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  ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
  

 ١ شهر تهراني و عدالت اجتماعيتوسعه يافتگ
  

  ١٩/١٢/١٣٨٣: تاريخ پذيرش    ٣٠/٦/١٣٨٣: تاريخ دريافت
  ٢يدآترنفيسه مرصوص

 چکيده
نقش مديريت و برنامه ريزي شهري در کاهش ، در تعريفهاي جديد توسعه پايدار

 در مباحث زيرا .ست اي يافته اضايي ـ اجتماعي جامعه شهري، اهميت ويژه فناهماهنگيهاي
کيد عمده بر توسعه انساني است و توانمند سازي گروههاي أ ت، و پايدارسانجديد توسعه يک

 راهبرد بامحروم اجتماعي به عنوان شرط الزم دستيابي به پيشرفت و کاهش فقر 
بديهي . رود شمار ميه اقتصادي و سياسي ب اجتماعي، توانمندسازي استعدادهاي فرهنگي،

 از نتايج اين راهبرد تواند مي، ردمي و هموار شدن مسير توسعه پايدارجلب مشارکت م است
گذاريهاي مبتني بر مباحث مربوط به حق تقدم گروههاي   سياست راهاز اين مهم جز.باشد

امکان ـ باشد جتماعي مي اکه خود از مباحث عمده عدالت ـ محروم و تخصيص کارآمدتر منابع
 بر  اجتماعي شهر تهران ـ فضاييناهماهنگيچگونگي ن در پي يافت مقالهاين  .٣پذير نيست

اين شاخصها از ميانگين  .باشد  مي١٣٨٠ و ١٣٧۶اساس شاخصهاي فقر و توسعه در سالهاي 
  .ند ادست آمدهه شاخصهاي زير ب

تعداد بي  نرخ وابستگي، کارگران ساده، جمعيت غير شاغل،  شاخصهاي فقر شامل
مرگ ومير کل آلودگي و افراد تحت پوشش  از سه اتاق،خانوارهاي ساکن در کمتر  سوادان،

  .  استکميته امداد
تعداد  تعداد افراد داراي تحصيالت عالي، تعداد متخصصان، شاخصهاي توسعه شامل

  . استباسوادان، افراد ساکن در شش اتاق و بيشتر و قيمت زمين
 و ArcView  توسط نرم افزاري از بررسي نقشه هاي برابرهاي به دست آمده يجهنت

که با استفاده از ميزان انحراف از ميانگين مناطق از شاخصهاي ـ  رتبه بندي مناطق ولهايجد
 بينبيانگر وجود نابربري فضايي استانداردهاي زندگي  است ـ دست آمدهه فقر و توسعه ب

  . مي باشد١٣٨٠ تا ١٣٧۶مناطق تهران و ادامه روند افزايشي آن از سال 
    

 اجتماعي، عدالت اجتماعي،  ـعه پايدار، توسعه انساني، ناهماهنگي فضاييتوس: آليد واژه
  .ع، مديريت و برنامه ريزي شهريبتخصيص منا

_____________________________________________________________________ 
... دکتر علي عسگري، دکتر اکبر پرهيزگار، دکتر نعمت ااين مقاله مرهون راهنمايي استاد محترم آقاي دکترحسين شکويي و . ١

 .اکبري وهمکاري آقاي دکتر برات علي گلي مي باشد
 :marsousin@yahoo.com  E.Mail                        ٠٢١ ٨٨٨٠٩٢٦٥: استاديار دانشگاه پيام نور مرآز تهران، تلفن.  ٢

3. Empowerment for Poverty Reduction and Human Development, www.ndf.2004.gov.np/ pdf/proceed 

/ngs/povert/pdf , 2004. 
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٢٠   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
   رشد اقتصاديهمانند توسعه 

حتي . اما شرط کافي نيست، بديهي است رشد اقتصادي شرط الزم براي کاهش فقر است
زيها تا آن زمان بر اساس نيازها تجربه غرب در دوره رکود بزرگ ثابت کرد که برنامه ري

  به بعد١٩٧٠و دهه١٩۶٠ يعني از اواخر دهه،به همين علت بعد از دوره رکود.١ه استنبود
منفعت عمومي و  برنامه ريزي بر اساس معيارهاي نياز،(مفاهيم عدالت اجتماعي وبرابري

هاي آسيايي و  گرفته در کشور انجامنتايج تحقيقات.٣و٢مورد توجه جدي قرارگرفت) استحقاق
شدت به سطح نابرابري بستگي ه ن رشداقتصادي و فقر ببيدهد که ارتباط  ميآفريقايي نشان 

 هنگامي که باالترين حد ،در کشور گينه به عنوان مثال درنمونه هاي موردمطالعه. دارد
 ٠٢/٠ درصد و کاهش فقر فقط به نسبت ١افزايش رشد اقتصادي  نابرابري مشاهده مي شود،

 درصد و کاهش فقر به ميزان ٧/٢٩ميزان رشد  و در کمترين ميزان نابرابري،درصد 
  .)١٦ص٢ ( درصد مي باشد۶٨٣/٠

 مباحث مربوط به رشد اقتصادي و توسعه و ارتباط آنها با محيط زيست و جوامع انساني،
 توسعه اي که از محيط زيست حمايت .مقدمه اي براي ايجاد پارادايم جديد مفهوم توسعه شد

  .٤کيد داردأ کند و به عدالت اجتماعي پيشرفته وتعابيري مانندآن تمي
  

  :توسعه پايدار
بايد قادر باشد کاال و خدماتي را توليد   اقتصادي پايدارنظاميک :  اقتصادي از نظر •
 بي و از ايجاد بدهدسطوح کنترل پذير بدهي دولتي و خارجي را کاهش  طور مداوم،ه کند که ب
تا به توليدات کشاورزي و صنعتي آند ي مختلف اقتصادي جلوگيري  بخشهاي دربينتعادل

  .آسيب وارد نشود
 محيط زيست پايدار بايد از منابع حياتي حمايت کند و نظاميک :  محيط زيست   از نظر •

از بهره برداري بي رويه منابع تجديد شونده و تخليه منابع غير قابل بازگشت و نيز از 
 .آند جلوگيري ،ريب محيط زيست مي شوندکارکردهايي که منجر به تخ

 اجتماعي پايدار بايد به توزيع برابرمنابع و تساوي نظاميک :  اجتماعي   از نظر •
گويي  پاسخ برابري جنسي، آموزش و پرورش، بهداشت،:تسهيالت و خدمات اجتماعي شامل

  .)٧،ص٥(سياسي و مشارکت دست يابد

_____________________________________________________________________ 
1. Jbic Session, Global Development network,Fourth Annual Global Development Conferenc, Globalization and 

Equity, Parallels: Globalization and Equity:Globalization and Pro-Poor Growth in Asia(Transcript),21 

january2003,Cairo,Egypt, P.1 

2. Harvey, David, On Planning the Ideology of  Planning ,Reading in planning theory,1999.  

3 . Smit, David, Geography and Social Justice, Blakwell, Oxford,UK & Cembrige ,USA,1994 , p.5 . 

4 . M.Harris, Jonathan, Basic Principles of Sustainable Development,G-DAE working paper,No.00-,4,the 

Encyclopedia of life support systems, Sponsord by United Nations Educational,Sceientific, and Cultural 

Organization ( UNESCO ), 2004,P.5  
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٢١   شهر تهرانيتماع و عدالت اجيتوسعه يافتگ

.  محيط زيست مورد توجه استنظامهاياز زيردر اين مفهوم جامعه انساني به عنوان يکي 
ي ي که جامعه انساني جز- محيط زيستنظامهايشناخت و حمايت از زير  بنابراين بدون توجه،

زيرا جامعه انساني به دليل نوع  .)٧،ص٥(توسعه پايدار غيرممکن خواهد بود ـ از آن است
ه  بزيست آرهاي تشکيل دهنده هنظامتعامل و ارتباطي که با محيط زيست دارد از مهمترين زير

زيست با ابعاد گسترده تر و در ارتباط با  »عدالت جهاني «در همين راستا مفهوم .شمار مي آيد
  .١ جهاني، مورد توجه نهضتهاي محيطي و نهضتهاي سبز قرار گرفته استآره

و نارساييهاي زير ساختهاي   نواحي شهري را به دليل آلودگي بسيار،محيطي نهضتهاي
 کنند ل ونقل و سيستم آب و فاضالب به عنوان مهمترين معضالت توسعه پايدار بررسي ميحم

دهند که اگر به آسيبهاي محيطي نواحي شهري رسيدگي جدي نشود ممکن است  و هشدار مي
  .)٤،ص٥( منجر شود جهانيزيست آرهمسيرهاي توسعه از بنياد نابودشده و حتي به ويراني 

 به دليل توجه  در طرح جامعه سالمو مشکالت اجتماعي آنهاکيفيت زندگي مردم شهرها 
تحقيقات جديد نشان .٢شدت مورد توجه استه به مفاهيم توسعه پايدار و حفظ محيط زيست ب

 غيراستاندارد و افزايش قيمتها كنهايسکونت در مس ، بي خانماني، مي دهد که چگونه بيکاري
 امروزه به دليلبه همين  .شود  مردم ميموجب کاهش سطح بهداشت فيزيکي و سالمت رواني

 زيرا ٣مفهوم بهداشت رفتاري به عنوان يکي از موضوعات مهم توسعه انساني تاکيد مي شود
  . بدون توجه به زندگي انسانها و توسعه انساني قابل اجرا نخواهد بود،توسعه پايدار

گروه هاي اجتماعي  بينله بيکاري در شهرها که به افزايش نابرابري أ مس،از طرف ديگر
زيرا ؛ ل توسعه نابرابر در سطح ملي در ارتباط استئبامسا شود ميمنجر و مناطق شهري 

ه  عامل مهاجرت به شهرها ب،افزايش فقر و نابرابري در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک
يا ناتوان از يافتن شغل  بديهي است اين نيروي مهاجر، .خصوص مادر شهر اصلي مي باشد

به طور آامل، مخالف اين امر .باشد گرسنه و غيرماهر مي  يا اينکه نيروي کار ضعيف،است و
شمار مي ه  از مهمترين موانع توسعه بدليل و به همين استاهداف توسعه انساني 

  .)١٨،ص٢(آيد
 زيرا فقر بيان کننده ؛از نتايج فقر است و بي ثباتي اجتماعي  تخريب محيطيبنابراين

که نابرابري در دسترسي به منابع  اقتصادي و سياسي مي باشد -ه اجتماعيروابط بسيار پيچيد
مد آن عملکرد نادرست دراستفاده از منابع است که تخريب محيطي اآورد و پي وجود ميه را ب

ادامه روند نابرابري وبي ثباتي اجتماعي وبه دنبال آن تخريب محيطي ممکن . را به دنبال دارد

_____________________________________________________________________ 
1. Chapter of Global Green, Defining what it means to be Green in new millennium, Global Green Canberra, 

2001. 

 2. Wood, Robert & Foundation, Johnson, Healthy Places, Healthy People, Promoting Public Health & Physical 

Activity through Community Design, "Active Living through Community Design", Export an Experts Meeting, 

November 27-28,2000. Washington D.C, P.7 

3. C.Kjorstad,Mari, The current and future state of Mental Health in Surance Rarity Leg Islation, Psychiatric 

Rehabilitation Journal,2004,P.35-40. 

Archive of SID

www.SID.ir



٢٢   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
ل عمده نابرابري در دسترسي به منابع ياز دال. ١بازگشت برسداست به مراحل غير قابل 

 عملکرد صاحبان  به مواردي مانندتوان  تسهيالت و خدمات شهري و روستايي مي،طبيعي
همچنين سياستگذاريها و برنامه هاي دولتي  و سازمانهاي دولتي و تجاري شهرداريها، صنايع،

  .٢ کرداشاره آنها يو نحوه اجرا
  

  اعي و مديريت و برنامه ريزي شهريعدالت اجتم
زيست  به آسيبهايکه ـ  فعاليتهايي به وسيلههاي خاصي از مردم  هنگامي که منافع گروه

هاي  اين منافع با هزينه گروه.  ـ تأمين شود، بي عدالتي روي داده استشود  ميمحيطي منجر
 به -محيطي هستندهزينه هاي مربوط به زيانهاي متحمل  که بيش از همه -  ديگر اجتماعي
  .)٨،ص٩(دست مي آيد

طور عام و ه عدالت اجتماعي در شهر يعني حفظ منافع گروه هاي مختلف اجتماعي ب
به  .درآمدها و هزينه ها  توزيع بهينه منابع شهري،به وسيلهطور خاص ه گروه هاي هدف ب

 محيطي و کيد بر مترادف بودن مفاهيم عدالتأ اکنون مباحث عدالت محيطي با ت،همين جهت
را به )نظير اينهااز نهادها و سازمانهاي دولتي و (عدالت اجتماعي، لزوم حسابرسي اجتماعي 

  .٣ مي شمارند ضروريعنوان پايه و اساس حسابرسي محيطي،
 دستيابي به توزيع عادالنه منابع عمومي ، هدف اصلي برنامه ريزان شهريبنابراين بايد

چه کسي  : که به طور مستمر توجه آردال مهمؤدو س اين بايد بهدر تخصيص منابع . باشد
آورد؟ تا توزيع منابع  پردازد؟ و چه کسي چه چيزي را در کجا به دست مي هزينه ها را مي

 بلکه گروههاي اجتماعي ، و تا حد امکان نه فقط همهآند را طي  درستمسيرهاي عادالنه و
  .٤ بيشتر مورد توجه باشند،يهدف به منظور رفع تبعيض و برقراري توازن و تعادل شهر

مديريت شهري يعني برنامه ريزي کنترل شده براي دستيابي به کارآمدي و برابري 
بلکه  سيسات و سازمانهاي شهري نيست،أمديريت شهري تنها مديريت ت. توسعه شهري

سيسات أکه ت اي ه گونهامور شهري است بانجام توسعه شهري و  مديريت فرايند شهرنشيني،
در سطوح ) پويايي شهر(ا هم هماهنگ کار کنند که کارآمدي واحدهاي فضايي شهرشهري ب
ين ه اب .٥ شود و در جهت توسعه پايدار حفظ روش دلخواه و بخشهاي شهري بهنظاممختلف 

 مديريت بهينه با مناطق شهر بايد بينهاي زندگي دترتيب ناهماهنگي فضايي در استاندار
_____________________________________________________________________ 
1. Urban Growth inequity, The Society-Environment Nexus, http://www.unchina.org/undp/documents /HDR /Documents 

/chapter 3.pdf . CHDR2002.front cover 6,P.8 

2  . Russo ,Rosemarie, Unheard Voices : Environmental Equity, Issue 18, ISSN:1076-7675,2003, 

file:///L:/Done/rruss01@earth link. Net , Diablo Valley College, Pleasant Hills. USA. 

3. Gray, Rob, Social Accounting project and Accounting Organization and Society Privileging engagement, 

Imaging new accounting Organizations and Society,27,2002.  

4. Talen, Emily, Visualizing Fairness, Equity maps for Planner ,APA, Winter, 1998. 

5  .  B.K Chakrabarty, Urban Management and Optimizing Urban Development Models, New Delhi, India 

Habitat,INTL,Vo.22,No.4,1998.  
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٢٣   شهر تهرانيتماع و عدالت اجيتوسعه يافتگ

 ،زيرا ناهماهنگي در استانداردهاي زندگي .ل شودشهري تا حد ممکن حذف و يا تعدي
مديريت شهري بايد در جهت تعديل درآمد گروه . ١باشد انعکاسي از ناهماهنگي درآمدها مي

 تثبيت قيمت زمين و مانند ،و کارهاي گوناگون  سازبه وسيلههاي مختلف اجتماعي شهر 
  .آند تالش  نظير اينهاسياستهاي مناسب مسکن و

جه به مفاهيم توسعه پايدار و اهميت و جايگاه آن در مديريت و برنامه ريزي اکنون با تو
خواهيم بدانيم ناهماهنگي فضايي شهر تهران در رابطه با شاخصهاي مورد نظر اين  شهري مي
  چگونه است؟  )به آن اشاره شدل از اين که قب(پژوهش

  موقعيت فضايي شهر تهران
  درجه شرقي و عرض۵١ و ٢۶ جغرافيايي مرآز شهر شهر تهران، مرآز استان تهران با طول

  آوههاي البرز واقع شده و از همه سلسله درجه شمالي بر دامنه هاي جنوبي وديگر٣۵ و ۴١
ثير مهمي بر آيفيت فضايي أت، فضاي طبيعي محل استقرار تهران. ٢است  گسترش يافتهجهت

 برتري خاصي به شمال ،اعي چشم انداز طبيعي واجتم از نظرطوريكه ه است بشتهشهر گذا
افزايش دالالن زمين و توسعه شهر، دو قطبي شدن شهر پايه  با ١٩اوايل قرن از.  استبخشيده
داري جهاني و تحول ساختار   سرمايه به عرصه آشوروارد شدن و اين وضعيت با دريزي ش
ه بندي اليبا ) ١٣١٠-١٣٢٠(ردر دومين دوره تحول اين شه.  همچنان ادامه داشت،اجتماعي

 دولت به دليل حمايت ،در هر دو مرحله. اجتماعي فرايند دو قطبي شدن، شتاب بيشتري گرفت
اين ناهماهنگي .  اقتصاد بازار جديد، نقش اساسي داشت واز مناسبات جديد اجتماعي و اقتصادي

ز و طوريكه ساه ب. شدو خود به بازار توليد تبديل رشد آرد  يك رشته فعاليتها به وسيلهفضايي 
 به اين معنا آه . تفاوت مناطق شهري را نهادينه آرد،آار قيمت گذاري اراضي و امالك

  .٣ناهماهنگي فضايي از ابتدا رابطه تنگاتنگي با باز توليد ناهماهنگي اجتماعي داشته است
ين شمال و جنوب تهران به عنوان ويژگي اصلي ساختار بناهماهنگي فضايي و اجتماعي 

طوريكه ه  ب.داشته است انقالب اسالمي و جنگ نيز ادامه  وقوع ازفضايي همچنان بعد
الگوي مي توان گفت . قابل مشاهده استاجتماعي به روشني در سطح شهر  -ناهماهنگي فضايي
ي است آه در آن مناسبات  ا جامعههاي بازتاب اليه بندي درآمد تهران،جنوب -جداسازي شمال

  .)١٨٦،ص١٦(.  به پول تعريف مي شود دسترسي افراداساس فزاينده بره طورب
اين در حالي است آه زنان و جوانان در حاشيه بازار آار قرار دارند و سالمندان مورد 

مشكالت .  اقتصادي بسياري از مردم ضعيف شده است-پايگاه اجتماعي. حمايت آمتري هستند
از ناهماهنگي  برآمده گوناگونزيست محيطي و اجتماعي به شدت افزايش يافته و مشكالت 

شهر ين ترتيب آينده اين ه ا و ب استاجتماعي و فضايي، پايداري شهر را مورد تهديد قرار داده
_____________________________________________________________________ 
1  .  Shorrocks, Anthony & Wan, Guanghua, Spatial Decomposition of Inequality, World Institute for Development 

Economics, Research, United Nation University(UNU/WIDR),First draft, May 2003. 

  .١٩.وص١٣٧٩فرهنگي تهران،جلد اول،چاپ دوم،دفتر پژوهش هاي فرهنگي ،  -ل همايون،ناصر، تاريخ اجتماعيي تکم.٣

وابسته به شهرداري (ازش و برنامه ريزي شهري مدني پور،علي،تهران ظهور يک کالنشهر، ترجمه حميد زرآزوند،شرکت پرد. ٤

 .١٨۵-١٧۶.، ص١٣٨١،چاپ اول،)تهران
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٢٤   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
 الزم است به سرعت و  بنابراين.باشد اي و جهاني در خطر مي داراي اهميت ملي، منطقه

ين ا.  اجتماعي با قطب بندي اجتماعي و محروميتها مقابله شود- با موانع مكانيدرنگبدون 
 نبود زيرا. شودتالشها بايد بسيار قدرتمند و محكم باشند تا امكان انسجام و يكپارچگي فراهم 

-۴٢۵،ص١۶(خواهد شدمنجر ي و انسجام اجتماعي به تشديد محروميت اجتماعي گيكپارچ
 مسائل براي خروج روشهايي به آار بردنافزايش مشارآت مردمي در مديريت شهري و  .)۴٢٣

سازمانهاي دولتي و اآثر  آه متاسفانه -  شهر از روند معامالت امالك ومستغالتمالي و اقتصادي
عدالت «تواند در رسيدن به  مي ـ در سالهاي اخير به شدت وارد آن شده انده ويژهشهرداريها ب

 توسعه  براي رسيدن به طبق آنچه آه گفته شد زيرا،ثر باشدؤ و انسجام اجتماعي م»اجتماعي
  . باشد هاو همه نسل انسانهاهمه رشد و تعالي آيفيت زيست  بايد  برنامه ريزيهاتمام هدف پايدار،
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
ي ا در ساله اجتماعي شهر تهران- فضاييناهماهنگي بررسي چگونگي مقالههدف اين 

 محاسبه ميانگين بااين امر  .باشد بر اساس شاخصهاي فقر و توسعه مي ١٣٨٠ و ١٣٧۶
  .انجام شده استشاخصهاي فقر و توسعه 

 تحصيالت عالي، افراد داراي تعداد  تعداد متخصصان،:)١٣٧٦و١٣٨٠(اي توسعه هشاخص
در مناطق بيست  ،قيمت زمين و و بيشتر اتاق ٦در  ساآنتعداد خانوارهاي  باسوادان،تعداد 

  .دوگانه شهر تهران
، نرخ  آارگران ساده تعداد غير شاغل،تعداد افراد: )١٣٧٦ و ١٣٨٠(شاخص هاي فقر

 مرگ و مير،، ميزان  خانوارهاي ساآن در آمتر از سه اتاقتعداد ،انبي سوادتعداد وابستگي، 
  .١اطق بيست دوگانه تهرانندر م  آميته امدادمئ داافراد تحت پوششتعداد و لودگي آلآ

_____________________________________________________________________ 
  . مناطق همجوار آنها استفاده شده است يانگين از م٢٢ و ٢١ آمار مربوط به مناطق  نداشتن وجوديل به دل.١

مناطق شهر .١نقشه
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٢٥   شهر تهرانيتماع و عدالت اجيتوسعه يافتگ

 
  اجتماعي و شاخصهاي فقر و توسعه ـ ناهماهنگي فضايي 

آيا اين : پرسش اين است. اي آهن است هران افسانهافسانه شمال غني و جنوب فقير در شهر ت«
شده است  سالها است آه اين باور در اذهان رشد آرده و تثبيت …افسانه هنوز هم حقيقت دارد؟

اند و اين باور  آه دارا وندار، مرفه و فقير در فضاهاي جدا در شمال و جنوب تهران جاي گرفته
 هر چند ؛و ناهماهنگي روبه فزوني و تعميق است  جداييننيز به طور ضمني وجود دارد آه اي

در دهه اخير افزايش تراآم در شمال شهر و بهبود فضاهاي شهري در جنوب، چنان واضح و 
دگرگونيهاو آاهش تفاوتهاي آالبد با آاهش   يا)١.(گرفتگويا است آه نمي توان آن را ناديده 

  ؟١تفاوتهاي زيستي و نابرابريهاي توسعه همراه بوده است
  

و ٤-٣مرگ و مير، آل آلودگي ٢ شاخصهاي فقرميانگينتوزيع جغرافيايي )٢(هنقشه شمار
 اگر تهران را. دهد  نشان مي١٣٨٠ و١٣٧۶را در سالهاي  ٦-٥افراد تحت پوشش آميته امداد

 سپس به ٩و ٥ و امتداد آن مناطق ٢٢ و ٢١ مناطق بين خط مرزي  بااز سمت غرب به شرق
 شاهدهبه دو قسمت شمال و جنوب تقسيم کنيم، م ١٣ و٨، ١٢و٧، ١١و ٦ مناطق  بينترتيب

 بيشترين ميزان شاخص ١٣٨٠ و هم در سال ١٣٧۶مي شود که مناطق جنوبي  هم در سال 
  . فقر را به خود اختصاص داده اند

_____________________________________________________________________ 
 ١١٧،ص١٣٨٠ خالصه مقاالت همايش توسعه و ضد توسعه، ؛مسکن و توسعه در تهران؛ رفيعي ،مينو. ٢

گانه تهران، مرکز آمار ايران،سازمان برنامه و بودجه جمهوري ٢٢ مناطق لييج تفصينتا،١٣٧٥سرشماري نفوس و مسكن  . ٣

  ١٣٧٨اسالمي ايران،

تهيه شده توسط سازمان آمار ) وابسته به شهرداري تهران(دفتر مطالعات و برنامه ريزي شهري تهران؛ تهران شهرداري آارنامه. ٤

  .١٣٧۶ات کامپيوتري شهرداري تهران، و اطالعات و خدم

تهيه شده توسط سازمان آمار )وابسته به شهرداري تهران(تر مطالعات و برنامه ريزي شهري تهراندف؛ تهران شهرداري آارنامه. ٥

 ١٣٨٠ و اطالعات و خدمات کامپيوتري شهرداري تهران،

 .١٣٧٧پوشش،،افراد تحت )ره(کميته امداد امام خميني١٣٧۶گزارش آماري سال . ٦

 ١٣٨١،افراد تحت پوشش،)ره(کميته امداد امام خميني١٣٨٠ گزارش آماري سال .٧

  شاخص فقر.٢نقشه

  ـ٢ـ ـ١
  ـ١ ـ٠

  ميانگين

  ٠ـ١

  ١ـ٢

  ٢ـ٣

٣> 

  انحراف معيار ميانگين
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٢٦   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه

 .دهد نشان مي ١٣٨٠و١٣٧۶هاي رادر سال٢و١ شاخصهاي توسعهميانگين ٣نقشه شماره 
متمرآز  بيشترين ميزان شاخص توسعه در مناطق شمالي تهران ،شود ي مشاهده مهمانگونه آه

 آنها بين تفاوت ، براي هر دو سال١٣٧۵ البته به دليل استفاده از داده هاي سرشماري . استشده
  .شدبسيار ناچيز مي با

 هاي از ميانگين فقر و توسعه آه در نقشه معيار نتايج حاصل از توزيع جغرافيايي انحراف
 بر اساس ٢ و ١ در جدولهاي شماره  رده بندي مناطق تهران شكل بهاهده مي شود مش٣و ٢شماره

 و ١٣٧۶ هاي در سال.نشان داده شده است ١٣٨٠ و ١٣٧۶شاخصهاي فقر و توسعه در سال هاي 
 به شكل . رده۴به  توسعه  شاخصاز نظر مناطق تهران را توان ، ميشود  مالحظه ميكه چنان١٣٨٠

  .زير تقسيم آرد
  )١٣٧٦ و ١٣٨٠(توسعه   شاخصهاينظر رده بندي مناطق تهران از .١جدول 
  ١٣٨٠  ١٣٧٦  رده 
  اول
  دوم 
  سوم

  چهارم
  

٢  
٦،٥،٣  

١٣،١١،١،٢٢  
  ساير مناطق

٢  
٦،٥،٣  

٢٢،٢١،١٣،١١،١  
  ساير مناطق

_____________________________________________________________________ 
 .١٣٧٧سازمان ملي زمين،تابستان ؛ وزارت مسکن و شهرسازي؛ ٣٣شماره  و اقتصاد مسکن،  دفتر برنامه ريزي؛فصلنامه اقتصاد مسكن. ١

  .١٣٨١سازمان ملي زمين،بهار ؛ وزارت مسکن و شهرسازي؛ ٣٣ماره ش و اقتصاد مسکن،  دفتر برنامه ريزي؛فصلنامه اقتصاد مسكن. ٢

  ـ١ ـ٠

  ميانگين

  ٠ـ١

  ١ـ٢

٢ـ٣

  انحراف معيار ميانگين

  شاخص توسعه.٣نقشه
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٢٧   شهر تهرانيتماع و عدالت اجيتوسعه يافتگ

 اول تا سوم هاي آه رده ي مناطق، نيمه شمالي تهران١٣٨٠ و ١٣٧٦ي  سالهادربنابراين 
 آه در رتبه چهارم توسعه ٨  و٧، ٤به جز مناطق ( در خود جاي داده است  دارندتوسعه را
به ( را در خود جاي داده است)رده چهارم(آخرين نيمه جنوبي تهران نيز مناطق  و)قرار دارند
 وضعيت ١٣٨٠در سال   همانگونه آه بيان شد). آه دررتبه سوم هستند١١ و ١٣جز منطقه 

از   زيرا به غير؛ نداشته است چنداني تغيير،اخصهاي توسعه شاز نظربندي مناطق تهران  رده
 ١٣٧٥مربوط به سرشماري  ، در هر دو سالشاخص قيمت زمين، ساير شاخصهاي توسعه

  .مي باشد
اجتماعي شهر تهران   ناهماهنگي فضايي روشنيتوان به از نظر شاخصهاي فقر نيز مي

 از نظر مناطق تهران ،دهند  نشان مي٢شماره دول ج و ٢ شمارهبه طوريكه نقشه. را ثابت آرد
  :را دارندشاخص فقر رده بندي زير 

  
  )١٣٧٦و١٣٨٠( شاخصهاي فقراز نظر رده بندي مناطق تهران .٢جدول 

  ١٣٨٠  ١٣٧٦  سال/ رده
  اول
  دوم
  سوم

  چهارم 
  پنجم
  ششم

-  
١٨  
  ١٥و٤
١٩،١٧،١٦،١٤،١١،١ -١

٠  
٢٢،٢١،٢٠،١٣،١٢ ،

٢،٣،٥  
٨،٧،٦،١،٩  

١٥  
٢٠  

-  
١٨،١٦،١٤،١٢،٨،٤  

، ١٣،١٧،١٩، ١١ تا٩،٧ تا٣،٥تا١
  ٢١و

٢٢  

  
 در گونه اي آه به .باشد بنابراين تراآم شاخصهاي فقر نيز در نيمه جنوبي شهر تهران مي

 در نيمه جنوبي شهر ، اول تا چهارم شاخص فقر هاي مناطق در رده١٣٨٠و  ١٣٧٦ سالهاي
درسالهاي  يايي شاخصهاي فقراما در توزيع جغراف). ٨و ٤به جز مناطق ( تهران واقع هستند

ود وج رده اول  منطقه١٣٧٦ آه در سال شكل به اين . تفاوتهايي وجود دارد١٣٨٠ و ١٣٧٦
 ١٣٧٦ همچنين در سال ؛ رده سوم وجود ندارد منطقه١٣٨٠ آه در سال ندارد در حالي

 در سال ٢٢ منطقه آه  رده ششم شاخص فقر مطرح هستند در حاليدر ٩ تا ٦، ١مناطق 
 قرار )رتبه پنجم(پايين تر رتبه در ٩ تا ٦، ١ در رده ششم فقر قرار گرفته و مناطق ١٣٨٠
وضع  ٢٢ منطقه هر چند (باشد اين موضوع نشان دهنده افزايش سطح فقر مي.  استگرفته

  عميق تر شدن، حذف شدن رده سوم شاخص فقر١٣٨٠ در سال  همچنين.)بهتري يافته است
 و پنجم مچهاررده  اول و دوم و رده هاي مناطق واقع در نبياجتماعي  -  فضاييناهماهنگي

 شاخص فقر از رتبه دوم از نظر ١٨شود آه منطقه   ميشاهده م.)افزايش فاصله طبقاتي(است
آه   در حالي.اند به رتبه چهارم و منطقه چهار نيز از رتبه سوم به رتبه چهارم ارتقا يافته

 اند  تنزل يافتهفقر از رتبه پنجم به رتبه دوم ٢٠طقه من، و تبه سوم به رتبه اول از ر١٥منطقه 
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٢٨   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
 گرفته براي توسعه کالبدي  انجامبيانگر اين واقعيت است که با وجود تمام تالشهايآه 
 شده است  وضعيت استاندارد زندگي در اين مناطق وخيم تر، سالهاي اخيردر ١۵و ٢٠مناطق 

 افزايش بيانگرتمام اين شواهد . باشيم مي طقا افزايش سطح فقر در اين در من شاهدو بنابراين
  . باشد  مي١٣٧٦ نسبت به سال ١٣٨٠سطح فقر و فاصله طبقاتي در سال 

  
  نتيجه گيري

اجتماعي  ـ  فضاييناهماهنگي  به روشنيبا بررسي توزيع جغرافيايي شاخصهاي فقر و توسعه
ي ـ اهماهنگي فضايهمچنين روند افزايش توسعه فقر و ن. شود  مناطق تهران  ثابت ميبين

  . است مناطق تهران به خوبي آشكار بيناجتماعي 
خوبي شاهد افزايش ناهماهنگي فضايي و روندافزايشي ه  نيز ب٢ و ١ هايدر نمودار

ها   و نمودارها و نقشهاين جدولهابنابر اين با توجه به  . هستيم١٣٨٠ تا ١٣٧۶آن از سال 
به نظر مي رسد ادامه روند نابرابري دستيابي به  .رسند هاي اين مقاله به اثبات مي فرضيه

به دليل اهميت ملي اين ( نه فقط براي شهر تهران بلکه در سطح ملي،اهداف توسعه پايدار
 تمام برنامه ريزان دستگاه هاي دولتي در درنگ مگر اينکه هم اينک و بدون ،باشد  ميكننامم) شهر

هرداري و شوراهاي شهري براي رسيدن  نهادهاي شه ويژهشهري و روستايي ب، سطوح ملي
به بديهي است سياست گذاريهاي مناسب  ١.آنند تالشي روزافزون و مستمر آغاز ،به آن

 راهکارهاي جلوگيري از روند تصاعدي افزايش باتعديل و يا حذف نابرابري منظور 
 تثبيت ننظير اينها و همچنيدرآمدهاي نامشروع و غيرقانوني رانتهاي قدرت، زمين خواري و 

 تدوين قوانين مناسب، ايجاد سازوکارهاي مناسب نظارت و ،قيمت زمين و کاالهاي اساسي

_____________________________________________________________________ 
1. Meeting of Senior Official and Ministers of Health, Health and Sustainable Development, Department of Health 

Republic of South Africa-South African Development Community, World Health Organization (WHO), Summary 

Report - Johannesburg, South Africa19-22 january,2002,P.7 

  ١٣٨٠ و١٣٧٦توسعه در سالهايمقايسه شاخصهاي.١نمودار

  ١٣٨٠شاخص توسعه 

  ١٣٧٦شاخص توسعه 

١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦ ٧  ٨  ٩  ١٠  ١١  ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢١ ٢٢ 

  رتبه

٩  

٨  

٧  

٦  

٥  

٤  

٣  

٢  

١  

٠
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٢٩   شهر تهرانيتماع و عدالت اجيتوسعه يافتگ

 تعيين  مورد انجام پژوهشهاي مستمر در، قوانينيارزيابي دقيق مراحل و چگونگي اجرا

اي روشن تر را در مسير عدالت  تواند آينده مي اجتماعي - روند فرايند ناهماهنگي فضايي
 .آند اجتماعي ترسيم

 

  ١٣٨٠ و١٣٧٦مقايسه شاخصهاي فقر سالهاي.٢نمودار

  ١٣٨٠اخص فقر ش

  ١٣٧٦اخص فقر ش

٢٢٢١٢١٢٠١٩١٨١٧١٦١٥١٤١٣١٢١١١٠٩٨٧٦٥٤٣٢١

  رتبه

١٢  

١٠  

  
٨  

٦  
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٣٠   ١٣٨٣ مستانـ ز١٤ پژوهشهاي اقتصادي ـ شماره فصلنامه
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