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چکیده
این مقاله نابرابریهای درونشهری را در سطح نطوا ی شطهر تهطران بطر اسطا

شطا صهطای کیییطم مسطکن

موردبررسی قرار میدهد .با استیاده از دادههای اصل از سرشماری سال  ،7311رویکرد تحلیطل اکتشطافی دادههطای
مکانی برای بررسی ودهمبستگی و ناهمگنی مکانی مورداستیاده قرارگرفته اسم .نتایج بهدسمآمده نشان مطیدهطد
که ودهمبستگی مکانی و ناهمگنی مکانی و به دنبال آن نابرابری درونشهری در توزیع مکانی شا صهای کیییطم
مسکن در سح نوا ی شهر تهران وجود دارد .روششناسی ارائهشده در ایطن محالهطه مطیتوانطد بطهمنظطور بررسطی
شا صهای مختلف شهری با هدف دستیابی به نتایج قابلاطمینان ،بر اسا

آزمونهای آماری مکانی و آشکارسازی

مکانهای نیازمند به توجه بیشتر ،مورد استیاده برنامهریزان و سیاسمگذاران شهری قرار گیرد.
واژههای کلیدی :کیییم مسکن ،تحلیل اکتشافی دادههای مکانی ،شهر تهران
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مقدمه
نوا ی شهری با الگوهای مکانی ناهمگن در ارتباط با توزیع جمهیم ،قومیم و ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی
مشخصشدهاند .قحبیشدن مکانی و نابرابری جغرافیایی در نوا ی شهری سراسطر دنیطا رم مطیدهطد .بطااینوجطود،
نابرابریها به طور اص در شهرهای کشورهای در التوسهه ،مشهودتر اسطم .شطهرهایی کطه از شطرایا نامناسط
مسکن ،کیییم پایین دمات شهری ،دسترسی نابرابر بطه زیرسطا مهطای فیزیکطی و اجتمطاعی ،جطرم و جنایطم و
بیکاری رنج میبرند .وجه مشترک ایطن مشطکالت در شطهرهای بطزرگ کشطورهای در طالتوسطهه در بهطد مکطانی
آنهاسم ،زیرا همه این مشکالت شهری گرایش به تمرکز در نوا ی اصی از شهر دارند ( .)Martinez, 2005:1در
سالهای ا یر ،کاهش نابرابریهای درونشهری به عنوان ابزار مهمی برای رسیدن به توسهه پایدار شهری موردتوجطه
قرارگرفته و دولمهای محلی برای هدفگذاری نوا ی محروم و اجرای سیاسمهای اصال ی مؤثر بهمنظور کطاهش
نابرابریها تشویق شدهاند .سیاسمهای نا یه محور از ابزارهایی هستند که از دهه  7111برای هدفگطذاری نطوا ی
جغرافیایی دارای مشکل و برای بهبود کیییم زندگی ساکنین این نوا ی بکار گرفتهشده اسم .یکی از دالیطل توجطه
به این نوع سیاسمها ،قحبیشدن فزاینده بین نوا ی محروم و نوا ی بر وردارتر اسم (.)Smith, 1999: 4
تاکنون محالهات مختلیی در تحلیل نابرابریهای درونشهری در شهر تهران و سایر شطهرهای ایطران انجطامگرفتطه
اسم که میتوان بر ی از مهمترین آنها را اینگونه برشمرد :افروغ ( ،)7317اتمی نطژاد ( ،)7311اکبطری (،)7331
مرصوصی ( )7332و شرییی ( ،)7337سیفالدینی و منصوریان ( .)7311این محالهات عمدتاً به تحلیطل نطابرابریهطا
در مقیا

منحقهای پردا تهاند و تنها تهداد اندکی از آنها تکنیکهای آماری مکانی را مورداستیاده قرار دادهاند .ایطن

محالهات برای نشان دادن دادهها و توزیع مکانی آنها عمدتاً متکی بر نقشهها ،نمودارها یا جطدولهطا مطیباشطند .بطا
واردکردن بهد مکانی به این محالهات میتوان بر محدودیمهای تحلیلهایی که وابستگی سح توسهه هطر نا یطه را
به موقهیم جغرافیایی آن نا یه نادیده میگیرند ،غلبه کرد .بهطورکلی ،تحلیلهای آماری مکانی و آزمونهای آمطاری
پیچیده که قابلیم اعتماد یافتهها را افزایش میدهند ،بهندرت مورداستیاده قرارگرفتهاند.
رویکرد تحلیل اکتشافی دادههای مکانی ،یکی از کارآمدترین ابزارها برای محالهه نابرابریهای درونشهری اسطم
که توسا محققان مختلیی بکار گرفتهشده اسم (ببینیدErtur and Le Gallo, 2003; Rey, 2004; Baumont et al. :

 .)2004; Guillain et al. 2006; Le Gallo and Dall’Erba, 2006; Seifolddini and Mansourian, 2012تحلیطل
اکتشافی دادههای مکانی مجموعهای از روشها در جهم توصیف و نمایش توزیعهای مکانی ،شناسایی بیقاعطدگی-
های مکانی ،کشف الگوهای ارتباط مکانی ،وشههای مکانی و اشاره به رژیمهطای مکطانی یطا شطکلهطای نطاهمگن
مکانی دیگر اسم.
در این محالهه ،رویکرد تحلیل اکتشافی دادههای مکانی برای تحلیل نابرابریهای درونشهری بر اسا

شا ص-

های کیییم مسکن در سح نوا ی شهر تهران مورداستیاده قرارگرفته اسطم .شطهر تهطران نمونطو موردمحالهطه ایطن
پژوهش انتخابشده اسم .این شهر در چند دهه ا یر رشد شتابان جمهیتی را تجربه کرده اسطم در طالیکطه عطدم
تناس

میان رشد شتابان جمهیتی با توسهه زیرسا مهای اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی مشکالت عدیدهای را بطرای
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ساکنین این شهر ایجاد کرده اسم .یکی از مهمترین مشکالت ،وجود نابرابریهای درونشهری بر اسطا

شطا ص-

های کیییم مسکن اسم.
در این محالهه ،از اطالعات جمعآوریشده در سرشماری عمومی نیو

و مسکن سال  7311شطهر تهطران بطرای

شناسایی ابهاد و توسهه شا ص کیییم مسکن استیادهشده اسم .رویکرد تحلیل اکتشافی دادههای مکانی بطهمنظطور
بررسی توزیع مکانی ابهاد و شا ص نهایی کیییم مسکن در سح نوا ی شهر تهران بکار گرفتهشده اسطم .روش-
شناسی ارائهشده در این محالهه میتواند درک روشنی از نابرابریهای درونشطهری بر سط

شطا صهطای کیییطم

مسکن در شهر تهران ارائه دهد و نتایج اصل میتواند ،اطالعات جامع و قابلاعتمطادی را در مطورد توزیطع مکطانی
متغیرهای موردمحالهه در ا تیار سیاسمگذاران شهری قرار دهد .درواقطع ،ایطن نطوع از تحلیطلهطا مطیتوانطد کمطک
مستقیمی به مدا له عمومی و ا تصاص منابع به شیوهای استراتژیک تر و مطؤثرتر بطهمنظطور بهبطود کیییطم زنطدگی
شهروندان داشته باشد.
تحلیل اکتشافی دادههای مکانی
تحلیل اکتشافی دادههای مکانی زیرمجموعه تحلیل اکتشافی دادهها اسم که بر متمایزسازی صوصیات دادههای
مکانی و بهطور اص بر ودهمبستگی مکانی و ناهمگنی مکانی متمرکز اسم .بهطور طاصتطر ،تحلیطل اکتشطافی
دادههای مکانی مجموعهای از تکنیکها برای توصیف و نمایش دادن توزیعهای مکطانی ،شناسطایی مکطانهطای بطی-
قاعده ،کشف الگوهای ارتباط مکانی ،وشهها یا نقاط داغ و اشاره بر رژیمهطای مکطانی یطا سطایر اشطکال نطاهمگنی
مکانی اسم ( .)Anselin et al, 2007:4تحلیل اکتشافی دادههای مکانی مجموعهای از تکنیکها در جهطم توصطیف
توزیعهای مکانی بر س

الگوهای ارتباط مکانی از قبیل ودهمبستگی مکانی کلی ،ودهمبستگی مکانی محلطی و

ناهمگنی مکانی اسم). (Guillain et al, 2006: 2082
ودهمبستگی مکانی بدان مهناسم که مکانهای مشابه (مشاهداتی که درجه مهینی از مجطاورت مکطانی را ارائطه
میدهند) منحبق باارزشهای مشابه (همبستگی) هستند بنابراین ،زمانی که ارزشهای باال یا پطایین متغیطری طاص،
وشهای را در فضا شکل میدهد ،ودهمبستگی مکانی مثبم وجود دارد و زمانی کطه نطوا ی مجطاور یطک نا یطه
جغرافیایی مهین ارزشهای گوناگون را ارائه میدهند ودهمبستگی مکانی منیی وجطود واهطد داشطم .نطاهمگنی
مکانی بدان مهناسم که رفتار اقتصادی در فضا ثابم نیسم و بنابراین داشتن الگوهطای مکطانی گونطاگون از توسطهه
اقتصادی امکانپذیر اسم .نتایج میتواند رژیمهای مکانی از قبیل وشهای از نوا ی توسههیافته (هسته) یطا وشطه-
ای از نوا ی کمتر توسههیافته (پیرامون) را نشان دهد ).(Perobelli et al, 2003: 5
خودهمبستگی مکانی کلی
در میان شا ص های ودهمبستگی مکانی کلی ،شا ص موران )  ( Moran , s Iبهطور گسطتردهای مورداسطتیاده
قرارگرفته اسم .این شا ص ،اندازهای قراردادی ،از میزان ارتباط حطی بطین ارزشهطای مشطاهدهشطده و میطانگین
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ارزشهای مجاور که بهطور فضایی وزن دادهشده ،در ا تیار میگذارد .شا ص موران نشان میدهد که آیطا وشطه-
بندی در مجموعو داده وجود دارد یا نه و بهصورت رابحه ( )7محاسبه میشود.
رابحه ()7
n

n

) n w ij (x i  x )(x j  x
n

i 1 j 1
n
n

(w ij ) (x i  x ) 2
i 1

I 

i 1 j 1

که در آن  nتهداد نوا ی xi ،مقدار متغیر در نا یه  x j ، iمقدار متغیر در نا یطه  x ، jمیطانگین متغیطر در کلیطه
نططوا ی و  wijوزن بکططار رفتططه بططرای مقایسططه دو نا یططه  iو  jاسططم .ارزش  Iبططزرگتططر از ارزش مططورد انتظططار
) E( I )  1 /( n  1نشططاندهنططدخ ودهمبسططتگی مکططانی مثبططم و ارزش  Iکوچططکتططر از ارزش مططورد انتظططار
) E( I )  1 /( n  1نشاندهنطدخ ودهمبسطتگی مکطانی منیطی اسطم .دامنطه تغییطرات ارزش  Moran , s Iاز +7
( ودهمبستگی مکانی مثبم کامل) تا  ( -7ودهمبستگی مکانی منیی کامل) اسم.
آماره  Moran , s Iآمارهای کلی اسم و امکان ارزیطابی سطا تار نا یطهای ودهمبسطتگی مکطانی را نمطیدهطد.
بااینوجود ،آماره  Moran , s Iمیتواند این سؤاالت اساسی را ایجاد کند :آیا وشههای مکانی محلی از ارزشهطای
باال یا پایین وجود دارد؟ کدام نوا ی سهم بیشتری در ودهمبستگی مکانی کلی دارند؟ و اینکه تا چه اندازه ارزیابی
کلی از ودهمبستگی مکانی ،بیقاعدگیهای مکانی را پنهان میسازد ).(Gallo and Ertur, 2003: 176-177
خودهمبستگی مکانی محلی
آماره  Moran , s Iآمارهای کلی اسم که تنها وشهبندی کلی را نشان میدهد و امکان ارزیابی سا تار نا یطهای
ودهمبستگی مکانی ،شناسایی وشهها یا استثناهای مکانی محلی و نوا ی سهیم در ودهمبستگی مکانی کلطی را
فراهم نمیکند .نمطودار پراکنطدگی مطوران ) (Anselin, 1996و شطا صهطای محلطی همبسطتگی مکطانی یطا LISA

) (Anselin, 1995روشهای بسیار مییدی برای ارزیابی ودهمبستگی مکانی محلی هستند .ایطن روشهطا سطا تار
ودهمبستگی مکانی در درون نوا ی را از طریق شناسایی وشههای محلی باارزشهطای بطاال یطا پطایین و نطوا ی
دارای سهم بیشتر در ودهمبستگی مکانی کلی ،آشکار میسازند .این روشها نوا ی اص یطا گروهطی از نطوا ی
مجاور که از الگوی کلی ودهمبستگی مکانی منحرفشدهاند را نیز مشخص میکنند.
نمودار پراکندگی موران
نمودار پراکندگی موران با نمایش بازه مکانی متغیر در محور عمودی و ارزش متغیر در هر نا یه بطر روی محطور
افقی ،ارائه ناپایداری و بیقاعدگیهای مکانی محلی را تسهیل میسازد .بازه مکانی ،میانگین وزن دهطی شطدخ ارزش-
های مجاور یک مکان تهریفشده اسم .ارزش  Moran , s Iنیز بهعنوان ضری
شی

رگرسیون تهریفشطده و بطهمنزلطو

ا در نمودار پراکندگی برای ماتریس وزنی استانداردشده ،نمایش داده مطیشطود .نمطودار پراکنطدگی مطوران،
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ابزاری برای اکتشاف بصری ودهمبستگی مکانی تدارک میبیند ،اما هیچگونطه نشطانهای از مهنطاداری وشطهبنطدی
مکانی در ا تیار ما قرار نمیدهد ( اتمی نژاد و دیگران .)37 :7312 ،چهار چارک مختلف نمودار پراکندگی مطوران،
محابق با چهار نوع ارتباط مکانی محلی بین یک نا یه با سایر همسایگانش اسم (جدول .)7
نمودار پراکندگی موران به چهار چارک تقسیمشده اسم .این چارکها متناس

با چهار الگوی همبستگی مکطانی

محلی بین نوا ی و همسایههایشان هستند .چارک نخسم (واقعشده در گوشه باال سمم راسم) با عنوان بطاال-بطاال
( )HHنوا ی را نشان میدهد که دارای ارزشهای باال برای متغیر مورد تحلیل بوده (ارزشهای باالتر از میطانگین) و
با نوا ی دارای ارزش باالتر از میانگین برای متغیر مورد تحلیل ا اطهشدهاند .چارک دوم (واقعشطده در گوشطه بطاال
سمم چپ) بهعنوان پایین -باال ( )LHطبقهبندیشده و نوا ی باارزشهای پایین اما ا اطهشده بطهوسطیله همسطایه-
هایی باارزشهای باال را نمایش میدهد .چارک سوم (واقعشده در گوشه پایین سمم چپ) بطهعنطوان پطایین-پطایین
( )LLنامگذاری شده و نوا ی باارزشهای پایین ا اطهشده بهوسیله همسایگانی باارزشهای پایین را نشان میدهطد.
چارک چهارم (واقعشده در گوشه پطایین سطمم راسطم) بطهعنطوان بطاال -پطایین ( )HLطبقطهبنطدیشطده و نطوا ی
باارزشهای باال ا اطهشده بهوسیله نوا ی باارزشهای پایین را نشان میدهد.
نوا ی واقعشده در چارکهای باال -باال و پایین -پایین ودهمبستگی مکانی مثبم را ارائه میدهند ،بطدان مهنطا
که این نوا ی وشههایی از ارزشهای مشابه را شکل میدهند .در طرف مقابل ،چارکهطای بطاال -پطایین و پطایین-
باال ارائهدهنده ودهمبستگی مکانی منیی میباشند ،بدان مهنا که این نوا ی وشههایی از ارزشهای غیطرمشطابه را
شکل میدهند ).(Perobelli et al, 2003: 7
جدول  -1نحوه تفسیر نتایج نمودار پراکندگی موران
طبقه

چارک نمودار
پراکندگی

ودهمبستگی

باال -باال

باال سمم راسم

مثبم

باال -پایین

پایین سمم راسم

منیی

پایین -پایین

پایین سمم چپ

مثبم

پایین -باال

باال سمم چپ

منیی

تیسیر
وشه -نا یهای باارزش باال ا اطهشده بهوسیله نوا ی
باارزشهای باال
بیقاعدگی -نا یهای باارزش باال در میان نوا ی دارای
ارزش پایین
وشه -نا یهای باارزش پایین در مجاورت نوا ی دارای
ارزشهای پایین
بیقاعدگی -نا یهای باارزش پایین در میان نوا ی دارای
ارزش پایین
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شاخصهای محلی همبستگی مکانی )(LISA

چون نمودار موران نمیتواند مهناداری آماری ارتباطات مکانی را ارزیابی کند ،بنابراین باید شطا صهطای محلطی
همبستگی مکانی محاسبه شوند .انسلین ( )7117شا ص محلی ارتباط مکانی را بهعنوان آمارهای تهریف میکند کطه
برآورنده کننده دو مهیار اسم :نخسم LISA ،برای هر مشاهده اندازهای از مهناداری وشهبندی مکانی ارزشهطای
با شا ص کلی ارتبطاط

مشابه اطراف آن مشاهده را فراهم میکند دوماً ،مجموع  LISAبرای همه مشاهدات متناس
مکانی اسم ).(Guillain et al, 2006: 10

آماره  Moran , s Iودهمبستگی مکانی کلی را نشان میدهد .با استیاده از  LISAمطیتطوان مشطخص کطرد کطه
کدام مکانهای اص ،در الگوی کلی ودهمبستگی مکانی سهیم هستند یهنی میتوان هستههطا یطا مراکطز وشطه-
بندی را بهصورت مهناداری شناسایی کرد .شا ص  LISAاز رابحه ( )2محاسبه میشود.
رابحه ()2
)( xi  x
)j wij ( x j  x
m0

Ii 

m0   ( x j  x) / n
2

i

 xiمشاهده در نا یه  x ، iمیانگین مشاهدات در همه نوا ی اسم .ارزشهطای مثبطم  I iوشطهبنطدی مکطانی
ارزشهای مشابه (باال یا پایین) را نشان میدهد و ارزشهای منیطی  I iوشطهبنطدی مکطانی ارزشهطای غیرمشطابه
(بهعنوانمثال ،نا یهای باارزش باال ا اطهشده بهوسیله همسایههایی باارزشهای پایین) را نشان میدهد.
دادهها و ماتریس وزن مکانی
وا د تحلیل این محالهه  771نا یطه شطهر تهطران در سطال  7311اسطم .متغیرهطای مورداسطتیاده شطامل درصطد
وا دهای مسکونی با یک اتاق و کمتر ،درصد وا دهای مسکونی بطا سطه اتطاق و بیشطتر ،درصطد وا طدهای دارای
آشپز انه ،مام و توالم بهداشتی ،درصد وا دهای دارای آب ،برق و تلین ،تهداد نیر در وا طد مسطکونی ،درصطد
وا دهای مسکونی با مسا م  71متر و کمتر ،درصطد وا طدهای مسطکونی بطا مسطا م  77تطا  711متطر ،درصطد
وا دهای مسکونی با مسا م  717تا  211متر ،درصد وا طدهای مسطکونی بطا مسطا م بطاالی  211متطر ،درصطد
انوارهای مالک و درصد انوارهای مستأجر اسم که از نتایج سرشماری عمومی نیو

و مسکن سال  7311برای

نوا ی شهر تهران استخراجشدهاند.
اولین گام در تحلیل اکتشافی دادههای مکانی ،تهریف ماتریس وزن مکانی اسم .مطاتریس وزنطی شطیوهای بطرای
بیان آرایش مکانی دادهها ،تهریف وابستگی متقابل بین نوا ی و همچنین نقحه شروع برای هر آزمون یا مدل آمطاری
مکانی اسم .این ماتریس که به شیوههای گوناگون قابلتهریف اسم ،سا تاری همسایگی بر دادهها اعمال مطیکنطد.
در این ماتریس ،هر نا یه با مجموعهای از نوا ی مجاور بر اسا

یک الگوی مکانی بهطور طارجی تهریطفشطده،

مرتبا اسم .عناصر  Wiiدر قحر ماتریس همگی صیر هستند در الیکه عناصر  Wijبیانگر روشی هستند که نا یطه i

به لحاظ مکانی با نا یه  jمرتبا اسم .این عناصر غیر تصادفی ،غیر منیی و متناهی هسطتند .مطا در ایطن مقالطه از دو
روش ساده باینری مجاورت کوین و نزدیکترین همسایهها استیاده کردهایم.
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ماتریس مجاورت کوین از  1و  7تشکیلشده اسم :اگر نا یه  iمرز مشترک تطی در یطک نقحطه بطا نا یطه j

داشته باشد ،پس آنها همسایه هستند و  Wij  1اما اگر نا یه  iمرز مشترکی با نا یه  jنداشته باشطد ،پطس آنهطا
همسایه نیستند و  Wij  0بنابراین ماتریس وزنی کوین ماتریسی متقارن اسم که عناصر قحر اصلی آن همگی صیر
میباشند.
ماتریس نزدیکترین همسایهها از فاصله بین مرکز هندسی نوا ی محاسبه میشود و اشاره بر ارتباط مکطانی هطر
نا یه با تهداد یکسانی از نوا ی مجاور ( )kدارد .شکل کلی ماتریس وزنی نزدیکترین همسایهها یا ) W(kاینگونطه
تهریفشده اسم:
رابحه ()3
* 
wij k   0 if i  j, k
* 
*
*
wij k   1 if d ij  d i k  and wij k   wij k  /  wij k 
j

w* k   0 if d  d k 
ij
i
 ij

بهطوریکه  wij* k عنصری از ماتریس وزنی استاندارد نشده wij k  ،عنصطری از مطاتریس وزنطی استانداردشطده و

 d i k فاصله آستانه برای هر نا یه  iاسم .بهطور دقیقتر k d i k  ،امین مرتبه کوچکترین فاصطله بطین نطوا ی  iو j

اسم ،بهطوریکه هر نا یه  iدقیقاً  kهمسایه دارد .در این محالهه ،بطرای مطاتریس وزنطی نزدیطکتطرین همسطایههطا،
 k=5,6تهیینشده اسم .دلیل انتخاب  k=5,6این اسم که بیشترین فراوانی در توزیع ارتباط بین نوا ی شهر تهطران،
بر اسا

آزمون ماتریس مجاورت ساده باینری کوین مربوط به ارزش  7و  7اسطم .بطه عبطارت سطادهتطر ،اکثریطم

نوا ی شهر تهران دارای  7و  7همسایه میباشند ( 31نا یه دارای  7همسایه و  27نا یطه دارای  7همسطایه) .بطرای
نرمالسازی تأثیر ارجی بر روی هر نا یه ،هر دو ماتریس مجاورت کوین و نزدیکترین همسایهها استانداردسطازی
شدهاند ،بهطوریکه مجموع عناصر هر سحر برابر یک باشد.
یافتهها
شناسایی ابعاد و توسعه شاخص کیفیت مسکن
برای شناسایی ابهاد و توسهه شا ص نهایی کیییم مسکن در سح نوا ی شهر تهران از روش تحلیل مؤلیههای
اصلی استیاده شد .ارزش  KMOبرابر  1/32و سح مهناداری آزمون بارتلم برابر  1/11اسم که نشاندهندخ مناس
بودن دادهها برای تحلیل عاملی اسم .یازده متغیر مورداستیاده در این محالهه با استیاده از تکنیک تحلیل مؤلیطههطای
اصلی در غال

 3مؤلیه ارائه شدند .این سه مؤلیه دود  31/7درصد واریانس موجطود در دادههطای اولیطه را تبیطین

میکنند .مؤلیه اول بهعنوان مهمترین مؤلیه  33/7درصد واریانس دادهها را تبیین میکند (جدول .)2
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جدول  -2ماتریس بارهای عاملی برای متغیرهای کیفیت مسکن در شهر تهران
عاملها

متغیرها
1
درصد وا دهای مسکونی با یک اتاق و کمتر

-1/127

درصد وا دهای مسکونی با سه اتاق و بیشتر

1/111

درصد وا دهای دارای آشپز انه ،مام و توالم بهداشتی

1/333

درصد وا دهای مسکونی با مسا م  71متر و کمتر

-1/327

تهداد نیر در وا د مسکونی

-1/727

درصد وا دهای دارای آب ،برق و تلین

1/777

2

-1/731

درصد وا دهای مسکونی با مسا م  77تا  711متر

-1/144

درصد وا دهای مسکونی با مسا م باالی  211متر

1/341

درصد وا دهای مسکونی با مسا م  717تا  211متر

1/133

درصد انوارهای مالک

1/743

درصد انوارهای مستأجر

3

1/327
-1/711 -1/433

مقدار ویژه

33/133

27/13

77/137

واریانس ()%

4/731

2/372

7/171

مجموع واریانس تبیین شده ()%

31/111

نتایج اصل از تحلیل مؤلیههای اصلی اینگونه تیسیر شدهاند:
مؤلفه اول :این فاکتور دارای بارهای عاملی مثبم و باال با چهار متغیر درصد وا دهای مسکونی بطا سطه اتطاق و
بیشتر ،در صد وا دهای دارای آشپز انه ،مام و توالم بهداشتی ،درصد وا دهای دارای آب ،برق و تلین و درصد
انوارهای مالک و بار عاملی منیی و باال با سه متغیطر درصطد وا طدهای مسطکونی بطا یطک اتطاق و کمتطر ،درصطد
وا دهای مسکونی با مسا م  71متر و کمتر ،تهداد نیر در وا د مسکونی اسم .این عامطل را مطیتطوان بطهعنطوان
تسهیالت و تراکم در مسکن نامگذاری کرد .امتیاز باال در این فطاکتور نشطاندهنطدخ کیییطم مسطکن بهتطر بطه لحطاظ
تسهیالت و تراکم اسم.
مؤلفه دوم :این فاکتور دارای بارهای عاملی منیی با متغیرهای درصد وا دهای مسکونی با مسطا م  77تطا 711
متر و درصد انوارهای مستأجر و بار عاملی مثبم با متغیرهای درصد وا دهای مسکونی با مسطا م  717تطا 211
متر و درصد وا دهای مسکونی با مسا م باالتر از  211متر اسم .این عامل را میتوان بهعنطوان مسطا م مسطکن
نامگذاری کرد .امتیاز باالتر در این عامل نشاندهندخ وجود وا دهای مسطکونی بطا مسطا م بیشطتر در نا یطه مطورد
محالهه اسم.
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مؤلفه سوم :این فاکتور دارای بار عاملی مثبم با متغیر درصد انوارهای مالک و بطار عطاملی منیطی بطا دو متغیطر
درصد انوارهای مستأجر و تهداد نیر در وا د مسکونی اسم .ایطن عامطل را مطیتطوان بطهعنطوان مالکیطم مسطکن
نامگذاری کرد .امتیاز باالتر در این عامل نشاندهندخ میزان باالتر مالکیم مسکن در نا یه موردمحالهه اسم.
در این محالهه هر مؤلیه به عنوان بهدی از کیییم مسکن در نظر گرفتهشده و از امتیاز مربوط بطه مؤلیطههطا بطرای
توسهه شا ص نهایی کیییم مسکن استیادهشده اسم .شا ص نهایی کیییم مسکن ترکی

حطی وزن دهطی شطدخ

مؤلیههای استخراجشده با استیاده از روش تحلیل مؤلیههای اصلی اسم .برای وزن دهی مؤلیهها از واریانس مربوط
به هر مؤلیه استیادهشده اسم .توزیع مکانی هرکدام از مؤلیهها و شا ص نهایی کیییم مسکن در شکل ( )7نمطایش
دادهشده اسم.

شکل  -1توزیع مکانی مؤلفهها و شاخص نهایی کیفیت مسکن در شهر تهران
توزیع مکانی مؤلیه اول ،تمایز میان شمال و جنوب شهر تهران را نشان مطیدهطد .نیمطه شطمالی دارای وضطهیم
محلوبی در مؤلیه اول اسم ،در الیکه نیمه جنوبی وضهیم نامحلوبی را در این مؤلیه نشان میدهد .بهعبارتدیگطر،
نوا ی واقع در نیمه شمالی شهر تهران دارای وا دهای مسکونی با تهداد اتاق بیشتر ،امکانات و تسطهیالت بطاالتر و
تراکم کمتر میباشند و عکس این الم برای نیمه جنوبی شهر صادق اسم .در مؤلیه دوم بهاستثنای نوا ی واقع در
مرکز شمالی و شمال شهر تهران ،سایر نوا ی دارای وضهیم نامناسبی میباشطند .توزیطع مکطانی مؤلیطه دوم بیطانگر
مسا م پایین مساکن در جنوب ،مرکز و شرق و مسا م باالی مسکن در شطمال شطهر تهطران اسطم .مؤلیطه سطوم
بیانگر میزان مالکیم مسکن در سح نوا ی شهر تهران اسم .توزیع مکانی این مؤلیه ،نشاندهنده بطاال بطودن میطزان
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اجارهنشینی در مرکز شهر اسم .میزان اجارهنشینی با دور شدن از مرکطز بطهصطورت شطهاعی کطاهش مطییابطد و در
نوا ی اشیهای شهر تهران ،افزایش دوباره میزان اجارهنشینی مشاهده میشود .توزیع مکانی شا ص نهطایی کیییطم
مسکن بهطور بارزی تقابل شمال -جنوب را در شهر تهران نشان میدهد .باالترین میزان کیییطم مسطکن مربطوط بطه
نوا ی واقع در مرکز شمالی و شمال شهر تهران اسم ،در الیکه پایینترین کیییم مسکن مربوط به نوا ی واقع در
نیمه جنوبی شهر تهران اسم.
تحلیل اکتشافی دادههای مکانی
آماره  Moran , s Iبطرای سطنجش ودهمبسطتگی مکطانی کلطی مورداسطتیاده قطرار گرفطم (جطدول  .)3نتطایج
بهدسم آمده نشان میدهد که بهطورکلی توزیع ارزشهای مربوط به شا صهای کیییطم مسطکن در سطح نطوا ی
شهر تهران بهصورت وشهای اسم .به عبارت سادهتر ،بهطورکلی نوا ی بطاارزشهطای مشطابه (بطاال یطا پطایین) در
مؤلیههای سهگانه و شا ص کیییم مسکن بهطور مهنطیداری در مجطاورت یکطدیگر قرارگرفتطهانطد .بطا اسطتیاده از
ماتریس مجاورت کوین باالترین میزان ودهمبستگی مکانی کلی بر اسا

آماره  Moran , s Iمربطوط بطه شطا ص

کیییم مسکن ( )17113و پایینترین میزان مربوط به مؤلیه سوم ( )17373اسم.
جدول  -3آماره  Moran , s Iبرای شاخصهای کیفیت مسکن

متغیرها

Wk(6) weight
matrix
PMoran's
value
I

Wk(5) weight
matrix
PMoran's I
value

W Binary weight
matrix
PMoran's I
value

مؤلیه 7

1/7771

1/17

1/7147

1/17

1/7173

1/17

مؤلیه 2

1/7777

1/17

1/7277

1/17

1/7177

1/17

مؤلیه 3

1/3427

1/17

1/3172

1/17

1/3737

1/17

کیییم مسکن

1/1473

1/17

1/1711

1/17

1/1133

1/17

نتایج اصل از ودهمبستگی مکانی کلی بر اسا

آماره  Moran , s Iتنها وجود و یا عدم وجود وشطهبنطدی

کلی را در نا یه موردمحالهه نشان میدهد ازاین رو ،نتایج اصل از سطنجش ودهمبسطتگی مکطانی کلطی بایطد در
مهرض تحلیلهای مکانی محلی قرار گیرند تا وشهبندیهای مکطانی ارزشهطای بطاال و وشطهبنطدیهطای مکطانی
ارزشهای پایین متمایز شوند .بهعبارت دیگر ،ما باید ودهمبستگی مکانی محلطی را در سطح نطوا ی شطهر تهطران
بهمنظور شناسایی وشههای مکانی ارزشهای باال یا پایین و نطوا ی سطهیم در ودهمبسطتگی مکطانی کلطی مطورد
ارزیابی قرار دهیم.
تکنیک اولیه بهمنظور سطنجش ودهمبسطتگی مکطانی محلطی در ایطن محالهطه نمطودار پراکنطدگی مطوران بطرای
شا صهای موردمحالهه اسم .همان گونه که اشاره شد نمودار پراکندگی مطوران دارای چهطار چطارک اسطم کطه دو
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چارک باال-باال و پایین -پایین بیانگر ودهمبستگی مکانی مثبطم و دو چطارک بطاال -پطایین و پطایین -بطاال بیطانگر
ودهمبستگی مکانی منیی میباشند .شکل ( )2توزیع نوا ی شهر تهران را در چارکهای نمودار پراکندگی موران با
توجه شا صهای موردمحالهه نشان میدهد .بررسی وضهیم مؤلیه اول در سح نوا ی شهر تهران نشان مطیدهطد
که دود  47درصد نوا ی در چارک باال -باال و  21درصد نوا ی در چارک پایین -پطایین قرارگرفتطهانطد .ایطن دو
چارک بیانگر ارتباط مکانی مثبم میباشند بنابراین بر س

وضهیم تسهیالت و تراکم مسکن بیشطتر نطوا ی شطهر

تهران ( 17درصد نوا ی) بهوسیله ارتباط مکانی مثبم مشخصشدهاند .نوا ی باال -باال عمدتاً در نیمه شطمالی شطهر
تهران و نوا ی پایین -پایین در نیمه جنوبی شهر واقعشدهاند .در این مؤلیطه  77/2درصطد نطوا ی شطهر در چطارک
پایین -باال و  3/7درصد در چارک باال -پایین واقعشدهاند که بیانگر ارتباط مکانی منیی و وجطود نطاهمگنی مکطانی
در سح نوا ی شهر تهران در شا ص تسهیالت و تراکم مسکن اسم .نوا ی پایین -باال و باال -پطایین بطهصطورت
زونهای انتقالی بین نوا ی باال -باال و پایین -پایین عمدتاً در شرق ،شمال و مرکز شهر تهران مشاهده میشوند.

شکل  -2نمودار پراکندگی موران برای شاخصهای کیفیت مسکن در شهر تهران
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توزیع مکانی مؤلیه دوم در نمودار پراکندگی موران نشان میدهد که  21/1درصد نوا ی در چطارک بطاال -بطاال و
 77/4درصد در چارک پایین -پایین واقعشدهاند .نوا ی باال -باال در مرکز شطمالی و شطمال شطهر تهطران و نطوا ی
پایین-پایین در نیمه جنوبی ،شرق و شمال غرب شهر تهران واقعشدهاند .نوا ی پایین -باال و باال -پطایین نیطز بطا در
برگرفتن  73/7درصد نوا ی عمدتاً در غرب و مرکز شهر تهران قابلمشاهده میباشند.
مؤلیه سوم نشان دهنده وضهیم مالکیم مسکن در سح نوا ی شهر تهران اسم .در این مؤلیه نوا ی باال -بطاال
( 43/7درصد نوا ی) در شمال و بهصورت هالهای اطراف مرکز شهر و نوا ی پایین -پایین ( 23/2درصطد نطوا ی)
در نیمه غربی ،مرکز و شرق شهر واقعشدهاند .نوا ی پایین -باال و باال -پایین نیز شطامل طدود  23درصطد نطوا ی
شهر تهران میباشند که عمدتاً در شمال شرقی ،مرکز و جنوب شهر بهعنوان زونهای انتقالی دیده میشوند (جطدول
.)4
جدول  -4توزیع نواحی شهر تهران در نمودار پراکندگی موران برحسب شاخصهای کیفیت مسکن

شاخصها

موقعیت نواحی شهر تهران در نمودار پراکندگی موران،
تعداد (درصد)
HH

LL

LH

HL

مؤلفه 1

(74)47/77

(34)21/17

(71)77/24

(71)3/77

مؤلفه 2

(37)21/17

(77)77/47

(4)3/42

(72)71/27

مؤلفه 3

(77)43/71

(33)23/21

(77)73/71

(71)74/73

شاخص کیفیت مسکن

(41)47/33

(47)31/32

(71)3/77

(72)71/27

توزیع مکانی شا ص کیییم مسکن در نمودار پراکندگی موران نشان میدهد که  47/3درصد نوا ی در چطارک
باال-باال و  31/3درصد در چارک پایین -پایین واقعشدهاند .نوا ی باال -باال در نیمه شمالی شطهر و نطوا ی پطایین-
پایین در نیمه جنوبی شهر تهران دیده میشوند .دود  71درصد نوا ی نیطز بطهعنطوان زونهطای انتقطالی عمطدتاً در
مرکز ،شرق و غرب شهر تهران مشاهده میشوند .نقشههای اصل از نمودار پراکنطدگی مطوران در شطکل  3نمطایش
دادهشدهاند.
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شکل  -3نقشههای نمودار پراکندگی موران برای مؤلفهها و شاخص کیفیت مسکن در شهر تهران

نتایج اصل از نمودار پرکندگی موران وجود ودهمبستگی مکانی محلی و همچنطین وجطود ناپایطداری مکطانی
محلی را بر س

شا صهای موردمحالهه در سح نوا ی شهر تهران نشان میدهند .بااینوجود ،این نتطایج امکطان

ارزیابی مهناداری آماری ارتباطات مکانی را به ما نمیدهند ،زیرا نمودار پراکندگی موران ابزاری برای اکتشاف بصری
ودهمبستگی مکانی تدارک میبیند ،اما هیچگونه نشانهای از مهناداری وشهبندی مکانی به ما ارائطه نمطیدهطد .بطه
دلیل اینکه نمودار پراکندگی موران هیچگونه نتیجه مهناداری به لحاظ آماری در ا تیار مطا قطرار نمطیدهطد ،بنطابراین
الگوهای جدید باید با استیاده از آماره  LISAارزیابی شوند .نقشههای  LISAمبنا برای مؤلیههطا و شطا ص کیییطم
مسکن در سال  7311در سح نوا ی شهر تهران در شکل ( )4نشان دادهشدهاند .این نقشههطا اطالعطات موجطود در
نمودار پراکندگی موران و مهناداری  LISAرا برای نشان دادن نوا ی با  LISAمهنادار باهم ترکی

کردهاند.

در مؤلیه اول کیییم مسکن نوا ی باال -باال مهنادار یک وشه اصلی در نیمه شمالی شهر و یک وشطه فرعطی
در شرق شهر تهران و نوا ی پایین -پایین مهنادار یک وشه اصلی در جنطوب شطهر تهطران شطکل دادهانطد .چهطار
وشه از نوا ی پایین -باال نیز در شمال و شرق شهر و یک وشه باال -پایین در مرکز جنوبی شهر دیده مطیشطود.
در مؤلیه دوم کیییم مسکن یک وشه مهنادار باال -باال در شمال شهر و یک وشه اصلی مهنادار پایین -پطایین در
جنوب شرق و یک وشه فرعی پایین -پایین در جنوب غربی شهر تهران مشاهده میشود .تحلیل  LISAمبنا مؤلیطه
سوم کیییم مسکن بیانگر وجود یک وشه اصلی باال -باال در شمال و شرق شهر و چهار وشه پطایین -پطایین در
مرکز و غرب شهر تهران اسم .در این مؤلیه یک وشه باال -پایین نیطز در غطرب شطهر تهطران دیطده مطیشطود .در
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شا ص نهایی کیییم مسکن یک وشه اصلی باال -باال در نیمه شمالی شهر و یک وشطه پطایین -پطایین در نیمطه
جنوبی تهران شکلگرفته اسم در الیکه یک وشه باال -پایین در مرکز شهر تهران مشاهده میشود.

شکل -4نقشههای  LISAمبنا کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر تهران

جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله ،ما رویکرد تحلیل اکتشافی دادههای مکانی را برای بررسی توزیع مکانی متغیرهطای کیییطم مسطکن
در سح نوا ی شهر تهران مورداستیاده قراردادیم .تحلیل اکتشافی دادههای مکانی مجموعهای از روشها و تکنیطک
ها برای توصیف توزیع مکانی بر س

الگوهای همبستگی مکانی از قبیل ودهمبستگی مکانی و نطاهمگنی مکطانی

اسم .چون این الگوها مرتبا با ماتریسهای وزن مکانی هستند ،یهنی هر نا یطه بطا مجموعطهای از نطوا ی مجطاور
پیوسته اسم ،بنابراین وضهیم کیییم مسکن در هر نا یه در مقایسه با نوا ی مجاور محاسبهشده اسم.
نتایج اصل از ودهمبستگی مکانی بر اسا

آماره موران و بطا اسطتیاده از مطاتریس وزن مکطانی کطوین نشطان

میدهد که توزیع مکانی شا صهای کیییم مسکن در سح نوا ی شهر تهران دارای ودهمبستگی مکطانی مثبطم
مهنادار و قوی اسم .به عبارت سادهتر ،نوا ی باارزشهای مشابه در متغیرهای موردمحالهه تمایل به وشهبنطدی در
شهر تهران دارند .برای شناسایی نوا ی سهیم در ودهمبستگی مکانی کلی از تکنیکهای نمودار پراکندگی موران و
آماره  LISAاستیاده شد .نتایج اصل از نمودار پرکندگی موران وجود ودهمبسطتگی مکطانی محلطی و هطمچنطین
وجود ناپایداری مکانی محلی را بر س

شا صهای موردمحالهه در سح نوا ی شهر تهران نشان میدهند .توزیع
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مکانی شا ص نهایی کیییم مسکن در نمودار پراکندگی موران نشان میدهد که  47/3درصد نوا ی در چارک باال-
باال و  31/3درصد در چارک پایین -پایین واقعشدهاند .نوا ی باال -باال در نیمه شمالی شهر و نوا ی پطایین -پطایین
در نیمه جنوبی شهر تهران دیده میشوند .دود  71درصد نوا ی نیز بهعنطوان زونهطای انتقطالی عمطدتاً در مرکطز،
شرق و غرب شهر تهران مشاهده میشوند.
ازآنجاکه نمودار پراکندگی موران اطالعات مهناداری را در مورد توزیطع مکطانی متغیرهطا در ا تیطار نمطیگطذارد،
بنابراین از آماره  LISAبرای بررسی مهناداری آماری وشهبندیها استیادهشده اسم .نتایج تحلیطل  LISAدر مطورد
مؤلیه تسهیالت و تراکم در مسکن نشان میدهد که وشهای از نوا ی باارزشهای باال در مرکز شطمالی و در نیمطه
شمالی متمایل به غرب شهر تهران به مرکزیم شهرک قد

شامل مناطق  7 ،2و  7وجود دارد .وشطه مهنطاداری از

ارزشهای پایین -پایین در جنوب شهر مشاهده میشود که نوا ی واقع در مناطق  71 ،71 ،77را در برمیگیرد .ایطن
نوا ی دارای بیشترین میزان بیسوادی و کارگران ساده و کمترین میزان افراد دارای مهارت اسم .در مؤلیه مسطا م
مسکن ،وشه باال -باال در شمال شهر و به صوص در مناطق  7و  3و وشه پایین -پایین در جنطوب غربطی شطهر
تهران شامل نوا ی واقع در مناطق  77 ،74 ،73 ،3و  21دیده میشود .در مؤلیه مالکیم مسکن ،وشه باال -بطاال در
شمال و مرکز شرقی و به صوص در مناطق  73 ،3 ،1 ،3 ،7و  74و وشه پطایین -پطایین در غطرب و مرکطز شطهر
تهران شامل مناطق  27 ،73 ،72 ،1و  22مشاهده میشود.
در شا ص نهایی کیییم مسکن تقابل شمال و جنوب شهر تهران به طوبی مشطاهده مطیشطود .وشطه محلطوب
کیییم مسکن در نیمه شمالی شهر تهران و به ویژه در نوا ی واقع در مناطق  3 ،2 ،7و  7و وشه نامحلوب کیییطم
مسکن در نیمه جنوبی شهر تهطران و بطه صطوص در نطوا ی واقطع در منطاطق  71 ،73 ،71 ،77 ،77 ،77 ،71و 21
شکلگرفته اسم.
اگر مدیران شهری واهان دستیابی به اهداف برابری شهری هستند ،باید توجه به سیاسمهطای اجتمطاعی مکطان
محور را مدنظر قرار دهند .نقشههای تولیدشدخ این محالهه ،بر ی از نوا ی را که نیاز بیشتری بطه مدا لطه در بخطش
مسکن دارند ،برجسته سا ته و میتواند بهطور یقین ،سیاسمگذاران را در راستای کاهش نابرابریهای درونشطهری
هدایم کند .روششناسی ارائهشده در این مقاله میتواند توسا برنامهریزان برای بررسی متغیرهای مختلف بهمنظطور
به دسم آوردن نتایج مبسوطتری بر اسا

آزمونها و آشکارسازیهای آماری و شناسایی دقیقتر مکانهایی که نیطاز

به توجه بیشتر دارند ،اتخاذ شطود .در محالهطه مطوردی ایطن پطژوهش (شطهر تهطران) ،هطدف بررسطی نطابرابریهطای
درونشهری با تمرکز بر سح کیییم مسکن بود .بسیاری از هدفهای دیگر درزمینو موضوعات شهری و منحقطهای
از قبیل کیییم زندگی ،جرم و جنایم و بیکاری میتواند به این شیوه بررسی شود.
این روشها میتواند به سیاسمهای عمومی که نیازمند شناسایی مکانهای اص هستند ،کمک کند .با دانسطتن
این نکته که منابع در دستر

برای اجرای برنامهها کمیاب هستند و با در نظر گرفتن اینکه برابری در باالترین مرتبطه

سیاسمهای عمومی قرار دارد ،نوا ی واقع شده در پیرامون باید در اولویم اول قرار گیرند .توانطایی برجسطتهسطازی
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