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   محالت شهر شیروان وکالبدي اجتماعی،تحلیل وضعیت اقتصادي 

  در راستاي توسعه پایدار شهري

  دکتر براتعلی خاکپور

  عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

  دکتر مهدي وطن پرست

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیروان

  دکتر سلیمان صادقی

  عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

  

  چکیده

 اقتـصادي و زیـست   –ه به توسعه پایدار ، شهرها را با چرخه نامطلوبی از عدم تعادلهاي اجتماعی               عدم توج 

محیطی روبرو کرده ، و آنها را با چالشهاي بی سابقه اي همچون فقر   ، نـزول کیفیـات زنـدگی ، شـکافهاي                          

با توجه بـه اینکـه   . درآمدي، از هم گسیختگیهاي اجتماعی و بی عدالتی در توزیع خدمات مواجه نموده است            

برنامه ریزي ابزار مدیریت بوده و از سویی خود مستلزم بررسی و شـناخت مـی باشـد ، در نتیجـه بررسـی و                         

. شناخت نواحی شهري و تحلیل قابلیتها و تنگناهاي آنها در فرآیند برنامه ریزي شهري مورد توجه قرار گیرد                 

 ارتقاء کیفیت محیط  زندگی و رسـیدن بـه پایـداري             توزیع مناسب خدمات براي کاهش نابرابریهاي فضائی و       

  .شهري مستلزم درك تحلیلی از وضع موجود می باشد

 تقویت توسعه متوازن اجتماعی و اقتصادي و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و شناخت محرومیتهـا بـراي           

 شـهر براسـاس   هـر یـک از سـطوح تقـسیمات کالبـدي     . توزیع خدمات یکی از اصول مهم توسعه پایدار است     

وخدمات مختلف نیز بایستی با توجه به آسـتانه      دار بوده   ربرخوخدمات مختلفی   بایستی از   نیازهاي شهروندان   

  . مورد نیاز در سطح مناطق توزیع شوندیجمعیت

 تحلیلی وضعیت اقتصادي و اجتماعی محالت شهر شیروان -در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی

   مطالعات انجام گرفته .زیع امکانات و خدمات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته استبا توجه به تو

نشان می دهد که امکانات و خدمات شهري بطور مناسب در سطح محالت شهر شیروان توزیع نشده و مسائل 

اي شهر  درصد خانواره28و مشکالتی در سطح محالت شهر شیروان وجود داشته که باعث شده است حدود 

 درصد خانوارهاي شهر شیروان تمایل 33شیروان از محل سکونت خود ناراضی باشند، به همین دلیل حدود 

در نتیجه مجموعه عوامل فوق موضوع توسعه پایدار را در شهر شیروان . به ادامه سکونت در محله خود ندارند،

  .زیر سوال برده است
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  مقدمه

مفـاهیم کالبـدي و هندسـی صـرف و غفلـت از اهـداف اجتمـاعی در                تمرکز توسعه در شهرها و توجه بـه         

 اقتـصادي و زیـست   –طرحهاي توسعه شهري ، شهرها را بـا چرخـه نـامطلوبی از عـدم تعادلهـاي اجتمـاعی        

اسکان غیـر رسـمی ، تعارضـات فرهنگـی ،             محیطی روبرو کرده ، و چالشهاي بی سابقه اي را همچون فقر  ،               

هاي درآمدي ، از هم گسیختگیهاي اجتماعی ، تضعیف نهاد خانواده ، بی عدالتی              نزول کیفیات زندگی ، شکاف    

 پیدایش بی عدالتی "ده ، که نه تنها قرار دافراروي آنها ) 28-32 : 1381  رضویان ،(در توزیع خدمات شهري 

نده بلکه   ، و سالمت اجتماعی شهر و ساکنان آن را به مخاطره کشا            )5 : 1381ربانی ،   (شهري را سبب گشته     

  .بواسطه پیوند بنیادین عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، این مفهوم را نیز متزلزل نموده است

با عطف بدین مسئله که برنامه ریزي ابزار مدیریت بوده و از سویی خود مـستلزم بررسـی و شـناخت مـی                       

هاي آنها در فرآیند برنامـه      باشد ، پس باید گفت که بررسی و شناخت نواحی شهري و تحلیل قابلیتها و تنگنا               

ریزي شهري اهمیت بسزایی دارد و لذا امروزه آگاهی از امکانات ، توانائیها ، ضعفها و کاستیها نـوعی ضـرورت          

این آگاهی تا حدي مهم می باشـد کـه          . جهت ارائه طرحها و برنامه هاي آگاهانه مدیریتی محسوب می گردد          

)UMP ،    صـرافی ،  (  مشروعیت مدیریت شهري را در گرو آن می داند )  برنامه مدیریت شهري سازمان ملل

لذا عمل آگاهانه مدیریت شهري در توزیع فضایی منافع اجتمـاعی بـراي کـاهش نابرابریهـاي               ) . 79 : 1379

 Linch(و ارتقاء کیفیت محیط کالبدي و از طریق آن ارتقاء کیفیت زندگی  ) 498 : 1375هاگت ، (فضائی 

سیدن به پایداري شهري مستلزم درك تحلیلی از وضع موجود می باشد ، که در آن براي ، و ر )28 : 2001 ,

  . )43 : 1379هاروي ، (رفع نابرابریها به دنبال تخصیص منابع با مطلوب ترین ترکیب ممکن می باشند 

ه نکته مهم اینست که وقتی از نابرابري امکانات و خدمات شهري سخن رانده می شود ، نه فقط باید ب

عدالت محیطی بلکه باید به ارتباط و پیوستگی آن با مفاهیم توسعه اجتماعی و سیاسی نیز توجه شود 

)united Nation , 2006 : 14 ( ، حال اگر نیاز را مهمترین معیار برقراري عدالت اجتماعی و توزیع منابع 

تفاوت است ، تعریف عادالنه از آن  مقوله اي به مقوله اي دیگر مآندر مناطق مختلف بدانیم ، از آن جهت که 

 میزان تقاضا و نیاز شهروندان و درجه شدت آن نیز  ). 103 – 107 : 1379هاروي ، (نیز دشوار می باشد 

   ). 1 : 1385بهروان ، (حائز اهمیت است 

  

  : بیان مسئله 

محرومیتها براي  تقویت توسعه متوازن اجتماعی و اقتصادي و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و شناخت  

اگر بپذیریم کیفیت محیط زیست .  یکی از اصول مهم توسعه پایدار است)128 :1380دلیر، (توزیع خدمات 

حاصل کنش و واکنش عوامل متعددي همچون محیط جغرافیایی ، خصوصیات اجتماعی و اقتصادي ، درجه 

تمرکز  ) 266 : 1385ارزاده مهرابی ، صبري و مش( فناوري ، نحوه استقرار کاربریها و ارتباطات فضایی است 

هجوم باعث مراکز خدمات رسانی در یک مکان ضمن ایجاد مناطق دو قطبی و باال و پایین در شهرها 

را به ...  این خود فشار زیست محیطی ، ترافیکی ، آلودگی اعم از صوتی و هوا وشده وجمعیت به آن مناطق 

کاربریهاي مکمل و موازي تشدید قطبی شدن فضایی را در جذب با دنبال خواهد داشت و از سوي دیگر 

شهرها به دنبال خواهد داشت ، به گونه اي که اکنون در شهرها شاهد محیطهاي متراکم و نامطلوب که با 
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پر واضح است که هر یک از سطوح تقسیمات کالبدي شهر . توسعه پایدار ناسازگار است مواجه هستیم

مات مختلفی را نیاز داشته و بر این اساس خدمات مختلف نیز بایستی با توجه براساس نیازهاي شهروندان خد

به آستانه جمعیت مورد نیاز در سطح مناطق توزیع شوند ، امري که باعث توسعه متعادل مناطق شده و 

هر پایدار شتوسعه لذا توزیع نامتعادل امکانات و خدمات تاثیر نامطلوبی بر . منطبق بر عدالت اجتماعی است 

   .داشتخواهد 

   در نتیجه می توان گفت توسعه شهري زمانی می تواند در جهت پایداري قرار گیرد که بتواند راهکارهایی 

مشخص را براي تامین مطلوب نیازهاي خدماتی ساکنان ارائه نماید ، که به علت نگرش بخشی ، ضعف 

ات رسان شهري ، نتوانستند به ساختاري مدیریت شهري و فقدان مشارکت مردمی ، سازمان هاي خدم

   ) .151 : 1384واراز مرادي مسیحی ، (صورت کارآ به توزیع فضایی عادالنه خدمات بپردازند 

  : توسعه

توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوي اهداف رفاهی نظیر کاهش :     بروکفیلد در تعریف توسعه می گوید

لی توسعه جریانی است که عالوه بر اینکه بهبود میزان تولید و فقر ، بیکاري و نابرابري تعریف کنیم و بطور ک

درآمد را در بر دارد شامل دگرگونیهاي اساسی در ساخت نهادي ، اجتماعی ، اداري و نیز ایستارها و 

  .دیدگاههاي عمومی مردم است

دالت و افزایش    دکتر ازکیا در مجموع نظرات خود بر کاهش نابرابري ، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر ع

به هر تقدیر تلقی امروز از توسعه یک تلقی همه جانبه فراتر از بعد اقتصادي است که . مشارکت تاکید دارد

 عمدتاٌ مفهوم 1950هر چند تا اواخر دهه . معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی یک جامعه می باشد

را نتیجه ضمنی رشد اقتصادي می دانستند ، اقتصادي بر فرآیند توسعه غلبه داشت و تامین نیازهاي اساسی 

اما اکنون توجه به مفهوم توسعه و فراتر از آن توسعه پایدار به جاي توسعه صرفاٌ اقتصادي ، نگاه را به سوي 

   ) . aftab.ir(مفهوم توزیع خدمات و امکانات چرخانده است 

  :  توسعه پایدار

اره اي از منابع تجدید ناپذیر وجود داشت ، اما بطور اخص    واژه توسعه پایدار از مدتها پیش در مدیریت پ

 1990این واژه به واسطه کاستیهاي فروان متغیرهاي کمی اقتصادي در تعیین درجه توسعه یافتگی از دهه 

رویکرد توسعه پایدار نیز با محفوظ نمودن جنبه هاي زیست محیطی و . وارد ادبیات این رشته گردید

ایره المعارف توسعه گذاشت ، مرکز ثقل توسعه پایدار و توسعه انسانی توجه به انسان و اجتماعی پا به عرصه د

  ) .همان . (عوامل و پدیده هاي پیرامون آن می باشد

   هدف اصلی توسعه پایدار بر مفاهیمی چون ارتقاء کیفیت زندگی یعنی دخالت دادن شاخصهاي کیفی و 

، و لذا توجه به مسائل  ) 39 : 1385بیگدلی ، ( تمرکز است اجتماعی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی م

اجتماعی و عدالت فضایی که بیشتر به شیوه اي سازمانی با نیازهاي انسانی مواجه می شود از اهداف دراز 

مدت و دورنگر بوده و با نگرشی نهادي با مسائل روبرو می شود و سرانجام به نتیجه اي هدایت می شوند که 

وارثی و سروري ، (  زندگی ساکنان را متناسب با ارزشهاي جامعه در حال و آینده ، در نظر دارد شرایط کیفی

در هر صورت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اصول چهارگانه توسعه پایدار در تمام جهان  ). 182 : 1385

انی افت و خیز دارد اما مورد توافق قرار گرفته ، هر چند تعاریف عدالت اجتماعی خود متفاوت و در هر مک
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آنچه که در تمام تعاریف پذیرفته شده ، اینست که عدالت اجتماعی به دنبال کاهش نابرابریها بوده و با از بین 

بردن شکافهاي عمیق بین امتیازات مثبت و منفی می تواند نتایج زیان آوري را که محرومیت و فقر بر محیط 

یعنی مجموعه فعالیتها و  ) 18: 1380بارتون و کیتی ،(  بین ببرد زیست و توسعه پایدار وارد می آورد از

بیگدلی ، (برنامه هایی که فراوران و فراهم آوران یک جامعه براي بهزیستی افراد جامعه انجام می دهند 

: لذا آنچه در این نوشتار مبناي کار قرار گرفته است این تعریف توسعه پایدار می باشد  ). 40 و39 :1385

عه پایدار گونه اي از توسعه شهري است که تنها به تعادلهاي زیست محیطی محدود نبوده بلکه الزمه آن توس

   ).68، 1381:    دلیروملکی( اقتصادي و خدمات رسانی و عدالت اجتماعیست –پایداري اجتماعی 

  

  : تحقیقسابقه

 تحلیل شاخصهاي توسعه یافتگی     علی محمد ظهرابی و رضا مختاري ملک آبادي در مقاله اي تحت عنوان

 گانه شهر اصفهان و درجه بندي آنها از نظر 11گانه شهر اصفهان، وضیعت توسعه یافتگی مناطق 11مناطق 

هاي اقتصادي، زیر بنایی، فرهنگی، اجتماعی و   شاخص توسعه در قالب شاخص10شهري با استفاده از 

یرمن رانک رامحاسبه کرده و در نتیجه الویت هاي آموزشی، بهداشتی و درمانی، با استفاده از روش اسپ

. مناطق را براي خدمات رسانی مشخص نموده است

 گانه شهرداري 12   دکتر حسین بهروان در طرحی تحت عنوان آمایش فرهنگی و عدالت شهري در مناطق 

کهاي توزیع مشهد به چگونگی توزیع عادالنه پارامترهاي فرهنگی در سطح مناطق شهر مشهد بر اساس مال

او از روش ترکیبی اسنادي و تحلیل ثانویه . عادالنه از جمله استحقاق، نفع عمومی و نیاز پرداخته است

هاي پیمایشی استفاده نموده و به این نتیجه رسیده که توزیع امکانات فرهنگی در مناطق نسبت به حد  داده

  .ا در وضع موجود وجود داردمتوسط شهر نابرابربوده و ناهمگونی زیادي از لحاظ سهم آنه

   ناصر شاه نوشی و همکاران در طرحی به نام تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد به رتبه بندي 

آموزشی، رفاه خانوار، رفاه  – شاخص در گروههاي مختلف اجتماعی 40نواحی مختلف شهر مشهد بر اساس 

فه اصلی پرداخته و نتیجه گرفته اند که هیچ یک از اجتماعی، زیر ساختی، با روش تاکسونومی عددي و مول

نواحی از سطح توسعه یافتگی مطلوبی بر خوردار نیستند و در بین خود نواحی در شرایط موجود بعضی از 

  .اي بین نواحی را سبب شده است نواحی فاصله زیادي با بقیه نواحی دارند که ایجاد دوگانگی منطقه

  :روش تحقیق

 تحلیلی بوده و اطالعات الزم از طریق تکمیل پرسشنامه با استفاده از – پژوهش توصیفی روش تحقیق این   

.نمونه گیري تصادفی جمع آوري گردیده است

  

  :از امکانات مختلفمحالت شهر بر خورداري وضعیت 

  آب لوله کشی -1

ی برخـوردار   از آب لولـه کـش  ي شهر شـیروان   درصد خانوارها  درصد     99بر اساس مطالعات میدانی حدود      

 از آب لولـه کـشی کمتـرین نـسبت را بـه خـود                ي برخـوردار   درصد خانوارها  93 با   محله حسینیه   . بوده اند   

  زیبـا شـهر ،  ،1آماده سـازي   درصد محالت شامل  حسینیه ،  30به طور کلی در حدود      . اختصاص داده است    
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ها از آب لوله کشی برخوردار بـوده   درصد خانوار99 تا 93 دانش از   و، شهرك طالقانی     هاشمی ورزش ،  شفا ، 

  .  درصد خانوارها  از آب لوله کشی برخوردار بوده اند 100 درصد محالت دیگر 70و در 

  برق -2

بـه طـور کلـی در    .  درصد خانوارها از برق برخوردار بـوده انـد        7/98از نظربرخورداري از برق در کل شهر        

، هاشمی   ، کشوري  حسینیه  ،  زیباشهر ، شفا ،      3ازي   ، آماده س   1درصد محالت شهر شامل  آماده سازي        30

 درصـد خانوارهـا از      100 درصد محالت دیگر     70 درصد خانوارها از برق برخوردار بوده و در          99 تا 93، دانش   

   .برق برخوردار بوده اند 

  گاز لوله کشی -3

بـه طـور کلـی در     .  درصد می باشد3/98نسبت برخورداري از گاز لوله کشی در بین کل خانوارهاي شهر       

شـفا ، حـسینیه ،     ، زیبا شهر ، شهرك طالقانی ، جـواد االئمـه ،     1 درصد محالت شهر شامل آماده سازي        42

 درصد خانوارها از گاز لوله کشی برخوردار بوده         99تا  93گلستان و ژاندارمري نیز      دانش ،  هاشمی ،  کشوري ، 

  .لوله کشی برخوردار بوده اند درصد خانوارها از گاز 100 درصد محالت دیگر 58و در 

  حمام -4

 درصـد خانوارهـا از حمـام در داخـل واحـد مـسکونی خـود                 93به طور کلی در سطح شهر شیروان حدود       

 73در صد خانوارهـا از حمـام برخـوردار بـوده و در     100 درصد محالت شهر     27درحدود  ؛  برخوردار بوده اند    

کـشوري و    محالت هاشـمی ،   . از حمام برخوردار بوده اند       درصد خانوارها    5/97 تا   85درصد محالت دیگر از     

  . سه یک آب از این نظر کمترین نسبت را به خود اختصاص داده اند 

  تلفن -5

 درصـد خانوارهـاي شـهر شـیروان از تلفـن ثابـت       81فن  به طور متوسـط حـدود       لاز نظر برخورداري از ت    

از  درصـد برخـورداري خانوارهـا     40ازمان تبلیغات با     درصد و محله س    28محله گلستان با    . برخوردار بوده اند    

برخـورداري  ي  درصـد خانوارهـا   96تلفن ثابت کمترین نسبت را به خود اختصاص داده اند ، و محله جامی با                

 درصـد   90 در صد محالت شـهرباالي       5/34در  . ازتلفن ثابت بیشترین نسبت را به خود اختصاص داده است           

 درصد خانوارها از تلفن برخـوردار  90 تا 80درصد محالت بین 31ده و در حدود    خانوارها از تلفن برخوردار بو    

   .بوده اند
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 نسبت خانوارهاي برخوردار از امکانات مختلف به درصد-1جدول شماره 
حرارت 
مرکزی پارکینگ کولر تلفن حمام

  گاز
لولھ کشی برق

  آب
شیکلولھ  نام محلھ ردیف

3.3 40 23.3 93.3 93.3 96.7 96.7 96.7 ١آماده سازی  1
3 42 28 89 100 100 100 100 ٢آماده سازی  2
5 20 25 90 100 100 95 100 ٣آماده سازی  3

12.05 44 56 94 100 100 100 100 ٤آماده سازی  4
6 25 25 85 89 97 97 97 زیباشھر 5
0 36 36 93 100 100 100 100 جاده خانلق 6
3 38 23 81 96 99 100 99 شھرک طالقانی 7
5 25 15 95 100 100 100 100 چنگل آباد 8

2.5 40 30 82.5 92.5 97.5 100 100 جواد االئمھ 9
10 45 55 95 100 100 100 100 شھرکآزادگان 10
10 10 20 40 90 100 100 100 سازمان تبلیغات 11
0 40 15 55 85 100 100 100 سھ یک آب 12

6.2 18.7 6.5 81.2 93.7 100 100 100 حصار 13
5 42.5 45 95 97.5 100 100 100 خانلق 14
14 38 54 92 92 98 94 98 شفا 15
10 34 34 78 94 100 100 98 ورزش 16
0 50 43 78 93 100 100 100 کارخانھ الیاف 17
13 27 27 73 93 93 93 93 حسینیھ 18
0 16 16 73 84 97 97 100 کشوری 19
2 10 10 71 80 95 98 98 ھاشمی 20
5 23 28 87 96 99 99 99 دانش 21
4 31 39 93 97 100 100 100 سجاد 22
8 24 56 96 100 100 100 100 جامی 23
2 74 40 92 92 98 100 100 گلستان 24
5 15 15 75 90 90 100 100 ژاندارمری 25
0 20 15 90 95 10 100 100 ارگ 26

6.2 32.3 30.1 80.9 93.2 98.3 98.7 99 جمع

   ، مطالعات میدانی1384خاکپور، و دیگران ، : منبع 

  کولر -6

درصـد در واحـد     70درصد خانوارهاي شهر از کولر برخـوردار بـوده و           30از نظر برخورداري از کولر حدود       

درصـد کمتـرین    10محلـه هاشـمی بـا       .مسکونی خود فاقد کولر به عنوان یک سیستم خنک کننده بوده اند             

 در صـد  54 و 56 ،56 و شفا بـه ترتیـب بـا          4ت خانوارهاي برخوردار از کولر و محله جامی ،آماده سازي           نسب

  .بیشترین نسبت خانوارهاي برخوردار از کولر را به خود اختصاص داده اند 

  پارکینگ -7

ه  درصد خانوارهاي شهر در واحد مسکونی خود پارکینـگ داشـت           32از نظر برخورداري از پارکینگ حدود       

 درصد کمترین نسبت و 10از نظرواحدهاي مسکونی  داراي پارکینگ محله شهرك آزادگان و هاشمی با       . اند  

  .   درصد بیشترین نسبت را به خود اختصاص داده اند 74محله گلستان با 

  

  سیستم حرارت مرکزي -8
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صـد خانوارهـاي    در6به طور کلی حدود     . یکی از امکانات واحدهاي مسکونی سیستم حرارت مرکزي است          

، سه یک آب ، کارخانه  خانلق  ،همحالت جاد . شهر در واحد مسکونی خود سیستم حرارت مرکزي داشته اند           

 14 الی 2 بقیه محالت از  درالیاف ، کشوري و ارگ فاقد سیستم حرارت مرکزي در واحدهاي مسکونی بوده و

ند ، که کمترین نسبت مربـوط بـه محلـه    درصد واحدهاي مسکونی از سیستم حرارت مرکزي برخوردار بوده ا  

  .هاشمی و بیشترین نسبت مربوط به محله شفا بوده است 
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نسبت خانوارھای برخودار از امکانات مختلف در شھر شیروان

  
  

  :امکانات خانوارها

 مورد   کاالهاي به منظور بررسی وضعیت برخورداري خانوارها از امکانات مختلف تعداد ده قلم از امکانات و              

همچنانکـه مالحظـه   . درج شده اسـت  13شماره نیاز خانوارها مورد پرسش  قرار گرفته و نتایج آن د رجدول        

 درصـد   5/38در حـدود    . انـد  زیون برخـوردار بـوده    ی درصد خانوارهاي شهر شیروان از تلو      95می شود حدود    

 70زیـون بـا   یکمترین نسبت برخـورداري از تلو . زیون می باشند یمحالت شهر شیروان کل خانوارها داراي تلو      

 دار بـوده  cd درصد داراي رادیو وضـبط      46مجموع خانوارهاي شهر     از   .درصد به محله ورزش اختصاص دارد     

 درصد بیـشترین سـطح برخـورداري خانوارهـا را داشـته و      95 با 4سازي  از نظر این قلم کاال محله آماده  . اند

  .برخورداري خانوارها را به خود اختصاص داده است   درصد کمترین سطح10محله کشوري با 

رایانـه از جملـه     .  درصـد خانوارهـا داراي رایانـه مـی باشـند             23میدانی حـدود    بر اساس نتایج  مطالعات      

. شود  ی  ی است که به دلیل کاربردهاي فراوانی که دارد روز به روز بر خانوارهاي متقاضی آن افزوده م                 یکاالها

 8نیز با  درصد بیشترین سطح برخورداري از رایانه را به خود اختصاص داده  و محله هاشمی         42محله شفا با    

بـه منظـور بررسـی محـالت شـهر      . درصد کمترین سطح یرخورداري از رایانه را به خود اختصاص داده است           

  : شیروان از نظر برخورداري از رایانه وضعیت آنها را براساس طبقه بندي ذیل مورد بررسی قرار می دهیم

     محالت با سطح برخورداري پایین، درصد   20  زیر

      محالت با سطح برخورداري متوسط   ،    =     20 -30

   محالت با سطح برخورداري باال،           =30باالي 
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در صد خانوارها از رایانه برخوردارنـد ، در         20 درصد محالت شهر زیر      31با توجه به تقسیم بندي فوق در        

د محـالت شـهر نیـز        درصـ  27 درصد خانوارها از رایانه برخوردار بـوده و در           20 -30 درصد محالت شهر     42

  . اند  از رایانه برخوردار بوده خانوارها درصد30بیشتر از 

 درصد خانوارها ي شـهري از گـاز         41حدود  . از جمله امکانات دیگر خانوارها تجهیزات آشپزخانه می باشد        

ز  بیشترین نـسبت را ا     4و3سازي   برخی از محالت جدیدالتاسیس شهر نظیر محالت آماده        .فردار برخوردارند   

محله کشوري و زیبا شهر     . اند  درصد خانوارها ازاین کاال برخوردار بوده      100این نظر به خود اختصاص داده و        

  . را به خود اختصاص داده اند  درصد کمترین نسبت ها12و10به ترتیب با 

 کمتـرین سـطح برخـورداري از   .   درصد از یخچال برخوردار بوده اند 92از مجموع خانوارهاي شهر حدود   

 درصد خانوارهاي این محله از این کـاال برخـوردار بـوده    80یخچال متعلق به محله ژاندارمري بوده که حدود   

درصـد بیـشترین   40 درصد خانوارهاي شهر از فریزر برخوردارند که محله شـهرك آزادگـان بـا         24حدود  . اند

 درصـد  71حدود .  داده اند درصد کمترین نسبت را از این نظر به خود اختصاص          7نسبت و محله کشوري با      

 درصـد بیـشترین نـسبت و محلـه          93خانوارها ي شهري از جارو برقی برخوردارند که محله کارخانه الیاف با             

 درصد خانوارهاي شـهر  24حدود  . ندتصاص داده اخ درصد کمترین نسبت را به خود ا      30یغات با   لسازمان تب 

. است    درصد بیشترین نسبت را به خود اختصاص داده        35وردارند که محله شهرك آزادگان با       خاز مبلمان بر  

 بوده و به عنوان محالت محروم شهر به شـمار مـی             لساکنین محالت کشوري و ارگ فاقد مبلمان داخل منز        

شـهري از لباسـشوئی برخوردارنـد کـه           درصـد خانوارهـا ي     58از نظر برخورداري از لباسشوئی حدود       . روند  

و هاشمی کمترین نسبت را به خود اختصاص داده و به عنوان محالت محروم              محالت سازمان تبلیغات ، ارگ      

  . به شمار می روند 
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تلویزیون کامپیوتر گاز فر CD ضبط یخچال فریزر جاروبرقی مبلمان لباسشویی

نسبت خانوارھای دارای امکانات مختلف در شھر شیروان

  
  

ــا   ــه تقریب ــی ک ــی شــود محالت ــه م ــه مالحظ ــاالتري  "همچنانک ــاعی ب ــصادي و اجتم  از ســطح اقت

و بـرعکس محـالت محـروم از     بـوده  ند از امکانات رفاهی بیـشتري  برخـوردار        شبرخوردارمی با 

  .می باشندخوردارامکانات کمتري بر
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    توزیع نسبی خانوارها براساس برخورداري از امکانات مختلف-2جدول شماره 
لباسشویی مبلمان جاروبرقی فریزر یخچال سی دی گاز فردار کامپیوتر تلویزیون نام محلھ ردیف

70 20 83 27 90 83 50 ٢٣ ٩٣ ١آماده سازی  1
67 17 81 33 94 52 41 22 94 ٢آماده سازی  2
40 5 70 25 100 85 100 20 100 ٣آماده سازی  3
62 31 88 31 85 94 100 31 100 ٤آماده سازی  4
54 15 75 14 86 32 12 23 97 زیباشھر 5
71 7 71 15 100 85 29 15 100 جاده خانلق 6
67 13 70 19 91 35 32 14 99 شھرک طالقانی 7
75 10 80 30 90 55 55 30 100 چنگل آباد 8
62 12 75 22 92 40 37 15 97 جواد االئمھ 9
70 35 70 40 90 65 85 35 95 شھرکآزادگان 10
30 10 30 10 90 50 40 30 100 سازمان تبلیغات 11
75 10 60 15 100 40 30 25 100 سھ یک آب 12
44 12 50 19 100 50 31 12 100 حصار 13
75 30 60 27 90 62 50 35 90 خانلق 14
72 24 86 32 92 54 58 42 98 شفا 15
66 18 76 32 96 42 46 34 70 ورزش 16
64 29 93 36 85 43 50 36 100 کارخانھ الیاف 17
67 27 73 27 94 47 33 20 100 حسینیھ 18
17 0 47 7 97 10 10 10 97 کشوری 19
36 4 51 11 92 28 15 8 95 ھاشمی 20
52 17 76 30 97 35 32 20 97 دانش 21
67 17 83 36 97 50 40 28 98 سجاد 22
56 28 64 24 72 84 84 16 100 جامی 23
52 28 82 16 94 26 50 26 96 گلستان 24
45 5 50 10 80 20 30 20 90 ژاندارمری 25
35 0 50 10 85 55 15 10 90 ارگ 26
58 24 71 24 92 46 41 23 95 جمع

  ات میدانی ، مطالع1384خاکپور، و دیگران ، : منبع 

  
  

  کمبود امکانات و خدمات در سطح محالت 

اگرتوزیع امکانات و خدمات در سطح محالت شهر به درستی انجام گیرد موجبات رضایت شهروندان را 

فراهم می کند و هر چقدر توزیع امکانات متعادل نباشد میزان نارضایتی و احساس کمبود امکانات نیز بیشتر 

  .خواهد شد

 اجتماعی و توزیع منابع و امکانات در سطح مناطق مختلف تمترین معیار برقراري عدالاگر نیاز را مه

بدانیم، آن وقت باید تعریفی مبتنی بر عدالت اجتماعی از آن ارائه دهیم و سیستمی براي اندازه گیري آن 

رسی تقاضاي بالقوه بر توان به طرق گوناگون از جمله با مراجعه به تقاضاي بازار،ی م نیازها را. تدوین کنیم 

. که به خصوصیات جمعیتی بستگی دارد، مشورت با کارشناسان و بررسی تقاضاي پنهان مشخص کرد

این . در مناطق مختلف تشخیص داد تقاضاي پنهان را می توان با بررسی میزان نسبی محرومیت افراد

که از آن  راد را مشاهده کنندمحرومیت نسبی زمانی وجود دارد که افراد از خدمات محروم باشند، سایر اف

اصول عدالت اجتماعی  . ر و میسر می دانندوند که داشتن آن را مقدهخدمات برخوردارند و چیزهایی را بخوا

 می کند که سازمان فضایی و الگوي سرمایه گذاریهاي منطقه اي و ناحیه اي و محله اي به نحوي بایجا
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. امرمستلزم یافتن روشی براي تعیین و سنجش نیاز است این . باشد که نیازهاي جمعیت را پاسخ گوید 

تفاوت میان نیازها وتخصیص واقعی منابع، راهی براي ارزشیابی میزان بی عدالتی در وضع موجود 

  . )109 تا 103 :1376هاروي، (است

امکانات وخدمات مختلف در سطح محالت راهی براي تعیین  کمبوداحساس در این تحقیق میزان 

بدین منظور ابتدا میزان احساس کمبود به امکانات و . درومی شمار ساکنین محالت مختلف به نیازهاي 

خدمات مختلف را در سطح کل شهر مورد ارزیابی قرار داده ، سپس به تفکیک هر یک از امکانات وخدمات 

 گرفتن دامنه حداکثر و حداقل احساس کمبود را از نظر خانوارهاي شهري مشخص نموده و باالخره با در نظر

 ضعیت هر یک از محالت را بهدرسطح شهر و )محرومیت ( کمبود  احساستغییرات حداکثروحداقل میزان

 که از پرسش استالزم به توضیح . متوسط و محروم مشخص می کنیم تفکیک در سه طبقه برخوردار ،

 در محله یشترین کمبود را مورد را که ب5د امکانات موجود در پرسشنامه مور 8شوندگان خواسته شد که از 

  .مشخص نماینددارد 

   امکانات آموزشی -1

موزشـی  محلـه خـود را        آ درصد خانوارها امکانـات      59براساس مطالعات میدانی در سطح کل شهر حدود         

موزشی مربوط به محله آماده سـازي  آبیشترین کمبود امکانات . ناکافی دانسته و احساس کمبود می کرده اند      

 درصد خانوارها امکانات آموزشی محله خود را ناکـافی دانـسته و کمتـرین کمبـود     95حدود  بوده است که    3

بـا  .  درصد خانوارها از این نظر احساس کمبـود مـی کـرده انـد    29مربوط به محله جاده خانلق بود که حدود      

ار، توجه به دامنه تغییرات داده هاي فوق وضعیت محالت شـیروان را بـه شـرح ذیـل در سـه طبقـه برخـورد          

  .متوسط و محروم مورد بررسی قرار می دهیم 

    درصد   ،  محالت برخوردار29  - 51

  ،  محالت متوسط    =      52  - 73

  ،  محالت محروم    =      74  - 95

 خانلق  ،طالقانی، شهرك  ارگ ،  درصد محالت شهر شامل جاده خانلق23با توجه به طبقه بندي فوق حدود    

علیرغم اینکه برخی از محالت فوق الذکر کـه         . ري از نظر امکانات آموزشی برخوردار بوده اند       جامی و ژاندارم   ،

از جمله محالت محروم شهر به شمار می روند ولی توزیع مراکز آموزشی در سطح شهر به گونه اي است کـه                 

ان محالت برخوردار   این محالت مکان یابی شده اند و لذا این محالت از نظر امکانات آموزشی به عنو               درعمدتا  

 ، سجاد 4، آماده سازي   شفا ، ورزش ،  درصد محالت شهر شامل محالت گلستان      54حدود  . به شمار می روند   

کـشوري و   ، شهرك آزادگـان  ،  دانش هاشمی ،  ،2، آماده سازي   سازمان تبلیغات  ، ، حسیینیه 1آماده سازي  ،

 رصد محالت شهر نیز شامل محالت سه یک آب  د 23زیباشهر از نظر امکانات آموزشی در حد متوسط بوده و           

 از نظر امکانات آموزشی بـه عنـوان محـالت    3، حصار وآماده سازي  کارخانه الیاف ، بادآ، چنگل  ، جواداالئمه 

این محالت عمدتا در حاشیه شمالی شهر قرار گرفته و دسترسی به مراکز آموزشی              . محروم به شمار می روند    

ذا الزم است که در مکان یابی مراکز آموزشی جدید نیازهاي این قبیـل محـالت                ل. براي آنان مشکل می باشد    

   .نیز مورد توجه قرار می گیرد
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  نظر شهروندان درخصوص کمبودهاي محالت شهر شیروان-3جدول شماره 
پارک 
محلھ ای

خطوط 
مخابراتی

مغازه 
تجاری

تلفن 
عمومی

امکانات 
بھداشتی

فضای 
سبز

امکانات 
ورزشی

 امکانات
آموزشی نام محلھ ردیف

80 10 33 43 73 93 77 57 ١آماده سازی  1
75 25 39 39 83 86 72 61 ٢آماده سازی  2
65 8 25 45 75 80 95 95 ٣آماده سازی  3
75 6 31 38 50 56 69 56 ٤آماده سازی  4
66 23 29 54 83 66 86 71 زیباشھر 5
85 7 43 36 50 85 85 29 جاده خانلق 6
47 6 42 45 81 62 79 45 شھرک طالقانی 7
70 10 25 65 75 65 85 80 چنگل آباد 8
62 15 25 22 80 72 95 77 جواد االئمھ 9
35 10 55 25 60 55 70 65 شھرکآزادگان 10
20 10 40 20 40 50 50 60 سازمان تبلیغات 11
35 7 60 80 90 40 65 75 سھ یک آب 12
82 7 62 56 94 75 94 88 ارحص 13
77 12 17 27 65 82 72 47 خانلق 14
64 6 24 38 52 76 82 54 شفا 15
74 14 38 26 60 82 84 52 ورزش 16
43 22 43 22 64 57 93 85 کارخانھ الیاف 17
53 27 27 53 53 93 67 60 حسینیھ 18
47 10 40 27 77 40 60 70 کشوری 19
68 16 20 40 66 82 63 62 ھاشمی 20
72 28 25 55 68 82 73 62 دانش 21
52 14 30 33 56 75 79 56 سجاد 22
64 4 24 36 88 76 92 48 جامی 23
74 10 18 36 58 86 78 52 گلستان 24
45 15 30 25 55 70 75 50 ژاندارمری 25
30 10 10 20 40 45 40 35 ارگ 26
62 13 30 40 67 73 76 59 جمع

   ، مطالعات میدانی1384خاکپور، و دیگران ، : منبع 

   امکانات ورزشی-2

بررسـی  .  ورزشـی کمبـود داشـته انـد      درصد خانوارهاي شهر شیروان از نظر امکانات 76بطور کلی حدود    

ئمـه   وجواداال3که در محـالت آمـاده سـازي     د امکانات ورزشی به تفکیک محالت نشان می دهد    ومیزان کمب 

 در سطح محله خود به عنوان یکی از کمبود هـاي محلـه         را  درصد خانوارها کمبود امکانات ورزشی     95حدود  

بـا  .  درصد خانوارها از این نظر احساس کمبـود داشـته انـد            40در صورتی که در محله ارگ فقط        . دانسته اند 

وضعیت محالت شهر شیروان را از نظر کمبود امکانات ورزشی به شـرح   توجه به دامنه تغییات داده هاي فوق        

  .د بررسی قرار می دهیمذیل در سه طبقه مور

  محالت برخوردار  درصد  40  -  60

  محالت متوسط    =     61  -  80

    محالت محروم    =     81  -100

سـازمان   ، ارگ  درصـد محـالت شـهر شـیروان شـامل محـالت              5/11با توجه به طبقه بندي فوق حدود        

محالت از جمله محالت    این  علیرغم این که    . تبلیغات و کشوري به عنوان محالت برخوردار به شمار می روند          

فقیر و پائین شهر محسوب می شوند ولی استقرار مراکز ورزشی در جنوب شـهر و در محـدوده ایـن محـالت       
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 درصد محالت شهر شامل محالت 50حدود  .نداشته باشند باعث شده است که از نظر امکانات ورزشی کمبود          

 ، ، دانش، ژاندارمري ، خانلق2، آماده سازي  زادگانآشهرك  ،4آماده سازي  ، حسینیه ، سه یک آب   ، هاشمی

رصد د 5/38سجاد و شهرك طالقانی از نظر امکانات آموزشی در حد متوسط بوده و      ، گلستان ،1آماده سازي   

 ، کارخانـه الیـاف    ، زیباشهر، جـامی   ، جاده خانلق  ، ، چنگل آباد   ورزش ، محالت شهر نیز شامل محالت شفا     

همچنانکـه مالحظـه مـی شـود        . ، از نظر امکانات ورزشی محروم می باشند       3ئمه وآماده سازي    داالجوا حصار،

 در شمال شهر قرارگرفته اند و از میادین و سالنهاي ورزشی فاصله داشته و در نتیجه با               تاًدمحالت محروم عم  

مال شهر شیروان مکـان  لذا الزم است که مراکز ورزشی جدیدي در ش      . شی مواجه بوده اند   زکمبود امکانات ور  

  .یابی و احداث شود تا کمبود محالت فوق الذکر برطرف شود

   فضاي سبز-3

 درصد خانوارهاي شهر وسعت فضاي سبز موجود در محله خـود را کـافی ندانـسته و                 73بطور کلی حدود    

الت نشان بررسی میزا ن کمبود فضاي سبز به تفکیک مح. معتقد به کمبود فضاي سبز در محله خود بوده اند

 درصد خانوارها از نظر میزان فضاي سـبز احـساس           93 و حسینیه حدود     1می دهد که در محله آماده سازي        

کمترین نسبت از نظر رضایت از وضعیت فضاي سـبز          . کمبود کرده و از این نظر بیشترین نسبت را داشته اند          

وارها معتقـد بـه کمبـود فـضاي      درصد خان40مربوط به محله کشوري و سه یک آب بوده که در این محالت  

علت این امر نیز این است که محله کشوري به پـارك جنگـل حاشـیه کمربنـدي             . سبز درمحله خود بوده اند    

ب نیز به فضاي سبز باغـات و اراضـی    آقدیمی شیروان نزدیک بوده و لذا برخوردار می باشند و محله سه یک              

 وضـعیت محـالت شـهر شـیروان را از نظـر میـزان          با توجـه بـه داده هـاي فـوق         . کشاورزي نزدیک می باشد   

  .برخورداري و رضایت از فضاي سبز به شرح ذیل درسه طبقه مورد بررسی قرار می دهیم

  محالت برخوردار  درصد     40  - 57

    محالت متوسط    =        58  - 75

  محالت محروم    =        76  - 93

سـازمان   ، ارگ ، بآسه یـک     ، حالت شهر شامل کشوري    درصد م  27با توجه به طبقه بندي فوق حدود        

 و کارخانه الیاف به عنوان محالت برخوردار به شمار رفته و از فضاي 4، آماده سازي ، شهرك آزادگان تبلیغات

علت ایـن مـسئله نیـز نزدیکـی         . سبز بیشتري برخوردار بوده و از این نظر کمتر احساس کمبود می کرده اند             

 درصـد  27حدود . اي سبز و پارکهاي داخل شهر و نیزباغات و مزارع کشاورزي می باشد        محالت فوق به فضاه   

 در حـد   و سـجاد حـصار  ، ، جواداالئمه  زیباشهر، ژاندارمري شهرك طالقانی ، چنگل آباد ،       محالت شهر شامل    

عتقد بـه  بوده و نسبت باالتري از ساکنین م       از این نظر محروم   نیز   درصد محالت دیگر شهر    46متوسط بوده و    

  .کمبود فضاي سبز در سطح محله خود بوده اند

   امکانات بهداشتی-4

 درصد خانوارهاي کل شهر از امکانات بهداشتی در سطح محلـه خـود              67براساس مطالعات میدانی حدود     

 نـشان مـی     تبررسی این موضوع به تفکیک محال     . ناراضی بوده و معتقد به کمبود امکانات بهداشتی بوده اند         

 درصـد خانوارهـا   40 درصد  خانوارها ودرمحالت ارگ و سـازمان تبلیغـات   94در محله حصار حدود    دهد که   

با توجه به داده هاي فوق وضعیت محالت را         . معتقد به کمبود امکانات بهداشتی در سطح محله خود بوده اند          
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 تحلیـل قـرار مـی    از نظر امکانات بهداشتی به شرح ذیل به سه طبقه تقسیم کرده ومورد بررسـی و تجزیـه و        

  دهیم

  محالت برخوردار  درصد     40  - 58

    محالت متوسط    =        59  - 76

  محالت محروم    =        77  - 94

 ، جاده  ، سازمان تبلیغات    درصد محالت شهر شامل محالت ارگ      5/34با توجه به طبقه بندي فوق حدود        

، سجاد وگلستان به عنوان محالت برخوردار بوده و نـسبت          ژاندارمري ، ، حسینیه  ، شفا 4، آماده سازي   خانلق

 درصد محالت شـهر     5/34همچنین حدود   . پائین تري از خانوارها معتقد به کمبود امکانات بهداشتی بوده اند          

، آمـاده   1، آمـاده سـازي     ، دانـش   ، هاشـمی   ، خـانلق   کارخانه الیاف  ، رك آزادگان هشامل محالت ورزش ، ش    

 درصـد   31ز نظر برخورداري و رضایت از امکانـات بهداشـتی در حـد متوسـط بـوده و                   باد ا آ و چنگل    3سازي

سه یـک   ، جامی ، زیباشهر،2آماده سازي  ، شهرك طالقانی  ، ئمهجواداال ، محالت شهر شامل محالت کشوري    

طح آب و حصار از این نظر محروم بوده و نسبت باالتري از خانوارها معتقد به کمبود امکانات بهداشتی در سـ                    

  .محله خود بوده اند

  هاي تجاريه  مغاز-5

هاي تجاري در   ه   درصد خانوارهاي شهر شیروان معتقد به کمبود مغاز        30براساس مطالعات میدانی حدود     

بررسی این موضوع به تفکیک محالت نشان می دهد که محله حـصار و سـه یـک    . سطح محله خود بوده اند  

بـا  . تجاري را به خود اختصاص داده اسـت  سبت کمبود مغازهاي درصد بیشترین ن60 و 62آب به ترتیب با 

توجه به داده هاي فوق وضعیت محالت شهر شیروان را از نظر میزان کمبود مغازهاي تجاري به شرح ذیل به                

  :سه طبقه تقسیم کرده و مورد بررسی قرار می دهیم

  محالت برخوردار  درصد     10  - 27

    متوسطمحالت     =        28  - 45

  محالت محروم    =        46  - 62

 درصـد  46 درصد محالت شهر به عنوان محالت برخوردار ، حـدود            42با توجه به طبقه بندي فوق حدود        

، سـه یـک آب     درصد محالت شهر نیز شـامل شـهرك آزادگـان   12محالت شهر به عنوان محالت متوسط و     

  .وحصار به عنوان محالت محروم به شمار می روند

   خطوط مخابراتی -6

 درصد خانوارهاي شهر شیروان از میزان خطوط مخابراتی محله خود ناراضی بوده و 13به طور کلی حدود    

بررسی میزان احساس کمبود خطوط مخاباتی به تفکیک محـالت نـشان مـی     . احساس کمبود می کرد ه اند       

 درصد کمتـرین نـسبت      4امی با    درصد بیشترین نسبت احساس کمبود و محله ج        28دهد که محله دانش با      

با توجـه بـه داده هـاي فـوق وضـعیت کمبـود خطـوط        .کمبود خطوط مخابراتی را به خود اختصاص داده اند        

مخابراتی به تفکیک محالت شهر شیروان را براساس طبقه بندي ذیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می        

  .دهیم
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  محالت برخوردار  درصد     4  - 12

    محالت متوسط   =         13  - 20

  محالت محروم    =        21  - 28

 درصد محالت شهر شیروان از نظر خطوط مخابراتی برخوردار 5/61با توجه به طبقه بندي فوق حدود 

،   درصد محالت نیز شامل محالت کارخانه الیاف19 درصد محالت در حد متوسط بوده و 5/19بوده، 

  .ینیه و دانش به عنوان محالت محروم به شمار می روند، حس3زیباشهر، آماده سازي 

   تلفن عمومی-7

 درصد خانوارهاي شهر از نظر تلفن عمومی در محله 40از نظر برخورداري محالت از تلفن عمومی حدود 

 درصد 80بیشرین محرومیت مربوط به محله سه یک آب بوده که در آن  .خود احساس محرومیت کرده اند

ده اند و کمترین نسبت محرومیت مربوط به محالت سازمان ر تلفن عمومی را مطرح کخانوارها کمبود

با توجه به .  درصد خانوارها کمبود تلفن عمومی را مطرح کرده اند20تبلیغات و ارگ بوده که در آنها حدود 

 قرار ررسیبهاي فوق وضعیت کمبود تلفن عمومی به تفکیک محالت را براساس طبقه بندي زیر مورد  داده

  :می دهیم

  محالت برخوردار  درصد     20  - 40

    محالت متوسط    =        41  - 60

  محالت محروم    =        61  - 80

 درصد 27 درصد محالت از نظر تلفن عمومی برخوردار بوده، حدود 65با توجه به طبقه بندي فوق حدود 

آباد و سه یک آب به عنوان محالت محروم به  درصد محالت نیز شامل چنگل 8نیز در حد متوسط بوده و 

  .شمار می روند

  پارك محله اي -8

خانوارهاي شهري یکی از کمبود هاي محله خود را پارك   درصد62براساس نتایج مطالعات میدانی حدود 

 85حله اي نشان می دهد که محله جاده خانلق با مبررسی این مسئله به تفکیک . محله اي عنوان کرده اند

پارك محله اي   درصد کمترین نسبت را از نظر کمبود20بلیغات با تصد بیشترین نسبت ومحله سازمان در

با استفاده از دامنه تغییرات داده هاي فوق وضعیت کمبود پارك محله اي در . به خود اختصاص داده اند

  .محالت شهر شیروان را براساس طبقه بندیذیل مورد بررسی قرار می دهیم

  محالت برخوردار درصد      20  - 41

    محالت متوسط    =        42  - 63

  محالت محروم    =        64  - 85

 درصد 27 درصد محالت شهر شیروان به عنوان محالت برخوردار، 15با توجه به طبقه بندي فوق حدود 

  .می روند درصد محالت  شهر نیز به عنوان محالت محروم به شمار 58به عنوان محالت متوسط  و 
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آموزشی ورزشی فضای سبز بھداشتی تلفن عمومی مغازه تجاری خطوط
مخابراتی

پارک محلھ ای  سایر

توزیع نسبی نظر شھروندان در خصوص کمبود امکانات مختلف در سطح محالت
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عدم توجھ بھ زیباسازی عدم آسفالت معابر عدم رعایت بھداشت جمع آوری زبالھ وجود دامداری

توزیع نسبی نظر شھروندان از نظر مھمترین مشکالت محالت

  

  ت شهر شیروانمهمترین مشکالت محال

براساس نظرسنجی هاي به عمل آمده از شهر شیروان مهمترین مشکالت محالت شهر شیروان به ترتیب 

  :اهمیت عبارتند از

   عدم توجه به زیبا سازي محله-1

ه زیباسازي  درصد خانوارهاي شهري مهمترین مشکالت محله خود را عدم توجه ب73به طور کلی حدود 

 درصد 84بیشترین نسبت مربوط به محله حصار بوده که در آن حدود از این نظر. محله عنوان کرده اند

خانوارها مسئله زیباسازي را مهمترین مشکل محله عنوان کرده اند وکمترین نسبت مربوط به محله جامی 

هاي فوق ه ه به دامنه تغییرات دادبا توج.  درصد خانوارها به این مسئله پرداخته اند 40بوده که حدود 

وضعیت محالت شهر شیروان را از نظر عدم توجه به زیبا سازي محله به شرح ذیل به سه طبقه تقسیم می 

  .کنیم

  محالتی که کمترین مشکالت زیبا سازي محله را دارند  درصد  40  - 58

  ستندمحالتی که از نظر زیبا سازي محله در حد متوسط ه    =     59  - 77

  محالتی که بیشترین مشکالت  زیباسازي محله را دارند    =     78  - 94
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، سازمان 4 درصد محالت شهر شیروان شامل محالت جامی، آماده سازي 23با توجه به طبقه بندي فوق، 

 درصد 5/38، حدود  گ و سجاد کمترین مشکالت از نظر زیباسازي محله را داشتهر، ا سه یک آب ، تبلیغات

،  ، ورزش شفا ، ، هاشمی ، ژاندارمري شهرك آزادگان ، ، حسینیه الت شهر شامل محالت کشوريمح

 درصد محالت 5/38، زیباشهر و خانلق از نظر مشکل زیبا سازي محله در حد متوسط بوده و  ئمهجواداال

،  نگل آبادچ،  نی، شهرك طالقا  کارخانه الیاف،2آماده سازي  ،3، آماده سازي  گلستان شامل محالت دانش ،

بررسی هاي . ، جاده خانلق و حصار بیشترین مشکالت را از نظر زیبا سازي محله داشته اند 1آماده سازي 

فوق نشان می دهد محالتی که از نظر وضعیت اقتصادي و اجتماعی بطور نسبی در سطح باالیی بوده اند، 

  . یکی از مشکالت محله خود ذکر کرده اندعدم توجه به زیباسازي محله را با اولویت باالیی به عنوان

  سفالت خیابانهاي معابرآ عدم -2

 بـه    را  معـابر  يسـفالت خیابانهـا   آدرصد ساکنین محالت مختلف شهر شیروان عدم        65به طور کلی حدود     

به تفکیک محالت شهر نشان    برسی این مسئله   .عنوان یکی از مهمترین مشکالت محله خود عنوان کرده اند           

 محلـه  هـاي  درصـد خانوار 100ن آو در    له حصار بیشترین نسبت را به خود اختصاص داده است         می دهد مح  

کمترین نسبت  .مشکالت محله خود عنوان کرداند  سفالت خیابانها و معابر را به عنوان یکی از مهمترین        اعدم  

 محله خود را  درصد ساکنان محله مهمترین مشکل30ن آط به محله ژاندارمري بوده که در واین شاخص مرب

 فوق وضعیت محالت شهر شیروان را از        يهاه  یرات داد یبا توجه به دامنه تغ    . سفالت معابر ذکر کرده اند    آعدم  

مـی  سفالت خیابانها و معابربه شرح زیر به سه طبقه تقسیم و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار                انظر مشکل عدم    

    .دهیم

  ت معبر کمترین مشکل را داشته اند سفالآ محالتی که از نظر عدم   درصد   30  - 53

  سفالت معابر در حد متوسط بوده اندآمحالتی که از نظر عدم   درصد    54  - 77

  کل را داشته اند شسفالت معابر بیشترین مآ عدم محالتی که از نطر  درصد  78  -100

  ،ري ژاندارم درصد محالت شهر شیروان شامل محالت 27با توجه به طبقه بندي فوق حدود 

سـفالت  آ زیبا شهر و سازمان تبلیغـات از نظـر عـدم     ، ارگ،زادگان آشهرك  ،  2سازي   مادهآ ،جاده خانلق   

سفالت معـابر را بـه      آ خیابانها کمترین مشکل را داشته اند و یا به بیانی نسبت کمتري از خانوارها عدم                 ومعابر

 ، سجاد  ، شفا، 4سازي   مادهآمحالت  درصد محالت شهر شامل     42حدود  . اند   عنوان مشکل محله ذکر کرده    

نه الیاف از نظر مشکل عـدم  ا و کار خ  خانلق ، هاشمی   ، دانش   ،گلستان،   کشوري   ، حسینیه   ، 1ماده سازي   آ

  ، بـاد آنگـل   چ ، درصد محالت شهر شامل محالت شـهرك طالقـانی           31سفالت معابر در حد متوسط بوده و        آ

سـفالت معـابر بیـشترین    آب و حـصار از نظـر عـدم    آسـه یـک    ، 3ماده سازي آ  ،ئمه جواداال،جامی  ،  ورزش  

  .مشکالت را داشته اند

  عدم رعایت بهداشت  -3

 52 کـه حـدود    است عدم رعایت بهداشت محیط در سطح محالت مختلف شهر شیروان یکی از مشکالتی            

سـی ایـن   ربر نـد  انرا به عنوان یکی از مشکالت محله خود عنوان کـرده   آدرصد ساکنین محالت مختلف شهر      

 نسبت را به خود اختـصاص       ینب بیشتر آضوع به تفکیک محالت مختلف نشان می دهد که محله سه یک             وم

انـد و    درصد خانوارها عدم رعایت بهداشت را به عنوان یکی از معضالت محله خود ذکر کرده80ن آداده ودر  
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وارها عدم بهداشت را به عنوان       درصد خان  20ن حدود   آزادگان داشته که در     آکمترین نسبت را محله شهرك      

هاي فـوق وضـعیت محـالت شـهر         ه  یرات داد یبا توجه به دامنه تغ    . یکی از مشکالت محله خود ذکر کرده اند       

سی قرار داده ر طبقه تقسیم کرده و مورد بر3شیروان را از نظر رعایت بهداشت در سطح محله به شرح زیر به 

  .ایم

  عدم بهداشت کمترین مشکل را داشته اند  محالتی که از نظر   درصد   20 - 40

  محالتی که از نظر عدم رعایت بهداشت در حد متوسط بوده اند          = 41 - 60

   محالتی که از نظر عدم رعایت بهداشت بیشترین مشکل را داشته اند     =     61  - 80

زادگـان ،سـازمان    آ شـهرك     درصد محالت شهر شیروان شامل محالت      27با توجه به طبقه بندي فوق حدود        

اي   ، ارگ ، ژاندارمري و زیبـا شـهر از نظـر عـدم رعایـت بهداشـت محلـه       3ماده سازي آتبلیغات ، گلستان ،     

 عدم رعایت بهداشت را بـه عنـوان مـشکل    هاکمترین مشکالت را داشته و یا به بیانی نسبت کمتري از خانوار       

، ورزش ،   1مـاده سـازي     آ شـامل محـالت دانـش ،          درصد محالت شهر   42 حدود   .محله خود عنوان کرده اند    

، جـاده خـانلق ، هاشـمی و حـسینیه از نظـر عـدم رعایـت                ، شفا 4ماده سازي   آنگل اباد ، خانلق ، سجاد ،        چ

ئمه ، حصار  ، جواد اال2ماده سازي آر نیز شامل محالت ه درصد محالت ش31بهداشت در حد متوسط بوده و     

ب از نظـر عـدم رعایـت بهداشـت بیـشترین            آ جامی و سه یک      ،نه الیاف   ، کشوري ، شهرك طالقانی ، کار خا       

  .مشکالت را داشته اند 

  وري زباله آ جمع -4

به طور کلی حدود  .وري و دفع ان می باشد  آیکی ا زمعضالت شهرهاي امروزي موضوع زباله و شیوه جمع

بالـه بیـان کـرده انـد و بـدین      وري زآ درصد خانوارهاي شهر شیروان یکی از مشکالت محله خود را جمع         44

سی مسئله به تفکیک محالت شهر نشان می دهد که ر بر.وري زباله در محله خود ناراضی اند      آترتیب از جمع    

وري آ درصد خانوارهاي محلـه جمـع        80ن حدود   آمحله جامی بیشترین نسبت را به خود اختصاص داد ودر           

 15نـسبت را داشـته و        ب کمتـرین  آند و محله سه یک      ده ا کر عنوانزباله را به عنوان یکی از مشکالت خود         

هاي فوق وضعیت محالت شهر شـیروان    ه   با توجه به داد    . ن به این مسئله توجه کرده اند      آدرصد خانوارها ي    

  . سه طبقه  مورد بررسی قرار داده ایمدروري زباله به شرح ذیل  آرا از نظر وضعیت جمع

  جمع اوري زباله کمترین مشکالت را داشته اند  محالتی که از نطر    درصد   15  - 36

   محالتی که از نظر مشکل جمع اوري زباله در حد متوسط بوده اند =           73  - 58

   محالتی که از نظر مشکل جمع اوري زباله بیشترین مشکل را داشته     =         95  - 80

ب ژاندارمري ،   آروان شامل محالت سه یک       درصد محالت شهر شی    27با توجه به طبقه بندي فوق حدود        

وري زبالـه کمتـرین مـشکل را        آباد ، شهرك ازادگان  و ارگ از نظر جمع           آنگل  چسجاد ، شهرك طالقانی ، ،       

 ، ، دانـش ،      1مـاده سـازي     آ، زیبا شهر ،      ئمه درصد محالت شهر شامل محالت جواداال      54حدود  . داشته اند   

ن ، خـانلق ، و      ا   ، حصار ، هاشمی ، کـشوري ، گلـست          4ماده سازي   آ ،   2ي  ماده ساز آ،   ورزش ، کارخانه الیاف   

 درصد محالت شهر شـامل محـالت   19ري زباله در حد متوسط بوده اند و حدود      آوشفا از نظر وضعیت جمع      

وري زباله بیـشترین    آ ، حسینیه ، جاده خانلق و جامی از نظر وضعیت جمع             3ماده سازي   آسازمان تبلیغات ،    

  .اشته اند دمشکل را 
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    مهمترین مشکالت محالت  از نظر شهروندان به ترتیب اولویت-4جدول شماره 
عدم 

آسفالت 
معابر

وجود 
دامداری

عدم 
رعایت 
بھداشت

عدم توجھ 
بھ 

زیباسازی

جمع 
آوری 
زبالھ نام محلھ ردیف

60 7 43 93 40 ١آماده سازی  1
36 3 61 81 50 ٢آماده سازی  2
90 55 35 80 65 ٣اده سازی آم 3
56 13 56 50 50 ٤آماده سازی  4
43 20 40 77 37 زیباشھر 5
32 7 57 93 71 جاده خانلق 6
79 22 67 87 30 شھرک طالقانی 7
80 15 45 90 30 چنگل آباد 8
85 35 62 75 37 جواد االئمھ 9
40 5 20 70 30 شھرکآزادگان 10
50 20 30 50 60 سازمان تبلیغات 11
95 60 80 50 15 سھ یک آب 12
100 50 63 94 50 حصار 13
70 5 47 77 55 خانلق 14
56 6 56 74 58 شفا 15
80 18 44 74 40 ورزش 16
71 0 78 85 43 کارخانھ الیاف 17
60 13 60 66 66 حسینیھ 18
63 54 63 63 54 کشوری 19
68 22 58 72 51 ھاشمی 20
68 15 42 78 40 دانش 21
56 22 48 58 27 سجاد 22
84 0 80 40 80 جامی 23
64 2 34 78 56 گلستان 24
30 50 40 70 25 ژاندارمری 25
40 15 32 55 35 ارگ 26
65 19 52 73 44 جمع

   ، مطالعات میدانی1384خاکپور، و دیگران ، : منبع 

   وجود دامداري در سطح محالت -5

ها  دیده می شود مسئله دامداري در داخل برخی محالت شهر     زه در برخی از شهر    ویکی از مسائلی که امر    

از نظر بهداشـتی بـراي سـاکنین ایـن           لودگی محیط زیست شده است و مشکالتی را       آاست که این امر باعث      

 19به طور کلی حـدود  . نهارا به خارج از محدود شهرها منتقل کرد  آقبیل محالت ایجاد می کند که بایستی        

شیروان وجود دامداري در سطح محالت خود را به عنوان یکی از مشکالت محله ذکـر                درصد خانوارهاي شهر    

محالت شهر نشان می دهد که بیشترین نارضـایتی در محـالت سـه               سی این مسئله به تفکیک    ربر. کرده اند   

، درصد ساکنین محـالت  54، 60،55 به طو ري که به تر تیب    . و کشوري وجود دارد    3ماده سازي   آب ،   آیک  

 ودر محـالت    ، را به عنوان یکی از مشکالت محله خود ذکـر کـرده انـد             خود  د دامداري در محل سکونت      وجو

 بـه منظـور    .کارخانه الیاف و جامی هیچ خانواري این مسئله رابه عنوان مشکل محله خـود بیـان نکـرده انـد        

خـود محـالت شـهر    بررسی وضعیت محالت شهر شیروان از نظر میزان نارضایتی از وجود دامداري در محلـه        

  . را مورد بررسی قرار داده ایم  آنهاشیروان را بر اساس طبقه بندي ذیل به سه طبقه تقسیم کرده و وضعیت
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   محالتی که از وجود دامداري کمترین مشکل را داشته اند    درصد   0   - 20

   محالتی که از وجود دامداري در حد متو سط بوده اند =         21  - 40

  . محالتی که از نطر وجود دامداري بیشترین مشکل را داشته اند           =41  - 60

، جامی    درصد محالت شهر شیروان شامل محالت کا رخانه الیاف ،          46با توجه به طبقه بندي فوق حدود        

نگل چحسینیه ،   ،2 ماده سازي   آ 1ماده سازي آشفا ، خانلق ، زادگان ،آشهرك ،  2 ماده سازي  آگلستان ،

، زیبا شهر  وسازمان تبلیغات کمترین مشکل را از نظر وجود دامـداري در    ، دانش ، ورزش گدانش ، ار   آباد ، 

سجاد  وجواداالئمـه    درصد محالت شهر شامل شهرك طالقانی ، هاشمی ،     15حدود  .  داخل محله داشته اند     

ژاندارمري ، کشوري  محالت حصار ، درصد محالت شهر نیز شامل 19از این نظر در حد متوسط بوده وحدود    

  .ب از نظر وجود دامداري در داخل محله بیشترین مشکل را داشته اندآ، و سه یک 3ماده سازيآ، 

  میزان رضایت شهروندان از محل سکونت

 69 درصد خانوارهاي شهري از محل سکونت خود ناراضی بوده و 28براساس مطالعات میدانی حدود 

، سازمان   درصد محالت شهر شامل محالت کشوري19در .  خود رضایت داشته انددرصد نیز از محل سکونت

 درصد خانوارها از سکونت در محله خود ناراضی بوده 74 تا 50 وهاشمی از 3، آماده سازي  ارگ ، تبلیغات

  .د درصد خانوارها از سکونت در محله خود راضی بوده ان100 تا 50 درصد محالت شهر از 81اند و در حدود 

 درصد تمایل به ادامه سکونت در محله خود 64، حدود  ه سکونت در محله فعلیماز نظر تمایل به ادا

بررسی میزان تمایل به ادامه .  درصد نیز مخالف ادامه سکونت در محله فعلی خود بوده اند33داشته و 

 درصد رضایت 96 محله جامی باکه حالت مختلف شهر شیروان نشان می دهد مسکونت در محل به تفکیک 

کمترین نسبت را از این نظر به خود اختصاص   درصد20ساکنین بیشترین نسبت و محله سازمان تبلیغات با 

را به شرح ذیل به سه طبقه شهر با در نظر گرفتن دامنه تغییرات داده هاي فوق وضعیت محالت  .داده اند

  :تقسیم می کنیم

   تمایل به ادامه سکونت دارند  محالتی که ساکنین کمتري،   درصد 20 -45

  هستند  محالتی که از نظر تمایل ساکنین به ادامه سکونت در حد متوسط ،    =     46 -70

    محالتی که ساکنین بیشتري تمایل به ادامه سکونت دارند،    =     71 -96

حصار،  ، ري شامل محالت سازمان تبلیغات، کشو شهر درصد محالت23با توجه به طبقه بندي فوق در 

سکونت درآنها داشته و نسبت باالتري از ادامه  و هاشمی ساکنین کمتري تمایل به 4، آماده سازي  ارگ

همچنانکه مالحظه می شود محالت فوق از جمله محالت . خانوارها تمایل به سکونت در سایر محالت دارند

 درصد محالت شامل 5/34 در همچنین.  روند فقیر با سطح پائین طبقات اجتماعی جمعیت به شمارمی

شهرك  ، دانش ،  حسینیه ،، ژاندارمري3، آماده سازي  کارخانه الیاف ، چنگل آباد ،1محالت آماده سازي 

 درصد محالت شامل 5/38طالقانی وسجاد میزان تمایل به ادامه سکونت در محله در حد متوسط بوده و در 

شهرك آزادگان وجامی  ، ، جواداالئمه جاده خانلق ، شفا ،2، آماده سازي  خانلق ، گلستان ، ورزش زیباشهر،

 داشته و در واقع از محله مسکونی خود محله خوددر  نسبت باالتري از خانوارها تمایل به ادامه سکونت

  .رضایت دارند
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 وضعیت رضایت و تمایل به سکونت در محله-5جدول شماره 
میزان تمایل بھ ادامھ سکونت در محلھ یت از محلھوضعیت رضا
بی جواب موافق مخالف بی جواب راضی ناراضی  نام محلھ ردیف

3 47 50 0 60 40 ١آماده سازی  1
3 75 22 3 80 17 ٢آماده سازی  2
0 55 45 0 40 60 ٣آماده سازی  3
6 44 50 6 69 25 ٤آماده سازی  4
5 72 23 6 71 23 زیباشھر 5
0 78 22 0 78 22 جاده خانلق 6
3 67 30 2 73 25 شھرک طالقانی 7
0 50 50 0 65 35 چنگل آباد 8
0 80 20 0 85 15 جواد االئمھ 9
0 85 15 0 90 10 شھرکآزادگان 10
0 20 80 10 20 70 سازمان تبلیغات 11
0 60 40 0 80 20 سھ یک آب 12
0 31 69 6 69 25 حصار 13
5 75 20 10 75 15 خانلق 14
6 76 18 6 78 16 شفا 15
0 72 28 0 72 28 ورزش 16
0 50 50 0 57 43 کارخانھ الیاف 17
7 60 33 7 66 27 حسینیھ 18
10 27 63 6 20 74 کشوری 19
3 45 52 3 46 51 ھاشمی 20
2 67 31 2 76 22 دانش 21
1 70 29 1 76 23 سجاد 22
0 96 4 0 100 0 جامی 23
6 74 20 2 88 10 گلستان 24
5 55 40 5 60 35 ژاندارمری 25
10 35 55 10 30 60 ارگ 26
3 64 33 1 69 28 جمع

   ، مطالعات میدانی1384خاکپور، و دیگران ، : منبع 
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  :نتیجه گیري

   مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که امکانات و خدمات شهري بطور مناسب در سطح محالت شهر 

برابریهاي توزیع امکانات از نظر خانوارهاي ساکن در سطح محالت شهر شیروان توزیع نشده  و بر این اساس نا

از طرف دیگر مسائل و مشکالتی در سطح محالت شهر شیروان وجود . شیروان کامالً محسوس بوده است 

داشته که مهمترین آنها جمع آوري نامناسب زباله هاي شهري ، عدم توجه به زیباسازي محله ، عدم رعایت 

این عوامل باعث . م آسفالت معابر و وجود دامداري در سطح محالت شهر شیروان بوده استعدبهداشت ، 

 درصد خانوارهاي شهر شیروان از محل سکونت خود ناراضی باشند، که بیشترین 28شده است حدود 

 33به همین دلیل حدود .  دیده می شود3نارضایتی در محالت کشوري ، سازمان تبلیغات و آماده سازي 

د خانوارهاي شهر شیروان تمایل به ادامه سکونت در محله خود ندارند، و بیشترین عدم تمایل در محله درص

در نتیجه مجموعه عوامل فوق موضوع توسعه پایدار را در شهر شیروان زیر . سازمان تبلیغات دیده می شود

  .سوال می برد

  

  

  

  

  

  

  

  : منابع 

  جنز ، شهر متراکم و پایداي شهري الیزابت بارتون ، کیتی ویلیامز و مایک ، -

 ، توسعه پایدار شهري و ناحیه اي با تاکید بر پایداري شهر ایالم ، فصلنامه فرهنگ ایالم ، 1381   =  =   - 

    11 -12شماره 

 گانه شهر مشهد ، همایش 12 ، آمایش فرهنگی و عدالت شهري در مناطق 1385 بهروان ، حسین ، -

ري مدیریت و برنامه ریزي شه

، توسعه پایدار در شهرهاي جدید ، مجموعه مقاالت طرحهاي توسعه شهري ، ) 1385( بیگدلی ، الهه -

اقتصاد ، مدیریت ، حمل و نقل و ترافیک در شهرهاي جدید ، وزارت مسکن و شهرسازي و شرکت عمران 

  .شهرهاي جدید 

رات سمت  ، برنامه ریزي ناحیه اي ، انتشا1380 حسین زاده دلیر ، کریم ، -

 ، جامعه شناسی شهري ، انتشارات سمت 1381 ربانی ، رسول ، -

 ، مدیریت عمران شهري ، تهران ، انتشارات پیوند نو 1381 رضویان ، محمد تقی ، -

، جایگاه هویت در شهرهاي جدید ، مجموعه مقاالت ) 1385( صبري ، سهیل و مشارزاده مهرابی ، زهرا -

  .ت مسکن و شهرسازي و شرکت عمران شهرهاي جدید هویت شهرهاي جدید ، وزار

   ، تهران ، سازمان شهرداري ها 4و2 ، فصلنامه مدیریت شهري شماره 1379 صرافی ، مظفر ، -
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   ، تئوري شکل خوب شهر، ترجمه سید حسین بحرینی ، دانشگاه تهران 1381 لینچ ، کوئین ، -

نمونۀ موردي (راتژیک و کاربرد آن در شهر سازي ایران   ، برنامه ریزي است1384 مرادي مسیحی ، واراز ، -

، تهران ، انتشارات پردازش و برنامه ریزي شهري ) کالن شهر تهران 

 ، تحلیلی بر ارتباط متابل توسعه ، مهاجرت و شهرنشینی در 1385 وارثی ، محمد رضا و سروري ، زهتاب -

. ، دانشگاه فردوسی مشهد6ایران ، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه اي ، شماره 

 ، عدالت اجتماعی و شهر ، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران ، تهران ، شرکت 1376 هاروي ، دیوید ، -

. پردازش و برنامه ریزي شهري 

  . ،  ترجمۀ شاپور گودرزي نژاد ، انتشارات سمت ) جلد دوم ( ، جغرافیا ترکیبی نو 1375 هاگت ، پیتر ، -

- Linch , k . (2001) : the city sense and evty Desighn .  

- United Nations , (2006) : social justice in an open world The Role of the united 

nations . 
- www . aftab.ir/articles/economy_ marking _ business/ economic_ 
development.  


