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تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از ماتریس فاصلة اقلیدسی 

 موردی: شهر یزد( ة)مطالع

تهران،ایران،دانشگاهپیامنور،دانشیارگروهجغرافیا-1*نیآرویعلعباس
رانیاصفهان،ای،شهرداریشهرستیزطیمحشیگرایشهریزیروبرنامهایرافغجارشدکارشناس-رضاکیانیعلی

60/60/1930تاریخپذیرش:  11/11/1931تاریخدریافت:

چکیده

ريزيشهريتبديلهايمهمدربرنامهخدماتعمومیدرشهرهابهيکیازچالشةتوزيعنامناسبوغیرعادالن

اينپژوهشازهدف،نبودهاست.ازاينرواازاينقاعدهمستثن،استانعنوانمرکزبه،شدهاست.شهريزدنیز

راستا اين در است. يزد شهر در پراکنشخدماتعمومی فضايی ايموقعیتنقطهنخست،تحلیل گروهنُه

بنديیواليهبياهايکاربرياراضیطرحتفصیلیمکانگروهخدماتفرعیبراساسنقشه95خدماتاصلیو

دهیشد.کارشناسانوزنةنامهريکازخدماتاصلیوفرعیبااستفادهازتکنیکدلفیوپرسش،سشد.سپ

قابلیت،درنهايت از استفاده روشهمبا اقلیدسیو اطالعاتیجغرافیايی)فاصلة ها(پوشانیاليههايسیستم

هايپژوهشنشانداديافتههريکازخدماتمذکورتحلیلشد.ةيافتپراکنشفضايیبراساسوزناختصاص

درجدرمجموعبهترينپراکنشفضايیمربوطبهخدماتفضايسبزوضعیف اولةترينپراکنشفضايیدر

ب-مربوطبهخدماتفرهنگیوسپسخدماتبهداشتی کهفضايسبزدرسطحیمعادلطوريهدرمانیاست.

درصد6/91رداراستوفقطدرمساحتیمعادلدرصدشهريزدازپراکنشفضايیخوبوبسیارخوببرخو39

-یبهداشتویکهخدماتفرهنگیحالدرهادرسطحضعیفوبسیارضعیفقراردارد.ازشهريزدپراکنشپارک

درصد9/49و43وبسیارخوبودرخوبيزدشهرزادرصد1/26و25معادلیسطحدرترتیببهیماندر

 اریبسوفیضعيهاپراکنشدهدیمنشانپژوهشازحاصليهانقشهیبررسمتوسطتابسیارضعیفاست.

شهراتفاقافتادهاست.افتةيتوسعهتازهینواحدرفیضع



.فاصلةاقلیدسی،تحلیلفضايی،خدماتعمومی،شهريزد:هادواژهیکل
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مقدمه
بیشازنیمیازجمعیتجهاندر1661درسالالمللیحاکیازآناستکههایبینآمارواطالعاتدریافتیازگزارش

درصداز19فقط(.ایندرحالیاستکهتایکقرنقبلازآن01:1619،ند)بارسیوپولترناهنقاطشهریساکنشد

ةدرصدازسطحکر1ایاستکهامروزهکردند.رشدجمعیتشهریبهگونهجمعیتجهاندرنقاطشهریزندگیمی

نواح اختصاصدادهزمینرا خود مییشهریبه انتظار و اند سال تا 1696رود نسبیبه برسد01اینسطح درصد

زوکارو 1611،)گارگیوالو براساسپیش01: طیقرن(. سهمجمعیتشهریدنیا بینیبخشجمعیتیسازمانملل،

یستب همکاران، خواهدشد)عظیمیو 1931ویکمهمچنانافزوده پیش101: سالمیبینی(. در جمعیت1696شود ،

درصدجمعیتدنیاخواهدبود.برایناساس،مدیریتشهرهایدر06میلیوننفربرسدکهحدود31/1شهریدنیابه

برانگیزتبدیلشدهاست.درکشورهایدرحالتوسعهمقیاسومیزانپیچیدهوچالشةحالرشدفزایندهبهیکمسئل

بودهوتهدیدهاییبرایمنابعطبیعی،شرایطبهداشتی،ایمنیوامنیت،انسجاماجتماعی،رشدشهریبیشترحائزاهمیت

(.دراینچارچوبیکیازمسائل101:1611،وجودآوردهاست)سیلرزوهمکارانهوعدالتاجتماعیب،حقوقفردی،فقر

وخدماتعمومیداصلیمربوطبهچگونگیپخشوپراکندگیفضاییکاربری درواقعها این،رسطحشهرهاست. در

مهم امکاناتشهریاز توزیعفضاییخدماتو عدالتدر مطالعاتشهریبهچارچوببرابرییا شمارترینعناویندر

آید.می

توسع شهری، شتابان شهرهاةرشد لجام،فیزیکی فضایی ایجاد بیو و دههگسیخته در سبببرنامه اخیر های

فازهم سازمان نابرابریپاشیدگی به امر این است. شده شهرها کاربریضایی توزیع در فضایی وهای خدماتی های

هب همکاران، و است)رفیعیان شده گاهیچندقطبیمنجر 1931وجودآمدنشهرهایدوقطبیو مراکز111: تمرکز .)

کنندهبهجمعیتمصرفرسانیدریکمکانخاص،ضمنایجادمناطقدوقطبیباالوپاییندرشهرها،هجومخدمات

تابهحالتوزیعخدماتشهریبیشتردرقالب،(.متأسفانه101:1900پوری،پوروباواناینمناطقرادرپیدارد)خاک

(وبهقابلیتدسترسی1:1936پورورستمی،کاربریمطالعهشدهاست)داداشةهایکاربریاراضیومعیارسرانطرح

بیننابرابرینازخدماتشهریاساکن است. توزیععادالنکمتراهمیتدادهشده خدماتومشکالتةهایفضاییو

چرخشیوجودداشتهکههمدیگرراپشتیبانیکردهودرادامهةمحیطیوکالبدیدرسطحشهرهموارهیکرابطزیست

بهمحیطیغیرقابلسکونتتبدیلمی رشدجمعیتوگسترشافقیوعمودیشهررا کهبسیاریازطوریبه؛ندکبا

یابیکرد)ذاکریانوهاریشهخدماتشهریدرزماندیروزآنةتواندرتوزیعناعادالنمشکالتشهرهایامروزیرامی

وبهداشتیدرمیانمناطقونواحی،امکاناتاجتماعی،اقتصادی،فرهنگیة(.توزیعمناسبوبهین09:1903همکاران،

سرزمیناست.ةهاوشکافتوسعهوتوزیعفضاییمناسبجمعیتدرپهناملجلوگیریازنابرابریترینعویکیازمهم

هایاخیرباگسترشافقیونبودهوطیدههاعنوانیکیازشهرهایبزرگایرانازاینقاعدهمستثنشهریزدنیزبه

ایکهبهگونه؛رداریازخدماتشهریشدهاستایمواجهبودهاست.اینمسألهموجببروزعدمتعادلدربرخوپراکنده

می نشان شکلشواهد تازه و بخشبیرونی درواقعةگرفتدهد دارد. خدماتشهری به پایینی دسترسی الگوی،شهر

بنابراین جویبررسیوارزیابیوپژوهشحاضردرجست،پراکنشخدماتمتناسببارشدوگسترششهرنبودهاست.

میشهریدرشهریزدوشناسایینواحیمتمرکزاست.پراکنشخدماتعمو

زمین میزاندسترسیمطلوبتحقیقاتیةدر کدامانجامچگونگیپراکنشخدماتعمومیشهریو گرفتهکههر

داشته بررسیعلمیموضوع همکاران)اسماعیلالً،مث.اندسعیدر و 1931زاده پراکندگی110: میزانهماهنگیدر )

دهدکهتوزیعجمعیتاند.نتایجپژوهشنشانمیخدماتدرنواحیشهربنابراارزیابیوتحلیلنمودهجمعیتوتوزیع



 9932… تحلیلفضايیپراکنشخدماتعمومیشهريبااستفادهاز

ةرابط،باشند.بهعبارتیمندنمیاماجمعیتنواحیازخدماتوامکاناتشهریمتعادلبهره؛درسطحشهرمتعادلبوده

(درتحلیلتوزیع1931نتایجتحقیقکیانیوکاظمی)معناداریبینپراکندگیجمعیتوتوزیعخدماتدرشهرنیست.

مدل با مناطقشهریخدماتعمومیشهرشیراز جمعیتدر هایخودهمبستگیفضایینشاندادخدماتمتناسببا

شده توزیع مدلمرکز؛اندشیراز از نیستو خدماتعمومیشهریبرابر به دسترسیشهروندان تبعیت-اما پیرامون

هابودنتوزیعخدماتشهریوالگویپراکنشآن(بهبررسیمیزانعادالنه10:1939پوروهمکاران)داشکنند.دامی

همدانپرداخته شهر اینمنظوردر به تراکمبرخورداریازـشاخصچهار،اند. اهمیتخدمات، شهری، ضریبساختار

خدمات،خدمات از فاصله سنجـو پژوهشنشانیدندرا نتایج بیةدهند. خدماتشهریاست.وجود توزیع عدالتیدر

تحلیلومشخصکردندکهتعداد136:1931تقواییوذاکری) پراکنشفضاییخدماتبیمارستانیودرمانگاهیرا )

گیرد.خوبیانجامنمیاماتوزیعفضاییمناسبینداردودسترسیبه؛کافیاستةخدماتمذکوردرشهراصفهانبهانداز

)نحکمت همکاران و 1936یا روشاستانداردسازی111: از استفاده با را اردکان فضاییخدماتعمومیشهر توزیع )

نآناستکهدرنواحیشهراردکانتوزیعفضاییاند.نتایجمبیّتاکسونومیعددیومدلضریبویژگیبررسینموده

یبارعایتتوزیعمناسبخدماتشهریباعثتحققریزانشهرشودبرنامهخدماتشهرینامتعادلبودهوپیشنهادمی

با(شاخص10:1931فروهمکاران)نظمعدالتاجتماعیدرشهرشوند. هایمؤثربرنابرابرهایفضاییشهرتبریزرا

بااستفادهازمدلنداستفادهازمدلتحلیلشبکهبررسیکرد تاپسیس،ةگیریچندمعیارهایتصمیمومناطقشهریرا

عدمانطباقتوزیعخدماتعمومیدرسطحمناطقباکمترینةدهندبندیکردند.نتایجنشانوالکتروکپلندرتبه،کوروی

.استسطحعدالتفضایی

) انسلین و نحو1330تالن بررسی به مطالعاتخود در زمینة( و پارکمحله خدماتیهمچون بازیتوزیع های

پرداختاایدرشهرهایمحله نتایجتحقیقمذکورنشانهمریکا اینپژوهشازشاخصدسترسیاستفادهکردند. در اند.

مشخصدهدکهتحققعدالتفضاییبهمکانمی ارتباطبا اجتماعی-اقتصادیةیابیوتوزیعخدماتوتسهیالتدر

سهرخدماتعمومیشهریعدالتفضاییدة(درمطالعاتمشابهخوددرزمین1661افرادبستگیدارد.تسووهمکاران)

تأثیرگذاریمتفاوتخدماتگوناگونبرساکنشعاعخدماتـمشخصه شعاعتأثیرگذاریمنفیتسهیالت، نوارسانیو

ترکیباینسهمشخصهشاخصیکپارچـنوعکیفیتمتفاوتتسهیالتهم با نظرگرفتهو برایتوزیعخدماتدر ةرا

خدماتعمومیشهریة.نتایجاینمطالعاتدرشهرتایوانبیانگرتوزیعناعادالناندسنجشعدالتفضاییرامطرحکرده

فاصلةـهایفضاییبرایدسترسیبهخدماتشهریرابهسهروشفاصله(011:1616سندروهمکاران)بودهاست.

فاصله وفاصلهاقلیدسی، یهافاصلهنکهیافرضباهایوزنیمبتنیبررسترمحاسبهکردند.هایشبکهبراساسبردار،

یهافاصلهباهافاصلهنیا،دارندمطابقتبازیفضاهاوهاخانهنیبسفریواقعفاصلةبابهتربرداربریمبتنیاجاده

قابلطوربهیدسترسیبرافاصلهریمقاددهدیمنشاننتایج.شدسهیمقارستربریمبتنویدسیاقلاسیمقبایانهیهز

مدلهفاصلهنیاازاستفادهبابازیفضاریمقاد.استمتفاوتیتوجه در مقادیرHPهایا و متفاوتبود فاصلة بسیار

ة(بهارائ1611تالیاوهمکاران)بود.ایجادهةهایشبکترازفاصلههایوزنیبهفضایبازبسیارپایینوفاصله اقلیدسی

اند.هفتتهرانپرداختهةیکچارچوبمفهومیدربررسیالگویپراکنشخدماتآموزشیوتفریحیکودکاندرمنطق

هفتتهراندسترسیکافیبهخدماتآموزشیوتفریحیکودکانراةهاییازمنطقنتایجاینپژوهشنشاندادبخش

پاریسةهایتجاریمنطقدسیبرایتعیینموقعیتمکان(ازتکنیکفاصلةاقلی10:1611ن)ابوسکوساوهمکارندارد.

ةهامانندساختوساز،اوجدوراستفادهکردندوبهایننتیجهرسیدندکهتکنیکفاصلةاقلیدسیبرایبعضیازفعالیت
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؛دکنطورصحیحدسترسیسطوحفضاییراتصدیقمیخصوصی،بابیشتریناحتمالبهةایبرایوسایلنقلیسفرجاده

ها،مانندامالکومستغالت،کاربردکمتریدارد.درحالیکهبرایدیگربخش

هایمرتبطبافعالیتاوقاتفراغترادرشهرشنزنبایکتغییراتفضاییپدیده(11-19:1611وانگوهمکاران)

استفادهازمدل نامشاخصدند.کرمراتبیمطالعههایبیزیسلسلهشبکهارتباطخیابانیپیچیدهبا هایایشانروشیبا

لیو1(LINCCای)هایمحدودشبکهمحلیخوشه توجهبهفضایشبکهارائهدادند. برایکشفالگوهایفضاییبا

درشنزن(دسترسیفضاییبهسلسلهپارک13:1613همکاران) چینبااستفادهازفاصلةسفربررسی1هایشهریرا

 محاسبهکردند. دسترسی نسبتاًقابلیت تخمین اقلیدسی فاصلة توسط روششده دیگر به نسبت را نشانباالتری ها

اگرچهتقاضایدسترسیبهپارکدهد.می در ولیسطوحسلسلههمةها باالست. توجهبهتفاوتبین،مراتبیبسیار با

ازجمعیتبهپارکدسترسیدارند. درصد 11عرضهوتقاضاوتراکمباالیجمعیت،حدود

مبانینظري
تحلیلفضاییخدماتشهریفاصلةجغرافیاییشهروندانازخدماتشهریومیزاندسترسیمطلوبشهروندانبهاین

بررسیمی بیشتر،ازاینرو.بردهشدهاستکندودربسیاریازتحقیقاتباعنوانفاصلةفضاییازآننامخدماترا

؛1613،لیوهمکاران؛1611،نابوسکوساوهمکارشهریتأکیددارند)نبرفاصلةفضاییدسترسیبهخدماتامحقق

(.فاصلةفضاییازایننظردارایاهمیتاستکهدربسیاریازمواردقرارگیریموانعفیزیکی1616،سندروهمکاران

.ازشودماتشهریمینبهخدایابیمطلوببسیاریازساکنهامانعدستهایبلندمرتبهوسایرکاربریمانندساختمان

کهـراهاکاربردداردتابتوانمطلوبیتزندگیشهریفاصلةفضاییبیشازفاصلةمستقیمجغرافیاییدرتحلیل،اینرو

تحلیلةکاربردواژبنابراین،کرد.درستیتحلیلوبررسیهب،همانبرخورداریودسترسیآسانبهخدماتشهریاست

 قریب شهری خدمات فضایی است. واقعیت دیگربه عبارتی یا،به دسترسی میزان شهری خدمات فضایی تحلیل

بررسیمیربرخو خدماتشهریرا از ویژگیداریمردم نوعخدماتیکه هر مراکزکند. سایر از شهریرا هایمراکز

می متمایز میجمعیتی شهر به شهریت وجه و میکند خدماتشهری دیگربخشد عبارتی به دماتشهریخ،نامند

منظورایجادمطلوبیتدرکالبدشهرورفاهحالشودکهمستقیماًتوسطشهرداریبههایغیرعمرانیراشاملمیفعالیت

شهروندانانجاممی عبداللهیپورحقیقی، )بزیو 1931شود چالش160: توزیعمناسبخدماتشهرییکیاز های(.

چگونگیاراساسیبرنامه تضمینبهرهاینخدماتبهةائریزیشهریاستو مفیدشهروندانمنظور و وبرداریمؤثر

هادارایتعادلدستاندرکارانامورشهریوشهرداراناست.چنانچهطرزقرارگیریوتوزیعخدماتشهریوکاربری

ةباشد،هم در01:1939اقشارجامعهتاحدامکانازآنبهرهخواهندبرد)قائدرحمتیوحاضری، کشورهایصنعتی(.

هزینههمة درمقابلاکثرشهرونداندراهایمتناسبدردسترسساکنتسهیالترفاهیاساسیبا اما نشهریاست.

کشورهایدرحالتوسعهدسترسیمناسبیبهخدماتاساسیندارند.دسترسیازابعادمختلف،چوناقتصادی،اجتماعی،

فضاییقابلبررسیاست)شریف،فرهنگی زو همکاران، 1903ادگانو به100: حالتوسعه کشورهایدر آنچهدر .)

استتوسع یانبرایاسکاندریمراکزشهریوهجومروستاةگسیختلجامةتوزیعنامتناسبخدماتشهریدامنزده

شهرهاومراکز،گیریداشتهاست.ازاینروشمچسرعت06تا06ةخصوصدردههمراکزشهریاستواینموضوعب

ةبرایایجادامکاناتجدیددرحاشینجدیدنبودندوتوانالزماواردریزیمناسببرایتازههاقادربهجذبوبرنامهاستان

                                                                                                                                                                   
1. local Indicators of Network-Constrained Clusters 

2. Shenzhen 
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ومنجربهعدمبرخورداریمناسببخشیازجمعیتازامکاناتوهشهرهاوهضممهاجرانجدیددربطنشهررانداشت

متأسفانه قالبطرح،خدماتشهریشد. در بیشتر ایران شهرهایمختلف در خدماتعمومی توزیع حال به هایتا

نازخدماتعمومیشهریکمتراشدهوبهقابلیتکاراییودسترسیساکنکاربریمطالعهةکاربریاراضیومعیارسران

یدسترسیهاشاخصةتوسعیشهرطیمحتیفیکةترینعناصرارتقادهنداهمیتدادهشدهاست.درحالیکهازعمده

یاریاست)ز همکاران، 1931و دسترس113: و پایداریمحیطشهریتلقییعاملمطلوبی( ضروریبرایتوفیق

توزیعبهینمی هایاجتماعیجامعهاقشاروگروههمةایهدایتشودکهبهنفعخدماتوامکاناتبایدبهگونهةشود.

باشد همکاران، 1903)ذاکریانو بهین00: توزیعمناسبو موجبتأمینعدالتاجتماعیوخدماتشهرینهة(. تنها

شهرها بلوغاجتماعیملتـاقتصادیدر جوامعکهمظهرمدنیتو و بهینهةبلکهاستفاد،شودمیـاندها یابیصحیحو

اصلیموردبحثدرمفهومعدالتاجتماعیبررسی دومحور پیخواهدداشت. نیزدر امکاناترا اقتصادیخدماتو

منظوربه،بنابراین(.936:1663،)مارتنزاستداریازخدماتربرابربرایبرخوکیفیتزندگیوچگونگیتوزیعفرصت

یتاصولمربوطبهتعادلفضاییوپراکنشمعقولخدماتشهریامریاستالزامیرعا،یابیبهعدالتاجتماعیدست

ریزانشهریومنطقهکهبایدبیشازپیشموردتوجهبرنامه 1931ایقرارگیرد)بزیوعبداللهیپورحقیقی، (.161:

غفلتاز(.1:1619،)ویلیامچارچوبینظریاستکهنقشفضادرکانونتوجهآنقراردارداولةعدالتفضاییدردرج

کشورهای در فضایی بهعدالت منطقهمختلف شکاف فقر، تشدید توسعه، حال در کشورهای افزایشویژه ای،

هاراسببشدهاستوناآرامی،هااجتماعی،آشفتگی–هایقومیمحیطی،افزایشتفاوتهایزیستنشینی،بحرانحاشیه

1619،)باست درواقع1: ا،(. اجتماعیبراساسدلیلقرارگیرینامناسبزیرساختینمشکالتبهبروز هایفیزیکیو

ناموزونونامتعادلخدماتشهریاستوعدمدسترسیمناسببهخدماتشهریبهمفهومنقضکاملعدالتةتوسع

بنابراین تعیینکاربریدرجریانبرنامه،اجتماعیوفضاییاست. ریانجامگیردکههایمختلفبایدطوریزیشهری،

بهاصولصحیحمکانتوزیعمتوازنسرانه توجه با را ها عدالتبرقرار نهایتاً دهدو اینشویابیمدنظرقرار غیر در د.

ایدیگرمنجرشود.تواندبهتقویتیکمنطقهوتضعیفمنطقهتوزیعکاربریمی،صورت

پژوهش وروش هاداده
وکمیجهتبررسیتوزیعخدماتوتحلیلفضاییپراکنش،هایتوصیفی،تحلیلیباعنایتبهموضوعپژوهشازروش

مناطقسه اینروةگانخدماتعمومیشهریدر از است. شده استفاده یزد گروه،شهر دو براساسهدفپژوهشاز

:شودیمتقسیمدستهدوبهآننیزیگردآورروشهااستفادهشدولذاودادهاطالعات

بریاراضیرهایکاهایکاربریوضعموجودطرحتفصیلیکهازنقشههایموقعیتمکانیمستندبهنقشهداده(الف

نرم محیط در فرعی و اصلی خدمات هریکاز برای و شد استخراج یزد شهر تفصیلی طرح Arc_GIS_10.3افزار

هایکالبدیاطالعاتمکانیموردنیازتصحیحوبااستفادهازمطالعاتمیدانیوبرداشت،سازیانجامشد.همچنینالیه

د.شتکمیل

داده(ب مطلوبیتهایاطالعاتو نُهمربوطبه خدماتاصلیو اطالعاتوخدماتفرعیشهریکه91گروه

بخشهاداده این پرسشی از استفاده با جمعنامه استآوری شده ونیایآمارةجامع. کارشناسان پژوهششامل

متخصصنظرانصاحب یشهریزیربرنامهةحوزناو سطحشهر زدیدر تعداد 11به است. گیرینیزروشنمونهنفر

لینامهتوسطدهدرصدازکارشناسانتکمپرسشنامه،برفیاست.برایرواییوپایاییپرسشةگیریگلولصورتنمونهبه

.دش
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 دریوفرعیخدماتاصلهایهیالجادیوایآوراولبهجمعةمرحل:انجامشدهاستیکلةسهمرحلپژوهشدر

اختصاصدارد. Arc_GIS_10.3 افزارنرم موقعیتمکانیهریکازخدماتفرعیدرشهریزدشناساییوبنابراین،

افزارشد.ایواردنرمهاینقطهصورتالیهبه

دهییوزندلفکیتکنوبااستفادهازکارشناسانةنامبراساساطالعاتپرسشیفرعدومخدماتاصلیوةدرمرحل

نسبیهریکازخدماتاصلیوفرعیةبندیوتعییننمرنامهبهجمعآوریپرسشبهاینترتیبکهپسازجمعشد.

گروهخدماتفرعیدرپنج91گروهخدماتاصلیونُهاقدامشدوهریکازخدماتاصلیوفرعیامتیازدهیشدو

بندیشد.(طبقه9)جدولـوبسیارخوب،،خوبارضعیف،ضعیف،متوسطپراکنشبسیـطبقه

مرحل ةدر دستور طریق از مختلف خدمات استاندارد نمرات نرمRaster Calculatorسوم محیط افزاردر

Arc_GIS_10.3هااعمالگردیدوسپسبرایتحلیلسطحسرویسخدماتشهریازتکنیکفاصلةبرروینقشه

شهرةگانمنظورتحلیلپراکنشخدماتعمومیشهریدرمناطقسه(وهمچنینبهEuclidean Distance)اقلیدسی

نهاییپراکنشفضاییةبراساسوزنهریکازخدماتاصلی،نقش،پسساستفادهشد.هاهمپوشانیالیهیزدازتکنیک

خدماتعمومیشهریزدتهیهشد.

فاصلةاقلیدسی

فاصلةدونقطدستمیهکهتوسطفیثاغورسبدرریاضیاتفاصلةاقلیدسیفاصلةمعمولیدونقطهاست qوpةآید.

آنپارهةانداز که است میخطی متصل هم به را )ها pqکند اگر دکارتی مختصات در .)p=(p1,p2,p3, …, pn)و

q=(q1,q2,q3,…,qn)دونقطهدرفضایاقلیدسیnشود:صورتزیرتعریفمیهابهبعدیباشند،آنگاهفاصلةبینآن

فاصلةاقلیدسیةفرمولمحاسب(1)


این،شود.بااینحالدلیلسادگیآن،معموالًبیشتراستفادهمیبه،هایتصویر،فاصلةاقلیدسیمتریکهمةدرمیان

مقابله1ازمشکالتماتریسفاصلةاقلیدسی(.1:1611،)ونگوهمکارانگیریازحساسیتباالییبرخورداراستاندازه

هاباتوجهبهفاصلةشهرستانةجغرافیاییمجموعةبازسازینقشلِمث،باساختاطالعاتازنقاطفاصلةاقلیدسیاست

بینشهرستان دو به ماتریسدو مشکالتمربوطبه زمینهها. اقلیدسیدر مقیاسهایمختلفهایفاصلة هایوجود

هایفاصلهکهموجببروزمشکلدراستخراجهندسیداده(1:1669،است)فاضلوهمکارانماروارقامآعدیدرچندبُ

:اقلیدسیاستفادهشدهاستةفاصلةبرایمحاسبArc_GIS 10.3افزاردراینپژوهشازابزارزیردرنرمشود.می
Spatial Analyst tools / Distance/ Euclidean Distance 

(شاخص همپوشانی مدل يا داروزن همپوشانی ها)مدلاليه همپوشانی روش

نقشه مدل، این فرضیدر به نسبت اهمیتشان به بسته ورودی وزنةهای نظر میمورد سادهدار نوعشوند. ترین

نقشهوزن یکدارکردنشاخصوقتیاستکه نقشه هر و باشند باشدهایورودیدوتایی داشته منفرد وزنی عامل

هایچندکالسهاستفادهشود،هرکالسازهرنقشهیکامتیازوقتیازنقشه،(.بااینحال11:1939)جمالیوهمکاران،

اطالعاتیةاطالعاتیبههرالیةدهیبهواحدها،درهرالیعالوهبروزن،اینمدلدرگیردکهیاوزنمتفاوتبهخودمی

هابایدیکباشد.دراینپژوهشازشود.دراینمدلمجموعوزنیابیوزندادهمیراساسارزشخوددرمکان)نقشه(ب

Spatial Analyst tools / Map Algebra/ Raster Calculator »ابزار نرم« در برایهمپوشانیArc_GIS 10.3افزار

                                                                                                                                                                   
1. Euclidean distance matrix 
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ایننهاییاستفادهشدهاست.ذکرةنقشةیبرایتهیهایخدماتاصلپوشانینقشهخدماتفرعیوهمچنینهمةنقش

دهیازروشدلفیودهیشوند.برایاینوزندراینابزارهریکازخدماتاصلیوفرعیبایدوزنکهالزماستنکته

هایپژوهشارائهشدهاست.کارشناساناستفادهشدکهنتایجآندربخشیافتهةنامپرسش

پژوهش مکانی قلمرو
هایشیرکوهوخرانقودرکوهعنوانمرکزاستانوشهرستانیزددرمرکزایرانقراردارد.اینشهربینرشتهشهریزدبه

متراستودر1196ازسطحدریااینشهرارتفاع(.1)شکلاستاردکانقرارگرفته-دشتیگستردهبهنامدشتیزد

10تادقیقه11ودرجه11 شمالیوطولجغرافیاییةدقیق11ودرجه99تادقیقه11ودرجه13عرضجغرافیایی

خدماتیشهریزدةموردمطالعهشاملمحدودةالنهارگرینویچقراردارد.محدودنسبتبهنصفشرقیةقدقی91ودرجه

شهرداریاست.ةمنطقسه(دارای1900استکهبراساسطرحتفصیلی)


)مأخذ:نگارندگان(قلمرومکانیپژوهش.9شکل

هايافته و بحث
ریزیمناسبوشدتمهاجرتازبهعللیهمچونعدمبرنامه،عدمتوزیعمناسبخدماتشهری،طورکهاشارهشدهمان

مشکلمواجهکردهکهشهریزدنیزهمانندبسیاریازشهرهای درشهرهایایرانبا دسترسیبهخدماترا روستاها،

ازاینروهایرانبااینمعضلروب زیعنبهاینمشکل،تونومسئوالامحققفکرکردنبرایمعطوف،روبودهوهست.

.برایاینمنظوروبراینیلبههدفاصلیپژوهش،شدخدماتوامکاناتشهرییزدبهروشعلمیکاوشوبررسی

یافتهانجامبراساسمراحل روشکار بررسیمیگرفتهدر تحلیلو مرحلشودها نخستمربوطبهشناساییخدماتة.

اینشناساییازطریقبررسینقشه یطرحتفصیلیشهریزدوهمچنینمطالعاتمیدانیوهاعمومیشهریزداست.

1شکلةبرروینقش1گروهازخدماتشهریجدولنُهةشدهایانجامهایکالبدیانجامشدهاست.بررسیبرداشت

بااینحالةدهندنشان ةگسترشفیزیکیوبدونبرنام،توزیعنامناسببسیاریازخدماتشهریدرسطحشهراست.

برخیخدماتبامسافتیبسیاردورترازمراکزجمعیتیشهرشدهکهدسترسیرامشکلکردهاست.ةارائشهربه
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خدماتاصلیوفرعیموردبررسیدرپژوهش)مأخذ:نگارندگان(.9جدول

خدماتفرعیخدماتاصلی

مارستانیب،پزشکانمطب،کینیکلی،درمان-یبهداشتمراکز،رهیوغشگاهیآزما،یخدماتپزشکدرمانی-بهداشتی

یدانشگاهشیپ،رستانیدبیی،راهنما،دبستان،وکودکستانیمهدکودک،آمادگ آموزشی

یعمومةگرمابی،عمومتوالت،مخابراتمرکز،گازساتیتأس،برقساتیتأس،آبساتیتأس تأسیساتشهری

وترهباروهیمدانیم،گورستان،نینزیپمپی،نشانآتش تجهیزاتشهری

خانهوقرائتکتابخانهی،هنرکانون،فرهنگةوخانفرهنگسرا،وتئاترنمایس فرهنگی

مسجد،هیوتکهینیحس،امامزادهوآرامگاه مذهبی

دهیسرپوشیورزشیفضا،روبازیورزشیفضا ورزشی

یمسافربرةانیپا،موقتنگیپارکی،عمومنگیپارک حملونقل

- فضایسبز




گان(خدماتعمومیشهرييزد)مأخذ:نگارند.5شکل

خدماتبراساسنتایجوزن تعییننمردلفکیتکندهیبه فرعیةاستانداردشدةیو خدماتاصلیو یکاز هر

جدولبه 1هایترتیبدر ایناساسخدماتبهداشتی9و بر است. و-ارائهشده آموزشیباالتریننمره درمانیو

خدماتبهداشتیاندتریننمرهفرهنگیدارایپایینخدماتمذهبیو زیرگروه در خدماتبیمارستانیدر-. درمانی،

خدماتمذهبیدسترسیبه در دارد. را باالتریننمره خدماتآموزشیدبستان در و دارند قرار رأساولویتمردم

خدماتآتش به تجهیزاتشهریدسترسی در و اهمیتبیشتریدارد داراینشانیمسجد بار تره و میدانمیوه و

اهمیـتبیشتریاست.
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 استاندارخدماتاصلی)مأخذ:نگارندگان(ةونمر،مجموع،میانگین.5جدول

استانداردشدهةنمرمیانگیننمراتمجموعنمرات خدماتاصلی
191/6 0 190درمانی-بهداشتی  

01/1 196 آموزشی  113/6  

110/6 1 113 تأسیساتشهری  

10/0 161 تجهیزاتشهری  161/6  

31/1 161 فرهنگی  1/6  

11/1 03 مذهبی  600/6  

161/6 0 161 ورزشی  

10/0 111 حملونقل  111/6  

01/0 119 فضایسبز  111/6  

11/13 1616جمع  1 

استاندارخدماتفرعی)مأخذ:نگارندگان(ةنمر.9جدول

استانداردشدهةنمر آموزشیخدماتاستانداردشدهةنمر درمانی-خدماتبهداشتی

160/6 خدماتپزشکی،آزمایشگاهوغیره 119/6 مهدکودک   

161/6درمانی-مراکزبهداشتی 111/6دبستان   

103/6کلینیک 116/6راهنمایی   

113/6مطبپزشکان 116/6دبیرستان   

113/6بیمارستان 131/6دانشگاهیپیش   

 1جمع 1جمع

استانداردشدهةنمر خدماتفرهنگیاستانداردشدهةنمر تجهیزاتشهری

101/6 نشانیآتش 119/6 سینماوتئاتر   

110/6پمپینزین 199/6فرهنگةفرهنگسراوخان   

113/6گورستان 110/6کانونهنری   

119/6میدانمیوهوترهبار 111/6خانهکتابخانهوقرائت   

 1جمع 1جمع

استانداردشدهةنمر خدماتحملونقلاستانداردشدهةنمر خدماتمذهبی

111/6 امامزادهوآرامگاه 919/6 پارکینگعمومی   

960/6حسینیهوتکیه 916/6پارکینگموقت   

110/6مسجد 910/6مسافربریةپایان   

 1 جمع 1جمع

استانداردشدهةنمر تأسیساتشهری استانداردشدهةنمر خدماتورزشی 

161/6 تأسیساتآب 11/6 فضایورزشیروباز   

160/6تأسیساتبرق 19/6فضایورزشیسرپوشیده   

131/6تأسیساتگاز  1جمع 

111/6مرکزمخابرات   

110/6توالتعمومی   

603/6عمومیةگرماب   

  1 جمع



ازمساحتشهردرصد1/0دهدکهنشانمی1درمانیبراساساطالعاتجدول-تحلیلپراکنشخدماتبهداشتی

 ضعیفو پراکنشخدماتبهداشتی9/11دارایپراکنشبسیار دارایپراکنشضعیفاست. مساحتشهر از -درصد
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آنکه9/16درمانیبرای درصدازمساحتشهردارای3/10درصدازمساحتشهریزددرسطحمتوسطاستونهایتاً

موزشیحکایتازآنداردکهپراکنشایننوعخدماتدرپراکنشخوبوبسیارخوباست.تحلیلپراکنشخدماتآ

درصدازمساحتشهریزددارای9/01،درصدازمساحتشهریزددرسطحمتوسطبهپاییناست.همچنین1/91حدود

دهدکهپراکنشایننوعخدماتدرهادرارتباطباتأسیساتشهرینشانمیپراکنشخوبوبسیارخوباست.بررسی

پراکنشتأسیساتشهریدرمساحتیبالغ،درصدازسطحشهریزددرسطحمتوسطاست.همچنین0/11بالغبرسطحی

درصدازسطحشهریزددرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.1/11بر

درصدازمساحتشهرموردمطالعهپراکنش1/11دهدکهدرحدودنتایجتحلیلپراکنشتجهیزاتشهرینشانمی

درصدازسطحشهریزددارایپراکنشمتوسطو0/16،مذکوردرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.همچنینخدمات

دهدکهخدماتفرهنگینتایجنشانمیةدرصدازمساحتشهردارایپراکنشخوبوبسیارخوباست.درزمین3/09

سطحیمعادل سطحمتو0/11پراکنشایننوعخدماتدر در یزد شهر از تحلیلپراکنشدرصد پاییناست. سطبه

 زمین1/11خدماتمذهبیگویایآناستکه در دارایپراکنشمتوسطاست. یزد مساحتشهر از خدماتةدرصد

درصدازشهرموردمطالعهدرسطحضعیف1/16ورزشینتایجنشاندادکهپراکنشایننوعخدماتدرمساحتیبالغبر

درصداز1/19دهدکهپراکنشایننوعخدماتدرپراکنشخدماتحملونقلنشانمیوبسیارضعیفاست.بررسی

سرانجام،درصدازمساحتاینشهردرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.19مساحتشهریزددرسطحمتوسطودر

کنشایننوعخدماتدرصدازشهریزدپرا1/93دهدکهدرمساحتیبالغبرهانشانمیپراکنشفضاهایسبزوپارک

درسطحمتوسطشهردرصدازمساحتاین0/10درصدازمساحتشهریزددرسطحخوب،1/91درسطحبسیارخوب،

هادرسطحضعیفوبسیارضعیفاست.درصدازمساحتشهریزدپراکنشپارک0/16وهمچنیندرمساحتیمعادل

دهد.طورتفصیلینشانمینتایجرابه9جدول

 تحلیلنوعپراکنشهريکازخدماتاصلیدرشهريزد)مأخذ:نگارندگان(.4جدول

 پراکنشبسیارخوب پراکنشخوب پراکنشمتوسط پراکنشضعیفپراکنشبسیارضعیفنوعخدمات

 1/10 0/10 9/16 9/11 1/0درمانی-بهداشتی

 1/91 1/91 1/10 1/16 3/1 آموزشی

 0/10 1/90 0/11 00/0 11/9 تأسیساتشهری

 1/13 1/91 0/16 3/11 0/9 تجهیزاتشهری

 1/19 1/10 1/11 1/11 1 فرهنگی

 9/10 1/91 1/11 1/16 1/1 مذهبی

 1/96 3/91 1/11 1/19 1/0 ورزشی

 9/11 1/90 1/19 01/3 90/9 حملونقل

 1/93 1/91 0/10 00/0 31/1فضایسبز


دهدخدماتمذهبینشانمی9هایشکلموردمطالعهدرنقشهةگاننُهپراکنشفضاییهریکازخدمات،همچنین

شویمازتمرکزخدماتپراکندهشدهاستوهرچهازمرکزدورمی،شهریزدبودهةاولیةجاییکههست،درمرکزشهر

خدماتآموزشینیزرسد.اگرچهنظرمیههایمذهبیشهریزدامریطبیعیبشودکهباتوجهبهویژگیبیکاستهمیهمذ

است متمرکز یزد مرکزشهر مشاهدمی،بر نیز سایرمحالتشهر آندر ارائتمرکز لزوم اینبر و اینخدماتةشود

میهب تأکید یزد نقاط سایر در حاشیصورتگسترده تأسیساتشهریدر منطبقاستوةکند. یزد اصلیشهر مرکز

شهرةاندوبهفراخورتوسعبخشسنتیایجادشدهةشدنشهرهادرحاشیمشخصاستاینتأسیساتبعدازدورانمدرن
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ایبودهوبهفراخورزمینمناسببرایصورتنقطههاند.توزیعخدماتورزشیبدرسایرمحالتشهرنیزگسترشیافته

نیبستهبهنیازمراکزجمعینیدرما-اند.مراکزبهداشتیاصلیشهرقراریافتهةهستةایجاداینمراکزدربیشترنقاطحاشی

برخالف،اند.تجهیزاتشهریصورتخطوطهمقداردرحاشیهبهحداقلرسیدههشهرشروعبهتوسعهکردهوبةازهست

بستهبهضرورت-مراکزبهداشتی اختیار،درمانی، زمیندر بهفراخور نقاطشهرو بیشتر نقاطب،در بیشتر ازهدر غیر

درمانیازنقاطتمرکزجمعیتی-اند.خدماتحملونقلمانندمراکزبهداشتیبشرقشهرقراریافتهنواحیجنوبوجنو

گسترشیکنواختیشهرپیرویکردهوبهسمتحواشیشهرازمقداروتعدادآنکمشدهاست.خدماتفرهنگینسبتاً

ةرشوتوسعهداشتهاستوحتیدرحاشیفضایسبزبهنسبتفضایزمیندراختیارگست،درسطحشهردارد.لیکن

شهرنیزگسترشداشتهاست.


پراکنشفضايیهريکازخدماتاصلیشهريزد)مأخذ:نگارندگان(.9شکل

نهاییةپذیرفتونقشانجامهاتحلیلفضاییپراکنشهریکازخدماتاصلیبااستفادهازروشهمپوشانیالیه

تحلیل و تجزیه و تهیه شهر درواقعشدپراکنشخدماتاصلیدر شاملتهی،. رستریاستکهةنقشةتحلیلاولیه

نشانمی تهی1دهد)شکلپراکنشرا پساز سمتراست(. ایننقشهبهنقشةنقشة، برداریتبدیلشدوةرستری،

خدماتدرشهریزدبراساسشکلنُهلیلکلیمجموع،سمتچپ(.تح1پراکنشبراساسپنجطبقهتحلیلشد)شکل

شود.تهمیسشویمازمقدارخدماتکابرخطوطهمقدارمتمرکزبرمرکزشهرتأکیدداردوهرچهازمرکزشهردورمی1
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براساسنتایجنمودارشکلداینبدانمفهوماستکهگسترشخدماتعمدتاً دارد. ،1رمرکزجمعیتیشهریزدقرار

درصدخدماتدارایپراکنش01وبسیارخوبو،درصدخدماتعمومیشهریزددارایپراکنشمتوسط،خوب01حدود

کهاینباتمرکزخدماتبرتمرکزجمعیتدرمرکزشهریزدانطباقدارد.اندخوبوبسیارخوب

زکلمساحتشهریزددرسطحدرصدا1شده،پراکنشخدماتاصلیدرمساحتیمعادلانجامیهابراساسبررسی

درصدازمساحتاینشهردرسطحضعیفاست.طبقنمودار11پراکنشخدماتاصلیدر،بسیارضعیفاست.همچنین

،درصدازمساحتشهردرسطحخوب91درصدازسطحشهریزدمتوسط،در11،پراکنشخدماتدر1حاصلدرشکل

راکنشخدماتدرسطحبسیارخوبانجامشدهاست.درصدپ96درمساحتیمعادلونهایتاً


نهايیپراکنشفضايیخدماتعمومیدرشهريزد)مأخذ:نگارندگان(ةنقش.4شکل


نمودارنوعپراکنشفضايیخدماتعمومیدرشهريزد)مأخذ:نگارندگان(.2شکل

گیرينتیجه
هرهاشناسایینقاطقوتوضعفاینتوزیعدراقصینقاطریزیدرتوزیعمناسبخدماتعمومیشهرنوعبرنامهةمقدم

گروهاصلی)خدماتنُهدراینپژوهشپراکنشفضاییخدماتاصلیوفرعیشهریزددر،شهراست.برهمیناساس

وتجهیزاتشهری(و،درمانی،آموزشی،مذهبی،فرهنگی،فضایسبز،ورزشی،حملونقل،تأسیساتشهری-بهداشتی

30% 

34% 

21% 

11% 

4% 

 پراکنش بسیار خوب

 پراکنش خوب

 پراکنش متوسط

 پراکنش ضعیف

 پراکنش بسیار ضعیف
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.شدهایآماریبررسیوتحلیل(وروشGISهایسیستماطالعاتجغرافیایی)ماتفرعیبااستفادهازقابلیتخد91

محقق همکاراناسایر )لیو 1613،ننیز همکاراننیز و بوسکوسا اقلیدسیو روشفاصلة روشفاصلة1611،از از

(برایبررسیتوزیعفضاییخدماتشهریاستفادهکردند.Arc_GISهایبرداریورستریدرمحیطاقلیدسیونقشه

پراکنشیدرصدازمساحتشهردارا3/10کهیدرحالنشاندادیدرمان-یبهداشتخدماتپراکنشتحلیلفضایی

یدرصدازمساحتشهردارا9/11وفیضعاریپراکنشبسیداراشهرمساحتازدرصد1/0،استخوباریخوبوبس

توزیعلیتحلدرمانیدارند.-یبهداشتخدماتبهمناسبیدسترسمردمبیشتردهدیمنشاناینواستفیپراکنشضع

مساحتازدرصد1/91حدوددرخدماتنوعنیاپراکنشاگرچهازآنداردکهتیحکایپراکنشخدماتآموزشیفضای

استبرخوردارخوباریبسوخوبپراکنشاززدیشهرمساحتازدرصد9/01است،نییپابهمتوسطسطحدرزدیشهر

نسبتاًةدهندبازنشانکه آموزشتوزیع خدمات بررسیمناسب تأسهایاست. با ارتباط کهیشهرساتیدر داد نشان

درصد09درسطحمتوسطوضعیفاستودرزدیدرصدازسطحشهر91بالغبرینوعخدماتدرسطحنیپراکنشا

نتامساحتشهرخوبوبسی 90کهدرحدوددهدیمنشانیشهرزاتیتجهیفضایپراکنشلیتحلجیارخوباست.

یدرصددارا01وفیضعاریوبس،فیضعمتوسط،درصدازمساحتشهرموردمطالعهپراکنشخدماتمذکوردرسطح

درزم ینوعخدماتدرسطحنینشاندادکهپراکنشاجینتایخدماتفرهنگةنیپراکنشخوبوبسیارخوباست.

تحلیدرصدپراکنشفضای11ونییدرسطحمتوسطبهپازدیدرصدازشهر10معادل لیخوبوبسیارخوبدارند.

لیکنحدود،استمتوسطپراکنشیدارازدیشهرمساحتازدرصد1/11آناستکهیایگویپراکنشخدماتمذهب

نوعنینشاندادکهپراکنشاجینتایخدماتورزشةنیزمدرخوبوبسیارخوباست.یپراکنشفضاییدرصددارا06

وحملخدماتیبررس.استفیضعاریبسوفیضعسطحدرمطالعهموردشهرازدرصد1/16بالغبریخدماتدرمساحت

ازدرصد19درومتوسطسطحدرزدیشهرمساحتازدرصد1/19درخدماتنوعنیاپراکنشدهدیمنشاننقل

درصدشهریزداز11معادلیسطحدرسبزیفضاکهیحالدراست.فیضعاریوبسفیشهردرسطحضعنیمساحتا

هاپراکنشپارک،زدیشهرمساحتازدرصد0/16معادلیمساحتدر،استبرخوردارخوببسیاروخوبیپراکنشفضای

دراستفیضعاریبسوفیضعسطحدر ترینسبزوضعیفیمربوطبهخدماتفضایبهترینپراکنشفضای،مجموع.

بررساستیفرهنگخدماتبهمربوط نتایج ی. همکاران و همکحکمت،(1661)تسو و وداداش،(1936)اراننیا پور

 همکارانلیاسماع،(1939)همکاران و کاظمیانیک،(1931)زاده خدماتشهرعدم،(1931)یو متناسببایتوزیع

 .دهدیمنشاناصفهانو،ترتیبدرشهرهایتایوان،اردکان،همدان،بناببهجمعیترا

درصدازمساحتکلشهریزدپراکنشخدماتعمومیدر90نتایجپژوهشحاکیازآناستکهدر،طورکلیبه

کنشخدماتعمومیدرسطحخوبدرصدازمساحتشهریزدپرا1/00سطحمتوسطبهپاییناست.درطرفمقابلدر

هایضعیفوبسیارضعیفدهدکهپراکنشهایحاصلازپژوهشنشانمیوبسیارخوبانجامشدهاست.بررسینقشه

توسعه نواحیتازه بهبیاندیگرةیافتدر است. اتفاقافتاده نواحیدرونیشهربهسمتنواحیبیرونی،شهر هرچهاز

پراکنشخحرکتمی پایانبایداشارهکردکهدرراستایدماتبهسطحضعیفوبسیارضعیفمیلمیکنیم، در کند.

شهریزدنیازةیافتیابیانواعخدماتعمومیدرنواحیبیرونیوتازهتوسعهدسترسیعمومیبهخدماتشهریبهمکان

یمتاعدالتفضاییوپراکنشمناسبخدماتعمومیانجامشود.دار
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منابع

بااستفادهازمدلیوخدماتشهرتیپراکنشجمعییتحققعدالتفضاةنیبهیاستراتژ،1931زهرا،گروه،یافضلوحسنزاده،لیاسماع .1

 .11-11،صص11ش،9س،یشهریزیربرنامهمطالعاتةنام:شهربناب(،فصلیموردة)مطالعیبیترک

،تحلیـلفضـاییپـراکنشجمعیـتوخـدمات1931افضلی،معینوافضلی،زهـرا،؛رویدل،جابر؛کرباسی،پوران؛زاده،حسناسماعیل .1

ة،دوریشـهریزیربرنامهییایجغرافیهاپژوهشموردی:شهربناب(،ةشهریازمنظرعدالتاجتماعیبااستفادهازروشترکیبی)مطالع

 .111-106،صص1،ش1

درمـانی-هایبهداشتیهایاستاناردبیلدربخششاخصالتفضاییشهرستان،تحلیلعد1931زاده،حسنومعصومی،لیال،اسماعیل .9

.39-161،صص19ش،1،سیشهرتیریمدمطالعاتةنام،فصلVikorبااستفادهازمدل

:شهریموردةخواستمردم)مطالعیبرمبنایخدماتشهریپراکنشمکانلی،تحل1931ابوالفضل،،یقیپورحقیوعبداللهخدارحم،یبز .1

 .161-111،صص1ش،13یاپیپةشمار،11س،یطیمحیزیربرنامهوایجغرافاستهبان(،

)مـورد:شـهرTopsisومدلGISبااستفادهازیمانگاهدرویمارستانیخدماتبییکنشفضاپرا،1931الهه،،یمسعودوذاکر،ییتقوا .1

 .101-131،صص1ش،16ةدور،سالمتاطالعاتتیریمداصفهان(،

عدالتةیبرپایخدماتشهرعیوتوزتیبرپراکنشجمعیلی،تحل1931سارا،،یوبندانمیابراه،یروزیف؛آمران،یمسلم؛هیجملا،ینیتوکل .0

 .101-960،صص9ش،9ةدور،یشهریزیربرنامهییایجغرافیهاپژوهش(،لی:شهراردبیموردة)مطالعییفضا

خدماتیهایکاربرازیبرخورداردریاجتماعینابرابرلیتحل،1901،یمرتض،یجابرمحمدپورواهللرحمت،یفرهود؛نیحسنژاد،یحاتم .1

 .11-01،صص01ش،یانسانیایجغرافیهاپژوهشن،یموردمطالعه:شهراسفرا؛یشهر

بـایشـهریخـدماتعمـومییفضـاعیتوزلی،تحل1936،ینوشهر،مهریدریوحرینوشهر،نیدریح؛دیسع،یچوهیگ؛حسنا،ینحکمت .0

یایـجغرافیهـاپـژوهش:شهراردکان(،یموردة)مطالعیژگیوبیومدلضریعددیتاکسونومها،دادهیاستفادهازروشاستانداردساز

 .101-113،صص11ش،یانسان
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