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چکیده
 ییفضرا  عیر برر ظارات ت ز   دیبا تاک یمحالت شهر یداریپا لیهدف از مطالعه حاضر، تحل

دسترسری بره تسرهیالت     .باشرد یتهرران مر   کیر در محالت منطقه  یشهر التیتسه
باشرد. فضراهای ومر می و    شهری یکری از فاکت رهرای مهرم پایرداری محرالت مری      

ای یک بخش حیاتی از زظردیی روزاظره مرا در شرهر را ت رکیل      ی محلهتسهیالت شهر

 زاده،امرات  اوران،یر . محرالت ظ اسر  بر ده   یلر یتحل -یفیت صر  قیر روش تحق .دهرد می

با روش تصادفی بره ونر ان    تهران 1در منطقه  هیطرقی و دارآباد ولنجک، ظف ، آباد،رستم
و  یا اسرتفاده از روش اسرناد  اطالورات بر   ییردآوراظتخاب شدظد. . بررسی م رد محدوده

اظجرات  مرب طره   یهرا محرالت از سرازمان   یو قطعات مسک ظ هایاستخراج ظق ه کاربر
محرالت ظسر      یدسترس  یفیک ،یو منطق فاز GISبا استفاده از   ،یو در ظها یرف 

هرای  ظ آوری تحقیق حاضر، کراربرد وینری شرا ص    .دیم خص یرد یابه وناصر محله
سرازی  برا اسرتفاده از مردل    GISدر محری   ای دسترسی به  دمات محله هایشا ص
برا   یابه امکاظرات محلره   یسدر دستر یظ ان داد محالت به ط رکل جیظتا باشد.می فازی

بره پرارد در    یوناصر از جملره دسترسر   یدارظد، هر چند در بعض یتفاوت اساسیکدیگر 
 دارظد. یادیمطل ب فاصله ز  یبا شرا یکلاما به ط ر اظدقرار داشته ی  ب  یشرا

 واژگان کلیدی:

 1محالت منطقه ی، شهر التیتسه یی،فضا عیت ز ی،محالت شهر یداریپا
.تهران

Abstract

The purpose of this article was to analyze the sustainability  

of urban neighborhoods with the emphasis on the spatial 

distribution system of urban facilities in neighborhoods of 

region 1 of Tehran. Access to urban facilities is one of the 

important factors in the sustainability of neighborhoods. Public 

spaces and urban facilities are a vital part of our daily lives 

in the city. The research method was descriptive-analytical. 

The study area was chosen in Niavaran, Emamzadeh, 

Rostamabad, Naft, Velenjak, Darabad and Qeytariyeh 

neighborhoods in region 1 of Tehran through random 

method. Data were collected using documentary method 

and extracting maps of neighborhoods and residential parts of 

the neighborhoods from relevant organizations, and finally, 

using GIS and fuzzy logic, the quality of neighborhoods' access 

to neighborhood elements was determined. The results showed 

that neighborhoods in general are fundamentally different in 

terms of access to neighborhood facilities, although they are in 

good condition in some elements, such as access to the park; 

they are generally far from ideal. 
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 همقدم
ای طر نظی در ظارات   تاریخچره  ،هادر محله یمحله و زظدی خیتار

شهرظ ینی ایران و جهان و همچنین ری ه در زظدیی جمعی مردت 
 تررین ک چک ت انمیرا  یشهر هایهمحل .داردها آن و ارت اطات
 یسررنت هدر بدظرر یقرر م یو حترر یاجتمرراو - یکال ررد یواحرردها
بره ونر ان    ربراز یکه از د یابه شمار آورد؛ به ی ظه رانیا یشهرها
 مطرر  بر ده   رانیر ا یشرهرها در  یو اجتماو یکال د یهاورصه
 (. 543 :1393م حد، )اس  

سرک ظتگاه   ،ایرران مثابه سل ل اصلی شهر سرنتی در  محله به
جامعره  طر ری کره   . بره ای  اص اسر  ق ت، ظژاد، مذهب یا فرقه

ییرری و  ای، در روظرد شرکل  شهری رظگ یرفته از ظارات و ریره  
  .اس  تأثیر پذیرفتهبندی محله استخ ان

حله و دیگر وناصرر کال ردی ماظنرد آب    ممرکز  ،ش که ارت اطی
و امل بره وجر د آمردن     که اظ ار، مسجد، حسینیه، سقا اظه و حمات

 این و امرل ای از مجم وهدادظد. را ت کیل میوناصر کال دی محله 
رواب  متقابل ساکنان در  در مراکز مسک ظی، محیطی را که ظمایاظگر

 .(18 :1369پراکزاد،  )  ظرد آوردپدیرد مری   د،ارت اط روزمره آظران بر   
ییری و پایداری بسریاری از شرهرها وابسرته بره اظسرجات و      شکل

 (. 163: 1396شماوی و همکاران، )  ها ب دایداری این محلهپ
ضرمن   یرابی شرده اسر  کره    سازمان یابه ی ظه داریپاه محل

منردی وادنظره از   برداری کارآمد از منابع، حق اظتخاب و بهرهبهره
از (. امرا  542: 1393م حد، ) آوردمحی  را برای ساکنان فراهم می

از زمان ظاصرالدین شاه( و اوایل دوره مخص صا ) اوا ر دوره قاجار 
در سرا تار اجتمراوی و    ایپهل ی اول تغییرات اساسی و یسرترده 

وج د آمد که بالط ع بر سا تار محرالت  کال دی شهرهای ک  ر به
شهری ظیز ترأثیر یذاشر . تغییرر سرا تار کال ردی محلره و ورود       

باور    ،های مسک ظی  درو و سه ل  امکان حرک  آن در باف 
ای و ویژه مراکرز محلره  تخریب فضای کال دی محالت تاریخی به

. های شطرظجی در محرالت جدیرد شرهری شرد    ییری باف شکل
 . (35 :1382ح ی ی، )

یذشته شهرسرازی در ایرران باور  تخریرب      هایتح نت دهه
 (.163: 1396شماوی، ) یردید ه ی  و سا تار محالت کهن شهری 

ی محالت قدیمی شهری وردت ت جره بره    از مهمترین و امل ظاپایدار
باشرد کره   مری هرا  آن ظاات ت زیع تسهیالت شرهری و دسترسری بره   

ریرزی  دسترسی به تسهیالت شهری یرک م ضر ا اصرلی در برظامره    
( و ایرر ظحر ه پرراکنش    64: 1393، قائدرحمتی)  ت سعه شهری اس 

همه  فضایی و دسترسی به  دمات شهری دارای ت زیع متعادل باشند،
 (.  39: 1389، سرایی) ت اظند از آن استفاده ظمایند اق ار جامعه می

ای در ک  رهای صنعتی تمات تسهیالت رفاهی اساسی با هزینه
 ترر بریش  مناسب در دسترس ساکنین شهری اسر . امرا در مقابرل   

شرهروظدان در ک رر رهای در حررال ت سررعه دسترسرری مناسرر ی برره  

 (.72: 1387ظژاد و همکاران، حاتمی) د دمات شهری ظدارظ
بره  ها آن بررسی و شنا   وضعی  محالت و تنگناهای ت سعه

لحاظ پایداری و ت سعه پایردار در شرهرها از مسرائلی اسر  کره در      
اس . اما در ک  ر ما هن ز جایگراه   ریزی مطر  شدهفرهنگ برظامه
کراظ ن سرک ظتگاه   هرا  ه(. محلر 37: 1389 سررایی، ) مناس ی ظردارد  

هرم  ها باو  بره اظساظی در شهرها هستند و ودت ت جه به این کاظ ن
ریختن ظام ط یعی و اجتماوی شهر شده و در کل مجم وره شرهر،   

 (.  111: 1392پ ر، صفایی) م کالتی به بار   اهد آورد
و اسررتفاده از سررا تارهای فیزیکرری و وملکررردی   دسترسرری

ثیر منفی رشد سرریع  تأئلی هستند که تح  ها، در میان مسامحله
  (.Pasaogullari, 2004:227) اظدرشد شهری قرار یرفته

ای برا یسرترش سرریع    کیفی  دسترسی به وملکردهای محلره 
شهرها کراهش یافتره اسر  و ارزیرابی دسترسری بره ویرژه بررای

(. دسترسی Talen, 1998: 596) باشدتسهیالت وم می مهم می
ت اظد تعریف ش د، بیش از همه ابعاد وینری  ای مختلف میهبه شی ه

باشرند و در ک ر رهای در حرال ت سرعه فاصرله      دسترسی مهم مری 
  .(Lotfi, 2009: 134)  فیزیکی هن ز اهمی  زیادی دارد

استفاده از امکاظات وم می محله برا دسترسری ارت راط دارد. در    
ت اظرد از  هرا مری  ظتیجه، ظزدیکی ساکنان به امکاظات و  دمات محله

کند. والوه بر این کمک ها آن های مختلف در سالمتی و راحتیراه
هرایی از جملره مغرازه،    تر به مکران تر و مستقیمبرای دسترسی ساده

ورزشی، کار، مالقات همسایگان، بررسری سرالمتی و ریرره میسرر     
 . (Lotfi, 2009: 133; Pearce et al., 2006: 389)باشد 

چند دهه یذشته، مفه ت دسترسی در چندین زمینره مر رد    در
امکاظرات ومر می،  ردمات    رفتره اسر . از جملره:    استفاده قررار  

مراکز  دماتی، مراکز ماظند بهداشتی، امکاظات و تجهیزات وم می 
 ;Nicholls, 2001:119; Cetin, 2015:421)  ریررد

Ardeshiri, 2014:20; Talen, 2003:184) . 
ارت راط مث ر  و مسرتقیم برین دسترسری بره        واقع، یرک  در

به هرر   تسهیالت وم می و پایداری در سطح محالت وج د دارد،
و  ترر بریش  اظدازه دسترسی به تسهیالت شهری در سطح محالت

تر باشد، به همان میزان در سرطح پایرداری محرالت ترأثیر     راح 
 .مث تی   اهد یذاش 

بافر  تقری را   که این ن با ت جه بهدر این میان، منطقه یک تهرا
روستایی داشته و محالت این منطقه در واقع هسته روستاها هستند 

اظد. امرا  و از لحاظ ت زیع  دمات و سا تار محله شرای    بی داشته
هم ریخ . با ت سعه ومراظی در این منطقه الگ ی ظاات ت زیع آن به

محرالت منطقره    لیر تحل: س ال اصلی در این مطالعه این اس  کره 
چره    از یشهر التیتسه ییفضا عیتهران با ت جه به ظاات ت ز کی

 بر همین اسراس ارزیرابی پایرداری    بر  ردار اس ؟ یداریسطح پا
ون ان هردف کلری تحقیرق در    بهمحالت منطقه یک شهر تهران 
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بره  ردمات    یدسترسر هرای  شا ص ینیکاربرد و ظار یرفته شد.
، ظر آوری ایرن   یفراز  یسراز از مردل  و GIS  یدر محر ای محله

 ش د.می مطالعه محس ب

مبانی نظری 

 چارچوب نظری

تناسب ت زیع تسهیالت شهری و میزان تقاضرای جمعیر  بررای    
 ریرزی شرهری  ه یکی از وناصر اصلی برظامهاین تسهیالت همی 

پایدار ب ده اسر . بررای ارزیرابی ایرن تناسرب بایرد برین ت زیرع
تسهیالت وم می شهر و میزان ظیاز جمعی  محالت م رد بررسی 

( اسرتاظدارد  Dadashpoor et al., 2015: 162) قررار ییررد  
ار ترین ابزترین و کارآمدت زیع تسهیالت شهری بدون شک راح 

برای سنجش ت زیع وادنظه تسهیالت شهری در سرطح محرالت   
تسهیالت وم می شرهر   (.Taleai et al., 2014: 61) باشدمی

های مهم دیگر از جمله محدوده  دماتی، جدایی فضایی و ویژیی
ترجیح ساکنان برای اظ اا مختلف این تسهیالت دارد که ترأثیرات  

 (.Chang, 2011: 369) متفاوتی را برای ساکنان دارد
هرای ومر می و   هدف ایجاد تسهیالت وم می ت س  بخش 

 ص صی برای ایجاد برابرری و وردال  در میران سراکنان شرهر      
ت زیرع تسرهیالت شرهری از بران بره      که این باشد، با ت جه بهمی

از اسررتاظداردها برررای ای شرر د، مجم وررهپررایین پ ررتی اظی مرری 
 ثابر  ظیسرتند و  هرا  آن ی برابری م رد ظیاز اس ، ایر چهییراظدازه
ت اظند با یذر زمان تغییر کنند. به ط ر کلری دو ظر ا اسرتاظدارد    می

وج د دارد، ظ ا اول مرب ط به میزان سراظه هر یرک از تسرهیالت   
باشرد و ظر ا دوت   می مختلف شهرهای در سطح محالت و بخش

باشد کره   دماتی هر یک از تسهیالت شهری می اامرب ط به شع
باشرند.  ییرری مری  از طریق سنجش دسترسی ساکنان قابل اظدازه

باشرد کره   اینجا تاکید بر دسترسی ساکنان به این تسرهیالت مری  
ظسرر   برره اسررتاظدارد میررزان سررراظه، اسررتاظدارد بهتررری برررای   

یرز در  ظ باشد. والوه بر دسترسری، ظر ا دسترسری   می ریزیبرظامه
ها باید در ظار یرفته ش د، آن تغییرر اسرتراتژی   ریزی محلهبرظامه

افزایش سرو  و تحرد به افزایش قابلی  دسترسی به تسهیالت 
 ;Cervero, 2005 : 19) باشرد هرا مری  شهری در سطح محله

Handy, 2002: 239). 
ادبیات مرب ط به تمرکز برر تسرهیالت و ارت راط آن برا رشرد و      

( و مرردل کرراربری زمررین 1974) 1ای ت سرر  شرر لرهت سررعه منطقرر
 (. ,2014:48Nilsson) ( شروا شد1964) پی نهادی النس 

1. Schuler 
2. Alonso

ییررری بهینرره ( بررر روی تصررمیم1983)  3یاظررگ و ف جیتررا
های مختلرف و ترأثیر   درآمدی متفاوت بر اظتخاب مکان هاییروه

عره قررار دادظرد.    را مر رد مطال هرا  آن تسهیالت شهری بر اظتخاب
( ارت اط بین رشد شرغلی و  2007) پاتریک، ریکمن، ولی، اولفرت

ظزدیکرری برره تسررهیالت شررهری را مرر رد مطالعرره قرررار دادظررد.   
امکاظات وم می ماظنرد پرارد    تأمین(2003)  5ویتن،اکستر و فیلد

ها، امکاظات تفریحی و اجتمراوی،  ردمات فرهنگری بررای رفراه      
هررایی را برررای ند و ایررن امکاظررات مکررانسرراکنان مفیررد داظسررت

کننرد و همچنرین   هرای سرالمتی فرراهم مری    دهنده فعالی ارتقاء
ییرری روابر    رسرمی کره در شرکل   هایی برای مالقات ریرمکان

کننرد کره   می استدنلها آن آورظد.اجتماوی م ثر باشد، ب ج د می
مکاظررات و هررای اجتمرراوی از طریررق ت زیررع مناسررب ا ظررابرابری

 ت اظد کاهش یاحداقل ج ران ش د. می تسهیالت وم می
(در کنرار تسرهیالت شرهری    2000)  6از ظار کارظز و پدیسرن 

دسترسی مهمترین وامل تعیین کننده اظتخاب محله برای ساکنین 
سترسری بره منرابع محلری پاسرخ دهنرده برهباشد. ارزیرابی د می

هایی شامل معیارهرای محری  فیزیکری، دسترسری بره      در  اس 
شر د. از   دمات وم می و محی  اجتماوی در سرطح منطقره مری   

یابی بررای تعیرین ت زیرع    های تخصیص و مکانمدل 1980دهه 
 اظد. مکان بهینه تسهیالت وم می و بهداشتی ت سعه یافته

م جرب افرزایش تحقیقرات     GISرف  در پی ر در این میان، 
 هرا آنمتعددی در زمینه ت زیع منابع و تسهیالت و دسترسری بره   

تر و و به اص لی (Ardeshiri et al., 2018: 192) اظجات شده
 کمک بسیار ظم ده اس .شهری  هایریزیتر شدن برظامهدقیق

یابی مناسرب  مکان) سازی محلیهای ت اظمندافزایش سیاس 
های ظزدیک دیگر و حمایر  از حمرل و   مسکن،  دمات ، فعالی 

روی( باید جایگزین اسرتفاده  ظقل وم می، دوچر ه س اری و پیاده
ون ان وسریله ظهرایی از آن بررای    از   درو ش د که شهروظدان به

 کننرد د ظیاز در فضای شهری استفاده میرسیدن به تسهیالت م ر
(Banister, 2008: 79; Curtis, 2008: 107).  

ظزدیکی، تراکم، استفاده از ترکیرب کراربری زمرین، ادررات و     
هرای  ریرزی برظامره سازی ترافیک به ون ان مفاهیم کلیدی در آرات

باشرند.  هستند که در برییرظده مفه ت دسترسی پایدار مری  شهری
ش ظد م دسترسی و پایداری که به مفه ت مجاورت تلفیق میمفاهی

به ون ان هردف اصرلی ت سرعه شرهری در بسریاری از ک ر رها       
ظر هرای  الهامی برای ایرده  (.Sola et al., 2018: 9) باشندمی

3. Yang & Fujita 

4  .  Patrick, Rickman, Ali, Olfert

5. Witten, Exeter & Field
6. Kearns & Paddison 
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 ( اصر ل رشرد شرهر ه شرمند    Grant, 2009: 27) شهرسرازی 
(Albino et al., 2015: 9و )  ر تحررد  ریرزی پایردا  برظامره

 اس .  ( ب دهEuropean Union, 2014: 368) شهری
ها، ورالوه  ظزدیکی و ت زیع مناسب تسهیالت شهری در محله

جملره    دمات و ظیازهرای اساسری اجتماورات محلری از     تأمینبر 
آسایش، ایمنی و حس زی ایی مزایای مختلف محیطی، اجتمراوی،  

 . (kim, 2016: 118)  بهداشتی و اقتصادی ظیز دارد
ت زیرع و دسترسری تسرهیالت    (، 1995) بنا به ظارر یررتمن  

شرکل دادن  و   شهری ظقش بسیاری مهمی را در جابجایی مرردت 
تر از همره، کیفیر  زظردیی در    مهمو  تراکم ،هابه شهرها و مکان
 ,Ardeshiri, 2014: 18; D’Acci) کنرد شهر را برازی مری  

2014: 538; Knox, 1980: 371; Nilsson, 2014: 53; 

Talen, 1998: 29; Guzman, 2017: 4501) .
های وینی محله شامل محی  فیزیکری،  در این میان، ویژیی

هرای  مردارس، فعالیر   زظدیی در ظزدیکی محل کار، مراکز  رید، 
باشرد کره برر رفراه     ها و سایر  دمات وم می مری تفریحی، پارد

یرذار  جامعه، وردال  فضرایی، محیطری و زظردیی سراکنان ترأثیر      
وج د منابع محلی و  (.Gregory et al., 2011: 259) باشدمی

مناسب آن بر احتمال ایجاد و حفظ ارت اطرات اجتمراوی برا     ت زیع
، کیفیر   ن سررمایه اجتمراوی و سرالم    اوضای محلی و همچنی

 (Hewko, 2002: 1199) و وردال  فضرایی    زیس  محیطری 
(Altschuler, 2004: 1221; Ardeshiri, 2016:71 )

یذاری زیرادی بررای بازسرازی    سرمایه .یذار   اهد ب دمحله تأثیر
اس ، اما  یلری از محرالت بازسرازی شرده در      اظجات شدهشهرها 

جذب  اظ ارهای ثروتمند به  اطر فراهم ظ دن ظیازهای ضرروری  
 اظرردبرررای ارتقرراء کیفیرر  زظرردیی در ایررن محررالت ظررات ان برر ده

(Koopman, 2012: 306) .استه افراد که این بنابراین درد  
هرا  آن باشد و اول ی یظس   به ت زیع تسهیالت شهری چگ ظه م

ها، مدارس، مراکز  رید، مراکرز  ظس   به ایمنی و دسترسی پارد
ریزی برای محرالت  ورزشی کدات اس ، از مهمترین مراحل برظامه

ریرزی بررای پایرداری شرهری از     باشد. امرروزه برظامره  شهری می
پارادیم افزایش سرو  به پارادیم افزایش دسترسری تغییرر کررده    

. این (Cervero, 2005: 18; Handy, 2002: 329)   اس
بره ونر ان وسرایل ظهرایی بررای       ) های شخصیتغییر از ات م یل

های ت زیع شده در فضای شهری( به رسیدن شهروظدان به فعالی 
یابی مسکن،  دمات و ظزدیکری  مکان) های زظدیی محلیسیاس 

 با محری  زیسر   و ظقل سازیار سایر فعالی  ها( و حمای  از حمل
 باشدروی( میظقل وم می، دوچر ه س اری و پیادهوز جمله حمل)

(Banister, 2008: 79; Curtis, 2008: 109)   و از مفراهیم

7  . Geertman 

کلیدی شامل ظزدیکی، تراکم، ترکیب کاربری اراضی، ادرات و حمرل و  
 شر د شرهری اسرتفاده مری   هرای  ظقل آرات برای ت سعه پایردار محلره  

(Curtis, 2008: 109; Johansson, 2016: 421 

Bertolini, 2005:214)  

پارادیم جدیرد، مفهر ت ت سرعه شرهری سرنتی را بره چرالش
سرو ، مصرف اظرژی بران، پرراکنش    ک د که ومدتا تأکید برمی

 (. Sola, 2018: 1) داردشهری و تفکیک مناطق 
 اظرد ی و پایداری در مفه ت ظزدیکی سنتز شرده مفاهیم دسترس

ون ان اهداف ت سعه شهری در بسریاری از  بهای ط ر فزایندهکه به
رویکردها وابستگی زیاد به ش د. در واقع تمات ک  رها حمای  می

چره ایرن    ای دارظد. ایرر طراحی و چگ ظگی ت زیع تسهیالت محله
یی ظاپرذیر از زظردیی در هرر    تسهیالت شهری بخش مهم و جردا 

ص رت ظرابرابر  معم ن بهها آن اما .مقیاسی از شهر و روستا هستند
برای سنجش ظابرابری ت زیرع تسرهیالت   . ش ظدمی در فضا ت زیع

ص رت وینی سنجش دسترسی به این بهترین رویکرد بهای محله
رسری برابرری بره    باشد که همه ساکنان محلی دستتسهیالت می

و رارتی اسرتفاده از   این  ردمات و تسرهیالت داشرته باشرند. بره     
ظتیجره ظزدیکری    ای با دسترسری ارت راط دارد، در  تسهیالت محله

هرای مختلرف در   ت اظرد از راه ساکنان به امکاظرات و  ردمات مری   
 (. 118: 1391، لطفی)کمک کند ها آن سالمتی و راحتی

ای بره اصرل   پژوهش با ت جه به ت سعه پایردار محلره  در این 
ظاات ت زیع فضایی تسهیالت شهری با پارادایم ظرفی  دسترسری  
پردا ته شده اس . یعنی ظر وی از ت سرعه شرهری کره تنهرا بره       

بلکه نزمره آن پایرداری    ؛های زیس  محیطی محدود ظ  دهتعادل

اسر .  رسراظی و وردال  اجتمراوی    اقتصادی،  دمات –اجتماوی 
شمار  چه در رویکرد ت سعه پایدار محلی هدف رایی بهین آنابنابر
برا ت جره بره محری ها آن مین ظیازهای اساسیأرود، مردت و تمی

س  و این هدف جز از طریق ارج ظهادن به م ارک  اشان زظدیی
 ترأمین ریرزی مردون بررای    یافته و برظامره  جمعی و در قالب ظاات

 یردد.ای میسر ظمیدسترسی برابر به تسهیالت محله
 فضراها  از استفاده شهری، ریزیبرظامه در و امل ترینمهم از

 این اس . در فضایی ودال  تر،کامل و ارتی به مناسب و ت زیع و
 یمفیرد  و مرثثر  و امل جمله از شهری  دمات و هاکاربری راستا

 ومر می  منفع  افزایش جمعیتی، ظیاز به با پاسخگ یی که هستند
وردال  ابعراد  ت اظرد مری  افرراد  شایسرتگی  و اسرتحقا   به ت جه و

  .ظماید برقرار را اقتصادی ودال  و اجتماوی ودال  فضایی،
کره   اسر   ای مهمه اظدازهت جه به ودال  فضایی و اجتماوی ب

آوری ت سرعه پایردار در تراب   برا معنرای    (1994) کنفراظس ال ر ر  

. Alburgh Community Education Center
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 ارائره  آرراز یردیرد و برا    شهرها با ت جه به ت سعه برابرری در آینرده  
برای اقتصاد پایدار و محی  زیس  پایدار،  «ودال  اجتماوی»من  ر 

با ت جه به اهمی  همره جاظ ره وردال      در همین راستاپایان یاف . 
هری، رسرال  پژوه رگران و   ریرزی شر  فضایی در مدیری  و برظامه

آظان ظ اید  و داظس محققان شهری را در این زمینه، باید بسیار مهم 
هرا در  وادنظه منابع شرهری و افرزایش ظرابرابری   ظا  د را در ت زیع 

ایرن   دظ رال بره  ریزان باید مناطق شهری، ت رئه کنند. بنابراین برظامه
هرا، چره   یابی  ردمات و ظحر ه ت زیرع آن   ی مکانباشند که در الگ 

 ترر بریش  هرایی از جامعره  مقدار ظابرابری به وج د آمده و چره یرروه  
سپس اقدات بره رفرع    .(Hewko, 2002: 1199) اظدمحروت شده
و  ریزان فضایی اس ها ظمایند که هدف ظهایی برظامهاین ظابرابری

های شهری ایجاد کنند.محلهدر ظهای  پایداری را در 

 پیشینه تحقیق
ودال  بالفعل فضایی در دسترسی به (، 1396ظدایی ط سی و ظ ری )

در شرهر   تسهیالت پایه شهری به روش ارزیابی چندمعیاره فضرایی 
 هرا تحقیرق آن هرای  افتره اردبیل را م رد مطالعه قرار دادظد. ط رق ی 

لحراظ تقاضرای    ودال  یکپارچه فضایی، منطقه یک اردبیل هم بره 
بالق ه و هم تقاضای بالفعل محرومی  ظس ی برانتری در قیراس برا    

 .سایر مناطق دارد
برره تحلیرل وردال  فضررایی و    ،(1396) حیردری و همکراران  

ها بیاظگر این یافته کهپردا تند های درماظی در شهر ت ریز کاربری
جمعی  شهر ت ریرز از دسترسری مطلر بی بره      درصد 76اس  که 
 .های درماظی بر  ردارظدکاربری

بر تحلیل ت زیع  دمات شرهری   ،(1395) پ ر و همکارانامان
ارت راط  کره  داد  ظ ران  هرا ی آنهرا یافتره  پردا تند.در شهر اه از 

 د. ضعیفی بین پراکنش جمعی  و ت زیع  دمات وج د دار
بررسی و تحلیرل  (، در تحقیقی به 1394) سلطاظی و همکاران

پراکنش  دمات شهری با رویکرد وردال  فضرایی برا اسرتفاده از     
ها مطالعه آنظتایج . نددر شهر شیراز پردا تهای آمار فضایی روش

 ظقاط های شهر ظس   به سایرتر در ح مهدسترسی پایینظ ان داد 
و  پررذیرهررای آسرریبای در تجمررع یررروهوجرر د الگرر ی   شرره و

  باشد.می ریربر  ردار
(، به ت زیع فضایی  دمات شهری و 1393مرص صی و  زایی )

ظقش آن در ت سعه پایدار شهر تهران پردا تند و ظتایج ظ ان دهنرده  
 باشد. ت زیع ظابرابر  دمات در سطح شهر تهران می

تحلیل ت زیع  ردمات ومر می شرهری برا     (، به 1392) کاظمی
در شهر شیراز پردا تره اسر  کره ظترایج آن      رویکرد ودال  فضایی

دهد الگ ی ت زیع  دمات شهری در سطح محرالت شرهر   ظ ان می
باشند. شیراز مناسب ظمی

شررهر و ورردال    حقیقرری(، در ت1392) لطفرری و همکرراران 
مرارره   در شرهر ای اجتماوی، تحلیلری برر ظرابرابری هرای محلره     

هرای  دهنده ارت اط مث   بین ت زیرع سرراظه   ند، ظتایج ظ انپردا ت
باشد.شهری و ت سعه محالت می

روش انجام پژوهش

جامعره   اجررا یردیرد.  تحلیلری   – صریفی  مطالعه حاضر با روش ت
 (محلره  26) منطقه یک تهران تحقیق شامل تمات محالت آماری

 هرا ظم ظه .یردید حجم ظم ظه ون انبهمحله  8 که تعداد ب ده اس 
. ظدظه ییرری تصرادفی سراده اظتخراب شرد     ظم  با استفاده از روش

مدرسه ابتدایی،  پارد،) یامحلهتسهیالت  های تحقیق شاملداده
ی( را به امحلهمراکز ورزشی  ،مراکز  رید روزاظه، مسجد، کلینیک

نده ظیازهای روزاظه ساکنان محالت ون ان ظقاط مقصد و برآورد کن
آن م رخص شرده    دریی که قطعات مسک ظی هاظق هو همچنین 

برا اسرتفاده از    آوری وجمعی زیرب  هاسازمانب د، از شهرداری و 
واحرد تحلیرل پرژوهش     یردیرد.  ترر کامل هادادهمطالعات میداظی 

 حاضر، قطعات مسک ظی ب ده اس . 
 Extension networkافزار د با استفاده از ظرتدر مرحله بع

analysis  وARCGIS 9.3 و مقصد به  اءفاصله بین ظقاط م د
با استفاده از ظارر صراحب ظارران     و یردیدص رت فازی محاس ه 

بره   1امتیاز  .ن فاصله در ظار یرفته شدیترمناسبمتر  700فاصله 
فاصله بین  با مسک ظیهای بل د برای در ظار یرفته شد.ها بل د
 یعنری ا تصاص یاف . امتیاز بین صفر و یک متر  1400الی  700

و هرر   ترر بریش  امتیراز  ،تر ب دمتر ظزدیک 700هر اظدازه فاصله به 
در  .یرفتره شرد  در ظار  ترکمامتیاز ، تر ب دظزدیک 1400اظدازه به 

ین ظقراط  ترر ظامناسبمتر، به ون ان  1400از  تربیش ظهای  فاصله
(fuzzyless)  امتیاز صفر داده شد یردید ومحاس ه. 

.1رابطه 

F (x)= 

 کال دی منا ر تحلیل دسترسی به تسهیالت شهری از ویژییبه
های دسترسی به مراکز مذه ی، پارد،مدرسه محالت و شا ص

ی اظتخاب امحلهابتدایی، مراکز  رید روزاظه، کلینیک و مراکز ورزشی 

X

1

X-maxX

0

X<700m

700m<x<1400m

X>1400m

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/610136
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/610136
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/610136
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کننده  (. این مراکز به ون ان ظقاط مقصد و برآورد1جدول ) اظدشده
باشند. دسترسی مطل ب به این ظیازهای روزاظه ساکنان محالت می

سزایی در کیفی  زظدیی اهالی هثیر بأت اظد تمراکز در محالت می
محله داشته باشد و ارت اط بین این مراکز باو  افزایش سرزظدیی و 

  اهد ب د. سرمایه اجتماوی 
ایهای وناصر محلهویژیی .1جدول 

(متر مربع ) سرانه متر() شعاع دسترسی  شاخص

8 800 پارک محله ای

9 800 مدارس ابتدایی

8005-700مراکز بهداشتی

ظفر یک واحد 325به ازای هر  700-500 خدمات تجاری

7002-500مراکز مذهبی

8005-700مراکز ورزشی

45-35: 1385پ رمحمدی، :مأخذ

 محدوده مورد مطالعه
با ت جه به مرز شرمالی مصر ب شر رای     منطقه یک شهرداری تهران
امرا در ومرل بره    . هکتار اسر   24/4574شهر تهران مساحتی معادل 

 25ساز در منطقه، محدوده آن هم مرز برا محردوده   ودلیل رشد سا  
مسراحتی را در حردود    ،برر ایرن اسراس    ساله شهرداری تهران شده و

   .هکتار داراس  4816

های ال رز، از جنر ب  به ک ه از طرف شمال،مرز منطقه ظیز از 
به بزریراه شهید چمران، مدرس، صدر و بابایی از شر  به و اسیه 

ش د. همچنین مرز حریم می آباد و از ررب به در که محدودو شاد
ش د از شمال می هکتار را شامل 26500منطقه که مساحتی برابر 
ح زه آبریز شهر تهرران(، از جنر ب بره    ) به دامنه رشته ک ه ال رز 

ف رم و جراده    -محدوده قاظ ظی شهر، از شر  بره جراده اوشران    
ایرن منطقره بره     .ش دمی د و در ررب به دره درکه منتهیرل ک

تر ان  روستایی اس  و مری لحاظ طراحی شهری دارای بافتی ش ه
 .ظامید« باغ شهر»آن را 

هرای ال ررز   در دامنره ک هپایره   شرمیراظات  کره به این با ت جه
دلیل ظیمه ک هستاظی ب دن و سا تاری ویرژه  جن بی واقع اس ، به

ایرچره ورصره    .مردرن و سرنتی اسر     شهرسازی ای ازآمیزه که
های ومراظی اس ، امرا بره ونر ان    ی در فعالی تربیشم کالت 

هر ایی،  وهرای آب سا تگاهی قدیمی، با اهمیر  و دارای ویژیری  
کاربری ومرده   .داردی را تربیشزمینه و اقتضای کارهای ومراظی 

و ای های فرامنطقره باشد و حض ر کاربریدر منطقه مسک ظی می
المللی و یردشگری در منطقره  های بینفراشهری به ویژه کاربری

. (1)شکل باشداز اهمی   اصی بر  ردار می

1395ج ر تهران. ما ذ: مرکز آمار ایرانم قعی  منطقه یک در کالظ ه. 1 شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C


دهد.را ظ ان میمحالت منتخب م رد بررسی م خصات  ،2جدول 
 م خصات محالت م رد مطالعه. 2جدول 

 مساحت جمعیت نام محله

17362153قیطریه

136 11342 رستم آباد

12235187تجریش

157 14261 امامزاده قاسم

15103244ولنجك

244 10774 شهرک نفت

9303208دارآباد

11352153نیاوران

1017321481جمع

 هایافته
 تحلیل سرانه

کاربری پارد و فضای سر ز دارای  ، 3جدول اطالوات با ت جه به 
باشد که محلره تجرریش برا    می متر مربع 75/5ین سراظه باتربیش
 متر مربع 84/1آباد با رقم رستم بانترین و محله متر مربع 19/13

 ظد. ترین میزان فضای س ز را دارپایین

 34/0به میرزان   ین سراظهترکمشا ص کاربری مذه ی دارای در 
 6/0زاده رسرتم  باشد که در بین محالت، محله امرات می متر مربع
ین ترر کرم  متر مربرع  09/0با  ین سراظه و قیطریهتربیش متر مربع

 ظد.سراظه مذه ی را دار
 مترر مربرع  59/1شا ص کراربری آم زشری دارای سرراظه    در 

و  مترر مربرع   27/3با  باشد که در بین محالت، محله تجریشمی
 د. ظین سراظه آم زشی را دارترکم متر مربع 59/0با  محله دارآباد

 ر مربرع متر  07/1 شا ص کاربری ورزشی ظیز دارای سراظهدر 
ین ترر بریش ، مترر مربرع    64/4باشد که محله دارآباد با داشتن می

 سراظه ورزشی را به   د ا تصاص داده اس . 
برع  مر مترر 92/1 از ظار سراظه  دمات تجاری محله تجرریش 

ین سراظه ترکممتریع از  61/0با میزان  ین و محله ولنجکتربیش
 باشد. می تجاری بر  ردار

در سطح محرالت  درماظی  -کاربری بهداشتی شا ص از ظار 
باشرد  مری  متر مربع 23/3 سطح ا تصاص داده شده م رد مطالعه

 باشد.دارا میبعد از فضای س ز رت ه دوت را  که

 در محالتها سراظه م ج د کاربری .3جدول 
آموزشی  محله کالنتری بهداشت مسجد پارک تجاری ورزشی

29/2  نیاوران 42/0 23/2 54/0 74/5 71/0 51/0
17/1  امامزاده قاسم 11/1 07/0 60/0 36/4 25/1 16/0
24/1  رستم آباد 12/0 02/0 28/0 84/1 96/0 95/1
04/1  شهرک نفت 0/00 27/15 44/0 01/5 09/1 57/0
05/1  ولنجك 10/1 78/6 15/0 80/2 61/0 98/0
27/3  تجریش 03/0 68/1 31/0 19/13 92/1 13/1
59/0  دارآباد 68/2 93/0 42/0 93/2 17/1 64/4
87/1  قیطریه 0/00 36/0 09/0 76/8 62/0 03/0
59/1  کل 63/0 23/3 34/0 75/5 01/1 07/1

جپراکنش فضایی تسهیات شهری .2شکل 

جج

 

 مورد مطالعههای تحلیل دسترسی به شاخص

کیفی  دسترسی به تسهیالت شهری به صر رت کلری در محرالت    

شهر تهران بدون در ظار یررفتن م قعیر  و بافر  محرالت مر رد      
شر د،  یمر ه الحار م ،4جدول که در  ط رهمان .بررسی قرار یرف 
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 20شا ص دیگر با مقردار   5دسترسی به فضاهای امنیتی ظس   به 
 ترر کرم با ت جره بره ظقرش    که  درصد در وضعی  ظامناس ی قرار دارد

اهمیتی بره  فضای امنیتی در ت سعه پایداری محالت ونصر  یلی پر
 آید.  شمار ظمی

عدی، فضاهای مرذه ی  ای در مرت ه بظاپایدارترین ونصر محله
دهد ت زیع فضایی مساجد در سطح محالت باشد که ظ ان میمی

ماظند تهران امتیاز بانیی دارد و تعدادی از محالت  شهر 1منطقه 
آباد و تجرریش برا   بهترین و محالت رستم 92/0 زاده با مقدارامات

ترین دسترسری را ظسر   بره مسراجد در     کم 39/0و  34/0مقدار 

 دارظد. محالت م رد مطالعه
دسترسی به مراکز  رید روزاظه در تمات محالت برای سراکنین در  

 هرای دسترسی بره مدرسره   از ظار .اس  ب ده بسیار مناسبسطح 
درصرد  اظ ارهرا    83ی را  تقرد و ظقرار دار مناسبابتدایی در سطح 

متر ظیازهای بهداشتی و پزشرکی   800از  ترکمت اظند با فاصله یم

در ظیز پارد  اماکن ورزشی و   د را برطرف کنند. دسترسی بره 
قرار دارظد. مناسبسطح ظس تا 

ای در کل محالت م رد بررسیمیاظگین کیفی  دسترسی به وناصر محله. 4جدول
کل  محله کالنتری بهداشت مسجد پارک تجاری ورزشی مدرسه ابتدایی محله

64/0 ظیاوران 66/0 65/0 82/0 8/0 72/0 72/0 13/0 نیاوران

85/0 امامزاده 97/0 86/0 1 73/0 92/0 88/0 56/0 امامزاده

60/0 ابادرستم  96/0 92/0 87/0 78/0 32/0 15/0 15/0 رستم اباد

68/0 ظف  55/0 59/0 9/0 8/0 74/0 87/0 31/0 نفت

62/0 ولنجک 85/0 6/0 68/0 79/0 6/0 56/0 24/0 ولنجك

67/0 تجریش 84/0 87/0 95/0 74/0 38/0 71/0 2/0 تجریش

56/0 داراباد 85/0 62/0 8/0 09/0 76/0 78/0 0 داراباد

65/0 قیطریه 97/0 74/0 71/0 85/0 51/0 8/0 0 قیطریه

66/0 کل 83/0 73/0 84/0 70/0 62/0 68/0 20/0 کل

م رد ، وضعی  دسترسی به اماکن ورزشی در محالت 4شکل 
 4در شا ص دسترسی به اماکن ورزشی  دهد.می نظ ا را مطالعه

دهرد  محله در شرای  ظامطل بی قرار دارظد که ظ ان می 8محله از 

درصد از محالت منطقه شرای    بی از لحاظ پایداری امکان  50
 ورزشی ظدارظد.

جوضعی  دسترسی به مراکز ورزشی بر اساس مدل فازی. 4شکل

 

محالت م رد  ، وضعی  دسترسی به مدارس ابتدایی در5 شکل
در شا ص دسترسی بره مردارس ابتردایی    دهد. را ظ ان می مطالعه

وضعی  دسترسی به ظس   شا ص ورزشی در شرای   ر بی قررار   
 دارظد. محله در شرای  ظامطل بی قرار  8محله از  3دارد و 

...82                         آهار و همکاران: تحلیل پایداری محالت شهری با تاکید بر ظاات ت زیع فضایی تسهیالت شهری، 
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وضعی  دسترسی به مدارس ابتدایی بر اساس مدل فازی. 5شکل

 م رد مطالعره ، وضعی  دسترسی به پارد در محالت 6شکل 
وضرعی    شر د، طر ر کره مالحاره مری    دهرد. همران  را ظ ان می

 رد مطالعره مر  دسترسی به پارد و فضرای ومر می در محرالت    

 در شرای  ظامطل بی)دارآباد( محله  1دارظد و فق   مناس یوضعی  
هرا در  دهد که وضعی  ت زیرع پرارد  باشد. این ظتایج ظ ان میمی

 محالت منطقه یک تهران در شرای  پایداری قرار دارظد. 

وضعی  دسترسی به پارد بر اساس مدل فازی. 6شکل

م رد ، وضعی  دسترسی به مراکز تجاری در محالت 7شکل 
دسترسری بره     جه به اطالوات ظق هتبا  دهد.را ظ ان می مطالعه

در وضعی  ظسر تا   م رد مطالعهی برای ساکنان محالت این کاربر

ظیازهای   د  ت اظند،می رویقرار دارد و شهروظدان با پیاده مناسب
 ظمایند. تأمینرا 
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وضعی  دسترسی به مراکز تجاری بر اساس مدل فازی. 7شکل
 

مر رد  ، وضرعی  دسترسری بره مسراجد در محرالت      8شکل 
از ظارر   شر د  ر که مالحاه مری طدهد. همانرا ظ ان می مطالعه

در وضرعی  م رد بررسیشهروظدان محالت  ،دسترسی به مساجد

در  رستم آبراد و تجرریش   محله 2د و فق  ظقرار دار مناسب تا ظس
 اظد.واقع شدهشرای  ظامطل بی 

وضعی  دسترسی به مساجد بر اساس مدل فازی. 8شکل

م رد ، وضعی  دسترسی به مراکز درماظی در محالت 9شکل 
از ش د، منطقه ط ر که مالحاه میهمان دهد.را ظ ان می مطالعه

قرار دارد و  مناسبدر شرای  لحاظ دسترسی به مراکز درماظی 
 ج. باشدمی مناسب سطح پایداری دارای شا ص
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بر اساس مدل فازیوضعی  دسترسی به مراکز درماظی . 9شکل

، وضعی  دسترسی به مراکز اظتاامی در محالت 10شکل 
ش د، ط ر که مالحاه میدهد. همانظ ان میرا  العهطم رد م

دارآباد و قیطریه ظامناسب در وضعی  دسترسی به اماکن اظتاامی 
 دارد. مناسب تری وضعی   و در سایر مناطق

وضعی  دسترسی به مراکز اظتاامی براساس مدل فازی. 10شکل
 

تعداد جمعی ، درصد کیفی  دسترسی جمعی  محالت ظس   
ی همچنین تعداد قطعرات مسرک ظی هرر یرک از     امحلهبه وناصر 

ل قطعرات  محالت اظتخاب شرده و درصرد کیفیر  دسترسری کر     

بره تفکیرک محرالت مر رد     ی امحلره مسک ظی ظس   به وناصر 
در و  اسرتخراج یردیرد  برا اسرتفاده از ظررت افرزار ایکسرل      مطالعه، 
 ارائه یردیده اس .  8و  7، 6، 5 یهاجدول
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زی در محالت ظیاوران و ولنجکظتایج حاصل از  روجی مدل فا .5جدول 

محله ولنجك محله نیاوران

F (x) 

 جمعیت بلوک
 F (x) تسهیالت شهری

 جمعیت بلوک
 تسهیالت شهری

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

85/0

 مدرسه ابتدایی 12964 100 113 100

66/0

 مدرسه ابتدایی 10569 100 80 100

74 49/65  25/61 7941 25/51 خوب 41 90/61 6542  خوب

39 51/34 69/33 4367 75/28 متوسط 23 39/26 2789  متوسط

0 0 06/5 656 بد 20 16 71/11 بد 1238

6/0

 مراکز ورزشی 12964 100 113 100

65/0

 مراکز ورزشی 10569 100 80 100

59/41  خوب 4367 32/41 38 5/47 خوب 3761 01/29 47

05/38  متوسط 3125 57/29 27 75/33 متوسط 4367 69/33 43

35/20 75/18 بد 4836 30/37 23  15 11/29 بد 3077 

68/0

مراکز تجاری 12964 100 113 100

82/0

مراکز تجاری 10569 100 80 100

21/52  خوب 4700 47/44 35 75/43 خوب 6911 31/57 59

43/27  متوسط 4970 02/47 37 46.25 متوسط 3467 74/26 31

35/20 بد 899 51/8 8 10 بد 2586 95/19 23

79/0

فضای سبز 12964 100 113 100

8/0

فضای سبز 10569 100 80 100

90/46  53 64/52  خوب 6347 05/60 51 75/63 خوب 6824 

10/53  60 36/47  متوسط 3654 57/34 28 35 متوسط 6140 

0 0 0 0 بد 25/1 1 37/5 568 بد

6/0

 مساجد 12964 100 113 100

72/0

 مساجد 10569 100 80 100

01/23  خوب 5867 51/55 40 50 خوب 3571 55/27 26

68/71  متوسط 4121 99/38 36 45 متوسط 8633 59/66 81

31/5 6 86/5 760 بد 5 4 50/5 581 بد

56/0

 خانه بهداشت 12964 100 113 100

72/0

نه بهداشتخا 10569 100 80 100  

55/27  خوب 5376 87/50 46 57.5 خوب 4981 42/38 43

59/66  متوسط 2865 11/27 22 5/27 متوسط 4134 89/31 39

86/5 بد 2328 03/22 12 15 بد 3849 69/29 31

24/0

 کالنتری 12964 100 113 100

13/0

 کالنتری 10569 100 80 100

27/13  15 76/12  خوب 7.13 754 5 25/6 خوب 1654 

24/21  24 55/16  متوسط 20.40 2156 10 5/12 متوسط 2145 

49/65  74 70/70 25/81 بد 9165  بد 72.47 7659 65 
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 زاده قاسم و تجریشظتایج حاصل از  روجی مدل فازی در محالت امات .6جدول 

 محله امام زاده قاسم محله تجریش

F (x) 
تسهیالت  جمعی  بل د

 شهری
F (x) 

تسهیالت  جمعی  بل د

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد شهری

84/0  

 مدرسه ابتدایی 9868 100 91 100

97/0  

 مدرسه ابتدایی 13772 100 98 100

06/65  54 91/58 86/92 خوب 5813   91 62/84  خوب 11654 

94/34  29 69/31 14/7 متوسط 3127   7 38/15  متوسط 2118 

79/8  8 40/9  بد 0 0 0 0 بد 928 

87/0  

 مراکز ورزشی 9868 100 91 100

86/0  

 مراکز ورزشی 13772 100 98 100

08/71  59 52/74 35/67 خوب 7354   خوب 9051 72/65 66 

51/26  22 07/22 65/32 متوسط 2178   متوسط 4721 28/34 32 

41/2  2 40/3  بد 0 0 0 0 بد 336 

95/0  

100 91 100 8986  مراکز تجاری 

1 

 مراکز تجاری 13772 100 98 100

71/85  78 26/77  خوب 13772 100 98 100 خوب 7624 

29/14  13 74/22  متوسط 0 0 0 0 متوسط 2244 

 بد 0 0 0 0 بد 0 0 0 0

74/0  

 فضای سبز 9868 100 91 100

73/0  

 فضای سبز 13772 100 98 100

66/40  37 65/40 78/38 خوب 4011   38 21/34  خوب 4711 

15/46  42 09/49 14/57 متوسط 4844   56 73/57  متوسط 7951 

19/13  12 27/10 08/4 بد 1013   بد 1110 06/8 4 

38/0  

 مساجد 9868 100 91 100

92/0  

 مساجد 13772 100 98 100

18/24 11/72 85 86.73 خوب 2356 23.88 22   خوب 9931 

26/36  33 55/40 3.271 متوسط 4001   13 89/27  متوسط 3841 

56/39  36 58/35  بد 0 0 0 0 بد 3511 

71/0  

 خانه بهداشت 9868 100 83 100

88/0  

 خانه بهداشت 13772 100 98 100

85/53  49 87/57 16/58 خوب 5711   57 49/60  خوب 8331 

47/27  25 88/32 86/42 متوسط 3245   42 51/39  متوسط 5441 

68/18  17 24/9  بد 0 0 0 0 بد 912 

2/0  

 کالنتری 9868 100 91 100

56/0  

 کالنتری 13772 100 98 100

58/17  16 09/14 88/20 18 18.37 خوب 1390   خوب 2876 

19/13  12 45/25 43/71 متوسط 2511   70 28/69  متوسط 9541 

23/69  63 47/60 20/10 بد 5967   10 84/9  بد 1355 
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 آباد و دارآبادی مدل فازی در محالت رستمظتایج حاصل از  روج .7جدول

 محله رستم آباد محله دارآباد

F (x) 

تسهیالت  جمعی  بل د

 شهری

 

F (x) 

تسهیالت  جمعی  بل د

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد شهری

85/0  

 مدرسه ابتدایی 9020 100 120 100

96/0  

 مدرسه ابتدایی 7383 100 70 100

05  60 16/52 29/94 خوب 4705   66 56/85  خوب 6317 

35 42 60/35 71/5 متوسط 3211   4 44/14  متوسط 1066 

15 18 24/12  بد 0 0 0 0 بد 1104 

62/0  

 مراکز ورزشی 9020 100 120 100

92/0  

 مراکز ورزشی 7383 100 70 100

17/39  47 10/37 29/84 خوب 3346   59 20/88  خوب 6512 

83/45  55 01/50 71/15 متوسط 4511   11 80/11  متوسط 871 

15 18 59/12  بد 0 0 0 0 بد 1136 

8/0  

 مراکز تجاری 9020 100 120 100

87/0  

 مراکز تجاری 7383 100 70 100

83/60 43/71 خوب 5412 60 73   50 95/71  خوب 2315 

50/37  45 29/39 57/28 متوسط 3544   20 05/28  متوسط 2071 

67/1  2 71/0  بد 0 0 0 0 بد 64 

09/0  

 فضای سبز 9020 100 120 100

78/0  

 فضای سبز 7383 100 70 100

83/5  7 42/7 57/58 خوب 669   41 01/53  خوب 3914 

50/7  9 14/8 14/27 متوسط 734   19 05/28  متوسط 2071 

85 102 45/84 29/14 بد 7617   بد 1398 94/18 10 

76/0  

 مساجد 9020 100 120 100

34/0  

 مساجد 7383 100 70 100

17/49  59 20/45 14/17 خوب 4077   12 08/29  خوب 2147 

67/46  56 98/50 71/55 متوسط 4598   39 36/52  متوسط 3866 

17/4  5 82/3 86/12 بد 345   9 56/18  بد 1370 

78/0  

 خانه بهداشت 9020 100 120 100

62/0  

 خانه بهداشت 7383 100 70 100

67/51  62 49/51 71/35 خوب 4644   35 05/32  خوب 2366 

33/48  58 51/48 57/48 متوسط 4376   34 36/52  متوسط 3866 

71/15 بد 0 0 0 0  11 59/15  بد 1151 

0 

 کالنتری 9020 100 120 100

15/0  

 کالنتری 7383 100 70 100

 خوب 0 0 0 0 خوب 0 0 0 0

14/37 متوسط 0 0 0 0  26 91/43  4232  متوسط 

86/62 بد 9020 100 120 100  44 09/56  بد 4141 
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 ظتایج حاصل از  روجی مدل فازی در محالت شهرد ظف  و قیطریه .8جدول 

 محله شهرک نفت محله قیطریه

F (x) 

تسهیالت  جمعیت بلوک

 شهری

 

F (x) 

 جمعیت جمعیت
 تسهیالت

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

97/0  

 مدرسه ابتدایی 17134 100 116 100

55/0  

 مدرسه ابتدایی 10726 100 140 100

52/90  105 32/90 93/34 45 32.14 خوب 15476   خوب 3747 

48/9 57/38 متوسط 1658 68/9 11   54 74/38  متوسط 4155 

29/29 بد 0 0 0 0  41 34/26  بد 2825 

74/0  

 مراکز ورزشی 17134 100 116 100

59/0  

 مراکز ورزشی 10726 100 140 100

76/57  67 93/56 71/35 خوب 9755   50 43/35  خوب 3799 

03/31  36 11/29  متوسط 5577 52 70 50.00 متوسط 4988 

21/11  13 95/13 29/14 بد 2391   20 59/12  بد 1350 

71/0  

 مراکز تجاری 17134 100 116 100

9/0  

 مراکز تجاری 10726 100 140 100

63.79 74 93/61 57/73 خوب 10611   103 21/66  خوب 7102 

13.79 16 62/17 29/24 متوسط 3019   34 65/24  متوسط 2644 

22.41 26 11/29 14/2 بد 4988   3 14/9  بد 980 

85/0  

 فضای سبز 17134 100 116 100

8/0  

 فضای سبز 10726 100 140 100

62/58  68 54/58 29/64 خوب 10031   90 54/63  خوب 6806 

79/38  45 35/40 86/27 متوسط 6914   39 65/24  متوسط 2644 

59/2  3 10/1 86/7 بد 189   11 90/11  بد 1276 

51/0  

 مساجد 17134 100 116 100

74/0  

 مساجد 10726 100 140 100

72/26  31 94/27 71/60 خوب 4788   85 80/60  خوب 6521 

41/47  55 77/48 14/23 متوسط 8357   45 42/32  متوسط 3477 

86/25  30 38/23 14/7 بد 3989   10 79/6  بد 728 

8/0  

 خانه بهداشت 17134 100 116 100

87/0  

 خانه بهداشت 10726 100 140 100

71/70 خوب 7699 93/44 57 14/49  99 27/71  خوب 7644 

29/29 متوسط 9435 07/55 59 86/50  41 73/28  متوسط 3082 

 بد 0 0 0 0 بد 0 0 0 0

0 

 کالنتری 17134 100 116 100

31/0  

 کالنتری 10726 100 140 100

57/13 خوب 0 0 0 0  19 09/20  خوب 2155 

86/32 متوسط 0 0 0 0  46 08/34  متوسط 3655 

57/53 بد 17134 100 116 100  بد 4916 83/45 75 
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 گیری بحث و نتیجه
ی یکری از ارکران ت سرعه    شرهر  تسهیالت وم می ت زیع مناسب

ت ت زیرع  ردمات شرهری در سرطح محرال      باشد. ظح هپایدار می
ده و یا در معرض ظم  ترپایدار ظزدیک ها را به ت سعههت اظد محلمی

. در دو دهره ا یرر، برابرری ت زیرع فضرایی      قررار دهرد   ظاپایداری
های داظ رگاهی اهمیر  پیردا    تسهیالت وم می شهر در پژوهش

 لیر هردف از مطالعره حاضرر، تحل    . در همرین راسرتا،  سر  کرده ا
 التیتسره  ییفضا عیبر ظاات ت ز دیبا تاک یمحالت شهر یداریپا

برا  و  در ظارر یرفتره شرد   تهرران   کیر در محالت منطقه  یشهر
محالت ظسر     یدسترس  یفیک ،یو منطق فاز GISاستفاده از 

 .دیم خص یرد یابه وناصر محله
بررای سرنجش میرزان برابرری      مطالعرات در بسیاری از ایرن  

فضایی تسهیالت شرهری از سرراظه یرا سرطح پ شرش  ردماتی       
ا بررای سرنجش   این معیاره .تسهیالت شهری استفاده شده اس 

 هرای مناسر ی  ظابرابری ت زیع تسرهیالت ومر می محرالت معیار   
کیفی  بر  رداری کل ساکنین از تسهیالت را با ت جه  . اماهستند

 این دردهند. و تراکم آن را ظ ان ظمیها و بل دها به تعداد  اظ ار

 در ایوناصرر محلره   بره  دسترسری  کره  دادظ ران   ظتایجمطالعه 

کیفیر  دسترسری بره     باشرد. ظمری  یکسران  محالت م رد مطالعه

قررار   مناسرب وناصری ماظند تجاری، پارد و مردارس در سرطح   
 مناسرب ی از وضرعی   و دسترسی به وناصری ماظند کالظتر داشته

زاده قاسرم برانترین   ها، محله امرات بر  ردار ظیس . در بین محله
براد  آمحلره دار  وسطح کیفی  دسترسی به وناصرر مر رد مطالعره    

. ب دظرد ترین کیفی  دسترسی بره تسرهیالت شرهری    دارای پایین
کره برین دسترسری فیزیکری بره      ظ ران داد   پرژوهش هرای  یافته

هرر   و رابطه مستقیم وج د داردها آن تسهیالت محله و استفاده از
و  ب ده تربیش ظیزها آن چه کیفی  دسترسی بهتر باشد، استفاده از

 . دارد   ثیر مثأبر کیفی  زظدیی شهروظدان ت

 

 راهکارها
 ش د:می راهکارهای زیر پی نهادتحقیق ی هابا ت جه به یافته

 ؛سازمان فضایی محله با ت جه بهای ایجاد تسهیالت محله 

 ؛زهای متفاوت محالتبا ت جه به ظیاای ایجاد تسهیالت محله 
        داشتن رویکررد وردال  تر زیعی در سرطح محرالت و به ر د

 ؛ایدسترسی ساکنان به  دمات محله
  بر رر ردار در ت سررعه  ترررکررمدر اول یرر  قرررار دادن محررالت

 .ایتسهیالت محله
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