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 ده کیچ

و  هاای دادماتی   تحلیل پراکنش فضایی کاربری حاضر با هدف پژوهش

بندی محالت شهری در شهر دهگالن واقع در استان کردستان با رویکرد  سطح

تحلیلی  -توصیفی ماهیت با کاربردی پژوهش اجرا گردید. نوععدالت اجتماعی 

 ن همساای،، یتر نزدیکمیانگین  ،ANPهای  منظور از مدل است. برای اینه بود

 ،ARC GISافزارهای  نرمدر  TOPSISو تکنیک  Moran'sشادص 

Super Decision وجاود ناابرابری اجتمااعی و     پاژوهش نتاای    د.ش استفاده

هاای شمامگیر باین     فضایی ب، لحاظ بردورداری از ددمات شاهری و تفااوت  

ای ک، برداوردارترین محلا، باا     گون، ب،. دهد یمرا نمان محالت شهر دهگالن 
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Abstract 

The purpose of this research is to analyze the spatial 

distribution of service utilities and the layering of urban 

neighborhoods in Dehgolan, Kordestan province, with a 

social justice approach. The method of carrying out the 

research is descriptive-analytic and for this purpose, ANP 

models, the nearest neighbors, Moran and TOPSIS 

techniques have been applied. Also, the Super Decision has 

been used for Arc GIS software to perform this operation. 

The results of the research indicate that there is a social and 

spatial inequality in terms of having urban services and 

significant differences between the neighborhoods of 

Dehgolan so that the most affluent neighborhood with a 

degree of 0.6 is far from the most deprived area with a 0.05 

degree. 

Keywords 
Urban services, Residential neighborhoods, Social justice, 

Dehgolan, Kordestan. 

 

 ،یکرد عدالت اجتماعیوبا ردر محالت مسکونی  تحلیل توزیع خدمات شهری

 کردستان–مطالعه موردی: شهر دهگالن
 

 3دوست ، دیمن کاشفی2جمیل قادرمزی *،1آکباد زاده ابراهیمعیسی 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران. ،جغرافیاعلمی استاد گروه  .1

 شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران. ریزی برنامهدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و  .2

 .ایران ،شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان ریزی برنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و  .3

 

30/3/1394 تاریخ پذیرش: تاریخ دریافت:       3/2/1394       

Analysis of the Distribution of Urban Services in Residential Neighborhoods 

with Social Justice Approach, Case Study: Dehgolan City - Kordestan 
 

Eisa Ebrahimzadeh Akbad
1
,  
*

Jamil Ghadermazi
2
, Diman Kashefidoust

3 

1. Professor of Geography & Urban Planning Dep. University of Sistan and Baluchestan, Iran. 

2. M. A. in Geography & Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan, Iran. 

3. Ph.D. Student in Geography & Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan, Iran. 

Received: 20/06/2015           Accepted: 23/04/2015 

 

mailto:jamil.qadermarzi@gmail.com


 ، ...عییکرد عدالت اجتماوبا ردر محالت مسکونی  تحلیلی بر توزیع ددمات شهری :قادرمزی و همکاران                         14

 

 مقدمه
، جهان شاهری اسات   کنیم یمآن زندگی  جهانی ک، ما امروزه در

نتیج، آن دوری از محیط طبیعی و پذیرش نادواست،  متأسفان،ک، 
فضااهای   است کا، از رواباط نااموزون انساان و     ییها تعادلعدم 
. (43: 1385و مجیر اردکاانی،   زاده یمابراه) گیرد یم نمأت شهری

یان  در پاسخگویی ب، نیااز ا  یناتوانرشد شتابان جمعیت شهری و 
ک، ناشی از آماادگی نداشاتن بارای رویاارویی باا ایان        -جمعیت

مختلا    های ینابرابرشروعی برای پیدایش   نقط، -وضعیت بوده
کا،   یا گونا،  با،  .(32: 1391حااتمی ناژاد و همکااران،    )شده است 

جمعیت شهرها افزایش شتابانی یافت،، ولی ددماتی ک، پاسخگوی 
مناسا  پاساخگوی نیااز     طاور  باشاد، با،   هاا  آننیازهای مختل  
اثری ک، رشد شتاب آلود شاهرها در   ینتر عمده .شهروندان نیست
فضاایی و رشاد نابساامان، توزیاع      یختگیر هم ب،پی داشت، است، 

نامناس  و  های یابی مکانو  ها سران،، نابرابری ها یکاربرناعادالن، 
هم دوردن نظام توزیاع دادمات شاهری اسات      مطالع، نمده و ب،

همچناین رشاد شاتابان شهرنماینی تاییارات       .(4: 1386شفیعی، )
ده کار وسیعی از مقیاس محلی تا جهانی در کاربری زماین ایجااد   

(. امروزه ب، دلیل تقاضای Xi Jun & Cho, 2007: 96است )
و اقتصادی ارزش  داری ی،سرماروزافزون ب، زمین و رشد مناسبات 

یکای از   زمین در شهرها و محدودیت این کاال، اراضی شهری ب،
اجتمااعی در   هاای  ینابرابرو تمدید  یاندوز ثروتمهم  یها مؤلف،

کااربری   یازی ر برناما، شهرها بدل شده است ک، این امر نیاز با،  
ی از یکا  .(64: 1381زیااری،  ) طلباد  یما زمین را در تماام شاهرها   

 یکاربرهاا  گاذارد  یما  یرتاأث  بار آن هایی ک، مدیریت شاهر   جنب،
ضارابی و  ) هاسات  یکااربر ز ایان  هار یاک ا   یابی مکانشهری و 

و دسترسای عادالنا، با، کااربری شاهری و       (18: 1391همکاران، 
اساسی توسع، پایدار  یها مؤلف،یکی از  ها یکاربراستفاده بهین، از 

کااربری اراضای    یازی ر برناما، و عدالت اجتماعی است. از سویی 
و  هاا  یات فعالشهری، تالشی جهت ساماندهی مکاانی و فضاایی   

شاهری    جامعا،  یازهاای ندواست و  اساس بری شهری عملکردها
. در ایان راساتا تخصایص زماین با،      (18: 1387سعید نیا، )است 
باشاد کا،    یا گونا،  با، گوناگون در سطح شاهر بایاد    های یکاربر

برای تمامی افراد سااکن در شاهر با، بهتارین      ها آندسترسی ب، 
ن، عساکری و همکاارا  ) باشاد  یرپاذ  امکاان ترین هزین،  شکل و کم

از وزیااع فضااایی متعااادل داادمات شااهری  ت درواقااع (21: 1381
. رود یما  شامار  شاهر با،  عدالت اجتماعی در  یها نمان، ترین مهم

 یهاا  گاروه تداوم حفظ مناافع   ب، معنایعدالت اجتماعی در شهر 
و  درآمدهامنافع شهری،   ین،بهگسترش  اساس بر ختل اجتماعی م

و این اهداف انسانی از غفلت  است.(Gray, 2002: 27) ها ین،هز
شرد، ناامطلوبی   با شهرها را توسع، شهری، یها طرحدر  اجتماعی

 یهاا  شالش ونموده  اقتصادی روبرو -اجتماعی یها تعادل از عدم
در توزیع ددمات و سالمت اجتمااعی   عدالتی یبشون  ای سابق، یب

. (213: 1392زیااری و همکااران،   )شهری را سب  گمات، اسات   
 شاهری جهات نیال با،     هاای  یزیر برنام،اکثریت  از اهدافیکی 

. باشد یمآن توسع، پایدار شهری  تبع ب،عدالت اجتماعی در شهر و 
هدف این پژوهش بررسی پراکندگی ددمات شهری در ساطح   لذا

محاالت شاهری با، لحااظ میازان       یبناد  سطح شهر دهگالن و
شاهری باا    یااز موردنسااکنین با، امکاناات و دادمات      یابی دست
حیات بدون  انداز شمم ک، ییجاآن از. استعدالت اجتماعی  رویکرد

، ادیار  یها ده،در  دانان یجاراف رو ینازا، کند یمعدالت تاریک جلوه 
عدالت اجتماعی و نابرابری در مورفولوژی و  یرتأثبیش از گذشت، ب، 

. (18: 1383مرصوصاای، ) انااد کااردهسااازمان فضااایی شااهرها توجاا، 
هری منوط ب، تحقق عدالت اجتمااعی و  توسع، پایدار ش حال یندرع

شاهر  تضمین کیفیت مناس  زندگی برای هما، شاهروندان اسات.    
 یدشدب، دلیل مهاجرپذیری استان کردستان واقع در شرق دهگالن 

 و هاا  یکااربر ادیر دارای ترکیبی نااهمگون در توزیاع    یها سال در
تماامی محاالت     یابی دستتوزیع ددمات شهری است ک، این امر 

شهری با مماکل روبارو کارده     های یکاربری را ب، ددمات و شهر
ساکنین شهر در محاالت   یابی دستبنابراین، شناسایی میزان  .است

شهری دهگالن و توزیع بهین، آن، با توج، ب، اساتحقاق و نیااز با،    
اهاداف ایان پاژوهش     ترین یضرورو ددمات شهری، از  ها یکاربر
یزان بردورداری محالت شاهری  در این مقال، ب، ارزیابی م. باشد می

دهگالن از امکانات و ددمات شهری با رویکارد عادالت اجتمااعی    
اسات کا، آیاا باین      ایان  پژوهشاساسی  سؤال است. شده پردادت،
شهر دهگاالن با، لحااظ میازان برداورداری از      مسکونی محالت 

 وجود دارد؟ داری یمعنامکانات و ددمات شهری تفاوت 

 

 مبانی نظری
 ، نحوه توزیعکاربری زمین شهریمنظور از  راضی:کاربری ا   

ی شهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری، ها تیفعالانواع 
از کل سهم هر فعالیت نیز و  است ها آنمعابر و نظایر  ،ها راه

 .، استباشد میشقدر  ها یکاربر ب، دیگرمساحت شهری نسبت 
 و اند شده دهپراکن شگون،ی شهری ها تیفعالهریک از  همچنین
 یها استفادهدیگر شیست و تا ش، میزان با یک ها آنارتباط 

در  پسکارآمد باشد.  دتوان یمگوناگون از زمین در ارگانیسم شهر 
 قرار استفاده مورداین زمین، الزم است کلی، سطوحی ک، در شهر 

 (.211: 1382شیع،، ی و ارزشیابی قرار گیرند )بررس مورد اند گرفت،
 شهری منظور از نظام کاربری اراضی :ری اراضی شهرینظام کارب
 یفضا ساماندهی هدایت، شهرمصرف زمین در نوع کردن  ممخص

 های سیستم با یکدیگر و با ها آنو شگونگی انطباق  ها سادتشهر، تعیین 
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 (.3: 1381زیاری، ) استشهری 
 کاربری یزیر برنام،منظور از  ی کاربری اراضی شهری:زیر برنام،

و عملکردهای  ها تیفعالاراضی شهری ساماندهی مکانی و فضایی 
هست،  ک،و نیازهای جامع، شهری است  ها واستد اساس برشهری 
 ،گرید  عبارت  ب،. دهد یمی شهری را تمکیل زیر برنام،اصلی 
ی ها مکانی کاربری اراضی شگونگی تقسیم زمین و زیر برنام،

 منظور ب،شهری برای کاربردها و مصارف مختل  زندگی است ک، 
ت استفاده مؤثر از زمین و انتظام فضایی مناس  و کارا صور

ی از ا مجموع،ی کاربری اراضی شهری زیر برنام، واقع در .ردیگ یم
و  بخمد یمی هدفمند است ک، محیط مصنوع را سامان ها تیفعال

و نیازهای جوامع را در استفاده از اراضی  ها دواست،در حد مقدور 
 (.3: 1382)پورمحمدی،  آورد یمفراهم 

ش عبارت از در این پژوه نظر مورد یددمات شهر :یددمات شهر
 منظور ب، یماً توسط شهرداری، مستقکاست  یر عمرانیی غها تیفعال
 شود یمالبد شهر و رفاه حال شهروندان انجام کت در یجاد مطلوبیا

 عنوان ب، یددمات شهر (.17 :1379 ،شهر آرمان مماور نی)مهندس
است  یات شهریتداوم ح یو عامل اصل یت توسع، شهریریابزار مد

ن، و ینش بهکپرا و ماند یبازمت یشهروندان از فعال یندگ، بدون آن زک
از  یشهر یزیر برنام،ند یآن منطبق با دواست مردم در فرآ یاصول
 (.211: 1392)بزی و همکاران،  بردوردار است یادیت زیاهم

 شعارهای نیتر جذابعدالت اجتماعی از  عدالت اجتماعی و شهر:
گذشت، یکی از  یها ،ده در تاریخ بوده و طول درمکات  بمری 

است ک، دانممندان علوم اجتماعی ب، آن  ییها موضوع نیتر مهم
سیاسی  در فرهنگ علوم(. 41: 1391حاتمی نژاد و همکاران، )توج، دارند 

رفتار  یا گون، ب،یعنی با هر یک از افراد جامع، « عدالت اجتماعی»
ن شود ک، مستحق آن است و در جایگاهی قرار گیرد ک، سزاوار آ

کار، امکانات فکری و ذهنی و  اساس برهر فرد  گرید  عبارت ب،است. 
این  از بردوردار باشد. ها نعمتمناس  و  یها تیموقعجسمی بتواند از 

 اصلیدو محور  .ی استبعد شندنگاه عدالت اجتماعی یک مفهوم 
 دسترسی ب،) ها فرصتبررسی کیفیت زندگی و شگونگی 

همواره محور مطالعات ک، و مجازی(،  اجتماعی، کالبدی یها رسادتیز
 پژوهشدر  ،(Martenz, 2009: 390) باشد می اجتماعی عدالتدر 

 در عدالت اجتماعی و درواقعاست.  قرارگرفت، توج، موردحاضر 
بر س، عامل توزیع متوازن امکانات و ددمات شهری،  تر بیش یشهر

زمین در  افزوده ارزشدر ددمات و امکانات شهری و  ها حداقلرعایت 
دیوید  ک، شنان (.62: 1391)تیربند و اذانی،  گردد یم دیتأکشهر 
را تخصیص عادالن،  عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها ،هاروی

هدایت شود  یا گون، ب،ک، بتواند  داند یممنابع و امکانات شهری 
ک، افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت ب، حقوق دود مواج، 

 معیتی آن در ابعاد مختل  برآورده گرددباشند و نیازهای ج

مبنا  همینرویکرد این مقال، نیز بر  (.97-96: 1379)هاروی، 
 .است

 منظور از عدالت توزیعی در این پژوهش این عدالت توزیعی:
 است ک، در شهر باید ب، دنبال تخصیص مناس  و متناس 

شهر، از ی بالقوه و بالفعل در ها توانامکانات و ددمات، استفاده از 
بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر و جلوگیری از ب، وجود 

شهری  ریزی برنام، هرگون، ج،ینت دری فقر باشیم، ها زاغ،آمدن 
مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باید بتواند هم در توزیع نیازها، 

 مؤثر باشد. ها آنمنافع عمومی و استحقاق و هم در تخصیص 
 و فضاها ازاستفاده  ،ی شهریزیر برنام، ای وظ نیتر مهم از یکی

عدالت فضایی انجام ، تر کامل عبارت ب، ها یا کاربری توزیع مناس 
عوامل  ازجمل،و ددمات شهری،  ها یکاربر است. در این راستا،

ک، با پاسخگویی ب، نیاز جمعیتی، افزایش  ی هستندمؤثر و مفید
 توانند یمی افراد، منفعت عمومی و با توج، ب، استحقاق و شایستگ

ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و  تر عادالن،برقراری  ب،
 برهم دوردن توازن نیبنابرا .نمایند کمکعدالت اقتصادی 
ی درون و ها مهاجرتی آن، ها م،یر نیتر مهمجمعیتی ک، 

، است  داصدر مناطق  ها یکاربر حد از شیبتراکم  ی وشهر برون
متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و فضاهای شهری  ندتوا یم

شگونگی و لذا (. 120–110: 1379 د )هاروی،ایجاد نمایاجتماعی 
این پژوهش  توج، مورددر شهر دهگالن  ها توزیع کاربریاشکال 
 .است گرفت، قرار
 

 جربیپیشینه ت
در ارتباط با ددمات شهری و شگونگی توزیع آن در محاالت و     

 طاور  ینهمانجام و  تاکنوندوبی  سبتاًن های یبررسنواحی شهری 
نیز در پی داشت، است ک، در زیار با، بردای از     یتوجه قابلنتای  
 .است شده اشاره ها آن

 از شهروندان رضایت یریگ اندازه مقال، در ،(2012) آکگول دنیز
 میزان یریگ اندازه و بررسی ب، ،یشهردار توسط شده ارائ، ددمات
 شهر قیر یشهردار توسط شده رائ،ا ددمات از شهروندان رضایت
 انتظارات قیر یشهردار دهد یمنمان  پژوهش نتای . است پردادت،

 ب، توج، با یمند رضایت میزان و است نکرده برآورده را شهروندان
 و جنس تأهل، وضعیت درآمد، سطح: ازجمل، مختل  یمتایرها
 شده ارائ، ددمات و میان سن و است متفاوت تحصیالت سطح
 .دندار وجود یمعنادار رابط،

ی ب، بررسی میزان پژوهمر نیز د ،(2012انگامینی و واناس )
درمانی )بخش سالمت روان(، در  -یبهداشتدسترسی ب، ددمات 

نمان  پژوهشتای  . ناند پردادت،شهر مونترال برای هم، شهروندان 
 از عدالت و برابری یکمیت ددمات شهر لحاظ ازک،  دهد یم

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877584511000566
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غربی  کیفیت، نابرابری در جنوب ازلحاظ ک، یدرحال، ستابردوردار 
 ارد.شهر وجود د

 یتاپسیس برا یمعیار شند گیری یمتصم تکنیک از ،(2010)سان
 ،اند کرده استفاده یشهر ددمات توزیع مراکز و محلی یزیر برنام،
 و زیست یطمح با دارای سازگاری نقاط بهترین مقال، این در

 ددمات توزیع ایجاد مراکز یبرانقل  حمل های یستمس هماهنگی با
 .است شده یمنهادپ

 ،یشهر ددمات ونقل حمل مقال، در ،(2009) همکاران و رودریگز
 رضایت و کیفیت ددمات میان یمعنادار ارتباط ک، کنند یم بیان

 یمند رضایت میزان کیفیت، افزایش با و دارد وجود شهروندان
 و اعتبار رضایت میاننتای  تحقیق  ک، . درحالییابد یم افزایش
 .دهد را نمان نمی یمعنادار ارتباط محلی حکومت

در پژوهماای بااا عنااوان قابلیاات  ،(1393و دلیجاای ) پوراحمااد
با،   1ویکاور سنجی تحلیل ددمات شهری با اساتفاده از تکنیاک   

دادمات شاهری    هاای  یتقابلتحلیلی امکانات و  -روش توصیفی
. نتاای  بررسای   قراردادناد مورد ارزیابی  ،بناب را در سطح محالت

 .حاکی از توزیع ناعادالن، ددمات در سطح محالت بوده است
 توزیاع  عناوان،  تحت یا مقال، در ،(1390) همکاران و پوراحمد   

 گرفتناد  نتیجا،  ،یزد نفت یشهرها در یشهر های یکاربر فضایی
تفااوت   شاهر  مختلا   یدر ناواح  هاا  یکاربر از استفاده میزان ک،

 شارکت  کارکناان  آن ک، سااکنان نواحی  و دارد وجود یشممگیر
 .کنند یماستفاده  یبیمتر ددمات از نواحی بقی، ب، نسبت اند نفت
 و فضاااایی تحلیااال مقالااا، در ،(1390) همکااااران و وارثااای   

 ایان  یاساو،، با،   یشاهر  دماتد مراکز های یینارسا یزیر برنام،
 توساع،  یگیار  شادت  تناسا   با،  یاسو، شهر ک، اند یدهرس نتیج،
 دشاار  یدادمات شاهر   ارائا،  نظار  از جمعیات  افزایش و یکالبد

 .ندا شده نارسایی
(، در پااژوهش دااود بااا عنااوان   1390تقااوایی و همکاااران ) 

از ددمات  یمند بهرهمیزان  اساس برمحالت شهری  یبند سطح"
با، ارزیاابی محاالت     "از تکنیک تاپسایس  یریگ هرهبشهری، با 
از امکانات و دادمات شاهری    یمند بهرهمیزان  نظر ازشهر آباده 

 یاابی  دسات میزان  نظر ازدست، پن  پردادتند و نتای  حاصل را در 
ک، بررسی نتای  حااکی از آن اسات کا، در     ب، ددمات ارائ، دادند

 .یث وجود داردبین محالت شهر آباده تفاوت فاحمی از این ح
سانجش  »ی باا عناوان   پژوهمدر  ،(2009لطفی و کوهساری )

قابلیت دسترسی ب، ددمات محلی در منطق، شش شهر تهران باا  
، ب، «و عدالت نیاز مبنا ها فرصتدر نظر گرفتن دو رویکرد برابری 

                                                           
1
. Vikor 

در مقیااس محلا،    سابز  یفضاا بررسی ددمات آموزشی، تجاری، 
مختلا    یهاا  بلوک یابی دستان میز، پژوهش. در این اند پردادت،

 یاابی ماورد ارز فاصال، و روش فاازی    ترین کمبا استفاده از روش 
ساااکنین و میاازان  یااابی دسااتساا س میاازان اساات.  قرارگرفتاا،

منطق، شاش، ارزیاابی    یها بلوکمحرومیت را در بین محالت و 
فاصال، انادک محاالت در میازان      دهناده  نماان . نتاای   اناد  کرده

 .استب، ددمات  بییا دستبردورداری و 
 

 پژوهش روش
و اطالعات  شده  انجامتحلیلی  -پژوهش حاضر ب، روش توصیفی

، اسنادی، برداشت میدانی، اساتفاده  یا کتابخان،از طریق  یازن مورد
اداذ گردیاده اسات. در ایان      هاا  یسرشمارو جداول  ها آمارنام،از 

موجاود در طارح تفصایلی شاهر و      یآمارهاا  اسااس  بار پژوهش 
، میزان سران، هر یاک از  1393برداشت میدانی در سال  شنین هم
، جهات  آماده  دسات  با، ددماتی ب، تفکیک محاالت   های یکاربر
اهمیت و نیااز شاهروندان، از مادل     اساس بر ها یکاربر دهی  وزن

ANP پژوهشیکی از اهداف این  ک،جا  آن ازاست.  شده استفاده 
اپسایس  ، باا اساتفاده از مادل ت   اسات محالت شهری  یبند سطح

با، دادمات شاهری     یاابی  دسات میزان  اساس بر محالت شهری
 باا اساتفاده از مادل   شناین   هام  .اناد  شاده ی بند طبق،شناسایی و 
Moran I    توزیااع  ،همساای،  ینتار  نزدیاک و شاادص میاانگین

 یافزارهاا  نارم  باا و  شده ددمات در سطح محالت شهر ممخص 
GIS ،ندشد ترسیم  ی مرتبطها نقم. 
 

 ANPمدل 
 یمعرفا  1996در ساال   یاعتسا  یآقاا  یل،وس ب،ک،  ANPروش 
با این تفاوت ک،  .است AHPادام، و مکمل مدل  واقع درد، یگرد

این روش فرض مبنی بر عدم وجود رابط، باین ساطوح مختلا     
 یها مؤلف، درواقع(. Dikmen, 2007: 5ندارد )را  گیری یمتصم

 اناد  شده لیتمک ین متفاوتیاز قوان یموجود در سادتار سلسل، مراتب
سطح باال اثر  یها مؤلف، یرو بر یینپاسطح  یها ک، معموالً مؤلف،

 یا شاابک، یسااادتار یسااتم دارایط سین شاارایاادر ا .گااذارد یماا
 گرفتا،  نماأت  یا ،کن ساادتار شاب  یا از ا ANPگردد ک، مدل  یم

ارهاا را محاساب،   ین معیروابط ب تنها ن، ANPمدل  واقع دراست. 
 .ندک یز محاسب، میارها را نیاز مع دامهرک ی، وزن نسبکبل ،ندک یم
دهد و بعاد   یل مکیس را تمیماتر سوپر یکن محاسبات یج، اینت

، یلا یمکت یهاا  یس و نظرسانج یمااتر  از محاسبات رابط، ساوپر 
ارهاا و  یاز مع هرکادام ن یبا  ی، وابساتگ کا ن وجاود دارد  یان اکام

 محاساب، ، وزن کها استنتا، شود. هر ش،  تیاولو وزنها و  انتخاب
شاود   یب، آن ادتصاص داده م یتر شیبت یباشد اولو تر شیب شده
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   شاود نا، انتخااب   ین گزی، بهتار کان آن وجود دارد کام یج،نت در
(29 :Saaty, 2003). 
 

 Topsisمدل 
 عناوان  با، ک،  روش تاپسیس توسط هوانگ ویون توسع، داده شد

گیاری   تصامیم  های یکتکنیا  MCDMیکی از اعضای دانواده 
مفاهیم مختل  در علوم گوناگون  یبند رتب،امروزه در  یرشند معیا

(. اصال  21: 1389زیااری و همکااران،   اسات ) ای یافت،  جایگاه ویژه
بندی و ارزیابی مفاهیم یاا ناواحی    اساسی تکنیک تاپسیس اولویت

منفای   آل یاده اباا   آل یاده ااز طریق فاصل، باین باردار شاادص    
ین فاصال، را با،   تار  کنزدیا . بهترین گزین، در تاپسایس  باشد می
مثبات ناواحی    ایاده آل فاصال، از   اسااس  بردارد و  آل ایده حل راه
آوردن حاداقل و حاداکثر    با، دسات  گردناد. بارای    بندی می رتب،

از معیارها و محاسب، مقادار تفاضال موجاود باین مقادار       هرکدام
 شده است. شده از فرمول زیر استفاده حداقل و حداکثر محاسب،

1.                                   

2. 
                              

 

 ب، دستل زیر آه اید حل راهفاصل، نسبی از  محاسب، یتنها در
 :آید یم

3.                                                   

 1تاا   0هاای باین    ب، ارزش یتدرنهاپس از انجام مراحل فوق 
 دهناده  نماان باشاد   تر نزدیک 1مقدار عدد ب،  رش،ک، ه رسیم یم

را  آن مطلوبیت یا هر ش، از آن دورتر باشد نسبت نامطلوب باودن 
ساود یاا زیاان،     اسااس  برو بستگی ب، نحوه تفسیر  دهد یمنمان 

 دواهد بود.

 

 Getis-Ordو  Moran's I شاخص


iG 

مکانی  یهمبستگ دود یریگ اندازههای مختلفی برای  شادصاصوالً 
و  (Moran's I)وجود دارد. در این پژوهش از شادص موران 

(Getis-Ord 


iG)  برای بررسی شگونگی توزیع مکانی و

موران یکی  هاغل  آمار است. شده استفادههای کیفیت مکان  ارزش
. این باشد می یبند دوش،ها برای تمخیص  از بهترین شادص
 یرکلطو ب،دهد ک، ب، ش، نسبت نواحی مجاور  آماره تمخیص می

اصوالً ارزش موران . هستند یرمماب،غهای مماب، یا  دارای ارزش
دهد ک،  نمان می 1متایر است. ارزش نزدیک ب،  -1و  1بین 
باال یا پایین( و دارای مماب، )های  نواحی دارای ارزش یرکلطو ب،

دهد ک،  نمان می -1ای هستند و ارزش نزدیک ب،  الگویی دوش،

های غیرمماب، در کنار یکدیگر قرار  ارزشنواحی دارای  یرکلطو ب،
 الگویی تصادفی است. شادص  دهنده نماندارند و ارزش صفر نیز 

 شود: موران مطابق رابط، ذیل تعری  می

4.               
 

 i ،jxمقدار متایر در ناحی، ixها،  تعداد نمون، nک، در آن

 ijwی، نواحی و میانگین متایر در کل j ،xمقدار متایر در ناحی،

 شنین هم .است jو  iکار رفت، برای مقایس، دو ناحی، ، وزن ب
آماره 

iG ،نواحی  ها آنهای محلی ک، در  را برای شناسایی دوش

 دیگرتر از میانگین در کنار یک ا پایینبا مقادیر مماب، باالتر ی
 دند:کر( مطابق رابط، ذیل معرفی Hotspot)تحلیل  اند قرارگرفت،

5.                       
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ک، در آن

iG  مقدار شادصGetis برای پلیگونi  ،امS 

 9انحراف معیار مقادیر نواحی و سایر پارامترها نیز مطابق رابط، 

. مقدار است

iG کند ک، آیا ناحی،  برای هر ناحی، ممخص می

در کنار سایر نواحی  -آماری ازنظرمعناداری  صورت ب، – نظر مورد

التر )برای مقادیر مثبتک، همگی دارای مقادیر با

iG یا )

تر )برای مقادیر منفی پایین

iG)  از میانگین کلی هستند، قرار

 .(56: 1391حسینی، دارد یا دیر )

 

 ين همسايهتر نزديکشاخص میانگین 

 یریگ اندازهبر  ی، مبتنیین همساتر نزدیکشادص میانگین 
 بوده و در شان ی،همساین تر نزدیکتا  ها یکاربر تک تکفاصل، 

اربرد دارد. کمختل   های یکاربرانواع  ییو واگرا یین همگراییتع
هدف از انجام این نوع آنالیز آن است ک، تعیین کند ک، آیا توزیع 

 استنقاط تصادفی است یا دیر و نوع الگوی پراکنش شگون، 
(5 :, 2000Camarero & Gutierrrezدر ا .)ن روش شادصی 

ن فاصل، از هر کاربری تا یانگیم اساس بر، یین همساتر نزدیک
ین تر نزدیکشود. شادص  محاسب، می هایش ی،همساین تر نزدیک
ب، فاصل، مورد  شده مماهدهن فاصل، یانگینسبت م صورت ب،، یهمسا
 یج،نت درروش ن یفاصل، مورد انتظار در ا. شود ان مییانتظار ب
اگر این مقدار  معموالً آید. می دست ب، Z تحلیل کمیت وی، تجز
 بین توزیع مماهدهباشد، ادتالف معناداری  -96/1تا  96/1 بین

 توزیع تجمعیدر غیر این صورت شده و توزیع تصادفی وجود ندارد. 
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ین همساای، از  تار  نزدیکشادص میانگین  .دواهد بود یکنوادت 
 آید: می دست ب،رابط، زیر 

6.                                   

با،   هاا  شاادص متوساط فاصال، باین هار یاک از       Do ک، در آن
 :آید می دست ب،ط، زیر ین همسای، ک، از رابتر نزدیک

7.                                          

 آماده  دسات  با، میانگین فاصل، مورد انتظار برای شادص،  ḊEو 
 :آید می دست ب،از رابط، زیر  یک الگوی تصادفی است و

8.                                             

و  iباین شاادص    فاصال،  باا برابار اسات    ḊEدر معادل، قبلای  
هاا و   برابر است با مجموع تعداد شاادص  nین همسای، آن، تر نزدیک

A  (115: 1392و همکاران،  احد نژاد ) مطالع، موردبرابر با کل مناطق. 
 

 مورد مطالعهمحدوده 
است.  شده واقعاستان کردستان  یشهر دهگالن در جنوب شرق

عرض  ق،یدق 17و درج،  35در  ییایت جارافیموقع ازنظرن شهر یا
 1825و در ارتفاع  یق، طول شرقیدق 25درج، و  47و  یشمال
 386ا قرار دارد. محدوده مصوب شهر معادل یاز سطح در یمتر

درصد کل مساحت استان  5/1وسعت  نظر از و باشد میهکتار 
ب،  یگردد. شهر دهگالن مرکز شهرستان یکردستان را شامل م

  سرشماری سال اساس برستان کردستان است. همین نام از ا
 سال یسرشمار اساس برن نام از استان کردستان است. یهم

ن شهر در ی. ادارد نفر 25992معادل  یتین شهر جمعیا 1395
 یلب، دلو  گرفت، قرار یزیو حاصلخگستره دشت نسبتاً هموار 

در جنوب و شرق آن  یکماورز ی  کم محدوده، اراضیش
 کنند. یفا میرا در این شهر ا یاقتصاد نقش ینتر مهم
. داردمحل،  11، شهر دهگالن یمات کالبدینظام تقس اساس بر

مات ی. تقسدهد نمان میک از محالت یممخصات هر، 1جدول 
منهاد طرح جامع مصوب آن یپ یمبنابر شهر دهگالن  یکالبد
با  8دهگالن، محل،  ن محالت شهریاساس در ب اینرب. باشد می

درصد از کل شهر  22/18معادل  یهکتار سطح 38/70مساحت 
. است ین نواحین مساحت در بتری بیش یرا در برگرفت، و دارا

درصد  38/2 یهکتار و سهم نسب 2/9ز با مساحت ین 6محل، 
ت مربوط ب، محل، ین جمعتری بیش. استن مساحت تری کم یدارا
 . تاسنفر  465با  11ن مربوط ب، محل، تری کمنفر و  4132با  8

ها،  طبق، بودن اکثر سادتمان با توج، ب، رشد افقی شهر و یک
 کالبدی مالک عمل در بردورداری محالت از نوع تقسیمات

دلیل رشد  ، ن، ب،8جمعیت بیمتر تأثیر مستقیم دارد. بنابراین محل، 
 و توسع، بافت مسکونی و فمردگی جمعیت حاصل از آن، بلک، ب،

سعت و جمعیت بیمتری بردوردار شده، از و دلیل مرزبندی تعیین
 3ترین تراکم جمعیتی مربوط ب، محالت قدیمی  بیش. گردیده است

 10با  11ترین تراکم مربوط ب، محل،  نفر در هکتار و کم 190با  4و 
 باشد. نفر در هکتار می

 

 
 موقعیت جارافیایی شهر دهگالن .1ل کش
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 دهگالن شهر و پراکنش جمعیت در محالت یکالبدممخصات  .1جدول 

 محله
 مساحت 

 تار(ک)ه

سهم از 

 مساحت شهر
 تیجمع

 سهم از 

 جمعیت شهر

 تراکم نفر

 در هکتار

03/8 36/31 1محله   2459 66/10 70 

36/10 55/39 2محله   1220 29/5 28 

11/3 63/11 3محله   2491 80/10 191 

59/2 13/10 4محله   2155 34/9 190 

37/3 50/13 5محله   1608 97/6 106 

33/2 2/9 6محله   1769 67/7 172 

99/6 00/27 7محله   1958 49/8 65 

13/18 38/70 8محله   4132 91/17 52 

04/11 22/44 9محله   3641 78/15 73 

96/5 53/22 10محله   1176 10/5 47 

62/10 07/41 11محله   465 99/1 10 

 47 100 23074 100 38/386 کل شهر

 

 ها یافته
گان، شهر با  11وضع موجود محالت  های یکاربر در این پژوهش

ده و شا استفاده از نقم، کاربری اراضی شهر دهگاالن اساتخرا،   
س س جهت ارزیابی میزان بردورداری هریک از محالت شهری، 

برای تمامی محاالت شاهر با، شارح      ها یکاربرسران، هریک از 
 محاسب، گردید. ،2جدول 

 
داادماتی  یهااا یربرکاااباا، هاار یااک از  دهاای  وزن منظااور باا،

، 2شاکل   .شاد  اساتفاده  ANPاز مادل   نیاز  نسبت ب، یکادیگر 
 افاازار ناارمبااا اسااتفاده از  را  هااا نحااوه محاسااب، وزن کاااربری 

Super Decisions ، دهد مینمان. 

 
 ها سران، کاربری .2جدول 

 محله
-مذهبی

 فرهنگی
 ورزشی آموزشی درمانی اداری

فضای 

 سبز
 تجاری ساتیتأس جهانگردی

 0/000 0 0/036 0 0/107 2/917 0 0/182 0/882 1محله 

 1/066 0/148 0/279 0/819 3/587 0 5/803 0 0/287 2محله 

 0 0/022 0/014 0 1/314 0 0 0/234 0/808 3محله 

 0 0 0/102 0 0/167 0 0 0/060 2/785 4محله 

 0 0 0 0 6/095 0/093 0 0/064 0/653 5محله 

 0 0/050 0/339 0 1/315 1/351 1/588 0/285 0/898 6محله 

 1/493 0 0/393 0 6/736 0/176 8/684 4/002 1/558 7محله 

 0/015 0/024 6/302 1/897 5/721 0/035 0/118 0/329 1/331 8محله 

 0 0 0/838 0 1/412 0 0 0/042 0/277 9محله 

 9/074 0 0 0 0/179 0/136 1/077 0/680 1/565 10محله 

 3/495 0 0 9/892 0/232 0/172 0 0 0/869 11محله 
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  ANPدر مدل  ها شادص دهی  وزنمدل کلی  .2شکل 

 
 ی ددماتیها شادصوزن نهایی  .3شکل 

 

 وزن ی شده وبند تیاولو کارشناسان ازنظردواهی  اساس بر
 شده محاسب، ANPبا استفاده از مدل  ها شادصاز نهایی هریک 

 ب، یمتریب تیاولو ،دباش متریب شده  محاسب، وزن ک، ش، هراست 
 ن،یگز نیبهتر انتخاب انکام ج،یدرنت .شود یم داده ادتصاص آن

محالت ب، لحاظ دسترسی  ،Topsisبا مدل  باالدره. وجود دارد

. گردید دیتولشده و نقم، حاصل از آن  یبند سطحب، ددمات 
دارای  دهگالندرصد از محالت شهر  45ک،  دهد یمنتای  نمان 

درصد دارای کیفیتی  18. استنامطلوب  نسبتاً یاکیفیت نامطلوب 
بنابراین  ،استمطلوب و مطلوب  نسبتاًدرصد محالت  37متوسط و 

 .استتوزیع ددمات در سطح شهر نامناس  ، 3با توج، ب، جدول 

 ها یتاولوها برای تعیین  ین،گزی بند رتب، .3جدول 
 محالت درجه کیفیت رتبه

1 0/388 3 

2 0/105 11 

3 0/191 7 

4 0/386 4 

5 0/220 6 

6 0/190 8 

7 0/404 2 

8 0/614 1 

9 0/123 9 

10 0/229 5 

11 0/059 11 
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 نقم، توزیع ددمات شهر دهگالن .4ل کش

 

 بررسی توزيع خدمات

 Iهمسايه و  نيتر نزديکارزيابی توزيع با استفاده از مدل 
Moran's 

 نیتر نزدیکنگین با شادص میاتوزیع ددمات شهر دهگالن ، 5  شکل
ین تر نزدیکشادص میانگین  واقع دردهد.  را نمان میهمسای، 
 است ها یکاربر تک تکی فاصل، ریگ اندازهبر  یمبتن تر بیش ،یهمسا
 ینتر نزدیک. نتای  حاصل از مدل شان ،یهمساین تر نزدیکتا 

ی مناس  در نمان دادن الگوی پراکنش ها مدلهمسای، ک، یکی از 
، (58/2 <تا  z-score 65/1پراکنده یا منظم )با  الگویدر س، 
 یا دوش، ی( و الگو65/1تا  -z-score 65/1 با) یتصادفالگوی 

 با) ک،، این نتیج، کلی .باشد یم (-58/2 >تا  -z-score 65/1با )

z-score 65/1-  توزیع ک،،  نتیج، کلی این .باشد یم (-58/2 >تا
را نمان  گوی تصادفیال z-score 62/0ددمات شهر دهگالن با 

 .دهد می
)منظم( عناصر پراکندهاصوالً در اکثر شهرهای جهان، الگوی توزیع 

و مبتنی بر عدالت  شده یزیر برنام،های  ی بافت دهنده نمانددماتی 
در شهرهای جهان سوم  تر بیشک،  تصادفیاجتماعی است. الگوی 

است  یزیر برنام،شود حاصل از رشد ارگانیک و فاقد  مماهده می
ی تمرکز ددمات و امکانات در یک قسمت  نتیج، یا دوش،الگوی  و

ی شدن شهر قطب تکدر  رگذاریتأثی وجود یک عنصر  از شهر یا نتیج،
 (.115: 1392احد نژاد و همکاران، )است 

 

 
 ،یهمسا  نیتر کینزد  مدل از  استفاده با  یآموزش  ددمات  عیتوز. 5 شکل
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در ارتباط با پراکنش  Moran's Iدص نتای  حاصل از کاربرد شا
است.  شده دادهنمان  ،6ایی ددمات در شهر دهگالن در شکل فض

بیانگر  شود یمدیده  ،8و  4، 1شادص موران مثبت ک، در محالت 
 تر بیشاما . بودن الگوی پراکنش فضایی ددمات است یا دوش،

 ک، Std. devدر شادص موران  تصادفیالگوی از محالت شهر 

دارای  9و  3، 6. محالت کنند یمتبعیت  باشد، می -65/1 تا 65/1
 .هستندالگوی پراکنده 

 

 
 Moran's I توزیع ددمات آموزشی با استفاده از مدل. 6شکل 

 

 ارزيابی توزيع با استفاده از شعاع عملکردی

اراضی شهری تعیین حدود  یبند میتقس کننده نییتع یها روشیکی از 
را ک،  یا فاصل،ک،  صورت نیبدهری است. ش یها یکاربرعملکردی 

 ل،یبا وسپیاده یا  صورت ب، تواند یمیک شهروند از سکونتگاه دود 
 ،دا کندداص طی و ب، ددمات مورد نظر دست پی زمان مدتنقلی، در 

 نظر  با توج، ب، ،5و شکل  4جدول  .نامند یمشعاع عملکردی 
 ددمات شعاع عملکردی ،ن شهریمدیرا کارشناسان مربوط، و

 .دهند را نمان میمختل  

نتااای  حاصاال از شااعاع عملکاارد داادمات در سااطح ، 7شااکل 
دهاد کا، اغلا      نماان مای  را محالت مسکونی شاهر دهگاالن   

ایان   شناین  . هام دنا تمامی ددمات دسترسای ندار  محالت شهر ب،
و  نیسات میزان ددمات در سطح شاهر جوابگاوی نیااز سااکنان     

درصااد دسترساای  5جاادول در  وجااود دارد.تااوجهی  کمباود قاباال 
های مسکونی ب، هریک از ددمات با، تفکیاک محاالت     کاربری

 شده است. شهر نمان داده

 

 شعاع عملکرد ددمات شهری. 4جدول 
 شعاع عملکرد نوع خدمات

 متر 500 دبستان

 متر 800 دبیرستان

 کیلومتر 1 بیمارستان

 متر 1200 جایگاه سودت

 متر 1200 نمانی آتش

 ترم 600 مساجد
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 دهگالن شعاع عملکرد ددمات شهری. 7شکل 

 

 یی مسکونی ب، ددمات شهرها یکاربردسترسی . 5جدول 
 

 جايگاه سوخت نشانی آتش مساجد بیمارستان دبیرستان دبستان محله

1 82٪ 50٪ 100٪ 100٪ 0 100٪ 

2 0 100٪ 100٪ 100٪ 10٪ 100٪ 

3 91٪ 100٪ 100٪ 100٪ 25٪ 100٪ 

4 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 65٪ 100٪ 

5 100٪ 100٪ 100٪ 100٪ 80٪ 89٪ 

6 98٪ 100٪ 30٪ 92٪ 100٪ 12٪ 

7 100٪ 100٪ 48٪ 100٪ 100٪ 30٪ 

8 69٪ 100٪ 52٪ 98٪ 100٪ 83٪ 

9 84٪ 100٪ 0 82٪ 100٪ 0 

10 40٪ 100٪ 0 95٪ 100٪ 0 

11 5٪ 100٪ 0 13٪ 100٪ 0 
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 یریگ جهینتبحث و 
 و توزیعی در کانون مطالعات شهری امروزه بحث عدالت فضایی

قرار مورد توج، در زمین، ارائ، ددمات و امکانات شهری  ژهیو ب،
 ب، عدالت توزیعی  در شهرها عدالت اجتماعی در واقع .است گرفت،

دسترسی ب، میزان  زیرا .استشهری وابست،  و فضایی ددمات
مستقیم و  صورت ب،ددمات شهری بر تمامی جوان  زندگی شهری 

 یک معیار مهم و معرف تواند یم و بوده رگذاریتأثغیرمستقیم 
حاضر میزان ددمات  پژوهشدر  پسکیفیت زندگی شهری باشد. 

شهری و شگونگی توزیع آن در سطح شهر دهگالن با رویکرد 
 یها افت،ینتای   .عدالت اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفت، است

ی دهگالن، تصادفی دهد الگوی غال  توزیع ددمات شهر نمان می
همانند اکثریت شهرها در کمورهای بنابراین این شهر نیز  باشد. می

های ددماتی و  جهان سوم، روند شهری شدن را با عدم تعادل
 شهری تجرب، نموده است. قواره یبپراکنش جمعیت و رشد 

ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون، ب، شکل عدم تعادل فضایی 
های فقر شهری، اسکان و اشتاال غیررسمی، و اجتماعی با نمود

زیستی در اغل  این شهرها  یها یآلودگضع  حاکمیت محلی و 
  .دینما یمجلوه 

 عدالت و تحققی بنابراین حرکت و رسیدن ب، پایداری شهر
 ک، شود یم، در این شهرها زمانی محقق و اجتماعیفضایی 

و اجتماعی تخصیص توزیع ددمات و امکانات میان واحدهای فضایی 
شهرها مطابق با نیازهای جمعیتی و مساوات و برابری جارافیایی 

فضایی و اجتماعی  ، کنترل و ایجاد عدالتپژوهش .صورت گیرد

 شدن لیتبداندام مانند شهر دهگالن قبل از در شهرهای کوشک 
ب، غدد سرطانی و العال، اندام  ها ینابرابراین ممکالت و 
نیل ب، اهداف  برای هایی گام تواند یم ،تر بزرگشهرها در مقیاسی 

  .باشد و ملی یا ،یناحپایداری شهری در سطح 
ارزیابی نحوه توزیع ددمات  باهدفدر این پژوهش ک،  بنابراین

صورت  گان، شهر دهگالن یازدهو امکانات شهری در محالت 
 یبند تیمحالت شهر با استفاده از تکنیک تاپسیس اولو، گرفت،
بین محالت  ریگ حاصل از آن حاکی از تفاوت شممنتای   .اند شده

 ک، شنانست. ا ددماتیی ها یکاربرشهری در میزان بردورداری از 
 نیتر محرومفاصل، زیادی با  61/0 درج،بردوردارترین محل، با 

 وموران  از مدلحاصل   ینتا دارد. 05/0 بردورداریمحل، با درج، 
 در سطحددمات  دفیتصا عیتوز انگریب نیزهمسای،  نیتر نزدیک
 .استشهرمسکونی محالت 

 

 راهکارها
شهر دهگالن  با توج، ب، جمعیت محالت و پژوهشبراساس نتای  
فزایش جمعیت و گسترش کالبدی در حال ا ریگ شممک، با نرخ رشد 

 شود: راهکارهای زیر پیمنهاد میاست، 
 محالت ژهیو ب، محالت ازیموردن ددماتی های کاربری تخصیص 

 ؛محروم
 فضایی و اجتماعی و برقراری  یها ینابرابر کاهش الش برایت

  .کیفیت زندگی شهروندان ءارتقا عدالت اجتماعی

 

 

 

 منابع
 یابیارز(، 1385عبدالرضا ) ،اردکانی، عیسی، مجیرزاده میبراها .1

ا و توسع،، یفصلنام، جاراف، ان فارسکارد یشهر یاراض یاربرک

 .68 -43 :، بهار و تابستان7شماره 

صالحی میمانی حیادر، وثاوقی    ،روشتی، محسن احد نژاد .2
نقاش ارکاان اصالی    (، 1392راد لیال، حسینی سید احمد )

شهر ایرانی اسالمی در مکان گزینی مراکز اقامتی )ماورد  
 -آمااایش شااهری ، جارافیااا و شناساای: شااهر زنجااان( 

 .126-111 :7، شماره یا منطق،
ل یتحل(، 1392، )ابوالفضل یقیپور حق یعبدالهو  ددا رحمبزی،  .3

دواست مردم )مطالع،  یبر مبنا یددمات شهر یانکنش مکپرا

، یطیمح ریزی برنام،ا و یارافمجل، ج، : شهر استهبان(یمورد
 .214 -201 :ر، بها49شماره 

قابلیات سانجی   (، 1393) یمحمادعل پوراحمد، احمد و دلیجای   .4
)مطالعا،   Vikorتحلیل ددمات شهری با اساتفاده از تکنیاک   

فضاایی، ساال شهاارم،     ریازی  برنام،، مجل، موردی شهر بناب(
 .16-1 :شماره دوم

 ،(1390) و محمادی رضاا  زیاری کرامت ال،  احمد، پوراحمد، .5
 یشاهرها  در یشاهر  هاای  یکااربر  فضاایی  توزیاع  یالگو
 تحقیقااات ،دو گنباادان شااهر یمااورد مطالعاا، یاازد نفاات

 .50 -21 :(96) 25 جارافیایی، شماره

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2970&Number=7&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2970&Number=7&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6007&Number=49&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6007&Number=49&Appendix=0
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اراضای   کااربری  ریازی  برنام،(، 1382پورمحمدی، محمدرضا، ) .6
 .شهری، انتمارات سمت، تهران

محالت  یبند سطح، (1390تقوایی، مسعود و کیومرثی حسین ) .7
شهری  و ددمات از امکانات یمند بهرهمیزان  اساس برشهری 
محالت )مطالع، موردی: TOPSISاز تکنیک  یریگ با بهره

شهری، سال دوم،  ریزی برنام، پژوهش و، مجل، شهر آباده(
 .42-23 :شماره پنجم

 دادمات  وانات کام عیتوز (،1391)مهری یو اذان، مجید بند ریت .8
 .(اسو،ی شهر مورد) یاجتماع  عدالت  اساس بر  یشهر 
، مانیبهارلوا، وبیاندوآب ایم یمنوشهر، نینژاد، حس یحاتم .9

عدالت  و شهر ،(1391) حجت نژاد یحاتم و دماح م پوریابراه
: یمورد ی مطالع،) یا محل، یها ینابرابربر  یلی: تحلیاجتماع
 یها فصلنام، پژوهش، اندوآب(یشهر م یمیقد یها محل،
 .63 -41 :، تابستان80، شماره یانسان یایجاراف

ارتباطی در توزیاع   یها شبک،نقش (، 1391حسینی، سید احمد ) .10
ها با رویکرد پدافند غیرعامل )نمون، موردی: منطق، سا،   کاربری
 ریازی  برناما، کارشناسی ارشد جارافیا و  نام، دوره ، پایانتهران(

 شهری، دانمگاه زنجان.
زنجیرشی سید محمود و سرخ کمال کبری،  ،ال،زیاری کرامت  .11
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