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مقدمه
با سکونت بیش از نیمی از مردم جهان در مناطق شهری، شهرها نقش بسیار مهمی را در کاهش مشکالت اقتصادی، 

و  دیجد یها کردن فرصت با فراهم بیشتر هاشهر ی،اقتصاد و شکوفایی رشد راستا با . همنددار یطیمح ستیزاجتماعی و 

قدرتمند در  ییرویعنوان ن به شدن یکه شهر یدرحال ؛اند هکمک کرد ی، به کاهش فقر عمومن خوداساکن درآمد شیافزا

سبب مهاجرت بیشتر مردم به شهرها و به همان اندازه  و شود می و کاهش فقر شناخته یاز رشد اقتصاد تیحما

در کشورهای فقیر و مناطق  المللی، بیشترین روند افزایش نرخ شهرنشینی است. مطابق آمارهای بین شدهشدن فقر  شهری

سازی خدمات و امکانات اولیه در شهرها، متناسب با سرعت رشد  که آماده درحالی ؛توسعه در حال وقوع است درحال

زشیخ مانندی بروز حوادث سبب ،محرومان یبراهای برابر  حقوق و فرصتنبود  و نداشتن یدسترسجمعیت نبوده است. 

الزام جرم و خشونت،  از قبیلی حوادث بروز و ها ینابرابر شیافزا. در شهرها شده است ی و اعتراضات معیشتیاجتماع های

 (.Shah. et al., 2015: 3) کرده است آشکاررا  1موضوع فراگیری توجه به

 ینهادهاپذیر در شهرها، افزایش نگرانی و آگاهی  طورکلی افزایش شهرنشینی، نارضایتی افراد محروم و آسیب هب

متداول  یکردهایروریزی مشارکتی و ناکارآمدی  های برنامه منظور کاهش نابرابری و همچنین ظهور اندیشه المللی به بین

ها و نهادهای بزرگ  سازمان .هستند ریزی برنامهترین دالیل شروع گفتمان شهر فراگیر در ادبیات  از مهمریزی،  برنامه

ها اسناد،  حل جامع و مشترک برای خروج از این چالش راه ةمنظور ارائ به ،یسازمان ملل و بانک جهان مانندالمللی  بین

یا همان سند  2030توان به دستورالعمل  ها می ترین آن که از مهم اند را ارائه کردهدستورالعمل و راهبردهای مختلفی 

به ها  انسان ةهمبا هدف درک حقوق  2015کشور در سپتامبر سال  194اشاره کرد که با حضور  2پایدار ةاهداف توسع

پایدار است که هر محور  ةمحور اصلی توسع 17این دستورالعمل شامل  (.Gong and Lyu, 2017: 12) تصویب رسید

محقق شوند. شهرها که از  2030تا سال  بایدشود که  هدف خرد تشکیل می 169و از  استمتناظر با یک هدف کالن 

کنند. یازدهمین محور در  ، نقش بسیار کلیدی در رسیدن به این اهداف ایفا میهستندترین ارکان اجرای این اهداف  مهم

ترین اهداف خرد آن دستیابی به  کند که یکی از مهم طور مستقیم به موضوع شهرها و جوامع پایدار اشاره می هاین سند ب

، دستورالعمل 3، پس از برگزاری کنفرانس هبیتات 2016. از سوی دیگر در سال (Rini, 2016: 8)است  3جوامع فراگیر

ترین  از مهم یکی .پایدار شهری با اجماع رهبران سیاسی جهان به تصویب رسید ةدستیابی به توسع برایجدیدی 

زندگی در  ةخدمات اساسی و اولی شهروندان به همةاین نشست، اطمینان از دسترسی  گرفته در های صورت گیری  تصمیم

ای  دستیابی به جامعه ضرورت به. در اسناد فرادست شهری و فراشهری ایران، (Parnell, 2016: 530)شهرهاست 

کشور همواره اهمیت این  ةاست و مسئوالن بلندمرتب شدهای  کید ویژهأیکپارچه، منسجم و برخوردار از عدالت اجتماعی ت

ن شهر اساکن ةهمگیران شهری و فراشهری، با شعار توزیع برابر منابع میان  اند. مدیران و تصمیم موضوع را بیان کرده

ای  دار و حاشیه لهئدر مناطق مس بیشترهای فرودست و محروم از منافع توسعه که  اما گروه هستند،دنبال برقراری عدالت  به

منابع میان شهروندان دارند. شهرهای کشور برای  ة، احساس نابرابری شدیدی در توزیع عادالنشهر ساکن هستند

                                                 
1. Inclusion 

2. Sustainable Development Goals (SDG) 

3. Inclusive Community 
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شهروندان  همة میانهای ناشی از توسعه  توزیع عادالنه مزایا و فرصتسوی  به بایدهای موجود خود،  رویارویی با چالش

ترین شهر کشور، شعار خود  یت شهری در بزرگن مدیرهای اخیر مسئوال خود گام بردارند. همین امر سبب شده تا در سال

 راستا با این موضوع قرار دهند. ها و اقدامات خود را هم برنامه همةانتخاب کنند و « تهران، شهری برای همه»را 

ها و تبعیض در  سبب بروز نابرابریتواند  میوجود تنوع قومی، نژادی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی در شهر تهران 

ن و افراد های اقلیت همانند سالمندان، زنان، معلوال گروه بیشتر که یا گونه به ؛شودهای آنان  واع نیازها و خواستهپاسخ به ان

پاسخ مناسب به نیازها  نکردن دلیل ارائه ه. این افراد بدانند میشده یا اضافی در شهر  فراموش انیشهروند راخود  ،درآمد کم

های  در آینده هزینه وشوند  منظور احقاق حقوق خود، دچار حس بیگانگی در شهر می ای به و همچنین نداشتن نماینده

شدن در رشد  جهانیگرفتن از فرایند  ریتأثدلیل  هگزافی را به مدیریت شهری و حاکمیت تحمیل خواهند کرد. شهر تهران ب

با کاربست رهیافت شهر فراگیر در  تواند یمشهرهای دنیا،  های موجود در کالن بسیاری از چالش داشتنخود و  ةو توسع

رو در این زمینه، پاسخی مناسب برای مسائل و مشکالت خود  خود، همگام با کشورهای پیش ةریزی و توسع فرایند برنامه

های اجتماعی و همچنین  ها و تنش کاهش نابرابری موجبشهری  فضاهایسنجش و ارزیابی میزان فراگیری  ارائه کند.

طورکلی این  ه. بودش میشهر  ةهای اجتماعی و فیزیکی افراد محروم در فرایند توسع ها و سرمایه مزیت ،مشارکت دانش

 ةپذیر به چرخ ریزی و جذب افراد محروم و آسیب افزایش اختیارات محلی در فرایند توسعه و برنامه بهرویکرد 

ها  گونه ارزیابی دهای اجرایی با داشتن اینها یا نها شهرداری ،دیگر دولت سوی. از انجامد میگیری و حیات شهری  تصمیم

 ،بندی مشکالت و با اولویت کنندرا در ابعاد گوناگون مورد نظارت و پایش  فضاهای مختلف ها توانند قوت و ضعف می

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فضایی  .کنندمعطوف  1پذیر های آسیب افراد محروم و گروهتمرکز خود را بر 

پذیر در  های آسیب است که ذیل این هدف، وضعیت گروهبوده با رویکرد شهر فراگیر  عمومی خدماتپذیری به  دسترسی

 14پذیر در این پژوهش، شامل کودکان )افراد کمتر از  های آسیب . گروهشددستیابی به خدمات شهری سنجش و ارزیابی 

دارای معلولیت است که در  یخانوارها، مهاجران و سوادان، بیکاران بیسال(، زنان،  60تر از  سال(، سالمندان )افراد بزرگ

 :داده استپاسخ زیر  سؤاالتنتایج پژوهش به  شوند. میمقایسه با یکدیگر ارزیابی 

 پذیری به خدمات در شهر تهران چگونه است؟ توزیع فضایی دسترسی 

 پذیر در دستیابی به خدمات در شهر تهران چگونه است؟ های آسیب وضعیت گروه 

که  داردهای فضایی  در ادبیات جهانی تحلیل فراوانیپذیری قدمت و کمیت  مرتبط با موضوع دسترسی ها پژوهش

های اخیر و با  های اطالعات جغرافیایی تهیه شده است. در سال های مبتنی بر سیستم ها با استفاده از مدل آن بیشتر

های شهری و پیشرفت علوم داده و آمار،  در عرصه ها محور و همچنین تشدید نابرابری عدالت یکردهایروفراگیری بیشتر 

توان به تمرکز  ها می ترین آن است که از مهم مواجه شده فراوانیتغییرات با مرتبط با این موضوع نیز  های پژوهش

دارای این رویکرد بیشتر به  های پژوهشافراد اشاره کرد. نخستین  ةهمجای  هپذیر ب های آسیب پژوهشگران بر گروه

اما با شناسایی و استخراج  ،شدند سازی نمی و وارد مباحث کمی و مدل ندهای نظری و مفهومی آن اشاره داشت جنبه

. از مقاالتی که با تمرکز بر شدتدریج بیشتر  محور، سهم مقاالت کمی نیز به عدالت یکردهایرو یها شاخص

                                                 
1. Vulnerable Groups 
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که با هدف  ( اشاره کرد2006)مابلی و همکاران  ةمقالتوان به  می، ه استانجام شد پذیر های آسیب پذیری گروه دسترسی

میالدی در  90 ةپذیری به مراکز درمانی در اواخر ده پراکنش و دسترسی در ارتباط باهای افراد مسن  ویژگی ةرابطبررسی 

های این پژوهش افراد مسن ساکن در مناطق روستایی یا نواحی دچار  براساس یافته. کشور آمریکا انجام گرفت

اند و استقرار مراکز درمانی در این  های بهداشتی و درمانی قرار گرفته رویی، بیشتر از سایر افراد در معرض پذیرش هپراکند

 همچنین کامبر و همکاران. درآمد کم کند نواحی نتوانسته از میزان تقاضا برای خدمات درمانی در نواحی روستایی و کم

ها در کشور انگلستان با وضعیت  پذیری به فضای سبز و پارک دسترسی یااستاندارده ةدر پژوهشی با هدف مقایس (2008)

پذیری  های مذهبی و قومی مختلف در شهر لستر انگلستان دریافتند که میان سطوح دسترسی پذیری گروه دسترسی

 (.Comber, et al., 2008: 113) های اجتماعی و مذهبی مختلف، اختالف معناداری وجود دارد گروه

نژادی در دسترسی -اقتصادی و همچنین مذهبی -های اجتماعی ای با موضوع ارزیابی نابرابری در مقاله( 2011)دای 

همچنین  را دارند.پذیری  کمترین میزان دسترسی ،ن آفریقاییاهای دارای ساکن به فضای سبز شهری نشان داد که محله

در ( 2018)الروسا و همکاران  .دارندبه فضای سبز شهری کمتری ن با نژاد آسیایی نیز دسترسی اهای دارای ساکن محله

پذیری  کردن نیازها و تمایالت دسترسی لحاظ برایریزی فضاهای سبز شهری  چارچوب برنامه ةای با هدف ارائ مقاله

ویا کودکان و سالمندان در دو شهر ناگ مانندهای اجتماعی  های اجتماعی مختلف دریافتند که نابرابری میان گروه گروه

در ( 2019)همچنین مایود و همکاران  .ژاپن و کاتانیا ایتالیا در دستیابی به انواع مختلف فضاهای سبز شهری وجود دارد

ای برای سنجش و ارزیابی فراگیری و عدالت در دستیابی به مراکز بهداشتی  چارچوبی در سطح منطقه ةای که به ارائ مقاله

رتلند، بیشترین میزان واند که شهر پ ، نشان دادهپرداخته است مریکای شمالیآ منطقه از بزرگ و درمانی در سه شهر

درصد سالمندان این شهر  75که حدود  طوری هبدارد؛ ها  ها و بیمارستان پذیری به کلینیک در دسترسیرا نابرابری 

های  سب به کلینیکپذیری منا ها دسترسی درصد آن 50و بیش از دارند ها  به بیمارستان یمناسبناپذیری  دسترسی

افراد پردرآمد  در مقایسه بادرآمد قابلیت دستیابی کمتری  شهر مورد بررسی، افراد کم سه. همچنین در هر ندارندبهداشتی 

گزینی اجتماعی شهر  در ارزیابی جدایی( 1394)جواهری و همکاران  پژوهشتوان به  نیز می یهای داخل از پژوهش .دارند

نتایج این پژوهش گروه درآمدی متوسط، گروه زبانی سوران و گروه مذهبی اهل سنت  براساس. کامیاران اشاره کرد

گزینی  ای با هدف بررسی جدایی در مقاله( 1397)همچنین اژدری و همکاران  .دارندبیشترین میزان انزواگرایی فضایی را 

که اقشار ضعیف در نواحی جنوب و گرفتند نتیجه شهر شیراز های تحصیلی و شغلی در کالن فضایی گروه-اجتماعی

 .های برخوردار در نواحی شمال غربی و غربی شیراز سکونت دارند جنوب شرقی و گروه

 مبانینظري

خواهان برقراری عدالت و کاهش  طردشدهها و افراد محروم و  پذیر، اقلیت های آسیب رویکرد شهر فراگیر با تمرکز بر گروه

های نوین  رویکردهای اجتماعی تئوری ءهای این رویکرد که جز است. نخستین ایدههای مختلف  ها در عرصه نابرابری

 این نهایی ةبیانی از در شهر کپنهاگ مطرح شد. هدف 1995اجتماعی در سال  ةدر اجالس جهانی توسع ،ریزی است برنامه
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 و حقوق از برخورداری با افرادة هم آن در که بود 1همگان برای ای جامعه شد، معروف کپنهاگ ةبیانی به که نشست

 1. در جدول (Sadeque, 2009: 2)دارند  خود زندگی محل ةجامع حکمروایی و مدیریت در نقش حیاتی وظایف خود،

 المللی و داخلی مختلف نشان داده شده است. بین های پژوهشتعاریف مختلف این رویکرد براساس 

فشار بسیار  بیشترصرفه است که  به مسکن و خدمات مقرون انندمهایی  مفهوم شهر فراگیر، نیازمند دستیابی به اولویت

پذیری مناسب به  فراگیری به همان اندازه که نیازمند دسترسی ةکند. واژ را به خانوارهای محروم تحمیل می فراوانی

حاشیه  افراد به ویژه بهحقوق برابر و حق مشارکت برای همگان و  ةهای شغلی و خدماتی است، نیازمند ارائ فرصت

اساس، بانک جهانی در گزارشی که با هدف معرفی راهبرد شهر فراگیر منتشر  . برایناستپذیر  های آسیب شده و گروه رانده

یکپارچه است که فراتر از مداخالت کالبدی حرکت و چندبعدی  یکند که این رویکرد، رویکرد کرده است، استدالل می

. بعد (Shah, et al., 2015: 10)قتصادی در یک چارچوب واحد است ، اجتماعی و اییفضاکند و شامل سه بعد  می

عموماً بر  ییفضا ها ترین بعد مفهوم فراگیری در مناطق شهری است. معیارها و شاخص ترین و اصلی فضایی مهم

 ةها، سبب مقایس دارند که سنجش وضعیت این شاخصتمرکز  یو خدمات عموم رساختیزبه مسکن،  عادالنه یدسترس

تصویری شفاف از وضعیت  ةبندی مداخالت مورد نیاز در مناطق محروم و همچنین ارائ بندی و اولویت ابل، رتبهمتق

 .(de Oliveira Neto, 2018: 156) شود میهای اجتماعی مختلف  گروه

یرشهرفراگیکردرویفتعار.1جدول

 فیتعار سال پژوهشگر

 2001تاتیهب
 یاجتمااع  ،یاقتصاد یها مشارکت کامل در فرصت یینژاد، مذهب و... توانا ت،یافراد فارغ از جنس ةهمکه در آن  است یشهر
 (.Habitat, 2001: 3) نددار را شهر در شده ارائه یاسیو س

 2006پور یمدن
 تنهاا  ارماان یآنکاه مع  یجاا  شهروندان درنظر گرفته شود. به ةهم یازهایاست که در آن ن یشهرساز ینوع ریفراگ یشهرساز

 .(4: 1385 پور، یمدن) دارند یکمتر یکه تحرک و دسترس میهم باش یبه فکر کسان دیافراد متوسط باشد، با

 یشهرها ةشبک
قایآفر

2008 
کناد   یشهروندان محافظت م یدهد، از حقوق و آزاد یارائه م یمناسب یشهروندان خود خدمات عموم ةاست که به هم یشهر

رشاد   یسودمند برا یچارچوب کندتالش  نی. همچندهد یم ارتقاشهروندان خود را  یطیمح ستیو ز ی، اجتماعیاقتصاد رفاهو 
 .(SACN, 2017: 11) دهدرا ارتقا  یشهر یزندگ تیفیکند و ک جادیا یاقتصاد ریفراگ

 2011ایآس ةتوسع بانک
 یهاا  و فرصات  یخدمات اجتماع ،یخدمات شهر به استطاعت قابل و عادالنه یریپذ یکه دسترس منیو ا ریپذ ستیز یطیمح

 Singru and) شاود  یقائال ما   یانسان و برابر یبرا بسیاریاحترام  آنو در  کند یساکنان خود فراهم م ةهم یبرارا  یزندگ

Lindfield, 2011: 16). 

 یمشارکت برا
ریفراگ یشهرساز

2012 
از رشد  زیشهرها با پره نی. اشود یاز شهروندان و خدمات م یا گسترده فیشامل ط ،توسعه یندهایفرا آن در که است یشهر
شاهر و   انیا تعامالت م تیکار موجب تقو نیا که دهند یم شیافزا را خود قدرت و کنند میثروت خود را حفظ  نان،ینش هیحاش

 .(Hall, 2012: 23) شود میشهروندان 

 2013داگالس

سااکنان )از جملاه    ةهمدر آن  و کند می یابیارز عادالنهآنان را  یازهاین و استهمه مردم احترام قائل  یاست که برا یشهر
 بودجاه  صیتخصا و  یزیا ر، برناماه یتیحاکم یندهایافر( در یاندهی)نما ییصدا یکارگران( دارا نیرتریو فق نیترنینش هیحاش

آب، فاضاالب و بارق وجاود دارد     مانناد  مات یق ارزان یخدمات اساسا  و یبه مسکن قانون یمناسب یدسترس هستند. همچنین
(Douglas, 2013: 21). 

 2017کر و لمار
 رشاد  از زیا پره باا  شهرها نیا. استاز شهروندان و خدمات  یا گسترده فیتوسعه شامل ط یندهایاست که در آن فرا یشهر
شاهر و   انیتعامالت م تیموجب تقو تینهاکه در دهند یم شیافزا را خود قدرت و کنند میثروت خود را حفظ  نان،ینش هیحاش

 .(Lemaire and Kerr, 2017: 4) شود میشهروندان 

 

                                                 
1. Society for All 
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منظور سنجش ابعاد مختلف این رویکرد ارائه داده است، هریک از ابعاد را به معیارها و  بانک جهانی در چارچوبی که به

 اند. نشان داده شده 1کل شصورت خالصه در  ههای کمی و کیفی تفکیک کرده است که ب هرکدام از معیارها را به شاخص

 ینهادهاها و  که تبیین چارچوب شهر فراگیر تنها در اسناد بانک جهانی انجام نشده است و سازمان باید توجه داشت

هایی را  ها نیز تالش ها و شهرداری وابسته به دانشگاه مؤسساتآسیا، برخی از  ةسازمان ملل، بانک توسع ماننددیگری 

 همةمشترک در  ةاند. نکت فضاهای شهری انجام داده ةتصویری روشن از کاربست این رویکرد در عرص ةارائ برای

در ارزیابی و سنجش کمی  فراوانهای  ها و سختی و اسناد مرتبط با موضوع شهر فراگیر، اشاره و بیان پیچیدگی ها گزارش

های مورد نیاز آن،  گردآوری و تجمیع داده که طوری هب ؛های شهری است میزان شدت و ضعف این رویکرد در مقیاس

ها و برخورداری از مقیاس خرد در  بر و پرهزینه است. در این پژوهش، با توجه به موجودبودن داده کاری بسیار زمان

زیرا اطالعات بسیاری از  ؛پذیری به خدمات اصلی استفاده شده است های دسترسی های فضایی، تنها از شاخص تحلیل

که ند برخوردار فراوانیهای  یا از مقیاس نیستمطالعاتی این پژوهش موجود  ةدر محدود 1شکل برده در  امهای ن شاخص

شده شامل فضای سبز و  استفاده ة. خدمات پاینیستها فراهم  با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر امکان استفاده از آن

که با توجه به تعریف خدمات عمومی،  ستهای مترو اهپارک، مراکز فرهنگی، ورزشی، درمانی، آموزشی، مذهبی و ایستگ

 .اند شدهشود، استفاده  عمومی و حاکمیتی انجام می ینهادهاها توسط  ریزی و مدیریت آن هایی که برنامه کاربری

  

یدرچارچوببانکجهانیرشهرفراگيهاوشاخصیارهاابعاد،مع.1شکل
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پژوهشرو 
و  یلیتحل - یفیتوص روش به استناد ارزیابی و سنجش میزان فراگیری در مناطق شهری، بادر بخش شناسایی معیارهای 

متناسب با رویکرد شهر  یالملل نیبو مرور مطالعات داخلی و  ها ای در گردآوری داده کتابخانه -استفاده از روش اسنادی

دوم این پژوهش به تحلیل فضایی  . در بخششدندهای مختلف این رویکرد معرفی  فراگیر، تعاریف، ابعاد و شاخص

پذیر به خدمات عمومی در شهر تهران  های آسیب پذیری گروه پذیری شهر تهران و همچنین ارزیابی دسترسی دسترسی

شامل  1کاوی فضایی های داده در این بخش شامل سه روش از روش شده استفادههای  . روشه استپرداخته شد

های  شاخص ة. همچنین محاسباست 4طیفیبندی  خوشهو  3های اصلی تحلیل مؤلفه، 2ده نگاشت خودسازمانهای  الگوریتم

و برای اجرا، تحلیل و اعتبارسنجی  شدهانجام  5اس یا یجافزار متن باز کوانتوم  نرم کمک بهپذیری  مختلف دسترسی

در  شده استفادههای  وشکمک گرفته شده است. ر 7و آر 6نویسی متلب های برنامه بندی ذکرشده از زبان های خوشه روش

 .هستندماهیت آماری و عددی، کمی  داشتندلیل  هاین بخش ب

هايپژوهشداده
های مکانی شهرداری تهران  مرکز آمار، داده 1395های آماری سال  بلوک -شده در این مقاله شامل حوزه های استفاده داده

 OSMهای متن باز سایت  ها( و داده )موقعیت مکانی کاربری

که در  استدسترسی(  ةها و شبک )موقعیت کاربری 8

دارای معلولیت  یخانوارهااطالعات  نکردن از این سرویس استخراج شده است. با توجه به برداشت 1398ماه سال  بهمن

گردآوری و پردازش شده است. اطالعات  1390، اطالعات این گروه براساس سرشماری سال 1395در سرشماری سال 

 نمایش داده شده است. 2جدول ها در  شده و تعداد هرکدام از آن ستخراجهای ا کاربری

استخرا شدههايياطالعاتکاربر.2جدول

 تعدادنوع هايکاربر

 2150 یو فراشهر یشهر ،یا هیناح ،یا محله پارک سبز، یفضاپارک و سبز یفضا
 409 یهنر مراکز ها، محله یسرا ها، کتابخانه ها، موزه تئاتر، نما،یس یفرهنگ
 2478 یورزش یها سالن و یورزش مجتمع ،یباز یها نیزم ،یورزش یها مجموعه و ورزشگاه یورزش
 479 یستیبهز مراکز ها، شگاهیزا ها، کینیکل ،یپزشک و یبخش بهداشت، مراکز توان ةخان درمانگاه، مارستان،یب یدرمان
 1273 هنرستان رستان،یدب ،ییراهنما دبستان، یآموزش
 1195 ها ئتیه ،مصال سه،یکن سا،یکل ،هینیحس ها، زاده امام مساجد، یمذهب

 112 تهران مترو فعال یها ستگاهیا یها یورود مترو

 

                                                 
1. Spatial Data Mining 

2. Self-Organizing Map (SOM) 

3. Principal Component Analysis (PCA) 

4. Spectral Clustering 

5. Quantum GIS (QGIS) 

6. MATLAB 

7. R 

8. OpenStreetMap 
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 یکیدر نزد یاحتمال یکاهش خطاها لیدل نشان داده شده است. به 3در شکل  زیپژوهش ن یها و استقرار داده ییفضا عیتوز

شهر تهران استخراج  یمرزهافراتر از  لومتریک 5تا شعاع  ها ینقاط کاربر شود، یگفته م 1یکه به آن اثرات مرز ینقاط مرز

 .اند شده

 

درشهرتهرانیواستقرارنقاطخدماتعمومییفضایعتوز.2شکل

تحلیلاطالعاتهايتجزیهوهاورو سازيدادهآماده

سازی و اجرای  مقیاس دهی مجدد دارند. بی نیاز به سازمانهای اولیه  بندی، داده های خوشه منظور اجرای بهتر روش به

از ورود ماتریس  پیشکه در پژوهش حاضر نیز ست ها فرض بسیاری از روش های آماری، پیش برخی از آزمون

برای  2کارگیری تکنیک تظریف هدر این پژوهش، ب مهماما تغییر  اند، هبندی اعمال شد های خوشه پذیری به روش دسترسی

های مشابه، از این تکنیک بیشتر در  در پژوهش پژوهشگرانکاوی فضایی است. بسیاری از  های داده اجرای بهتر روش

ها، نمایش بهتر  تصویرسازی بهتر داده دلیل بهاند، اما در پژوهش حاضر،  استفاده کرده ده خودسازمانروش نگاشت 

شده استفاده شده است. در تکنیک  این تکنیک در هر سه روش انتخاباز  3ها ها و البته کاهش سوگیری نمونه جواری هم

جوار، اغلب از اشکال  های هم ها و نورون همسایگی میان سلول جواری و ارتباطات بین بیشترین هم ةارائدلیل  تظریف، به

عی درنظر ضل شش ة. شبک(Birch, et al., 2007: 353) شده استهای آموزشی استفاده  شبکه بیشترضلعی در  شش

های  تر از بلوک بزرگ اغلبکه  دارد مربعمتر 22500متر و مساحت  500اندازه  شده برای شهر تهران اضالعی به گرفته

ضلعی  پذیری که در یک سلول شش های دسترسی های آماری و تحلیل و به همین دلیل اطالعات بلوک استآماری 

 ضلعی تخصیص داده شود. باالتر به هر سلول شش یها در مقیاس آنبا یکدیگر تجمیع و اطالعات  بایدموجود هستند، 

                                                 
1. Edge Effect 

2. Binning 

3. Sampling Bias 
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آن  ةدهند ها و معیارهای تشکیل لفهؤمباید پذیری به خدمات، ابتدا  منظور تحلیل فضایی و ارزیابی الگوهای دسترسی به

سازی و اعمال  مقیاس تا پس از بیها در ماتریس اولیه وارد شود  لفهؤو مقادیر هرکدام از مشده صورت جداگانه تولید و ارزیابی  هب

ماتریس  ةدهند های تشکیل لفهؤبندی و الگویابی شود. م عنوان ماتریس ورودی، وارد بخش خوشه ههای آماری، ب برخی از آزمون

تا خدمات  1ای شبکه ةترین فاصل شود که با استفاده از کوتاه نوع خدمات شهری می 7بلیت دستیابی به ادر این پژوهش، شامل ق

استفاده شده است. پس از  2اس ای یجافزار کوانتوم  ها از پالگین تحلیل شبکه در نرم لفهؤاین م ةمنظور محاسب . بهشود میتعیین 

. اند شدهکه در ادامه مختصر معرفی اجرا شده کاوی و کاهش ابعاد  های داده سازی ماتریس اولیه، سه روش از روش آماده

دنبال الگوهای پنهان در  ، بهها دادهفراوان حجم از میان  کههستند هایی  ها شامل روش کاوی، این روش تعریف دادهبراساس 

 .(Bharati and Ramageri, 2010: 6)هستند  های مختلف لفهؤمارتباط میان ها و همچنین  آنمیان 

هاياصلیلفهؤتحلیلم
های اصلی را شناسایی و به ما  لفهؤم تواند می های اصلی لفهؤ. تحلیل مکردارائه  1901در سال   کارل پیرسونرا  این روش

 این روش درواقع. ارزش بیشتری دارند، تحلیل کنیمکه هایی  ویژگی، برخی ها ویژگی همة بررسیجای  کند تا به کمک 

های کالسیک تحلیل داده  وش. همچنین یکی از رکند برای ما استخراج می ،کنند هایی را که ارزش بیشتری فراهم می ویژگی

از  یا مجموعهمجموعه داده با ابعاد باال به  کی، این تحلیلدر است. فراوان های دارای ابعاد  منظور کاهش ابعاد مجموعه داده به

 یهستند که فضا یا هیها توابع پا حالت نیا شوند. یم هی( تجزشوند یمشناخته  زین «3ژهیوبردار »مستقل )که  یها حالت

 شوند. یداده شده توسط هر حالت انتخاب م حیتوض انسیرساندن مقدار وار حداکثر به یو برا رندیگ یم را دربر یاصل ةداد ةمجموع

 گریبه عبارت د؛ کرد یبازساز یاصل ةحالت توسط مؤلفهای برداری هر  وزنکردن  با جمع توان یمرا  یاصل یها داده ةمجموع

 .(Abdi and Williams, 2010: 436) است ی مختلفها حالت دربارةها  داده ینیب شیپ های اصلی لفهؤم

بنديطیفیخوشه

 یبند خوشه یها تمیاز الگور بهتر اریاز موارد بس یاریرشد است که در بس درحال یبند خوشه تمیالگور نوعی ی طیفیبند خوشه

 نیا. بندی و کاهش ابعاد است در خوشه 4های یادگیری ماشین ای از الگوریتم این الگوریتم گونه عمل کرده است. یسنت

ها و درواقع  در ساختار داده اترییتغ برخیاز آن  پیش اما کند، یاستفاده م 5کا میانگین مانند یتمیاز الگور تیدرنهانیز  روش

ساخته  ییها صورت شکل ها به که خوشه شود یم سبب یبند خوشه تمیالگور نیا .آورد یوجود م بهها  در نگاه خود به داده رییتغ

 کیابتدا  تمیالگور نیا (.Bach and Jordan, 2004: 310) رندیگبخوشه قرار  کیهم در  به لو متص کیشوند که نقاط نزد

که  شود یم لیتبد گراف کیما به  ةمسئلدرواقع  س،یماتر نیو با ساخت ا سازد یم 7یا ماتریس مشابهت 6یوابستگ سیماتر

ی کیکه  ییها الیگراف،  نی. درواقع در ا(Fouedjio, 2017: 308) دهند یخوشه را م کی لیمتصل گراف تشک هم به یاجزا

                                                 
1. Network Distance 

2. Qgis Network Analysis Toolbox (QNEAT) 

3. Eigenvectors 

4. Machine Learning 

5. K Means 

6. Affinity Matrix 
7. Similarity Matrix 
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وزن  ستند،یخوشه ن کیها در  که عناصر آن ییها الیو برعکس  دارند فراوانیوزن  ،هستند خوشه کیها در  عناصر آن از

کا  مانند یتمیبا الگور در انتها. ایم کردهانتخاب  را آن بردارهای ویژهو گراف را ایجاد  1الپالسین سپس دارند. یکمتر

تعداد  دریافتبه  تمیالگور نیا تی. درنهایافتمورد نظر دست  یها یبند به خوشه توان یم ژهیو یبردارها انیاز ممیانگین 

 .(Von Luxburg, 2007: 415) دارد ازینها از کاربر  مورد انتظار خوشه

دهنگاشتخودسازمان

و هدف آن تولید  دیده ، آموزش3است که با یادگیری بدون نظارت 2های عصبی مصنوعی از شبکه ینوعاین روش 

گویند.  می 4که به آن نگاشت استهای آموزشی  گسسته و ابعادپایین )اغلب دوبعدی( از فضای ورودی نمونه ینمایش

های عصبی از این نظر متفاوت هستند که از تابع همسایگی برای حفظ  ده با دیگر شبکه ناهای خودسازم نگاشت

 ابعاد های با پایین از داده را برای نمایش ابعاد این روش این قضیه. کنند های توپولوژی فضای ورودی استفاده می ویژگی

خوانده  نیز کوهونن ةگاهی نگاشت یا شبک هک کردارائه  1980 ةپروفسور کوهونن در ده راروش  . اینکند باال مناسب می

در دو حالت ده  های خودسازمان نگاشتهای عصبی مصنوعی،  بیشتر شبکه مانند. (Kohonen, 1990: 1455) شود می

رقابتی  یکند )فرایند های ورودی ایجاد می آموزش، نگاشت را با استفاده از نمونهفرایند  .کنند و نگاشت کار می 5آموزش

بندی  صورت خودکار دسته یک بردار ورودی به ،نگاشتفرایند  در که درحالی ؛شود( نیز نامیده می 6که کوانتیزیشن برداری

با  یشوند. هر نود یک بردار وزن نامیده می 8یا نورون 7ست که نود ا ده شامل اجزائی نگاشت خودسازمانشبکه یک . شود می

ده، نگاشتی از یک  نگاشت خودسازمان .داردی داده و یک موقعیت در فضای نگاشت ابعادی مشابه با بردارهای ورود

 :Vesanto and Alhoniemi, 2000) کند میتبدیل با ابعاد پایین  ها نگاشت ی ازبه فضای را ابعاد باال با ای ورودیضف

زیاد، داده را به  هایبا تعداد نود لیو ،داردمیانگین  اکبندی  خوشه کم، رفتاری شبیه به ینودهابا تعداد  این روش .(598

 .(Mayaud, et al., 2019: 8) کند شکل توپولوژیکی بازآرایی می

9هاهاياعتبارسنجیخوشهرو 

نقاط در  عیتوز اسیمقو شکل  از یریتفاس همبهم است و ب در بیشتر موارد ها برای تعداد خوشه عددترین  بهینهانتخاب 

 جهینتردو  خطا زانیبه کاهش م ها تعداد خوشه شیعالوه افزا به. دارد یبستگ پژوهش هدف یا مجموعه داده کی

، میزان خطا به کمترین خوشه درنظر گرفته شود کیحالت اگر هر نقطه داده،  نیدتریدر شدو  شود یم منجر یبند خوشه

 ةجیصحت نت یبررسبنابراین  ؛است 12بدون نظارت یندیافر 11یبند خوشه، 10بندی طبقه اتیبرخالف عملرسد.  مقدار می

                                                 
1. Laplacian 

2. Artificial Neural Network (ANN) 

3. Unsupervised Learning 

4. Map 

5. Train 

6. Vector Quantization 

7. Node 

8. Neuron 

9. Cluster Validation 

10. Classification 

11. Clustering 

12. Unsupervised 
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بندی در  به معیارهای مناسب، هم برای بررسی کارایی یک روش خوشه نیاز رو نایاز  ؛1ستین ریپذ امکان یراحت به آن

دو گونه  ،در این میان. رسد نظر می بندی، ضروری به های مختلف خوشه عملکرد روش ةیسمقاها و هم برای  بازیابی خوشه

(. Pfitzner, et al., 2008: 348) 3یرونیب یارهایعو م 2معیارهای درونی ؛بندی وجود دارد ج خوشهمعیار ارزیابی نتای

های درونی  ، از نوع شاخص3شده در جدول  معرفی یها شاخص، 4های این پژوهش از برچسب داده نبودندلیل برخوردار به

های ذکرشده در  و به شاخص فراوان استبسیار متنوع و  ها خوشههای ارزیابی  تعداد شاخص 5هستند.بندی  ارزیابی خوشه

نویسی آر  در زبان برنامه ClValidو  NbClustهای  ها با استفاده از پکیج . این شاخصنیستمحدود این پژوهش 

 .(Charrad, et al., 2012: 8; Brock, et al., 2011: 3) شوند محاسبه می

يبندخوشهیابیارزيهاشاخص.3جدول

یمعرفاختصارشاخصنام

-Daviesنیبولد-سیوید

Bouldin 

 ایا هاا   باه تعاداد خوشاه    کاه  کردند یمعرف 1979برق در سال  ةدو دانشمند رشت ،نیو بولد سیوید راشاخص  نیا
ها  خوشه نیب یدرون به پراکندگ یحداکثر نسبت پراکندگ نیانگیشاخص، م نی. استینوابسته  یبند خوشه تمیالگور

 Davies and)بهتر صورت گرفته است  یبند شاخص کمتر باشد، عمل خوشه نی. هرچه مقدار اکند یرا محاسبه م

Bouldin,1979). 

 Dunnدان

دان  از ساوی  7یریپاذ  کیو تفک 6یبا توجه به مفهوم فشردگ یا مقاله یط 1974دان در سال  یها شاخص ةخانواد
 دانرا محاسبه کارد. هادف شااخص     یریپذ کیو تفک یفشردگ زانیم ،9و قطر 8فاصله اریبا دو مع دانشد.  یمعرف

 ةتاا حاداکثر فاصال    یاخوشاه  نیبا  ةفاصال  نیکمتار  میاان و نسابت   باود  یمتراکم و جداساز یها خوشه ییشناسا
 جاه یبهتار و د نت  یریپاذ  کیا تفک انگریا باشاد، ب  بیشاتر شااخص   نیاست. هرچه مقدار ا  شده فیتعر یا خوشه نیب

 .(Dunn,1974)موثرتر است  یبند خوشه

 Silhouetteلوئتیس -رخ مین

هر  یبرا رخ میدارد. مقدار ن یها بستگ آن یریپذ کیتفک زانیها و هم به م درون خوشه 10یوستگیهم به پ اریمع نیا
+ 1تا  -1 نیشاخص ب نیا ی. خروجردیگ یم اندازهبا خوشه مجاور  سهیاش در مقا تعلق آن را به خوشه زانینقطه، م

 رخ مین اریمجاور است. اگر مع ةخوش بهاش  نقطه و خوشه میانانطباق خوب  انگریب 1به  کیمقدار نزد. کند یم رییتغ
 کاه  یدرحاال  ؛انجاام شاده اسات    یدرسات  باه  یبناد  عمل خوشه اشد،ب 1به  کیها نزد نقاط درون خوشه ةهم یبرا

 .(Rousseeuw,1987)است  یبند خوشه جیبودن نتا فیضع انگریها، ب خوشه یبرا رخ میبودن مقدار ن کوچک

 نیانگیم ةشیر
مربعات انحراف 

 اریمع

RMSSTD 11 

 صیاسات کاه هادف آن تشاخ     یدرونا  یابیا ارز یها شاخص نیو البته پرکاربردتر نیتر از ساده یکیشاخص  نیا
)توان  شهیمقدار ر .هاست درون خوشه یشباهت مقدارها زانیم ةمحاسب بامختلف  یها خوشه یپراکندگ ای یفشردگ

 اتیا شااخص کمتار باشاد، عمل    نیا هرچاه مقادار ا   نیبنابرا ؛دهد یها را نشان م مربعات درون گروه نیانگی( م2/1
 .(Hassani and Seidl, 2017)بهتر صورت گرفته است  یبند خوشه

                                                 
ها، هادف   روش  شوند. در این گذاری می گذاری( یا تگ گذاری )لیبل ها از قبل برچسب دادهدر آن های تحت نظارت است که  ای از الگوریتم بندی گونه طبقه. 1

ها بدون برچسب هساتند و   های بدون نظارت، داده های بانظارت، در الگوریتم اما برخالف الگوریتم ،جدید است یها دادهبینی ویژگی جدید یا  اصلی یپش
 است.ه داده نیامیان پنهان در  یالگوها افتنهدف اصلی ی

2. Internal Criteria Index 
3. External Criteria Index 

4. Label 

 یخاارج  یارهاا یشاده و مع  کالس شاناخته  یها استفاده نشدند، مانند برچسب یبند خوشه یکه برا ییها براساس داده یبند خوشه جینتا ی،خارج یابیدر ارز. 5
 .شود یم نییمتخصص تع از سویاغلب  یبند قبل از طبقه ییارهایمع نی. چنشود یم یابیارز

6. Compactness 

7. Separation 

8. Cluster Distance 

9. Diameter 

10. Cohesion 
11. Root Mean Square Standard Deviation 
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مطالعاتیةمعرفیمحدود
شهر کشور و  نیتر تیو پرجمع نیتر بزرگ، 1395در سال  8.693.706 تیهکتار و جمع 63.252شهر تهران با مساحت 

براساس آخرین سرشماری رسمی کشور، حدود نیمی از ساکنان شهر تهران را زنان،  .استمرکز استان و شهرستان تهران 

، بیکاران و سوادان بیهای  گروه رادرصد از کل جمعیت این شهر  1 حدوددرصد را سالمندان و  2درصد را کودکان،  4

البرز، از غرب به استان البرز، از شرق به شهرستان جاجرود و  یها کوه از شمال به رشته تهران دهند. تشکیل میمهاجران 

اولیه و بافت تاریخی و  ةمناطق مرکزی تهران اغلب شامل هستمحدود شده است.  یاز جنوب به شهرستان شهر ر

سمت مناطق غربی  این شهر به ةتوسعدلیل افزایش جمعیت و جذب مهاجران، رشد و  ههای اخیر، ب . در دهههستندقدیمی 

افزایش شدید قیمت  ،دیگر سویکه رشد جمعیت در این نواحی را تشدید کرده است. از  صورت گرفتهو همچنین شمالی 

از دسترسی مناسب به خدمات و  قیمت و دور توان و محروم را به سکونت در مناطق ارزان امالک و مستغالت، افراد کم

شهر تهران شده  ةدرنهایت موجب انتقال این افراد به مناطق نزدیک به مرز یا حاشیکه این امر کرده مجبور ها  زیرساخت

 نیا یمطالعات ةداده شده است. محدود شینما 3شکل که در  داردمحله  352و  هیناح 116 ،منطقه 22 است. این شهر

 شهر تهران است. یقانون ةمنطبق بر محدود قاًیدقپژوهش 

 

شهرتهرانیاسیس-ياداریماتمحدودهوتقس.3شکل

هايپژوهشیافته
پذیريبهخدماتتحلیلفضاییدسترسی

ترین مسیر  مبتنی بر کوتاه ،های خدماتی شهر تهران با استفاده از روش تحلیل شبکه در این بخش، هفت نوع از کاربری

نشان داده شده است.  4شکل در صورت جداگانه  هب ها های هرکدام از آن که خروجی اند شدهبه خدمات بررسی و تحلیل 
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های تولیدشده در این بخش  ها به خدمات شهری است و نقشه هرکدام از سلول ةدر این پژوهش، مقدار فاصل مهم ةنکت

های  گذاری و ارزش است دورنمای کلی از وضعیت کلی مناطق مختلف شهری بوده ةمنظور تصویرسازی و ارائ تنها به

های  نقشه براساس. استآخر این بخش  ةنهایی در مرحل یخروجتر  سازی و درک راحت منظور ساده ه بیشتر بهگرفت صورت

اداری -ترین مراکز تجاری  ای از نواحی مرکزی و همچنین برخی از مناطق شمالی شهر تهران مهم زیر، قسمت عمده

از  بسیاریو بخش  هستندبرخوردار  فراوانیهای جاذب جمعیت از جذابیت  دلیل تجمیع کاربری هروند، ب شمار می شهر به

مناسبی در این نواحی شده  نسبتاً یریپذ یدسترس ةهای خدماتی در این نواحی تجمیع شده که سبب ارائ نقاط کاربری

این  بیشتردهد که  شهر نشان میاست. تمرکز بر مناطق نزدیک به مرز شهر تهران و همچنین نواحی غربی و جنوبی 

خدمات سطوح نامناسبی از  بیشتربنابراین در دستیابی به  هستند؛ 4شکل های موجود در  نقاط پررنگ نقشه ءمناطق جز

 .دارندپذیری  دسترسی

 

يمناط شهرتهرانبهخدماتشهرپذیريیدسترس.4شکل

شده  های تهیه سطح پوشش و توزیع خدمات شهری مختلف در شهر تهران، در این بخش الیه نةپس از تحلیل جداگا

. هدف از انجام اند دادهبا یکدیگر تجمیع شده و ماتریس اولیه را شکل  1قبل با استفاده از روش اتصال فضایی ةمرحلدر 

یا کاهش  2بندی های خوشه روش بیشتر. بندی است خوشه یها روشهای الزم برای انجام  سازی ورودی آمادهاین مرحله، 

                                                 
1. Spatial Join 

2. Clustering 



 1400،بهار1رةشما،9ریزيشهري،دورةيبرنامهفیااجغريهاهشپژو  106

شود. ماتریس اولیه در این  ، آغاز میستها از تعداد زیادی از نمونه یژگیوبا استفاده از جدولی که شامل چندین  1ابعاد

ستون که ویژگی یا خصوصیات  7دارای جمعیت شهر تهران و  یکه معرف فضاها 2عنوان سلول هسطر ب 6291 ازپژوهش 

گرفته شده است  درنظرضلعی  فرد نیز برای هر سلول شش به ای منحصر . شمارهاستتشکیل شده کند،  ان میهر سطر را بی

ها استفاده  پایه و تحلیل توزیع و پراکنش فضایی خروجی ةمنظور اتصال دوباره به نقش ها، به تا پس از اتمام پردازش داده

 .استفواصل آن به متر  همة که استای از ماتریس اولیه  خالصه ،4جدول شود. 

(استمتربهها)فاصلهيشهرتهرانبهخدماتشهرپذیريیدسترسیسنمونهماتر.4جدول

ةشمار

 سلول

فاصلهتامراکز

 یآموزش

فاصلهتا

یمراکزورزش

فاصلهتاپارکو

 سبزيفضا

فاصله

 تامترو

فاصلهتا

 یمراکزمذهب

فاصلهتامراکز

 یفرهنگ

فاصلهتا

 یدرمانمراکز

7810 32/7141 23/25 68/3060 93/9746 29/1870 15/4386 49/4006 

4275 61/3909 57/1 37/682 29/4693 86/3609 17/5260 36/3903 

7273 80/7222 86/74 48/1933 47/8791 21/2308 19/3234 82/3325 

1924 82/2474 79/151 74/2441 97/7225 19/2559 31/3958 44/3543 

7372 12/5980 66/1816 08/2741 74/9402 88/1982 07/4393 75/3584 

7470 23/9872 52/814 19/2387 18/9245 06/1875 90/3687 00/3482 

7471 27/5677 64/742 31/2315 30/9173 70/1822 02/3616 65/3429 

7376 03/8971 74/886 60/2192 59/9050 39/2228 31/3493 94/3584 

7375 62/6569 05/645 17/2090 17/8948 84/2203 89/3390 51/3482 

7469 04/1902 64/1429 39/2612 39/9214 65/1802 29/4203 60/3409 

7371 80/3814 94/1954 10/2655 76/9316 90/1896 09/4307 78/3498 

3864 39/6759 48/339 21/493 97/4623 14/3230 12/4533 22/4142 

7374 86/5272 44/667 38/2237 02/8970 23/1658 82/3540 17/3265 

3730 04/3594 20/677 03/678 69/4961 93/3189 47/4747 85/4261 

4000 44/6304 92/193 07/586 95/4312 91/3063 64/4305 37/3839 

3598 48/3618 82/997 92/796 69/5204 96/3311 36/4866 37/4088 

7270 06/12302 35/1672 13/2489 22/9125 84/1708 94/4114 89/3312 

 

ها را  این روش یها فرض شیپچند نوع از  دبرده بای های نام از اجرای روش پیشسازی این ماتریس و  پس از آماده

بودن متغیرهای  فرض، نرمال . اولین پیشکردبندی  های خوشه پذیری را وارد روش کنترل و سپس ماتریس دسترسی

سازی یا  و به نرمال نیستندها نرمال  شویم که آن چارک هر متغیر متوجه می-نمودارهای چارکبا ترسیم . پژوهش است

، صورت است پیشنهاد داده 2011در سال  3ای که تمپلتون دارند که با استفاده از روش دومرحلهنیاز استانداردسازی 

 ةکه با توجه به نتیج استهای پژوهش  بودن تعداد نمونه فرض کافی . دومین پیش(Templeton, 2011: 3)اند  گرفته

 داشتنفرض نیز،  آخرین پیش پذیرفته شده است.فرض نیز  دهد، این پیش را نشان می 74/0که عدد  KMOآزمون 

سطح معناداری  رسیده است.این فرضیه هم به اثبات  ،5شکل  مطابقبستگی معنادار است که  متغیرهای پژوهش از هم

درنهایت خروجی این بخش، که  .هستندمعنادار  شدت بهبنابراین تمامی نتایج  است؛ 01/0ها کمتر از  بستگی هم همة

 .شده استبندی  های خوشه عنوان ماتریس نهایی وارد روش هپذیری است، ب شده دسترسی شامل ماتریس نرمال
                                                 
1. Dimension Reduction 

2. Bin 

3. Templeton 
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پژوهشمتغیرهايبستگیهمیسماتر.5شکل

هاياصلیلفهؤتحلیلمرو سنجشوتحلیل

پذیری در بخش گذشته، ماتریس  های ماتریس دسترسی پس از اطمینان از تناسب تعداد و ساختار داده ،در این بخش

های منتخب و کاهش ابعاد ماتریس اولیه  سازی تعداد عامل و بهینهشد گرفته  درنظرعنوان ورودی این بخش  هشده ب نرمال

 میانبستگی  منظور تبیین الگوی هم به 1ها یی متغیرهای اساسی یا عاملتحلیل عاملی سعی در شناسا. صورت گرفت

ماتریس کواریانس و  2های اصلی، مقدار ویژه لفهؤروش تحلیل م یها یخروجترین  مهم شده را دارد. متغیرهای مشاهده

خب مشخص های منت زیرا بر مبنای این دو شاخص، تعداد عامل ؛درصد توضیح واریانس متناسب با هر عامل است

منظور دستیابی به کمترین میزان خطا در کاهش ابعاد  ها به ترین تعداد عامل طورکلی فرایند انتخاب بهینه هشوند. ب می

از  پژوهشگرانو برحسب نوع داده و هدف  نداردزیرا این فرایند روش مشخصی  ؛ها، بسیار متنوع و متغیر است داده

مقدار ویژه قرار داده و  ةمالک انتخاب بهترین تعداد را محاسب پژوهشگرانشود. برخی  کارگیری از این روش تعیین می هب

 Ben Hur and) کنند باشد، انتخاب می 1تر از عدد  بهترین تعداد را متناظر با هر تعداد عاملی که مقدار این شاخص بزرگ

Guyon, 2003: 3)و براساس این است بیشتر شده  1تنها دو عامل از  ةش، مقدار بردار ویژهای این رو . براساس خروجی

 حداقلدانند که  ، در شرایطی این تعداد عامل را بهینه میپژوهشگراناما بسیاری دیگر از  اند، شدهعامل بهینه  2تحلیل، 

درصد واریانس  50ز در این پژوهش کمتر ا. آن عوامل تحت پوشش گرفته شوند ةوسیل درصد از واریانس به 70-80

منظور بررسی  که این مقدار بسیار کمتر از استانداردهای علمی است. در ادامه به اند شدهاین دو عامل توضیح داده کمک  به

 . سپسهای ممکن انجام شد عامل ةهمبندی دیگر، فرایند این روش به تعداد  های خوشه این روش با روش ةو مقایس

تا ضمن تصویرسازی از توزیع فضایی  شدندپایه متصل  ةبه نقش بار دیگراستخراج و  های متناظر با هر عامل خوشه

                                                 
1. Factors 

2. Eigenvalue 
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های دیگر انتخاب  بندی در مقایسه با روش انتهایی، بهترین تعداد و روش خوشه ةهای مختلف، در مرحل برحسب عامل

 دهد. شان میگانه را ن های دو تا هفت های مختلف برحسب تعداد عامل ، توزیع فضایی خوشه6شکل . شود

 

اصلیهايلفهؤمتحلیلرو ازشدهاستخرا يهاخوشهییفضایعتوز.6شکل

بنديطیفیسنجشوتحلیلخوشه

بندی و  های اصلی، ابتدا ماتریس ورودی برحسب تعداد مختلف خوشه، خوشه لفهؤدر این بخش مانند روش تحلیل م

عنوان کالستر برحسب  های ب دی، شمارهواز مقادیر وربه هرکدام سپس  شد.عضویت هر داده در هر خوشه مشخص 

ورودی به نقشه متصل و  ةمتناظر با داد ةشمارشده برحسب  های استخراج . سپس خوشهداده دالگوریتم طیفی، تخصیص 

بندی طیفی  شده با استفاده از روش خوشه های استخراج توزیع فضایی خوشه ةدهند نشان 7. شکل شدخروجی آن ترسیم 

و  شدهها انجام  بندی های موجود در ارزیابی خوشه ترین تعداد خوشه در این روش، با استفاده از شاخص است. انتخاب بهینه

 ها این روش وجود ندارد. بهترین تعداد خوشه یافتنفردی برای  به روش منحصر

 

طیفیبنديخوشهرو ازشدهاستخرا يهاخوشهییفضایعتوز.7شکل
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دهسنجشوتحلیلرو نگاشتخودسازمان

تحت تعلیم  ةپذیری و همچنین تعیین ابعاد شبک شده دسترسی های مورد نیاز در این روش، شامل ماتریس نرمال ورودی

مرکز هرکدام از های قبلی است. به بیان دیگر  شده در روش های تعیین است که ابعاد این شبکه متناظر با تعداد خوشه

های پیشین، از پرداختن به  شده در اجرای روش فرایند طی براساس. هستندهای ما  های شبکه، همان مراکز خوشه سلول

دورشدن از اهداف پژوهش پرهیز و در ادامه براساس  دلیل بهها و نکات هر روش  خروجی بارة همةجزئیات بیشتر در

های  پیشنهاد و خروجی 1(رقابتی ةتحت آموزش )الی ة، ابعاد مختلف شبکیافت شدها و متغیرها  شناختی که از ساختار داده

 ةخوش 7تا  2توزیع فضایی  کنندة بیان، 8شکل . نیز نشان داده شدها  توزیع فضایی آن شد.پایه متصل  ةنهایی به نقش

 ده است. شده از روش نگاشت خودسازمان استخراج

 

دهخودسازماننگاشترو ازشدهاستخرا يهاخوشهییفضایعتوز.8شکل

هابنديوانتخاببهترینتعدادخوشههايخوشهاعتبارسنجیرو 

پس از  .دنظر داشته باشندم یها ن تناسب را با دادهیاست که بهتر ییها افتن خوشهیها  خوشه یهدف از اعتبارسنج

صورت شده  های گوناگون استفاده ارزیابی تعداد و روش بایدبندی در مراحل گذشته،  های مختلف خوشه استخراج گزینه

ها  ترین روش و تعداد خوشه نهایت بهینهرو دشدند های مختلف با یکدیگر مقایسه  شاخص یخروج ،. در این بخشبگیرد

دهنده  ، نشان5جدول . صورت گرفتقدرت تفکیک و همچنین کمترین خطاها  براساس بیشترین میزان دقت و

های مختلف است که با بررسی و تحلیل آن، بهترین  ها و تعداد خوشه براساس روش ها خوشههای اعتبارسنجی  شاخص

 بتخهای من پذیر در هریک از خوشه های آسیب سپس در بخش بعد، سهم گروه شد.بندی انتخاب  روش و عدد خوشه

 .شدمشخص 

دو  رو از ترین امتیاز را کسب کرد و از این ده در هر چهار شاخص، مناسب ، روش نگاشت خودسازمان5جدول  براساس

بستگی ضعیف متغیرها و ماهیت  دلیل هم توان آن را به روش دیگر عملکرد بهتری را از خود نشان داده است که می

                                                 
1. Competitive Layer 
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اما موضوعی که بیشترین اهمیت را برای پژوهش حاضر دارد، تعیین  ،پذیری دانست ماتریس دسترسی ةغیرخطی و پیچید

ترین  ، مناسبخوشه پنج، غیر از شاخص سیلوئت، در سه شاخص دیگر 5 هاست. براساس جدول ترین تعداد خوشه بهینه

 .دانستتعداد خوشه  ترین توان با اطمینان باالیی، این تعداد را بهینه و می داشتندعملکرد را 

هاخوشهتعدادوبنديخوشههايرو اعتبارسنجیویابیارز.5جدول

 يبندرو خوشه یابیارزيهاشاخص
هاتعدادخوشه

23 4 5 6 7 8 9 10 

 نیبولد-سیوید

 - - - 6605/2 6845/2 9325/2 2105/3 3008/3 8701/2 یاصل یها لفهؤم لیتحل

 7602/2 7728/2 4903/2 66052 6845/2 9325/2 2105/3 3008/2 8701/2 یفیط یبند خوشه

 8034/2 7251/2 3783/2 1312/2 0546/2 9919/1 4356/2 9824/2 0588/3 ده نگاشت خودسازمان

 دان

 - - - 0228/0 0123/0 0347/0 0222/0 0388/0 0322/0 یاصل یها لفهؤم لیتحل

 0327/0 0396/0 0310/0 0173/0 0216/0 0173/0 0298/0 0218/0 0420/0 یفیط یبند خوشه

 0625/0 0625/0 0625/0 0625/0 0625/0 02060/0 1498/0 1498/0 0560/0 ده نگاشت خودسازمان

 لوئتیس

 - - - 1082/0 1167/0 1255/0 1288/0 1451/0 2060/0 یاصل یها لفهؤم لیتحل

 1083/0 1123/0 1145/0 1108/0 1121/0 1244/0 1292/0 1440/0 2075/0 یفیط یبند خوشه

 0948/0 1157/0 1435/0 1926/0 1971/0 2198/0 2536/0 3246/0 3931/0 ده نگاشت خودسازمان

 اریمربعات انحراف مع نیانگیم ةشیر

 - - - 2089/0 2210/0 2240/0 2285/0 2369/0 2239/0 یاصل یها لفهؤم لیتحل

 2960/0 3000/0 3046/0 3101/0 3236/0 3275/0 3432/0 3602/0 3480/0 یفیط یبند خوشه

 2420/0 2344/0 2353/0 2238/0 2253/0 1475/0 1992/0 2093/0 2114/0 ده نگاشت خودسازمان

 

است. این تحلیل سبب  خوشهترین موضوع در ارزیابی گزینه منتخب، بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در هر  مهم

ای مشخص آشکار  ها را در خوشه بندی هرکدام از داده و دالیل تقسیم شود میهای مشترک هر خوشه  شناخت ویژگی

پذیر نقشی حیاتی  های آسیب دیگر شناخت ماهیت هر خوشه در بررسی و تحلیل سهم هرکدام از گروه سوی. از کند می

معناست.  بی کامالًکه بدون تحلیل و تشریح ساختار هر خوشه، بیان وضعیت هر گروه در هر خوشه  طوری هب ؛دارد

، وضعیت 9شکل است. در  1موازی ینمودارهاهر خوشه، ترسیم  های ویژگیدادن  پرکاربردترین روش برای نشان

تشخیص  ،شکلاین ترین نکته در  ای که در آن قرار دارند، نمایش داده شده است. مهم متغیرهای پژوهش برحسب خوشه

منجر ها  گذاری خوشه گذاری و نام های دیگر است که این کار درنهایت به ارزش خوشه ازبرتری و تمایز هر خوشه 

معکوس  ةاست که با توجه به رابط 4 ة، خوشردای که کمترین فواصل را از متغیرهای پژوهش دا شود. خوشه می

. بعد از شده استگزیده پذیری بر عنوان مناطق دارای بهترین دسترسی هپذیری و فاصله از خدمات، این خوشه ب دسترسی

پذیری خوبی برخوردار است.  ، از دسترسی4 ةقرار دارد که پس از خوش 5 ةکمترین فواصل به خدمات در خوش، خوشهاین 

است که بیشترین فاصله و  1 ةو خوش 3ة ، خوش2 ةترتیب متعلق به خوش های بعدی در دستیابی به خدمات به رتبه

ها براساس  پذیری شدن سطوح دسترسی پس از مشخص ،در ادامه .داردری را پذی ترین دسترسی درنهایت نامناسب

 10شکل که در  صورت گرفتشده  های هر خوشه، تحلیل توزیع فضایی نواحی شهر تهران براساس سطوح تعیین ویژگی

 برحسب طیف رنگی نشان داده شده است.

                                                 
1. Parallel Plot 
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پژوهشیرهايهاومتغتعدادخوشهينمودارمواز.9شکل

پذیری بسیار مناسب و مناسب در مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران  ، نواحی دارای دسترسی10شکل براساس 

شهر تهران، فاصله از  ةمناطق مرزی و حاشیسوی  اند. همچنین با فاصله از مناطق مرکزی و حرکت به استقرار یافته

که این نکته  شود مشاهده میدر این مناطق پذیری نامناسب و بسیار نامناسبی  و دسترسیاست خدمات بیشتر شده 

 عدالتی در توزیع خدمات شهری در تهران است. نابرابری و بی ةدهند نشان

 

دهنگاشتخودسازمانيبندرو خوشهبرحسبشهرتهرانيریپذیسطوحدسترسییفضاعیتوز.10شکل
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 براساسکه  کردتوان برحسب درصد از نواحی دارای جمعیت نیز اعالم  پذیری را می سهم هرکدام از سطوح دسترسی

درصد  17پذیری مناسبی دارند،  که دسترسی ای درصد و نواحی 22پذیری بسیار مناسب،  ، نواحی دارای دسترسی5جدول 

درصد از مناطق دارای سکونت شهر تهران از  39 جموع. درمدهند از مساحت مناطق دارای سکونت تهران را تشکیل می

از تمرکز این نواحی در مناطق مرکزی و  دهندة ها، نشان که توزیع فضایی آن برخوردارندپذیری بیشتر از متوسط  دسترسی

تر  ینیپذیری پا درصد از مساحت نواحی دارای جمعیت تهران، از دسترسی 32طورکلی  به سوی دیگر،. از است شمالی شهر

ای از این نواحی، در مناطق غربی و جنوبی شهر تهران قرار دارند. همچنین  اند که بخش عمده از متوسط برخوردار بوده

که ند تر از حد متوسط به خدمات شهری برخوردار ینیپذیری پا درصد از کل جمعیت شهر تهران، از دسترسی 31حدود 

 مقایسه با تراکم جمعیتی شهر تهران است. الگوی نامناسب توزیع خدمات شهری در دهندة نشان

ومساحتشهرتهرانیتسهمهرخوشهازجمع.6جدول
کلتیجمعدرصدکلتیجمعتعدادمساحتدرصد)هکتار(مساحتخوشهشماره يریپذیدسترسسطح

 22/44 1934846 22/44 49307/49مناسباریبس

 73/9 839222 16/65 6907/50 5 مناسب

 36/40 3137940 29/16 12097/50 2 متوسط

 17/74 1529526 18/66 7739/99 3 نامناسب

 13/66/ 1178248 13/07 5422/49 1 نامناسب اریبس

 100 8619782 100 41474/99 مجموع

هايمنتخبپذیردرخوشههايآسیبسنجشوارزیابیتوزیعگروه

دارای  یخانوارهاپذیر در مقایسه یا یکدیگر است،  های آسیب از گروه هرکدامای از وضعیت  که خالصه 11براساس شکل 

سالمندان و مهاجران نیز  دارند.پذیری بسیار نامناسب  های دارای دسترسی معلولیت و زنان بیشترین سهم را در پهنه

 ،ری نامناسب استپذی دارای دسترسی نةکه مربوط به په 3 ةکمترین درصد از این پهنه را در اختیار دارند. در خوش

های  خانوارهای دارای معلولیت و زنان در قیاس با سایر گروه سوی دیگراز  .دان بیشترین سهم را دارنداسو کودکان و بی

پذیری متوسط  دارای دسترسی ةپذیری که به پهن . سومین سطح از سطوح دسترسیدارنددر معرض آسیب، سهم کمتری 

. هستندن این پهنه اای دارای معلولیت و کمترین سهم از افراد مهاجر از جمله ساکنبیشترین سهم از خانواره، استمربوط 

مهاجران، بیکاران و کودکان بیشترین سهم از جمعیت خود  ،پذیری است پنجم نیز که سطح مناسبی از دسترسی ةدر خوش

ترین  چهارم و مناطق دارای مطلوب ةپذیری به خوش بینند. آخرین سطح از سطوح دسترسی را ساکن در این مناطق می

و کمترین  هستندها ساکن  های مهاجران و سالمندان در آن اختصاص دارد که بیشترین سهم از گروه شرایط توزیع خدمات

 سوادان و خانوارهای دارای معلول است. سهم نیز آز آن کودکان، بی

های در  گروه میانا وضعیت کل شهروندان تهرانی، از ب ها آن ةشده و مقایس مار و اطالعات بیانآطورکلی با مرور  هب

همچنین  دارند.از دیدگاه رویکرد شهر فراگیر را ترتیب مهاجران، سالمندان و بیکاران بهترین شرایط  به بیآسمعرض 

ریزی و  و نیازمند برنامه دارندسوادان در وضعیت نامناسبی قرار  خانوارهای دارای معلولیت، زنان و بی مانندهایی  گروه
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پذیر در هرکدام  های آسیب شده از سهم هرکدام از گروه ای از اطالعات استخراج ، خالصه11. در شکل هستندویژه  یتوجه

 های منتخب نشان داده شده است. از خوشه

 

منتخبيهادرپهنهپذیریبآسيهاسهمگروه.11شکل

گیرينتیجه
پذیر در دستیابی به خدمات شهری در  های آسیب پذیری گروه ترین هدف این پژوهش تحلیل فضایی دسترسی اصلی

کاوی فضایی انجام شد. براساس اولین پرسش این  های داده سه روش از روش ةکه با استفاده از مقایس بودتهران 

مناطق دور از نواحی مرکزی و  بیشترو  دارندپذیری مناسبی  نواحی مرکزی و شمالی تهران، دسترسی بیشترپژوهش، 

. همچنین در پاسخ به دومین مواجه هستندپذیری  سطوح نامناسبی از دسترسی بانزدیک به مناطق مرزی شهر تهران 

سوادان سطح کمتری از  پذیر، خانوارهای دارای معلولیت، زنان و بی های آسیب گروه میانشده، از  مطرح سؤال

مهاجران، سالمندان و  سوی دیگر. از مواجه هستندشرایط بدتری با ها  و در مقایسه با سایر گروه ارندرا دپذیری  دسترسی

ترین تمایزات این پژوهش با  . از مهمهستندپذیری بهتری برخوردار  ها از قابلیت دسترسی سایر گروه در مقایسه بابیکاران 

های اخیر به چاپ  المللی که در سال های نهادهای بین ن گزارشمایود و همکاران و همچنی ةمقال مانندمشابه  های پژوهش

دیگر استفاده از  سویتوان به اجرای کاربست این رویکرد در مقیاس خرد و با ماهیت مکانی اشاره کرد. از  اند، می رسیده

گوی توزیع فضایی تا ال است بندی فضایی شهر تهران سبب شده کاوی و کاهش ابعاد، با استفاده از سلول های داده روش

منظور  ها به های اخیر با افزایش استفاده از داده در سال شود.صورت جامع و یکپارچه ارزیابی و تحلیل  هها ب شاخص همة

کاوی در  های داده کارگیری تکنیک هتر ناشناخته، ب بینی موضوعات مختلف و همچنین کشف الگوهای پیش تحلیل و پیش

نبوده و با ورود حجم و تعداد  اگیر شده است که علوم مکانی نیز از این موضوع مستثن همهها  بسیاری از علوم و رشته

های فضایی و مکانی  های کمی در تحلیل کارگیری مدل ههای دارای مختصات جغرافیایی، تحول بزرگی در ب زیادی از داده

با را کاوی  های داده ده و کاهش ابعاد، مدلهای تحلیل دا است. پژوهش حاضر با استفاده از جدیدترین تکنیک یافتهوقوع 

 .صورت بگیرد ها گیری ترین تصمیم ها، بهینه تا ضمن افزایش دقت و کاهش سوگیری کردترکیب های فضایی  تحلیل
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زیرا در  ؛تواند گامی مهم در بررسی و تحلیل فضاهای شهری از منظر شهر فراگیر باشد های این پژوهش می خروجی

گرفته مدنظر قرار های مختلف شهر بسیار  های گوناگون در عرصه رت مواجهه با نابرابری و ناعدالتیهای اخیر ضرو سال

پذیر  های مختلف آسیب تواند راهنمایی برای مدیران شهری در سنجش و پایش مستمر گروه می پژوهشاست. نتایج این 

های اجتماعی  ها و تنش کاهش نابرابری به توان یممناطق شهری  پذیری دسترسیبا سنجش و ارزیابی میزان . باشد

 ةهای اجتماعی و فیزیکی افراد محروم در فرایند توسع ها و سرمایه مزیت ،کمک کرد و همچنین سبب مشارکت دانش

توان به ایجاد و استقرار خدمات جدید  های این پژوهش می شده براساس خروجی ارائه یها شنهادیپترین  . از مهمشهر شد

سبب کاهش  . این کارپذیری هستند که شامل فضاهای دارای وضعیت نامطلوب دسترسیاشاره کرد  3و  1های  در خوشه

و دائمی شرایط  . همچنین رصد مستمرشود میمناطق دارا و ندار و برقراری تعادل و توازن در توزیع خدمات ة فاصل

پژوهش حاضر است.  هایپذیر در دستیابی به خدمات شهری یکی دیگر از پیشنهاد پذیری افراد آسیب دسترسی

ها شامل  از آن بسیاریحجم  سوی دیگرو از  استموضوع شهر فراگیر در ایران بسیار محدود  دربارةداخلی  های پژوهش

با توجه به ماهیت کمی این  همچنین. داردتمرکز  1طراحی فراگیرو بیشتر حول موضوع  استکیفی و نظری  های پژوهش

خوانی  یا با مقیاس این پژوهش هم بودهای فضایی شهر فراگیر ناموجود  از اطالعات شاخص بسیاریپژوهش، بخش 

تواند با  این موضوع می دربارةپذیری بسنده شد. مطالعات آتی  های دسترسی ناچار تنها به استفاده از شاخص نداشت که به

تر از وضعیت فراگیری فضاهای شهرهای دیگر کشور  های متنوع ابعاد دیگر این رویکرد، تحلیلی جامع کارگیری شاخص هب

 ارائه کند.

 

                                                 
1. Inclusive Design 
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