازندران است 
با مسائل و مشکالت فضایی  بــوده اســت. در این رونــد پر شتاب 
توزیع  غیررسمی،  سکونتگاه های  شکل گیری  همچون  متعددی 
کالبدی_ گسترش  و  خدماتی  امکانات  و  منابع  نامتعادل  فضایی 
با تعریف پنج  فضایی نامناسب روبه رو بوده است. تحقیق حاضر 
بعد و 44 شاخص و متغیر سعی می کند مناطق مختلف شهر بابل 
را به لحاظ میزان بهره مندی از شاخص  ها، سطح بندی نماید و 
را در نواحی  کم، وضعیت نابرابری اجتماعی  با معیار قرار دادن ترا
کم شهر بابل مورد بررسی و مقایسه قرار دهد تا شاید  کم و کم ترا مترا

مسیر مناسبی برای پایداری فرم شهری ارائه نماید.

2.  مبانی نظری 
افتراقی  دسترسی  حاصل  شهری،  فضای  در  اجتماعی  نابرابری 
نواحی شهر به منابع ارزشمند اجتماعی چون ثروت مادی، قدرت، 
تمایز  به  نابرابری  اولیه  معنای  اســت.  فرهنگی  سرمایه  و  منزلت 
که بین زندگی آ نها، به ویژه از نظر  بین افراد اشاره دارد؛ به نحوی 
آشکار  اختالف  امتیازات،  و  پاداش ها  زندگی،  فرصت های  حقوق، 
 .) Yusefi&Varshoei,2011(بـــاشـــد زیــادی وجود داشته  پنهان  و 
در هر جامعه ای، نابرابری در مراتب مختلفی بروز می یابد و معمواًل 
در مناطق شهری، قشربندی و نابرابری اجتماعی بیش از مناطق 
روستایی دیده می شود )Chen & Sun ,2006: 521(. در این زمینه 
در  اجتماعی  نابرابری های  افزایش  است،  معتقد   )2002( الرونــس 
ترکیبی جمعیت های  و موقعیت  تغییر ساختار  به  مناطق شهری 
مربوط  جهانی  اقتصاد  و  ملی  محلی،  ساختار  عــالوه  به  شهری، 
توسعه  تمرکز نامعقول و نامتناسب در عرصه های زیستی  اســت. 
اقتصادی_اجتماعی نابرابر نواحی جغرافیایی را در پی خواهد 
داشت. موضوعی که بازتاب آن را در چشم انداز جغرافیایی شهرها و 
رشد ناهمگون آنها نیز می توان یافت )Farid,2009(. زمانی که پایین 
بودن درآمد با فقر درآمد ناشی از دسترسی کمتر به کاال و خدمات 
ارائه شده از سوی بخش دولتی ترکیب شود، به عقب ماندگی نواحی 
می انجامد. دولت ها و دستگاه های برنامه ریز، وظیفه دشواری در 
خصوص ایجاد تعادل در توزیع خدمات و امکانات شهری بر عهده 
در اغلب کشورهای در حال   .)Hekmatnia and et al,2011( دارند 
توسعه از جمله ایران یک یا دو منطقه و در نهایت چند منطقه، 
وضعیت مناسب خدمات عمومی و باطبع شکوفایی اقتصادی و 
اجتماعی دارند و نقش عمده ای در ایجاد درآمد و تولید ملی ایفا 
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می کنند. این امر به بهای عقب نگهداشتن مناطق دیگر و افزایش 
نابرابری  که  چــرا  شکاف و نابرابری بین مناطق و نواحی اســت. 
فضایی را می توان توزیع نابرابر فرصت ها و موانع اجتماعی در فضا 
دانست. نابرابری فضایی که شکل بارز آن نابرابری منطقه ای است، 
در هر جامعه ای می تواند جنبه های مختلف به خود بگیرد. اشکال 
قابل رؤیت نابرابری فضایی در کشورهای در حال توسعه عبارتست 
از: نابرابری بین شهر و روستا، نابرابری بین شهرهای بزرگ و کوچک، 
نابرابری جغرافیایی در شهرهای بزرگ، نابرابری بین مناطق محروم 
که  از جمله عواملی   .)Dehghan,2007( و مناطق برخوردار و غیره
باید به منظور عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری رعایت شود، 
فضاهاست  از  صحیح  استفاد ه   و  شهری  خدمات  مناسب  توزیع 
از  یکی  فضا  سازمان دهی   .)Dadashpoor&Rostami,2011:194(
ابعاد تعیین کننده  جوامع انسانی و بازتاب وقایع اجتماعی و محل 
کنش  تجلی ارتباطات اجتماعی است. از این رو، تجزیه و تحلیل 
چگونکی  و  اجتماعی  بی عدالتی های  فهم  در  اجتماع  و  فضا  بین 
کاهش یا حل آنها ضروری  تنظیم سیاست های برنامه ریزی برای 
است )Dufaux,2008:2(. بنابراین برنامه ریزان باید در پی حل این 
ایجاد  و تسهیالت  الگوی مکانیابی خدمات  که در  باشند  مسئله 
شده و چگونگی توزیع آنها چه میزان نابرابری به  وجود آمده و چه 
گروه هایی بیشتر محروم شده اند )pewko,2005:5(. مباحث مربوط 
به توسعه پایدار شهری، دیدگاه های مربوط به تحول و بهبود شهر 
در  ایده های جدید  به ظهور  و  بیشتری بخشید  انسجام  را  مدرن 
که بر افزایش  که از میان آنها ایده ای  برنامه ریزی شهری انجامید 
کید دارد، ایده  کم شهری و استفاده از آن در ساماندهی شهری تأ ترا
کالبدی  که سعی دارد با تحول در عناصر فرم  »شهر فشرده« است 
شهر، زمینه پایداری بیشتر آن را فراهم سازد. الگوی شهر فشرده، 
که مفهوم عدالت  شکل پایداری از  توسعه شهری را در نظر می گیرد 
است  بــاور  این  بر  الکین  می باشد.  آن  مباحث  عمده ترین  از  یکی 
که مفهوم حفاظت محیطی را در بر  که »توسعه پایدار بیش از آن 
داشته باشد، در بطن آن مفهوم عدالت نهفته است؛ هم عدالت 
که متضمن فراهم نمودن نیازهای حداقلی جامعه و  میان نسلی 
که تضمین نیازها و حقوق آیندگان را در بر  هم عدالت بین نسلی 
که شهر فشرده امکان  می گیرد«. برخی از اندیشمندان به این دلیل 
فراهم  شهروندان  بیشتر  بــرای  را  امکانات  به  مطلوب  دسترسی 
فشردگی  می برند.  نام  عدالت  از  شکلی  عنوان  به  آن  از  می سازد، 
شهری  مختلف  عملکردهای  بین  قرابت  ایجاد  معنای  به  شهری 
تمرکز  بر  کید  تأ است.  شهری  کارکردگرایی  چند  و  تنوع  بر  کید  تأ و 
استفاده  آنها،  افتراق  جــای  به  شهری  عملکردهای  و  فعالیت ها 
جای  به  ترکیبی  کاربری های  بر  کید  تأ شهری،  مناطق  از  فشرده 
کاربری ها و عملکردهای مجزا از هم، ساخت منازل و ساختمان های 
از توانمندسازی شهری، حمایت از حمل ونقل  کم، حمایت  پر ترا
سمت  به  شهرنشینی  کــردن  محدود  دوچرخه سواری،  و  عمومی 
مطلوب  سامان مندسازی  و  زمین  اتــالف  از  جلوگیری  حومه ها، 
و  فسیلی  سوخت های  از  استفاده  کاهش  شهری،  عملکردهای 
در نهایت جلوگیری از آلوده شدن شهرها از جمله ویژگی های آن 
محسوب می گردد )Meshkini and et al, 2013: 158(. راهبرد شهر 

فشرده به عنوان مدل پایه برای توسعه شهری پایدار توسط اتحادیه 
اروپا مطرح شده است. مفهوم عمومی فشردگی دارای پیشینه ای 
طوالنی مدت در برنامه ریزی شهری می باشد و سابقه آن به مدل 
کم زیاد و  شهر متمرکز بر می گردد. شهر متمرکز طرفدار شهری با ترا
تمرکز  اســت.  مرتفع  ساختمان های  و  آسمان خراش ها  در  زندگی 
کنش  کل ناحیه، پرا که در  که توسعه به جای این  درجه ای است 
عادالنه داشته باشد، به طور نامتعادل تنها در فضاهای محدودی 
که  کل منطقه شهری واقع می شود. بعد تمرکز، نواحی شهری  از 
نسبت  به  کم های  ترا با  را  بیشتری  شغلی  و  مسکونی  واحدهای 
سراسر  در  که  آنهایی  از  ــد،  داده انـ جــای  کمتری  فضاهای  در  بــاال 
می سازد.  متمایز  شده،  توزیع  عادالنه  طور  به  شهری  چشم انداز 
همراه با پیشرفت فناوری، آسمان خراش ها هم بلند و بلندتر شده 
و فضاهای باز از درون شهرها رخت بربستند. درنتیجه طرفداران 
کشاورزی پیرامون شهرها و  کم برای حفاظت از مناطق  شهر مترا
کید دارند  تأ زیاد  کم  ترا بر مفهوم  آنها  پارک های واقع در محدوده 

.)Meshkini and et al, 2013: 152(

3.  روش تحقیق 
کم بر  با توجه به ماهیت موضوع و اهــداف تحقیق، رویــکــرد حا
فضای تحقیق، توصیفی_تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، 12 
آمار  کالبدی مرکز  بر اساس تقسیمات  که  بابل است  منطقه شهر 
در سرشماری سال 1390 مشخص شده است. اطالعات مورد نیاز 
و پرورش  آموزش  اداره  آمار،  از قبیل: مرکز  از سازمان های مربوطه 
کتابخانه عمومی مرکزی، اداره  کافی نت داران،  شهرستان، اتحادیه 
تبلیغات  سازمان  ناجا،  پلیس  بابل،  شهرستان  جوانان  و  ورزش 
اسالمی، سازمان آتش نشانی، سازمان پارک ها و فضای سبز، شبکه 
علوم  دانشگاه  بابل،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمــان  و  بهداشت 
مجالت  اسناد،  طریق  از  همچنین  و  درمانی  خدمات  و  پژشکی 
ایــن پژوهش  آمــده اســت. در  با موضوع به دســت  کتب مرتبط  و 
شاخص های توسعه از پنج بعدکلی و با 44 متغیر تعریف و تجزیه 
کمک نرم افزارهای Gis ،SPSS و Excel انجام  و تحلیل داده ها با 
شده است. نخست با بهره گیری از روش هــای  تصمیم گیری چند 
معیاره )TOPSIS , VIKOR , SAW ( مناطق رتبه بندی شده اند 
شده  تعدیل  اوزان  بــراســاس  شاخص ها  اهمیت  درجـــه  و  )وزن 
با همسو نمودن همه ضرایب و محاسبه  محاسبه شــد1(، سپس 
رابطه  تعیین  برای  آمد.  دست  به  توسعه  شاخص های  میانگین، 
مسکونی،  خالص  )جمعیتی،  کم  ترا انــواع  و  توسعه  ضریب  میان 
مسکونی، سکونتی و ساختمانی( از همبستگی پیرسون استفاده 
شاخص  با  معناداری  و  مثبت  همبستگی  که  کم هایی  ترا شــد. 
کم تقسیم شده اند،  کم و پر ترا کم ترا توسعه داشتند، به دو منطقه 

1 برای تعیین اوزان تعدیل شده از رابطه زیر استفاده شد. ابتدا مقدار 
  از طریق آنتروپی شانون محاسبه و در مرحله بعد از طریق پرسشنامه 
که به شاخص های توسعه امتیاز 1 تا 5 را  کارشناس خواسته شده  از 20 

گردید. بدهند، سپس با استفاده از آن، اوزان تعدیل شده محاسبه 
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سپس با آزمون T دو نمونه مستقل وضعیت ضریب توسعه در میان 
گرفته است. کمی مورد مقایسه قرار  دو طبقه ترا

4.  محدوده مورد مطالعه 
که در قسمت مرکزی  بابل یکی از شهرهای استان مازندران است 

استان قرار دارد. حدود آن از شمال به بابلسر، از شرق به قائمشهر و 
سوادکوه، از غرب به آمل و از جنوب به کوهپایه ها و دامنه های شمالی 
رشته کوه های البرز ختم می شود. مطابق آخرین سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن، جمعیت این شهر 21 هزار و 845 نفر و مساحت آن 

حدود 30/3 کیلومتر مربع معادل سه هزار و 36 هکتار می باشد.

جدول )1( : ابعاد و شاخص های منتخب برای سنجش توسعه 

شاخص ها1 ابعاد

اجتماعی و اقتصادی
معکوس بعدخانوار، معکوس بارتکفل، معکوس بارجمعیتی، معکوس بارمعیشتی، معکوس نرخ بیکاری، میزان 
دارای  خانوار  درصد  موتورسیکلت،  دارای  خانوار  درصد  کل،  باسوادی  درصد  اشتغال،  نرخ  عمومی،  فعالیت 

کم جمعیتی. خودرو، درصد خانوارهای دارای رایانه و ترا

آموزشی و فرهنگی
نفر(، سرانه  ازای هر ده هزار  )به  گیم نت  کافی نت،  دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان و فنی  حرفه ای، 

کتاب، سرانه ورزشگاه های عمومی و سرانه باشگاه های خصوصی.

تأسیسات و تجهیزات شهری
کز مذهبی، ایستگاه های آتش نشانی، ایستگاه های پمپ بنزین )به ازای هر  کز انتظامی ، مرا سرانه فضای سبز، مرا

ده هزار نفر(.

کز بهداشتی و درمانی، درمانگاه و پزشک شهری)به ازای هر ده هزار نفر(.بهداشتی_ درمانی بیمارستان، داروخانه، آزمایشگاه، مرا

کیفیت مسکن

از  از برق، درصد خانوارهای برخوردار  از آب آشامیدنی، درصد خانوارهای برخوردار  درصد خانوارهای برخوردار 
گاز لوله کشی، درصد خانوارهای برخوردار از تلفن ثابت، درصد خانوارهای برخوردار از سرویس بهداشتی، درصد 
خانوارهای برخوردار از حمام، درصد خانوارهای برخوردار از آشپزخانه، درصد خانوارهای برخوردار از حرارت مرکزی 

و درصد خانوارهای برخوردار از حرارت و برودت مرکزی.

جدول )2( : مشخصات جغرافیایی شهر بابل

مساحت )هکتار(
رشد ساالنه جمعیتجمعیت شهری بابل

137513851390137513851390

30361583462013352182452/261/371/9

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن

نقشه )1( : موقعیت جغرافیایی شهر بابل 

گرفته شد. کتاب مبانی جمعیت شناسی سعید تمنا، انتشارات پیام نور  1 فرمول محاسبه  برخی از شاخص های مربوط به ابعاد اجتماعی_ اقتصادی از 
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5.  یافته های تحقیق  
عــدالــت اجتماعی در فــضــای شــهــری زمــانــی محقق مــی گــردد که 
شاخص های مورد مطالعه در چارچوب معیارهای عدالت اجتماعی 
و منفعت( توزیع گردند و چنین امــری مستلزم  استحقاق  )نیاز، 
بــرخــورداری از  ارتقای سطح توسعه یافتگی نواحی از نظر میزان 
بررسی وجود یا عدم وجود همبستگی بین  شاخص ها می باشد. 
شاخص های مورد مطالعه، مبین جایگاه هر ناحیه از نظر میزان 
در  ــرخــورداری از شاخص ها می باشد. ایــن مسئله در نهایت و  ب
صورت وجود همبستگی معنادار و مثبت می تواند بیانگر وجود یا 
بابل باشد.  عدم وجود عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر 
بررسی فضایی وجــود نابرابری اجتماعی  در این پژوهش هــدف، 
بین مناطق و نواحی شهری است. بدین منظور برای طبقه بندی 
مناطق 12 گانه شهری به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه، 

از مدل ها و آزمون های آماری مختلفی استفاده شده است.

6.  تعیین روند نابرابری های منطقه ای درشهر بابل
برای تعیین تعادل یا عدم تعادل منطقه ای شاخص های انتخابی، 

است  شــده  استفاده  ویلیامسون  اختالف  ضریب  یا    c.v مــدل از 
.)Ziari,2010: 211(

 مقدار یک شاخص در یک منطقه

i میانگین شاخص  

 N= تعداد مناطق
که با توجه به مقدار باالی c.v محاسبه شده،  نتایج نشان داده 
کز آتش نشانی،  کتاب، بیمارستان، مرا شاخص هایی از قبیل سرانه 
پمپ بنزین،  ایــســتــگــاه هــای  گــیــم نــت،  ــاه،  ــگ ــش ــای آزم ــافــی نــت،  ک
کز انتظامی از توزیع نامتعادلی  برخوردار  ورزشگاه های عمومی و مرا
اند. اما شاخص های  بوده و عمدتًا در مناطق مرکزی تمرکز یافته 
مربوط به کیفیت مسکن و مرتبط با اقتصادی_اجتماعی از وضعیت 
گانه برخوردار بوده و توزیع عادالنه تری در  بهتری در بین مناطق 12 

سطح شهر داشته اند.
جدول )3( : جدول تعیین روند نابرابری های منطقه ای

انـــــــحـــــــراف ابعاد و شاخص ها
C.vمیانگینمعیار

شاخص
C.v
انـــــحـــــراف ابعاد و شاخص هابعد

C.vمیانگینمعیار
شاخص

C.v
بعد

ی
صاد

ی و  اقت
اجتماع

1991/9181870/10جمعیت کل

0/174

ی
ت شهر

ت و تجهیزا
سا

تاسی

کم 33/185/80/39ترا

0/842

80/9245/50/32مساحت707/855740/12تعدادخانوار
کز انتظامی0/2660/450/58بعدخانوار 0/260/261مرا

کز مذهبی0/0010/020/06میزان بارتکفل 22/23/470/63مرا
کز آتش نشانی000میزان بارجمعیتی 0/270/191/43مرا
0/40/351/12ایستگاه پمپ بنزین000/2میزان بارمعیشتی

1/851/920/96فضای سبز0/040/180/26نرخ بیکاری
1/2774/40/01میزان فعالیت عمومی

ی
درمان

0/260/181/44بیمارستان

0/991

1/751/790/97داروخانه1/6339/90/04نرخ اشتغال
1/1911/17آزمایشگاه2/1491/40/02درصد باسوادی

ــز بــهــداشــتــی و 4/2090/46دارای  موتورسیکلت ک ــرا م
0/430/520/82درمانی

0/590/900/65درمانگاه7/0652/20/13دارای خودرو
2/783/180/87پزشک10/63450/23دارای رایانه

ی
ی و فرهنگ

آموزش

0/781/970/39دبستان

1/074

ن
سک

ت م
کیفی

0/8499/80آب

0/189

0/571000برق1/301/430/91راهنمایی
0/481000گاز1/781/890/94دبیرستان

فــنــی  و  کـــــــاردانـــــــش 
4/4892/80تلفن0/900/970/92وحرفه ای

0/6599/50حمام1/350/971/39کافی نت
0/451000سرویس بهداشتی0/600/521/13گیم نت

0/481000آشپزخانه1/400/592/37سرانه کتاب
20/525/10/81حرارت مرکزی0/080/081/01ورزشگاه عمومی

ــرودت 0/070/120/56باشگاه خصوصی ــ ب و  حــــــرارت 
5/777/10/85مرکزی
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7.  رتبه بندی مناطق شهری بابل براساس مدل های تصمیم گیری 
چند شاخصه 

 SAW , VIKOR , TOPSIS از روش های برای رتبه بندی مناطق 
استفاده شد. در ابتدا ضرایب مربوط به هر منطقه محاسبه شد و بر 
اساس نتایج به دست آمده، مناطق 1و 2 در هر سه مدل رتبه های 
باال را به خودشان اختصاص دادند )جدول6(. سپس با محاسبه 
میانگین امتیازات، ضریب نهایی توسعه در هر منطقه شهری به 
سایر  با  وایکور  ضریب  همسویی  بــرای  مرحله  این  در  آمــد.  دست 

( استفاده شده است1.  ضرایب از فرمول )
است  ممکن  اولــویــت بــنــدی،  متفاوت  ــای  روش هـ از  استفاده  در 
واقعی،  مسئله  یک  در  که  شود  مواجه  شرایطی  با  تصمیم گیرنده 
به  نسبت  مختلف  روش هــای  کاربرد  از  واحــدی،  رتبه بندی های 
آلترناتیوها حاصل نشود؛ در آن صورت الزم است، تصمیم گیرندگان 
این  کنند. در  استفاده  ادغامی  از روش هــای  نهایی  برای تصمیم 
یا  و  بردا  رتبه ها، روش  از روش هایی چون میانگین  راستا معمواًل 
بابل  شهر  مناطق  رتبه بندی  در  کــرد.  بهره برداری  لند  کپ  روش 
رتبه بندی  نهایت  در  مختلف،  مــدل هــای  همسویی  رغــم  به  نیز 
واحد ارائه نشده است. همین موضوع باعث شد تا برای رسیدن 
به رتبه بندی نهایی از روش های ادغامی استفاده نماییم. نتایج 

استفاده از این روش ها در ذیل آمده است:
روش میانگین رتبه ها	 

و  محاسبه  را  گزینه  هر  رتبه ای  میانگین  است  الزم  روش  این  در 
گزینه را به عنوان اولویت نخست  پایین ترین رتبه  تخصیص به هر 
کرد. میانگین رتبه ها را از حاصل جمع رتبه ها و تقسیم آن  انتخاب 
بر تعداد روش های مورد استفاده می توان به دست آورد. بر اساس 
این روش منطقه 3 در رتبه نخست و منطقه 9 در رتبه آخر جا گرفت:  

3 < 4 < 10<7 < 12 <1 <11< 8 < 5 < 2 < 6 < 9
روش بردا	 

کثریت، روش های مختلف ترجیحی   در روش بردا براساس قاعده ا
گزینه ها  ک عمل قرار داده می شود.  گزینه ها نسبت به یکدیگر مال
گزینه را  که یک  گر تعداد روش هایی  دو به دو مقایسه می شوند. ا

گر در  گزینه دیگر ترجیح می دهند بیشتر باشد، M قرار می گیرد و ا بر 
کثریت وجود نداشت و یا آرا با هم مساوی بود،  این مقایسه، رأی ا

X قرار می گیرد )جدول4(.
بر اساس این روش منطقه 3 در رتبه نخست و منطقه 9 در رتبه 

گرفت:  آخر جا 
3 < 4 < 10<7 < 12 <1 <11< 8 < 5 < 2 < 6 < 9

روش کپ لند	 
با  با پایان روش بردا شروع می شود، نه فقط  که  کپ لند  در روش 
گزینه  هر  بــرای  هم  را   )X( باخت ها  تعداد  )M(بلکه  بردها  تعداد 
کثریت تنظیم  که براساس قاعده ا محاسبه می کنیم. در جدول 5 

( و تعدا باخت ها ) شده است، تعداد بردها )
و  بردها  تعداد  سطرها،  جمع  می شود.  محاسبه  گزینه  هر  برای   )
گزینه ها بر اساس  جمع ستونی تعداد باخت ها را نشان می دهد. 

تفاضل مقادیر تعداد بردها ) ( و تعداد باخت ها )
و   184-182 ــری،1389:  ــاه ط )پــور  می شوند  اولویت بندی   )

عطایی،1389(.
کپ لند منطقه 3 در رتبه نخست و منطقه 9 در رتبه  براساس روش 

گرفت:  آخر جا 
3 < 4 < 10<7 < 12 <1 11= < 8 < 5 < 2 < 6 < 9

رتبه های  تقریبًا  ــاره،  اش مــورد  ــای  از روش ه آمــده  به دست  نتایج 
کپ لند مناطق  مشابه و یکسانی را ارائه نموده اند. فقط در روش 
گرفته اند.  جا  رتبه 6  در  دو  هر  و   داشته  مشابهی  وضعیت   11 و   1
است  آمــده  زیــر  جــدول  در  بابل  شهر  مناطق  نهایی  رتبه بندی 

)جدول6(.
از  بـــرخـــورداری  مــیــزان  نظر  از  نــواحــی  سطح بندی  نمایش  بـــرای 
شده اند  سطح بندی  دسته  سه  در  مناطق  توسعه،  شاخص های 
با  مناطقی   ،3 سطح  و  توسعه  کثر  حدا بــا  مناطقی   ،1 سطح  کــه 
بررسی  نتایج  )جــدول6(.  را نشان می دهد  توسعه  میزان  حداقل 
که مناطق حاشیه ای و پیرامونی )5، 6 و9( در سطح  نشان می دهد 

پایینی از نظر میزان برخورداری از شاخص های توسعه قرار دارند.

جدول )4( : رتبه بندی مناطق شهر بابل براساس روش بردا
121110987654321

6XMXMMXMMXXM-1
2XXXMXXMXXX-X2
11MMMMMMMMM-MM3
10MMMMMMMM-XMM4
3XXXMXXM-XXMX5
1XXXMXX-XXXXX6
8MMXMM-MMXXMM7
4XXXM-XMMXXMX8
0XXX-XXXXXXXX9
9MM-MMMMMXXMM10
5X-XMMXMMXXMX11
7-MXMMXMMXXMM12

46211731081095

کاربرد مدل در جغرافیا، از میر نجف موسوی و  کتاب های  کاهش حجم مقاله از توضیح مراحل انجام مدل خودداری شده است. مراحل مدل در  1 برای 
کاربرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره از مهدی پور طاهری آمده است. کتاب  حسن حکمت نیا  و 
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جدول)5( : اولویت بندی مناطق شهری بابل براساس شاخص های توسعه با روش کپ لند

مناطق-مقداراولویتمناطق-مقداراولویت

458-37616-51
7-34-789-72-92
11-110-11911111-03
379-2102910-14
615-6118-53-85
537-41210-91-106

جدول )6( : رتبه بندی ضریب نهایی توسعه در مناطق شهر بابل

مدلمناطق
TOPSIS

مدل
VIKOR

مدل
SAW

ــی  ــای ــه ــب  ن ــ ــریـ ــ ضـ
توسعه

روش  براساس  رتبه بندی 
ادغامی

وضــعــیــت مــنــاطــق به 
لحاظ برخورداری

کمتر توسعه یافته )3(رتبه 10/26430/18590/28750/24596
کمتر توسعه یافته )3(رتبه 20/15180/06270/15310/122510
توسعه یافته )1(رتبه 30/52990/96860/58730/69521
توسعه یافته )1(رتبه 40/61540/93860/55340/70242
کمتر توسعه یافته )3(رتبه 50/14340/08500/16970/13279
کمتر توسعه یافته )3(رتبه 60/14140/05460/13930/111811
توسعه متوسط )2(رتبه 70/40720/35540/46570/40944
کمتر توسعه یافته )3(رتبه 80/16400/09340/17960/14578
کمتر توسعه یافته )3(رتبه 90/065600/08280/049512
توسعه یافته )1(رتبه 100/40610/50/61360/50663
کمتر توسعه یافته )3(رتبه 110/21400/08980/18250/16217
توسعه متوسط )2(رتبه 120/26610/22930/32950/27505

نقشه )2( : رتبه بندی مناطق شهر بابل براساس روش استراتژی ادغامی
ماخذ داده های پایه : شهرداری بابل و مرکز آمار ایران
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کم و ضریب توسعه در شهر بابل 8.  رابطه ترا
اندازه گیری  سیستم  یک  عنوان  به  می توان  را  انبوه ش  یا  کم  ترا
افــراد در  تعداد  ریاضی و ساده  قادر است به شکل  که  کرد  تعریف 
کم جمعیتی و یا مقدار زیربنای  سطح معینی از زمین را به عنوان ترا
کم ساختمانی محاسبه  واقع در سطح معینی از زمین را به عنوان ترا
و تعریف نماید ) Azizi,2001: 21 and Seifodini,1997: 125(. یکی 
که  از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، رسیدن به وضعیتی است 
کافی و به نحوه مطلوب  انواع امکانات و فضاهای شهری به اندازه 
کمترین مشکل به انواع  گیرد و آنان با  در دسترس شهروندان قرار 
امکانات شهری دسترسی داشته باشند. حصول این امر با ایجاد 
کم  ترا می گیرد.  صــورت  امکانات  و  جمعیت  بین  منطقی  تعادل 
بیش از حد جمعیت در بخشی از شهر این تعادل را از بین می برد. 
زمین  قیمت  گرانی  روانــی،  نارسایی های  و  سروصدا  این  بر  عــالوه 
و  بهداشتی  مخاطرات  امکان  جنایت،  و  بزهکاری  اجاره خانه،  و 
کم بسیار پایین  مواردی از این قبیل از تبعات آن است. در مقابل ترا
گاز  نیز مشکالتی از قبیل باال رفتن هزینه خدمات رسانی) آب، برق، 
و غیره می شود.  آموزشی  بهداشتی، درمانی،  ( و خدمات  تلفن  و 
کم معقول، منطقی و نظارت بر آن در شهرها  بنابراین رسیدن به ترا
شهری  برنامه ریزی  ادبیات  در  اســت.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
کم اشاره شده است. برخی از مهمترین آن  به انواع مختلفی از  ترا
کم  گرفت، عبارتند از: 1( ترا که در این پژوهش  مورد استفاده قرار 
کلی مسکونی، 4(  کم  کم خالص مسکونی، 3( ترا جمعیتی، 2( ترا

.)Azizi,2001( کم ساختمانی کم سکونتی و 5( ترا ترا

ابتدا نرمال  ناپارامتری،  یا  پارامتری و  آزمون های  برای تعیین نوع 
 )K.S( کولموگوروف_ اسمیرنوف بودن توزیع داده ها از طریق آزمون 

مشخص می شود. 
شده  محاسبه   sig چــون  آمـــده،   )9( جـــدول  در  کــه  طــور  هــمــان 
و  بــوده  نرمال  ــا  توزیع داده ه بنابراین  پنج درصــد اســت،  از  بیشتر 
از آزمون های پارامتریک استفاده شود. برای محاسبه میزان  باید 
کم از ضریب پیرسون استفاده  همبستگی ضریب توسعه با انواع ترا

که نتایج آن در جدول 10 آمده است: شد 
کم  کم تعریف شده، فقط3 ترا که از 5 ترا نتایج حاصل، نشان داده 
و معناداری  رابطه مثبت  و ساختمانی  واحد مسکونی  جمعیتی، 
کم  ترا نوع  این  افزایش  با  عبارت دیگر  به  دارنــد.  توسعه  با ضریب 
کم ها و  ها شاخص های توسعه نیز بهبود می یابند و بین بقیه ترا
ادامــه  در  اســت.  نشده  مشاهده  معناداری  رابطه  توسعه  ضریب 
کم هایی با رابطه معنادار، میانگین ضریب  به دنبال آنیم تا در ترا
گیرد. ابتدا  کم مورد مقایسه قرار  کم و مترا کم ترا توسعه در مناطق 
کم های یاد شده، بر اساس قاعده تعیین فاصله طبقات  هر یک از ترا
کم و  ترا کم  به دو منطقه   )Mahdavi and Taherkhani,2006: 63(
کم تقسیم شده )جدول شماره 8(. سپس با آزمون T دو نمونه  مترا
)جدول  گرفتند  قرار  مقایسه  مورد  کمی  ترا طبقه  دو  این  مستقل 

شماره 9(. تعیین فاصله طبقات براساس فرمول زیر محاسبه شد:

MINMAXR XX ii
−= I =

R
k

,

کم جدول)7(: تعاریف مربوط به انواع ترا

کم تعاریفترا

کم جمعیتی این شاخص، حاصل تقسیم جمعیت بر مساحت جغرافیایی مورد نظر ) ناحیه، شهر و محله( می باشد. ترا

کم خالص مسکونی کم، حاصل تقسیم جمعیت بر سطح زیربنای مسکونی )و یا قطعات مسکونی( است.ترا این نوع ترا

کم کلی مسکونی این شاخص، حاصل تقسیم تعداد واحدهای مسکونی بر مساحت جغرافیایی می باشد.ترا

کم سکونتی این شاخص، نسبت خانوار ) و یا جمعیت( به تعداد مسکن ها را می سنجد.ترا

کم ساختمانی کم ساختمانی نیز نسبت سطح زیربنا به سطح زمین را نشان می دهد؛ هرچه این مقدار بیشتر باشد، شدت استفاده از ترا ترا
فضای مسکونی در منطقه بیشتر است.

کم در مناطق شهری بابل جدول)8( : ضریب توسعه و انواع ترا

کم جمعیتیضریب توسعهمناطق کم خالص مسکونیترا کم کلی واحدمسکونیترا کم سکونتیترا کم ساختمانیترا ترا
10/245986/830/03125/0712790/4
20/122578/770/03023/1912647/5
30/6952142/040/02443/6415984/3
40/7024120/120/02443/8415829/2
50/132764/020/02519/7712579/2
60/111843/530/02813/0411578/6
70/409456/780/03216/4411751/4
80/145760/350/0301812008/9
90/049565/960/03419/1611965/8
100/506653/270/02316/6812275/2
110/1621128/60/02339/7515573/7
120/275086/93/02127/0714082/5
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)K.S( کولموگوروف- اسمیرنوف جدول)9( : نتایج حاصل از آزمون 

کم جمعیتیضریب توسعه کم خالص مسکونیترا کم کلی واحدمسکونیترا کم سکونتیترا کم ساختمانیترا ترا
121212121212تعداد مناطق

13255/58./0/2983/930/02725/471میانگین
277/.157/.0/2234/580/00410/95انحراف معیار

Z0/7670/7470/710687/0./543./959مقدار
317/.930/.0/5980/6330/6940/732سطح معناداری

کم و ضریب توسعه جدول )10( : آزمون همبستگی پیرسون میان انواع ترا

نتیجهسطح خطاسطح معناداریضریب همبستگیتعداد مناطقنام متغیرها
کم جمعیتی وجود رابطه120/5730/0260/05ترا

کم خالص مسکونی عدم وجود رابطه0/4290/0820/05 -12ترا
کم مسکونی وجود رابطه120/5870/0220/05ترا
کم سکونتی عدم وجود رابطه120/0250/4690/05ترا

کم ساختمانی وجود رابطه120/5930/0210/05ترا
کم در شهر بابل 1393 کم و طبقه بندی مناطق براساس انواع ترا جدول )11( : میزان ترا

کم جمعیتیمناطق کمترا کم مسکونیمیزان ترا کمترا کم ساختمانیمیزان ترا کمترا میزان  ترا
186/83

کم کم ترا
25/07

کم کم ترا
2790/4

کم کم ترا
278/7723/192647/5
3142/04

کم پر ترا
43/64

کم پر ترا
5984/3

کم پر ترا
4120/1243/845829/2
564/02

کم کم ترا

19/77

کم کم ترا

2579/2

کم کم ترا

643/5313/041578/6
756/7816/441751/4
860/35182008/9
965/9619/161965/8

1053/2716/682275/2
کم11128/6 کم39/75پر ترا 5573/7پر ترا

کم پر ترا
کم1286/93 کم27/07کم ترا 4082/5کم ترا

ماخذ : محاسبات نگارندگان براساس سرشماری 1390

کم ساختمانی کم شهر بابل براساس ترا کم و پر ترا کم ترا نقشه )3( : نقشه مناطق 
مأخذ داده های پایه : شهرداری بابل و مرکزآمار ایران
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9.  نتیجه گیری
امروزه بسیاری از اندیشمندان علوم شهری به این نتیجه رسیده اند 
یا  و  کم  ترا انــدازه،  شکل،  با  می تواند  شهر  یک  پایداری  میزان  که 
کاربری های آن مرتبط باشد. با این حال در خصوص ماهیت دقیق 
این ارتباط اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال پایداری نسبی 
کم باال یا پایین و یا سکونتگاه های متمرکز و غیرمتمرکز  شهری با ترا
هنوز مورد بحث است. به نظر می رسد َاشکال خاصی از شهرها در 
برخی موارد پایدارتر باشند. بدین ترتیب چنانچه خواستار هرگونه 
پیشرفتی در پایداری شهری باشیم، الزم است میان شکل شهر و 
برخی عناصر آن در تمام مقیاس های جغرافیایی ارتباط برقرار گردد. 
کم را به عنوان یکی از الگوهای پایدار توسعه  در حال حاضر شهر مترا
شهری معرفی نموده اند، با این حال هنوز درک درستی از چگونگی 
کم بودن شهری به دست نیامده است.  تأثیرپذیری توسعه از مترا
کم جمعیتی باال،  با ترا کم آمده است، شهری  در تعریف شهر مترا
کم در  که با افزایش ترا کارکرد چندگانه با مرزهای مشخص  دارای 
یک محله، امکان خرید و رفت وآمد به شکل بهتری فراهم می شود. 

فشرده سازی شهری منجر به افزایش میزان فعالیت های شهری، 
فعالیت های  گسترش  و  ساختمانی  و  جمعیتی  کــم  تــرا افــزایــش 
گونه شهرها، ساختمان ها  اقتصادی و اجتماعی می شود. در این 
گرفته اند. در این الگو،  کنار هم قرار  به صورت ردیفی و فشرده در 
کم، شکل منطقی و معقولی دارد و فضای شهری از عملکردهای  ترا
استفاده  به  که  آن  از  بیش  زندگی شهری  و  یافته  تلفیق  مختلفی 
مفرط از اتومبیل استوار باشد، مبتنی بر سیستم های پیاده روی، 
دوچرخه سواری و حمل ونقل عمومی است. بر اساس این رویکرد، 
نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت برخورداری از شاخص های 
در  مسکونی  و  ساختمانی  کم  پرترا و  کم  ترا کم  مناطق  در  توسعه 
به  ــد.  دارن یکدیگر  با  معناداری  تفاوت  آمــاری  لحاظ  به  بابل  شهر 
کم از شرایط بهتر و توسعه یافته تری نسبت  که مناطق مترا طوری 
کم برخوردار هستند. این نتایج تا حدود زیادی  کم ترا به مناطق 
که  تأییدکننده دیدگاه های ویلیامز، برتون و جنکز در )2000( است 
دسترسی  و  بهتر  اجتماعی  فضای  کم،  مترا مناطق  در  معتقدند 
مناسب تری به تسهیالت و خدمات شهری دیده می شود. »برتون« 

t = -1/388( T و sig 0=/ 195( مشخص  آزمــون  نتایج  بر اســاس 
میان  در  توسعه  شاخص  از  بــرخــورداری  میانگین  که  اســت  شــده 
کم جمعیتی )0/449(  کم جمعیتی )0/245( و مترا کم ترا مناطق 
کم،  که به رغم باال بودن میزان میانگین در مناطق  مترا می باشد 
این تفاوت معنادار نبوده و این مناطق با سطح اطمینان 95 درصد 
در بهره مندی از شاخص های توسعه با هم مشابه هستند. درمورد 
  t= -3/069(  T کم ساختمانی نیز نتایج آزمون شاخص توسعه و ترا
کم  کم ترا که میانگین، بین مناطق  گویای آن است   )sig = 0/012 و
کم )0/512( تفاوت معنا داری با یکدیگر مشاهده  )0/188( و پر ترا

اطمینان 95  سطح  با  مناطق،  ایــن  دیگر  عبارت  به  اســت.  شــده 
درصد در برخورداری از شاخص های توسعه با هم مشابه نیستند. 
کم مسکونی نیز نتایج مشابه این وضعیت به  در مقایسه طبقات ترا
 sig = و t= - 2/3( که دست آمده است. نتایج آزمون T نشان داد 
کم )0/222(  کم ترا 0/044( میانگین ضریب توسعه در میان مناطق 
کم )0/519( تفاوت معناداری با یکدیگر داشته و این مناطق  و پر ترا
با هم مشابه  بــرخــورداری  با سطح اطمینان 95 درصــد در میزان 

نیستند)جدول 9(.

کم و ضریب توسعه جدول)12( :  آزمونT با دو نمونه مستقل میان ترا

نتیجهسطح خطاانحراف معیارمیانگینتعداد دادهنام متغیرها

کم جمعیتی ضریب توسعه و ترا
کم 90.2450.2020.06کم ترا

0H تأیید فرض 
کم 30.4490.2790.1پرترا

کم ساختمانی ضریب توسعه و ترا
کم 80.1880.1150.06کم ترا

تأیید فرض 
کم 40.5120.2600.1پرترا

کم مسکونی ضریب توسعه و ترا
کم 90.2220.1520.05کم ترا

تأیید فرض 
کم 30.5190.3090.1پرترا

کم و ضریب توسعه ادامه جدول )12(: آزمون T با دو نمونه مستقل میان ترا

سطح اطمینان آزمون T برای برابری میانگینآزمون لون برای برابری واریانس
95درصد

FSigTdfSigبیشترینکمترینسطح خطاتفاوت میانگین

کم  ضریب توسعه و ترا
جمعیتی

برابری واریانس
0/4360/524

-1/388100/195-0.2030.146-0.5300.123
عدم برابری 

0.7900.383-0.2030.174-1/1642/70/336-واریانس

کم  ضریب توسعه و ترا
ساختمانی 

برابری واریانس
2/6370/135

-3/069100/012-0.3230.105-0.558-0.887
عدم برابری 

0.7200.072-0.3230.136-2/3713/60/084-واریانس

کم  ضریب توسعه و ترا
مسکونی

برابری واریانس
4/2070/067

-2/3100/044-0.2970.129-0.5860.009
عدم برابری 

0.9980.402-0.2970.185-1/6012/3300/233-واریانس
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کمتر  که  به برابری اجتماعی به عنوان یکی از جنبه های پایداری 
که  گرفته است، پرداخت و به این نتیجه رسید  مورد تحقیق قرار 
کم بودن  این عنصر بر شکل شهری تأثیر می گذارد. از نظر وی مترا
در برخی زمینه ها برابری اجتماعی را افزایش می دهد اما نه در همه 
شهر  خاص  جنبه های  از  برخی  است  معتقد  وی  آن.  جنبه های 
کم از جنبه های دیگر برای برابری اجتماعی مفیدتر هستند و  مترا
به ویژه در زمینه شهرنشینی مجدد و توسعه زمین های متروکه و 
کنش شاخص های توسعه  قدیمی مزایایی را در بر دارد. توزیع و پرا
در شهر بابل نوعی عدم تعادل فضایی را بیان می کند. یافته های 
جمعیت  از  درصــد   25/8 به  نزدیک  که  می دهد  نشان  تحقیق 
شهر در مناطق توسعه یافته )3و 4و10( ، 14/5 درصد جمعیت در 
کمتر  مناطق متوسط )7و12( و  59/5 درصد در مناطق ضعیف و 
براساس  کن هستند.   ( سا )1 و 2 و5 و6 و 8 و9 و11  یافته  توسعه 
نتایج نواحی مرکزی شهر از سطح توسعه یافتگی بیشتری نسبت 
به مناطق پیرامونی و نیمه پیرامونی برخوردارند. همچنین تفاوت 
معناداری میان ضریب توسعه در بین مناطق براساس طبقه بندی 
که این تفاوت براساس  کم ساختمانی دیده می شود؛ در حالی  ترا
نتایج  براساس  نمی باشد.  معنادار  جمعیتی  کم  ترا طبقه بندی 
بــاالتــری  کــم  تــرا از  و  ــد  ــ دارن ــرار  قـ شهر  مــرکــز  در  کــه   4 و  مناطق 3 
مناطق  جــزو  توسعه  شاخص های  به  دستیابی  در  بــرخــوردارنــد، 
که مناطق 6 و  برخوردار به شمار می روند )رتبه های 1و 2(. درحالی 
کم  کم ترا 9 به عنوان نواحی حاشیه ای و بیرونی شهر، جزو مناطق 
بوده و رتبه های پایینی را به لحاظ برخورداری به خود اختصاص 
داده اند )رتبه های 11 و 12(. بنابراین ضروری است برنامه ریزی برای 
کتابخانه،  ارائه خدمات اجتماعی مناسب از قبیل ایجاد مدارس، 
کز تجاری با محوریت  کز بهداشتی، فضاهای سبز و تفریحی و مرا مرا
کم باشد. در واقع پیشنهاد می شود بین  ترا کم  مناطق محروم و 
کنان و دستیابی به خدمات، روندی معکوس  سطح محرومیت سا
اتفاق بیفتد تا مناطق محروم اجتماعی و اقتصادی دست کم از بعد 
فضایی در محرومیت قرار نگیرند و این امر نیازمند سیاست گذاری 
در  فضایی  عدالت  به  توجه  بــرای  مرتبط  سازمان های  سطح  در 
توزیع خدمات عمومی شهری است. همچنین عدم تناسب میان 
که بافت قدیم و  جمعیت و خدمات ارائــه شده در مناطق 3 و 4 
هسته اولیه شهر را تشکیل می دهند، موجب شده تا حدود زیادی 
که این  کاهش یابد. در حالی  انگیزه سکونت و سرمایه گذاری در آن 
مناطق با »رویکرد توسعه درونی« می توانند زمین های متروکه در 
نوسازی  با  و  داده  قرار  مجدد  استفاده  مورد  را  قدیمی  بافت های 
کم، فضای سکونتی بسیار مناسبی برای  منطبق بر اصول شهر مترا
که نه تنها محدوده شهر  کنند. به طوری  جمعیت آتی شهر تأمین 
که با  افزایش بی رویه نخواهد یافت، بلکه بستری فراهم می گردد 
کم باال، مناطق با سرعت  اختصاص سهم بیشتری از مسکن با ترا
گرچه این تحقیق  گرفت. ا بیشتری در مسیر پایداری قرار خواهند 
شواهدی مبنی بر امکان حمایت از دیدگاه ارتقای پایداری از طریق 
کلی  کم ارائه می کند، اما تنها زمانی آن را به عنوان اصل  شهر مترا
با  و  اندازه های متفاوت  با  این فرضیه در شهرهایی  که  می پذیرد 

شاخص های بیشتر و متنوع تری به تأیید برسد. 
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