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Space Justice in Iran and the Political Organization 
of Space in Tehran

[1] What is the organization of Tehran? [2] The city and spatial justice [3] Explore the
spatial equity of urban public facility allocation based on sustainable development [4] 
Mohammad Reza Hafeznia [5] An accessibility-based integrated measure of relative
spatial equity in urban public facilities [6] Spatial justice in urban dual spaces (geopolitical
explanation of inequality patterns in the margin of Mashhad) [7] Industrial location and
project efficiency [8] Applied geography & land use planning [9] Regional planning: A
comprehensive view [10] Urban landuse planning [11] Birth announcement [12] Political
organization of the cultural space and functional regions of Iran. Geopolitics [13] The
political organization of space [14] Analysis of the causes and circumstances of Tehran
centralization in the past three decades [15] Designing a model for spatial justice in
countries, case study: Iran [16] Report of the provinces of the country from the perspective
of regional accounts in 2011 with an emphasis on the 15 sections [17] Evaluation of
development rate in Tehran province [18] Analysis of barriers to creating integrated
urban management with an emphasis on the role of governmental institutions, case study: 
Tehran [19] Managerial analysis of Tehran city

Introduction Nowadays, Tehran is the most important challenge of political management of 
space in Iran due to the accumulation of problems in natural and human dimensions. The most 
important dimensions of this challenge are population density and the lack of coordinated 
management to overcome this problem and its consequences. Since one cannot consider Tehran 
separated from far and near hinterland, the first issue is the lack of spatial/geographical justice 
in these hinterlands. Tehran’s problems can be analyzed in three levels: physical-residential, 
regional, and national. This descriptive-analytical research was carried out based on library 
resources with the aim of analyzing spatial justice in Iran and organizing political space in 
Tehran.
Conclusion The lack of spatial planning and sustainable development approach on the national, 
regional, and local scale in the Iranian planning system has, above all, resulted in intense 
centralization, institutionalized, and has led to the formation of the center of the periphery pattern 
in the country. The performance of development programs, before and after the revolution, has 
led to the imbalance of the governing pattern of the spatial structure of the country. Also, the 
spatial/geographical injustice in the country and consequently in Tehran province, as well as 
the lack of integrated management in Tehran’s urban management have caused Tehran’s current 
problems. In order to solve the problems of Tehran and its optimal administration, it should be 
planned based on the available resources with the fair spatial planning approach to space and in 
the framework of the spatial planning strategy, using the space justice in three short, medium, 
and long periods, in order to provide the optimal administration of Tehran.
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  چکيده

تراکم مشکالت در ابعاد طبیعی و انسانی،  واسطهبهامروزه تهران مقدمه: 
ین ابعاد این ترمهمین چالش مدیریت سیاسی فضا در کشور است. از ترمهم

شدن بر این مشکل چالش، تراکم جمعیت و فقدان مدیریت هماهنگ برای چیره
 توان از نظر فضایی تهران را جدا ازکه نمی آنجا ازو مشکالت ناشی از آن است. 

آید فقدان چشم میای که بهدور و نزدیک در نظر گرفت، اولین مساله کرانهپس
است. مشکالت تهران در سه  هاکرانهپسعدالت فضایی/جغرافیایی در این 

یل هستند. این تحل قابلای و ملی گاهی، منطقهسکونت - مقیاس کالبدی
تحلیل عدالت  ای و با هدفیه بر منابع کتابخانهتکتحلیلی با  - پژوهش توصیفی

  دهی سیاسی فضایی شهر تهران انجام شد.فضایی در ایران و سامان
ای و فقدان رویکرد آمایش و توسعه پایدار در مقیاس ملی، منطقه گیری:نتیجه

ریزی ایران قبل از هر چیز منجر به تمرکزگرایی شدید و محلی در نظام برنامه
. در پی داشته استنیز را گیری الگوی مرکز پیرامون در کشور شکل و شده نهادینه

شدن الگوی حاکم نامتوازنهای توسعه قبل و بعد از انقالب نیز به عملکرد برنامه
عدالتی فضایی/جغرافیایی بی همچنینبر ساختار فضایی کشور منجر شده است. 

 تبع آن در استان تهران و همچنین فقدان مدیریت یکپارچه دردر کشور و به
برای حل . امروز تهران را سبب شده است مشکالتمدیریت شهری تهران 

توجه به منابع موجود با رویکرد آمایش با باید مشکالت تهران و اداره بهینه آن 
عادالنه به فضا و در قالب استراتژی آمایش سرزمین با استفاده از تاکتیک عدالت 

ریزی کرد، تا زمینه اداره بهینه فضایی در سه افق کوتاه، میان و بلندمدت برنامه
	.شهر تهران فراهم شود

	دهی سیاسی فضا، تهران، ایرانعدالت فضایی، آمایش سرزمین، سامان ها:کلیدواژه
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  ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

	mghaderi4@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
داری است، از نظام سرمایه جداناپذیر بخشی ،نابسامانی تولید
رو در  این آن فعالیتی پایا و پویا است. از بهبخشیدن نظم بنابراین
رویکرد سیستمی که مرحله نهایی پیروی از مکتب  ایران

های پس از جنگ در دهه به ویژه است، )گراییاثبات(پوزیتیویستم 
امری مطلوب و مقبول جلوه  ،های ناشی از آننظمیتحمیلی و بی

ریزی در توجهی از فعالیت برنامه کرده است. هر چند بخش قابل
خصوص ه انسانی و بداشتن از جغرافیای به دلیل فاصلهایران 

ای به دانش نظری الزم و کافی برای تعریف دقیق جغرافیای منطقه
ولی  ،نیستمجهز  شهر تهرانای مانند کالنسیستم فضایی پیچیده

های مطالعاتی در این زمینه به مهندسان مشاور پروژه همچنان
ای تخصص منطقهبهره از بهره یا بیدارای تخصص کالبدی و کم

 با تمام عناصر و کارکردهای خود امروزه بهتهران . [1]گرددواگذار می
واسطه تراکم مخاطرات در ابعاد طبیعی و انسانی به عنوان 

آید. حساب می ترین چالش مدیریت سیاسی فضا در کشور بهمهم
عد این چالش تراکم جمعیت و فقدان مدیریت ترین بُ مهم

شدن بر این مشکل و مشکالت ناشی از آن هماهنگ برای چیره

های مختلفی است. تراکم و انباشت مشکالت تهران را باید در الیه
توان به شرح زیر ل آن را مییترین ریشه مساجو کرد که مهموجست
  بندی کرد:دسته

کم  حاصل فرآیند تاریخی دست شودآنچه امروز تهران نامیده می
 سال اخیر، رشدی غیرقابل ۱۰۰ویژه در که به ای است سالهدویست

عدم  موجبرشدی که  ه،مقایسه با سایر نقاط کشور را تجربه کرد
. هرگاه از تعادل در شهر تهران سخن به شدتعادل و ناکارآمدی شهر 

 بحث قرار ناچار تمرکزگرایی و تمرکززدایی نیز مورد آید، بهمیان می
 موجود، عدم هایپژوهشو تمامی اسناد  گیرد، زیرا با استناد بهمی

 ها و اقدامات درتعادل در شهر تهران ناشی از تمرکز شدید فعالیت
لحاظ فضایی تهران را جدا  بهتوان این شهر است. از آنجایی که نمی

ن ای ای که درلهاکرانه دور و نزدیک آن در نظر گرفت اولین مساز پس
یی این آید فقدان عدالت فضایی/جغرافیاارتباط به چشم می

ها است. مساله بعدی که در انباشت مشکالت تهران سهم کرانهپس
 اب که است ایران در اجراشده و مصوب توسعه هایبرنامه ،دارد رنگی رپُ 

 ملی فضای در متوازن توسعه ای ومنطقه نابرابری کاهش هدف

 عامل اند.شده منجر فضایی عدالتیبی افزایش به ولی اندشدهانجام

 هایاستان در نابرابری ،تهران شهرکالن مشکالت دهنده شکل سوم

  است. تهران در افزوده ارزش و امکانات تمرکز نظر زا ایران
ترین یافتهتوسعه نامتوازن استان تهران و فاصله زیاد توسعه

یافته استان و های کمتر توسعهها با نواحی و شهرستانشهرستان
 قسمتی ازیافته نکردن این نکته که نواحی کمتر توسعه فراموش

 بیشتر، لزوم توجه به این عنصر را هستندنواحی مهاجرپذیر نیز 
 شهر ازکند. فقدان مدیریت یکپارچه در مدیریت شهری کالنمی

 گفته است که باید با رویکردیعوامل تشدیدکننده مشکالت پیش
کاهش تراکم برای داشت.  مبنی بر آمایش عادالنه فضا به آن توجه

پژوهش  ،مشکالت یادشده و افزایش پایداری در فضای شهر تهران
دهی سیاسی تحلیل عدالت فضایی در ایران و سامان حاضر با هدف

  فضایی شهر تهران انجام شد.
بر منابع  و تکیهاست  تحلیلی -روش توصیفی از نوعپژوهش این 

ل است که برای ائوای در پی پاسخگویی به این سکتابخانه
تراکم مشکالت  ت سوءاکردن اثردهی بهینه شهر تهران و کمسامان

های پژوهش وتحلیل یافتهاز چه راهبردی باید استفاده کرد؟ تجزیه
  شد.نیز به شیوه کیفی انجام

  عدالتی فضاییعدالت و بی
گرفت و توجه قرار می اصطالح عدالت فضایی تا اواخر کمتر مورد

عدالت سرزمینی، عدالت  مانندعمدتًا در قالب مفاهیم مرتبطی 
ای های منطقهعدالتیهای شهری، کاهش بیعدالتیمحیطی، بی
عدالت فضایی را فقط دسترسی برابر به برخی  .[2]شدبیان می

اند و معیار سنجش این نوع تسهیالت عمومی اساسی تعریف کرده
 دانند. برخی دیگر نیزیزان فاصله از خدمات میعدالت را نیز م

کسان خدمات براساس نیازها، سالیق، یلت فضایی را توزیع عدا
رسانی تعریف های ساکنان و استانداردهای خدماتاولویت
یا جغرافیایی توازن نسبی منظور از عدالت فضایی . ][3اندکرده

فرهنگی، زیربنایی، سیاسی،  -های جامع توسعه (اقتصادیشاخص
رد و ها و فضاهای جغرافیایی (ُخ اجتماعی و امنیتی) در مکان
های متناظر توسعه با آن در سطح ملی کالن) یک کشور با شاخص

 ای که ازفضایی براساس ایده عدالت .[4]است براساس نیاز و برابری
سرزمین ین شده، به این معناست که با ساکنعدالت اجتماعی گرفته

عدالت  .][5شودطور برابر رفتار  ، به)کنندزندگی میجایی که  هر(
ها یا بازیگران تی فراگیر به رعایت حقوق برابر انسانفضایی در کلیّ 
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مین نیازهای ااجتماعی، حفظ و پاسداری از کرامت انسانی آنها، ت
نفس اجتماعی آنها توجه وافی دارد. عدالت  اولیه زندگی و عزت

گاهی و از آن فضاهای گوناگون سکونتفضایی بر این باور است که 
نشینان، پژواک و نمود عینی و های حاشیهگاهجمله سکونت

ها، نهادهای مختلف فضایی اراده آگاهانه یا ناآگاهانه انسان
های کالن اریزگسیاسی و اجتماعی، نظام بوروکراتیک، سیاست

 یرهغ ای وهای اجرایی و قانونی، مدیریت محلی و منطقهملی، نظام
های ثر از شرایط و محرکهاساکنین این نواحی در حالی مت ؛است

 در شاناند که خودها شدهگوناگون مجبور به سکونت در حاشیه
 منظور از. ][6اندگونه دخالتی نداشته این شرایط هیچ ایجاد
 ها، امکانات و قدرت درعدالتی فضایی توزیع نامتوازن فرصتبی
های بین تواند شامل نابرابریفضایی میهای ست. نابرابریا فضا

 شهر و روستا، شهرهای کوچک و بزرگ، مناطق محروم و برخوردار و
  باشد. غیره

  آمایش سرزمین
 ۱۳۶۲در ایران از سال  ،ریزی آمایش سرزمینضرورت اجرای برنامه

واقع  در .][7شد مطرح ایران،ریزی تکامل نظام برنامهمنظور  به
های اخیر و از طرفی گسترش ناهمگون شهری در ایران طی دهه

های توسعه ریزی و ضعف برنامهناکارآمدی نظام مدیریت برنامه
شهرها ساختار فضایی مناسب ، شده موجبملی و آمایش سرزمین 

	نداشته و با مشکالت فراوانی همراه باشد.
فعالیت و آمایش سرزمین به تنظیم بهینه روابط انسان با نوع 

ای از تمام برداری منطقهمحیط در فضای ملی به منظور بهره
رفاه فرد  برایها برای بهبود وضع مادی و معنوی امکانات و قابلیت

ریزی آمایش از مدیریت و برنامههدف . ]8[پردازدمی ،و جامعه
جمعیتی از و های اقتصادی، اجتماعی سرزمین، توزیع فعالیت

های زمان پنهان با توجه به تحوالت و دگرگونیهای آشکار و ظرفیت
برداری و نیازهاست که عمدتًا با دیدی بلندمدت و به منظور بهره

کردن نقش و مسئولیت بهینه از امکانات آن و همچنین هویدا
 های آن به طورها و قابلیتخاص هر منطقه براساس توانمندی

سئولیت که هماهنگ با دیگر مناطق است. براساس این نقش و م
رود، مند هر منطقه به شمار میحاصل روندهای طبیعی و قانون

تواند در مناطق ای برنامه توسعه ملی میهای منطقهریزیبرنامه
  .][9گوناگون اجرا شود

در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین و فعالیت 
 کننده یعنی عامل رفاه اجتماعی و عاملشهری، دو عامل هدایت

ریزی کاربری گیرند که با برنامهمی رفاه اقتصادی مالک سنجش قرار
ها و فعالیتفضایی دهی مکانی توان به ساماناراضی شهری می

شهری ها و نیازهای جامعه عملکردهای شهری براساس خواسته
  .][10دست یافت

در واقع هدف آمایش سرزمین، توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در 
ها، ای که هر منطقه متناسب با قابلیتگونه سرزمین است، به

های اقتصادی و نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت
اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت 

  اقتصادی خود بپذیرد.
  دهی سیاسی فضاسامان
کننده جوامع دهی سیاسی فضا به عنوان یکی از ابعاد تعیینسامان

سانی و بازتاب وقایع اجتماعی و محل تجلی ارتباطات اجتماعی ان
 کنش بین فضا و اجتماع دروتحلیل برهماین رو تجزیه است. از
ریزی برنامههای های اجتماعی و تنظیم سیاستعدالتیفهم بی

ترین هدف از مهم .][11برای کاهش یا حل آنها ضروری است

درجه نخست عرضه بهینه دهی سیاسی فضا در هر کشور در سامان
خدمات به حداکثر شهروندان و سپس اداره و کنترل افرادی است 

 سازوکار .][12کنندکه در چهارچوب مرزهای سرزمینی زندگی می
عد فضای ملی شیوه اداره سیاسی فضا در بُ دهی سیاسی سازمان

ای، آمایش سرزمین، توسعه سرزمین و فضا به منظور توسعه منطقه
نگر و راهبردی و با درنظرگرفتن جانبه، آیندهدیدگاه همه غیره را با
 های طبیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهای جغرافیاییمحدودیت

 و نیازهای سنجیده و منطقی جامعه و اقتصاد که درصدد برقراری
 محیطی و ایجاد فرآیند توسعه پایدار - تعادل و توازن زیست

 سیاسی فضاسرزمینی است را به عنوان پایه و زیرساخت مدیریت 
  .][13سازدممکن می
 لی است که در یک کشور دریمسا همّ دهی سیاسی فضا از اَ سازمان

های اقتصادی، اجتماعی و ریزیحال رشد باید برای انجام برنامه
 نظر. از نقطهکردبرداری بیشتر به آن توجه بهتر سرزمین و بهره هادار

ایجاد نظام مطلوب  شاملامنیت داخلی هدف سازمان سیاسی فضا 
بندی سیاسی و مدیریت سرزمین به منظور حفظ یکپارچگی ناحیه

ای و رشد و توسعه های اساسی و پایهملی، تمامیت ارضی، ارزش
چنین هدفی است؛  پایدار و متوازن نواحی در پرتو امنیت داخلی

دهی سازمان است.ای یهمتضمن توسعه پایدار و متوازن ناح
 مانندای فنی و پیچیده است که عواملی سیاسی فضا مقوله

ثروت اقتصادی و میزان تعادل و توازن  ،جمعیت و پراکندگی آن
های تهدیدات و جهت و مساحت کشور و تنوع فضایی ،ایمنطقه

  شود.درونی و بیرونی آن را شامل می
ا در اداره بهینه شهر تهران به منظور دستیابی به کارآمدترین راهکاره

و درک بهتر ریشه مشکالت امروزی تهران نباید از توجه به کلیدهای 
ترکردن آید تالشی برای روشنآنچه در پی می .اصلی آن غفلت کرد

مثابه نقطه شروع دستیابی به راهکارهای  ابعاد مشکالت تهران و به
نفوذ مشکالت  کردن دامنهاثرآمدن یا کمقیعملیاتی به منظور فا

  شمار تهران است.بی
  تهران انعکاس تمرکزگرایی در ایران

تدریج کنترل  توان به جریانی که در آن بهاز نظر سیاسی تمرکز را می
در دست مراکز یا افراد معدودی که به عنوان ساختار مرکزی قدرت 

دوباره از آن مرکز به  و این قدرت نسبت داد، شوندمحسوب می
نظر سیاسی  یابد. البته تمرکز تنها ازپیرامونی اشاعه میسمت نقاط 
های اقتصادی و مالی، اداری و کالبدی شود، بلکه زمینهمعنا نمی
 روند. ایران به عنوان یکی ازهای دیگر تمرکز به شمار مینیز از جنبه

کشورهای در حال توسعه، تا قبل از آغاز قرن حاضر، نظام شهری 
آمدن حکومت متمرکز،  ه است، اما با به وجودنسبتًا متعادلی داشت

شده به های انتخاببر درآمدهای نفتی و تزریق آن به قطب تکیه
گیری و شده و سبب شکلویژه تهران زمینه تمرکزگرایی فراهم

عالوه، عوامل سیاسی،  شده است. به ،کاهش تعادل سرزمینی
تمرکزگرایی  اقتصادی، زیرساختی، جمعیتی و نیروی انسانی نیز به
افزایش داده تهران دامن زده و فاصله تهران از سایر مناطق کشور را 

در این و گذرد یک قرن از تمرکزگراشدن تهران میحدود  .][14است
فاصله زمانی ایران در تمام ابعاد در تهران متمرکز شد. این 

جانبه رسید. در پی تمرکزگرایی با تمرکز سیاسی، آغاز و به تمرکز همه
ای نیز متمرکز شد. ، تفکرهای توسعهایرانشدن مکانی مرکزگرات

گرفته در راستای اهداف تهران های صورتها و اقداماکثریت برنامه
قانونی و اجرایی به خود گرفت و همه افکار بر این  همتمرکز، جنب

های لفهو. در چنین شرایطی، ماست تهرانبا شد که کشور مساوی 
اقتصادی و اجتماعی، بیشترین نقش را در نظام  - سیاسی
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ریزی نظام برنامه ریزی فضایی و توسعه کشور ایفا کردند. نبودِ برنامه
علت سلطه  ها بهبودن برنامهو بخشی سو ای از یکناحیه -بخشی

 نواحی در بود شدهنظام تمرکزخواه و تمرکزگرا از سوی دیگر موجب 
مشارکت جدی و  ایران عههای توستهیه و تنظیم برنامه

های توسعه، ه همین سبب، برنامه. بیافته نداشته باشندسازمان
ها و محدودیت نواحی تهیه شدند و ها، ظرفیتاز توانمندی جدای
ها و ای منجر نشدند، بلکه نابرابریهای ناحیهتنها به ایجاد تعادلنه

 ت اکثرشدن فضایی و بخشی را تشدید کردند. شاید بتوان گفقطبی
های اخیر، های کشورهای در حال توسعه در دههها و ناآرامیانقالب
های ملی در حال ای ریشه داشته است. دولتتعادل منطقه نبودِ  در

ثباتی جستن از بی حاضر، بیشتر مراقب دوریدر حال توسعه 
حتی  ؛پردازندسیاسی هستند و کمتر به تشویق توسعه سیاسی می

ل یاگر دولتی از جهات گوناگون اهمیت زیادی برای تمرکززدایی قا
های نظر حفظ خود و جلوگیری از بروز ناآرامی از حداقل نیست،
 باید به این پدیده توجه کند. شرایط سیاسی در حال حاضر سیاسی

، به ایرانترین اهداف یکی از مهم زیرا ،کندتمرکززدایی را تجویز می
ایران ای متعادل در سراسر نقالب، دستیابی به توسعهویژه پس از ا

  بوده است.
  
  

ای، در نظام های نظام شهری و منطقهها و چالشبسیاری از مشکل
ریشه دارد که با  ریزی متمرکز و بخشیکالن مدیریت و برنامه

 گری دولت در تهران، برجانبه تصدیحد نقش همهز ا تقویت بیش
ای و حتی های توسعه ملی و منطقهبرنامهها و کارآمدی انواع طرح
بنابراین  ؛ثیر گذاشته استاصورت نامطلوب ت شهری و روستایی به

بلکه تدوین و  زدایی باشدهای توسعه نباید تنها باهدف تراکمبرنامه
 ای باید در دستوربخشی و توسعه منطقههای تعادلاجرای سیاست
مناطق کشور را در فرآیند توسعه د و با اراده ملی همه نجدی قرار گیر

زدایی و فرافکنی فضایی و که تراکم چرا، به مشارکت بطلبد
صورت ایجاد مراکز شهری تقریبًا متصل به شهر تهران  جغرافیایی به

شهر کرج، کالن ماننداتفاق افتاد و خود به ایجاد تمرکزهای جدیدی 
  .][14منجر شد غیره شهر وشهر بزرگ اسالم

  
  

  در ایرانعدالتی فضایی بی
  

عدالتی توان به بیهای تراکم مشکالت تهران میاز دیگر ریشه
اشاره کرد که خود نیز ناشی از عوامل متعدد دیگری  ایرانفضایی در 

گنجد. توزیع نامتوازن نمی پژوهشاست که پرداختن به آن در این 
 شی ازهای نابنیادهای طبیعی، الگوی بسیط حکومت و تمرکزگرایی

های اصلی ریزی زمینهنظام برنامهاز تبع آن عملکرد بخشی  آن و به
 .اندایران به وجود آورده را در فضایی عدالتیبی گیریشکل

ریزی از باال به پایین و عدم واگذاری اختیارات به برنامه حاکمیت
سطوح پایین تقسیماتی موجب عدم شناخت صحیح و انتظارات 

های جغرافیایی عدالتیو به بی شدههای طبیعی متناسب با ظرفیت
دامن زده ایران های جبری در بنیادهای زیستی ناشی از نابرابری

خود معلول  ،عنوان یک پدیده عدالتی فضایی در ایران بهاست. بی
گیرنده شکل و کالبد و  بر بستر طبیعی که در مانندعوامل بنیادی 
و بستر انسانی که ویژگی عمده  ،سو است از یک آن همچنین اقلیم

توان در اقتصاد سیاسی فضا و به ویژه نظام بسیط آن را می
د ریزی با نقاط ضعفی هماننداری و الگوهای غالب برنامهحکومت

 کار ای، عدم توجه به تقسیمهای منطقهریزیعدم توجه به برنامه
ای از سوی دیگر است. مدل های منطقهملی و عدم وجود حساب

 عدالتی فضایی دربنیادهای بیتوان در قالب مدل مفهومی آن را می
ضعیت  و )۱(جدول  وضعیت عدالت فضایی در ایران)، ۱(مدل ایران

  .][15نمایش گذاشتبه  ایران براساس شاخص عدالت فضایی

هدف کاهش نابرابری، نتیجه  ،های توسعه ایرانبرنامه
  عدالتیافزایش بی

ایران از دوران پهلوی تا امروز برنامه توسعه متعددی را تجربه کرده 
شده مشترک بینیهایی که حداقل یکی از اهداف پیشاست. برنامه
	ای و توسعه متوازن بوده است.های منطقهنابرابریآنها، کاهش 

های توسعه پهلوی برنامه، دهدهای رسمی نشان میگزارش
های پس از انقالب نتوانست از شکاف مرکز و پیرامون بکاهد. دولت

 کید خود را بر همین نابرابری موجود گذاشتند و درا، ت۱۳۵۷سال 
ها و فع نابرابریگفتار رسمی مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ر

کید قرار گرفت. اصورت ویژه مورد ت توجه ویژه به مناطق محروم به
اگر در دهه نخست پس از انقالب به دالیل شرایط ویژه جنگ ایران 
و عراق، برنامه مشخصی برای توسعه وجود نداشت، پس از جنگ 

ساله در دستور کار قرار گرفت و نقطه مشترک های توسعه پنجبرنامه
زدایی از مناطق محروم و توسعه ا هم همچنان محرومیتآنه

  متوازن اعالم شد.
 دیده دراگر برنامه اول توسعه معطوف به بازسازی مناطق آسیب

 ای به عنوان یکی ازجنگ بوده، در برنامه دوم ایجاد تعادل منطقه
ریزان در سومین . برنامهه استشداهداف برنامه توسعه مطرح

ها به منظور ایجاد ریزی استانتشکیل شورای برنامه"برنامه توسعه 
بینی و در برنامه چهارم را پیش "ای و توسعه متعادلتوازن منطقه

دف توسعه متوازن و ا هها را بساله توسعه استانتدوین برنامه پنج
	اند.متعادل در دستور کار قرار داده

توزیع "، "ستانیتوزیع عادالنه مازاد درآمد ا"در برنامه پنجم توسعه، 
توزیع منابع صندوق توسعه "و  "منابع عمومی، یارانه و سود بانکی

، "یافتهنیافته و کمتر توسعهتوسعه مناطق توسعه"هدف  با "ملی
رفع تبعیض و کاهش عدم "و  "ایایجاد تعادل و توازن منطقه"

 ای مطرح و درهای توسعهبه عنوان سیاست "ایتعادل منطقه
	شده است.هبرنامه گنجاند

 ها در عمل چه بوده است؟ آیا توانسته است بهدستاورد این برنامه
 ای بیانجامد؟ تغییری درها و ایجاد تعادل منطقهرفع نابرابری

 های توسعه،داده است یا همچنان برنامه فرآیند توسعه در ایران رخ
 کیداهای توسعه مورد تبرخالف آنچه در اسناد مکتوب برنامه

	کند؟پیرامون پیروی می -ته است، از الگوی مرکزقرارگرف
دهد که دولت نتوانسته است به بررسی وضعیت موجود نشان می

 ها عمل کند و درتعهدات خود در توسعه متوازن و کاهش نابرابری
های اقتصادی پیرامون مرکز را هم مقابل جریان رسوب سود فعالیت

از پنج برنامه تشدید کرده است. از همین منظر است که پس 
های دولتی بر ضرورت توجه ویژه و توسعه، همچنان مقام

ای های ویژهکنند و گروهکید میاگذاری در مناطق محروم تسرمایه
دهد دهند اما آنچه در عمل رخ میزدایی تشکیل میبرای محرومیت

جغرافیایی  از نظرپیرامونی که  ؛افزایش شکاف مرکز و پیرامون است
 مون و نقاط مرزی قرارگرفته و ساکنان آن را بیشترنیز در پیرا

و شائبه و  دهندملی و مذهبی تشکیل می -های قومیاقلیت
	کند.شدن را برای آنها تداعی میاحساس مورد تبعیض واقع

ن و های ایران و تمرکز امکانات در تهرانابرابری در استان
  شهرهای بزرگ

ایران سرزمین پهناوری است که جغرافیای ممتازی دارد و امکانات 
 برکت شده است. این سرزمین باها پراکندهمادی آن در این استان

برداری و اما به دالیل گوناگون فاقد توازن و تعادل در بهره است
وجود  با .استتوزیع امکانات مالی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

ها که راه سازی استانهدف متوازن با ساله۳۹های شتال
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 رویه جمعیت در مراکزنتیجه افزایش بی های مخرب و درمهاجرت
های اقماری اطراف آن را مسدود کند شهری به ویژه تهران و شهرک

و از همه پهنه این سرزمین استفاده شود اما شرایط هنوز نامساعد 
  است.

  
  وضعیت عدالت فضایی در کشور ایران )١جدول 
	فاصله با میانگین ملیشاخص عدالت فضایی	هااستان	فاصله با میانگین ملیشاخص عدالت فضایی	هااستان

 - ٠٥٧٦٨٩٨٩٥/٠ ٢٨٩١٤٥٤٧/٠ سیستان و بلوچستان - ٠١١٥٤١٦٨٣/٠  ۳۳۵۲۹۳۶۸/۰	شرقیآذربایجان
 -۰۰۴۶۹۲۴۸۹/۰ ۳۴۲۱۴۲۸۸/۰ فارس - ۰۱۸۱۱۱۰۰۷/۰ ۳۲۸۷۲۴۳۶/۰	غربیآذربایجان
 ۰۱۶۴۵۶۱۵۴/۰ ۳۶۳۲۹۱۵۲/۰ قزوین ۰۱۶۱۷۳۹۰۷/۰ ۳۶۳۰۰۹۲۷/۰	اردبیل
 ۱۰۴۵۳۴۳۵۷/۰ ۴۵۱۳۶۹۷۲/۰ قم ۰۱۶۷۸۸۴۵۸/۰ ۳۶۳۶۲۳۸۳/۰	اصفهان
 - ۰۰۲۳۸۶۲۲۴/۰ ۳۴۴۴۴۹۱۴/۰ كردستان - ۰۴۱۰۹۱۴۰۳/۰ ۳۰۵۷۴۳۹۶/۰	البرز
 - ۰۲۹۴۹۹۷۱۸/۰ ۳۱۷۳۳۵۶۵/۰ كرمان - ۰۲۰۳۰۵۴۲/۰ ۳۲۶۵۲۹۹۵/۰	ایالم
 - ۰۱۶۶۷۰۸۴۶/۰ ۳۳۰۱۶۴۵۲/۰ كرمانشاه ۰۳۵۳۸۸۵۵۵/۰ ۳۸۲۲۲۳۹۲/۰	بوشهر
 ۰/۰۲۰۴۱۰۲۲/۰ ۳۶۷۲۴۵۵۹/۰ كهگیلویه و بویراحمد ۰۲۵۶۳۷۲۶/۰ ۳۷۲۴۷۲۶۳/۰	تهران

 - ۰۲۱۳۲۸۷۲/۰ ۳۲۵۵۰۶۶۵/۰ گلستان ۰۰۶۵۱۵۸۹۲/۰ ۳۵۳۳۵۱۲۶/۰بختیاریچهارمحال
 - ۰۱۶۲۰۳۶۷۸ ۳۳۰۶۳۱۶۹/۰ گیالن -۰۰۰۹۸۳۱۳۰۱/۰ ۳۳۷۰۰۴۰۷/۰	جنوبیخراسان
 -۰۱۳۶۶۸۵۹۵/۰ ۳۳۳۱۶۶۷۷/۰ لرستان - ۰۱۲۲۵۹۳/۰ ۳۳۴۵۷۶۰۷/۰	رضویخراسان
 - ۰۰۷۱۵۵۵۴۵/۰ ۳۳۹۶۷۹۸۲/۰ مازندران ۰۱۶۱۹۱۹۹۴/۰ ۳۶۳۰۲۷۳۶/۰	شمالیخراسان
 ۰۰۲۱۱۶۰۲۱/۰ ۳۴۸۹۵۱۳۹/۰ مركزی -۰۰۲۸۷۵۴۵۹/۰ ۳۴۳۹۵۹۹۱/۰	خوزستان
 - ۰۲۴۴۶۳۱۹۲/۰ ۳۲۲۳۷۲۱۷/۰ هرمزگان - ۰۰۰۶۱۴۸۰۵/۰ ۳۴۶۲۲۰۵۶/۰	زنجان
 -۰۰۹۱۹۴۳۹/۰ ۳۳۷۶۴۰۹۸/۰ همدان ۰۴۰۱۷۸۳۴۷/۰ ۳۸۷۰۱۳۷۱/۰	سمنان

  

  
  ی فضایی در ایرانعدالتیببنیادهای  )۱مدل 

  

 عدالتی فضاییبی

 سیاست فضا مکانیزم سیاست و فضا

توپوگرافیک، وسعت های طبیعی (اقلیم، ساختار، بنیان
 اقتصادی -اندیشه سیاسی و شکل کشور

 های طبیعیناهمگونی در پخش بنیان
 های توسعهبرنامه

 تمرکزگرایی شدید محوربودنجمعیت

 نگریبخش

 الگوی نامتوازن پخش جمعیت

 الگوی نامتوازن پخش جمعیت

 گسست فضایی افزایش شکاف بین نواحی تقسیم کشور به فضای دوگانه

 گیری الگوی روابط مرکز پیرامونشکل

 نظام حکومتی تک ساخت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هشیحسین مختاریو  حاجتقادریمصطفی  ۳۶

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                             فضا یاسیآمايش سنامه صلف

های کشور از نگاه سیمای استان"مرکز آمار ایران با انتشار گزارش 
 "گانه۱۵های کید بر بخشابا ت ۱۳۹۰ای در سال های منطقهحساب

نشان استان ایران  ۳۱مقوله مختلف را بین  ۱۵نابرابری در سیمای 
  .)۲ شده در جدول(خالصه [16]داده است
ز رتبه نخست است اختالف یهایی که استان تهران حادر مقوله
از خود دارد. های بعد افزوده با استان نظر سهم ارزش فاحشی از
های یادشده، تمرکز امکانات و ارزش افزوده در تهران یکی نابرابری

شدن مشکالت ها و پیچیدهاز عوامل اصلی تراکم شدید فعالیت
  شود.شهر تهران محسوب می

  توسعه نامتوازن استان تهران
 های کشور ازترین استاناینکه یکی از غنی وجود استان تهران با
 توسعه است ولی پراکنش فضایی امکانات درهای نظر شاخص

 هایصورت متوازن نیست و از این نظر تفاوت داخل استان به
 زیادی بین نواحی و مناطق در این گستره فضایی وجود دارد. از

 رشد ،ترین بازخوردهای این عدم تعادل فضایی در استان تهرانمهم
 ازنشینی و ناهنجاری فضایی ناشی از آن و هجوم حومه
 کردن کار با توجههای یادشده به سمت شهر تهران برای پیداحاشیه

 افزوده از به انباشت ثروت ناشی از انباشت امکانات و سهم ارزش

  دیگر ابعاد مشکالت شهر تهران است.
  

ارزیابی سطح "تحت عنوان در پژوهش خود  زادهاسماعیلو  احمدی
براساس پنج عامل  "های استان تهرانیافتگی شهرستانتوسعه

 ۳۶اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی و استفاده از 
دهنده اند و نتایج نشانشاخص به تحلیل این نابرابری پرداخته

به عنوان  ۴۴۲۷/۰جذب اکثر امکانات توسط شمیران، با امتیاز 
ترین محروم ۹۸۲۹/۰برخوردارترین شهرستان و شهرستان قدس نیز 

الزم به ذکر است که شود. استان محسوب می شهرستان
کریم، پاکدشت و های قدس، مالرد، اسالمشهر، رباطشهرستان

ورامین جزء مهاجرپذیرترین نقاط استان بوده و نیازمند توجهات 
زمینه برخورداری عادالنه از امتیازات استانی به منظور رفع  ویژه در

ر تهران احساس نیافتگی آنها بر شهفشارهای ناشی از توسعه
های دهی و آمایش شهرستانشود، تا این طریق ضمن سامانمی

نیافته یادشده حجم فشارهای واردشده از ناحیه کمان اول توسعه
  مدت مدیریت شود. پیرامون شهر تهران در کوتاه و میان

  

های استان تهران در قالب شده شهرستانخالصه امتیازات کسب
نشان داده شده  ۳گانه در جدول ۳۶های گانه و شاخص۵های عامل
  ).۳(جدول  [17]است

  
  ۱۳۹۰در سال  یامنطقه یهاكشور از نگاه حساب یهااستان یمایس )۲جدول 

  افزودهارزشکمترین   افزودهارزشبیشترین   بخش

  كشاورزی، جنگلداری و شكار
رضوی، خوزستان، راسانمازندران، فارس،کرمان، خ

  غربی و اصفهانیجانآذرباشرقی، آذربایجان
  ایالم قم، کهگیلویه و بویر احمد و

  احمد، ایالم و بوشهر خوزستان، کهگیلویه و بویر  معدن
افزوده بخش معدن را به خود ارزش %۱استان كه كمتر از  ۲۵

  .انداختصاص داده
  کهگیلویه و بویر احمد و ایالم  تهران، اصفهان، خوزستان و بوشهر  صنعت

  احمد و البرزجنوبی، کهگیلویه و بویر خراسان  بوشهر، تهران، اصفهان و خوزستان  آب، برق و گاز طبیعی
  بختیاریچهارمحال جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد وخراسان  رضوی، اصفهان، فارس و خوزستانسانتهران، خرا  ساختمان	

  سان جنوبی و کهگیلویه و بویر احمدشمالی، خراخراسان  رضویاصفهان و خراسان ن، خوزستان،تهرا  ونقلحمل
  بی، کهگیلویه و بویر احمد و ایالمجنوخراسان  رضوی و فارسخراسانتهران، اصفهان،   مالی هاییگرواسطه

  ری، کهگیلویه و بویر احمد و ایالمبختیا چهارمحال  البرز رضوی وخراسانتهران،   مستغالت
  بختیاریچهارمحالایالم، کهگیلویه و بویر احمد و   خوزستان، اصفهان، فارس و کرمانشاه ،رضویخراسانتهران،   اداره امور عمومی و خدمات شهری

  جنوبی، سمنان و ایالمخراسان  شرقیاصفهان، خوزستان و آذربایجان، رضویخراسانتهران،   آموزش
  جنوبی و خراسان شمالیم، خراسانایال  اصفهان و خوزستان و فارسرضوی، خراسانتهران،   بهداشت اجتماعی

  
  ی مختلفهاشاخصی استان تهران در هاشهرستانی بندرتبه )۳جدول 

  جمعیت  شهرستان
 تراکم در
  کیلومتر
  مربع

 خالصنرخ 
  مهاجرت

  مجموع  زیر بنایی  بهداشتی  اقتصادی  اجتماعی - فرهنگی

ضریب 
  رتبه  یافتگیتوسعه

ضریب 
  رتبه  یافتگیتوسعه

ضریب 
  رتبه  یافتگیتوسعه

ضریب 
  رتبه  یافتگیتوسعه

ضریب 
  رتبه  یافتگیتوسعه

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ۹۴/۵  ۸۹۴  ۱۲۴۰۳۷۱۳  استان
  ۶  ۷۰۰۲/۰  ۷  ۸۷۹۹/۰  ۵  ۷۲۷۰/۰  ۶  ۵۸۴۶/۰  ۷  ۶۹۹۳/۰  ۳/۲  ۴۹۹۱/۵  ۴۴۸۸۴۰  اسالمهر
  ۱۰  ۷۸۹۵/۰  ۵  ۶۶۲۴/۰  ۷  ۷۸۴۹/۰  ۳  ۵۳۳۵/۰  ۸  ۷۹۳۶/۰  ۱/۱۰  ۴۹۴  ۲۴۲۶۶۷  پاکدشت
  ۳  ۵۹۰۷/۰  ۳  ۶۱۸۸/۰  ۶  ۷۳۵/۰  ۲  ۵۱۴۸/۰  ۲  ۴۹۴۲/۰  -۴/۳  ۵۰۷۸  ۷۹۶۸۸۰۷  تهران
  ۲  ۵۵۱۹/۰  ۲  ۵۰۲۶/۰  ۲  ۴۳۶۴/۰  ۵  ۵۷۹۲/۰  ۶  ۶۸۹۴/۰  ۴/۳  ۵۴  ۹۸۰۵۱  دماوند
  ۸  ۸۳۳۵/۰  ۸  ۹۵۹۴/۰  ۸  ۸۳۹۵/۰  ۹  ۷۲۹۶/۰  ۱۰  ۸۰۵۵/۰  ۸/۷  ۷۶۵  ۶۱۴۵۲۱  رباط کریم
  ۱  ۴۴۲۷/۰  ۱  ۴۲۷۸/۰  ۱  ۳۱۱۸/۰  ۴  ۵۶۷۲/۰  ۱  ۴۶۳۱/۰  ۷/۲  ۳۷  ۳۸۳۰۷  شمیرانات
  ۴  ۶۰۹/۰  ۶  ۷۱۷۳/۰  ۴  ۶۹۲۲/۰  ۱  ۴۷۹۸/۰  ۳  ۵۴۶۷/۰  ۰/۳  ۱۶۳  ۲۹۷۶۹۳  شهر ری
  ۷  ۷۸۶۶/۰  ۱۰  ۹۶۵۳/۰  ۹  ۹۱۱۱/۰  ۷  ۵۸۹۸/۰  ۴  ۶۸۰۲/۰  ۲/۹  ۱۷۱۱  ۱۰۴۴۶۸۱  شهریار
  ۵  ۶۷۰۸/۰  ۴  ۶۴۶۵/۰  ۳  ۹۱۶۴/۰  ۱۰  ۷۳۵۶/۰  ۵  ۶۸۴۷/۰  ۵/۸  ۱۶  ۳۹۲۸۰  فیروزکوه
  ۱۲  ۹۸۲۹/۰  ۱۱  ۹۷۷۵/۰  ۱۱  ۹۷۸۸/۰  ۱۲  ۹۸۸۳/۰  ۱۲  ۹۸۷۰/۰  ۹/۸  ۴۰۹۴  ۷۷۷۲۳۷  قدس
  ۱۱  ۹۴۳۳/۰  ۱۲  ۹۸۴۳/۰  ۱۲  ۹۹۰۱/۰  ۱۱  ۹۵۴۵/۰  ۱۱  ۸۴۴۳/۰  ۴/۱۵  ۴۱۷  ۲۹۰۸۱۷  مالرد

ورامین و 
  ۹  ۰/۸۵۰۹  ۹  ۹۶۲۴/۰  ۱۰  ۹۱۶۶/۰  ۸  ۷۲۵۴/۰  ۹  ۷۹۹۲/۰  ۴/۳  ۳۷۴/۵  ۵۴۲۸۱۲  پیشوا
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شهر فقدان مدیریت یکپارچه در مدیریت شهری کالن
  تهران

شهر تهران یکی فقدان مدیریت یکپارچه در مدیریت شهری کالن
شهر تهران شدن مشکالت کالندیگر از محورهای اساسی پیچیده

شدت تابعی از ساختار حاکم بر نظام مدیریت شهری است که به
  شور است.ک

  نظام مدیریت شهری ایران به دلیل تمرکز در ساختار 
های فرادست و مدیریتی کشور نسبت به سیستم - سیاسی
 عمودی و یک - ای خطیای دارای رابطههای ملی و منطقهنظام
سوی مدیریتی منفعل سوق داده است.  ای است که آن را بهسویه

ت سیستمی با سطوح به دنبال آن فقدان انسجام کافی در تعامال
است و  کرده فرودست و داخلی آن را به مدیریتی نامنسجم تبدیل

نهایت از نظر ابعاد محیطی نیز مدیریت شهری ایران به دلیل  در
عدم برخورداری از بسترهای مناسب سیاسی، اجتماعی، مالی، 
حقوقی و مشارکت ناکافی کنشگران اجتماعی در محیطی نامساعد 

فعالیت است. در شهر تهران نیز با توجه به تعریفی توسعه  حال در
ای شامل چندین شهر به عنوان کل عملکردی همبستهکه از کالن

و به عقیده شود ه مییقلمرو مستقل حکومتی و مدیریت شهری ارا
 ،شهریروایی کالننظران حکومت و حکمبسیاری از صاحب

، تفرق سیاسی منطقه -روایی شهرترین چالش در اداره و حکمبزرگ
شهری) با قلمرو یا فقدان انطباق قلمرو عملکردی (منطقه کالن

سازمانی (ساختار حکومت محلی یا مدیریت شهری) و تفرق 
مدیریت شهری انتخاب نوع مدل  .][18است شدهعملکردی معرفی 

 تر ازبازتابنده نگرش حاکم بر تنظیم روابط شورا و شهرداری و مهم
شارکت و قدرت اجرایی است. یکی از مباحث همه، بیانگر میزان م

مهم در تعیین مدل مدیریتی برتر، تعیین چگونگی اداره شهر و 
قرارگیری قدرت در دست مدیران شهری است. از سوی دیگر، مدل 

 هایشهر رابطه نزدیکی با حل یا ایجاد مسایل شهری دارد. مدل اداره
کنندگان امور شهری ادارهمدیریت شهری با توجه به قدرتی که به 

گیری در مسایل شهری را در آن دهند، نوع برخورد و تصمیممی
ثیرگذاری زیاد این نوع اکنند و به دلیل تچهارچوب فراهم می

سازی و داشتن ابزار تصمیم ها بر شهر و در اختیارمدل
مسایل شهری  ایجادیا  کردنگیری، عاملی مهم در حلتصمیم

های مدیریت شهری و مسایل شهری، ان این مدلهستند. رابطه می
توان به این نتیجه رسید ای علت و معلولی است. بنابراین میرابطه

آید مسایل شهری به وجود می، که از عملکرد مدل مدیریتی شهری
 بهشده و راهبردهای این مدل است که مسایل شهری حل هیو با ارا

ل الگوی مدیریتی تهران براساس تحلی .][19آیدصورت مطلوب درمی
بودن شهردار، به ویژه انتصابی های این نوع مدل در ایرانو ویژگی

شهری مدل مدیریت شهری تهران به وابستگی شدید عناصر قدرت 
ساختار کالن قدرت و فقدان و کمبود نهادهای مدنی و مشارکت 

مدیریت شهری به یک عرصه تجدید  مردمی، سبب تبدیل عرصه
های قدرت سیاسی در سطح ملی شده است و به گروهقدرت برای 

د دنبال آن بیشترین امکانات فنی و مالی در این عرصه، صرف تجدی
وضوح بین مسئوالن نهادهای  شود و بهقوای مسئوالن سابق می

شهر تهران به عنوان یک شهری در کالندولتی و غیردولتی، مدیریت 
قدرت ملی مبدل شده  سکوی پرتاب برای رسیدن و در اختیارگرفتن

نظام مدیریت شهری در ایران به طور عام و نظام مدیریت . ][19است
شهری تهران به طور خاص از نقاط ضعف مهمی همچون عدم 
تفکیک مدیریت سیاسی از مدیریت تخصصی، محدودبودن ظرفیت 

بودن مدل اداره امور شهر در تمام نهادهای مدیریت شهری، یکسان

گیری های موجود بین آنها، عدم شکلتفاوتنواحی بدون توجه 
عالوه  .بردهای نظارت رنج میمزضعف مکانی و ایشوراهای منطقه

بر موارد فوق تهران با مسایل خاص خود همچون تراکم روزافزون، 
های ها، فقدان زیرساخترویه و نامنظم در حومهگسترش بی

ه ب دست نیز غیره محیطی وشهری، مسایل زیستونقل کالنحمل
گریبان است که در چهارچوب سیستم مدیریت شهری کنونی 

  یافت.های متناسب آنها دستحلتوان به راهنمی
  

  گیرینتیجه
آبی، آلودگی هوا، ترافیک، قرارگرفتن روی گسل زلزله، بحران کم
فقدان امکانات الزم برای  و هاانبوهی جمعیت، ضعف در زیرساخت
ها و تنها بخشی از نارسایی ،مدیریت بحران در مواقع اضطراری

 که هرکدام از موارد یادشده بههستند مشکالت موجود در پایتخت 
کشیدن شوند و برای به چالشتنهایی یک تهدید بالقوه تلقی می

های د. پیچیدگیدارنچگالی باالیی ، سیستم مدیریتی و حاکمیتی
صدساله اخیر به شهر تهران را که طی تاریخ یککالت امروز کالنمش

توان در یک چهارچوب مفهومی ویژه انباشتگی رسیده است را می
  تحلیل کرد. ،ای و محلی باشدگیرنده سطوح ملی، منطقه بر که در
توان ادعا کرد که فقدان رویکرد آمایش و توسعه پایدار در می

 ریزی ایران قبل ازی در نظام برنامهای و محلمقیاس ملی، منطقه
است، مساله  شده هر چیز منجر به تمرکزگرایی شدید و نهادینه

بعدی که از فقدان رویکرد آمایش و توسعه پایدار در نظام 
 ایرانگیری الگوی مرکز پیرامون در شود شکلریزی ناشی میبرنامه

های رنامهشود. عملکرد باست که خود نیز به مسایل دیگر منجر می
 شدن الگوی حاکم برتوسعه در قبل و بعد از انقالب نیز به نامتوازن

عدالتی منجر شده است. عالوه بر موارد فوق بیایران ساختار فضایی 
تبع آن در استان تهران و همچنین  و بهایران فضایی/جغرافیایی در 

شهر تهران در مدیریت شهری کالنفقدان مدیریت یکپارچه 
  ).۲(مدل  امروز تهران را سبب شده است مشکالت

  

  
  

  تهران شهرکالنبنیادهای مشکالت  )۲مدل 
  

عدالتی فضایی بی
 در استان تهران

گیری شکل
الگوی مرکز 
پیرامون در 
 استان تهران

 وضعیت تهران امروز

گیری شکل
الگوی مرکز 
پیرامون در 
 ایران

افزایش 
مهاجرت و رشد 

رویه استان بی
 تهران

های توسعه برنامه
 و افزایش نابرابری

فقدان رویکرد آمایش و 
توسعه پایدار در مقیاس 

 ای و محلیملی، منطقه

 تمرکزگرایی

تمرکز امکانات و 
ارزش افزوده در 

 تهران

انباشت ثروت، 
فرصت و قدرت 
 در شهر تهران

عدالتی بی
 فضایی در ایران

فقدان مدیریت 
یکپارچه در 

مدیریت شهری 
 شهر تهرانکالن
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                             فضا یاسیآمايش سنامه صلف

باید با برای حل مشکالت شهر تهران و همچنین اداره بهینه آن 
توجه به منابع موجود با رویکرد آمایش عادالنه به فضا و در قالب 
 استراتژی آمایش سرزمین با استفاده از تاکتیک عدالت فضایی در

ا ضمن ریزی کرد، تسه افق کوتاه، میان و بلندمدت برنامه
کرانه نزدیک کردن روند افزایشی مشکالت شهر تهران و پسمتوقف

  ).۳(مدل  فراهم شودآن، زمینه اداره بهینه شهر تهران 
  

  
  تهران شهرکالناستراتژی دستیابی به راهکارهای بهینه اداره  )۳مدل 

  
که از معاونت  دانندیبر خود الزم م یسندگاننو :قدردانی و تشکر
گرفته صورت هاییتواسطه حمامدرس به یتدانشگاه ترب یپژوهش

  را به عمل آورند. یکمال تشکر و قدردان
	موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. :اخالقیتاییدیه
  تعارض منافعی وجود ندارد.منافع:  تعارض

(نویسنده اول)، نگارنده  حاجتمصطفی قادریسهم نویسندگان: 
حسین )؛ %٧٠شناس/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آماری (مقدمه/روش
 (نویسنده دوم)، پژوهشگر کمکی/تحلیلگر هشیمختاری

  )%٣٠آماری/نگارنده بحث (
برخوردار  یمال یتپژوهش فوق مستقل بوده و از حما منابع مالی:
  نبوده است.
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