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محققان حوزه شهرسازی تاکید دارند توزیع منافع حاصل از اجرای سیاستهای شهری باید بهصورت عادالنه توزیع
شود ،اما گاه مناطق شهر سهم عادالنهای منافع نمیبرند .بعالوه ،هزینهکرد نامتناسب درآمدهای هر منطقه در رابطه با
درآمدهای اکتسابی از ساکنین ،بعضا موجب بازتولید فضاهای نامتباین در شهر میشود .هدف پژوهش ،تحلیل توزیع
عمومی مناطق پنجگانه شهر اراک و تعیین رابطه میان نحوه توزیع کاربریهای خدماتی با درآمدهای
فضایی کاربریهای
ِ
اکتسابی شهرداری از محل جرائم و تخلفات ساختمانی از ساکنین در هر منطقه است .روش پژوهش توصیفی و همبستگی
است و برای تجزیه و تحلیلها از تکنیک  ،psiضرایب کندال tau-c ،و گاما استفاده شدهاست .دادههای کاربریها از نقشه
ت آمدهاست .بنابر یافتهها :عدالت فضایی در توزیع خدمات
 GISشهر و مقادیر درآمد شهرداریها به روش کتابخانهای بدس 
شهری در سطح مناطق پنجگانه شهر اراک وجود ندارد .ساکنین منطقهیک در بهترین وضعیت برخورداری و اهالی
منطقه  5در بدترین وضعیت از این حیث قرار دارند .رابطه میان رتبه درآمدهای شهرداری از محل تخلفات ساختمانی در
مناطق مختلف شهر با میزان سرانه کاربریهای عمومی با توجه مقدار  -0 .4بدست آمده ،معکوس اما با شدت متوسط
است .پس ،کسب درآمدهای بیشتر از محل تخلفات ساختمانی در هر منطقه لزوما با تخصیص کاربریهای عمومی
بیشتر همراه نیست .چنانکه ،منطقه 2با باالترین درآمد ،پایینترین سرانه کاربریهای خدماتی را داراست و بهواسطه
ارزش باالی زمین ،مکررا» با بازتولید فضاهای متباین روبروست .لذا ،توصیه میشود شهرداری ،بعنوان مهمترین نهاد در
برنامهریزی و اجرای سیاستهای تامین و توزیع منابع ثروت جامعه ،به تامین خدمات عمومی و ایجاد عدالت فضایی در
هر منطقه متناسب با درآمد اکتسابی از آن منطقه ،مبادرت کند .در این راستا اصالح قوانین به نحوی که تخصیص بودجه
شهرداریهای مناطق متناسب با کسب درآمدهای آنها پیشنهاد میشود.

واژگان کلیدی :رتبهبندی ،مناطق شهری ،توزیع کاربریهای خدماتی ،درآمد شهرداری ،شهر اراک.
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شکست تحقق آرمانشهرهای سوسیالیست در قرن بیستم؛
موجب شد .نظریهپردازان قرن  21تالش کنند به جای
انتقاد از سرمایهداری ،نظریه و عمل برنامهریزی را به
سمت عدالت در شهر سوق دهند .اکنون موضوع عدالت،
توسط برخی اندیشمندان برنامهریزی شهری به یکی از
موضوعات اصلی این رشته تبدیل شده و با مقوله فضا
پیوندی عمیق برقرار کرده است (رفیعیان و همکاران،1397،
 .)20عدالت فضایی ،نقطه تالقی فضا و عدالت اجتماعی
است (یزدانی و فیروزی مجنده )365 ،1396،و تحقق آن،
مستلزم توزیع عادالنه منابع و امکانات در بستر مکان
و زمان است .عدالت فضایی ،با رویکرد دموکراتیک به
فضا در پی برابری همه ساکنان فضای جغرافیایی در
برخورداری از منابع ،فرصتها و زیرساختها  صرفنظر
از ناهمگونیهای زیستی و اعتقادی است که از رهگذر
مشارکت در تصمیمگیریها بدست میآید (حافظنیا،1394،
 )37کاربريها و خدمات شهري از جمله عوامل موثر و
مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی و افزایش منفعت
عمومی میتوانند با برقراري عادالنهتر ،ابعاد عدالت فضایی
را برقرار نمایند .پس ،بر هم خوردن توازن جمعیتی که
مهمترین ریشههاي آن تراکم بیش از حد کاربريها در
مناطق خاص است ،میتواند فضاهاي شهري را فضاهایی
متناقض با عدالت بنمایاند ( .)Denis, 2012در میان همه
مشکالت رشد و توسعه اقتصادی ،تامین دسترسی به
خدمات اجتماعی و تأمین مسکن برای همگان ،همگام
با نرخ شهرنشینی محقق نشده است (Kuusaana et al.,
 .)2021, p.2دسترسی عادالنه شهروندان به کاربریهای
خدماتی حق همه شهروندان است و توزیع نامتوازن و
ناعادالنه آنها نارضایتی شهروندان را بدنبال دارد و سبب
عدم دلبستگی به مکان ،عدم مشارکت در برنامهها
و پروژههای مدیریت شهری و بیمیلی شهروندان در
انجام مسئولیتهای شهروندیشان میگردد .سطحبندی
مناطق ،شیوهای برای آگاهی از میزان سطح توسعه مناطق
در باب موضوع مورد رتبهبندی است که برای «تدوین یک
زیربنای علمی و منطقی در سیاستگزاری آتی» ضروری
است .جمعیت شهر اراک از سال  65تا  1395معادل
 1 .9برابر اما مساحت آن در همین زمان 2 .8برابر شده
است .سرانه زمین شهری در سال  65برابر  85مترمربع و
در سال  95به  121مترمربع افزایش یافته اما سرانه اغلب
کاربریهای خدماتی در همین فاصله زمانی کاهش داشته
است .بررسی نحوه توزیع این کاربریها موضوع جستجوی
این مقاله است .شهر اراک در سال 1398دارای  5منطقه و
هر منطقه ،دارای 11محله است .تقسیمات کالبدیِ نسبتا
متوازن از نظر جمعیت و مساحت ،امکان بررسی عدالت
فضایی در ارائه کاربریهای خدماتی را منطقی و آسانتر
میسازد .منابع شهرداری اراک مانند سایر شهرهای
کشور ،عالوه بر درآمدهایی عمومی (عوارضهای مختلفی

چون صدور پروانه ،ارتباطات و حملونقل ،معامالت وسایل
نقلیه و ،عوارض معاینه و )...از درآمدهایی دیگری نیز
حاصل میشود که بواسطه اختصاص تراکم بیشتر ،تغییر
کاربری ،نوسازی و وقوع تخلفات ساختمانی است که
نتیجه مستقیم و غیرمستقیم عملیات ساختمانی توسط
سازندگان بخش خصوصی و اهالی در هر منطقه است .در
مورد درآمدهای دسته دوم ،و با تاکید بر حاکمیت عدالت
و مساوات ،بهتر است این درآمدها در همان منطقه کسب
شده و برای تامین خدمات عمومی بویژه در رابطه با کاهش
آثار سوء ناشی از افزایش تراکمها و نیز تغییر کاربریها
صورت گیرد (اسمعیل پور و همکاران .)1 ،1399 ،با توجه به
نقش شهرداری بهعنوان مهمترین نهاد مدیریتی شهر در
برنامهریزی و سیاستگزاری و اجرای سیاستهای تامین و
توزیع منابع ثروت و فرصت برای جامعه ،پژوهش حاضر
در صدد پاسخ به دو سئوال است:
 رتبهبندی مناطق شهر اراک از نظر کاربریهای عمومیچگونه است؟
ی در سطح مناطق
 رابطه میان توزیع کاربریهای عموم مختلف شهر اراک با درآمدهای اکتسابی شهرداری از محل
پرداخت عوارض ،جرائم و تخلفات ساختمانی ساکنین در
هر منطقه چگونه است؟

 .2مبانی نظری

تعریف عدالت :از دشواریهای موضوع عدالت ،ابهام
در تعریف و معنی آن است .بعضی آنرا معادل برابری و
مساوات و بعضی به معنی نهادن هرچیز به جای خود و
برخی هم آن را رعایت برابری در پاداش و کیفر دانستهاند
(اترک .)103 ،1392،امام علی (ع) در پاسخ به اینکه :از
عدل و جود کدام برتر و ارزشمندتر است؟ فرمودند :عدل
امور را در جای خود میدهد ،ولی جود امور را از جهت
اصلی خود خارج میکند .عدالت منافاتی با مساوات و
برابری ندارد ،زیرا مقصود از مساوات ،تقسیم کردن بهطور
مساوی نیست .بلکه ،مقصود رعایت تناسب است و دادن
سهم هرکس متناسب با آنچه که شایسته آن است،
میباشد (کیخاو بیگ زاده .)148 ،1398 ،فیلسوفان مسلمان
با تعریف عدالت از نظرارسط و موافق هستند :رعایت تساوی
بین افراد برابر و اعطای حق کامل مستحقان (Jalilvand,
 .)2020هیچ تعریف جهانی از عدالت وجود ندارد و بخاطر
محتوایش بسته به بافت اجتماعی ،جغرافیایی و تاریخی
معانی متفاوت دارد .در قرن بیستم ،جان راولز ،لیبرالیسم
را به سمت مفهوم عدالت مبتنی بر ارزشهای برابری
طلبانه لیبرال ،اما با ماهیت توزیعی سوق داد .بنابراین
از نظر توزیع عادالنه کاالهای اجتماعی ،عدالت به انصاف
تبدیل میشود ،به این معنا که افراد دارای حقوقی هستند
و باید از فرصت برابر برای دسترسی به کاالها و فرصتهای
اجتماعی برخوردار باشند (.)Guia, 2021
عدالت فضایی در شهر :سابقه کاربرد آن بعنوان یکی
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چرخه مکرر بازتولید میشود (حبیبی و امیری.)12 ،1394 ،
عدالت فضایی ،نوعی عدالت اجتماعی است که برای همه
افراد حقوق براب ِر دسترسی و یا استفاده از منابع فضایی
را فراهم میکند ،پیشبینی عدالت فضایی از منظر عدالت
اجتماعی مستلزم تدوین قوانینی است که منابع شهری
را به طور مساوی به همه ساکنان شهر اختصاص دهد.
عدالت اجتماعی میتواند به کاهش یا جلوگیری از نابرابری
های اقتصادی و محرومیت از منابع منجر و به ترکیبی از
مشارکت فعال همه ساکنان شهرها صرف نظر از زمینههای
اجتماعی  -اقتصادی آنها و گفتگو بین بازیگران مدیریت
فضاهای شهری و ذینفعان کمک کند (Uwayezu & de
.)Vries,2019
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عدالت فضایی و مدیریت شهری :فضای جغرافیایی
برآیند عملکرد عوامل بسیاری است که در این میان ،نهاد
سیاست و کارکرد نهادهای رسمی و شاخص آن یعنی
حکومت محلی و دولت ،در کیفیت شکلگیری آن از
دیدگاه عدالت فضایی بسیار اثرگذار است (حافظنیا،1394 ،
 .)34لذا ،درک رابطه عملکرد مدیریت شهر در توزیع
سرمایههای شهر برای جوابگویی به نیازهای جامعه شهری
از منظر برابری/نابرابری فضایی ضروری است .مدیریت
شهری ،یعنی برنامهریزی کنترل شده برای دستیابی
به کارآمدی و برابری توسعه شهری .مدیریت شهری
نه تنها شامل مدیریت تأسیسات و سازمانهای شهری
است ،بلکه مدیریت فرایند شهرنشینی ،توسعه شهری و
اجرای امور شهری است .بطوریکه در مدیریت شهری
باید تأسیسات شهری به گونهای هماهنگ با هم کار کنند
که کارآمدی واحدهای فضایی شهری در سطوح مختلف
سیستم و بخشهای شهری حفظ شود .پس مفهوم عدالت
اجتماعی در شهر ،در حفظ منافع گروههای مختلف
اجتماعی از طریق توزیع بهینه منابع شهری ،درآمدها
و هزینهها میباشد (یغفوری و همکاران.)117 ،1396،
مهمترین بنیانهای بیعدالتی فضایی شامل نابرابری در
توزیع منابع ،قدرت ،فرصت ،ضعف نظام بودجهریزی،
ضعف مدیریت نظام منطقهای و محلي ،و تبدیل نشدن
عدالت فضایي به یک مطالبه عمومي است (حافظنیا و
قادریحاجت .)25، 1394،بسته به اینکه بازیگران ،چگونه
منابع را مدیریت کنند سه شکل عدالت فضایی رویهای،
شناختی و توزیع مجدد پدید میآید:
الف -عدالت رویهای یا انصاف رویهای که مربوط به مناسب
بودن قوانین و رویههای تصمیمگیری هنگام اختصاص
حقوق استفاده از منابع زمین است .پیگیری آن در مناطق
شهر ،مستلزم ساختن شیوهای مشارکتی و اجرای قوانین
مدیریت شهری است که میتواند با نیازهای همه کاربران
منابع زمین مطابقت داشته باشد.
ب -عدالت شناختی ،با به رسمیت شناختن حقوق زمین
برای همه افراد در روند توزیع منابع زمین یا حقوق استفاده
از آن مرتبط است .به منظور جبران کمبود منابع ،عدالت
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از موضوعات اصلی مباحث برنامهریزی شهری به دهه اخر
قرن  20و آغاز قرن  21بر میگردد (رفیعیان و همکاران،
 .)23-22 ،1397پس از آنکه لوفور شعار حق شهر را
فریاد زد ،حقوق مردم در تحقیقات عدالت شهری بارها
مورد تأکید قرار گرفت .وی ادعا كرد ساكنين شهر از
حق فضايي خاصي برخوردارند كه شامل چهار جنبه
است :حق حضور منصفانه در روند تولید فضای شهری،
حق دسترسی به مزایایی که شهر ایجاد کرده است ،حق
جلوگیری از تفکیک مکانی و حق دسترسی به خدمات
عمومی ()Jian et al., 2020 .در منشور جهانی ،حق به
شهر اینگونه تعریف شده است :دسترسی برابر همگان به
منافع شهر با توجه به دو اصل پایداری و عدالت اجتماعی،
با تاکید بر این نکته که حقوق بشر باید به عنوان حق
جمعی تمام ساکنان شهر شناخته شود باالخص کسانی که
آسیبپذیرند و نادیده انگاشته میشوند (Kempin Reuter,
 .)2019حق به شهر ،یک حق بشری است که براثر تعلق
یافتن به شهر و فضاهای شهری و مشارکت شهروندان در
امور شهر بدست میآید .قرار گرفتن این حق در چارچوب
حقوق بشر به این معناست که هر انسانی صرفنظر از
ویژگیهای«فردی» و «اجتماعی-فرهنگی» تنها به دلیل
انسان بودن شایسته بهرهمندی از این حق است (خدایاری
مطلق .)12 ،1396،لوفور تولید فضا را محصول سرمایهداری
و دخالت دولت درمدیریت و تسلط بر فضا میداند .دولت
از طریق نقش خود بهعنوان تامینکننده زیرساختها و
مدیریت منابع ،شکلگیری فضا را تسهیل میکند .دولت،
فعاالنه در تولید فضا مداخله و با آن بهعنوان ابزاری سیاسی
برخورد میکند .در این حالت فضا بستری مناسب برای
مانند :منطقهبندی،
تولید نظم اجتماعی مورد نظر است.
ً
نظمی قانونی به فضا داده و فضا را بصورت سلسله مراتبی
ساماندهی میکند ،به این معنی که برای برخی نواحی
امتیازها یا محدودیتهایی قائل میشود و برخی دیگر را
به حال خود باقی میگذارد (حبیبی و امیری.)12 ،1394،
سیاستگذاری هم یک بستر مهم تولید فضا و عرصه مهم
برای عدالت فضایی است و قوانین و مقررات ،بخشنامهها،
طرحها و برنامههای توسعه شهری را در برمیگیرد .زمانی
که سیاستگذاری و برنامهریزی ناعادالنه باشد ،منجر
به نتایج ناعادالنه در فضای شهر خواهد شد (رفیعیان و
همکاران .)27 ،1397،فضای انتزاعی خلق شده توسط دولت
در شهرها ،در بازتولید روابط اجتماعی سرمایهدارانه نقش
نیروی محرک را دارد .قابلیت عملی تولید این فضا در
کنار این واقعیت قرار میگیرد که روابط اجتماعی درون
فضای انتزاعی مکرر بازتولید میشود .این برای لوفور تضاد
نهایی است :تناقضاتی ذاتی در بازتولید روابط اجتماعی
به تناقض فضایی منجر میشود .بنابراین فضای انتزاعی
بیشتر و بیشتر دوقطبی میشود و فضایی متباین را خلق
میکند تناقض فضایی به تناقض روابط اجتماعی منجر
میشود و تناقض روابط اجتماعی به تباین فضایی و این
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شناختی خواستار مشارکت افراد آسیب دیده اجتماعی
و اقتصادی در تصمیمگیریهایی است که بر استفاده یا
دسترسی آنها به منابع زمین تأثیر میگذارد .برخالف
عدالت رویهای ،عدالت شناختی بیش از آنکه مبتنی بر
نهادینهسازی قوانین باشد ،بر اجرای قوانین متمرکز است.
پیگیری آن به معنای برخورد با افراد مختلف از طرق
مختلف است تا افراد فقیر یا حاشیهنشین بتوانند از امتیاز
حقوق استفاده از زمین برخوردار شوند.
ج -عدالت توزیعی مجدد ،بدنبال توزیع عادالنه منابع
زمین یا تخصیص حقوق استفاده از آن ،بر اساس نیازهای
همه مردم برای غلبه بر محرومیت مادی است و مربوط به
دسترسی به منابع زمین و توسعه آن است .این کار با قرار
دادن فرایندهای توزیع مجدد زمین یا حقوق استفاده از
آنها در نهادهای قانونی و سیاسی-اداری نزدیک به جامعه
محلی دنبال میشود.
اشتراک سه نوع عدالت فضایی در برابری قوانین و
فرایندها ،شناخت و احترام به حقوق بشر در توزیع منابع
زمین یا تخصیص حقوق استفاده از آن است .لوفور و راولز
عدالت رویهای را باالتر از سایر اشکال عدالت فضایی قرار
میدهند .زیرا عدالت شناختی و توزیعی را در برمیگیرد.
فریزر و هانت استدالل میكنند كه قوانین خوب ،مدیریت
منابع و هنجارهای اجتماعی كه به عدالت رویهای تفسیر
شده ،حقوق همه استفادهكنندگان منابع فضایی را در بر
گرفته و توزیع مجدد منابع را امكانپذیر میسازد .مگل
نیز اعتقاد دارد که ترکیبی از همه اشکال عدالت فضایی
احتماالً منجر به نتایج عادالنهتری میشود (&Uwayezu
.)de Vries,2019
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 .2پيشينه پژوهش

از دهه 60و70میالدی متفکرانی با تجدیدنظر در ارتباط بین
فضا ،توسعه ،قدرت ،ثروت و برنامهریزی ،آغازگر پدیداری
ادبیات عدالت شهری در برنامهریزی شهرها بودهاند .از
دهه ،1990با طرح نظریههای برنامهریزی ارتباطی هیلی و
ساندرکاک تا برنامهریزی برابرانه کرومهلز و باالخره نظریه
عدالت فضایی دیکسی ،میتوان گفت :عدالت فضایی سه
دهه است ذهن جامعه علمی جهانی را در حوزه مطالعات
شهری ،به خود مشغول کرده و صاحبنظران متعددی
در این حوزه به ارائه نظر پرداختهاند .در ایران هم در
دهه اخیر پژوهشهای مختلفی در این زمینه انجام یافته
است.محققان با روشهای مختلفی مانند :رگرسیون گام
به گام (تابعی و همکاران ،)1393،گرافیک مبنا (یزدانی
و فیروزیمجنده ،)1396،تلفیق روشهای ویکور ،تاپسیس،
ی و تقیزاده-یزدی، )1396،تحلیل
ساو و اسیگمنت (مقیم 
عاملی(حیدری و دیزیجانی ،)1397،اسکالوگرام و ضریب
ویژگی( OSDکامیابی و همکاران ،)1396 ،تلفیق شاخص
ویلیامسون و انتروپی و روشهای تاپسیس ،همبستگی و
ضریب مکانی (شکیبامنش و اسمعیلپور ،)1398 ،کاربرد

شاخص بافر (فصیحی و همکاران )1398 ،و ...به رتبهبندی
و تحلیل عدالت فضایی نابرابری فضایی مناطق و شهرهای
کشور پرداختهاند و اغلب نتایج حاکی از عدم توزیع
ناعادالنه خدمات شهری در حوزههای مورد بررسی بوده
است .در مطالعات خارجی هم نسبیت و همکاران در
بررسی نحوه توزیع فضایی پوشش گیاهی در  10شهر
آمریکا دریافتند :رابطه منفی بین پوشش گیاهی شهری
و وضعیت اقلیت نژادی وجود دارد و با وجود نابرابری
توزیع پوشش گیاهی شهری ،تحصیالت و درآمد به شدت
با توزیع پوشش گیاهی شهری رابطه دارد (Nesbitt et
 .)al., 2019اسکالر و همکاران به رتبهبندی شهرهای
نیویورک ،سئول و سانتاندر در برخورداری از  38شاخص
هوشمندی پرداخته و دریافتند تجزیه و تحلیل عمیقتری
از رتبهبندی فعلی الزم است .آنها بر لزوم درج معیارهای
فنآوری برای طبقهبندی شهرهای هوشمند تاکید کرده
و قصد دارند روند محاسبه رتبهبندی را بصورت خودکار
در آورند .آنها ،به طور خاص در حال کار برای انتشار
فرمهایی هستند که مدیران شهری براحتی مقادیر
شاخصها را ارائه دهند ( .)Escolar et al.,2019جیان
و همکاران در پژوهشی ارزشمند ،چارچوبی برای بررسی
فضایی فضاهای باز عمومی ارائه کردند که حاوی
عدالت
ِ
 5سازه است :دسترسی و مدیریت ،جامعهپذیری و تنوع،
تقاضا ،تهیه و تدارک آن ،قشر اجتماعی و اطالعات ،و
شمول اجتماعی است ( .)Jian et al., 2020پژوهشهای
رتبهبندی مناطق با روش  psiو نیز تحلیل رابطه آنها با
متغیر درآمد شهرداریها بسیار اندک است .از روش psi
در پژوهشهایی در زمینههای فنی دیگر استفاده شده
چنانکه ،خورشیدی و حسنی با کاربست و سپس مقایسه
دو روش  topsisو  psiبرای رسیدن به ترکیب مطلوبِ
قدرت و کارایی در کامپوزیتهای  ،Al/Sciدریافتند :روش
 Psiجایگزین مناسب و موفقیت آمیزی برای انتخاب
بهترین گزینه است ( .)Khorshidi& Hassani, 2013اما
در حوزه پژوهش حاضر ،تحقیقی با این روش یافت نشد.
لذا ،وجه تمایز و نوآوری این تحقیق استفاده از روش  psiدر
سنجش و رتبهبندی مناطق نسبتا همگون از نظر جمعیت
در شهر اراک و تحلیل رابطه آن با درآمدهای شهرداری
از محل دریافت عوارض ،جرایم و تخلفات ساختمانی از
ساکنین مناطق 5گانه این شهر است.

 .3روششناسی پژوهش

روش پژوهش حاضر ،توصیفی و همبستگی است و جهت
تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش توصیفی
و جهت تعیین رابطه میان رتبه مناطق با درآمدهاي
اكتسابي شهرداری از شهروندان از محل پرداخت انواع
عوارض ،جرائم و تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری
زمین در هر منطقه از روش همبستگی و کاربرد ضریب
 Kendall's tau-cو  Gammaاستفاده شدهاست .دادههای

رتبه بندی مناطق شهر از نظر توزیع کاربری های خدماتی و تحلیل رابطه
آن با درآمد شهرداری از منظر عدالت فضایی
شماره صفحه مقاله176-188 :
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براساس نظرکارشناسان میباشد که امکان اختالف نظر
هست .لذا ،این روش زمانی که در تصمیمگیری درباره
اهمیت نسبی بین خصوصیات اختالف نظر وجود داشته
باشد ،مفیدتر است.گامهای مدل در زیر آمده است (Patel

درآمد شهرداری از گزارشات مکتوب شهرداری و دادههای
کاربریها از آخرین نقشه  GISشهر ( )1398بدست
آمده است .کاربریهای خدماتی مورد بررسی شامل:
کاربریهای آموزشی ،تاسیسات و تجهیزات ،درمانی،
فضای سبز ،و تجاری هستند که با روش  Psiدر مناطق
5گانه شهر اراک رتبهبندی میشود .روش  PSIتوسط
مانیا و بات برای حل مشکالت تصمیمگیری چند معیاره
( )MCDMتهیه شده است (.)Mahesh et al., 2019
ارجحیت آن نسبت به روشهایی مثل تاپسیس ،ویکور
یا الکتره که در آنها برای رتبهبندی گزینهها ،باید وزن
معیارها را از روشهای دیگر محاسبه کرد ،در این است که
در روش  ،psiالگوریتم به گونهای طراحی شده که عالوه
بر محاسبه وزن معیارها ،گزینههای خود را نیز رتبهبندی
میکند .در روشهای تحلیل شبکهای و تحلیل سلسله
مراتبی و غیره ،وزندهی معیارها در مقایسات زوجی

:)et al., 2018

گام  .1شناسایی هدف ،معیار و گزینهها :در این گام،
ویژگی مربوط به هر گزینه که در تصمیمسازی مسئله
مورد نظر موثر است ،تعیین میشود .مثال ،اگر مجموعهای
از{ }…,A1, A2,A3گزینهها و مجموعه{}..,C1,C2,C3
معیارهای تصمیمگیری باشد ،آنگاه  xijارجحیت  Aنسبت
به معیار Cاست(جدول .)1
گام  .2تشکیل ماتریس تصمیمگیری :ردیفها به گزینهها،
و معیارها به ستونها اختصاص داده میشوند .آنگاهxij ،
در جدول ماتریس مقدار  xرا در ویژگی  jمیدهد(جدول
.)1

جدول :1ماتریس تصمیمگیری درpsi

…

X1n

…

X2n

…

معیار

Cn

X21

X21

A2

…

…

رابطه2

Nij= (X j Min)/Xij

…

رابطه1

گام .5محاسبه مقدار ترجیحات هر متغیر :رابطه 4مقدار
ترجیحی هر متغیر بین مقادیر معیارها را محاسبه میکند:
n

PVJ = ∑ [ Nij − N ]2
i =1

گام  .6محاسبه مقدار تفاوت هر معیار :انحراف تفاوت
هرمقدار ترجیحی برای هر معیار با رابطه  5محاسبه
میشود:
رابطه5

]ǾJ=[1-PVJ

گام .7محاسبه مقدار ارجحیت کل (وزن معیارها) :مقدار
کل ارجحیت کل معیارها باید برابر یک باشد و از رابطه 6
بدست میآید:
رابطه6

)W=ǾJ/(∑_(j=1)^m▒ǾJ

گام .8محاسبه انتخاب اولویت :رابطه  ،7شاخص انتخاب
ترجیحات برای هر گزینه را محاسبه میکند:
رابطه 7

θ=∑_(j=1)^m▒Nji×w
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گام .4محاسبه میانگین دادههای نرمال شده :این مقدار با
رابطه  3محاسبه میشود:

…

….

)Nij= Xij/(X j MAX

رابطه4

X12

X11

A1

Xm2

گام سوم :نرمالسازی ماتریس تصمیم :در روشهای
تصمیمگیری چند معیاره الزم است مقدار ویژگی
بیمقیاس شود تا مقادیر معیار به مقادیر بین 0و  1تبدیل
شوند .اگر این ویژگی از نوع سودمندی (مثبت) باشد از
رابطه 1و اگر معیار منفی باشد از رابطه 2استفاده میشود.

رابطه 3

C2

C1

…

Xmn

گزینه
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گام  .9رتبهبندی گزینهها :هر گزینه به ترتیب نزولی یا
مدیریتی نتایج رتبهبندی
صعودی برای تسهیل تفسیر
ِ
میشود .گزینه با باالترین شاخص انتخاب اولویت در رتبه
اول قرار میگیرد.
جهت بررسی رابطه رتبه مناطق از نظر سطح برخورداری
درآمدهای اکتسابی شهرداری از
از کاربریهای عمومیبا ْ
محل جرائم و تخلفات ساختمانی از ساکنین مناطق ،از
ضریب  Kendall’s tau-cو  Gammaدر نرمافزار SPSS
استفاده شد.

 .4معرفي قلمرو پژوهش

شهر اراک ،مرکز استان مرکزی در سال 1397
دارای 514000نفر جمعیت و  6325هکتار مساحت،

بوده است (واحد  GISشهرداری اراک) .شهر ،متشکل از 5
منطقه و هر منطقه دارای  11محله است (شکل .)1میزان
و سهم نسبی مناطق پنجگانه شهر از کل جمعیت شهر
نسبتا همسان و متوازن است (جدول .)1مناطق شهر ،از
مرکز به سمت حاشیه کشیده شدهاند .لذا هم بخش مرکز
و هم بخش حاشیه در تمام مناطق 5گانه شهر وجود دارد.
شهر اراک در میان دره کوههایی واقع شده که شهر را از
سه طریق احاطه کردهاند .لیکن ،شهر خود در یک واحد
جغرافیایی همگن واقع شده و تنوع توپوگرافیک چندانی
درون محدوده شهر وجود ندارد (شکل .)2میزان شیب
عمومی شهر 4درصد میباشد .به این ترتیب ،وضعیت
مناطق مختلف شهر از حیث میزان جمعیت ،سهم
جمعیت ،توپوگرافی ،برخورداری از بافت قدیم و جدید و
تعداد محالت در هر منطقه همگن است.

جدول  :2جمعیت و مساحت مناطق 5گانه شهر اراک در سال 1397
شماره منطقه

جمعیت

سهم جمعیت مناطق از شهر()%

مساحت

منطقه 1

98000

19

2452

منطقه2

103000

20

972

منطقه3

109000

21 .2

1400

منطقه4

103000

20

770

منطقه5

101000

19 .7

731

کل شهر

514000

100

6325

http://ayan.arak.ir

  شماره  .36پاییز 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

شکل : 1موقعیت مناطق پنجگانه شهر اراک

رتبه بندی مناطق شهر از نظر توزیع کاربری های خدماتی و تحلیل رابطه
آن با درآمد شهرداری از منظر عدالت فضایی
شماره صفحه مقاله176-188 :
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شکل  :2محدوده شهر و توپوگرافی پیرامون شهر اراک

 .5یافتهها و تجزیه و تحلیل آن

ماتریس تصمیمگیری :معيارهاي رتبهبندي مناطق شهر
اراك شامل سرانه كاربريهاي خدماتي :فضاي سبز،
آموزشي ،درماني ،تجاري و تاسيسات و تجهيزات است.
گام دوم -تشکیل ماتریس تصمیمگیری :سطرها به مناطق
و ستونها به معیارها(كاربريهاي خدماتي) اختصاص داده
شد (جدول.)3

در ادامه به بیان یافته های پژوهش پرداخته شده است.

 -1-5کاربست روش  psiبرای رتبهبندی مناطق
پنجگانه شهر اراک

گام اول -شناسایی هدف ،معیار و گزینهها و تشکیل

جدول :3سرانه كاريريهاي خدماتي در مناطق شهرداري اراك در سال 1397
سرانه تاسیسات
و تجهیزات

سرانه درمانی

سرانه فضای سبز

سرانه تجاری

سرانه آموزشی

معيار

3 .8

0 . 710

35 .71

2 .55

4.18

منطقه 1

0 .12

0 .58

1 .55

2 .81

1 .75

منطقه2

0 .45

0 .45

1 .36

3 .1

0 .04

منطقه3

3 .3

1 .45

1 .84

2 .6

1 .19

منطقه 4

0. 29

0 .29

2 .87

2 .6

1 .61

منطقه5

انجام شد (جدول.)4

گام سوم -نرمالسازی ماتریس تصمیم :بهدليل مثبت
بودن معيارها ،نرمالسازی با رابطه(1بخش روش پژوهش)

جدول  :4نرمالسازی ماتریس معیارها در مناطق پنچگانه شهر اراک

0.03

0.4

0.04

0.90

0.41

منطقه2

0.11

0.31

0.03

1

0.96

منطقه3

0.79

1

0.05

0.83

0.28

منطقه 4

0.07

0.2

0.08

0.83

0.38

منطقه5

1

0.48

گام چهارم -محاسبه میانگین دادههای نرمال شده:

1

محاسبه ،با استفاده از رابطه 3انجام ،و نتایج در جدول5
خالصه شد.
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سرانه تاسیسات و تجهیزات

سرانه درمانی

سرانه فضای سبز

سرانه تجاری

سرانه آموزشی

0.82

معيار

183
جدول :5محاسبه ميانگين دادههاي نرمال شده كاربريهاي خدماتي در مناطق پنجگانه اراک
سرانه تاسیسات و تجهیزات

سرانه درمانی

سرانه فضای سبز

سرانه تجاری

سرانه آموزشی

0 .40

0 .48

0 .22

0 .88

0 .61

گام پنجم -محاسبه مقدار ترجیحات هر متغیر :نتایج
محاسبه مقدار ترجیحی هر متغیر با استفاده از رابطه4

معيار

Rbar

در جدول 6درج شد.

جدول  :6مقادیر ترجيحات هر كاربريها در هر منطقه از شهر اراک
سرانه تاسیسات و تجهیزات

سرانه درمانی

سرانه فضای سبز

سرانه تجاری

سرانه آموزشی

0 .560

0 .0096

0 .757

- 0 .058

0 .388

منطقه 1

- 0 .408

- 0 .08

- 0 .199

0 .025

- 0 .192

منطقه2

- 0 .321

- 0 .1696

- 0 .204

0 .118

0 .355

منطقه3

0 .392

0 .5200

- 0 .191

- 0 .042

- 0 .326

منطقه 4

- 0 .363

- 0 .2800

- 0 .162

- 0 .042

- 0 .225

منطقه5

pv5

pv4

pv3

pv2

pv1

0.483

0.384

0.717

0.0217

0.472

گام ششم -محاسبه مقدار تفاوت هر معیار :مقدار تفاوت
سرانه هر کاربری طبق رابطه  5محاسبه و نتایج در

جدول 7خالصه شد.

جدول  :7مقدار تفاوت سرانه كاربريهاي خدماتي شهر اراك در روش PSI
ɸ5

ɸ4

ɸ3

ɸ2

ɸ1

0 .516

0 .615

0 .280

0 .978

0 .527
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گام هفتم  -محاسبه مقدار ارجحیت کل (وزن معیاره):
طبق رابطه  6وزن سرانه هر کاربری در هر منطقه محاسبه

شد (جدول .)8

جدول  :8وزن سرانه كاربري هاي خدماتي در مناطق پنجگانه شهر اراک و انتخاب اولويت
w5

w4

w3

w2

w1

0 .176

0 .210

0 .096

0 .334

0 .180

گام هشتم و نهم -محاسبه انتخاب اولویت و تعیین رتبه
مناطق :با کاربرد رابطه 7شاخص انتخاب ترجیحات ()θ
تعیین شد و سپس مناطق بهصورت صعودی رتبهبندی

شدند (جدول  .)9منطقه 1باالترين رتبه و منطقه 5
پايينترين رتبه را از نظر برخورداری از سرانه كاربريهاي
خدماتي را كسب كرده است.

جدول  :9انتخاب ترجیحات و رتبه مناطق پنجگانه شهر اراک از نظر سرانه کاربریهای خدماتی
رتبه مناطق

θ

تاسیسات وتجهیزات

درمانی

فضای سبز

تجاری

آموزشی

1

0 .833

0 .176

0 .103

0 .096

0 .275

0 .180

منطقه1

4

0 .473

0 .005

0 .084

0 .004

0 .303

0 .075

منطقه2

3

0 .599

0 .020

0 .065

0 .003

0 .334

0 .174

منطقه3

2

0 .689

0 .141

0 .210

0 .004

0 .280

0 .051

منطقه4

5

0 .413

0 .013

0 .042

0 .007

0 .280

0 .069

منطقه5

رتبه بندی مناطق شهر از نظر توزیع کاربری های خدماتی و تحلیل رابطه
آن با درآمد شهرداری از منظر عدالت فضایی
شماره صفحه مقاله176-188 :

هر چند در هر یک از مناطق پنجگانه اراک تقریبا یک
پنجم جمعیت زندگی میکنند (جدول ،)2اما بنابر
رتبهبندی حاصل ،برخورداری مناطق مختلف از خدمات
شهری متفاوت است .میزان تراکم جمعیتی در منطقه
1تا  5شهر به ترتیب معادل 133 ،77 ،105 ،40و 138
نفر در هکتار است .منطقه 1با اختالف بسیار چشمگیر از
سایر مناطق ،کم تراکمترین منطقه شهر است« .بیشتر
رشد شهر در دهه 80در بخش شمالشرق شهر و بویژه
در اراضی منطقه 1و نیز منطقه  5اتفاق افتاده است»
(اسمعیلپور و همکاران .)32،1398 ،کسب رتبه اول در
برخورداری از خدمات شهری از طریق تخصیص زمین به
کاربریهای عمومی در قالب طرح جامع در مسیر رشد و
توسعه شهر در آن دوره قابل توجیه است .سهم کاربری
مسکونی مناطق به ترتیب31 .6 ،20 ،37 ،14و  39درصد
از مجموع کاربریهای هر منطقه میباشد .منطقه 1با
کمترین تراکم جمعیتی و کمترین سهم اراضی مسکونی،
برخوردارترین منطقه از حیث خدمات عمومی است .در
مقابل ،منطقه  5با بیشترین تراکم جمعیتی و بیشترین
سهم کاربری مسکونی کم برخوردارترین منطقه از این
حیث است .موافقت شورایعالی شهرسازی و معماری ایران
با الحاق دو روستای کوچک و کم تراکم کرهرود و سنجان
به دلیل اتصال کامل دو نقطه مذکور به شهر در سال1391
موجب جهتگیری رشد شهر به سمت جنوبغرب یعنی
منطقه 3شده است .این منطقه ،کمترین میزان تراکم
جمعیت ( 77نفر هکتار) را داراست« .ادامه رشد شهر
در ابتدای دهه  1400در همین جهت پیشبینی شده
» (اسمعیل-پور و همکاران ،)166 ،1398،بهعالوه روستای
پرجمعیت ضامنجان با  1796نفر جمعیت در سال ،1395
که اکنون به شهر اراک پیوسته است و در تامین نیازهای

184

خدمات شهری خود از خدمات منطقه 3شهر استفاده
میکند ،احتماال در آینده در محدوده قانونی شهر و
بعنوان جزئی از این منطقه درخواهد آمد (مومنیاصفهانی و
ملکحسینی )187 ،1400،لذا ،این منطقه در آینده احتماال
با جمعیتپذیری بیشتر روبرو خواهد شد 41 .درصد از
مساحت این منطقه را اراضی بایر تشکیل میدهد که برای
تامین خدمات شهری در آینده فرصتی مناسب بهشمار
میرود .بنابر رتبهبندی پژوهش حاضر ،منطقه 3رتبه 3را
از حیث برخورداری از خدمات شهری دارد.

 -2-5رابطه میان درآمدهای اکتسابی شهرداری
از ساکنین مناطق پنجگانه با نحوه توزیع خدمات
شهری در مناطق

نحوه هزینهکرد درآمد شهرداريها با توجه به میزان درآمد
كسب شده از هر منطقه ،عالوه بر آنکه میتواند گامی در
جهت توزیع منابع ثروت و فرصت در شهر باشد؛ میتواند
مشوق حضور شهروندی فعالتر نیز باشد .درآمدهای
اکتسابی شهرداری از محل عوارض مازاد تراكم ،حق تامین
پارکینگ ،جریمه تامین پارکینگ ،جرایم تخلفات ،جریمه
کمیسیون ماده ،100و غیره (جدول )10در این پژوهش
مورد استفاده قرار گرفت چرا که دستیابی به این درآمدها
به طور عمده در قبال کاهش آسایش و افزایش تراکم در
منطقه است .لذا پژوهش حاضر قصد بررسی این مورد
را دارد که آیا این نوع درآمدها در همان منطقه جهت
افزایش سرانههای عمومی هزینه شده است یا خیر؟جهت
تعیین رابطه رتبه مناطق با درآمدهاي اكتسابي شهرداری
از محل پرداخت انواع عوارض ،جرائم و تخلفات ساختمانی
از ضریب  Kendall’s tau-cو  Gammaاستفاده شد
(جدول.)11

جدول  :10منابع و مقادیر درآمد اکتسابی مناطق شهر اراک از محل افزایش تراكم و تخلفات ساختمانی به تفکیک
منطقه-سال ( 97ریال)

عوارض
مازادتراکم

26487325777

64202523035

6806350923

21156137945

10920951025

عوارض بالکن
و پیشامدگی

1639580520

879190791

197100122

3987799853

100000000

عوارض پروانه
تجاری و سایر
کاربریها

6038567519

64632252492

1762225017

25973245431

1958635389

تغییرکاربری

7875973466

15545174991

45272232

1368069057

2638195039

حق تامین
پارکینگ و
بهای خدمات

13337997726

10765552830

2688479049

2825680220

19503594484
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عوارض
افزایش زیربنا

66125341286

294396902088

24043754015

25549733547

25549733547

معماری و شهرسازی آرمانشهر

منبع درآمد

منطقه1

منطقه2

منطقه3

منطقه4

منطقه5

185
منبع درآمد

منطقه1

منطقه2

منطقه3

منطقه4

منطقه5

جریمه تامین
پارکینگ

243480000

21297822

0

0

250065075

جرایم تخلفات

2200000

25396774720

0

6900000

0

جریمه
کمیسیون
ماده100

102126203075

146569902196

36784730250

11144112780

18018902838

مجموع

223877000000

622410000000

72327911608

92011678833

78940077397

امتیاز  θو درآمد شهرداری از تخلفات در هر منطقه تبدیل
به امتیاز رتبهای 1تا  5تبدیل شد .برای بررسی رابطه
بین دو متغیر رتبهای از ضریب  Kendall’s tau-cو

 Gammaاستفاده و نتیجه محاسبات در جدول 11آمده
است.

جدول  :11نتایج آزمون همبستگی با ضریب  Kendall’s tau-cو  Gammaجهت تعیین رابطه بین امتیاز برخورداری
منطقه از کاربریهای عمومی و درآمدهای اکتسابی شهرداری از تخلفات (سال)1397
اهمیت تقریبی

تقریبی Tb

خطای استاندارد

اهمیت

0 .025

- 2 .236

0 .179

- 0 .400

0 .025

- 2 .236

0 .179

- 0 .400
5
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با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده ( )- 0 .4و
سطح معنیداری ( )- 0 .025که کمتر از مقدار مفروض
یعنی  0 .05است ،لذا ،بین رتبه درامد شهرداری از محل
تخلفات ساختمانی و رتبه برخوداری مناطق از خدمات
شهری در شهر اراک رابطه معنیداری وجود داشته و با
توجه به مقدار  ،- 0 .4شدت رابطه در حد متوسط و با
توجه به عالمت منفی در جهت معکوس است .رتبه درآمد
شهرداریهای مناطق از محل وجوه دریافتی از تخلفات
ساختوساز ،به ترتیب 3 ،5 ،1 ،2و  4است .بیشترین
سهم ساختمانهای باالی 4طبقه ،مربوط به منطقه 2شهر
است که رتبه اول در کسب در آمد از محل تخلفات را
دارد .این امر که متاثر از قیمت باالی زمین و حاکمیت
فضای سرمایهداری خلق شده توسط بساز و بفروشها در
این منطقه است ،زمینه تخلفات ساختمانی بیشتر را فرهم
آورده است .لیکن ،این منطقه از نظر برخورداری از سطح
خدمات عمومی وضعیت مناسبی ندارد و در مرتبه چهارم
قرار دارد و کمترین سرانه فضای سبز ( 1 .55مترمربع)
و سرانه تجهیزات و تاسیسات (0 .12مترمربع) را در
بین پنج منطقه دارد (جدول )1و حتی فاقد یک مرکز
آتش نشانی است .برخورداری بسیار کم این منطقه از
کاربریهای عمومی و خدماتی مصداق بیعدالتی بوده و
تاکید بر نقش دولت محلی در اعاده حق ساکنین این
منطقه را میرساند .منطقه  3از نظر کسب درآمد در رتبه
آخر قرار دارد .اما ،با توجه به اینکه جهت رشد شهر
در  10سال آینده در این منطقه پیش بینی شده است

Kendall’s tau-c

Ordinal by Ordinal

Gamma
N of Valid Cases

و از سوی دیگر" ،بخش عمدهای از محالت فقیرنشین
شهر مانند رودکی و باغ خلج و فوتبال در این منطقه
قرار دارند (زنگنه و همکاران )93 ،1394،الزم است مدیران
شهری منطقه ،برای تامین خدمات عمومی و کسب درآمد
در سالهای آتی ،دقت نظر داشته باشند.

 .6بحث

در این مقاله منظور از عدالت مساوات نیست .بلکه ،مطابق
نظرحضرت علی"رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن
به دیگران" و "دادن هر کس و هر چیز مطابق کار او"
میباشد .بر این اساس در این پژوهش ابتدا رتبهبندی
مناطق از نظر برخورداری از کاربریهای خدماتی انجام
شد .نتایج نشان داد :عدالت فضایی در برخورداری از این
کاربریها در سطح مناطق مختلف شهر اراک وجود ندارد.
منطقه 1بهترین وضعیت و منطقه  5بدترین وضعیت را
دارد .در پاسخ به سوال دوم پژوهش ،رابطه بین امتیاز
رتبهای مناطق و درآمدهای اکتسابی ناشی از تخلفات در
هر منطقه بررسی شد .در این خصوص ،درآمدهاي حاصله
از وجوه و اموال شهرداري ،اعانات و كمكهاي اهدائي
اشخاص و سازمانهاي خصوصي ،معامالت عمومی،
عوارض بر ارتباطات و حملونقل ،عوارض بر مستغالت،
بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري و
غیره در نظر نگرفته و فقط درآمدهای ناشی از افزایش
فشار تراکم و درآمد جرایم تغییر کاربری و تخلفات در نظر
گرفته شد .نتایج مبین رابطه معکوس بین این دو است .در

رتبه بندی مناطق شهر از نظر توزیع کاربری های خدماتی و تحلیل رابطه
آن با درآمد شهرداری از منظر عدالت فضایی
شماره صفحه مقاله176-188 :

پیگیری ادعای عدالت فضایی ،ترکیب انواع عدالت رویهای،
توزیعی مجدد و ساختاری است .در بخش عدالت رویهای
قوانین باید به گونهای باشند که زمینه بروز تخلفات
را فراهم نیاورد و این امر با پژوهش در مورد علل و
زمینههای تخلف ممکن است .در بخش عدالت ساختاری
باید دسترسی عادالنه همه مناطق به کاربریهای عمومی
و در بخش عدالت عدالت توزیعی مجدد باید حقوق حاصل
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 .8نتیجهگیری

از کسب درآمدهای کاهش دهنده آسایش ساکنین منطقه
در جهت کاهش آسایش هزینه شود که موضوع مقاله
حاضر بود .لوفور تولید فضا را محصول سرمایه داری و
دخالت دولت درمدیریت و تسلط بخش خصوصی بر فضا
میداند ،مدیریت شهری از طریق فراهم آوردن امکان
پرداخت جرایم تخلفات ،شکل گیری نابرابری فضا را
تسهیل میکند .دولت ،فعاالنه در تولید فضا مداخله و با آن
بهعنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی برخورد میکند .در این
حالت فضا بستری مناسب برای تولید نابرابری اجتماعی
است; طرحهای منطقهبندی نیز بستر تقویت ناهنجارهای
قانونی مسلط و دستورالعملها و قواعد متداول و پذیرفته
شده هستند .سرمایهداری و فضای انتزاعی دقیقاً از این
فرصت استفاده و حیات خود تداوم میبخشد .قابلیت
عملی تولید این فضا روابط اجتماعی نابرابر درون فضای
انتزاعی به طور مکرر بازتولید میکند .تناقضاتی ذاتی در
بازتولید روابط اجتماعی نیز مجددا به تناقض فضایی منجر
و این چرخه مکرر بازتولید میشود .این موضوع را در
باال بودن سرانه تجاری منطقه  2نسبت به سایر مناطق
میتوان دید .یعنی سرمایهگذاریهای بخش خصوصی
عمدتا به شکل تخلفات تغییر کاربری به نفع کاربری
تجاری سبب بازتولید فضای تجاری شده و تکرار مجدد
تخلفات ،جرایم ،کاهش سایر سرانههای خدماتی را بهدنبال
خواهد داشت .لذا ،نوسندگان بنا بر نظریه حق به شهردر
درجه اول شهرداری را بعنوان مهمترین نهاد اجرایی و
فراهم آوردنده زیرساختها ،ثروت و قدرت به جلوگیری
از بروز تخلفات که منجر به نادیده انگاشته شدن حق به
شهر شهروندان میشود و در درجه دوم به رعایت تناسب
در هزینه کردن درآمدهای اکتسابی هر منطقه جهت
بهبود سرانههای خدماتی آن منطقه در راستای پرهیز و
کاهش بیعدالتیهای فضایی فرا میخواند .بهعالوه ،اصالح
قوانین بهنحوی که تخصیص بودجه شهرداریهای مناطق
متناسب با کسب درآمدهای آنها در جهت تامین خدمات
شهری مورد نیاز پیشنهاد میشود.
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اینکه درآمدهای عمومی شهر باید براساس نیاز عمومی
هر منطقه توزیع شود شکی نیست ،اما اختصاص امکانات،
تسهیالت و خدمات کمتر به ساکنین مناطقی که سهم
بیشتری در حصول درآمد بیشتر شهرداری منطقه خود
دارند ،نمیتواند مصداق برقراری عدالت باشد .باالترین
درآمد حاصل از پرداخت جرائم و افزایش تراکم در شهر
اراک ،از منطقه  2بدست میآید .این منطقهشهر ،دارای
منزلت اجتماعی باال در نظر شهروندان بوده و باالترین
قیمت زمین در شهر متعلق به همین منطقه (بهویژه
خیابانهای ملک ،شریعتی و خرم) است .هر چند این
موضوع ترجیحی برای این منطقه محسوب نمیشود،
اما کسب رتبه 4از از نظر برخورداری از کاربریهای
خدماتی نشان از نادیده انگاشته شدن حق شهروندان
این منطقه در قبال دستیابی عدهای از سرمایهگذاران
و شهرداری به منابع درآمدی بیشتر است .لذا ،اعطای
اختیارات به شهرداریهای مناطق در هزینهکرد بخشی
از این درآمدهای خاص جهت جبران فشار بر ساکنین
برای بهبود سرانهها منطقی است .این موضوع با راهحل
اوتس هماهنگی دارد .وی یکی از سياستهاي دولتها
براي افزايش سطح رفاه ساكنان قلمرو خود را با تم «قضيه
عدم تمرکز» فرمولبندی کرده است .یعنی تمرکززدایی و
اعطاي اختيارات مالي به دولتهاي کوچک محلي ،تا آنها
مقدار بهينهاي از كاالهاي عمومي را متناسب با کمبودهای
موجود در محدوده قلمرو جغرافيايي عرضه دارند تا منافع
آنها شامل ساكنان شود (قربانی و عظیمی .)119 ،1393،با این
حال شهرداریهای مناطق نه تنها چنین اختیاری ندارند
بلکه شهرداریهای مرکز نیز به صرف این هزینهها در مبدا
کسب آنها اقدام نمیکنند .مثال ،با اینکه شهرداریها وجوه
الزم حاصل از اجرای جرایم کسر پارکینگ را در حسابی
جداگانه واریز کرده و با نظر شورای شهر و صرفا در جهت
احداث پارکینگ هزینه میکنند ،اما شهرداری مرکزی
اراک ،این درآمد را صرف ساخت پارکینگهای طبقاتی در
مرکز شهر نموده است (مصاحبه حضوری ،کارشناس واحد
درآمدهای شهرداری اراک) و درآمدهای این حساب عمال
در ایجاد پارکینگهای محلهای در مناطق (به خصوص
منطقه 2که به طور عمده مشکل کمبود پارکینگ دارد)
هیچ نقشی نداشته است .البته وضع در مورد سایر جرایم
ناشی از تخلفات نیز به همین منوال است.
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