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هاي چارچوب محدوده، در توزيع نامناسب امكاناتها و شناخت نابرابري
جغرافيايي مختلف قابل طرح است و الزمه گام برداشتن در اين راستا، 

اعم از  ،ريزيهاي برنامهشناخت وضعيت موجود هر يك از اجزاي مجموعه
هاي بردن به اختالفات و تفاوتو در نتيجه پي ،استان، شهرستان و شهر

ها در هر يك از اين موجود و سياستگذاري با هدف رفع و كاهش نابرابري
فضاهاست، چرا كه فضا يك بعد اساسي و بنيادي در جامعه انساني است و 

شود. با اين تفاسير هدف مقاله حاضر، عدالتي در فضا نمايان ميعدالت و بي
تعيين پراكنش خدمات شهري در سطح شهرها و به بياني ديگر درجه توسعه 

 گانه شهري استان گلستان 29اي در مناطق هاي ناحيهو ميزان نابرابري
هاي آماري و كمي تحليلي است و از مدل –. روش پژوهش توصيفياست

استفاده شده است. براي شناخت سطوح برخورداري مناطق شهري استان 
از  ش،1394آماري سال  گلستان، با استفاده از آمار و اطالعات سالنامه

گيري از مدل هاي خدمات شهري استفاده و نتايج آن با بهرهشاخص
ها ) ارزيابي شده است. براي ارزيابي دادهKOPRASتشخيص نسبي مركب (

افزار ها از نرمو براي ترسيم نقشه SPSSو  Excelاي افزارهاي رايانهاز نرم
ArcGIS9.3  دهد ده است. نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان ميشاستفاده

گلستان به صورت كه امكانات و خدمات شهري در مناطق شهري استان 
اند، به نحوي كه شهر گرگان، مركز سياسي هماهنگ و عادالنه توزيع نشده

) 100( ترين نقطه شهري استان با ضريب توسعهاداري و پرجميعت -
شهرهاي كوچك و تازه از  ،برخوردارترين شهر استان و شهر سنگدوين

ترين نقطه شهري در ) محروم074/23با ضريب اولويت ( ،سيس استانأت
  .استاستان گلستان 

  
 بندي،، اولويتKOPRASخدمات شهري، تكنيك : هاي كليديواژه

  گلستان.برابري، استان 
  

 

Recognition of inequalities and imbalances can be made 
within the framework of different spatial-geographical 
boundaries. And the need to take steps in this direction 
is to identify the status of each of the components of 
planning, including country, province, state and city, and 
as a result of finding differences and existing differences 
and policies aimed at eliminating inequalities in each of 
the spaces, Because space is a fundamental dimension in 
human society and social justice is flown in space and 
justice and injustice are emerging in space. With this 
interpretation, the aim of this paper is to determine the 
distribution of urban services in cities and, in other 
words, the degree of development and the extent of 
regional inequalities in the urban areas of Golestan 
Province. The research method is descriptive-analytic 
and uses statistical and quantitative models. In order to 
determine the level of accessibility of urban areas of 
Golestan province, using statistics and census data of 
1394, utilities of urban services were used. And its 
results are evaluated using the composite partial 
recognition model (KOPRAS). Data were analyzed 
using Excel, SPSS and also ArcGIS 9.3 software for 
drawing maps. The result of this research shows that 
urban amenities and services in urban areas of Golestan 
have not been distributed in a harmonious and fair 
manner. The cities of Gorgan and Sangdvīn are 
respectively the most developed with development 
coefficient (100) and the most deprived with 
development coefficient (234.074) in the cities of 
Golestan province. 
 
Keywords: Urban services, KOPRAS technique, 
Prioritization, Cities, Golestan. 
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  همقدم
ها با يكديگر و آنكه شهر مظهر تعامل انسانبا توجه به 

محيطي براي ظهور انسان اجتماعي است بايد فضايي 
متعادل را براي رشد و تعالي انسان و جامعه فراهم سازد 

با افزايش جمعيت و مهاجرت از ). 47: 1386(سروستاني، 
روستاها به شهرها و بالتبع آن، تمركز امكانات و خدمات 

معضالتي از قبيل عدم توزيع متناسب بروز  در آنها، باعث
امكانات و خدمات در همة مناطق شهري، كاهش سرانة 

هاي هايي از شهر، ناهنجارينماگرهاي توسعه در بخش
هاي كالبدي اقتصادي، پيدايش نابساماني -شديد اجتماعي

- كه اين امر، لزوم توجه به نابرابري هدشو مشكالت ديگر 

توزيع فضايي متعادل ند. كدان مياي را دو چنهاي ناحيه
اجتماعي در  هاي عدالتترين نشانهشهري از مهم خدمات
اجتماعي در شهر يعني حفظ  رود. عدالتشمار مي شهر به

هاي اجتماعي متفاوت براساس منافع گروهو تداوم 
 ,Gray(ها ها و هزينهشهري، درآمدمنابع  ةگسترش بهين

2002: 27 .(  
عنوان راهبرد مهم در توزيع عادالنه امكانات به ةمسئل
ها بين اجتماعي، چگونگي توزيع خدمات و توانايي عدالت

نواحي شهري است. همگام با مدرن شدن جوامع، 
اي در شكل، ساختار و جمعيت شهرها به تغييرات عمده

توان به افزايش وجود آمد. از جمله اين تغييرات مي
هاجرت به شهرها، رشد فيزيكي جمعيت شهرها، افزايش م

 & Naghdi(د كررويه شهرنشيني اشاره و رشد بي

Sadeghi, 2006: 251( همين عامل شهرها را به .
هاي كالبدي، اقتصادي، بستر انواع تضادها و تعارض

ت ـرده اسـكل ـديـي تبـست محيطـاعي و زيـاجتم
)Seyfoddini, 2006: 243 .(  

ها سطح شهر عارضبراي مرتفع ساختن اين گونه ت
اي از مديريت شهر با نام توسعه پايدار نيازمند گونه

يدار در پايل به توسعه نبراي كه  استشهري 
يازمند نيريت خردمندانه خدمات مدو  ها سكونتگاه

ي از رشد ناشمقابله با مشكالت به منظور يزي ر برنامه
 ,Ghajar(كمبود خدمات است آن ي پيت و در جمع

بندي توسعه، روشي براي سنجش سطح ).90 :2003
توسعه مناطق است كه اختالف مكاني، فضايي، 

دهد و فرهنگي مناطق را نشان مي - اقتصادي، اجتماعي
ح ـر سطـگر از نظـه يكديـق را نسبت بـت مناطـوضعي

- ا اين روش، روند شكلـد. بـكنيـوسعه مشخص مـت

، شود و در نهايتگيري توسعه قطبي مناطق مشخص مي
ريزي توسعه مناطق، مناطق نيازمند و كمتر در برنامه

 ييافته تعيين و از نظر نابرابري مناطق جلوگيرتوسعه
  . )Jadidi Miandashti, 2004: 18(شود مي

اي، نقش مهمي در تقويت هاي توسعه منطقهسياست
هاي اقتصادي و توسعه مناطق محروم و به دنبال فعاليت

اي اي دارد. تخصيص منطقهمنطقههاي آن، كاهش تفاوت
-هاي عمومي، گامي براي كاهش نابرابريگذاريسرمايه

رود شمار مياي و تحقق توسعه متعادل بههاي منطقه
)Matsumoto, 2008: 480( همگرايي در توسعه .

مناطق، زماني محقق خواهد شد كه مناطق محروم و 
، ديگر يافته با شتاب بيشتري نسبت به مناطقكمتر توسعه

هاي موجود با تمركز رشد و توسعه يابند، و گرنه ادامه روند
يافته، واگرايي و توسعه اقتصادي در مناطق توسعه

 تـد داشـي خواهـاي را در پهـي و منطقـعادلي ملـنامت
)Purohitm, 2008: 249(.  

كند تا اي كوشش ميريزي منطقهبنابراين، برنامه 
، ميان مناطق مختلف نوعي هماهنگي و همساني رشد

ايجاد كند و هر منطقه در يكسويي و يكنواختي با نظم و 
نظام كل فضاي سرزمين ملي از رشد و توسعه فراخور، 
برخوردار باشد. آخرين رهيافت در فرايند توسعه، توسعه 

عنوان صورت كه به استپايدار  ةتناوبي يا همان توسع
وسعه پايداري متعالي توسعه بيان شده است. در اين نوع ت

اجتماعي در كنار  عدالت و سالمتي اقتصادي، پويايي
را هاي اصلي توسعه لفهؤپايداري تنوع زيست محيطي م

ها ها از جمله شهرامروزه در تمامي عرصهتشكيل داده و 
پايدار شهري  ةمورد توجه قرار گرفته است. هدف از توسع

برخورداري از مند كردن اقتصاد شهري، عدالت در سامان
منابع و امكانات براي تمامي اقشار جامعه و جلوگيري از 

زيست شهري عنوان شده است كه كاهش كيفيت محيط
ريزي و توجه به آينده و آيندگان اين نوع توسعه با برنامه

  ). 5: 1389 گيرد (زاكريان،صورت تداومي به خود مي
شهري بايد در  مديريت ،بنابر توصيه سازمان ملل
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ها به چند نكته از جمله بحث برآورد پايداري در شهر
در توزيع منافع رشد اقتصادي، دسترسي مناسب  يبرابر

هاي اساسي انساني، عدالت اجتماعي و حقوق به نياز
انساني، افزايش آگاهي نسبت به محيط زيست و حفظ 
كليت آن در كنار آگاهي از ارتباطات و تجليات تغييرات 

 :Smalen, 2011(ا در نظر گيرد در فضا و مكان ر

 به تبع ،امروز وشهري نابسامان  وامعآنچه در ج ).348
و ناعادالنه  انكالبدي (يعني اوضاع نابسام ساختدر  ،آن

)، شهرراكنش خدمات شهري در نظام فضايي پتوزيع و 
 ةاست و نتيج يعدالتبي  كنيم همانمشاهده مي

يداري در پايا ناتعادل نبود ذير آن نيز همان پنا اجتناب
 كي هرايداري در پن است. اين ناآشهر و سازمان فضايي 

مشاهده  از دو نظام اجتماعات انساني و نظام كالبدي شهر
شود، مطرح شدن توسعه پايدار به عنوان شعار اصلي  مي

شهرها بر گستره زيست كره  هزاره سوم نيز ناشي از تأثير
و ابعاد مختلف زندگي انساني است. بدون شك بحث از 
پايداري و توسعه پايدار بدون توجه به شهرها و 

معنا خواهد بود. شهرها به عنوان عامل  شهرنشيني بي
روند و  اصلي ايجاد كننده ناپايداري در جهان به شمار مي

ي واحد يداري شهري و پايداري جهاني هر دو مفهومپا
هستند. بر اين اساس با توجه به پيچيدگي ذاتي شهرها و 

گذاري آنها شناخت عوامل اصلي و  ابعاد مختلف تأثير
كليدي در جهت دستيابي به پايداري شهري ضروري به 

رسد. در اين راستا رضايتمندي شهرنشينان از  نظر مي
ها و نيازهاي  وضعيت موجود شهرها و توجه به خواسته

تواند مديران شهري را در دستيابي به پايداري  آنان مي
بيشتر شهرها به ويژه پايداري اجتماعي و اقتصادي ياري 

  ).2 :1388ن، زاده دلير و همكارارساند (حسين
هاي گوناگوني مانند تاكسونومي، ها و مدلروش

تحليل عاملي، مدل موريس و تاپسيس براي سنجش 
اطق وجود دارد سطح برخورداري و ميزان برخورداري من

 كه هريك محاسن و معايبي دارند و هدف نهايي از
يين و بآنها شناخت وضع موجود و ت گزينش هريك از

تحليل ميزان فاصله آن تا وضع مطلوب در جهت توزيع 
آبادي و ديگران، (زنگياست ات و خدمات ـبهينه امكان

اسايي وضع موجود شهرها يكي از ـ). شن70: 1390

 .استاي ريزي منطقهمسائل در حيطه برنامهترين اساسي
آگاهي از وضعيت  حاضر، ليكن هدف اصلي پژوهش

-هاي خدمات شهري بهبرخورداري و پراكنش شاخص

هاي توسعه پايدار شهري در بين لفهؤعنوان يكي از م
شهرهاي استان و آشكار شدن نقاط ضعف و قوت در بين 

است. اين  يافتگيمناطق شهري استان از لحاظ توسعه
هاي آينده در ريزيگشاي برنامهتواند راهپژوهش مي

اي در هاي منطقهرفع نابرابري وضعيت وتقويت يا بهبود 
  استان در اين زمينه قرار گيرد. 

با اين تفاسير، زماني كه از چندين شاخص به طور  
اي استفاده لهئبه منظور تحليل و ارزيابي مس ،همزمان

از روشي استفاده شود كه بتواند اين شود، الزم است مي
ها را به صورت تركيبي با هم مورد استفاده قرار شاخص

اي دهد به گونهاي كه دست ميداده و در نهايت نتيجه
ها را با همديگر مورد باشد كه بتوان به راحتي گزينه

گيري چند معياره هاي تصميممقايسه قرار داد. تكنيك
همين سبب در اين مطالعه از  . بهاستگي ژداراي اين وي

جهت تحليل و  COPRAS تكنيك جديد و دقيق
ا و ـههـرانـوسعه سـت تـاي وضعيهـابي مقايسـارزي

كاركردهاي خدمات شهري در شهرهاي استان گلستان 
  استفاده شده است.

فتني است كه خدمات شهري گدر تشريح مباني نظري 
توسط  مستقيماًهاي غير عمراني است كه عبارت از فعاليت

شهرداري به منظور ايجاد مطلوبيت در كالبد شهر و رفاه 
: 1392شود (بزي و همكاران، حال شهروندان انجام مي

 يفايا ييو تبلور فضا يافتهشهر مجموعه تجسم). 206
است كه به  ياييجغراف يطانسان در مح ياساس يها نقش

شكل  يفرد هاي يقهو سل يتناسب امكانات، بضاعت فرهنگ
 & Mozaffari( پذيرد يگرفته و توسعه م

Avvalizadeh, 2008: 1.( اي نابرابري فضايي كه واژه
مركب از نابرابري و فضاست، نوعي از نابرابري اجتماعي را 

كند كه از بسياري از جهات با انواع ديگر ترسيم مي
هاي اجتماعي تفاوت دارد؛ هر چند در برخي از ابعاد نابرابري

هايي نيز بين آنها مشاهده كرد. با وجود همپوشاني توانمي
هاي مبهم صراحت نسبي در مفهوم نابرابري فضايي، جنبه

خورد كه بخش عمده نيز در اين واژه مركب به چشم مي
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: 1386 (دهقان، ابهام مذكور در مفهوم فضا نهفته است
توان توزيع نابرابر ). به اختصار نابرابري فضايي را مي127

ها و مواضع اجتماعي در فضا دانست كه بازتاب فرصت
اقتصادي جوامع است و در هر  - هاي اجتماعينابرابري
 (دانشپور، هاي متفاوتي به خود بگيردتوان جلوهاي ميجامعه
 وضعينابرابري فضايي به  ،). به عبارت ديگر5: 1385

هاي فضايي يا جغرافيايي شود كه در آن واحداطالق مي
ها، در سطوحي متفاوتي قرار ر زمينه برخي متغيرگوناگوني د

  ).Kanbur & venables, 2005: 2(دارند 
هدف از عدالت فضايي توزيع عادالنه نيازهاي اساسي 

ها و خدمات شهري در ميان شهر امكانات، تسهيالت و
اي نسبت مناطق است، به طوري كه هيچ شهر يا منطقه

برخورداري برتري فضايي اي يا شهر ديگر از نظر به منطقه
به  .نداشته باشد و اصل دسترسي برابر رعايت شده باشد

عالوه از لحاظ سرانه برخورداري با توجه به ميزان جمعيت 
 (هاروي، در هر شهر اختالف زيادي وجود نداشته باشد

1379 :106(.  
اگر فرايند توسعه، افراد و نه اشياء را مد نظر قرار دهد، 

ود كيفيت زندگي حاصل از آن را توسعه بر حسب بهب
توجه به  .)213 :1374(مارك هنري،  ارزيابي كرد توان يم

خدمات شهري در توسعه پايدار شهري از آن جهت مهم 
جانبه به نمايد كه پايداري جز از طريق نگاه همه مي

بايد در راستاي بهبود كيفيت شود و ميخدمات حاصل نمي
تأكيد كند. اين رويكرد زندگي جمعي بر مضامين اجتماعي 

توان ساختار شهري را شود كه نمياز اين مهم ناشي مي
بدون بررسي خدمات شهري آن مورد ارزيابي قرار داد 

  ).45 :1385قوايي و محمودي نژاد، ت(
 فرآيند يك عنوان به تواندتوزيع خدمات شهري مي

شود  تفسير پايداري اجتماعي اجتماعي يا به بياني بهتر
). در راستاي افزايش 4: 2009، 1(كوالنتنيو و ديكسون

پايداري در بستر توسعه پايدار ساختار شهري، بايد تالش بر 
آن باشد تا ضمن التفات به تمام طبقات اجتماعي و خاصه 

پذير اجتماع يا اقشار خاص اجتماعي، امكان طبقات آسيب
مندي عام از مسكن و خدمات شهري با نسبت بهينه بهره

ي اجتماعي در ساختار شهري ها سازمانراهم شود. تمامي ف

                                                                      
1. Colantonio & Dixon  

بايد به حمايت از طبقات اجتماعي بپردازند كه در اين بين 
هاي شهري و شهرداري ضروري به نظر همكاري سازمان

رسد. گونه توسعه پايدار شهري در جوامع امروزي، مي
ي تئوركه يك  استتوزيع عادالنه خدمات شهر 

يري از جلوگي است كه بر ا منطقه -يشهريزي ر برنامه
ين منظور بر عدالت بديد دارد و كأتاستفاده عادالنه خدمات 
 Chrysochoou(كند  يميد كأتفضايي در مركز شهري 

and et al, 2012: 188.( ين اهداف عدالت همچن
ي منحصر به شكليابي به دستفضايي خدمات شهري شامل 

هاي مختلف  ينهگزيش افزاي، زندگفرد از جامعه و محل 
ي حمل و نقل، اشتغال و مسكن، پخش كردن عادالنه برا
يعي و طبيدن به منابع بخشها، حفظ كردن و بهبود  ينههز

 Nelson) ي جامعه استعمومي سالمت ارتقاي و فرهنگ

& Svara, 2010: 68).  
با توسعة شهرها و مطرح شدن اصل توسعة پايدار، 

- مورد سؤال قرار ميتوجه به اصل پايداري هر چه بيشتر 

گيرد. مسائل و مشكالت موجود به ويژه در شهرها نشانگر 
هاي پايداري در آنهاست. جغرافياي مشخصهنيافتن تحقق 

يابد و اي ميشهري در اين وضعيت ابعاد و قلمروهاي تازه
با بررسي مسائل مهم شهرهاي جهان سوم، عدالت 

نيازهاي اجتماعي، كيفيت دسترسي مردم شهرها به 
هاي اجتماعي و غيره، ضمن ارزيابي و تحليل اساسي، حوزه

هاي هاي پايداري در حوزهفضايي و اكولوژيكي از مشخصه
شهري، سعي دارد كمك كند تا محيط زيست شهري 

(موسي كاظمي  مناسبي براي ساكنان شهرها فراهم شود
). در چارچوب رهيافتي مطلوب براي 96: 1380محمدي، 
ق شهري كه امروزه توسعه پايدار شهري ناميده توسعه مناط

 و نگر شود، توسعه شهري مبتني بر رويكردي كلمي
دهندة اين نظام توسعه مبتني بر ابعادي است كه شكل

. با توجه به تعاريف و مضامين توسعه پايدار، اجزاي است
اساسي اين توسعه پيشرفت اقتصادي، رفاه اجتماعي، 

 شودخوب محسوب مي كيفيت محيطي و حكمروايي
  ). 2: 1389(پورطاهري و همكاران، 

ريزان با توجه به اين ضرورت بايد هدف اصلي برنامه
شهري، دستيابي به توزيع عادالنه منابع عمومي و رفع عدم 

ها، با استفاده از شناسايي امكانات و منابع مناطق تعادل
ي ملزم است شهرتوسعه پايدار  كه يحالر دمختلف باشد. 
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يد را تجديرقابل غيه منابع رويبي از استفاده ناشيد هدت
يايي جغرافيي و فضايگزيني جاكاهش دهد تا مجبور به 

يناميكي دتعادل  نباشد ويگر ديطي در مكان محي ها المان
يدار پاتوسعه  بنابراين، )Chen, 2007: 1( دين نبربرا از 
يچيده پي راهبرد توسعه با ابعاد گسترده و نوعي شهر
ي كالبديطي و محيست زي، اجتماعي، اقتصاديريتي، مد

ي به آن دهيه بر يك عامل منفرد در شكلتكاست و 
 Maleki( شود يميده و ناآگاهانه محسوب نسنجي اقدام

& Hoseinzadeh dalir, 2009: 60( .خصوصدر 
 كرد.توان به تحقيقات ذيل اشاره پيشينه پژوهش مي
هاي بندي شاخص) به رتبه1393( صفرزاده و رحماني

هاي استان اردبيل با استفاده از شهري در شهر خدمات
اند. نتايج حاصل از اين پژوهش مدل تاپسيس پرداخته

حاكي از آن است كه از بعد خدمات شهري، شهر اردبيل 
آخر را به خود اختصاص داده  ةاول و شهر انگوت رتب ةرتب

يون تحليل واريانس رگرس ،در حال حاضر ،است. همچنين
هاي نشان داد كه بين خدمات شهري و جمعيت شهر

  داري وجود دارد. معني ةاستان اردبيل رابط
)، به تحليل و ارزيابي 1394( محمدي و همكاران

هاي استان هاي خدمات شهري در شهرشاخص ةتوسع
اند، براساس نتايج حاصل از روش غربي پرداختهآذربايجان

هاي اول و سيلوانا رتبه مجموع ساده وزني، شهرهاي ماكو،
هاي سي و دوم و شهرهاي ميرآباد و ربط نيز در رتبه

هاي خدمات شهري ، سي و ششم از نظر شاخصپنجم
هاي قرار دارند. براساس روش ويكور نيز از نظر شاخص

استان و شهر محمديار  مورد مطالعه شهر سيلوانا شهر برتر
  در رتبه آخر قرار دارد.

)، در پژوهشي با عنوان 1394( نشجاعيان و همكارا
هاي خدمات شهري با بندي برخورداري از شاخصرتبه«

 V-PROMETHEEهاي استورگس و استفاده از مدل
به اين نتيجه  »(مورد مطالعه: شهرهاي استان همدان)

اند كه شكاف عميقي بين شهرهاي اين استان از رسيده
ترتيبي لحاظ برخورداري از خدمات شهري وجود دارد، به 

ر برخورداري از خدمات بيشترين ـدان از نظـر همـكه شه
ترين شهر دريان محرومـامتياز را داراست و شهر ازن
هاي خدمات شهري لفهؤاستان از نظر برخورداري از م

  بوده است.

 عنوان با ة) با مطالع2010( و همكاران 1فليشر
اي در سرمايه انساني، رشد اقتصادي و نابرابري ناحيه«

گذاري در به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه »كشور چين
تواند در توسعه ها و توجه به سرمايه انساني ميزيرساخت

گذاري در مناطق شرقي چين سرمايه .ثر باشدؤاي ممنطقه
ها باعث توسعه منطقه شده در حالي كه در در زيرساخت

 ةمناطق داخلي كمتر توسعه يافته، آموزش در زمين
اي منجر شده هاي منطقهكاهش نابرابري بهروري به

  است.
سنجش «در مقالة ) 2011( 2گلستيس و كلتوس

اي در مناطق پيراموني ميزان توسعه و نابرابري منطقه
، »اييونان با استفاده از تكنيك تحليل عاملي و خوشه

هاي اقتصادي و مناطق يونان را به لحاظ شاخص
رسيدند كه دوره  و به اين نتيجه اجتماعي بررسي كرده

بين مناطق يونان همگرايي وجود  1995- 2007زماني 
هاي توسعه در بين مناطق به صورت ندارد و شاخص

 عادالنه توزيع نشده است.

  

  
  چارچوب فرآيندي تحقيق .1شكل 

  
  ها و روش كارداده

تحليلي و گردآوري  - روش اين پژوهش توصيفي
- و اسنادي مياي ها به صورت كتابخانهاطالعات و داده

گلستان و  شهر استان 29باشد. جامعه آماري تحقيق 
                                                                      
1. Fleisher 
2. Goletsis & Chletsos 

شناخت ابعاد مسئله

مطالعات نظري

شناسايي و گزينش معيارها

تحديد قلمرو پژوهش

وزن دهي به معيارها با آنتروپي شانون

KOPRASپياده سازي مدل 

گانه استان گلستان 29رتبه بندي شهرهاي 
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از سوي شاخص ارائه شده  11هاي مورد بررسي، شاخص
از و ريزي استان گلستان است سازمان مديريت و برنامه

هاي سالنامه آماري استان گلستان در سال آخرين داده
. فرايند براي تحليل استفاده شده است ش1394

 .اين تحقيق در سه مرحله تنظيم شده استمحاسبات در 
ها و تشكيل ماتريس مقياس كردن دادهدر مرحله اول بي

استاندار با استفاده از روش نرم، در مرحله دوم با استفاده 
آيد؛ دست ميها بهاز تكنيك آنتروپي شانون وزن شاخص

بندي شهرهاي استان سوم به سنجش و رتبه ةدر مرحل
 KOPRASهاي ري از تكنيكگيگلستان با بهره

- شود. جهت محاسبات آماري و ترسيم نمودارپرداخته مي

 Arc GISافزاري اكسل و ها نيز از محيط نرمها و نقشه

  ، استفاده شده است. 9.3
 ايستگاه تعداد x1 ند از:اهاي پژوهش عبارتشاخص

 حمل خودرو تعدادx2 نفر،  هزار هر ازاي به نشانيآتش
 شده حمل زباله ميزان x3 نفر، هزار هر ازاي به زباله

 هر ازاي به شهري سبز فضاي وسعت نسبت x4 ،)تن(
 هر ازاي به عمومي هايپارك تعداد نسبت x5 نفر، هزار
 ازاي به عمومي هايپارك وسعت نسبت x6 نفر، هزار
 ازاي به شهري واحدهاي تعداد نسبت x7 نفر، هزار هر
 هر ازاي به شهري بوسميني تعداد x8 نفر، هزار هر

 هزار هر ازاي به شهري اكسيـت دادـتع x9 نفر، هزار
 هر ازاي به درون شهري نقليه وسايل تعداد x10 نفر،
 به بارتره و ميوه ميادين وسعت نسبت x11 نفر، هزار
؛ 305: 1394 نفر (محمدي و همكاران، هزار هر ازاي
 ؛ شجاعيان و همكاران،112: 1393پور و همكاران، امان

1394 :46.(  
  

  KOPRASگيري چندشاخصه تكنيك تصميم
اولين بار اين روش را براي  2و كاكالسكاس 1زاواداسكاس

 ها توسعه دادندبودن گزينه ثرؤو درجه متعيين اولويت 
). همچنين اين روش 45: 2012 و همكاران، 3(داس
و  4(چاندرا گيري بسيار كاربردي و قدرتمند استتصميم

                                                                      
1 Zavadskas 
2 Kaklauskas 
3 Das 
4 Chatterjee 

  ).231 :2012همكاران، 
گيري چند هاي مدل تصميمترين ويژگياز مهم

گيري هاي تصميمشاخصه كوپراس نسبت به ديگر تكنيك
-تواند رتبهتوان به اين موارد اشاره كرد: كوپراس ميمي

ها ارائه دهد و قادر است همزمان از بندي كاملي از گزينه
 ها استفاده كند.معيارهاي كمي و كيفي براي ارزيابي گزينه

هاي مثبت همچنين تكنيك كوپراس قابليت محاسبه معيار
و معيارهاي منفي را به طور جداگانه در فرايند ارزيابي دارد. 
ويژگي مهم ديگري كه باعث برتري تكنيك كوپراس 

-گيري چند شاخصه ميهاي تصميمنسبت به ساير مدل

تواند درجه اهميت هر گزينه را شود اين است كه مي
آن را بر اساس درصد نشان دهد كه تا چه تخمين بزند و 

اندازه يك گزينه بهتر يا بدتر است و از اين لحاظ مقايسه 
ها انجام دهد به طوري كه تطبيق كاملي را ميان گزينه

 هاي محلي و تجربي داردبيشتري با شرايط و واقعيت
 ).5: 2012 و همكاران، 5(مالينر

مسـاحت  اسـتان گلسـتان بـا     قلمرو مكاني پژوهش
درصد از كل مساحت كشـور و   3/1كيلومتر مربع،  20438

هاست. تراكم نسبي جمعيت اسـتان  در بين استان 21رتبه 
مربـع بـوده كـه     نفر در كيلـومتر  89معادل  1394در سال 

 19نفر و شهرستان مراوه تپه بـا   292شهرستان گرگان با 
 اند.ترين تراكم نسبي جمعيت را داشتهنفر باالترين و پايين

درجه  38ثانيه تا  2دقيقه و  30درجه و  36اين استان بين 
دقيقـه   51درجه و  53ثانيه عرض شمالي و  6دقيقه و  7و 
-ثانيه طـول شـرقي از نصـف    4دقيقه و  21درجه و  56تا 

النهار گرينويچ و در بخش شمالي كشور واقع شده است. از 
، از شمال به كشور تركمنستان، از جنوب به استان سـمنان 

شرق به استان خراسان شمالي و از غرب به درياي خـزر و  
شـود. اسـتان گلسـتان از نظـر     استان مازندران محدود مي

شهرستان،  14متشكل از  1394سال  تقسيمات كشوري در
آبادي مسكوني و  1008دهستان،  60شهر،  29بخش،  27
(سـالنامه آمـاري اسـتان      باشـد آبادي غيرمسكوني مـي  47

  ).13: 1394 گلستان،

                                                                      
5 Mulliner 
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  1396موقعيت و نوزيع فضايي شهري در استان گلستان  در سال  .2شكل
  

  اطالعاتشرح و تفسير
گانه ونهبندي شهرهاي بيستدر اين پژوهش براي اولويت

شاخص خدمات شهري استفاده شده  11استان گلستان از 
هاي مورد نياز با استفاده از روش نورم است. ابتدا متغير

پس  مقياس شده است (گام اول).كوپراس بي براي تكنيك

  
ها از روش آنتروپي شانون براي مقياس سازي دادهاز بي
پس از  ها استفاده شده است. (گام دوم ).دهي شاخصوزن
كوپراس به  ها به وسيله تكنيكمتغيردهي به هر يك از وزن
استان گلستان پرداخته شد.  يبندي هر يك از شهرهارتبه

  دهد. ) ماتريس ارزيابي اوليه را نشان مي1جدول شماره (
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  گيريتشكيل ماتريس تصميم. 1جدول
  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 شهر

 0 2/0 2/0 0 0 824/131 005/0 0 10950 004/0 001/0 آزادشهر

 0 15/0 14/0 001/0 0 0 0 0 6000 001/0 001/0 آق قال

 431/6 218/0 209/0 009/0 0 904/65 001/0 0 9125 008/0 001/0 بندرتركمن

 0 103/0 098/0 005/0 0 896/3 005/0 0 6840 005/0 002/0 بندر گز

 0 018/0 018/0 0 0 137/20 002/0 137/20 2190 001/0 001/0 خان ببين

 0 002/0 002/0 0 0 5 001/0 20 1900 001/0 001/0 دلند

 9/0 091/0 086/0 005/0 0 683/8 001/0 0 2900 002/0 001/0 راميان

 0 283/0 282/0 001/0 0 75 008/0 0 10955 007/0 001/0 علي آباد

 0 159/0 154/0 005/0 0 274/6 001/0 0 1000 004/0 001/0 كردكوي

/938 561 002/0 001/0 كالله
124 

005/0 33/841 0 0 103/0 103/0 0 

 0 069/0 069/0 0 0 5/57 006/0 0 3600 002/0 001/0 گاليكش

/099 907/614 001/0 0 81658 002/0 007/0 گرگان
0 

005/0 013/3 117/3 3/46 

 0 044/0 034/0 01/0 0 15 004/0 0 3800 003/0 001/0 گميش تپه

گنبد 
 كاووس

003/0 015/0 48180 0 031/0 27/1203 023/0 025/0 863/0 911/0 725/38 

 0 008/0 004/0 004/0 0 30 002/0 0 2520 002/0 001/0 مراوه تپه

 0 318/0 318/0 0 0 63 001/0 0 5000 002/0 001/0 مينودشت

 0 013/0 /.013 0 0 95/2 002/0 0 3000 001/0 001/0 نوكنده

اينچه 
 برون

002/0 001/0 60 0 001/0 8 0 002/0 012/0 014/0 0 

سيمين 
 شهر

001/0 003/0 1800 0 0 0 0 0 021/0 021/0 0 

 0 005/0 004/0 001/0 0 15 002/0 0 562 001/0 0 انبارالوم

 0 031/0 031/0 0 0 2/12 004/0 0 2232 002/0 001/0 فاضل آباد

نوده 
 خاندوز

001/0 001/0 1095 0 001/0 50 0 013/0 018/0 031/0 0 

سرخنكال
 ته

001/0 001/0 1277 0 0 0 0 0 01/0 01/0 0 

 0 001/0 004/0 007/0 0 7 004/0 10 2190 001/0 001/0 نگين شهر

 0 0 0 0 0 25/11 0 0 1500 0 0 جلين

 0 0 0 0 0 2/6 003/0 0 1000 001/0 001/0 فراغي

 0 0 0 0 0 0 002/0 0 360 001/0 0 تاتار عليا

مزرعه 
 كتول

0 001/0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 001/0 001/0 سنگدوين
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هاي خدمات شهري ) وزن شاخص2( در جدول شماره
دهد كه ميان آمده است. نتايج به دست آمده نشان مي

وسعت فضاي هاي هاي مورد مطالعه شاخصشاخص
بار و تعداد واحدهاي درون شهري سبز، ميادين ميوه و تره

بيشترين اهميت را دارند و كمترين ميزان ضريب اهميت 
نشاني، نسبت هاي آتشهاي تعداد ايستگاهبه شاخص

زباله  ودروهاي حملـومي و خـهاي عماركـداد پـتع
  اختصاص يافته است.

  
  دهي آنتروپي شانونر يك از معيارها بر اساس روش وزنمحاسبه وزن ه .2دولج

  
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

Ej 885/.0 782/0 651/0 267/0 781/0 533/0 143/0 696/0 531/0 536/0 27/0 

Dj 119/0 215/0 344/0 753/0 216/0 466/0 855/0 301/0 462/0 471/0 712/0

Wj 022/0 044/0 070/0 149/0 045/0 095/0 174/0 061/0 096/0 094/0 147/0

  
گيري با گام سوم نرماليزه كردن ماتريس تصميم در

  زه شده در ـايج نرماليـده كه نتـانجام ش 1 ابعـاستفاده از ت

  
  ) آمده است.3جدول (

  
  

  
  هانرماليزه شده شاخص ماتريس .3جدول 

  
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 شهر

 0 001/0 001/0 0 0 087/0 506/1 0 005/0 252/1 584/1 آزادشهر

 0 022/0 021/0 810/1 0 0 0 0 066/0 106/7 591/3 آق قال

 011/0 001/0 002/0 763/6 0 076/0 453/5 0 007/0 376/4 276/2 بندرتركمن

 0 008/0 008/0 282/1 0 033/0 039/2 0 043/0 045/1 142/4 بندر گز

 0 009/4 043/4 0 0 452/0 103/1 070/0 003/0 054/1 323/5 خان ببين

 0 022/7 098/7 0 0 017/0 661/1 110/0 004/0 665/1 428/8 دلند

 010/0 006/0 006/0 439/2 0 065/0 527/3 0 016/0 073/7 791/1 راميان

 0 003/0 003/0 141/7 0 082/0 131/4 0 008/0 624/3 623/2 علي آباد

 0 001/0 001/0 067/4 0 078/0 885/5 0 009/0 359/2 985/2 كردكوي

 0 006/1 017/1 0 0 082/0 315/2 019/0 071/4 266/9 245/2 كالله

 0 001/0 001/0 0 0 089/0 377/4 0 004/0 463/1 702/3 گاليكش

 009/0 003/0 003/0 125/4 307/3 078/0 964/5 0 007/0 914/1 119/2 گرگان

 0 002/0 001/0 273/2 0 074/0 458/9 0 014/0 113/7 106/1 گميش تپه

 )1( تابع
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گنبد 

 كاووس

265/5 202/5 002/0 0 072/1 088/0 108/3 196/1 378/6 662/6 004/0 

 0 323/2 174/1 596/7 0 087/0 746/2 0 005/0 754/2 969/6 مراوه تپه

 0 004/0 004/0 0 0 087/0 508/6 0 005/1 305/1 303/3 مينودشت

 0 002/0 002/0 0 0 046/0 494/1 0 035/0 492/7 792/3 نوكنده

اينچه 

 برون

605/5 537/5 005/0 0 523/5 094/0 0 527/1 001/0 001/0 0 

سيمين 

 شهر

228/1 281/7 068/0 0 0 0 0 0 001/0 001/0 0 

 0 033/3 452/2 968/3 0 091/0 737/5 0 002/0 877/2 0 انبارالوم

 0 002/0 002/0 0 0 079/0 232/1 0 010/0 186/6 564/1 فاضل آباد

نوده 

 خاندوز

432/4 758/8 001/0 0 733/8 092/0 0 571/1 361/3 724/5 0 

سرخنكال

 ته

746/1 449/3 068/0 0 0 0 0 0 007/0 007/0 0 

 0 407/5 988/1 253/2 0 034/0 306/9 076/0 007/0 331/2 182/1 نگين شهر

 0 0 0 0 0 083/0 0 0 008/0 0 0 جلين

 0 0 0 0 0 081/0 863/1 0 009/0 219/6 147/3 فراغي

 0 0 0 0 0 0 002/0 0 069/0 001/0 0 تاتار عليا

مزرعه 

 كتول

0 214/6 070/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 071/0 728/0 897/1 سنگدوين

  
در گام چهارم، بعد از نرماليزه كردن معيارها محاسبه 

شود. به اين انجام مي -SJ و سيگماي +SJسيگماي 
هاي مثبت و منفي جداگانه منظور، براي هر گزينه شاخص

  شوند.محاسبه مي

  
براساس معيار مثبت و   QJدر گام پنجم محاسبه  

  شود.منفي از طريق رابطه زير انجام مي
  
  
  
  

  

  
است كه جانشيني مرحله نهايي، مشخص كردن  

بهترين وضعيت را در بين معيارها دارد. هر چقدر ميزان 
QJ  يك گزينه باالتر باشد، مقدارNJ  .آن نيز باالتر است

ندي بشود. نتايج رتبهاين مقدار به صورت درصد بيان مي
  ) آمده است.4در جدول (
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  COPRASبندي نهايي شهرهاي استان با تكنيك رتبه .4 جدول
 

 رتبه Qj Nj منفي مثبت شهر

 12 369/55 090/0 005/0 087/0 آزادشهر

 24 689/24 004/0 066/0 004/0 آق قال

 10 543/55 090/0 007/0 088/0 بندرتركمن

 23 069/36 035/0 043/0 035/0 گز بندر

 16 509/53 084/0 003/0 115/0 خان ببين

 7 613/57 570/0 004/0 128/0 دلند

 5 561/60 118/0 016/0 076/0 راميان

 3 759/65 119/0 008/0 083/0 علي آباد

 17 307/53 083/0 009/0 082/0 كردكوي

 14 323/55 163/0 004/0 102/0 كالله

 9 073/56 092/0 004/0 089/0 گاليكش

 1 100 105/0 001/0 087/0 گرگان

 21 846/50 076/0 014/0 075/0 گميش تپه

 2 311/70 131/0 617/2 093/0 گنبد كاووس

 13 329/55 090/0 005/0 087/0 مراوه تپه

 11 508/55 090/0 005/0 088/0 مينودشت

 22 351/40 047/0 035/0 047/0 نوكنده

 20 213/51 077/0 001/0 094/0 بروناينچه 

 25 873/23 002/0 068/0 002/0 سيمين شهر

 8 105/57 096/0 002/0 091/0 انبارالوم

 19 523/52 081/0 010/0 080/0 فاضل آباد

 6 053/58 101/0 001/0 093/0 نوده خاندوز

 26 606/23 001/0 068/0 005/0 سرخنكالته

 4 262/64 114/0 007/0 112/0 نگين شهر

 15 837/53 085/0 008/0 083/0 جلين

 18 060/53 083/0 009/0 081/0 فراغي

 27 188/23 001/0 069/0 001/0 تاتار عليا

 28 076/23 002/0 070/0 214/6 مزرعه كتول

 29 074/23 002/0 070/0 614/5 سنگدوين
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هاي استان هاي پژوهش، از بين شهربراساس يافته
) به عنوان 100گلستان، شهر گرگان با ميزان امتياز (

-هاي توسعهر شناخته شده و جز شهربرخوردارترين شه

يافته است، شهر گنبدكاووس در شرق استان با امتياز 
) در مرتبه دوم توسعه  قرار دارد. در ادامه 31/70(

)، نگين شهر با امتياز 75/65آباد كتول با امتياز(شهرعلي
هاي ) در مرتبه56/60) و راميان با ضريب امتياز (26/64(

بعدي از لحاظ برخورداري از خدمات شهري قرار دارند. در 
) قرار دارد. 05/58خاندوز با امتياز(رتبه ششم شهر نودهم

- 1394ي هاسيس استان كه در سالأهاي تازه تشهر
)، 18/23تاتارعليا با امتياز (شده مااند ايجاد  ش 1393
) و سنگدوين با امتياز 07/23كتول با امتياز (مزرعه
وهفتم، هاي بيست) به ترتيب در رتبه074/23توسعه(
  ونهم قرار دارند. و بيستموهشتم بيست

هاي استان گلستان از شهركه دهد ها نشان ميداده
هاي لحاظ سطح برخورداري يا عدم برخورداري از شاخص

توسعه خدمات شهري متفاوت بوده است و شهر گرگان در 
توجهي را به شايان ها سهم تمركز امكانات و زيرساخت

اهش را به يابي، جايگخود اختصاص داده و با مركزيت
عنوان شهر برتر استان تحكيم كرده است. شهر گرگان به 

هاي سياسي، تاريخي، دليل مركزيت استان و زمينه
ها و هاي طبيعي و انساني و تمركز نهاداقتصادي و جاذبه

هاي ي از شاخصارادارات در باالترين سطح  برخورد
و شهرهاي كوچك به   خدمات شهري قرار گرفته است.

نفوذ يا نفوذ كمتر در مراكز نداشتن دليل بافت روستايي، 
مديران و نبودن تخصص مسازي، گيري و تصميمتصميم

ي، بافت اقتصادي شهرها يگرامسئوالن اين شهرها، قوميت
اي كه اكثر مردم اين گونه شهرها به كارهاي به گونه

حقوق آگاهي مردم از  ناكشاورزي مشغول هستند و 
ن و مقامات المسئو يتوجه بي ترشهروندي و از همه مهم

 هاي باالي حكومتي و مشكل هميشگي نبود درآمددر رده
پايدار و بودجه منظم به اين شهرها  و تخصيص نيافتن

  است.
سيس أسهم شهرهاي تازه ت ديگر نكته قابل توجه 

است كه وضعيت مطلوبي نسبت به ديگر شهرهاي استان 
اين موضوع است كه اين  هين خود نشان دهندندارند و ا

هاي كشند و از حداقلها فقط نام شهر را يدك ميشهر
موجود در زمينه رفاه شهري و خدمات براي شهروندان 

تواند باعث ايجاد خود محروم هستند كه اين امر مي
از جمله اين . شودر شهرهاي مورد نظر دمشكالتي 
تر مثل گرگان براي مهاجرت به شهرهاي بزرگمشكالت 

 )3( . در شكلاست استفاده از خدمات و امكانات بيشتر
هاي خدمات شهري در سطح استان نحوه پراكنش شاخص
  نمايش داده شده است.

  

    
  هاي خدمات شهري در شهرهاي استان گلستانپراكنش شاخص .3شكل 
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ها بيانگر توسعه شهرهاي بزرگ و بنابراين يافته 
شهرهاي كوچك است. اين نتايج بيانگر نيافتگي توسعه 

اي لحاظ توسعه كلي الگوي فضاي ناحيهبه ه كآن است 
ه پيرامون است. يعني هر چ -در پهنه استان گلستان مركز

جمعيتي، اداري و قدر به طرف شهرهاي بزرگ به لحاظ 
تر شويم مانند شهرهاي گرگان ، گنبد اقتصادي نزديك
شوند و بالعكس تر مييافتهآباد كتول توسعهكاووس و علي

سيس استان أهر چه به طرف شهرهاي كوچك و تازه ت
مانند سنگدوين، مزرعه كتول ، تاتار عليا و سرخنكالته 

حاظ برخوردارتر از لتر و كمشويم محرومنزديك مي
  خدمات شهري هستند.

  
  گيري نتيجهبحث و 

با توجه به پيوند تسهيالت و خدمات شهري با رفاه 
اجتماعي، عدالت اجتماعي و توسعه پايدار شهري، در 

 29توصيفي، شهرهاي  -پژوهش حاضر با رويكرد تحليلي
ها گانه استان گلستان براساس برخورداري از برخي شاخص

ا استفاده از روش كوپراس و معيارهاي خدمات شهري، ب
بندي شده است. مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و سطح

كند كه در ها ذكر اين نكته كفايت ميدر اهميت شهر
عصر حاضر، شهرها بيشترين رشد اقتصادي جهان را تامين 

ها را مشخص ها و قارهكرده و سرنوشت اقتصادي ملت
  خواهند كرد. 

هاي استان ، از بين شهرهاي پژوهشبراساس يافته
) به عنوان 100گلستان، شهر گرگان با ميزان امتياز (
هاي توسعه شهر ءبرخوردارترين شهر شناخته شده و جز

شرق استان با امتياز ميافته است، شهر گنبدكاووس در 
) در مرتبه دوم توسعه  قرار دارد. در ادامه 31/70(

نگين شهر با امتياز )، 75/65( آباد كتول با امتيازشهرعلي
هاي ) در مرتبه56/60) و راميان با ضريب امتياز (26/64(

بعدي از لحاظ برخورداري از خدمات شهري قرار دارند. 
) قرار 05/58خاندوز با امتياز(در مرتبه ششم شهر نوده

ريزان شهري اين اين نشانگر آن است كه برنامهو دارد 
جهت پاسخگويي تري شهرها از توان و استعداد مناسب

هاي به اين نياز شهروندان و توسعه پايدار شاخص

خدماتي، برخوردارند. در مقابل اين قضيه شهرهايي كه 
ميزان ارزش توسعه در آنها كمتر باشد، دليلش چيزي 

هاي خدمات نيست غير از اينكه كاركردها و شاخص
 يهابا نيازمتناسب شهري در آن شهرها نتوانسته است 

 ،در نتيجه ،هروندان و شهر توسعه يابد وجمعيتي ش
- نيازمند خدمات مذكور در سطح اين شهرها هستيم. شهر

 1393- 1394ي هاسيس استان كه در سالأهاي تازه ت
 د.هاي الزم را براي شهر شدن كسب نمودنايجاد و مجوز

كتول با امتياز )، مزرعه18/23مانند: تاتارعليا با امتياز (
) به ترتيب 074/23( با امتياز توسعه) و سنگدوين 07/23(

ونهم وهشتم و بيستمهفتم، بيست و هاي بيستدر رتبه
هاي استان شهركه دهد ها نشان ميقرار دارند. داده

گلستان از لحاظ سطح برخورداري يا عدم برخورداري از 
هاي توسعه خدمات شهري متفاوت بوده است و شاخص

ها سهم قابل ر ساختشهر گرگان در تمركز امكانات و زي
يابي، توجهي را به خود اختصاص داده و با مركزيت

جايگاهش را به عنوان شهر برتر استان تحكيم كرده 
است. جهت دستيابي به توزيع عادالنه خدمات شهري در 

  شهرهاي استان گلستان پيشنهاداتي ارائه شده است.
ي ايجاد خدمات براي مال التيتسهفراهم نمودن . 1

ر سطح شهرهاي استان به ويژه شهرهاي شهري د
محروم و كم برخوردار مانند سنگدوين، مزرعه كتول و 

  تاتار عليا؛
مناطق  جنگلي نزديك به بعضي شهرها مثل  ليتبد .2

دوز، دلند و راميان به مراكز پارك تفريحي براي نوده خان
  ؛گذراندن اوقات فراغت در كنار خانواده

ي باز و خدمات شهري فضاهاي به دسترس نيتضم. 3
براي نمونه ي شهري استان براي شهروندان؛ ها مكاندر 
  ؛ي سبز باشندفضاهاها و  دهنده پاركروها ارتباطادهيپ

تپه، براي شهرهاي شمالي استان مثل گميش .4
ي در سراسر شهر و درختكاربرون؛ سيمين شهر و اينچه

  (شهرهاي فراغي و انبار الوم)؛ محله و حفظ آنها
 و ياجتماعي تعامالت برايي ها فرصت جاديا .5

ي باز در فضاي حفاظت از براي ا منطقهي ابزارهااستفاده از 
  كالله و گاليكش.
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