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Abstract 

The phenomenon of regional differences is considered as one of the main 

elements of regional development analysis and relative equality between 

regions based on different economic, social, health and infrastructure needs 

is one of the priorities of regional policymakers. The purpose of this study is 

to analyze the spatial inequality of the cities of Tehran province based on the 

indicators of the law of balanced use of the country's facilities using the 

method of AHP and TOPSIS. Research findings show. Among the 24 

indicators of the law, the unemployment rate, the percentage of non-standard 

classes in all grades and the density of students in the class in all grades with 

the highest coefficients, according to experts, had the greatest impact on the 

combined index of inequality between cities. Finally, according to the 

TOPSIS method, the cities of Pardis, Pishva and Quds are ranked first, 

second and third respectively in terms of the status of indicators, which are 

among the cities that are in a more unbalanced situation. Mallard, Baharestan 

and Qarchak counties are ranked fourteenth, fifteenth and sixteenth, 

respectively, which are among the counties that have a more balanced 

situation in terms of legal indicators. Therefore, national and provincial 

policymakers, especially the Provincial Planning and Development Council, 

in order to increase the balance and improve the indicators of the law of 

balanced use of the country's facilities should pay more attention to the 

distribution of budget to increase employment and meet educational and 

health needs in lower ranked cities. 
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ي هاشاخصي استان تهران بر اساس هاشهرستاناي بين سنجش وضعيت توازن منطقه
  ايمنطقهقانون استفاده متوازن از امكانات كشور؛ رويكردي بر حفظ امنيت 

 

  2عباس علمدار، غالم1فردمحمد غفاري
  

  06/10/1400 تاريخ پذيرش:    04/08/1400تاريخ دريافت: 

 چكيده
اي يكي از عناصر اصلي اثرگذار بر امنيت اقتصادي هاي منطقهاي، پديده تفاوتدر مباحث اقتصاد منطقه

تلقي و برابري نسبي بين مناطق بر اساس نيازهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و زيربنايي از 
تحليل نابرابري فضايي شود. هدف اين پژوهش، اي و امنيتي شمرده ميگذاران منطقههاي سياستاولويت

هاي قانون استفاده متوازن از امكانات كشور با استفاده از هاي استان تهران بر اساس شاخصشهرستان
شاخص قانون،  24دهد از ميان هاي تحقيق نشان ميمراتبي و تاپسيس است. يافتههاي تحليل سلسلهروش

آموزان در كالس در همه مقاطع، با راكم دانشو ت راستاندارديغهاي هاي نرخ بيكاري، درصد كالسشاخص
 .اندداشته هاشهرستانرا در شاخص تركيبي نابرابري بين  ريتأثخبرگان بيشترين  نظر ازباالترين ضرايب، 

 از 3و  2، 1هاي در رتبه بيترتهاي پرديس، پيشوا و قدس به ، بر اساس روش تاپسيس، شهرستانتيدرنها
. اندقرارگرفته ترينامتوازنهايي هستند كه در وضعيت شهرستان ازجمله، هاشاخصوضعيت  نظر

ايي هستند ه، ازجمله شهرستان16و  15، 14هاي هاي مالرد، بهارستان و قرچك به ترتيب در رتبهشهرستان
گذاران ملي و استاني، تري برخوردار هستند. بنابراين، سياستهاي قانون از وضعيت متوازنكه از نظر شاخص

هاي امنيت اقتصادي، بايد ريزي و توسعه استان، براي افزايش توازن و ارتقاي شاخصشوراي برنامهويژه به
تر، هاي با رتبه پايينزشي و بهداشتي در شهرستاندر توزيع بودجه براي افزايش اشتغال و رفع نيازهاي آمو

    توجه بيشتري مبذول دارند.
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  .استان تهران ؛مراتبيتحليل سلسله ؛تاپسيس ؛توازن ؛نابرابري
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 مقدمه 
توسعه با مشكل گسترده شهرنشيني مواجه پس از جنگ جهاني دوم، همه كشورهاي درحال

تلقي  ناپذيرزده و اجتنابفرايند شهرنشيني فرايندي بسيار شتابشدند. در اين كشورها، 
توسعه قادر به تأمين نيازهاي شهري جمعيت هاي كشورهاي درحالشد. دولتمي

اي كه به شهرها سرازير شدند، نبودند. وضعيت اسفناك روستاها يكي از داليل گسترده
نجاتشان، گريز به سمت شهرها بود (فكوهي، اصلي جذب جمعيت شهرها بود كه تنها راه 

). اين كشورها در چند نقطه معدود شهري مواجه با تمركز و تراكم بيش 105 ، ص.1386
هاي شهري، تأمين زيرساخت خصوصبهاز اندازه جمعيت هستند. در مديريت شهري، 

. )106 ، ص.1377آورد (دراكاكيس اسميت، چنين وضعيتي مشكالت زيادي به بار مي
اي بزرگي است كه هاي منطقهنابرابري دستخوشكيفيت زندگي مردم در اين كشورها 

اي از هاي ناحيهدر بسياري از موارد در حال افزايش است. وجود نابرابري سرعتبه
مشخصات بارز توسعه فضايي ايران است كه در ميان نواحي، سبب رشد ناهمگون و 

). گوناگوني بستر جغرافيايي 96 ، ص.1389شري، نامتعادل خواهد شد (پورفتحي فرد و عا
سويي، و روند تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از زمان حكومت پهلوي تاكنون  از

هم از نوع هاي انساني، آن گيري نظام فضايي سكونتگاهاز سوي ديگر، منجر به شكل
نبود تعادل ميان هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، خاصش شده است. در زمينه

از روستا به شهر، رشد شتابان شهرها و  هاي روستايي و شهري موجب مهاجرتسكونتگاه
ها از سوي محروميت روزافزون روستاها از سويي، و بر هم خوردن نظم فضايي سكونتگاه

مادي، فكري و توسعه  تمام ابزار). تجمع 48، ص. 1382ديگر شده است (مواليي هشجين، 
هاي اين گيريهرها و شهرهاي بزرگ ناشي از استراتژي رشد چندقطبي و تصميمشدر كالن

). اين فرايند درنتيجه، منجر به نامتعادل شدن عملكرد 125 ، ص.1363شهرهاست (اعتماد، 
). آنچه حائز اهميت است، اين 16، ص. 1389شود (مؤمني و حاتمي، شبكه شهري مي

فضايي در روابط اجتماعي، اقتصادي و توزيع است كه اساس هرگونه تغيير در سازمان 
  درآمد اثر مستقيم بر جامعه دارد.

اي در گذاري توسعه و تعادل منطقهبا توجه به تجربه بيش از سي سال از نظام سياست
 استفاده قانون برنامه پنجم توسعه، مجلس شوراي اسالمي قانون  180ايران و عملكرد ماده 
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 مناطق سطح ارتقاي و تبعيض رفع و عادالنه توزيع و كشور امكانات از متوازن
 ) را در قالب ماده واحده تصويب كرد.1393( عدالت و پيشرفت تحقق و يافتهكمترتوسعه

 هاي كلي وقانون اساسي و سياست 48در راستاي تحقق اصل  ،ماده واحدهبر اساس 
امكانات كشور و توزيع عادالنه و انداز و استفاده متوازن از حصول اهداف چشمبراي 

يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه
كه فاصله  كندعمل  طوري ،مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيالت

درصد  10ساالنه حداقل  ،هاي كمتر از سطح متوسط كشورشاخص برخورداري شهرستان
 . ح متوسط كشوري نزديك شودبه سط

درصد از اعتبارات بودجه عمومي را در قالب  3دولت مكلف است  براي همين،
همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سهم هر استان بر  بارديف مشخص 
پرورش،  و هاي نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزشاساس شاخص

هاي عمـران اي، سرانههاي جادها، راه و زيرساختبهداشت و درمان، بهسازي روستاه
 كند.، در قانون بودجه درج شودها مشخص ميشهري و درآمد شهرداري

ها هاي مذكور همراه با دستورالعمل توزيع پروژهسهم هر شهرستان براي بهبود شاخص
ريزي و نظارت توسط معاونت برنامه ،زمان با ابالغ اعتبارات استانيهاي موارد فوق، همو طرح

به  ،ريزي شهرستانشود تا با تصويب كميته برنامهبه استان ابالغ مي يجمهورراهبردي رئيس
  . هاي فوق اختصاص يابدهاي موضوع شاخصها و پروژهطرح

هاي استان تهران هدف اين تحقيق، تحليل نابرابر فضايي شهرستان نكهيابا توجه به 
هاي قانون استفاده متوازن از امكانات كشور است، سعي بر اين است بر اساس شاخص

هاي استان تهران مورد بررسي و كه ابعاد نابرابري فضايي در توزيع فضايي در شهرستان
هاي ين است كه اهميت شاخصشده امطرح سؤالخصوص تحليل قرار گيرد. دراين

قانون استفاده متوازن از امكانات كشور از نظر خبرگان چگونه است و وضعيت و 
هاي استان چگونه خواهد بود؟ در اين تحقيق ضمن شناسايي و بندي شهرستانرتبه
توسط خبرگان، قانون استفاده متوازن از امكانات كشور هاي دهي به معيارها و شاخصوزن

استفاده  1مراتبي و تاپسيسهاي تحليل سلسلهها از روشبندي شهرستانو رتبه ليتحلبراي 
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خواهد شد. در ساختار كلي اين تحقيق، در بخش اول، مباني نظري، در بخش دوم، مرور 
هاي تحقيق شده، در بخش سوم، روش تحقيق، در بخش چهارم، يافتهبر مطالعات انجام

  ري آورده شده است.گيو در بخش نهايي، بحث و نتيجه
 مباني نظري .1

در ادامه مورد بررسي  ي،نظر ياست كه در قالب مبان يميمفاه ياو توازن منطقه ينابرابر
  گيرد.قرار مي

  اينابرابري و توازن منطقه .1ـ1
هاي فضا است كه انسان براي بقاي خود و اي از تمام فعاليتحجم زماني و مكاني مجموعه

، 1). به باور دويد هاروي53، ص. 1390اشكوري، دهد (معصومي انجام ميتسلط بر طبيعت 
توان در برابر آنچه حائز اهميت است، چالش دريافت يگانه و عيني از زمان يا فضاست كه مي

توان معاني عيني ها را سنجيد؛ زيرا به زمان و فضا نميآن، مفاهيم انساني و تنوع دريافت
صورت  نيبه اتوان مستقل از فرايندهاي مادي نسبت داد. درنهايت، از ديدگاه ماترياليستي مي

هايي و كنش ندهاايفرضروري، مفاهيم عيني فضا و زمان از مجراي  طوربهتدالل كرد  كه اس
 ، صص.1390شود كه در خدمت بازتوليد زندگي اجتماعي است (هاروي، خلق مي

شده بازتوليد خلق حالنيباااصرار دارد، فضاي اجتماعي  2لفبور طور كههمان). 266ـ267
  ). e, 1974, p. 369Lefebvrاجتماعي نيز هست (

گيرد، فضا توليد مادي با توجه به آنكه فضا با ديگر عوامل مادي در ارتباط قرار مي
رود. در واقع، هر است، ولي به ميزان شايان توجهي توليد فرهنگي، سياسي به شمار مي

دارد كه در معرض تغيير و تحول متأثر از عوامل مادي و  هيمادرونفضا ابعاد مختلف و 
هاي انساني مانند شهرها، روستاها، هاي طبيعي، ساختگيرد. پديدهي قرار ميرماديغ

رود كه در واقع بعد انساني مايه فضا به شمار ميهاي ارتباطي ازجمله درونمزارع و راه
شود، بب تحرك در جامعه ميدهد. آنچه از منظر فضا سو طبيعي فضا را شكل مي

هاي انساني و طبيعي است (شكويي، پديده نابرابربا پراكندگي  همراهمايه هر فضا درون
طور كه نخستين همان). عدالت نخستين فضيلت نهادي اجتماعي است؛ 291 ، ص.1391
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يافتني نيست، آنچه هاي انديشه، حقيقت است. برابري و عدالت مطلق دستفضيلت نظام
). به علت 65 ، ص.1384ي است (عظيمي، عدالتيبيافتني است، كاهش نابرابري و دست

گيرند. براي مثال، در اقتصادي و اجتماعي، فضاها شكل مي ناهمگونتفاوت در شرايط 
هاي منابع، خدمات رفاهي و اشتغال با صرف هزينه كه بر فاصله اين فرايند به فرصت

  ).86 ، ص.1391، بارسبكشود (اره ميآيند، اشزمان و مانند آن فائق مي
هاي عدالت اجتماعي، توزيع فضايي متعادل خدمات است. در نشانه نيترمهماز 

هاي اجتماعي متنوع بر مبناي گسترش واقع، عدالت اجتماعي تداوم حفظ منافع گروه
عنوان راهبرد عدالت اجتماعي به بهينه هزينه، درآمد و منابع است. مسئله مهم آنچه به

ي بين نواحي شهري و توزيع خدمات هاييتوانارود، توزيع عادالنه امكانات، شمار مي
ي هايژگيو). از 166، ص. 1390حيدري، چي، نوشهر و مهرينيا، گيوهاست (حكمت

خدمات و امكانات و درنهايت، فقدان  نامتعادلكشورهاي جهان سوم و ايران، توزيع 
هاي اي از مكانتعادل فضايي است. امروزه، عوامل متعددي باعث شده است تا شبكه

 متأثربيايد و درنهايت، نقاط اطراف خود را  به وجودمراتب شهري كزي يا سلسلهمر
هاي توسعه اقتصادي، زيستي، تمركز نامعقول و نامناسب، نابرابري در عرصه بسازد.

نواحي جغرافيايي را در پي خواهد داشت كه بازتاب اين موضوع در رشد ناهمگون 
). آنچه در 433 ، ص.1388شود (فريد، انداز جغرافيايي آن يافت ميشهر و چشم

اين موضوع بوده است و  اي مطرح شده،اي و منطقهي ناحيههايزيربرنامهفرهنگ 
وضوح مشخص شود اين است كه جايگاه آن هنوز در كشور ايران بهآنچه ديده مي

نشده است. چون اين نابرابري به داليل متعددي مانند داليل اجتماعي، اقتصادي، 
ي را در ميان ونناهمگو  نامتعادلشود، رشد سياسي، دموگرافي و تاريخي ايجاد مي

). يك يا دو 4 ، ص.1375مناطق و نواحي در پي خواهد داشت (منصوري ثالث، 
طبع، توسعه از وضعيت مناسب خدمات عمومي و بهمنطقه در كشورهاي درحال

 نيتأماي در يي اجتماعي، اقتصادي برخوردارند و از همين منظر، نقش عمدهشكوفا
ن موضوع به افزايش شكاف و نابرابري بين مناطق كنند. ايتوليد و درآمد ملي ايجاد مي

مناطق كمتر توسعه يافته است. در سطح مناطق و نواحي، اين  داشتن نگهو عقب 
يابد. اين مسئله اختالف همچنان در بيشتر ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فضايي رشد مي
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كومت واسطه ساختارهاي حشهرها) كه بهدر مناطق و شهرهاي زيرمجموعه (كالن
خورد. از طرف محل تمركز قدرت و ثروت است، بيشتر به چشم مي طبعاًمركزي 

هاي فضايي و فرايندهاي منجر ديگر، آنچه حائز اهميت است، اين است كه نابرابري
به آن، تحميلي است يا طبيعي؟ چه كسي يا گروهي و بر مبناي چه منافعي اين شرايط 

كند دهي ميو محيط، تغيير و تحول را سازمانرا ايجاد كرده است و در فضا، كالبد 
ريزان ضرورت ). به داليل مختلفي، كارشناسان و برنامه87 ، ص.1388(عندليب، 

كنند؛ اول، برقراري عدالت اجتماعي در خصوص توسعه متعادل را مطرح مي
عنوان عاملي براي برخورداري عادالنه و منطقي از خدمات و امكانات. دوم، آنچه به

سياسي است كه درنهايت، منجر  مالحظاتكنند، ي سياسي مطرح ميهايناآرامهش كا
شود تا از اجتماعي و اقتصادي كه موجب مي مالحظاتشود و سوم، به واگرايي مي

مهاجرت از روستاها به شهرها جلوگيري شود. آنچه در راستاي گام برداشتن 
ي هارمجموعهيزخصوص الزم است، شناخت وضعيت موجود هريك از دراين
كشور، استان، شهرستان و بخش و درنهايت، پي بردن به اختالفات  مثالًريزي برنامه

ها در كردن و كاهش نابرابري برطرفگذاري براي هاي موجود و سياستو تفاوت
  ).1 ، ص.1388فر و نادرپور، ست (نظمهارمجموعهيزهريك از اين 

  قلمرو تحقيق .2ـ1
 18814هاي استان تهران است. تهران با مساحت قلمرو اين تحقيق، شهرستان

درجه طول شرقي قرار  53تا  50درجه عرض شمالي و  5/36تا  34، بين لومترمربعيك
درصد جمعيت كل ايران  19 باًيتقرميليون نفر،  13دارد. اين استان با جمعيت بيش از 

     گزارش شده است. )1(كه در جدول  شهرستان است 16دهد و داراي را تشكيل مي
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 قلمرو تحقيق): 1(جدول 

 شماره شهرستان استان

  1  اسالمشهر  تهران
  2  بهارستان  تهران
  3  پاكدشت  تهران
  4  پرديس  تهران
  5  پيشوا  تهران
  6  تهران  تهران
  7  دماوند  تهران
  8  ميكررباط  تهران
  9  ري  تهران
  10  شميرانات  تهران
  11  شهريار  تهران
  12  فيروزكوه  تهران
  13  قدس  تهران
  14  قرچك  تهران
  15  مالرد  تهران
  16  ورامين  تهران

  هاي تحقيق: يافتهمأخذ

 شدهمرور بر مطالعات انجام .2
عنوان  بادر دو بخش جداگانه  ،كه انجام شده يمطالعات يامنطقه يدر خصوص نابرابر

  آورده شده است.   يو خارج يمطالعات داخل
 مطالعات داخلي .1ـ2

سنجي عدالت )، پژوهشي را با هدف ميزان1393پور (تقوايي، بمانيان، پورجعفر و بهرام
گانه شهرداري 22محور (مطالعه موردي: مناطق فضايي در چهارچوب نظريه شهر عدالت

تأمين منصفانه مسكن، تأمين  مؤلفهق، در چهار ي اين تحقيهاافتهند. يدادتهران) انجام 
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دسترسي كافي به خدمات، تأمين امكانات (فرصت) براي همه و انصاف در تقسيم منابع، 
گانه تهران را 22مفهوم عدالت را مورد سنجش قرار داده و از اين طريق، وضعيت مناطق 

  است. مشخص كرده
، به بررسي تحليل عدالت 1) با استفاده از مدل ويكور1394و معصومي ( زادهلياسماع

درماني پرداختند. نتايج نشان  ـهاي استان اردبيل در بخش بهداشتيفضايي شهرستان
صورت عادالنه درماني به ـهاي اردبيل، خدمات بهداشتيدهد كه در بين شهرستانمي

  توزيع نشده است.
) مطالعاتي را براي بررسي تحليل عدالت فضايي در 9413و ترابي ( احمديملكي، 

ند. نتايج دادهاي استان خوزستان انجام درماني در شهرستان ـامكانات و خدمات بهداشتي
درماني  ـكند كه از نظر جغرافيايي، توزيع امكانات و خدمات بهداشتيبررسي بيان مي

درماني نابرابر  ـامكانات بهداشتيرسد، اما از منظر جمعيتي، توزيع مي به نظرعادالنه 
 است.

) پژوهشي را براي تحليل فضايي جمعيت و خدمات شهري 1395( ديگرانشماعي و 
ند كه نتايج تحقيق داد) انجام آبادخرمبا رويكرد عدالت فضايي (مطالعه موردي: شهر 

، ارتباط اندكي بين پراكندگي آبادخرمگانه شهري در 23حاكي از اين است كه در نواحي 
كننده ارتباط ضعيف توزيع جمعيت و توزيع خدمات شهري وجود دارد. اين مقدار بيان

  خدمات شهري و جمعيت است.
هاي فضايي محروميتاي را با هدف تحليل ) مطالعه1396مرادي مسيحي و طالبي (

هاي تحليل هاي استان گيالن) با استفاده از روشيافتگي (مطالعه موردي: شهرستانتوسعه
فازي انجام دادند كه نتايج يدلفي و بستگهم زانيم، سنجش 3، تاپسيس2مراتبيسلسله
بستگي، ميزان نرخ هم عامل از روش سنجش ميزان نيترمهمكننده اين است كه بيان
هاي اشتغال از منطقه راهكار، بازشناسي فرصت نيترمهمفازي يدلف روشاري و از بيك

مانع پيش روي توسعه  نيترمهممراتبي، صنعتي انزلي و از روش سلسلهـآزاد تجاري
و از روش  آالتنيماشمتوازن شهرهاي اين استان، كمبود نقدينگي، تهيه مواد اوليه و 

 

 

1. Vikor 
2. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
3. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
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هاي شهرستان سراصومعه، ماسال و شهررضوانهاي شفت، فومن، تاپسيس، شهرستان
 اند. محروم شناخته شده

در بستر نظام  ) مطالعاتي را براي سنجش عدالت فضايي1396داليي ميالن و خيرالدين (
شهر تهران) انجام  5و  4، 3، 2ي (در مناطق اشبكهعمومي با استفاده از مدل تحليل  ونقلحمل

عمومي موجود، سطح بسيار محدودي از  ونقلحملكه شبكه  دهديمنشان  هاافتهدادند كه ي
  ي قرار داده است.رسانخدماتمناطق چهارگانه مورد بررسي را تحت پوشش 

) مطالعاتي را براي واكاوي رويكرد فضايي عدالت در 1397پور (پور و الونديداداش
ي با استفاده از روش ارشتهانيمدر حوزه  ندمنظاماي ــ مروري هاي نابرابري منطقهپژوهش

تحليل محتواي كيفي انجام دادند كه آنچه در پژوهش به دست آمده، اين است كه خطوط 
سازان و ريزان، تصميمتوجه در اين حوزه، به پژوهشگران، برنامه درخورسازي جريان
  اي معرفي شده است.هاي منطقهگذاران ايراني براي مقابله با نابرابريسياست

) مطالعاتي را براي سنجش عدالت فضايي 1398رضايي و هومان (فرد، غفاري
هاي آمايش سرزمين (خراسان بزرگ) بر اساس شاخص 9هاي منطقه هاي استانشهرستان

مراتبي و تاپسيس هاي تحليل سلسلهروشقانون استفاده متوازن كشور ايران، با استفاده از 
هاي نرخ بيكاري، دارد كه شاخص هاي تحقيق حكايت از اينيافته ند كهدادانجام 
ها و نسبت ي روستاها از آب آشاميدني سالم، درآمد سرانه شهرداريمندبهرهي و باسواد

را در تعيين  ريتأثهاي روستايي، بيشترين شده به كل راههاي روستايي آسفالتطول راه
  ها دارند.نابرابري شهرستان

هاي ) پژوهشي را براي سنجش نابرابري شاخص1398معروفي، سجادي و رضويان (
تهران، با استفاده از مدل  شهركالنشهري، نمونه موردي: نواحي  ستيزطيمحسالمت 

UHI  ستيزطيمحهاي سالمت كه از نظر شاخص كنديمانجام دادند كه نتايج بيان 
  بري وجود دارد.تهران نابرا شهركالنشهري، بين نواحي شهري 

) تحقيقي را براي تحليل نابرابري فضايي در 1398و شكيبامنش ( پورلياسماع
، با استفاده از روش زديشهر ي خدمات شهري، نمونه موردي: هايكاربربرخورداري از 

شاخص ويليامسون، آنتروپي شانون، تاپسيس و ضريب مكاني و ضريب مكاني و 
دهد نحوه توزيع فضايي بستگي اسپيرمن و پيرسون انجام دادند كه نتايج نشان ميهم



 1400 پاييز) 5(پياپي اول ، شماره دومسال  مطالعات امنيت اقتصادي 10

كننده تمايل كاربرهاي اراضي شهر يزد به سمت قطعي شدن و تمركز خدمات شهري بيان
ي وجود برخورداري بين تراكم جمعيت و رتبه ارابطههمچنين،  در بعضي نواحي است و

توزيع ناعادالنه تعدادي از تسهيالت و خدمات شهري در  كنندهانيبندارد كه درنهايت، 
  بين نواحي مختلف شهر است.

  مطالعات خارجي .2ـ2
كه مفهوم فضا  كنديم) حكايت 2007و ديگران ( 1شده برومبرگي تحقيقات انجامهاافتهي

برخاسته از نظام اقتصادي،  ساختانساني از محيط ازهيآمدر مقياس منطقه، دربرگيرنده 
مديريتي، اجتماعي و محيطي است و آنچه زمينه تداوم پويندگي حيات اجتماعي را در 

  هاست. ، تعامل آنكنديمسطوح مختلف منطقه فراهم 
هاي دهد آنچه در تقويت فعاليت) نشان مي2008( 2حقيق ماتسومتوهاي تيافته

اي نقش مهم ايفا هاي منطقهاقتصادي و توسعه مناطق محروم در ادامه آن و كاهش تفاوت
ها در خصوص اي است. براي مثال، يكي از سياستهاي منطقهكند، توسعه سياستمي

اي عادل، تخصيص منصفانه منطقهاي و تحقق و توسعه متهاي منطقهكاهش نابرابري
 هاي عمومي است.گذاريسرمايه

دهد درباره عدالت، تفكر فضايي ) نشان مي2009و  2000( 3هاي تحقيقات سوجايافته
سازد، با طرح ديدگاه مي تريغنرغم اينكه درك نظري از عدالت را اي بهدر مقياس منطقه

هاي كاراتر اي، دانش علمي را نيز براي اقدامبر دمكراسي منطقه ديتأك خصوصبهجديد، 
  دهد.بيشتر، سوق مي و عدالتدر راستاي رسيدن به برابري 

اي در وضعيت هاي منطقه) پژوهشي را براي بررسي تفاوت2011و ديگران ( 4سان
هداشتي دهد، وضعيت بي تحقيق نشان ميهاافتهيكه ند دادبهداشتي در كشور چين انجام 

مناطق روستايي بدتر از مناطق شهري است. نا برابري وضعيت بهداشتي در مناطق 
  روستايي با توسعه سطح اقتصادي اين كشور افزايش يافته است.

 

 

1. Bromberg 
2. Matsumoto 
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هاي بهداشتي در طول اي را براي بررسي نابرابري) مطالعه2011و ديگران ( 1ژنگ
دهد در درجه د كه نتايج نشان ميسال از توسعه سريع اقتصادي كشور چين انجام دادن 21

شود كه خود باعث اول، تفاوت در اميد به زندگي منجر به توسعه اقتصادي مي
  شود.هاي بهداشتي مينابرابري

اي، بحث ريزي منطقه) حاكي از آن است كه در برنامه2016( 2نتايج تحقيقات ويليامز
ميني و عدالت فضايي وارد عدالت به اشكال مختلف مانند عدالت محيطي، عدالت سرز

ي يا عدالتيبريزي، تالش براي مبارزه با ترين اهداف برنامهشده است. يكي از اصلي
   وجو براي عدالت است.جست

) در پژوهشي، آثار مقياس فضايي را در ارزيابي عدالت 2017( 3تان و سامسودين
دهد كه در اين فضايي بر اساس فضاي پارك شهر سنگاپور سنجيدند. نتايج نشان مي

 بر اساس ثروت و درآمد به وجود آمده است. هاپاركشهر، توزيع نابرابر فضاهاي 

  نوآوري تحقيق .3ـ2
بندي عدالت فضايي در بين رتبه رسديمشده، به نظر پس از مرور مطالعات انجام

هاي قانون استفاده متوازن از امكانات كشور هاي استان تهران بر اساس شاخصشهرستان
مراتبي و تاپسيس از هاي تحليل سلسلهها با روشايران و همچنين، تركيب اين شاخص

 است.  پژوهش نيا هايينوآور

  روش تحقيق  .3
هاي استان تهران در سال موضوع اصلي اين تحقيق، تحليل نابرابري فضايي در شهرستان

تحليلي انجام شده ـاسنادي بر اساس روش توصيفيـايبوده و به شيوه كتابخانه 1398
آمار و شده در اين تحقيق از سالنامه آماري استان تهران، مركز كارگرفتههاي بهاست. داده
از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي ايران و  شدهاعالم يرسمآمارهاي 

جمهوري است. در اين مقاله، براي تحليل نابرابري ي رياستورافنمعاونت علمي و 
شاخص فرعي استفاده شده  24اصلي و  مؤلفه 8هاي استان تهران از فضايي شهرستان
شده ميان هفت تن از نامه تهيهي ذكرشده، ابتدا پرسشهادهي شاخصاست. براي وزن

 

 

1. Zheng & at el. 
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اي داشتند، توزيع گذاري منطقهكه درك مناسبي از فضاي نابرابري  و سياست خبرگان
مراتبي و در مرحله بعد از روش تاپسيس شد و در مرحله دوم از روش تحليل سلسله

  بندي استان استفاده شده است.براي رتبه
  مدل و روش محاسبه يمعرف .1ـ3
 يكيروش  نيا كرد. يمعرف 1981در سال  ونيهوانگ  را سيبار روش تاپسنخستين يبرا

 n با نهيگز m ،. در روش ذكرشدهاستچندشاخصه  يرگيميتصم هايروش نياز بهتر
). 106 ، ص.1396 ،ي، بهشتي و اسراءمرعشي(فالح ردگييقرار م يابيشاخص مورد ارز

فاصله را از جواب  نيكه كمتر رديگيم رتصو يطور نهيانتخاب گز ،روش نيبر اساس ا
 ، ص.1393،يو رزم يداشته باشد (باستان يمنفئال ديفاصله را از ا نيشتريمثبت و بئال ديا

 ). مراحل انجام به اين شكل است:67

 گيري.تشكيل ماتريس تصميم .1

روش زير، به كمك گيري) بهشده؛ ماتريس قبلي (تصميماسيمقيبتشكيل ماتريس  .2
  شود.ي، به ماتريس بدون مقياس تبديل ميدسياقلنرم 

= Nij                                                                  :)1(رابطه  ∑  

مراتبي، تشكيل ماتريس ضرايب؛ در اين مرحله با استفاده از روش تحليل سلسله .3
 شود.وزن هر شاخص  دريافت مي

عنوان ورودي  Wتشكيل ماتريس بدون مقياس وزين با مفروض بودن بردار  .4
 الگوريتم.

    : )2(رابطه 
كنيم. در روش براي هر شاخص، جواب ايدئال مثبت و منفي را مشخص مي .5

) آن و ايدئال منفي هر Maxخطي، ايدئال مثبت هر شاخص برابر با مقدار حداكثر (
 آن است.  )Minشاخص برابر با مقدار حداقل (

له براي اينكه ميزان فاصله هر گزينه تا ايدئال مثبت و منفي را دريافت كنيم، از فاص .6
ي هر گزينه تا ايدئال مثبت و منفي، دسياقلشود. روش محاسبه فاصله ي استفاده ميدسياقل
  گيرد.زير صورت مي رابطهبا 

  n*nW*  DN=  V  
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   :)3(رابطه  
  
  
  cl*ها: ئالديبه ابراي دريافت ميزان نزديكي نسبي هرگزينه  .7

∗                                                                         :)4(رابطه  =  
آن بيشتر باشد (فالحي و بهشتي و  cl*اي بهتر است كه ها: گزينهبندي گزينهرتبه .8

  ).97، ص. 1395اسراءمرعشي، 
هاست كه شخصي به نام مراتبي يكي از كارآمدترين روشفرايند تحليل سلسله
). 39، ص. 1395پور و جزايري مقدس، ايجاد كرد (قلي 1980توماس ال ساعتي در سال 

ست،  از روروبهي ريگميتصمو معيار  بيرق نهيگزي با چند ريگميتصمعمل  كه يزمان
زمان در فرايند تحليل طور همشود. تركيب معيارهاي كمي و كيفي بهاين روش استفاده مي

، 1395شود. بناي اين روش مقايسات زوجي است (نجفي، مي ريپذامكانمراتبي سلسله
  مراتبي بايد مراحل زير انجام شود:). براي اجراي روش تحليل سلسله94ص. 
 مراتبي.ايجاد ساختار سلسله .1

 انجام دادن مقايسات زوجي. .2

 ها.تعيين اولويت .3

 بررسي ناسازگاري منطقي ماتريس قضاوت. .4

شود. در ماتريس مقايسه زوجي، هاي نسبي بعد از طي مراحل فوق محاسبه ميوزن
ابتدا مجموع هر ستون محاسبه و در مرحله بعد، ماتريس با تقسيم هر درايه بر مجموع 

س نرمال هاي هر سطر از ماتريشود و درنهايت، ميانگين درايهستون متناظرش نرمال مي
 Expert 1افزارشود. اين مرحله، با استفاده از نرمعنوان وزن نسبي هر معيار محاسبه ميو به

Choice  50 ص. ،1391شود (ابزري و فغاني، انجام مي.(  

 

 

سازي در ي و تصميمريگميتصم) و مقايسات زوجي در راستاي AHPمراتبي (افزار براي تحليل سلسله. اين نرم1
  شود.بيشتر علوم استفاده  مي

  

= −              = −  
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  هاي مورد استفادهشاخص .2ـ3
معيار اصلي و  8نابرابري فضايي شهرستان استان تهران از  تحليلدر اين پژوهش، براي 

گيري آورده شده، استفاده شده است كه با بهره )2(زيرمعيار (شاخص) كه در جدول  24
بندي شده و در مرحله بعد، ها رتبهمراتبي و تاپسيس شهرستانسلسله ليتحلهاي از روش

  مورد تحليل قرار گرفته است.
  ها)معيارها و زيرمعيارها (شاخص ):2(جدول 

  شماره  شاخص  معيار
  1 نرخ بيكاري  اقتصادي

  و پرورش آموزش
  2  مقاطع همه در غيراستاندارد يهاكالس درصد

  3  مقاطع همه تراكم دانش آموزان در كالس در
آموزش فني و 

  ايحرفه
شهرستان نسبت  ياحرفههاي مراكز آموزش فني و ظرفيت كارگاه

  به جمعيت فعال اقتصادي
4  

  
  بهداشت و درمان

  5 مصوب به موجود ايجاده امداد هايپايگاه تعداد
  6  جمعيت نفر هزار 25 ازايبه اورژانس هايپايگاه تعداد
  7  شهري جمعيت نفر هزار 10 ازايبه شهري بهداشت مركز

  8  نفر جمعيت رهزا 10 يازامركز بهداشت روستايي به
  9  شهري جمعيت نفر هزار 10 ازايبه سالمت پايگاه
  10  روستايي جمعيت نفر هزار ازايبه بهداشت خانه

  فرهنگي
  11  هزار نفر يازاسرانه مساحت كتابخانه (عمومي و دولتي) به

  12  زار نفره ازايبه هنري و فرهنگي مراكز موجود وضعيت سرانه

  مذهبي
  13  تعداد مساجد داراي كانون فرهنگي به كل مساجد

  14  جمعيت روستايي نسبت خانه عالم مورد نياز به هزار نفر
  15  سرانه فضاي حوزوي (مترمربع)

  ورزشي
  16  هزار نفر جمعيت به سرپوشيده ورزشي اماكن سرانه
  17  جمعيت نفر هزار به باز رو ورزشي اماكن سرانه

  18 خيز (درصد)نقاط حادثهشاخص    زيربنايي
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  شماره  شاخص  معيار
  19  نسبي) فرعي و اصلي شرياني،( راه تراكم شاخص

  20  )درصد(روستايي  هايراه كل به آسفالته ييراه روستا طول
  21 خانوار 20 باالي يبه روستاها يطرح هاد اجراي نسبت

هاي مجاز نسبت جمعيت شهري تحت پوشش آب شهرستان
  شهريكل جمعيت  شرب سالم به

22  

هاي مجاز در شاخص جمعيت روستايي تحت پوشش شهرستان
  خانوار 20آب شرب سالم به جمعيت روستايي باالي 

23 

 24  الديجيت پوشش شاخص

 1398: سازمان برنامه و بودجه كشور، منبع

 هاي تحقيقيافته .4

  )1395ـ1400وضعيت اعتبارات متوازن استان تهران ( ): 3(جدول 
  الير ونيليم ـ استان تهران ،اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور

1395 1396  1397  1398  1399  1400  
  تهران

2470500  3181000  3385000  3887500  3887605  7493000  
  : قوانين مختلف بودجه ساالنه كشورمنبع

  

هاي موضوع  اعتبارات قانون استفاده متوازن از امكانات كشور در عناوين طرح ):4(جدول 
  1398استان تهران به تفكيك شهرستان، فصل و بخش در سال 

 بخش فصل
نام 
استان

نام 
 شهرستان

 عنوان طرح

 تهران تهران آب منابع آب

ي هاآبدهي تكميل مطالعات و اجراي سامان
درصدي 70سطحي جنوب تهران با مشاركت 

 يردولتيغبخش 

 تهران آب آب و فاضالب
ورامين و 
 پاكدشت

فاضالب شهرهاي پاكدشت و  تأسيساتايجاد 
 ورامين

 تهران آب آب و فاضالب
 اسالمشهر و
 بهارستان

فاضالب شهرهاي بهارستان و  تأسيساتايجاد 
 اسالمشهر
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 بخش فصل
نام 
استان

نام 
 شهرستان

 عنوان طرح

 ايجاد تأسيسات فاضالب شهر جديد پرديس پرديس تهران آب آب و فاضالب

 ايجاد تأسيسات فاضالب رودهن و بومهن دماوند تهران آب آب و فاضالب

 ايجاد تأسيسات فاضالب قرچك قرچك تهران آب آب و فاضالب

 ايجاد تأسيسات فاضالب شهر لواسان شميرانات تهران آب آب و فاضالب

 درمان
بهداشت 
 و درمان

 شميرانات تهران
احداث بيمارستان آموزشي جايگزين شهداي 

 تجريش تهران

 درمان
بهداشت 
 و درمان

 شميرانات تهران
احداث بيمارستان آموزشي جايگزين مسيح 

 دانشوري

 درمان
بهداشت 
 و درمان

 تهران تهران
(بابت بيمارستان  هامارستانيبتعميرات اساسي 

 رازي)

 درمان
بهداشت 
 و درمان

 تكميل و توسعه بيمارستان شهريار شهريار تهران

 درمان
بهداشت 
 و درمان

 تهران تهران
تعميرات اساسي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

 خمينيبيمارستان امام

 ايفني و حرفه
فني و 
 ايحرفه

 معلمتيتربتعميرات ساختمان و تجهيز مراكز  تهران تهران

 آموزش عالي
آموزش 
 عالي

 تهران تهران
آموزشي  (مطالعه، تأمين فضاهاي آموزشي و كمك

 احداث و تجهيز دانشكده علوم زيستي)

 آموزش عالي
آموزش 
 عالي

 تهران تهران
آموزشي (كمك به فضاهاي آموزشي و كمك نيتأم

 احداث دانشكده كارآفريني)

 آموزش عالي
آموزش 
 عالي

 تهران تهران
ي سازمحوطهتعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

 و تأسيسات زيربنايي

 آموزش عالي
آموزش 
 عالي

 شميرانات تهران
ي سازمحوطهتعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

 و تأسيسات زيربنايي

 آموزش عالي
آموزش 
 عالي

 تهران تهران
ي سازمحوطهتعميرات اساسي، خريد تجهيزات و 

 زيربناييو تأسيسات 
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 بخش فصل
نام 
استان

نام 
 شهرستان

 عنوان طرح

 آموزش عالي
آموزش 
 عالي

 تهران تهران
ي مهندسي علم و مواد هادانشكدهاحداث و تجهيز 
 و مهندسي عمران

 آموزش عالي
آموزش 
 عالي

 تهران تهران

كمك به تكميل فضاهاي آموزشي و 
 50مترمربع) كه حداقل  4000آموزشي( تا كمك

شده  نيتأماز محل ديگر منابع  هاآندرصد اعتبار 
باشد (كمك به احداث دانشكده كارآفريني دانشگاه 

 تهران)

 هاي پايهپژوهش
آموزش 
 عالي

 تهران تهران
خريد و تكميل ساختمان پارك علم و فناوري 

 دانشگاه تربيت مدرس

هاي پژوهش
 توسعه

آموزش 
 عالي

 شميرانات تهران

 آالتنيماشتعميرات اساسي و خريد تجهيزات و 
(مركز تحقيقات گوارش و كبد و پيوند اعضاي 

 دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي) 

  1398كشور،  بودجه و برنامه: سازمان منبع
اند، به تفكيك فصل و هاي عمراني كه از اعتبارات متوازن ملي استفاده كردهطرح

بيان شده كه عمدتاً در فصل درمان و آموزش عالي و بيشتر  )4(شهرستان در جدول 
  هاي تهران و شميرانات هزينه شده است. ها در شهرستانطرح

عيار فرعي تعيين و براي م 24معيار اصلي و  8كه ذكر شد، در اين تحقيق،   طورهمان
نامه مراتبي استفاده شده است. براي همين، پرسشدهي اين معيارها از روش تحليل سلسلهوزن

كه درك مطلوبي  خبرگانهاي اصلي و فرعي، در ميان اساتيد و اين تحقيق، متشكل از شاخص
 هاآنهاي  از عملكرد نابرابري فضايي دارند، توزيع و براي تشخيص وزن معيارها از اندوخته

ها، عددي را از ميان اعداد گيري شد. كارشناسان براي تعيين شاخص برتر از ميان شاخصبهره
ن معيارهاي اصلي وز ،Expert Choice افزارنرمانتخاب كردند و درنهايت، با استفاده از  9تا  1

شود، در بين معيارهاي اصلي، ديده مي )5(طور كه در جدول آمد. همان به دستو فرعي 
 025/0در رتبه اول و معيار مذهبي با داشتن ضريب  24/0معيار اقتصادي با داشتن ضريب 

    در خصوص نابرابري فضايي قرار گرفته است. آخر رتبهدر 
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  بندي معيارهاي اصليرتبه ):5(جدول 
  رتبه  اوزان  هاي اصليشاخص رديف

 رديف 24/0 اقتصادي  1
  1 155/0ايفني و حرفه آموزش  2
  2 154/0 وپرورشآموزش  3
  3 154/0 زيربنايي  4
  4 125/0 و درمان بهداشت  5
  5 103/0 فرهنگي  6
  7 043/0 ورزشي  7
  8 025/0 مذهبي  8

  محاسبات تحقيق: منبع
و تراكم  راستاندارديغي هاكالسدر ميان معيارهاي فرعي، معيار نرخ بيكاري، درصد 

 116/0و  155/0، 24/0آموزان در كالس در همه مقاطع، به ترتيب با داشتن ضرايب دانش
نسبت جمعيت شهري تحت پوشش  هاي مجازشهرستانو معيار  3و  2، 1هاي در رتبه

هاي مجاز در شاخص جمعيت روستايي شهرستان، كل جمعيت شهري آب شرب سالم به
 پوشش شاخصو  خانوار 20ت روستايي باالي تحت پوشش آب شرب سالم به جمعي

 23، 22هاي در رتبه 00505/0و  0071/0، 01285/0، به ترتيب با داشتن ضرايب الديجيت
  د.انقرار گرفته  24و 

  هابندي شاخصرتبه ):6(جدول 
 رتبه  اوزان  هاي فرعيشاخص  رديف

  1 24/0 نرخ بيكاري  1
  2  155/0  مقاطع همه در راستاندارديغ يهاكالس درصد  2
  3 116733/0  مقاطع همهتراكم دانش آموزان در كالس در   3

4  
شهرستان نسبت  ياهاي مراكز آموزش فني و حرفهظرفيت كارگاه

  به جمعيت فعال اقتصادي
05974/0  4  

  5  04326/0 مصوب به موجود ايجاده امداد هايپايگاه تعداد  5
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 رتبه  اوزان  هاي فرعيشاخص  رديف
  6 037268/0  جمعيت نفر هزار 25 ازايبه اورژانس هايپايگاه تعداد  6
  7 030625/0  شهري جمعيت نفر هزار 10 ازايبه شهري بهداشت مركز  7
  8 027874/0  هزار نفر جمعيت 10 ازايبهمركز بهداشت روستايي   8
  9 026642/0  شهري جمعيت نفر هزار 10 ازايبه سالمت پايگاه  9
  10 024768/0  روستايي جمعيت نفر ازاي هزاربه بهداشت خانه  10
  11  02325/0  هزار نفر ازايبهسرانه مساحت كتابخانه (عمومي و دولتي)   11
  12 022792/0  زار نفرازاي هبه هنري و فرهنگي مراكز موجود وضعيت سرانه  12
  13 022484/0  كل مساجد تعداد مساجد داراي كانون فرهنگي به  13
  14  021/0  جمعيت روستايي نسبت خانه عالم مورد نياز به هزار نفر  14
  15 020636/0  سرانه فضاي حوزوي (مترمربع)  15
  16 019096/0  هزار نفر جمعيت به سرپوشيده ورزشي اماكن سرانه  16
  17 018375/0  جمعيت نفر هزار به باز رو ورزشي اماكن سرانه  17
  18 018232/0 (درصد)خيز شاخص  نقاط حادثه  18
  19 016125/0  نسبي) فرعي و اصلي شرياني،( راه تراكم شاخص  19
  20 015625/0  )درصد(روستايي  هايراهكل  به آسفالته ييراه روستا طول  20
  21 014476/0 خانوار 20 باالي يبه روستاها يطرح هاد اجراي نسبت  21

22  
پوشش آب شرب هاي مجاز نسبت جمعيت شهري تحت شهرستان
  كل جمعيت شهريسالم به

01285/0  22  

23  
هاي مجاز در شاخص جمعيت روستايي تحت پوشش شهرستان

  خانوار 20آب شرب سالم به جمعيت روستايي باالي 
0071/0  23  

  24  00505/0  الديجيت پوشش شاخص  24
  : محاسبات تحقيقمنبع

در نظر داشتن فرايند روش هاي استان تهران با سنجش فضاي نابرابري در شهرستان
  هاي زير صورت گرفته است:تاپسيس، بر اساس گام
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تهيه شده است.  ليوتحلهيتجزآمده براي دستبههاي گام اول: با استفاده از داده
گزينه  16گيري در تاپسيس هر محور اصلي مرتبط با زيرشاخص آن براي ماتريس تصميم

  (شهرستان) تشكيل شده است.
گيري از نرم گيري) و با بهرهاستفاده از ماتريس قبلي (ماتريس تصميمگام دوم: با 

  ي، ماتريس بدون مقياس به دست آمده است.دسياقل
 )AHP(مراتبي گام سوم: با در نظر داشتن ماتريس ضرايب كه از روش تحليل سلسه
 )6(ها در جدول براي هر شاخص اصلي و فرعي  وزن تعيين شده است، وزن شاخص

دار بدون بيان شد. با ضرب كردن ماتريس ضرايب و ماتريس بدون مقياس، ماتريس وزن
ها و عدم ي است كه به علت زياد بودن زيرشاخصادآوريمقياس حاصل شد. الزم به 

بي مقياس در مقاله، از  داروزنمقياس و ي، بيريگميتصمهاي گنجايش جداول ماتريس
  نظر شده است.ها صرفآوردن آن

ي تهيه شد. ماتريس مثبت و منفهاي ئالديا ها، ماتريسشاخص يبرا :گام چهارم
  آورده شده است. )7(ايدئال شاخص در جدول 

  ماتريس ايدئال ):7(جدول 

  هاي فرعيشاخص  شماره
ايدئال 
  مثبت

ايدئال 
  منفي

 041/0 082/0 شاخص نرخ بيكاري  1

2  
هاي مجاز نسبت جمعيت شهري تحت پوشش آب شهرستان

  كل جمعيت شهري شرب سالم به
003/0  003/0  

3  
هاي مجاز در شاخص جمعيت روستايي تحت شهرستان

 خانوار 20پوشش آب شرب سالم به جمعيت روستايي باالي 
002/0  001/0  

  0  022/0 هاي فرهنگي مساجد به تعداد كل مساجد (درصد)كانونتعداد   4

5  
نسبت خانه عالم مورد نياز به هزار نفر جمعيت روستايي در 

  1395سال 
016/0  0  

  0  014/0  هزار نفر جمعيت روستايي يازاخانه بهداشت به  6
  0011/0  024/0  هزار نفر جمعيت شهري 10 يازاپايگاه سالمت به  7
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  هاي فرعيشاخص  شماره
ايدئال 
  مثبت

ايدئال 
  منفي

  0010/0  027/0  هزار نفر جمعيت شهري 10 يازابهداشت شهري بهمركز   8
  0019/0  017/0  نفر جمعيت رهزا 10 يازامركز بهداشت روستايي به  9

10  
اي مراكز آموزش فني و حرفه يهاظرفيت آموزشي كارگاه

  شهرستان نسبت به جمعيت فعال اقتصادي (ساعت)
050/0  0  

  0  0270/0  هزار نفر جمعيت 25تعداد پايگاه اورژانس مورد نياز به   11
  0  0196/0  اي موجود به مصوبتعداد پايگاه امداد جاده  12
  0012/0  0012/0  شاخص پوشش ديجيتال  13
  0  0072/0  خيز (درصد)حادثهشاخص  نقاط   14
  0010/0  0152/0  شاخص تراكم راه (شرياني ، اصلي و فرعي ) نسبي  15
  0031/0  0044/0  هاي روستايي(درصد)كل راه آسفالته به ييطول راه روستا  16
  0  0 1398 مند از آب  تا پايان سالعشايري بهره يدرصد خانوارها  17
  0  0 1397 مند از راه تا پايان سالعشايري بهره يدرصد خانوارها  18

19  
نفر  1000سرانه وضعيت موجود مراكز فرهنگي و هنري به 

  جمعيت
0206/0  0  

  0013/0  0110/0  هزار نفر (مترمربع) يازاسرانه اماكن ورزشي سرپوشيده به  20
  0006/0  0163/0  هزار نفر (مترمربع) يازاسرانه اماكن ورزشي روباز به  21
  0021/0  0056/0  خانوار 20باالي  يبه روستاها ينسبت اجراي طرح هاد  22
  0  0111/0  هزار نفر جمعيت يازاسرانه مساحت كتابخانه عمومي به  23
  0  1054/0  مقاطع همهآموز در كالس در تراكم دانش  24

  : محاسبات تحقيقمنبع
هاي مثبت و منفي دريافت شد و هر شهرستان گام پنجم: فاصله هر شهرستان از ايدئال

كه با ايدئال مثبت كمترين فاصله و با ايدئال منفي بيشترين فاصله را داشته باشد، در 
هاي باال و هر شهرستان كه با ايدئال مثبت بيشترين فاصله و با ايدئال منفي كمترين رتبه

ها هاي پايين نابرابري فضايي قرار گرفته است. براي شاخصشد، در رتبهداشته با فاصله را
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هاي مثبت و منفي ، ماتريس فاصله هر شهرستان از ايدئال)8(جدول تهيه شد. در جدول 
  گزارش شده است.

 هاصشاخ يمثبت و منف هايايدئال فاصله هر شهرستان ازماتريس  ):8(جدول 

  +A  -D D  هاشهرستان شماره
 1257/0 5169/0 8043/0 اسالمشهر  1

  1514/0  5698/0  7899/0  بهارستان 2
  1376/0  5407/0  7971/0  پاكدشت 3
  1180/0  4996/0  8088/0  پرديس 4
  1221/0  5083/0  8062/0  پيشوا 5
  1293/0  5247/0  8022/0  تهران 6
  1283/0  5215/0  8025/0  دماوند 7
  1324/0  5310/0  8003/0  ميكررباط 8
  1337/0  5328/0  7993/0  ري 9
  1456/0  5584/0  7931/0  شميرانات 10
  1246/0  5145/0  8050/0  شهريار 11
  1353/0  5365/0  7985/0  فيروزكوه 12
  1228/0  5106/0  8060/0  قدس 13
  1519/0  5712/0  7898/0  قرچك 14
  1484/0  5645/0  7918/0  مالرد 15
  1328/0  5318/0  8001/0  ورامين 16

  هاي تحقيق: يافتهمنبع
آمده از فرايند تاپسيس در اين گام، نابرابري دستبهگام نهايي: با توجه به نتايج 

     .هاي استان تهران سنجيده شده استشهرستان
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  هاي استان تهرانبندي نابرابري شهرستانرتبه ):9(جدول 
 A  -D  هاشهرستان شماره

 1 8088/0 پرديس  1

  2  8062/0  پيشوا 2
  3  8060/0  قدس 3
  4  8050/0  شهريار 4
  5  8043/0  اسالمشهر 5
  6  8025/0  دماوند 6
  7  8022/0  تهران 7
  8  8003/0  ميكررباط 8
  9  8001/0  ورامين 9
  10  7993/0  ري 10
  11  7985/0  فيروزكوه 11
  12  7971/0  پاكدشت 12
  13  7931/0  شميرانات 13
  14  7918/0  مالرد 14
  15  7899/0  بهارستان 15
  16  7898/0  قرچك 16

 هاي تحقيق: يافتهمنبع

، پيشوا 808898/0هاي پرديس با امتياز هاي كلي تركيبي، شهرستانبر اساس شاخص
به ترتيب  805003/0و شهريار با امتياز  )806042/0، قدس با امتياز 806231/0با امتياز 
، مالرد با امتياز 793136/0شميرانات با امتياز  هايو شهرستان 4و  3، 2، 1هاي در رتبه

به ترتيب در  789874/0و قرچك با امتياز  789974/0، بهارستان با امتياز 791847/0
  اند.قرارگرفته 16و  15، 14، 13هاي رتبه

  گيري بحث و نتيجه
هاي عدالت اجتماعي، توزيع فضايي متعادل خدمات است. در واقع، عدالت نشانه نيترمهماز 

هاي اجتماعي متنوع بر مبناي گسترش بهينه هزينه، درآمد و اجتماعي تداوم حفظ منافع گروه
رود، توزيع عادالنه امكانات، عنوان راهبرد عدالت اجتماعي به شمار ميمنابع است. آنچه به
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واحي شهري و توزيع خدمات است. وجود نابرابري بين مناطق باعث ي بين نهاييتوانا
يافته شده است. تحليل و مشخص مشكالتي مانند مهاجرت از مناطق محروم به مناطق توسعه

سازد تا در ريزان را فراهم ميها، اين امكان را براي برنامهي شهرستانماندگعقبكردن علل 
ريزان و قانون نابرابري كه ازجمله اهداف برنامهخصوص تخصيص بهينه اعتبارات و كاهش 

ها ها و درنهايت استاناستفاده متوازن براي بر طرف كردن ناهماهنگي توسعه بين شهرستان
سازد تا در گذاران را قادر ميعمل كنند. از طرف ديگر، آنچه سياست تردرستباشد، مي

ضعيت برخورداري و گذاري، اصالحات الزم را اعمال كنند، شناخت وسياست
  هاست. ي شهرستانبرخوردارريغ

هاي طور كه ذكر شد، در اين پژوهش، تحليل رتبه درجه نابرابري شهرستانهمان
معيار تقسيم شده  8شده در قانون استفاده متوازن كه به شاخص تعريف 24استان تهران با 
قرار  ليوتحلهيتجزرد مراتبي و تاپسيس موهاي تحليل سلسلهگيري از روشاست، با بهره

و پرورش، آموزش فني و هاي اقتصادي، آموزش گرفته است. اين معيارها شامل بخش
شود و بنا بر اي، بهداشت و درمان، فرهنگي، ورزشي، مذهبي و زيربنايي ميحرفه
و معيار مذهبي  ريتأثهاي تحقيق، معيار اقتصادي با كسب باالترين ضريب، بيشترين يافته

 24ها داشته است. از ميان را در نابرابري شهرستان ريتأثرين ضريب، كمت نيترنييپابا 
آموزان و تراكم دانش راستاندارديغي هاكالسهاي نرخ بيكاري، درصد شاخص، شاخص

هاي را داشته است كه در رتبه ريتأثدر كالس در همه مقاطع با باالترين ضرايب، بيشترين 
اي مجاز نسبت جمعيت شهري تحت هشهرستانهاي اند. شاخصقرارگرفته 3و  2، 1

هاي مجاز در شاخص جمعيت شهرستان، كل جمعيت شهري پوشش آب شرب سالم به
 و شاخص خانوار 20روستايي تحت پوشش آب شرب سالم به جمعيت روستايي باالي 

 24و  23، 22هاي را داشته و در رتبه ريتأثضرايب، كمترين  نيترنييپابا  الديجيت پوشش
هاي استان هاي قانون استفاده متوازن، شهرستان، بر اساس شاخصتيدرنهااند. قرارگرفته

تيب ترهاي پرديس، پيشوا و قدس به بندي شده كه شهرستاننابرابري رتبه ازلحاظتهران 
روند كه از شمار مي هايي بهشهرستان ازجملهاند كه قرارگرفته 3و  2، 1هاي در رتبه

هاي استان تهران هستند. شهرستان نيترافتهينتوسعهاند و از نابرابري بيشتر برخوردار بوده
اند قرارگرفته 16و  15، 14هاي هاي مالرد، بهارستان و قرچك به ترتيب در رتبهشهرستان
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وضعيت بهتري روند كه نسبت به ميانگين كشور، از هايي به شمار ميكه ازجمله شهرستان
  برخوردار هستند.
دارند كه هدف در جامعه براي همه  ديتأكدار رشد متوازن، امروزه طرف اقتصاددانان

هاي زندگي در نواحي، رشد متعادل ايجاد امكانات و شرايط است كه درنهايت، تفاوت
ها و مناطق به حداقل برسد و از بين برود. خصوصيات ذاتي مناطق، يعني قابليت

هر منطقه داراي  كهينبه اهاي منطقه يكي از عوامل نابرابري آن است. با توجه يتمحدود
هاي مخصوص خود است و از سوي ديگر، ها و قابليتها، چالشها، محدوديتفرصت

هاي الزم و تخصصي شدن مناطق براي ايفاي نقش و عملكرد الزم در روند ايجاد ظرفيت
ها اي رشد و توسعه هر منطقه و كاهش نابرابريهتوسعه استان،  در فراهم شدن زمينه

ها به يك سطح هاي كاهش نابرابري همه شهرستانبهبود شاخص رونيازااست،  مؤثر
استاندارد و رسيدن به ميانگين كشور براي كاهش نابرابري فضايي، موضوعي الزم و 

  د.شوهاي ذيل پيشنهاد ميي تحقيق، توصيههاافتهيبه ضروري است. با توجه 
 اي و آموزش و پروش با توجه به آنكه معيارهاي اقتصادي، آموزش فني و حرفه

اند و با توجه به ضريب اهميت را به خود اختصاص داده ريتأثبيشترين ضريب 
ي، توجه بيشتري به اين نابرابربايد براي كاهش ريزان اين معيارها، برنامه

  ها داشته باشند.شاخص
 هاي براي افزايش توازن و ارتقاي شاخص ريزي و توسعه استانشوراي برنامه

راي افزايش اشتغال و رفع نيازهاي بايد در توزيع بودجه بقانون استفاده متوازن، 
ي برخوردارند، اقدام ترنييپاهايي كه از رتبه آموزشي و بهداشتي در شهرستان

 دهند. خرجكنند و توجه بيشتر به 

اند و قرارگرفته 3و  2، 1هاي در رتبه بيترتهاي پرديس، پيشوا و قدس به شهرستان
ها برخوردار نيستند و نيازمند نسبت به ميانگين كشور، ازوضعيت خوبي در بين شاخص

  ريزان در خصوص توسعه بيشتر هستند.توجه بيشتر برنامه
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 كتابنامه
ي عوامل بندتياولو جهت TOPSISو  AHP). «كاربرد 1391ابزري، مهدي و فغاني، فاطمه (

. تحقيق در عمليات و كاربردهاي آنبر بروز فساد اداري و راهكارهاي مقابله با آن»،  مؤثر
  .43ـ57، )1(
). «تحليل نابرابري فضايي در برخورداري از 1398، نجما و شكيبامنش، مهدي (پورلياسماع

ريزي فضايي فصلنامه علمي برنامهي خدمات شهري؛ نمونه موردي: شهر يزد»، هايكاربر
  ).34( 3. (جغرافيا)

هاي اردبيل در ). «تحليل عدالت فضايي شهرستان1394، حسن و معصومي، ليال (زادهلياسماع
. مطالعات مديريت شهريدرماني با استفاده از مدل ويكور»، ـهاي بهداشتيبخش شاخص

 .94ـ104، )23(

 . چاپ دوم، تهران: آگاه.شهرنشيني در ايران). 1363اعتماد، گيتي (

هاي ايران ). رتبه بندي غير مستقيم  استان1393باستاني، علي رضا و جواد رزمي، سيد محمد (
  .45ـ77، 55، 14، سال فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعيبر حسب سرمايه اجتماعي، 

هاي ). «تحليل نابرابري فضايي سكونتگاه1389پورفتحي فرد، جواد و عاشري، امام علي (
 .95ـ116، 10. مجله فضايي جغرافيايياهر»،  روستايي شهرستان

). «ميزان 1393پور، مهدي (تقوايي، علي اكبر، بمانيان، محمدرضا، پورجعفر، محمدرضا و بهرام
گانه 22محور، مورد پژوهي، مناطق سنجش عدالت فضايي در چهارچوب نظريه شهر عدالت

  .14. مديريت شهريتهران»، 

). «تحليل 1390چي، سعيد؛ نوشهر، نوشهر؛ و مهري حيدري، نوشهر (نيا، حسن، گيوهحكمت
ها، تاكسونومي ي دادهاستانداردسازشهري با استفاده از روش توزيع فضايي خدمات عمومي 

. هاي جغرافيايي استانيپژوهشعددي و مدل ضريب وِيژگي (مطالعه موردي: شهر اردكان)»، 
 .165ـ177، 77

منظور واكاوي رويكرد فضايي عدالت ). «مطالعاتي به1397پور، نينا (پور، هاشم و الونديداشدا
فصلنامه مطالعات اي»، رشتهمند در حوزه مياناي؛ مروري نظامهاي نابرابري منطقهدر پژوهش

  .79ـ112، 39. اي در علوم انسانيرشتهميان
. ترجمه فيروز جمالي، چاپ اول، تهران: سوميشهر جهان). 1377دراكاكيس اسميت، دويد (

 توسعه.
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 ونقلحمل). «سنجش عدالت فضايي در بستر نظام 1396داليي ميالن، ابراهيم و خيرالدين، رضا (
  ).3(9. نگرش نو در جغرافيايي انسانيي»، اشبكهعمومي با مدل تحليل 

فصلنامه يي در ايران»، سكونتگاه روستاهاي ). «تحليل فضايي محروميت1391، فيرور (بارسبك
 .85ـ100، 1. ييتوسعه روستااقتصاد فضا و 

ي مسكوني در شهر تهران در گذاراستيس). «1398، زهره (دانشورشفيعي، امير و عبدي 
  .73ـ132، )41(11. ريزي رفاه توسعه اجتماعيفصلنامه برنامهرويارويي با نابرابري فضايي»، 

 ي.تاشناسيگ، تهران: 14. چاپ ايده نو در فلسفه جغرافيا). 1391شكويي، حسن (

). «تحليل فضايي جمعيت و خدمات 1395شماعي، علي، تيموري، سميه و بهرامي، حسن (
جغرافيايي فصلنامه )»، آبادخرمشهري با رويكرد عدالت فضايي (مطالعه موردي: شهر 

 .47ـ64، 49. سرزمين

 مشهد: انتشارات نيكان. شهر و انباشت سرمايه.اي، منطقهريزي برنامه). 1384عظيمي، ناصر (

). «نقش درآمدهاي پايدار توسعه شهري در 1388قدم، سيد محمدعلي (عندليب، عليرضا و ثابت
  .)5(3. هويت شهر فصلنامهكالبدي»، ـريزي فضاييبرنامه

هاي ). «سنجش عدالت فضايي شهرستان1398فرد، محمد، رضايي، اسالم الدين و هومان، احمد (غفاري
هاي قانون استفاده متوازن ن (خراسان بزرگ) بر اساس شاخصآمايش سرزمي 9هاي منطقه استان

  .103ـ126، 2. ـ اجتماعي خراسانمطالعات فرهنگيفصلنامه كشور»، 
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