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  شهید باهنر کرمانمطالعات نواحی شهري دانشگاه نشریۀ 
  1394، بهار 2، شمارة دومسال 

  

  فضایی مناطق شهري در راستاي پایداري شهري -یافتگی کالبديسنجش توسعه
  گانۀ کالنشهر تهران) 22موردي: مناطق  ۀ(مطالع

  

  پورفرزانه ساساندکتر                                                                       
  ریزي شهري دانشگاه خوارزمیاستادیار جغرافیا و برنامه 

  جانینفیسه آقا                                                                    
  دانشگاه خوارزمی ریزي شهريکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه 

  

  چکیده 
افتگی، تخصیص منابع و پایداري ازجمله مباحث مورد توجه دست یامروزه، بررسی سطح توسعه

باشد. پایداري شهري، پایداري همه جانبه و ناظر به ابعاد اندرکاران و برنامه ریزان مسائل شهري می
یافتگی مناطق را نیز سنجش توان میزان سطح توسعهمختلف در کالنشهرها است. بر اساس آن می

رفت و توسعۀ فراگیر در آینده، مستلزم شناخت موقعیت مناطق و نواحی کرد. در واقع نیل به پیش
فضایی  –هاي کالبدي مختلف است. در این میان مناطق درون شهري کالنشهر تهران به دلیل ویژگی

یافتگی مطلوبی برخوردار ها، از سطح توسعهاز جمله کمبود و عدم توزیع متعادل در کاربري
گانۀ کالنشهر تهران از نظر میزان 22ژوهش حاضر به منظور سنجش مناطق باشند. بنابراین در پنمی

گیري از روش تاپسیس، به سنجش هر یک از مناطق پرداخته فضایی با بهره -یافتگی کالبدي توسعه
با میزان  7منطقه کالنشهر تهران، منطقۀ  22شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین 

،            22و رتبه  0048/0با میزان تاپسیس  14خوردارترین و منطقۀ ، بر1بۀ با رت 619/0تاپسیس 
ها و تناسب آن با مساحت به دلیل حفظ تعادل در توزیع کاربري 7باشد. منطقۀ ترین منطقه میمحروم

 ها و عدم تناسب آن بابه علت عدم تعادل در توزیع کاربري 14ترین و منطقه و جمعیت توسعه یافته
ترین منطقۀ بدست آمده است. براي شناخت درجۀ جمعیت و مساحت کمتر، توسعه یافته

یافتگی مناطق با توجه به میزان تاپسیس، نمودار سطوح برخورداري مناطق ترسیم گردید که توسعه
برخوردار دهد مناطق کالنشهر تهران به طور کلی در وضعیت محروم، نیمهنتایج حاصل از آن نشان می

  قرار دارند. خوردارو بر

  یافتگی، پایداري شهر، مناطق تهران، تاپسیستوسعه :کلیديهايواژه

                                                             
  :14/2/1394 رش نهایی:پذی                   15/10/1393 دریافت مقاله   
 ی پست الکترونیک نویسندة مسئول:                               نشانf.sasanpour@gmail.com 
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  مقدمه -1
              در و روندمی شمار به جهان در ناپایداري ایجاد کنندة عامل اصلی عنوان به شهرها

            با و اساس این واحد هستند. بر مفهومی دو هر جهانی پایداري شهري و پایداري واقع
  اصلی عوامل شناخت ها،آن گذاري تأثیر مختلف ابعاد و شهرها ذاتی پیچیدگی به توجه

                    و رسد (قرخلومی نظر به ضروري شهري پایداري به یابیدست در جهت کلیدي و
  ).56: 1385 حسینی،

              در مناطق درون یفضای -کالبدي هاينابرابري افزایش ،فزاینده شهرنشینی دنبال به 
             غیرمتجانس و ناهمگون شرایط از وسیعی دامنۀ توسعه، حال در کشورهاي شهري
                عمومی سطح ). کاهش957: 2005است (والهو و همکاران،  آورده وجود به را زندگی
               عنوان به ایدارپ توسعۀ رهیافت دهۀ گذشته، دو طی شهري جوامع در به ویژه زندگی،
   در کار دستور عنوان به و مطرح ملل سازمان سوي از بیستم قرن آخر روز دهۀ موضوع
   عبارت ). به212: 1997تعیین گردید (روزلند،  محلی و ايمنطقه المللی،بین سطوح
   قرار دتأیی مورد کلی هدف عنوان به توسعه هايبرنامه و هاطرح در پایداري اصل دیگر،

  ). 96: 1380محمدي،(کاظمی است مستمر و ندارد نهایت که گیرد؛ هدفیمی
اي            منطقه توسعه اصلی هدف را انسانی متحد، توسعۀ ملل توسعۀ سازمان برنامۀ

در                   مناطق ساکنین توانایی افزایش بایست بهمی توسعه که دارد اعتقاد و شماردمی
). UNDP, 1994: 13اقتصادي و سیاسی بیانجامد ( اجتماعی، هايحوزه انتخاب
از                  است. یکی پرداخته هاتفاوت این تبیین به )1999( در ایران توسعۀ انسانی گزارش

ریزي                    برنامه به توسعه، توجه  سوم برنامۀ در انسانی توسعۀ هايسیاست ترینمهم
اي              منطقه تعادل و اجتماعی عدالت تحقّق براي برنامۀ بلند مدت یک عنوان به فضایی

اي،               منطقه توسعۀ هاي). سیاستPBOIRI & UN, 1999: 141معرّفی شده است (
             دنبال آن،   به و محروم مناطق توسعۀ و اقتصادي هايفعالیت تقویت در را مهمی نقش

گامی       عمومی، هايسرمایه گذاري ايمنطقه دارد. تخصیص ايمنطقه هايتفاوت کاهش
وتو،  سومرود (ماتشمار می به توسعۀ متعادل تحقّق و ايهاي منطقهنابرابري کاهش براي

2008 :480.(  
 کمتر و محروم مناطق که شد خواهد محقّق همگرایی در توسعۀ مناطق، زمانی

نسبت به مناطق دیگر، رشد و توسعه یابند. در غیر این  شتريبی شتاب با یافته توسعه
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                توسعه یافته، مناطق در اقتصادي توسعۀ تمرکز با موجود روندهاي ادامۀ صورت،
). 2249: 2008داشت (پوروهیت،  خواهد پی اي را درو نامتعادلی ملی و منطقه واگرایی

 طور به شهرها پایدار توسعۀ ریزيو برنامه اعم طور به شهري ریزياین راستا، برنامه در
به  دسترسی لحاظ از فضاها و مناطق درون شهري، به بخشیدن پی نظم در ،اخص

    عبارت به است. شهري هاي مختلفکاربري مناسب توزیع و شهري خدمات و امکانات
                ايهبین کاربري مناسب روابط و زیست شرایط بهترین فراهم ساختن پی در دیگر،

  ت.اس شهري ساکنان براي مختلف
 از برابري جغرافیایی و اجتماعی عدالت اصل بر تکیه و نابرابري و کاهش فقر

. از آنجا )35 :1385موسوي،  و نیاشهري است (حکمت پایدار توسعۀ اساسی قدامات
 بهینۀ  عتوزی در تعادل فقدان تهران، گانۀ کالنشهر22رسد در مناطق به نظر میکه 

                شهر در برخی از مناطق خدمات و امکانات تمرکز با منابع و هاي امکاناتکاربري
شده، بنابراین بررسی چنین پژوهشی در  موجب را بین مناطق توسعۀ شکاف و واگرایی

  نماید.ریزي شهري ضروري میمطالعات برنامه
گانۀ  22فضایی مناطق  - لبديیافتگی کاست تا میزان توسعهاین تحقیق بر آن ا

گانۀ  22کالنشهر تهران را بر اساس این دو سؤال مورد سنجش قرار دهد: مناطق 
باشند؟ کدامیک از مناطق از سطح یافتگی میکالنشهر تهران در چه سطحی از توسعه

  یافتگی بیشتري برخوردار است؟توسعه
و خارج از ایران در  در ادامه به بررسی اجمالی مطالعات انجام شده در داخل

  شود.خصوص موضوع مورد مطالعه پرداخته می
                مسائل دربارة زیست محیط طرفداران هايبحث حاصل شهري، پایدار توسعۀ نظریۀ

               توسعۀ پایدار نظریۀ دنبال به که است شهر زیست محیط به خصوص زیست محیطی
                تعریف به توجه ). با1382:3یزدي، شد (پاپلی هارائ منابع محیطی از حمایت براي

              ايتوسعه این است: داد ارائه شهري پایدار توسعۀ از توانمی که تعریفی پایدار، توسعۀ
 عین حال در و گردد تضمین نیز آن دوام و بقا گوید، اما پاسخ شهر مردم نیازهاي به که

  ).1384:14 (برآبادي، نگردد بدون استفاده و آلوده هوا، و خاك آب،
و  تراکم تغییر«است:  داده ارائه دیگري تعریف» ماکمو« ،شهري پایدار توسعۀ براي
            و نقل، حمل مسکن، زمینۀ در مردم اساسی نیازهاي رفع جهت شهري اراضی کاربري

       اقتصادي نظر از و سکونت قابل محیطی زیست نظر از شهر که ايبه گونهت و ... فراغ
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 تکنولوژیکی تغییرات این که نحوي به باشد برابري اجتماعی داراي نظر از و دوام قابل
(ماکومو، » باشد برداشته در را مناسب شرایط محیطی و مسکن اشتغال، حفظ صنعتی، و

1996 :263 .(  
ان تو که است امروزي توسعۀ از شکلی شهري، پایدار توسعۀ» هال پیتر«نظر  به

    ).22: 1993کند (هال،  تضمین را آینده هاينسل شهري جوامع و شهرها مداوم توسعۀ
                 شهري، محیط هايآلودگی از جلوگیري هايموضوع شهري، پایدار توسعۀ نظریۀ

 از  حمایت عدم و بازیافت از حمایت محلی، محیط تولید هايظرفیت کاهش
برنامه  را اهداف این به رسیدن راه کند. همچنینمی مطرح را آورزیان هايتوسعه
و  شهر در بیشتر و کنترل هاکنترل کاربري قانون برابر که روستایی و شهري هايریزي

الزم  شهري پایدار توسعۀ داشتن ). براي340: 1382 یزدي، (پاپلی داندمی روستاست،
شهري،  فضاي از بهینه زمینۀ استفادة در اقداماتی شهري ریزان برنامه سوي از است

مشابه صورت  و اقدامات زباله تولید انرژي، مصرف نقل، و اراضی، حمل کاربري
  گیرد.

راه » مک الرن«مفهوم پایداري شهري با توسعۀ پایدار شهري بسیار نزدیک است و 
ها را از یکدیگر، در نظر گرفتن مفهوم پایداري به مفهوم تشریح کنندة یک ز آنیتمی

الت مطلوب و یا مجموع شرایطی که در طول زمان تداوم داشته باشد؛ وضعیت یا ح
کند که به ي را تداعی میفرایندداند. در مقابل واژة توسعه، در توسعۀ پایدار شهري می

توان به پایداري دست یافت. برخی مشخصات کلیدي پایدار شهري وسیلۀ آن می
ا (شامل برابري اجتماعی، برابري هها، برابري در نسلعبارتند از: برابري بین نسل

جغرافیا و برابري در حکومت)، حفاظت از محیط طبیعی و زندگی در چارچوب 
ظرفیت تحمل آن، استفاده حداقل از منابع تجدید ناپذیر، بقاي اقتصادي و تنوع، جامعۀ 

  ).96: 1389پور، خود اکتفا، رفاه فردي و رفع نیازهاي اساسی جامعه (ساسان
              و اقتصادي هايفعالیت تقویت در را مهمی نقش اي،توسعۀ منطقه هايسیاست

                 تخصیص دارد. ايمنطقه هايتفاوت کاهش دنبال آن، به و محروم مناطق توسعۀ
           تحقّق و ايهاي منطقهنابرابري کاهش براي گامی عمومی، هايگذاريسرمایه ايمنطقه
            مطالعۀ گذشته، هايسال ). در480: 2008وتو، سومرود (ماتمی شمار به متعادل توسعۀ

          ه توج کانون در آن گوناگون ابعاد و جغرافیایی مختلف نواحی میان نابرابري
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                   آن، مختلف هايجنبه و نابرابري است. گرفته قرار سیاست گذاران و ریزانبرنامه
               عنوان به مناطقی در واقع، رود؛می شمار نیافتگی به توسعه از مشخّصی يهانشانه
در  هانآ اجتماعی و اقتصادي هايشاخص که شوندمی شناخته یافته توسعه مناطق

             متعادل هاآن در خدمات و امکانات توزیع حال، عین در و باشد دلخواهی وضعیت
               از امکانات نامتعادل توزیع و هانامناسب شاخص یتوضع که، حالی در باشد.

  .)56: 1384 نژاد،رود (مصلیمی شمار به نیافته توسعه مناطق هايویژگی
اجتناب از تولید بیش از  ،ه دلیل استفادة اقتصادي از منابعشهري پایدار است که ب
مدت، هاي مفید در درازو پذیرش سیاست ها تا حد امکانحد ضایعات و بازیافت آن

که حجم زیاد ورودي مواد » نوگرا«قادر به ادامۀ حیات باشد. این شهر در برابر شهرهاي 
و انرژي در برابر حجم زیاد خروجی ضایعات و آلودگی، از مشخصات بارزشان 

 باشد، قرار دارد.می

  کند:می گونه ذکریابی به شهر پایدار را اینهشت زمینۀ فعالیت براي دست» سلمن« 
  نگريهاي طبیعی حساس، حمایت و نگهداري از منابع طبیعی، آیندهحمایت از سرمایه

ها، چرخۀ مسلم توسعه، ترغیب و در تصمیمات، عدالت اجتماعی در جامعه و بین نسل
و اجتماعی (زیاري،  تشویق شهروندان و استفاده از محصوالت بادوام پایۀ انسانی

1378 :229.(  
 تحقیقاتی انجام آن بین هاينابرابري و بررسی توسعۀ مناطق سطح یینتع در زمینۀ

  است از جمله: شده
 تحلیل در تاپسیس تکنیک اربردک« عنوان پژوهشی با در )،1389همکاران ( و نسترن

 را با »اصفهان شهري مناطقي: مورد شهري مطالعه مناطق پایدار توسعۀ بندي ویتاولو 
                      پایداري میزان نظر از اصفهان نواحی شهر بنديسطح به شاخص 21 از استفاده
                   بنديدسته محروم و برخوردارنیمه برخوردار، سطح سه به را نواحی اند وپرداخته

 اند.کرده

              درجۀ بنديرتبه« به تاپسیس تکنیک گیري ازبهره )، با1389همکاران ( و زیاري
               که گیرندمی نتیجه و اندپرداخته» رضوي خراسان استان هايشهرستان یافتگیهتوسع

              هايشهرستان بین در توسعه مواهب از منديبهره میزان در نابرابري و شدت تفاوت
              -مرکز استان، فضایی بر ساختار حاکم الگوي و است زیاد بسیار خراسان رضوي استان

 است. پیرامونی
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               خدمات توزیع اثرات بررسی«عنوان  با ايمطالعه در )،1386( همکاران و وارثی
                 نتیجه این به »اصفهان شهر موردي؛ مطالعه جمعیت فضایی تعادل عدم در شهري 

            ده ونش پراکنده متعادل صورت به اصفهان شهر مناطق سطح در جمعیت که رسندمی
           توزیع .است شده ترنامتعادل روند این 1383 تا 1378 و 1378 تا 1373 هايدوره طی

           نامتوازنی توزیع، »ویلیامسون« شاخص اساس بر اصفهان شهر مناطق سطح خدمات در
 است. بوده تأثیرگذار شهري هاي درونبر مهاجرت امر این و است

اي در منطقه تعادل عدم بررسی به پژوهشی طرح یک )، در قالب1385( پورفتاح
  تحقیق نتایج. است پرداخته آن تحلیل براي و راهکارهایی و بختیاري چهارمحال استان

 توپوگرافی  متأثرازعوامل تا حد زیادي در استان شهري توسعۀ که دهدنشان می
  باشد.می دسترسی هايشبکه

 با ايخوشه و عاملی تحلیل تکنیک از استفاده«عنوان  با ايمطالعه در )،1385رهنما (
 با و نموده اقدام توسعۀ هايشاخص به تحلیل »خراسان ترکیبی شاخص گیريکار به

             ساختار سازماندهی و در تحلیل شهري هايکانون آنالیز »کالستر«تکنیک  از استفاده
 است. شده ارائه همگن گروه هفت

 شاخص 31در  یافتگیتوسعه لحاظ از را ایران )، نواحی1382( موسوي نجفمیر
               توسعه هاي مختلفشاخص اساس بر را مختلف مناطق و داده قرار سنجش مورد

           این هاي ایشاننتیجۀ یافته است. کرده بنديرتبه ...)و  فرهنگی (اقتصادي، اجتماعی،
.                 است همراه هاي جغرافیایینابرابري با ایران در ايناحیه هاينابرابري که است

              شمال شرق، به غرب به جنوب، شمال امتداد در کشور کلی سیماي در که طوري به
            از نواحی برخورداري در اختالف فاحشی پیرامون، به مرکز و شرق جنوب به غرب

  .خوردمی چشم به هااستقرار سکونتگاه و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، امکانات
         به روش از این را با استفاده قزوین استان هاي)، شهرستان1378( همکارانو  حبیبی

  اندکرده را بررسی هابین آن هايو نابرابري بنديتوسعه، رتبه سطح لحاظ
  در چندرا  مازندران استان هايشهرستان یافتگیتوسعه درجۀ )،1374بروزیان (

         مورد »تاکسونومی عددي« مدل از استفاده باو ..   فرهنگی ،اقتصادي اجتماعی، شاخص
بهبودي  که درصد دهدمی نشان ایشان پژوهشی هايیافته داد. قرار بررسی و بحث
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 فاصله این در طوري که به بوده برخوردار هايشهرستان از بیشتر محروم هايشهرستان

  است. شده کاسته نیز ینواح دوگانگی از
 را مورد خراسان استان هايشهرستان نیافتگیتوسعه درجۀ )،1373( محمدرضازاده

 نیافتگیشدت توسعه کاهش رغمعلی که بود این از حاکی حاصله نتایج داد. قرار مطالعه

 نواحی بین توسعه هاينابرابري شدت گذشته، هايدهه طی در استان هايشهرستان در

 هانابرابري این اصلی استان علت مراکز از هاشهرستان فاصلۀ افزایش و بوده باال استان

  است. بوده

  شناسیها و روشداده -2
                     است. محدودة کاربردي نوع آن تحلیلی و -تحقیق، توصیفی بررسی روش

  بررسی به تدااب مقاله این در باشد.گانۀ کالنشهر تهران می 22پژوهش، مناطق  جغرافیایی
            شده اي پرداختهکتابخانه –موضوع، با روش گردآوري اسنادي  با مرتبط مبانی نظري

سبز،  هاي منتخب (تجاري، اداري، فضايتوزیع کاربري ارزیابی به سپس است،
گانۀ 22ها در سطح مناطق آن آموزشی، نظامی، صنعتی، تفریحی و اراضی بایر) و مقایسۀ

 مناطق از مدل تاپسیس» فضایی –کالبدي «یافتگی توسعه تعیین سنجش کالنشهر و
استفاده » ArcGIS«افزاربندي مناطق از نرماست. همچنین براي نمایش سطح شده انجام

   گردیده است.
 کارامدتاپسیس به عنوان یک روش تصمیم گیري چند شاخصه، روشی ساده ولی 

           » چن و هوانگ«توسط  1992در سال گردد. این روش بندي محسوب میویتاولدر 
  ) مطرح شده است.1981» (هوانگ و یون«با ارجاع به کتاب 

ها مهم هایی که در مبادلۀ بین شاخصهاي جبرانی (مدلتکنیک تاپسیس جزو مدل
اي ارجح سازشی، گزینه يهاهاي زیر گروهاست) و از زیر گروه سازشی (در مدل

            باشد. الگوریتم تاپسیس یکآل است) میین گزینه به راه ایدهترخواهد بود که نزدیک
ها از طریق شبیه بندي گزینهویتاولگیري چند شاخصۀ جبرانی بسیار قوي براي تصمیم

 دهی، حساسیت بسیار کمی باشد که به نوع تکنیک وزنآل مینمودن به جواب ایده
 کند. در این روش، گزینۀ انتخاب قی نمیهاي حاصل از آن، تغییر عمیداشته و پاسخ

ترین کارامدز ناآل و دورترین فاصله را اترین فاصله را از جواب ایدهشده، بایستی کوتاه
 ).362: 1390موسوي، و نیا(حکمت جواب داشته باشد
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باشد؛ مورد ارزیابی می» معیار n« و» گزینهm« که داراي» n×m«در روش تاپسیس 
         شود هر شاخص و معیار در ماتریس این الگوریتم، فرض میگیرد. در قرار می

گیري، داراي مطلوبیت افزایش و یا کاهش یکنواختی است. به بیان دیگر، مقادیر تصمیم
چه کنند چنانچه از نوع سود بود، هربیشتري را که معیارها در این ماتریس کسب می
ت و اگر از نوع هزینه باشد داراي مقدار آن بیشتر باشد داراي مطلوبیت باالتر اس

باشد. از امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان تري میمطلوبیت پایین
شود که روش ها و معیارهاي عینی و ذهنی استفاده نمود. پیشنهاد میتوان از شاخصمی

ت، مورد ها و اطالعات در دسترس محدود استاپسیس در هنگامی که تعداد شاخص
مکان  M شاخص و  N). این ماتریس از270: 1387 پور،استفاده قرار گیرد (اصغر

 باشد.گانه تهران می 22مناطق  Mکاربري اراضی مناطق و  Nکه در آن:  تشکیل شده 

               ، هجدهمین شهر پرجمعیت جهان نفر 8،244،535کالنشهر تهران با جمعیت 
کیلومتر مربع است که به همراه توابع خود  730شهر  مساحت این آید.به شمار می

کیلومتر مربع  18،814نفر و مساحتی برابر  12،183،396جمعیتی برابر  )استان تهران(
و بیست و هفتمین شهر بزرگ  غرب آسیاترین شهرهاي ین شهر یکی از بزرگا دارد.

متر  2000شهر تهران در شمال ایران، ارتفاع شهر در بلندترین نقاط شمال به  دنیا است.
رسد. ساختار اداري ایران در تهران متر از سطح دریا می 1050ترین نقاط به و در جنوبی

ه تقسیم محلّ 370ناحیه و  134منطقه،  22) تهران به 1( شکلمتمرکز شده است. طبق 
  ).20: 1385 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، ةحوزشده است (

  

  
  : نگارندگان)گانۀ شهر تهران (مأخذ 22موقعیت مناطق  -1 شکل
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  بحث -3

 - یافتگی کالبديها در میزان توسعهکاربري اراضی شهري و تعادل در توزیع کاربري
ن توجه نمود. براي نشان آی است که باید به اهمیتفضایی مناطق شهري، موضوع با 

) تنظیم گردید. این 1گانه شهر تهران، جدول ( 22دادن وضعیت کاربري اراضی مناطق 
 شود.ي تجزیه و تحلیل با روش تاپسیس است که در ادامه به آن پرداخته میها مبناداده

 هاي مورد بررسی)(شاخص گانه تهران 22توزیع کاربري اراضی مناطق  -1جدول 

 

کاربري 
 تجاري

کاربري 
 اداري

کاربري 
 فضاي سبز

کاربري 
 آموزشی

کاربري 
 نظامی

کاربري 
 صنعتی

کاربري 
 تفریحی

کاربري 
 اراضی بایر

 98/15 15/2 15/0 97/4 6/1 64/6 58/3 68/0 1قهمنط

 1/15 02/0 16/0 16/0 82/0 85/5 51/0 82/1 2منطقه

 0 28/0 18/0 41/1 48/1 53/10 29/7 01/9 3منطقه

 61/3 04/0 1/2 04/17 77/0 26/16 51/1 8/0 4منطقه

 91/10 15/1 8/0 54/3 12/1 58/6 39/0 63/0 5منطقه

 21/2 12/0 52/0 25/2 41/1 89/5 88/4 44/2 6منطقه

 89/0 02/0 25/0 78/4 7/0 66/0 37/1 61/0 7منطقه

 0 0 11/1 04/0 62/0 1/10 33/0 61/0 8منطقه

 34/1 0 67/7 21/6 57/0 13/1 14/1 97/0 9منطقه

 25/0 16/0 29/0 0 52/0  49/0 23/0 28/1 10منطقه

 19/0 0 4/0 18/4 1/1 21/1 57/2 95/2 11منطقه

 27/3 0 39/2 0 39/1 68/2 89/3 15/7 12منطقه

 95/1 0 42/2 1/12 8/0 8/0 76/0 88/0 13منطقه

 57/0 0 29/0 13/0 62/0 82/1 32/0 46/1 14منطقه

 37/4 0 15/3 15/2 94/0 41/9 36/0 94/0 15منطقه

 67/0 09/0 77/2 0 6/1 7/5 89/0 39/1 16منطقه

 65/1 05/0 21/1 11/0 55/0 3/1 21/0 18/4 17منطقه

 84/7 0 3/17 39/0 44/1 8 01/1 1/5 18منطقه

 53/5 0 51/9 19/12 99/0 47/6 13/0 11/9 19منطقه

 45/5 0 85/6 0 22/1 56/2 36/0 63/0 20منطقه

 16/19 0 79/86 6/77 42/1 34/22 2/0 69/0 21منطقه

 18/268 0 47/6 59/157 68/1 34/213 44/2 93/0 22منطقه

 03/369 08/4 78/152 04/307 36/23 76/339 37/34 26/54 جمع

 )1385(مأخذ: حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، 
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 گانۀ تهران 22ماتریس بی مقیاس شده کاربري اراضی مناطق  -2جدول 

 

  کاربري
 تجاري

  کاربري
 اداري

کاربري 
  فضاي
 سبز

کاربري 
 آموزشی

کاربري 
 نظامی

کاربري 
 صنعتی

کاربري 
 یتفریح

کاربري 
  اراضی
 بایر

 043/0 526/0 000/0 016/0 068/0 019/0 104/0 012/0 1منطقه

 040/0 004/0 001/0 000/0 035/0 017/0 014/0 033/0 2منطقه

 0 068/0 001/0 004/0 063/0 030/0 212/0 166/0 3منطقه

 009/0 009/0 013/0 005/0 032/0 047/0 043/0 014/0 4منطقه

 029/0 281/0 005/0 011/0 047/0 019/0 011/0 011/0 5منطقه

 005/0 029/0 003/0 007/0 060/0 017/0 141/0 044/0 6منطقه

 002/0 004/0 001/0 015/0 029/0 001/0 039/0 011/0 7منطقه

 0 0 007/0 000/0 026/0 029/0 009/0 011/0 8منطقه

 003/0 0 050/0 020/0 024/0 003/0 033/0 017/0 9منطقه

 000/0 039/0 001/0 0 022/0 001/0 006/0 023/0 10قهمنط

 000/0 0 002/0 013/0 047/0 003/0 074/0 054/0 11منطقه

 008/0 0 015/0 0 059/0 007/0 113/0 130/0 12منطقه

 005/0 0 015/0 039/0 034/0 002/0 022/0 016/0 13منطقه

 001/0 0 001/0 000/0 026/0 005/0 009/0 026/0 14منطقه

 011/0 0 020/0 007/0 040/0 027/0 010/0 017/0 15منطقه

 001/0 022/0 018/0 0 068/0 016/0 025/0 025/0 16منطقه

 004/0 012/0 001/0 000/0 023/0 003/0 006/0 077/0 17منطقه

 021/0 0 113/0 001/0 061/0 023/0 029/0 093/0 18منطقه

 014/0 0 062/0 039/0 042/0 019/0 003/0 167/0 19منطقه

 014/0 0 044/0 0 052/0 007/0 010/0 011/0 20منطقه

 051/0 0 568/0 252/0 060/0 065/0 005/0 012/0 21منطقه

 072/0 0 042/0 513/0 071/0 627/0 070/0 017/0 22منطقه

  (مأخذ: محاسبات نگارندگان)
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ی ماتریس کم«) به صورت 1( رابطۀتوان از طریق را می» ماتریس بی مقیاس شده«
  ) آورده شده است.3نوشت که نتایج آن در جدول (» سازي

  )                                                                        1( رابطۀ

  ماتریس بی مقیاس شده موزون -3جدول 

 

کاربري 
 تجاري

کاربري 
 اداري

  کاربري
  فضاي
 سبز

  کاربري
 آموزشی

  کاربري
 نظامی

  کاربري
 صنعتی

  کاربري
 تفریحی

کاربري 
  اراضی
 بایر

 059/0 087/0 001/0 027/0 030/0 306/0 031/0  040/0 1منطقه

 055/0 008/0 001/0 000/0 015/0 027/0 045/0 107/0 2منطقه

 0 113/0 001/0 007/0 027/0 048/0 648/0 530/0 3منطقه

 013/0 016/0 023/0 095/0 145/0 075/0 013/0 047/0 4منطقه

 040/0 467/0 008/0 019/0 211/0 030/0 346/0 037/0 5منطقه

 008/0 048/0 005/0 012/0 266/0 027/0 434/0 143/0 6منطقه

 003/0 008/0 002/0 026/0 132/0 003/0 121/0 035/0 7منطقه

 0 0 012/0 000/0 117/0 046/0 029/0 035/0 8منطقه

 004/0 0 085/0 034/0 107/0 005/0 104/0 057/0 9منطقه

 000/0 065/0 003/0 0 098/0 002/0 020/0 075/0 10منطقه

 0.000 0 004/0 023/0 207/0 005/0 228/0 017/0 11منطقه

 012/0 0 026/0 0 262/0 012/0 346/0 042/0 12منطقه

 007/0 0 026/0 068/0 151/0 003/0 067/0 051/0 13منطقه

 002/0 0 003/0 000/0 117/0 008/0 028/0 085/0 14منطقه

 016/0 0 034/0 012/0 177/0 043/0 032/0 055/0 15منطقه

 002/0 036/0 030/0 0 302/0 026/0 079/0 081/0 16منطقه

 006/0 020/0 013/0 000/0 103/0 006/0 018/0 024/0 17منطقه

 029/0 0 019/0 002/0 272/0 036/0 089/0 030/0 18منطقه

 020/0 0 010/0 068/0 187/0 029/0 011/0 535/0 19منطقه

 020/0 0 076/0 0 230/0 011/0 032/0 037/0 20منطقه

 070/0 0 096/0 436/0 268/0 103/0 017/0 040/0 21منطقه

 992/0 0 071/0 887/0 317/0 985/0 217/0 054/0 22منطقه

  (مأخذ: محاسبات نگارندگان)
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) و کمترین +Aعنوان ایده آل مثبت (در این مرحله، بزرگترین مقدار هر شاخص به 
)  2) و (1هاي (هرابطشود که ) تعیین می-Aآل منفی (مقدار هر شاخص، به عنوان ایده

هاي مثبت به ترتیب معرف شاخص -Jو   +Jهاهرابطدهد. در این این قضایا را نشان می
ها در هطرابباشند. نتایج حاصل از محاسبات این گیري میو منفی در مسألۀ تصمیم

  ) آورده شده است.4جدول (

  )       2( رابطۀ

    )       3( رابطۀ
  فواصل منفی و مثبت -4جدول 

 
کاربري 
 تجاري

کاربري 
 اداري

کاربري 
فضاي 

 سبز

کاربري 
 آموزشی

کاربر
  ي

 نظامی 

کاربر
ي 

 صنعتی

کاربري 
 تفریحی

کاربر
  ي

 بایر 

 جذر جمع

 17/0 03/0 00/0 03/0 0 27/2 23/2 02/2 00/0  34/4 1منطقه

 01/0 00/0 00/0 44/2 9/2 00/0 17/1 50/1 15/4 30/1 2منطقه

 05/0 00/0 0 00/0 60/2 83/1 76/1 38/5 00/0 01/0 3منطقه

 02/0 00/0 69/7 77/9 10/1 00/0 19/1 00/0 47/5 20/3 4منطقه

 09/0 01/0 02/7 01/0 22/1 15/1 88/6 98/1 94/1 54/3 5منطقه

 28/0 01/0 88/2 79/8 96/3 66/4 15/1 56/1 00/0 97/2 6منطقه

 51/0 26/0 00/0 06/1 11/3 02/0 01/1 002/0 03/0 01/0 7منطقه

 01/0 31/5 0 0 67/2 47/1 91/1 93/4 15/1 0 8منطقه

 15/0 00/0 06/1 0 00/0 55/3 78/4 19/2 93/2 15/1 9منطقه

 01/0 0.00 69/3 00/0 67/5 0 0 0 87/2 98/3 10منطقه

 02/0 00/0 13/2 0 81/1 61/1 43/6 77/2 00/0 85/4 11منطقه

 02/0 00/0 03/6 0 45/1 0 45/1 56/2 00/0 00/0 12منطقه

 01/0 00/0 42/2 0 49/1 00/0 50/1 13/5 14/1 46/6 13منطقه

 00/0 66/8 92/1 0 67/5 55/1 91/1 45/9 04/1 40/6 14منطقه

 00/0 69/8 12/1 0 61/2 25/4 37/3 21/4 52/1 64/9 15منطقه

 01/0 00/0 64/2 94/4 99/1 0 29/2 45/1 66/1 39/5 16منطقه

 02/0 00/0 60/1 53/1 25/3 11/1 71/1 50/3 84/1 00/0 17منطقه

 03/0 00/0 63/3 0 00/0 40/1 62/1 50/3 22/2 00/0 18منطقه

 01/0 00/0 75/1 0 00/0 00/0 22/4 91/1 0 00/0 19منطقه

 02/0 00/0 75/1 0 00/0 0 36/9 29/2 52/1 54/3 20منطقه

 16/0 02/0 00/0 0 02/0 00/0 54/1 00/0 41/1 67/5 21منطقه

 02/0 00/0 04/0 0 00/0 02/0 57/2 03/0 00/0 68/9 22منطقه

  (مأخذ: محاسبات نگارندگان)
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 ) قابل4( رابطۀ) به راه حل ایده آل که با استفاده از Aiمحاسبۀ نزدیکی نسبی (
باشد. باید توجه داشت که جواب حاصل، همواره عددي بین صفر و یک محاسبه می
  خواهد بود.

   )                                                   4( رابطۀ
گانۀ کالنشهر  22) و با توجه به میزان تاپسیس، مناطق 5هاي جدول (طبق یافته
برخوردار افتگی، به سه گروه برخوردار، نیمهیبندي و درجۀ توسعهویتاولتهران از نظر 

  ) نیز نشان داده شده است. 2اند که نتایج در شکل (و محروم تقسیم شده

  گانۀ کالنشهر تهران با روش تاپسیس 22بندي مناطق رتبه -5 جدول

 مناطق
  یافتگی مناطقدرجه توسعه

 بر اساس میزان تاپسیس 
 رتبه بندي میزان تاپسیس

  1 6191410/0 داربرخور 7منطقه
 2 4134350/0 برخوردار 22منطقه

 3 2408773/0 برخوردار 21منطقه

 4 2291984/0 برخوردار 1منطقه

 5 1342950/0 برخوردار 5منطقه

 6 0801322/0 نیمه  برخوردار 3منطقه

 7 0531088/0 نیمه  برخوردار 18منطقه

 8 5220344/0 نیمه  برخوردار 19منطقه

 9 4525137/0 برخوردارنیمه   12منطقه

 10 0450862/0 نیمه  برخوردار 6منطقه

 11 0359937/0 نیمه  برخوردار 11منطقه

 12 0249369/0 نیمه  برخوردار 4منطقه

 13 0247257/0 نیمه  برخوردار 9منطقه

 14 0210473/0 محروم 2منطقه

 15 0209819/0 محروم 13منطقه

 16 0205108/0 محروم 10منطقه

 17 0200018/0 محروم 20منطقه

 18 0187017/0 محروم 17منطقه

 19 0469560/0 محروم 16منطقه

 20 0150996/0 محروم 15منطقه

 21 0118790/0 محروم 8منطقه

 22 0048172/0 محروم 14منطقه
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،   14مناطق  :د ازنر تهران عبارتمناطق شهري محروم در بین مناطق شهري کالنشه
باشد. این مناطق در حالت بحرانی هستند و می 8و  15،  16،  17،  20،  10،  13،  2

باید توسعه پرشتابی را پشت سر بگذارند تا خود را به مناطق شهري دیگر نزدیک 
  باشد. منطقه می 9ریزي با این برنامه اولت ویاولسازند. بدون شک 

 هاي) شاخصبرخوردارحد متوسط (نیمه 9 و 4،  11،  6،  12،  19،  18،  3مناطق 

 شرایط از و برخوردارند مطلوبی نسبتاً از حالت مناطق این هستند. دارا را بررسی مورد

 .گیرندقرار می توسعه دوم ویتاول در توسعه برنامۀ در و دور هستند بحرانی

تحلیل،                  این در استفاده مورد هايشاخص لحاظ برخوردار از شهري مناطق
ویت توسعه را به خود اول سومهستند و سطح  5 و 21 ، 1 ،  22،  7به ترتیب شامل 

باعث    شهري قاعدة مناطق بدون بنديتقسیم و مناطق نبودن دهند. همگناختصاص می
این  نتایج واقع، در نکنند. پیروي خاصی نظم از هر طبقه در گرفته قرار مناطق که شده

  است. امر این بر تأییدي پژوهش

  
  گانۀ کالنشهر تهران (با توجه به رتبه و میزان تاپسیس)  22یافتگی مناطق ان درجۀ توسعهمیز -2شکل 

  گیرينتیجه -4
با   گانۀ کالنشهر تهران 22تاپسیس، مناطق  گیري روشکار به با این پژوهش در
خدماتی، تفریحی، فضاي  آموزشی، هايمتعددي از جمله کاربري هايشاخص به توجه

بندي                  رتبه یافتگی،توسعه سطح لحاظ ترکیبی از صورت ري و ... بهسبز، تجاري، ادا
 مشخص مذکور روش طریق از منابع و امکانات نابرابري در توزیع میزان سپس و شدند

 )5گردید. (جدول 
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گانه  22سطح مناطق  ها دره به آنچه در خصوص توزیع کاربريبه طور کلی با توج
ها، آن هم با محوریت یک رابري در میزان و حجم وسعت این کاربري، نابشرح داده شد

ها در سطح شهر شده است که کاربري غالب، باعث وضعیت توزیع نامتوازن کاربري
شدیدتر و  0048/0با رتبۀ  14این عدم تعادل با توجه به مدل کمی تاپسیس در منطقۀ 

 7بندي منطقۀ بنابراین از نظر رتبهباشد. تاپسیس ناچیزتر می 619/0با رتبۀ  7در منطقۀ 
توان به عنوان باشد و میتري نسبت به مناطق دیگر میتهران داراي سطح توسعه یافته

تر و همچنین به عنوان الگویی براي سایر مناطق در داراي پایداري شهري مناسب منطقه
 نظر گرفته شود. 
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