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چکیده
یکی از اهددا برنامده ریزی شدهری ،تدیمیم مناسدن اندوام تددمام عمدومی اسدت تدذا کمیدت و کیییدت دسترسدی بده ایدم تددمام از مه تدریم
شددات های سددنجب برتددورداری یددا عدددم برتددورداری مندداتق از امکانددام کدداربری ارایددی شددهری ددایز اهمیددت اسددت کدده در ددورم توزی د
متعادل میتواند موجن عداتت فضایی شدود بدر ایدم اسدان ایدم پداوهب بدا هدد بررسدی و سدنجب ویدعیت سدکونتگاههای غیررسدمی شدهر
اردبیددل بدده تحددات تدددمام رفدداه عمددومی در نرددام کدداربری ارایددی و اوتویتبندددی نهددا جهددت برنامددهریزی تددی ن انجددام گرفتدده اسددت روش
پاوهب با توجه به هدد کداربردی و از تحدات ماهیدت و روش تو دییی -تحلیلدی اسدت دادههدای مدورد نیداز ایدم بررسدی از تریدق روشهدای
میدانی و اسنادی گرد وری شددهاند جامعده مداری تحقیدق من بدق بدر محد م  15گانده سدکونتگاههای غیررسدمی شدهر اردبیدل مدی باشدد کده
براسددان تددریم ات عددام جمعیتددی دارای  95352بددوده اسددت بددر اسددان فرمددول کددوکران  382نیددر بدده عنددوان نموندده انتگدداد گردیددد جهددت
افزایب دقت کار  450پرسبنامه (بدرای هدر محلده  30پرسدبنامه) بده شدیوه نموندهگیری تصدادفی تبقده بنددی شدده در بدیم سداکنیم توزید و
تکمیددل گردیددد جهددت تجزیدده و تحلیددل داده هددا ،نرمافزارهددای  Excelو  Spssبدده کددار گرفتدده شددد جهددت تجزیدده و تحلیددل داده هددا،
نرمافزارهای  Excelو  Spssبده کدار گرفتده شدد در ادامده در راسدتای سدنجب ویدعیت تددمام رفداه عمدومی محد م هدد بدا اسدتیاده از
روش نتروپددی وزن دهددی شددده و بددا بهرهگیددری از تکنیددک ویکددور رتبهبندددی شددد و در نهایددت جهددت نمددایب بددر روی نقشدده ،از نرمافددزار
 ArcGISاستیاده گردید بدر اسدان سدنجههای بدهکار رفتده و نتدایح ا دل از پیادهسدازی تکنیدک ویکدور ،در میدان سدکونتگاههای غیررسدمی
شهر اردبیل ،محله سلمان باد با کسن بیشدتریم امتیداز در رتبده نگسدت و محلده ایدران بداد بدا کسدن کمتدریم امتیداز بده ترتیدن در سد اول و
تددر قرارگرفتهانددد یافتددههای پدداوهب منعک کننددده ن اسددت کدده بیشددتریم یددعی و نارسددایی در بددیم شددات های مددورد م اتعدده مربددو بدده
کاربریهای فضای سبز و همچندیم ورزشدی و تیریحدی میباشدد تدذا برنامدهریزیهای توسدعه محدور متناسدن بدا نقدا یدعی و قدوم و اوتویدت
هر محله یروری مینماید
کلمات کلیدی
" تدمام رفاه عمومی " " ،کاربری ارایی " " ،" VIKOR" ،مح م غیررسمی شهر اردبیل "
کاربریها ،ساماندهی کاربری ارایی شدهری از اهمیدت بسدیار زیدادی
برتوردار است تذا یکی از مه تریم اهرم های موثر برای تکامل برنامه
ریزی شهری و غنای برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ،توجه به برنامده
ریددزی کدداربری ارایددی شددهری اسددت (مشددیری و ملکددی نرددام بدداد،
 )74:1390امروزه توسعه کاربری زمیم شهری به پدیده ای مشکل ساز
در کشورهای در ال توسعه تبدیل شده است (کاشیی دوست و اجی
نااد )72:1394 ،در واقد کداربری ارایدی شدهری و رگدونگی توزید
فضایی -مکانی نها ،یکی از مه تریم کارکردهدا بده منردور اسدتیاده
بهینه از فضای شهری است برنامه ریزی کاربری ارایی شهری بگشدی
از فر یند شهری است و در اتی که به مناسبام مشترک تود با برنامده
ریزی مل و نقل و تسدهی م شدهری اهمیدت میدهدد ،ا دوا" بدا
موقعیت ،وسعت و سرانه زمیم مدورد نیداز بدرای کاربریهدای مگتلدی
شهری مانند مسکونی ،نعتی ،تجداری ،تیریحدی ،موزشدی فرهنگدی،
مذهبی و سروکار دارد ( )Chapin, Francis, 1972:3ا
کاربری زمیم از دیدگاه توسعه پایدار شامل همه فعاتیتهای اقتصدادی،
اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر روی زمدیم انجدام میدهدد در
واق  ،توسعه و عمران زمیم وقتی میتواندد پایددار باشدد کده بتواندد بده

 -1مقدمه
امروزه مشک م ناشی از توزی نامناسن تدمام شهری از قبیل تدراک ،
تودگی ،جابه جایی جمعیت و غیره باعث شده است که توزید تددمام
شهری یکی از مسائل پیب روی اغلن کشورهای توسعه یافته باشدد از
مه تریم پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه کاتبدی شدهرهای
کشور در دهه های اتیر از ه پاشیدگی نرام توزی مراکز تدماتی شهر
بوده که زمینه ساز نابرابری اجتماعی شهروندان در برتورداری از تدمام
شده است (امان پور و همکاران )100:1395 ،شهرهای عصر ایدر بدا
مسائل و مشک م بسدیاری رو بده رو مدی باشدند یکدی از مسدائل و
مشک تی که جوام انسانی در تول تاریخ با ن دست به گریبدان بدوده
اند مویوم نابرابری و عدم برتورداری اکثریدت جامعده از سدرانه هدای
شهری است بر ایم اسان بعد از انقد د دنعتی و در رداررود یدک
نرام شهری به تبقه بندی و تگصی کاربری هدا بدا در نردر گدرفتم
شات های رفاهی تاثیرگذار بر ارتقای کیییدت زنددگی و اسدتانداردها
توجه جدید گردید مساته ای که بعدها در ادبیام مویوعی با عنوان رفاه
عمددومی یددا رفدداه اجتمدداعی م ددر گردیددد ( امینددی نددااد و همکددارن،
 )92:1397با توجه به توسعه روز افزون شهرها و عدم تعادل در پراکنب
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نیازهای مادی و نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و روانی مردم در زمان ال
و ینددده پاسددگگو باشددد (کاشددیی دوسددت و دداجی نددااد)74:1394 ،
سازمان دهی فضا از ابعاد اساسی جوام انسانی ،بازتاد وقای اجتماعی و
تجلی ارتباتام اجتماعی است عداتت فضایی نق ه ت قی فضا و عداتت
اجتماعی است در نتیجه ه عدداتت و هد بیعدداتتی در فضدا نمایدان
میشود از ایم رو ،تجزیه و تحلیل بدره کنب بدیم فضدا و اجتمدام در
فه بیعداتتیهای اجتماعی و رگونگی تنری سیاستهای برنامهریزی
بددرای کدداهب یددا ددل نهددا یددروری اسددت ( & Dixon
 )ramutsindela, 2006: 129دو محددور برجسددته در عددداتت
فضایی که بر نها تیکید میشود ،رگونگی ویعیت زندگی ه محدی
اجتماعی و ه محی فیزیکی و دسترسی به زیرسداتتهای اجتمداعی،
فیزیکدی و مجدازی اسدت ( )Martinez, 2009: 390بده عبدارم
دیگر ،ر نرر از جایی که تسهی م مکانیدابی مدیشدوند ،همیشده
افرادی هستند که در مقایسه با دیگران به نها نزدیک ترندد بندابرایم،
برنامه ریزان باید در پی ل ایم مسئله باشند که در اتگدوی مکانیدابی
تدمام و تسهی م ایجاد شدده و رگدونگی توزید نهدا ،رده میدزان
نددابرابری بدده وجددود مددده و ردده گروههددایی بیشددتر محددروم شدددهاند
( )Mitchel & norman, 2012: 44عداتت اجتماعی از جدذاد
تریم شعارهای مکاتن بشری در تول تاریخ بوده است و در دهده هدای
گذشته یکی از مه تدریم مویدوم هدایی اسدت کده داشدمندان علدوم
اجتماعی به ن توجه دارند ایم امر بر مدده از رویکدرد واقد بینانده ای
تمامی رشته های علوم انسانی به فر یند نابرابری در جهان است ( اتمی
نااد و همکاران )42:1390 ،امروزه برت گذشته ،برنامهریزی کاربری
زمیم ،فق اقددامی کاتبددی بدرای تقسدی ارایدی شدهری و تسدهیل
عملکردهای ن نیست ،بلکه ه به عنوان هد و ه به عنوان وسدیله،
یکی از ارکان سامان بگشی به فعاتیتهدای انسدانی در عر ده فضدای
شهری محسود میشود برنامهریزی کاربری زمیم از تریق اثرگدذاری
بر تصمی های عمومی و تصو ی و هدایت نحدو بدهکارگیری پهندهی
ارایی شهری ،نقب اساسی در تعییم اتگوی توسدعه و عمدران شدهر و
دستیابی به اهدا توسعه پایدار و اعت ی کیییت محی شدهر و ومده
دارد (پورا مد و همکاران )186:1393 ،از پیامدهای شهرنشینی شتابان،
عدم تعادل و نابرابری کاربریها در سد شدهرها و در بدیم منداتق و
نوا ی شهری است ایم نابرابری ،به عدم ریایت شدهروندان از زنددگی
تود منجر شده و پیامدهای منیی اجتماعی و مشک م پیچیده فضدایی
را موجن تواهد شد بنابرایم کاربریهای تددمام شدهری ،بده عندوان
یکی از مبانی سنجب رفاه شهروندان است گسدترش شدتابان کاتبددی
شهر اردبیل در سالهای اتیر به دتیل تبدیل ن به مرکز استان از یدک
سو و افزایب جمعیت شهری از دیگر سو ،مسائل عدیدهای را برای شهر
به وجود ورده است مه تریم ایم مسائل پیشی گدرفتم رشدد جمعیدت
شدهری از اجددرای تر هدای توسددعه شدهری و عدددم تعدادل فضددایی-
اجتماعی است ایم امر موجن شده که کاربری ارایدی شدهری در ایدم
شهر به ورم نامتناسن و نام لود جلوه یابد و ساتتار و سیمای شدهر
به نوعی نشاندهنده عدم تناسن و تجان در کاربریهای مه شهری
باشد که ایم مه باعث شده تا برتی مح م و نوا ی شهر بده تحدات
دسترسی به تدمام در ویدعیت بهتدری قدرار گیرندد و بعضدی ندوا ی
شهری که از تحات جمعیتی نیز در س باایی قدرار دارندد ،بده تحدات
توزی تدمام در وی نام لوبی قرار گیرند که ایم مویدوم در سد
سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل به ورم بارزتری قابدل مشدهود

است تذا ایم تحقیق بر ن است ،با بهرهگیری از کاربریهای تیثیرگدذار
بر تدمام رفاه عمومی به تحلیل و رتبهبندی مح م اسکان غیررسمی
شهر اردبیل پرداتته تا س برتورداری مح م هدد در ایدم زمینده
مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهایی برای نیل به ویدعیت م لدود
تدمام شهری در ایم شهر ارائه گردد در ایم راستا جهت رسدیدن بده
پاسخ ایدم پرسدب کده ویدعیت سدکونتگاههای غیررسدمی (محد م
15گانه) شهر اردبیل به تحات دسترسی به شات هدای تددمام رفداه
عمومی رگونه است؟ از تکنیک  VIKORاستیاده شده است
 -2روش انجام تحقیق
پاوهب ایر از نرر روش ،تو ییی  -تحلیلی و از نرر هد کاربردی
بوده ،شیو جم وری ات عام اسنادی و میدانی و از نوم تحقیقام
کمی محسود میشود جامعه ماری تحقیق من بق بر سکونتگاههای
غیررسمی شهر اردبیل میباشد که با استناد به تر های انجام شده در
سال  ،1392دارای  95352نیر بوده است که بر اسان فرمول کوکران
 382نیر به عنوان نمونه انتگاد گردید جهت افزایب دقت کار 450
پرسبنامه (برای هر محله  30پرسبنامه) به شیوه نمونهگیری تصادفی
تبقه بندی شده در بیم ساکنیم توزی و تکمیل گردید نهایتا"جدول
دادههای تام ،شات سازی شده تا قابلیت پردازش بهوسیله تکنیک
تصمی گیری ویکور را داشته باشد برای وزن دهی به شات ها در
جریان تکنیک مذکور از روش نتروپی شانون بهره گرفته شد ازم به
ذکر است میزان روایی پرسشنامه با استیاده از نرر اساتید مورد تایید قرار
گرفت و سپ میزان پایایی ن با روش تیای کرونباخ  0/814به دست
مد ارزشگذاری متغیرها نیز با استیاده از تیی پنح گزینهای تیکرم
انجام شده است در گام بعدی س بندی مح م با استیاده از تکنیک
 VIKORانجام پذیرفته است و جهت نمایب بر روی نقشه ،از نرم
افزار  ArcGISاستیاده گردید جهت سنجب ویعیت موجود تدمام
رفاه عمومی در نرام کاربری ارایی شهری در مح م هد از 7
شات تیثیرگذار ( موزشی ،فضای سبز ،فرهنگی ،مذهبی ،بهداشتی-
درمانی ،ورزشی -تیریحی ،تجاری) بهره جسته شده است ازم به ذکر
است که انتگاد شات ها بر اسان تلییق و پایب مجموعهای از
پاوهبهای انجام شده در وزه مرتب با مویوم تحقیق میباشد که به
شر جدول ( )1می باشد
جدول  -1معیارهای مورد استفاده در پژوهش
زیرمعیارها
معیارها
میزان دسترسی به مهدکودک و پیبدبستانی ،میزان
دسترسی به مدرسه ابتدایی ،میزان دسترسی به مدرسه
راهنمایی ،میزان دسترسی به دبیرستان ،میزان
موزشی
دسترسی به مجتم های موزشی تصو ی (زبانکده،
مراکز موزشی کامپیوتر ،هنری و تجسمی و )
میزان دسترسی به پارک ،سرانه مناسن فضای سبز،
فضای سبز
رامب محی ی فضای سبز
میزان دسترسی به کتابگانه ،میزان دسترسی به کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،میزان دسترسی به
فرهنگی
فرهنگسرا ،میزان دسترسی به باجههای روزنامهفروشی
میزان دسترسی به مراکز مذهبی ،میزان دسترسی به
مذهبی
مساجد ،میزان دسترسی به سینیهها
میزان دسترسی به مراکز بهداشتی -درمانی،
بهداشتی -درمانی
درمانگاهها ،کلینیک دندانپزشکی ،تانه بهداشت
میزان دسترسی به باشگاههای ورزشی ،میزان
ورزشی  -تیریحی دسترسی به استگر ،فضای بازی برای کودکان ،وجود
فضای کافی برای برگزاری مراس و برنامههای
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معیارها

تجاری

زیرمعیارها
تیریحی
میزان دسترسی به مراکز تجاری عمده (فروشگاههای
زنجیرهای ،بازاررهها و ) ،میزان دسترسی به مراکز
تجاری ترده فروشی ،ا میزان دسترسی به انوم
مغازهها

گام پنجم :محاسبه مقدار سودمندی ( )Sو مقدار تیسی ( )Rبرای هر
گزینه که مقادیر  Sو  Rبا توجه به رواب زیر محاسبه میشوند

f i *  f ij 
* R j  max  wi 

i
f i  f i  


اسنادی)

 تکنیک VIKOR
تکنیک ویکور اوتیم بار توس اپریکوویچ در سال به  1998منرور ل
مسائل تصمی گیری رند معیاره و دستیابی به بهتریم راه ل توافقی
معرفی شد به عبارتی ایم روش بر رتبه بندی و انتگاد مجموعه ای از
گزینه ها و تعییم راه ل های سازگار برای مسئله ای با معیارهای
متیاوم به کار برده می شود و به تصمی گیرندگان کمک می کند تا به
راه ل م لود جهت تصمی گیری دست یابند (غیاری گی نده و
همکاران )98:1394ایم روش تصو ا" در شرای ی به کار میرود که
تصمی گیر قادر نیست که ترجیحاتب را در شروم ترا ی سیست بیان
کند در ایم روش تصمی گیرنده نیازمند راه لی است که ایم راه ل
نزدیکتریم راه ل به راه ل ایده ل باشد ه رنیم در شرای ی که
فرد تصمی گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتریهای یک مسئله در
زمان شروم و ترا ی ن نیست ،از ایم روش استیاده میشود (علی
بگشی )51:1393،ایم روش مسائلی با معیارهای نامناسن و ناسازگار را
ارزیابی می کند ) )Opricovic,2011:129مرا ل اجرای مدل
ویکور به شر زیر می باشد:
گام اول :تشکیل ماتری تصمی گیری

که در راب ه باا  Qiنیز شات
گزینه  iام را بیان میکند
ایده ل و

 Vikorبدوده و ارزش Vikor
بیان کننده ندرخ فا دله از دل

بیانکننده نرخ فا له از ل ید ایدده ل اسدت (

گام ششم :در ایم مر له بر اسان شات ویکور (مقدادیر) Qi
محاسبهشده در گام قبل ،گزینهها از کورکتر به بزرگتر مرتدن و
رتبهبندی شده و سدپ تصدمی گیدری میشدود در مددل ویکدور
رتبهبندی به گونهای است که کمتریم ارزش ،بااتریم اوتویت را به
تود اتتصا میدهد و باتعک
 محدوده مورد مطالعه
بر اسان تقسیمام کاتبدی ،شهر اردبیل دارای  5من قه شهری میباشد
با مشاهدام میدانی و با مراجعه به تر های انجامشده و ه رنیم با نرر
به ویاگیهای اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،فیزیکی -کاتبدی
زیستمحی ی شهر اردبیل 15 ،محله در قاتن کانون اسکان غیررسمی
با مسا ت  812هکتار که  12.95در د از کل مسا ت شهر را به تود
اتتصا داده است مح م فرودست شهر اردبیل را میتوان به سه
اتگوی زیر تقسی بندی نمود:
 مح م تازه ا داث فرودست شهری :مهر باد و ایران باد (جیمکندی) :که در رند سال اتیر شکلگرفته اند ایم مح م دارای ساتتار
اجتماعی نامنسج داشته ،از توان اقتصادی بسیار پایینی برتوردار بوده
کاتبد ایم مح م بسیار سینپذیر میباشد اکثریت ساکنیم ایم
مح م را مهاجریم تشکیل دادهاند و عمدتا ساتتمانها در ایم مح م
بدون مجوز ساتت و در ارایی با محدودیت توسعه ا داثشدهاند

فوق با توجه به راب ه زیر استاندارد سازی شده است:

i

در راب ه فوق xij،معر ویعیت تدمام رفاه عمومی مح م هد
) (i=1,2,…,mدر راب ه با معیار ( j (j=1,2,…,nمیباشد
گام سووم :در ایدم گدام ،وزنهدای ( )wjاتتصدا یافتده بده هدر
معیدار تعیددیم مددیشدود مجمددوم وزنهددا بایددد بده گونددهای باشددد کدده
راب ه زیر به دست ید
 0و =1
1

 روستاهای ادغامشده در شهر :مح م گلمغان ،م باشی ،م یوسی،کلگوران و نیارکه در سالهای گذشته روستا بودهاند و پ از گسترش
محدوده قانونی شهر اردبیل به داتل مرزهای شهری اردبیل واردشدهاند
تذا دارای ساتتار اجتماعی منسجمی بوده ،اما یعی اقتصادی تانوارها
بهویو مشهود میباشد در ایم مح م اگرره ساتتوسازها با مجوز
ورم گرفته ،اما اکثریت ابنیه در برابر وادث تبیعی بهشدم
سینپذیر میباشند مح م اسکان غیررسمی قدیمی :مح م سلمان
باد ،اروج باد ،اس م باد ،کاظ باد ،میر اشر  ،سید باد ،سیم باد و
پناه باد اکثریت ساکنیم ایم مح م را مهاجریم شهرها و روستاهای
اترا تشکیل میدهند که عمدتا" در سالهای قبل از 1380
شکلگرفتهاند و پ از جدا شدن اردبیل از ذربایجان شرقی مح م

گووام چهووارم :تعیددیم بهتددریم و بدددتریم مقدددار از میددان مقددادیر
موجود برای هر معیار است
برای هر معیار ،بهتدریم و بددتریم هدر یدک از مقدادیر در میدان همده
گزیندهها تعیدیم مدیشدود ،کده بده ترتیدن fj+و  fj-نامیدده مدیشدود
مقادیر مذکور با توجه به راب ه زیر محاسبه میشود
j

fi*  fi

i 1

امیری)16:1389 ،

گام دوم :در ایم مر له بدا اسدتاندارد سدازی دادههدا ،سدعی میشدود
معیارها با ابعداد مگتلدی بده معیارهدای بعدد تبددیل شدوند و مداتری
 Fبه ورم زیر شکل میگیرد

f i   min f ij

;


گام ششوم :محاسدبه شدات ویکدور ( )Qو رتبدهبنددی گزیندههدا
است مقدار  Qبر اسان راب ه زیر تعییم میگردد:

منبع ( :جمعبندی نگارندگان با استفاده از مطالعات کتابخانهای و

که ماتری

f i *  f ij

n

S j   wi 

; f i *  max f ij
j
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گسترش یافته و به سبن یعی اقتصادی شان نتوانستهاند وارد ررته
ا لی اقتصادی شهر شوند شرای کاتبدی ایم مح م در مقایسه با
مح م دیگر اسکان غیررسمی بهتر ارزیابی میشود و ساتتار اجتماعی
ایم مح م دارای انسجام نسبی میباشد (مهندسیم مشاور پارن ریان
راود 1392،ایافام نگارندگان )1397،شکل ( )1موقعیت مح م مورد
م اتعه را در شهر اردبیل نشان میدهد

-

نرری پاسخها در نرر گرفته شده تذا میانگیم به دست مده با عدد 3
مقایسه گردیده است (بنابرایم با توجه به جدول فوق بیشتریم ریایت
ساکنیم مربو به کاربری مذهبی با میانگیم( )3/418که س متوس
به باا را در برمی گیرد ک تریم ریایت نیز مربو به تدمام فضای
سبز با میانگیم ( )1/366تیلی یعیی است با توجه به ات عام به
دست مده از پرسبنامه به جز شات مذهبی سایر شات های مورد
م اتعه در س مح م هد کمتر از د متوس و در س یعیی تا
تیلی یعیی قرار گرفتهاند و در نتیجه میزان ریایت از تدمام رفاهی
در پهنههای اسکان غیررسمی شهر اردبیل در ویعیت م لوبی نمیباشد
سطحبندی محالت اسکان غیررسمی شهر اردبیل به لحاظ
خدمات رفاه عمومی در نظام کاربری اراضی شهری بر
اساس مدل VIKOR
بعد از سنجب تدمام رفاه عمومی در نرام کاربری زمیم در مح م
هد بر اسان تیی  5گزینه ای تیکرم به رتبه بندی ایم مح م بر
اسان ات عام به دست مده از پرسبنامه اقدام گردیده است برای
تحقق ایم امر از مدل ویکور استیاده شده است در پاوهب ایر پ
از تی مرا ل محاسباتی مدل ویکور در نرمافزار  Excelتروجی نهایی
به دست مده از ایم تکنیک در جدول ( )2و شکل ( )3قابلمشاهده
است
جدول -2رتبه بندی محالت هدف به لحاظ برخورداری از خدمات رفاه
عمومی در نظام کاربری اراضی شهری بر اساس مدل VIKOR

شکل  -1موقعیت محالت اسکان غیررسمی در شهر اردبیل
منبع( :نگارندگان)1400،

 -3نتایج
در بررسی ویعیت تدمام رفاه عمومی مناتق مگتلی شهری میتوان
از شات های متعدد استیاده کرد که توجه به سرانههای شهری در ایم
زمینه به عنوان نمود عینی س برتورداری یا عدم برتورداری مناتق
ائز اهمیت است در ایم مر له از پاوهب ،با توجه به دادههای ا ل
از پرسبنامه ،در راستای رسیدن به اهدا تحقیق ،سکونتگاههای
غیررسمی شهر اردبیل بر اسان تکنیک  VIKORس بندی شده و
در قاتن نقشه و جدول برای بازنمایی بهتر نشان دادهشده است شکل
( )2میانگیم ریایت کلی مردم از میزان برتورداری از تدمام رفاه
عمومی در سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل را نشان میدهد

رتبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

شکل  -2میانگین رضایت ساکنین از میزان برخورداری خدمات رفاه
عمومی در سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل

مح م اسکان
غیررسمی
سلمان باد
کاظ باد
اس م باد
میر اشر
پناه باد
نبار
سید باد
اروج باد
گلمغان
سیم باد
م باشی
م یوسی
کلگوران
مهر باد
ایران باد( جیم کندی)

نتیجه مدل ویکور
0/439
0/533
0/543
0/551
0/551
0/620
0/674
0/714
0/740
0/835
0/890
0/940
0/970
0/991
1

منبع ( :محاسبات نگارندگان)1400،

منبع ( :یافتههای مستخرج از پرسشنامه)1400،

با توجه به اینکه از تیی  5گزینهای تیکرم استیاده گردیده است و
رتبههای  1تا  5به پاسخها اتتصا داده شد ،عدد  3به عنوان میانه
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مورد بررسی قرار گیرد با استناد به مه تریم شات های تیثیرگذار در
ایم زمینه و با تکیه بر م اتعام میدانی و پ از پیاده سازی تکنیک
ویکور به اوتویت بندی سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل به تحات
تدمام رفاه عمومی در نرام کاربری ارایی شهری اقدام گردید نتایح
مستگرج از تجزیه و تحلیلها و مقایسه کاربریهای تدمام رفاه
عمومی اکی از ن است که در س مح م هد به جز کاربری
مذهبی سایر کاربریهای مورد م اتعه در س تیلی یعیی تا یعیی
قرار گرفتهاند و به تحات سرانه کاربریهای عمومی شهری از ویعیت
م لوبی برتوردار نمیباشند و افراد ساکم در بیشتر ایم مح م برای
دسترسی به برتی از کاربریها از جمله ورزشی و تیریحی مجبورند به
مرکز شهر مراجعه نمایند یافتههای پاوهب منعک کننده ن است که
بیشتریم یعی و نارسایی در بیم شات های مورد م اتعه مربو به
کاربری های فضای سبز و همچنیم ورزشی و تیریحی میباشد ازم به
ذکر است که در تمامی مح م هد فقدان کاربری های مزبور به
اندازه مکیی به عنوان مه تریم نیاز مشترک ساکنیم م ر شده است
پ از تحلیل یافتهها در یک نتیجهگیری کلی ،در پاسخ به سؤال
پاوهب ،با استیاده از مدل ویکور بااتریم رتبه به ترتین به محلههای
سلمان باد،کاظ باد و اس م باد و پاییم رتبه به محلههای ایران باد -
جیم کندی و مهر باد اتتصا دارد محله ایران باد در میان
سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل بیشتریم کمبود را در زمینه
کاربریهای عمومی و تدماتی دارد با نرر به مسائل پیب رو و با عنایت
به نتایح ا له از تحقیق در جهت محور عداتت فضایی پیشنهادام زیر
م ر میشود:
تزوم توجه به تعادل بگشی و عداتت فضایی در دستور کار مدیران
شهری ،ترا ان تر های جام و تیصیلی و تصمی گیران شهر واق
گردد استیاده از روشها و مدلهای دیگر برای تعییم س توسعه
یافتگی ویعیت تدمام رفاه عمومی شهری پهنههای اسکان غیررسمی
شهر اردبیل جهت ت بیق با یافتههای ایم پاوهب در نرر گرفتم شعام
دسترسی مناسن برای تدمام با توجه به مقیان عملکردی نها تزوم
بررسی تدقیق هر محله به ورم جداگانه و ت ش در جهت رف
کمبودها توجه ویاه و رف نقصان کاربریهایی رون کاربری فضای
سبز ،پارک محلی ،ورزشی -تیریحی در تمامی سکونتگاههای غیررسمی
شهر اردبیل اتتصا ارایی تاتی و فاقد کاربری به کاربریهای
رفاهی در جهت رف نیاز ساکنیم برای رسیدن به تعادل میان مح م
هد توانمندسازی محله ایران باد -جیم کندی به تحات کاربریهای
عمومی به ویاه کاربری موزشی و بهداشتی در اوتویت مداتله قرار گیرد

شکل  -3رتبه بندی محالت هدف به لحاظ برخورداری از خدمات رفاه
عمومی در نظام کاربری اراضی شهری بر اساس مدل VIKOR

همانتور که در جدول( )2م ره میگردد تبق نتایح ا له از مدل
ویکور بااتریم رتبه به ترتین به محلههای سلمان باد ،کاظ باد و
اس م باد و پاییمتریم رتبه به محلههای ایران باد (جیم کندی) و مهر
باد اتتصا دارد ه رنیم تبق ایم مدل مح م پناه باد و میراشر
با امتیاز ( )0/551دارای رتبههای یکسان میباشند بر اسان مشاهدام
میدانی و ات عام به دست مده از پرسبنامه از مه تریم متغیرهای با
تیثیرگذاری مثبت برای محله سلمان باد میتوان به کاربریهای
بهداشتی -درمانی از جمله :تانه بهداشت ،دندانپزشکی ،م ن پزشکان،
درمانگاه ،وا د تزریقاتی و پانسمان و  ،از تحات فرهنگی میتوان به
فرهنگسرای فجر ،از تحات اداری استقرار شهرداری من قه 4شهراردبیل
و بانکها در ایم محله در مقایسه با سایر مح م هد اشاره نمود
همچنیم مح م (کاظ باد ،اس م باد ،نیار) به تحات کاربریهایی
همچون موزشی ،بهداشتی -درمانی ،مذهبی ،فرهنگی ،موزشی و
فعاتیتهای تجاری ترده فروشی ویعیت بهتری نسبت به سایر مح م
هد دارد در مقابل مح م ایران باد و مهر باد با مشک م جدی در
ایم زمینه مواجهاند محله ایران باد در میان سکونتگاههای غیررسمی
شهر اردبیل بیشتریم کمبود را درزمینه کاربریهای عمومی و تدماتی
دارد
 -4نتیجه گیری
نابرابری در دسترسی به تدمام شهری و عدم تعادل در توزی و
پراکنب فضایی کاربریهای عمومی شهری از مشک م کشورهای
جهان سوم است هد عداتت فضایی توزی عادانه تدمام و امکانام
شهری جهت رسیدن به جامعهای متوازن است با توجه به اینکه یکی از
ا ول توسعه پایدار ،ا ل برابری میباشد ،تذا توزی متعادل تدمام
شهری و رعایت ا ل عداتت فضایی امری مه میباشد دستیابی به
شناتتی جام از ویعیت تدمام رفاه عمومی میتواند نقا قوم و
یعی مناتق را مشگ نموده و فر یند برنامهریزی برای ساماندهی را
تسهیل نماید در همیم راستا در پاوهب ایر سعی گردیده تا با
استیاده از مشاهدام میدانی و با بهرهگیری از پرسبنامه ویعیت
تدمام رفاه عمومی در س سکونتگاههای غیررسمی شهر اردبیل که
به عنوان مسئلهدار تریم مح م فراروی توسعه پایدار شهری میباشند
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Abstract
Introduction
One of the consequences of accelerated urbanization is the imbalance and inequality of land uses in
cities and between urban areas and districts. This inequality will lead to citizens' dissatisfaction with
their lives and will lead to negative social consequences and complex spatial problems; Therefore, the
use of municipal services is one of the principles of measuring the welfare of citizens. The rapid
physical expansion of Ardabil in recent years due to its transformation into the center of the province
on the one hand and the increase in urban population on the other hand, has created many problems
for the city. The most important of these issues is the growth of the urban population beyond the
implementation of urban development plans and spatio-social imbalance. This has caused the use of
urban lands in this city to appear disproportionate and undesirable, and the structure and appearance
of city in a way indicates disproportion and homogeneity in important urban uses; This has led to
some neighborhoods and areas of city being in a better position in terms of access to services and
some urban areas that are also at a high level in terms of population, in terms of distribution of
services; This issue reaches its peak in the informal settlements of Ardabil city; Therefore, this study
aims to analyze and rank the informal settlements in Ardabil by using the effective uses of public
welfare services to identify the level of target neighborhoods in this area and strategies to achieve the
desired status of municipal services in this city. to be presented. In this regard, in order to answer the
question, what is the situation of informal settlements (15 neighborhoods) in Ardabil in terms of
access to public welfare service indicators? The VIKOR technique is used.
Methodology
The present research is descriptive-analytical in terms of method and applied in terms of purpose. It is
a method of collecting documentary and field information and is considered as a quantitative research.
The statistical population of the study is consistent with informal settlements in Ardabil, which
according to the plans made in 1392, had 95,352 people, based on Cochran's formula, 382 people
were selected as a sample. In order to increase the accuracy of work, 450 questionnaires (30
questionnaires for each neighborhood) were distributed and completed among the residents by
random sampling method. Finally, the raw data table is indexed to be processed by Vickor decisionmaking technique. Shannon entropy method was used to weight the indicators during the mentioned
technique. To measure the current status of public welfare services in urban land use Target areas
have been used by 7 effective indicators (educational, green space, cultural, religious, health-medical,
sports-recreational, commercial). It should be noted that validity of questionnaire was confirmed
using the opinion of professors and its reliability was obtained by Cronbach's alpha method of 0.814.
The variables . also were evaluated using a five-point Likert scale. In the next step, the neighborhoods
were leveled using the VIKOR technique and ArcGIS software was used to display it on the map. The
Vikor technique was first introduced by Apricovich in 1998 to solve multi-criteria decision-making
problems and achieve the best agreement. In other words, this method is used to rank and select a set
of options and determine compatible solutions to a problem with different criteria and helps decision
makers to reach the desired solution for decision making. This method is used especially in situations
where the decision maker is not able to express his preferences at beginning of system design. In this
method, the decision maker needs a solution that is the closest solution to the ideal solution. This
method is used when the decision maker is not able to identify and express the advantages of an issue
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at the time of its initiation and design, which evaluates issues with inappropriate and incompatible
criteria.
Conclusion
According to the results of the Vikor model, the highest rank belongs to Salmanabad, Kazem Abad
and Islam Abad neighborhoods, respectively, and the lowest rank belongs to Iranabad (Jane
Kennedy) and Mehrabad neighborhoods. Also, according to this model, the neighborhoods of
Panhabad and Mirasharf have the same ranks with a score (0.555). Based on field observations and
information obtained from the questionnaire, one of the most important variables with a positive
impact on Salmanabad neighborhood can be health-health uses such as: health house, dentistry,
doctors' office, clinic, injection and dressing unit, etc., from Culturally, we can mention the Fajr
Cultural Center, administratively, the establishment of the municipality of District 4 of Ardabil city
and the banks in this neighborhood in comparison with other target neighborhoods. Also, the
neighborhoods (Kazemabad, Islamabad, Neyar) are in a better situation than other target
neighborhoods in terms of applications such as educational, health, religious, cultural, educational and
retail business activities. In contrast, Iranabad and Mehrabad neighborhoods face serious problems in
this regard. Iranabad neighborhood has the most shortage of informal settlements in Ardabil in terms
of public and service uses.
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