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2پري شکري فیروزجاهو دکتر1سجاد فردوسی
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:چکیده
که خواهد شدمحققزمانیشهرها،پایداريبهرسیدنوحرکت

اجتماعی ومیان واحدهاي فضاییو امکاناتخدماتتوزیعوتخصیص
.  صورت گیردبر مبناي عدالت اجتماعیوجمعیتینیازهايبامطابقشهرها،

در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با 
ها، ات در نواحی شهري متناسب با جمعیت آنارزیابی توزیع امکانات و خدم

ي بندي نواحی بر اساس سطح برخورداري و نهایتاً ارائهبه اولویت
شهري پایداريتوسعهوبه عدالت اجتماعیجهت نیلدرراهبردهایی

ي شهر دامغان بعنوان نمونه مطالعاتی در این پژوهش نواحی نه گانه. بینجامد
اطالعات گردآوري شده به روش به کمک تکنیک . گیردمورد بررسی قرار می

SAW اندومی، مورد تحلیل قرار گرفتهبر مبناي یازده شاخص خدمات عمو.
درو خدمات شهريبرخورداري از امکاناتمیزانکهدهدمینشاننتایج

ترین و محرومبین برخوردارترینبوده ونامتعادلشهر دامغانمیان نواحی
رد که به منظور بهبود وضعیت فعلی قابل توجهی وجود داشهر تفاوت نواحی

ي پایدار شهري، نیازمندعهدر جهت نیل به عدالت اجتماعی و توس
.باشدریزي مطلوب در این زمینه میبرنامهوگذاريسیاست

SAWي پایدار، نواحی شهري، امکانات و خدمات، عدالت اجتماعی، توسعه:مفاهیم کلیدي

ــد 1 ــناس ارش ــران    کارش ــور، ای ــام ن ــشگاه پی ــهري، دان ــزي ش ــه ری ــا و برنام ــسنده(جغرافی ــسئولنوی ) ي م
Sajad.ferdowsi@yahoo.com

Shokri.pari@yahoo.comتهرانجغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه پیام نور،گروه استادیار 2



93بهار ، 3ه، شمارهشتم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 174

مسألهیانبقدمه و م
ونـامطلوب شـهري، منـاطق کـه دارنـد رااحـساس عمـومی  ایـن مردماغلبامروزه

ونـابرابري وجـود ). 2:1383صالحی و رضـاعلی،  (باشدمیفعالیتوبراي زندگینامناسب
درجدیـد ايپدیـده وجـه به هـیچ شهر،مختلف یکنواحیساکنانفضایی درتعادلعدم
فـاحش بـودن  دلیـل بهتوسعهکشورهاي درحالدراامنیست،شهرهاي جهانازیکهیچ

فـضایی تفـاوت در خدمات شهري،تعادلعدمونابرابريواقتصاديـاجتماعیهايتفاوت
شـهر یـک فـضایی زیـرا سـاختار  ؛)37:1387پور، عبدي دانش(شده است تشدیدهشهرها

کدامهراپایدارينمتقابل هستند وکنشیکدیگر درکه بااستعناصريواجزاازمشتکل
پایدارىيمقوله).90:1380وارد، وساوج(خواهد گذاشتثیرأتساختارکلبراجزااز این

فاکتورهـاي ).50:1387جعفري، (گیردمىعدالت قراروقدرتمقوالتباقوىپیوندىدر
فالگوي مـصر نقل،وحمليشبکهوالگوي رفتارياراضی،کاربريمانندمتفاوتیموجود
ي پایداري توسـعه برسکونتیهاي محیطینگرشوآموزشسطحفرایند تکنولوژي،انرژي،
در قالـب  شـهري مـسائل بررسـی در). 4350:2005، 1فوجیـوارا (ثیرگـذار اسـت  تأشهري
هـاي مکـانیزم گـرفتن در نظراي بدونهزینهچنانچهکهاستاینبرفرضپایداريتوسعه

باعـث تـشدید  شود، خـود شهريخدماتوتجهیزاتها،زیرساختيتوسعهبرابري، صرف
در).629:2005، 2بـولري و همکـاران  (گرددمیشهريجمعیتمختلفبین اقشارنابرابري

سـاکنین در دسـترس مناسبايهزینهبااساسیرفاهیتمام تسهیالتصنعتیکشورهاي
عه دسترسـی توسـ حـال دردر کـشورهاي شـهروندان مقابـل اکثریـت  درامااست؛شهري

).273:1999، 3دامیئر و تاکاهاشی(ندارندخدمات اساسیبهمناسبی
علـت بـه وداشـته ايگـسیخته لجـام وشـتابان رشـد اخیرهايسالدردامغانشهر

اداريوسیاسـی جایگاه دومخدمات،گسترشجمعیت، مهاجرپذیري،طبیعیرشدداشتن
هـاي برنامـه شـهر، دردولتـی هاي مختلفارگانتوسطزمینواگذاريدر استان،شهراین

محـیط طبیعـی  نهایـت دروکشورسیاسیواقتصاديـ  اجتماعیکشور، تغییراتعمرانی
ازآنجمعیتکهطوريبه.  استدیدهخودبهزیاديکالبديوتحوالت جمعیتی، مساعد

اننـش مطالعات.استرسیده1390سالدرنفر140474به1335در سال نفر17058
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دامغـان شـهر نـواحی میـان درشهريو خدماتامکاناتازمیزان برخورداريکهدهد؛می
هـاي جابجـایی از قبیلپیامدهاییگذشتهزمانیهايدورهدراین عواملکهاستنامتعادل

گـسترش شـهر، ازهـایی بخـش درهافعالیتوجمعیتشهر، تمرکزسطحدرضروريغیر
خـدمات ازمختلـف نـواحی ومنـاطق یکـسان رخورداريعدم بوشهريمشکالت مختلف

شـهر فـضایی سـازمان کـه اسـت شدهموجباین عوامل.داشته استهمراهبهراشهري
محققزمانیپایدارييزیرا توسعهاساسی مواجه گردد،هايو ناپایداريهاچالشبادامغان
در شهروزیع خدماتتوجمعیتبین پراکنشمنطقیو سازگاريهماهنگیکهشدخواهد
بـه  SAWسـعی دارد بـا اسـتفاده از تکنیـک     حاضـر يمقالـه راستا،همیندر.آیدبوجود
پرداخته دامغانشهرمتناسب با جمعیت در نواحیتوزیع فضایی امکانات و خدماتارزیابی

بنـدي  ریزي به منظور حل مـسائل و مـشکالت فعلـی، اولویـت      و نواحی شهر را جهت برنامه     
پایان نیز پیشنهاداتی به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی بین نواحی شـهر و  درونموده 
.نمایدپایدار، ارائهينیل به توسعهنهایتاً

درزمـین اقتـصاد وداريسـرمایه مناسباترشدوزمینبهروزافزونتقاضايدلیلبه
وانـدوزي ثـروت مهـم هـاي لفـه ؤمازیکـی بـه شهريکاال، اراضیاینو محدودیتشهرها
ریـزي برنامـه بـه نیـاز امـر ایناست کهشدهبدلشهرهااجتماعی درهاينابرابريتشدید
ریـزي کـاربري  برنامه).1389زیاري و همکاران، (طلبدمیشهرهادر تمامرازمینکاربري

باشـد، میاز زمیناستفادهچگونگیمورددراجتماعیکمقاصديکنندهبیانتنهانهزمین
در. )165:1381الـدینی، سـیف (اسـت شهرييتوسعهدادن بهبراي جهتراهنماییبلکه
عملکردهـاي یـا جغرافیـایی  فـضایی توزیـع الگـوي شهري،کاربري زمینریزيبرنامهواقع

بـه تخـصص زمـین  راسـتا ایـن در.)52:1382عابـدین درکـوش،   (باشدمیشهرمختلف
تمـامی بـراي آنهابهکه دسترسیباشدايگونهبهبایدشهرسطحدرگوناگونهايکاربري

و دیگـران،  عسگري(باشدپذیرامکانهزینهو کمترینشکلبهترینبهشهردرساکنافراد
21:1381.(

و اراضـی کاربريطرح هايقالبدربیشترشهريخدماتتوزیعحال،بهتامتأسفانه
کمتـر شهريخدماتازساکنینترسیدسقابلیتبهمطالعه شده وکاربرييمعیار سرانه

امکانـات وخـدمات توزیع بهینه).12:1392کالنتري و همکاران، (است داده شدهاهمیت
در بـوده، و جامعهاجتماعیهايگروهواقشاريهمهنفعبهکهشوداي هدایتگونهبهباید

زمینـه عـدالت  در ایـن  ).193:1383پـاگ،  (یابـد  تحققفضاییوعدالت اجتماعینتیجه
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اجتمـاعی، کـار تقـسیم ازحاصلفرد،هرزندگیمکانبدان معناست کهشهرهادرفضایی
شـهر  دراجتماعیو عدالت) 28:1381اطهاري، (نکند اجتماعی محروماستحقاقازراوي

باشـد  شـهري مـی  مختلفمناطقبینمنابعوامکاناتفضایی عادالنهتوزیعبانیز مترادف
خاص تـشدید قطبـی شـدن   مکانیکدررسانیمراکز خدماتتمرکز).6:1385شریفی، (

نـامطلوب و متـراکم، هايمحیطباشهرهاکهايگونهبهدارد،دنبالبهشهرها رادرفضایی
در ایـن  ).11:1392کالنتـري و همکـاران،   (شدخواهندمواجهپایداريبا توسعهناسازگار

وتوسـعه بحـث محافـل  مـورد اصـلی هـاي از موضوعکییامروزهکهپایداريراستا توسعه
پـور،  ساسـان وزاده دلیـر حـسین (استتوسعهمختلفهايبرآیند انگارهریزي است،برنامه

محیطـی، ـ  زیستنظرازکهايتوسعهیعنیپایدار،يهتوسعبه عبارتی دیگرو ؛)86:1385
باشدپذیرشقابلاجتماعی،نظرازومانااقتصادي،نظرازفنی مناسب؛نظرازغیر مخرب؛

تـرین مهـم ازپایدار، یکـی يبنابراین به منظور نیل به توسعه؛)21:1384رهبر، ودرویش(
شـهرها ریـزي بـراي  برنامـه فضایی درـ  اجتماعیعدالتاجرايدر جهتبایدعوامل را که

و ثـی وار(فـضاهاست  ازصـحیح اسـتفاده وشـهري مناسـب خـدمات  توزیـع کـرد، رعایت
هاي دلیل رشد شتابان جمعیت در سالبهشهر دامغاندر این راستا ).93:1386همکاران، 

توزیـع درنـاهمگون ترکیبـی دارايرشـد وسـعت شـهر،    و متقـابالً شـدید مهاجرپذیريو 
مـورد خدماتبهرانواحی شهريجمعیت ساکن دردستیابیکهاستشهريهايکاربري

SAWتکنیکازگیريبا بهرهدر این زمینه پژوهش حاضر.ستاکردهروبرومشکلبانیاز

ارزیابی توزیع امکانات و خدمات متناسب با جمعیـت، در نـواحی شـهر دامغـان را     درسعی
بندي نواحی به لحـاظ میـزان برخـورداري، راهکارهـایی           دارد تا بتوان با دستیابی به اولویت      

.کار گرفتمناسب، جهت بهبود وضعیت نواحی محروم شهر به 

پژوهشاهمیت و ضرورت
:با توجه به اهمیت موضوع، ضرورت هاي این پژوهش در قالب موارد ذیل مطرح اسـت            

توزیـع -2؛پایـدار شـهري  ياقتـصادي در جهـت توسـعه   هاي اجتماعی ونابرابريرفع-1
در راسـتاي نیـل بـه عـدالت     شهرسطحدرمورد نیاز شهروندانخدماتوامکاناتيبهینه

پایدار شهري و عدالت اجتماعی به منظور بهبود کیفیت          يدستیابی به توسعه  -3؛جتماعیا
.زندگی
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پژوهشاهداف
هدف از این پژوهش ارزیابی توزیع فضایی امکانات و خدمات متناسـب بـا جمعیـت در         

بنـدي  اولویتيتحلیلی در زمینهاطالعاتکردنباشد که به فراهمنواحی شهر دامغان می
اجتمـاعی منجـر مـی   عـدالت در راسـتاي ریزيبر اساس سطح برخورداري و برنامهنواحی

پایـدار  يگردد و در ادامه نیز پیشنهاداتی در چارچوب عدالت اجتماعی و در راستاي توسعه   
گرددشهري ارائه می

پژوهشپیشینه
تحقیقات داخلی) الف

:استانجام پذیرفتهيمتعددهايژوهشپارزیابی محالت و نواحی شهرييزمینهدر
هـاي  شـاخص ي پایـه بـر ارومیـه شـهر منـاطق مراتـب سلسلهمبارکی و عبدلی در تحلیل

میـزان انـد کـه  شهري با استفاده از تکنیک تاپسیس به این نتیجـه رسـیده  پایداريتوسعه
درجمعیتکممناطقوشهري بصورت یکسان نبودهخدماتازبرخورداري مناطق مختلف

).1392مبارکی و عبدلی، (دارند دسترسیبیشتريخدماتبهپرجمعیتنواحیبامقایسه
نـواحی درخـدمات توزیـع وجمعیـت پـراکنش فـضایی ضرابی و موسوي در تحلیل

اسـاس بـر و توزیع خدماتپراکنش جمعیتاند که ارتباطیزد به این نتیجه رسیدهشهري
بـین هـاي چـشمگیري  تفـاوت نیزاز نواحیبعضیدرکهبودهروش اسپرمن بسیار ضعیف

).1389ضرابی و موسوي، (شود میدیدهخدماتوتوزیع جمعیت
بنـدي محـالت شـهر آبـاده        استفاده از تکنیک تاپسیس به سطح      تقوایی و کیومرثی با   

خـدمات  وامکانـات ازآبـاده شهريمحالتبرخورداريمیزانازحاصلنتایجاند وپرداخته
خـدمات بـه دسـتیابی میـزان نظـر ازشهري،محالتبیندرکهاستآنازشهري حاکی

).1390تقوایی و کیومرثی، (تفاوت چشمگیري وجود دارد 
مناطق شهريپایداريهبندي توسعاولویتوتحلیلبهپژوهشیهمکاران درونسترن

سـطح  سهرا بهنواحیاصفهان پرداختهشهرنواحیبنديسطحوشاخص21ازاستفادهبا
).1389نسترن و همکاران، (اند کردهبنديدسته

یـافتگی  توسـعه يدرجهبنديرتبهبهتاپسیستکنیکازاستفادهباهمکارانوزیاري
بـین  درتفـاوت کـه انـد گرفتـه نتیجـه وپرداختـه رضـوي استان خراسـان هايشهرستان
.)1389زیاري و همکاران، (زیاد استبسیاررضويخراساناستانهايشهرستان
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تحقیقات خارجی) ب
پایتخـت (داکـا درعمـومی تـسهیالت توزیـع عنـوان تحـت ايمقالـه درو اوداجان
در عمـومی تـسهیالت فـضایی توزیـع مقایـسه وفـضایی تمرکـز تعیینرويبر)بنگالدش

رشـد داکاآنتبعبهوبنگالدشاخیر،هايدههدر.اندشدهمتمرکزداکامختلفمناطق
وتجزیـه بـا اسـتفاده از ضـریب مکـانی،    مقالهایندر.استکردهبهتجرراجمعیتسریع

بدسـت نتـایج .استشدهمتمرکزبازاریابیوآموزش،بهداشتیامکاناترويبرهاتحلیل
پیشرفتههابخشسایرازامکاناتبرخینظرازهابخشبعضیکهاستاینازحاکیآمده

یـک ،شـهري هـاي بخـش برخـی تعادلعدمبهتوجهباموجودریزيبرنامهوهستندتر
وبیـشتر شـکاف باعثدقیقریزيبرنامهیکفقدانو استنکردهایجادرامتوازنتوسعه
).2005، 1جان و اودا(شدخواهدترمحروممناطقدرماندگیعقبباطلحوزهایجاد

از، شاخص اقتصادي و اجتمـاعی 73در تحقیقی با استفاده از دیگرانوگراناهانکم
تحقیـق ایـن هـاي یافتـه .انـد کردهبنديرتبهراکشورهامتغیرها،گیريلگاریتمطریق

مینشانتحقیقنتایج.دهدمینشانراهاشاخصاینمیانباالنسبتاداخلیهمبستگی
) 0,89تعیینضریب(ملیناخالصتولیدسرانهبااستفاده،موردهايشاخصاکثرکهدهد

شیلیژاپن،مثلکشورهابعضیبرايآمدهبدستيرتبهروشاینبا.ددارنزیاديارتباط
انتخـاب هايشاخصهمبستگیطورکلیبه.داردشانموقعیتبازیاديتفاوتونزوئالو

توسعهکشورهايازکمترتوسعهحالدرکشورهايبراياياندازهتاسرانهGNPوشده
).1972، ٢مک گرا ناهان و همکاران(باشدمییافته

کندمیتقسیمجغرافیاییبخشهفتادبهراباختريایالتیازدهايمطالعهدرپرایور
اینيدامنه.کندمیثبترامتغیر17هايداده،جغرافیاییهايبخشازیکهربرايو

ایـن درپرایـور .استاراضیکاربريوجمعیتی،اقتصاديهايمتغیرازطیفیهاشاخص
میقرارتحلیلموردبخش70براي،عاملیتحلیلوتجزیهروشباراشاخص17مطالعه

يوزنهعنوانبهتواندمیتحلیلوتجزیهایننتایجکهکندمیاستداللنهایترو ددهد
).2008، 3پرایور(باشدجغرافیاییهايبخشيتوسعهبرايبخش،تعادل

1 Jone and Oda
2 Mc Granahan et al
3 Pryor
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پژوهشاالت و فرضیهؤس
آیا امکانات و خـدمات شـهري   : ال است کهبه این سؤ  هش حاضر در پی پاسخگویی    پژو

که اي توزیع گردیده است؟     ها، به طور عادالنه   در نواحی شهر دامغان متناسب با جمعیت آن       
نواحی شهر دامغـان بـه       رسدبه نظر می  : باشد که ت گرفته از این فرضیه می     أال نش ؤاین س 

ها، با یکـدیگر تفـاوت      جمعیت آن متناسب با   لحاظ توزیع فضایی امکانات و خدمات عمومی      
.چشمگیري دارند

شناسی پژوهشروش
بـر حـاکم رویکردپژوهش، نوع تحقیق کاربردي واهدافوموضوعماهیتبهتوجهبا

شهر دامغان میيگانهنواحی نهآمارييجامعه.است"تحلیلیـ  توصیفی"فضاي تحقیق
جامعطرحمسکن،ونفوسعمومیشماريسرتفصیلینتایجازنیازاطالعات مورد.باشد

در ایـن  .اسـت آمـده بدسـت کتـب اسناد، مجـالت و از طریقو همچنینتفصیلی شهرو
درشـهر دامغـان  يگانهنواحی نهو ارزیابیتحلیلبهSAWاز تکنیکگیريبهرهپژوهش با

ناحیـه هـر امتیـاز نهایـت دروشدهپرداختهشاخص توزیع امکانات و خدمات شهري،11
گردیده و بر اساس امتیاز کسب شده، نواحی به لحاظ میزان برخورداري از امکانات محاسبه

.اندبندي گردیدهو خدمات شهري، رتبه

پژوهشدراستفادهموردهايشاخص
شهري به همـراه  نواحیازیکهرموجودهاي خدماتیکاربريابتداحاضرپژوهشدر

بـه سـپس وگردیـده استخراجدامغانري اراضی موجود شهرکاربينقشهازهاآنيسرانه
مـورد بررسـی قـرار مـی    نـواحی شـهري،  درساکنافرادبرخورداريسنجش میزانمنظور
:بهره گرفته شده است1به شرح جدول شاخصدر این پژوهش از یازده.گیرند

شهريخدماتهايشاخص:1جدول 
1X4آموزشیX7ورزشیX10زپارك و فضاي سبXتجهیزات شهري
2X5اداري و انتظامیX8درمانیX11مذهبیXتفریحی و توریستی
3X6تجاريX9فرهنگیXسیسات شهريأت
)نگارنده: منبع(



93بهار ، 3ه، شمارهشتم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 180

محدوده و قلمرو پژوهش
متـر از سـطح   1170و با ارتفاعی معادل دشت کویرشمالیيشهر دامغان در حاشیه

با توجه به مرکزیت این شهر در شهرسـتان    .واقع شده است  استان سمنان دریا و در شمال     
هاي مرتبط با ایـن  مشهد، فعالیتـ  مچنین قرارگیري دامغان در مسیر راه تهراندامغان و ه

موقعیت و به عبارت دیگر نقش خدمات در شهر وجه بارزتري نسبت به صنعت و کشاورزي                
موقعیـت سیاسـی شـهر       1تـصویر   ). 1390مهندسین مشاور طرح معماري محـیط،       (دارد  

.دارددامغان را بیان می

قعیت سیاسی شهر دامغانمو:1تصویر 
)1390مهندسین مشاور طرح معماري محیط، : منبع(

سـاله را بـه تفکیـک مقـاطع          55يتحوالت جمعیتی دامغان طی یـک دوره       2جدول  
بر این اساس، بیشترین نرخ رشـد جمعیـت دامغـان در ده سـاله               . دهدآمارگیري نشان می  

. بوده است1385-90يو کمترین آن در دوره65-1355

1390تا سال 1335تحوالت جمعیتی دامغان از سال :2جدول 
1335134513551365137513851390سال

8909131751717434057492045930058770جمعیت
-9/36/21/77/39/118/0نرخ رشد

49/3میانگین رشد
)1390مرکز آمار، : منبع(
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. شهر دامغان، مورد بررسی قرار گرفته استيحیهنه نا3جدول طبق، این پژوهشدر

)1390سال (تقسیمات کالبدي شهر دامغان :3جدول 
ناحیه)هکتار(مساحت )نفر(جمعیت ناحیه)هکتار(مساحت )نفر(جمعیت 

69162/136691367/1441
83742/246736054/1232
77019/364851205/1643
47245/268951105/2214

80843/2045
مجموع587702/1844

)1390مهندسین مشاور طرح معماري محیط، : منبع(

هـاي  مربوط به توسـعه  شرقی شهر، عمدتاً   ي، واقع در نیمه   4تا   1بر این اساس نواحی     
هاي جدیـد شـهر   غربی شهر، مربوط به توسعهي، واقع در نیمه   9تا   5شهر و نواحی     ياولیه
114یک با    يترین و ناحیه  هکتار بعنوان بزرگ   268نه با    يدر این میان ناحیه   . دباشنمی

9136یک با يهمچنین ناحیه؛آیندشهر به حساب میيترین ناحیه هکتار بعنوان کوچک  
ترین نواحی شهر   جمعیتنفر بعنوان کم   3605دو با    يترین و ناحیه  نفر به عنوان پرجمعیت   

. باشندمطرح می

ها و مفاهیم نظري پژوهشدگاهدی
توسعه پایدار شهري)الف

فرآینـدي  راتوسعهکهبرداشتیداردوجودتوسعهازبرداشتدوسنآمارتیااعتقادبه
.گیـرد مینظردر"دوستانه"فرآیندي راآنکهبرداشتیوبیندمی"بارخشونتووحشی"

یکیامروزهکهپایداريتوسعه).56:1381سن، (داند میمرجحرادومرویکردسنآمارتیا
مختلفهاياست، برآیند انگارهریزيبرنامهوتوسعهمحافلبحثمورداصلیهايموضوعاز

پایـدار،  يتوسـعه امـروزي مفهوم.)86:1385پور، ساسانودلیرزادهحسین(استتوسعه
بـار اولینفهوم، برايماین.دارداخیرقرنمحیطیزیست ـ هايجنبشدر تفکراتریشه

قبـل ).45:1376بـارو،  (است شدهدادهوارد نسبتبه خانم باربارا1970يدههاواسطدر
شوندهتجدیدمنابعواقتصاديمفهوم ساختارهايدرپایداري راشوماخر،،1970يدههاز
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1972پایدار در سـال يتوسعه). 31-40:1378شوماخر، (برد کاربهخدماتوتولیداتو
درو) 17:1378زیـاري،  (شـد  کار بـرده بهسوئداستکهلمدرپایداريتوسعهدر کنفرانس

هـارلم گـزارش درملـل، سازمانيو توسعهزیستمحیطدر کنفرانس جهانی1987سال
کـه شـد تعریـف فرآینديبعنوانپایداريتوسعه،"مامشتركيآینده"عنوانوبراندتلند
-303:2001، 1توسـان (آینده برآورده گـردد نسلهايتواناییتخریببدونفعلی،نیازهاي

هـا نـسل درونهـا، برابـري  نسلبینبرابريهايبه مقولهتوجهبراندتلندگزارشدر).289
حـداقل منـابع  استفاده ازطبیعی،محیطازحفاظت،)جغرافیاییوبرابري اجتماعیشامل(

ارضـاي نیازهـاي  وفـردي رفـاه اتکا،خوديجامعهو تنوع،اقتصاديبقايتجدید،غیرقابل
).124:1378و موسـی کـاظمی،   شکویی(گرفته است قرارکیدأتموردافراد جامعهاساسی

پایـدار در يتوسـعه موضـوع ،)1992(سـال درریـودوژانیرو درزمینکنفرانستشکیلبا
ارتقا رهیافتدرمعجوامشارکتبرآندرکهشدفراخواندهجديچالشبهسرتاسر جهان

، 2کـالینگورث و نـادین  (گردیدتأکیدشهرپایداريو توسعهزیستمحیطوضعیتبهبودو
ترکیـه اسـتانبول در)بشراسکان(ها کنفرانس زیستگاه، 1996سالدر.)225:2002-224

مـدیریت  اجتمـاعی در رهیافـت يزمینـه دراساسـی هـاي گامکهطوريبهگردید؛برگزار
اهمیـت وسـازي خانـه هـاي مشیخطاصالحنشینان،حاشیهزندگیشرایطتقايارشهري،

).67:1383پاگ،(گرفتقرارتأکیدموردمحیط شهرودادن به بهداشت
فنـاوري وفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،شرایطبهبودکهاسترونديپایدار،يهتوسع

منـابع طبیعـی  تخریـب واکوسیـستم آلـودگی جهـت و درباشداجتماعیسوي عدالتبه
همگنجوامعیکهبودپایدار خواهدايتوسعهاجتماعی،نظراز).37:1382ملکی، (نباشد

هـاي  شـکاف وکننـد احـساس رابرابـري وعـدالت سـاکنان آندرکند،ایجادهمبستهو
اجتمـاعی پایداري).31:1378موسی کاظمی، شکویی و(یابدکاهشاقتصاديـاجتماعی

امنیـت ریخـتن هـم بـه باعـث اي،توسـعه اقـدامات ازناشیکه تغییراتداردجودوزمانی
هـاي فاصـله افـزایش اجتمـاعی، هـاي ایجاد آسیبسالم،اجتماعیروابطتخریباجتماعی،
و تبعـیض علیـه  نـامطلوب جهـت دراقتـصادي نظمخوردنهمبهازناشیاثراتطبقاتی،

لـن رااهـداف اینبهرسیدنراهکار).1389، فاضلی(نشودضعیف،وايحاشیههايگروه
عمومیخدماتشاملنرمهايزیرساختاین.داندمینرمهايگیري زیرساختشکلدال،

1 Tosun
2 Cullingworth and Nadin
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سـاختار نیـز وآنماننـد وفراغـت اوقـات خـدمات اجتمـاعی،  آمـوزش، بهداشـت، ماننـد 
وشـکویی (ندباشـ اجتماعی مـی روابطوداوطلبانههايسازمانيشبکهجامعه،غیررسمی

).32:1381کاظمی،
فـضاهاي وهـا محیطکهاستپایداريتوسعهازايهگونشهريدر این زمینه پایداري

يبهینهتوزیعدیگر،عبارتبه. )8-9:2000، 1کیس اسمیتراکاد(گیردمیبردرراشهري
جتمـاعی اهـاي و گـروه اقـشار يبه نفع همهکهشودهدایتايگونهبهامکاناتوخدمات
در ایـن  ).193-1383:195پـاگ،  (یابـد  تحقـق فـضایی واجتماعیعدالتوگرددجامعه

ومنـابع عادالنـه تخـصیص رادر شـهرها فـضایی واجتمـاعی عـدالت راستا دیوید هـاروي 
وشـکاف حـداقل بـا افـراد کـه شـود هـدایت ايگونهبهداند که بتواندمیشهريامکانات
برآوردهمختلفدر ابعادآننیازهاي جمعیتیوباشندمواجهخودحقوقبهنسبتاعتراض

برقـراري عـدالت  مـستلزم پایـدار يتوسـعه کـه اصـل، اینپذیرش).1379هاروي، (گردد 
پـذیري آسـیب اقتـصادي، اجتمـاعی، هـاي نابرابريرفعاست،در شهرهافضاییواجتماعی

هـر شهروندان،اساسینیازهايبهتوجهو امکانات،خدماتيبهینهدرآمد، توزیعکماقشار
نـاموزون  رشدازحاصلناپایداري.افزایدپایدار میيبه توسعهنگرشاهمیتبهبیشترچه

واسـکان فقـر شـهري،  نمودهـاي بـا اجتمـاعی ـ فـضایی هايتعادلعدمشکلبهشهرها،
اسـت  شـده نمایـان زیـستی هـاي آلـودگی ومحلـی حاکمیـت رسمی، ضـعف غیراشتغال

توجهودادهقرارسؤالموردبیشترچههرشهرها راپایداريامراین).66:1385وچانی، ب(
اسـت  سـاخته ضـروروي بـیش ازپیشراپایدارياصول توسعههايرهیافتوهادیدگاهبه
).36-1385:37موسوي، ونیاحکمت(

عدالت اجتماعی)ب
رفـاه مورددرآنقالبدربتوانهکنیستفراگیرآنقدراصوالًاجتماعیعدالتمفهوم

حـل برايکهگرفتنظردراصلیبعنوانتوانمیاساساًعدالت را.کردداورياجتماعیک
اصـول ایـن کاربردواقعدرنیزعدالت اجتماعی. استآمدهوجودبهمتضاددعاويفصلو

بـه ایـشان شـهرها بـه نیازه  ساکنانتمامیرسیدنجهتدر).1379هاروي، (استخاص
بـه توجهیبیکهآیدمیوجودبهشهريفضايدراجتماعیعدالتمبحثیکسان،صورت

1 Drakakis Smith
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يتوسـعه منطقه،یکحدازبیشتراکمونشینیحاشیههمچونناگواري،آن تبعات بسیار
وزمینبازيبورسشهري،هايمحدودهازشدن برخیاز سکنهخالیشهرها،يجانبهیک
عـدالت ).12:1385روي، خـوش (داشـت  خواهـد پـی دررادیگـر مـشکل ومـسئله هاده

منـاطق مختلـف  بـین منابعوامکاناتيعادالنهفضاییتوزیعبامترادفشهردراجتماعی
آنهاسـت  بـه شـهروندان برابـر دسـتیابی ریـزان، برنامـه رسـالت ترینمهمو بنابراینشهري

آرمـان بـه دسـتیابی بـراي زمینـه، تـالش  در ایـن شـهري و مـدیران ؛)6:1385شریفی، (
ازوشـهري خـدمات بهشهرييمختلف جامعههايگروهدسترسیدر"برابرهايفرصت"

باشـد آن مـی ماننـد وخـدماتی بهداشتی،آموزشی،هايفرصتمینتأدرتضادبردنبین
برابـري اصلرعایتهدفیچنینبهرسیدنراستايدر.)424:2005، 1سو و همکارانتی(
نـژاد حاتمی(بود خواهداساسیهاياولویتاززیست شهريهايبه فرصتبرابردستیابیو
اسـت اهمیتحائزشهرهااي دراندازهتاعدالت اجتماعیبهتوجه).88:1387همکاران، و

نقش کلیـدي وبستر مطالعاتسالم،شهرهاييکنندهتعیینهايشاخصازیکهردرکه
هـاي  فعالیـت تنهـا نـه شـهري هايفعالیتازمنظور).264:1380شیخی، (ندکمیایفارا

درراهـا فعالیـت آنتوزیعبلکهافتد،میاتفاقشهرهرروزانهدر زندگیکهاستگوناگونی
شـهري خـدمات توزیـع چگـونگی ومیـزان .)62:1386بحرینـی،  (گیرد میبردرنیزفضا
؛ داشـته باشـد  اجتمـاعی تغییـرات وجمعیـت فـضایی جابجـایی درثريمـؤ نقشتواندمی

شـود برقـرار اجتمـاعی عـدالت کـه باشـد ايونـه گبـه بایدشهريخدماتبنابراین توزیع
متناسـب ومناسـب تخصیصدنبالبهبایدشهردرعدالتبنابراین،؛)12:1388آقابابایی، (

بـین شـکاف بـردن بـین از،شهردرو بالفعلبالقوههايتوانازخدمات، استفادهوامکانات
). 1379هـاروي،  (باشـد  فقـر هـاي زاغـه آمدنوجودبهازجلوگیريوشهردرغنیوفقیر
درفـضایی ـ اجتمـاعی عـدالت اجـراي جهـت دربایـد کـه عـواملی ترینمهمازیکیپس

ازصـحیح اسـتفاده وشـهري خـدمات مناسبتوزیعکرد،رعایتشهرهاریزي برايبرنامه
ارضـاي بـا کـه هـستند عواملیازشهريو خدماتهاکاربريخصوصایندر.فضاهاست

بـا تواننـد مـی لیاقت افـراد واستحقاقبهو توجهعمومیمنافعافزایشجمعیتی،نیازهاي
.نماینـد برقـرار مناطق شهريدررافضاییواقتصاديعدالت اجتماعی،تر،عادالنهبرقراري

طـرح  (شـهري هايطرحاهدافتحققعدموعمومیخدماتمناسبتوزیععدمدر مقابل،

1 Tsou et al



185...تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با 

نـه هستند،شهريمناطقسطحدرنابرابريدرثیرگذارأتاز عواملکه)...وتفصیلیجامع،
دسترسـی بلکهبینجامند،شهرهاجمعیتی درتوارنوتعادلهم زدنبردرتوانندمیتنها

شـکل سطح شهردرراهاییناپایداريمواجه ساخته ومشکلبانیزراخدماتوامکاناتبه
).93:1386همکاران،ووارثی(دهند می

هاي پژوهشیافته
ازاستفادهباشهرياز امکانات و خدماتدامغانشهرارزیابی میزان برخورداري نواحی

SAWتکنیک

تـرین و در عـین حـال        بعنـوان یکـی از سـاده       SAWگیري چند معیـاره     روش تصمیم 
، 1اولـسون (گیـري اسـت   ها در سنجش و تعیین سلسله مراتـب تـصمیم         روش پرکاربردترین

هـاي  سـازي هاي جنگ جهانی با هدف بهینـه      این شیوه براي نخستین بار در سال       ).2001
از آن زمان تـا بـه حـال ایـن روش در         ).1984،  2اوانس(عملیاتی مورد استفاده قرار گرفت    

امـروزه  . ده مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت         علوم مختلف به ویژه علوم اجتماعی به گستر       
به دلیل سادگی و ضریب خطاي کم آن، به طور گسترده مـورد اسـتفاده قـرار                  SAWروش  

و ) 1983، 5؛ گرشون1981، 4گرشون(از جمله در علوم طبیعی ).1981،  3هوانگ(گیردمی
تـب در ابعـاد   سـازي و نیـز تعیـین سلـسله مرا      با هدف بهینه   ). 1983،  6ووگد(علوم شهري 

. گیردمختلف مورد استفاده قرار می
هاي مورد مطالعـه در  هاي گردآوري شده بر اساس شاخصداده5در این راستا، جدول   

الزم به ذکر است با توجـه بـه اینکـه ممکـن اسـت در          . دهدنواحی شهر دامغان را ارائه می     
...)هاي بـزرگ و   ان، پارك بیمارست(هاي بزرگ مقیاس    برخی از نواحی شهر دامغان، کاربري     

آن کاربري در ناحیه گـردد       يوجود داشته باشد، که این امر موجب افزایش نامتعارف سرانه         
به نتایج غیر واقعی در پژوهش منتهی شود، بنابراین به منظور اجتناب از دستیابی         و طبیعتاً 

هـاي اسـتاندارد    انهي خدماتی هر ناحیه بر اساس سر      هاي کاربري به نتایج غیر واقعی، سرانه    

1 Olson
2 Evans
3 Hwang
4 Gershon
5 Gershon
6 Voogd
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مورد تجدیـد نظـر قـرار    4عالی شهرسازي و معماري ایران، مطابق با جدول        مصوب شوراي 
يهر کاربري در هر ناحیه، بـیش از حـداکثر سـرانه            يکه اگر سرانه  طوريه  گرفته است، ب  

ي آن کـاربري در  عالی شهرسازي و معمـاري ایـران باشـد، سـرانه          استاندارد مصوب شوراي  
هاي تجدید  سرانه  .شوداستاندارد در نظر گرفته می     يها، معادل حداکثر سرانه   دادهماتریس  

SAWدر ادامه کاربرد تکنیک      .اندها مشخص شده  ده با قلم پر رنگ در ماتریس داده       نظر ش 

.گیرددر پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می

الی شهرسازي و معماريعمصوب شورايهاي شهري، هاي استاندارد کاربريسرانه:4جدول 
کاربري آموزشی انتظامیـ اداري خدماتیـ تجاري ورزشی

)m2(سرانه  3≥سرانه ≥5 1≥سرانه ≥2 سرانه≥5/2 1≥سرانه ≥1,5
کاربري پارك و فضاي سبز مذهبی تاسیسات شهري تجهیزات شهري

)m2(سرانه  سرانه≤8 3/0≥سرانه ≥5/0 1≥سرانه ≥2 2/0≥سرانه ≥5/0
کاربري هنري-فرهنگی گردشگري-تفریحی درمانی

)m2(سرانه  4/0≥سرانه ≥75/0 2/0≥سرانه ≥5/0 1≥سرانه ≥5/1
)1389وزارت مسکن و شهرسازي، : منبع(

هاي مورد مطالعهشاخص:5جدول 
نواحی آموزشی اداري تجاري ورزشی درمانی فرهنگی پارك مذهبی سیساتأت اتتجهیز تفریحی
1ناحیه  06/2 71/0 50/2 02/0 26/0 44/0 27/0 50/0 03/0 32/0 04/0
2ناحیه  50/2 00/2 47/1 06/0 06/0 00/0 69/7 50/0 14/0 22/0 00/0
3ناحیه  50/0 00/0 50/2 00/0 01/0 00/0 14/2 50/0 02/0 00/0 05/0
4ناحیه  00/0 17/0 50/2 96/0 17/0 19/0 00/0 50/0 23/0 05/0 18/0
5ناحیه  70/3 00/2 17/2 50/1 79/0 34/0 00/8 50/0 00/2 50/0 38/0
6ناحیه  08/3 00/2 50/2 00/0 50/1 17/0 55/3 50/0 00/2 03/0 16/0
7ناحیه  89/2 89/0 42/2 50/1 00/0 75/0 41/1 14/0 01/0 00/0 00/0
8ناحیه  04/1 00/2 46/1 50/1 63/0 00/0 81/5 46/0 79/1 31/0 00/0
9ناحیه  70/0 00/2 40/1 19/0 00/0 03/0 66/7 50/0 00/2 20/0 00/0

)نگارنده: منبع(
:ها، مراحل ذیل انجام گردیده استدر ادامه براي تعیین وزن شاخص



187...تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با 

به شرح ذیل که بر این اساس،        1يبا استفاده از رابطه    pتعیین ماتریس   : اول يمرحله
.ارائه شده است6مقیاس شده در جدول بیماتریس،5با توجه به جدول 

:1يرابطه

مقیاس شدهماتریس بی:6جدول 
نواحی آموزشی اداري تجاري ورزشی درمانی فرهنگی پارك مذهبی سیساتأت تجهیزات تفریحی
1ناحیه  125/0 060/0 140/0 003/0 076/0 229/0 007/0 122/0 004/0 196/0 049/0
2ناحیه  152/0 172/0 082/0 010/0 018/0 000/0 211/0 122/0 017/0 135/0 000/0
3ناحیه  030/0 000/0 140/0 000/0 003/0 000/0 059/0 122/0 002/0 000/0 062/0
4ناحیه  000/0 014/0 140/0 168/0 050/0 99/0 000/0 122/0 028/0 031/0 222/0
5ناحیه  225/0 170/0 121/0 262/0 231/0 177/0 219/0 122/0 243/0 307/0 469/0
6ناحیه  187/0 170/0 140/0 000/0 439/0 089/0 097/0 122/0 243/0 018/0 198/0
7ناحیه  175/0 076/0 135/0 262/0 000/0 391/0 039/0 034/0 001/0 000/0 000/0
8ناحیه  063/0 170/0 081/0 262/0 184/0 000/0 159/0 112/0 218/0 190/0 000/0
9ناحیه  043/0 170/0 022/0 033/0 000/0 016/0 210/0 122/0 243/0 123/0 000/0

)نگارنده: منبع(

7به شرح ذیل که در جدول      2يبا توجه به رابطه   Ejمحاسبه ماتریس   : دوم يمرحله
.ارائه شده است

:2يرابطه

هاشاخصبهمربوطهايهدادبرايEjمحاسبه :7جدول 
آموزشی اداري تجاري ورزشی درمانی فرهنگی پارك مذهبی سیسات أت تجهیزات  تفریحی

871/0 879/0 965/0 696/0 658/0 593/0 835/0 982/0 716/0 776/0 605/0
)نگارنده: منبع(
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بـه  3يها با اسـتفاده از رابطـه     تحلیل میزان انحراف هر یک از شاخص      : سوم يمرحله
.ارائه شده است8شرح ذیل که در جدول 

:3يرابطه

)dj(انحراف اطالعات ایجاد شده يدرجه:8جدول 
آموزشی اداري تجاري ورزشی درمانی فرهنگی پارك  مذهبی سیسات أت تجهیزات  تفریحی

128/0 121/0 035/0 304/0 342/0 407/0 165/0 018/0 284/0 224/0 395/0
)نگارنده: منبع(

به شرح ذیل که در جدول       4يها بر اساس رابطه   تعیین وزن شاخص  : چهارم يمرحله
.ارائه شده است9

:4يرابطه

)W(هاي مورد مطالعه وزن شاخص:9جدول 
آموزشی اداري تجاري ورزشی درمانی فرهنگی پارك مذهبی سیسات أت تجهیزات  تفریحی

وزن 053/0 050/0 015/0 126/0 141/0 168/0 068/0 008/0 117/0 092/0 163/0
رتبه 8 9 10 4 3 1 7 11 5 6 2

)نگارنده: منبع(

بـه   5يبندي نواحی بر اساس امتیاز کسب شده مطابق با رابطـه          طبقه: پنجم يمرحله
.شده استارائه 10شرح ذیل، که در جدول 

:5يرابطه



189...تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با 

هاي مورد مطالعهبندي نواحی شهر بر اساس شاخصطبقه:10جدول 
نواحی امتیاز رتبه

1يناحیه 089/0 6
2يناحیه 051/0 8
3يناحیه 019/0 9
4يناحیه 241/0 2
5يناحیه 267/0 1
6يناحیه 167/0 3

7ياحیهن 117/0 5
8يناحیه 127/0 4
9يناحیه 073/0 7

)نگارنده: منبع(

بندي نواحی شهر دامغان بر اساس میزان برخـورداري از امکانـات و          ، رتبه 3و   2تصویر  
بـه   5يبر این اسـاس ناحیـه     . دهدنشان می  SAWخدمات شهري را با استفاده از تکنیک        

ترین نواحی شـهر،    با اختالفی قابل توجه به عنوان محروم       3يناحیهعنوان برخوردارترین و    
.باشندبه لحاظ دسترسی به امکانات و خدمات شهري، مطرح می

SAWبندي نواحی شهر دامغان با استفاده از تکنیک رتبه:2تصویر 

)نگارنده: منبع(
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SAWتکنیک بندي نواحی شهر دامغان با استفاده ازرتبه: 3تصویر 

)نگارنده: منبع(

ال پژوهشؤآزمون فرضیه و پاسخگویی به س
وامکانـات ازشـهري نـواحی برخـوداري درتفـاوت میزاناساسبرپژوهشيفرضیه

بـا اسـتفاده از   شـده کـسب امتیـاز مبنـا، بـر همـین  .  اسـت یافتـه شهري تدوینخدمات
بـه 4و 5ارد که بین نـواحی دنواحی بیان میبرخورداريمیزانخصوصدرSAWتکنیک
قابـل  يفاصـله شـهر يناحیـه ترینمحرومبه عنوان2و 3يناحیهوبرخوردارترینعنوان

ال پژوهش نیز روشـن اسـت کـه بـا           ؤدر این راستا در پاسخگویی به س      .  توجهی وجود دارد  
فاده از برخورداري از امکانات شهري با اسـت يتوجه به امتیازات کسب شده نواحی در زمینه 

اي در شهر انجام نپذیرفته ، توزیع امکانات و خدمات شهري به صورت عادالنهSAWتکنیک
ي پایـدار شـهري،   و ضروري است که جهت برقراري عدالت اجتماعی و نائل شدن به توسعه       

.ي نواحی محروم در پیش گرفته شودهاي مناسبی در جهت توسعهسیاست



191...تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با 

گیري و پیشنهاداتنتیجه
توزیـع وتخـصیص کـه شدخواهدمحققزمانیشهرها،پایداريبهرسیدنوحرکت

وجمعیتـی نیازهـاي باشهرها مطابقاجتماعیوفضاییمیان واحدهايامکاناتوخدمات
و جمعیـت پـراکنش ارزیـابی راسـتا، در همین.  بگیردصورتجغرافیايو برابريمساوات

تـأمین وعـدالت اجتمـاعی  میـزان جشسـن درتواندمیشهريدر فضاهايخدماتتوزیع
امکانـات و فـضایی توزیـع حاضـر پـژوهش در.شودواقعشهروندان مفیداساسینیازهاي
میـزان کـه دهـد مـی نـشان نتـایج .شـد بررسـی شهر دامغانيگانهنهدر نواحیخدمات

ـ نامتعادل بـوده و دامغانشهرنواحیدر میانشهريخدماتوامکاناتازبرخورداري ین ب
عوامـل ایـن ترین نواحی شهر تفاوت قابل تـوجهی وجـود دارد کـه   برخوردارترین و محروم

در هافعالیتوجمعیتتمرکزسطح شهر،درضروريغیرهايجابجاییقبیلازپیامدهایی
ومنـاطق یکـسان برخورداريو عدمشهريمختلفمشکالتگسترششهر،ازهاییبخش
رسد بطور کلی چنین به نظر می.استداشتههمراهبهاشهري راز خدماتمختلفنواحی

محـسوب  شـهر    شرقی شهر شکل گرفته و بعنوان نـواحی قـدیمی          يکه نواحی که در نیمه    
ات و  امکانـ ها نـسبت بـه نـواحی دیگـر بـه لحـاظ              نگردند، به دلیل تراکم جمعیت در آ      می

مقابل نـواحی   باشند، در   تري نسبت به دیگر نواحی دارا می      خدمات، سطح برخورداري پایین   
گردند و جمعیت   هاي جدید شهر محسوب می    بخشی از توسعه   غربی شهر که عمدتاً    ينیمه

بنـابراین   باشـند؛ می، سطح برخورداري باالتري را دارا       ها سکونت دارند  کمتري در آن   نسبتاً
نیـل  نهایتـاً اجتماعی و هاي فعلی و دستیابی به عدالت     بريدر این زمینه به منظور رفع نابرا      

هاي شهري مد   ریزيبرنامههاي کلی ذیل را در      بایست سیاست پایدار شهري می   يبه توسعه 
:نظر قرار داد

              ایجاد تعادل بین جمعیت نواحی از طریق مـدیریت میـزان تـراکم سـاختمانی در
.نواحی شهر

زدائی از مراکز شهري به نفع نواحی محروم شهرتمرکز.
نیازهاي خدماتی هر یک از نواحی شهرشناخت و ارزیابی صحیح از.
هاي استاندارد شهري در نواحی شهروم توجه به تأمین حداقل سرانهلز.
   هـاي تـشویقی در نـواحی محـروم شـهر در جهـت توزیـع        لحاظ نمودن سیاسـت
.امکاناتيبهینه
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:منابعفهرست 
شـهر  نینـشا آتـش خـدمات وهـا فـضایی ایـستگاه  تحلیـل .)1388(محبوبـه  بابـایی، آقا

ادبیـات يدانشکدهشهري،ریزيبرنامهوارشد جغرافیاکارشناسیينامهپایانشهر،خمینی
.اصفهاندانشگاهعلوم انسانی،و

، 10و9يشـماره سوم،سالشهر،هفتي، مجله"عدالت در فضا".)1381(اطهاري، کمال 
.تهرانشهري،بهسازيوعمرانسازمان
از ایـالم شـهر اجتمـاعی ـ  فضاییهايتعادلعدمبررسی".)1385(محمدحسین بوچانی،
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