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 مقدمه

. هةای مةرت م مطةرس ا ةت     امروزه بحث عدالت فضایی در کانون مطالعات شهری در همة  رشة ه  

یاف ةه    های تو عه برخالف توجه زیاد به موضوع عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در کشور

(. 4  ص3589ر ة می  پةور و  داداش)مطالعات زیادی در این زمینه در کشور ما انجام نگرف ه ا ت 

طوری کةه   عدالت فضایی در توزیع بهین  امکانات و خدمات مورد نیاز شهروندان در  طح شهر  به

کند و به دلیل تةممین منا ة     هم  شهروندان د  ر ی منا  ی به آن داش ه باشند  کمک شایانی می

جةویی در      صةرفه خود  مورد آنان  خودبهجایی بی نیاز شهروندان و جلوگیری از تحرک و جابه

وارثةی و  )کنةد   شود که این امر لةزوم پایةداری شةهری را فةراه  مةی     وقت و هزین  شهروندان می

تحقق عدالت اج ماعی در شهرها و رضایت شهروندان از شةیوة  به    و(85  ص3501قائدرحم ی  

نظةر   از. زندگی خود منجر شده ا ت و به ث ات  یا ی و اق دار ملی کمةک شةایانی خواهةد کةرد    

جغرافیایی  عدالت اج ماعی شهر م رادف با توزیع فضایی عادالنه امکانات و خدمات بةین منةاطق   

هةا بةه    زیةرا عةدم توزیةع عادالنةه آن    . هةا ا ةت   مخ لف شهری و د  یابی برابر شةهروندان بةه آن  

 (.1  ص3503شریفی  )های اج ماعی و مشکالت پیچیدة فضایی خواهد انجامید  بحران

عةدال ی در  ةطح   ها در توزیع خدمات و شنا ایی الگوی فضةایی بةی  زان نابرابریبا برر ی می

ها بیش ر در چةه بخةو و   عدال یدارند و بی  تریتوان پی برد چه خدماتی وضعیت منا  شهر  می

محل  شهر تمرکز دارد  تا از این طریق  مدیریت شهری با عمل آگاهانه در توزیع فضةایی خةدمات   

های فضایی را کاهو داده و کیفیةت زنةدگی شةهروندان را ارتقةا دهةد        نابرابریو منافع اج ماعی

ریزان و مدیران شهری در ایةن  بنابراین  مهم رین ر الت برنامه(. 5  ص3589پور و ر  می دادش)

های مخ لف جامع  شهری به  د  ر ی گروه« های برابرفرصت»زمینه تالش برای د  یابی به آرمان 

های آموزشی  بهداشة ی  خةدماتی و ماننةد آن    بردن تضاد در تممین فرصت ازبینخدمات شهری و 

 (.17  ص3501نژاد و همکاران  حاتمی)ا ت 

ای بةا کم ودهةای   هةای فرامنطقةه  به علت غل   نس ی فضاها و کاربری 1در حال حاضر  منطق  

وزرشی و فرهنگةی  های فضای   ز  بهداش ی و درمانی  های کاربریشدید خدمات شهری و  رانه
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این موضةوع از یةک   (. 71  ص3501مهند ین مشاور نقو جهان  )در  طح محالت مواجه ا ت 

طرف  و توزیع نابرابر همین کم ودها در  طح محالت از طرف دیگر  فضایی نةابرابر را در  ةطح   

بةه   بنابراین  شنا ایی میزان د  یابی جمعیت  اکن در محالت شهری. منطقه به وجود آورده ا ت

کنندة امکانات و خدمات مةورد نیازشةان    ها که عرضههای شهری و نحوة توزیع این کاربریکاربری

شةهرداری   1هةای شةهری منطقة     ترین موضوعات قابل برر ی در پژوهوا ت  یکی از ضروری

این تحقیق نیز با تمکید بر عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری به دن ال پا ة  بةه   . تهران ا ت

های بین این محالت  مدیریت شةهری را در   ها و نابرابری های زیر ا ت تا با شنا ایی کم ود  ؤال

 .عدال ی کمک کند ارائ  خدمات عمومی برای کاهو بی

 شو عادالنه ا ت؟  آیا توزیع فضایی خدمات شهری میان محالت منطق -

 د؟آیا عدالت فضایی بین توزیع خدمات شهری و توزیع فضایی جمعیت وجود دار -

 مبانی نظری

 عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی

اصطالس عدالت فضایی تا چند  ال گذش ه تحت تمثیر مفةاهی  مرت طةی ماننةد عةدالت  ةرزمینی       

 ,Soja, 2008)شةد  ای مةی های منطقهعدال یهای شهرنشینی و کاهو بی عدال ی عدالت محیطی  بی

p.15 .)    هةا در   کةردن آن  مةاعی و محیطةی  و مطةرس   اع قاد بر این ا ت که بةا پةذیرش شةرایم اج

خةواه زیةر چ ةری     تواند ظرفی ی برای وحدت جن و عةدالت چارچوبی فضایی  عدالت فضایی می

تةر و  گةذاران در پیةدایی جوامةع عادالنةه    ریةزان و  یا ةت   مش رک تلقی شد و در آینده به برنامةه 

ضایی  فقم د  ر ی مسةاوی بةه   برای برخی  عدالت ف(. Prange, 2009, p.27)پایدارتر  کمک کند 

ای معةین ماننةد د  ر ةی بةه مدر ةه  امکانةات بهداشة ی یةا          تسهیالت عمومی ا ا ی در فاصله

در . تةری دارد در برخی تحقیقات  عدالت فضایی معنةای و ةیع  . های فرهنگی و غیره ا ت فعالیت

ت فضةایی بةه   ریزی تسهیالت عمومی  عدالت فضایی  بةه معنةی جةدایی یةا مجةاور     مفهوم برنامه

رویکةرد بنیةادی علةوم    (. Tsoe et al., 2005, p.425)تسةهیالت عمةومی در بةین  ةاکنین ا ةت      
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هةای انسةانی    ویژه جغرافیای انسانی  ر یدن به تعادل یا تداوم تعادل در میان اج مةاع  جغرافیایی  به

  نی بةر جغرافیةا   ریزی مهای برنامهعدالت جغرافیایی یکی از مقوله. در را  ای بهزیس ی بوده ا ت

بعةد تةوزیعی عةدالت    . هةای جغرافیةایی ا ةت   ا ت که هدف آن تممین نیازهای  اکنان محةدوده 

از نظةر  (. 57  ص3504راد   کاویةانی )بیش رین همةاهنگی را بةا عةدالت جغرافیةایی داشة ه ا ةت       

ایی در م احث جغرافی. های فضایی جدا کردهای اج ماعی را از  اختتوان  اختجغرافیایی نمی

ای را های تازهزیرا نظری  مربوط به فضا و جامعه  افق. شودبر تولید فضا و نحوة توزیع آن تکیه می

روی  خةوش )در تاری  عل  جغرافیا  ابقه نداش ه ا ةت   3809در م احث گشوده ا ت که تا  ال 

اج مةاعی و   گرایان  جغرافیا در تممین عةدالت  های اخالقدیوید هاروی نیز بر جن ه(. 34  ص3503

در حقیقةت    (.Harvey, 1969, pp.3-8)دانان در عدالت فضایی تمکیةد کةرده ا ةت     ر الت جغرافی

یابی فضایی ا ت که     به ود وضعیت منةاطق محةروم   عل  جغرافیا درصدد یاف ن نوعی  ازمان

 (.11  ص3505مرصوصی  )شود  می

 روش تحقیق

تحلیلةی   -های مورد برر ی  تحقیقی توصیفیمؤلفهاین تحقیق از نوع کاربردی ا ت و با توجه به 

اب ةدا    در ایةن پةژوهو  . شةهرداری تهةران ا ةت    1گان  منطقة    جامع  آماری محالت هجده. ا ت

آوری  جمةع ( آرشیو شهرداری منطق  شو) های مربوط  ازمانو  های مورد نیاز از طریق مراکز داده

ماتی مورد نظر   ه مدل ضری  مکةانی  های خد پس  به منظور تحلیل توزیع شاخص. ه ا تشد

(L.Q) ضری  ام یاز ا  انداردشده و ویکور  (VIKOR)   دهةی توزیةع    بنةدی و اولویةت   بةرای رت ةه

هةای   کار گرف ه شده ا ت و برای اطمینةان از صةحت داده   امکانات و خدمات در  طح محالت به

هةا    همچنین  برای تهی  جةدول  .لند  ه مدل مذکور تلفیق شد کارگیری مدل کپ آمده  با به د ت به

شایان ذکر ا ةت  . کار گرف ه شد به Excel و ArcGISهای مخ لفی مانند  افزار ها نرم نمودارها و نقشه

 .کار گرف ه شد مدل آن روپی به VIKORدهی به معیارها در مدل  برای وزن
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 شده در پژوهش کار گرفته های بهشاخص

بةدین منظةور    . شده ان خاب شده ا ةت  کار گرف ه های بههای این پژوهو با توجه به مدلشاخص

مدل ضری  ام یاز ا  انداردشده بةرای  ةنجو عةدالت توزیةع خةدمات بةا توجةه بةه مسةاحت          

برای  نجو عدالت با توجه به میةزان جمعیةت هةر محلةه  و      L.Qها  مدل ضری  مکانی  کاربری

های موجةود خةدمات   ه به  رانهمدل ویکور برای  نجو عدالت فضایی در توزیع خدمات با توج

 :اند از ها ع ارتاین شاخص. کار گرف ه شده ا ت در  طح محله به
 

 ها هر یک از کاربری( سرانه و مساحت)شده در پژوهش براساس  کارگرفته های بهشاخص. 1جدول 

X1 های آموزشیکاربری X8 های مذه یکاربری 

X2 های درمانیکاربری X9 و ورزشیهای تفریحی کاربری 

X3 ان ظامی ˚های اداری کاربری X11 پارکینگ 

X4 نقل و ان ارداری های حمل وکاربری X11 های توریس یکاربری 

X5 های تجاریکاربری X12 های پارک و فضای   زکاربری 

X6 های فرهنگی و هنریکاربری X13 های خدمات شهریکاربری 

X7 تجهیزات شهری - - 

 

 مورد مطالعهمعرفی محدودة 

موقعیت  39و  5 37 33 1 7منطق  شو شهر تهران با ا  قرار در مرکز تهران و همجواری با مناطق 

مرکزیت مکانی منطق  شو در شهر تهران و قرارگیری در قل  هسة    . ای در شهر تهران داردویژه

و  3)ق شةمالی  از یک  و  و موقعیت ارت اطی آن با مناط( 1و  7 5بین مناطق )جدید مرکز شهری 

موجة  ا ة قرار   ( 3و  7)و مناطق غربةی  ( 0و  4)  مناطق شرقی (37و  33  39)مناطق جنوبی ( 5

های مخ لف با  طح و شعاع عملکرد گسة رده و در نهایةت  مرکزیةت کةارکردی آن شةده      فعالیت

این منطقه در شرایم کنونی برا اس مرزهای مصوب و ر می به شو ناحیه و هجده محلةه  . ا ت

هک ةار  و م و ةم    53در تقسیمات درونی یادشده  م و م نةواحی  . فکیک و مرزبندی شده ا تت

تةرین ناحیةه  ناحیة     جمعیت در این میان  ک . نفر بوده ا ت 43399طور تقری ی   جمعیت آن نیز به
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 بةه  چهةار  و  ه نواحی نیز  و عت لحاظ به وترین ناحیه  ناحی  چهار بوده ا ت یک و پرجمعیت

عراقةی و همکةاران    شةجاع )  انةد  گانةه  شةو  نواحی بین از نواحی بزرگ رین و ترینکوچک ترتی 

 (.41  ص3589

 
 

 نقشة محدودة مورد مطالعه. 1شکل 

  جمعیةت  3519در  ةال  . هزار نفر جمعیت داش ه ا ةت  730050  3513منطق  شو در  ال 

نفةر   1383با  3513در  ال  نفر و 737111  به 3513منطقه با شو هزار نفر کاهو نس ت به  ال 

  به 3503برا اس  رشماری  ال . هزار نفر ر یده ا ت 741307  به 3519کاهو نس ت به  ال 

دهةد    طور که ارقام نشةان مةی   همان. نفر افزایو یاف ه ا ت 758813به  3589و در  ال  757305

د کاهشی جمعیةت  این رون. منفی بوده ا ت 3513 - 3503 ال   نرخ رشد جمعیت در دورة بیست

هةای  دلیل گس رش فعالیت دهندة کاهو مطلوبیت روزافزون منطقه از جهت  کونت به منطقه نشان

در  3583تةا   3513تحوالت جمعی ی منطقه از  ال . ا ت( اداری  خدماتی و تجاری)مرکز شهری 

 .نشان داده شده ا ت 7جدول 
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 1011تا  1531از سال  6تحوالت جمعیتی منطقة . 2جدول 

 1391 1385 1375 1365 الس

 758813 753399 741307 730050 (هزار نفر)جمعیت 

 17/9 -31/9 -3/9 نرخ رشد

 مرکز آمار ایران و محا  ات نگارنده: من ع       
 

 های پژوهشیافته

های هر مدل  پس  یاف ه. شود طور مخ صر توضیح داده می ها بهدر این بخو  اب دا هر یک از مدل

 .بیان شده ا ت در ذیل آن

 استانداردشدهمدل امتیاز 

. بندی مناطق در پهن   رزمین ا ةت ای و رت ههای منطقههای تعیین نابرابریاین مدل یکی از روش

کةه  (. 771  ص3589نیا و مو ةوی   حکمت)کند  این روش میزان تفاوت میان مناطق را آشکار می

 : اخ ار کلی آن به شکل زیر ا ت

 هادادهتشکیل ماتریس . 1

 

 ��   � 
   

  �     

  

 تشکیل ماتریس نرمال استاندارد. 2

 .شود ها به ماتریس ا  انداردشده ت دیل می کارگیری رابط  زیر ماتریس داده در این مرحله  با به
 

     
      

  
 

 بندیرتبه. 3

ها برای مناطق مةورد مطالعةه بةا هة  جمةع       در مرحل  بعد  ام یاز ا  انداردشدة هر یک از شاخص
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ام یةاز حاصةل  معةدل ام یازهةای     . شةود  هةا تقسةی  مةی    شود و ن یجه بةه تعةداد کةل شةاخص     می

ا  انداردشدة مناطق مورد مطالعه ا ت که به صورت یک شاخص واحد  امکان مقایس  نةواحی را  

 .کند میسر می از نظر فعالیت
  

    
 

 
     

 
   

 

  منطق  گان 30ا اس  این روش میزان نابرابری در توزیع خدمات شهری را در محالت  اینبر 

بةه تفکیةک   )شاخص خةدماتی   35برای تحلیل توزیع خدمات شهری که  کندتهران مشخص می 1

های حاصل ها و یاف هبرا اس برر ی. کار گرف ه شده ا ت محل  منطقه به 30برای ( تعداد خدمات

های  رت هبه ترتی   ( 8937/9با ام یاز )آباد و یو ف (5933/3با ام یاز )میدان ولیعصر  از مدل  محل 

بةا ام یةاز   )همچنین  محل  شةریع ی  . انداول و دوم را از نظر توزیع خدمات به خود اخ صاص داده

  کم ةرین میةزان   30و  31هةای  بةه ترتیة   بةا رت ةه    ( -0115/9با ام یاز )و محل  جنت  (-1555/9

 (.3جدول )های خدماتی مورد نظر را دارند برخورداری از تعداد شاخص
تهران  مشةاهده   1گان  منطق     میانگین ا  انداردشدة نمرات محالت هجده5با توجه به جدول 

شود تفاوت بارزی در  طح محالت بین میانگین ام یاز ا  انداردشده وجةود دارد و در مةواردی   می

نکةردن عةدالت فضةایی را در     توان نةابرابری و رعایةت  طور قطع  می اخ الف آنقدر باال ا ت که به

آنچه محرز ا ت  نةابرابری در اکرةر محةالت ا ةت      . داری تفسیر کردتوزیع خدمات در حد معنی

 .درصد محالت میانگین ا  انداردشده منفی دارند 39طوری که بیو از  به

 
 

 

 

 



 

 تهران  6گانه منطقة   های خدماتی محالت هجدههای کاربریبندی محالت براساس تعداد پارسل میانگین استانداردشده و رتبه. 5جدول 

 رت ه

 محالت

 ام یاز

 ا  اندارد

 جمع

  طور
 آموزشی

 -اداری

 ان ظامی
 تجاری

 تجهیزات

 شهری
 توریس ی یورزش

خدمات 

 شهری
 درمانی

حمل و 

     و  نقل

 ان ارداری

 فرهنگی 

 و هنری
 پارکینگ مذه ی

    پارک و 

فضای 

   ز

 محالت

9 39174018/9-  5847/3-  758/9  7444/9-  338/9  957/9-  7981/9  3935/9-  9331/9  4038/9-  1019/9  1485/9-  3394/9  1517/9  9107/9  بهجت آباد 

4 37507334/9  0981/1  157/9-  4933/7  - 443/9  148/9  7981/9  3935/9-  9331/9  4038/9-  1019/9  1005/3  - 3714/9  3039/5  4594/9  
-آرژان ین

  اعی

2 8937313/9  111/33  851/9  7700/9-  738/9  904/5  7981/9  7173/9-  9315/3  3844/9-  1019/9  1005/3  3098/7  1517/9-  0837/7  
 یو ف آباد

 امیرآباد -

44 45313758/9-  137/3-  758/9-  0847/9-  118/9-  338/9-  - 1551/9  1501/9-  8419/9-  5001/9  1019/9  3383/9  - 7957/3  - 1517/9  - 1719/9  کشاورز 

43 58857811/9-  383/3-  431/3-  1041/9  995/3-  338/9-  7981/9  3935/9-  9315/3  4038/9-  3997/9-  3383/9  7957/3-  1517/9-  9107/9  گاندی 

6 51053439/9  100/4  175/3  9314/9-  485/9  771/9-  155/9-  0843/9  9331/9  0413/3  3997/9-  1005/3  0717/9  - 1517/9  - 1719/9  پارک الله 

41 79157417/9-  107/7-  337/9  - 3719/9  349/9  - 338/9  7981/9  - 3935/9  - 8419/9  9817/9  - 3997/9  - 1485/9  0717/9  - 1517/9  - 1719/9  نصرت 

46 - 31713303/9  534/1-  337/9  - 8174/9  - 031/9  - 378/9  - 155/9  - 3935/9  - 8419/9  - 1113/9  - 3997/9  - 1485/9  - 3714/9  - 1517/9  - 7158/9  قزل قلعه 

42 - 70103771/9  178/5-  - 973/3  - 7444/9  735//9  - 134/9  - 155/9  3844/9  9331/9  - 4038/9  - 3997/9  - 1485/9  3394/9  1517/9  - 1719/9  میدان جهاد 

7 971547180/9  547/9  3371/9  1574/9  441/9  - 477/9  337/3  - 1501/9  9331/9  8130/9  - 3997/9  - 1485/9  3394/9  - 1517/9  - 7158/9   نایی-قائ  

4 59331530/3  817/31  1757/3  1898/3  513/7  351/3  798/9  3711/7  9308/7  7154/3  5307/5  - 1485/9  0717/9  1517/9  - 7158/9  میدان ولیعصر 

44 - 71304303/9  - 301/5  5591/3  - 5593/9  - 170/9  914/9  - 155/9  3844/9  - 8419/9  - 3844/9  - 3997/9  - 1485/9  - 7957/3  1517/9  - 1719/9  فاطمی 

47 - 1555553/9  - 755/0  - 157/9  - 3050/3  - 981/3  - 378/9  - 155/9  - 3935/9  9331/9  - 9189/3  - 3997/9  - 1485/9  - 3714/9  - 1517/9  - 1719/9  شریع ی 

8 93913530/9  358/9  - 157/9  - 1139/9  - 031/9  317/9  958/5  - 1501/9  - 8419/9  - 4038/9  - 3997/9  - 1485/9  0717/9  - 1517/9  3839/7  شیراز 

3 15949080/9  383/0  851/9  5081/9  010/9  - 574/9  337/3  1190/9  9331/9  4781/7  - 3997/9  1005/3  0717/9  1517/9  - 1719/9  دانشگاه تهران 

41 - 48971100/9  - 515/1  - 973/3  8110/9  - 791/9  - 395/3  - 155/9  - 3935/9  - 8419/9  - 4038/9  - 3997/9  - 1485/9  - 7957/3  1517/9  - 1719/9  ع اس آباد 

1 399453831/9  393/1  337/9  1715/9  095/3  843/9  - 155/9  7853/7  9308/7  - 1113/9  - 3997/9  - 1485/9  0717/9  1517/9  - 7158/9  ایرانشهر 

48 - 01155700/9  - 493/33  - 431/3  - 733/3  - 559/3  - 581/3  - 155/9  - 1501/9  - 8419/9  - 9189/9  - 3997/9  - 1485/9  - 7957/3  - 1517/9  4594/9  جنت 

 های تحقیقیاف ه: من ع 
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 براساس مدل امتیاز استانداردشده 6بندی محالت منطقة رتبه نقشة. 2شکل 

 

 در توزیع خدمات شهری تهران از نظر عدالت 6گانة منطقة  بندی محالت هجدهسطح. 0جدول

با تمکید بر روش ام یاز ا  انداردشده که از نظر آماری اع  ار بیش ری دارد  بةر ا ةاس میةانگین    

بنةدی   د ة ه نمرات ا  انداردشده  محالت در چهار گروه از نظر تعةادل و برابةری بةه شةرس زیةر      

 :شوند می

 (+593/3داری مساوی یا بزرگ ر از  بزرگ ر از مر ت یک و جهت معنی Z)برخوردار  .3

 (+73/9و + 888/9بین  Z)تعادل و برابری  .7

 اسامی محالت درصد فراوانی تعداد محالت نوع محله

 میدان ولیعصر 33/3 3 برخوردار

 امیرآباد  پارک الله  دانشگاه تهران  ایرانشهر-آباد اعی  یو ف -آرژان ین 70 3 تعادل و برابری

 آباد  نصرت نایی  بهجت -مقامشیراز  قائ  77/77 4 م عادل نیمه

 آباد  جنتقلعه  میدان جهاد  فاطمی  شریع ی  ع اس کشاورز  گاندی  قزل 75/44 0 تعادل و برابریعدم 
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 (-748/9و + Z 748/9)م عادل  نیمه .5

 (-73/9و  -888/9بین  Z)عدم تعادل و برابری  .4

 تهران 6گانة منطقة  هجدهبررسی تمرکز فضایی خدمات شهری در سطح محالت 

ها باید به توزیع در زمین  میزان تمرکز و چگونگی توزیع خدمات عمومی در  طح شهر  در تحلیل

در این بخو از پژوهو برای برر ةی تمرکةز فضةایی خةدمات در  ةطح      . جمعیت نیز توجه کرد

 .کار گرف ه شد   به(L.Q)  روش ضری  مکانی 1گان  منطق   محالت هجده

 (L.Q)کانی ضریب م

گیری میزان تعادل  یا عدم تعادل توزیع خدمات عمومی با توجه توان ج رای اندازهاین روش را می

ضةری  مکةانی  ابةزاری بةرای مقایسة  میةزان       . کةار گرفةت   به توزیع جمعیت در  ةطح شةهر بةه   

ز در این ضری  رابط  میزان  ةطح تمرکة  . برخورداری از خدمات  با توجه به میزان جمعیت ا ت

تهةران بةا فرمةول زیةر محا ة ه       1گانة  منطقة     در  طح محالت هجده( i)فضایی خدمات خاص 

 (:Jahan & Oda, 2000, p.868) شود می
L.Q = (ni/p)/ (Ni/P) 

ni :میزان خدمت در محل  مورد برر ی 

P :جمعیت محل  مورد برر ی 

Ni :میزان خدمت در  طح منطقه 

P :جمعیت کل منطقه 

فرمول  جدول ضری  مکانی برای تسهیالت و خدمات عمةومی من خة  در  ةطح    با توجه به 

ایةن ضةری  میةزان تمرکةز خةدمات و      (. 4جةدول  )تهران تهیةه شةد    1گان  منطق   محالت هجده

هةای  برا ةاس یاف ةه  . دهةد تهران نشان مةی  1تسهیالت عمومی را در  طح محالت مخ لف منطق  

بةه خةود    1رت   اول را بةین محةالت منطقة     ( 9703/4)ن  اعی با میانگی -حاصل  محله آرژان ین 

 .در مرت   آخر قرار گرف ه ا ت( 7333/9)اخ صاص داده و محل  فاطمی با میانگین 



 

 (L.Q) کارگیری ضریب مکانی تهران با به 6گانة منطقة   نحوة توزیع خدمات عمومی در سطح محالت هجده .3جدول

 تجاری انتظامی آموزشی محله
 تجهیزات

 شهری

-تفریحی

 یورزش
 توریستی

 خدمات

 شهری
 درمانی

 نقل و حمل

 انبارداری و

 فرهنگی

 هنری و
 پارکینگ مذهبی

 فضای و پارک

 سبز
 رتبه میانگین

 0 3957/3 8593/9 9999/9 019/7 999/9 7483/1 390/9 701/3 313/9 3331/7 0140/3 734/3 850/9 509/9 آبادبهجت

 3 9703/4 3981/31 0813/0 931/3 3887/1 3517/3 315/9 394/7 538/9 5173/3 3815/9 318/3 484/3 901/9 یساع-آرژانتین

 31 5388/9 4383/9 9999/9 330/9 9483/9 7010/9 751/9 133/9 351/9 3131/9 1050/9 797/9 753/9 553/9 امیرآباد -آباد یوسف

 1 1158/3 999/9 9999/9 999/9 3014/9 1971/3 83/38 999/9 999/9 9999/9 9333/9 581/9 079/9 945/9 کشاورز

 7 5011/5 7185/39 9999/9 999/9 837/31 9999/9 773/9 34/39 093/9 4800/3 9175/9 354/9 333/7 999/9 گاندی

 4 8178/3 999/9 9999/9 449/3 0734/1 9999/9 541/9 113/9 411/0 9999/9 9313/9 533/5 881/7 783/9 الله پارک

 34 4453/9 999/9 9999/9 337/3 9999/9 9999/9 315/9 999/9 333/9 4117/7 9735/9 181/9 431/9 348/9 نصرت

 33 1317/9 9319/9 9999/9 989/9 9999/9 9999/9 979/9 999/9 901/9 9999/9 3710/1 531/3 989/9 351/9 قلعه قزل

 33 5815/9 999/9 5953/3 733/9 9999/9 9999/9 913/9 479/3 334/9 9999/9 9784/9 179/9 077/9 955/9 جهاد میدان

 35 4133/9 7558/9 9999/9 545/9 9999/9 9999/9 170/9 305/3 999/9 3511/3 9137/9 009/9 311/3 373/9 ییسنا -قائم

 5 3303/7 3819/9 5355/3 993/7 9999/9 1319/1 075/3 735/7 154/7 4041/9 9879/9 113/7 403/7 507/4 ولیعصر میدان

 30 7333/9 999/9 5519/7 999/9 9999/9 9999/9 945/9 999/9 311/9 9999/9 9341/9 731/9 713/9 738/9 فاطمی

 8 3433/3 999/9 9999/9 310/9 9999/9 9999/9 999/9 889/9 343/9 9999/9 7474/9 355/9 339/9 101/37 شریعتی

 37 1418/9 9330/3 9999/9 308/3 9999/9 9999/9 733/9 999/9 999/9 1107/4 9357/9 585/9 455/9 933/9 شیراز

 3 8739/3 999/9 4435/1 851/9 1037/9 9999/9 057/9 417/9 417/7 7953/1 3333/9 391/7 371/3 193/9 تهران دانشگاه

 39 1503/3 999/9 1095/5 999/9 9999/9 9999/9 599/9 999/9 593/9 9999/9 9753/9 815/9 331/4 919/9 آبادعباس

 1 1007/3 1913/7 4334/3 700/1 9999/9 9999/9 955/9 334/5 407/4 9999/9 5438/9 115/7 015/3 305/9 ایرانشهر

 31 7853/9 1189/7 9999/9 999/9 9999/9 9999/9 999/9 999/9 999/9 9999/9 9999/9 999/9 959/3 999/9 جنت

 های تحقیق یاف ه: من ع    
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 L.Qبراساس مدل  6بندی محالت منطقة رتبه نقشة. 5شکل 

ارزش حاصل از ضری  مکانی برای خدم ی خاص بیش ر از   اگر 3های جدولبا توجه به یاف ه

دهندة تمرکز ا ت  زیرا  ران  د  ر ی به آن خدمت در یک محله بیش ر از میةانگین  باشد  نشان 3

دهندة کم ود خدمت مورد نظر در باشد  نشان 3اگر این میزان کم ر از . شهر به عنوان یک کل ا ت

دهندة خودکفةایی در زمینة  خةدمت مةورد برر ةی در      انباشد  نش 3اگر مساوی .  طح شهر ا ت

 . طح شهر و محالت مخ لف ا ت

 VIKORمدل تحلیلی 

 : طور خالصه به شرس زیر ا ت های روش ویکور به  گام

های خام هر یةک از معیارهةا   ها  ماتریس دادهها و ترکی  آنآوی دادهپس از جمع: مرحل  اول

و معیارهةا  (  طرها)ها گیری م شکل از گزینه ماتریس تصمی  .در محدودة مورد مطالعه تعریف شد
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معیاری هسة ند   35شهر تهران ا ت و معیارها   1منطق   گان  ها مناطق هجدهگزینه. ا ت( ها  ون)

 .ها اشاره شدتر به آنکه پیو

 (گیریماتریس تصمیم)های خام ماتریس داده. 6جدول

 آموزشی تمحال
-اداری

 انتظای
 تجاری

تجهیزات 

 شهری

-تفریحی

 ورزشی
 توریستی

خدمات 

 شهری
 درمانی

حمل و 

نقل و 

 انبارداری

فرهنگی 

 وهنری
 پارکینگ مذهبی

پارک و 

فضای 

 سبز

 089/3 999/9 333/9 999/9 358/9 988/9 951/9 975/9 313/9 198/7 540/3 511/1 444/9 ادبآ  بهجت

 -آرژان ین

  اعی
393/9 950/51 495/9 303/9 989/9 911/9 917/9 373/9 391/9 070/3 308/9 533/9 583/53 

 334/3 999/9 374/9 931/9 991/9 971/9 971/9 957/9 935/9 499/3 711/9 847/3 409/9 یو ف امیرآباد

 999/9 999/9 999/9 948/9 957/9 138/30 999/9 999/9 999/9 911/9 434/9 171/3 938/9 کشاورز

 877/71 999/9 999/9 891/3 999/9 713/9 585/9 388/9 371/9 353/9 113/9 443/30 999/9 گاندی

 999/9 999/9 731/9 803/3 999/9 534/9 977/9 137/3 999/9 903/9 135/5 338/79 550/9 پارک الله

 999/9 999/9 593/9 999/9 999/9 315/9 999/9 955/9 311/9 954/9 811/9 509/5 389/9 نصرت

 950/9 999/9 938/9 999/9 999/9 977/9 999/9 938/9 999/9 183/37 130/3 131/9 303/9 قزل قلعه

 999/9 933/9 948/9 999/9 999/9 915/9 944/9 394/9 999/9 943/9 041/9 081/3 943/9 میدان جهاد

 333/9 999/9 911/9 999/9 999/9 131/9 948/9 999/9 909/9 331/9 937/9 333/0 330/9  نایی-قائ 

 454/9 931/9 589/9 999/9 319/9 095/3 918/9 341/9 953/9 344/9 735/5 733/30 355/3 میدان ولیعصر

 999/9 987/9 999/9 999/9 999/9 958/9 999/9 954/9 999/9 910/9 758/9 111/3 731/9 فاطمی

 999/9 999/9 347/9 999/9 999/9 999/9 958/9 950/9 999/9 418/9 795/9 979/3 755/79 شریع ی

 807/3 999/9 713/9 999/9 999/9 301/9 999/9 999/9 781/9 914/9 477/9 059/7 930/9 شیراز

 999/9 571/9 301/9 773/9 999/9 058/9 933/9 373/9 375/9 311/9 911/5 470/33 890/9 دانشگاه تهران

 151/9 311/9 999/9 999/9 999/9 575/9 999/9 910/9 999/9 958/9 719/3 388/55 981/9 ع اس آباد

 333/3 930/9 349/3 999/9 999/9 953/9 983/9 010/9 999/9 393/9 399/5 073/37 731/9 ایرانشهر

 141/9 999/9 999/9 999/9 999/9 999/9 999/9 /999 999/9 991/9 999/9 188/9 999/9 جنت

 3589ریزی و تو ع  شهری  برنامه  معاونت 1شهرداری منطق  : من ع 

گیری  این ماتریس با فرمول زیةر   ازی ماتریس تصمی  در این مرحله پس از نرمال: مرحل  دوم

 :بیان شده ا ت 1شود که ن ایج آن در جدول   ازی می نرمال
 

     
   

   
  

2
 

  4
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دهةی   وزن( W)گیةری  معیارهةا    ازی ماتریس تصمی  در این مرحله پس از نرمال: مرحل   وم

آن روپی شةانون و جةز آن وجةود      AHP  ANPهای تلفیقی م عددی مانند بدین منظور  روش. شد

 . کار گرف ه شد در این تحقیق روش آن روپی به. شودکار گرف ه می دارد  که م نا   با نیاز به
 

 ها شاخص دهی به هریک از و وزن )Dj(، انحراف معیار )Ej( آنتروپی. 7جدول 
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Ej 337/5 318/1 371/1 570/4/ 133/3 334/3 133/3 774/5 301/4 541/5 359/1 334/3 973/4 

Dj 33/7- 31/1- 37/1- 57/5- 133/4- 33/4- 13/4- 77/7- 301/55- 54/7- 35/3- 4/33- 973/5- 

 931/9 910/9 393/9 944/9 919/9 947/9 900/9 901/9 901/9 915/9 374/9 331/9 940/9 وزن

آمةده ضةرب    د ةت  شةده در وزن بةه   دهی به معیارها  ماتریس نرمال پس از وزن: مرحل  چهارم

 . آیدشود و ماتریس نرمال وزنی به د ت می می

fiباالترین ارزش در این مرحله : مرحل  پنج 
fiترین ارزش  و پایین  +

را از مةاتریس   توابع معیار  -

 .گیری ا  خراج شده ا ت تصمی 
 

  
     

 
               

 
   

 
 

 

 صشةاخ ) Sjتةرین ارزش معیةار  بایةد ارزش    بعةد از تعیةین بةاالترین و پةایین     :مرحل  ششة  

آمةده در   د ةت  هةای بةه  بدین منظور  اب ةدا وزن . محا  ه شود( شاخص نارضای ی) Rjو ( مطلوبیت

به د ت آمده  Sj  �Rjشود   پس  از طریق فرمول زیر  گیری ضرب میدر ماتریس تصمی آن روپی 
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کم ربةودن ایةن   . محا    شاخص ویکور  که همان ام یاز نهایی هةر گزینةه ا ةت   : مرحل  هف  

 ,Opricovic and Tzeng))آیةد   کارگیری رابط  زیر بةه د ةت مةی    تر ا ت و با به شاخص  مطلوب

2006, p.23: 
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 بندی نهایی و رتبه Qمحاسبة مقدار  .8جدول 

 رت ه Qiمقدار  محالت

 1 450/9 آباد بهجت

 3 918/9 ساعی -آرژانتین

 31 057/9 امیرآباد -آباد  یوسف

 37 135/9 کشاورز

 1 47/9 گاندی

 3 305/9 پارک الله

 33 183/9 نصرت

 34 111/9 قلعه قزل

 39 178/9 میدان جهاد

 8 308/9 سنایی-قائم

 7 905/9 میدان ولیعصر

 31 015/9 فاطمی

 33 038/9 شریعتی

 35 130/9 شیراز

 5 345/9 دانشگاه تهران

 0 347/9 آباد عباس

 4 333/9 ایرانشهر

 30 3 جنت
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 براساس مدل ویکور 6بندی محالت منطقة نقشة رتبه. 0شکل 

محةالت  کارگیری فن ویکور  وضعیت عدالت فضایی در  بر این ا اس  در پژوهو حاضر با به

ن ایج تحقیق حاکی . شاخص عمدة من خ  برر ی شد 35شهر تهران بر ا اس  1گان  منطق   هجده

ها نیز انجةام نگرف ةه   از آن ا ت که عدالت فضایی بر ا اس توزیع عادالنه خدمات بر ا اس  رانه

هةای  از نظةر برخةورداری از شةاخص    1طوری کةه در عةدالت فضةایی محةالت منطقة        به. ا ت

بیشة رین  ةطح برخةورداری از امکانةات و      918/9ه  محل  آرژان ةین ة  ةاعی بةا ام یةاز      شد مطرس

  کم ةرین برخةورداری را از امکانةات و    3محل  جنةت ة رف گةر بةا ام یةاز      . خدمات منطقه را دارد

ذکر دوبارة این موضوع الزامی ا ت که در مدل ویکور کم ربودن مقدار بةه  )دارد  1خدمات منطق  

 .(یت باالی آن ا ت و بالعکسمنزل  مطلوب

  ام یةاز  L.Qهةای ضةری  مکةانی    هةای مةدل   با توجه به اینکه ن ةایج حاصةل از اجةرای روش   

در این قسمت از پژوهو  پةس از بةه د ةت آمةدن     . م فاوت ا ت VIKORشده و مدل  ا  اندارد

هةای   نةابرابری های یادشده و برای ر یدن به اجماعی کلی در تعیین های هر یک از مدلن ایج رت ه
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تهران  فنی ادغامی با عنوان روش  1گان  منطق   فضایی در توزیع خدمات موجود در محالت هجده

 .کار گرف ه شد لند بهکپ

 (Copeland method)لند فن کپ

  8هةای جةدول   اگةر بةه داده  . کنةد ها را برای هر معیار مشخص میاین روش تعداد بردها و باخت

هایی که محل  آرژان ین  اعی را بر محله میدان ولیعصر ترجیح کنی  روش میمراجعه کنی   مشاهده 

 (.L.Qو  VIKOR) اند  دهند  دو روشمی
 

 (و امتیاز استانداردشده VIKOR, L.Q)های بر اساس مدل 6گانة منطقة  بندی محالت هجدهرتبه. 1جدول 

 رتبهمیانگین  امتیاز استانداردشده L.Qضریب مکانی  VIKOR محالت

 0 8 0 1 آباد بهجت

 7 4 3 3 ساعی-آرژانتین

 5/33 7 31 31 امیرآباد -آباد  یوسف

 33 34 1 37 کشاورز

 1 35 7 1 گاندی

 3 1 4 3 پارک الله

 1/33 39 34 33 نصرت

 1/35 31 33 34 قلعه قزل

 5/7 37 33 39 میدان جهاد

 1/8 1 35 8 سنایی-قائم

 7 3 5 7 میدان ولیعصر

 5/33 33 30 31 فاطمی

 1/35 31 8 33 شریعتی

 33 0 37 35 شیراز

 1/5 5 3 5 دانشگاه تهران

 33 33 39 0 آباد عباس

 3 3 1 4 ایرانشهر

 1/31 30 31 30 جنت

کةه محلة  میةدان    ( ام یاز ا  انداردشده)شود فقم یک روش ا ت به همین ترتی   مالحظه می

تعةداد  . دهداز خدمات بر محل  آرژان ین ة  اعی ترجیح می ولیعصر را از نظر بیش رین برخورداری 
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دهةد  بیشة ر از تعةداد    هایی که محل  آرژان ین ة  اعی را بر محل  میدان ولیعصر ترجیح مةی  روش

بنةابراین   . دهةد هایی ا ت که محل  میدان ولیعصر را بر محل  آرژان ین ة  ةاعی تةرجیح مةی    روش

ین ة  اعی از نظر برخورداری از خدمات بیش ر بر محل  میدان  برا اس قاعدة اکرریت  محل  آرژان 

اگر در این مقایسة   . دهی نشان می Mولیعصر ترجیح دارد و این مورد را در این مقایس  زوجی  با 

بةه   M. کنی کدگذاری می Xزوجی  رأی اکرریت وجود نداشت و یا آرا با ه  مساوی بود  آن را با 

دهندة ایةن ا ةت کةه  ة ون بةر  ةطر        نشان X  ون ارجحیت دارد و منزل  این ا ت که  طر بر 

  (èC)  39 ة ون آخةر جةدول    . شود طورجداگانه  برر ی می هر مقایس  زوجی به. ارجحیت دارد

هةا    تعداد باخت(èR)  39همچنین   طر آخر جدول . دهدتعداد بردها را برای هر محله نشان می

هةا  کردن تعداد باخت دهد  با ک لند به هر گزینه میازی که کپام ی. دهدرا برای هر معیار نشان می

èR  از تعداد بردهاèC   بنةابراین   (. 30  ص3508میرفخرالةدینی و همکةاران    )شةود  محا ة ه مةی

 39بندی محالت از نظر برخورداری از خدمات شةهری بةه شةرس جةدول      برا اس این روش رت ه

 .خواهد بود

 
 لندبراساس مدل کپ 6ت منطقة بندی محالنقشة رتبه. 6شکل



 
 های هر عاملنتایج مقایسات زوجی و تعداد بردها و باخت. 11جدول

 محالت
بهجت 

 آباد

 آرژانتین

 ساعی

 یوسف آباد 

 امیرآباد 
 گاندی کشاورز

پارک 

 الله
 نصرت

قزل 

 قلعه

 میدان

 جهاد 

قائم 

 سنایی

میدان 

 ولیعصر
 شیراز شریعتی فاطمی

دانشگاه 

 تهران
 ایرانشهر عباس آباد

 جنت

 رفتگر
∑C (کپ لند) 

∑R-∑C 

 X M M X X M M M M X M M M X M X M 33 1 * آباد بهجت

 M * M M M M M M M M M M M M M M M M 31 3 ساعی-آرژانتین

 X X * X X X M M M X X M M X X X X M 1 37 امیرآباد -آباد  یوسف

 X X M * X X M M M X X M M M X M X M 8 8 کشاورز

 M X M M * X M M M M X M M M X M X M 37 1 گاندی

 M X M M M * M M M M X M M M X M M M 34 4 پارک الله

 X X X X X X * M M X X M M X X X X M 3 35 نصرت

 X X X X X X X * X X X M X X X X X M 7 31 قلعه قزل

 X X X X X X X M * X X M M X X X X M 4 34 میدان جهاد

 X X M M X X M M M * X M M M X M X M 39 0 سنایی-قائم

 M X M M M M M M M M * M M M M M M M 31 7 میدان ولیعصر

 X X X X X X X X X X X * X X X X X M 3 30 فاطمی

 X X X X X X X M X X X M * X X X X M 5 31 شریعتی

 X X M X X X M M M X X M M * X X X M 1 33 شیراز

 M X M M M M M M M M X M M M * M M M 33 5 دانشگاه تهران

 X X M X X X M M M X X M M M X * X M 0 39 آباد عباس

 M X M M M X M M M M X M M M X M * M 35 3 ایرانشهر

 X X X X X X X X X X X X X X X X X * 9 33 جنت

∑R 1 39 33 0 3 5 37 33 35 1 3 31 34 39 7 8 4 31     



 

محالت آرژان ین ة  ةاعی    لند پهای مدل کها و یاف هو بر ا اس برر ی 39با توجه به جدول 

. اندهای اول و دوم را از نظر توزیع خدمات به خود اخ صاص داده رت هبه ترتی    و میدان ولیعصر

کم رین میةزان برخةورداری از    31و  30های به ترتی   با رت هقلعه  همچنین  محالت فاطمی و قزل

قلعه  میةدان جهةاد     ی  محالتی مانند  قزلطور کل به. های خدماتی مورد نظر را دارندتعداد شاخص

ایةن  . و نصرت در وضعیت مطلوبی نس ت به محةالت دیگةر قةرار ندارنةد      فاطمی  شریع ی  جنت

تفاوت طوری ا ت که محالتی که جمعیت بیش ری دارنةد  کم ةرین بهةره را از امکانةات موجةود      

برا اس نیاز محالت انجام نگرف ةه  دهد توزیع خدمات  های تحقیق نشان میهمچنین  یاف ه. اندبرده

انةد  از نظةر    های مسکونی آباد که بیش ر محل قلعه و یو ف فاطمی  قزل طوری که محالت ا ت  به

تری نس ت  های فرهنگی  و درمانی در وضعیت نامنا  های فضای   ز  پارکینیگ  کاربریکاربری

بنةابراین  توزیةع   . ارند  قرار دارند اعی  میدان ولیعصر که جمعیت کم ری د -به محالت آرژان ین

 .خدمات برا اس نیازهای  اکنان انجام نگرف ه ا ت

 گیرینتیجه

هدف عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی توزیع عادالنة  خةدمات و امکانةات شةهری بةه منظةور       

فضةاهای شةهری بةه    . هةای عةدالت اج مةاعی ا ةت     ای م وازن  یکی از رهیافت ر یدن به جامعه

در واقةع  ایةن   . نامنةد  شةوند و آن را کةاربری اراضةی مةی    گوناگونی اخ صاص داده می کاربردهای

یاف ةه   هةای اخ صةاص  اگةر کةاربری  . انةد   کننةدة خةدمات شةهری    یاف ه تممین های اخ صاص کاربری

طور ناعادالنه تنظی  شده باشد  توزیةع ایةن فضةاها و     به( های خدماتی  آموزشی و جز آنکاربری)

 . ها نیز ناعادالنه ا ت رف آننحوة تصرف و مص

  توزیع خدمات بةا توجةه بةه جمعیةت     L.Qهای مدل ضری  مکانی ها و یاف هبرا اس برر ی

طوری که محل  آرژان ین ة  اعی بیش رین برخورداری را بةین    به. محالت منطقه انجام نگرف ه ا ت

 مرت   آخر قرار دارند به خود اخ صاص داده ا ت و محل  فاطمی و قزل قلعه در 1محالت منطق  

را از نظر تعداد خةدمات را نشةان    1تعادلی محالت منطق   ن ایج مدل ام یاز ا  انداردشده نیز بی

بةه ترتیة      آبةاد  های حاصل از مدل  محل  میدان ولیعصر و یو فها و یاف هبرا اس برر ی. داد
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همچنین  محالت شةریع ی  . اندهای اول و دوم را از نظر توزیع خدمات به خود اخ صاص داده رت ه

هةای  کم رین میةزان برخةورداری از تعةداد شةاخص     30و  31های به ترتی   با رت هو محله جنت 

 .خدماتی مورد نظر را دارند

های خدماتی موجود در هر محلةه  مدل ویکور نیز که برای تعیین میزان نابرابری از طریق  رانه

محل  آرژان ةین ة  ةاعی در    . ا ت 1برابری در محالت منطق  دهندة میزان نا کار گرف ه شد  نشان به

قةرار گرف ةه    30و  31هةای  رت   اول و با اخ الف فاحشی از محالت فاطمی و جنت کةه در رت ةه  

شایان ذکر ا ت  در این مدل هر چه ام یاز بیش ر باشد  برخورداری از خةدمات  )بودند  قرار دارند 

 (. در آن محله کم ر ا ت و بالعکس

شدن میزان نابرابری و تعیین رت   هر یک از مناطق از نظر داشة ن هةر    در نهایت  برای مشخص

برای هر محله   ه مدل یادشده بةا  (  رانه  خدمات م نا   با جمعیت و تعداد خدمات) ه معیار 

 طور کلی  محالت آرژان ین ة  اعی و میةدان   ن ایج نشان داد به. لند ترکی  شدکارگیری مدل کپ به

همچنةین  محةالت   . انةد از خدمات موجود به خود اخ صاص داده بیش رین برخورداری راولیعصر 

در . های خدماتی مورد نظر را دارنةد کم رین میزان برخورداری از تعداد شاخصقلعه  فاطمی و قزل

از . دهنةد را تشةکیل مةی   1قلعه از جمله محالت پرجمعیت منطقة    حالی که محالت فاطمی و قزل

شةهری   بودن تقسةیمات درون  عواملی که در این امر تمثیرگذار بوده ا ت  ناموزون و نام قارنجمله 

تواند باعث عةدم  طوری که این امر می به. از نظر توزیع جمعیت و و عت محالت دانست 1منطق  

 3گرف ةه فقةم    هةای انجةام  همچنین  برا ةاس برر ةی  . احاط  مدیران شهری بر محل  خویو شود

درصةد منطقةه    43از نظر توزیع خدمات در وضعیت مطلوب قرار دارند  در حالی که  درصد منطقه

بنابراین  با توجه به  اخ ار منسةج  و  یسة می شةهر  لةزوم     . انددر وضعی ی نامطلوب قرار گرف ه

  همچنةین  ایةن   1توجه به عدالت فضایی در نحةوة پةراکنو خةدمات در  ةطح محةالت منطقة        

توزیةع م عةادل و   شود طور ضمنی پیشنهاد می لذا  به. ها توزیع شود آن خدمات با توجه به جمعیت

کةه   طةوری کةه محالتةی    همگون خدمات و امکانات نس ت به عامل جمعیت در  طح محالت بةه 

بةازنگری در  همچنةین    .خدمات م نا   با جمعیت خود دریافت کننةد  دارند جمعیت بیش ری را 
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آبةاد و   شود  زیرا در حال حاضر دو محل  یو ف هاد میپیشن 1تقسیمات موجود در محالت منطق  

توانةد باعةث عةدم احاطة       ایةن عامةل مةی   . قلعه نس ت به مناطق دیگر جمعیت بیش ری دارند قزل

ریزی جهت جمعیت  ها را برای برنامه شود و توانایی آن مسئوالن بر نظارت محل  شهری خویو می

 . اکن  محدود کند
 

 

 و مآخذ منابع

تحلیل نةابرابری  »(. 3501)اهلل؛ محمدپور جابری  مرتضی  نژاد  حسین؛ فرهودی  رحمتحاتمی .3

مجلة   . «(شهر ا ةفراین : مورد مطالعه)های خدمات شهری اج ماعی در برخورداری از کاربری
 13-03  صفحات 13  شمارة های جغرافیای انسانیپژوهو

 ریةزی برنامةه  بر تمکید با جغرافیا در مدل کاربرد(. 3503)نیا  حسن؛ مو وی  میرنجف حکمت .7
 .ان شارات عل  نوین  یزد. ایناحیه و شهری

اولةین همةایو ملةی عمةران     . شةهری  فضای و اج ماعی عدالت(. 3503)روی  قهرمان خوش .5
 .  دانشگاه آزاد ا المی  واحد  نندجشهری

برر ی و تحلیةل نحةوة توزیةع خةدمات عمةومی      »(. 3589)  فرامرز پور  هاش ؛ ر  میداداش .4

نامة  جغرافیةا و تو ةع      فصةل . «(شهر یا وج: مطالع  موردی)شهری از دیدگاه عدالت فضایی 

 .313-380  صفحات 31  شمارة ایناحیه

یةابی بهینة    مکةان »(. 3589)عراقی  مهناز؛ توالیی   یمین؛ ضةیایان فیروزآبةادی  پرویةز    شجاع .3

: مطالعة  مةوردی  )های پش ی انی مدیریت بحران با ا  فاده از  یس   اطالعات جغرافیایی یگاهپا

-19صفحات   39  شمارة ایهای شهری و منطقهمجل  پژوهو. «(منطقه شو شهرداری تهران

43. 

 شةهر  در ایمنطقةه  هاینابرابری بر تحلیلی: شهر و اج ماعی عدالت(. 3503)شریفی  ع دالن ی  .1

 .ریزی شهری  دانشگاه تهرانر ال  دک ری جغرافیا و برنامه. اهواز
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 .ریزی و تو ع  شهریمعاونت برنامه(. 3589) شو منطق  شهرداری .1

  مجلة  مطالعةات راه ةردی     «نس ت عدالت جغرافیایی و امنیةت ملةی  »(. 3503)کاویانی  مراد  .0

 .713-781صفحات   57شمارة 

نامةة   فصةةل. «عةةدالت اج مةةاعی شةةهر تهةةرانیةةاف گی و تو ةةعه»(. 3505)مرصوصةةی  نفیسةةه  .8
 .38-357  صفحات 34  شمارة های اق صادی پژوهو

 و اطالعةات   ةازمان  تهةران  ان شةارات  . تهةران  شةهر  آمةاری   النام (. 3589)مرکز آمار ایران  .39

 .فناوری  چاپ اول

 شةهری  تو ةع   مسائل برر ی و مطالعات طرس(. 3507)مهند ین مشاور نقو جهان ة پارس   .33
 .جلد اول  تهران  مطالعات کاربری زمین. تهران شو منطق 

شنا ایی »(. 3508)میرفخرالدینی  حیدر؛ فرید  داریوش؛ طحاری  محمدحسین؛ زراعی  محمد  .37

بنةدی عوامةل مةؤثر بةر به ةود کیفیةت خةدمات بهداشة ی و درمةانی بةا ا ة فاده از            و اولویت

 .33-17   صفحات 73  شمارة ع یمجل  مدیریت صن. «گیری چندشاخصههای تصمی  تکنیک

برر ةی اثةرات توزیةع خةدمات شةهری در عةدم تعةادل فضةایی         »(. 3501)وارثی  حمیدرضا  .35

  صةفحات  3  شةمارة  مجل  جغرافیا و تو ةعه . «(مناطق شهر اصفهان: مطالع  موردی)جمعیت 

391-83 . 
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