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تحليل اکتشافي دادههای فضايي در بررسي آمد و شدهای روزانه در نواحي روستايي.
مطالعه موردی :روستاهای پيرامون مناطق کلانشهری
3

*سيدعباس رجايي ،1محمدامين خراساني ،2بهمن صحنه
1استاديار جغرافیا و برنامهريزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
2استاديار جغرافیا و برنامهريزی روستايی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
3استاديار جغرافیای دانشگاه گلستان
تاريخ دريافت 33/4/21 :؛ تاريخ پذيرش33/11/3 :

چکيده
انسجام و يکپارچگی فضايی سکونتگاههای پیرامون مناطق کلانشهری با شهر مرکزی و توسعه حملونقل شههری،
پديدهای را به نام سفرهای روزانه ايجاد کرده است .اين پديده در شهرها و روستاهای پیرامهون منهاطق کلانشههری بهه
چشم میخورد .هدف از اين تحقیق که با استفاده از روش تحلیل اکتشافی و به کارگیری آمارهای فضهايی انجهام شهده،
اين بوده که پديده مذکور از نظر مکانی و توزيع فضهايی در پیرامهون کلانشههرهای کشهور مشه ش شهود .بهر اسها
يافتههای تحقیق ،اين پديده در همه کلانشهرهای کشور وجود دارد ،اما از نظر توزيع مکانی ،بها ههم تفهاو دارنهد .در
کلانشهر تهران شاخش موران  1/1میزان  2/7 ،Zو سطح معناداری  1/110درصد بوده اسهت کهه نشهاندهندهی الگهوی
پراکنش اين جمعیت به صور خوشه بهوده ،مقهدار  Gمشهاهده شهده 1/2 ،و سهطح معنهاداری  1/111بهوده کهه ايهن
خوشهبندی بر اسا آماره فضايی  Gکاملاً خوشهای است .در کلانشهر اصفهان مقهدار شهاخش مهوران برابهر بها  1/1بهه
دست آمده است .مقدار  Zبرای اين دادهها برابر با  0/6و مقدار  p valueدر سطح  1/111درصد معنادار بوده اسهت .لهذا
از يک الگوی خوشهای پیروی میکند .بر اسا آماره ( ،)Getis-Ord Gاين الگو با مقادير خوشهای زياد است کهه در آن
میزان  ،1/4 Gمیزان  Zدر اين محدوده  0و میزان  p valueدر سطح  1/111معنادار است .در کلانشهر مشهد ،بر اسها
آزمون خودهمبستگی فضايی ،شاخش موران برابر  1/2بوده است .بر اين اسا میزان  Zبرابر بها  2/05و میهزان Pvalue
 1/10بوده است که خوشهای بودن را برای اين دادهها نشان میدهد .آماره  Gبرابر  1/15درصد بوده که به يهک الگهوی
نامنظم نزديک شده است .در کلانشهر شیراز ،بر اسا مقدار  )4/7( Zو مقدار  ،)1/111( Pvalueاين مقادير بهه صهور
خوشهای هستند .مقدار آماره  Gبرابر با  1/1بوده و مقدار  Zبرای اين عوارض برابر بها  0/2بهوده اسهت کهه نشهاندهنده
خوشهای قوی است .الگوی پراکنش اين پديده در کلانشهر تبريز کاملاً از يک الگوی نهامنظم پیهروی مهیکنهد .در ايهن
الگو ،هر يک از مکانها مقادير م صوص خود را داشته که در هیچ ارتباطی با ساير مکانهای مجاور آنها نبوده است.
واژههاي کليدي :آمدوشد روزانه ،تحلیل مکانی ،آمارهای فضايی ،کلانشهرها.

*نويسنده مسئولSarajaei@ut.ac.ir :
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مقدمه و طرح مسأله
مهههردم غالبهههاً در حهههال حرکتانهههد .عهههدهای در
آمدوشدهای روزانه ،فاصلههای کمتری را میپیمايند و
عدهای ديگر برای عزيمت به محهل کهار خهود ،روزانهه
فاصلههای طولانی را طی میکننهد و وقهت بهیشتهری
لازم دارند .برخی از مردم نیز سهکونتگاهههای خهود را
دائماً تغییر میدهند.

هنگام مطالعا جغرافیای شههری در کشهورها ،بها
جابهجايیها و تحرکهای درونشهری ،میان شههری و
تحرک میان روستا و شههر روبههرو مهیشهويم .گهاهی
تحرکهههای جمعیتههی و مهاجر هههای روسههتايیان بههه
شهرها  -که در کشورهای صنعتی در قهرن نهوزدهم و
اوايل قرن بیستم صور میگرفت -ههم اکنهون تحهت
عوامههل خاصههی در کشههورهای در حههال توسههعه نیههز
مشاهده میشود.

جدول  -4تحرکهاي جمعيتي و رشد اقتصادي
شيوههاي غالب در تحرکها

مرحله رشد اقتصادي

از روستا به شهر

دوره اوايل صنعتیشدن

میان شهرها

دوره تکامل صنعتیشدن

از شهر به روستا

دوره فراصنعتی

(مأخذ :شکويی)361 :1352 ،

پويايی سیستمهای شههری ،از میهزان جابههجهايی
کالاها ،خهدما  ،افکهار و تحرکههای جمعیتهی میهان
شهههرها ،شهههرکها و حههوزههههای روسههتايی مش ه ش
میشود .در سیستمهای شهری ،تحرک و مهاجر های
گروه سنی جوان (سنین  21تا  )34بیشتر است که از
اين طريهق برخهی از شههرها نیهروی جهوان خهود را از
دست میدهند؛ در حالی که تعداد سالمندان به نسبت
کل جمعیت بسیار زياد است .هر چنهد مهاجر هها در
مجموعههه سیسههتم صههور گیههرد ،اغل ه نقههاطی کههه
جاذبههای اجتماعی  -اقتصادی بیشتری دارند ،کانون
جذب مهاجران به شمار میآيند .بنابراين در کشورهای
در حههال توسههعه ،شهههرهای مسههل يهها مادرشهههرهای
ناحیهای ،مهاجران بیشتری مهیپهذيرد .ايهن رونهد در
سلسله مرات سیستمی تأثیر میگذارد و تغییراتهی در
مجموعه سیستم به وجود میآورد (همان).
از ديدگاه ههال و پهین (ههال و پهین،)45 :1331 ،
سههفرهای درونشهههری معیههاری بههرای انههدازهگیری
هستههای شهری است .به طهور کلهی بهرای اولهینبهار

بود ،به وسیله میلز 2و مو  3عمومیت يافت و سهرانجام
به وسیله چارچوب متحدالشکل فوجیتا 4کامل شهد .در
ايههن مههدل سههنتی ،شهههرهای پیشههین بههه صههور
تکهستهای قلمداد میشدند که بهر اسها آن ،تمهام
فعالیتها در نقطهی مرکزی شهر قرار داشتند و تمامی
کههارگران و سههاکنین از حومهههها بههه مرکههز تجههاری و
فعالیت شهر سهفر میکردنهد .در ايهن مهدل شههر بهه
صور منطقهای مسکونی دايرهای شهکل بها محهدوده
تجاری مرکزی فرض میشد که در آن کلیهی مشاغل،
کالا و خدما قرار گرفتهاند (.)Anas et al., 1997: 18
در الگوی شههر تکهسهتهای ،الگهوی سهفر روزانهه بهه
سمت مرکز تجاری شههر و اطهراف آن متمايهل اسهت،
طول سفر به مرکز در آن کوتاه است و قیمت زمهین و
ارزش ملک بهويژه تجهاری در آن بالاسهت ( Bertaud,
 .)2004: 6در حالی که با توسعه شهر و گسترش مراکز
م تلف اقتصادی ،الگهوی سهفرهای روزانهه نیهز تغییهر
میکنههد .در ايههن حالههت ،فعالیتهههای اجتمههاعی و
اقتصادی شهر در اطراف چنهد هسهته کاملهاً مشه ش

آلونسو 1در سال  1364میلهادی ،مفههوم الگهوی سهفر
روزانه را با ارائهی مدل شهر تکهستهای مطهر کهرد.
اين مدل که محصول سهاختار حمهل و نقهل و مسهکن

شکل میگیرند .بنابراين سفرهای درونشهری متناس
با هستههای يادشده به شکل پراکنده و متعهدد اتفها

1- Alonso

2- Mills
3- Muth
4- Fujita
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میافتد (هال و پین 45 :1331 ،و  .)43همچنین نهر
سههفرهای روزانههه در هسههتههای مجههاور يههک شهههر را
مبنايی برای چندهستهای شدن شهر میداند .در شههر
چندهستهای ،سفرهای درونشهری متناس با هسهته
و الگوی فضايی جمعیت خود است و از نظهر هندسهی،
متوس طول سفر کوتهاهتر از متوسه طهول سهفر بهه
هستههای ديگر است .با اين حهال سهفر روزانهه در آن
طولانیتر است (همان .)7 :سهفرهای روزانهه (شهناوری
جمعیت) ،1پديهدهای جديهد در جابههجهايی جمعیتهی
است که با گسترش کلانشهرها ظاهر شده است .ايهن
پديده ،ماهیت متفاوتی با ساير جابهجايیهای جمعیتی
دارد .به لحها ايهنکهه جابههجهايی درون يهک نقطهه
جمعیتی نیست ،با جابهجايی داخلهی متفهاو اسهت و
بهدلیل آنکه اينگونهه افهراد ،محهل سهکونت خهود را
تغییر نمیدهند ،با جابهجايی به مفهوم مههاجر بهین
نقاط ،تفاو دارد .در واقع جمعیت يادشهده اغله بهه
اض هطرار در يههک نقطهههی جمعیتههی (معمول هاً حاشههیه
کلانشهههرها و شهههرهای بههزرا) سههاکن و در نقطهههی
ديگر (معمولاً کلانشهرها و شهرهای بزرا) به کهار يها
تحصیل اشتغال دارند (ناصهحی و ديگهران.)1 :1357 ،
از نظههر «باسههتیه و درز» ،روابهه تههازهای بههین مرکههز
تاري ی شهر و قط های پیرامونی آن برقرار شده است
و چندين گونه رابطه بهه شهیوهههای آشهکار پیشهرفت
کرده است.
 رواب اداری ،فنی و مالی
 رواب تجاری و خدماتی
 رواب کار و فراغت (باستیه و درز.)225 :1352 ،
هر چند در مطالعا داخلی تاکنون حرکا روزانه
جمعیههت از منههاطق پیرامههونی بههه مرکههز بههه صههور
ت مینههی بههوده اسههت ،در سرشههماری سههال  1350و
 1331تلاش شد تا ايهن جمعیهت در سهکونتگاهههای
شهههری و روسههتايی بهها عنههوان «جمعیههت شههناور»
سرشماری شهود .البتهه بايهد توجهه داشهت کهه بهرای
تکمیل اطلاعا اين جمعیت به اطلاعا بیشتری نیاز
است ،اما از اين اطلاعها مهیتهوان ويژگهی سهکونت-
 -1مرکز آمار ايران از اين نوع جمیعت با عنوان جمعیت شناور
نام برده است (ناصحی و ديگران.)1357 ،
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گاههههای پیرامههون منههاطق روسههتايی را شههناخت .ايههن
پديدهی جمعیتی بیشتر در نقهاط روسهتايی پیرامهون
کلانشهرهای کشور ديده میشود و بر اسها گهزارش
مرکز آمار ايران ،اين پديده در مناطق روستايی کشهور
بیشتر از مناطق شهری مشاهده مهیشهود (ناصهحی و
ديگران .)1357 ،بر اسا گزارش مرکهز آمهار کشهور،
حدود يکهشتم جمعیت ده ساله و بیشتهر کشهور در
سرشماری  1350جمعیت در حال آمدوشد بوده است.
با توجه به اينکه در کل کشور ،جمعیت مهاجر اعهم از
داخل استانی و بین استانی طی دهههی 1350-1370
حههدود دوازده میلیههون نفههر بههوده و جمعیههت در حههال
آمدوشد حهدود يکسهوم آن اسهت ،اهمیهت ايهن نهوع
جابهجايی مش شتر میشود .حدود نه درصد جمعیت
ده ساله و بیشتر شهری کشور از اين جمعیت بودهاند،
در حالی که نسبت متناظر در جامعه روسهتايی حهدود
بیست درصد است .اين وضع نشان میدهد که جامعهه
روستايی کشور با توجه به جمعیت آن ،سفرهای روزانه
بیشتری از جامعهی شهری داشته است.
در ايههن مقالههه تلههاش م هیشههود تهها بهها توجههه بههه
خصوصیا فضايی اين پديده در کلانشهرهای کشهور
از نظ هر فضههايی بررسههی گههردد و مش ه ش شههود کههه
مهمترين خوشههای جمعیت روستايی پیرامون مناطق
کلانشهههری کشههور کههه از ايههن پديههده برخوردارنههد
کدامند؟ از نظر فضايی و مکانی ،توزيهع آنهها بهه چهه
صههور اسههت؟ چههه تفاو هههايی از نظههر فضههايی در
کلانشهرهای کشور مشاهده میشود؟
پيشينه تحقيق
خراسههانی ( )1331در رسههالهی دکتههری خههود بهها
عنوان «تبیین زيستپذيری روستاهای پیرامون شهری
با رويکهرد کیفیهت زنهدگی» ،بیهان میکنهد کهه نهر
بیکاری در میان سرپرسهتان خهانوار در ايهن روسهتاها،
 14/5درصد است که با توجه بهه موقعیهت قرارگیهری
آنها در حاشیهی شهرها و نیز نزديکهی بهه بهازار کهار
تهههران ،رقههم نسههبتاً بالههايی محسههوب میشههود .نت هايج
تحقیق نشان داد که يکی از مهمترين عوامل بروز ايهن
وضعیت ،عدم صرفهی اقتصادی رفتوآمد ههر روزه بهه
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تهران برای رفتن به سر کار يا به طور کلی اشهتغال در
تهران و سکونت در روسهتاهای مهورد مطالعهه په از
آزادسازی قیمت حاملههای انهریی اسهت .بسهیاری از
افراد بیکار اظهار میداشتند که توان اقتصادی آنها بها
درآمد حاصل از اشتغال در شهر تههران ،کفهاف تهأمین
هزينهی حملونقل  -خواه با وسهايل نقلیهه عمهومی و
خواه با وسیله نقلیه ش صی -را نمیدهد .بنابراين قیهد
اشتغال در تهران را زده و مدتی است بیکهار هسهتند و
در پی پیدا کردن شغلی در روستا يا شههرهای اطهراف
هستند (خراسانی.)151 :1331 ،
افراختههههه ( )1353در پژوهشههههی بهههها عنههههوان
«روستانشههینی شهههری و بحههران محیطههی (مطالعههه
موردی :رباطکريم)» ،ضمن تعريف مفهوم روستانشینی
شهری معتقد است که بر اثر بالا بودن قیمهت زمهین و
هزينهی مسکن در مادرشهر مورد مطالعهه و گسهترش
وسههايل حملونقههل عمههومی و خصوصههی ،روسههتاهای
پیرامونی آن ،محل تمرکهز اقشهار کمدرآمهد اجتمهاعی
میشود و در نتیجه دسترسی آنان بهه خهدما از نظهر
کیفههی تنههزل يافتههه و بحههران آب و زيسههتمحیطههی،
بیکاری و تمرکز فقر و کجرویهای اجتماعی به دنبهال
دارد.
هورنی و ون اک ( )2115در مقالههای بها عنهوان
«گونهشناسی نواحی پیرامون شهری در کشور هلنهد»،
بها اسهتفاده از اطلاعهها موجهود دربهارهی جريانهههای
جمعیتههی بههین نههواحی پیرامههون شهههری و شهههرها،
جريانهای با هدف کار ،خريد و بهرهگیری از خهدما ،
تفريح و آموزش را مبنای کار قرار داده و بر اين مبنها و
با استفاده از تحلیل خوشهای ،پنج خوشه به شر زيهر
شناسايی شد:
 نواحی پیرامون شهری تحت تسل شهرها؛
 نواحی پیرامون شهری قديمی؛
 نواحی پیرامون شهری بین شهرها و روستاها؛
1
 نواحی پیرامون شهری فشرده در منطقه لیمبورا
و هیلورسوم2؛

1. Limburg
2. Hilversum

 نهههواحی پیرامهههون شههههری فشهههرده در منطقهههه
راندشهتا Hornis & Van Eck, 2008: 622-( 3
.)623
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی انسان با جنبش و
حرکت همراه است .تقسیم کار مستلزم جهدايی محهل
کار از محل زندگی است و در نتیجه جريان رفتوآمهد
و ترافیک چشمانداز جغرافیايی را به شد تحت تهأثیر
قرار مهیدههد .سهفرهای روزانهه ،پديهدهای جديهد در
جابهجايی جمعیت است که بها گسهترش کلانشههرها
ظههاهر شههد .ايههن پديههده ،مههاهیتی متفههاو بهها سههاير
جابهههجايیهای جمعیتههی دارد .بههه لحهها ايههنکههه
جابهههجايی درون يههک نقطهههی جمعیتههی نیسههت ،بهها
جابهجايی داخلی متفاو است و از آنجا کهه اينگونهه
افههراد ،محههل سههکونت خههود را تغییههر نمههیدهنههد ،بهها
جابهههجايی بههه مفهههوم مهههاجر فههر دارد .در واقههع
جمعیت مذکور اغل در يک نقطهه جمعیتهی (معمولهاً
حاشیه کلانشهرها و شههرهای بهزرا) سهاکناند و در
نقطهای ديگر (معمولاً کلانشهرها و شهرهای بزرا) به
کار يا تحصیل مشهغولاند (ناصهحی و ديگهران:1357 ،
 .)1آمدوشد روزانهه فراينهدی اسهت کهه بهه بهازتوزيع
جمعیت و اشتغال مربوط میشود .دو دلیل اصلی برای
اين آمدوشد وجود دارد؛ افهراد مکهان سهکونت خهود را
تغییر میدهند ،اما شغل خود را به تبع محهل سهکونت
تغییر نمیدهند و افراد شغل خود را تغییر مهیدهنهد،
اما محل سکونت آنها تغییر نمیکند ( Van den Berg
 .)et al., 1982اين موضوع نسبی است و در هر جامعهه
با توجه به زمینهههای اجتمهاعی و اقتصهادی متفهاو
است .در کشورهای غربی کهه حومهنشهینی عمومیهت
دارد  -دلیل ن ست ،عامل اصهلی آمدوشهدهای روزانهه
است .علت حومهنشینی نیز به مسهائلی چهون محهی ،
مسههکن و تغییههر ش هیوهی زنههدگی مربههوط مههیشههود
(.)Champion, 2001; Mieszkowski & Mill, 1993
موقعیت افراد در جوامع متفهاو اسهت .در برخهی
مکانها افهزايش آمدوشهد روزانهه بهه اشهتغال مربهوط
3. Randstad
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میشود .به دنبال اقتصاد ناکارآمد ،همهراه اولويتههای
توسعهی صنعتی و سیاستهای مهار رشد در شهرهای
بهزرا ،موقعیهتههای شهغلی در شههرهای بهزرا بههر
سیاست مسکن پیشی میگیرد کهه رفتوآمهد نیهروی
روسههتاها را در پ هی دارد .علههاوه بههر ايههن ،برنامهههريزان
آمدوشههد ،حملونقههل عمههومی را ارزانتههر از سههاخت
مساکن جديد ديدند .اين موضوع به مهاجر به حومه
شهرها منجر شهد (.)Fuchs and Demko, 1987: 464
زندگی در حومه ترکیبی از زندگی شههری و روسهتايی
را ممکن میسازد .در نتیجهه افهزايش تعهداد مهردم در
اين مکانها را بهه ارمغهان مهیآورد .ايهن فراينهد شهبه
شهرنشینی يا مهاجر به مناطق برونشهری 1تعريهف
شده است و در کشورهايی مشهاهده مهیشهود کهه بها
برنامهريزی متمرکز اداره مهیشهوند ( Sjoberg, 1992:
 .)19به دنبال چنین توسعهای ،شهرها به مرکز اشتغال
تبديل میشوند ،اما تعداد افرادی که در نواحی شههری
زندگی میکنند کم است و سرعت رشد شهرنشینی در
حومهها با آمدوشد به شهرهای اصهلی همهراه میشهود
( .)Tammaru, 2005: 1670رواب ه بههین مکانهههای
شههری و مکانههای روسههتايی و سهکونت در روسههتا و
اشتغال در شهر ،الگهويی غاله و رايهج در يکپهارچگی
روستايی  -شهری است .برای اغل منهاطق روسهتايی،
دسترسی به اشتغال در نواحی شهری ،منبعهی کلیهدی
در نگاهداشت جمعیت و رشد مناطق روستايی به شمار
میرود ( .)Partridge et al., 2010: 303اين دسترسهی
در مناطق روستايی متفاو اسهت و فاصهله ههمچهون
عاملی بازدارنده عمل میکند .به علهاوه فاصهله جامعهه
شهری نیز آمدوشد به جامعه شهری را تحت تأثیر قرار
میدهد .بهرغم تلاش در توسعهی روستايی ،بسیاری از
آثار اين توسعه برای منهاطق روسهتايی حاصهل نشهده
اسههت .يکپههارچگی بههیشتههر شهههر و روسههتا در الگههوی

1. Ex-urban
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آمدوشد از نهواحی روسهتايی بهه شههرها ،ايهن نويهد را
میدهد که برخهی از نهواحی روسهتايی بهه مکانههای
مثبت سرريزپذيری بهرای رشهد اقتصهادی شههر مبنها
تبديل شوند .به هر حهال اسهتراتژیههای متمرکهز بهر
رواب شهری ،به تغییر اساسهی سیاسهتهها نیهاز دارد.
درک درست عوامل تعیینکنندهی آمدوشهد از جوامهع
روستايی به شهرها در تحقیقا تجربهی ،ابهزاری بهرای
اين تغییرا است ( .)Whitener & Parker, 2007رشد
وابستگی بین روستا و نواحی شههری و اهمیهت يهافتن
شبکههای منطقهای با بهبهود حملونقهل ،ارتباطها و
جريانهای اطلاعاتی پابرجاست .تعج آور نیسهت کهه
فرد به عنهوان يهک نقطهه روی نقشهه نمیتوانهد يهک
اقتصاد خودکفا با انباشتگی منافع اقتصادی و با رشدی
درونزا ايجاد کند .يکپارچگی با اقتصاد ملی و منطقهه-
ای ،ابزاری است برای رشد و حیها جوامهع روسهتايی.
هر چند اشکال يکپارچگی متنوع است ،رواب با مراکهز
شهری نزديک ،اولین راه برای دسترسی به منافع رشهد
اقتصادی است .تمرکز نیهافتن فعالیتههای اقتصهاد در
نواحی شهری برای رشهد نهواحی روسهتايی و آمدوشهد
روستا به شههر ،دو روش مشهارکت روسهتاها در رشهد
است .شواهد بیانگر آن است که سهم بزرگی از نهواحی
روستايی که رشد جمعیتهی و اشهتغال را تجربهه مهی-
کنند ،در نزديکی مراکز جمعیتی قهرار دارنهد (تها 121
کیلومتر ديده شده است) .وابستگی روسهتا -شههری از
طريق آمدوشهد ممکهن اسهت بهه عنهوان يهک شهبکه
پیچیده از رواب متقابل شناخته شود ،نه به عنوان يک
رابطههی يکسهويه ( .)Goetz et al., 2010بهر مبنهای
پويههايی فضههايی جمعیههت بههین نههواحی روسههتايی و
کلانشهرها ،مدل مفهومی تحقیهق بهدين شهکل ارائهه
میگردد:
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شکل  -4مدل مفهومي تحقيق

هههر کلانشهههر در سههطح دهسههتانهای موجههود در آن
کلانشهر در سال  1331اسهت .کهه تعهداد روسهتاها و
دهستانهای هر کلانشهر در جدول زير مش ش شده
است.

روش تحقيق
اي هن پههژوهش ،پههنج سههطح تحلیل هی شههامل پههنج
کلانشهر کشور دارد که دادههای آن از نقاط روسهتايی
به دهستان تبديل شده است .واحدهای تحلیلهی بهرای

جدول -2روستاهاي و دهستانهاي موجود در سطح کلانشهرهاي کشور
نام کلانشهر

تعداد روستا

تعداد دهستان

تهران

1115

77

شیراز

1136

63

مشهد

1205

42

تبريز

454

41

اصفهان

025

06

(منبع :مرکز آمار ايران)1350 ،

در اين پژوهش ،دادهههای مهورد نیهاز از دادهههای
سرشماری سال  1350در مورد محهل تحصهیل و کهار
ساکنان نقاط روستايی کلانشهرهای کشور بهه دسهت
آمده است .اين دادهها شامل محل کار يها تحصهیل در
همان آبادی ،محل کهار يها تحصهیل در شههر ديگهر و
محل کار يا تحصیل در آبادی ديگر بهوده اسهت .بهرای
لحا کردن موقعیت جغرافیايی هر دهستان نسبت بهه
سههاير دهسههتانها ،از روشهههای تحلیههل اکتشههافی
دادههای مکانی استفاده شده اسهت .تحلیهل اکتشهافی
دادههای مکانی ،مجموعهای از تکنیکها برای توصهیف
و نمايش توزيعهای مکانی ،شناسهايی بیقاعهدگیهای
مکانی ،کشف الگوهای ارتباط مکانی ،خوشههای مکانی
و اشاره به ریيمهای مکانی يا ساير شکلهای ناهمگنی
مکهانی اسهت ( .)Anselin, 1992: 258ايهن روشهها،
اندازههايی از خودهمبسهتگی مکهانی کلهی و محلهی و

ناهمگنی مکانی را در دستر قهرار میدهنهد .در ايهن
بررسی برای تحلیل اکتشافی ايهن دادههها از آمارههای
فضايی زير بهره برده شده است:
خودهمبستگي مکاني کلي
مفهوم همبستگی فضايی ،مرکزيهت  ESDAاسهت.
انسلین 1معتقد است که مکهان ،دو نهوع تهأثیر فضهايی
وابستگی فضايی و ناهمگونی فضايی دارد .اولی ،همهان
همبسهتگی فضهايی يها پیوسهتگی فضههايی 2اسهت کههه
مسهتقیماً از قهانون تهوبلر پیهروی میکنهد .در نتیجههه
ارزشهای مشابه 3يهک متغیهر گهرايش دارنهد کهه در
مکانهای نزديک به هم اتفا بیفتند و منجر به تجمع
فضايی میشوند .اما نوع دوم تهأثیر فضهايی متعلهق بهه
1- Anselin
2- Spatial Association
3- Similar Value
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تفاو های منطقهای يها فضهايی اسهت کهه از بینظیهر
بودن ذاتی هر مکان پیروی میکند (،Anselin, 1992
بههه نقههل از برتههاو و ديگههران .)11 :1332 ،در میههان
شاخشهای خودهمبسهتگی مکهانی کلهی ،از شهاخش
موران )  ( Moran , s Iاستفاده زيادی شده است .ايهن
شاخش ،دلالت قراردادی از میزان ارتبهاط خطهی بهین
ارزشهای مشاهده شده و میانگینهای بهطور فضهايی
و با ارزشههای وزندههی شهده در اختیهار میگهذارد.
شاخش موران نشان میدههد کهه آيها خوشههبندی در
مجموعه داده ما وجهود دارد يها نهه و بهه صهور زيهر
محاسبه میشود:
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
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بههیشتههر در خودهمبسههتگی مکههانی کلههی ،آشههکار
میسازند .اين تکنیکها ،ب شهای خاص يا گروهی از
ب شهای مجاور را که از الگوی کلهی خودهمبسهتگی
مکانی منحرف شدهاند ،نیز نمايان میسازد.
محدوده و قلمرو پژوهش
محدوده مکانی اين بررسهی ،کلانشههرهای کشهور
است؛ کلانشهرهايی که طر مصوب مجموعه شههری
دارند ،ملاک تحلیهل در ايهن بررسهی هسهتند .در ايهن
بررسی ،مرزهای سیاسی استان البهرز و شهرسهتانهای
آن ملاک عمل قرار نگرفته و به همان صهور  ،منطقهه
کلانشهری تهران بررسی شده است.

I 

i 1 j 1

که در آن  nتعهداد نهواحی xi ،مقهدار متغیهر در
ناحیه  x j ، iمقدار متغیهر در ناحیهه  x ، jمیهانگین
متغیر در کلیه نواحی و  wijوزن بهه کهار رفتهه بهرای
مقايسهی دو ناحیه  iو  jاسهت .ارزش  Iبزراتهر از
ارزش مههههههورد انتظههههههار )E ( I )  1 /(n  1
نشههاندهنده خودهمبسههتگی مکههانی مثبههت و ارزش I
کوچهههههههههکتر از ارزش مهههههههههورد انتظهههههههههار
) E ( I )  1 /(n  1نشههاندهنده خودهمبسههتگی
مکهههانی منفهههی اسهههت .دامنههههی تغییهههرا ارزش
 Moran , s Iاز ( +1خودهمبسههتگی مکههانی مثبههت
کامل) تا ( -1خودهمبستگی مکانی منفی کامل) است.
خودهمبستگي مکاني محلي :آمهار ، Moran , s I
آماری کلی اسهت و امکهان ارزيهابی سهاختار ناحیههای
خودهمبسهتگی مکهانی ،شناسهايی خوشهههای مکههانی
محلی و نواحی سهیم در خودهمبستگی مکانی کلی را
فراهم نمیکند .نمهودار پراکنهدگی مهوران ( Anselin,
 ،)1993شاخشهای محلی همبستگی مکانی يا LISA
( )Anselin, 1992و شاخش  ، Getis-Ordتکنیکهای
بسهیار مفیهدی بههرای ارزيهابی خودهمبسههتگی مکههانی
محلی هستند .اين تکنیکها ،سهاختار خودهمبسهتگی
مکههانی در نههواحی را از طري هق شناسههايی خوشههههای
محلی با ارزشهای بالا يا پهايین و نهواحی دارای سههم

بحث اصلي
از جمعیههت بالههای ده سههال در کههل کشههور73/1 ،
درصد در همان آبادی خود به کار يا تحصهیل مشهغول
بودهانهد .جمعیتهی کههه در خهارز از آبههادی خههود و در
شهری ديگهر مشهغول بهه کهار بودهانهد 3/0 ،درصهد و
افرادی کهه در خهارز از روسهتای خهود و در روسهتای
ديگر مشغول کهار يها تحصهیل بودهانهد 4/4 ،درصهد از
جمعیت ده ساله و بیشتر را تشکیل میدهد.
در سطح مجموعههای کلانشهری کشور بهه طهور
خلاصه میتوان بیان داشت که 26 :درصهد از جمعیهت
مناطق روستايی کلانشهر تهران ،محل کار يا تحصهیل
خود را در شهر بیان کردهاند که با احتسهاب جمعیتهی
که محل کار يا تحصیل آنها خارز از روسهتای محهل
سکونت خهود و در آبهادی ديگهری بهوده اسهت23/5 ،
درصد از جمعیت روستايی اين مجموعه شهری در غیر
از آبادی خود به کار يها تحصهیل مشهغول بهودهانهد .از
جمعیههت بالههای ده سههال سههاکن در نقههاط روسههتايی
منطقهی کلانشهری اصفهان 22/0 ،درصد افراد محهل
کار يا تحصیل آنها خارز از روسهتا بهوده اسهت .ايهن
میزان با احتساب جمعیتی که محهل کهار يها تحصهیل
آنههها در آبههادی ديگههر بههوده اسههت 31/2 ،درصههد از
جمعیههت بالههای ده سههال منههاطق روسههتايی منطقهههی
کلانشهری اصفهان را شامل میشود .از کهل جمعیهت
بالای ده سال در منهاطق روسهتايی کلانشههر مشههد،
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 3/3درصد محل کار يا تحصیل آنها خارز از آبهادی و
در شهر بوده است .از ايهن تعهداد 4/2 ،درصهد نیهز در
روستاهای ديگر مشغول بهه کهار يها تحصهیل هسهتند.
کلانشهههر اصههفهان در میههان کلانشهههرهای کشههور،

بیشههترين جمعیههت در حههال آمدوشههد روسههتايی را در
حوزهی کلانشهری خود داشته اسهت .در جهدول (،)2
سهم هر يک از کلانشهرها از ايهن جمعیهت مشه ش
شده است.

جدول  -9جمعيت ده ساله و بيشتر بر اساس محل کار يا تحصيل در نقاط روستايي کلانشهرهاي کشور ()4931
نام
کلانشهر

جمعيت ده ساله و

جمعيت با محل کار و

جمعيت با محل کار و

جمعيت با محل کار و

بيشتر

تحصيل در همان آبادي

تحصيل در شهر ديگر

تحصيل در آبادي ديگر

اظهار نشده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تهران

031361

111

413113

70/5

11057

13/5

10257

2/5

7332

1/6

شیراز
مشهد

321353
301170

111
111

271634
237111

54/2
54/0

31576
34513

3/6
3/3

15515
10171

0/3
4/2

1146
4274

1/3
1/2

تبريز

133640

111

164773

52/0

25736

14/3

3050

1/7

2001

1/2

اصفهان

221437

111

101121

67/7

43535

22/0

13301

5/7

2155

1/3

کل کشور

1620161

111

1250611

73/1

104506

3/0

72112

4/4

15101

1/1

(منبع :مرکز آمار ايران)1350 ،

وضعيت آمد و شد جمعيت روستايي به کلانشهر
تهران :بر اسا سرشماری سهال  1350در منطقههی
کلانشههری تههران ،شهرسهتان پاکدشهت ،سههاوجبلا ،
نظرآبههاد ،ورامههین ،شهههريار ،ربههاطکريم و شههمیرانا ،
بههیشتههرين جمعیههت شههناور را در سههطح منطقههه

کلانشهههری تهههران داشههتهاند .بههرای بررس هی می هزان
جمعیت با آمدوشد روزانه و مهمترين نقاط فرستندهی
ايهههن جمعیهههت در کلانشههههر تههههران از تحلیهههل
خودهمبستگی مهوران کلهی و  Hotspotبهرای بررسهی
مکانی اين پديدهها استفاده شده است.

جدول  -1جمعيت در حال آمد وشد روزانه در مناطق روستايي کلان شهر تهران ()4931
شهرستان

همين شهر يا آبادي

جمع

شهر ديگر

آبادي ديگر

اظهار نشده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تهران

43131

111

44313

31/6

2654

0/0

123

1/3

1311

1/1

ری

33677

111

56147

56/4

11210

11/2

1710

1/7

1611

1/2

شمیرانا

7430

111

0410

72/7

1544

24/5

33

1/4

103

1/5

کرز

20240

111

21310

51/0

4234

17/1

210

1/3

421

1/1

ورامین

43203

111

30114

71/1

12143

24/3

1014

3/1

012

1/2

ساوجبلا

61366

111

41677

60/6

17251

27/3

3115

4/3

331

1/1

شهريار

75342

111

06650

71/5

15775

23/5

2443

3/1

1131

1/2

اسلامشهر

23116

111

15260

73/4

4317

15/7

35

1/4

3361

1/2

رباطکريم
پاکدشت

01425
01632

111
111

37146
32542

72/1
64/5

12335
13126

20/3
20/3

612
4347

1/2
5/6

772
377

1/3
1/3

نظرآباد

13613

111

3123

67/1

3432

20/2

503

6/3

211

1/3

(منبع :مرکز آمار ايران)1350 ،

در اين بررسی از طريق متهدهای تحلیهل فضهايی،
اطلاعا نقاط روستايی به دهستانهای ايهن منطقههی
کلانشهههری متصههل شههد تهها بتههوان از طريههق متههد

خودهمبستگی فضايی ،خوشهای بودن ،پراکندگی و يها
بدون الگو بودن اين پديده را در سطح کلانشههر درک
کرد .اين روش کمک خواهد کرد تا مهمتهرين نقهاط را

تحليل اکتشافي دادههای فضايي در بررسي آمد و شدهای روزانه در نواحي روستايي..

کلانشهر تهران

از طريق چیدمان بیشترينها و کهمترينهها از طريهق
برخههی رواب ه همسههايگی اسههت راز کن هیم .هههر چنههد
اطلاعهها جههدول ( ،)4کلیههاتی را در مههورد وضههعیت
کلانشهر تهران به ما ارائه میدهد ،اين اطلاعا نمهی-
تواند مکانها را به صور خوشهای به نمايش بگذارد.
بهر اسهها منهدرجا شههکل ( ،)2میهزان شههاخش
مههوران  1/1می هزان  2/7 ،zو سههطح معنههاداری 1/110
درصد بوده است که نشاندهندهی الگوی پراکنش اين
جمعیت به صور خوشه در کلانشهر تهران است و از
يک الگوی کاملاً خوشهای پیروی مهیکنهد .بهر اسها
مندرجا شهکل ( )3مقهدار  Gمشهاهده شهده 1/2 ،و
سطح معناداری  1/111بوده کهه ايهن خوشههبندی بهر

اسا آماره فضايی  Gکاملاً خوشهای است .اين میهزان
در کلانشهر تهران به صور خوشهای زيهاد در سهطح
کلانشهر وجود دارد .نقشههی  Hotspotاز نظهر مکهانی
برای دهستانهای حصهار امیهر ،فیلسهتان ،فهرونآبهاد،
وحیديه ،فردو و آدران در خوشهها بها مقهادير زيهاد
نشان داده شده اسهت .بهه عبهارتی ايهن دهسهتانهها،
بزراترين مراکز روستايی با جمعیت در حال آمدوشد
هستند که جمعیت آنهها خهارز از روسهتا ،کهار و يها
تحصیل میکنند .اين مقادير برای ساير نقاط کلانشهر
تهران به صور برابر با میانگین قرار دارد .بهه عبهارتی
نه خوشهای از کمترينها و نه بیشترينهها بهه جهز دو
لکه مورد اشاره ديده نمیشود.

2

 0.2مقدار  Gمشاهده شده
5.0

مقدار Z

0.001

سطح معناداري

شکل  -9خوشهبندي زياد/کم کلانشهر تهران
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1

 0.1شاخص موران
2.7

ميزان Z

 0.005سطح معناداري

شکل  -2خودهمبستگي فضايي کلانشهر تهران
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شکل  -1دهستانها با بيشترين جمعيت در حال آمدوشد بر اساس متد لکههاي داغ ()Hot Spot

فلاورجههان 30/5 ،درصههد از جمعیههت روسههتايی ايههن
شهرستان بهرای کهار يها تحصهیل بهه منهاطق شههری
کلانشههر سههفر مهیکننههد کهه بهها احتسههاب جمعیهت
روستايی کهه بهرای انجهام کهار يها تحصهیل بهه نقهاط
روستايی کلانشهر سفر میکننهد ،ايهن میهزان بهه 47
درصد از جمعیت ده سهاله و بهیشتهر ايهن شهرسهتان
رسیده است .اين مقدار برای شهرستان لنجان به 33/7
درصد ،شهرستان مبارکه به  37/5درصهد و شهرسهتان
نجفآباد به  25/5درصد رسیده است.

وضعيت آمدوشد جمعيت روستايي به کلانشههر
اصفهان :کلانشهر اصفهان شامل هشت شهرستان در
سهال  1350بهوده اسههت .رشهد و توسهعهی کلانشهههر
اصفهان در چند دههی اخیر و توسهعهی پیرامهونی آن
در دههی اخیر و پیوستگی بلافصل با مناطق روسهتايی
در جنوب اصفهان به جههت خروجهی آب زاينهدهرود و
توسعهی کشاورزی در اين ب ش ،سب شده اسهت تها
پیوستگی تفکیکناپذيری در اين قسمت به وجود آيهد.
بههر اسهها سرشههماری سههال  1350در شهرسههتان

جدول -1جمعيت در حال آمد و شد روزانه در مناطق روستايي کلانشهر اصفهان ()4931
شهرستان

جمع
تعداد

113347
اصفهان
4317
خمینیشهر
13521
نجفآباد
36341
فلاورجان
10722
شهرضا
14447
لنجان
13453
مبارکه
15223
برخوار
(منبع :مرکز آمار ايران)1350 ،

همين شهر يا آبادي

شهر ديگر

آبادي ديگر

اظهار نشده

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

111
111
111
111
111
111
111
111

70012
4173
3635
13115
11533
5400
5324
13101

72/6
53/1
71/2
01/7
70/7
05/0
61/7
71/6

15000
760
3061
13221
3230
4115
2063
3310

17/3
10/6
20/5
30/5
21/6
27/5
13/1
21/0

3111
24
417
4133
454
1717
2031
1170

5/7
1/0
3/1
11/1
3/1
11/3
15/5
0/3

571
40
140
021
114
207
60
152

1/5
1/3
1/1
1/4
1/7
1/5
1/0
1/1

تحليل اکتشافي دادههای فضايي در بررسي آمد و شدهای روزانه در نواحي روستايي..

شکل  -6خوشه بندي زياد/کم کلانشهر اصفهان

بر اسا آمار فضايی موران ،مقدار شهاخش مهوران
برابر با  1/1به دست آمهده اسهت .مقهدار  zبهرای ايهن
دادهها برابر با  0/6و مقهدار  p valueدر سهطح 1/111
درصد معنادار بوده است (شکل  .)6بر اسا اين داده،
جمعیت روستايی در حال آمدوشهد از نقهاط روسهتايی
در کلانشهر اصفهان از يهک الگهوی خوشههای پیهروی
میکند .بر اسا آماره ( ،)Getis-Ord Gايهن الگهو بها
مقادير خوشهای زياد اسهت کهه در آن میهزان ،1/4 G
میزان  Zدر اين محدوده  0و میزان  p valueدر سهطح

111

شکل  -1خودهمبستگي فضاي کلانشهر اصفهان

 1/111معنادار است .بر اسها نقشههی لکههههای دا
(نقشه  ،)7دهستانهای برآن شمالی و جنهوبی ،قههاب
شههمالی و جنههوبی ،کههراز و محمودآبههاد شههمالی از
شهرستان اصفهان و مهاربین علیها ،سهفلی و وسهطی از
شهرستان فلاورجان ،دهستانهای شهرستان فلاورجهان
و مبارکههه و يک هی از دهسههتانهای نجفآبههاد از جملههه
دهستانهايی هستند که بیشترين جمعیت روسهتايی
در حال آمدوشد به نقهاط شههری و روسهتايی را بهرای
کار و تحصیل داشتهاند.

شکل  -7دهستانها با بيشترين جمعيت در حال آمدوشد براساس متد لکههاي داغ ( )Hot Spot
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وضعيت آمدوشد جمعيت روستايي به منطقههي
کلانشهري مشهد :منطقه کلانشهری مشهد با پهنج
شهرستان در سال  1350از جمله کلانشهرهای کشور
است که در دهههای اخیر با رشد مرکهز شههر مواجهه
بوده و به عنوان قط اصهلی جمعیهت در شهر ايهران
مستقر است .بر اسا آمار جمعیت ده ساله و بیشتهر
که در محلی غیهر از محهل سهکونت خهود بهه کهار يها
تحصیل مشغول بودهانهد ،بالهاترين درصهد مربهوط بهه
شهرستان نیشابور بوده است .در مجمهوع  17/7درصهد
از جمعیت ده و بیشترِ ساکن در مناطق روستايی اين
شهرستان ،به محل ديگری برای کار و تحصیل مراجعه
میکنند .اين میزان بهرای شهرسهتان فريمهان  13/6و
برای شهرستان مشهد در مجموع برابر با  13/2درصهد
بوده است .در شهرستان چناران برابر بها  12/2درصهد،
شهرستان فريمان  13/6و بهرای شهرسهتان کلها 4/3
درصد بوده است.
بر اسا آزمون خودهمبسهتگی فضهايی ،شهاخش
موران برابر  1/2بوده است .بر اين اسا میزان  Zبرابهر

شکل  - 3خوشه بندي زياد /کم کلانشهر مشهد

وضعيت آمدوشد جمعيت روسهتايي بهه منطقهه
کلانشهري تبريهز :بهر اسها اطلاعها موجهود از
سرشهماری  ،1350شهرسهتان اسهکو بها  27/0درصههد،
آذرشهههر بهها  17/4درصههد ،تبريههز بهها  17/3درصههد و

با  2/05و میزان  1/10 Pvalueبوده است که خوشهای
بودن را برای اين دادهها نشهان میدههد .بها توجهه بهه
آمهاره فضهايی ( ،)Getis-Ord Gمقهدار آمهاره  Gبرابهر
 1/15درصد بوده که با توجه به شکل ( ،)3اين میهزان
در وضعیت ضعیف از مقادير خوشهای قرار دارد که بهه
يک الگوی نامنظم نزديک شده است .بر اسها شهکل
( )11نیههز همههانطور کههه مشهه ش شههده اسههت،
دهستانهايی که بیشتهرين میهزان جمعیهت در حهال
آمدوشد میهان سهکونتگهاه روسهتايی خهود بها سهاير
سکونتگاهها هستند ،دو دهستان کنويست و تبادکهان
است و دهستان ريونهد در شهرسهتان نیشهابور نیهز در
مرتبهی بعدی قرار دارد .به عبارتی از نظر مکانی ،ايهن
خصیصهی جغرافیايی در قسمت کوچکی از کلانشههر
مشههد در حهال وقهوع اسهت .همهانطور کهه نقشهههی
لکههای دا نشان میدهد ،سکونتگاههای ديگهر ايهن
کلانشهر از اين نظر برابر میانگین است.

شکل  -3خود همبستگي فضاي کلان شهر مشهد

شهرستان شبستر با  16/7درصد ،به ترتی بیشتهرين
جمعیت ده ساله و بیشتر را در مناطق روستايی خهود
با خصیصهی رفتوآمد روزانه داشتهاند .همهانطور کهه
در شکل ( )11مش ش شده است ،الگوی پراکنش اين

تحليل اکتشافي دادههای فضايي در بررسي آمد و شدهای روزانه در نواحي روستايي..

پديده در کلانشهر تبريز کاملاً از يهک الگهوی نهامنظم
پیروی میکند .در اين الگو ،هر يک از مکانهها مقهادير

111

م صوص خود را داشته که در هیچ ارتبهاطی بها سهاير
مکانهای مجاور آنها نبوده است.

جدول  -1جمعيت در حال آمدوشد روزانه در مناطق روستايي کلانشهر مشهد ()4931
شهرستان

همين شهر يا آبادي

جمع

آبادي ديگر

شهر ديگر

اظهار نشده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مشهد

173536

111

103652

50/4

15113

11/1

0047

3/1

2064

1/4

نیشابور

113313

111

53030

51/0

12342

11/2

7173

6/0

503

1/5

چناران

31166

111

26731

56/2

2651

5/6

1116

3/6

473

1/0

فريمان

16063

111

14116

54/6

1313

7/3

346

کلا

13741

111

12357

34/0

331

2/5

253

0/7
½

235

1/5

51

1/6

(منبع :مرکز آمار ايران)1350 ،

شکل  -41دهستانها با بيشترين جمعيت در حال آمد و شد بر اساس متد لکه هاي داغ ()Hot Spot
جدول -6جمعيت در حال آمدوشد روزانه در مناطق روستايي کلانشهر تبريز ()4931
شهرستان

همين شهر يا آبادي

جمع

شهر ديگر

آبادي ديگر

اظهار نشده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

اسکو

25173

111

13341

71/5

7133

20/2

644

2/3

431

1/7

آذرشهر

21224

111

16236

51/6

3013

17/4

31

1/4

315

1/6

بستانآباد

36121

111

31035

57/7

3452

3/7

416

1/1

034

1/0

شبستر

31754

111

20311

52/2

4412

14/3

743

تبريز
هري

61511
23644

111
111

43346
22252

51/2
34/2

3366
565

10/4
3/7

1236
333

2/4
½

322

1/1

732
30

1/3
1/4

1/7
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از نقاط روستايی به نقاط روسهتايی ،بهیشتهر از سهاير
کلانشهرها بهوده اسهت .بهرای مثهال بهرای شهرسهتان
ارسنجان اين مقدار  11/0درصهد از ايهن آمدوشهد بهه
نقاط شهری و  16/5درصهد بهه نقهاط روسهتايی بهوده
است .اين مقدار برای شهرستان خرمبیهد  16/3درصهد
به نقاط شهری و  14/3درصد به نقاط روسهتايی بهوده
است .اين نسبت بالای آمدوشد بهه نقهاط روسهتايی در
کلانشهر شیراز احتمالهاً بهه دلیهل اشهتغال در ب هش
کشاورزی و پتانسیلهای نقاط روستايی اسهتان فهار
برای کشاورزی و دامپروری است.

وضعيت آمدوشد جمعيت روسهتايي بهه منطقهه
کلانشهري شيراز :بر اسا

سرشماری سال ،1350

کلانشهر شهیراز دارای هشهت شهرسهتان بهوده اسهت.
بالاترين نسبت جمعیت در حهال آمدوشهد در منهاطق
روستايی کلانشهر شیراز از جمعیت ده ساله و بیشتهر
آن ،مربوط به شهرسهتان سروسهتان بهوده اسهت .ايهن
شهرستان  15/2درصد از جمعیت آن به نقهاط شههری
و  4/4درصد از جمعیت بالهای ده سهال آن بهه نقهاط
روسههتايی مسههافر مههیکههردهانههد .در ايههن کلانشهههر
برخلاف کلانشهرهای ديگر ،جمعیت در حال آمدوشهد

 0.02شاخش موران
0.5

میزان Z

 0.5سطح معناداری

شکل  -44خود همبستگي فضاي کلانشهر تبريز

بر اسا آماره خودهمبسهتگی فضهايی و شهاخش
موران که برابر با  1/1بوده است ،اين مقادير برای نقاط
روستايی کلانشهر شهیراز بهه صهور خوشههای بهوده
اسههت .بههر اسهها مقههدار  )4/7( Zو مقههدار Pvalue

به صور مقادير بالا بوده است .مقدار آماره  Gبرابر بها
 1/1بوده و مقدار  Zبرای اين عوارض برابر با  0/2بهوده
اسهت کههه نشهاندهندهی خوشهههای قهوی اسههت .ايهن
مقادير در سطح  1/111درصد معنادار بهوده اسهت .بهر

( ،)1/111اين مقادير به صور خوشههای هسهتند .بهر
اسا آماره  Gمقادير خوشهای بودن برای اين مکانها

اسا آماره  Gخودهمبسهتگی مکهانی محلهی نیهز در
دادهها مشاهده شده است.
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جدول -7جمعيت در حال آمدوشد روزانه در مناطق روستايي کلانشهر شيراز ()4931
شهرستان

همين شهر يا آبادي

جمع

آبادي ديگر

شهر ديگر

اظهار نشده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

شیراز
سپیدان

173533
27345

111
111

101456
21351

57/1
76/7

16414
3371

3/4
12/3

0454
2562

3/2
11/0

431
134

1/3
1/0

ارسنجان

11242

111

5102

71/6

1156

11/0

1532

16/5

112

1/1

اقلید

13606

111

15171

32/4

715

3/7

673

3/0

53

1/0

سروستان

7121

111

0454

77/1

1233

15/2

313

4/4

31

1/4

مرودشت

71427

111

07340

51/1

6610

3/2

6724

3/4

103

1/2

خرمبید
پاسارگاد

4113
6637

111
111

2751
0730

67/0
57/3

635
031

16/3
5/3

610
233

14/3
3/6

20
12

1/6
1/2

(منبع :مرکز آمار ايران)1350 ،

شکل  -42خوشه بندي زياد/کم کلانشهر شيراز

شکل  -49خودهمبستگي فضاي کلانشهر شيراز
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شکل  -41دهستانها با بيشترين جمعيت در حال آمدوشد بر اساس متد لکههاي داغ ()Hot Spot

جمعبندي و نتيجهگيري
در دهههای اخیر ،بهدلیل وجود رواب و پیوندهای
زياد بین محی های روستايی و شهری ،نوعی پیوستگی
میان اين دو عرصهی زيستی پديدار شهده اسهت .ايهن
پیوستگی در قالبی نظهاموار عمهل میکنهد و بنهابراين
آنچه در يک عرصه اتفا میافتهد ،بهر عرصههی ديگهر
اثرگذار است .در اين رابطه ،پايداری نهواحی شههری و

روستايی بهگونهای با يکديگر مرتب است که بسهیاری
معتقدند که فهم و تعديل فرايندهای منجر به ناپايداری
در کشورها ،بهويژه کشورهای در حهال توسهعه کهه در
معرض شهرنشینی شتابان قهرار دارنهد ،تنهها در قاله
تأکید بر نحوه و دامنهی مناسبا متقابل و تعامل میان
عرصههای روستايی و شهری ،قابل درک و چهارهجويی
است .امروزه بسیاری از نیروی کار مورد نیهاز شههرها از

تحليل اکتشافي دادههای فضايي در بررسي آمد و شدهای روزانه در نواحي روستايي..
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روستاهای دور و نزديک تأمین میشود و ديگر زنهدگی
در روستاها محدود به محی روستا نیست و تعامهل بها
شهر ،ب شی از زندگی روزمره روستايیان شهده اسهت.
يکی از پررنگترين و مهمتهرين وجهوه ايهن تعاملها ،
مبادلهی نیروی کار بین روستاها و شهرها و به خصوص
حضور نیروی کار روستايی در شهرهاست .از پیامدهای
اصلی اين تبادل ،ارسال وجوه مهالی توسه مههاجرين
روستايی که در شهر مشغول به کار هستند ،به روستاها
است .رگمی و تیسدل ( )2112دريافتند که در نپال به
طور متوسه  4درصهد ،در پاکسهتان  35درصهد و در
کنیهها  13-11درصههد از درآمههد مهههاجران بههه روسههتا
فرستاده میشهود (بهه نقهل از خراسهانی.)20 :1356 ،
بنابراين عرصههای شهری و روستايی در تعامل با ههم
قابلیت آن را میيابند تا از طريق جريانها و پیوندهای
مناس اقتصادی ،زمینهی مطلوبی را برای کاهش فقهر
بهويژه در نواحی روستايی به وجود آورنهد .جمعیهت در
حههال آمههدورفت در منههاطق پیرامههون کلانشهههرها،
پديدهای است که هر چند در گذشته وجود داشته ،بهه
دلايل م تلهف از جملهه افهزايش ارزش زمهین ،بهبهود
ارتباطا و حملونقل ،شکل تهازهای بهه خهود گرفتهه
است .در کشور مها ههر چنهد تهاکنون آمهار رسهمی از
اينگونه جمعیتهها وجهود نداشهته اسهت ،ديگهر يهک
پديدهی ملمهو در پیرامهون اغله شههرهای بهزرا
خصوص هاً منههاطق کلانشهههری کشههور اسههت .در سههال
 1350برای اولین بار در سرشماری از مردم سهاکن در
نقاط روستايی و شهری ،محل کار و تحصیل آنها ذيل
سه عنوان همین شهر يا آبهادی ،شههر ديگهر و آبهادی
ديگر مورد پرسش قرار گرفهت .ههر چنهد مقصهد ايهن
جمعیت مش ش نیست ،بها توجهه بهه تمرکهز آنهها و
خصوصاً با برخی بررسیهای فضايی میتوان از وضعیت
سکونتگاههای پیرامون کلانشهرها آگاهی يافت.
در اين تحقیق ،وضعیت سکونتگاهههای روسهتايی
پیرامون مناطق کلانشههری کشهور را بررسهی کهرده،

کلانشهههری کشههور در اي هن زمینههه دارای تفاو هههای
آماری و تفاو در موقعیت مکانی اين پديهده هسهتند.
در کلانشهر اصفهان ،نسبت جمعیت روسهتايی کهه در
خارز از محل سکونت خود به کار يا تحصهیل مشهغول
بودهاند ،نسبت به ساير کلانشههرهای کشهور بهیشتهر
بوده است .پ از آن ،کلانشهر تهران ،تبريز ،شهیراز و
مشهد در رتبهی بعدی قرار داشتهاند.
با توجه به نتايج به دست آمده از آمارههای فضايی
خودهمبستگی (موران) و خوشههای زياد و کم (آمهاره
 ،)Gدر کلانشهههر اصههفهان ايههن مقههادير بههه صههور
خوشهای و از نظر مکانی  -محلی قسمت دهستانهای
اطراف کلانشههر اصهفهان را در بهر گرفتهه اسهت .بهه
عبارتی مکانهای مجاور شهر اصلی بیشترين جمعیت
در حال آمدوشد به مناطق ديگر را با اکثريهت مراجعهه
به مکانهای شهری بهرای تحصهیل و کهار داشهتهانهد.
شهرستانهای لنجان ،نجفآباد و فلاورجان ،بزراترين
جمعیت در حال آمدوشد را داشتهانهد .از نظهر مکهانی،
کلانشهر اصفهان بزراترين خوشهی جمعیتهی دارای
اين خصیصه را داشته است .کلانشهر تههران دارای دو
لکه با بیشترين تعهداد جمعیهت دارای ايهن خصیصهه
بوده است .شهرستانهای ری ،پاکدشت ،ربهاطکهريم و
شهريار دارای بیشترين جمعیت روستايی با رفتوآمهد
روزانه به خارز از روستاهای خود بودهاند .دهستانهای
فرونآباد ،غنیآباد ،قلعهنو و حصهار امیهر و فیلسهتان از
جمله خوشههای مهم بودهاند .شهرسهتانهای واقهع در
اين خوشه بر اسها گهزارش مرکهز آمهار ،بزراتهرين
مراکز با جمعیت با رفتوآمد روزانه را دارد.
در کلانشهر مشهد نسهبت بهه کلانشههر تههران و
اصفهان ،اين خوشهها در وسهعت بسهیار کهمتهر ديهده
میشهود .ههر چنههد دادههها در ايهن کلانشههر از نظههر
فضايی بیشتر به صور خوشهای بودهاند ،دو دهستان
کنوبست و تبادکان در مجاور کلانشهر و يک دهستان
نیز در نیشابور به صور خوشهای بهوده اسهت .از نظهر

آنها را از طريق آمارهای فضايی از نظهر مکهانی مهورد
بحث قرار داديم .همانطور که در بررسهیها مشه ش
شد ،مناطق روستايی اطراف کلانشهرهای کشور همهه
دارای اين پديده بودهانهد ،بها ايهن تفهاو کهه منهاطق

فضايی ،ساير دهستانها برابر میانگین بوده و از ايهنرو
به صور لکهههای دا و سهرد نمهايش داده نشهدهاند.
جمعیههت روسههتايی کلانشهههر تبريههز در بههین ايههن
کلانشهرها به صور خوشههای وجهود نداشهته اسهت،
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بدين معنی که مقادير به دست آمده برای خوشهها بها
میانگین برابر بوده است .از اينرو در اين کلانشهر اين
مقههادير بههه صههور مکههانی خوشهههای نشههدهاند .در
کلانشهر شیراز نیز دادهها از نظهر مکهانی بهه صهور
مقادير بالا خوشهای شدهاند .ايهن مقهادير در پیرامهون
مرکههز کلانشهههر قههرار دارنههد و شههامل شهرسههتانهای
مرودشههت ،ش هیراز و سههپیدان میگههردد .در کلانشهههر
مشهد از نظر مکانی مقادير مجاور چندانی بها مرکهز
نداشتهاند و در کلانشهر شیراز نیز ايهن خوشهه بیهانگر
ناهمگنی فضايی و تمرکز در مجاور کلانشهر اسهت.
اما در کلانشهر تبريز اين ناهمگنی به چشم ن هورده و
دادهها در ايهن کلانشههر بهه صهور خودهمبسهتگی
مکانی و به صور خوشهای نبوده که بیهانگر پراکنهده
شدن آن در سطح کلانشهر بدون هیچ الگهوی توزيهع
جغرافیايی بوده است.

بر اسا آنچه در بالا در مورد وضعیت کلانشهرها
بههه آن اشههاره شههد ،توزي هع مکههانی جمعی هت در حههال
آمدوشد در سهه کلانشههر اصهفهان ،تههران ،شهیراز و
نتايج تحلیل اکتشافی دادهههای مکهانی بیهانگر وجهود
خوشهبندی (خودهمبستگی مکانی مثبت) و نهاهمگنی
فضههايی در توزيههع جمعیههت در حههال آمدوشههد در
کلانشهرهای کشور است .در اين بررسی مش ش شهد
که مقادير با میزان بالا شامل مکانههايی اسهت کهه در
مجههاور مرکههز کلانشهههری قههرار دارنههد .بههه عبههارتی
میتوان ايهن خوشههها را بزراتهرين مراکهز جمعیهت
فرست با سیستم روزانه بهه ايهن کلانشههرها دانسهت،
زيرا نقاط شهری نیز از جمله مهمترين مراکز جمعیهت
فرست است .برای مثهال ايهن مقهادير بهرای شههرهای
اسلامشههر ،ملهارد ،قرچهک و گلسهتان کهه در همهین
خوشه واقع میشوند ،بالاترين درصد را در کلانشههر و
در کشور داشته است.
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