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  )دو فصلنامه( اي ريزي منطقه جغرافيا و برنامه
  1389سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 

  
  هري در مناطق كالنشهر تهران هري در مناطق كالنشهر تهران بندي خدمات شبندي خدمات ش  سطحسطح

  3اميني حسن حسيني ، 2، طاهر پريزادي1دكتر حسن كامران
  20/6/1389: پذيرش    3/4/1389: دريافت

  
  چكيده 

شـهري    ترين عناصر شهري جهت افزايش سطح رفاه اجتماعي مردم شـهر، وجـود خـدمات    يكي از اساسي
شـهري توسـط تكنيـك     ظ برخورداري از خـدمات  گانه شهر تهران از لحا 22در اين پژوهش مناطق . است

نتايج . اند بندي شده شهري رتبه خدمات  ي شاخص عمده 8اساس  بر  تحليل تاكسونومي عددي و تجزيه و
مندي قابل مقايسه با ديگـر منـاطق    به علت حد باالي بهره 6 ي دهد كه منطقه حاصل از پژوهش نشان مي

بـا   12ي منطقـه  ،اي مناطق كنار گذاشته شد و از ميان ديگر منـاطق  شهر تهران نبوده لذا از دامنه مقايسه
پايـه   بـر  .آخر را كسب كرد رتبه 98/0مندي  با درجه بهره 22 ي رتبه اول و منطقه0/ 44مندي  درجه بهره

هـاي مختلـف، عـدالت فضـايي در پراكنـدگي       كسب رتبـه به توان پي برد كه با توجه  هاي تحقيق مي يافته
جمعيـت   و دوري از مركز شـهر و كـم   استريزان  توجه خاص برنامه نيازمنديت نشده و خدمات شهري رعا
  .هستندخدمات شهري  ي ثيرگذار در عدم توزيع بهينهاز عوامل تأ...  اي جديد شهر و يهبودن مناطق حاش

  .عدالت فضايي ،تهران ،شهري ي منطقه ،خدمات شهري ،تاكسونومي عددي: ها كليدواژه
   

                                                 
 
 .دانشيار دانشگاه تهران .1

 .مدرس گروه شهرسازي علوم و تحقيقات واحد بروجرد .2

 .نور ريزي شهري دانشگاه پيام ارشد جغرافيا و برنامهكارشناس دانشجوي  .3
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  مقدمه 
محيطي،  ه مشكالت ناشي از توزيع نامناسب خدمات شهري از قبيل تراكم، آلودگي زيستامروز

  باعث شده است كه توزيع خدمات شهري يكي از مهمترين مسائل پيش... جابجايي جمعيت و 
در كشـور ايـران نيـز ماننـد سـاير       .روي اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه باشـد 

كننـده بـوده و بـه     دمات شهري در شهرهاي مختلـف بسـيار نگـران   كشورها توزيع نامناسب خ
خـدمات   تـأمين تاكنون بيشترين دغدغة مسئولين شهري . اي فراملي تبديل شده است مسئله

  . شهري در شهر بوده و كمتر به توزيع مناسب آن توجه شده است
لوحه كاري در شهر تهران هم چون ديگر شهرهاي كشور، شهرداري ارائه خدمات شهري را سر

اما اين موضوع به تنهايي كفايـت نكـرده و نيـاز بـه بررسـي و نظـارت در       . خود قرار داده است
هدف از اين پژوهش بررسـي و  . استقرار و جانمايي صحيح خدمات مختلف در سطح شهر دارد

گانـه شـهر تهـران بـا اسـتفاده از تكنيـك       22 مقايسه برخـورداري از خـدمات شـهري منـاطق    
شـهر كـه جمعيـت زيـادي را در      ي است تا مشخص شود كه مناطق اين كالنتاكسونومي عدد
  . هاي عمده خدمات شهري قرار دارد مندي شاخص در كدام درجه از بهره ،خود جاي داده

مندي يا محروميـت منـاطق را سـنجيد،     ميزان درجه بهرهاگرچه ممكن است به سادگي بتوان 
مند داراي معاني بسـياري   چون واژه بهره ،اي نيست مندي كار ساده ي بهرهگيري كم ولي اندازه

شهر تهران از تكنيك  يگانه22مندي مناطق  جهت تعيين علمي و دقيق بهره ،از اين رو. است
  . دقيق و قابل استناد را در دست داشته باشيم ي هتاكسونومي عددي استفاده شد تا نتيج

  

  مباني نظري تحقيق 
    تاكسونومي عددي 

آنـاليز   .يـافتگي آنـاليز تاكسـونومي اسـت     بندي مناطق از لحاظ توسعه اي درجهه يكي از روش
نـوع خـاص آن   . شـود  هـاي مختلـف در علـوم بـه كـار بـرده مـي        بندي تاكسونومي براي طبقه

ها بين واحـدهاي   ها و نزديكي به تعريف، ارزيابي عددي شباهت تاكسونومي عددي است كه بنا
  ) 91: 1388زياري،  . (استتاكسونوميك  يها  ه گروبه  بندي آن عناصر تاكسونوميك و درجه
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مـيالدي پيشـنهاد گرديـد و در سـال      1763در سال  آدانسوناين روش براي اولين بار توسط 
مـيالدي  1968دانان لهستاني بسط داده شد و در سال  اي از رياضي ميالدي توسط عده 1950

گي بـين ملـل مختلـف، توسـط پروفسـور      يافت بندي درجه توسعه اي براي طبقه عنوان وسيله به
ايـن روش قـادر اسـت    . شـد از مدرسه عالي اقتصاد وركال در يونسكو مطرح  زيگمونت هلوينگ

وبيش همگن تقسيم كرده و يـك مقيـاس را كـه مـورد      هاي كم يك مجموعه را به زيرمجموعه
نيـا و   حكمـت (يـافتگي ارائـه دهـد     ريزي باشد براي شناخت درجه توسعه استفاده در امر برنامه

  ).220:  1385موسوي،  
  

  شهري ي هتوسع
سريع جمعيت و استفاده  ي هطلب كه مبتني بر رشد لجام گسيخت هاي توسعه يي ديدگاهآناكار 

ها و  هاي جديد، توجه به عدالت بين نسل زياد و افراطي از منابع بوده، باعث شد كه در ديدگاه
محيطي موردتوجه   نابع دنيا و نيز مالحظات زيستامكانات و م ي هها، ميزان استفاد درون نسل

يندهاي اگيري فر پايدار، امكان شكل ي هدر اين راستا براساس ديدگاه توسع. بيشتر قرار گيرند
اقتصادي تنها در بستر توجه به مالحظات اكولوژيكي و طبيعي و توجه به  ي هرشد و توسع

  ).Bastanifar & Sameti,2004:273(شود  عدالت برقرار مي
توان به معني تغييرات در كاربري زمين و  شهري به عنوان يك مفهوم فضايي را مي ي هتوسع

فراغت و  مسكن، حمل و نقل، اوقات ي هسطوح تراكم، جهت رفع نيازهاي ساكنان شهر در زمين
اي زماني پايدار خواهد بود كه در طول زمان، از نظر  چنين توسعه. غذا و غيره تعريف كرد

از نظر اجتماعي، شهري و از نظر اقتصادي بادوام  محيطي قابل سكونت و زندگي  زيست
  ).104:1380به نقل از موسي كاظمي محمدي،  Mukomo, 1996:266(همبسته داشته باشيم 

شود كه طي آن گردش انرژي در شهر  يندي تأكيد مياپايدار شهري بر فر ي هتوسع ي هدر نظري
و اثـرات زيانبـار محيطـي بـه حـداقل ممكـن كـاهش يابـد         حداكثر كـارآيي را داشـته باشـد    

)Haughton,1997:192  .(آنچه كه . پايدار شهري اصول خاصي ندارد ي هيند رسيدن به توسعافر
هاي اقتصادي، محيطي و سالمت اجتماعي شـهرها   ها بايد به شاخص ريزي مهم است، در برنامه

آيـد   هـاي مختلـف بـه دسـت مـي      مقيـاس  توجه شود و اين كار فقط با تلفيق موارد متعدد در
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)Marcotullio,2001:577 .(ي هاي اســت كــه بــا ابعــاد پيچيــد پايــدار شــهري، پديــده ي هتوســع 
شهري يعنـي   ي هپايايي توسعه در يك جامع. همراه استمحيطي  اقتصادي، اجتماعي و زيست

يطـي سـالم و   مطلوبي از رشد توليد اقتصادي و نرخ اشـتغال، رفـاه اجتمـاعي و مح    تأمين حد
پايدار شهري تنها يك مفهوم اقتصادي نيست كه بتوان بـا تغييـرات كالبـدي و     ي هتوسع. پاك

يـك مفهـوم همـه جانبـه و جـامع در       ،هاي فيزيكي به آن دست يافت، بلكـه  ايجاد زيرساخت
توسعه پايدار شهري بايد در كنار تأمين منـافع نسـل حاضـر، منـافع     . استهاي مختلف  زمينه
يـابي بـه    ريـزي جهـت دسـت    هاي حاكم بـر برنامـه   آينده را نيز مدنظر داشته و نگاههاي  نسل
  .اي باشد كه عدالت را در شهر مختل نكند پايدار شهري بايد به گونه ي هتوسع

  

  عدالت فضايي در شهر 
مفهوم عدالت از منظرهاي مختلف قابل تأمل است و مفاهيمي چون عدالت اجتماعي، عدالت  

دي بودن اين مفهوم است، اما از چند بع متأثرجغرافيايي و عدالت محيطي نيز فضايي، عدالت 
مطلب حائز اهميت اين است كه اساس هر گونه تغيير در سازمان فضايي در روابط اقتصادي و 

ها و  گذارد و مسلماً استفاده از مكانيزم جامعه اثر مستقيم مي دراجتماعي و توزيع درآمد 
تواند تأثيرات ضد و نقيضي در برقراري و يا عدم برقراري عدالت  ف ميهاي مختل ريزي برنامه

مثل (معيني از امكانات و مواهب  ي هفرض كنيد مجموع). 91: 1383مرصوصي، (ايفا كنند 
مثالً گندم و (براي توليد دو كاال ) به عنوان عوامل توليد. .... زمين، آب، كود، نيروي كار و 

ارزش هر كيلو گندم و برنج براي جامعه . كنيم ادگي، فرض ميبراي س. اختصاص يابد) برنج
اگر با آن مجموعه مواهب و امكانات معين بتوان گندم بيشتري توليد كرد، . يكسان باشد

يي آكار”در واقع . دهيم “اختصاص”كند كه آنها را به توليد گندم  عدالت تخصيصي حكم مي
يي، بايد عوامل آكار ي هبراساس قاعد. تبيان اقتصادي همان عدالت تخصيصي اس “اقتصادي

توليد را در جايي به كار گرفت كه توليد نهايي باالتري دارند و اين كار را تا جايي ادامه داد كه 
بنابراين بنگاه، سازمان و دولتي كه به . توليد نهايي عوامل در كاربردهاي مختلف، برابر شود

  ).314: 1372ماسگريو، (برقرار كرده است كند، عدالت تخصيصي را  صورت كارا فعاليت مي
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اكنون فرض كنيد با اجراي عدالت تخصيصي، با آن بسته مواهب و امكانـات، حـداكثر ممكـن    
در اين صـورت پيامـدها و نتـايج آن مواهـب و امكانـات      . گندم به صورت كارا توليد شده است

مود؟ هر چه توزيـع گنـدم ميـان    توزيع ن..........) مالكان زمين، صاحبان آب و كود، كارگران و (
  . بيشتر رعايت شده است “عدالت توزيعي”باشد،  برابرصاحبان عوامل توليد، 

. بندي ديگري، عدالت به دو گونه عدالت افقي و عدالت عمودي قابل تقسيم است در تقسيم
سكه به  مثالً دادن يك. هاي نابرابر است عدالت افقي به معني برخورد برابر با افراد در موقعيت

يا توزيع كوپن مواد . كاركنان دولت، نوعي عدالت افقي است ي هعنوان عيدي پايان سال به هم
غذايي به صورت سرانه و نظاير آنها، عدالت عمودي به معني برخورد نابرابر اما متناسب، با 

ودي مثالً وضع ماليات تصاعدي بر درآمد، نوعي عدالت عم. هاي نابرابر است افراد در موقعيت
عدالت . يابد رود، نرخ ماليات پرداختي آنها نيز افزايش مي هرچه درآمد افراد باالتر مي. است

تواند از نوع  عدالت توزيعي مي بنابراين. تخصيصي موردنظر اقتصاد، از نوع عدالت عمودي است
 اما عدالت، از منظر اجتماعي نيز قابل تأمل). 316:1372ماسگريو، (عمودي يا افقي باشد 

  :توان در قالب سه معيار زير عنوان نمود ماهيت عدالت اجتماعي را مي، است
مشابه  شانند ولي نيازامساويبرداري از منابع و امتيازات داراي حقوق  در بهرهافراد  :نياز .1

بـه صـورت تخصـيص نـابرابر منـافع       ،برداري از ديدگاه نياز افـراد  تساوي در بهره. نيست
  .شود گر مي جلوه

كننـد   مسلماً افرادي كه در ايجاد منافع عمومي شهروندان شركت مـي  :موميمنفعت ع .2
   .هستندمدعي حق بيشتري كنند،  نسبت به كساني كه منفعت عمومي كمتري ايجاد مي

ند امشقت در ارتباط رهاي سخت و پ مسلماً افرادي كه از نظر مشاغل با شغل :استحقاق .3
  ).Runciman,1966:21(  دارندنسبت به ساير افراد حق بيشتري 

با تعاريفي كه از عدالت شد، بايد ديد عدالت فضايي در شهر چه چيزي است و چگونه اتفاق 
اي باشد كه نيازهاي  عدالت اجتماعي در شهر بايد به گونه ديويد هاروياز نظر . افتد مي

با  اي هدايت كند كه افراد اي منابع را به گونه جمعيتي را پاسخگو باشد، تخصيص منطقه
كمترين شكاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند و در يك كالم عدالت 
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عدالت در شهر بايد به  )97: 1379هاروي، ( “توزيع عادالنه از طريق عادالنه”اجتماعي يعني 
  :هاي زير پاسخگو باشد گزاره
 تخصيص مناسب و متناسب، امكانات و خدمات؛  
 ه و بالفعل در شهر؛هاي بالقو استفاده از توان  
 از بين بردن شكاف بين فقير و غني در شهر؛  
 هاي فقر جلوگيري از به وجود آمدن زاغه. 

توان منفعت  زيرا نمي ،عدالت توزيعي و تخصيصي باشد ي هعدالت اجتماعي بايد دربرگيرند
. عمومي، نيازها و استحقاق شهروندان را بدون معيارهاي توزيعي و تخصيصي در نظر گرفت

ريزي شهري كه مبتني بر عدالت اجتماعي در شهر باشد، بايد بتواند  بنابراين هر گونه برنامه
  . باشد مؤثرهم در توزيع نيازها، منافع عمومي و استحقاق هم در تخصيص آنها 

تر  ريزي شهري استفاده از فضاها و توزيع مناسب و به عبارتي كامل ترين عوامل در برنامه از مهم
 ي هستندو مفيد مؤثرها و خدمات شهري از جمله عوامل  در اين راستا كاربري. است عدالت فضايي

كه با پاسخگويي به نياز جمعيتي، افزايش منفعت عمومي و توجه به استحقاق و شايستگي افراد 
، عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي را برقرار فضاييتر، ابعاد عدالت  توانند با برقراري عادالنه مي
 هاي درون و برون شهري آن، مهاجرت اصلي ي هريش خوردن توازن جمعيتي كه بنابراين برهم. دنماين

  .موجب شود فضاهاي شهري را در فضاهايي متناقض با عدالت اقتصادي و اجتماعي تواند مياست 
  

  منطقه بندي
ك پذيري هر ي تقسيم يك شهر به مناطق ويژه با مرزهاي معين براي نقش ،بندي شهري منطقه

هاي شهري در  پذير از زمين بندي در واقع استفاده منطقي و نظام منطقه. استاز اين مناطق 
هاي  گيري و ساختمان يابي، شكل، ميزان بهره آينده بلندمدت است و در آن موقع ميزان ارتفاع

  ).24: 1379شكوئي، . (داخلي هر يك از مناطق، موردنظر است
اجتماعي   -مفاهيم منطقه كاربردي و مناطق مختلف اقتصاديريزان شهري با استفاده از  برنامه

در واقـع  ) 1360:13رفيعـي،  (اند، به نحوي منطقه شهري را توصيف و تعيين كنند  سعي كرده
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زيـاري،  (صـورت پـذيرفت    ياتريـك گـدس  ناحيـه توسـط    -ابداع اصالح منطقه شهري يا شهر
هاي خاص از  يكديگر مجـزا   هدف هاي مختلف شهر را  براي بندي، قسمت منطقه). 45: 1388

  ).75: 1376هيراسكار، (كند  سازد و از تداخل مناطق مجاور هم جلوگيري مي مي
  

  محدوده پژوهش
هاي  شهر تهران در كوهپايه. استگانه شهرداري تهران 22 جامعه پژوهش در اين تحقيق مناطق

است كيلومترمربع  89/716با  هاي البرز مركزي قرار گرفته است كه داراي وسعتي برابر جنوب كوه
  . گيرد درصد كل وسعت كشور را در برمي 4تقريباً و 
نفر 1560934 انجام گرفت اين شهر با 1335اساس نخستين سرشماري رسمي كه در سال  بر

سال چنين براساس آخرين سرشماري رسمي  هم ه وبودترين شهر ايران  جمعيت، پرجمعيت
عالوه بر اين تهران به عنوان يكي از كالن . ه استبودر نف 7705036جمعيت تهران،   ،1385

  . شهرهاي كشور هر روزه پذيراي مهاجران زيادي از ديگر نقاط كشور است
كـه خـدمات    اسـت شـهرداري   ي همنطقـ  22در اينجا الزم به ذكر است كه شهر تهران داراي 

خود به نـواحي و   منطقه پراكنده شده است و هر يك از اين مناطق 22مختلف شهري در اين 
  . محالت تقسيم شده است

  
  ها  روش مواد و

گانه شهرداري تهران از لحاظ برخورداري  22اي مناطق  در پژوهش حاضر براي بررسي مقايسه
منـدي از روش آنـاليز تاكسـونومي     بندي اين منـاطق از لحـاظ بهـره    از خدمات شهري و درجه
وبـيش   هاي كـم  جموعه را به زيرمجموعهاين روش قادر است يك م. عددي استفاده شده است

ريزي باشد بـراي شـناخت    همگن تقسيم كرده و يك مقياس را كه مورد استفاده در امر برنامه
  . انجام شد Excelافزار  ها توسط نرم تمامي مراحل تجزيه و تحليل داده. مندي ارائه دهد بهره

و آمار ارائـه شـده   1385سال  با استفاده از اطالعات آماري سرشماري عمومي نفوس و مسكن 
شاخص عمده خدمات شهري مورد ارزيـابي   8منطقه شهر تهران از لحاظ  22شهرداري تهران،

  : عبارتند ازهاي شمول هريك و حوزهشاخص  8قرار گرفتند كه اين 
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هـا،   ها و ادارات دولتي، شركت اقامتگاه سفير، سازمان ،سفارتخانه ،بانك :شاخص اداري .1
الحسـنه، شـهرداري و    سسه مالي و اعتباري،صـندوق قـرض  ؤخودرو، منمايندگي فروش 

هاي مربوط، دفتر فني، دفتر ازدواج و طالق اسـناد رسـمي، دفتـر بيمـه، دفتـر       سازمان
  . پست و مخابرات، دفتر خدمات الكترونيك

 دبيرســتان،  مهــدكودك، پــيش دبســتاني، دبســتان، راهنمــايي، :شــاخص آموزشــي .2
 . هاي آزاد آموزشگاه و مراكز دانشگاهي و آموزش عاليدانشگاهي،  هنرستان، پيش

بيمارسـتان خصوصـي و عمـومي، داروخانـه، درمانگـاه،       :درماني ـ شاخص بهداشتي  .3
 .... راديولوژي، هالل احمر و

فرهنگسرا، خانه فرهنگ، سينما، تئاتر، سالن همايش، مـوزه،   :مذهبي ـشاخص فرهنگي  .4
 . آتشكده، امامزاده، سقاخانه، مزار، حسينيه كتابخانه، مسجد، تكيه، كليسا، كنيسه،

خانه سالمندان، آسايشگاه ، خوابگاه دانشـجويي، خوابگـاه    :شاخص خدمات اجتماعي .5
هـاي   سسات خيريه، زندان، مراكـز آمـوزش آسـيب   ؤكارگران، بهزيستي، شيرخوارگاه، م

 .بار تره اجتماعي، خانه سالمت، شوراياري، ميادين ميوه و

هتل، مهمانپذير، هتل آپارتمـان، مسـافرخانه، تاالرپـذيرايي،     :يشاخص خدمات رفاه .6
 . رستوران، استاديوم، باشگاه ورزشي، شهربازي، گرمابه

 . مقاومت بسيج، كالنتري، مركز نظامي :شاخص نظامي و انتظامي .7

، قبرســتان، كــارواش، ايســتگاه CNGبنــزين،  پمــپ :شــاخص تاسســيات شــهري .8
 .نشاني، سرويس بهداشتي  آتش

  
  ح مدلشر
.با استفاده از روش نرمال استاندارد  مرحله اولدر 

sj
ixxijZij   هـا اسـتاندارد    تمام شـاخص

  . تشكيل شد 22×8گرديده و يك ماتريس 
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)(2با استفاده از رابطه  مرحله دومدر   bjajab ZZd  منطقـه از   22فواصل مركب ميان
  . يكديگر محاسبه گرديد و ماتريس فواصل را كه يك ماتريس متقارن بود تشكيل داد

در هر سطر ماتريس متقـارن مشـخص شـد بعـد از آن بـراي       (dr)كوتاهترين فاصله  حله سوممردر 
و حد  +dناهمگن فواصل حد باال   مناطقتشخيص همگن يا غيرهمگن بودن مناطق مختلف و حذف 

هـا   ترين فاصـله آن  محاسبه گرديد و هر كدام از مناطق كه كوتاه -d = dr 2sdتوسط فرمول  -dپايين 
  . بود به علت ناهمگن بودن با ساير مناطق حذف شد -dو يا كمتر از   +dاز باالتر 

  . بندي شدند كه از طريق فرمول زير به دست آمده است مناطق رتبه ،مرحله آخردر 

  2)( oi DDCio   
− Cio = سرمشق توسعه  
− = Di  اعداد موجود در ماتريسz   
− Do =آل هرستون  اعداد ايده  

 Cioو هـر چـه    يافتگي منطقه مـوردنظر اسـت   توسعهكوچكتر باشد دليل بر  Cioهر چه مقدار 
  . بيشتر باشد، دليلي بر عدم توسعه خواهد بود

  . يافتگي مناطق، از فرمول زير استفاده شد در مرحله بعد، براي به دست آوردن درجه توسعه

Co
CioFi   

  . آورد به دستتوان  را از فرمول زير مي COكه البته 
Co=cio+2sd 

تر باشد، منطقـه   هر چه به صفر نزديك (F<1>0)ين صفر و يك است يافتگي عددي ب درجه توسعه
  . تر باشد، دليل بر عدم توسعه منطقه است تر و هر چه به يك نزديك موردنظر توسعه يافته

  
  هاي پژوهش يافته

شـاخص خـدمات شـهري رتبـه      8در اين پژوهش بر اساس تكنيك  تاكسونومي عددي بـراي  
تعداد مراكز هر يـك از   1در جدول شماره . ين گرديده استمناطق در ارائه خدمات شهري مع

  .منطقه شهر تهران نشان داده شده است 22شاخص خدمات شهري در سطح  8اين 
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  گانه شهر تهران 22شاخص خدمات شهري در مناطق 8تعداد مراكز موجود :1جدول 
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 منطقه

 1منطقه 581 269 77 232 572 165 75 20

 2منطقه 733 252 61 418 735 253 35 26

 3منطقه 974 155 60 368 586 145 39 11

 4منطقه 483 350 103 277 627 158 67 16

 5منطقه 419 300 64 328 586 233 29 17

 6منطقه 2145 174 128 577 795 162 78 16

 7منطقه 845 230 62 254 431 115 52 16

 8منطقه 319 215 44 207 87 9 28 8

 9منطقه 232 174 21 89 129 78 29 11

 10منطقه 366 322 31 216 268 205 32 14

 11منطقه 730 349 65 233 367 205 60 21

 12منطقه 844 711 66 150 411 246 50 24

 13منطقه 214 166 22 108 145 84 18 16

 14منطقه 286 332 50 158 282 99 95 14

 15منطقه 339 326 47 194 316 236 76 32

 16منطقه 305 456 40 152 211 209 59 26

 17منطقه 249 520 33 135 260 222 72 19

 18منطقه 298 359 32 133 272 202 59 18

 19منطقه 90 244 26 79 110 134 38 23

 20منطقه 301 363 56 118 366 177 76 30

 21منطقه 320 62 36 44 134 73 66 12

 22منطقه 91 47 27 36 63 50 41 10

    .1385سرشماري نفوس و مسكن : ماخذ     

در ابتداي . شهري به ساكنان آن مشخص شداساس اين داده رتبه مناطق مختلف در ارائه خدمات  بر
بيشتر از حد باالي فاصـله   61/4ترين فاصله مركبش يعني شهر تهران از آن جا كه كوتاه 6امر منطقه 

دانـيم   طور كه مـي  بود از دامنه مقايسه با ديگر مناطق كنار گذاشته شد زيرا همان 24/3بحراني يعني
باشـد هـيچ تشـابهي از     +dر از حد باالي فاصله بحرانيهر منطقه كه كوتاهترين فاصله مركبش بيشت

در ادامـه مجـدد مـاتريس فواصـل مركـب       .لحاظ توسعه بين اين منطقه و ديگر مناطق وجود نـدارد 
اي فاصـله مـركبش كمتـر و يـا      چون هيچ منطقـه  تشكيل شد و 6 مناطق بدون لحاظ كردن منطقه

 .منطقه در دايره مقايسه بـاقي ماندنـد   21 ه وبيشتر از حد بحراني نبود لذا منطقه ديگري حذف نشد
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جـدول   ، اين آمـار در مندي مشخص شد مانده شاخص سرمشق بهره مناطق باقي 21سپس براي اين 
  .آمده است 1و نمودار شماره  2شماره 

 

  گانه شهر تهران 21مندي مناطق شاخص سرمشق بهره: 2جدول 
 منديبهره سرمشق شاخص منطقه

 7/4 1منطقه

 8/4 2منطقه

 2/6 3منطقه

 6/4 4منطقه

 7/5 5منطقه

 8/5 7منطقه

 7/8 8منطقه

 2/9 9منطقه

 7 10منطقه

 8/4 11منطقه

 4/4 12منطقه

 9/8 13منطقه

 6/6 14منطقه

 5/5 15منطقه

 1/6 16منطقه

 3/6 17منطقه

 7/6 18منطقه

 3/8 19منطقه

 6/5 20منطقه

 7/8 21منطقه

 8/9 22منطقه
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منـدتر و منـاطقي كـه درجـه      ها به صـفر نزديكتـر بـود بهـره     مندي آن مناطقي كه درجه بهره
تـري   مندي خدمات شهري در مرحله پـايين  ها به يك نزديكتر بود از لحاظ بهره مندي آن بهره
  .داشتندقرار 
با درجه  12نشان داده شده است منطقه 3 و نمودار شماره 4طور كه در جدول شماره  همان
با درجه  1رتبه دوم و منطقه46/0يافتگي با درجه توسعه 4اولين منطقه، منطقه44/0يافتگي توسعه
وان به عن98/0مندي  را نيز با درجه بهره22ي منطقه. رتبه سوم را كسب نمودند47/0يافتگي توسعه

  . برد توان نام مندي مي آخرين منطقه از لحاظ بهره
  

  گانه شهر تهران 21مندي مناطق  رتبه بهره: 4جدول
 مناطقمنديبهرهرتبه منطقه

3 1منطقه
5 2منطقه
11 3منطقه
2 4منطقه
8 5منطقه
9 7منطقه
18 8منطقه
20 9منطقه
15 10منطقه
4 11منطقه
1 12منطقه
19 13منطقه
13 14منطقه
6 15منطقه
10 16منطقه
12 17منطقه
14 18منطقه
16 19منطقه
7 20منطقه
17 21منطقه
21 22منطقه
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ه دسته اصـلي

در ايـن گـروه

ه در اين گروه

كه است 82/0
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گانه شهر ته 21ق

ن را شهر تهرا

قر 56/0-43/0
  .فتندرار گر
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  شهر تهران بندي برخورداري از خدمات شهري در مناطق كالن سطح: 1نقشه
  .نگارندگان: مأخذ     

  
  گيري  نتيجه

اي را همچون  توزيع مناسب خدمات شهري در مناطق مختلف شهر مشكالت عديده امروزه عدم
اي  منطقه هاي ميان ت و باعث افزايش سفررا درپي خواهد داش.... ترافيك، آلودگي هوا، تراكم و 

  هـم  شود و يا حتي ممكن اسـت منجـر بـه بـر     ساكنان جهت دستيابي به خدمات مختلف مي
دانـيم   طـور كـه مـي    همـان . خوردن توزيع جمعيت شهري ميان مناطق مختلف يك شهر شود

آن  عدالت يعني توزيع مناسب خدمات ميان ساكنان مختلف يك شـهر، كـه توزيـع نامناسـب    
  .باعث از ميان رفتن عدالت و افزايش نارضايتي شهروندان از محل سكونت خود خواهد شد

هاي پژوهش معلوم شد كه كالنشهر تهران از لحـاظ ارائـه خـدمات شـهري بـه       بر اساس يافته
منـدي رتبـه    كه از لحاظ بهره 12ي شهروندان خود چندان موفق عمل نكرده است زيرا منطقه

ايـن در حـالي اسـت كـه      اسـت،  43/0منـدي   صاص داد، داراي درجه بهـره اول را به خود اخت
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مندتر است و خـدمات   تر باشد منطقه بهره مندي به صفر نزديك دانيم كه هر چه درجة بهره مي
  .دهد بهتري را در اختيار شهروندان قرار مي

ت كنند مناطق جنوب شهر از خدمات شهري كمتري نسب برخالف تصور همگان كه گمان مي 
در 15،12،11به مناطق شمال شهر برخوردارند، تعدادي از مناطق جنوبي شهر تهران همچون 

مند قرار گرفته و اين در حالي اسـت كـه تعـدادي از منـاطق      بهره مند و ميان فرابهره يها  ه گرو
  . دارندمند جاي  در گروه فروبهره 8 ي شمالي شهر تهران  مانند منطقه

 82/0-98/0مندي آن مابين  مند قرار گرفتند و درجه بهره فروبهره مناطقي كه در گروه مناطق
زيرا اين مناطق به درجـه   همراه دارند بهبراي مسئولين شهري را هشدار و زنگ خطري  است،
 )است داري از خدمات شهريرمندي منطقه از لحاظ برخو كه دليلي بر عدم بهره(1مندي  بهره

 . هستندبسيار نزديك 

كوشش شد كه از روش علمي ثابت نمائيم كه هر يك از مناطق شهر تهران از  در اين پژوهش
علمي براي  ياي قرار دارند تا شايد معيار لحاظ برخورداري از خدمات شهري در چه رتبه

  .ريزان و مسئولين شهري شود برنامه
مردم  .دتنها ايجاد مراكز تجاري در مناطق مختلف نياز روزمره شهروندان را برطرف نخواهد كر

نياز دارند تا بتوانند در محل سكونت خـود  ...  به خدمات اجتماعي، فرهنگي، رفاهي، آموزش و
  .آنها كاسته شود هاي روزانه استرس ازنمايند و  امنيتاحساس آرامش و 

گذاران،  حمايت بيشتر از ارائه تسهيالت تشويقي به سرمايهبراي حل مناسب  شايد يك راه
اي نه چندان دور شاهد كاهش  گونه مراكز باشد تا بتوانيم در آينده اد اينگذاري در ايج سرمايه

  .باشيم خدماتي از اين دستمعضالت شهري در پي افزايش 

  
  منابع
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