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چکیده
تغییرات ساختار فضایی شهرها از عوامل مختلفی نشأت می گیرد که یکی 
از آن ها شهرنشینی است. شهرنشینی با دو مقوله جمعیت و اشتغال قابل 
اندازه گیری است. جمعیت به صورت یکنواخت در شهر توزیع نمی شود. 
بلکه بسته به شرایطی از الگوهای مختلفی تبعیت می کند. همچنین عامل 
جمعیت در کنار سایر پارامترهای فضایی، منشأ ایجاد هسته های فرعی 
شده و بر توزیع فضایی اشتغال نیز تأثیر می گذارد. در پژوهش حاضر 
هدف اصلی بررسی تغییرات جمعیتی و کانون های فعالیتی به صورت 
کمی،  روش  با  پژوهش  این  در  است.  اردبیل  شهر  در  فضایی  توزیع 
مورد  اشتغال  و  جمعیت  فضایی  الگوهای  روند  تحلیلی،  و  توصیفی 
بررسی قرارگرفته است. داده های استفاده شده برای تحلیل های جمعیتی، 
داده های سرشماری سال های 1390 و 1395 بوده است اما برای بررسی 
توزیع فضایی اشتغال از داده های توزیع کاربری های تجاری و خدماتی 
برای سال های 1385 و 1390 طرح جامع شهر اردبیل استفاده شده است. 
روش تجزیه وتحلیل داده ها، آمار فضایی موران عمومی و محلی بوده 
است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جمعیت شهر اردبیل طی 
سال های آماری 1390 و 1395 از الگوی فضایی خوشه ای تبعیت می کند 
توزیع  است. همچنین روند  زمان قوت گرفته  باگذشت  روند  این  که 
فضایی اشتغال به صورت الگوی خوشه ای با مراکز فرعی همراه است؛ 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که ساختار فضایی شهر طی سال های اخیر 

به سمت چندهسته ای شدن پیش می رود.

واژگان كلیدی: ساختار فضایی شهر، توزیع فضایی جمعیت، توزیع 
فضایی فعالیت، ساختار چند هسته ای، شهر اردبیل

Explaining the urban spatial structure and the 
formation of sub-centers in the city of Ardabil

Abstract
Changes in the urban spatial structure originate from 
a variety of factors that one of them is urbanization. 
Urbanization is measurable with two categories of 
population and employment. The population is not 
distributed uniformly in the city; but depending on 
the circumstances follows different patterns. Also, 
the factor of the population, along with other spatial 
parameters, is the source of the creation of secondary 
nuclei and also affects the spatial distribution of 
employment. In this research, the main goal of the 
study is to investigate demographic changes and 
activity centers as spatial distribution in Ardabil. 
In this research, with quantitative, descriptive and 
analytical methods, the spatial patterns process of 
population and employment patterns have been 
investigated. The data used for demographic analysis 
were census data from 1390 and 1395. But for the 
study of the spatial distribution of employment, 
were used from data commercial and service uses 
for the years 1385 and 1390 the comprehensive plan 
of the city of Ardabil. The data analysis method is 
the general and local Moran. The results indicate 
that the population of Ardabil city during the years 
of 2011 and 2016 follows the cluster spatial pattern 
that this process has increased over time. Also, the 
spatial distribution of employment is clustered with 
sub-centers; therefore, can be concluded that the 
urban spatial structure has been moving towards 
polycentric becoming in recent years.

Keywords: Urban spatial structure, spatial 
distribution of population, spatial distribution of 
activity, polycentric structure, city of Ardabil
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این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان »تبیین ساختار فضایی شهر و شکل گیری هسته های فرعی در فرایند شهرنشینی شتابان مطالعه موردی شهر اردبیل« است.
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مقدمه و طرح موضوع
برنامه ریزی  جهت  شهر  فضایی  ساختار  مطالعه  امروزه 
از  اقتصادی و اجتماعی  راهبردی، فضایی و سیاست های 
اهمیت زیادی برخوردار است. عدم آگاهی کافی از ساختار 
فضایی شهر منجر به شکل گیری فضای شهری نامتجانس 
و ناهمگون می شود؛ بنابراین چگونگی شکل گیری فضای 
اداره شهر  شهر در هر دوره ای، نشانگر نحوه مدیریت و 
در  حاکم  سیاسی  و  اجتماعی-اقتصادی  ویژگی های  و 
 .)2 1392, ص.  خدائی,   & زاده  )هادی  است  دوره  آن 
ساختار فضایی کارآمد می تواند مشوق و پشتیبان، جهت 
باعث  را  شهر  رقابت پذیری  درنهایت  و  اقتصادی  پویایی 
 .(Meijer, Adriaena, Linden, & Vander, 2011, p. 26) شود
را  شهر  فضایی،  ساختار  عملکردی  ضعف  و  ناکارآمدی 
نیازهای  که  به طوری  کرد،  دچار مشکالت جدی خواهد 
اساسی شهروندان به سختی تأمین می گردد )رنجبر، 1391، 
رابطه  شهری  هر  سرزندگی  و  پویایی  بنابراین   .)4 ص 
مستقیمی با نحوه ساختاریابی عناصر فضایی آن شهر دارد 

)قدمی و همکاران، 1392، ص 2(.
ساختار فضایي حاکم بر شهرها به روابط متقابل و عوامل 
مختلفي بستگي دارد که همواره در ارتباط با یکدیگر ند. به 
عبارتی به مجموعه ای از ارتباطات ناشی از فرم شهری و 
اشاره  اطالعات  و  کاال  جریان  مردم، حمل ونقل،  تجمعی 
دارد. ساختار فضایی شهر نظم و رابطه بین عناصر کالبدی 
Cheng, Jan, Ming-)  و کاربری ها را در شهر نشان می دهد

junpeng, & Peter, 2006, p. 605). همچنین ساختار فضایی 

شهر ماهیت پویایی دارد و نتیجه فرایندهای فضایی موجود 
)قدمی و همکاران، 1392، ص 1( که در  در شهر است 
تأثیر شرایط منحصربه فرد اجتماعی،  گسترة زمان، تحت 
اقتصادی و طبیعی منطقه و تحت فرایندها و سازوکارهای 
ویژه، دچار تحوالت و دگرگونی هایی در سطوح مختلف 
فضایی می شود )داداش پور و والشی، 1396، ص 200(. 
در حال حاضر، تغییرات ساختار فضایی شهر تحت تأثیر 
پراکندگی ساختار جمعیتی و فعالیتی در فضای شهر یکی 
روندهای  صورت  به  که  است  مهمی  و  محرک  قوه  از 
مختلف همچون شهرنشینی، حومه گزینی یا تمرکززدایی 
Gar-)  جمعیت و اشتغال باعث تغییراتی در شهرها شده اند

.(cia-López, 2010, p. 119

به  توجه  با  است  ممکن  فضایی  ساختار  در  تغییرات 
رخ  مختلف  گونه  دو  در  جمعیتی  فرایندهای  و  روندها 

دهد که هریک ساختار فضایی ویژه خود را می طلبد. در 
نوع اول، تمرکز بیش ازحد خدمات و فرصت های اشتغال 
بروز  و  مرکزگرا  نیروهای  غلبه  به  بزرگ  شهرهای  در 
به  و روستاها  از شهرهای کوچک  مهاجرت های گسترده 
مراکز استانی، منطقه ای و ملی منجر می شود و رشد فزاینده 
و شتابان شهرنشینی را در مناطق شهری به وجود می آورد. 
مرکز  یا چند  تقویت و تشدید قدرت یک  به  فرایند  این 
مسلط در منطقه منجر می شود. در نوع دیگر، تحت تأثیر 
نیروهای مرکزگریز، جمعیت بارها کردن شهرهای بزرگ 
به نواحی حومه ای و پیرامونی آن ها مهاجرت می کند که 
ناشی از پدیده حومه نشینی یا تمرکززدایی جمعیت است و 
به تغییرات بسیاری در ساختار فضایی منطقه منجر می شود. 
و  متنوع  حومه ای  فرعی  مرکز  ظهور  طریق  از  تغییر  این 
به طور فزاینده بزرگ که در رقابت مستقیم با مرکز قدیمی 
شهر قرار دارند و به بیان دیگر از طریق تمرکززدایی مداوم 
جمعیت و اشتغال که به طور عمیق موجب تغییر ساختار 
فرم  ظهور  به  می شود،  معاصر  کالن شهری  مناطق  فضایی 
 Alidadi &) شهری چندمرکزی و پراکنده تر منجر می شود

.(Dadashpoor, 2017, p. 472

جمعیت پذیری  روند  اخیر  دهه های  طی  اردبیل  شهر 
به  توجه  با  روند  این  است.  کرده  شروع  را  سریعی 
جریان های مهاجرت از سایر سکونتگاه های استان به شهر 
اردبیل در حال وقوع است. با توجه به نتایج به دست آمده 
از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در سال 1335 
جمعیت این شهر 65742 نفر بوده است که در سال 1390 
به 482632 نفر افزایش پیدا کرد و این تعداد جمعیت در 
سال 1395 به 529374 نفر رسید )مرکز آمار ایران، 1396(. 
برابر جمعیت   8 از  بیش  افزایش  نشان دهنده ی  روند  این 
افزایش  کنار  در  است.  بوده  گذشته  سال   60 طی  شهر 
جمعیت عوامل دیگری باعث شده است که شهر اردبیل 
آن ها  ازجمله ی  که  شود  فضایی  ساختار  دگرگونی  دچار 
فعالیتی  کاربری های  و  اشتغال  پراکندگی  چگونگی  تغییر 
و  جمعیت  کانون های  شکل گیری  است.  بوده  شهر  در 
فعالیت در پیرامون هسته اصلی شهر، ظهور شکل جدیدی 
کاماًل  هنوز  اما   . می داد؛  نوید  را  شهر  فضایی  ساختار  از 
مشخص نیست که چنین توزیع فضایی جمعیت و به دنبال 
تا چه حد می تواند منجر  بازتوزیع کانون های فعالیت  آن 
شهر  مختلف  نواحی  در  فرعی  هسته های  شکل گیری  به 
شود و پیامد فضایی هرکدام تا چه حدی دگرگونی ساختار 

فضایی شهر را موجب می شود.
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پیشینه پژوهش
اولین زمزمه های توجه به ساختار فضایی درون شهرها، 
به چند دهه اخیر باز می گردد. پوزیتیویست ها در قالب 
بر  حاکم  الگوهای  شناسایی  درصدد  کمی  تحلیل های 
به  کمی  روش های  به  توجه  با  و  بوده  شهری  فضاهای 
گریفت1  می پرداختند.  شهرها  فضایی  ساختار  تحلیل 
شناسایی  به  کریستالر  مدل  از  استفاده  با   )1976(
سلسله  مدل  با  و  پرداخته  فضایی  ساختار  ویژگی های 
را  تولیدی  و  جمعیتی  کانون های  جذب  میزان  مراتبی 
کنار  در  فضایی  ساختار  شکل گیری  عوامل  مهم ترین 
 Griffith, 1976, pp.) سایر عوامل فضایی ذکر کرده است
40-731). همچنین ترال2 )1980( با یک رویکرد ترکیبی 

شاخص هایی  که  کرد  ثابت  کمی  استراتژی  و  نظریه ای 
در  شهری  حاشیه  کشش  جمعیت،  میزان  همچون 
 Thrall,) می باشد  مؤثر  شکل گیری ساختار فضایی شهر 
 )1983( همکاران  و  بکمن3   .(1980, pp. 1287-1296

اقتصاد  عناصر  عوامل،  سایر  درکنار  که  دادند  نشان 
می باشد؛  مؤثر  شهر  فضایی  ساختار  تشکیل  در  شهری 
مهم ترین  از  شهر  سطح  در  فعالیت  توزیع  بنابراین 
یکی  بدین صورت  است.  فضایی  ساختار  مشخصه های 
از ویژگی های ساختار فضایی شهر با توجه به استنادات 
فضایی  پراکندگی  و  فعالیت ها  توزیع  چگونگی  فوق 
که  دریافتند   )1985( همکاران  و  بنت  می باشد.  آن ها 
تحلیل های  از  می توان  فضایی،  ساختار  شناسایی  جهت 
می توان  همسایه  نزدیک ترین  فضایی  تحلیل  و  آماری 
 Bennett, Haining, & Willson A., 1985,) استفاده کرد
تحلیل  در  موردتوجه  از مشخصه های  بنابراین  p. 628)؛ 

ساختار فضایی ویژگی های نظم فضایی به صورت سلسله 
گیرد.  قرار  موردتوجه  باید  کانون ها  فاصله ی  و  مراتبی 
فضایی  ساختار  تحلیل  برای   )1998( ناهم5  و  پارک4 
فضایی  توزیع  روند  از  فرعی  هسته های  شکل گیری  و 
 Park & Nahm, 1998,) بنگاه های تولیدی استفاده کردند

.(p. 210

ساختار  که  داد  نشان  پژوهشی  در  چمپین6 )2001( 
تحوالت  تأثیر  تحت  مختلف  دالیل  به  تک مرکزی 
1.  Griffith
2.  �rall
3.  Beckmann
4.  Park
5.  Nahm
6.  A. G. Champion

Cham-)  جمعیتی به ساختار چند مرکزی تبدیل می شود
 pion, 2001, p. 67; Garcia-López, 2010; Tieshan,

Zhenhai, Lanlan, & Guopin, 2012). آگویلرا7 )2005( 

فرعی  هسته های  ظهور  که  داد  نشان  خود  پژوهش  در 
فعالیت ها  مکانیابی  تغییرات  در  اخیر  تحوالت  گرو  در 
 Aguilera, 2005, p.) است  جمعیتی  کانون های  و 
سوی  به  شهرها  که  بود  معتقد   )2006( گراس   .(154

خصوص  این  در  و  می روند  پیش  شدن  چندهسته ای 
نیروهای اقتصادی به عنوان عامل مهم در بروز ساختار 
عامل  این  و  بوده  اهمیت  دارای  شهرها  چندهسته ای 
به سوی چندهسته ای شدن  فضایی شهر  تحول  سرآغاز 
 .(Arnott & McMillen, 2008, p. 96) دارد  برعهده  را 
شناسایی  برای  می کند  اشاره   )2007( گرین  طرفی  از 
ریخت زایی  عوامل  از  شهرها،  چندهسته ای  ساختار 
آمده  دست  به  نتایج  کرد.  استفاده  باید  عملکردی  و 
ویژگی های  اخیر  تکنولوژی های  که  بود  آن  از  حاکی 
عملکردی چندهسته ای شهرها را مورد هدف قرار داده 
بوده  همراه  ویژگی  این  با  بیشتر  شدن  چندهسته ای  و 
 .(Green, 2007, p. 78; vasanen, 2012, p. 44) است 
فنگ و همکاران8 )2009( جهت بررسی ساختار فضایی 
شهر از مشخصه ساختار جمعیتی در منطقه کالن شهری 
تحلیل  منظور  به  پژوهش  این  در  کرده اند.  استفاده  پکن 
شاخص هایی  از  شهری  منطقه ی  در  جمعیت  تغییرات 
مقیاس  در  جمعیت  تراکم  و  ساالنه  رشد  نرخ  نظیر 

.(Feng & Zhou, 2009) فضایی استفاده شده است
هسته های  شکل گیری   )1390( همکاران  و  رزاقی 
فرعی را در فاصله ای نه چندان دور از هسته ی مرکزی 
توسعه  الگوی  بنابراین  کرده اند؛  ذکر  شهر  تاریخی  و 
شهرهای  وضعیت  و  اقتصاد  کالبد،  با  را  چندهسته ای 
متناسب  و  منطبق  کالن شهرها  به خصوص  و  کنونی 
 .)98-96 صص   ،1390 همکاران،  و  )رزاقی  دانسته اند 
الگوی  تحلیل  پژوهش خود جهت  در   )1394( حسینی 
تهران  شهری  چندهسته ای  عملکردی  و  ساختاری 
شهر  تکامل  و  شکل گیری  در  که  رسید  نتیجه  این  به 
و  زمینه های جغرافیایی  تاریخی،  تهران عوامل گوناگون 
اقتصادی، سیاسی  عامل  اما  است  داشته  سیاسی دخالت 
مهم ترین  از  شهری  توسعه  طرح های  سیاست گذاری  و 
تهران  شهر  در  چندهسته ای  ساختار  شکل گیری  دالیل 

7.  Aguilera
8.  Feng et al.
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و  داداش پور  و(.  ص   ،1394 )حسینی،  است  بوده 
ساختار  که  هستند  معتقد   )1396 و   1395( همکاران 
فضایی شهر با سه شاخص توزیع، خوشه بندی و تجمع 
است  شناسایی  و  بررسی  قابل  پیش بینی های جمعیتی  و 
و  داداش پور  60؛  ص   ،1395 همکاران،  و  )داداش پور 
 ،)1395( منتظری  و  نظم فر   .)199 1396، ص  والشی، 
ساختار  شکل گیری  و  شهرها  بر  حاکم  فضای  ساختار 
مختلفی  در گرو عوامل  را  اردبیل  در شهر  چندهسته ای 
ازجمله جمعیت، اشتغال و فعالیت، الگوهای رفت وآمد، 
ارتباط  در  گوناگون  خدمات  و  شهری  زیرساخت های 

می دانند )نظم فر و منتظری، 1395، ص 4(. 
انجام شده  پژوهش های  از  آمده  دست  به  نتایج 
چندهسته ای  سمت  به  بزرگ  شهرهای  که  داد  نشان 
عوامل  فرایند  این  در  و  می روند  پیش  چندمرکزی  یا 
فعالیت های  جمعیتی،  ویژگی های  ازجمله  متعددی 
تکنولوژی های  و  فاصله  روزانه،  رفت وآمد  اقتصادی، 
ویژگی  دو  پژوهش  این  در  دارند.  دخالت  حمل ونقل 
پارامتر و  جمعیت و توزیع فضایی اشتغال به عنوان دو 
فضایی شهر  تغییرات ساختار  در چگونگی  متغیر دخیل 

قرارگرفته است. اردبیل موردتوجه 

نظری پژوهش مبانی 
رویکردها و نظریات مختلفی در خصوص تأثیر ساختار 
فضایی  ساختار  در  فعالیت  توزیع  روند  و  جمعیت 
شهرها ارائه شده است. در سال های اخیر، افزایش روند 

حومه نشینی جمعیت و مهاجرت از مرکز شهر به پیرامون 
از نظریات معتبر در تحلیل الگوهای توزیع جمعیت در 
ساختار  تغییر  روند  این  نتیجه  است.  بوده  شهر  فضای 
است.  بوده  چندمرکزی  ساختاری  به  شهر  تک مرکزی 
همچنین کارشناسان شهری، روندهای جدیدی همچون 
یا  فعالیت  و  جمعیت  تمرکززدایی  پراکنده،  شهر  فرم 
فزاینده  اهمیت  و  می کنند  مطرح  را  جدید  حومه گزینی 
ازجمله  مختلف  اصطالحاتی  با  را  حومه ای  مراکز 
شهرهای  حومه ای،  جاذب  نواحی  لبه ای،  شهرهای 
حومه ای، مراکز فرعی اشتغال حومه ای یا شهرهای بدون 
 Feng, Wang, & Zhou, 2009,) می کنند  معرفی  حومه 
فعالیت های  تمرکز  با  موجود  مشخصه های   .(p. 780

اقتصادی و جمعیتی مشخص می شود، مرکز شهر، هسته 
مناطق  سایر  به  نسبت  فضایی  سیستم های  اقتصادی 
عملکردی است. در چنین ساختاری شهرها موتور رشد 
استفاده  با  به شمار می روند.  پیرامون  اقتصادی مناطق و 
اقتصادی  مزایای  شهری  محیط های  مکانیزم،  چندین  از 
این  که  می دهند  ترویج  را  خانوارها  و  بنگاه ها  برای 
زندگی  کیفیت  و  درآمد  بهره وری،  نتیجه  است  ممکن 
باالتر باشد (Glaeser, 2011, p. 1). پویایی سکونتگاه های 
نقش  تغییر  با  معموالً  می تواند  زمان،  و  فضا  در  شهری 
در  باشد.  همراه  آن  اطراف  قلمروهای  و  شهری  مراکز 
سازماندهی  اصلی  مرکز  دور  به  مناطق  موارد،  برخی 
می شوند؛ در موارد دیگر ما چندین مراکز به هم پیوسته 

 .)1 مشاهده می کنیم )شکل 

(Rodrigue, Comtois, & Slack, 2013) شکل 1. فرایند گذار ساختار فضایی شهر از تک هسته ای به چندهسته ای
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است،  همراه  تک هسته ای  ساختار  با  شهر  که  زمانی 
خدماتی-  فعالیت های  شهر،  مرکز  عملکرد  عمده ترین 
متمرکز  متراکم  و  فشرده  فضایی  در  که  است  تجاری 
شده اند. در شهرهای قدیمی ایران، بازار هسته مرکزی شهر 
را تشکیل می داد و محالت، پیرامون بازار قرار داشتند. هر 
محله نیز دارای مرکزی کوچک یا بازارچه بود. پس از تحول 
)بازارها  قدیمی  مراکز  بر  افزون  جدید،  عصر  در  شهرها 
و  صنعتی  فرهنگی،  )اداری،  خرید  مراکز  بازارچه ها(،  و 
تخصصی  مراکز  به تدریج  و  آمدند  پدید  نیز  تفریحی( 
اما اکنون که  ویژه ای جدا از مراکز قدیمی شکل گرفتند؛ 
مراکز،  جدید  نظام  و  یافته اند  فیزیکی  تحوالتی  شهرها 
شکل گرفته است شهرها از یک الگوی عمومی بصورت، 
و  مسکونی  نواحی  شهر،  اصلی  هسته  یا  مرکزی  منطقه 
نواحی پیرامون شهر پیروی می کنند )سعیدنیا، 1383، ص 
وجود  بر  عالوه  شهر  هسته ای  چند  ساختار  در  اما   .)13
هسته ی مرکزی، هسته های فرعی در پیرامون شهر وجود 
از کاربری های فعالیت و  دارد و در این هسته ها، ترکیبی 
سکونت در کنار هم قرار گرفته اند؛ بنابراین در یک ساختار 
چندهسته ای، طیف گسترده اي از تراکم هاي مختلف وجود 
در  ارتباطي،  شبکه  تقاطع  محل  در  آن  باالترین  که  دارد 
واضح  دارد.  قرار  شبکه  درون  و  اصلي  محورهاي  امتداد 
یا منطقه، شکل ترکیبي مدل هاي  این مدل شهر  است که 
سرتاسر  در  شهر  مرکز  فعالیت هاي  است.  شهري  دیگر 
سیستم هاي  تقاطع  هسته هاي  در  و  شده  پراکنده  شبکه 
ارتباطي با تراکم هاي مختلف و درجات مختلف تخصص 

 .(Cervero & Wu, 1997, p. 24) متمرکز مي شوند
با توجه به موارد اشاره شده، مشخص شد که ساختار 
فضایی شهرها به دو صورت تک هسته ای یا چندهسته ای 
شناسایی  برای  بگیرد.  شکل  می تواند  دو  از  ترکیبی  یا  و 
ساختار شهری فوق، دیدگاه ها و نظریاتی ارائه شده است 
که در زیر خالصه ای از مهم ترین آن ها مورد بررسی قرار 

می گیرد.
نظریه  شهر،  فضایی  ساختار  شناسایی  دیدگاه  اولین 
ساختار چندهسته ای هریس و اولمن در سال 1945 بود. 
نظریه چندهسته ای حاکی از آن است که محله های شهری 
هسته  هر  و  می کنند  رشد  مجزا  مرکز  چندین  اطراف  در 
محسوب  شهر  استقرار  نخستین  نقطه  عنوان  به  می تواند 
از  اولیه  با یک کانون  ابتدا  این هسته ها می توان در  شود. 
قبیل بازار شهر، روستای نزدیک، کارخانه، معدن، ترمینال 
راه  آهن یا سهولت دسترسی به کنار دریا باشد. در داخل 

هریک از آن ها یک ناحیه شهری به وجود آمده و به تدریج 
درون شهری  حمل ونقل  و  مسکونی  کاربری های  به وسیله 
گسترش می یابد )بالچین و همکاران به نقل از پاپلی یزدی 
دنبال آن کالسن  به  و رجبی سناجردی، 1392، ص 78(. 
و همکاران )1981( در مدل مشهور به چرخه شهرنشینی 
چهار مرحله توسعه شهری را متمایز کرده اند که عبارت اند 
از شهرنشینی، حومه نشینی یا برون شهرنشینی، شهرگریزی 
)زبردست  مجدد  شهرنشینی  و  معکوس  شهرنشینی  یا 
برگ  دیگر،  نظریه  در   .)109 ص   ،1388 حاجی پور،  و 
شهرنشینی  الگوی  تغییرات   1982 سال  در  همکاران  و 
مدل  این  کردند.  بررسی  را  توسعه یافته  کشورهای  در 
بنا  شهرها  حاشیه  و  مرکز  در  تغییرات جمعیت  مبنای  بر 
فرایند  که  دارند  اشاره  موضوع  این  به  آن ها  است.  شده 
توسعه شهری شامل چهار مرحله است. در فرایند توسعه 
شهری در مناطق کالن شهری، دو مرحله اول )شهرنشینی 
به  مایل  نیروهای  تأثیر  تحت  مجموع  در  و حومه نشینی( 
در  و  می شود  منجر  فعالیت  و  جمعیت  تمرکز  و  مرکز 
مراحل بعدی )شهرگریزی و شهرنشینی مجدد( تحت تأثیر 
نیروهای گریز از مرکز به تمرکززدایی جمعیت و فعالیت در 
گستره مناطق کالن شهری می انجامد )داداش پور و والشی، 
مناطق  بررسی  در   )1999( فورد  نانیا   .)205 ص   ،1396
را  مفهومی جدیدی  آن، مدل  پیراشهری و رشد جمعیت 
وی  واقع،  در  داد.  پیشنهاد  جمعیتی  فرایندهای  بر  مبتنی 
ترکیبی  آثار  از  ناشی  شهری،  منطقه  در  را  جمعیت  رشد 
جمعیت  شهرگریزی، چرخش  حومه گزینی،  فرایند  چهار 
و مهاجرت های مایل به مرکز می داند. ازنظر وی، چرخش 
جمعیت و مهاجرت های مایل به مرکز از فرایندهای مهم 
رشد جمعیت پیراشهری به ویژه مناطق پیرامونی محسوب 
به عقیده  نادیده گرفته شده اند.  زیادی  تا حد  که  می شوند 
ساختار  اخیر  دهه  چند  طول  در   )2010( لوپز  گارسیا 
فضایی مناطق شهری از فرایند حومه نشینی جمعیت تأثیر 
ازجمله  مکانی  مدل  دو  تولید  حال  در  و  است  پذیرفته 
مکانی  مدل  در  است.  چندمرکزی  و  پراکنده  مدل های 
اراضی  اشغال  فرایند  یک  در  را  خود  ساکنان  مرکز  اول، 
از دست  حومه ای توسط سکونتگاه های چندپاره و مجزا 
می دهد. در مدل دوم، این کاهش جمعیت ساکن در نواحی 
مرکزی از طریق ظهور تمرکزهای حومه ای یا مراکز فرعی 
به شکل خودبه خود یا منظم جبران می شود که در آن مردم 
از سودمندی های تراکم مانند امکانات رفاهی و دسترسی 

بهتر بهره مند می شوند.
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بنابراین مشخص شد که درجه تمرکز فضایی با جمعیت شهری و فعالیت قابل اندازه گیری است. تمرکز فضایی به دو 
شکل ظهور پیدا می کند. در سطح شهری فعالیت ها ممکن است به صورت متمرکز یا پراکنده نزدیک بخش مرکز تجاری 
شکل بگیرند و در سطح منطقه شهری این فعالیت ها با الگوی چندهسته ای به صورت خوشه ای یا با الگوی منظم دیگری 
پدیدار شوند. بدین منظور شناخت الگوی تغییرات جمعیت و فعالیت عالوه بر بررسی عوامل مؤثر بر آن به شناسایی 
آثار این تغییرات بر سازمان یابی فضایی در شهر و منطقه شهری نیز کمک می کند. ازاین رو می توان چهار نوع فرایند را در 
شکل دهی ساختار فضایی توزیع جمعیت در یک شهر مؤثر دانست که در قالب دو دسته کلی قابل تقسیم بندی است: دسته 
اول: فرایندهای نشأت گرفته از مراکز کالن شهری یا شهرهای بزرگ )روندهایی همانند حومه گزینی و شهرگریزی( است 
که گارسیا لوپز )2010( در تحلیل ساختار فضایی منطقه کالن شهری بارسلونا به وضوح به تأثیرات آن ها در تغییرات 
فورد  که  است  کالن شهرها  پیرامونی  مناطق  از  گرفته  نشأت  فرایندهای  دوم:  دسته  است.  کرده  اشاره  فضایی  ساختار 
)1999( در مدل مفهومی پیشنهادی خود در زمینه رشد جمعیت در مناطق حومه ای، از این فرایندها با عناوین روندهای 
چرخش جمعیت و مهاجرت های مرکزگرا نام برده است )داداش پور و والشی، 1396، ص 202(. به منظور درک ساختار 
فضایی شهر تحت تأثیر تغییرات جمعیت و فعالیت بر طبق دو فرایند کلی تمرکز و عدم تمرکز، مدل مفهومی پژوهش 

به صورت زیر ترسیم می شود:

مورد  محدوده  معرفی  و  پژوهش  روش شناسی 
لعه مطا

برای مطالعه ساختار فضایی شهر اردبیل و سنجش تأثیر 
از  فضایی  ساختار  در  فعالیت ها  پراکندگی  و  جمعیت 
استفاده  استقرایی  استراتژی  با  توصیفی-تحلیلی  روش 
سرشماری  داده های  از  منظور  این  برای  است.  شده 

اردبیل  شهر   1395 و   1390 سال های  مسکن  و  نفوس 
فعالیت ها و  پراکندگی  بررسی  برای  استفاده شده است. 
داده های مکانی از نقشه کاربری اراضی سال های 1385 
مهندسان  توسط  که  اردبیل  شهر  جامع  طرح   1390 و 
قرار  استفاده  مورد  است،  شده  تهیه  کاوش  مشاور 
دست  به  داده های  تجزیه وتحلیل  برای  همچنین  گرفت. 

شکل 2. مدل مفهومی پژوهش تحوالت ساختار فضایی درون شهری تحت تأثیر عوامل جمعیت و فعالیت
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آمده از تحلیل های آمار فضایی و مدل های تراکم کرنال، 
فضایی  خودهمبستگی  و  ثقل  نقطه  مرکزی،  میانگین 
پژوهش  در  استفاده  مورد  افزار  نرم  است.  استفاده شده 

حاضر Arc GIS 10.4 و Geo Da بوده است.
هسته های  شناسایی  برای  فضایی  آمار  تحلیل  در 
از  فضایی  واحدهای  در  داده ها  اردبیل  شهر  در  فرعی 
از  مشخصی  توزیع  یکی  کردند:  تبعیت  مهم  اصل  دو 
ارزش های  دیگری  و  تحلیل  برای  استفاده شده  شاخص 
ارتباط  در  فضایی  داده های  دیگر  سویی  از  همسایگی. 
انجام شده  این بر نوع تحلیل  با مقیاس قرار گرفتند که 
در  داده ها  مقیاس،  اثر  شدن  خنثی  برای  گذاشت.  اثر 
ارائه  واقعی تری  نتایج  تا  گرفتند  قرار  یکسان  واحدهای 
تعیین  فرایند  این  در  دیگر  مهم  بخش های  از  شود. 
شش  شبکه  سلول های  ابعاد  یا  فضایي  تحلیل  مقیاس 
برای  ضلعی ها  شش  براي  مناسب  اندازه  است.  ضلعي 
شش  یک  قطر  متر   87,7 برابر  ابعادی  اردبیل  شهر 
برقراری  برای  بعد  گام  در  شد.  گرفته  نظر  در  ضلعي 
 1390 سال  در  اردبیل  شهر  مرز  با  مطابق  هندسی  نظم 
برش داده شد. مرز مورد نظر، محدوده مصوب شورای 
عالی شهرسازی و معماری برای طرح جامع ساختاری- 
که  بود   1390 سال  در  اردبیل  شهر  محدوده  راهبردی 
مرز  این  و  گرفت  قرار  تحلیل  برای  عمل  مالک  مورد 
نیاز  بعد  گام  در  است.  معتبر  تاکنون  اردبیل  شهر  برای 
گردند  متصل  شش ضلعی  سلول های  به  داده ها  بود 
اتصال  و  همپوشاني9  تحلیل  از  داده  تجمیع  جهت  که 

استفاده شد. فضایی10 
عمومی11،  موران  فضایي  خودهمبستگي  تحلیل 
ارائه  گرافیکي  و  عددي  به صورت  خروجي  نوع  دو 
نزدیک  موران  شاخص  مقدار  اگر  به طورکلی  می دهد. 
به مثبت یک باشد، داده ها داراي خودهمبستگي فضایي 
شاخص  مقدار  اگر  و  بوده  خوشه اي  الگوي  داراي  و 
از  داده ها  آنگاه  باشد،  یک  منفی  عدد  به  نزدیک  موران 
گرافیکي،  خروجي  بود.  خواهند  پراکنده  و  گسسته  هم 
در  می دهد.  نشان  را  داده ها  بودن  خوشه ای  یا  پراکنده 
نوع  هیچ  که  است  این  صفر  فرضیه  ابزار،  این  مورد 
خوشه بندی فضایي بین مقادیر عنصر مرتبط با عوارض 
مقدار  که  زماني  ندارد. حال  وجود  جغرافیایي موردنظر 

9.  Intersect
10.  Spatial Join
11.  Moran’s I

مقدار  و  کوچک  بسیار   )p-value( معنی داری  سطح 
استاندارد  امتیاز  یا  مطلق  )قدر  محاسبه شده   z-score
آن( بسیار بزرگ باشد )خارج از محدوده اطمینان قرار 
گیرد(، آنگاه می توان فرضیه صفر را رد کرد. اگر مقدار 
نوعي  داده ها  باشد،  صفر  از  بزرگ تر  موران  شاخص 
خوشه بندی فضایي را نشان می دهند. اگر مقدار شاخص 
الگوي  داراي  شده  مطالعه  عوارض  باشد  از صفر  کمتر 
فرایند   .)295 ص   ،1395 )حسینی،  هستند  پراکنده 
خودهمبستگی فضایی برای شناسایی خوشه های همگن 

و غیرهمگن به صورت شکل زیر است.

محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر به صورت زیر 
است:

شهر اردبیل در موقعیت ریاضي ′15 و °38 عرض 
است  واقع شده  °48 طول جغرافیایي  و   17′ و  شمالي 
)شکل  مي باشد  متر   1345 دریا  سطح  از  آن  ارتفاع  و 
4(. این شهر در قسمت شمال دشت اردبیل و در مسیر 
از  اردبیل  شهر  است.  گرفته  قرار  بالقلوچای  رودخانه 
قرار  گیالن  با  آذربایجان  استان  ارتباطی  مسیر  در  قدیم 
ارتباطی  پل  آن،  بر  عالوه  اکنون  هم  و  است  گرفته 
پارس آباد  مرزی  شهر  به  سرچم  مسیر  از  زنجان  استان 
ارتباطی  مسیر  چهار  دارد.  قرار  نیز  آذربایجان  کشور  و 
اطراف  شهرهای  به  جغرافیایی  جهت  چهار  در  اصلی 
تشکیل  را  شهر  اصلی  مورفولوژی  مجاور  استان های  و 
پل  مهم ترین  که  غربی  بخش  ارتباطی  محور  می دهد. 
ارتباطی اردبیل به سرعین، نیر، سراب و تبریز با جهتي 
شرقي – غربي است بیشترین تأثیر بر شهر داشته است، 
دارای  محور  این  امتداد  در  شهر  که  صورتی  به  حتی 

است. بوده  فیزیکی  توسعه  بیشترین 

شکل 3. فرایند شناسایی خوشه بندی فضایی با موران 
محلی؛ ماحذ: نگارندگان.
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یافته های پژوهش
تحلیل روند رشد و توسعه جمعیت شهر اردبیل

در دهه های اخیر، بسیاری از شهرهای بزرگ در سراسر جهان 
از روندهای جمعیتی مختلف اعم از شهرنشینی، حومه نشینی، 
شهرگریزی و شهرنشینی مجدد تأثیر پذیرفته اند که به ایجاد 
تحوالتی در ساختار فضایی آن ها منجر شده است. این مسئله 
در روند جمعیت پذیری شهر اردبیل نیز وجود داشته است. از 
آنجا که شهر اردبیل به عنوان قطب جمعیتی و اقتصادی در 
منطقه )استان اردبیل( مطرح بوده است، روند غالب حرکات 
جمعیتی و به تبع آن توزیع فضایی مراکز جمعیتی را به خود 
اختصاص داده است. در روند جمعیتی فوق، مهاجرت از روستا 
به شهر بیشترین نوع مهاجرت های جمعیتی در شهر اردبیل بوده 
است که مقصد بیشتر این مهاجران به شهر اردبیل بوده و در 
مواردی باعث شده است که رشد جمعیت شهر اردبیل بیشتر از 
رشد طبیعی آن بوده باشد. به هرحال با توجه اولین سرشماری 
انجام شده در سال 1335 روند کلی جمعیت شهر از این دوره 
مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما در سطح بلوک های شهری 
تنها از سال 1390 نقشه جمعیتی برای این شهر تهیه گردیده 
است، برای این منظور مطالعه تراکم جمعیتی شهر و چگونگی 
پراکندگی آن با توجه به داده های قابل دسترس برای سال 1390 
تا 1395 مقدور گردید که نتایج آن در زیر ارائه گردیده است.

نرخ رشد جمعیتی شهر اردبیل از سال 1335 تا 1395 

نشان می دهد که روند رشد جمعیت تا سال 1365 بیش از 4 
درصد بوده است و گاهی 7,4 درصد نیز رسیده است. بعد از 
سال 1365 روند رشد جمعیت تا حدودی سیر نزولی به خود 
گرفت و تنها در سال 1375 تا 1385 رشد باالی 4 درصد را 
تجربه کرده است و بعد از آن دیگر رشد جمعیت شهر از نرخ 
3 درصد تجاوز نکرده است. جدول زیر طبقه بندی نرخ رشد 

جمعیت شهر اردبیل را نشان می دهد.

شکل 4. موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل و حوزه نفوذ شهر؛ ماحذ: نگارندگان.

جدول 1. طبقه بندی نرخ رشد جمعیتی شهر اردبیل از سال 1335 
تا 1395؛ مأخذ: محاسبات نگارنده و استفاده از طبقه بندی نرخ رشد 

داداش پور و والشی، 1396

نرخ سال
رشد

مالک عددی 
نرخ رشد

نوع دسته بندی

1335-13454,4r < 4نرخ رشد بسیار فزاینده

1345-13555,8r < 4نرخ رشد بسیار فزاینده

1355-13657,4r < 4نرخ رشد بسیار فزاینده

1365-13752,52 < r >4نرخ رشد فزاینده

1375-13854,2r < 4نرخ رشد بسیار فزاینده

1385-13902,92 < r >4نرخ رشد فزاینده

1390-13951,890 < r > 2نرخ رشد تقریبًا فزاینده
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رشد  نرخ  تحلیل  از  آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با 
نرخ  تا 1365  آماری 1335  دوره  از  اردبیل  جمعیتی شهر 
فزاینده«  بسیار  »نرخ رشد  به صورت  رشد جمعیتی شهر، 
بوده است که این نرخ رشد دوباره برای سال 1375 تا 1385 
تکرار شده است. نرخ رشد جمعیتی دهه 1365-1375 و 
1390-1385 به صورت »نرخ رشد فزاینده« بوده است. تنها 
در پنج سال اخیر یعنی از سال 1390 تا 1395 نرخ رشد 
به کمتر از 2 درصد رسیده و به صورت »نرخ رشد تقریبًا 

فزاینده ای« می باشد.

تابع تراكم كرنال و بررسی چگونگی توزیع تراكم 
جمعیت در شهر اردبیل بین سال های 1390 و 1395

تراکم جمیعتی با تابع کرنال برای سال های 1390 و 1395 
برای  تراکم  مقدار  است.  شده  محاسبه  اردبیل  شهر  برای 
مناطق مختلف شهر طی دوره های 1390 تا 1395، تفاوت 
میان مرکز و پیرامون شهر و همچنین تفاوت بین جنوب و 
شمال شهر را تا حد بسیار زیاد نشان می دهد، به طوری که 
بخش  مناطق  یعنی  اصلی  هسته  پیرامون   ،1390 سال  در 
)با  زیاد  خیلی  تراکم  دارای  شهر  مرکزی  هسته ی  شمالی 
حداکثر تراکم 1286 نفر در هکتار( بوده است و کانون های 
با فاصله در  جمعیتی در شمال و جنوب هسته ی مرکزی 
حال شکل گیری است. همان طور که در شکل زیر نشان داده 
شده است تراکم در مرکز و به صورت لکه هایی در جنوب و 

شمال غرب پراکنده شده است که متاثر از شکل گیری هسته 
شهرک سلمان آباد در شمال و شهرک بعثت در جنوب و 
مجموعه های مسکونی سبالن می باشد که در سال های قبل 

ایجاد شده بود )شکل 5(.
همان  دنباله رو  جمعیت  تراکم  الگوی   1395 سال  در 
با  تنها  است،  بوده   1390 سال  برای  تراکم  فضایی  توزیع 
این تفاوت که روند رشد جمعیت به همه  جای شهر و با 
قوت بیشتر به طرف جنوب و شمال شهر همراه بوده است. 
افزایش تراکم در شمال شهر و تا حدودی دور از مرکز به 
دلیل ساخت شهرک هایی ازجمله شهرک سینا، شهرک شهید 
از  است.  بوده  وحدت  شهرک  و  رسالت  شهرک  رجایی، 
طرفی با مکان گزینی پایانه برون شهری در بخش شمال شهر 
و طراحی راه های اتومبیل رو ازجمله بزرگ راه بسیج و شهدا 
به دور هسته ی اصلی شهر، باعث شد که تراکم جمعیت در 
این بخش از شهر بیشتر شود. از طرفی ظهور شهرک هایی 
نیار  ازجمله سبالن، هاشم آباد و جمشیدآباد و تا حدودی 
بخش های  در  هکتار  در  نفر  تا 500  تراکم  افزایش  باعث 

جنوبی شهر اردبیل شده است )شکل 5(.

تحلیل بیضوی جمعیت و میانگین مركزی
میانگین مرکزی12 ساده ترین تحلیل آمار فضایی برای شناسایی 
مرکز ثقل جمعیتی است که مشابه میانگین در آمار معمولی 
می باشد و به صورتی مشابه محاسبه می شود. این تحلیل مرکز 

12. . Mean Center

شکل 5. تراکمی شهر اردبیل برای دوره  های آماری 1390 و 1395؛ ماخذ: نگارندگان.
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جغرافیایی و یا مرکز ثقل13 مجموعه ای از عوارض را شناسایی 
می کند. هدف از این بررسی برای جمعیت شهر اردبیل نشان 
دادن انطباق مرکز ثقل تجاری با مرکز ثقل جمعیتی در شهر 
اردبیل است. همانطور که در بررسی های کتابخانه ای و میدانی 
مشخص شد، مرکز ثقل تجاری شهر اردبیل محدوده بازار تا 
چهارراه امام خمینی بوده است؛ بنابراین در صورت انطباق مرکز 
ثقل جمعیتی برای این محدوده می توان این مرکز را به عنوان 
مرکز ثقل جمعیتی نیز به حساب آورد. برای این منظور از تحلیل 
میانگین مرکزی استفاده شده است که نتایج آن به صورت شکل 

6 نشان داده شده است.
همان طور که در شکل 6 نشان داده شده است بیضوی 
انحراف استاندارد جمعیت برای دو دوره ی مورد مطالعه، روند 
توزیع فضایی جمعیت شهر اردبیل را تائید می کند. به طوری که 
بر مبنای داده ها در سطح بلوک برای دو دوره آماری در سال 
1390 این بیضوی عمده مناطق مرکزی را تحت پوشش خود 
داشته است. در دوره آماری سال 1395 این بیضوی با افزایش 

حجم به سمت غرب و جنوب میل پیدا کرده است.
نتایج به دست آمده از تحلیل توزیع فضایی جمعیت با 
تراکم کرنال و بیضوی انحراف استاندارد برای دو دوره آماری 
1390 تا 1395 نشان داد که تراکم جمعیت شهر به سمت 
پیرامون با جهت غرب و جنوب غرب در حرکت می باشد. 
از دالیل انتقال تراکم از مرکز به سمت غرب و جنوب غرب 
شهر اردبیل، شهرک سازی در سطح وسیع در غرب شهر بوده 
است. ازجمله ی این شهرک ها، شهرک طالقانی، شهرک گلستان، 
شهرک باهنر، شهرک نیستان، شهرک جانبازان، شهرک آزادگان، 

13. . Center Of Concentration

اداری و مسکونی  شهرک حافظ، شهرک رضوان و شهرک 
کارشناسان بوده است که تراکم جمعیت را از مرکز به پیرامون 
انتقال داده اند. از طرفی موقعیت دسترسی مناسب با بزرگراه 
بسیج، خیابان های اصلی حافظ شیرازی، بزرگراه شهدا و میدان 
بسیج و همچنین نزدیک به راه اصلی و ورودی اردبیل به تبریز 
و سرعین بوده است که تأثیر زیادی در انتقال تراکم جمعیت به 
این بخش از شهر بوده است. همچنین این تراکم باعث ایجاد 
هسته های فرعی به صورت کانون های سکونتگاهی، آموزشی و 
فعالیتی در این بخش از شهر شده است؛ بنابراین با توجه به نقشه 
میانگین مرکزی شهر اردبیل مشخص شد که مرکز ثقل جمعیتی 
شهر با هسته تجاری شهر که بازار و محدوده آن بوده است 
منطبق نبوده است. مرکز ثقل جمعیتی در سال 1390 ابتدای 
خیابان سعدی در سمت غرب میدان عالی قاپو بوده است. در 
سال 1395 مرکز ثقل جمعیتی گرایش به سمت غرب داشته و 
از غرب میدان عالی قاپو به نزدیک سه راه دانش در سمت شرق 

خیابان مصطفی خمینی انتقال یافته است.

تحلیل الگوهای توزیع فضایی جمعیت شهر اردبیل 
با خودهمبستگی فضایی یا موران عمومی و محلی

برای شناسایی الگوهای توزیع فضایی جمعیت و فعالیت 
استفاده شده  فضایی14  تحلیل خودهمبستگی  یا  موران  از 
که  داد  نشان  تحلیل  این  از  آمده  دست  به  نتایج  است. 
توزیع فضایی جمعیت شهر اردبیل طی سال های 1390 تا 
1395 به صورت خوشه ای بوده است که شکل گرافیکی 7 

نشان دهنده این امر می باشد.

14. . Spatial Autocorrelation

شکل 6. بیضوی انحراف استاندارد سه دوره آماری 1385 تا 1395؛ ماخذ: نگارندگان.
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نتایج به دست آمده از شکل 7 نشان داد که برای هر دو دوره آماری الگوی فضایی جمعیت باز الگوی خوشه ای 
 I تبعیت می کند؛ اما جهت سنجش میزان تمرکز یا عدم تمرکز جمعیت به در قالب الگوی خوشه ای از ضرایب شاخص
و واریانس و همچنین ضرایب Z و معناداری استفاده شده است که نتایج آن به صورت جدول 2 نشان داده شده است.

نتایج به دست آمده از ضرایب شاخص موران عمومی 
I برای جمعیت دو دوره آماری 1390 و 1395 نشان داد 
که میزان آن در سال 1390 برابر با 0,180921 بوده است 
تفاوت  این  است.  رسیده   0,1241 به   1395 سال  در  که 
نشان دهنده   این است که جمعیت شهر در سال 1395 از 
به  است.  بوده  برخوردار  بیشتری  فضایی  خودهمبستگی 
جمعیت   ،1390 سرشماری  از  دهه  نیم  باگذشت  عبارتی 
شهر به سمت تمرکزگرایی پیش می رود. این امر همچنین 
با ضرایب واریانس و Z استاندارد نیز قابل مشاهده است. 
نتایج به دست آمده برای هر دو سال آماری با توجه میزان 

p-value معنادار بوده است.

فضایي  خودهمبستگي  شد،  مشخص  که  همان طوری 
موران عمومی فقط نوع الگو را مشخص می کند. بنابراین، 
نیاز است که همگوني و ناهمگوني این نوع الگو یعنی نحوه 
توزیع خوشه ای و تصادفی و پراکنده در شهر اردبیل براي 

متغیر جمعیت در روی نقشه تعیین شود تا بتوان با نگرش 
جغرافیایي تحلیل های دقیق تری را انجام داد. به همین دلیل 
الگوي جمعیتی،  فضایی  توزیع  پراکنش  دادن  نشان  براي 
طي دوره های مختلف سرشماری از شاخص محلي پیوند 
فضایي یا موران محلي استفاده شده است. در این تحلیل 
اگر مقدار I مثبت باشد، بدین معناست که عارضه موردنظر، 
توسط عوارض مشابه خود احاطه شده اند. بنابراین عارضه 
موردنظر بخشي از آن خوشه است. اگر مقدار I منفي باشد 
عوارضي  توسط  موردنظر  عارضه  که  است  آن  معناي  به 
حقیقت  در  عارضه  است. این نوع  شده  نامشابه محاصره 
در  شاخص  این  می شود.  نامیده  پایین  و  باال  خوشه های 
چارچوب امتیاز استاندارد محاسبه شده و سطح معنی داری 
قابل تفسیر و تحلیل است. نتایج به دست آمده برای شهر 
به صورت شکل 8 و 9 نشان داده  این تکنیک  با  اردبیل 

شده است.

شکل 7. موران عمومی  I برای دوره های آماری جمعیت سال های 1390- 1395 شهر اردبیل؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 2. ضرایب شاخص موران عمومی  I جمعیت برای دو دوره آماری 1390 تا 1395؛ ماخذ: نگارندگان.

z-scorep-valueواریانسشاخص موران Iسال های آماری

13900,1809210,00000672,7246120,0000

13950,12410,00000556,1710,0000
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نتایج به دست آمده از شکل 8 نشان داد که جمعیت 
غالب  الگوی  نوع  دو  دارای   1390 سال  در  اردبیل  شهر 
فضایی است. الگوی خوشه ایی قوی یا باال-باال و الگوی 
پایین-پایین. نقشه سمت چپ نشان  یا  خوشه ای ضعیف 
می دهد که پیرامون هسته اصلی بخصوص در بخش شمال 
یافته  تمرکز  یکسانی  ویژگی های  با  جمعیت  آن،  غرب 
است که می تواند به عنوان کانون اصلی جمعیتی در شهر 
غرب  شمال  و  شرق  شمال  در  لکه هایی  همچنین  باشد. 
شهر و همچنین در بخش هایی از جنوب شهر و نزدیک به 
دریاچه شورابیل خوشه هایی از جمعیتی مشاهده می شود 
که در حال شکل دادن یک هسته ی فرعی می باشند. میزان 
معناداری این خوشه بندی جمعیتی در شکل سمت راست 
شکل 7 نشان داده شده است. در این شکل خوشه بندی با 
سطح اطمینان 999 و 99 درصد بیشترین نوع خوشه بندی 

را نشان می دهد.
سال  برای  را  جمعیتی  فضایی  خوشه بندی   9 شکل 

از  آمده  دست  به  نتایج  است.  گذاشته  نمایش  به   1395
شهر   1395 سال  جمعیتی  فضایی  خودهمبستگی  تحلیل 
الگوی فضایی آن مشابه سال 1390  داد که  نشان  اردبیل 
کانون  تقویت  هم  آن  که  تغییر  کمی  با  تنها  است  بوده 
جمعیتی در بخش جنوب شهر و پیرامون دریاچه شورابیل 
بوده است که به صورت کانون بزرگ جمعیتی در قالب 
شهرک  و  مهر  مسکن  دادگستری،  کوثر،  شهرک های 

دانشگاهی می باشد.

تحلیل الگوی توزیع فضایی كاربری های فعالیتی در 
شهر اردبیل برای سال های 1385 و 1390

تحلیل  کنار  در  شهر  فضایی  ساختار  شناسایی  منظور  به 
کاربری های  فضایی  توزیع  از  جمعیت،  فضایی  الگوی 
فعالیتی و غیرمسکونی استفاده شده است. نتایج به دست 
آمده از این تحلیل فضایی با روش خودهمبستگی فضایی 

عمومی و محلی به صورت شکل 10 بوده است:

شکل 8. خوشه ی بندی فضایی موران محلی برای جمعیت سال 1390 شهر اردبیل؛ ماخذ: نگارندگان.
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اردبیل؛ ماخذ: نگارندگان. 1395 شهر  بندی فضایی موران محلی برای جمعیت سال  9. خوشه ی  شکل 

شکل 10. موران عمومی  I برای توزیع کاربری های تجاری-خدماتی برای دوره های آماری 1385- 1390 شهر اردبیل؛ ماخذ: نگارندگان.
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نتایج به دست آمده از شکل 10 و جدول 3 نشان داد 
که توزیع فضایی کاربری های فعالیتی در شهر اردبیل میل 
به خوشه ای شدن دارد. ضرایب موجود در جدول 3 نشان 
داد که در سال 1385 شاخص موران I 0,5519 بوده است 
که در سال 1390 به 0,5639 رسیده است. این شاخص 
نشان داد که در 5 سال گذشته توزیع کاربری های فعالیتی 
زیاد تغییر نکرده و تنها در سال 1390 با تفاوت اندکی از 
ضرایب  است.  شده  کم  آن  فضایی  خودهمبستگی  میزان 
واریانس و z استاندارد هم گویای این واقعیت است؛ اما 

توزیع فضایی کاربری های فعالیت برای هر دو سال آماری 
توزیع  چگونگی  شناسایی  منظور  به  است.  بوده  معنادار 
کانون های  فضایی  خوشه های  استقرار  مکان  و  فضایی 
استفاده  محلی  متغیری  تک  موران  نقشه های  از  فعالیتی 
شده است که در قالب دو نقشه چگونگی خوشه بندی و 
سطح معناداری و همچنین نمودار پراکندگی برای سال های 
1385 و 1390 استفاده شده است که نتایج به دست آمده 

در شکل زیر نشان داده شده است.

z-scorep-valueواریانسشاخص موران Iسال های آماری

13850,5519870,00006071,2254370,0000

13900,5639610,00005476,6757890,0000

جدول 3. شاخص موران عمومی  I جمعیت برای سه دوره آماری 1390 تا 1395؛ ماخذ: نگارندگان.

شکل 11. خوشه ی بندی فضایی موران محلی برای کاربری های غیرمسکونی سال 1385 شهر اردبیل؛ ماخذ: نگارندگان.
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نتایج به دست آمده از شکل 11 نشان داد که توزیع فضایی خوشه های فعالیتی تا حدودی از توزیع فضایی خوشه های 
جمعیتی تبعیت می کند. بدین صورت که توزیع کاربری های فعالیتی میل به فاصله گرفتن از هسته ی اصلی شهر داشته و تا 
حدودی از راه های خروجی به جنوب غرب و شمال شرق شهر تأثیر می پذیرد. به عبارتی کانون های فعالیت در پیرامون 

دریاچه شورابیل، میدان بسیج و روستاهای در حال ادغام در جنوب غرب شهر تمرکز پیدا کرده است.
برای درک الگوی توزیع و روند غالب پراکندگی کاربری های فعالیت در طول زمان از داده های توزیع کاربری ها در 

سال 1390 نیز استفاده شده است که نتایج آن به صورت شکل 12 نشان داده شده است.

نتایج به دست آمده از شکل 12 نشان داد که توزیع 
فضایی کاربری های غیرمسکونی و فعالیتی در سال 1390 
فضایی،  توزیع  این  در  است.  بوده   1385 سال  مشابه 
شهر  جنوبغرب  و  جنوب  سمت  در  فعالیتی  خوشه های 
بیشتر از سایر بخش های شهر بوده است؛ اما در پیرامون 
فعالیتی  نیز، کانون های  پیرامون شهر  هسته اصلی و حتی 
در حال شکل گرفتن هستند. نتایج فوق نوید بخش تغییر 
ساختار فضایی شهر از تک هسته ای به سمت چندهسته ای 
می باشد. به صورتی که اگر الگوی توزیع فضایی جمعیت 

دهیم،  قرار  همپوشانی  و  کرده  اضافه  فوق  الگوی  به  را 
مشاهده  را  شهر  از  چندهسته ای  فضایی  ساختار  می توان 

کرد.

نتیجه گیری و جمبندي
ساختار فضایي حاکم بر شهرها به روابط متقابل و عوامل 
الگوهاي  فعالیت ها،  و  اشتغال  ازجمله: جمعیت،  مختلفي 
و  گوناگون  خدمات  شهري،  زیرساخت هاي  وآمد،  رفت 
از  با یکدیگر اند.  ارتباط  غیره بستگي دارد که همواره در 

شکل 12. خوشه ی بندی فضایی موران محلی برای پراکندگی کاربری های غیرمسکونی در سال 1390 شهر اردبیل؛ ماخذ: نگارندگان.
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پیچیدگي  داراي  بزرگ  شهرهاي  در  روابط  این  آنجایکه 
ودرهمتنیدگي خاصي بوده، لذا اهمیت نگرش به ساختار 
فضایي در آن ها داراي اهمیتي دو چندان است. در پژوهش 
چگونگی  بعد  دو  از  اردبیل  شهر  فضایی  ساختار  حاضر 
توزیع فضایی جمعیت و فعالیت مورد بررسی قرار گرفت. 
از تحلیل های فضایی جمعیت نشان  آمده  به دست  نتایج 
داد که جمعیت شهر اردبیل در سال 1390 در برخی نواحی 
خوشه های  این  است.  کرده  پیدا  شدن  خوشه ای  به  میل 
جمعیتی که زمانی در مرکز و پیرامون مرکز واقع بوده است 
طی تحوالت صورت گرفته در چند دهه ی اخیر به سمت 
حرکت  در  شهر  جنوب  و  شمال  بخصوص  و  پیرامون 
با  سال  این  در  که  جمعیتی  هسته ی  بزرگترین  می باشد. 
توجه به نتایج به دست آمده از موران محلی به دست آمد، 
این  هسته ی جمعیتی موجود در جنوب شهر بوده است. 
میالد،  سبالن،  تأسیس  تازه  شهرک های  از  ترکیبی  هسته ، 
مخابرات و کشاورزی می باشد. همچنین کریدور جمعیتی 
غرب  شمال  سمت  در  و  شهر  مرکز  پیرامون  در  بزرگی 
و  قاپو  عالی  نواحی  و  است  گرفته  شکل  اصلی  هسته ی 
محدوده  همچنین  و  کاظم  کوی  عباسیه،  شهرک های 
خیابان سعدی تا بهشتی را به خود اختصاص داده است. 
و  شده  برنامه ریزی  شهرک های  اولین  جمعیتی  مرکز  این 
تازه تأسیس در شهر اردبیل است که نسبت به بخش های 
برخوردار  بیشتری  زندگی  کیفیت  دارای  جنوب و شرق، 
به  را  باال  به  متوسط  و  متوسط  اقشار  تا حدودی  و  بوده 
خود اختصاص داده است. همچنین نتایج به دست آمده در 
سطوح معناداری 0,9999 تا 0,95 معنادار بوده است؛ اما 
خودهمبستگی فضایی یا به عبارتی موران محلی برای سال 
1395 نشان دهنده ی تکرار الگوی توزیع فضایی جمعیت 
در سال 1390 بوده است. به طریقی الگوی توزیع جمعیت 
با گذشت زمان چند مرکزیت خود را حفظ کرده است. 
به سال 1395  این سال نسبت  یک کانون دیگری که در 
جمعیتی  کریدور  است،  شده  نمایان  به صورت خوشه ی 
سال های  طی  آن  جمعیت  که  می باشد  شهر  غرب  شمال 
اخیر به سمت همگن شدن و تشکیل یک کانون جمعیتی 
محل  کانون  این  می رسد  نظر  به  است.  بوده  مشخصی 
جذب مهاجران تازه وارد به شهر اردبیل بوده است که به 
دلیل نداشتن استطاعت مالی در داخل شهر در این بخش 
از شهر به سکونت پرداخته اند. همچنین نتایج دیگری که از 
خودهمبستگی فضایی برای سال 1395 به دست آمد، نشان 
دریاچه شورابیل بخصوص در بخش  داد که در حواشی 

شکل گیری  حال  در  دیگری  جمعیتی  خوشه  آن  جنوبی 
است که به مرور زمان در حال متورم شدن می باشد.

فضایی  توزیع  از خودهمبستگی  آمده  به دست  نتایج 
کانون های فعالیتی نشان داد که چندین خوشه فعالیتی در 
حال  در  شهر  اولیه  هسته ی  از  فاصله  با  و  شهر  جنوب 
شکل گیری است. نتایج به دست آمده از این تحلیل نشان 
فعالیتی  داد که توزیع فضایی کاربری های غیرمسکونی و 
در سال 1390 مشابه سال 1385 بوده است. در این توزیع 
فضایی، خوشه های فعالیتی در سمت جنوب و جنوبغرب 
شهر بیشتر از سایر بخش های شهر بوده است؛ اما در پیرامون 
هسته اصلی و حتی پیرامون شهر نیز، کانون های فعالیتی در 
حال شکل گرفتن هستند. این عوامل در ارتباط با تحوالت 
تاریخی و سیاسی اخیر که شهر اردبیل تجربه کرده است 
در ارتباط است. به صورتی که شکل گیری مراکز تجاری 
در پیرامون شهر، شکل گیری پهنه های آموزشی به صورت 
آموزش عالی و شهرک های اداری خارج از مرکز اولیه ی 
شهر، نوید بخش ساختار فضایی چندهسته ای شهر اردبیل 
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