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  چكيده
 در اي ويـژه  اهميـت  از يـافتگي آنهـا   سنجش سـطوح توسـعه  براي  يهرهاي ش موجود سكونتگاه وضعيت شناخت

ها  گذاري ها، سياست طرح ارائة شهرها، براي ضعف و قوت نقاط از آگاهي امروزه است. برخوردارشهري  ريزي برنامه
 بهداشتي كالبدي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، هاي از شاخص استفاده در واقع است. ضروري هاي شهري و برنامه

باشد كه با مقايسة شـهرها بـا توجـه بـه      هرهاهاي ش سكونتگاه جايگاه تعيين مناسب براي معياري تواند مي غيره و
 واقعـي و  مطلـوب  توسـعة  بـه  براي دسـتيابي  موجود هاي نارسايي و مشكالت رفع هاي سعه، زمينههاي تو شاخص

گردد كه كـدام شـهر نيـاز بـه      شهري مشخص مي هاي آيد. با تعيين و ارزيابي سطوح توسعة سكونتگاه وجود مي به
  گذاري بيشتر نسبت به ديگر شهرها دارد. سرمايه

اي  گيـري از مـدل تحليـل خوشـه     هاي استان تهران با بهره فتگي شهرستانيا هدف اين مقاله تعيين سطوح توسعه
بـا  شاخص در سه بعـد اجتمـاعي، اقتصـادي، زيربنـايي و كالبـدي انتخـاب گرديـد و         36بندي،  است. براي سطح

روش . هـاي ايـن اسـتان صـورت پـذيرفت      بندي شهرستان مراتبي، طبقه اي سلسله كارگيري روش تحليل خوشه به
هـا از   داده  در ايـن تحقيـق بـراي تجزيـه و تحليـل     اي است.  توسعه –تحليلي و از نوع كاربردي  –يفي تحقيق توص

  هاي شهري استفاده شده است. بندي سكونتگاه براي سطح GISافزار  و نيز از نرم spssافزار  نرم
ح قـرار ندارنـد.   هاي توسعه در يك سـط  هاي استان از نظر شاخص دهد كه شهرستان هاي پژوهش نشان مي يافته

هـاي اسـتان تهـران در سـه خوشـه       مراتبي ايـن اسـت كـه شهرسـتان     اي سلسله كارگيري روش خوشه نتيجة به
هاي دماونـد،   شوند. شهرستان تهران در خوشة اول به عنوان برخوردارترين شهرستان و شهرستان بندي مي سطح

قـدس، مـالرد و شـميرانات در خوشـة دوم قـرار       كريم، ورامين، اسالمشهر، پيشوا، پاكدشت، ري، بهارستان، رباط
بندي  سطح رده 7ها به  اند، با توجه به امتياز شاخص شهرستان در يك خوشه قرار گرفته 12اند. البته با اينكه  گرفته
 شوند كه از بين آنها شميرانات بعد از تهران وضعيت بهتري دارد. شهرستان فيروزكوه در خوشة سوم قرار دارد. مي

بخشي بايد در اولويت قـرار گيـرد.    دهي و سامان ترين شهرستان براي سامان ايت فيروزكوه به عنوان محرومدر نه
توان وضعيت رفاهي و معيشـي افـراد ايـن     گذاري مناسب مي مدت فوري و سرمايه هاي كوتاه بنابراين با تهية طرح

ها نياز به ارائة خدمات رفاهي ندارند، بلكـه   انالبته اين بدان معنا نيست كه بقية شهرست .شهرستان را ارتقا بخشيد
  هاي ويژه نياز دارد. ها به تمهيدات و برنامه ها، اين شهرستان نسبت به ديگر شهرستان با توجه به شاخص

  

  اي. هاي شهري، مدل تحليل خوشه مراتبي، سنجش سكونتگاه اي سلسله استان تهران، خوشه ها: كليدواژه
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  مقدمه
 توليد و درآمد ايجاد زمينة در اصلي مسئوليت هاي فراوان در تهران و نهادن گذاري عد با توجه به سرمايهبه ب 1340از دهة 

هاي زيادي از سراسر كشور به اين شهر صورت گرفـت و تهـران هـر چـه      مهاجرت عمومي، خدمات از برخورداري و ملي
اين فرايند متأثر شدند و برخي از مهـاجران كـه تـوان     رو شد. شهرهاي اطراف تهران نيز از بيشتر با مسائل ناخواسته روبه

شهر را نداشتند، شهرهاي مجاور تهران را براي سكونتگاه خود برگزيدند. بنابراين هـر روز   مالي براي زندگي در اين كالن
ه علـت فقـدان   بر مشكالت پيچيدة استان تهران در مواجهه با اين مهمانان ناخوانده افزوده شد. رشد بيمارگونة اين شهر ب

اكنـون كـه در    هاي اخير ادامه يافت و هـم  اي و بنيادي معضالت آن در سال هاي جامع براي حل ريشه مطالعات و بررسي
ضرورت تهيه و تـدوين برنامـة فضـايي اسـتراتژيك بـراي       ،وجود آمده است اين استان پديدة منطقة شهري عملكردي به
بايست از وضع گذشته و كنـوني   البته قبل از تنظيم هر گونه طرحي مي گردد. هدايت توسعة آن پيش از پيش احساس مي

  دست آورد. هاي استان تهران شناخت كامل به شهرستان
اي شناسايي وضع موجود مناطق است. اين شناسايي خود مستلزم تجزيه و تحليل  ريزي منطقه نخستين قدم در برنامه

براي تخصيص اعتبارات و منابع ميان مناطق مختلف، شناسـايي   هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. بخش
يزدانـي و   منـدي از مواهـب توسـعه، ضـروري اسـت (اميـري       بندي سطوح بهره هاي مربوط و رتبه جايگاه منطقه در بخش

  ).94: 1388ديگران، 
 است. برخوردار اي ناحيه يريز برنامه در اي ويژه اهميت از آنها تنگناهاي و ها قابليت نواحي، وضعيت شناخت و بررسي

 اسـت.  ضـروري  هـاي شـهري   هـا و برنامـه   گذاري ها، سياست طرح ارائة نواحي، براي ضعف و قوت نقاط از آگاهي امروزه

 مناسب براي معياري تواند مي غيره و بهداشتي كالبدي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، هاي از شاخص استفاده كه اي گونه به

باشد (صفري و  پايدار توسعة به رسيدن راه در موجود هاي نارسايي و مشكالت رفع براي مهم عاملي و نواحي جايگاه تعيين
 مسـائل اقتصـادي،   جانبـة  همـه  و دقيق بررسي نيازمند متوازن فضاهاي جغرافيايي،و  ). توسعة متعادل32: 1392ديگران، 

 اطالعـات  و آمـار  داشتن در دسترس به منوط امر اين آنهاست. بهبود و نيازهاي جامعه بهتر شناخت و فرهنگي اجتماعي،

 هـاي  شـاخص  تطبيقـي  بررسـي  با خدمات، امكانات و پخشايش نحوة .است نظر تحت هاي مكان شده از پردازش و كامل

 تواننـد وضـعيت   مـي  ها شاخص. شود مي روشن يكديگر نسبت به مختلف مناطق در كالبدي و اجتماعي مختلف اقتصادي،

بندي كنند و اولويت  تنگناها رده و امكانات نظر از را آنها و دهند نشان ديدگاه تطبيقي از را جغرافيايي مخلتف هاي محدوده
در حقيقت، تدوين يك برنامة اسـتراتژيك فضـايي بـراي تحقـق توسـعة پايـدار و        ).16: 1391بخشند (تقوايي و بهاري، 

  اي شهري و نيز نيازهاي افراد است.ه آسايش و رفاه افراد، مستلزم شناخت كامل از وضعيت سكونتگاه
 سياسـت  از حمايت منظور به بلژيك كشور مختلف مناطق بندي طبقه براي روش يك ،2000همكاران در سال  و جو

 33 و اي خوشـه  تحليـل  و تحليـل  چندمتغيرة آماري هاي تكنيك از استفاده با بندي رتبه اين .اند داده ارائه اي منطقه توسعة

  .است گرفته انجام غيره و اجتماعي آموزشي، هداشتي،ب اقتصادي،  شاخص
 و 1373زماني  مقاطع در كلي حالت در را لرستان استان هاي شهرستان توسعة سطح ،1384دالوند  و آهنگري همچنين

 كـه  دهد مي نشان تحقيق نتايج .اند كرده بندي رتبه توسعه درجة حيث از را استان اين هاي شهرستان و كرده تعيين 1382

 ).129: 1391، است (محمدي و ديگران يافته افزايش لرستان استان هاي شهرستان بين نابرابري
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هـا،   هـاي اسـتان تهـران اسـت. بـراي ارزيـابي سـكونتگاه        شهرستان يافتگي بندي درجة توسعه هدف اين مقاله سطح
ها از  ، شهرستانها بندي سكونتگاه حبا سط كالبدي انتخاب گرديد. -هايي در سه بعد اجتماعي، اقتصادي، زيربنايي  شاخص

گـذاري بيشـتر در    اند و در نهايت معلوم شد كه كدام شـهر نيـاز بـه سـرمايه     نظر امكانات و تسهيالتي با هم مقايسه شده
كالبـدي بـراي    -شاخص در سه معيـار اجتمـاعي، اقتصـادي، زيربنـايي      36در اين پژوهش  مقايسه با ديگر شهرها دارد.

با استفاده  هاي استان تهران سطوح توسعة شهرستان ،بنابراينهاي استان تهران انتخاب گرديد.  سكونتگاه ارزيابي و تحليل
بنـدي   مراتبـي مـدلي بـراي طبقـه     اي سلسـله  روش تحليـل خوشـه  اي تعيـين گرديـد. در واقـع     از تكنيك تحليل خوشـه 

در رود.  كار مي اين روش تحليل به ،نباشد صمشخ بندي گروه از قبل ها خوشه هاي شهري است و هر وقت تعداد سكونتگاه
  طور متوالي مدنظر قرار گرفت. اين مدل، مراحل تجزيه و تحليل بهاجراي 
  شود: هاي زير مطرح مي طور كلي، در اين پژوهش سؤال به

 بندي سطح طبقه ها به چند هاي توسعه چيست؟ شهرستان هاي استان تهران از نظر شاخص شهرستانهاي  الف) تفاوت
  شوند؟ مي

  ناپايدارترين و پايدارترين شهرستان كدام است؟ ،ها بندي ب) با توجه به خوشه
  

 مباحث نظري

  ها ارزيابي سطوح توسعة سكونتگاه
 هـر  كـار در  نواحي، اساسِ سطوح در انساني هاي سكونتگاه وابستگي تحليل اي، ناحيه يكپارچة توسعة ضرورت به توجه با

 تحليـل  نهـايي  هـدف  اقتصـادي،  - اجتمـاعي  توسـعة  روند توزيع و جمعيت مطلوب توزيع .شود مي محسوب ريزي برنامه

 و مهم امري سياسي، و اقتصادي تبعات دليل داشتن به نابرابري و محروميت كاهش است. بنابراين، اي ناحيه هاي سيستم
 نـواحي  و منـاطق  موقعيـت  شناخت زممستل آينده در فراگير و توسعة پيشرفت به نيل رود. در واقع مي شمار به توجه درخور

 سـويي  از مناطق فضايي سيستم در ها سكونتگاه بندي سطح منظور به كمي هاي و روش معيارها كارگيري به است. مختلف

و  كـاهش  زمينـة  در تـالش  براي است معياري ديگر سوي از و شود مي منجر سكونتگاهي نقاط نابرابري شناخت ميزان به
، گسـيختگي  اي يكي از مشكالت اساسـي توسـعة فضـايي و ناحيـه    ). 17: 1389(زياري و ديگران،  آنها هاي نابرابري رفع

هـا اسـت. در همـين راسـتا تعيـين و تشـكيل        مراتب مبتني بر رابطة تعاملي ميان سكونتگاه سازمان فضايي و نبود سلسله
، خدمات و كاركردهـا در سـطوح مختلـف    ها ، فعاليتها كه چارچوب مؤثري براي توزيع جمعيت مراتبي از سكونتگاه سلسله

هـا در سيسـتم فضـايي     بنـدي سـكونتگاه   هاي كمي، براي سطح كارگيري معيارها و روش باشد، ضروري است. بنابراين به
بنـدي معيـاري بـراي تعيـين مركزيـت،       گردد، بلكه اين سـطح  ها مي تنها موجب شناخت تفاوت ميان سكونتگاه مناطق، نه

 .هاست دمات مورد نياز و تعديل نابرابري بين سكونتگاههمچنين تعيين انواع خ

  شود: اي استفاده مي ريزي ناحيه يافتگي در برنامه اجتماعي زير براي تعيين درجة توسعه –هاي اقتصادي  و مدل ها روش
 يافتگي موريس روش توسعه -

 مدل امتياز استانداردشده -

 شاخص تركيبي توسعة انساني -
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 مدل تاكسونومي عددي -

 بندي كالستر قهروش طب -

 مدل تحليل عاملي -

 ).147-173: 1382(آسايش و استعالجي، اي  تحليل خوشه -

  هاي استان تهران بررسي شده است. اي، ارزيابي و تعيين سطوح توسعة شهرستان در اين تحقيق با روش تحليل خوشه
 

 اي مدل تحليل خوشه

 تحليل . اصطالح)7: 1388است (تقوايي و شفيعي،  همگن هاي خوشه يا ها گروه تعيين براي آماري روشي اي خوشه تحليل

 تجزيـة  .كـرد  اسـتفاده  بودنـد  شـبيه  كـه  اشيايي بندي گروه هاي روش براي 1939سال  در Tryonبار  اي را اولين خوشه

كه  به اين ترتيب هاي مجزا است. گروه در مختلف اشياي دادن نظم آن هدف كه است ها داده تحليل بر ميان ابزار اي خوشه
 عبـارت  بـه  .اسـت  حداقل صورت اين غير در و حداكثر شيء دو بين ارتباط درجة باشند، داشته تعلق گروه يك به آنها اگر

 آن هـا  داده بندي خوشه از هدف .دهد مي نشان دارد، وجود چه اينكه توضيح بدون را ها داده ساختار اي خوشه تحليل ديگر،

 مشـاهدات  و شـباهت  بيشترين گروه هر مشاهدات كه طوري به كنيم. تقسيم متجانس هاي گروه به را مشاهدات كه است

يك تحليـل   اي در واقع تحليل خوشه ).16: 1389چاكوهي،  باشند (زارع داشته هم با را شباهت كمترين مختلف هاي گروه
هـاي   جـانس يـا خوشـه   هـاي مت  صورت گروه دهي اطالعات متغيرهاست، تا آنها را به متغيره است كه به دنبال سازمان چند

اند و اعضاي هر خوشه به خوشة ديگر شباهتي ندارنـد. بـه عبـارت     همگن درآورد كه در آن اجزاي هر خوشه به هم شبيه
بندي  اي نواحي شهري را كه بيشترين همانندي را از نظر امتيازهاي عاملي دارند، در يك خوشه دسته ديگر، تحليل خوشه

شان كمتـرين و اخـتالف    گروهي گيرند كه اختالف درون هايي قرار مي روش، نواحي در گروهاي كه در اين  گونه كند؛ به مي
  ).67-68: 1388، شان بيشترين باشد (ملكي و شيخي بين گروهي

هاي مختلف انجام گيرد. يكي از اين  تواند به شيوه ، همگني مناطق، شهرها يا روستاهاي تحت مطالعه مياي در روش خوشه
دوي آنها و تعيين شباهت و همگني هر جفت از آنهاست. راه ديگر تعيين فاصله يا ميزان تفاوت هر جفت از  دوبهها مقايسة  روش

  ها رهنمون كند. ها و همگني ريز را در دستيابي به شباهت تواند برنامه ها و تفاوت نيز مي موارد فوق است. تعيين فاصله
  بندي كرد: توان در دو گروه طبقه را مي اي شده در روش خوشه هاي عمومي استفاده الگوريتم

 مراتبي اي سلسله . روش خوشه1

  .)86-87: 1391، مراتبي (كالنتري اي غيرسلسله . روش خوشه2
مراتبي تراكم  اي سلسله شود. در روش خوشه مراتبي استفاده مي اي سلسله در مطالعات جغرافيايي بيشتر از روش خوشه

سـازد. بنـابراين، در    اي جديد مـي  شود و خوشه شود، سپس دو مكان با هم تركيب مي اي خاص آغاز مي هر مكان با خوشه
يابد. در بعضي موارد، مكـان سـومي بـا خوشـة دومكـاني ادغـام        يك كاهش مي به صورت يك ها به هر مرحله تعداد خوشه

ـ     وجود مي اي جديد به شود و خوشه مي ا هـم تركيـب شـوند و    آورد و بعضي موارد نيز ممكن اسـت دو خوشـة دومكـاني ب
گردند و نهايتاً يك خوشة بـزرگ   ها با يكديگر ادغام مي تدريج تمام مكان وجود آورند. بدين ترتيب، به اي جديد را به خوشه

  .)236: 1385نيا،  (حكمت آورند را پديد مي
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  روش تحقيق
هـاي   ره گرفـت. از انـواع تحليـل   هاي چندمتغيره بهـ  از تحليلتوان  ساخت و محيط مصنوع مي براي ارزيابي محيط انسان

اي و تحليل مميزي اشـاره كـرد. تحليـل عـاملي و تحليـل       تحليل خوشه، هاي تحليل عاملي توان به روش چندمتغيره مي
  اي براي متغيرهاي كمي و تحليل مميزي براي متغيرهاي كيفي كاربرد دارد. خوشه

در نهايـت  ين ترتيب، پس از تعريف مفاهيم تحقيق، در اين پژوهش روش تحقيق از نوع تحليل چندمتغيره است. به ا
بنـدي،   مراتبـي اسـتفاده شـده اسـت، تـا بـا رده       اي سلسـله  هـا از روش تحليـل خوشـه    بنـدي سـكونتگاه   سطح براي طرح
هاي سـطوح   اند و تفاوت شايان توجهي با شهرستان هاي واقع در يك سطح كه شباهت زيادي با يكديگر داشته شهرستان

  از يكديگر مشخص گردند.ديگر دارند، 
  

  محدودة تحت مطالعه
كشـوري،   تقسـيمات  آخـرين  اساس برنفر جمعيت دارد و  12183391شده  طبق آمار گزارش 1390تهران در سال  استان
آمـده اسـت    1تفكيك جمعيت هر استان در جدول  است كه به آبادي 1049 و دهستان 64 شهر، 39 شهرستان، 14 داراي

  شود. هاي استان بررسي مي ها در سطح شهرستان ). در اين تحقيق شاخص37: 1390(سالنامة آماري، 

  1390هاي استان تهران در سال  . جمعيت شهرستان1جدول 

  كل  روستايي  شهري  نام شهرستان
  8293140  48374 8244759 تهران
  100690  27192 73497 دماوند
  526294  110798 415482 ورامين
  75454  28201 47253 پيشوا

  195917  90885 105032 كريم رباط
  485688  50287 435401 اسالمشهر
  624440  85398 539042 شهريار
  38712  17227 21485 فيروزكوه
  44061  20361 23700 شميرانات
  373994  63861 310050 مالرد
  290663  7146 283517 قدس
  319305  219260 100045 ري

  523636  50309 473310 بهارستان
  291397  58138 233259 پاكدشت
  12183391  877437 11305832 كل

  .1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن مركز آمار سال     
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  هاي استان تهران . تقسيمات شهرستان1نقشة 

  هاي تحقيق شاخص
شاخص در سه نوع معيار (اقتصادي، اجتماعي و زيربنايي  36هاي استان تهران،  رستانهاي شه بندي سكونتگاه براي سطح

هـاي توسـعه صـورت گرفـت تـا       ها با يكديگر بر مبناي اين شاخص كالبدي) انتخاب گرديد. در واقع مقايسة شهرستان -
ز نتـايج سرشـماري و نفـوس    ها حاصل گردد. داده و اطالعات مورد نياز براي تحليل ا شناخت كامل از وضعيت شهرستان

  دهد. هاي تحقيق را نشان مي شاخص 2تهيه شد. جدول  1390مركز آمار سال 

  هاي تحقيق . شاخص2جدول 

نوع 
نوع  عنوان شاخص  شاخص

  عنوان شاخص  شاخص

  اقتصادي

رتبه وگذاران، مقامات عاليدرصد شاغالن قانون
  مديران نسبت به كل شاغالن

عي
جتما

ا
  

  درصد شهرنشيني

ها و دستياران نسبت به كلتكنيسينرصد شاغالند
  شاغالن

  درصد زنان باسواد نسبت به كل جمعيت زنان

  درصد مردان باسواد نسبت به كل جمعيت مردان درصد كل شاغالن نسبت به كل جمعيت
  درصد باسوادي كل درصد شاغالن مرد نسبت به كل جمعيت
 درصد شاغالن زن نسبت به كل جمعيت

زير
دي

كالب
ي و 

بناي
  

  درصد مسكن بادوام
 درصد خانوارهاي داراي گاز طبيعي (شبكة عمومي) نرخ بيكاري (معكوس)

  درصد خـانوارهاي داراي رايانه ميزان بار تكفل (معكوس)
  درصد خـانوارهاي داراي خودروي سبك درصد جمعيت فعال اقتصادي

 اي، گازي) درصد خـانوارهاي داراي وسايل نقليه (دنده درصد شاغالن بخش آموزش نسبت به كل شاغالن
  درصد خانوارهاي داراي مسكن شخصي درصد شاغالن متخصصان نسبت به كل شاغالن
  كشي درصد خانوارهاي داراي آب لوله درصد شاغالن بخش صنعت نسبت به كل شاغالن
  ساختماندرصد شاغالن بخش  درصد شاغالن بخش خدمات نسبت به كل شاغالن
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  هاي تحقيق . شاخص2جدول ادامه 

نوع 
نوع  عنوان شاخص  شاخص

  عنوان شاخص  شاخص

  
  

  اجتماعي

 آموزان ابتداييدرصد دانش

 

  درصد واحدهاي مسكوني داراي برق

  آموزان راهنمايي درصد دانش
درصد واحدهاي مسكوني داراي دستگاه حرارت و 

  برودت مركزي
  درصد واحدهاي مسكوني داراي تلفن ري)آموزان متوسطه (نظدرصد دانش
  درصد واحدهاي مسكوني داراي انشعاب فاضالب آموزان متوسطه (عمومي)درصد دانش

   دانشگاهيآموزان پيشدرصد دانش
   ايوحرفهآموزان فنيدرصد دانش

   آموزان كارودانشدرصد دانش
   درصد سوادآموزان بزرگسال

  .1391و ضرابي و كنعاني،  216-211: 1385نيا و موسوي،  حكمت
 

  هاي تحقيق يافته
هـايي در ابعـاد اجتمـاعي،     هـاي اسـتان تهـران در ابتـدا شـاخص      شهرستان يافتگي بندي درجة توسعه براي سنجش سطح

مقدار هر شاخص از آمارهاي موجود گـردآوري و اطالعـات هـر يـك از      اقتصادي، زيربنايي و كالبدي انتخاب شد. سپس
مراتبـي، نتـايج و    اي سلسله ها بر مبناي تحليل خوشه شد. پس از انجام محاسبات و تحليلSPSS افزار  ها وارد نرم صشاخ

هـا و نمودارهـاي مختلفـي ظـاهر گرديـد. اولـين جـدول مـاتريس همسـايگي بـراي            صورت جـدول  ها به خروجي تحليل
نطقه يا دهستان نسبت به منطقه يا دهستان بعـدي  ماتريس مجاورت) است كه در آن فاصلة اقليدسي هر م(ها  شهرستان

قنديل عمودي و نمودار درختي رسـم  ها،  ها، اعضاي خوشه هاي بعدي تركيب تراكمي خوشه محاسبه شده است. در مرحله
  شده است.

  هاي استان تهران . ماتريس مجاورت براي شهرستان3جدول 

 نمونه

 ماتريس همسايگي

تهران:
1 

قدس:
2 

بهارستان:
3 

شميرانات:
4 

مالرد:
5 

ري:
6 

پيشوا:
7 

فيروزكوه:
8 

دماوند:
9 

 ورامين:
10 

 شهريار:
11 

 اسالمشهر:
12 

كريم: رباط
13 

 :پاكدشت:
14 

000 1تهران: 118 183 100 113 194 194,1 165 91 164 74 84 112 177 

118,1 2قدس: 000 19  73  10 64 77 122 47 31 20 15 28  44 

3بهارستان: 183 19 000 111 25 53 73 150 75 33 47 47 38 49 

4شميرانات: 100 74 111 000 74 90 132 88 49 111,4 59 66 57 83  
113 5مالرد: 10 25 74 000 66 78 23 48 34 15 22 23 49 

194 6ري: 64 53 90 66 000 52 112 66 61 75 81 41 37 
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  تهران هاي استان . ماتريس مجاورت براي شهرستان3جدول ادامه 

 نمونه

 ماتريس همسايگي

تهران:
1 

قدس:
2 

بهارستان:
3 

شميرانات:
4 

مالرد:
5 

ري:
6 

پيشوا:
7 

فيروزكوه:
8 

دماوند:
9 

 ورامين:
10 

 شهريار:
11 

 اسالمشهر:
12 

كريم: رباط
13 

 :پاكدشت:
14 

194 7پيشوا: 77 73 132 78 52 000 95 52 39 71 4 60 76 

8فيروزكوه: 165 122 150 88 123 112 95 000 75 119 104 117 100 101 

66 48 49 75 47 91 9دماوند: 52 75 000 39 31 41 30 63 

10ورامين: 164 31 32 111 34  61 39  119 39 000 47 39 38 65 

11شهريار: 74 20 47 59 15 75 71 104 31 47 000 20 18 61 

12اسالمشهر: 85 15 47 66 22 81 94 117 41 39 20 000 31 73 

13كريم: رباط 112 28 38 57 23 41 60 99,7 30 38 18 31 000 43 

14پاكدشت: 177 44 49 83 49 37 76 101 63 65 61 73 43 000 

.Spss  افزار تحليل با استفاده از نرم  
ش ناهمگني دو شهرسـتان، مقـدار   تر در جدول باال بيانگر ميزان مشابهت يا همگني دو شهرستان مربوط به آن عدد است. با افزاي مقادير كوچك

  يابد. ماتريس شباهت مربوط به موارد فوق نيز افزايش مي

 ها به روش پيوند متوسط . تركيب تراكمي خوشه4جدول 

Stage
Cluster Combined 

Coefficients
Stage Cluster First Appears

Next Stage 
Cluster 1 Cluster 2  Cluster 1 Cluster 2 

1 2  5  662/9  0 0 2  
2 2 11 095/17  1 0 3 

3 2 12 094/19  2 0 4 

4 2 13 902/24  3 0 6 

5 3 10 494/32  0 0 6 

6 2 3 429/36  4 5 8 

7 6 14 143/37  0 0 9 

8 2 9 269/44  6 0 9 

9 2 6 522/59  8 7 10 

10 2 7 369/67  9 0 11 

11  2 4  383/82  10 0 12 

12  2 8 741/108  11 0 13 

13  1 2 176/136  0 12 0 

  .Spssافزار   تحليل با استفاده از نرم  
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طـور   هاي دوم و سـوم ايـن   بندي در سيزده مرحله انجام گرفته است. از ستون دهد كه فرايند خوشه نشان مي 4جدول 
، در مرحلـة  12و  2، در مرحلة سوم شهرسـتان  11و  2، در مرحلة دوم 5و  2شود كه در مرحلة اول شهرستان  استنباط مي

، در مرحلة هفتم شهرستان 3و  2، در مرحلة ششم شهرستان 10و  3، در مرحلة پنجم شهرستان 13و  2چهارم شهرستان 
، در مرحلـة  7و  2، در مرحلة دهـم شهرسـتان   6و  2، در مرحلة نهم شهرستان 9و  2، در مرحلة هشتم شهرستان 14و  6

بنـدي   خوشـه  2و  1ة سيزدهم شهرستان و باالخره در مرحل 8و  2، در مرحلة دوازدهم شهرستان 4و  2يازدهم شهرستان 
  اند. شده

 هاي استان تهران . نمودار درختي شهرستان1نمودار 

  
.Spss  افزار بندي با استفاده از نرم خروجي نهايي خوشه 

  
هـاي پيشـوا، پاكدشـت، ري، دماونـد، بهارسـتان،       دهد شهرستان تهران در خوشة اول و شهرستان نشان مي 1نمودار 

شهرستان فيروزكوه در خوشة سـوم   اند. ورامين، اسالمشهر، قدس، مالرد و شميرانات در خوشة دوم قرار گرفتهكريم،  رباط
  نمايش داده شده است. GISهاي اين استان در محيط  يافتگي شهرستان ها و سطوح توسعه كه نتايج اين خوشه قرار دارد

 قدس

  مالرد
  شهريار

  اسالمشهر
  كريم رباط

  بهارستان
  ورامين
  دماوند
  ري

  پاكدشت
  شميرانات
  فيروزكوه

  تهران
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  هاي استان تهران بندي شهرستان . خوشه2نقشة 

  

  
  هاي استان تهران بندي شهرستان سطح .3نقشة 

  گيري نتيجه
مسـتلزم شـناخت كامـل از     ،تدوين يك برنامة فضايي يكپارچه و جامع براي تحقق توسعة پايدار و آسايش و امنيت افـراد 

تـوان از   هـاي شـهري مـي    هاي شهري و نيز نيازهاي افراد اسـت. بـراي شـناخت وضـعيت سـكونتگاه      وضعيت سكونتگاه
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هـاي چنـدمتغيره بـراي     ، اقتصادي، فرهنگي و كالبـدي اسـتفاده كـرد و از تحليـل    لف در ابعاد اجتماعيهاي مخت شاخص
  اي است. هاي چندمتغيره، روش تحليل خوشه ترين تحليل شناسايي وضعيت موجود بهره گرفت. از مهم

هـاي اسـتان تهـران در     انمراتبي نشان داده شدند. شهرست اي سلسله روش تحليل خوشهكارگيري  با به ها نتايج تحليل
قرار  ر سطح سومدر سطح دوم و يك شهرستان دشهرستان  12شهرستان در سطح اول،  يك. بندي شدند طبقهسه خوشه 

  شوند. بندي مي ها به هفت طبقه رده هاي خوشة دوم با توجه به امتياز شاخص اند. البته شهرستان گرفته
شهرسـتان تهـران در خوشـة اول بـه عنـوان      هاي تحقيق انجام گرفت،  هبندي و تحليلي كه بر مبناي يافت با اين رتبه

كريم، ورامـين، اسالمشـهر، قـدس،     هاي پيشوا، پاكدشت، ري، دماوند، بهارستان، رباط برخوردارترين شهرستان، شهرستان
جـه بـه مقـدار    انـد كـه بـا تو    قـرار گرفتـه  در خوشة سوم مالرد، شميرانات و شهريار در خوشة دوم، و شهرستان فيروزكوه 

بندي كرد. شهرستان شميرانات با داشتن  رده طبقه 7توان به  هايي را كه در خوشة دوم قرار دارند مي ها، شهرستان شاخص
هايي كه در خوشة دوم قرار دارند، بعد از تهران در دومين رتبـه قـرار    شاخص نسبت به ديگر شهرستان 11امتياز باالتر در 

هاي مالرد و بهارستان  شاخص رتبة سوم را كسب كرده است. شهرستان 9وجه به امتياز باال در دارد. شهرستان دماوند با ت
 5شـاخص، پيشـوا در    6شـاخص، شـهريار، قـدس و پاكدشـت در      7كـريم در   شاخص، اسالمشهر و رباط 8با برتري در 

آخرين خوشه قـرار گرفـت كـه    شهرستان فيروزكوه در  هاي بعدي قرار دارند. شاخص در رتبه 4شاخص، ورامين و ري در 
گذاري در توسعه و عمران امكانات و خدمات در اولويت قرار  از لحاظ سرمايه شود و بايد ترين شهرستان شناخته مي محروم

انـد؛ ولـي    هاي عمرانـي داراي اهميـت   هاي خوشة دوم براي اختصاص اعتبارات به طرح گيرد. بعد از فيروزكوه، شهرستان
هاي ايـن خوشـه همـه در يـك سـطح قـرار ندارنـد.         هاي توسعه مشخص شد، شهرستان ي شاخصطور كه با بررس همان

  ها بايد اين نكته را در نظر گرفت. ها و دادن امكانات رفاهي به اين شهرستان بنابراين در تدوين طرح
  

  پيشنهادها
 براي موارد زير را توان ن تهران ميهاي استا شهرستان از كدام هر يافتگي و جايگاه توسعه سطوح در تفاوت درجة تعيين با

  ها پيشنهاد داد: شهرستان بهبود وضعيت
مـدت و فـوري اسـت، زيـرا در      هاي كوتـاه  ين شهرستان، نيازمند تهية طرحتر محرومشهرستان فيروزكوه به عنوان  -

ترين زمـان   و كوتاه ترين ). پس در سريع6/0و  2/0هاي زيربنايي و كالبدي كمترين امتيازها را كسب كرده است ( شاخص
هاي اساسي را در اين شهرستان مهيا كرد. البته اين بدان معنا نيسـت   ممكن بايد امكانات رفاهي الزم و توسعة زيرساخت

هاي توسعه  ها به ارائة خدمات و تسهيالت شهري نياز ندارند؛ بلكه چون اين شهرستان از نظر شاخص كه ديگر شهرستان
هاي عمراني از اين شهرستان آغاز گردد و مسئوالن بـراي تـأمين اعتبـارات     برنامهبايست  مي ارد،ترين رده قرار د در پايين

  الزم توجهي ويژه به اين شهرستان داشته باشند.
هايي كه در خوشة دوم قرار دارند، امتياز بيشـتري   شاخص در مقايسه با ديگر شهرستان 11شهرستان شميرانات در  -

وضـعيت   لحـاظ  از شهرسـتان  اين .است برخوردار هاي نيمه شهرستان يافتگي جزو طح توسعهكسب كرده است و از نظر س
كـه از   و ازآنجـا  دارد قرار وضعيت مناسبي در اجتماعي كالبدي، نسبت به خدمات و زيربنايي خدمات اقتصاد، ميزان اشتغال،
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 ايـن  بـراي  توسعه، هاي ريزي برنامه در شود پيشنهاد مي هاي اجتماعي امتيازهاي پاييني را كسب كرده است، نظر شاخص

  .شود تهيه بلندمدت ريزي شهرستان برنامه
توسـعة   سـطح  شـاخص امتيـاز بـاالتري دارد و در    9هاي خوشة دوم در  شهرستان دماوند نسبت به ديگر شهرستان -

و در ديگـر   مناسـبي نـدارد   وضـعيت  فرهنگـي  و اجتمـاعي  وضـعيت اشـتغال،   هاي لحاظ شاخص گيرد. از مي قرار متوسط
  .داد پيشنهاد را مدت كوتاه بلندمدت و ريزي برنامه توان مي شهرستان اين ها در حد متوسط است. براي شاخص

هاي خوشة دوم،  هاي مالرد و بهارستان با كسب امتياز بيشتر در هشت شاخص با توجه به ديگر شهرستان شهرستان -
 دارد، هاي آموزش و اجتماعي وضعيت بهتري شاخص لحاظ ستان بهشهرستان بهار گيرند. مي قرار توسعة متوسط سطح در

 توسـعه،  هـاي  ريـزي  در برنامه ندارد. مناسبي وضعيت تأسيسات شهري و زيربنايي خدمات هاي اقتصادي، شاخص در ولي

ات تأسيسـ  و زيربنـايي  خـدمات  لحـاظ،  بـه  شهرستان مـالرد  .شود مي پيشنهاد شهرستان براي اين مدت ميان ريزي برنامه
در  نـدارد.  مناسـبي  وضـعيت  هاي آموزش و اجتمـاعي  هاي اقتصادي، شاخص شاخص در ولي دارد، وضعيت بهتري شهري
 شود. مي شهرستان پيشنهاد براي اين مدت و بلندمدت كوتاه ريزي برنامه توسعه، هاي ريزي برنامه

شـاخص و ورامـين و    5يشوا در شاخص، پ 6كريم در هفت شاخص، شهريار، قدس و پاكدشت در  اسالمشهر و رباط -
دهـد و جـزو    شاخص انتخـابي تعـداد كمـي را نشـان مـي      36اند كه در كل از  شاخص امتياز بااليي كسب كرده 4ري در 

  مدت اجرا گردد. مدت و ميان ريزي كوتاه اند كه براي آنها بايد برنامه  هاي خوشة دوم شهرستان
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