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خدمات  به يزان دسترسيم يابيارز زدانه جهتير يتم مکانيک الگوريتوسعه 
  يشهر

  

  ٢يفيشر يعل و ١*يمسگر ي،  محمد سعد١يمحمد طالع
  ريخواجه نص يدانشگاه صنعت -  کيو ژئومات يژئودز يدانشکده مهندساستاديار ۱

  هلند (ITC) يياين و علوم اطالعات جغرافيمشاهدات زم ين الملليار مؤسسه بيدانش٢
  )۱/۱۰/۸۷ بيخ تصويتار,  ۳۰/۴/۸۷ت اصالح شده يافت روايخ دريتار,  ۲۶/۴/۸۵افت يخ دريتار(

  دهيچک
سه يدر مناطق ساخته شده و سپس مقا يخدمات مختلف شهر يبرا زان تقاضايم يابيجهت ارززدانه ير يق ارائه مدلين تحقيهدف از ا        
ن مقاله مراحل توسعه و يدر ا. باشديم يالت شهرياز تسه يدر برخوردار يبرابرو  يت زندگيفيزان خدمات فراهم شده از منظر کيآن با م

 يار اصليبر اساس دو مع يزان در دسترس بودن خدمات شهريم يابيجهت ارز يمکان يريگميک ابزار تصميمدل فوق به عنوان  يسازادهيپ
، از يشنهاديدر توسعه مدل پ. ده استي، ارائه گرد)تين شاخص تراکم جمعبه عنوا(و سرانه ) يدهسيبه عنوان شاخص شعاع سرو(فاصله 

ک محدوده نمونه ي ين مدل برايان يهمچن. شده استاستفاده ، ٣يمکان يزيبرنامه ر يحام يهاامانهس ٢به عنوان مولد ١يمکاناطالعات  امانهس
از  يحاکبدست آمده ج ينتا .ه استسه شديمقا يبندبر زون يوم مبتنمرس يهاج آن با مدليو نتا هديتهران اجرا گرد يشهردار هفتدر منطقه 

- ياز ميبه حداقل سطح خدمات مورد ن يدر خصوص دسترس يساختمان يهاپالکت يزان محدوديم نييجهت تع يشنهاديمدل پ يهاتيقابل
ن يزان و محل وقوع نقصان در تأمين مييدقت در تعموجب بهبود  يات مکانيجزئاز سطح ن يادر صورت گرفته  يابيارز کهيبه طور ،باشد

- توجه به تکبا  تفاوتم GISبر  يمبتن يابيارز يهاارائه مدلن يزدانه بودن مدل ارائه شده و همچنير. باشديم يالت شهريخدمات و تسه
    .ق استين تحقيا يهاياز نوآور، يشهر خدماتبودن  يخدماتا چنديو  يخدمات

  
  ، استاندارد حداقل سطح خدماتيت زندگيفي، کGIS ،SPSS، ي، خدمات عموميرست دستيقابل :يديکل يواژه ها

  

 مقدمه
ک ي يالت شهريبه  خدمات و تسه يت دسترسيقابل 
در مناطق  يزندگ تيفيک يابيارز يبرا يساسار ايمع

ل و يپتانس يابيارز لذا .گردديمحسوب م يمسکون
موجود در منطقه مورد مطالعه در خصوص  يهاتيمحدود

 يزيربرنامه هياصول اولاز  ،ازيالت مورد نيخدمات و تسه
ست يبايم يزان شهريرن راستا برنامهيدر ا .باشديم يشهر

 :]١[ر پاسخ دهنديل موارد زياز قب يبه سؤاالت
     از مردم يکه ارائه دهنده خدمات مورد ن ييمکانها §

 باشند، در کجا قرار دارند؟ يم
 از شهروندان قرار دارند؟ يدر چه فاصله افوق  يمکانها §
مند بهره يچه تعداد از شهروندان از خدمات شهر §

 هستند؟
در سطوح  يالت شهريچه نوع از خدمات و تسه §

) يو شهر ي، منطقه اياهي، ناحيمحل( يعملکردمختلف 
 باشد؟ ينطقه مورد مطالعه فراهم مدر م

 
  ۴يت دسترسيقابل

   يکاربر يهااز مدل ياريدر بس يت دسترسيمفهوم قابل   

به منظور پاسخ دادن به  ين و حمل و نقل شهريزم
سؤاالت فوق مورد استفاده قرار گرفته 

به عنوان  يت دسترسيقابل]). ٦[،]٥[،]٤[،]٣[،]٢([است
الت، شغل، يبه محصوالت، خدمات، تسه يدسترس ييتوانا

 يهاتيگر فعاليد و ديخر يها، مکانيحيتفر يخانه، فضاها
ن ياز ا ].٧[باشد يان معقول مک مدت زميدر  يجنب

- مکان يچراکه بعضباشند يمنکسان يها همه مکاندگاه، يد
در  يشتر به خدمات شهريب يت دسترسيقابل يها دارا

وجود به ن موضوع يا. گر هستنديد يهاسه با مکانيمقا
   .گرددير ميتفسبه خدمات  يدر دسترس ۵ينابرابر
  يمختلف يهااهدگي، ديت دسترسيقابل يريگاندازه يبرا

ت يموقع يبر مبنا يريگکن اندازهي، ولباشديقابل طرح م
مورد  يشهر يهايکاربر يزيرمطالعات برنامهنوعاَ در

به  يار سطح دسترسين معيا .]٨[رديگيم استفاده قرار
ان يع شده در پهنه مورد مطالعه را بيمختلف توز يهاتيفعال

   يشغل يهاتعداد فرصت :به عنوان مثال. کنديم
  ک ي ياز مکان زندگ يمشخص يکه در فاصله) تيمکان فعال(
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   .شهروند قرار دارد
ت يقابل يابيارز افته به منظوريتوسعه يهاشتر مدليب

. اندشده يسازادهيپ ٦يبندزون ستميسبر اساس  ،يدسترس
ه يکسان بودن کليستم محدوده شهر با فرض ين سيدر ا

 يها، به زونزون رهپهنه  ات دريمشخصات و خصوص
ها از ن زونيماب يو تعامل مکان گردديم ميمختلف تقس

لذا . ]٥[دريگيم گر صورتيکديها به ق اتصال مراکز زونيطر
مشخصات خاص و روابط  ،٧زون مبنا يمکان يهامدل
 ياس عملکرديمقتنوع ها، تيمختلف، تنوع فعال يهايکاربر
. دهنديرد توجه قرار نمها مودر داخل زونرا ... و  هاتيفعال

ات منجر به عدم دقت در ين سطح از جرئيعدم توجه به ا
 يهامدل محدود شدن". گردديم مورد نظر يهايابيارز

 ييتوانا يبه طور جد ،يبندزون يهاستميدر قالب س يمکان
عصر حاضر را محدود  يزيرکاربرد در برنامه يها بران مدليا

توسعه و  هل بياز تما يود حاکمطالعات موج. ]٩"[نموده است
 يات مکانيبا جزئ( ٨کپارچهيريغتر و دهيچيپ يهامدل کاربرد

 کپارچهي يهامدل است که  مشکلن يخ به اسدر پا )شتريب
روند  .دنباش يم ازيات مهم مورد نياز جزئ ياريفاقد بس ۹شده

 يديموجب وقوع مباحث جد کپارچهيريغ يها توسعه مدل
کپارچه ي يها ده است که قبالَ در مدليدرگ يزيردر برنامه

در واقع منجر به  ها يسازن مدليا. وجود نداشته است
ده است که يگرد Micro٢به  Macro١ يها حرکت از مدل

از جمله  ،ديجد يهايکاربرد تکنولوژ مهم ياياز مزا يکي
GIS باشد يم .  
الت و امکانات مختلف يبه تسه يت دسترسيقابل نرويا از
 يزيربرنامه يليتفصستم يک سيست در يبا يم يشهر
 ليباال از قب يات مکانيجزئ در سطحو  ١٠نيزم يکاربر
به هر .  رديقرار گ يابيمورد ارز ،يهر پالک ساختمان يکاربر
ش يموجب افزا کار،ن يحاصل از ا يدگيچيش پيافزاحال 
 .گردديج حاصله مير نتايتفس يمحاسبات و دشوارحجم 

  

  خدماتطح حداقل س انداردو است يت زندگيفيک
  و تنوع  يت دسترسيقابلن موضوع مورد توافق است که يا 

                                                
ابعاد بزرگ، به عنوان مثال  يداراماکرو  يدر مدل ها يابيمورد ارز يواحدها  ١

کپارچه ير يقادرنده ميباشند که نوعا در برگ ي، ميک محله شهريمحدوده 
ع خانوار در هر محله، يدر خصوص توز يل اطالعات کليشده از داده ها، از قب

  .هستند
ابعاد کوچک، به عنوان مثال  يداراکرو يم يدر مدل ها يابيمورد ارز يواحدها  ٢

باشند که نوعاَ در يم... ک خانوار ويک ساختمان، ي، يک پالک ساختماني
سه يفوق در مقا يدر خصوص المانها يق تريدق يات رفتاريرنده خصوصيبرگ

  .ماکرو هستند يهابا مدل

 يابيارز يمهم برا ياز پارامترها يکي ،الت و خدماتيتسه
در حال  ياما در کشورها. ]١٠[باشد يم يت زندگيفيک

در  هاشهر يزيرع و بدون برنامهيل رشد سريبه دلتوسعه 
، بدون يطق مختلف شهرتوسعه اتفاق افتاده در مناگذشته، 
ل مدرسه، ياز از قبين الت مورديجاد تسهيا يبرا يزيبرنامه ر

جه يکه نت ،صورت گرفته يخدمات عمومگر يو د يآتش نشان
       ن مناطق يدر ا يت زندگيفين بودن سطح کييآن پا

 يشده شهرساختهدر مناطق  يت زندگيفيکلذا . باشد يم
الت يبه تسه يسترست ديقابلر يتحت تاث يبه طور اساس

 .رديگ يم قرار يشهر
استاندارد حداقل " تحت عنوان  يزيربرنامه يداردهاناستا

ن ييتع يتواند مبنايم "۱۱ين خدمات شهريسطح تأم
 .زان حصول آنها باشديم يريگجامعه و اندازه يازهاين

و  ط خوب و بدين شراييتع يبرا ياريمعاستانداردها 
 يزيراز به برنامهيکه ن باشد يم يمشخص نمودن مناطق

  . ]١١[از دارنديالت مورد نين تسهيتام يبرا
وجود کشور  در يمختلف يشهر يزيربرنامه يدهاراستاندا

 يمل يهاله سازمانين استانداردها به وسياز ا يبعض. دارد
 اندمنتشر شده يشهر يزيربرنامه يهاتيمسئول در فعال

ک نوع ي يآنها برااز  يتعداد .)]١٥[، ]١٤[، ]١٣[، ]١٢[(
، ]١٦[، ]١٣[، ]١٢[( اندافتهيتوسعه  يشهر يخاص از کاربر

 يدانشگاه نيمحققز توسط ياز آنها ن ياندکتعداد  .)]١٧[
 ياز استانداردها يتعداد .)]٢٠[،]١٩[،]١٨[( اندمنتشر شده

ل موارد مذکور در طرح جامع شهر تهران و ي، از قبموجود
شهر تهران  يطور خاص براز به ين، ])٢٣[، ]٢٢[ ،]٢١[(

 .اندافتهيتوسعه 
در  يزيبرنامه ر يو برابوده  يکلار يبسفوق  ياستانداردها

 نيهمچن وباشند  يجامع مناسب م يو طرح ها يسطح مل
گر يکديذکر شده در آنها متناقض  يارهايمعدر اغلب موارد 

وضع موجود در  يابيارز ين استانداردها برايلذا ا .هستند
ست يبايباشند و ميمناسب نم ۱۲يساختمانسطح پالک 

 .رنديد نظر قرار گيمورد تجد
ن يحداقل سطح تأم ياستفاده از استانداردها يدر راستا

موجود و  يها يازمندين ني، به منظور تخميخدمات شهر
الت و امکانات مورد ين کمبودها در خصوص تسهييتع تاَينها

ن حداقل يتأم ياو در راست يزياز در منطقه مورد برنامه رين
ازمند ين يزان شهرير برنامه شهروندان، يت زندگيفيسطح ک

  . باشند يم مناسبابزار 
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ن منظور و بر يبه ا يد و مناسبيمدل جد قيتحق نيدر ا
 يهاو سامانه يمکان يزيربرنامه يحام يسامانه ها يمبنا

  .افته استي، توسعه يمکاناطالعات 
به منظور  ياانهيرا يهامدل يالديم ۱۹۵۰از آغاز دهه 

. گرفتمورد استفاده قرار يزيربرنامه يهاتيج فعاليبهبود نتا
جهش  يمکانکن امروزه استفاده از سامانه اطالعات يول

د و يآ يد به حساب ميدر توسعه و کاربرد ابزار جد يديجد
در  GISدر صف مقدم استفاده از  يزيبرنامه ر يسازمان ها

شرفت و يپ. اند قرار گرفته يمحل ير سازمان هايان سايم
 يريگميتصم يحام يهاستميمنجر به توسعه س GISتوسعه 

که امروزه از  ه استديگرد يزيرند برنامهيل فرايجهت تسه
 يمکان يزيربرنامه يحام يهاآنها تحت عنوان سامانه

۱۳(SPSS) در واقع . شودينام برده مSPSS ها و شاخص
 يريگنظور اندازهتوسعه مختلف را به م يوهايسنار

مورد استفاده  يشهر توسعه يهاطرح ييمشخصات و کارا
 .دهد يقرار م
در خصوص لزوم انجام  يشرح مختصربه  ،اولبخش در 

و  يت زندگيفيدر خصوص ک هين مطالعه و اصول اوليا
در  .پرداخته شد يشهر التيتسهبه خدمات و  يدسترس
. گردديرائه ماابداع شده،  يسازروش اجرا و مدل ،دوم بخش
ک محدوده نمونه و يمدل در  يج اجراينتا يسوم حاو بخش
 .باشديق ميتحق يريگجهيشامل نت ،چهارمبخش 

   

 روش اجرا
 يق ارائه مدلين تحقيهدف از اد، يان گرديهمانطور که ب

الت يخدمات و تسه در دسترس بودنزان يم يابيارزجهت 
 نيا يابيرزا .باشد يدر مناطق ساخته شده م يمختلف شهر

ر يبه شرح ز ييايست در سطوح مختلف جغرافيبا يمموضوع 
  :رديصورت گ

زان در دسترس بودن يم يابيارز: ۱۴محله سطحدر  §
 يهايازمندين نياز جهت تأميالت مورد نيخدمات و تسه

به عنوان مثال، در دسترس . شهروندان يهفتگ-روزانه
 ،يمحالت مسکون يکيدر نزد ييبودن مدارس ابتدا

نقل  از به استفاده از حمل وياده و بدون نيکه پيورطب
 .قابل حصول باشد ،يا شخصيو  يعموم
زان در دسترس بودن يم يابيارز :۱۵هيناح سطحدر  §

 يهايازمندين نياز جهت تأميالت مورد نيخدمات و تسه
ت يفيک. دي، از جمله مراکز خرانه شهروندانيماه-يهفتگ
 دارا بودن خدمات ز ا يحاک ،هيدر سطح ناح يزندگ يباال

  .باشد ين سطح ميالت مناسب در ايو تسه
زان در دسترس يم يابيارز: ۱۶يشهر منطقهدر سطح  §

ن ياز جهت تأمينالت مورديبودن خدمات و تسه
جمله  ، ازشهروندان انهيسال- انهيماه يهايازمندين
 .يعمده فروش يتجار يمارستان و واحدهايب
 يابيارز: ۱۷يشهرنيو ب يشهر/يامنطقهفرادر سطح  §

از ينالت مورديزان در دسترس بودن خدمات و تسهيم
انه يو سال يافرامنطقه يهايازمندين نيجهت تأم
 .يتخصص يمارستان هايل بياز قب ،شهروندان

مناسب،  يابيک مدل ارزيدر ارائه وضوع مهم و مشکل م
ان سطوح مختلف مذکور در باال و يرابطه م يبرقرار
از  چراکه شهروندان. باشد يها ميازمندين تنوع در نيهمچن

ف لالت در سطوح مختيازمند خدمات و تسهيک سو ني
ازمند يگر نيد يو از سو) ه، منطقه وشهريمحله، ناح(

، ي، درمانيآموزش يهايازمندينن يالت متنوع جهت تاميتسه
خدمات مثال، کمبودبه عنوان . دنباش يم... و يمذهب

ل يالت از قبياز خدمات و تسه يادر پاره ،تر نييدرسطوح پا
سه با يدر مقا درمانگاهکمبود (، توسط سطوح باالتر يدرمان
 يبرا کهيحالدر . قابل جبران است) مارستانيباد يازد

ن صورت نبوده و کمبود مدرسه يبد يالت آموزشيتسه
 يالت آموزش عالياد تسهيقابل جبران توسط ازد ييابتدا

ک ياز به ارائه يچالش، نن يجهت مواجهه با ا .بودنخواهد 
  . باشد يمناسب م يات مکانيبا جزئ ،مدل جامع

بر اساس ابتدا نظر، مورد يسازمدل يراستادر 
ع يو نحوه توززان يمحداقل سطح خدمات،  ياستانداردها

از يالت مختلف مورد نيخدمات و تسه يبرا ۱۸تقاضا
ک سطوح يو به تفک يدر سطح هر پالک ساختمانشهروندان 

ن و سپس با ييتع )ه، منطقهيناح محله،( يعملکرد مختلف
تاَ ينهاالت و يخدمات و تسه ۱۹عرضهع يو توززان يمحاسبه م

 يدارا يمسکون يها، پالکان عرضه و تقاضايتفاوت من ييتع
سطح ن حداقل يدگاه تأمين خصوص، از ديمشکل در ا

، يبعد يدر بخشها .دنگرد ين ميي، تعيت زندگيفيک
 .ده استيارائه گردابداع شده، تم يورالگ مراحل مختلف

  

  يمکانگاه اطالعات يپا
ات هر ياز در سطح جزئينمورد يمکان يهاداده يجمع آور

- يار مينه بسيازمند صرف زمان و هزين ،يپالک ساختمان
زمان  يشهر يزيربرنامه يهاکه در اغلب پروژهيطور ،باشد

- يصرف م ،ازينمورد يهاداده يسازدهااخذ وآم يبرا ياديز
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قابل  يهادادهق با توجه به کمبود ين تحقيدر ا. ]٢٤[گردد
ر استفاده شده يز يهامجموعه دادهاعتماد و در دسترس، از 

  :است
ن اطالعات يا: ک سن افراديبه تفک يتيجمع اطالعات §

 يهاشيمايکل کشور و پ ۱۳۷۵ يحاصل سرشمار
ن يمشاور جهت تخم يهاصورت گرفته توسط شرکت

 .باشد يمنطقه مورد مطالعه م يلت فعيجمع
عمده هر  يشامل کاربر: يشهر ياراض يکاربر اطالعات §

اس ين اطالعات در مقيا. و تعداد طبقات يپالک ساختمان
شهر تهران اخذ  يزيراز مرکز مطالعات و برنامه ۱:۲.۰۰۰
 يبند، طبقهنظرموردمدل مشخصات با توجه به شده و 

محله، ( ۲۰ملکردبر اساس سطح ع يشهر يهايکاربر
 ۲۱تينوع فعالبر اساس  و ) ، شهريه، منطقه شهريناح

-يه کاربريبه عنوان نمونه ابتدا کل. ]٧[انجام گرفته است
 يت آنها به کالسهايبر اساس نوع فعال يشهر يها

 ...و  يمذهب- ي، فرهنگي، درمانيآموزش :ليمختلف از قب
بر اساس سطح و در مرحله بعد . اندشده يبندطبقه

تر صورت گرفته يليتفص يبندت، طبقهيعملکرد هر فعال
بر اساس سطح  يآموزش يبه عنوان مثال، کاربر. است

در  يمختلف مدرسه ابتدائ يهاکالسريعملکرد آن به ز
ه، هنرستان در يرستان در سطح ناحيسطح محله، دب

م ي، تقسو فراشهر سطح منطقه و دانشگاه در سطح شهر
 .شده است

 

  ۲۲يابيزار يارهايمع
روابط ها و يازمندينک مجموعه ي يدارا يمسکون يکاربر

ها را ين روابط و وابستگيا. است يشهر يهاير کاربريبا سا
له يبه وس ،گرفتنچه قبال مورد اشاره قرارآتوان مطابق با  يم

 .قرار داد يابيمفهوم عرضه و تقاضا مورد ارز دو
الت و يهت تسيو ظرف يت دسترسيبه مفهوم قابل "عرضه"

تواند  يباشد که ميالت مياز به تسهيبه مفهوم ن "تقاضا"
برآورده  يا تا حدوديکامال و  الت عرضه شده،يتوسط تسه

الت مختلف يخدمات و تسه ي"تقاضا"ل يزان پتانسيم .گردد
له يتواند بوس ياز، مينمورد " عرضه"و تفاوت آن با حداقل 

     زان ين مين گردد، چراکه اييموجود تع ياستانداردها
ن يتر از مقدار حداقل مشخص شده در انييست پايبا ينم

  .باشد ،استانداردها
 عرضه و يريگاندازه يبرا يمختلف يهاارها و شاخصيمع 

، توسعه و مورد استفاده يالت شهريخدمات و تسه يتقاضا

 ]).٣٠[ ،]٢٩[ ،]٢٨[ ،]٢٧[ ،]٢٦[ ،]٢٥[( قرار گرفته است
  : به عنوان نمونه

 ي، مکانهايتاالر، موزه، گالر( يالت فرهنگيتسه ادتعد §
 هر نفر يبه ازا...) و  يخيتار
 هر نفر يمساحت پارکها به ازازان يم §
 ک دبستانياز  يمتر ٣٠٠م در فاصله يتعداد افراد مق  §
 ها مهدکودک) عيتوز( ت يتعداد و موقع §
و اوقات  ي، فرهنگيمذهب يهااندازه مکانتعداد و §

 فراغت
به خدمات  يابيت در دستيمحدود يدارا درصد افراد §

 . . . يدرمان
  ن يم اياز مفاه ينديبه عنوان برآ ،قين تحقيدر ا

به عنوان شاخص سطح ( ۲۳ار فاصلهيدو معشاخص ها، 
خدمات و  ۲۵يو پراکندگ ۲۴يرگذاريشعاع تأث/عملکرد

شاخص تناسب خدمات و به عنوان ( ۲۶و سرانه) التيهتس
مورد  يبه عنوان دو پارامتر اصل) تيالت و تراکم جمعيتسه

خدمات مختلف  يرگذاريعاع تأثش. استفاده قرار گرفته است
ق مشاهده و ياز طر يتواند به صورت واقع ي، ميشهر

برآورد  ينيا به صورت تخميپرسش از شهروندان و 
 قاتيهمانند تحق ،قين تحقيدر ا. ])٣٣[، ]٣٢[، ]٣١[(گردد

دوم و بر اساس سطح  روش يبر مبنا، ]٣٦[ و ]٣٥[، ]٣٤[
آن  يرگذاريزان شعاع تأثي، مليتسههر  يعملکرد متصور برا

ت ياده در اولويپ يدسترسن يهمچن .ده استيمشخص گرد
ن يبر االت مختلف يخدمات و تسه يرگذاريبوده و شعاع تأث

تنها خدمات ق، ين تحقيدر الذا  .است دهين گرديياساس تع
د توجه قرار گرفته ه موريسطح عملکرد محله و ناح يدارا

ن دو نقطه يم مابين فاصله، فاصله خط مستقيساده تر .است
به عنوان  يشهر يزيرار اغلب در برنامهين معيباشد و ايم

 يابيدست يا فاصله قابل قبول برايمم زمان ياستاندارد ماکز
هدف ازآنجاکه  .رديگيم ت مورد استفاده قراريک موقعيبه 
ار فاصله و سرانه جهت يمع ق دويتلفق، ين تحقيا ياصل
باشد، لذا به منظور  يم ين کمبود خدمات شهرييتع

ان يمم يشدن روابط، تنها فاصله مستقتر دهيچياجتناب از پ
 .مورد استفاده قرارگرفته استعرضه و تقاضا،  يهامکان

فاصله در طول خطوط شبکه معابر،  يريگاست اندازه يهيبد
 .داشته باشد يرا در پ يج بهتريتواند نتايم

 ي، برايشهرحداقل سطح خدمات ير استانداردهاد
الت يزان خدمات و تسهيت و ميان جمعيارتباط م يبرقرار
سرانه به  .]٣٤[ گرددياز، از شاخص سرانه استفاده مينمورد
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ک نوع مشخص از يافته به ين اختصاص يعنوان مقدار زم
د، هر فر يمشخص به ازا يبا سطح عملکرد يالت شهريتسه
با محاسبه سرانه به  يزان شهريربرنامه. گردديف ميتعر
و سپس  يالت شهريک هر نوع از خدمات و تسهيتفک
ن ييتعشده در استانداردها، ضمن ر ذکريسه آن با مقاديمقا

به  ،ليهر نوع تسه افته بهين اختصاص يزان زميکمبود م
همانطور  .پردازند يمشکالت منطقه مورد مطالعه م ييشناسا

 يبرار استاندارد يق مقادين تحقيد در ايه قبال ذکر گردک
و موجود استخراج  ياز استانداردها ،فاصله و سرانه يارهايمع

  .است مورد استفاده قرار گرفته يپس از بازنگر
 يابيبه منظور ارزموجود،  ياستانداردها يمطابق با محتو

ار فوق، يبر اساس دو مع يبه خدمات شهر يت دسترسيقابل
به شرح ، "سرانه"و " يرگذاريزان شعاع تأثيم"س يماتردو 

ها سين ماتريا. توسعه داده شده است )۲(و  )۱(جداول 
ه ديگرد ليکمت يمسکون ياز واحدهايخدمات مورد ن يبرا

 .است
  

  يخدمات شهر يهايکاربر يبندطبقه
ات خاص يخصوص يدارا يخدمات شهر يهايانواع کاربر

، يت دسترسيقابل يسازدر مدل ستيبايباشند که ميخود م
ه خدمات و يق کلين تحقيلذا در ا. رديگتوجه قرارمورد
 يبندميل تقسيمطابق با ذ يبه دو دسته کل يالت شهريتسه

ارائه  يمختلف يسازمدل يهاک، روشيهر  يشده و برا
  : ده استيگرد
از  يخدمات يهاياز کاربر يتعداد يبرا: يازيتک ن §

نوع  ي، از آنجاکه تا حديو مذهب يل پارک، آموزشيقب
به  يباشد، دسترس ين گونه خدمات ثابت ميت ايفيو ک

ن يتأم يک فاصله مناسب، برايک واحد در يتنها 
 يه موجود برايفرض. است ياز شهروندان، کافيحداقل ن

ن يک ترين است که شهروندان نزدين نوع خدمات، ايا
عنوان به . کنند يواحد از خدمات مذکور را انتخاب م

   کسان يشهروندان  يبرا يمثال، کاربرد مساجد محل
 .نه استين گزين آنها، بهتريکتريباشد، لذا نزد يم
از  يخدمات يهاياز کاربر يتعداد يبرا: يازيچند ن §

و  ي، فرهنگي، ورزشيشهرساتي، تاسيل تجاريقب
ست، ين يک واحد کافيبه تنها  ي، دسترسيصنعت

. از استيمات فوق مورد نک از خدياز هر  يچراکه تنوع
 يمختلف انواع متفاوت يتجار يواحدها ،به عنوان مثال

کنند، لذا اگر  ياز محصوالت را به شهروندان عرضه م

قرار  يک واحد تجاري يکيدر نزد يک واحد مسکوني
 يست که آن واحد مسکونين مفهوم نيگرفته باشد، بد

 طيدر شرا يتجار يهايبه کاربر ياز نقطه نظر دسترس
 يتجار يچراکه ممکن است واحدها. قرار دارد يخوب

دهند در فاصله  يارائه م يگر که خدمات متفاوتيد
 .از آن واقع شده باشند ياديز
زان يم يابيفوق، جهت ارز يبندل و بر اساس دستهيدر ذ

و  يز معرفي، دو روش متمايدر دسترس بودن خدمات شهر
 .شده است ياده سازيپ
  

-يکاربر يبرا يخدمات شهر به يدسترس يسازمدل
 يازينتک يها

 يهايد، در خصوص کاربريطور که قبال ذکر گرد همان
ن واحد از يکتري، فرض موجود انتخاب نزديازينتک

لذا مراحل . قابل دسترس، توسط شهروندان است يواحدها
و سرانه و سپس  يرگذاريفاصله تأث يارهايمحاسبه مع

ار فوق، جهت يمع ر کسب شده بر اساس دويب مقاديترک
 يزان در دسترس بودن خدمات، به شرح شکل هايارائه م

مقادير فاصله،  ۲۷براي استانداردسازي .است ) ۲(و ) ۱(
 :فرضيات زير توسعه يافته است

لذا با . باشدمي ۲۸معيار فاصله، از نوع هزينه §
کاهش فاصله مابين واحد مسکوني و واحد /افزايش

دسترس بودن خدمت  کننده خدمت، ميزان درارائه
 .افزايش مي يابد/مورد نظر کاهش

هرچه اختالف فاصله محاسبه شده و فاصله بهينه  §
افزايش مي يابد، روند کاهش مقدار در دسترس بودن 

 . خدمت، افزايش مي يابد
استانداردسازي شده براي  مقادير، نحوه محاسبه ۱معادله 

  .  معيار فاصله را ارائه مي دهد

                  1             If l
ijd < l

od  

 =l
ijZOI    Pe×P)-(1   If l

od ≤ l
ijd ≤ l

dd  

          0                    If l
ijd > l

dd  
 

  

)١(                                             
)(
)(

l
o

l
d

l
o

l
ij

dd
dd

P
−
−

= 

  :که جائي
l
ijZOI = فاصله(مقدار استانداردسازي شده شعاع (

 تأثيرگذاري
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l
ijd  = فاصله ميان واحد مسکوني واقع در مکانi  و واحد
 ، jواقع در موقعيت  lاتي با کاربري خدم
l
od  = فاصله بهينه براي دسترسي به کاربري خدماتيl و  

l
dd = فاصله بي اثرسازي براي کاربري خدماتيl   

  .مي باشند

  

  . يمسکون ياز واحدهايالت مورد نيتسه يبرا يرگذاريشعاع تاث/حوزهس يماتر: ١جدول 
 

  ٢ياثر ساز يار فاصله بيمع  ١نهيار فاصله بهيمع ازيمورد ن يخدمات يکاربر  يابيمورد ارز يکاربر
 رکالسيز ياصل يکاربر

 ٥٠٠ ٢٢٠ کودک پارک يمسکون
 ٥٠٠ ٣٠٠ يه امحل
 ٢٠٠٠ ٦٥٠ يه ايناح

 ٥٠٠ ٣٠٠ يمحله ا يدرمان
 ١٥٠٠ ٦٥٠ يه ايناح

 ٥٠٠ ٣٠٠ دکمهد کو يآموزش
 ٨٠٠ ٤٠٠ دبستان
 ١٥٠٠ ٨٠٠ ييراهنما

 ٢٥٠٠ ١٠٠٠ يش دانشگاهيپ/ رستانيدب
 ٥٠٠ ٢٥٠ د روزانهيخر  يمحله ا يتجار

 ٨٠٠ ٤٠٠ يهفتگ -د روزانهيخر
 ٢٠٠٠ ١٠٠٠ انهيماه -يد هفتگيخر يخرده فروش

 ٢٥٠٠ ١٥٠٠ انهيد ماهيخر
 ٤٠٠٠ ٢٠٠٠ )انهيد ساليخر(  يعمده فروش

 
  .يمسکون ياز واحدهايالت مورد نيتسه يس سرانه برايماتر: ٢جدول 

  

مورد  يکاربر
  يابيارز

  نهيار سرانه بهيمع ازيمورد ن يخدمات يکاربر
  )متر مربع(

ار يمع
سرانه 
  حداقل

متر ( 
 )مربع

ت تحت يجمع
پوشش هر 

 واحد

نوع 
 يکاربر
 يخدمات

 يکاربر
ياصل  

 رکالسيز

يازيتک ن - ٠.٠٥  ٣٠.٢ ودکک پارک يمسکون  
يازيتک ن - ٠.٥ ٢.٥ يمحله ا  

يازيتک ن -  ٠.٥ ٢ يه ايناح  
يازيچند ن ٤٠٠٠ ٠.٢ ٠.٦ يمحله ا يدرمان  

يازيتک ن ١٥٠٠٠ ٠.١ ٠.٣ يه ايناح  
کودک ١٠٠ ٢ ٨ مهد کودک يآموزش يازيتک ن   

دانش آموز ٣٠٠ ٢ ٩ دبستان يازيتک ن   
دانش آموز ٥٠٠ ٢ ١١ ييراهنما يازيتک ن   

دانش آموز ٦٠٠ ٢ ١٢ يش دانشگاهيپ/ رستانيدب يازيتک ن   
يازيچند ن ١٥٠٠ ٠.٠٥  ٠.٣= نفر  ٢٢٥ يواحد برا ١ د روزانهيخر  يمحله ا يتجار  

يازيچند ن ٣٠٠٠ ٠.٠٥  ٠.٣= نفر  ٣٣٥ يواحد برا ١ يهفتگ -د روزانهيخر  
يازيچند ن ٦٠٠٠ ٠.٠٥  ٠.٢= نفر  ٥٣٥ يواحد برا ١ انهيماه -يد هفتگيخر يخرده فروش  

يازيچند ن ١٥٠٠٠ ٠.١  ٠.٣= نفر  ٨٠٠ يواحد برا ١ انهيد ماهيخر  
يازيچند ن ٥٠٠٠٠ ٠.٢ )انهيد ساليخر(  يعمده فروش  

                                                
  .کامل به خدمات مربوطه هستند يدسترس يار، داراين معيکمتر از ا يواقع در فاصله  يمسکون يواحدها  1
  .باشند يبه خدمات مربوطه م يار، فاقد دسترسين معيشتر از ايب يواقع در فاصله  يمسکون يواحدها  ٢
  .هر کودک است يمتر به ازا ٢نه، يگر سرانه بهيبه عبارت د. ت استينفر جمع ١٠هر  يک نفر به ازايسال،  ٦ر ين است که تعداد کودکان زيجود افرض مو  ٣
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  .يازيتک ن يخدمات يهايکاربر يسرانه برا يسازمدلمراحل : ١شکل 

  
  .يازيتک ن يخدمات يهايکاربر يبرا يرگذاريشعاع تأث يسازمدلمراحل :  ٢شکل 

  
پارک  يکاربر يج استفاده از معادله فوق براينتا ،)٣(شکل

 که نحوه عملکرد آن مطابق با دهد يم شينماکودک را 
   .باشد يات مطرح شده در قبل ميفرض
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  .پارک کودک يکاربر يبرا فاصلهار يمع يسازاستاندارد : ٣ شکل

  

و با در  در دسترس بودن خدمات اندکسد يبه منظور تول
از به يد استفاده، نمور يابيار ارزيارتباط دو معنظر گرفتن 

. باشديار ميدو معن ياج يب نتايترک ينحوه يسازمدل
 ت در منطقه مورد مطالعهيش تراکم جمعيبا افزاچراکه 

، شعاع )ار سرانه مستتر استيت در معيتراکم جمع(
   .ل به کاهش دارديتما يخدمات يواحدها يرگذاريتأث

اصله و ار فيان دو معيم ٢٩يط جبرانيبا در نظر گرفتن شرا
ت يزان اهمي، م]٣٧[ ٣٠AHPيو به کمک روش وزنده سرانه

= و وزن فاصله  ۰.۶۷= وزن سرانه (برابر فاصله  ۲سرانه 
ر مربوط به يمقادن منظور ابتدا يبد. دين گردييتع)۰.۳۳

د، يسرانه و فاصله مطابق با آنچه در قبل ارائه گرد يارهايمع
گر يکديا ب ۲ر فوق در معادله يسپس مقاد. گردد يمحاسبه م

ت در دسترس بودن خدمات ياندکس قابلد يه منظور تولب
  .نددرگ يب ميترک ،يازينتک

)٢                     (l
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∑
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  : که يجائ
l

iDV =يخدمات يه کاربرب يت دسترسيقابل مقدار l 
   ،iت يواقع در موقع، يابيمورد ارز يواحد مسکون توسط

N  =يکاربر يدارا يتعداد کل واحدها l  واقع در فاصله
مورد  ياز واحد مسکون ياثر ساز يکمتر از فاصله ب يا

  ،يابيارز
l
ijZOI = يرگذاريتأث) فاصله(مقدار استاندارد شده شعاع 

-و در فاصله  jت يموقعواقع در l يبا کاربر يخدماتهر واحد
 ي، نسبت به واحد مسکونياثرسازيکمتر از فاصله ب يا

  ،يابيمورد ارز
ljLPC =ره شده يو ذخ يسرانه منتجه از مراحل قبل
  تاَيو نها l يکاربر يدارا يد خدماتهر واح يبرا

سرانه  يهااريمع يشده برابهسمحا يهاوزن=  0.67 ,0.33
  .باشند يم AHPبر اساس روش  ،و فاصله

ل پارک، پارک يها از قبياز کاربر يتعداد ياز آنجاکه برا
در  عملکرد يتوانند دارا يم )يا منطقه(سطوح باالتر  يها

شهروندان واقع در  يبرا زين )هيناح/محله (ن تر ييسطوح پا

 واحد کي انتخاب
 يمسکون

 دهنده ارائه  يواحدها هيکل انتخاب
 کمتر يا فاصله در نظر، واقع مورد خدمت
 يساز اثر يب فاصله با يمساو اي

 هيکل انيم يها فاصله محاسبه
 با منتخب يخدمات يواحدها

 يمسکون واحد

 يساز استاندارد
 فاصله ريمقاد

  دو بيترک يساز مدل
 سرانه و فاصله اريمع

 گاهيپا
 اطالعات

  يمکان
 

 يکاربر انتخاب
  نظر دمور يخدمات

 

 يپالکها  از يکي انتخاب
 يکاربر يدارا يساختمان

 منتخب يخدمات

 يواحدها هيکل انتخاب
 منتخب واحد  که يمسکون

  است آنها به واحد نيکترينزد
 

 تيجمع محاسبه
 يها واحد در ساکن

 منتخب يمسکون

 يبرا سرانه محاسبه
 منتخب يخدمات واحد

 گاهيپا
 اطالعات

  يمکان
 

  خدمات دهنده ارائه واحد يبرا شده محاسبه سرانه يساز رهيذخ
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 ين مدل پارک هايها باشند، لذا در ا ن پارکيا يکينزد
 يابيباالتر، در محاسبات مربوط به ارز يسطح عمکرد يدارا
ن تر مورد ييبه پارک با سطح عملکرد پا يت دسترسيقابل

بق با امط ،ياثر ساز يالبته شعاع ب. رنديگ ياستفاده قرار م
م يست تنظيبا يم ،تر نيياس پايآنها در مق يسطح عملکرد

  . گردد
ر يسه نمودن مقادين گام و به منظور قابل مقايدر آخر

خدمات  يبرا ۲ از معادله محاسبه شده يت دسترسيقابل
از  اعداد حاصله با استفاده ياز به استانداردسازين ،مختلف
  .باشد يم ۳معادله
 = يت دسترسيشده قابل يمقدار استانداردساز  :)٣(معادله
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  :که يجائ
l
oc  =يخدمات يکاربر ينه برايسرانه به l و  
l
dc  =يخدمات يکاربر يبرا ياثر ساز يسرانه ب l )٢جدول(  
  

   يبرا يشهربه خدمات  يدسترس يسازمدل
 يازيچند ن يها يکاربر

  و سرانه و  يرگذاريفاصله تأث يارهايمراحل محاسبه مع  

ار فوق ير کسب شده بر اساس دو معيب مقاديسپس ترک
-زان در دسترس بودن خدمات، به شرح شکليجهت ارائه م

  .است )۵(و  )۴( يها
فواصل، مطابق  يشده برا ياستانداردساز ريمقادمحاسبه 
-يم يازينتک يخدمات يهايکاربر يشده براربا روش ذک

  ).١معادله (باشد 
به منظور توليد اندکس در دسترس بودن خدمات بر 

استفاده         ) ٤(، از معادلهاستفادهاساس دو معيار ارزيابي مورد 
  : مي گردد
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lبه مقادير استانداردسازي شده برايمحاس
iDV مطابق ،

   با روش ذکر شده براي کاربريهاي خدماتي تک نيازي
 ).٣معادله (مي باشد 

  

  نتايج اجراي مدل
 هايقابليت، در ادامه هبه منظور ارزيابي مدل ارائه شد 

مدل براي تعيين ميزان در دسترس بودن مدارس ابتدائي 
و واحدهاي تجاري ) ان کاربري خدماتي تک نيازيبه عنو(

ارائه و ) به عنوان کاربري خدماتي چند نيازي(خريد روزانه 
  .مورد بحث قرار گرفته است

  
  

  .يازينچند يخدمات يهايکاربر يسرانه برا يسازمدلمراحل : ٤شکل 
 

  
  .يازيچندن يخدمات يهايکاربر يبرا يرگذاريشعاع تأث يسازمدلحل مرا:  ٥شکل 

 کي انتخاب
 يمسکون واحد

 دهنده ارائه  يواحدها هيکل انتخاب
 يا فاصله در نظر، واقع مورد خدمت

 يساز اثر يب فاصله با يساوم اي کمتر

 انيم يها فاصله محاسبه
 يخدمات يواحدها هيکل

 يمسکون واحد با منتخب

 يساز استاندارد
 فاصله ريمقاد

  دو بيترک يمدلساز
 سرانه و فاصله اريمع

 گاهيپا
 اطالعات

 يمکان

 يکاربر انتخاب
مورد  يخدمات

 نظر

 يکاربر ابانتخ
  نظر مورد يخدمات

 

 يپالکها  از يکي انتخاب
 يکاربر يدارا يساختمان

 منتخب يخدمات

 يمسکون يواحدها هيکل انتخاب
 اي کوچکتر ي درفاصله واقع
  يساز اثر يب فاصله با يمساو

 

 تيجمع محاسبه
 يها واحد در ساکن

 منتخب يمسکون

 يبرا سرانه محاسبه
 منتخب يخدمات واحد

 گاهيپا
 اطالعات

  يمکان
 

  خدمات دهنده ارائه واحد يبرا شده محاسبه سرانه يساز رهيذخ
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  يمدارس ابتدائ بودن دسترسدر ت يقابل يابيارز
است،  دهيگرد مشخص )٢( و) ١( ولاجد در که طور همان

اس محله و يمقدر يآموزش يهايجزء کاربر يمدارس ابتدائ
ک يبه تنها  ين مفهوم که دسترسيبد. باشنديم يازينتک

ن حداقل سطح خدمات يجهت تأم ييواحد آموزش ابتدا
  .باشد يم يکاف ،اسين مقياز در ايمورد ن
زان و ي، ميشهر يزيمتداول برنامه ر يها روش در

بر اساس  يالت شهريکمبود در خدمات و تسه يچگونگ
ه و منطقه يل محله، ناحيف شده از قبيتعر يمحدوده ها

زان سطح يم ن مفهوم کهيبد. ددگر يم  ن ييتع يشهر
ک محله يدر کل محدوده  يآموزش يافته به کاربرياختصاص 

ار يم و سرانه حاصل معيبر تعداد افراد ساکن در آن تقس
ل يبه دلن روشها يا. رديگ يقرار م يبعد يها يريم گيتصم

جهت . باشند يمدقت مناسب ن يدارا ،مختلف يوقوع خطاها
  ه يتوص] ٣٦[و ]٣٤[منابعمذکور مطالعه  يمطالعه خطاها

   .گردد يم
متداول در  يمدلها ياده سازيج حاصله از پينتا )۶(شکل

در  ييخدمات آموزش ابتدابه  يدسترس يخصوص پهنه بند
با  )۷( شکل. دهديش ميرا نما مختلفمحالت  محدوده

توسط  ين واحد آموزش ابتدائيکتريفرض انتخاب نزد
ه ها، نحوگونيپل Thiessenم يشهروندان و به کمک ترس

. دهديش ميرا نما يکمبود در خدمات آموزش يپراکندگ

ق ين تحقياتوسعه داده شده در مدل  يج اجراينتا )۸( شکل
 يآموزش ابتدائ يبه واحد ها يت دسترسين قابلييجهت تع

ج حاصل از سه روش ينتا )۳( در جدول .دهديش ميرا نما
ج فوق يمطالعه نتا .ده استيسه گرديگر مقايکديفوق با 

در  يمدل پشنهاد ياز مناسب بودن و دقت باال يحاک
 يزان و محل وقوع نقصان در خدمات آموزش ابتدائين مييتع
تعداد  يشنهاديدر مدل پ، )۳( مطابق با جدول. باشد يم

ف به يضع يدسترس ين شده به عنوان داراييشهروندان تع
کمتر از  ياسهي، به طور قابل مقايآموزش ابتدائ يواحدها

ن يهمچن. باشد يم يمتداول فعل ياز روشها تعداد حاصل
 يساختمان يهاپالکر منتسب شده به يمقاده يکلن يانگيم

 يشنهاديگون و مدل پيپل Thiessen، يبندروش پهنه يبرا
که در يدر حال. باشد يم ۰.۷۸و۰.۴۲و ۰.۴۷ب يبه ترت

در محدوده مورد  يآموزش ابتدائ يصورت محاسبه سرانه کل
خواهد بود که  ۰.۶۶اندارد شده آن برابر مطالعه، مقدار است

 شنهاديمدل پ توسطک به مقدار محاسبه شده يار نزديبس
جه گرفت مدل يتوان نتيلذا م. باشديم ق،ين تحقيشده در ا

 ين واحدهاييتع يبرا يمناسب يهاتيقابل يدارا يشنهاديپ
به خدمات آموزش  يمشکل در دسترس يدارا يمسکون
                                   .باشديم يابتدائ

    

 
 

 .يمحالت شهردر پهنه  يبه خدمات آموزش ابتدائ يدسترس يابيارز:  ٦ شکل
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  .١)گونيپل Thiessen( ن واحديکتريار نزديبر اساس مع يبه خدمات آموزش ابتدائ يدسترس يابيارز:  ٧ شکل

  

 
  .يهر پالک ساختمان ي، براقين تحقيدر ا يشنهادياس مدل پبر اس يبه خدمات آموزش ابتدائ يدسترس يابيارز:  ٨شکل 

  

  .يبه خدمات آموزش ابتدائ يدسترس يابيمختلف ارز يهاروش يج حاصله از اجراينتا يسه آماريمقا:  ٣جدول 
 

زان يم يطبقه بند
يدسترس  

يشنهاديمدل پ گونيپلThiessen روش  )در سطح محالت( يروش پهنه بند  
ت يجمع

 متأثر
موزان دانش آ

 متأثر
ت يجمع درصد

 متأثر
دانش آموزان 

 متأثر
ت يجمع درصد

 متأثر
دانش آموزان 

 متأثر
 درصد

يعال  ٢٨ ٣٠٠٠ ٤٠٣٠٠ ٢٤ ٢٥٥٠ ٣٤٣٠٠ ١٨ ١٩٠٠ ٢٦٠٠٠ 
 ٢٣ ٢٤٠٠ ٣٢٩٥٠ ٠ ٠ ٠ ١١ ١٢٠٠٠ ١٨٠٠٠ خوب
 ٢١ ٢٢٥٠ ٣٠٣٠٠ ١٤ ١٥٠٠ ٢٠٨٠٠ ٠ ٠ ٠ متوسط

فيضع  ١٧ ١٧٥٠ ٢٤٠٠٠ ٩ ٩٠٠ ١٢٥٠٠ ٣١ ٣٢٥٠ ٤٣٣٠٠ 
فيضع يليخ  ١١ ١١٥٠ ١٧٠٥٠ ٥٣ ٥٦٠٠ ٧٧٠٠٠ ٤٠ ٤٢٠٠ ٥٧٣٠٠ 

 ١٠٠ ١٠٥٥٠ ١٤٤٦٠٠ ١٠٠ ١٠٥٥٠ ١٤٤٦٠٠ ١٠٠ ١٠٥٥٠ ١٤٤٦٠٠ جمع

                                                
  .باشنديم يمسکونريغ يبا کاربر يساختمان يهاکننده پالکمشخص يخال يفضاها  ١
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 .ارزيابي دسترسي به خدمات تجاري خريد روزانه در پهنه محالت شهري:  ٩شکل 

 
 .هادي در اين تحقيق، براي هر پالک ساختمانيارزيابي دسترسي به خدمات تجاري خريد روزانه بر اساس مدل پيشن: ١٠شکل 

  
 يتجار يت در دسترس بودن واحدهايقابل يابيارز
  د روزانهيخر

 دهيگرد مشخص ) ۲( و) ۱(جداول  در که طور همان
 يهايد روزانه، جزء کاربريخر يتجار ياست، واحدها

 )۹( شکل. باشند يم يازياس محله و چند نيدر مق يتجار
متداول در خصوص  يهامدل ياده سازيج حاصله از پينتا

د روزانه در يخر يتجار يبه واحدها يدسترس يبندپهنه
 )۱۰( شکل. دهديش ميمحدوده محالت مختلف را نما

ق را ين تحقيدر ا يشنهاديمدل پ يج حاصل از اجراينتا
ج حاصله از دو روش فوق، ينتا يبررس. دهديش مينما

ق که در ين تحقيا يشنهاديژه مدل پيو يايمجدداَ مزا
د يز ذکر گردين) يمدرسه ابتدائ( يازينتک يخصوص کاربر

 .دينمايد ميرا تائ
   

  يريجه گينت
 يبرا يتمين مقاله مراحل مختلف توسعه الگوريدر ا

سه يو سپس مقا يخدمات شهر يبرا زان تقاضايم يابيارز
ت يفين کييزان خدمات فراهم شده، به منظور تعيآن با م

ارائه  يالت شهرياز تسه ين در برخوردارشهروندا يزندگ
 GIS يق، که بر مبناين تحقيا يشنهاديمدل پ. ديگرد

-و برنامه يريگمي، به عنوان ابزار تصمافته استيتوسعه 
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عمل نموده و  يساختمان يدر سطح پالک ها يمکان يزير
و نفوذ  يدهسيبه عنوان شاخص شعاع سرو(در آن فاصله 

به عنوان شاخص تراکم (انه و سر) يخدمات يهايکاربر
به  يزان دسترسيم يابيدر ارز يار اصلي، دو مع)تيجمع

 يهايه کاربرين کليهمچن. باشند يم يخدمات شهر
-چند"و " يازينتک" يبه دو دسته اصل يخدمات شهر

 يريم گين اساس دو مدل تصميم شده و بر ايتقس" يازين
 يرادست آمده از اجه ج بينتا. مختلف، ارائه شده است

شهر تهران،  ٧لوت در منطقه يک محدوده پايمدل در 
 يهان پالکييدر تع يشنهاديژه مدل پيو ياياز مزا يحاک

به  يت در خصوص دسترسيمحدود يدارا يساختمان
ن در يهمچن. باشدياز مينحداقل سطح خدمات مورد

کمبود  يابي، ارزيبندمرسوم پهنه يهاسه با روشيمقا
) يپالک ساختمان(باال  يمکانات يخدمات در سطح جزئ

زان و محل وقوع نقصان در ين مييدقت باال در تع يدارا
گر يد ياز سو. باشد يم يالت شهرين خدمات و تسهيتأم

هر پالک  يمحاسبه شده برا يت دسترسيقابل يبندبا جمع
ز يه ني، امکان ارائه آن در سطح محله و ناحيساختمان

ق، هم ين تحقيدر ا افتهيج مدل توسعه ينتا. وجود دارد
و  يمختلف خدمات شهر يهايکاربر يسازت مدليقابل

باشد  يمتفاوت را دارا  م يها با سطوح عملکرديهم کاربر
مورد  ين مراکز شهرييتواند جهت تعين ميو همچن

الت يه خدمات و تسهياز آنجا که کل. ردياستفاده قرار گ

ند، باشيشهروندان نم يکسان برايت ياهم يدارا يشهر
ل در يت هر تسهين درجه اهمييق تعيتوسعه مدل از طر

 ٣١يريگميدرخت تصم ياده سازين و  پيريسه با سايمقا
 يبرا يتره و ارائه اطالعات مناسبي، منجر به تهمربوطه

شناخت  مرحله کسبدر يزان شهريرران و برنامهيگميتصم
ن مشکالت، ييو تع يشهر يهايت موجود کاربرياز وضع
   .شدخواهد 

ق ين تحقيا يشنهاديالزم به ذکر است که توسعه مدل پ
را در بر داشته  يج بهتريتواند نتاي، ميه فازيبر اساس نظر

  .مطرح است يت آتيک فعاليلذا به عنوان . باشد
  

  تقدير و تشکر
 يدانند از همکار ين مقاله برخود الزم ميسندگان اينو
ان و يريمد نالوند،يو ب يرزاده و خانم ها احمديپ يآقا

ن مشاور فرنهاد به خاطر در يکارشناسان شرکت مهندس
ن صرف زمان ياز و همچنينمورد يهاار قرار دادن دادهياخت

ار قراردادن تجارب يجهت انجام مصاحبه و در اخت يطوالن
 يآقا ين از همکاريهمچن. ديارزنده، کمال تشکر را نما

 يو شهرساز يکارشناس معاونت معمار يارياسفند
ارشد  کارشناس يزند تهران و خانم گلزار يهردارش

 ارائه منابع و و ي، به خاطر معرفيو شهرساز يمعمار
ق بود، ين تحقيا يگشامستندات ارزشمند که راه

  .گردديم يسپاسگزار
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 ب استفاده در متنيبه ترت يسيانگل يژه هاوا

1 - Geographic Information System (GIS)   2 - Generator 
3 - Spatial Planning Support System (SPSS)   4 - Accessibility 
5 - Inequality      6 - Zonal system 
7 - Zone-based      8 - Dِisaggregate 
9 - Aggregate      10 - Detailed urban land use planning 
11 - Minimum service standards    12 - Micro level application 
13 - Spatial Planning Support System (SPSS)  14 - Neighborhood level 
15 - District (community) level    16 - Urban regional level 
17 - Interregional/city/intercity level   18 - Dِemand 
19 - Supply (support)     20 - Service level’s scale 
21 - Functional base     22 - Evaluation criteria 
23- Distance      24 - Sphere or area (zone) of influence (ZOI) 
25 - Dispersion      26 - Land/land unit per capita (LPC) 
27 - Standardization     28 - Cost criterion 
29 - Compensation situation    30 - Analytical Hierarchy Process (AHP) 
31 - Decision tree 
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