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 GISارزيابي توزيع  فضايي  کاربری ها در سطح محالت شهرکرد ازتوابع تحليلي  

 

 

 ،3، محمد حسین سرائی2 ، رضا مستوفی الممالکی* 1محمد علی زاده

 

 . دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد، یزد، ایران )نویسنده مسئول(1*

 دانشگاه یزد، یزد، ایران. استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2

 . دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران  3

 

خدمات و  توزیعاصلی ترین معیار در بررسی و تحلیل عدالت فضایی در شهر چگونگی  :چكيده

می تواند نقش  در سطح محالت خدمات عمومی شهریمناسب  تسهیالت شهری است. توزیع

، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای کاهش نابرابری های شهری داشته باشدموثری در 

ش با هدف تحلیل فراهم نماید، این پژوه کردمختلف شهر محالترا در  فضاییباشد که عدالت 

گانه  33عدالت فضایی در محالت شهرکرد با تاکید بر توزیع خدمات عمومی در سطح محالت 

روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و جمع آوری اطالعات به شهرکرد می باشد. 

پرسشنامه و جمع آوری داده ها با مراجعه نقشه و ز ابزار با استفاده امیدانی روش کتابخانه ای و 

می دهد که بین نتایج این پژوهش نشان  .سازمانها و ادارات مربوطه انجام شده است محالت و به

گانه شهرکرد نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که این نابرابری  33مناطق 

باعث عدم محالت از امکانات و خدمات شهری بوده که خود ناشی از عدم برخورداری عادالنه 

به نحوی که محالت مرکزی شهر بیشتر و نواحی  گردیده است کرددر شهر فضاییتحقق عدالت 

یافته های این قسمت از تحقیق  حاشیه ای و جدید از کمترین دسترسی برخوردار می باشند.

ه در آن نابرابری خدمات و امکانات شهری را همسو با دیدگاه گیدنز از اندیشمندان میانه است ک

 .عامل اصلی عدم تحقق عدالت اجتماعی در توزیع خدمات عمومی شهری می داند

 GISشهرکرد، توابع تحلیلی، ، محالت کاربری, فضاییتوزیع  :كليدي ه هاياژو
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 مقدمه

ساختار فضایی یک شهر از اجزا و عناصری تشکلیل شده که با یکدیگر کنش متقابل دارد و ناپایداری هر کدام از اجزا بر کل 

(. وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، 0931309ساختار تاثیر خواهد گذاشت )ساوج و وارد، 

جهان نیست. در کشورهای در حال توسعه به جهت فاحش بودن تفاوت های اجتماعی، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای 

با توجه (. 3731370اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در خدمات شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است )عبدی دانشپور، 

ر روشن است که علم جغرافیای شهری و ای از شهرها در قرن اخیپذیری امروزی شهرها و به وجود آمدن شکل تازهبه جمعیت

ای بیابد که یکی از ابعاد و موضوعات تازه که در بیست سال اخیر توجه اکثر ریزی فضاهای شهری باید ابعاد و قلمروهای تازهبرنامه

شهر با  دانشمندان این علم را به خود مشغول کرده، پرداختن به عدالت اجتماعی در مباحث شهری هست که از این نظر باید

. رابطه ی تنگاتنگی بین عدالت فضایی و خدمات عمومی شهری )30 1373های کشوری و جهانی پیوند داده شود )شکویی، سیاست

وجود دارد. زیر ساخت ها و تسهیالت شهری، اساس توسعه ی شهری هستند و بدون وجود زیر ساخت های شهری توسعه ای اتفاق 

(. تحقق عدالت فضایی منوط به وجود تسهیالت شهری و توزیع عادالنه ی آنها در فضای 1300نخواهد افتاد )رهنما و ذبیحی، 

دسترسی یکی از مهم ترین خصوصیات یک شهر خوب است )رستمی و شاعلی،  . شهری و دسترسی آسان به آنها می باشد 

1300.) 

دسترسی تمامی ساکنان شهر بطور عدالت در شهر باید به دنبال تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خدمات شهری، 

یکسان به خدمات شهری، از بردن شکاف بین فقیر وغنی و جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر باش، نوعی از عدالت که از آن 

 به عنوان عدالت فضایی نام برده می شود.

محالت شهری با وجود جمعیت باالیی  امروزه شهرکرد با عدم تعادل فضایی، اجتماعی مواجه است. به عبارت دیگر برخی از

که دارند به خدمات دسترسی مناسبی ندارند. در این راستا، تحقیق حاضر تالش میکند نابرابری های اجتماعی، اقتصای، فرهنگی 

 محله شهرکرد را از منظر عدالت فضایی مورد بررسی قرار دهد. 33بین 
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 پيشينه تحقيق

 (. 333 1302)ملکی،  اوایل قرن نوزدهم به وجود آمد، این مفهوم با ایده پیشرفت تفاوت داردتوسعه، ایده و تمرینی است که از 

اما از این دهه به بعد  ( میالدی توجه به مقوله توسعه، بیشتر به جنبه های اقتصادی آن معطوف بود،1099) تا قبل از دهه

(.  ایده پایداری ریشه در گذشته های دور و 333 1309النی، تاکید بر جنبه های زیست محیطی آن نیز مورد توجه قرار گرفت )اص

شاید بتوان گفت پایداری و مباحث آن برآیند تفکرات جبر جغرافیایی و امکان  به تفکرات جنبش های زیست محیطی بر می گردد،

به  1079ر در اواسط دهه (.  کاربرد اصطالح توسعه پایدار را اولین با3123 1370) شکویی، موسی کاظمی محمدی،  گرایی است

( در 1007) (.   اما به طور رسمی این واژه اولین بار توسط برانت لند در سال333 1379) بارو،  خانم بارباراوارد نسبت می دهند

 (. 319 1303)زیاری،  گزارش آینده مشترك ما مطرح شد

( 1002قرن بیست و یکم در نشست سران به سال)اصوال در رویکرد جدید توسعه، توسعه پایدار به عنوان راهبردی جهانی   

بهبود استاندارد های زندگی برای  مورد پذیرش قرار گرفته است، اهداف توسعه پایدار عبارتند از3 تامین نیازهای اساسی،« ریو»در 

  . باید اجرا شود منطقه ای و جهانی( همه، حفاظت و مدیریت بهتر اکوسیستم ها که در همه سطوح سازمان فضایی) محلی، ملی،

در ده سال اخیر مفاهیم مختلفی از پارادایم توسعه پایدار ارائه شده است که بیشتر بخش های آن را شاخه های مختلف 

جغرافیا تشکیل می دهد،  چنانکه از توسعه پایدار شهری مفاهیمی چون) شهرسبز( )بوم شهر( ) شهر قابل زندگی( ) شهرچاره جو( 

 (. 3290 1370)شکویی،  می برند که همه این مفاهیم دارای بار قوی جغرافیایی هستند و )شهر محیطی( نام

مفهوم شهر پایدار در پی مفهوم توسعه پایدار به عنوان مفهوم جدیدی در معرفت بشری در آخرین دهه های قرن بیست در 

ی در شهرها از دیدگاه اکولوژیکی است که از جهان مطرح شد. نگرش توسعه پایدار، احساس خطر از نتایج رشد اجتماعی و اقتصاد

 (. 333 1302)سعید نیا،  ( میالدی بر ضد توسعه کالنشهرها به میان کشیده شد1079اوایل دهه)
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 یخدمات شهر یاز کاربر یدر برخوردار یاجتماع ینابرابر لیتحل ی(، به بررس1309نژاد و همکاران ) یحاتم پژوهش

 سهیو مقا یسطح بند یاز خدمات شهر یو برخوردار یو اجتماع یاقتصاد یها یژگیلحاظ و پژوهش محالت از نیپرداخت، در ا

 عیتوز یبرخوردارند و الگو یمطلوب تر یها یبرتر، از کاربر اجتماعی – یبه دست آمده نشان داد طبقات اقتصاد جیشدند. نتا

 مرفه تر عمل کرده است. یبه نفع گروه ها یخدمات یها یکاربر

مناطق شهر مشهد انجام گرفت.  یافتگیدر سطح توسعه  ینابرابر لیو تحل ی(، با هدف بررس1300) یباوان پورخاك پور و 

و 7درصد مناطق )شامل مناطق  23برخوردار،  یلیو ثامن( خ 0و  1مشهد )شامل مناطق  یدر صد مناطق شهر 23نشان داد  جینتا

درصد )شامل  19/7( محروم و باالخره 19و 3، 2درصد مناطق )شامل  23( متوسط، 3 نطقهدرصد )فقط م 0/3( برخوردار، و 11و 0

 محروم بوده اند. یلی( خ 9و 3مناطق 

)خدمات اورژانس،  یبه خدمات عموم یدسترس یشاخص ها یمکان عی(، نشان داد توز1309) انیو منصور ینیالد فیس

به  یدر شاخص دسترس ازیامت نیشهر تهران متفاوت است. باالتر ی(، در نواح یحیو تفر یحمل و نقل، فرهنگ ،یبهداشت ،یآموزش

 یبه صورت شعاع یبه خدمات عموم یو با دور شدن از مرکز شهر، دسترس تشهر اس یمرکز یمربوط به نواح ،یخدمات عموم

 .ابدی یکاهش م

( به بعد با به کارگیری 1079)( وارد ادبیات جغرافیایی شد و از دهه1099مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی از اواخر دهه)

در جغرافیا نظام ارزشی و نظام اخالقی، تفکرات جغرافیایی را به مسیر تازه ای  یخدمات عموم عیمفهوم عدالت اجتماعی در توز

 کشاند. 

( اولین جغرافیدانی بود که در کتاب خود به عنوان)عدالت اجتماعی و شهر( مفهوم عدالت 1073هاروی در سال) دیوید

 (. 3131 1302)شکویی،  تماعی را در تحلیل های جغرافیایی به کار گرفتاج

( با انتشار کتاب)جغرافیای انسانی3 رهیافت رفاه (شاخص های شناخت رفاه و تحلیل عدالت اجتماعی را 1077اسمیت  ) دیوید

( به بعد تاکید روی عدالت اجتماعی و اخالقیات یکی از تعهدات پست مدرنیسم می باشد. در 1009مورد بررسی قرار داد. از سال)
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جغرافیدانان انگلیس گزارشی در زمینه عدالت اجتماعی و جغرافیا منتشر ساخت،  مؤسسهکمیته اجتماعی و فرهنگی  1001سال 

دیوید اسمیت با انتشار کتاب جغرافیا و عدالت اجتماعی با بیان اینکه جغرافیا بدون عدالت اجتماعی فاقد  1003سپس در سال 

د در نظریه و عمل با عدالت اجتماعی پیوند بای اقدرت و توان مطلوبیت بخشیدن به زندگی انسانی است معتقد است که جغرافی

 (. 3132 1302)شکویی،  بخورد

چون  یخدمات عیتوز ینحوه  یبه بررس کایآمر یمشابه در شهرها یقاتی( در تحق1000) نی(، تالن و انسل1009،1000) 1تالن

 لیتحل یبوده و برا "محور ازین" کردیرو ،ییدر عدالت فضا قاتیتحق نیکار ا یمحله پرداخته اند. مبنا یهایباز نیپارك محله و زم

 یدهد که برا ینشان م اتقیتحق نیا یها افتهی جیاستفاده کرده اند. نتا یدسترس صاز شاخ ،یخدمات شهر عیتوز ینحوه 

 شود عیو توز یابیافراد، مکان اجتماعی – یدر ارتباط با مشخصه اقتصاد التیخدمات و تسه دیبا ییبه عدالت فضا یابیدست

. 

 روش تحقيق

در این بخش از تحقیق جهت مشخص کردن شعاع عملکردی و توزیع فضایی هر یک از خدمات موجود در محالت      

 شهرکرد از آنالیز پیدا کردن محدوده خدماتی استفاده شده است. مراحل انجام کار و روش تحلیل به شرح ذیل می باشد3

 جمع آوری اطالعات و داده های فضایی و توصیفی -

 (Feature To Point)ایجاد الیه موقعیت مکانی به صورت عوارض نقطه ای  -

 تهیه الیه بلوك های جمعیتی -

 جمع آوری و ورود اطالعات -

 ایجاد بانک اطالعاتی -

                                                           
1 Talen  
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پس از ترسیم و ساخت توپولوژی برای الیه های مورد نیاز می توان تحلیل های مربوط به شبکه را انجام داد. در محیط نرم 

می توان تحلیل  (Find Service Area)پس از فعال کردن بسط دهنده تحلیل شبکه و سپس با اجرای دستور  ArcMapزار اف

گانه شهر  33مورد نظر را انجام داد. با توجه به این که در این قسمت از پژوهش تحلیل توزیع خدمات عمومی بر اساس محالت 

، تجاری، پارك کودك و خدماتی انجام می مذهبیبری ورزشی، درمانی، آموزشی، شهرکرد انجام می شود، این تحلیل بر روی کار

در نظر گرفته شده و تحلیل شبکه بر روی آن ها به طور جداگانه عملکردی هر کدام از خدمات استاندارد شعاع  شود. بر این اساس

 اجرا می شود. نتایج حاصل از این تحلیل به شرح زیر می باشد.

 

 :در تعیین نقاط مرکزی تقسیمات کالبدی و قرارگیری خدمات نسبت به آنتحلیل مرکزیت 

جهت تعیین نقاط مرکزی سلسله مراتب تقسیمات کالبدی یک شهر شامل واحدهای همسایگی،  Feature To Pointعملیات 

مات کالبدی و با انجام این های فضایی مربوط به هریک از تقسیشود. با وارد کردن دادهمحالت، نواحی و مناطق به کار گرفته می

گردد و کاربردهای همچون پیدا کردن فاصله ای منتقل میالذکر به عوارض نقطههای فوقای پلیگونهای خصیصهتحلیل تمام داده

مرکزیت و سرویس دهی سریع و به  باشد.فیزیکی شهر را دارا می _بین یک کاربری مشخص تا مرکز هر یک از تقسیمات کالبدی 

یکی از معیارهای مکان یابی خدمات عمومی در سطح شهر محسوب می شود. بنابراین با دور شدن از مراکز محله ارزش زمین موقع 

جهت احداث خدمات عمومی کاهش می یابد چرا که با دور شدن از این مراکز سرویس دهی سریع و به موقع نیز با مشکل مواجه 

 ومی در سطح محالت شهر خواهیم پرداخت3می شود.در ادامه به بررسی کاربری خدمات عم

نفر بوده و مجموع مساحت محالت برابر با  133033مجموع جمعیت محالت شهر شهرکرد برابر با  1309بر اساس سرشماری سال 

 متر مربع می باشد. 21930113
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 تقسیمات کالبدی شهر شهرکرد3 1نقشه 

  بررسی شعاع عملكردي مراكز محالت و كاربري ورزشی 

زمین  2زمین ورزشی محلی وجود دارد که از این تعداد  3در سطح محالت شهرکرد  با توجه به بررسی های صورت گرفته،

واقع شده است. زمین های ورزشی محله ای شهرکرد نسبت به مراکز محالت  فاصله زیادی دارند و موقعیت  10ورزشی در محله 

 ت رعایت نشده است. قرارگیری زمین های ورزشی نسبت به معیار مرکزی
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 3 توزیع مراکز ورزشی، فاصله وجمعیت تحت پوشش2نقشه 

 بررسی شعاع عملكردي مراكز محالت و كاربري درمانی 

درمانگاه  وجود دارد که این مراکزدر بخش های مرکزی شهر متمرکز شده اند همانطور که در نقشه زیر  17در سطح محالت شهر

مرکزی شهر بیشترین تمرکز مراکز درمانی را در خود جای داده اند. با توجه به اینکه این شهر به هم نشان داده شده است محالت 

عنوان مرکز استان مطرح بوده وبخش عمده ای از مسافرت های روزانه به این شهر درمانی بوده، همین موضوع سبب شده تا مراکز 

مرکز درمانی بیشترین تعداد مراکز  0با  39،12،3شهر محله های  درمانی بیشتر در محالت ذکر شده ایجاد گردد. در بین محالت

 درمانی را دار می باشند.

 

 3 توزیع مراکز درمانی ، فاصله وجمعیت تحت پوشش3نقشه شماره 

 بررسی شعاع عملكردي مراكز محالت و كاربري مذهبی 

آن بیش از یک مسجد دارد که تقریبا بیشتر  محله 9محله شهرکرد  33مسجد وجود دارد. از بین  29در سطح محالت شهرکرد 

 ساکنان شهر را تحت پوشش قرار می دهند.
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 ، فاصله وجمعیت تحت پوشش مراکز مذهبی3 توزیع 3نقشه شماره 

 بررسی شعاع عملكردي مراكز محالت و كاربري آموزشی 

 د مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی کاربری آموزشی؛ دو کاربری دبستان و پیش دبستانی در سطح محالت شهرکر

 دبستان  

واحد آموزشی می باشد. یکی از مهمترین شاخصه های مهم  33مجموع مراکز آموزشی در مقطع دبستان در سطح محالت شهر 

دبستان اما  33محالت شهری وجود دبستان در سطح هر محله شهری می باشد. همانطور که در نقشه زیر نشان داده شده با وجود 

 تمرکز بیش از حد این مراکز در برخی از محالت شهر، سبب شده تا شاهد کمبود این کاربری در محالت دیگر باشیم.بدلیل 
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 3 توزیع مرکز دبستان، فاصله وجمعیت تحت پوشش 3نقشه شماره

 پيش دبستانی:

تمرکز این کاربری در برخی از واحد پیش دبستانی می باشد. یکی از مشکالت موجود در این زمینه،  33در سطح محالت شهر 

 محالت می باشد.
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 3 توزیع کاربری پیش دبستانی، فاصله وجمعیت تحت پوشش9نقشه شماره

 پارک كودک

پارك کودك در سطح محالت شهرکرد وجود دارد. یکی از مشکالت موجود در این زمینه، تمرکز این کاربری در محالت مرکزی  33

 شهر فاقد این نوع از خدمات می باشد.شهر بوده در حالیکه محالت جدید 

 

 3 توزیع کاربری پارك کودك ، فاصله وجمعیت تحت پوشش9نقشه شماره

 بررسی شعاع عملكردي مراكز محالت و كاربري پيشخوان دولت 

 پیشخوان دولت وجود دارد که این مورد هم در مرکز شهر تمرکز دارد.  12در سطح محالت شهرکرد 
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 توزیع کاربری پیشخوان دولت ، فاصله وجمعیت تحت پوشش3 7نقشه شماره

 نتيجه گيري

عدالت فضایی در شهر یعنی تداوم حفظ منافع گروههای اجتماعی متفاوت بر اساس توزیع بهینه منابع شهری، درآمدها و 

ع خدمات و امکانات بین هزینه ها می باشد. مسئله مهم در توزیع عادالنه امکانات بعنوان راهبرد عدالت فضایی چگونگی توزی

محالت شهری است . مسئله ای که در این رابطه قابل ذکر است، تاثیر کاربریهای شهری در میزان جذب افراد و نوعی قشربندی 

اجتماعی و اقتصادی است. از جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی همراه با عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری 

توزیع خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است که در بخش هایی از شهر به علت کمی تأسیسات خدماتی منجر  رعایت کرد

می گردد.در نتیجه در چنین نقاطی رشد تراکم جمعیت اندك بوده و به علت همین امر از طرف طبقات کم درآمد شهری اشغال 

بد و در مقابل آن مناطقی از شهر که از مؤسسات خدماتی بیشتری می شود. لذا در این مناطق محالت فقیرنشین رشد می یا

 برخوردارند، تراکم جمعیت بیشتربوده و در چنین مناطقی طبقات پردرآمد شهری استقرار می یابد. 
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بنابراین رفع نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی، کاهش آسیب پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات وامکانات توجه به 

نیازهای اساسی شهروندان از جمله اموری هستند که بر اهمیت نگرش توسعه پایدار می افزاید. روند شهری شدن جهان در 

کشورهای در حال توسعه  به عدم تعادل های خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. بنابراین حرکت 

شد که تخصیص خدمات وامکانات میان واحد های فضایی و اجتماعی شهرها مطابق با رسیدن به پایدار شهرها زمانی محقق خواهد 

نیازهای جمعیتی ومساوات و برابری جغرافیایی صورت گیرد در همین راستا ارزیابی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در فضاهای 

ر چارچوب طرح ها وبرنامه های عمرانی، شهری می تواند در بخش میزان عدالت اجتماعی و تامین نیازهای اساسی شهروندان د

اجتماعی، اقتصادی، کالبدی مفید واقع شود. هدف از این پژوهس نیز شناساسس نحوه توزیع بخشی از خدمات وامکانات شهر در 

محالت شهر شهرکرد بوده است. در بررسی محالت شهر حکایت از آن دارد که برخی از محالت شهر نسبت به سایر محالت شهر در 

وضعیت نامطلوب خدماتی قرار گرفته و الگوی محرومیت در سطح محالت شهر یکسان نیست. بگونه ایکه اگر توزیع کاربریهای 

عمومی در سطح شهر بصورتی انجام پذیرد که توزیع متوازن سرانه ها را با توجه به اصول صحیح مکان یابی صورت پذیرد تا حد 

د رساند در غیر اینصورت توزیع کاربری می تواند به تقویت یک محله و تضعیف محله زیادی به حصول عدالت اجتماعی مدد خواه

 دیگر شهر منجر گردد. 

و ورزشی می تواند به افزایش شکاف طبقاتی در سطح شهر و تشدید  مذهبیعدم توجه به سرانه فضاهای آموزشی، درمانی، 

 منجر شود. دو قطبی شدن شهر 
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امکانات در همه نقاط شهر بر اساس عدالت اجتماعی، به گونه ای که همه شهروندان احساس رضایت توزیع متناسب  -

 نموده ومسافت کمتری را برای دسترسی به این امکانات وخدمات طی کنند.

برای تحقق عدالت اجتماعی در مقیاس کالن، قضیه عدالت یا توسعه متوازن در سطح ملی از طریق آمایش سرزمین است  -

تا زمانی که مناطق مختلف یک کشور به توسعه متوازن دست نیابند نه تنها در بین شهرهای مختلف مناطق، بلکه در  زیر

 داخل یک شهر شکافهای عمیقی که به نا برابری و بی عدالتی اجتماعی منجر می گردد پدیدار خواهد گردید.

ی خدمات وامکانات شهری نسبت به سایر محالت توجه به محالت جدید شهری که در وضعیت نامطلوبتری در برخوردار -

 شهری می باشند.

 منابع

 ( توسعه پایدار، تاریخچه، تعاریف و دیدگاهها، فصلنامه مسکن و محیط روستا1309اصالنی، رضا ،) 

 ( ،توسعه پایدار3 مفهوم، ارزش و عمل، ترجمه سیدعلی بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره1379بارو، سی. جی ،) 33. 

 ( عدالت اجتماعی و عدالت فضایی، بررسی و مقایسه نظرات جان رالز و دیوید 1309حاتمی نژاد، حسین و عمران راستی ،)

 .290اقتصادی، شماره ی  -هاروی، نشریه ی سیاسی

 (.بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسه یافتگی مناطق شهر مشه1300خاك پور، براتعلی و علیرضا باوان پوری .) د، مجله ی

 .292-102، صص 27، شماره ی 13دانش و توسعه، سال 

 ،3 شماره انداز جغرافیایی، چشم کرمانشاه، شهر در شهری خدمات فضایی توزیع تحلیل (،1300شاعلی،) جعفر و مسلم رستمی 

 ( تحلیل توزیع تسهیالت عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با1300رهنما، محمد تقی، ذبیحی، جواد ،)  مدل یکپارچگی
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 ( کتاب سبز شهرداری، جلد اول شهرس1302سعید نیا، احمد ،)ازی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، وزارت کشور 

 ( .تحلیل الگوی تمرکز خدمات شهری و آثار زیست محیطی آن در شهر 1309سیف الدینی، فرانک و حسین منصوریان .)

 .93-33، صص 99، شماره ی 37تهران، محیط شناسی، سال 

 ( ،دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد او1373شکویی، حسین ،).ل، نشر سمت 

 ( مولفه های اجتماعی1370شکویی، حسین، موسوی کاظمی، سید مهدی ،)_ اقتصادی توسعه پایدار شهری، پژوهش موردی

 قم

 (تحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها، مورد تهران، مجله صفه، سال نهم، شماره بیست و نهمف 1370عبدی دانشپور، زهره ،)

 دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 (، درآمدی بر توسعه پایدار شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز1302ید )ملکی، سع. 
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