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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،
اجتماعی و زیستمحیطی دارند .همراستا با رشد و شکوفایی اقتصادی ،شهرها بیشتر با فراهمکردن فرصتهای جدید و
افزایش درآمد ساکنان خود ،به کاهش فقر عمومی کمک کردهاند؛ درحالیکه شهریشدن بهعنوان نیرویی قدرتمند در
حمایت از رشد اقتصادی و کاهش فقر شناخته میشود و به همان اندازه سبب مهاجرت بیشتر مردم به شهرها و
شهریشدن فقر شده است .مطابق آمارهای بینالمللی ،بیشترین روند افزایش نرخ شهرنشینی در کشورهای فقیر و مناطق
درحالتوسعه در حال وقوع است؛ درحالیکه آمادهسازی خدمات و امکانات اولیه در شهرها ،متناسب با سرعت رشد
جمعیت نبوده است .دسترسینداشتن و نبود حقوق و فرصتهای برابر برای محرومان ،سبب بروز حوادثی مانند خیزش
های اجتماعی و اعتراضات معیشتی در شهرها شده است .افزایش نابرابریها و بروز حوادثی از قبیل جرم و خشونت ،الزام
توجه به موضوع فراگیری 1را آشکار کرده است (.)Shah. et al., 2015: 3
بهطورکلی افزایش شهرنشینی ،نارضایتی افراد محروم و آسیبپذیر در شهرها ،افزایش نگرانی و آگاهی نهادهای
بینالمللی بهمنظور کاهش نابرابری و همچنین ظهور اندیشههای برنامهریزی مشارکتی و ناکارآمدی رویکردهای متداول
برنامهریزی ،از مهمترین دالیل شروع گفتمان شهر فراگیر در ادبیات برنامهریزی هستند .سازمانها و نهادهای بزرگ
بینالمللی مانند سازمان ملل و بانک جهانی ،بهمنظور ارائة راهحل جامع و مشترک برای خروج از این چالشها اسناد،
دستورالعمل و راهبردهای مختلفی را ارائه کردهاند که از مهمترین آنها میتوان به دستورالعمل  2030یا همان سند
اهداف توسعة پایدار 2اشاره کرد که با حضور  194کشور در سپتامبر سال  2015با هدف درک حقوق همة انسانها به
تصویب رسید ( .)Gong and Lyu, 2017: 12این دستورالعمل شامل  17محور اصلی توسعة پایدار است که هر محور
متناظر با یک هدف کالن است و از  169هدف خرد تشکیل میشود که باید تا سال  2030محقق شوند .شهرها که از
مهمترین ارکان اجرای این اهداف هستند ،نقش بسیار کلیدی در رسیدن به این اهداف ایفا میکنند .یازدهمین محور در
این سند بهطور مستقیم به موضوع شهرها و جوامع پایدار اشاره میکند که یکی از مهمترین اهداف خرد آن دستیابی به
جوامع فراگیر 3است ( .)Rini, 2016: 8از سوی دیگر در سال  ،2016پس از برگزاری کنفرانس هبیتات  ،3دستورالعمل
جدیدی برای دستیابی به توسعة پایدار شهری با اجماع رهبران سیاسی جهان به تصویب رسید .یکی از مهمترین
تصمیمگیریهای صورتگرفته در این نشست ،اطمینان از دسترسی همة شهروندان به خدمات اساسی و اولیة زندگی در
شهرهاست ( .)Parnell, 2016: 530در اسناد فرادست شهری و فراشهری ایران ،بهضرورت دستیابی به جامعهای
یکپارچه ،منسجم و برخوردار از عدالت اجتماعی تأکید ویژهای شده است و مسئوالن بلندمرتبة کشور همواره اهمیت این
موضوع را بیان کردهاند .مدیران و تصمیمگیران شهری و فراشهری ،با شعار توزیع برابر منابع میان همة ساکنان شهر
بهدنبال برقراری عدالت هستند ،اما گروههای فرودست و محروم از منافع توسعه که بیشتر در مناطق مسئلهدار و حاشیهای
شهر ساکن هستند ،احساس نابرابری شدیدی در توزیع عادالنة منابع میان شهروندان دارند .شهرهای کشور برای
1. Inclusion
)2. Sustainable Development Goals (SDG
3. Inclusive Community
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رحﯿمزادمدنیوﻫﻤکﺎران:


رویارویی با چالشهای موجود خود ،باید بهسوی توزیع عادالنه مزایا و فرصتهای ناشی از توسعه میان همة شهروندان
خود گام بردارند .همین امر سبب شده تا در سالهای اخیر مسئوالن مدیریت شهری در بزرگترین شهر کشور ،شعار خود
را «تهران ،شهری برای همه» انتخاب کنند و همة برنامهها و اقدامات خود را همراستا با این موضوع قرار دهند.
وجود تنوع قومی ،نژادی ،مذهبی ،اجتماعی و اقتصادی در شهر تهران میتواند سبب بروز نابرابریها و تبعیض در
پاسخ به انواع نیازها و خواستههای آنان شود؛ بهگونهای که بیشتر گروههای اقلیت همانند سالمندان ،زنان ،معلوالن و افراد
کمدرآمد ،خود را شهروندانی فراموششده یا اضافی در شهر میدانند .این افراد بهدلیل ارائهنکردن پاسخ مناسب به نیازها
و همچنین نداشتن نمایندهای بهمنظور احقاق حقوق خود ،دچار حس بیگانگی در شهر میشوند و در آینده هزینههای
گزافی را به مدیریت شهری و حاکمیت تحمیل خواهند کرد .شهر تهران بهدلیل تأثیرگرفتن از فرایند جهانیشدن در رشد
و توسعة خود و داشتن بسیاری از چالشهای موجود در کالنشهرهای دنیا ،میتواند با کاربست رهیافت شهر فراگیر در
فرایند برنامهریزی و توسعة خود ،همگام با کشورهای پیشرو در این زمینه ،پاسخی مناسب برای مسائل و مشکالت خود
ارائه کند .سنجش و ارزیابی میزان فراگیری فضاهای شهری موجب کاهش نابرابریها و تنشهای اجتماعی و همچنین
مشارکت دانش ،مزیتها و سرمایههای اجتماعی و فیزیکی افراد محروم در فرایند توسعة شهر میشود .بهطورکلی این
رویکرد به افزایش اختیارات محلی در فرایند توسعه و برنامهریزی و جذب افراد محروم و آسیبپذیر به چرخة
تصمیمگیری و حیات شهری میانجامد .از سوی دیگر دولت ،شهرداریها یا نهادهای اجرایی با داشتن اینگونه ارزیابیها
میتوانند قوت و ضعفها فضاهای مختلف را در ابعاد گوناگون مورد نظارت و پایش کنند و با اولویتبندی مشکالت،
تمرکز خود را بر افراد محروم و گروههای آسیبپذیر 1معطوف کنند .هدف اصلی پژوهش حاضر ،تحلیل فضایی
دسترسیپذیری به خدمات عمومی با رویکرد شهر فراگیر بوده است که ذیل این هدف ،وضعیت گروههای آسیبپذیر در
دستیابی به خدمات شهری سنجش و ارزیابی شد .گروههای آسیبپذیر در این پژوهش ،شامل کودکان (افراد کمتر از 14
سال) ،سالمندان (افراد بزرگتر از  60سال) ،زنان ،بیسوادان ،بیکاران ،مهاجران و خانوارهای دارای معلولیت است که در
مقایسه با یکدیگر ارزیابی میشوند .نتایج پژوهش به سؤاالت زیر پاسخ داده است:
 توزیع فضایی دسترسیپذیری به خدمات در شهر تهران چگونه است؟
 وضعیت گروههای آسیبپذیر در دستیابی به خدمات در شهر تهران چگونه است؟
پژوهشها مرتبط با موضوع دسترسیپذیری قدمت و کمیت فراوانی در ادبیات جهانی تحلیلهای فضایی دارد که
بیشتر آنها با استفاده از مدلهای مبتنی بر سیستمهای اطالعات جغرافیایی تهیه شده است .در سالهای اخیر و با
فراگیری بیشتر رویکردهای عدالتمحور و همچنین تشدید نابرابریها در عرصههای شهری و پیشرفت علوم داده و آمار،
پژوهشهای مرتبط با این موضوع نیز با تغییرات فراوانی مواجه شده است که از مهمترین آنها میتوان به تمرکز
پژوهشگران بر گروههای آسیبپذیر بهجای همة افراد اشاره کرد .نخستین پژوهشهای دارای این رویکرد بیشتر به
جنبههای نظری و مفهومی آن اشاره داشتند و وارد مباحث کمی و مدلسازی نمیشدند ،اما با شناسایی و استخراج
شاخصهای رویکردهای عدالتمحور ،سهم مقاالت کمی نیز بهتدریج بیشتر شد .از مقاالتی که با تمرکز بر
1. Vulnerable Groups
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دسترسیپذیری گروههای آسیبپذیر انجام شده است ،میتوان به مقالة مابلی و همکاران ( )2006اشاره کرد که با هدف
بررسی رابطة ویژگیهای افراد مسن در ارتباط با پراکنش و دسترسیپذیری به مراکز درمانی در اواخر دهة  90میالدی در
کشور آمریکا انجام گرفت .براساس یافتههای این پژوهش افراد مسن ساکن در مناطق روستایی یا نواحی دچار
پراکندهرویی ،بیشتر از سایر افراد در معرض پذیرشهای بهداشتی و درمانی قرار گرفتهاند و استقرار مراکز درمانی در این
نواحی نتوانسته از میزان تقاضا برای خدمات درمانی در نواحی روستایی و کمدرآمد کم کند .همچنین کامبر و همکاران
( )2008در پژوهشی با هدف مقایسة استانداردهای دسترسیپذیری به فضای سبز و پارکها در کشور انگلستان با وضعیت
دسترسیپذیری گروههای مذهبی و قومی مختلف در شهر لستر انگلستان دریافتند که میان سطوح دسترسیپذیری
گروههای اجتماعی و مذهبی مختلف ،اختالف معناداری وجود دارد (.)Comber, et al., 2008: 113
دای ( )2011در مقالهای با موضوع ارزیابی نابرابریهای اجتماعی-اقتصادی و همچنین مذهبی -نژادی در دسترسی
به فضای سبز شهری نشان داد که محلههای دارای ساکنان آفریقایی ،کمترین میزان دسترسیپذیری را دارند .همچنین
محلههای دارای ساکنان با نژاد آسیایی نیز دسترسی کمتری به فضای سبز شهری دارند .الروسا و همکاران ( )2018در
مقالهای با هدف ارائة چارچوب برنامهریزی فضاهای سبز شهری برای لحاظکردن نیازها و تمایالت دسترسیپذیری
گروههای اجتماعی مختلف دریافتند که نابرابری میان گروههای اجتماعی مانند کودکان و سالمندان در دو شهر ناگویا
ژاپن و کاتانیا ایتالیا در دستیابی به انواع مختلف فضاهای سبز شهری وجود دارد .همچنین مایود و همکاران ( )2019در
مقالهای که به ارائة چارچوبی در سطح منطقهای برای سنجش و ارزیابی فراگیری و عدالت در دستیابی به مراکز بهداشتی
و درمانی در سه شهر بزرگ از منطقه آمریکای شمالی پرداخته است ،نشان دادهاند که شهر پورتلند ،بیشترین میزان
نابرابری را در دسترسیپذیری به کلینیکها و بیمارستانها دارد؛ بهطوریکه حدود  75درصد سالمندان این شهر
دسترسیپذیری نامناسبی به بیمارستانها دارند و بیش از  50درصد آنها دسترسیپذیری مناسب به کلینیکهای
بهداشتی ندارند .همچنین در هر سه شهر مورد بررسی ،افراد کمدرآمد قابلیت دستیابی کمتری در مقایسه با افراد پردرآمد
دارند .از پژوهشهای داخلی نیز میتوان به پژوهش جواهری و همکاران ( )1394در ارزیابی جداییگزینی اجتماعی شهر
کامیاران اشاره کرد .براساس نتایج این پژوهش گروه درآمدی متوسط ،گروه زبانی سوران و گروه مذهبی اهل سنت
بیشترین میزان انزواگرایی فضایی را دارند .همچنین اژدری و همکاران ( )1397در مقالهای با هدف بررسی جداییگزینی
اجتماعی-فضایی گروههای تحصیلی و شغلی در کالنشهر شیراز نتیجه گرفتند که اقشار ضعیف در نواحی جنوب و
جنوب شرقی و گروههای برخوردار در نواحی شمال غربی و غربی شیراز سکونت دارند.

مبﺎنینظﺮي
رویکرد شهر فراگیر با تمرکز بر گروههای آسیبپذیر ،اقلیتها و افراد محروم و طردشده خواهان برقراری عدالت و کاهش
نابرابریها در عرصههای مختلف است .نخستین ایدههای این رویکرد که جزء رویکردهای اجتماعی تئوریهای نوین
برنامهریزی است ،در اجالس جهانی توسعة اجتماعی در سال  1995در شهر کپنهاگ مطرح شد .هدف از بیانیة نهایی این
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نشست که به بیانیة کپنهاگ معروف شد ،جامعهای برای همگان 1بود که در آن همة افراد با برخورداری از حقوق و
وظایف خود ،نقش حیاتی در مدیریت و حکمروایی جامعة محل زندگی خود دارند ( .)Sadeque, 2009: 2در جدول 1
تعاریف مختلف این رویکرد براساس پژوهشهای بینالمللی و داخلی مختلف نشان داده شده است.
مفهوم شهر فراگیر ،نیازمند دستیابی به اولویتهایی مانند مسکن و خدمات مقرونبهصرفه است که بیشتر فشار بسیار
فراوانی را به خانوارهای محروم تحمیل میکند .واژة فراگیری به همان اندازه که نیازمند دسترسیپذیری مناسب به
فرصتهای شغلی و خدماتی است ،نیازمند ارائة حقوق برابر و حق مشارکت برای همگان و بهویژه افراد بهحاشیه
راندهشده و گروههای آسیبپذیر است .برایناساس ،بانک جهانی در گزارشی که با هدف معرفی راهبرد شهر فراگیر منتشر
کرده است ،استدالل میکند که این رویکرد ،رویکردی چندبعدی و یکپارچه است که فراتر از مداخالت کالبدی حرکت
میکند و شامل سه بعد فضایی ،اجتماعی و اقتصادی در یک چارچوب واحد است ( .)Shah, et al., 2015: 10بعد
فضایی مهمترین و اصلیترین بعد مفهوم فراگیری در مناطق شهری است .معیارها و شاخصها فضایی عموماً بر
دسترسی عادالنه به مسکن ،زیرساخت و خدمات عمومی تمرکز دارند که سنجش وضعیت این شاخصها ،سبب مقایسة
متقابل ،رتبهبندی و اولویتبندی مداخالت مورد نیاز در مناطق محروم و همچنین ارائة تصویری شفاف از وضعیت
گروههای اجتماعی مختلف میشود (.)de Oliveira Neto, 2018: 156
ﺟدول.1تعﺎریفرویکﺮدشهﺮﻓﺮاگﯿﺮ 
پژوﻫشگﺮ

سﺎل

هبیتات 

2001

مدنیپور 

2006

شبکة شهرهای
آفریقا 

2008

بانک توسعة آسیا  2011
مشارکت برای
شهرسازی فراگیر 

2012

داگالس 

2013

لمار و کر 

2017

تعﺎریف
شهری است که در آن همة افراد فارغ از جنسیت ،نژاد ،مذهب و ...توانایی مشارکت کامل در فرصتهای اقتصادی ،اجتمااعی
و سیاسی ارائهشده در شهر را دارند (.)Habitat, 2001: 3
شهرسازی فراگیر نوعی شهرسازی است که در آن نیازهای همة شهروندان درنظر گرفته شود .بهجاای آنکاه معیارماان تنهاا
افراد متوسط باشد ،باید به فکر کسانی هم باشیم که تحرک و دسترسی کمتری دارند (مدنیپور.)4 :1385 ،
شهری است که به همة شهروندان خود خدمات عمومی مناسبی ارائه میدهد ،از حقوق و آزادی شهروندان محافظت میکناد
و رفاه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی شهروندان خود را ارتقا میدهد .همچنین تالش کند چارچوبی سودمند برای رشاد
فراگیر اقتصادی ایجاد کند و کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهد (.)SACN, 2017: 11
محیطی زیستپذیر و ایمن که دسترسیپذیری عادالنه و قابلاستطاعت به خدمات شهری ،خدمات اجتماعی و فرصاتهاای
زندگی را برای همة ساکنان خود فراهم میکند و در آن احترام بسیاری برای انسان و برابری قائال مایشاود ( Singru and
.)Lindfield, 2011: 16
شهری است که در آن فرایندهای توسعه ،شامل طیف گستردهای از شهروندان و خدمات میشود .این شهرها با پرهیز از رشد
حاشیهنشینان ،ثروت خود را حفظ میکنند و قدرت خود را افزایش میدهند که این کار موجب تقویت تعامالت میاان شاهر و
شهروندان میشود (.)Hall, 2012: 23
شهری است که برای همه مردم احترام قائل است و نیازهای آنان را عادالنه ارزیابی میکند و در آن همة سااکنان (از جملاه
حاشیهنشینترین و فقیرترین کارگران) دارای صدایی (نمایندهای) در فرایندهای حاکمیتی ،برناماهریازی و تخصایص بودجاه
هستند .همچنین دسترسی مناسبی به مسکن قانونی و خدمات اساسای ارزانقیمات مانناد آب ،فاضاالب و بارق وجاود دارد
(.)Douglas, 2013: 21
شهری است که در آن فرایندهای توسعه شامل طیف گستردهای از شهروندان و خدمات است .این شهرها باا پرهیاز از رشاد
حاشیهنشینان ،ثروت خود را حفظ میکنند و قدرت خود را افزایش میدهند که درنهایت موجب تقویت تعامالت میان شاهر و
شهروندان میشود (.)Lemaire and Kerr, 2017: 4

1. Society for All
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بانک جهانی در چارچوبی که بهمنظور سنجش ابعاد مختلف این رویکرد ارائه داده است ،هریک از ابعاد را به معیارها و
هرکدام از معیارها را به شاخصهای کمی و کیفی تفکیک کرده است که بهصورت خالصه در شکل  1نشان داده شدهاند.
باید توجه داشت که تبیین چارچوب شهر فراگیر تنها در اسناد بانک جهانی انجام نشده است و سازمانها و نهادهای
دیگری مانند سازمان ملل ،بانک توسعة آسیا ،برخی از مؤسسات وابسته به دانشگاهها و شهرداریها نیز تالشهایی را
برای ارائة تصویری روشن از کاربست این رویکرد در عرصة فضاهای شهری انجام دادهاند .نکتة مشترک در همة
گزارشها و اسناد مرتبط با موضوع شهر فراگیر ،اشاره و بیان پیچیدگیها و سختیهای فراوان در ارزیابی و سنجش کمی
میزان شدت و ضعف این رویکرد در مقیاسهای شهری است؛ بهطوریکه گردآوری و تجمیع دادههای مورد نیاز آن،
کاری بسیار زمانبر و پرهزینه است .در این پژوهش ،با توجه به موجودبودن دادهها و برخورداری از مقیاس خرد در
تحلیلهای فضایی ،تنها از شاخصهای دسترسیپذیری به خدمات اصلی استفاده شده است؛ زیرا اطالعات بسیاری از
شاخصهای نامبرده در شکل  1در محدودة مطالعاتی این پژوهش موجود نیست یا از مقیاسهای فراوانی برخوردارند که
با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر امکان استفاده از آنها فراهم نیست .خدمات پایة استفادهشده شامل فضای سبز و
پارک ،مراکز فرهنگی ،ورزشی ،درمانی ،آموزشی ،مذهبی و ایستگاههای متروست که با توجه به تعریف خدمات عمومی،
کاربریهایی که برنامهریزی و مدیریت آنها توسط نهادهای عمومی و حاکمیتی انجام میشود ،استفاده شدهاند.

وشﺎخصﻫﺎيشهﺮﻓﺮاگﯿﺮدرچﺎرچوببﺎنکﺟهﺎنی 

شکل.1ابعﺎد،معﯿﺎرﻫﺎ
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رو

پژوﻫﺶ 

در بخش شناسایی معیارهای ارزیابی و سنجش میزان فراگیری در مناطق شهری ،با استناد به روش توصیفی  -تحلیلی و
استفاده از روش اسنادی -کتابخانهای در گردآوری دادهها و مرور مطالعات داخلی و بینالمللی متناسب با رویکرد شهر
فراگیر ،تعاریف ،ابعاد و شاخصهای مختلف این رویکرد معرفی شدند .در بخش دوم این پژوهش به تحلیل فضایی
دسترسیپذیری شهر تهران و همچنین ارزیابی دسترسیپذیری گروههای آسیبپذیر به خدمات عمومی در شهر تهران
پرداخته شده است .روشهای استفادهشده در این بخش شامل سه روش از روشهای دادهکاوی فضایی 1شامل
الگوریتمهای نگاشت خودسازمانده ،2تحلیل مؤلفههای اصلی 3و خوشهبندی طیفی 4است .همچنین محاسبة شاخصهای
مختلف دسترسیپذیری بهکمک نرمافزار متن باز کوانتوم جیایاس 5انجام شده و برای اجرا ،تحلیل و اعتبارسنجی
روشهای خوشهبندی ذکرشده از زبانهای برنامهنویسی متلب 6و آر 7کمک گرفته شده است .روشهای استفادهشده در
این بخش بهدلیل داشتن ماهیت آماری و عددی ،کمی هستند.

دادهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

دادههای استفادهشده در این مقاله شامل حوزه -بلوکهای آماری سال  1395مرکز آمار ،دادههای مکانی شهرداری تهران
(موقعیت مکانی کاربریها) و دادههای متن باز سایت ( 8 OSMموقعیت کاربریها و شبکة دسترسی) است که در
بهمنماه سال  1398از این سرویس استخراج شده است .با توجه به برداشتنکردن اطالعات خانوارهای دارای معلولیت
در سرشماری سال  ،1395اطالعات این گروه براساس سرشماری سال  1390گردآوری و پردازش شده است .اطالعات
کاربریهای استخراجشده و تعداد هرکدام از آنها در جدول  2نمایش داده شده است.
يﻫﺎياستخﺮا شده 
ﺟدول.2اطالعﺎتکﺎربﺮ 

يﻫﺎ
کﺎربﺮ 
فضای سبز و پارک 
فرهنگی
ورزشی
درمانی
آموزشی
مذهبی
مترو

نوع 
فضای سبز ،پارک محلهای ،ناحیهای ،شهری و فراشهری
سینما ،تئاتر ،موزهها ،کتابخانهها ،سرای محلهها ،مراکز هنری
ورزشگاه و مجموعههای ورزشی ،زمینهای بازی ،مجتمع ورزشی و سالنهای ورزشی
بیمارستان ،درمانگاه ،خانة بهداشت ،مراکز توانبخشی و پزشکی ،کلینیکها ،زایشگاهها ،مراکز بهزیستی
دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان ،هنرستان
مساجد ،امامزادهها ،حسینیه ،کلیسا ،کنیسه ،مصال ،هیئتها
ورودیهای ایستگاههای فعال مترو تهران

تعداد
2150
409
2478
479
1273
1195
112

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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توزیع فضایی و استقرار دادههای پژوهش نیز در شکل  3نشان داده شده است .بهدلیل کاهش خطاهای احتمالی در نزدیکی
نقاط مرزی که به آن اثرات مرزی 1گفته میشود ،نقاط کاربریها تا شعاع  5کیلومتر فراتر از مرزهای شهر تهران استخراج
شدهاند.

شکل.2توزیعﻓضﺎییواستقﺮارنقﺎطخدمﺎتعﻤومیدرشهﺮتهﺮان 

سﺎزيدادهﻫﺎورو ﻫﺎيتجزیهوتحلﯿلاطالعﺎت 


آمﺎده

بهمنظور اجرای بهتر روشهای خوشهبندی ،دادههای اولیه نیاز به سازماندهی مجدد دارند .بیمقیاسسازی و اجرای
برخی از آزمونهای آماری ،پیشفرض بسیاری از روشهاست که در پژوهش حاضر نیز پیش از ورود ماتریس
دسترسیپذیری به روشهای خوشهبندی اعمال شدهاند ،اما تغییر مهم در این پژوهش ،بهکارگیری تکنیک تظریف 2برای
اجرای بهتر روشهای دادهکاوی فضایی است .بسیاری از پژوهشگران در پژوهشهای مشابه ،از این تکنیک بیشتر در
روش نگاشت خودسازمانده استفاده کردهاند ،اما در پژوهش حاضر ،بهدلیل تصویرسازی بهتر دادهها ،نمایش بهتر
همجواریها و البته کاهش سوگیری نمونهها 3از این تکنیک در هر سه روش انتخابشده استفاده شده است .در تکنیک
تظریف ،بهدلیل ارائة بیشترین همجواری و ارتباطات بینهمسایگی میان سلولها و نورونهای همجوار ،اغلب از اشکال
ششضلعی در بیشتر شبکههای آموزشی استفاده شده است ( .)Birch, et al., 2007: 353شبکة ششضلعی درنظر
گرفتهشده برای شهر تهران اضالعی بهاندازه  500متر و مساحت  22500مترمربع دارد که اغلب بزرگتر از بلوکهای
آماری است و به همین دلیل اطالعات بلوکهای آماری و تحلیلهای دسترسیپذیری که در یک سلول ششضلعی
موجود هستند ،باید با یکدیگر تجمیع و اطالعات آنها در مقیاسی باالتر به هر سلول ششضلعی تخصیص داده شود.
1. Edge Effect
2. Binning
3. Sampling Bias
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بهمنظور تحلیل فضایی و ارزیابی الگوهای دسترسیپذیری به خدمات ،ابتدا باید مؤلفهها و معیارهای تشکیلدهندة آن
بهصورت جداگانه تولید و ارزیابی شده و مقادیر هرکدام از مؤلفهها در ماتریس اولیه وارد شود تا پس از بیمقیاسسازی و اعمال
برخی از آزمونهای آماری ،بهعنوان ماتریس ورودی ،وارد بخش خوشهبندی و الگویابی شود .مؤلفههای تشکیلدهندة ماتریس
در این پژوهش ،شامل قابلیت دستیابی به  7نوع خدمات شهری میشود که با استفاده از کوتاهترین فاصلة شبکهای 1تا خدمات
تعیین میشود .بهمنظور محاسبة این مؤلفهها از پالگین تحلیل شبکه در نرمافزار کوانتوم جیایاس 2استفاده شده است .پس از
آمادهسازی ماتریس اولیه ،سه روش از روشهای دادهکاوی و کاهش ابعاد اجرا شده که در ادامه مختصر معرفی شدهاند.
براساس تعریف دادهکاوی ،این روشها شامل روشهایی هستند که از میان حجم فراوان دادهها ،بهدنبال الگوهای پنهان در
میان آنها و همچنین ارتباط میان مؤلفههای مختلف هستند (.)Bharati and Ramageri, 2010: 6

لفهﻫﺎياصلی 
تحلﯿلمؤ 
این روش را کارل پیرسون در سال  1901ارائه کرد .تحلیل مؤلفههای اصلی میتواند مؤلفههای اصلی را شناسایی و به ما
کمک کند تا بهجای بررسی همة ویژگیها ،برخی ویژگیهایی که ارزش بیشتری دارند ،تحلیل کنیم .درواقع این روش
ویژگیهایی را که ارزش بیشتری فراهم میکنند ،برای ما استخراج میکند .همچنین یکی از روشهای کالسیک تحلیل داده
بهمنظور کاهش ابعاد مجموعه دادههای دارای ابعاد فراوان است .در این تحلیل ،یک مجموعه داده با ابعاد باال به مجموعهای از
حالتهای مستقل (که «بردار ویژه »3نیز شناخته میشوند) تجزیه میشوند .این حالتها توابع پایهای هستند که فضای
مجموعة دادة اصلی را دربرمیگیرند و برای بهحداکثررساندن مقدار واریانس توضیح داده شده توسط هر حالت انتخاب میشوند.
مجموعة دادههای اصلی را میتوان با جمعکردن وزنهای برداری هر حالت توسط مؤلفة اصلی بازسازی کرد؛ به عبارت دیگر
مؤلفههای اصلی پیشبینی دادهها دربارة حالتهای مختلف است (.)Abdi and Williams, 2010: 436
خوشهبنديطﯿفی 


خوشهبندی طیفی نوعی الگوریتم خوشهبندی درحالرشد است که در بسیاری از موارد بسیار بهتر از الگوریتمهای خوشهبندی
سنتی عمل کرده است .این الگوریتم گونهای از الگوریتمهای یادگیری ماشین 4در خوشهبندی و کاهش ابعاد است .این
روش نیز درنهایت از الگوریتمی مانند کا میانگین 5استفاده میکند ،اما پیش از آن برخی تغییرات در ساختار دادهها و درواقع
تغییر در نگاه خود به دادهها بهوجود میآورد .این الگوریتم خوشهبندی سبب میشود که خوشهها بهصورت شکلهایی ساخته
شوند که نقاط نزدیک و متصلبههم در یک خوشه قرار بگیرند ( .)Bach and Jordan, 2004: 310این الگوریتم ابتدا یک
ماتریس وابستگی 6یا ماتریس مشابهت 7میسازد و با ساخت این ماتریس ،درواقع مسئلة ما به یک گراف تبدیل میشود که
اجزای بههممتصل گراف تشکیل یک خوشه را میدهند ( .)Fouedjio, 2017: 308درواقع در این گراف ،یالهایی که یکی
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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از عناصر آنها در یک خوشه هستند ،وزن فراوانی دارند و برعکس یالهایی که عناصر آنها در یک خوشه نیستند ،وزن
کمتری دارند .سپس الپالسین 1گراف را ایجاد و بردارهای ویژه آن را انتخاب کردهایم .در انتها با الگوریتمی مانند کا
میانگین از میان بردارهای ویژه میتوان به خوشهبندیهای مورد نظر دست یافت .درنهایت این الگوریتم به دریافت تعداد
مورد انتظار خوشهها از کاربر نیاز دارد (.)Von Luxburg, 2007: 415
نگﺎشتخودسﺎزمﺎنده 

2

3

این روش نوعی از شبکههای عصبی مصنوعی است که با یادگیری بدون نظارت  ،آموزش دیده و هدف آن تولید
نمایشی گسسته و ابعادپایین (اغلب دوبعدی) از فضای ورودی نمونههای آموزشی است که به آن نگاشت 4میگویند.
نگاشتهای خودسازمانده با دیگر شبکههای عصبی از این نظر متفاوت هستند که از تابع همسایگی برای حفظ
ویژگیهای توپولوژی فضای ورودی استفاده میکنند .این قضیه این روش را برای نمایش ابعاد پایین از دادههای با ابعاد
باال مناسب میکند .این روش را پروفسور کوهونن در دهة  1980ارائه کرد که گاهی نگاشت یا شبکة کوهونن نیز خوانده
میشود ( .)Kohonen, 1990: 1455مانند بیشتر شبکههای عصبی مصنوعی ،نگاشتهای خودسازمانده در دو حالت
آموزش 5و نگاشت کار میکنند .فرایند آموزش ،نگاشت را با استفاده از نمونههای ورودی ایجاد میکند (فرایندی رقابتی
که کوانتیزیشن برداری 6نیز نامیده میشود)؛ درحالیکه در فرایند نگاشت ،یک بردار ورودی بهصورت خودکار دستهبندی
میشود .یک شبکه نگاشت خودسازمانده شامل اجزائی است که نود 7یا نورون 8نامیده میشوند .هر نود یک بردار وزنی با
ابعادی مشابه با بردارهای ورودی داده و یک موقعیت در فضای نگاشت دارد .نگاشت خودسازمانده ،نگاشتی از یک
فضای ورودی با ابعاد باال را به فضایی از نگاشتها با ابعاد پایین تبدیل میکند ( Vesanto and Alhoniemi, 2000:

 .)598این روش با تعداد نودهای کم ،رفتاری شبیه به خوشهبندی کا میانگین دارد ،ولی با تعداد نودهای زیاد ،داده را به
شکل توپولوژیکی بازآرایی میکند (.)Mayaud, et al., 2019: 8
رو ﻫﺎياعتبﺎرسنجیخوشهﻫﺎ 9

انتخاب بهینهترین عدد برای تعداد خوشهها در بیشتر موارد مبهم است و به تفاسیری از شکل و مقیاس توزیع نقاط در
یک مجموعه داده یا هدف پژوهش بستگی دارد .بهعالوه افزایش تعداد خوشهها به کاهش میزان خطا و درنتیجه
خوشهبندی منجر میشود و در شدیدترین حالت اگر هر نقطه داده ،یک خوشه درنظر گرفته شود ،میزان خطا به کمترین
مقدار میرسد .برخالف عملیات طبقهبندی ،10خوشهبندی 11فرایندی بدون نظارت 12است؛ بنابراین بررسی صحت نتیجة
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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آن بهراحتی امکانپذیر نیست1؛ از اینرو نیاز به معیارهای مناسب ،هم برای بررسی کارایی یک روش خوشهبندی در
بازیابی خوشهها و هم برای مقایسة عملکرد روشهای مختلف خوشهبندی ،ضروری بهنظر میرسد .در این میان ،دو گونه
معیار ارزیابی نتایج خوشهبندی وجود دارد؛ معیارهای درونی 2و معیارهای بیرونی.)Pfitzner, et al., 2008: 348( 3
بهدلیل برخوردارنبودن دادههای این پژوهش از برچسب ،4شاخصهای معرفیشده در جدول  ،3از نوع شاخصهای درونی
ارزیابی خوشهبندی هستند 5.تعداد شاخصهای ارزیابی خوشهها بسیار متنوع و فراوان است و به شاخصهای ذکرشده در
این پژوهش محدود نیست .این شاخصها با استفاده از پکیجهای  NbClustو  ClValidدر زبان برنامهنویسی آر
محاسبه میشوند (.)Charrad, et al., 2012: 8; Brock, et al., 2011: 3
خوشهبندي 

شﺎخصﻫﺎيارزیﺎبی

ﺟدول.3
نﺎمشﺎخص 

اختصﺎر 

دیویس-بولدین 

DaviesBouldin

دان 

Dunn

نیمرخ -سیلوئت 

Silhouette

ریشة میانگین
مربعات انحراف
معیار

RMSSTD

11

معﺮﻓی 
این شاخص را دیویس و بولدین ،دو دانشمند رشتة برق در سال  1979معرفی کردند کاه باه تعاداد خوشاههاا یاا
الگوریتم خوشهبندی وابسته نیست .این شاخص ،میانگین حداکثر نسبت پراکندگی درون به پراکندگی بین خوشهها
را محاسبه میکند .هرچه مقدار این شاخص کمتر باشد ،عمل خوشهبندی بهتر صورت گرفته است ( Davies and
.)Bouldin,1979
7
6
خانوادة شاخصهای دان در سال  1974طی مقالهای با توجه به مفهوم فشردگی و تفکیکپاذیری از ساوی دان
معرفی شد .دان با دو معیار فاصله 8و قطر ،9میزان فشردگی و تفکیکپذیری را محاسبه کارد .هادف شااخص دان
شناسایی خوشههای متراکم و جداسازی باود و نسابت میاان کمتارین فاصالة باینخوشاهای تاا حاداکثر فاصالة
بینخوشهای تعریف شده است .هرچه مقدار این شااخص بیشاتر باشاد ،بیاانگر تفکیاکپاذیری بهتار و د نتیجاه
خوشهبندی موثرتر است (.)Dunn,1974
این معیار هم به پیوستگی 10درون خوشهها و هم به میزان تفکیکپذیری آنها بستگی دارد .مقدار نیمرخ برای هر
نقطه ،میزان تعلق آن را به خوشهاش در مقایسه با خوشه مجاور اندازه میگیرد .خروجی این شاخص بین  -1تا +1
تغییر میکند .مقدار نزدیک به  1بیانگر انطباق خوب میان نقطه و خوشهاش به خوشة مجاور است .اگر معیار نیمرخ
برای همة نقاط درون خوشهها نزدیک به  1باشد ،عمل خوشهبنادی باهدرساتی انجاام شاده اسات؛ درحاالیکاه
کوچکبودن مقدار نیمرخ برای خوشهها ،بیانگر ضعیفبودن نتایج خوشهبندی است (.)Rousseeuw,1987
این شاخص یکی از سادهترین و البته پرکاربردترین شاخصهای ارزیاابی درونای اسات کاه هادف آن تشاخیص
فشردگی یا پراکندگی خوشههای مختلف با محاسبة میزان شباهت مقدارهای درون خوشههاست .مقدار ریشه (توان
 )1/2میانگین مربعات درون گروهها را نشان میدهد؛ بنابراین هرچاه مقادار ایان شااخص کمتار باشاد ،عملیاات
خوشهبندی بهتر صورت گرفته است (.)Hassani and Seidl, 2017

 .1طبقهبندی گونهای از الگوریتمهای تحت نظارت است که در آن دادهها از قبل برچسبگذاری (لیبلگذاری) یا تگگذاری میشوند .در این روشها ،هادف
اصلی یپشبینی ویژگی جدید یا دادههای جدید است ،اما برخالف الگوریتمهای بانظارت ،در الگوریتمهای بدون نظارت ،دادهها بدون برچسب هساتند و
هدف اصلی یافتن الگوهای پنهان در میان این دادههاست.

2. Internal Criteria Index
3. External Criteria Index
4. Label

 .5در ارزیابی خارجی ،نتایج خوشهبندی براساس دادههایی که برای خوشهبندی استفاده نشدند ،مانند برچسبهای کالس شاناختهشاده و معیارهاای خاارجی
ارزیابی میشود .چنین معیارهایی قبل از طبقهبندی اغلب از سوی متخصص تعیین میشود.
6. Compactness
7. Separation
8. Cluster Distance
9. Diameter
10. Cohesion
11. Root Mean Square Standard Deviation
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معﺮﻓیمحدودةمطﺎلعﺎتی 
شهر تهران با مساحت  63.252هکتار و جمعیت  8.693.706در سال  ،1395بزرگترین و پرجمعیتترین شهر کشور و
مرکز استان و شهرستان تهران است .براساس آخرین سرشماری رسمی کشور ،حدود نیمی از ساکنان شهر تهران را زنان،
 4درصد را کودکان 2 ،درصد را سالمندان و حدود  1درصد از کل جمعیت این شهر را گروههای بیسوادان ،بیکاران و
مهاجران تشکیل میدهند .تهران از شمال به رشتهکوههای البرز ،از غرب به استان البرز ،از شرق به شهرستان جاجرود و
از جنوب به شهرستان شهر ری محدود شده است .مناطق مرکزی تهران اغلب شامل هستة اولیه و بافت تاریخی و
قدیمی هستند .در دهههای اخیر ،بهدلیل افزایش جمعیت و جذب مهاجران ،رشد و توسعة این شهر بهسمت مناطق غربی
و همچنین شمالی صورت گرفته که رشد جمعیت در این نواحی را تشدید کرده است .از سوی دیگر ،افزایش شدید قیمت
امالک و مستغالت ،افراد کمتوان و محروم را به سکونت در مناطق ارزانقیمت و دور از دسترسی مناسب به خدمات و
زیرساختها مجبور کرده که این امر درنهایت موجب انتقال این افراد به مناطق نزدیک به مرز یا حاشیة شهر تهران شده
است .این شهر  22منطقه 116 ،ناحیه و  352محله دارد که در شکل  3نمایش داده شده است .محدودة مطالعاتی این
پژوهش دقیقاً منطبق بر محدودة قانونی شهر تهران است.

شکل.3محدودهوتقسﯿﻤﺎتاداري-سﯿﺎسیشهﺮتهﺮان 

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

تحلﯿلﻓضﺎییدستﺮسیپذیﺮيبهخدمﺎت 


در این بخش ،هفت نوع از کاربریهای خدماتی شهر تهران با استفاده از روش تحلیل شبکه ،مبتنی بر کوتاهترین مسیر
به خدمات بررسی و تحلیل شدهاند که خروجیهای هرکدام از آنها بهصورت جداگانه در شکل  4نشان داده شده است.
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نکتة مهم در این پژوهش ،مقدار فاصلة هرکدام از سلولها به خدمات شهری است و نقشههای تولیدشده در این بخش
تنها بهمنظور تصویرسازی و ارائة دورنمای کلی از وضعیت کلی مناطق مختلف شهری بوده است و ارزشگذاریهای
صورتگرفته بیشتر بهمنظور سادهسازی و درک راحتتر خروجی نهایی در مرحلة آخر این بخش است .براساس نقشههای
زیر ،قسمت عمدهای از نواحی مرکزی و همچنین برخی از مناطق شمالی شهر تهران مهمترین مراکز تجاری -اداری
شهر بهشمار میروند ،بهدلیل تجمیع کاربریهای جاذب جمعیت از جذابیت فراوانی برخوردار هستند و بخش بسیاری از
نقاط کاربریهای خدماتی در این نواحی تجمیع شده که سبب ارائة دسترسیپذیری نسبتاً مناسبی در این نواحی شده
است .تمرکز بر مناطق نزدیک به مرز شهر تهران و همچنین نواحی غربی و جنوبی شهر نشان میدهد که بیشتر این
مناطق جزء نقاط پررنگ نقشههای موجود در شکل  4هستند؛ بنابراین در دستیابی به بیشتر خدمات سطوح نامناسبی از
دسترسیپذیری دارند.

یپذیﺮيمنﺎط شهﺮتهﺮانبهخدمﺎتشهﺮي 
شکل.4دستﺮس 

پس از تحلیل جداگانة سطح پوشش و توزیع خدمات شهری مختلف در شهر تهران ،در این بخش الیههای تهیهشده
در مرحلة قبل با استفاده از روش اتصال فضایی 1با یکدیگر تجمیع شده و ماتریس اولیه را شکل دادهاند .هدف از انجام
این مرحله ،آمادهسازی ورودیهای الزم برای انجام روشهای خوشهبندی است .بیشتر روشهای خوشهبندی 2یا کاهش
1. Spatial Join
2. Clustering
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ابعاد 1با استفاده از جدولی که شامل چندین ویژگی از تعداد زیادی از نمونههاست ،آغاز میشود .ماتریس اولیه در این
پژوهش از  6291سطر بهعنوان سلول 2که معرف فضاهای دارای جمعیت شهر تهران و  7ستون که ویژگی یا خصوصیات
هر سطر را بیان میکند ،تشکیل شده است .شمارهای منحصربهفرد نیز برای هر سلول ششضلعی درنظر گرفته شده است
تا پس از اتمام پردازش دادهها ،بهمنظور اتصال دوباره به نقشة پایه و تحلیل توزیع و پراکنش فضایی خروجیها استفاده
شود .جدول  ،4خالصهای از ماتریس اولیه است که همة فواصل آن به متر است.
(ﻓﺎصلهﻫﺎبهمتﺮاست) 

یپذیﺮيشهﺮتهﺮانبهخدمﺎتشهﺮي
ﺟدول.4نﻤونهمﺎتﺮیسدستﺮس 
ﻓﺎصلهتﺎ

ﻓﺎصلهتﺎمﺮاکز

ﻓﺎصلهتﺎ

ﻓﺎصله

ﻓﺎصلهتﺎپﺎرکو

ﻓﺎصلهتﺎ

ﻓﺎصلهتﺎمﺮاکز

شﻤﺎرة

مﺮاکزدرمﺎنی
4006/49
3903/36
3325/82
3543/44
3584/75
3482/00
3429/65
3584/94
3482/51
3409/60
3498/78
4142/22
3265/17
4261/85
3839/37
4088/37
3312/89

ﻓﺮﻫنگی
4386/15
5260/17
3234/19
3958/31
4393/07
3687/90
3616/02
3493/31
3390/89
4203/29
4307/09
4533/12
3540/82
4747/47
4305/64
4866/36
4114/94

مﺮاکزمذﻫبی
1870/29
3609/86
2308/21
2559/19
1982/88
1875/06
1822/70
2228/39
2203/84
1802/65
1896/90
3230/14
1658/23
3189/93
3063/91
3311/96
1708/84

تﺎمتﺮو
9746/93
4693/29
8791/47
7225/97
9402/74
9245/18
9173/30
9050/59
8948/17
9214/39
9316/76
4623/97
8970/02
4961/69
4312/95
5204/69
9125/22

ﻓضﺎيسبز
3060/68
682/37
1933/48
2441/74
2741/08
2387/19
2315/31
2192/60
2090/17
2612/39
2655/10
493/21
2237/38
678/03
586/07
796/92
2489/13

مﺮاکزورزشی 
25/23
1/57
74/86
151/79
1816/66
814/52
742/64
886/74
645/05
1429/64
1954/94
339/48
667/44
677/20
193/92
997/82
1672/35

آموزشی
7141/32
3909/61
7222/80
2474/82
5980/12
9872/23
5677/27
8971/03
6569/62
1902/04
3814/80
6759/39
5272/86
3594/04
6304/44
3618/48
12302/06

سلول
7810
4275
7273
1924
7372
7470
7471
7376
7375
7469
7371
3864
7374
3730
4000
3598
7270

پس از آمادهسازی این ماتریس و پیش از اجرای روشهای نامبرده باید چند نوع از پیشفرضهای این روشها را
کنترل و سپس ماتریس دسترسیپذیری را وارد روشهای خوشهبندی کرد .اولین پیشفرض ،نرمالبودن متغیرهای
پژوهش است .با ترسیم نمودارهای چارک-چارک هر متغیر متوجه میشویم که آنها نرمال نیستند و به نرمالسازی یا
استانداردسازی نیاز دارند که با استفاده از روش دومرحلهای که تمپلتون 3در سال  2011پیشنهاد داده است ،صورت
گرفتهاند ( .)Templeton, 2011: 3دومین پیشفرض کافیبودن تعداد نمونههای پژوهش است که با توجه به نتیجة
آزمون  KMOکه عدد  0/74را نشان میدهد ،این پیشفرض نیز پذیرفته شده است .آخرین پیشفرض نیز ،داشتن
متغیرهای پژوهش از همبستگی معنادار است که مطابق شکل  ،5این فرضیه هم به اثبات رسیده است .سطح معناداری
همة همبستگیها کمتر از  0/01است؛ بنابراین تمامی نتایج بهشدت معنادار هستند .درنهایت خروجی این بخش ،که
شامل ماتریس نرمالشده دسترسیپذیری است ،بهعنوان ماتریس نهایی وارد روشهای خوشهبندی شده است.
1. Dimension Reduction
2. Bin
3. Templeton
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ﻫمبستگیمتﻐﯿﺮﻫﺎيپژوﻫﺶ 
شکل.5مﺎتﺮیس 

سنجﺶوتحلﯿلرو

لفهﻫﺎياصلی 
تحلﯿلمؤ 

در این بخش ،پس از اطمینان از تناسب تعداد و ساختار دادههای ماتریس دسترسیپذیری در بخش گذشته ،ماتریس
نرمالشده بهعنوان ورودی این بخش درنظر گرفته شد و بهینهسازی تعداد عاملهای منتخب و کاهش ابعاد ماتریس اولیه
صورت گرفت .تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عاملها 1بهمنظور تبیین الگوی همبستگی میان
متغیرهای مشاهدهشده را دارد .مهمترین خروجیهای روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،مقدار ویژه 2ماتریس کواریانس و
درصد توضیح واریانس متناسب با هر عامل است؛ زیرا بر مبنای این دو شاخص ،تعداد عاملهای منتخب مشخص
میشوند .بهطورکلی فرایند انتخاب بهینهترین تعداد عاملها بهمنظور دستیابی به کمترین میزان خطا در کاهش ابعاد
دادهها ،بسیار متنوع و متغیر است؛ زیرا این فرایند روش مشخصی ندارد و برحسب نوع داده و هدف پژوهشگران از
بهکارگیری از این روش تعیین میشود .برخی پژوهشگران مالک انتخاب بهترین تعداد را محاسبة مقدار ویژه قرار داده و
بهترین تعداد را متناظر با هر تعداد عاملی که مقدار این شاخص بزرگتر از عدد  1باشد ،انتخاب میکنند ( Ben Hur and

 .)Guyon, 2003: 3براساس خروجیهای این روش ،مقدار بردار ویژة تنها دو عامل از  1بیشتر شده است و براساس این
تحلیل 2 ،عامل بهینه شدهاند ،اما بسیاری دیگر از پژوهشگران ،در شرایطی این تعداد عامل را بهینه میدانند که حداقل
 80-70درصد از واریانس بهوسیلة آن عوامل تحت پوشش گرفته شوند .در این پژوهش کمتر از  50درصد واریانس
بهکمک این دو عامل توضیح داده شدهاند که این مقدار بسیار کمتر از استانداردهای علمی است .در ادامه بهمنظور بررسی
و مقایسة این روش با روشهای خوشهبندی دیگر ،فرایند این روش به تعداد همة عاملهای ممکن انجام شد .سپس
خوشههای متناظر با هر عامل استخراج و بار دیگر به نقشة پایه متصل شدند تا ضمن تصویرسازی از توزیع فضایی
1. Factors
2. Eigenvalue
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برحسب عاملهای مختلف ،در مرحلة انتهایی ،بهترین تعداد و روش خوشهبندی در مقایسه با روشهای دیگر انتخاب
شود .شکل  ،6توزیع فضایی خوشههای مختلف برحسب تعداد عاملهای دو تا هفتگانه را نشان میدهد.

خوشهﻫﺎياستخﺮا شدهازرو

شکل.6توزیعﻓضﺎیی

لفهﻫﺎياصلی 
تحلﯿلمؤ 

سنجﺶوتحلﯿلخوشهبنديطﯿفی 


در این بخش مانند روش تحلیل مؤلفههای اصلی ،ابتدا ماتریس ورودی برحسب تعداد مختلف خوشه ،خوشهبندی و
عضویت هر داده در هر خوشه مشخص شد .سپس به هرکدام از مقادیر ورودی ،شمارهای بهعنوان کالستر برحسب
الگوریتم طیفی ،تخصیص داده د .سپس خوشههای استخراجشده برحسب شمارة متناظر با دادة ورودی به نقشه متصل و
خروجی آن ترسیم شد .شکل  7نشاندهندة توزیع فضایی خوشههای استخراجشده با استفاده از روش خوشهبندی طیفی
است .انتخاب بهینهترین تعداد خوشه در این روش ،با استفاده از شاخصهای موجود در ارزیابی خوشهبندیها انجام شده و
روش منحصربهفردی برای یافتن بهترین تعداد خوشهها این روش وجود ندارد.

خوشهﻫﺎياستخﺮا شدهازرو

شکل.7توزیعﻓضﺎیی

خوشهبنديطﯿفی 
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سنجﺶوتحلﯿلرو

نگﺎشتخودسﺎزمﺎنده 

ورودیهای مورد نیاز در این روش ،شامل ماتریس نرمالشده دسترسیپذیری و همچنین تعیین ابعاد شبکة تحت تعلیم
است که ابعاد این شبکه متناظر با تعداد خوشههای تعیینشده در روشهای قبلی است .به بیان دیگر مرکز هرکدام از
سلولهای شبکه ،همان مراکز خوشههای ما هستند .براساس فرایند طیشده در اجرای روشهای پیشین ،از پرداختن به
جزئیات بیشتر دربارة همة خروجیها و نکات هر روش بهدلیل دورشدن از اهداف پژوهش پرهیز و در ادامه براساس
شناختی که از ساختار دادهها و متغیرها یافت شد ،ابعاد مختلف شبکة تحت آموزش (الیة رقابتی) 1پیشنهاد و خروجیهای
نهایی به نقشة پایه متصل شد .توزیع فضایی آنها نیز نشان داده شد .شکل  ،8بیانکنندة توزیع فضایی  2تا  7خوشة
استخراجشده از روش نگاشت خودسازمانده است.

خوشهﻫﺎياستخﺮا شدهازرو

شکل.8توزیعﻓضﺎیی

خودسﺎزمﺎنده 

نگﺎشت

بنديوانتخﺎببهتﺮینتعدادخوشهﻫﺎ 


ﻫﺎيخوشه
اعتبﺎرسنجیرو 

هدف از اعتبارسنجی خوشهها یافتن خوشههایی است که بهترین تناسب را با دادههای مدنظر داشته باشند .پس از
استخراج گزینههای مختلف خوشهبندی در مراحل گذشته ،باید ارزیابی تعداد و روشهای گوناگون استفادهشده صورت
بگیرد .در این بخش ،خروجی شاخصهای مختلف با یکدیگر مقایسه شدند و درنهایت بهینهترین روش و تعداد خوشهها
براساس بیشترین میزان دقت و قدرت تفکیک و همچنین کمترین خطاها صورت گرفت .جدول  ،5نشاندهنده
شاخصهای اعتبارسنجی خوشهها براساس روشها و تعداد خوشههای مختلف است که با بررسی و تحلیل آن ،بهترین
روش و عدد خوشهبندی انتخاب شد .سپس در بخش بعد ،سهم گروههای آسیبپذیر در هریک از خوشههای منتخب
مشخص شد.
براساس جدول  ،5روش نگاشت خودسازمانده در هر چهار شاخص ،مناسبترین امتیاز را کسب کرد و از اینرو از دو
روش دیگر عملکرد بهتری را از خود نشان داده است که میتوان آن را بهدلیل همبستگی ضعیف متغیرها و ماهیت
1. Competitive Layer
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غیرخطی و پیچیدة ماتریس دسترسیپذیری دانست ،اما موضوعی که بیشترین اهمیت را برای پژوهش حاضر دارد ،تعیین
بهینهترین تعداد خوشههاست .براساس جدول  ،5غیر از شاخص سیلوئت ،در سه شاخص دیگر پنج خوشه ،مناسبترین
عملکرد را داشتند و میتوان با اطمینان باالیی ،این تعداد را بهینهترین تعداد خوشه دانست.
خوشهﻫﺎ 

خوشهبنديوتعداد

ﺟدول.5ارزیﺎبیواعتبﺎرسنجیرو ﻫﺎي
شﺎخصﻫﺎيارزیﺎبی


دیویس-بولدین

دان

سیلوئت

ریشة میانگین مربعات انحراف معیار

رو خوشهبندي
تحلیل مؤلفههای اصلی
خوشهبندی طیفی
نگاشت خودسازمانده
تحلیل مؤلفههای اصلی
خوشهبندی طیفی
نگاشت خودسازمانده
تحلیل مؤلفههای اصلی
خوشهبندی طیفی
نگاشت خودسازمانده
تحلیل مؤلفههای اصلی
خوشهبندی طیفی
نگاشت خودسازمانده

تعدادخوشهﻫﺎ 

2
2/8701
2/8701
3/0588
0/0322
0/0420
0/0560
0/2060
0/2075
0/3931
0/2239
0/3480
0/2114

3
3/3008
2/3008
2/9824
0/0388
0/0218
0/1498
0/1451
0/1440
0/3246
0/2369
0/3602
0/2093

4
3/2105
3/2105
2/4356
0/0222
0/0298
0/1498
0/1288
0/1292
0/2536
0/2285
0/3432
0/1992

5
2/9325
2/9325
1/9919
0/0347
0/0173
0/02060
0/1255
0/1244
0/2198
0/2240
0/3275
0/1475

6
2/6845
2/6845
2/0546
0/0123
0/0216
0/0625
0/1167
0/1121
0/1971
0/2210
0/3236
0/2253

7
2/6605
66052
2/1312
0/0228
0/0173
0/0625
0/1082
0/1108
0/1926
0/2089
0/3101
0/2238

8

9

10

-

-

-

2/4903
2/3783

2/7728
2/7251

2/7602
2/8034

-

-

-

0/0310
0/0625

0/0396
0/0625

0/0327
0/0625

-

-

-

0/1145
0/1435

0/1123
0/1157

0/1083
0/0948

-

-

-

0/3046
0/2353

0/3000
0/2344

0/2960
0/2420

مهمترین موضوع در ارزیابی گزینه منتخب ،بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در هر خوشه است .این تحلیل سبب
شناخت ویژگیهای مشترک هر خوشه میشود و دالیل تقسیمبندی هرکدام از دادهها را در خوشهای مشخص آشکار
میکند .از سوی دیگر شناخت ماهیت هر خوشه در بررسی و تحلیل سهم هرکدام از گروههای آسیبپذیر نقشی حیاتی
دارد؛ بهطوریکه بدون تحلیل و تشریح ساختار هر خوشه ،بیان وضعیت هر گروه در هر خوشه کامالً بیمعناست.
پرکاربردترین روش برای نشاندادن ویژگیهای هر خوشه ،ترسیم نمودارهای موازی 1است .در شکل  ،9وضعیت
متغیرهای پژوهش برحسب خوشهای که در آن قرار دارند ،نمایش داده شده است .مهمترین نکته در این شکل ،تشخیص
برتری و تمایز هر خوشه از خوشههای دیگر است که این کار درنهایت به ارزشگذاری و نامگذاری خوشهها منجر
میشود .خوشهای که کمترین فواصل را از متغیرهای پژوهش دارد ،خوشة  4است که با توجه به رابطة معکوس
دسترسیپذیری و فاصله از خدمات ،این خوشه بهعنوان مناطق دارای بهترین دسترسیپذیری برگزیده شده است .بعد از
این خوشه ،کمترین فواصل به خدمات در خوشة  5قرار دارد که پس از خوشة  ،4از دسترسیپذیری خوبی برخوردار است.
رتبههای بعدی در دستیابی به خدمات بهترتیب متعلق به خوشة  ،2خوشة  3و خوشة  1است که بیشترین فاصله و
درنهایت نامناسبترین دسترسیپذیری را دارد .در ادامه ،پس از مشخصشدن سطوح دسترسیپذیریها براساس
ویژگیهای هر خوشه ،تحلیل توزیع فضایی نواحی شهر تهران براساس سطوح تعیینشده صورت گرفت که در شکل 10
برحسب طیف رنگی نشان داده شده است.

1. Parallel Plot
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شکل.9نﻤودارموازي

براساس شکل  ،10نواحی دارای دسترسیپذیری بسیار مناسب و مناسب در مناطق مرکزی و شمالی شهر تهران
استقرار یافتهاند .همچنین با فاصله از مناطق مرکزی و حرکت بهسوی مناطق مرزی و حاشیة شهر تهران ،فاصله از
خدمات بیشتر شده است و دسترسیپذیری نامناسب و بسیار نامناسبی در این مناطق مشاهده میشود که این نکته
نشاندهندة نابرابری و بیعدالتی در توزیع خدمات شهری در تهران است.

یپذیﺮيشهﺮتهﺮانبﺮحسبرو
شکل.10توزیعﻓضﺎییسطوحدستﺮس 

خوشهبندينگﺎشتخودسﺎزمﺎنده 
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سهم هرکدام از سطوح دسترسیپذیری را میتوان برحسب درصد از نواحی دارای جمعیت نیز اعالم کرد که براساس
جدول  ،5نواحی دارای دسترسیپذیری بسیار مناسب 22 ،درصد و نواحیای که دسترسیپذیری مناسبی دارند 17 ،درصد
از مساحت مناطق دارای سکونت تهران را تشکیل میدهند .درمجموع  39درصد از مناطق دارای سکونت شهر تهران از
دسترسیپذیری بیشتر از متوسط برخوردارند که توزیع فضایی آنها ،نشاندهندة از تمرکز این نواحی در مناطق مرکزی و
شمالی شهر است .از سوی دیگر ،بهطورکلی  32درصد از مساحت نواحی دارای جمعیت تهران ،از دسترسیپذیری پایینتر
از متوسط برخوردار بودهاند که بخش عمدهای از این نواحی ،در مناطق غربی و جنوبی شهر تهران قرار دارند .همچنین
حدود  31درصد از کل جمعیت شهر تهران ،از دسترسیپذیری پایینتر از حد متوسط به خدمات شهری برخوردارند که
نشاندهندة الگوی نامناسب توزیع خدمات شهری در مقایسه با تراکم جمعیتی شهر تهران است.

ﺟدول.6سهمﻫﺮخوشهازﺟﻤعﯿتومسﺎحتشهﺮتهﺮان 
یپذیﺮي
سطحدستﺮس 
بسﯿﺎرمنﺎسب 
مناسب
متوسط
نامناسب
بسیار نامناسب
مجموع

شﻤﺎرهخوشه  مسﺎحت(ﻫکتﺎر)  درصدمسﺎحت  تعدادﺟﻤعﯿتکل  درصدﺟﻤعﯿتکل 
4
5
2
3
1

49/9307
50/6907
50/12097
99/7739
49/5422
99/41474

44/22
65/16
16/29
66/18
07/13
100

1934846
839222
3137940
1529526
1178248
8619782

44/22
9/73
40/36
74/17
66/13/
100

پذیﺮدرخوشهﻫﺎيمنتخب 


ﻫﺎيآسﯿب
سنجﺶوارزیﺎبیتوزیعگﺮوه

براساس شکل  11که خالصهای از وضعیت هرکدام از گروههای آسیبپذیر در مقایسه یا یکدیگر است ،خانوارهای دارای
معلولیت و زنان بیشترین سهم را در پهنههای دارای دسترسیپذیری بسیار نامناسب دارند .سالمندان و مهاجران نیز
کمترین درصد از این پهنه را در اختیار دارند .در خوشة  3که مربوط به پهنة دارای دسترسیپذیری نامناسب است،
کودکان و بیسوادان بیشترین سهم را دارند .از سوی دیگر خانوارهای دارای معلولیت و زنان در قیاس با سایر گروههای
در معرض آسیب ،سهم کمتری دارند .سومین سطح از سطوح دسترسیپذیری که به پهنة دارای دسترسیپذیری متوسط
مربوط است ،بیشترین سهم از خانوارهای دارای معلولیت و کمترین سهم از افراد مهاجر از جمله ساکنان این پهنه هستند.
در خوشة پنجم نیز که سطح مناسبی از دسترسیپذیری است ،مهاجران ،بیکاران و کودکان بیشترین سهم از جمعیت خود
را ساکن در این مناطق میبینند .آخرین سطح از سطوح دسترسیپذیری به خوشة چهارم و مناطق دارای مطلوبترین
شرایط توزیع خدمات اختصاص دارد که بیشترین سهم از گروههای مهاجران و سالمندان در آنها ساکن هستند و کمترین
سهم نیز آز آن کودکان ،بیسوادان و خانوارهای دارای معلول است.
بهطورکلی با مرور آمار و اطالعات بیانشده و مقایسة آنها با وضعیت کل شهروندان تهرانی ،از میان گروههای در
معرض آسیب بهترتیب مهاجران ،سالمندان و بیکاران بهترین شرایط را از دیدگاه رویکرد شهر فراگیر دارند .همچنین
گروههایی مانند خانوارهای دارای معلولیت ،زنان و بیسوادان در وضعیت نامناسبی قرار دارند و نیازمند برنامهریزی و
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توجهی ویژه هستند .در شکل  ،11خالصهای از اطالعات استخراجشده از سهم هرکدام از گروههای آسیبپذیر در هرکدام
از خوشههای منتخب نشان داده شده است.

درپهنهﻫﺎيمنتخب 
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سهمگﺮوهﻫﺎيآس 

شکل.11

نتﯿجهگﯿﺮي 

اصلیترین هدف این پژوهش تحلیل فضایی دسترسیپذیری گروههای آسیبپذیر در دستیابی به خدمات شهری در
تهران بود که با استفاده از مقایسة سه روش از روشهای دادهکاوی فضایی انجام شد .براساس اولین پرسش این
پژوهش ،بیشتر نواحی مرکزی و شمالی تهران ،دسترسیپذیری مناسبی دارند و بیشتر مناطق دور از نواحی مرکزی و
نزدیک به مناطق مرزی شهر تهران با سطوح نامناسبی از دسترسیپذیری مواجه هستند .همچنین در پاسخ به دومین
سؤال مطرحشده ،از میان گروههای آسیبپذیر ،خانوارهای دارای معلولیت ،زنان و بیسوادان سطح کمتری از
دسترسیپذیری را دارند و در مقایسه با سایر گروهها با شرایط بدتری مواجه هستند .از سوی دیگر مهاجران ،سالمندان و
بیکاران در مقایسه با سایر گروهها از قابلیت دسترسیپذیری بهتری برخوردار هستند .از مهمترین تمایزات این پژوهش با
پژوهشهای مشابه مانند مقالة مایود و همکاران و همچنین گزارشهای نهادهای بینالمللی که در سالهای اخیر به چاپ
رسیدهاند ،میتوان به اجرای کاربست این رویکرد در مقیاس خرد و با ماهیت مکانی اشاره کرد .از سوی دیگر استفاده از
روشهای دادهکاوی و کاهش ابعاد ،با استفاده از سلولبندی فضایی شهر تهران سبب شده است تا الگوی توزیع فضایی
همة شاخصها بهصورت جامع و یکپارچه ارزیابی و تحلیل شود .در سالهای اخیر با افزایش استفاده از دادهها بهمنظور
تحلیل و پیشبینی موضوعات مختلف و همچنین کشف الگوهای پیشتر ناشناخته ،بهکارگیری تکنیکهای دادهکاوی در
بسیاری از علوم و رشتهها همهگیر شده است که علوم مکانی نیز از این موضوع مستثنا نبوده و با ورود حجم و تعداد
زیادی از دادههای دارای مختصات جغرافیایی ،تحول بزرگی در بهکارگیری مدلهای کمی در تحلیلهای فضایی و مکانی
وقوع یافته است .پژوهش حاضر با استفاده از جدیدترین تکنیکهای تحلیل داده و کاهش ابعاد ،مدلهای دادهکاوی را با
تحلیلهای فضایی ترکیب کرد تا ضمن افزایش دقت و کاهش سوگیریها ،بهینهترین تصمیمگیریها صورت بگیرد.
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خروجیهای این پژوهش میتواند گامی مهم در بررسی و تحلیل فضاهای شهری از منظر شهر فراگیر باشد؛ زیرا در
سالهای اخیر ضرورت مواجهه با نابرابری و ناعدالتیهای گوناگون در عرصههای مختلف شهر بسیار مدنظر قرار گرفته
است .نتایج این پژوهش میتواند راهنمایی برای مدیران شهری در سنجش و پایش مستمر گروههای مختلف آسیبپذیر
باشد .با سنجش و ارزیابی میزان دسترسیپذیری مناطق شهری میتوان به کاهش نابرابریها و تنشهای اجتماعی
کمک کرد و همچنین سبب مشارکت دانش ،مزیتها و سرمایههای اجتماعی و فیزیکی افراد محروم در فرایند توسعة
شهر شد .از مهمترین پیشنهادهای ارائهشده براساس خروجیهای این پژوهش میتوان به ایجاد و استقرار خدمات جدید
در خوشههای  1و  3اشاره کرد که شامل فضاهای دارای وضعیت نامطلوب دسترسیپذیری هستند .این کار سبب کاهش
فاصلة مناطق دارا و ندار و برقراری تعادل و توازن در توزیع خدمات میشود .همچنین رصد مستمر و دائمی شرایط
دسترسیپذیری افراد آسیبپذیر در دستیابی به خدمات شهری یکی دیگر از پیشنهادهای پژوهش حاضر است.
پژوهشهای داخلی دربارة موضوع شهر فراگیر در ایران بسیار محدود است و از سوی دیگر حجم بسیاری از آنها شامل
پژوهشهای کیفی و نظری است و بیشتر حول موضوع طراحی فراگیر 1تمرکز دارد .همچنین با توجه به ماهیت کمی این
پژوهش ،بخش بسیاری از اطالعات شاخصهای فضایی شهر فراگیر ناموجود بود یا با مقیاس این پژوهش همخوانی
نداشت که بهناچار تنها به استفاده از شاخصهای دسترسیپذیری بسنده شد .مطالعات آتی دربارة این موضوع میتواند با
بهکارگیری شاخصهای متنوع ابعاد دیگر این رویکرد ،تحلیلی جامعتر از وضعیت فراگیری فضاهای شهرهای دیگر کشور
ارائه کند.



1. Inclusive Design
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