
 

 

 
 
 
 

 پژوهشی-فصلنامه علمی

 ای(ریزی منطقهجغرافیا )برنامه

 9311، تابستان 3سال دهم، شماره 

 343-353صص: 

 

 

 

 

 

تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری با رویکرد عدالت اجتماعی)مطالعه 

  شهر تهران( 99موردی: منطقه 
 1سمانه عزیزی دانالو  

 2*حسین مجتبی زاده خانقاهی
 92/05/9322تاریخ صدور پذیرش:  92/09/9322تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
شهابهی شهرر ا سعزیع دانهنی و ماعازخ مدماد نر شرر ا با لا ر روبرو شده   ضهابهی و بو امروزه با روند فزاینده شهررنیهینو و سعههبی بو   

نر بی  نعاحو شرر ا منجر شده اه. کی کیفی. نامهلعب  فضهایو  ههاماار  شهدخ  قههو ای مدیریاو نیز بی اهه.  دووه بر ای  ههیاهه.   

اهه.  ای  دعام  ددا . اتااادو را نر میاخ فضها ای شهرری با میهو  معاتی کرنه اه.  نر ای  راهاا ش و ر      برناشهای فضهایو را نر  

و ای  منههی را بررهو هنجر ددا . اتااادو نر بی  نعاح با دفشرر سرراخ  11حاضهر هبو نارن سعزیع فضایو مدماد شرری منههی  

حهیق ای اه.  تامبی آماری سی اطوداد اهنانی و میدانو و با سونیک شرهینامیآورتاعسحلیلو، روش  –کند  روش ش و ر سعصیفو 

ی ک نر قا ب شرهینامی  اشامصاه.  آمده نه. بینفر با اهافانه از روش گلع ی برفو  52ناعنی بی سبدان  حجم باشهند  گروه مهرگاخ مو

 افانهاههه ای هههعارا و واههه ا   ا از روشنانه  یسحل و ییسجزای  یورد بعن، بی  ناعنی آماری سعزیع گرنید  برای گزینی 2نارای طیف 

نارا  نظر ازی کی اگعنیبیشرر سرراخ اه.   11ن نده سعزیع نامابانل مدماد شرری نر ههح نعاحو منههی اهه.  ناای  سحهیق نیاخ  شهده 

، ناحیی یک با ضریب  76/55نر رسهی اول، ناحیی هعم با ضریب امایازی 5/52 ای مدماد شهرری ناحیی نو با ضهریب امایاز  صبعنخ شهام 

ا  بی سرسیب نارای بییاری  و کااری  رسهی مدماد شرری از مجاعع شامص 12/55ناحیی لرارم با ضریب امایاز  .ینرا نرو  22/55امایاز

  باشدومشرر سرراخ  11باشد  ای  ناای  بیانگر ددم ددا . اتااادو نر سعزیع مدماد شرری نر منههی را نارا مو
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 مقدمه

شهری را فراهم آورده است؛ به گونه ی افزایش شهرنشینی، مقدمه رشد و توسعه گسترده واسطهاخیر شهرها به قرنمیندر 

ای کارآمد، گونهای که می توان گفت، جمعیت شهرها افزایش یافته است. ولی خدماتی که پاسخگوی نیازهای آن ها باشد، به

رشد سریع شهرها بسیار بیشتر از ظرفیت شهرداری  چراکه(. 9: 9323پاسخگو شهروندان نیست )کرکه آبادی و همکاران، 

وجود نابرابری و عدم تعادل  (.Taleai et al, 2014: 56باشد )ها و خدمات عمومی برای شهروندان میزیرساختدر ارائه 

اقتصادی و نابرابری و عدم تعادل در خدمات -های اجتماعی دلیل فاحش بودن تفاوتبه توسعهدرحالفضایی در کشورهای 

شهرهای ایران در . از همین روست که (990: 9321همکاران،مبارکی و )شهری، تفاوت فضایی شهرها تشدید شده است 

های انگیگیری دوگکه موجب شکل هایی، نابرابریاندبانیگرهای اجتماعی و اقتصادی دست به حال حاضر با موجی از نابرابری

مناسب خدمات (. امروزه مشکالت ناشی از توزیع نا2: 9321طبقاتی در اکثر شهرها شده است )داداش پور و همکاران، 

ترین ی، جابجایی جمعیت و ... موجب شده تا توزیع خدمات شهری یکی از مهمطیمحستیزشهری از قبیل تراکم، آلودگی 

ی عدالتی در نحوه(. بی91: 9322باشد )سرور و همکاران، می توسعهدرحالیافته و ی اغلب کشورهای توسعهشرویپمسائل 

(. بنابراین 7: 9329ی، الممالکیمستوفناپذیری بر ساختار و ماهیت شهر گذاشته است )جبران تأثیرتوزیع تسهیالت شهری 

جغرافیایی  نظرازنقطه(. 97:9323)حاتمی نژاد، است مؤثرعدالت فضایی در ایجاد عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی 

 شهروندان برابر و دستیابی شهری ختلفم مناطق بین منابع و امکانات عادالنه فضایی توزیع با مترادف شهر اجتماعی عدالت

 در فضایی استانداردهای نبود خدمات شهری (. عدم دسترسی مناسب به912: 9327)نیک پور و همکاران،  است هاآن به

 . (3:9321است )زیویار،  داشته به همراهفضاها  این در را شدن دوقطبی ایران شهرهای از بسیاری

موجود در  خدماتی تحلیل توزیع فضایی رونیازاهای روبرو است. شهری با مسائل و نابرابری شهر تهران در زمینه توزیع خدمات

منطقه  عنوانبهشهر تهران  99 منطقه تواند در افزایش کارآمدی مدیریت شهری مؤثر باشد.آن اهمیت زیادی دارد و نتایج آن می

 که این امر باشدمیتردد محل همواره پذیرای مهمانان خارجی و شهر  مراکز مـهم سیاسـی و نظامـیمرکزی و جایگاه 

وجود ی فراشهر و یاوجود مراکز مهم اقتصادی با عملکرد فرامنطقهت. موقعیت استراتژیکی را به این منطقه بخشیده اس

مسافر  االیی ازکشور است باعث شده حجم ب یهالیآهن که محل تالقی کلیه رمعابر و میادین اصلی باألخص ایستگاه راه

متناسب توزیع نگردیده  صورتبهخدمات شهری  99در منطقه  ادشدهیمراکز توجه به وجود  با .وارد شونددر این محل خارج و 

بررسی و مطالعه  انجامید خواهد فضایی پیچیده و مشکالت اجتماعی هایبحران به خدمات عادالنه توزیع عدمکه است. ازآنجایی

 توزیع مندی نواحی ازلحاظاصلی سنجش میزان بهره مسئلهبنابراین در پژوهش حاضر ؛ یابددر این زمینه اهمیت بسیار می

های خدمات اجتماعی است در این راستا این پژوهش سعی دارد تا ضمن معرفی شاخص عدالت بر تأکید با شهری خدمات

شهر تهران را از منظر عدالت  99ها، نواحی منطقه و میزان اهمیت هریک از این شاخص شهری مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی

ات های خدماز میزان توزیع خدمات شهری بسنجد و در این راستا به سؤاالت زیر پاسخ دهد: شاخص مندیاجتماعی در بهره

شهر تهران ازنظر  99ندی نواحی منطقه باند؟ وضعیت رتبهشهر تهران کدم 99شهری در زمینه عدالت اجتماعی در منطقه 

ی و تحلیل –پژوهش حاضر ازحیطه محتوا و روش در زمره تحقیقات توصیفی  باشند؟توزیع خدمات شهری چگونه می

در بخش شده است. ای بهره گرفتهکتابخانه و میدانی هایروش از اطالعات، گردآوری جهتازلحاظ هدف، کاربردی است. 

ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش در روش سوارا گروه خبرگان آوری دادهمیدانی برای جمع
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نفر از گروه خبرگان که با موضوع و منطقه مورد مطالعه آشنایی داشتند  95با استفاده از روش گلوله برفی تعداد  .باشندمی

ه های اصلی پژوهش کتحقیقات مشابه، شاخص در گام نخست بامطالعه مبانی نظری و به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند

ها مشاهده است، شاخص ها قابلگونه که از جدول شاخصهمان(. 9شناسایی شدند )جدول  باشند،شامل خدمات شهری می

بندی ولویتکسب رتبه باالتر در اباشند. معیار مثبت با افزایش مقدار آن میزان مطلوبیت برای صورت مثبت و منفی میبه

شود که با افزایش مقدار آن میزان مطلوبیت کاهش افزایش خواهد یافت، در مقابل، معیار منفی به شاخصی اطالق می

ارای که د ها در قالب پرسشنامهیابد.در پژوهش حاضر همه شاخص ها دارای دامنه مثبتی می باشند. سپس این شاخصمی

رت بود، بین نمونه آماری توزیع گردید. برای سنجش روایی پرسشنامه از اعتبار صوری بهره گرفته شد، ای لیکگزینه 5طیف 

وتحلیل باشد که نشان از انسجام درونی مناسب دارد. برای تجزیهمی239/0برآورد پایایی نیز، با آلفای کرونباخ برابر با 

استفاده شد.  SWARAدهی چند شاخصه ا، از روش وزنهآمده وارزیابی میزان درجه اهمیت شاخصدستاطالعات به

 شده است.استفاده WASPASهای موردبررسی از روش مندی نواحی منطقه از شاخصهمچنین برای تعیین میزان بهره
 های پژوهش: تعریف عملیاتی شاخص1جدول 

 شاخص گویه نوع معیار نوع شاخص

ت اول و دسترسی مناسب به دبیرستان نوب -مناسب به دبستان دسترسی  -دسترسی مناسب به کودکستان - + کمی

راکز ها و مدسترسی مناسب به دانشگاه -ای و کاردانشدسترسی مناسب به مراکز فنی و حرفه -نوبت دوم 

 آموزش عالی

 خدمات آموزشی

دسترسی  -کپزشدسترسی به  -داشتن داروخانه کافی  -دسترسی بیمارستان -دسترسی درمانگاه و کلینیک - + کمی

 کافی به اورژانس و آمبوالنس

 -خدمات بهداشتی

 درمانی

ای هداشتن موزه -های پرورش فکریداشتن فرهنگسرا، کانون -کافی در منطقه  داشتن سینما به تعداد - + کمی

 داشتن -داشتن هتل کافی، مسافرخانه و مهمانسرا  -کتابخانه  -های کنسرت و نمایشداشتن سالن -تاریخی 

 شهربازی

-خدمات فرهنگی

 تفریحی

 -بنزیندسترسی به پمپ -آوری زباله دسترسی به مراکز جمع-دسترسی مناسب به میادین میوه وترِ بار - + کمی

ودن به مجهز ب -مجهز بودن به خطوط انتقال گاز -دسترسی به آب سالم -رسانیهای برقدسترسی به شبکه

ی مناسب به دسترس -نشانی در منطقهداشتن میزان کافی آتش -اینترنتمجهز بودن به شبکه  -های تلفنشبکه

 مراکز پستی

 خدمات زیرساختی

ای بزرگ هدسترسی به باشگاه -های ورزشی سرپوشیدهدسترسی به سالن -های ورزشیدسترسی به استادیوم - + کمی

 دسترسی به انواع استخرهای باز و بسته -ورزشی

 خدمات ورزشی

 ونقل و دسترسیحمل ایستگاه مترو  -های عمومیپارکینگ -های اتوبوسرانپایانه + کمی

 فضای سبز هادسترسی به وسایل ورزشی در پارک -های بزرگ شهریپارک -های عمومیهای محلی و بوستانپارک - + کمی

 (1911)منبع: تحلیل نویسندگان،

 پیشینه تحقیق

 اشد.بها به شرح زیر میترین آناجتماعی مطالعاتی صورت گرفته است که مهمدررابطه با توزیع خدمات شهری وعدالت 

سوی عدالت فضایی با توان ( در پژوهشی تحت عنوان جغرافیای انسانی و حرکت به9092و همکاران ) 9مایرونگ براون

ها در ت که انساناین اسبیانگر پاسخگویی به بررسی عدالت فضایی و سازگاری با فضا در سطوح مختلف پرداختند. نتایج 

( در پژوهشی تحت 9092و همکاران ) 9شوند. الورنستری مواجه میدهی متفاوتدستیابی به خدمات و امکانات بیشتر با پاسخ

                                                           
1 Myrvang Brown 
2 Lawrence 
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ررسی به بکنگ هنگداری قانون اساسی با اشاره به سرمایه نوسازی و بازسازی شهری: عدالت اجتماعی و حقوق مالکیتعنوان

ریزی برای تجدید شهری پرداختند و به این نتیجه رسیدند که تجدید حیات و دستیابی به عدالت فضایی رنامهنقش دولت در ب

 (،9322اران )الماسی مفیدی و همک فقط تحت مالکیت دولت نیست بلکه مشارکت شهروندان در انجام بهینه آن تأثیر بسزایی دارد.

در پژوهشی به بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری )مطالعه موردی: شهر بومهن( پرداخته اند. 

یافته های تحقیق نشان دهنده این است که هیچ کدام از خدمات عمومی و توزیع یکپارچه خدمات همبستگی قوی و در 

ث خدمات مذهبی بد بوده است. میزان بی عدالتی توزیع حد خوب را نداشته بلکه در حد متوسط و خیلی کم و مورد بح

( در تحقیقی با 9322ستاوند و همکاران ) یکپارچه خدمات شهری در سطح شهر در حد نسبتا متوسط ارزیابی شده است.

که اند به این نتیجه رسیده با تأکید بر خدمات عمومی واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعیعنوان 

  با دیدگاه عدالت اجتماعی انطباق ندارد. توزیع خدمات عمومی در مناطق شهر شیراز

درمانی از منظر عدالت اجتماعی در  –( در پژوهشی توزیع فضایی خدمات بهداشتی 9327نیک پور و همکاران )

ت که مقدار ضریب پراکندگی شهرستان های استان مازنداران را مورد مطالعه قرار داده اند. نتایج پژوهش نشان داده اس

درمانی تفاوت زیادی باهم داشته و شهرستان ساری و بابلسر به ترتیب در  –شاخص های متعدد خدمات بهداشتی 

ردیف برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان از لحاظ برخورداری از خدمات بهداشتی می باشند و 

کته بوده است که توزیع فضایی خدمات بهداشتی از تعادل کافی همچنین ضریب جینی بدست آمده بیانگر این ن

( در پژوهشی به تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریه 9321برخوردار نیست. مبارکی و همکاران )

عدالت اجتماعی نواحی هشت گانه شهر رشت را مورد بررسی قرار داده اند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش 

یزان برخورداری نواحی مختلف از خدمات شهری به صورت یکسان نبوده و نواحی کم جمعیت در مقایسه با نواحی م

 ارتباط ضعیف بین توزیع خدمات پرجمعیت به خدمات بیشتری در داخل محدوده خود دسترسی دارند که این نشان دهنده

 و جمعیت در میان نواحی می باشد

 مبانی نظری پژوهش

باشد مفاهیمی است که در تاریخ بشر، کاربردهای مختلفی داشته است اما آنچه در بحث عدالت مورد اشتراک میعدالت از 

ی سوسیالیستی، سوسیال دموکراسهای اسالمی، مشغولی اکثر جوامع و دولتاین است که عدالت، برابری و برابرخواهی، دل

 دهیگذاری کرده و به سامانمقداری از منابع و انرژی خود را سرمایه و ... بوده و هریک در راستای پیاده کردن نوعی برابری،

وارد ادبیات  9220مفهوم عدالت اجتماعی از دهه  (.32: 9325اند )حاتمی نژاد و راستی، اجتماعی سازگار با آن پرداخته

کرده نابرابری و ... گرایش پیداهای مطالعاتی چون فقر، تبعیض، جغرافیایی شد. با ورود این مفهوم، جغرافیدانان به حوزه

اولین جغرافیدانی بود که در کتاب ارزشمند خود با عنوان عدالت اجتماعی و شهر مفهوم   9است. در این میان دیوید هاروی

ها، تخصیص عادالنه منابع و رفع نیازهای عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صالح همگانی، مالک توزیع درآمد در مکان

گیرد. یکی دیگر از مکاتب جغرافیایی که به بحث عدالت اجتماعی پرداخته است مکتب لیبرال است ردم به کار میاساسی م

ید گشاید در این اثر چنین آمده است: جغرافیا باای میکه با اثر دیوید اسمیت با عنوان جغرافیا و عدالت اجتماعی فصل تازه

                                                           
1 David Harvey 
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رد. جغرافیا بدون عدالت اجتماعی، فاقد آن قدرت و توانی خواهد بود که در نظریه و عمل با عدالت اجتماعی پیوند بخو

به بعد ادامه تأکید روی  9220(. از دهه 919و  919، 9372بتواند در مطلوبیت بخشی به زندگی انسانی توفیق یابد )شکویی، 

: 9325ی، نژاد و راستود )حاتمیشمدرنیستی شناخته مییکی از تعهدات جغرافیای پستعدالت اجتماعی و مفاهیمی نظیر آن

ترین فالسفه سیاسی است که به بحث عدالت اجتماعی پرداخته است. در دیدگاه او عدالت نیز یکی از مهم 9( جان رالز19

وردنظر بنابراین وضع اولیه م؛ و اصول آن اساساً مخلوق و ساخته انسان است و باید راهی برای رسیدن به اصول عدالت یافت

عنوان گونه اصولی را بهپردازند، وضعی است که افراد حاضر در آن هیچآن افراد به جستجوی چنین اصولی می وی که در

شناسند، بلکه هدفشان این است که با توجه به وضع کلی انسان اصولی را که از همه شده نمیاصول درست و از پیش داده

یز شهرها، در جهت رسیدن تمامی ساکنان شهرها به نیازهایشان (. امروزه ن37: 9375تر است برگزینند )بشریه، عقالنی

(. شهر زمانی 975: 9322آید )ستاوند و همکاران، صورت یکسان، مبحث عدالت اجتماعی در فضای شهری به وجود میبه

دالت و (. رویکرد ع307: 9325شود که عدالت اجتماعی همه زوایای آن را بپوشاند )سرور و همکاران، شهر انسانی می

دلیل به؛ (9322:975، ریزان شهری است )ستاوندو همکارانترین اهداف برنامهانصاف در توزیع خدمات شهری یکی از مهم

سان نبوده، تنها یکریزی شهری، نهسازی آن در برنامهها از این مفهوم، تبیین و شیوه پیادهای عدالت، برداشترشتهماهیت میان

(. این خدمات شامل خدمات آموزشی، فضای سبز، 9: 9322داداش پور و الوندی، است )ز بوده بلکه حتی گاهی متناقض نی

خدمات ورزشی، درمانی، فرهنگی و مذهبی. این خدمات همگی دارای عملکردهای فضایی هستند )روستایی و همکاران، 

اً ینکه شهر و کیفیت زندگی در آن مستقیمرویکرد راهبردی با توجه به اعنوان یک (. توزیع عادالنه خدمات شهری به29: 9329

تواند معیارهای فوق را در شهر تحت تأثیر قرار دهد و عدم توزیع مناسب خدمات متأثر از نوع نگاه به مسائل شهری است، می

ض با اقتواند منجر به برهم زدن تعادل جمعیت و عدم توازن آن در شهر شود، بلکه، فضاهای شهری را متنتنها میشهری نیز نه

ترین عواملی که باید در (. یکی از مهم927: 9321آبادی و همکاران، دهد )زنگیعدالت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل می

ریزی برای شهرها رعایت کرد، توزیع مناسب خدمات شهری و منابع اقتصادی فضایی در برنامه –جهت اجرای عدالت اجتماعی 

دیگر توزیع بهینه خدمات و امکانات عبارتبه(. 92و  92: 9325هاست )میرآبادی و همکاران، و همچنین استفاده صحیح از فضا

و عدالت اجتماعی و فضایی تحقق  های اجتماعی جامعه گرددای هدایت شود که به نفع تمامی اقشار و گروهگونهباید به

معیارهای مدنظر  9عدالت اجتماعی در جدول های درنهایت در خصوص نظریه(. 22: 9322یابد )ذاکریان و همکاران، 

 آورده شده است.
 های دیوید هاروی و جان رالز در خصوص عدالت اجتماعی. نظریه2جدول 

 معیارهای مدنظر اندیشمند

 تفاوت ی،آزاد فرصت برابر، 9279-جان راولز

 ، استحقاق، منفعت عمومیازین 9273 یهارو

 (1911)منبع: یافته های نویسندگان،

 

 

                                                           
1 John Rawls 
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 مطالعه محدوده مورد

شده است. این منطقه ازنظر شهر واقع هکتار یکی از مناطق شهری تهران است که در مرکز 9930با وسعتی حدود  99 منطقه

 32و  درجه 35و گرینویچ  النهارنصف از شرقی دقیقه 91 درجه 59 و دقیقه 99 درجه 59 یهاطول موقعیت جغرافیایی بین

 شرق از (،2آزادی )منطقه  و انقالب یهاابانیخانقالب و میدان  به شمال و از دارد قرار دقیقه شمالی 19و  درجه 35دقیقه و 

نواب و شهید ابراهیمی و میدان حق شناس )منطقه  بزرگراه به غرب از (،99خیابان های وحدت اسالمی و حافظ )منطقه  به

. ازنظر گرددمی محدود 97( و از ناحیه جنوب غربی با منطقه 92)منطقه  شوش میدان راه آهن و خیابان به جنوب از و (90

  به شرح زیر است: 99گانه منطقه  1ویژگی های نواحی  . محله است 92ناحیه و  1شامل  99 منطقه تقسیمات شهری

: از شمال با خیابان انقالب، از جنوب به خیابان امام خمینی، از شرق به خیابان حافظ و از غرب به خیابان 9ناحیه -

 اشد.اداری می ب –کارگر منتهی می شود. مهمترین عملکرد این ناحیه به واسطه بیت مقام معظم رهبری و ... سیاسی 

ب با خیابان مولوی، از شرق وحدت اسالمی محدود شده است. مهمترین : از شمال با خیابان امام خمینی ، از جنو9ناحیه-

: از شمال با خیابان آزادی، از جنوب به خیابان قزوین، از شرق با خیابان کارگر، 3ناحیه عملکرد این ناحیه مسکونی می باشد.

: از شمال به خیابان 1ناحیه  از  غرب به طرح نواب منتهی می شود. عملکرد اصلی این ناحیه مسکونی و تجاری می باشد.

 قزوین، از جنوب به خیابان شوش، از شرق به خیابان وحدت و از غرب به خیابان نواب محدود می شود.

 
 (1911منبع: نویسندگان: ) شهر تهران 11: نقشه موقعیت جغرافیایی منطقه 1شکل 

رونق تهران محسوب می شد اما همزمان به لحاظ جزو مناطق مرفه نشین و پر  99بخش های مهمی از منطقه  9319تا سال 

موقعیت مرکزی منطقه فعالیت های کارگاهی و بازارهای تخصصی در بخش های شمالی آن رونق یافت. در سطح منطقه 

مراکز بسیار مهمی از جمله مراکز مهم که ویژگی خاص منطقه نیز می باشد وجود مراکز سیاسی و نظامی مانند بیت رهبری، 

 است جمهوری، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت، سازمان بازرسی کل کشور با عملکرد ملی و فراملی می باشد.نهاد ری

همچنین سفارتخانه کشورهای ایتالیا، فرانسه، لبنان، ارمنستان و نیز چندین پادگان نظامی که در این منطقه قرار دارند باعث 
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 موزه هایی است.تردد آنها باشد و موقعیت استراتژیکی را به این منطقه بخشیده منطقه پذیرای مهمانان خارجی وشده همواره این 

اقتصادی از جمله موزه جنگ، موزه مقدم، موزه قرآن کریم و موزه ثبت احوال در این منطقه قرار گرفته اند. وجود مراکز مهم 

لوازم خودرو، انواع پیچ و مهره و ابزار آالت، بورس مانند تولید و فروش )ای و فراشهری و بازارهای تخصصی با عملکرد فرامنطقه

مواد غذایی پوشاک و البسه، لوازم صوتی و تصویری، مراکز نشر کتاب سراسری، مراکز مهم دانشگاهی و علمی از جمله دانشگاه 

، واحدهای ریمسجد و اماکن مهم آموزش کشو 900و همچنین وجود  (تربیت معلم، جهاد دانشگاهی، دانشگاه عالمه طباطبایی

بزرگ صنعتی )کارخانه دخانیات(، کاربری های خاص و ویژه )مجموعه پادگان حر، دانشگاه جنگ، دانشکده افسری و 

دامپزشکی( مراکز درمانی تخصصی )چون بیمارستان های روزبه و فارابی( با عملکرد فرامنطقه ای و ملی و مهمترین مراکز 

ارس رازی، سینما پئاتر شهر و تاالر رودکی( همچنین سینماهای منطقه پردیس ارائه موسیقی و هنرهای نمایشی )مجموعه ت

و سینما مرکزی در جوار طیف گسترده ای از بافت های مسکونی با خصوصیات مختلف کالبدی در این منطقه استقرار یافته 

ش غالب و تک بعدی را برای منطقه در وزن و اقتدار هر کدام از این کاربریها و خدمات  شهری به حدی است که نمی توان نقاند. 

نظر گرفت.این مسئله از جهتی خصیصه حوزه های مرکز شهری است که در منطقه حاضر نیز دیده می شود.براساس مطالعات طرح 

سطح منطقه از نقطه نظر نحوه استفاده از زمین به کاربریهای اختصاص  درصد از خدمات و کاربری های 30تفصیلی منطقه حدود 

ته که عملکردی حداقل فرامنطقه ای دارند.بخش هایی که فعالیت مناسب در آنها سکونت و خدمات وابسته به آن است یاف

عموما در قسمت های میانی و جنوبی منطقه استقرار دارند. به طورکلی الگوی توزیع کاربری زمین الگوئی ترکیبی است 

براساس الگوی منطقه بندی مشاهده نمی از توزیع کاربریها و نشانه ای )ترکیب و اختالط کاربری ها در جوار هم( 

تجاری و کارگاهی که در لبه خیابان انقالب، ولیعصر، حافظ )عمدتا  شود.حساسیت کاربری های غیرمسکونی و فرامنطقه ای

ش این گستر سبب استقرار آنها در بدنه های اصلی گشته و و لوفول لوشاتو و سه راه جمهوری قرار دارند( به دسترسی ها

کاربری ها به طور تدریجی اما مستمر در بافت مسکونی همجوار صورت می پذیرد. نحوه استفاده از زمین در منطقه قبل از 

آنکه متکی به محدوده منطقه به عنوان یک منطقه مسکونی باشد در ارتباط با مسائل گسترش کالبدی شهر تهران و مراحل 

 ت کاربری های عمده زمین منطقه نشان داده شده است.تاریخی آن است. در جدول زیر مساح
 . مساحت کاربری های عمده زمین9 جدول

 درصد از مساحت منطقه مساحت )هکتار( کاربری زمین

 59/11 25/532 مسکونی

 23/99 17/975 مجموع کاربری های فرامنطقه ای

 33/0 09/1 ساخته نشده و بایر

 72/99 27/971 معابر

 51/2 02/995 سایر

 (1931 شهر تهران، 11طرح تفصیلی منطقه : )منبع

نفر نسبت به  917297با جمعیتی برابر با  9325به عنوان یکی از بخش های مرکزی کالن شهر تهران در سال  99منطقه 

نفر ادامه داشته و  933225با جمعیتی برابر  9375سرشماری دوره قبل روند کاهشی داشته است. این روند کاهشی تا سال 

 993نفر و تراکم جمعیتی  922372ر این سال جمعیت منطقه به این روند متوقف شده است. د 9325در سرشماری سال 

درصد از جمعیت کل شهر تهران را در خود  53/3چیزی حدود  99نفر در هر هکتار،  افزایش می یابد. در این سال منطقه 



 9911ای(، سال دهم، شماره سوم، تابستان ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  353

وند افزایشی نفر ر 302972این منطقه با جمعیتی برابر  9325آمار ایران در سال جای داده است. براساس سرشماری مرکز 

برابر با  2/9نفر زن هستند. تعداد خانوارهای موجود با بعد 953220نفر مرد و  951592خود را ادامه داده است از این میزان 

جنسی نیز در درصد از جمعیت شهر تهران را در خود جای داده است. نسبت  3/3برآورد شده است که  خانوار 907752

نیز به  گانه 1نفر در هکتار اعالم شده است. جمعیت نواحی  952جمعیتی برابر و تراکم  909برابر  99منطقه 

 شرح جدول زیر می باشد.
 11. ویژگی های جمعیتی نواحی منطقه 4جدول 

 تراکم نسبت جنسی بعدخانوار تعداد خانوار تعداد زن تعداد مرد جمعیت کل ناحیه

9 19229 99151 99102 91772 2/9 900 952 

9 22977 12197 17750 39951 0/3 909 312 

3 22291 12999 12723 32922 7/9 22 921 

1 79993 32591 35702 91597 2/9 909 955 

 952 909 2/9 907752 953220 951592 302972 99منطقه 

 (1911، مرکز آمار ایران )منبع:

 های پژوهشیافته

های ها، از خبرگان درخواست شد تا شاخصسازی شاخصمطابق با مراحل تشریح شده بخش روش تحقیق، پس از نهایی

بندی کنند تا بر اساس منطق روش سوارا فرآیند وزن دهی به شاخص گنجانده شدن را اولویت 7احصاء شده که در قالب 

 لیابی به این امر پنج مرحله اصلی سوارا انجام گرفت: بدین ترتیب و بر اساس مراحمنظور دستها پیموده شود. بهآن

 .باشدمی 5ها به شرح جدول دهی به شاخصگام وزنبهشود. مراحل گامشده به تحلیل نتایج این روش پرداخته میگفته
 ها. محاسبه وزن نهایی شاخص5جدول 

 اهمیت نسبی کد معیار معیارهای ارزیابی

SJ 

 ضریب

+1J=SJK 

 وزن اولیه

1-J
X=JW 

JK 

 وزن نهایی

1-
W=Jq  

J
W∑  

A 0 9 9 923922/0 خدمات زیرساختی  

 B 13/0 13/9 222300/0 925127/0 ونقل و دسترسیحمل

 C 37/0 37/9 590132/0 911175/0 درمانی -خدمات بهداشتی 

 D 99/0 99/9 199212/0 992220/0 خدمات آموزشی

 E 90/0 90/9 359510/0 022950/0 تفریحی -خدمات فرهنگی

 F 97/0 97/9 300129/0 021225/0 فضای سبز

 G 95/0 95/9 929970/0 073251/0 خدمات ورزشی

 (1911)منبع: تحلیل  نویسندگان،

ونقل و دسترسی با ضریب ، حمل 92/0زیرساختی با ضریب نهایی شود شاخصطور که در جدول باال مالحظه میهمان

تفریحی با ضریب  –، خدمات فرهنگی 99/0، خدمات آموزشی با ضریب 91/0درمانی با ضریب  -، خدمات بهداشتی 92/0

. اندشدهها شناساییترین شاخص، به ترتیب بااهمیت07/0و خدمات ورزشی با ضریب 02/0، فضای سبز با ضریب 02/0

 –ونقل و دسترسی و بهداشتی های زیرساختی و حملها به ترتیب شاخصهای فوق نشان داده که در بین شاخصبررسی

بب ها سها با در نظر گرفتن اولویت میان آندرمانی دارای اهمیت و ضریب باالیی بوده که ضرورت توجه به این شاخص
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اهد شد. چراکه با نگاهی به نتایج حاصله پی خواهیم برد که تأثیر پذیری عدالت اجتماعی در محدوده موردمطالعه خوتحقق

صورت مستقیم و یا غیرمستقیم( نقش بسزایی در تعیین وضعیت محدوده موردمطالعه ازلحاظ عدالت ها )چه بهاین شاخص

 موجود دارد. در مرحله بعد، به کمک روش واسپاس وضعیت نواحی منطقه موردمطالعه بر اساس سنجش وضع اجتماعی

ی این کار، در ابتدا، بر اساس برا گیرد.بندی مناطق بر مبنای آن صورت میشده و رتبهمحاسبه 2در قالب ماتریس جدول 

تهران  99های وضع موجود در نواحی چهارگانه منطقه ها اشاره شد دادهبه آن 9های پژوهش که در جدول شماره شاخص

 99ناحیه منطقه  1های هدف ها ماتریس وضع موجود تنظیم گردید. گزینهنهها و گزیگردآوری و سپس از ترکیب شاخص

طور که در جدول مربوط به همان عنوان در نظر گرفته شدند. 7های مورد ارزیابی نیز به تعداد شهر تهران و شاخص

ا در این راست های پژوهش از روش اسنادی )کمی( استفاده شد.ها اشاره شد برای بررسی وضعیت موجود شاخصشاخص

ها از طریق آمارها و اطالعات شهرداری دریافت شد. جدول زیر محاسبات اطالعات مربوط به وضعیت موجود شاخص

 دهد.های پژوهش را نشان میمربوط به وضعیت موجود شاخص
 شهر تهران 11. ماتریس وضع موجود نواحی چهارگانه منطقه 6جدول 

ونقل و حمل فضای سبز

 دسترس

خدمات 

 ورزشی

خدمات 

 زیرساختی

-خدمات فرهنگی

 تفریحی

 هاشاخص     خدمات آموزشی درمانی -خدمات بهداشتی

 هاگزینه

 9ناحیه  79 99 99 97 3 2 90

 9ناحیه  57 95 5 37 2 92 7

 3ناحیه  12 99 2 19 3 2 3

 1ناحیه  91 2 93 53 3 3 90

 (1911)منبع: تحلیل نویسندگان،

ها صورت گیرد. در این پژوهش وضع موجود، بایستی جهت استاندارد کردن آن، وزن دهی شاخصپس از تشکیل ماتریس 

روش برای هریک شده است. نتایج وزن دهی حاصل ازاینها از روش وزن دهی سوارا بهره گرفتهجهت وزن دهی شاخص

 نشان داده شد. 5های پژوهش در جدول شماره از شاخص

ها ها استاندار کردن ماتریس وضع موجود با توجه به نوع شاخصه وزن شاخصدر مرحله بعدی و پس از محاسب

ها برای هرکدام از نواحی ها و سپس ماتریس واریانس شاخصهای با جهت مثبت و منفی( ماتریس نرمال شاخص)شاخص

1های )موردمطالعه انجام شد و با استفاده از آن محاسبه واریانس
iQ )2Q 2) و

IQ )2Q شده برای د. مقادیر محاسبهبه دست آم

 شده است.این گام از محاسبات در جدول زیر بیان
 هاها برای تمام گزینهشده واریانس. مقادیر محاسبه7جدول 

 Q2Q1 Q2Q2 هاواریانس 

قه 
نط

م
99 

 000092/0 003771/0 ناحیه یک

 000095/0 001222/0 ناحیه دو

 000092/0 001277/0 ناحیه سه

 000095/0 003221/0 ناحیه چهار

 (1911منبع: تحلیل نویسندگان،) 

باشد. این محاسبه مرحله نهایی مشخص کردن نواحی ها میبندی گزینهبرای رتبه iQو  λدرنهایت نوبت به محاسبه مقدار 

بندی نهایی نواحی در ابتدا مقدار الندای هر ها دارد. در این مرحله برای رتبهاست که بهترین وضعیت را در میان شاخص
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دهنده رتبه نهایی هر نواحی ر آن نشانآید که مقدابرای هر نواحی به دست می Qشود، سپس مقدار یک از نواحی محاسبه می

 تر آن نواحی است. دهنده وضعیت مناسبیک نواحی باالتر باشد نشان Qاست. هراندازه مقدار 
 هابندی گزینهو رتبه iQو  λشده مقدار . مقادیر محاسبه3جدول 

 رتبه جمع امتیازات Qi λ Qi و λ محاسبه

 3 35/99 022279/0 009722/0 ناحیه یک

 9 9/93 029907/0 001222/0 ناحیه دو

 9 27/99 073202/0 003227/0 ناحیه سه

 1 95/99 0522093/0 009932/0 ناحیه چهار

 (1911)منبع: تحلیل نویسندگان،

دهنده این است های موردبررسی نشاندر بین شاخص 99طور که از جدول باال مشخص است وضعیت نواحی منطقه همان

توان اذعان کرد که این ناحیه ازنظر توزیع خدمات در رتبه اول قرار دارد و می 9/93مجموع امتیازی برابر با که ناحیه دو با 

تری نسبت به سایر نواحی منطقه قرار دارد. در رتبه باشد در وضعیت مطلوبشهری که بیانگر عدالت اجتماعی ناحیه می

های سوم در رتبه 95/99و ناحیه چهارم با امتیاز  35/99ه یک با امتیاز در رتبه دوم و ناحی 99/ 27بعدی ناحیه سه با امتیاز 

دهد امتیازات نواحی نزدیک به هم بوده و طور که نتایج حاصل از روش واسپاس نشان میو چهارم قرار دارند. همان

 ها ناچیز است.درمجموع همه نواحی تقریباً از وضعیت مشابهی برخوردارند و اختالفات آن

 های خدمات شهرییل فضایی وضع موجود نواحی موردمطالعه بر اساس شاخصتحل -

ناحیه یک در ضلع شمالی منطقه قرار دارد ودر ارتباط شدید با فعالیت های تجاری و تولیدی مرکز شهری است.  :1ناحیه -

در شمال شرق منطقه بخش عمده ای از اراضی با پهنه های تجاری خدماتی قرار دارد که در واقع بخش اصلی مکان های 

هنری  -دلیل وجود دو آثار شاخص فرهنگی شود. بهگذران اوقات فراغت و حوزه فرهنگی هنری منطقه را شامل می 

ناحیه  نیا باشد.هنری شهر تهران معروف می –عنوان پهنه فرهنگی همچون تاالروحدت و بنیاد فرهنگی رودکی به

درمانی،  -ای که ازنظر خدمات آموزشی، بهداشتیگونههای خدمات شهری متفاوتی برخوردار است بهازنظرشاخص

به آخر زیرساختی در رت که ازنظر شاخصباشد درحالیدر بین نواحی بیشترین مطلوبیت را دارا می تفریحی –فرهنگی

جمع م مجلس، نهاد ریاست جمهوری، این ناحیه به دلیل وجود محدوده ویژه که دربرگیرنده بیت مقام معظم رهبری،قرارداد. 

قعیت سیاسی ها است و موو کنسولگری ، لبنان، ارمنستان()ایتالیا، فرانسه هاخانهسفارت قوه قضایه، تشخیص مصلحت نظام،

 بنابراین ارائه خدمات شهری با توجه به نیروی سیاسی قوی؛ باشدباشد متأثر از نیروی سیاسی منطقه میای که دارا میویژه

تر دارد. بیش ها همچون شاخص زیرساختی نیاز به بررسیتحت تأثیر شرایط ویژه ناحیه قرار دارد و ازنظر برخی شاخص

االر ت سراهای متعدد،های آزاد اسالمی، فرهنگدانشگاههمچنین در این ناحیه نیروی آموزشی و فرهنگی نیز به علت وجود 

 باشد.تأثیرگذار می ساختمان بورس تاالر محراب، خانه فرهنگ،پارک ارفع، تئاتر شهر،  وحدت،
 11منطقه ناحیه یک  ها در: تعداد و امتیازات شاخص1جدول 

مجموع 

 امتیازات

ونقل و حمل فضای سبز

 دسترسی

 شاخص خدمات آموزشی درمانی -بهداشتی یتفریح-فرهنگی خدمات زیرساختی خدمات ورزشی

 

 تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز نواحی

 1ناحیه  79 29/7 99 21/9 99 22/9 97 52/7 3 99/0 2 91/9 90 2/0 91/22

 رتبه در منطقه 9 9 9 1 9 3 9 9



 353.. .تحلیل فضایی توزیع خدمات شهری

 (1911)منبع: تحلیل نویسندگان،

الیت باشد. فعهای منیریه، امیریه، فروزش و قلمستان میناحیه دو در بخش مرکزی منطقه قرار دارد و شامل محله: 2ناحیه  -

اداری و مجموعه بیت مقام معظم رهبری است. این ناحیه ازنظر شاخص شامل کاربری های سیاسی  9اصلی در ناحیه 

های ونقل و دسترسی به دلیل عبور خط تندرو ولیعصر این ناحیه در وضعیت بسیار خوبی قرار داده است. ازنظر شاخصحمل

حی تفری–های خدمات فرهنگی اما ازنظر شاخص درمانی، ورزشی در شرایط مطلوبی برخوردار است -آموزشی، بهداشتی

فروش که ازنظر زیرساختی نیازمند توجه است. این ناحیه با توجه به استقرار مراکز عمده ؛ ودر وضعیت نامطلوبی قرار دارد

 لوازم یدکی وسایل نقلیه و پیچ و مهره و صنف دوچرخه فروشان-اصنافی چون ورزشینمایند شامل صورت ملی عمل میبه

وزیع باشد. این عوامل بر میزان تمی ها متأثر از این نیروهاشاخص ؛ کهباشدعنوان نیرویی قوی در این ناحیه موردنظر میکه به

 خوبی ایفای نقش کرده است.مناسب خدمات بر ناحیه به
 11ناحیه دو منطقه  ها در: تعداد و امتیازات شاخص11جدول 

مجموع 

 امتیازات

 ونقل وحمل فضای سبز

 دسترسی

خدمات  خدمات ورزشی

 زیرساختی

 شاخص خدمات آموزشی درمانی -بهداشتی تفریحی-فرهنگی

 

 تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز نواحی

 9ناحیه  57 97/2 95 9/9 5 15/0 37 32/90 2 19/0 92 01/3 7 52/0 9/93

 رتبه در منطقه 9 9 1 3 9 9 3 9

 (1911)منبع: تحلیل نویسندگان،

زاده، جمهوری، حر، اسکندری، مخصوص های جمالناحیه سه در بخش غربی منطقه قرار دارد و شامل محله: 9ناحیه  -

باشد. این ناحیه به عنوان یک مرکز تجاری خدماتی با عملکردفرامنطقه ای در نظر گرفته شده است. و سالمت می

ونقل و ورزشی رتبه دوم را در ی و حملهای زیرساختازنظر شاخص درمانی رتبه اول دارد. –ازنظر شاخص بهداشتی 

ازنظر شاخص فضای سبز در شرایط نامناسبی قرار دارد. نیروی مؤثر بر این ناحیه  ؛ وباشدبین نواحی چهارگانه دارا می

 ای نظامی متعدد بیشتر سیاسیبه علت وجود مراکز عمده نظامی همچون دانشگاه جنگ، دانشگاه امام علی )ع( و پادگانه

 شود.نیرویی مؤثر در این ناحیه شناخته می عنوانباشد که بهمی نظامی-
 

 11ناحیه سه منطقه  ها در: تعداد و امتیازات شاخص11جدول 

مجموع 

 امتیازات

ونقل و حمل فضای سبز

 دسترسی

خدمات  خدمات ورزشی

 زیرساختی

 شاخص خدمات آموزشی درمانی -بهداشتی تفریحی-فرهنگی

 

 تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز نواحی

 3ناحیه  12 92/5 99 21/9 2 79/0 19 72/99 3 99/0 2 59/9 3 91/0 27/99

 رتبه در منطقه 3 9 3 9 9 9 1 9

 (1911)منبع: تحلیل نویسندگان،

احمر، عباسی، انبار نفت، های هاللدر ضلع جنوب غربی منطقه قرار دارد و شامل محله 99ناحیه چهار منطقه  :4ناحیه -

ترین شرایط در بین های خدمات زیرساختی و فضای سبز در مطلوبباشد. این ناحیه ازنظر شاخصآهن میآگاهی و راه

دسترسی در شرایط نامطلوبی قرار دارد  -ونقل و حملهای خدمات آموزشی از نظر شاخص ؛ ونواحی منطقه قرار دارد

 باشدیمای که از این نظر رتبه آخر را در بین نواحی به خود اختصاص داده است. نیروی مؤثر براین ناحیه اقتصادی گونهبه

ملی نیز  صورتای و استانی بهبه علت وجود انبارهای کاال و همچنین مراکز مهم خرید فروش که عالوه بر منطقه که
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ای تأثیرگذار در زمینه عنوان ناحیهرا به 99فروشی که تأثیری ملی داشته این ناحیه از منطقه های عمدهباشد راستهتأثیرگذار می

 باشد. های متأثر از این نیرو میسازد که شاخصصورت ملی نمایان میاقتصادی به
 11قه ناحیه چهار منط ها در: تعداد و امتیازات شاخص12جدول 

مجموع 

 امتیازات

ونقل و حمل فضای سبز

 دسترسی

خدمات  خدمات ورزشی

 زیرساختی

 -بهداشتی یتفریح-فرهنگی

 درمانی

 شاخص خدمات آموزشی

 

 تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز تعداد امتیاز نواحی

 4ناحیه  91 21/9 2 99/9 93 97/9 53 21/91 3 99/0 3 57/0 90 2/9 11/22

4 9 1 9 9 9 3 1  

 (1911)منبع: تحلیل نویسندگان،

 گیری و دستاوردهای علمی و پژوهشینتیجه

، وجود خدمات شهری است. در بررسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم شهراز اساسی

ایدئولوژی حاکم بر شهرها، عدالت اجتماعی از مقوله های اساسی می باشد این امر بر کیفیت دسترسی ساکنین به نیازهای 

اساسی، مکان گزینی همه ی خدمات عمومی شهری و توزیع مناسب و کافی آن ها مانند پارک ها و فضای سبز، مناطق 

درمانی، محدوده های  -خدمات فرهنگی، حمل و نقل و دسترسی، فضاهای آموزشی، خدمات بهداشتیمسکونی و تجاری، 

هنری و دهها موضوع شهری دیگر را شامل می شود.امروزه مشکالت ناشی از توزیع  –گذران اوقات فراغت و فرهنگی 

شده است که توزیع عادالنه  جایی جمعیت باعثمحیطی، جابهنامناسب خدمات شهری از قبیل تراکم، آلودگی زیست

ترین مسائل پیشِ روی اغلب شهرها باشد. در کشور ایران نیز مانند خدمات شهری و به تبع آن عدالت اجتماعی یکی از مهم

کننده است. بیشترین دغدغه مسئوالن شهری تأمین خدمات شهری در شهر سایر شهرهای کشورهای مختلف بسیار نگران

مناسب آن توجه شده است. این امر در برنامه ریزی شهری نیز اثرگذار و اثرپذیر می باشد چرا که می بوده و کمتر به توزیع 

تواند به تحقق پذیری بیشتر عدالت اجتماعی در شهرها کمک نماید، توجه به عدالت فضایی و برنامه ریزی هایی است که 

ی تحلیل توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی تمرکز خدمات را عادالنه در مناطق مختلف توزیع نماید. در راستا

در برنامه ریزی های شهری بایستی به پارامترهای چون جمعیتی، نوع و تعداد کاربری ها، سرانه، شعاع عملکردی، میزان 

 این دراختالط کاربری ها با هم و هماهنگی و سازگاری بین کاربری ها با برنامه ریزی ها و مدیریت خدمات توجه کرد. 

راستا برای سنجش تحقق پذیری عدالت اجتماعی در محالت و نواحی های یک منطقه خاص، نیاز به بررسی خدمات 

ا هتا میزان کمبودها و کاستی موجود براساس شاخص های خاص و میزان برخورداری نواحی از این شاخص ها می باشد

با برنامه ریزی و ارائه راهبردهای مناسب  و درخور اندیشیده  در این زمینه به دست آید و در راستای تامین و جبران آنها

به منظور سنجش عدالت اجتماعی آنها هدف  99شود. براین اساس تحلیل فضایی خدمات شهری در بین نواحی منطقه 

لت داتوانند با توزیع عادالنه و متوازن بر عهای خدمات شهری که میاصلی مطالعه حاضر است. برای این منظور شاخص

ها وزن دهی شدند تا میزان اهمیت اجتماعی اثرگذار باشند شناسایی شدن و سپس با استفاده از روش سوارا این شاخص

بندی از نواحی چهارگانه منطقه به دست ها مشخص شود و بعد از آن با استفاده از روش واسپاس رتبههریک از شاخص

ای گونهبررسی از لحاظ میزان برخورداری از خدمات شهری متفاوت بوده، بهد آمد. نتایج حاصل  بیانگر این است که نواحی مور

در رتبه دوم و در شرایط  27/99امتیاز در رتبه اول و از وضعیت کامالً مناسبی برخوردار است. ناحیه سه با امتیاز  9/93که ناحیه دو با 
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در رتبه چهارم قرار دارد. این  95/99سوم و درنهایت ناحیه چهار با امتیاز  در رتبه35/99نسبتاً مناسبی قرار دارد. ناحیه یک نیز با امتیاز 

صورت متوازن صورت نگرفته به 99در نواحی منطقه  های فضایی حاکی از آن است که توزیع خدمات شهریامتیازات و پراکنش

ق بنابراین تزری؛ چالش روبرو کرده استها راهبردها و اصول عدالت فضایی و عدالت اجتماعی را در منطقه با و این نابرابری

ای مواجه هستند جهت ارتقای کیفیت زندگی و تحقق عدالت ویژه در نواحی که با کمبودهای ویژهخدمات شهری موردنیاز به

شهر تهران همچنین ازنظر میزان  99اجتماعی در بین این نواحی و ارتقاء رضایتمندی شهروندان ضروری است. نواحی منطقه 

ها ممکن است در رتبه آخر های خدمات شهری در سطح یکسانی نیستند برخی نواحی ازنظر برخی شاخصنش شاخصپراک

های خدمات توان گفت این نواحی ازنظر شاخصبنابراین نمی؛ های دیگر در رتبه اول قرار دارندقرارگرفته باشند اما ازنظر شاخص

 باشد:ج پژوهش در خصوص خدمات شهری شامل موارد ذیل میطورکلی نتایشهری در سطح محروم قرار دارند. به

دارای رتبه اول در خدمات آموزشی و محله شیخ هادی در این ناحیه بیشترین میزان خدمات  9خدمات آموزشی: ناحیه  -9

 باشد.آموزشی را دارا می

محالت انقالب و آذربایجان در  دارای رتبه اول در خدمات بهداشتی درمانی و 3 و 9خدمات بهداشتی درمانی: ناحیه -9

 باشد.این ناحیه بیشترین میزان خدمات بهداشتی درمانی را دارا می

دارای رتبه اول در خدمات فرهنگی و محله شیخ هادی در این ناحیه بیشترین میزان خدمات  9خدمات فرهنگی: ناحیه  -3

 باشد.فرهنگی را دارا می

ه اول در دارا بودن خدمات زیرساختی و محله انبار نفت در این ناحیه بیشترین دارای رتب 1خدمات زیرساختی: ناحیه  -1

 باشد.میزان خدمات زیرساختی را دارا می

 دارای رتبه اول در رابطه با این شاخص است. 1خدمات فضای سبز: ناحیه  -5

 باشد.مورد رتبه اول را دارا می 92با دارا بودن  9ونقل و دسترسی: ناحیه حمل -2

 مورد رتبه اول را به خود اختصاص داده است. 2در این زمینه با دارا بودن  9خدمات ورزشی: ناحیه  -7

تهران به لحاظ برخورداری از  99های مدل واسپاس مؤید این نکته است که نواحی شهری منطقه افتهی در این پژوهش،

 ،ویژه در ناحیه چهار و یکتر مورد نیاز نواحی بهها و خدمات بیشبنابراین اختصاص کاربری؛ دارند خدمات شهری تفاوت

ت های فضایی و تحقق عدالجهت ارتقای کیفیت زندگی و رضایتمندی بیشتر شهروندان و همچنین در کاهش نابرابری

نیازهای  عنوانبهای ضروری است که با مفهوم و معیارهای عدالت فضایی و عدالت اجتماعی اجتماعی در منطقه مقوله

مندی نواحی و اساسی جامعه امروزی ارتباط مستقیمی دارد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت اجتماعی در بهره

ها از خدمات شهری باید متناسب با معیار های مختلفی چون در دسترس بودن و متناسب بودن با برخورداری مناسب آن

منظور دستیابی به عدالت اجتماعی در منطقه رعایت اصول بهها باشد.بودن آن المنفعهعامو در  هاآنجمعیت و عمومی بودن 

هری قرار برنامه ریزان ش موردتوجه شیازپشیبی الزامی است که باید امر مربوط به تعادل فضایی و پراکنش معقول خدمات شهری،

در شود.برابری و افزایش سطح کیفیت زندگی میو کاهش نا ترمحرومبگیرد که این امر راهگشای برنامه ریزان جهت تقویت نواحی 

ت موارد ذیل را رعای حد امکانریزی های خود باید تا این راستا و در جهت دستیابی به اهداف مطالعه مدیریت شهری در برنامه

ی کافی به دسترس نیتأم ی همه اجتماعات منطقه،( برافرصتامکانات ) نیتأم در تسهیم و تقسیم منافع شهری، انصاف کنند:

شهری  یهاطرحمنظور موفق بودن به ی و فرهنگی برای همه ساکنان منطقه،حیتفر ی،بهداشت خدمات و تسهیالت آموزشی،
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و  های فضاییی از تشدید نابرابریواحدتوان یی و رعایت کارایی و عدالت در تهیه و اجرای آن میگراواقعی و ریپذانعطاف

های پژوهش ستاوند، الماسی، مبارکی و نیک پور در زمینه عدم یج حاصل از این پژوهش با یافتهاجتماعی جلوگیری کرد. نتا

ی . نوآورکندیم دیتائعدالت در توزیع خدمات شهری در بین مناطق و نواحی همسویی دارد و نتایج تحقیقات آن را نیز 

واسپاس به بررسی خدمات شهری پرداخته نشده پژوهش حاضر از این نظر است که تاکنون در این زمینه با روش سوارا و 

این پژوهش درصدد تحلیل  ؛ واست نشدهانجامنیز تاکنون پژوهشی در این راستا  99 است. ضمن اینکه برای نواحی منطقه

 های پژوهش و در راستای تحققبه یافته با توجهدرنهایت  باشد.تهران ازنظر توزیع خدمات شهری می 99فضایی نواحی منطقه 

درراستای توزیع عادالنه  99بندی نواحی مختلف منطقه اولویت-9 :گرددیمیی به شرح زیر ارائه هاشنهادیپاهداف پژوهش 

که کمترین میزان  1و  9ی در نواحایجاد خدمات و امکانات شهری -9  ی کمتر برخوردار.بر نواحخدمات شهری با تأکید 

 جادیانوسازی و بهسازی بافت فرسوده با استفاده از توان اقتصادی شهروندان و  -3 باشندبرخورداری از خدمات شهری را دارا می

 ی مشارکتی در محالت.هاطرح

شارکت بازاریان محیطی با ممنطقه در اقتصاد کشور در راستای تغییر در شرایط زیست رگذاریتأثاستفاده از قابلیت ملی  -1

 شهر تهران 99در منطقه 

 منابع
(، بررسی وضعیت ععدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری )مطالعه موردی: 9322الماسی مفیدی، حسین؛ زند مقدم، محمدرضا، زیویار، پروانه، )

 .                 72-21، صص: 9شهر بومهن(، جغرافیا )برنامه ریزی منطقه ای(، سال دهم، شماره 

 902ماره اقتصادی، ش –ی سیاسی در قرن بیستم، فلسفه سیاسی جان رالز، مجله اطالعات سیاسی هاشهیاند(. تاریخ 9375بشریه، حسین )

 .32 – 13 صص ، تهران، موسسه اطالعات.990-

شهر تهران به کمک مدل آنتروپی و ویلیامسون،  5(. سنجش الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در منطقه 9323)ی نژاد، حسین حاتم

 .97-92، شماره سوم، صص 92جغرافیایی، سال فصلنامه تحقیقات 

(. عدالت اجتماعی و عدالت فضایی؛ بررسی و مقایسه نظریات جان رالز و دیوید هاروی، 9325ی نژاد، حسین، راستی، عمران )حاتم

 .32-50، صص 2جغرافیایی سرزمین، سال سوم، شماره 

پراکنش فضایی آن ها در سی و تحلیل توزیع عادالنه خدمات شهری و الگوی (. برر9321داداش پور،هاشم؛رستمی، فرامرز؛ علیزاده، بهرام )

                             5-92،صص 99شهر همدان،مطالعات شهری،شماره 

ای، هرشتریزی شهری در چارچوب رویکردی میانهای برنامه(. گونه شناسی مفهومی عدالت در نظریه9322داداش پور، هاشم؛ الوندی پور، نیتا )

 .9-92، صص 9، شماره 2ای در علوم انسانی، سال رشتهفصلنامه مطالعات میان

(. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محالت شهری میبد 9322ذاکریان، ملیحه؛ موسوی، میرنجف؛ باقری کشکولی، علی )

 .29-21صص  ریزی شهری، سال اول، شماره دوم،از منظر توسعه پایدار، پژوهش و برنامه

 شهرکالن(. ارزیابی عدالت فضایی در پراکنش خدمات شهری مطالعه موردی: 9329روستایی، شهریور؛ نازبابایی، الی؛ کاملی فر، زهرا )

 .29-900، صص 3، شماره 90تبریز، آمایش جغرافیایی فضا، دوره 

(. تحلیل و بررسی ابعاد توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی با تأکید بر شهرهای 9321ی مفید، حسین )الماس زیویار، پروانه؛

                                    .9-99ی کاربردی در علوم جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان صص هاپژوهشعدالت محور، اولین همایش 
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(. تحلیلی بر توزیع فضایی جمعیت و خدمات شهری با تأکید بر عدالت 9321کشکولی، علی، تبریزی، نازنین )ی؛ باقری عل آبادی،زنگی

 صص ،9 شماره ،92ریزی محیطی، سال های شهری مطالعه موردی: محالت شهر فیروزآباد فارس، جغرافیا و برنامهاجتماعی و نابرابری

991 - 929. 

(. واکاوی فضایی مناطق شهری شیراز از منظر عدالت اجتماعی با تأکید بر خدمات 9322؛ یغفوری، حسین )، فاضلزادهیحاجی؛ محمدهادستاوند، 

 .979-929، صص: 59، شماره 92عمومی، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 

ی شهری در نواح(. ارزیابی و تحلیل فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات 9325، سربازگلی، سولماز )رهیمنسرور، هوشنگ؛ الله پور، 

 .305 -391، صص 59، شماره 1تبریز، انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید 

عمومی شهر، مطالعه مندی از خدمات (. تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره9322، علی؛ علوی، سعیده )چهار برجسرور، رحیم؛ عشقی 

 .93-32، صص 9ی شهری، سال هشتم، شماره شناسبومگانه شهر اردبیل،  92های موردی: حوزه

 ی نو در فلسفه جغرافیا، تهران، موسسه جغرافیایی کارتوگرافی گیتاشناسی.هاشهیاند(. 9372شکویی، حسین )

بررسی و ارزیابی نحوه توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی: (. 9323کرکه آبادی، زینب؛ ندینی، زینب؛ الماسی مفیدی؛ حسین )

 .917-922، صص: 32نمونه موردی: شهر بومهن، مدیریت شهری، شماره 

(، تحلیل فضایی پراکنش خدمات و جمعیت براساس نظریه عدالت اجتماعی )مطالعه 9321مبارکی، امید؛ زینالپور، امید؛ عبداله زاده، مهدی )

 .902-999، ص: 9شت گانه شهر رشت(، جغرافیا )برنامه ریزی منطقه ای(، سال پنجم، شماره موردی نواحی ه

(. بررسی و تحلیل توسعه تسهیالت شهری از دیدگاه عدالت فضایی: مطالعه 9329ی، رضا؛ بسطامی نیا، امیر؛ تازش، یوسف )الممالکیمستوف

 .7-92، صص 2ماره موردی: شهر یاسوج، جغرافیا و مطالعات محیطی، سال دوم، ش

(. تحلیلی بر ناهمگونی فضایی در نواحی شهری با تأکید بر نقش 9325میرآبادی، مصطفی؛ رجبی، آزیتا؛ مهدوی حاجیلونی، مسعود )

 .97-13، صص 55، شماره 92ی نابسامان؛ نمونه موردی: شهر مهاباد، فضای جغرافیایی، سال هاسکونتگاهو  هابافت

 (، نتایج تفصیلی سرشماری نفوذ و مسکن.9325)مرکز آمار ایران 

 شهر تهران. 99(، طرح تفصیلی منطقه 9325مهندسین مشاور پارت)

 -(. توزیع فضایی خدمات بهداشتی 9327نیک پور، عامر؛ مهرعلی تبار فیروزجایی، مرتضی؛ رضازاده، مرتضی، الهقلی تبارنشلی، فاطمه ) 

ریزی برنامه)پژوهشی جغرافیا  –ی استان مازندران(، فصلنامه علمی هاشهرستان موردی:درمانی از منظر عدالت اجتماعی )نمونه 
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