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 دهيچک

 ،یشههر ونقلحمل و توسعه یبا شهر مرکز شهریکلانرامون مناطق یپ یهاگاهسکونت يیفضا یکپارچگيانسجام و 

بهه  شههریکلانرامهون منهاطق یپ یده در شهرها و روستاهاين پدياجاد کرده است. يروزانه ا یسفرها به نامرا  ایپديده

 ،انجهام شهده يیفضها یآمارها یریو به کارگ یشافل اکتیتحلروش با استفاده از  که تحقیقهدف از اين . خوردمیچشم 

کشهور مشه ش شهود. بهر اسها   یشههرهاکلانرامهون یدر پ يیع فضهايو توز یاز نظر مکان مذکور دهيپد که اين بوده

در . تفهاو  دارنهد بها ههم ،یع مکانياما از نظر توز ،کشور وجود دارد یشهرهاکلان ده در همهين پديا ،قیتحق هایيافته

ی الگهوی دهندهنشهاندرصد بوده اسهت کهه  110/1و سطح معناداری  Z ،7/2میزان  1/1ر تهران شاخش موران کلانشه

بهوده کهه ايهن  111/1و سهطح معنهاداری  2/1مشهاهده شهده،  Gپراکنش اين جمعیت به صور  خوشه بهوده، مقهدار 

بهه  1/1مقهدار شهاخش مهوران برابهر بها . در کلانشهر اصفهان استای خوشه کاملاً Gی بر اسا  آماره فضايی بندخوشه

درصد معنادار بوده اسهت. لهذا  111/1در سطح  p valueو مقدار  6/0برابر با  هادادهبرای اين  Zآمده است. مقدار  دست

ی زياد است کهه در آن اخوشه(، اين الگو با مقادير Getis-Ord Gکند. بر اسا  آماره )ای پیروی میاز يک الگوی خوشه

بر اسها  در کلانشهر مشهد، معنادار است.  111/1در سطح  p valueو میزان  0در اين محدوده  Z، میزان G 4/1میزان 

 Pvalueو میهزان  05/2برابر بها  Zبوده است. بر اين اسا  میزان  2/1آزمون خودهمبستگی فضايی، شاخش موران برابر 

درصد بوده که به يهک الگهوی  15/1برابر  Gدهد. آماره یم نشان هادادهی بودن را برای اين اخوشهبوده است که  10/1

(، اين مقادير بهه صهور  111/1) Pvalue( و مقدار 7/4) Z مقداردر کلانشهر شیراز، بر اسا   نامنظم نزديک شده است.

 دهندهشهاننبهوده اسهت کهه  2/0برای اين عوارض برابر بها  Zبوده و مقدار  1/1برابر با  Gی هستند. مقدار آماره اخوشه

کنهد. در ايهن از يک الگوی نهامنظم پیهروی مهی کاملاًتبريز  شهرکلانی قوی است. الگوی پراکنش اين پديده در اخوشه

 نبوده است. هاآنی مجاور هامکانمقادير م صوص خود را داشته که در هیچ ارتباطی با ساير  هامکانالگو، هر يک از 

 

 4 .شهرهاکلانحلیل مکانی، آمارهای فضايی، روزانه، ت آمدوشد :هاي کليديواژه
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 مسأله طرحو  مقدمه

 ای در. عهههدهانهههدحرکتدر حهههال  غالبهههاً مهههردم

پیمايند و یمتری را های کمفاصله ،روزانه یآمدوشدها

ای ديگر برای عزيمت به محهل کهار خهود، روزانهه عده

تهری کننهد و وقهت بهیشهای طولانی را طی میفاصله

ههای خهود را گاهبرخی از مردم نیز سهکونتلازم دارند. 

 دهند.تغییر می اًدائم

، بها در کشهورها هنگام مطالعا  جغرافیای شههری

شهری، میان شههری و های درونها و تحرکيیجاهجاب

گهاهی  .شهويمرو مهیهتحرک میان روستا و شههر روبه

هههای روسههتايیان بههه هههای جمعیتههی و مهاجر تحرک

صنعتی در قهرن نهوزدهم و  که در کشورهای - شهرها

تحهت اکنهون ههم  -گرفتيل قرن بیستم صور  میااو

عوامههل خاصههی در کشههورهای در حههال توسههعه نیههز 

 شود.مشاهده می
 

 هاي جمعيتي و رشد اقتصاديتحرک -4 جدول
 رشد اقتصادي مرحله هاهاي غالب در تحرکشيوه

 شدندوره اوايل صنعتی از روستا به شهر

 شدنره تکامل صنعتیدو میان شهرها

 دوره فراصنعتی از شهر به روستا

 (361: 1352 مأخذ: شکويی،)
 

جهايی ههای شههری، از میهزان جابهپويايی سیستم

ههای جمعیتهی میهان کالاها، خهدما ، افکهار و تحرک

هههای روسههتايی مشهه ش ها و حههوزهشهههرها، شهههرک

های های شهری، تحرک و مهاجر شود. در سیستممی

تر است که از ( بیش34تا  21سنین جوان ) گروه سنی

ی از شههرها نیهروی جهوان خهود را از اين طريهق برخه

عداد سالمندان به نسبت تکه  حالی ؛ دردهندیمدست 

هها در کل جمعیت بسیار زياد است. هر چنهد مهاجر 

مجموعههه سیسههتم صههور  گیههرد، اغلهه  نقههاطی کههه 

کانون  تری دارند،اقتصادی بیش - های اجتماعیجاذبه

بنابراين در کشورهای  .آيندجذب مهاجران به شمار می

شهههرهای مادر در حههال توسههعه، شهههرهای مسههل  يهها

د. ايهن رونهد در پهذيرتری مهیای، مهاجران بیشناحیه

گذارد و تغییراتهی در سیستمی تأثیر می مرات  سلسله

  (.همانآورد )مجموعه سیستم به وجود می

 ،(45 :1331و پهین، )ههال  از ديدگاه ههال و پهین

یری گانههدازهمعیههاری بههرای  یشهههردرونسههفرهای 

بهار بهرای اولهینی شهری است. به طهور کلهی هاهسته

مفههوم الگهوی سهفر میلهادی،  1364در سال  1آلونسو

د. مطهر  کهر یاهستهتکمدل شهر  یبا ارائهرا روزانه 

و مسهکن  نقهل و حمهلاين مدل که محصول سهاختار 

                                                             
1- Alonso 

عمومیت يافت و سهرانجام  3و مو  2لزبه وسیله می ،بود

در  .کامل شهد 4به وسیله چارچوب متحدالشکل فوجیتا

شهههرهای پیشههین بههه صههور   ،ايههن مههدل سههنتی

تمهام  ،آن بهر اسها شدند که یمقلمداد  یاهستهتک

مرکزی شهر قرار داشتند و تمامی  یها در نقطهیتفعال

بههه مرکههز تجههاری و  هاحومهههکههارگران و سههاکنین از 

کردنهد. در ايهن مهدل شههر بهه یمالیت شهر سهفر فع

 ای شهکل بها محهدودهيرهدای مسکونی امنطقهصور  

مشاغل،  یشد که در آن کلیهیمتجاری مرکزی فرض 

(. Anas et al., 1997: 18) اندگرفته قرارکالا و خدما  

، الگهوی سهفر روزانهه بهه یاهسهتهتکدر الگوی شههر 

آن متمايهل اسهت، سمت مرکز تجاری شههر و اطهراف 

طول سفر به مرکز در آن کوتاه است و قیمت زمهین و 

 ,Bertaud) تجهاری در آن بالاسهت يژهوبهزش ملک را

شهر و گسترش مراکز  (. در حالی که با توسعه6 :2004

م تلف اقتصادی، الگهوی سهفرهای روزانهه نیهز تغییهر 

هههای اجتمههاعی و یتفعال ،کنههد. در ايههن حالههتیم

مشه ش  کاملهاً ر اطراف چنهد هسهتهاقتصادی شهر د

ی متناس  شهردرونبنابراين سفرهای  .گیرندیمشکل 

به شکل پراکنده و متعهدد اتفها   يادشدهی هاهستهبا 

                                                             
2- Mills 
3- Muth 
4- Fujita 
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نهر  (. همچنین 43 و 45 :1331، هال و پین) افتدیم

ی مجههاور يههک شهههر را هاهسههتهسههفرهای روزانههه در 

شههر  داند. دریمشدن شهر  یاچندهستهمبنايی برای 

ی متناس  با هسهته شهردرون، سفرهای یاچندهسته

 ،و الگوی فضايی جمعیت خود است و از نظهر هندسهی

از متوسه  طهول سهفر بهه  ترکوتهاهمتوس  طول سفر 

سهفر روزانهه در آن  حهال ينابا  .ی ديگر استهاهسته

)شهناوری  روزانهه یسهفرها (.7)همان:  است تریطولان

جهايی جمعیتهی هجابهجديهد در  ایپديهده، 1جمعیت(

ظاهر شده است. ايهن  شهرهاکلاناست که با گسترش 

جمعیتی  هایيیجاهجابپديده، ماهیت متفاوتی با ساير 

 جهايی درون يهک نقطهههکهه جابهدارد. به لحها  ايهن

جايی داخلهی متفهاو  اسهت و هجمعیتی نیست، با جاب

افهراد، محهل سهکونت خهود را  گونههينا کهآندلیل به

جايی به مفهوم مههاجر  بهین هدهند، با جابیتغییر نم

اغله  بهه  يادشهده. در واقع جمعیت داردتفاو  نقاط، 

حاشههیه  معمولههاً) جمعیتههی یرار در يههک نقطهههطاضهه

 یو شهههرهای بههزرا( سههاکن و در نقطههه شهههرهاکلان

و شهرهای بزرا( به کهار يها  شهرهاکلان معمولاً) ديگر

 (.1: 1357، نديگهرا)ناصهحی و  تحصیل اشتغال دارند

ای بههین مرکههز روابهه  تههازه، «ه و درزیباسههت»از نظههر 

آن برقرار شده است  های پیرامونیتاري ی شهر و قط 

ههای آشهکار پیشهرفت چندين گونه رابطه بهه شهیوه و

 کرده است.

 رواب  اداری، فنی و مالی 

 رواب  تجاری و خدماتی 

  (.225: 1352 باستیه و درز،فراغت )رواب  کار و   

 تاکنون حرکا  روزانهدر مطالعا  داخلی  ندهر چ

جمعیههت از منههاطق پیرامههونی بههه مرکههز بههه صههور  

و  1350ت مینههی بههوده اسههت، در سرشههماری سههال 

 یههاگاهسهکونتتلاش شد تا ايهن جمعیهت در  1331

 «جمعیههت شههناور»عنههوان  بههاشهههری و روسههتايی 

. البتهه بايهد توجهه داشهت کهه بهرای دشهوسرشماری 

تری نیاز اين جمعیت به اطلاعا  بیش تکمیل اطلاعا 

-سهکونتويژگهی  تهوانیمهاست، اما از اين اطلاعها  

                                                             
اور ز آمار ايران از اين نوع جمیعت با عنوان جمعیت شنمرک -1

 (.1357ديگران، ناصحی و ) نام برده است

پیرامههون منههاطق روسههتايی را شههناخت. ايههن  یهههاگاه

تر در نقهاط روسهتايی پیرامهون جمعیتی بیش یپديده

و بر اسها  گهزارش  شودیمکشور ديده  یشهرهاکلان

ی کشهور مرکز آمار ايران، اين پديده در مناطق روستاي

)ناصهحی و  شهودیمهتر از مناطق شهری مشاهده بیش

 ،(. بر اسا  گزارش مرکهز آمهار کشهور1357 ،ديگران

تهر کشهور در ساله و بیشده جمعیت  هشتمکيحدود 

بوده است.  آمدوشدجمعیت در حال  1350سرشماری 

که در کل کشور، جمعیت مهاجر اعهم از با توجه به اين

 1350-1370 یطی دههه داخل استانی و بین استانی

میلیههون نفههر بههوده و جمعیههت در حههال  دوازدهحههدود 

آن اسهت، اهمیهت ايهن نهوع  سهومکيحهدود  آمدوشد

درصد جمعیت  نه. حدود شودیمتر جايی مش شهجاب

اند، تر شهری کشور از اين جمعیت بودهساله و بیش ده

در حالی که نسبت متناظر در جامعه روسهتايی حهدود 

 دهد که جامعههت. اين وضع نشان میدرصد اس بیست

 سفرهای روزانه ،به جمعیت آن روستايی کشور با توجه

 شهری داشته است. یتری از جامعهبیش

تهها بهها توجههه بههه  شههودیمههدر ايههن مقالههه تلههاش 

کشهور  یشهرهاکلانخصوصیا  فضايی اين پديده در 

و مشهه ش شههود کههه گههردد ر فضههايی بررسههی از نظهه

معیت روستايی پیرامون مناطق ج یهاخوشه نيترمهم

کشههور کههه از ايههن پديههده برخوردارنههد  شهههریکلان

بهه چهه  ههاآنکدامند؟ از نظر فضايی و مکانی، توزيهع 

از نظههر فضههايی در  يیهههاتفاو صههور  اسههت؟ چههه 

 ؟شودیمکشور مشاهده  یشهرهاکلان

 

 پيشينه تحقيق

دکتههری خههود بهها  ی( در رسههاله1331خراسههانی )

يری روستاهای پیرامون شهری پذيستتبیین ز»عنوان 

کهه نهر   کنهدیم، بیهان «کهرد کیفیهت زنهدگیبا روي

سرپرسهتان خهانوار در ايهن روسهتاها،  میانبیکاری در 

درصد است که با توجه بهه موقعیهت قرارگیهری  5/14

شهرها و نیز نزديکهی بهه بهازار کهار  یدر حاشیه هاآن

يج ا. نتههشههودیمبالههايی محسههوب  نسههبتاًتهههران، رقههم 

عوامل بروز ايهن  ينترمهمتحقیق نشان داد که يکی از 

ههر روزه بهه  وآمدرفتاقتصادی  یوضعیت، عدم صرفه
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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 

انهریی اسهت. بسهیاری از  یههاحاملآزادسازی قیمت 

بها  هاآنکه توان اقتصادی  داشتندیمافراد بیکار اظهار 

 ینتهأمدرآمد حاصل از اشتغال در شهر تههران، کفهاف 

خواه با وسهايل نقلیهه عمهومی و  - ونقلحمل یهزينه

. بنابراين قیهد دهدینمرا  -خواه با وسیله نقلیه ش صی

اشتغال در تهران را زده و مدتی است بیکهار هسهتند و 

رهای اطهراف يا شههدر روستا  دن شغلیکردر پی پیدا 

 (.151 :1331هستند )خراسانی، 

( در پژوهشههههی بهههها عنههههوان 1353افراختههههه )

 مطالعههه) محیطههی بحههران و شهههری روستانشههینی»

ضمن تعريف مفهوم روستانشینی  ،«(يمکررباط: یمورد

بر اثر بالا بودن قیمهت زمهین و شهری معتقد است که 

گسهترش  ومورد مطالعهه  مسکن در مادرشهر یهزينه

عمههومی و خصوصههی، روسههتاهای  ونقههلحملوسههايل 

اجتمهاعی  درآمهدکممحل تمرکهز اقشهار  ،آن پیرامونی

دسترسی آنان بهه خهدما  از نظهر و در نتیجه  شودیم

 محیطههی،و بحههران آب و زيسههت يافتهههکیفههی تنههزل 

دنبهال  های اجتماعی بهیروکجبیکاری و تمرکز فقر و 

 دارد.

بها عنهوان  یاهمقالهدر  (2115ن اک )وهورنی  و 

، «شناسی نواحی پیرامون شهری در کشور هلنهدگونه»

 هههایيانجر یبهارهبها اسهتفاده از اطلاعهها  موجهود در

جمعیتههی بههین نههواحی پیرامههون شهههری و شهههرها، 

از خهدما ،  یریگبهرهبا هدف کار، خريد و  هایيانجر

و بر اين مبنها و  دادهمبنای کار قرار را  تفريح و آموزش

پنج خوشه به شر  زيهر ، یاخوشهده از تحلیل با استفا

 :شناسايی شد

 نواحی پیرامون شهری تحت تسل  شهرها؛ 

 نواحی پیرامون شهری قديمی؛ 

 نواحی پیرامون شهری بین شهرها و روستاها؛ 

 1نواحی پیرامون شهری فشرده در منطقه لیمبورا 

 ؛2و هیلورسوم

                                                             
1. Limburg 
2. Hilversum 

  نهههواحی پیرامهههون شههههری فشهههرده در منطقهههه

2008ckE an& V ornisH ,: 622-) 3راندشهتا 

623.)  

 

 مباني نظريها و مفاهيم، ديدگاه
های اقتصادی و اجتماعی انسان با جنبش و فعالیت

حرکت همراه است. تقسیم کار مستلزم جهدايی محهل 

وآمهد کار از محل زندگی است و در نتیجه جريان رفت

شد  تحت تهأثیر  انداز جغرافیايی را بهو ترافیک چشم

ای جديهد در پديهده ،سهفرهای روزانهه. دههدیقرار مه

شههرها جايی جمعیت است که بها گسهترش کلانجابه

متفههاو  بهها سههاير  یمههاهیت ،ظههاهر شههد. ايههن پديههده

کههه های جمعیتههی دارد. بههه لحهها  ايههنجايیجابههه

بهها  ،جمعیتههی نیسههت ینقطهههجايی درون يههک جابههه

گونهه جايی داخلی متفاو  است و از آنجا کهه اينجابه

بهها  ،دهنههدمحههل سههکونت خههود را تغییههر نمههی ،افههراد

 مفهههوم مهههاجر  فههر  دارد. در واقههع جايی بهههجابههه

جمعیتهی )معمولهاً  نقطههجمعیت مذکور اغل  در يک 

و در  اندشهرها و شههرهای بهزرا( سهاکنکلان یهحاش

شهرها و شهرهای بزرا( به ديگر )معمولاً کلان یانقطه

 :1357، ديگهرانحی و اند )ناصهکار يا تحصیل مشهغول

آمدوشد روزانهه فراينهدی اسهت کهه بهه بهازتوزيع  (.1

شود. دو دلیل اصلی برای جمعیت و اشتغال مربوط می

خهود را  اين آمدوشد وجود دارد؛ افهراد مکهان سهکونت

تبع محهل سهکونت  دهند، اما شغل خود را بهتغییر می

دهنهد، دهند و افراد شغل خود را تغییر مهیتغییر نمی

 Van den Bergکند )ها تغییر نمیا محل سکونت آنام

et al., 1982 اين موضوع نسبی است و در هر جامعهه .)

های اجتمهاعی و اقتصهادی متفهاو  با توجه به زمینهه

نشهینی عمومیهت کهه حومه است. در کشورهای غربی

عامل اصهلی آمدوشهدهای روزانهه  ،دلیل ن ست - دارد

ائلی چهون محهی ، ز به مسهینشینی ناست. علت حومه

شههود زنههدگی مربههوط مههی ییوهشههمسههکن و تغییههر 

(Champion, 2001; Mieszkowski & Mill, 1993 .) 

 برخهیافراد در جوامع متفهاو  اسهت. در  موقعیت

ها افهزايش آمدوشهد روزانهه بهه اشهتغال مربهوط مکان

                                                             
3. Randstad 
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ههای شود. به دنبال اقتصاد ناکارآمد، همهراه اولويتمی

های مهار رشد در شهرهای استصنعتی و سی یتوسعه

ههای شهغلی در شههرهای بهزرا بههر بهزرا، موقعیهت

وآمهد نیهروی گیرد کهه رفتسیاست مسکن پیشی می

ريزان دارد. علههاوه بههر ايههن، برنامههه یروسههتاها را در پهه

تههر از سههاخت ونقههل عمههومی را ارزانحمل ،آمدوشههد

 حومهمساکن جديد ديدند. اين موضوع به مهاجر  به 

(. Fuchs and Demko, 1987: 464نجر شهد )شهرها م

زندگی در حومه ترکیبی از زندگی شههری و روسهتايی 

سازد. در نتیجهه افهزايش تعهداد مهردم در را ممکن می

شهبه آورد. ايهن فراينهد ها را بهه ارمغهان مهیاين مکان

تعريهف  1شهریيا مهاجر  به مناطق برون ینیشهرنش

ود کهه بها شهمشهاهده مهی شده است و در کشورهايی

 :Sjoberg, 1992شهوند )ريزی متمرکز اداره مهیبرنامه

شهرها به مرکز اشتغال  ،یان توسعهی(. به دنبال چن19

که در نواحی شههری  یشوند، اما تعداد افرادل میيتبد

کنند کم است و سرعت رشد شهرنشینی در زندگی می

شهود یها با آمدوشد به شهرهای اصهلی همهراه محومه

(Tammaru, 2005: 1670.) هههای روابهه  بههین مکان

ههای روسههتايی و سهکونت در روسههتا و شههری و مکان

ی غاله  و رايهج در يکپهارچگی يالگهو ،اشتغال در شهر

 ،شهری است. برای اغل  منهاطق روسهتايی - روستايی

کلیهدی  یمنبعه ،دسترسی به اشتغال در نواحی شهری

 اربه شمداشت جمعیت و رشد مناطق روستايی در نگاه

(. اين دسترسهی Partridge et al., 2010: 303رود )یم

چهون در مناطق روستايی متفاو  اسهت و فاصهله ههم

جامعهه  فاصهلهعلهاوه  کند. بهبازدارنده عمل می یعامل

شهری را تحت تأثیر قرار  جامعهشهری نیز آمدوشد به 

روستايی، بسیاری از  یتوسعهدر  رغم تلاشدهد. بهمی

سعه برای منهاطق روسهتايی حاصهل نشهده آثار اين تو

تههر شهههر و روسههتا در الگههوی اسههت. يکپههارچگی بههیش

                                                             
1. Ex-urban 

ايهن نويهد را  ،آمدوشد از نهواحی روسهتايی بهه شههرها

ههای دهد که برخهی از نهواحی روسهتايی بهه مکانیم

مثبت سرريزپذيری بهرای رشهد اقتصهادی شههر مبنها 

 بهر متمرکهز ههایتبديل شوند. به هر حهال اسهتراتژی

د. از داریههها نبه تغییر اساسهی سیاسهت ،شهری ب روا

آمدوشهد از جوامهع  یکنندهیینتعدرک درست عوامل 

ابهزاری بهرای  ،روستايی به شهرها در تحقیقا  تجربهی

رشد  (.Whitener & Parker, 2007) تغییرا  است اين

وابستگی بین روستا و نواحی شههری و اهمیهت يهافتن 

، ارتباطها  و ونقهلملحای با بهبهود منطقه یهاشبکه

نیسهت کهه  آورتعج اطلاعاتی پابرجاست.  هایيانجر

يهک  توانهدینمفرد به عنهوان يهک نقطهه روی نقشهه 

اقتصاد خودکفا با انباشتگی منافع اقتصادی و با رشدی 

-ايجاد کند. يکپارچگی با اقتصاد ملی و منطقهه زادرون

ابزاری است برای رشد و حیها  جوامهع روسهتايی.  ،ای

رواب  با مراکهز  ،اشکال يکپارچگی متنوع است ر چنده

اولین راه برای دسترسی به منافع رشهد  ،شهری نزديک

در اقتصهاد  ههاییتفعالنیهافتن اقتصادی است. تمرکز 

 آمدوشهدنهواحی روسهتايی و  رشهد برایشهری نواحی 

مشهارکت روسهتاها در رشهد  روشدو  ،روستا به شههر

هم بزرگی از نهواحی آن است که س بیانگراست. شواهد 

-تهی و اشهتغال را تجربهه مهییروستايی که رشد جمع

 121)تها  کز جمعیتی قهرار دارنهددر نزديکی مرا ،کنند

شههری از  -وابستگی روسهتا(. تر ديده شده استومکیل

 ممکهن اسهت بهه عنهوان يهک شهبکه آمدوشهدطريق 

نه به عنوان يک  ،شناخته شودپیچیده از رواب  متقابل 

بهر مبنهای  (.Goetz et al., 2010) ويهسهيک یرابطهه

جمعیههت بههین نههواحی روسههتايی و پويههايی فضههايی 

، مدل مفهومی تحقیهق بهدين شهکل ارائهه شهرهاکلان

 :گرددیم
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 مدل مفهومي تحقيق -4شکل 

 

 تحقيق روش

 پههنجشههامل  یلههیسههطح تحل پههنج ،ن پههژوهشيهها

 يینقاط روسهتاآن از  یهادادهکه  داردکشور  شهرکلان

 یبهرا یلهیتحل یل شده است. واحدهايستان تبدبه ده

موجههود در آن  یهادهسههتاندر سههطح  شهههرکلانهههر 

تعهداد روسهتاها و کهه  .اسهت 1331در سال  شهرکلان

ر مش ش شده يدر جدول ز شهرکلانهر  یهادهستان

 است.

 
 کشور يشهرهاکلانموجود در سطح  يهادهستانو  يروستاها -2جدول

 تعداد دهستان روستاتعداد  شهرکلاننام 

 77 1115 تهران

 63 1136 شیراز

 42 1205 مشهد

 41 454 تبريز

 06 025 اصفهان

 (1350منبع: مرکز آمار ايران، )
 

 یههادادهاز از یهمهورد ن یههاداده ،ن پژوهشيدر ا

ل و کهار یدر مورد محهل تحصه 1350 سال یسرشمار

 بهه دسهتکشور  یشهرهاکلان يیساکنان نقاط روستا

ل در یا تحصهيهشامل محل کار  هادادهن يمده است. اآ

گهر و يل در شههر دیا تحصهيه، محل کهار یهمان آباد

 یبهرا گر بهوده اسهت.يد یل در آبادیا تحصيمحل کار 

هر دهستان نسبت بهه  يیایت جغرافیلحا  کردن موقع

 یل اکتشههافیههتحل یهههاروش، از هادهسههتانر يسهها

 یل اکتشهافیه. تحلاستفاده شده اسهت یمکان یهاداده

ف یتوصه یبرا هایکتکناز  یامجموعه ،یمکان یهاداده

 هایقاعهدگییب يی، شناسهایمکان هایيعتوزش يو نما

 یمکان یهاخوشه، یارتباط مکان ی، کشف الگوهایمکان

 یناهمگن یهاشکلر يا ساي یمکان هایيمریو اشاره به 

 ،ههاروشن يها (.Anselin, 1992: 258) اسهت یمکهان

و  یو محله یکل ه یمکهان یخودهمبسهتگاز  يیهااندازه

ن يهدر ا .دهنهدیمرا در دستر  قهرار  یمکان یناهمگن

 یاز آمارهها ههادادهن يها یل اکتشافیتحل برای یبررس

 ر بهره برده شده است:يز يیفضا
 

 يکل يمکان يخودهمبستگ
. اسهت ESDAت يه، مرکزيیفضا یمفهوم همبستگ

 يیر فضهایتهأث دو نهوع ،معتقد است که مکهان 1نیانسل

، همهان ی. اولدارد يیفضا یو ناهمگون يیفضا یوابستگ

اسهت کههه  2يیفضهها یوسهتگیا پيهه يیفضها یهمبسهتگ

جههه ی. در نتکنهدیم یرویهاز قهانون تهوبلر  پ یماًمسهتق

ش دارنهد کهه در ير گهرایهک متغيه  3مشابه یهاارزش

فتند و منجر به تجمع یک به هم اتفا  بينزد یهامکان

متعلهق بهه  يیر فضهایاما نوع دوم تهأث. شوندیم يیفضا

                                                             
1- Anselin 
2- Spatial Association 
3- Similar Value  
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 نظیهریبکهه از  اسهت يیا فضهايه یامنطقه یهاتفاو 

، Anselin, 1992) کندیم یرویهر مکان  پ یبودن ذات

ان یههدر م(. 11: 1332 ،ديگههرانبههه نقههل از برتههاو و 

شهاخش از ، یکل ه یمکهان یخودهمبسهتگ یهاشاخش

IsMoran(موران  ,
ن يهاست. ا زيادی شدهاستفاده  )

ن یبه یزان ارتبهاط خطهیاز م یلالت قراردادشاخش، د

 يیفضها طوربه هاییانگینممشاهده شده و  یهاارزش

. گهذاردیمار یهشهده در اخت یدههوزن یههاارزش باو 

در  یبندخوشهها يهکهه آ دههدیمشاخش موران نشان 

ر يها نهه و بهه صهور  زيهمجموعه داده ما وجهود دارد 

 :شودیممحاسبه 

1 1

2

1 1 1

( )( )

( ) ( )

n n

ij i j

i j

n n n

ij i

i j i

n w x x x x

I

w x x

 

  

 







 
 

ر در یهمقهدار متغ ix، یحتعهداد نهوا nکه در آن 

ن یانگیهم j ،xهیهر در ناحیهمقدار متغ i ،jxهیناح

 یکهار رفتهه بهراه وزن به ijwو  یه نواحیر در کلیمتغ

از  تهربزرا Iاسهت. ارزش  jو  iه یدو ناح یسهيمقا

)(1)/1(ارزش مههههههورد انتظههههههار   nIE 

 Iمثبههت و ارزش  یمکههان یخودهمبسههتگ دهندهنشههان

از ارزش مهههههههههورد انتظهههههههههار  ترکوچهههههههههک

)1/(1)(  nIE یخودهمبسههتگ دهدهننشههان 

را  ارزش ییهههتغ ی. دامنههههاسهههت یمنفههه یمکهههان

IsMoran مثبههت  یمکههان یخودهمبسههتگ) +1از  ,

 .  استکامل(  یمنف یمکان یخودهمبستگ) -1کامل( تا 

IsMoranآمهار : يمحل يمکان يخودهمبستگ , ،

 اییههناحسهاختار  یابيهاسهت و امکهان ارز یکل یآمار

 یمکههان یهاخوشهه يی، شناسهایمکهان یخودهمبسهتگ

را  یکل  یمکان یخودهمبستگم در یسه یواحو ن یمحل

 ,Anselin) مهوران ی. نمهودار پراکنهدگکندینمفراهم 

 LISAا ي یمکان یهمبستگ یمحل یهاشاخش، (1993

(Anselin, 1992 ) و شاخش Getis-Ord، هاییکتکن 

 یمکههان یخودهمبسههتگ یابيههارز یبههرا یدیههار مفیبسهه

 یگخودهمبسهتسهاختار  ،هایکتکنن يهستند. ا یمحل

 یهاخوشههه يیق شناسههايههرا از طر یدر نههواح یمکههان

سههم  یدارا ین و نهواحيیا پهايبالا  یهاارزشبا  یمحل

، آشههکار یکلهه یمکههان یخودهمبسههتگتههر در شیبهه

از  یا گروهيخاص  یهاب ش ،هایکتکنن ي. اسازندیم

 یخودهمبسهتگ یکله یکه از الگورا مجاور  یهاب ش

 .دسازیم انيز نمای، ناندشدهمنحرف  یمکان

 

 محدوده و قلمرو پژوهش 
کشهور  یشههرهاکلان ،ین بررسهيا یمکان محدوده

 یکه طر  مصوب مجموعه شههر يیشهرهاکلاناست؛ 

ن يه. در اهسهتند ین بررسهيهل در ایهملاک تحل دارند،

 یهاشهرسهتاناستان البهرز و  یاسیس یمرزها ،یبررس

منطقهه  ،آن ملاک عمل قرار نگرفته و به همان صهور 

 است. شده یتهران بررس شهریانکل

 

  بحث اصلي
 1/73 ،کههل کشههورسههال در  دهاز جمعیههت بالههای 

ل مشهغول یا تحصهيخود به کار  یدرصد در همان آباد

خههود و در  یکههه در خهارز از آبههاد یتههی. جمعانهدبوده

درصهد و  0/3، انهدبودهگهر مشهغول بهه کهار يد یشهر

 یخهود و در روسهتا یکهه در خهارز از روسهتا یافراد

درصهد از  4/4 ،انهدبودهل یا تحصهيهگر مشغول کهار يد

 .ددهیمل یشکتتر را شیساله و ب دهت یجمع

کشور بهه طهور  شهریکلان یهامجموعهدر سطح 

درصهد از جمعیهت  26ان داشت که: یب توانیمخلاصه 

محل کار يا تحصهیل  ،تهران شهرکلانمناطق روستايی 

تسهاب جمعیتهی که با اح اندکردهبیان خود را در شهر 

خارز از روسهتای محهل  هاآنکه محل کار يا تحصیل 

 5/23 ،سکونت خهود و در آبهادی ديگهری بهوده اسهت

درصد از جمعیت روستايی اين مجموعه شهری در غیر 

انهد. از از آبادی خود به کار يها تحصهیل مشهغول بهوده

ت بالههای ده سههال سههاکن در نقههاط روسههتايی یههجمع

محهل افراد درصد  0/22 ،اصفهان شهریکلان یمنطقه

خارز از روسهتا بهوده اسهت. ايهن  هاآنکار يا تحصیل 

میزان با احتساب جمعیتی که محهل کهار يها تحصهیل 

درصههد از  2/31 ،در آبههادی ديگههر بههوده اسههت هههاآن

 یجمعیههت بالههای ده سههال منههاطق روسههتايی منطقههه

. از کهل جمعیهت شودیماصفهان را شامل  شهریکلان

 ،مشههد شههرکلانمنهاطق روسهتايی  سال درده بالای 
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خارز از آبهادی و  هاآندرصد محل کار يا تحصیل  3/3

درصهد نیهز در  2/4 ،در شهر بوده است. از ايهن تعهداد

روستاهای ديگر مشغول بهه کهار يها تحصهیل هسهتند. 

 ،کشههور یشهههرهاکلاناصههفهان در میههان  شهههرکلان

روسههتايی را در  آمدوشههدبیشههترين جمعیههت در حههال 

 (،2خود داشته اسهت. در جهدول ) شهریکلان یحوزه

ت مشه ش یهن جمعيهاز ا شهرهاکلانک از يسهم هر 

 شده است.
 

 (4931) کشور يشهرهاکلان ييستال در نقاط رويا تحصيتر بر اساس محل کار شيساله و ب دهت يجمع -9جدول 

نام 

 شهرکلان

ساله و  دهجمعيت 

 تربيش

جمعيت با محل کار و 

 ان آباديتحصيل در هم

جمعيت با محل کار و 

 تحصيل در شهر ديگر

جمعيت با محل کار و 

 تحصيل در آبادي ديگر
 اظهار نشده

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/1 7332 5/2 10257 5/13 11057 5/70 413113 111 031361 تهران

 3/1 1146 3/0 15515 6/3 31576 2/54 271634 111 321353 شیراز

 2/1 4274 2/4 10171 3/3 34513 0/54 237111 111 301170 مشهد

 2/1 2001 7/1 3050 3/14 25736 0/52 164773 111 133640 تبريز

 3/1 2155 7/5 13301 0/22 43535 7/67 101121 111 221437 اصفهان

 1/1 15101 4/4 72112 0/3 104506 1/73 1250611 111 1620161 کشور کل

 (1350مرکز آمار ايران،  منبع:)
 

 شهرکلانجمعيت روستايي به  شد و آمدوضعيت 

 یمنطقههدر  1350 سهال یبر اسا  سرشمار: تهران

پاکدشهت، سههاوجبلا ،  شهرسهتان ،تههران شههریکلان

 ،رانا یشههم و يمکرربههاطار، ين، شهههری، ورامههنظرآبههاد

ت شههناور را در سههطح منطقههه یههن جمعيتههرشیبهه

زان یههم یبررسهه بههرای. اندداشههتهتهههران  شهههریکلان

 ینقاط فرستنده ينترمهمو روزانه  آمدوشدبا  یتجمع

ل یهههتههههران از تحل شههههرکلانت در یهههن جمعيههها

 یبررسه بهرای Hotspotو  یمهوران کله یخودهمبستگ

 استفاده شده است. هايدهپدن يا یمکان

 

 (4931) تهران شهر انکل ييروزانه در مناطق روستا وشد آمدت در حال يجمع -1جدول 

 شهرستان
 اظهار نشده گريد يآباد گريشهر د يا آبادين شهر يهم جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 1/1 1311 3/1 123 0/0 2654 6/31 44313 111 43131 تهران

 2/1 1611 7/1 1710 2/11 11210 4/56 56147 111 33677 یر

 5/1 103 4/1 33 5/24 1544 7/72 0410 111 7430 رانا یشم

 1/1 421 3/1 210 1/17 4234 0/51 21310 111 20240 کرز

 2/1 012 1/3 1014 3/24 12143 1/71 30114 111 43203 نیورام

 1/1 331 3/4 3115 3/27 17251 6/60 41677 111 61366 ساوجبلا 

 2/1 1131 1/3 2443 5/23 15775 5/71 06650 111 75342 اريشهر

 2/1 3361 4/1 35 7/15 4317 4/73 15260 111 23116 اسلامشهر

 3/1 772 2/1 612 3/20 12335 1/72 37146 111 01425 يمکررباط

 3/1 377 6/5 4347 3/20 13126 5/64 32542 111 01632 پاکدشت

 3/1 211 3/6 503 2/20 3432 1/67 3123 111 13613 نظرآباد

 (1350ران، يآمار امرکز  منبع:)

 

 ،يیل فضهایهتحل یق متهدهايطراز  ین بررسيدر ا

 ین منطقههيها یهابه دهستان يیلاعا  نقاط روستااط

ق متههد يههمتصههل شههد تهها بتههوان از طر شهههریکلان

ا يهو  یبودن، پراکندگ یاخوشه ،يیفضا یخودهمبستگ

درک  شههرکلانده را در سطح ين پديبودن ا بدون الگو

نقهاط را  ينتهرمهمک خواهد کرد تا ن روش کميکرد. ا
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ق يهاز طر ههاينترکهمو  هاترينیشبدمان یق چياز طر

 هههر چنههدم. یاسههت راز کنهه یگيروابهه  همسهها برخههی

ت یرا در مههورد وضههع یاتیههکل (،4)اطلاعهها  جههدول 

-نمهین اطلاعا  يا ،دهدیمتهران به ما ارائه  شهرکلان

 د.گذارش بيبه نما یاخوشهرا به صور   هامکان تواند

زان شههاخش یهم(، 2شههکل )بهر اسهها  منهدرجا  

 110/1 یو سههطح معنههادار z ،7/2زان یههم 1/1مههوران 

ن يپراکنش ا یالگو یدهندهنشاندرصد بوده است که 

از تهران است و  شهرکلاندر به صور  خوشه ت یجمع

کنهد. بهر اسها  یمه یرویپ یاخوشه کاملاً یک الگوي

و  2/1 ،شهده مشهاهده Gمقهدار  (3شهکل )مندرجا  

بهر  یبندخوشههن يهابوده کهه  111/1 یسطح معنادار

زان یهن ميا. است یاخوشه کاملاً G يیاسا  آماره فضا

در سهطح اد يهز یاخوشهتهران به صور   شهرکلاندر 

 یاز نظهر مکهان Hotspot یوجود دارد. نقشهه شهرکلان

آبهاد، لسهتان، فهرونیر، فیهحصهار ام یهادهستان یبرا

اد يهر زيها بها مقهادآدران در خوشه و دو ه، فريدیحو

 ،ههان دهسهتانيها ی. بهه عبهارتاسهتشده نشان داده 

 آمدوشددر حال ت یبا جمع يیمراکز روستا ينتربزرا

ا يهکهار و  ،خهارز از روسهتا ههاآنت یهستند که جمع

 شهرکلانر نقاط يسا یر براين مقاديا .کنندمیل یتحص

 یرار دارد. بهه عبهارتق نیانگیتهران به صور  برابر با م

بهه جهز دو  ههاترينیشبو نه  هاينترکماز  یاخوشهنه 

  .شودینمده يلکه مورد اشاره د

 تهران شهرکلان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   هرانت شهرکلانخودهمبستگي فضايي  -2شکل                     تهران  شهرکلاني زياد/کم بندخوشه -9شکل                           

 

 0.2 مشاهده شده  Gمقدار 
 

 Z 5.0مقدار 
 

 0.001 سطح معناداري
 

 

 

 0.1 شاخص موران
 

 Z 2.7ميزان 
 

 0.005 سطح معناداري
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 (Hot Spotي داغ )هالکهبر اساس متد  آمدوشدترين جمعيت در حال با بيش هادهستان -1شکل 

 

 شههرکلانجمعيت روستايي به  آمدوشدوضعيت 
شهرستان در  هشتاصفهان شامل  شهرکلان: اصفهان
 شهههرکلان یبهوده اسههت. رشهد و توسهعه 1350سهال 

آن  یرامهونیپ یر و توسهعهیاخ یاصفهان در چند دهه
 يیصل با مناطق روسهتابلاف یوستگیر و پیاخ یدر دهه

و  رودينهدهزاآب  یدر جنوب اصفهان به جههت خروجه
سب  شده اسهت تها  ،ن ب شيدر ا یکشاورز یتوسعه

د. يهن قسمت به وجود آيدر ا ناپذيریکیتفک یوستگیپ
شهرسههتان  در 1350سههال  یبههر اسهها  سرشههمار

ن يهها يیت روسههتایههدرصههد از جمع 5/30 ،فلاورجههان
 یل بهه منهاطق شههریا تحصهيهکهار  یشهرستان بهرا

ت عیههکننههد کهه بهها احتسههاب جمیسههفر مهه شههرکلان
ل بهه نقهاط یا تحصهيهانجهام کهار  یکهه بهرا يیروستا
 47زان بهه یهن ميها ،کننهدیمسفر  شهرکلان يیروستا

ن شهرسهتان يهتهر اشیسهاله و به دهت یدرصد از جمع
 7/33 به تان لنجانشهرس ین مقدار براياست. ارسیده 

درصهد و شهرسهتان  5/37 به درصد، شهرستان مبارکه
 ده است. یدرصد رس 5/25 به آبادنجف

 

 (4931) اصفهان شهرکلان ييروزانه در مناطق روستا شد و آمدت در حال يجمع -1جدول

 شهرستان
 اظهار نشده گريد يآباد گريشهر د يا آبادين شهر يهم جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد صددر تعداد درصد تعداد

 5/1 571 7/5 3111 3/17 15000 6/72 70012 111 113347 اصفهان

 3/1 40 0/1 24 6/10 760 1/53 4173 111 4317 شهرینیخم

 1/1 140 1/3 417 5/20 3061 2/71 3635 111 13521 آبادنجف

 4/1 021 1/11 4133 5/30 13221 7/01 13115 111 36341 فلاورجان

 7/1 114 1/3 454 6/21 3230 7/70 11533 111 10722 شهرضا

 5/1 207 3/11 1717 5/27 4115 0/05 5400 111 14447 لنجان

 0/1 60 5/15 2031 1/13 2063 7/61 5324 111 13453 مبارکه

 1/1 152 3/0 1170 0/21 3310 6/71 13101 111 15223 برخوار

 (1350ران، يمرکز آمار ا منبع:)
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 شهر اصفهانخودهمبستگي فضاي کلان  -1شهر اصفهان     شکل خوشه بندي زياد/کم کلان -6شکل     

 

مقدار شهاخش مهوران ، موران يیآمار فضا بر اسا 
ن يها یبهرا zآمهده اسهت. مقهدار  به دست 1/1برابر با 
 111/1در سهطح  p valueو مقهدار  6/0برابر با  هاداده

 اين داده،بر اسا   .(6شکل ) تدرصد معنادار بوده اس
 يیاز نقهاط روسهتا آمدوشهددر حال  يیت روستایجمع
 یرویهپ یاخوشهه یک الگهويهاصفهان از  شهرکلاندر 
ن الگهو بها يها، (Getis-Ord G) د. بر اسا  آمارهکنیم

، G  4/1زان یهاد اسهت کهه در آن ميز یاخوشهر يمقاد
سهطح  در p valueزان یو م 0ن محدوده يدر ا Zزان یم

دا   یههالکهه یمعنادار است. بر اسها  نقشهه 111/1
، قههاب یو جنهوب یبرآن شمال یهادهستان ،(7)نقشه 
از  یشههمال محمودآبههاد، کههراز و یو جنههوب یشههمال

از  یو وسهط یا، سهفلیهن علیشهرستان اصفهان و مهارب
شهرستان فلاورجهان  یهادهستانشهرستان فلاورجان، 

از جملههه  آبههادنجف یهادهسههتاناز  یکههيو مبارکههه و 
 يیت روسهتاین جمعيترشیهستند که ب يیهادهستان

 یرا بهرا يیو روسهتا یدر حال آمدوشد به نقهاط شههر
 .اندداشتهل یکار و تحص

 

 

 
 (Hot Spot) ي داغهالکهبراساس متد  آمدوشدترين جمعيت در حال با بيش هادهستان -7شکل 
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 يمنطقههيي به جمعيت روستا آمدوشدوضعيت 

 پهنجمشهد با  شهریکلان منطقه: مشهد شهريکلان

کشور  یشهرهاکلاناز جمله  1350شهرستان در سال 

ر با رشد مرکهز شههر مواجهه یاخ یهادههاست که در 

ران يهت در شهر  ایهجمع یبوده و به عنوان قط  اصهل

تهر شیساله و ب دهت یمستقر است. بر اسا  آمار جمع

ا يهز محهل سهکونت خهود بهه کهار ر ایهغ یکه در محل

ن درصهد مربهوط بهه يبالهاتر ،انهدبودهل مشغول یتحص

درصهد  7/17شابور بوده است. در مجمهوع یشهرستان ن

ن يا يیساکن در مناطق روستا ترِشیو  ب دهت یاز جمع

ل مراجعه یکار و تحص یبرا یگريبه محل د ،شهرستان

 و 6/13مهان يشهرسهتان فر یزان بهراین ميا .کنندیم

درصهد  2/13شهرستان مشهد در مجموع برابر با   یبرا

، درصهد 2/12برابر بها  چنارانبوده است. در شهرستان 

 3/4شهرسهتان کلها   یو بهرا 6/13مان يشهرستان فر

 درصد بوده است.

بر اسا  آزمون خودهمبسهتگی فضهايی، شهاخش 

برابهر  Zبوده است. بر اين اسا  میزان  2/1موران برابر 

ی اخوشهبوده است که  Pvalue 10/1زان و می 05/2با 

دههد. بها توجهه بهه یمنشهان  هادادهبودن را برای اين 

برابهر  G(، مقهدار آمهاره Getis-Ord Gآمهاره فضهايی )

(، اين میهزان 3درصد بوده که با توجه به شکل ) 15/1

ای قرار دارد که بهه در وضعیت ضعیف از مقادير خوشه

ت. بر اسها  شهکل يک الگوی نامنظم نزديک شده اس

کههه مشهه ش شههده اسههت،  طورهمههان( نیههز 11)

تهرين میهزان جمعیهت در حهال يی که بیشهادهستان

گهاه روسهتايی خهود بها سهاير میهان سهکونت آمدوشد

هستند، دو دهستان کنويست و تبادکهان  هاگاهسکونت

است و دهستان ريونهد در شهرسهتان نیشهابور نیهز در 

ارتی از نظر مکانی، ايهن ی بعدی قرار دارد. به عبمرتبه

 شههرکلانی جغرافیايی در قسمت کوچکی از خصیصه

ی کهه نقشههه طورهمهانمشههد در حهال وقهوع اسهت. 

ی ديگهر ايهن هاگاهسکونتدهد، ی دا  نشان میهالکه

 .  استاز اين نظر برابر میانگین  شهرکلان

 

 

 
 شهر مشهد همبستگي فضاي کلان خود -3شکل          شهر  مشهدکم کلان خوشه بندي زياد/  -3شکل 

 

 جمعيت روسهتايي بهه منطقهه آمدوشدوضعيت 

بهر اسها  اطلاعها  موجهود از : ي تبريهزشهرکلان

درصههد،  0/27، شهرسهتان اسهکو بها 1350سرشهماری 

درصههد و  3/17درصههد، تبريههز بهها  4/17آذرشهههر بهها 

تهرين درصد، به ترتی  بیش 7/16شهرستان شبستر با 

تر را در مناطق روستايی خهود ه و بیشجمعیت ده سال

کهه  طورهمهان. اندداشتهروزانه  وآمدرفتی با خصیصه

( مش ش شده است، الگوی پراکنش اين 11در شکل )
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از يهک الگهوی نهامنظم  کاملاًتبريز  شهرکلانپديده در 

مقهادير  ههامکانکند. در اين الگو، هر يک از پیروی می

چ ارتبهاطی بها سهاير م صوص خود را داشته که در هی

 نبوده است. هاآنی مجاور هامکان
 

 (4931مشهد ) شهرکلانروزانه در مناطق روستايي  آمدوشدجمعيت در حال  -1 جدول

 شهرستان
 اظهار نشده آبادي ديگر شهر ديگر همين شهر يا آبادي جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

4/50 103652 111 173536 مشهد  15113 1/11  0047 1/3  2064 4/1  

0/51 53030 111 113313 نیشابور  12342 2/11  7173 0/6  503 5/1  

2/56 26731 111 31166 چناران  2651 6/5  1116 6/3  473 0/1  

6/54 14116 111 16063 فريمان  1313 3/7  346 7/0  235 5/1  

0/34 12357 111 13741 کلا   331 5/2  253 ½ 51 6/1  

 (1350)منبع: مرکز آمار ايران، 

 

 
 (Hot Spotترين جمعيت در حال آمد و شد بر اساس متد لکه هاي داغ )ها با بيشدهستان -41شکل 

 

(4931) زيتبر شهرکلان ييروزانه در مناطق روستا آمدوشدت در حال يجمع -6جدول  

 شهرستان
 نشدهاظهار  آبادي ديگر شهر ديگر همين شهر يا آبادي جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 7/1 431 3/2 644 2/20 7133 5/71 13341 111 25173 اسکو

 6/1 315 4/1 31 4/17 3013 6/51 16236 111 21224 آذرشهر

 0/1 034 1/1 416 7/3 3452 7/57 31035 111 36121 آبادبستان

 1/1 322 4/2 743 3/14 4412 2/52 20311 111 31754 شبستر

 3/1 732 ½ 1236 4/10 3366 2/51 43346 111 61511 تبريز

 4/1 30 7/1 333 7/3 565 2/34 22252 111 23644 هري 
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 جمعيت روسهتايي بهه منطقهه آمدوشدوضعيت 

، 1350بر اسا  سرشماری سال : شهري شيرازکلان

شهیراز دارای هشهت شهرسهتان بهوده اسهت.  شهرکلان

لاترين نسبت جمعیت در حهال آمدوشهد در منهاطق با

تهر یت ده ساله و بیشاز جمعشیراز  شهرکلانروستايی 

آن، مربوط به شهرسهتان سروسهتان بهوده اسهت. ايهن 

درصد از جمعیت آن به نقهاط شههری  2/15شهرستان 

درصد از جمعیت بالهای ده سهال آن بهه نقهاط  4/4و  

 شهههرکلانانههد. در ايههن کههردهروسههتايی مسههافر  مههی

ی ديگر، جمعیت در حال آمدوشهد شهرهاکلان برخلاف

تهر از سهاير از نقاط روستايی به نقاط روسهتايی، بهیش

بهوده اسهت. بهرای مثهال بهرای شهرسهتان  شهرهاکلان

بهه  آمدوشهددرصهد از ايهن  0/11ارسنجان اين مقدار 

درصهد بهه نقهاط روسهتايی بهوده  5/16نقاط شهری و 

درصهد  3/16بیهد رستان خرماست. اين مقدار برای شه

درصد به نقاط روسهتايی بهوده  3/14به نقاط شهری و 

بهه نقهاط روسهتايی در  آمدوشداست. اين نسبت بالای 

بهه دلیهل اشهتغال در ب هش  احتمالهاًشیراز  شهرکلان

های نقاط روستايی اسهتان فهار  یلپتانسکشاورزی و 

 ی است. پروردامبرای کشاورزی و 

 

 
 شهر تبريزهمبستگي فضاي کلان خود -44شکل 

 

و شهاخش  يیفضها یخودهمبسهتگ بر اسا  آماره

نقاط  یر براين مقاديا ،بوده است 1/1موران که برابر با 

بهوده  یاراز بهه صهور  خوشههیشه شهرکلان يیروستا

 Pvalue( و مقههدار 7/4) Z مقههداربههر اسهها  اسههت. 

هسهتند. بهر  یاخوشههصور   ر بهين مقاديا ،(111/1)

 هامکانن يا یبودن برا یاخوشهر يمقاد Gاسا  آماره 

برابر بها  Gر بالا بوده است. مقدار آماره يبه صور  مقاد

بهوده  2/0ن عوارض برابر با يا یبرا Zبوده و مقدار  1/1

ن يههاسههت. ا یقهو یاخوشههه یدهندهنشهاناسهت کههه 

بهر  ه اسهت.د معنادار بهوددرص 111/1ر در سطح يمقاد

ز در یهن یمحله یمکهان یخودهمبسهتگ Gاسا  آماره 

 مشاهده شده است. هاداده

  

 

 

 0.02 شاخش موران
 

 Z 0.5میزان 
 

 0.5 سطح معناداری
 

 

 

 

 

 

 

 



 111                                                                            ..ی روزانه در نواحي روستاييشدها و آمدی فضايي در بررسي هادادهتحليل اکتشافي 

 (4931شيراز ) شهرکلانروزانه در مناطق روستايي  آمدوشدجمعيت در حال  -7جدول

 شهرستان
 اظهار نشده آبادي ديگر شهر ديگر همين شهر يا آبادي جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 3/1 431 2/3 0454 4/3 16414 1/57 101456 111 173533 شیراز

 0/1 134 0/11 2562 3/12 3371 7/76 21351 111 27345 سپیدان

 1/1 112 5/16 1532 0/11 1156 6/71 5102 111 11242 ارسنجان

 0/1 53 0/3 673 7/3 715 4/32 15171 111 13606 اقلید

 4/1 31 4/4 313 2/15 1233 1/77 0454 111 7121 سروستان

 2/1 103 4/3 6724 2/3 6610 1/51 07340 111 71427 مرودشت

 6/1 20 3/14 610 3/16 635 0/67 2751 111 4113 بیدخرم

 2/1 12 6/3 233 3/5 031 3/57 0730 111 6637 پاسارگاد

 (1350)منبع: مرکز آمار ايران، 

 

 

 
 

 شهر شيرازخودهمبستگي فضاي کلان -49شکل          شهر شيرازد/کم کلانخوشه بندي زيا -42شکل     
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 (Hot Spot) ي داغهالکهبر اساس متد  آمدوشدترين جمعيت در حال با بيش هادهستان -41شکل 

 

 گيرييجهنتو  يبندجمع
 پیوندهای و رواب  وجود دلیلبه اخیر، یهادهه در

 پیوستگی نوعی ری،شه و روستايی هایی مح بین زياد

 ايهن .اسهت شهده پديدار زيستی یعرصه دو اين میان

 بنهابراين وکنهد یم عمهل وارنظهام قالبی در پیوستگی

 ديگهر یعرصهه بهر ،افتهدیم اتفا  عرصه يک در آنچه

 و شههری نهواحیپايداری  ،رابطه اين در .است اثرگذار

 بسهیاری که است مرتب  يکديگر با یاگونهبه روستايی

 ناپايداری به منجر فرايندهایتعديل  و فهم که قدندمعت

 در کهه توسهعه حهال در کشورهای يژهوبه کشورها، در

 قاله  در تنهها دارنهد، قهرار شتابانشهرنشینی  معرض

 میان تعامل و متقابل مناسبا ی دامنه و نحوه بر تأکید

 يیجوچهاره و درک قابل ،شهری و روستايیی هاعرصه

 از شههرها نیهاز مورد کار نیروی از بسیاری امروزهاست. 
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 زنهدگیديگر  و شودیم ینتأم نزديک و دور روستاهای

 بها تعامهل و نیست روستا محی  به محدود روستاها در

 .اسهت شهدهروستايیان  روزمره زندگی از ب شی ،شهر

 تعاملها ، ايهن وجهوه ينتهرمهم و ينترپررنگ از يکی

 خصوص به و اشهرهو  روستاها بین کار نیروی یمبادله

 پیامدهای از .شهرهاست در روستايی کار نیروی حضور

 مههاجرين توسه  مهالی وجوهارسال  ،تبادل اين اصلی

 روستاها به هستند، کار به مشغول شهر در که روستايی

 به نپال در که دريافتند (2112) و تیسدل رگمی  .است

درصهد و در  35درصهد، در پاکسهتان  4متوسه   طور

رصههد از درآمههد مهههاجران بههه روسههتا د 13-11کنیهها 

 (.20 :1356، یاز خراسهانبهه نقهل ) شهودیمفرستاده 

 ههم با تعامل در روستايی و شهری یهاعرصه بنابراين

 پیوندهای و هايانجر طريق از تا يابندمی را آن قابلیت

 فقهر کاهش برای را مطلوبی یزمینه اقتصادی، مناس 

ت در یهجمع نهد.آور وجود به روستايی نواحی در يژهوبه

 ،شهههرهاکلانرامههون یدر منههاطق پ آمههدورفتحههال 

بهه  ،در گذشته وجود داشته هر چند که است ایپديده

ن، بهبهود یش ارزش زمهيل م تلهف از جملهه افهزايدلا

گرفتهه بهه خهود  یاتهازهشکل  ،ونقلحملارتباطا  و 

از  یکنون آمهار رسهمتها ههر چنهداست. در کشور مها 

ک يه ديگهر ،وجهود نداشهته اسهت ههایتجمع گونهينا

بهزرا  یرامهون اغله  شههرهایملمهو  در پ یدهيپد

کشههور اسههت. در سههال  شهههریکلانمنههاطق  خصوصههاً

از مردم سهاکن در  ین بار در سرشماریاول یبرا 1350

ل يذ هاآنل یمحل کار و تحص ،یو شهر يینقاط روستا

 یگهر و آبهادي، شههر دیا آبهادين شهر یسه عنوان هم

ن يهمقصهد ا ههر چنهدپرسش قرار گرفهت. گر مورد يد

و  ههاآنبها توجهه بهه تمرکهز  ،ستیت مش ش نیجمع

ت یاز وضع توانیم يیفضا هاییبررس یبا برخ خصوصاً

 افت. ي یآگاه شهرهاکلانرامون یپ یهاگاهسکونت

 يیروسهتا یههاگاهسکونت تیوضع تحقیق،ن يدر ا

 کهرده، یبررسهرا کشهور  شههریکلانرامون مناطق یپ

مهورد  یاز نظهر مکهان يیفضا یق آمارهايرا از طر هاآن

مشه ش  هایبررسهکه در  طورهمان. داديمبحث قرار 

کشور همهه  یشهرهاکلاناطراف  يیمناطق روستا ،شد

ن تفهاو  کهه منهاطق يهبها ا ،انهدبودهده ين پديا یدارا

 یهههاتفاو  ینههه داراین زميههکشههور در ا شهههریکلان

. هسهتندده يهن پديا ینت مکایعو تفاو  در موق یآمار

کهه در  يیت روسهتاینسبت جمع ،شهر اصفهانکلان در

ل مشهغول یا تحصهيخارز از محل سکونت خود به کار 

تهر شیکشهور به یشههرهاکلانر ينسبت به سا ،اندبوده

راز و یز، شهي، تبرتهران شهرکلان ،بوده است. پ  از آن

 .اندداشتهقرار  یبعد یمشهد در رتبه

 يیفضا یهاآمارهآمده از  به دستج يابا توجه به نت

 )آمهاره اد و کميز یهاخوشه)موران( و  یخودهمبستگ

G،)  ر بههه صههور  ين مقههاديههاصههفهان ا شهههرکلاندر

 یهادهستانقسمت  یمحل - یو از نظر مکان یاخوشه

اصهفهان را در بهر گرفتهه اسهت. بهه  شههرکلاناطراف 

ت یمعن جيترشیب یمجاور شهر اصل یهامکان یعبارت

ت مراجعهه يهبا اکثررا گر يبه مناطق د آمدوشددر حال 

انهد. ل و کهار داشهتهیتحصه یبهرا یشهر یهابه مکان

 ينتربزرا ،و فلاورجان آبادنجفلنجان،  یهاشهرستان

 ،یانهد. از نظهر مکهانرا داشته آمدوشدت در حال یجمع

 یدارا یتهیجمع یخوشه ينتربزرااصفهان  شهرکلان

دو  یتههران دارا شهرکلان اشته است.صه را دین خصيا

صهه ین خصيها یت دارایهن تعهداد جمعيترشیلکه با ب

م و يکهرربهاط، پاکدشت ،یر یهاشهرستانبوده است. 

 وآمهدرفتبا  يیت روستاین جمعيترشیب یار دارايشهر

 یهادهستان. اندبودهخود  یروزانه به خارز از روستاها

از لسهتان یو ف یهرصهار امحو  نوقلعه، آبادیغنآباد، فرون

واقهع در  یهاشهرسهتان. اندبودهمهم  یهاخوشهجمله 

 ينتهربزرا ،ن خوشه بر اسها  گهزارش مرکهز آمهاريا

 روزانه را دارد.  وآمدرفتت با یمراکز با جمع

تههران و  شههرکلانبهه مشهد نسهبت  شهرکلاندر 

ده يهتهر دار کهمیدر وسهعت بسه هاخوشهن يا ،اصفهان

از نظههر  شههرکلانن يههدر ا ههاداده چنههدههر . شهودیم

دو دهستان  ،اندبوده یابه صور  خوشهتر بیش يیفضا

ک دهستان يو  شهرکلانکنوبست و تبادکان در مجاور 

بهوده اسهت. از نظهر  یاشابور به صور  خوشهیز در نین

 رويهنا ابر میانگین بوده و ازبر هادهستانر يسا ،يیفضا

 .اندنشهدهد نمهايش داده دا  و سهر یهالکههبه صور  

تبريههز در بههین ايههن  شهههرکلانجمعیههت روسههتايی 

اسهت، ای وجهود نداشهته به صور  خوشهه شهرهاکلان
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ها بها آمده برای خوشه به دستبدين معنی که مقادير 

اين  شهرکلاندر اين  روينامیانگین برابر بوده است. از 

در  .اندنشههدهای مقههادير بههه صههور  مکههانی خوشههه

بهه صهور   یاز نظهر مکهان هادادهز یراز نیش شهرکلان

رامهون یر در پين مقهاديها .اندشده یار بالا خوشهيمقاد

 یهاشهرسههتانقههرار دارنههد و شههامل  شهههرکلانمرکههز 

 شهههرکلاندر . گههرددیمدان یراز و سههپیمرودشههت، شهه

مشهد از نظر مکانی مقادير مجاور  چندانی بها مرکهز 

راز نیز ايهن خوشهه بیهانگر شی شهرکلاناند و در نداشته

اسهت.  شهرکلانناهمگنی فضايی و تمرکز در مجاور  

تبريز اين ناهمگنی به چشم ن هورده و  شهرکلاناما در 

بهه صهور  خودهمبسهتگی  شههرکلاندر ايهن  هاداده

نبوده که بیهانگر پراکنهده  یاخوشهمکانی و به صور  

بدون هیچ الگهوی توزيهع  شهرکلانشدن آن در سطح 

 غرافیايی بوده است.ج

 شهرهاکلانت یبر اسا  آنچه در بالا در مورد وضع

ت در حههال یههجمع یع مکههانيههتوز ،بههه آن اشههاره شههد

و راز یاصهفهان، تههران، شه شههرکلاندر سهه  آمدوشد

مکهانی بیهانگر وجهود  یههادادهنتايج تحلیل اکتشافی 

مکانی مثبت( و نهاهمگنی  یخودهمبستگ) یبندخوشه

در  آمدوشههدجمعیههت در حههال  فضههايی در توزيههع

سی مش ش شهد کشور است. در اين برر یشهرهاکلان

اسهت کهه در  يیههاشامل مکان مقادير با میزان بالاکه 

 یقههرار دارنههد. بههه عبههارت شهههریکلانمجههاور  مرکههز 

 تیهجمع مراکهز ينتهربزرارا  هاخوشههن يها توانیم

دانسهت،  شههرهاکلانن يهتم روزانه بهه اسیفرست با س

 تیهمراکز جمع ينترمهمز از جمله ین ینقاط شهررا يز

شههرهای  یر بهراين مقهاديهمثهال ا ی. برااستفرست 

شههر، ملهارد، قرچهک و گلسهتان کهه در همهین اسلام

و  شههرکلاندر بالاترين درصد را  ،شوندیمخوشه واقع 

 در کشور داشته است.
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