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دهیچک  

 10می باشد. جامعه آماری آن را گانه شهر تهران  22هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توسعه پایدار شهری مناطق 

تشکیل می دهد. داده های بدست آمده از آمارنامه  3131شاخص)جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی( در سال 

گانه شهر تهران(، ابتدا در  22های مرکز آمار ایران و سالنامه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن )نتایج کلی مناطق

مورد  Topsisشده، سپس با استفاده از روش های وزن دهی آنتروپی شانون و تکنیک رتبه بندی وارد  Excelمحیط 

تحلیلی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد  –تحلیل قرار گرفته اند. این پژوهش با شیوه توصیفی -تجزیه

دار )محروم( جای گرفته اند. برای شناخت گانه شهر تهران در سه سطح برخوردار، نیمه برخودار و فرو برخور 22مناطق 

شاخص مورد ارزیابی از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و با تکنیک  10سطوح برخورداری مناطق شهری تهران، 

گانه شهر تهران  22، نقشه سطوح برخورداری مناطق Arc GISتاپسیس رتبه بندی شده و در نهایت، با استفاده از نرم افزار

منطقه محروم با  39ترسیم گردیده است. نتیجه حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که در میان مناطق شهری تهران 

در پایین ترین سطح برخورداری جای گرفته اند و اولین اولویت توسعه را به خود اختصاص  230/9تا  900/9ضریب اولویت 

است و سطح دوم اولویت توسعه  434/9تا  111/9منطقه است که دارای ضریب اولویت  3داده اند. دومین سطح، شامل 

شاخص مورد بررسی را شامل می شود، با ضریب  13منطقه برخوردار از لحاظ  4مناطق را در بر می گیرد. سطح یک، 

و  31، 0، 22ن پژوهش مناطق و آخرین اولویت توسعه را به خود اختصاص داده اند. طبق نتایج ای 130/9تا  013/9اولویت 

 از برخوردارترین مناطق شهر تهران می باشند.  1و 0، 1، 4محروم ترین و مناطق  30
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 مقدمه

امروزه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ با رشد باالی جمعیت و توسعه بی حد کالبدی 

مواجهه هستند. از این رو این گونه توسعه سبب شده است تا شهر با مسائل و تنگناهایی 

چون جدایی محل کار از سکونت، دوری از طبیعت و عدم سر زندگی مواجهه گردند. 

اقتصادی  –ه نارضاریتی از نتایج توسعه و رشد اجتماعیریشه نگرش به توسعه پایدار ب

(. نظریه توسعه 3: 3111در شهرها از منظر بوم شناسی )اکولوژی( بر می گردد )صرافی، 

پایدار در دهه پایانی قرن بیستم در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی از جمله 

دگی و آثار مخرب بر مدرنیسم و پست مدرنیسم در عدم توانایی به شرایط مطلوب زن

محیط زیست جهانی، ملی، منطقه ای و محلی )شهری( پا به عرصه وجود گذاشت 

(. با بروز ضایعات زیست محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی 31: 3139)زیاری،

مردم به ویژه در جوامع شهری طی یکی دو دهه گذشته، رهیافت توسعه پایدار به عنوان 

و یکم از سوی سازمان ملل مطرح شد و به عنوان  موضوع روز دهه آخر قرن بیست

دستور کار قرن بیست و یکم در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی تعیین 

(. با روزانه شهری شدن زندگی بشر، مفاهیم مربوط به توسعه 3001گردید )روسلند، 

ید به عدالت پایدار به این حیطه وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جد

اجتماعی، فضایی و محیطی نسبت به شهر است. بنابراین در راستای تحقق توسعه پایدار 

شهری می بایست شرایطی فراهم شود تا امکان بسترسازی توسعه پایدار انسانی و بهبود 

رفاه اجتماعی و شهروندی، فراهم گردد که در این بستر می توان به برقراری عدالت 

( 3139( طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست انسانی )شیعه،3110اجتماعی )هاروی،

و تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری، تقویت 

( و 14: 3113بنیادهای اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی )بحرینی،

خوانایی شهری  ایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و

( و بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندان 03: 3133)لینچ،

( و یکپارچگی بخشی به ساختارهای بصری محیط و منظر 323-03: 3113)بحرینی،

( اشاره کرد. نظر به اینکه تهران یکی از بزرگترین و 09-04: 3111شهری )کالن،



مرتضی نعمتی، رضا صالحی، غالمحسین حمیدی /. . .یافتگیبندی توسعهو سطحارزیابی   401
 

اشد، مطالعه حاضر به بررسی تعیین درجه ی توسعه پرجمعیت ترین شهرهای جهان می ب

گانه شهر تهران می پردازد. وسعت شهر تهران در طول  22یافتگی در سطح مناطق 

 31کیلومتر مربع و جمعیت آن از  399کیلومتر مربع به بیش از  1دویست سال از حدود 

 میلیون نفر رسیده است. 3هزار نفر به بیش از 

من مروری گذرا بر ادبیات نظری توسعه پایدار و توسعه همچنین مقاله حاضر، ض

پایدار شهری و با بکارگیری شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و 

گانه  22جمعیتی با استفاده از تکنیک تاپسیس، به ارزیابی سطوح برخورداری مناطق 

 شهری تهران  می پردازد.

 
 توسعه پایدار

مردمی است و تحول اقتصادی و تحرکی  -تحولی اجتماعیالزمه دستیابی به توسعه، 

دولتی هرگز کافی نمی باشد. توسعه راستین در روند مشارکت فراگیر اجتماعی و نه در 

(. مفهوم توسعه پایدار برای 31: 3111تولید کاالیی اقتصادی حاصل می شود )صرافی،

: 3110ده شده است )بارو، به خانم باربارا وارد نسبت دا 3019اولین بار در اواسط دهه 

در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل در گزارش  3031( و در سال 41

 .(230-191: 2993مطرح گردید )توسون، « آینده مشترک ما»هارلم برانت لند با عنوان 

در حقیقت در گزارش برانت لند توجه به مقوله های برابری بین نسل ها، برابری درون 

ا )برابری اجتماعی و جغرافیایی..(، حفاظت از محیط طبیعی، استفاده حداقل از نسل ه

منابع غیر قابل تجدید، بقای اقتصادی و تنوع، جامعه خود اتکا، رفاه فرد و ارضای 

به نقل از  ،3000الرن، نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تاکید قرار گرفته است )مک

موضوع  3002. با تشکیل کنفرانس ریو در سال (324: 3113شکویی و موسی کاظمی، 

توسعه پایدار در سرتا سر جهان به چالش جدی تبدیل شد که در آن بر مشارکت جوامع 

در رهیافت ارتقاء و بهبود وضعیت محیط زیست و توسعه پایدار شهری تاکید گردید 

نسل توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای . (224-221: 2992وورث، )کولینگ

 .(230: 2993کنونی را بدون به خطر انداختن نیازهای نسل آینده فراهم کند )توسون، 
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همچنین توسعه پایدار عبارت است از توسعه ای که از نظر زیست محیطی، غیر مخرب، 

از نظر فنی مناسب، از نظر اقتصادی ماندگار و از نظر اجتماعی قابل پذیرش باشد. به طور 

یک محیط یا یک کشور با در نظر گرفتن توان بوم شناسی، نیروی  کلی توسعه پایدار در

انسانی، فن آوری و منابع مالی، متعلق به آن محیط و یا کشور و در خور آن می تواند 

تحقق یابد و چنان توسعه ای تنها در محیط یاد شده )با هماهنگی چهار عامل فوق( 

سعه پایدار، تامین نیازهای (. هدف اصلی تو23: 3134پایدار خواهد بود )درویش،

اساسی، بهبود ارتقاء سطح زندگی برای همه، حفظ و اداره بهتر اکوسیستم ها و آینده 

(. توسعه پایدار بر مفاهیمی چون 21: 3110تر و سعادتمندتر است )بحرینی، ای امن

ارتقاء کیفیت زندگی، یعنی دخالت دادن شاخص های کیفی و اجتماعی و تامین رفاه و 

عدالت اجتماعی به دنبال کاهش  .(2990لت اجتماعی متمرکز است )بیگدلی، عدا

نابرابری ها بوده، تا با از بین بردن شکاف های عمیق بین امتیازات مثبت و منفی، نتایج 

زیان آوری را که محرومیت و فقر بر محیط زیست و توسعه پایدار وارد می آورد را از 

یعنی مجموعه فعالیت ها و برنامه هایی که فراهم  (،2993بین ببرد )بارتون و کیتی، 

به نقل از  2990بیگدلی، )آوران یک جامعه برای بهزیستی افراد جامعه انجام می دهند 

 (. 3133خاکپور و همکاران، 

 
 توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری، توسعه ای همه جانبه و ناظر بر ابعاد مختلف است. توسعه پایدار 

می است که از اندیشه های قرن بیستم الهام گرفته است، اما ایده های اساسی شهری مفهو

آن را می توان در زمینه توسعه شهرهای صنعتی قرن قبل جستجو کرد. فرایند رسیدن به 

توسعه پایدار شهری اصول خاصی ندارد. آنچه که مهم است، در برنامه ریزی ها باید به 

اجتماعی شهرها توجه شود و این کار فقط با  شاخص های اقتصادی، محیطی و سالمت

(. با رشد 201: 3000تلفیق موارد متعدد در مقیاس مختلف به دست می آید )موکومو، 

سریع جمعیت جهان و  تمرکز آن در شهرها، مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان مولفه 

: 3001)اوکلیر، اساسی تاثیر گذار بر چشم انداز بلند مدت جوامع انسانی مطرح گردید 
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توسعه پایدار شهری پدیده ای است که دارای ابعاد پیچیده اقتصادی، اجتماعی و . (32

زیست محیطی می باشد. پایایی توسعه در یک جامعه شهری یعنی تامین حد مطلوبی از 

رشد تولید اقتصادی، نرخ اشتغال و رفاه اجتماعی و محیطی سالم و پاک )معصومی 

همچنین پیتر هال توسعه پایدار شهری را چنین تعریف کرده  (،311: 3110اشکوری،

است: شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های 

توسعه پایدار شهری با مفاهیم پایداری شهری رابطه  .(3001آینده را تضمین کند )هال، 

ار شهری باید مالحظات اجتماعی، تنگاتنگی دارد، بنابراین برای دستیابی به توسعه پاید

سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی را در برنامه ریزی شهری در نظر گرفت، همچنین 

توسعه پایدار شهری، خود نوعی آینده پژوهی و آینده نگری برای شهر تلقی می شود. 

ار امروزه با توجه به مسائل و مشکالتی که شهرها دارند باید به ابعاد و اصول توسعه پاید

شهری توجه نمود و برای رسیدن به توسعه پایدار انسانی، شهر پایدار و پایداری شهر، 

باید خصوصیاتی را که یک شهر سالم الزم است داشته باشد، مدنظر قرار داد )فرهمند، 

(. شاخص های توسعه پایدار شهری، عبارتند از شاخص های سیاسی، شاخص 14: 3130

ای اقتصادی، شاخص های فناوری، شاخص های فرهنگی، شاخص ه –های اجتماعی

(. هدف توسعه پایدار شهری باید حفظ 3113زیست محیطی )شکویی و کاظمی، 

خصوصیات کلی و کیفیت محیط باشد و الزم است که موضوعات اجتماعی و اقتصادی 

(. پس 31: 3110در کنار مقوله های محیطی مورد توجه قرار گیرند )بارتون و همکاران، 

ان گفت توسعه پایدارشهری بر سه موضوع به عنوان اساس و پایه می نگرد: می تو

(. پس توسعه 01: 3132اقتصاد، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ آن )احمدی، 

شهری در صورتی پایدار خواهد بود که کیفیت باالیی از زندگی را برای تمام ساکنانش 

اجتماعی و فرهنگی کاملی برخوردار شوند.  ارائه دهد و آنان بتوانند از راحتی و آسایش

بهبود »در همین زمینه برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد، توسعه پایدار را به عنوان 

بنابراین توسعه «. کیفیت زندگی در قالب زیست بوم های حمایت کننده تعریف می کند

دی و هم به نیازهای وقتی می توان پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای اقتصادی و ما
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 .(11: 3000اجتماعی، فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخ گوید )داله و شون، 

بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار شهری در وهله اول نیازمند شناخت وضع موجود و 

در مرحله بعد برنامه ریزی برای رسیدن به چنین هدفی که همانا رسیدن به معنای واقعی 

وسعه پایدار شهری در موضوع های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در سطح  ت

شهر است. بنابراین از توسعه پایدار شهری می توان چنین تعریفی ارائه کرد: تغییر تراکم 

و کاربری اراضی شهری جهت رفع نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن، حمل و نقل، 

نظر محیطی قابل سکونت و زندگی، از نظر  فراغت و غیره به گونه ای که شهر از

اقتصادی قابل داوم و از نظر اجتماعی دارای برابری باشد. به نحوی که این تغییرات 

فناورانه و صنعتی، حفظ اشتغال، مسکن و شرایط زیست محیطی مناسب را در بر داشته 

سعه ای، باید (. بنابراین ارزیابی گسترش شهری، ناشی از چنین تو49: 3110باشد )موحد،

اصول توسعه پایدار را در تمام مناطق و حوزه ها و محالت، نشان دهد و نماگرهای کل 

شهر یا برخی ابعاد و بخش ها نمی تواند ازریابی از کلیت نظام توسعه پایدار باشد 

 (.394: 3139)موسی کاظمی محمدی،

 
 اهمیت و ضرورت تحقیق

گانه شهر  22ی توسعه یافتگی مناطق  تحلیل درجه -مقاله حاضر به بررسی و تجزیه

با بهره گیری از مدل وزن دهی ضریب آنتروپی شانون و با  3131تهران در سال 

بکارگیری تکنیک رتبه بندی تاپسیس می پردازد. نتایج تحقیق حاضر می تواند به ارائه 

الگوی مناسب منطقه بندی درون شهری جهت ارائه خدمات مناسب بیانجامد و جایگاه 

هر تهران را در جامعه جهانی ارتقاء دهد. این تحقیق همچنین می تواند الگوی مناسبی ش

را برای مدیران شهری به منظور ارائه خدمات بهتر شهری در تهران در اختیار دهد و 

 راهنمای مناسبی برای مدیران باشد.

 
 محدوده مورد مطالعه  
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کیلومتر مربع واقع شده  399شهر تهران در مرکز استان تهران با مساحتی بالغ بر

 13دقیقه تا  3درجه و  13( و از نظر موقعیت جغرافیایی در23: 3131)قرخلو و زنگنه، 

دقیقه عرض  19درجه و  11دقیقه تا  14درجه و  11دقیقه طول شرقی و  11درجه و 

متر در مرکز و 3299متر در شمال به  3199شمالی قرار گرفته است و ارتفاع آن از

متر در جنوب می رسد. تهران در پهنه ای بین دو وادی کوه و کویر و در  3399 باالخره

منطقه شهرداری است  22واسطه کوهستان محصور گردیده است. این شهر دارای 

نفر جمعیت بوده   1391331دارای  3131(. شهر تهران در آبان 3131)مرکز آمار ایران،

 41/3( متوسط رشد ساالنه ای معادل 0113341) 3111است که با توجه به جمعیت سال 

 31/0با رشدی معادل  22گانه شهر تهران، منطقه  22درصد داشته است. در بین مناطق 

 پایین ترین متوسط رشد را داشته اند. -00/3با رشدی معادل  23درصد باالترین و منطقه 

 
 گانه شهر تهران 22: نقشه مناطق (2شکل) نقشه موقعیت استان تهران در کشور (:3شکل)

 

 روش تحقیق

با توجه به مولفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش، 

منطقه شهرداری تهران است و شاخص  22تحلیلی می باشد. جامعه آماری،  –توصیفی

ت های مورد بررسی، تعدادی شاخص جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی ... است. اطالعا

 3131مورد نیاز از مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری نفوس و مسکن شهر تهران در 
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جمع آوری شده است. با بهره گیری از مدل آماری وزن دهی آنتروپی شانون )حکمت 

( 219-231: 3131( و تکنیک رتبه بندی تاپسیس )اصغر پور،330: 3131نیا و موسوی،

گانه شهر تهران، اولویت بندی شده اند. در نهایت با  22، مناطق Excel در نرم افزار 

(، نتیجه حاصل در قالب نقشه سطوح GISکمک سیستم اطالعات جغرافیایی )

 برخورداری به نمایش گذاشته شده است.
 

 معرفی متغیرها و  شاخص ها  
 22شاخص های مورد استفاده برای به دست آوردن درجه ی توسعه یافتگی مناطق 

جمعیت مناطق شهر تهران  1cبه شرح زیر است: 3131ران بر اساس آمار گانه شهر ته

3131 ،2c  ،3تعداد خانوارc  ساله و بیشتر بر حسب جنس و سواد )با سواد(،  0جمعیت 

4c،5تعداد مردان با سواد c  ،6تعداد زنان با سوادc  ،تعداد محصلین در آموزش عالی 

7c ،8سهم خانوارهای برخوردار از برقc 9خانوارهای برخوردار از تلفن،  سهمc  سهم

سهم خانوارهای برخوردار از گاز لوله  10cخانوارهای برخوردار از آب لوله کشی، 

سهم خانوارهای برخوردار از  12cسهم خانوارهای برخوردار از آشپز خانه،  11cکشی،

اد تعد 14cنحوه تصرف محل سکونت )ملکی عرصه و اعیان )زمین و بنا((،  13cحمام، 

تعداد کل بیکاران  16cتعداد کل شاغالن،  15cخانوار برخودار از واحد مسکونی، 

 20cشاغلین خدمات،  19c شاغلین صنعت، 18cشاغلین کشاورزی،  17c)معکوس(، 

شاغالن بخش  22cشاغالن بخش آموزش، 21cشاغالن بخش هتل و رستوران،

کار فرمایان بخش  تعداد 24c شاغالن بخش امور دفتری و اداری، 23cبهداشت،

تعداد مزد بگیران بخش  26cتعداد کارکنان مستقل بخش خصوصی، c 25خصوصی،

تعداد خانوارهای برخوردار از  28cتعداد مزد بگیران بخش خصوصی، 27cعمومی،

تعداد ایستگاه های آتش  30cتعداد خانوارهای برخوردار از رایانه، 29cخودروی سبک،

مراکز فرهنگی و هنری وابسته به  39،32cد دفاتر پلیس+تعدا 31cنشانی و خدمات ایمنی،

 36cتعداد فرهنگسرا، 35cتعداد نگارخانه ها، 34cتعداد تاالرهای نمایشی، 33cشهرداری،
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تعداد کالنتری ها  39c وسعت منطقه )هکتار( 38cتعداد پارک ها، 37cتعداد موزه ها،

 (.3131)مرکز آمار ایران،
  

 اهداف تحقیق

گانه شهر تهران  22پژوهش، ارزیابی درجه ی توسعه یافتگی مناطق هدف اصلی این 

می  Topsisبا استفاده از روش های وزن دهی آنتروپی شانون و تکنیک رتبه بندی 

 باشد.

 
 پیشینه تحقیق  

در مورد تعیین سطح توسعه مناطق و بررسی نابرابری بین آنها، تحقیقات مختلفی در 

ه است. بهترین نمونه از اقدامات انجام شده در داخل و خارج از کشور انجام شد

خصوص توسعه پایدار شهری، طرح جامع توسعه پایدار شهری کوریتابای برزیل است. 

این طرح با پنج فاکتور رشد فیزیکی شهر، کاهش تراکم در مرکز شهر، تحکیم توسعه 

می، از دهه فعالیت های اقتصادی و زیر ساخت های پایه ای از برنامه ها و خدمات عمو

 (.09: 3131به اجرا در آمده است )دهقان منشادی،  3019

توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری »( در مقاله خود با عنوان 3139زیاری)

معتقد است که نظریه توسعه پایدار شهری مستلزم تغییر زیرساخت های « 23در قرن 

ریزان شهری باید از آثار مخرب  اجتماعی، کالبدی و سیاسی است و برنامه -اقتصادی

مدرنیسم و فرا مدرنیسم در شهرها و شکست آنها در مبانی نظری خود تجدید نظر 

 نمایند. 

(، به رتبه بندی مناطق مختلف شهر شیراز از لحاظ درجه 3130منفردیان سروستانی )

این معکوس پرداخته اند، در U توسعه یافتگی با استفاده از روش تاکسونومی عددی و 

شاخص کلی در نظر گرفته شده که این شاخص ها در زمینه آموزشی،  4پژوهش

درمانی و خدمات عمومی شهری می باشد و در این تحقیق دوره  -فرهنگی، بهداشتی
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مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج رتبه بندی نشان دهنده کاهش روند  3131تا  3111

 نابرابری ها در شهر شیراز بوده است. 

(، به بررسی و تحلیل برابری در سطوح توسعه یافتگی 3133کپور و باوان پوری )خا

مناطق شهری مشهد با استفاده از مدل موریس و با شاخص های مختلفی به تفکیک 

مناطق شهری مشهد  %21مناطق مورد سنجش پرداخته اند. نتایج مطالعات نشان می دهد 

مناطق محروم و باالخره  %21متوسط و  مناطق 1/3برخوردار، %  %11خیلی برخوردار، 

 مناطق خیلی محروم بوده اند. 11/30%

( به مطالعه کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلیل و اولویت 3130ابولحسنی و همکاران)

بندی توسعه پایدار در مناطق شهری  اصفهان پرداخته اند، ایشان برای شناخت سطوح 

ورد بررسی قرار داده اند و نتایج حاصل شاخص را م 23برخورداری مناطق شهر اصفهان 

منطفه  1از بررسی های انجام شده، نشان می دهد که در میان مناطق شهری اصفهان، 

منطقه نیمه برخوردار دارای ضریب  4و  04/9تا  11/9برخوردار با ضریب اولویت 

سطح ، در پایین ترین 14/9تا  22/9منطقه با ضریب اولویت  0و  41/9تا  42/9اولویت 

 برخورداری قرار گرفته اند.

(، به ارزیابی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی 3109سرور و موسوی ) 

درمانی،  -اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی -شاخص جمعیتی، اجتماعی 19از طریق 

زیربنایی، حمل و نقل، ارتباطات با مدل های تاپسیس، ضریب آنتروپی و ضریب 

بندی شهرها پرداخته اند. یافته ها بیانگر توسعه شهرهای بزرگ و عدم  پراکندگی به رتبه

توسعه شهرهای کوچک است، نتایج بیانگر آن است که به لحاظ توسعه کلی، الگوی 

پیرامون است، یعنی هر چقدر به طرف  -فضای ناحیه ای در پهنه استان الگوی مرکز

یک تر شویم توسعه یافته تر می شهرهای بزرگ به لحاظ جمعیتی، اداری و اقتصادی نزد

 شوند.

 
 فرضیات تحقیق وسواالت 
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گانه شهر تهران به طور متعادل توزیع شده  22آیا امکانات و خدمات بین مناطق  .3

 است؟ 

   آیا نابرابری بین مناطق برخودار و محروم مناطق شهری تهران زیاد است؟ .2

ران به طور متعادل گانه شهر ته 22گمان می رود امکانات و خدمات بین مناطق  .3

 توزیع نشده است.

به نظر می رسد نابرابری بین مناطق برخودار و محروم مناطق شهری تهران زیاد  .2

 است.

 

 روش شناسی تحقیق

این پژوهش که با شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است، مراحل زیر را در بر 

 دارد:

 
 (: مدل مفهومی مراحل انجام تحقیق1شکل)

 Topsisمدل 

تاپسیس از جمله مدل های تصمیم گیری است که می تواند راه گشای بسیاری از 

مسائل تصمیم گیری برای مدیران و برنامه ریزان باشد. این مدل برای اولین بار در سال 

توسط هوانگ و یون ارائه گردید و کم کم با گذشت زمان اصالحاتی بر روی  3033
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ان یکی از بهترین و دقیق ترین روش های آن صورت داده شد و جای خود را به عنو

تصمیم گیری چند شاخصه در میان مدیران و برنامه ریزان باز کرد )اکبری و همکاران، 

(. اساس این تکنیک، بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی، باید 313: 3131

فاصله را با  کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت )بهترین حالت ممکن( و بیشترین

راه حل منفی )بدترین حالت ممکن( داشته باشد. فرض بر این است که مطلوبیت هر 

(. در این 24: 3130شاخص، به طور یک نواخت افزایشی یا کاهشی است )مومنی، 

شاخص، مورد ارزیابی قرار می گیرد. حل مساله با این  nگزینه به وسیله  mروش نیز 

ت، بر اساس آنچه در خصوص مراحل انجام مدل روش، مستلزم طی شش مرحله اس

تاپسیس بیان شد، پس از آنکه ماتریس تصمیم تشکیل شد، به ترتیب محاسبات مربوطه 

 در قالب مدل مفهوم زیر انجام گرفت:

 تشکیل ماتریس تصمیم:مرحله اول:  

شاخص، ماتریس داده ها را تشکیل می دهیم، سپس با استاندارد  10ابتدا بر اساس 

دن داده ها با فرمولنمو 

m

i ija
1

 تشکیل ماتریس استاندارد می دهیم.2
 گانه تهران 22(: ماتریس تصمیم شامل شاخص های توسعه شهری و مناطق 3جدول)

 C1 C2 C3 C4 C5 …  C39 تهران شهری مناطق

A1 379962 776 26289 85759 100 93/4 

A2 608814 1629 53416 146373 100 96/4 

A3 290726 710 23480 70188 100 95 

A4 822580 1348 90283 174642 99/9 89/7 

A5 679108 1708 64872 164048 100 95/2 

A6 237292 439 15433 58042 100 95/3 

A7 310184 309 27349 76509 100 94/5 

A8 378725 508 35802 88589 100 93/9 

A9 165903 207 15642 37933 99/9 88/6 

A10… 315619 433 27107 77723 100 93/4 

 ماخذ: محاسبات نگارندگان.      
بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم: برای بی مقیاس سازی، از بی مقیاس  مرحله دوم:

در این نوع بی مقیاس سازی، هر ماتریس تصمیم گیری را  سازی نورم استفاده می شود.
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بر مجذور مجموع مربعات عناصر هر ستون، تقسیم می کنیم؛ یعنی
 


m

i ij

ij

ij

a

a
n

1

2

که  

ijn مقدار بی مقیاس شده ی گزینه ،i از نظر شاخص ،j  ،(.0: 3130است )مومنی 
 (: ماتریس تصمیم بی مقیاس2جدول)

 C1 C2 C3 C4 C5 …  C39 مناطق شهری تهران

A1 2949/9 2911/9 3411/9 2914/9 2311/9 2949/9 

A2 1203/9 4133/9 2031/9 1412/9 2311/9 1203/9 

A3 1203/9 3332/9 3233/9 3001/9 2311/9 1203/9 

A4 4430/9 1111/9 4021/9 4342/9 2313/9 4430/9 

A5 1040/9 4123/9 1149/9 1303/9 2311/9 1040/9 

A6 1040/9 4123/9 1149/9 1303/9 2311/9 1040/9 

A7 3001/9 9330/9 3401/9 3331/9 2311/9 3001/9 

A8 2911/9 3141/9 3014/9 2393/9 2311/9 2911/9 

A9 9303/9 9140/9 9314/9 9099/9 2313/9 9303/9 

… A10 3004/9 3343/9 3410/9 3341/9 2311/9 3040/9 

 ماخذ: محاسبات نگارندگان.

 محاسبه وزن شاخص ها با استفاه از مدل آنتروپی شانون:

اساس این روش بر این پایه استوار است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک 

شاخص بیشتر باشد، آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است )اکبری و همکاران، 

وپی شانون باید مراحل زیر به ترتیب اجرا به منظور وزن دهی با تکنیک آنتر (.40: 3131

 شود:
 تشکیل ماتریس تصمیم گیری،

 کمی کردن ماتریس تصمیم گیری، 

 بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری،

درایه های ماتریس تصمیم گیری به کمک رابطه 
 


m

i ij

ij

ij

a

a
p

1

2

بی مقیاس می  

 گردد:
  محاسبه آنتروپی هر یک از شاخص ها:

(3                         )
)ln(

1
)](ln[

1 m
KppKE

m

i ijijijj   
 

مقدار آنتروپی هر یک از شاخص ها مقداری بین صفر و یک است. محاسبه درجه 

انحراف اطالعات موجود هر یک از شاخص ها از مقدار آنتروپی آن شاخص از این 

 رابطه محاسبه می گردد:
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(2       )                                                                                                 jj Ed 1 
 jwمحاسبه اوزان 

(1                                                                                                  )
 


n

j j

j

j

d

d
W

1

 

شایان ذکر است که مجموع اوزان به دست آمده برای شاخص های مورد نظر 

تصمیم گیرنده باید برابر با یک باشد. به عبارت ساده تر  


n

j
w

1
: 3130)مومنی،   1

32-29). 
 (: وزن شاخص ها بر اساس مدل آنتروپی شانون1جدول)

نتروپیوزن آ شاخص وزن آنتروپی شاخص  وزن آنتروپی شاخص وزن آنتروپی شاخص 
c1 0/0287 c11 0/0307 c21 0/0286 c31 0/0252 

c2 0/0261 c12 0/0286 c22 0/0286 c32 0/0241 

c3 0/0281 c13 0/0286 c23 0/0286 c33 0/0233 

c4 0/0286 c14 0/0285 c24 0/0271 c34 0/0029 

c5 0/0308 c15 0/0253 c25 0/0270 c35 -0/0079 

c6 0/0307 c16 0/0286 c26 0/0293 c36 0/0199 

c7 0/0308 c17 0/0212 c27 0/0274 c37 0/0205 

c8 0/0307 c18 0/0274 c28 0/0275 c38 0/0110 

c9 0/0308 c19 0/0285 c29 0/0286 c39 0/0282 

c10 0/0308 c20 0/0286 c30 0/0279   

 ماخذ: محاسبات نگارندگان.

س بی مقیاس موزون: برای به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون محاسبه ماتری

(v( ماتریس بی مقیاس شده ،)n را در ماتریس قطری وزن ها )))(( nnW  ضرب می

nWnNVکنیم، یعنی:   
 (: ماتریس بی مقیاس موزون4جدول)

…  C39 C5 C4 C3 C2 C1 مناطق شهری تهران 

0/00585 0/00536 0/00403 0/00582 0/00656 0/00676 A1 

0/00937 0/01125 0/00820 0/00994 0/00656 0/00698 A2 

0/00937 0/00490 0/00360 0/00477 0/00656 0/00688 A3 

0/01266 0/00931 0/01385 0/01186 0/00656 0/00649 A4 

0/01046 0/01180 0/00995 0/01114 0/00656 0/00689 A5 

0/01046 0/01180 0/00995 0/01114 0/00656 0/00689 A6 

0/00478 0/00213 0/00420 0/00520 0/00656 0/00684 A7 

0/00583 0/00351 0/00549 0/00602 0/00656 0/00680 A8 

0/00255 0/00143 0/00240 0/00258 0/00656 0/00641 A9 

0/00486 0/00299 0/00416 0/00528 0/00656 0/00676 … A10 

 ماخذ: محاسبات نگارندگان.
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 مرحله پنجم: محاسبه راه حل ایده آل مثبت و منفی:

امین گزینه از گزینه ایده آل )باالترین عملکرد هر شاخص( که آن را i تعیین فاصله 

امین آلترناتیو حداقل )پایین ترین عملکرد هر i نشان می دهند و تعیین فاصله +v با 

 می دهند: نشان -vشاخص( که آن را با 

(= راه حل ایده آل مثبت  V)بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس 

jV) 

(= راه حل ایده آل منفی  V)بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس 

jV) 

برای شاخص های مثبت بزرگترین مقادیر و برای شاخص های « بهترین مقادیر»

برای شاخص های مثبت، کوچکترین « بدترین مقادیر»وچکترین مقادیر است و منفی، ک

 مقادیر و برای شاخص های منفی بزرگترین مقادیر است.
 (: ماتریس راه حل آیده آل مثبت و منفی1جدول)

 ایده آل منفی شاخص ایده آل منفی شاخص مثبت ایده آل شاخص ایده آل مثبت شاخص
c1 0/013 c21 0/012 c1 0/0017 c21 0/0020 
c2 0/012 c22 0/012 c2 0/0012 c22 0/0015 
c3 0/014 c23 0/012 c3 0/0014 c23 0/0015 
c4 0/012 c24 0/012 c4 0/0017 c24 0/0017 
c5 0/007 c25 0/012 c5 0/0065 c25 0/0017 
c6 0/007 c26 0/012 c6 0/0059 c26 0/0021 
c7 0/007 c27 0/013 c7 0/0060 c27 0/0011 
c8 0/007 c28 0/012 c8 0/0048 c28 0/0012 
c9 0/007 c29 0/012 c9 0/0062 c29 0/0017 

c10 0/007 c30 0/012 c10 0/0064 c30 0/0000 
c11 0/007 c31 0/010 c11 0/0054 c31 0/0000 
c12 0/013 c32 0/012 c12 0/0017 c32 0/0000 
c13 0/013 c33 0/012 c13 0/0017 c33 0/0005 
c14 0/013 c34 0/002 c14 0/0016 c34 0/0000 
c15 0/013 c35 0/000 c15 0/0009 c35 -0/0024 
c16 0/013 c36 0/010 c16 0/0016 c36 0/0000 
c17 0/016 c37 0/011 c17 0/0006 c37 0/0000 
c18 0/012 c38 0/006 c18 0/0014 c38 0/0000 
c19 0/013 c39 0/014 c19 0/0017 c39 0/0023 
c20 0/013   c20 0/0013   

 ماخذ: محاسبات نگارندگان.

 فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و منفی و میزان نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل:

برای به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و منفی، از فرمول های 

 زیر استفاده می شود:

(4                      )                                                       i

m

i jijj VVd   

 ,)(
1

2 

(1                                                                              )i

m

i jijj VVd   

 ,)(
1

2 
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ای در این مرحله، میزان نزدیکی هر گزینه به راه حل ایده آل، محاسبه می شود. بر

 این کار از فرمول زیر استفاده می شود:  

(0          )                                                                                       








ii

i
i

dd

d
CL 

، بین صفر و یک است. هر چه این مقدار به یک نزدیک تر باشد،  CLمقدار 

-20:  3130زدیکتر است و راهکار بهتری می باشد )مومنی ،راهکار به جواب ایده آل ن

219.) 

ها، می توان رتبه بندی گزینه ها را به این صورت CL بنابراین با توجه به مقادیر 

321انجام داد:  AAA  
 ماتریس ایده آل مثبت و منفی و میزان نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل: (0جدول )

 ماخذ: محاسبات نگارندگان.

هرانمناطق شهری ت  
ه از فاصله هرگزین

 ایده آل مثبت
 مناطق شهری تهران

 فاصله هرگزینه از

 ایده آل منفی
 مناطق شهری تهران

 میزان نزدیکی نسبی هر

 گزینه به راه حل ایده آل
A1 0/0372581 A1 0/0262724 A1 0/4135399 
A2 0/0253944 A2 0/0447509 A2 0/6379744 
A3 0/0402133 A3 0/0244402 A3 0/3780186 
A4 0/0211781 A4 0/0533877 A4 0/7159806 
A5 0/0242973 A5 0/0488255 A5 0/6677196 
A6 0/0242973 A6 0/0488255 A6 0/6677196 
A7 0/0463939 A7 0/0171308 A7 0/2696717 
A8 0/0390040 A8 0/0243980 A8 0/3848141 
A9 0/0558378 A9 0/0074594 A9 0/1178474 

A10 0/0448432 A10 0/0226259 A10 0/3353517 
A11 0/0436935 A11 0/0245939 A11 0/3601522 
A12 0/0436935 A12 0/0245939 A12 0/3601522 
A13 0/0495559 A13 0/0129995 A13 0/2078073 
A14 0/0387896 A14 0/0266338 A14 0/4070990 
A15 0/0387896 A15 0/0266338 A15 0/4070990 
A16 0/0489510 A16 0/0153932 A16 0/2392324 
A17 0/0527327 A17 0/0111623 A17 0/1746979 
A18 0/0482857 A18 0/0168452 A18 0/2586362 
A19 0/0519169 A19 0/0112998 A19 0/1787473 
A20 0/0459183 A20 0/0186284 A20 0/2886033 
A21 0/0459183 A21 0/0186284 A21 0/2886033 
A22 0/0586557 A22 0/0062223 A22 0/0959080 
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 آزمون فرضیه ها

گانه شهر تهران با بهره  22پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان توسعه یافتگی مناطق 

(، نیز 3گیری از تکنیک تاپسیس انجام گردیده است. همانگونه که در جدول شماره)

ستفاده، مناطق شهری تهران را بر اساس میزان دستیابی مشاهده می گردد، تکنیک مورد ا

به امکانات و خدمات شهری، اولویت بندی و میزان امتیاز هر منطقه را به صورت 

ارائه نموده است که عدد صفر نشان دهنده حداقل امکانات و خدمات  3و  9امتیازی بین 

 ت و خدمات است. نشان دهنده باالترین میزان دستیابی به امکانا 3شهری و عدد 
 گانه شهر تهران در شاخص های انتخابی.22(: رتبه بندی سطوح برخورداری در مناطق 1جدول شماره)

 میزان برخورداری میانگین ضریب اولویت ضریب اولویت)رتبه( نام مناطق ردیف
 130/9 4منطقه  3

 
003/9 

 

 
 برخوردار

 003/9 1منطقه  2
 003/9 0منطقه  1
 013/9 2منطقه  4
 434/9 3منطقه  1

 
 
 
131/9 

 
 
 

 نیمه برخوردار )متوسط(

 491/9 34منطقه  0
 491/9 31منطقه  1
 131/9 3منطقه  3
 113/9 1منطقه  0
 109/9 32منطقه  39
 109/9 33منطقه  33
 111/9 39منطقه  32
 230/9 23منطقه  31

 
 
 
 
 
293/9 

 
 
 

 
 
 
 

 محروم(فرو برخوردار      )

 230/9 29منطقه  34
 219/9 1منطقه  31
 210/9 33منطقه  30
 210/9 30منطقه  31
 293/9 31منطقه  33
 310/9 30منطقه  30
 311/9 31منطقه  29
 333/9 0منطقه  23
 900/9 22منطقه  22

 ماخذ : محاسبات نگارندگان

گانه شهر تهران  22در برخوداری مناطق فرضیه اول، بر اساس سنجش میزان تفاوت 

از امکانات و خدمات شهری تدوین یافته است. برای این منظور امتیاز کسب شده توسط 

(، به GISتکنیک تاپسیس در خصوص میزان برخورداری مناطق شهری، در محیط )

( ارائه گردید که در نمودار 1صورت نقشه سطح بندی در سه دسته )نقشه شماره

نیز میزان امتیازات کسب شده توسط هر منطقه نشان داده شده است. نتایج  (3شماره)
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 0، 1، 4حاصل از طبقه بندی، حاکی از آن است که در بین مناطق شهری تهران، مناطق 

با  30و  31، 0، 22برخوردارترین مناطق شهر تهران و مناطق  013/9تا  130/9با امتیاز  2و

 مناطق شهر تهران هستند. محروم ترین 310/9تا  900/9ضریب 

با  4( برخوردارترین منطقه شهر تهران، منطقه 3فرضیه دوم، با توجه به جدول)

محروم ترین منطقه شهر تهران است که  900/9با ضریب  22و منطقه  130/9ضریب 

 نشان دهنده اختالف زیاد مناطق توسعه یافته با مناطق محروم است. 

 
  گانه شهر تهران22ح برخورداری در مناطق نقشه رتبه بندی سطو (:3شکل )

 ماخذ: محاسبات نگارندگان()

 
  گانه شهر تهران22(: نمودار رتبه بندی سطوح برخورداری در مناطق 4شکل )

 ماخذ: محاسبات نگارندگان()
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 جمع بندی و نتیجه گیری

وز رشد نسنجیده شهر طی سالیان گذشته، مسائل و مشکالت زیادی را در ارتباط با بر

انواع آلودگی ها، دفع آبهای سطحی، گسترش خطی شهر، رشد بافت های فرسوده و 

نامتناسب شهری، ظهور بافت های حاشیه ای و غیر رسمی و توزیع ناموزون فعالیت ها را 

به دنبال داشته و رشد و توسعه پایدار نواحی و مناطق شهر را با مشکل مواجه کرده است. 

ر اندیشه بر کل اجتماع انسانی، عدالت اجتماعی و رعایت توسعه پایدار شهری در کنا

توزیع مناسب و متعادل امکانات و خدمات در سطح شهر و محله های شهری را شعار 

خود ساخته و ضمن تاکید بر حفظ حق و منافع آیندگان از هر آنچه وجود دارد، توصیه 

م می نهد. مهمترین معیار های الزم را به شهرواندن نموده و به هزاره ی سوم میالدی گا

برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر، چگونگی توزیع خدمات عمومی شهری 

است. مدل تاپسیس، یکی از روش های تبیین چگونگی توزیع خدمات عمومی شهری 

 است، که میزان نابرابری در توزیع خدمات شهری را در نواحی شهری مشخص می کند. 

ه از تکنیک تاپسیس رهیافت های ذیل قابل بررسی و بیان در این پژوهش، با استفاد

 هستند:

اولویت بندی برنامه ریزی مناطق شهری به خوبی با استفاده از تکنیک تاپسیس،  .3

 امکان پذیر است.

گانه شهر تهران از نظر اولویت بندی  22مطابق تحلیل های انجام شده، مناطق  .2

پیشنهاد می شود، که هر یک  سطوح برخورداری، به سه گروه تقسیم می شوند.

 از این گروه ها طی یک برنامه توسعه، ساماندهی شوند.

منطقه  39الف( مناطق شهری محروم یا فرو برخوردار: در بین مناطق شهری تهران 

 900/9با ضریب اولویت  23و  29، 1، 33، 30، 31، 30، 31، 0، 22محروم شامل منطقه 

، 0، 22درآمد مناطق برخوردار بهره مند شوند. منطقه  هستند که باید از سر ریز 230/9تا 

بحرانی ترین شرایط زیستی را در بین مناطق شهری دارند. این مناطق، در حالت 30و  31

بحرانی هستند و باید توسعه پر شتابی را پشت سر بگذارند، تا بتوانند خود را به مناطق 
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مه ریزی باید با این مناطق شهری دیگر نزدیک سازند، بدون شک، اولویت اول برنا

 باشد.

گانه شهر تهران به  22ب( مناطق شهری متوسط یا نیمه برخوردار: در بین مناطق 

تا  434/9با ضرایب اولویت 39و  33، 32، 1، 3، 31، 34، 3منطقه شهری شامل:  3ترتیب 

 حد متوسط، شاخص های مورد بررسی را دارا هستند. این مناطق از حالت نبستاً 111/9

مطلوبی برخوردارند و از شرایط بحرانی دور هستند و در برنامه توسعه در اولویت دوم 

 قرار می گیرند.

ج( مناطق شهری برخوردار: مناطق شهری برخوردار از لحاظ شاخص های مورد 

تا  130/9و دارای ضرایب اولویت  2، 0، 1، 4استفاده در این تحلیل، به ترتیب شامل: 

 ولویت توسعه را به خود اختصاص می دهند.و سطح اول ا 013/9

با توجه به نتیجه این پژوهش، دید برنامه ریزی شهری و جغرافیا به ما تاکید می نماید 

که باید بخشی از درآمد حاصله از مناطق پر درآمد را در مناطق محروم شهر هزینه نمود. 

عادل های خود را بدین ترتیب، شهر به طور ذاتی اصالح ساختاری خواهد شد و عدم ت

به طور درون زا برطرف خواهد نمود. با چنین تفکر و عملکردی در دراز مدت شهر 

 پایدار در آستانه دستیابی به عدالت اجتماعی جلوه گر خواهد شد. 

 
 پیشنهادات و راهکارها

یکی از راهکارهای موثر در افزایش میزان پایداری مناطق شهری تهران توزیع و  

فضایی متعادل و متوازن امکانات و تسهیالت عمومی و خدمات شهری  -پراکنش مکانی

در سطح شهر و محله های شهری متناسب با استاندارد و رویکرد گسترش عدالت 

اجتماعی می باشد. همچنین از نکات مهم در فرایند توسعه پایدار شهری به کارگیری و 

است. با توجه به مالحظات و استفاده از منابع و اراضی متناسب با توان و ظرفیت آنه

استاندارهای زیست محیطی بایستی از منابع و توان های محیطی منطقه استقرار شهر و 

پیرامون بهره جست. چرا که عدم توجه به این مهم موجبات بروز مشکالت متعدد و آثار 

زیان بار برای شهر و شهروندان و محیط زیست شهری و منابع طبیعی خواهد شد. آن 
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که امروز آثار و نتایج مدیریت غیر کارشناسی و باری به هر جهت را در روند بهره  چنان

برداری و استفاده از منابع محیطی و انسانی و مالی شهرها مالحظه می کنیم. به کارگیری 

راهبرد توسعه پایدار شهری مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در کالنشهر تهران 

ت. فناوری اطالعات و ارتباطات به دلیل کاربردهای مختلف بسیار ضروری و حیاتی اس

آموزشی و فرهنگی و اقتصادی و سایر موارد،  -در حوزه های خدمات اجتماعی و علمی

می تواند نقش بسزایی در بهینه شدن فرایند توسعه پایدار داشته باشد. چرا که به دلیل 

ت ساختار جامعه بر مبنای فناوری قابلیت های متنوع و از همه مهمتر افزایش توان مدیری

اطالعات امکان هدایت هر چه بهتر منابع و سرمایه های محیطی، اجتماعی و اقتصادی را 

 در جهت اهداف توسعه پایدار شهری فراهم می آورد. 
 

 منابع و ماخذ

(، معماری پایدار، مرکز مطالعاتی وتحقیقات شهر سازی و معماری، مجله 3132احمدی، فرهاد) .3

 .3132یآباد

 (، تصمیم گیری چند معیاری، تهران انتشارات دانشگاه تهران.3131اصغر پور، محمد جواد) .2

(، کاربرد روش های رتبه بندی و تمصمیم گیری 3131اکبری، نعمت اهلل و زاهدی کیوان، مهدی) .1

 چند شاخصه، تهران ،وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور.

(، شهر متراکم و پایداری شهری، ترجمه فریده پاورقی، فصلنامه 3110ان)بارتون، الیزابت و همکار .4

 .3110، زمستان4مدیریت شهری، شماره

(، توسعه پایدار، روش و عمل، ترجمه سید علی بدری، فصلنامه تحقیقات 3110بارو، سی، جی) .1

 .44جغرافیایی، شماره

سسه انتشارات و چاپ (، تحلیل فضاهای شهری، چاپ دوم، تهران، مو3113بحرینی، حسین) .0

 دانشگاه تهران.

 .10-23(، شهرسازی و توسعه پایدار، رهیافت ، شماره هفدهم، ص3110بحرینی، سید حسین) .1

(، کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی 3131حکمت نیا، حسن و میر نجف موسوی) .3

 شهری و منطقه ای ، انتشارات علم نوین.

(، بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه 3133پوری، علیرضا)خاکپور، براتعلی و باوان  .0

 .3133، تابستان 21یافتگی مناطق شهر مشهد، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 
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  4100 ییزاپ، مهد، شماره مپنجاندیشه جغرافیایی، سال 
 

(، آموزش پژوهش های بیابان وبیابان زایی، مجله جنگل و 3134درویش، محمد، رهبر، اسماعیل) .39

 .42مرتع، شماره 

 (، توسعه پایدار در سایه روشن های شهر، انتشارات مفاخر.3131دهقان منشادی، مهدی) .33

(، توسعه پایدار ومسولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم، 3139زیاری، کرامت اهلل) .32

 .309مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال چهل و هشتم، شماره 

ی توسعه پایدار شهرهای استان آذربایجان غربی، (، ارزیاب3109سرور، رحیم و موسوی، میر نجف) .31

 .3109، بهار 23فصلنامه انجمن جغرافیای ایران، شماره 

اقتصادی  -(، مولفه های اجتماعی3113شکویی، حسین و موسی کاظمی محمدی،سید مهدی) .34

توسعه پایدار شهری ، پژوهش موردی قم ، اولین همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری 

 نشگاه تبریز.، دا

(، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و 3139شیعه، اسماعیل) .31

 صنعت ایران.

(، توسعه پایدار ومسولیت برنامه ریزان شهری ، معماری و شهرسازی،  3111صرافی، مظفر) .30

 .41-10،ص11شماره

ران، تعامل شهر و اقتصاد، پایان نامه (، تحلیل فضایی توسعه شهری در ای3130فرهمند، شکوفه) .31

 دکتری، دانشگاه اصفهان.

فضایی شهر با  -(، شناخت الگوی رشد کالبدی3131قرخلو، مهدی و زنگنه شهرکی، سعید) .33

استفاده از مدل های کمی)مطالعه موردی: شهر تهران(،  مجله جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، 

 .3133، تابستان2، شماره29سال

(، گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، تهران، موسسه انتشارات و 3111ن)کالن، گورد .30

 چاپ دانشگاه تهران.

(، سیمای شهر، ترجمه منوچهر مزینی، چاپ پنجم، تهران، موسسه انتشارات و 3133لینچ، کوین) .29

 چاپ دانشگاه تهران.

لی شهر ، نتایج ک3131 -(، سرشماری عمومی نفوس و مسکن3131مرکز آمار ایران) .23

 گانه(. 22تهران)مناطق

(، شهرفعال و مدیریت توسعه پایدار شهری، مجموعه مقاالت 3110معصومی اشکوری، سیدحسن) .22

 اولین همایش مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، انتشارات دانشگاه تبریز.



مرتضی نعمتی، رضا صالحی، غالمحسین حمیدی /. . .یافتگیبندی توسعهو سطحارزیابی   411
 

جه (، رتبه بندی مناطق مختلف شهری شهر شیراز از لحاظ در3130منفردیان سروستانی، محسن) .21

توسعه یافتگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، نعمت اهلل اکبری و صادق بختیاری، 

 .3130دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه اقتصاد، 

، 09(، توسعه پایدارشهری، فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و انقالب، شماره 3110موحد، علی) .24

3110. 

( ،توسعه پایدار شهری: مفاهیم و دید گاه ها ، فصلنامه 3139سیدمهدی) موسی کاظمی محمدی، .21

 .1تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 

 .3130(، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، انتشارات مومنی، 3130مومنی، منصور) .20

در تحلیل و (، کاربرد تکنیک تاپسیس 3130نسترن، مهین، ابوالحسنی، فرحناز و ایزدی، ملیحه) .21

اولویت بندی توسعه پایدار مناطق شهری)مطالعه موردی : مناطق شهری اصفهان(، مجله جغرافیا 

 .3130، تابستان 2، شماره 23وبرنامه ریزی محیطی، سال 

(، عدالت اجتماعی و شهر، مترجم فرخ حسامیان، انتشارات شرکت پردازش 3110هاروی، دیوید) .23

 .3110و برنامه ریزی، تهران، 
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