سطحبندی مناطق کالنشهر تهران از لحاظ شاخصهای توسعه پایدار
با استفاده از تحلیل عاملی و خوشهای
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چکيده :تهران بهعنوان اصلیترین شهر ایران که حدود  20درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و تحوالت آن به صورت گسترده و مستقیم
در کل کشور تأثیرگذار است ،بیش از دیگر شهرهای کشور باید از نظر توسعه شهری مورد توجه قرار گیرد .کالنشهر تهران با تنگناهاي متعددي
در خصوص مديريت بهينه سازمان فضايي شهر روبرو است و رويکرد کنوني در مديريت کالن و متمرکز آن ،به دليل عدم اتکاء به سازوکارهاي
محلي ،مشارکت مردم ،نظامه اي پايدار اکولوژيک محلي و لذا برآوردهسازي نيازهاي واقعي ساکنين ،به توسعهپايدار شهري منتهي نشده است.
هدف مقاله حاضر ،سطحبندی مناطق کالنشهر تهران از لحاظ شاخصهای توسعهپایدار با استفاده از تحلیل عاملی و خوشهای ،است .روش
پژوهش ،توصيفي–تحليلي است و از مدلهاي کمي استفاده شده است .براي شناخت سطوح برخورداري مناطق 22گانه شهر تهران ،با استفاده
از آمار و اطالعات سرشماري سال  1390از  47شاخص در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي و زيربنايی -مسکن استفاده گرديده و نتايج
آن با بهرهگيري از مدل تحليل عاملي ارزيابي شده و سرانجام جهت تقسيم مناطق در گروههاي همگن از روش تحليل خوشهاي بهره گرفته
شده است .براي ارزيابي دادهها از نرمافزارهاي  Excelو  SPSSو همچنين براي ترسيم نقشهها از نرمافزار  ArcGIS10استفاده شده است.
رتبهبندی مناطق  22گانه تهران براساس میزان سطح رفاه و برخورداری از امکانات و خدمات شهری ،از نابرابری و تفاوت معنادار بین گسترش
فیزیکی شهر و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در پایتخت حکایت دارد .با استفاده از روش تحليل عاملي اين نتيجه حاصل گرديد که
منطقه  6توسعهيافتهترين و منطقه  22محرومترين مناطق شهر است .در پايان با استفاده از مدل تحليل خوشهاي به تقسيمبندي مناطق از نظر
توسعهيافتهگي پرداخته شد و مناطق به پنج دسته تقسيم شد ،نتيجه به دست آمده نمايان ساخت که منطقه شش توسعه يافتهترين و مناطق
 20و  22محرومترين مناطق شهرند که این نتيجه نشان دهنده لزوم توجه روز افزون مسئولين امر در زمينه ايجاد توسعه پايدار در بين مناطق
توسعه نيافته است.
واژگان کلیدی :توسعهپایدار شهری ،مناطق شهری ،مدل تحليل عاملي ،تحليل خوشهاي ،تهران.

 1کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)

salehi.maryam48@yahoo.com

 2مدرس گروه جغرافیا ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران و دانشجوی دکتری ،گروه علوم منطقه ایی ،دانشگاه اتوش لوراند ،دانشکده علوم ،بوداپست ،مجارستان.
 3کارشناس ارشد جغ رافیا و ب رنامهریزی روستایی ،دانشگاه گلستان ،گرگان ،ای ران.
 4استادیار ،جغ رافیا و ب رنامهریزی روستایی ،دانشگاه پیام نور ،ته ران ،ای ران.
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 -1مقدمه
با توجه به آنکه شهر مظهر تعامل انسانها با يکديگر
و محيطي براي ظهور انسان اجتماعي است بايد فضايي
متعادل را براي رشد و تعالي انسان و جامعه فراهم سازد
(منفرديان سروستاني .)1386 :شهر پايدار ،شهري است
که از نظر رشد و توسعه اقتصادي ،درآمدزايي ،اشتغال
بتواند نيازهاي شهروندان را برآورده سازد و از لحاظ
زيستمحيطي به وضعيت بهداشتي و سالمت شهرنشينان
توجه نماید و مسائلی از نظر آلودگي هوا ،آب ،فضاهاي
سبز ،تفريحي و گذران اوقات فراغت و غيره نداشته باشد
(ملکی .)34 :1382 ،با توسعه شهرها و مطرح شدن اصل
توسعه پايدار ،توجه به اصل پايداري هرچه بيشتر مورد
سوأل قرار ميگيرد .مسائل و مشکالت موجود به ويژه
در شهرها نشانگر عدم تحقق مشخصههاي پايداري در
آنهاست .جغرافياي شهري در اين وضعيت ابعاد و قلمروهاي
تازهاي مييابد و با بررسي مسائل مهم شهرهاي جهان
سوم ،عدالت اجتماعي ،کيفيت دسترسي مردم شهرها به
نيازهاي اساسي ،حوزههاي اجتماعي و غيره ،ضمن ارزيابي
و تحليل فضايي و اکولوژيکي از مشخصههاي پايداري
در مناطق و حوزههاي شهري ،سعي دارد کمک کند تا
محيطزيست شهري مناسبي براي ساکنان شهرها فراهم
شود (موسيکاظميمحمدی .)96 :1380 ،در چارچوب
رهيافتي مطلوب براي توسعه مناطق شهري که امروزه
توسعهپايدار شهري ناميده ميشود ،توسعهشهري مبتني
بر رويکردي کلنگر و بر اساس ابعادي است که سبب شکل
دهی اين نظام توسعه میشود .با توجه به تعاريف و مضامين
توسعهپايدار ،اجزاي اساسي اين توسعه همانا پيشرفت
اقتصادي ،رفاه اجتماعي ،کيفيت محيطي و حکمروايي
خوب محسوب ميشود (پورطاهري و همکاران.)2 :1389 ،
بنابراين آنچه امروز مهم است ،آگاهي از نقاط قوت و ضعف
ابعاد اجتماعي-اقتصادي ،زيستمحيطي توسعه است ،که
ميتواند عامل مهمي در جهت رفع مشکالت و نارساييهاي
موجود براي نيل به رفاه اقتصادي و سالمتي اجتماعي و
دستيابي به توسعه پايدار و در نهايت به عدالت اجتماعي
باشد (نسترن .)84 :1389 ،در زمينه سنجش توسعهيافتگي
در مناطق مختلف پژوهشهاي مختلفي انجام شده است،
ولي در مورد سنجش توسعه يافتگي شهر تهران مطالعه
معدودي صورت گرفته است که به تعدادي از آنها اشاره
مي گردد:

منصوري ثالث ( )1375در پايان نامهاي با عنوان محاسبه
درجه توسعهيافتهگي شهرستانهاي استان تهران ،به
سنجش و مقايسه درجه توسعهنيافتگي شهرستانهاي
استان تهران در دو مقطع  1355و  1365پرداخته است.
ايشان در پايان به اين نتيجه دست يافت ،که درجه
توسعهنيافتگي شهرستانهاي استان تهران بهطور متوسط
 13.71درصد در دهه  65-1355بهبود يافته و همچنين
در طي اين دهه شدت نابرابري  26.01درصد ،بيشتر شده
است .نفيسه مرصوصي ( )1383در پژوهشي تحتعنوان
توسعهيافتگي و عدالت اجتماعي شهر تهران ،به بررسي
چگونگي ناهماهنگي فضايي -اجتماعي شهر تهران بر
اساس شاخصهاي فقر و توسعه در سالهاي  1376و
 1380پرداخته است .نتايج اين پژوهش با استفاده از ميزان
انحراف از ميانگين مناطق از شاخصهاي فقر و توسعه
بيانگر وجود نابرابري فضايي استانداردهاي زندگي بين
مناطق تهران و ادامه روند افزايشي آن از سال  1376تا
 1380است .مرکز آمار ايران ( )1387در کتابي با عنوان
بررسي مقايسهاي شاخصهاي رفاه اجتماعي خانوارها در
مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از روش تاکسونومي
عددي به رتبهبندي مناطق تهران از نظر شاخصهاي
رفاهي پرداخته است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که
مناطق  1، 2 ،3 ،6به ترتيب داراي باالترين رفاه شهري و
مناطق  16 ،18 ،17به ترتيب داراي پايينترين رفاه شهري
است .محمدزاده اصل و همکاران ( )1389در پژوهشي با
عنوان رتبهبندي شاخصهاي رفاه شهري مناطق مختلف
شهر تهران با در نظر گرفتن شاخصهاي کالن توسعه
و سالمتشهري و با استفاده از تکنيک رياضي (تحليل
پوششي دادهها) به بررسي و تبيين سالمت شهري و
شاخصهاي شهر سالم پرداخته و از اين منظر ،بسترهاي
مناسب توسعه و سالمتشهري را تحليل نموده اند .در
اين پژوهش به ترتيب مناطق  6 ،3 ،1و  2باالترين
سطح رفاه شهري را به خود اختصاص دادهاند و مناطق
 16 ،18 ،17و  19در پايينترين سطح رفاه قرار دارند.
پژوهش حاضر به بررسي تفاوت ميزان برخورداري از
شاخصهاي فرهنگياجتماعي ،اقتصادي و زيربنايي
در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از مدل تحليل
عاملي و تحليل خوشهاي پرداخته است .ميتوان گفت
تاکنون مطالعهاي براي مقايسه برخورداري مناطق مختلف
تهران با روشهاي استفاده شده ،صورت نگرفته است.
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رفیعیان و شالی ( ،)1391در پژوهشی با عنوان تحليل
فضايي سطح توسعه يافتگي تهران به تفکيک مناطق
شهري براي شناخت سطوح توسعه مناطق شهر تهران
از  31شاخص در قالب  7معيار اصلي استفاده کردند .در
نهايت ،با روش خوشهبندي سلسلهمراتبي مناطق 22گانه
کالنشهر تهران از نظر درجه توسعهيافتگي در چهار سطح
توسعهيافته ،نسبتا توسعهيافته ،توسعه متوسط و توسعه
نيافته خوشهبندي و در محيط Arc Gisبهصورت نقشه
نمايش داده شد .نتيجه بررسي شاخصها نشان ميدهد
کالنشهر تهران فاقد وحدت کالبدي-اجتماعي بوده و
ناهمگونيهاي فضايي بين مناطق شمالي و جنوبي آن
به عنوان ويژگي اصلي ساختار فضايي کالن شهر تهران
همچنان پابرجاست .هاديزاده زرگر و همکاران (،)1392
در پژوهشی با عنوان سنجش توسعهيافتگي مناطق شهري
اصفهان در بخش مسكن نتايج به دست آمده از اين بررسي
حاكي از وجود اختالف قابل توجه در بين مناطق ،به لحاظ
توسعهيافتگي در بخش مسكن بوده است .كه بر اين اساس
منطقه يك با كسب بيشترين امتياز ( )0/574برخوردارترين
و منطقه چهارده با كسب كمترين امتياز ()-0/719
محرومترين منطقه شهري اصفهان به لحاظ شاخصهاي
كمي و كيفي بخش مسكن در بين مناطق بودهاند .دانش
نظافت و همکاران ( ،)1395در پژوهشی با عنوان مقايسه
تطبيقي توسعهيافتگي مناطق شهري رشت با استفاده
از روشهاي ارزيابي چندشاخصه به رتبهبندي و تعيين
درجه توسعهيافتگي مناطق شهري رشت بر اساس 36
شاخص در پنج گروه آموزشي ،بهداشتي درماني ،فرهنگي
اجتماعي ،اقتصادي تجاري و تأسيسات شهري پرداختهاند
و نتایج بیانگر این بود که امكانات و خدمات بيشتر در
مركز شهر تمركز يافتهاند .از اين رو نابرابري در مناطق
پنج گانه با اختالف زياد مشاهده ميگردد .بهطوريكه در
آناليز هر سه مدل مناطق يك و دو از وضعيت مطلوب
تري برخوردارند ولي منطقه پنج جزء محرومترين مناطق
است ،در حقيقت هر چه از مركز شهر فاصله ميگيريم،
از شدت برخورداري از امكانات و خدمات كاسته ميشود.
اين امر حاصل نتايج سياستهاي رشد قطبي است كه در
نتيجه آن تمام امكانات و قدرت در يك يا چند منطقه
تمركز مييابد و ساير مناطق به صورت حاشيهاي عمل
ميكنند .به دليل نوع ماهيت و تفاوت شيوه ارزشدهي
به شاخصها درجه توسعهيافتگي مناطق مورد مطالعه در

هر مدل متفاوت از ديگري است .از اين به منظور رسيدن
به نتيجه واحد در سنجش توسعهيافتگي مناطق درصد
تغييرات شدت تغيرات و ضريب اختالف محاسبه و نتايج
حاصل به تفكيك شاخصها استخراج گرديده است.
در شهر تهران نيز از اوايل قرن  ،19فرآيند دو قطبي شدن
شهر آغاز گرديد و اين وضعيت با وارد شدن کشور به
سرمايهداري جهاني ادامه يافت .در دومين دوره تحول اين
شهر( )1310-1320با اليهبندي اجتماعي فرآيند دو قطبي
شدن شتاب بيشتري گرفت .در هر دو مرحله ،دولت به
دليل حمايت از مناسبات جديد اجتماعي و اقتصادي و
اقتصاد بازار جديد ،نقش اساسي داشت .اين ناهماهنگي
فضايي به وسيله يک رشته فعاليتها رشد کرد و خود به
بازار توليد تبديل شد .بهطوريکه سازوکار قيمت گذاري
اراضي و امالک ،تفاوت مناطق شهري را نهادينه کرد
(مرصوصي .)23 :1383 ،همچنين اين روند بعد از جنگ
نيز ادامه يافت و تا به اکنون ادامه دارد .بنابراين تفکري
مبني بر وجود تفاوت در برخورداري بين مناطق شمالي و
جنوبي شهر ،هميشه وجود دارد .هدف مقاله حاضر بررسي
چگونگي اين تفاوتها و ناهماهنگيهاي فضايي -اجتماعي
بين مناطق  22گانه شهر تهران است.
 -1-1ديدگاه ها و مباني نظري

در سال  1987کميته محيط زيست انساني به رياست
برونت الند مسائل زيستمحيطي جهان را مورد بررسي
قرار داده و در نهايت گزارش آن را تحتعنوان "آينده
مشترک ما" به سازمان ملل متحد ارائه نمود .واژه توسعه
پايدار براي نخستينبار در اين گزارش مطرح شد(کوشيار،
 .)32 :1382نقطه عطف اين روند پايداري ،کنفرانس
محيط زيست و توسعه سازمان ملل متحد در سال 1992
بود ( ،)UNCEDکه همچنين به عنوان اجالس زمين
شناخته شده است .نتيجهي اجالس سران ،چهار معاهده
بود :اعالميهي ريو (بيانيهي  27اصلي براي هدايت توليد
در حفاظت و توسعه محيطزيست) اصول جنگل (حفاظت
از جنگلهاي جهاني) معاهده تنوع زيستي (حفاظت از
منابع طبيعي و استفاده پايدار از تنوع زيستي) و دستور
کار  ( 21اولويتها و اهداف پذيرفته شده دستور کار توسعه
و محيط زيست)  )Teriman & et al,2009;229(.در
سال  ،1992در دستور کار )UNCED(21برنامههايي
مطرح شد که فراتر از پايداري زيستمحيطي و شامل ابعاد
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ديگري از توسعهپايدار ،از قبيل عدالت ،رشد اقتصادي و
مشارکت مردمي ميشد (.)Mahadevia,2001;136
مفهوم توسعهپايدار شهري بحث برانگيز است ،زيرا تعاريف
و قلمروهاي واحدي از آن وجود ندارد ((Li & Gar-on
 .ye,2000;132براساس تعريف کميسيون جهاني محيط
زيست و توسعه در سال  1987که در گزارش براتلند آمده
است ((توسعه پايدار عبارت است از توسعهاي که پاسخگوي
نيازهاي فعلي باشد .بدون آن که توان نسلهاي آينده در
تأمين نيازهاي خود را تحت تأثير قرار دهد (& Cox
 .)Ziv, 2005; 2اين واژه در مفهوم گسترده آن به معني
(اداره و بهرهبرداري صحيح و کارا از منابع پايه ،طبيعي،
مالي و نيروي انساني براي دستيابي به الگوي مصرف
مطلوب است که با به کارگيري امکانات فني و ساختار
و تشکيالت مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آينده به
طور مستمر و رضايتبخش) امکانپذير ميشود (زياري،
 .)373 :1380توسعه پايدار ،روندي است که بهبود شرايط
ي عدالت
اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و فناوري بهسو 
اجتماعي باشد و درجهت آلودگي اکوسيستم و تخريب
منابع طبيعي نباشد (ملکي .)37 :1382 ،در واقع ميتوان
گفت ،توسعه پايدار در يک کليت معنايي ،درصدد فراهم
آوردن راهبردها و ابزارهايي است که بتواند به پنج نياز
اساسي زير پاسخ گويد:
.1تلفيق حفاظت و توسعه  .2تأمين نيازهاي اوليه زيستي
انسان  .3دستيابي به عدالت اجتماعي  .4خودمختاري
و تنوع فرهنگي  .5حفظ يگانگي اکولوژيکي (ميراب زاده،
.)39 : 1373
امروزه توجه به ابعاد توسعه پايدار و نحوه محقق شدن آن
در جوامع ،يکي از دغدغههاي اصلي برنامهريزان و مديران
شهري است .برنامه ريزي براي دستيابي به توسعه پايدار
و منظم ،برنامهريزي منطقهاي را با تأکيد بر روابط متقابل
شهر و روستا پيشنهاد ميدهد (عليزاده اصل.)8 :1389 ،
توسعه پايدار ،از منظر مفهومي داراي ابعاد و سطوح
چندگانه است :
 .1بُعد اقتصادي  .2بُعد سياسي  .3بُعد اجتماعي .4
بُعد طبيعي يا محيط زيستي که در سطوح محلي،
ملي و جهاني قابليت اعمال مييابد .براي عينيت يافتن
اهداف توسعه پايد ار ،بايستي به کليه ابعاد در هر سه
سطح توجه کافي مبذول شود .هر يک از ابعاد و سطوح
که از نظر دور بماند ،فرآيند توسعه پايدار را با اختالل

مواجه ميکند (رخشاني نسب .)32 :1387 ،در اين مفهوم
جامعه انساني بهعنوان يکي از زيرنظامهاي محيط زيست
مورد توجه است .بنابراين بدون توجه ،شناخت و حمايت
از زيرنظامهاي محيط زيست که جامعه انساني بخشي از
آن است .توسعه پايدار غير ممکن خواهد بود .زيرا جامعه
انساني به دليل نوع تعامل و ارتباطي که با محيط زيست
دارد از مهمترين زير نظامهاي تشکيل دهنده زيستکره به
شمار ميآيد (مرصوصي )21 :3831 ،نظريه توسعه پايدار
ط زيست درباره
شهري ،حاصل بحثهاي طرفداران محي 
مسائل زيستمحيطي به ویژه محيط زيست شهري است
که در پی توسعه پايدار براي حمايت از منابع محيطي ارائه
شد (زياري .)18 :1387 ،توسعه پايدار شهري ،ايجاد شهر
را تنها براي لذت شهرنشينان ميداند.
راه رسيدن به توسعهپايدار را در توجه به برنامه ريزي
شهري و منطقهاي و ساماندهي فضا عنوان ميکند
(سالمي .)49 :1389 ،توسع ه پايدار شهري ،کاهش
نابرابريها و حرکت به سوي عدالت اجتماعي است .توسعه
پايدار شهري يعني برقراري عدالت اجتماعي در شهر و
برخورداري همه شهروندان از نيازهاي اوليه زندگي از
جمله غذا ،اشتغال،مسکن ،بهداشت و ( . . .بيکمحمدي،
 .)44 :1380نظريه توسعه پايدار شهري ،راهکارهایی برای
پیشگيري از آلودگيهاي محيط شهري و ناحيهاي،
ط محلي ،ناحيهاي و ملي،
کاهش ظرفيتهاي توليد محي 
حمايت از بازيافتها ،عدم حمايت از توسعههاي زيان آور
و از بين بردن شکاف ميان فقير و غني را مطرح ميکند.
همچنين راه رسيدن به اين اهداف را با برنامهريزيهاي
شهري ،روستايي ،ناحيهاي و ملي که برابر با قانون ،کنترل
کاربريها و کنترل بيشتر در شهر و روستا ميداند (زياري،
.)18 :1385
چوگول چهار معيار را در رابطه با تدوين سياستهاي
شهري پايدار به شرح زير پيشنهاد ميکند :معيار اول در
رابطه با ابعاد اکولوژيک پايدار است .معيار دوم در ارتباط با
توسعه اقتصادي پايدار است.
خانوارها در قالب گروههاي درآمدي مختلف بايد قادر
باشند نسبت به تأمين مسکن خود اقدام کنند .معيار سوم
ضرورت ارتباط سياست شهري با توسعه اجتماعي پايدار
است .معيار چهارم در ارتباط با توسعه پايدار روشها و
استفاده از فنآوري است (مفيدي و دیگران16 :1388 ،
.)17 ،
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شناخت بهتر و دقيقتر از وضعيت مکانهاي جغرافيايي
در زمينههاي مختلف در سطوح متفاوت منوط به در
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 -1-2معرفي متغيرها و شاخصهاي پژوهش

جدول  - 1شاخصهاي مورد مطالعه در سنجش سطوح توسعه يافتگي مناطق  22گانه شهر تهران
Tab. 1- Indicators studied in measuring the levels of development in 22 areas of Tehran
شاخصهاي فرهنگي– اجتماعي

 -24نسبت شاغلين مرد بخش آموزش

 -1تعداد سازمان هاي فرهنگي هنري به ازاي هر ده هزار نفر

 -25نسبت شاغلين زن بخش آموزش

 -3تعداد نگارخانه به ازاي هر ده هزار نفر

 -27نسبت کارکنان ماهر مرد بخش کشاورزي

 -2تعداد تاالرهاي نمايشي به ازاي هر ده هزار نفر
 -4تعداد فرهنگسرا به ازاي هر ده هزار نفر
 -5تعداد موزه در ده هزار نفر

 -6نسبت دارندگان ديپلم به کل جمعيت  20ساله به باال

 -7نسبت دارندگان کارشناسی به کل جمعيت  20ساله به باال

 -26نسبت کارکنان ماهر زن بخش کشاورزي

 -28نسبت صنعتگران مرد نسبت به کل شاغلين

 -29نسبت صنعتگران زن نسبت به کل شاغلين
 -30نرخ اشتغال ناخالص زنان

 -31نرخ اشتغال ناخالص زنان

 -8نسبت دارندگان کارشناسی ارشد به جمعيت  20ساله به باال

 -32نرخ اشتغال ناخالص کل

 -10معکوس نسبت کودکان بي سواد  7ساله

 -34معکوس بار تکفل خالص

 -9نسبت دارندگان دکترا به جمعيت بيست سال به باال

 -33معکوس بار تکفل ناخالص

 -11معکوس نسبت کودکان بي سواد  8ساله

شاخص هاي مسکن و زيربنايي

 -13معکوس نسبت کودکان بي سواد  10ساله

 -36درصد خانوارهاي داري تلفن ثابت

 -12معکوس نسبت کودکان بي سواد  9ساله

 -14درصد باسوادي زنان نسبت به کل جمعيت زنان

 -35درصد خانوارهاي داراي برق

 -37درصد خانوارهاي داراي آب لوله کشي

 -15درصد باسوادي مردان نسبت به کل جمعيت مردان

 -38درصد خانوارهاي داراي گاز لوله کشي

 -16نرخ مشارکت اقتصادي

 -40مساکن با دوام

 -18درصد قانونگذاران مرد نسبت به کل شاغلين

 -42درصد خانوارهاي داراي دستگاه حرارت مرکزي

 -20درصد متخصصان مرد نسبت به کل شاغلين

 -44درصد خانوارهاي داراي آشپزخانه

شاخص هاي اقتصادي

 -17معکوس نرخ بيکاري

 -19درصد قانونگذاران زن نسبت به کل شاغلين
 -21نسبت متخصصان زن نسبت به کل شاغلين
 -22نسبت شاغلين مرد بخش حمل و نقل
 -23نسبت شاغلين زن بخش حمل و نقل

پنج
سال م/شماره اول/بهار و اتبستان 96

 -2روش تحقیق
روش تحقيق( ،توصيفي-تحليلي) و رويکرد حاکم بر
آن ،کاربردي است .اطالعات مورد نياز از سرشماري
عمومي نفوس مسکن و سالنامه آماري سال  1390و
مقايسه ويژگيهاي جمعيتي و اجتماعي مناطق 22گانه
شهر تهران و سپس با بهرهگيري از روش تحليل عاملي
عوامل مؤثر در سطحبندي مناطق شهر تهران تعيين و
با استفاده از روش تحليل خوشهاي ،مناطق به گروههاي
همگن طبقهبندي شدهاند .براي تجزيهوتحليل دادهها از
نرمافزارهاي  SPSS,Excelو همچنين براي ترسيم
نقشهها از نرمافزار  Arc GIS10استفاده شده است.

دسترس داشتن اطالعات کامل و پردازش شده از اماکن
مورد نظر است (حکمتنيا ،موسوي .)210 :1385 ،براي
دستيابي به اين اطالعات از يک سري شاخصها
استفاده ميشود .اما پيدا کردن يک مجموعه مناسب از
شاخصهاي توسعه پايدار براي يک جامعه ،يک شهر،
يک منطقه و حتي جهان ،کار آساني نیست و نيازمند به
دانشي است که براي زنده ماندن سيستمهاي درگير مهم
است ( .)Bossel,1999:12تعيين شاخصها ،مهمترين
قدم در مطالعات توسعه ناحيهاي است و در واقع ،بيان
آماري پديدههاي موجود در ناحيه است (کالنتري:1380 ،
 .)111شاخصها ارقامي هستند که براي اندازهگيري و
سنجش نوسانهاي عوامل متغير در طول زمان بهکار
ميروند (جمالي و همکاران .)25 :1388 ،شاخصهاي
مورد نظر پژوهش به اين شرح است (جدول :)1

 -39معکوس درصد واحدهاي مسکوني پنجاه متر و کمتر
 -41درصد واحدهاي باالي دويست متر

 -43درصد خانوارهاي داراي دستگاه حرارت و برودت مرکزي
 -45درصد خانوارهاي داراي حمام

 -46نسبت واحد مسکوني به ازاي هر خانوار
 -47درصد مالکيت واحدهاي مسکوني
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 -2-2روشهاي پژوهش
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پنج
سال م/شماره اول/بهار و اتبستان 96

 -1-2-2روش تحليل عاملي

80

تحليلعاملي ،اصطالحي کلي براي برخی از روشهای
رياضي و آماري مختلف ،اما مرتبط با هم به منظور
تحقيق درباره ماهيت روابط بين متغيرهاي يک مجموعه
معين است (نسترن ،فتاحي.)44 :1388 ،
اين تحليل ،تکنيکي آماري است که ميکوشد الگوي
همبستگي موجود در توزيع يک بردار توصيفي
قابلمشاهده را بر حسب کمترين تعداد متغيرهاي
توصيفي غير قابل مشاهده ،به نام عاملها ،توجيه نمايد
(هوشمند،آذري.)128 :1384 ،
بدين صورت که هر عامل تابعي ،خطي از چندين شاخص
با وزنهاي متفاوت است .بهعبارتي ديگر هدف تحليل
عاملي کشف سادهترين الگو از ميان الگوهاي مربوط به
روابط ميان متغيرهاست .اين روش به دنبال درک اين
مطلب است که ،آيا متغيرهاي مشاهده شده را ميتوان
بر پايه تعداد کمتري متغير (عامل) بهگونهای وسيع و
اساسي تبيين کرد (پورطاهري .)52 :1389 ،در روش
تحليل عاملي اين مزيت وجود دارد که هيچ محدوديتي
در مورد تعداد متغيرها وجود ندارد و تعداد آنها را
ميتوان در صورت داشتن آمار و اطالعات مربوطه به
حد کافي افزايش داد و اين اطمينان وجود دارد که ورود
متغيرهاي جديد ايرادي به عامل و شاخص تلفيقي وارد
نمينمايد ،زيرا متغير جديد يا بُعد ديگري از توسعه را
عالوه بر ابعاد مطرح شده در متغيرهاي قبلي وارد ميکند
که نتيجه را بهبود میبخشد و مفيد خواهد بود و يا
اينکه اطالعات آن تکراري و اضافه است و بُعد جديدي
از توسعه را عالوه بر ابعاد تعيين شده توسط متغيرهاي
پيشين ،طرح نميکند که در اين صورت نيز روش تحليل
عاملي اين گونه اطالعات را حذف مینماید و اين امر
خللي در بحث ايجاد نميکند .همچنين در اين روش
مشکل يکسان بودن ضريب اهميت شاخصها ،با استفاده
از بارهاي عاملي حاصله ،برطرف ميگردد (آهنگری و
سعادتمهر.)166 :1386 ،
تحليل عاملي کاربردهاي مختلفي ميتواند داشته باشد.
اگر در تحليل عاملي ،هدف خالصهکردن تعداد شاخصها
به عوامل معنيدار باشد بايد از تحليل عاملي نوع R
استفاده گردد :درصورتيکه هدف ترکيب و تلخيص
تعدادي از اماکن و نواحي جغرافيايي در گروههاي همگن

در درون يک سرزمين باشد از تحليل عاملي نوع  Qبايد
استفاده شود .در مطالعات جغرافيايي تحليل عاملي نوع
 Rبيشتر براي سطحبندي مناطق ،شهرها و روستاها به
کار برده ميشود (حکمتنيا ،موسوي.)228 :1385 ،
مراحل تحليل عاملي را ميتوان بهصورت زير خالصه
کرد:
.1تشکيل ماتريس دادهها
.2محاسبه ماتريس همبستگي
.3استخراج عوامل
.4دوران عوامل
.5نام گذاري عوامل
.6رتبه بندي شهرستانها
 -2-2-2روش تحليل خوشهاي

تحليل خوشهاي يکي از روشهاي پرکاربرد در مطالعات
جغرافياي ناحيهاي است .در واقع روشي براي سطح
بندي مناطق ،شهرها ،روستاها و...است.
ن واقع در يک
به گونهای که در اين سطحبندي ،اماک 
سطح ،شباهت زيادي با همديگر داشته ،اما تفاوت
قابلتوجهي با اماکن سطوح ديگر دارد (حکمتنيا،
موسوي.)1385:236 ،
اين روش از الگوريتمي استفاده ميکند که با هر مورد (يا
متغير) در خوشه جداگانه کار را آغاز ميکند و خوشهها را
تا حدي ترکيب ميکند که تنها يک خوشه باقي ميماند
(تقوايي ،شفيعي .)1388 ،سطحبندي اماکن همگن در
اين روش به شيوههاي مختلفي صورت ميگيرد.
تعيين ضريب همبستگي و اندازهگيري فاصله ،به ويژه
فاصله اقليدسي از مهمترين روشهاي تغيير اماکن
همگن است (بيات.)123 :1388 ،
لذا روشهاي مختلفي براي ترکيب اجزاء در داخل
خوشهها وجود دارد که يکي از آنها تجزيه و تحليل
خوشهاي سلسله مراتبي است .تجزيه و تحليل سلسله
مراتبي با استفاده از روش تراکمي يا تفکيکي انجام
ميپذيرد (آسایش و استعالجی.)172 :1382 ،
مراحل تجزيه کالستر را بهصورت زير ميتوان خالصه
کرد:
-1جمعآوري ماتريس دادهها که در ستون آن ،مناطق
قرار گرفتهاند و قرار است مورد تجزيه کالستر قرارگيرند.
رديف آن را نیز صفاتي تشکيل ميدهند که مناطق مورد
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شهر تهران در دامنه جنوبي رشته کوههاي البرز (با
متوسط  1190متر ارتفاع از سطح دريا) قرار گرفته و
مساحت آن  594کيلومتر (مناطق 22گانه مصوب شوراي
شهر) که با حريم آن قريب دو هزار کيلومتر مربع
مساحت دارد.
براساس سرشماري رسمي که در سال  1390انجام
گرفت ،جمعيت تهران  12183391نفر بوده است
( .)www.tehran.irبر اساس نتایج سرشماری عمومی
نفوس و مسکن  ،1390مناطق  4و  5و  15و  2و 14
به ترتیب دارای بیشترین جمعیت بودهاند .نمودار زیر
ترتیب مناطق 22گانه را نشان میدهد.
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 -3-2محدوده مورد مطالعه

شکل  -1رتبه بندی جمعیت مناطق  22گانه شهر تهران در سال 1390
Fig. 1 - Ranking of the population of 22 areas of
Tehran in 2011

 -3نتايج و بحث

الف.کاربرد تحليل عاملي در ارزيابي فضايي -مکاني

مناطق  22گانه شهر تهران

در اين قسمت به ارزشيابي شاخصهاي پژوهش پرداخته
ميشود.

تشکيل ماتريس دادهها

در اين مرحله متغيرهاي اقتصادي ،اجتماعي–فرهنگي
و زيربنايي و مسکن در ستونهاي ماتريس و مناطق 22

شکل - 2موقعيت شهر تهران در سطح ملي ،استان و شهرستان
Fig. 2 - The location of Tehran city at the national, provincial and city leve

پنج
سال م/شماره اول/بهار و اتبستان 96

نظر بر این مبنا پهنهبندي ميشود.
 .2استاندارد کردن ماتريس دادهها
 .3محاسبه شباهت بين جفتهاي مناطق ماتريس
دادههاي اصلي با دادههاي استاندارد شده
 .4استفاده از يک روش کالستر براي دستهبندي
شباهتها و تشکيل يک نمودار درختي يا دندروگرام.
اين نمودار شباهت بين تمام افراد را به صورت جفتي
و به صورت سلسله مراتبي نشان ميدهد (پورطاهري،
.)43 :1389
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گانه در سطرهاي ماتريس قرار داده شد .بنابراين ماتريس
 47*22تشکيل شد.
پس از وارد کردن ماتريس دادهها در  ،SPSSخروجي با
عنوان جدول آمار توصيفي به دست آمد.

از يک بوده است ،به عنوان مؤلفههاي اصلي برگزيده
ميشوند.
در اين عمليات ،ن ُه مؤلفه برگزيدهاند که جمعا 92.043
درصد از واريانس را محاسبه ميکند که بيان کننده
رضايتبخش بودن تحليل عاملي و شاخصهاي مورد
مطالعه است .جدول شماره ،2عوامل منتخب ،مقادير
ويژه هر يک و میزان واريانس به دست آمده توسط هر
عامل را نشان ميدهد.

محاسبه ماتريس همبستگي

براي انجام محاسبات در مراحل بعدي و ارتباط دروني
بين شاخصها از ماتريس همبستگي استفاده ميشود.
اگر همه شاخصها در جهت مثبت مرتب شده باشند
و کيفيت بيشتر نشانگر وضع بهتر باشد ،همبستگيها
مثبت خواهند بود.
يعني افزايش مقادير هريک از شاخصها با افزايش مقادير
شاخصهاي ديگر خواهد بود (مهين نسترن ،سارافتاحي،
 .)47 :1388همبستگي ميان  mشاخص را ميتوان به
صورت  m* mنوشت.
مقادير قطر آن همگي یک و اعداد زير قطر آن تکرار
اعداد باالي قطر است ،زيرا همبستگي هر شاخص ،با
خود شاخص يک و همبستگي شاخص دو به یک همواره
مساوي همبستگي شاخص یک با شاخص دو است
(حکمتنيا ،موسوي.)1385:231،232 ،

بعد از تعيين تعداد عوامل ،در اين مرحله به تعيين اينکه
هريک از عوامل چه متغيرهايي را در برميگيرند پرداخته
ميشود .براي اين منظور عوامل به دست آمده مرحله
مقدماتي ،با استفاده از دوران واريماکس چرخش داده
ميشوند .حاصل اين چرخش ،ماتريس عاملي دوران
يافته است که نشان دهنده وزني براي هر عامل در مقابل
متغير مربوط است .در اين پژوهش ساختاري به دست
ميآيد که شاخصهاي زيادي حول يک عامل جمع
ميگردند .که با توجه به جدول 92.043درصد تغييرات
ناشي از متغيرهاي قبلي را بيان ميکنند.

استخراج عوامل

نام گذاري عوامل

استخراج مجموعه عوامل نهايي به وسيله دوران آنها

با توجه به ميزان همبستگي هر يک از شاخصها ،اسامی
یا عناويني براي آنها انتخاب ميشود که در زیر به آنها
پرداخته ميشود.

ل با استفاده از ماتريس همبستگي بين
استخراج عوام 
شاخصها بهدست ميآيد .با استفاده از ماتريس عاملي،
عوامل مشترک و اهميت نسبي هر يک ازشاخصها
معلوم ميشود (پورطاهري .)1389:55 ،براي ايجاد رابطه
منطقي و مناسب بين شاخصها (متغيرها) و عوامل،
شاخصهايي مورد استفاده قرار ميگيرند که ضريب
همبستگي آنها باالي  5%باشد (تقوايي ،شفيعي.)1388 ،
در اين مرحله کليه مقاديري که مقادير ويژه آنها بيش

عامل اول

43.959

مقدار ويژه اين عامل 20.661است که به تنهايي
درصد از واريانس را محاسبه ميکند .متغيرهايي که در عامل
اول بارگذاري شده اند در جدول  3قابل مشاهده است.

جدول - 2تغييرات بيان شده کل
Tab.2- Total expressed variation

Cumulative

% of

%

Variance

39.623
50.749
60.562
69.464
78.362

39.623
11.126
9.814
8.902
8.898

Total

18.623
5.229
4.612
4.184
4.182

Cumulative

% of

%

Variance

43.959
55.572
65.638
72.583
78.362

43.959
11.612
10.066
6.945
5.779

Total

20.661
5.458
4.731
3.264
2.716

Cumulative

% of

%

Variance

43.959
55.572
65.638
72.583
78.362

43.959
11.612
10.066
6.945
5.779

Total

20.661
5.458
4.731
3.264
2.716

Component

Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues

1
2
3
4
5

جدول  -3متغيرهاي بارگذاري شده در عامل اول
Tab. 3- Load variables in the first factor

24

درصد مالکيت واحدهاي مسکوني

نسبت دارندگان ليسانس به کل جمعيت  20ساله به باال

نسبت دارندگان فوق ليسانس به جمعيت  20ساله به باال
نسبت دارندگان دکترا به جمعيت بيست سال به باال
درصد باسوادي زنان نسبت به کل جمعيت زنان
درصد باسوادي مردان نسبت به کل جمعيت مردان
درصد قانونگذاران مرد نسبت به کل شاغلين
درصد قانونگذاران زن نسبت به کل شاغلين
نسبت متخصصان زن نسبت به کل شاغلين
نسبت شاغلين مرد بخش آموزش
نسبت صنعتگران مرد نسبت به کل شاغلين
نسبت صنعتگران زن نسبت به کل شاغلين
نرخ اشتغال ناخالص مردان
نرخ اشتغال ناخالص زنان
درصد خانوارهاي داري تلفن ثابت
معکوس درصد واحدهاي مسکوني پنجاه متر و کمتر
مساکن با دوام
درصد واحدهاي باالي دويست متر
درصد خانوارهاي داراي دستگاه حرارت مرکزي
درصد خانوارهاي داراي دستگاه حرارت و برودت مرکزي
درصد خانوارهاي داراي آشپزخانه

با توجه به جدول فوق  24متغير در عامل اول بارگذاري
شده اند و بيشترين تأثير را دربين پنج عامل دارند.
در بين اين عوامل نسبت شاغلين بخش آموزش مرد،
نسبت صنعتگران مرد ،نسبت صنعتگران زن ،نرخ
اشتغال ناخالص مردان و زنان منفي و بقيه متغيرها
مثبت هستند .هفت متغير فوق مربوط به شاخصهاي
فرهنگي– اجتماعي 8 ،متغير مربوط به شاخصهاي
اقتصادي و  9متغير مربوط به شاخصهاي زيربنايي و
مسکن است .با توجه به اينکه هر سه نوع شاخص در
اين عامل بارگذاري شدهاند براي نام گذاري از نام هر
سه متغير استفاده ميشود .ازاين رو اين عامل را ميتوان
فرهنگي ،اقتصادي -کالبدي ناميد.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

تعداد سازمانهاي فرهنگي هنري به ازاي هر ده هزار نفر

0.608
0.905
0.939
0.886
0.863
0.714
0.620
0.945
0.926
0.944
-0.750
0.819
-0.870
-0.873
-0.607
0.846
0.586
0.794
0.828
0.744
0.850
0.897
0.768
0.746

عامل دوم :
مقدار ويژه اين عامل 5.458است که به تنهايي 11.612
درصد از واريانس را محاسبه ميکند .متغيرهايي که در
عامل اول بارگذاري شده اند در جدول  4قابل مشاهده است.
با توجه به جدول فوق تعداد هفت متغير در اين عامل
بارگذاري شدهاست که یک متغير ،مربوط به شاخصهاي
اقتصادي و شش متغير مربوط به شاخصهاي زيربنايي-
مسکن است .بنابراين با توجه به اين متغيرها ،اين عامل
را ميتوان اقتصادي– کالبدي ناميد(.جدول )4
عامل سوم:

پنج
سال م/شماره اول/بهار و اتبستان 96

رديف

متغير

ميزان همبستگي

10.066

مقدار ويژه اين عامل 4.731است که به تنهايي
درصد از واريانس را محاسبه مينماید .متغيرهاي
بارگذاري شده اين عامل در جدول  5قابل مشاهده است.
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Tab. 4- Load variables in the second factor

84

رديف

متغير

ميزان همبستگي

1
2
3
4
5
6

نسبت کارکنان ماهر زن بخش کشاورزي

-0.854

درصد خانوارهاي داراي برق

درصد خانوارهاي داراي حمام

0.818
0.906
0.919
0.522
0.842

7

درصد مالکيت واحدهاي مسکوني

درصد خانوارهاي داراي آب لوله کشي
درصد خانوارهاي داراي گاز لوله کشي
درصد خانوارهاي داراي آشپزخانه

0.519

جدول  -5متغيرهاي بارگذاري شده در عامل سوم
Tab-5. Load variables in the third factor
رديف

متغير

ميزان همبستگي

1
2
3
4
5

تعداد تاالرهاي نمايشي به ازاي هر ده هزار نفر

معکوس نرخ بيکاري

0.756
0.534
0.505
0.815
0.525

6

معکوس بار تکفل خالص

0.531

تعداد نگارخانه به ازاي هر ده هزار نفر
تعداد فرهنگسرا به ازاي هر ده هزار نفر
تعداد موزه در ده هزار نفر

جدول  - 6متغيرهاي بارگذاري شده در عامل چهارم
Tab. 6 - Variables loaded in the fourth factor
رديف

متغير

معکوس نسبت کودکان بي سواد  7ساله

ميزان همبستگي

1
2
3
4

معکوس نسبت کودکان بي سواد  10ساله

0.621
0.657
0.746
0.803

5

نسبت شاغلين زن بخش حمل و نقل

0.645

معکوس نسبت کودکان بي سواد  8ساله
معکوس نسبت کودکان بي سواد  9ساله

در عامل سوم ،شش متغير بارگذاري شده است که چهار
متغير مربوط به بخش فرهنگي -اجتماعي مي باشد و دو
متغير مربوط به بخش اقتصادي ميباشد ،بنابراين اين
عامل را ميتوان عامل فرهنگي  -اقتصادي ناميد.
عامل چهارم:

6.945

مقدار ويژه اين عامل  3.264است که به تنهايي
درصد از واريانس را محاسبه ميکند(.جدول )6
با توجه به اين جدول تعداد پنج متغير در عامل چهارم
بارگذاري شدهاند که چهار متغير مربوط به شاخصهاي
فرهنگي -اجتماعي و یک متغير مربوط به عامل اقتصادي
است.

عامل پنجم:
مقدار ويژه اين عامل  2.716است که به تنهايي 5.779
درصد از واريانس را محاسبه ميکند .متغيرهايي که در
اين عامل بارگذاري شده اند در جدول  7قابل مشاهده
است.
با توجه به جدول شماره  .6پنج متغير در اين عامل
بارگذاري شده است که بر اساس اين متغيرها ميتوان
اين عامل را اقتصادي ناميد.
محاسبه امتيازات عاملي:
امتياز عاملي عبارت است از :وزن عددي است که هريک
از نواحي پس از ضرب وزن عاملي در مقدار شاخص
اصالح شده از طريق رابطه معادله زير به دست ميآيد:

جدول  -7متغيرهاي بارگذاري شده در عامل پنجم
Tab. 7-Variables Loaded in Fifth Factor

نرخ اشتغال ناخالص کل

5

معکوس بار تکفل ناخالص

نسبت کارکنان ماهر مرد بخش کشاورزي
نرخ اشتغال ناخالص زنان

براي به دست آوردن امتيازات عاملي ،ابتدا ماتريس
دادهها را با استفاده از فرمول باال استاندارد ميکنيم.
اين روش بي مقياسسازي با استفاده از نرمال استاندارد
ناميده ميشود.
براساس تعاريف موجود امتياز عاملي از ضرب بارهاي
عاملي در مقدار متغيرهاي اصالح شده از طريق استاندارد
کردن به دست ميآيد (نسترن و فتاحي.)54 :1389 ،
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1
2
3
4

نرخ مشارکت اقتصادي

0.926
-0.558
0.565
0.758
0.915

رتبهبندي مناطق  22گانه کالنشهر تهران با تحلیل عاملی

بعد از انجام مراحل مذکور ،در اين مرحله ،با استفاده از
امتيازات عاملي به دست آمده در مرحله قبل به محاسبه
امتيازات عاملي هر منطقه و رتبهبندي مناطق پرداخته
ميشود .براي اين امر ،يک شاخص ترکيبي که از جمع
جبري امتيازات عوامل 9گانه بهدست ميآيد ،استفاده
شد و سرانجام به رتبهبندي مناطق بر حسب مقدار
شاخصهاي ترکيبي پرداخته شد .جدول زير مقدار
عددي عوامل ،شاخص ترکيبي هر منطقه و رتبهبندي
آنها را نشان ميدهد (جدول .)8

جدول  -8بارهاي عاملي عوامل  9گانه ،شاخص ترکيبي و رتبهبندي مناطق  22گانه تهران
Tab. 8- Factor loads of the nine factors, combined and ranking of Tehran›s 22 regions
منطقه

عامل اول

عامل دوم

عامل سوم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1.720
1.729
1.868
0.170
1.317
0.903
0.592
0.191
-0.808
-0.361
-0.316
-0.663
0.061
-0.261
-1.105
-0.766
-1.657
-1.097
-1.168
-0.269
0.011
-0.092

-0.483

0.747

-1.842

0.629
0.119
-0.156
-0.440
0.072
0.533
0.918
0.395
0.505
0.011
-0.969
-0.005
0.774
-0.017
0.671
-0.095
0.043
0.180
0.536
0.744
-3.965

-1.159

1.236
-0.425
-0.519
-0.321
1.662
-0.102
0.679
2.017
0.458
-0.022
-1.859
0.864
-0.637
-0.858
-0.208
0.597
-0.103
-0.614
-0.925
-0.087
1.009

0.896
-0.330
-1.653

3.004
-0.188
-0.401
-0.238
0.181
0.679
1.191
-0.148
0.456
0.016
-0.462
0.608
-0.197
0.140
-1.188
-1.169
-0.784

عامل چهارم

عامل پنجم

شاخص ترکيبي

رتبه

-1.189

-1.047

-0.580

1.855
1.693
-0.409
-0.364
4.859
2.143
1.652
1.529
1.592
2.178
-1.196
2.099
1.560
-2.173
-1.866
-2.103
-2.310
-1.601
-3.386
-0.707
-3.997

14
5
6
12
11
1
3
7
10
8
2
15
4
9
19
17
18
20
16
21
13
22

-0.765

0.426
0.733
-0.782
1.308
0.265
0.163
0.809
1.826
1.104
1.327
1.228
-0.209
-1.101
-1.556
-0.956
-0.139
-1.540
-0.206
-0.165
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رديف

متغير

ميزان همبستگي
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ب .كاربرد روش تحيل خوشهاي در تعيين مناطق
 22گانه تهران از نظر شاخص هاي توسعه
در بخش ديگري از پژوهش و به منظور طبقهبندي
مناطق 22گانه شهر تهران بر اساس شاخصهاي مورد
مطالعه ،از روش تحليل خوشهاي بهره جسته و نمودار
مربوطه نيز ترسيم شده است .مناطق  22گانه بر اساس
شاخصهاي انتخابي و امتياز به دست آمده از شاخص
ترکيبي در پنج گروه زير تقسيمبندي شدهاند.
گروه اول :منطقه شش که توسعه يافتهترين منطقه
تهران است.
گروه دوم :شامل مناطق ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،3 ،2
 14است که ميتوان آنها را نسبتا توسعهيافته دانست.
گروه سوم :شامل مناطق  21 ،12 ،5 ،4 ،1که از نظر
توسعه يافتگي در سطح متوسط است.
گروه چهارم :شامل مناطق  19 ،18 ،17 ،16 ،15است
که از نظر توسعهيافتگي در سطح نسبتا محروم قرار دارند.
گروه پنجم :شامل مناطق  22 ،20است که با توجه به
شاخصهاي توسعهيافتگي مورد نظر محرومترين مناطق
تهران شناخته شد.
با توجه به نتايج به دست آمده از مدلهاي تحليل عاملي
و تحليل خوشهاي ،به دست میآید که مناطق شمالي
نسبت به مناطق جنوبي و همچنين مناطق شرقي نسبت
به مناطق غربي داراي توسعهيافتگي بيشتري هستند.
در ضمن هرچه از مرکز شهر به سمت جنوب حرکت
کنيم ،مناطق محرومتر ميشوند .با توجه به اينکه ،اين

مناطق داراي جمعيت بيشتري است ،الزم است با توجه
به استعدادها و قابليتهاي اين مناطق ،به برنامه ريزي
دقيق در جهت توسعه پايدار آنها اقدام گردد .نتايج
حاصل از تقسيمبندي مناطق شهر تهران در نمودار زير
نشان داده شده است ،همان گونه که مشاهده ميگردد،
 41درصد از مناطق تهران نسبتا توسعه يافته 23 ،درصد
متوسط 23 ،درصد نسبتا محروم 9 ،درصد محروم و 4
درصد توسعه يافته ميباشند.

اي
شکل - 3سطح بندي مناطق  22گانه شهر تهران بر حسب توسعه بر اساس روش تحليل خوشه
Fig. 3- Leveling the 22 areas of Tehran in terms of development based on cluster analysis method
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شکل- 4نمودار دندروگرام مناطق  22گانه تهران
Fig. 4- Dendrogram chart of 22 areas of Tehran
               

شکل  -5سطح بندی مناطق  22گانه شهر تهران برحسب توسعه یافتگی بر اساس روش تحلیل خوشهای
Fig. 5-Leveling of the 22 areas of Tehran in terms of development based on cluster analysis
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 نتيجهگيري-4
 اين نتيجه به دست آمد که،همانگونهکه مشاهده شد
کاربرد روشهاي آماري تحليل عاملي و تحليل خوشهاي
، شهرها،از مناسبترين روشها در تقسيمبندي (مناطق
) و مشخص ساختن آنها از...شهرستانها و روستاها و
 بنابراين ميتوان اين روشهاي.نظر توسعه پايدار است
آماري را يکي از ابزارهای اساسي جهت برنامهريزيهاي
منطقهاي و ناحيهاي برشمرد و در جهت توسعه پايدار
 در.و ايجاد تعادل در بين مناطق از آنها استفاده نمود
 شاخص در زمينههاي47  با استفاده از،پژوهش حاضر
– اجتماعي– فرهنگي و زيربنايي،مختلف اقتصادي
 گانه22 مسکن به بررسي توسعهپايدار در بين مناطق
 با استفاده از روش تحليل عاملي.شهر تهران پرداخته شد
 توسعهيافتهترين6 اين نتيجه به دست آمد که منطقه
 محرومترين مناطق شهرند و در پايان با22 و منطقه
استفاده از مدل تحليل خوشهاي به تقسيمبندي مناطق
از نظر توسعهيافتگي پرداخته شد و مناطق به پنج دسته
 نتيجه به دست آمده نشان داد که منطقه،تقسيم شد
 محرومترين22  و20 شش توسعه يافتهترين و مناطق
مناطق شهرند که نتيجه مذکور نشان دهنده لزوم توجه
روز افزون مسئولين امر در زمينه ايجاد و گسترش توسعه
.پايدار در بين مناطق توسعه نيافته است
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