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Abstract

Daily commutings are one of the most important consequences of spatial mismatches
between residential and work places. due to the economic, social and environmental impacts
in urban regional scales, this phenomenon has attracted researchers, planners and
policymakers in recent years. The main objective of this study is to provide a general
overview of daily commutings in urban areas of Iran, and identifying the centers of urban
floating population stablishment. Our data are the results of the General Census of population
and housing in 2011, while the research method is descriptive-analytical and exploratory.
Results of the research show that a significant portion (%9.05) of the urban working
population is displaced daily between urban settlements. However, the spatial distribution of
the urban floating population is very heterogeneous. The main focal centers of the floating
population are placed in the metropolitan regions such as Tehran and Isfahan metropolitan
regions. Indeed, the transition from a metropolitan city to metropolitan region, has led the
urban-dwelled labor market, to expand its spatial scope into a regional labor market, resulting
in a significant amount of daily home-to-workplace commutings in long distances. In spite of
the evolution of the spatial structure of Iranian metropolitan cities and the formation of
metropolitan regions, the dominant daily commutings pattern –due to the prevailed
monocentric model- be from suburbs to central cities. However, there are also signs of
commuting across the suburbs, or from central cities to the sunurbs.
Keywords: Floating Population, daily commuting, Explorative Analysis of Spatial Data, Urban
Regions, Iran.
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چکیده
رفتوآمدهای روزانه ،یکی از مهمترین پیامدهای نبود تطااب فضاایی میاان مکاان ساکونت و کاار اساتژ پژوهشاگران ،برناماهریازان و
سیاستگذاران در سالهای اخیر به این پدیده به سبب آثار اقتصاادی ،اجتمااعی و محیطای آن در مقیااس شاهری و منطقاهای توجاه ویاژهای
داشتهاندژ هدف اصلی پژوهش حاضر ،ارائة تصویری کلی از رفتوآمدهای روزاناه در مناا

شاهری ایاران و شناساایی کاانونهاای اساتقرار

جمعیت شاغل شناور شهری استژ دادههای استفادهشده ،نتایج باهدساتآماده از سرشاماری عماومی نفاوس و مساکن ساال  1390و روش
پژوهش به صورت توصیفی  -تحلیلی و اکتشافی استژ نتایج پاژوهش نشاان مایدهاد  9/05درصاد از جمعیات شااغل شاهری کشاور باه
صورت روزانه میان نقاط شهری جابهجا میشوند؛ با این حال توزیع فضایی جمعیت شاغل شناور شاهری بسایار نااهمگن اساتژ کاانونهاای
اصلی تمرکز جمعیت شناور ،منا

کالنشهری کشور از قبیل تهران و اصفهان استژ درواقع گذار از کالنشهر به منطقاة کاالنشاهری سابب

شده است بازار کار مستقر در نقاط شهری با گسترش دامنة فضایی خود ،تبدیل به باازار کاار منطقاهای شاود و روزاناه حجام گشامگیری از
رفتوآمدها از محل سکونت به محل کار در فواصل والنی شکل گیردژ با وجود تحول در ساختار فضایی کاالنشاهرهای ایاران و گاذار باه
سمت منا

کالنشهری ،الگوی بیشتر رفتوآمدهای روزانه به دلیل تسلط الگاوی تا هساتهای ،از حوماههاا باه سامت شاهرهای مرکازی

است؛ با این حال نشانههایی از رفتوآمدهای درونحومهای و از شهرهای مرکزی به حومهها نیز دیده میشودژ
واژههای کلیدی :جمعیت شناور ،رفتوآمد روزانه ،تحلیل اکتشافی دادههای مکانی ،منا
* نویسنده مسؤول

شهری ،ایرانژ
h.mansourian59@ut.ac.ir
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مقدمه
رفت وآمد روزانه ،1برآیند تعامل فضایی میان محل سکونت و کار اساتژ خانوارهاا در انتبااح محال ساکونت
خود ،دسترسی به مراکز شغلی را در نظر میگیرند و بنگاههای اقتصاادی در انتبااح محال اساتقرار فعالیات خاود،
دسترسی به نیروی کار را لحاظ میکنند؛ بنابراین برآیند خانوارها در انتباح مکان سکونت و مکانگزینی بنگاههاای
اقتصادی برای استقرار فعالیت خود ،الگوی رفت وآمدهای روزانه نیروی کار را مشبص میکندژ در بیشتر پژوهشها
نیز فرض شده است تصمیمات مربوط به محل سکونت و محل اشتغال نیروی کار بهشادت باه هام وابساته اسات
( )Romani, 2003: 813؛ به این ترتیب مکانها ی سکونت و اشتغال تعامل فضایی دارند و این تعامل در سراسر فضا
با رفتوآمدهای روزانه گسترش مییابدژ
جریانها و الگوهای رفت وآمد روزانه ،یکی از مهمترین موضوعات برای برنامهریزان و سیاستگاذاران از منظار
پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیطی استژ آثار جریانها و الگوهای رفاتوآماد روزاناه بار بهارهوری و ساالمت
نیروی کار ،انتشار گازهای گلبانه ا ی ،اوقات فراغت ،دسترسی به مشاغل ،تعاامالت اجتمااعی و سااختار شاهری و
منطقه ای در رشتههای مبتلف علمی از قبیل جغرافیا ،برنامهریزی شهری ،مطالعات منطقهای و اقتصاد کنکااش شاده
است ( )Horner, 2004: 160; Niedzielski, 2015: 204؛ با این حال شناسایی و درک الگوهای رفتوآماد روزاناه
فقط مبحثی دانشگاهی نیست و برای سیاست گذاران نیز مهم است؛ زیرا بر تصامیمات آنهاا درباار زیرسااختهاا،
مسکن ،حمل ونقل ،کاربری زمین و سایر موضوعات مهم شهری و منطقهای تأثیر میگذاردژ اگر این تصمیمات بدون
آگاهی عمی از الگوهای رفاتوآماد روزاناة نیاروی کاار گ رفتاه شاوند ،باه احتماال زیااد ناکارآماد خواهناد باود
( )Artis et al, 2000: 1432ژ
رفت وآمدهای روزانه به سبب فراهمسازی فرصات بارای مشاارکت افاراد در باازار کاار و ساازماندهی زنادگی
روزمرهشان ( ،)Horner and Mefford, 2007: 1438; Niedzielski et al, 2015: 205; Ta et al, 2017: 562یکی از
عناصر اصلی تعاادل فضاایی بارای نیاروی کاار محساوح مایشاود ( )Zax and Kain, 1991: 153ژ باازار کااری
انعطافپذیر ،نیازمند نیروی کار متحرک و سیال است که براساس تقاضا جابهجا شوندژ جاباهجاایی باین مکاانهاای
مبتلف کار در درون ی

ناحیه و بین مکانهای کار در ناواحی مبتلاف ر مایدهاد ( Bloze and Skak, 2016:

)156ژ
پدید رفت وآمدهای روزانه به ور گستردهای در کشورهای توسعهیافته از قبیل ایاالت متحد آمریکا ،انگلساتان،
کانادا و بعضی کشورهای در حال توسعه همچون گین مطالعه شده است ( )Artis et al, 2000: 1431؛ با این حال به
دلیل کمبود دادههای مورد نیاز ،موضوع جمعیت شناور و رفتوآمدهای روزانه در کشورهای در حال توساعه کمتار
بررسی شده استژ
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390از مجماوع  20/547میلیاون نفار جمعیات شااغل
 10ساله و بیشتر ،حدود  2/535میلیون نفر محل کارشان در شهر یا آبادی دیگاری غیار از محال سکونتشاان اسات
Commuting
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(مرکز آمار ایران)1390 ،؛ به بیان دیگر حدود  12/34درصد از جمعیت شاغل  10ساله و بیشاتر کشاور در شاهر یاا
آبادی دیگری غیر از محل سکونتشان مشغول به کارند و جمعیت شناور محسوح میشوندژ
براساس ترکیب مبدأ  -مقصد گهار نوع رفتوآمد روزانه شامل شهر  -شاهر ،شاهر  -روساتا ،روساتا  -شاهر و
روستا  -روستا در میان جمعیت شناور شناسایی می شودژ در سال  ،1390سهم رفتوآمادهای شاهر  -شاهر حادود
 1/803میلیون نفر ،شهر  -روستا حدود  251هزار نفر ،روستا  -شهر حدود  783هزار نفر و روستا  -روساتا حادود
 192هزار نفر بوده است؛ بنابراین بیش از  51/6درصد رفتوآمدهای روزانه بین نقاط شهری شکل گرفته و سه ناوع
دیگر از حرکات جمعیت شناور دربرگیرند  48/4درصد از رفتوآمدهای روزانه استژ با وجود سهم زیاد جمعیات
شاغل شناور شهری در ایران ،هنوز مطالعات جامعی دربار علل شکلگیری ،الگوهای رفاتوآماد و توزیاع فضاایی
جمعیت شاغل شناور شهری انجام نشده است؛ بر ایان اسااس هادف پاژوهش حاضار ،بررسای توزیاع فضاایی و
شناسایی کانونهای استقرار جمعیت شاغل شناور شهری در ایران استژ نتایج این پژوهش ضمن ارائة درکای کلای
دربار ویژگیهای جمعیت شاغل شناور شهری در ایران ،هستههای تمرکاز ایان بباش از جمعیات و دالیال کلای
شکلگیری این کانونها را آشکار میسازدژ
مبانی نظری پژوهش
جابهجایی ،یکی از مفاهیم کلیدی در جغرافیای انساانی اساتژ براسااس مادتزماان سارریشاد دور از خاناه،
جابه جایی جغرافیایی به دو دستة مهاجرت و رفتوآمد تقسیم میشود؛ مهاجرت ،گونهای از جابهجایی فضایی شامل
تغییر موقت یا همیشگی محل سکونت است؛ در حالی که رفتوآمد شامل جابهجایی منظم و آونگی بدون تغییردادن
محل سکونت است ( )Fouberg et al, 2009: 80ژ به ور کلی رفتوآمد ،مسافرت روزاناه میاان محال ساکونت و
محل کار تعریف شده استژ واژ «رفت وآمدکننده» 1از اصطالح «بلیت رفت وآمد روزانه» 2یاا «بلیات فصالی» منشاأ
گرفته است که مسافران ریلی نبستین در ایاالت متحد آمریکا از آن بارای رفاتوآماد مانظم باه محال کاار بهاره
می بردند؛ با این حال در بعضی کشورها از قبیل آلمان ،سوئیس و استرالیا ،اصطالح رفتوآمد ،فقط به مسافرتهاای
منظم کاری محدود نمیشود و جابهجایی منظم بین دو مکان مانند خانه ،محل کار و مدرسه را نیز شامل میشودژ
نکتة دیگر دربار تعاریف رفت وآمد روزانه ،محدود فضایی جابهجاایی میاان محال ساکونت و کاار اساتژ در
بعضی کشورها از قبیل انگلستان ،ایاالت متحد آمریکا ،آلمان و استرالیا ،تمامی سفرها از محل سکونت به محل کار،
بدون توجه به مرزهای شهری ،فاصله و مدتزمان سفرها ،رفتوآمد به شمار میآیندژ در بعضای دیگار از کشاورها
همچون فنالند و سوئد ،فقط سفرهای میان محال ساکونت و کاار کاه درون مرزهاای شاهرداری انجاام مایگیارد،
رفتوآمد محسوح میشوند ()Keseru, 2013: 10ژ به ور کلی رفتوآماد روزاناه ،جاباهجاایی مانظم باین محال
سکونت و کار تعریف شده است؛ در شرایطی که مبدأ و مقصد حرکت ،ی

واحد جغرافیاایی (شاهرداری ،شاهر و

روستا) یکسان نباشدژ
Commuter
Commutation ticket
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رفت وآمد روزانه در منا

شهری براساس الگوی آن یا نحو ترکیب مبدأ و مقصد به گند دسته تقسیم میشاود:

اگر محل سکونت در حومه و محل کار در شهر مرکزی باشد ،رفتوآمد سنتی یا الگوی حومه  -شهر مرکازی باین
آنها شکل میگیرد ()Burger et al, 2011: 162; Helminen et al, 2012: 251؛
اگر محل سکونت و کار رفت وآمدکنندگان در حومه باشد ،آنها رفتوآمدهای درونحومهای 1را شکل مایدهناد
( )Bontje, 2007: 144؛
زمانی که ساکنان شهر مرکزی به منا

حومه ای رفت وآمد میکنناد ،آنهاا رفاتوآمدکننادگان معکاوس هساتند

( )Aguilera et al, 2009: 3؛
زمانی که ساکنان منطقة کالن شهری (شهر یا حومه) به خارج از قلمرو منطقه رفتوآمد کنند یاا افاراد سااکن در
2

خارج از منطقة کالنشهری به داخل آن رفتوآمد کنند ،آنها رفتوآمدکنندگان خاارجی هساتند ( Holmes, 1971:

)774ژ
براساس واژه شناسی جغرافیای زمان ،منطقة کالن شهری نیز همانند شهر  -منطقاه ،سااختاری اسات کاه متاأثر از
خطوط سیر افراد در زندگی روزمره شان شکل میگیردژ از این دیدگاه ،منطقة کالنشهری ،فضای جریاانهاا تعریاف
میشود؛ به ویژه برحسب سفرهای آونگی بین نواحی مسکونی و مکانهای مرکزی (اسادی و زبردسات23 :1389 ،؛
به نقل از )Hutchinson, 2009: 510؛ عالوه بر این ،تعریف دیگری نیز از منطقة کالنشهری باهویاژه در ساالهاای
اخیر ارائه شده است که تعریفی آماری و رسمی از این مفهوم و متاأثر از معیارهاای عملکاردی ،آمااری و جمعیتای
استژ این تعریف از منطقة کالنشهری را سازمان توسعه و همکاریهاای اقتصاادی ( )OECD, 2006باه پیاروی از
تعریف آماری از کالن شهر ارائه داده استژ تمامی شهرهای با بیش از ی

میلیون نفر جمعیات در کشاورهای عضاو

این سازمان در صورت داشتن گند پیش شرط ،منطقة کالن شهری تعریف میشوندژ این تعریف براسااس ساه معیاار
انداز شهر مرکزی ،تراکم و سفرهای آونگی ارائه شده اسات؛ باه ایان ترتیاب کاه اگار در ناحیاة مادنظر کمتار از
 15درصد جمعیت در اجتماعات با تراکم کمتر از  150نفر در کیلومتر مربع زندگی کنند ،آن ناحیه ،ناحیاهای شاهری
محسوح خواهد شد؛ حال اگر در این ناحیة شهری ،شهر یا منطقهای شهری با بیش از ی

میلیون نفر وجاود داشاته

باشد ،باید پیش شرطهای دیگری مانند سفرهای آونگی را دید تا به حدود منطقة کالن شهری دست یابیمژ اگر نواحی
و نیم میلیون شود،

همپیوند با این شهر مرکزی ،جمعیتی بیش از  500هزار نفر داشته باشند و جمعیت کل ناحیه ی
این قلمرو ،منطقة کالنشهری تعریف میشود (اسدی و زبردست)23 :1389 ،ژ

یکی از انواع ویژ رفت وآمد که در سطح کلی مدنظر است ،رفتوآمد تبادلی استژ این نوع ،ترکیب رفاتوآماد
سنتی و معکوس است؛ یعنی زمانی که ساکنان حومه به شهر مرکزی و ساکنان شاهر مرکازی باه حوماه رفاتوآماد
میکنند ،تبادل نیروی کار در جریان است ()Schwanen et al, 2004: 313ژ تباادل نیاروی کاار معماوالا زماانی ر
میدهد که میان بازار کار و مسکن تطاب وجود نداشته باشدژ تعادل شغل  -مسکن بار ارتبااط فضاایی میاان تعاداد
مشاغل و واحدهای مسکونی در درون ی

ناحیة جغرافیایی مشبص تأکید داردژ بر این اساس ی

ناحیه زماانی در

Cross-commuting
external commuters
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حالت تعادل قرار دارد که نیروی کار ساکن در ی

فاصله یا زمان سفر منطقی به کاار دسترسای دارد یاا زماانی کاه

مسکن دردسترس باشد و انواع مشاغل مکمل همدیگر باشندژ
آنچه فرضیة هممکانی 1نامیده میشود ،کوتاهشدن زمان رفتوآمد منطقهای در فرایند حومهنشینی با ایجااد تعاادل
شغل  -مسکن استژ این فرضیه استدالل میکند نیروی کار در پی کاهش هزینه  -زمان سفر با تغییار دورهای مکاان
کار یا محل اقامت خود است ؛ در حالی که کارفرمایان محل بنگاه خود را در سیستم بازار آزاد ،به دنباال مشاتریان و
نیروی کار تغییر میدهندژ بر مبنای فرضیة هممکانی ،افراد براساس قواعد بازار ،انتباحهای منطقی در زمینة موقعیت
محل کار و سکونتشان دارندژ این فرض ،مبتنی بر نظریة اقتصادی نئوکالسی

است کاه اعتقااد دارد نیروهاای کاار،

کنشگران منطقی هستند و میتوانند مکان کار و سکونتشان را در نظام باازار آزاد تنظایم کننادژ ایان نظاام باازار آزاد
دربرگیرند بازار مسکن ،بازار کار و بازار زمین استژ
در فرایند حومهنشین ی ،جایی که اشتغال و جمعیت یکدیگر را همراهی میکنند ،تمرکززدایی باه مراکاز فرعای و
شکل شهری گندهسته ای ظهور میکند؛ بنابراین رابطة اولیاة شایب دساتمزد ،مصارف مساکن و زماان رفاتوآماد
دیده شده در فرم شهری ت هسته ای تغییر میکندژ در این شرایط ،تغییر مکان مسکن باا هادف کوتااهترکاردن زماان
رفت وآمد به دنبال تغییر مکان فرصتهای شغلی بسیار محتمل استژ درنتیجة رفتار جمعی در فرایناد متقابال تغییار
مکان ،تعادل شغل  -مسکن بهتری حاصل خواهد شد و زمان رفتوآمد کاهش خواهد یافات ( Zhao et al, 2011:

)60ژ
تطاب نداشتن فرصتهای شغلی در حومههای شهری کشورهای توساعهیافتاه باا جمعیات کامدرآماد سااکن در
شهرهای مرکزی ،به ور گسترده ای در ادبیات مطالعات شهری با عنوان نبود تطااب فضاایی 2بررسای شاده اساتژ
فرضیة نبود تطاب فضایی ،نبستین بار توسط جان کین ( )1968به منظاور تحلیال باازار کاار در حاال تغییار بارای
سیاهان ساکن در شهرهای ایاالت متحد آمریکا پیشنهاد شدژ این فرضیه بیان میکند با تسریع حومهنشینی و حرکات
مشاغل به سمت حومههای شهری پس از جنگ جهانی دوم ،فرصتهای شغلی سایاهان باه سابب نااتوانی آنهاا در
دنبالکردن مشاغل از شهر مرکزی به حومهها از دست رفات ( )Ihlanfeldt, 2006: 405; Wang et al, 2011: 399؛
بنابراین گسستگی فضایی میان محل اقامت سیاهان در ببشهای مرکزی شهر و حومههاای دربرگیرناد مشااغل باا
مهارت کم در ببش خدمات و صنعت ،سبب افزایش بیکاری و کاهش درآمد آنها شد ( )Wang et al, 2011: 399ژ
یکی از پیامدهای نبود تطاب فضایی ،بروندادهای ناخوشایند بازار کار برای نیروهای کممهارت استژ زمانی کاه
کارگران سیاه کممهارت در ببشهای مرکزی شهر باقی میمانند ،در حالی که بیشتر مشاغل نیازمناد باه نیاروی کاار
کممهارت به حومهها حرکت میکنند ،عرضة زیاد نیروی کار کممهارت منجر به افازایش بیکااری و ساطح دساتمزد
پایین میشود ( )Ihlanfeldt, 2006: 405ژ
یکی دیگر از پیامدهای نبود تطاب فضایی ،افزایش هزینههای رفتوآمد شامل هزینههای مالی و زمان سرریشده
در سفر استژ رفت وآمد به مراکز شغلی تمرکززدایی شده است ،ولی گزینة مناسابی بارای نیاروی کاار کاممهاارت
Co-location hypothesis
spatial mismatch

1
2
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مستقر در شهر مرکزی وجود نداردژ نبود شغل هناوز بسایاری از رفاتوآمدکننادگان را باه بهارهبارداری از مشااغل
حومهای مجبور میکند ( )Wang et al, 2011: 400ژ
روششناسی پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور ارائة تصویری کلی از رفتوآمدهای روزانة نیروی کار در ایران ،از روش توصیفی -
تحلیلی و برای شناسایی کانونها ی استقرار جمعیت شاغل شناور شهری از روش اکتشافی استفاده شده استژ جامعة
مطالعه شده ،کل جمعیت شاغل در شهری غیر از شاهر محال ساکونت فارد اساتژ دادههاای باهکاررفتاه ،از نتاایج
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390استبراج و در مقیاسهای ملی ،اساتانی ،شهرساتانی و نقااط شاهری
تجزیه و تحلیل شده استژ میزان شناوری جمعیت شاغل شهری با بهرهگیری از فرمول  1محاسبه شدژ
فرمول 1
با توجه به ماهیت فضایی دادهها  ،به منظور شناسایی منا

جمعیت شاغل در سایر نقاط شهری برای شهر𝑖
جمعیت شهری شاغل در شهر 𝑖

= 𝑖𝑅𝐹𝑈

تمرکز جمعیت شاغل شناور شاهری از تکنیا هاای

تحلیل اکتشافی دادههای مکانی در نرم افزارهای  ArcGISو  GeoDaاستفاده شدژ تحلیل اکتشاافی دادههاای مکاانی،
مجموعه ای از تکنی ها برای توصیف و نمایش توزیعهای مکانی ،شناسایی بیقاعدگیهای مکانی ،کشف الگوهاای
ارتباط مکانی ،خوشههای مکانی و اشاره به رژیمهای مکانی یا دیگر شکلهاای نااهمگنی مکاانی اسات (زیااری و
همکاران77 :1394 ،؛ سیف الدینی و همکاران)22 :1392 ،ژ در میان شاخصهای خودهمبستگی مکانی کلی ،شاخص
موران ( )Moran’s Iبه ور گستردهای به کار رفته است (فرمول )2ژ این شاخص ،داللتی قراردادی را از میزان ارتباط
خطی بین ارزشهای دیدهشده و میانگین ارزشهای مجاور در اختیار میگذارد که به ور فضایی وزن داده شده استژ
شاخص موران نشان میدهد آیا خوشهبندی در مجموعة داده وجود دارد یا نه و اینگونه محاسبه میشود:
فرمول 2

) ̅𝑥 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑥𝑗 −
(∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 ) ∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

=𝐼

در این فرمول n ،تعداد نواحی xi ،مقدار متغیر در ناحیة  xj ،iمقدار متغیار در ناحیاة  𝑥̅ ،jمیاانگین متغیار در هماة
نواحی و  wijوزن بهکاررفته برای مقایساة دو ناحیاة  iو  jاساتژ دامناة تغییارات ارزش شااخص  Moran’s Iاز +1
(خودهمبستگی مکانی مثبت کامل) تا ( -1خودهمبستگی مکانی منفی کامل) است (رضوانی و همکاران40 :1392 ،؛
حاتمینژاد و همکاران)34 :1392 ،ژ عالوه بر شاخص موران ،به منظور شناسایی خوشههای محلی یاا کاانون تمرکاز
جمعیت شاغل شناور شهری از شاخص * Getis-ord Giاستفاده شدژ نتایج بهدستآمده از شااخص *،Getis-ord Gi
مکان تمرکز فضایی ارزشهای باال و پایین را در ارتباط با پدید تحلیلشده شناسایی میکند و با استفاده از فرمول 3
محاسبه میشود:
𝑗𝑖𝑤 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑥𝑗 − 𝑥̅ ∑𝑛𝑗=1

فرمول 3

2

] ) 𝑗𝑖𝑤 [𝑛 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗2 − (∑𝑛𝑗=1
√𝑆
𝑛−1

=

∗𝑖𝐺
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تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
تحلیل توصیفی رفتوآمد روزانه
براساس نتایج بهدستآمده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390تعداد شاغالن  10ساله و بیشاتر در
منا

شهری ایران حدود  14/449میلیون نفر استژ از این تعداد نیروی انسانی شاغل در منا

شهری ایران ،حدود

 82درصد آنها در شهر محل زندگی خود مشغول به کارندژ این ببش از نیروی کار شاغل در مناا

شاهری ایاران،

میان محل سکونت و محل کار خود در درون مرزهای شهری جابهجا میشوندژ بیش از  9درصد شااغالن شاهری و
به بیان دقی تر  1308117نفر از شاغالن شهری کشور در شهری غیر از محل سکونت خود مشغول به کارند؛ به بیاان
دیگر این ببش از نیروی کار شاغل در منا

شهری ایران ،میاان محال ساکونت و محال کاار خاود در خاارج از

مرزهای شهر محل سکونتشان جابهجا میشوند (جدول )1ژ
ویژگی بارز جمعیت شاغل شناور شهری در ایران ،مردمحوربودن آن است؛ به وری که از مجموع  1/31میلیون
نفر جمعیت شاغل شناور شهری ،حدود  89/75درصد یا به بیان دقی تر  1174063نفر مرد و فقاط  134054نفار زن
هستند؛ بنابراین نسبت جنسی جمعیت شهری شاغل در سایر نقاط شهری کشور در سال  1390برابر با  875/8استژ
جدول :1 -جمعیت شهری شاغل برحسب محل کار ()1390
محل کار

فراوانی

درصد

شاغالن  10ساله و بیشتر

14449813

100

شاغالن در شهر خود

11826117

81/85

شاغالن در شهر دیگر

1308117

9/05

شاغالن در آبادی دیگر

251420

1/74

اظهارنشده

1064159

7/36
منبع :سرشماری عمومی نفوس و مسکن1390 ،

بیش از  9درصد شاغالن ساکن در منا

شهری ایران ،در شهری غیر از محل سکونت خود مشغول به کار هستند؛

با این حال توزیع مکانی این ببش از جمعیت در سراسر کشور یکنواخت نیستژ نتایج بهدستآمده از تحلیل دادههای
رفتوآمد در سال  1390در سطح استانی نشان میدهد استان تهران بیشترین تعداد جمعیت شاغل شناور شهری را در
ایران داردژ تعداد جمعیت شاغل شناور شهری در استان تهران برابر با  378019نفر استژ پس از استان تهران ،به ترتیب
استانهای البرز با  ،183057اصفهان با  157530و فارس با  62249نفر ،بیشترین جمعیت شهری شاغل را از سایر نقاط
شهری در خود اسکان دادهاندژ در مقابل ،استانهای ایالم با  ،4239کهگیلویه و بویراحمد با  4383و خراسان جنوبی با
 4710نفر ،کمترین تعداد جمعیت شهری شاغل را از سایر نقاط شهری دارندژ
بررسی نسبت جمعیت شاغل شناور شهری به مجموع شاغالن شهری  10ساله و بیشتر هر استان نشان مایدهاد
در سال  ، 1390بیشترین میزان شناوری جمعیت شاغل شهری به ترتیب مربوط باه اساتانهاای البارز ،گهارمحاال و
ببتیاری و اصفهان با  19/1 ،30/3و  13/4درصاد و کمتارین میازان شاناوری جمعیات شااغل شاهری مرباوط باه
استانهای قم ،هرمزگان و کردستان با  2/4 ،2و  3/1درصد است (شکل )1ژ
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با وجود سکونت بیش از  378هزار نفر جمعیت شاغل شناور شهری در استان تهران ،توزیع مکانی این بباش از
جمعیت در درون مرزهای استانی نیز وضعیت همگنی نداردژ براساس نتایج بهدستآمده از سرشماری عمومی نفوس و
مسکن سال  ، 1390بیشترین تعداد جمعیت شاغل شناور شهری به ترتیب مربوط به شهرستانهای کرج باا ،167804
بهارستان با  62500و تهران با  54206است ؛ در مقابل کمترین تعداد جمعیت شاغل شناور شهری به ترتیب مربوط به
شهرستانهای پارسیان در استان بوشهر ،ریگان در استان کرمان و گاراویماق در استان آذربایجان شرقی است؛ بنابراین
به لحاظ سهم نسبی از جمعیت شاغل شناور شهری کل کشور ،شهرستانهای کرج ،بهارستان و تهران به ترتیب با سهم
نسبی  4/77 ،12/82و  4/14درصد ،بیشترین سهم نسبی را از جمعیت شاغل شناور شهری در کشور دارند؛ در حاالی
که میانگین این شاخص برای شهرستانهای کشور برابر با  0/25درصد استژ بررسی نسبت جمعیت شااغل شاناور
شهری به کل جمعیت شهری شاغل در سطح شهرستانها نیز نشان میدهد شهرستانهای بهارستان در اساتان تهاران،
قدس در استان تهران و اسالمشهر در استان تهران به ترتیب با  45/13 ،48/22و  43/93درصد ،بیشترین میزان جمعیت
شاغل شناور شهری را در مقایسه با کل جمعیت شاغل در شهرستان دارند؛ در حالی که میانگین نسبت جمعیت شناور
شاغل شهری در سطح شهرستانهای کشور برابر با  8/57درصد استژ
35

جمعیت شناور نسبت به جمعیت شاغل استان

جمعیت شناور نسبت به جمعیت شناور کشور

30
25
20
15

10
5
0

شکل :1 -نسبت جمعیت شاغل شناور شهری به کل جمعیت شناور کشور و جمعیت شاغل استان ها (درصد)
(منبع :سرشماری عمومی نفوس و مسکن)1390 ،

با تغییر مقیاس از سطح شهرستان به سطح نقاط شهری ،نتایج تحلیل نشان میدهد در سال  ،1390بیشترین تعداد
جمعیت شاغل شناور شهری مربوط به شهرهای کرج با  ،139940اسالمشهر با  ،49447تهران با  ،47674اصافهان باا
 37482و مالرد با  36551نفر است ؛ در مقابل کمترین تعداد جمعیت شااغل شاناور شاهری در شاهرهای سردشات
بشاگرد در استان هرمزگان ،سومار در استان کرمانشاه ،دیلمان در استان گیالن ،گزن

در استان مازنادران و سارو در

آذربایجان غربی ثبت شده استژ
میانگین تعداد جمعیت شناور شاغل شهری در سطح شهرهای ایران در سال  1390برابر با  1147نفر است؛ عالوه
بر این بررسی نسبت جمعیت شاغل شناور شهری به کل جمعیت شاغل هر شهر نشان میدهد بیشترین نسبت مربوط
به شهرهای سهند در استان آذربایجان شرقی با  ،69/18گمران در استان خوزستان باا  66/53و شااپورآباد در اساتان
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اصفهان با  64/76درصد است ؛ در مقابل کمترین نسبت مربوط به شهرهای سردشت ،سومار و سرو اساتژ میاانگین
نسبت جمعیت شاغل شناور شهری به کل جمعیت شاغل در سطح شهرهای کشور برابر با  11/54درصد استژ
تحلیل اکتشافی دادههای رفتوآمد روزانه
به منظور تحلیل فضایی دادههای رفتوآمد روزانه در سطح نقاط شهری کشور ،ابتدا شاخص شاناوری جمعیات
شاغل شهری تولید شدژ این شاخص ،نسبت میان جمعیت شاغل شناور شهری در هار نقطاة شاهر و کال جمعیات
شاغل ساکن در همان نقطة شهری است ژ پراکنش فضایی جمعیت شاغل شاناور شاهری در شاکل ( )2نماایش داده
شده استژ همان ور که دیده میشاود شاهرهای واقاع در محادود اساتانهاای تهاران ،البارز ،قازوین ،اصافهان و
گهارمحال و ببتیاری ،بیشترین میزان شناوری جمعیت شاغل شهری را دارند؛ در حالی که سایر شاهرهای کشاور و
به ویژه شهرهای واقع در غرح ،شرق ،شمال شرقی ،جنوح شرقی و جنوح کشور ،کمترین میزان شناوری جمعیات
شاغل شهری را دارند؛ با این حال نمایش توزیع مکانی میزان شناوری جمعیت شاغل شهری ،فقط آگاهی اولیهای را
دربار گگونگی پراکنش فضایی جمعیت شناور ارائه میدهد ؛ از این رو برای شناخت بهتر وضعیت پراکنش فضایی
جمعیت شاغل شناور شهری در سطح کشور ،به استفاده از تکنی های آمار فضایی نیاز استژ

شکل :2 -پراکنش فضایی میزان شناوری جمعیت شاغل شهری
(منبع :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن)1390 ،

گام نبست در تحلیلها ی مبتنی بر آمار فضایی ،بررسی بودن یا نبودن خودهمبستگی مکاانی کلای در مجموعاة
داد تحلیلشده استژ جدول ( )2نتایج بهدساتآماده از تحلیال آماار  Moran’s Iرا باه منظاور بررسای وضاعیت
خودهمبستگی مکانی کلی بارای متغیار میازان شاناوری جمعیات شااغل شاهری نشاان مایدهادژ براسااس نتاایج
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به دست آمده ،فرض صفر یعنی توزیع مکانی تصادفی برای شاخص میزان شناوری جمعیت شاغل شهری رد میشود؛
بنابراین با سطح ا مینان  99درصد ،توزیع فضایی شاخ ص شناوری جمعیت شاغل شهری در سطح شاهرهای ایاران
خودهمبستگی مکانی کلی مثبت و معناداری داردژ نتایج بهدستآمده نشان میدهد میازان شاناوری جمعیات شااغل
شهری در سطح شهرهای ایران به لحاظ مکانی ،الگوی خوشهای دارد؛ باه بیاان ساادهتار ،شاهرهای باا میازان زیااد
شناوری در مجاورت شهرهای با میزان زیاد شناوری قرار گرفتهاند و در مقابل شاهرهای باا میازان کام شاناوری در
مجاورت شهرهای با میزان کم شناوری جمعیت شاغل واقع شدهاندژ
جدول :2 -آمارة  Moran’s Iبرای میزان شناوری جمعیت
متغیر
میزان شناوری جمعیت شهری

K-Nearest Neighbors weight matrix
Z-value
Moran’s I

0/4013

28/898

P-value

0/00
منبع :نگارندگان پژوهش

نتایج به دست آمده از تحلیل خودهمبستگی مکانی کلی نشان میدهد زمانی که در حاال بررسای شااخص میازان
شناوری جمعیت شاغل شهری در سطح کلی هستیم ،یعنی زمانی که میزان شناوری جمعیات شاهری در یا

نقطاة

شهری با میانگین کل شهرهای مطالعه شده مقایسه میشود ،مکان ،نقش مهمای را ایفاا مایکناد؛ اماا در ایان حالات
نمیتوانیم دربار تصادفیبودن مکانی یا نبود وابستگی مکانی صحبت کنیم؛ زیرا  Moran’s Iبین خوشهبندی مکاانی
ارزشهای زیاد و خوشهبندی مکانی ارزشهاای کام تماایز قائال نمایشاود؛ بناابراین نیازمناد ارزیاابی و سانجش
خودهمبستگی مکانی محلی هستیمژ با انجام این کار ،قادر به شناسایی مکانهای استقرار خوشههاای محلای معناادار
برای الگوی خوشهای تعیینشده با شاخص  Moran’s Iخواهیم بودژ
با بهره گیری از شاخصهای محلی ،همبستگی مکانی هستهها یا مراکز خوشهبندی باه اور معنااداری شناساایی
می شوندژ شاخصهای محلی همبستگی مکانی برای هار مشااهده ،آماارهای از میازان خوشاهبنادی مکاانی معناادار
ارزشهای مشابه پیرامون آن مشاهده ارائه میکندژ نتایج بهدستآمده از تحلیل آمار * Getis-Ord Giبا بهرهگیاری از
ماتریس وزنی نزدی ترین همسایهها نشان میدهد براساس شااخص میازان شاناوری جمعیات شااغل شاهری ،دو
خوشة اصلی و گندین خوشة فرعی کانونهای استقرار جمعیت شاغل شناور شهری در سطح مناا

شاهری ایاران

تشبیص داده میشوند (شکل )3؛ خوشة اصلی اول در منطقة کالنشهری تهران شکل گرفته و شامل حدود  60شهر
از استانها ی تهران ،البرز و قزوین استژ خوشة اصلی دوم در منطقة کالنشهری اصفهان استقرار یافته و دربرگیرند
حدود  50شهر از استانهای اصفهان و گهارمحال و ببتیاری است؛ عالوه بر این دو خوشة اصلی ،کانونهای اصلی
جریان رفتوآمد روزانه میان نقاط شهری در ایران و گندین خوشة فرعی نیز شناسایی شدهاند :خوشاهای فرعای در
استان آذربایجان شرقی شامل شهرها ی تبریز ،سردرود ،باسمنج ،خسروشهر ،سهند ،اسکو ،ایلبچی ،ممقان ،گوگان و
آذرشهر؛ خوشة فرعی دیگر در استان مرکزی شامل شهرهای اراک ،کارگان ،ساروق ،جاورسیان ،سانجان ،کرهارود،
مهاجران ،توره ،شازند و آستانه؛ خوشة فرعی سوم در استان یزد شامل شهرهای یزد ،حمیدیا ،تفت ،شااهدیه ،زار،،
اشکذر ،خضرآباد ،ندوشن ،میبد ،بفروئیه ،اردکان ،احمدآباد و عقداژ
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شکل :3 -خوشههای با میزان زیاد و کم جمعیت شاغل شناور شهری
(منبع :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن)1390 ،

تحلیل کانونهای تمرکز جمعیت شناور شهری
استانهای تهران ،البرز و قزوین در ساال  1390دربرگیرناد  80شاهر و بایش از  14/368میلیاون نفار جمعیات
شهری بوده اند؛ از این تعداد جمعیت شهری ،حدود  98/5درصد در  61شاهر شاکلدهناد کاانون تمرکاز جمعیات
شناور استقرار یافتهاندژ بررسی تصاویر ماهوارهای نشان میدهد این خوشه ،به ی

منطقة شهری بههمپیوساته تبادیل

شده است (شکل )4ژ این خوشة شهری دربرگیرند حدود  589هزار نفر جمعیت شاغل شناور شهری ایاران اسات؛
به بیان دیگر این خوشة شهری دربرگیرند حدود  44/8درصد جمعیت شاناور شااغل شاهری در ایاران و بایش از
 99درصد کل جمعیت شناور شاغل شهری در سه استان تهران ،البرز و قزوین استژ در این خوشة شهری ،میاانگین
میزان جمعیت شناور شاغل برای نقاط شهری برابر با  26/71درصد استژ بیشترین میازان شناورفرساتی مرباوط باه
شهر اندیشه با  61/58درصد و کمترین میزان شناورفرستی مربوط به شهر تهران با  1/99درصد استژ میزان شاخص
نبست شهری در این خوشة شهری برابر با  0/576است؛ در حالی که شاخص نبست شهری در ساطح ملای برابار
با  0/15است ژ میانگین میزان بیکاری در سطح شهرهای منطقه برابر با  3/81درصد و میانگین میزان بیکاری در سطح
شهرهای خوشه برابر با  4/14درصد استژ میانگین میزان باسوادی در شهرهای اساتان برابار باا  85/15درصاد و در
این خوشه برابر با  86/5درصد اساتژ میاانگین فاصالة شاهرها از نزدیا تارین شاهر مجااور در منطقاه برابار باا
 9/46کیلومتر و در خوشة شهری برابر با  7/5کیلومتر استژ
بررسی دادههای مربوط به شناورپذیری شهرها نشان میدهد شهرهای تهران ،کارج و قازوین در ساال  1390باه
ترتیب پذیرای حدود  45052 ،335703و  23787نفر جمعیت شناور بودهاند که روزانه برای کار یا تحصایل باه ایان
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شهرها وارد میشده اند ؛ عالوه بر این در منطقه ،شاهرهای شاهریار ،اسالمشاهر ،وراماین ،پاکدشات ،قادس ،ماالرد،
نظرآباااد ،قرگ ا

و گلسااتان نیااز پااذیرای  1346 ،1942 ،3039 ،4714 ،5079 ،6494 ،12199 ،16440و  1325نفاار

جمعیت شناور هستندژ

شکل :4 -منطقة شهری تهران ،کرج ،قزوین و شکلگیری مهمترین بازار کار منطقهای در ایران
(منبع :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390و نگارندگان پژوهش)

استانهای اصفهان و گهارمحال و ببتیااری در ساال  132 ،1390شاهر و بایش از  4/689میلیاون نفار جمعیات
شهری داشته اند؛ از این تعداد جمعیت شهری ،حدود  83/56درصد در  80شهر شکلدهند کاانون تمرکاز جمعیات
شناور استقرار یافته اند ژ میانگین میزان شناوری جمعیت در شهرهای واقع در خوشه حدود  25/47درصاد اساتژ در
این خوشة شهری ،بیشترین میزان شناوری جمعیت مربوط به شاهر شااپورآباد باا  64/76درصاد و کمتارین میازان
مربوط به شهر اصفهان با  7/66درصد استژ تعداد جمعیت شناور شاهری در اساتانهاای اصافهان و گهارمحاال و
ببتیاری برابر با  184682نفر است که از این تعداد ،حدود  90/53درصد آنها در خوشاة شاهری اساتقرار یافتاهانادژ
شاخص نبست شهری در منطقه برابر با  0/374و در خوشة شهری حدود  0/448استژ میانگین میازان بیکااری در
سطح شهرهای استان برابر با  3/99است؛ در حالی که میانگین میزان بیکاری در خوشة شاهری حادود  4/55درصاد
است ژ میانگین میزان باسوادی در شهرهای استان برابر با  84/69درصد و در این خوشه برابر با  85/96درصد اساتژ
میانگین فاصلة شهرها از نزدی ترین شهر مجاور در منطقاه برابار باا  10/9کیلاومتر و در خوشاة شاهری برابار باا
 7/2کیلومتر استژ بررسی دادههای مربوط به شناورپذیری شهرها نشان میدهد شهرهای اصفهان و شهرکرد در سال
 1390به ترتیب پذیرای حدود  58505و  12037نفر جمعیت شناور بودهاند که روزانه برای کار یا تحصایل باه ایان
شهرها وارد میشدهاندژ
شکل ( )5تصویر ماهواره ای  DMPSو نتایج بهدستآمده از تحلیل اکتشافی دادههای مکاانی را نشاان مایدهادژ
همان گونه که در شکل دیده میشود ،منطقة کالنشهری اصفهان به صورت ی
است و بازارهای منطقه با این اتصال فیزیکی به هم پیوند خوردهاندژ

منطقة شهری باههامپیوساته درآماده
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شکل :5 -منطقة کالن شهری اصفهان و شکلگیری بازار کار منطقهای
(منبع :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390و نگارندگان پژوهش)

در سال  ،1390استان آذربایجان شرقی شامل  58شهر بوده است؛ از این تعداد  10شهر تبریز ،سردرود ،باسامنج،
سهند ،اسکو ،خسروشهر ،ایلبچی ،ممقان ،گوگان و آذرشهر در خوشة شهری با میازان زیااد جمعیات شاناور قارار
گرفته اندژ کل جمعیت استان در سال  1390حدود  2/579میلیون نفر بوده است که بیش از  1/667میلیون نفر آنهاا در
خوشة شهری ساکن هستندژ تعداد جمعیت شاغل شناور شهری در این خوشه برابر با  27534نفر است؛ ایان تعاداد
دربرگیرند بیش از  64/46درصد کل جمعیت شاغل شناور شهری در استان آذربایجان شرقی استژ میاانگین میازان
جمعیت شاغل شناور شهری در استان برابر با  10/63درصد استژ در این خوشة شاهری ،میاانگین میازان جمعیات
شاغل شناور شهری برابر با  20/6درصد ،بیشترین میزان شناورفرساتی مرباوط باه شاهر ساهند باا  69/18درصاد و
کمترین میزان شناورفرستی مربوط به شهر تبریز با  2/66درصد استژ میزان شاخص نبست شهری در ایان خوشاة
شهری برابر با  0/896است؛ در حالی که شاخص نبست شهری در سطح استان برابر با  0/579استژ میانگین میزان
بیکاری در سطح شهرهای استان آذربایجان شرقی برابر با  2/56درصد و میانگین میزان بیکااری در ساطح شاهرهای
خوشه برابر با  2/81درصد استژ میانگین میزان باسوادی در شهرهای استان برابر با  83/26درصد و در ایان خوشاه
برابر با  86/45درصد استژ میانگین فاصلة شهرها از نزدی ترین شهر مجاور در استان آذربایجاان شارقی برابار باا
 15/1کیلومتر و در خوشة شهری برابر با  8/1کیلومتر استژ بررسی دادههای مربوط باه شاناورپذیری شاهرها نشاان
میدهد شهر تبریز در سال  ،1390پذیرای حدود  19790نفر جمعیت شاناور باوده اسات کاه روزاناه بارای کاار یاا
تحصیل به این شهر وارد میشدهاندژ
براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،1390استان یزد  24شهر و حدود  889583نفر جمعیات
شهری داردژ خوشة شهری دربرگیرند بیشترین میزان جمعیت شناور شامل شهرهای یزد ،حمیادیا ،تفات ،شااهدیه،
زار ،،اشکذر ،خضرآباد ،ندوشن ،میبد ،بفروئیه ،اردکان ،احمدآباد و عقداستژ این خوشة شهری با جمعیات حادود
 722194نفر بیش از  81/18درصد از جمعیت شهری استان یزد را در خود جای داده اساتژ در حاالی کاه میاانگین
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میزان جمعیت شناور در شهرهای استان برابر با  12/34درصد است ،میانگین میزان جمعیت شناور در خوشة شاهری
حدود  19/76درصد استژ بیشترین میزان شناوری مربوط به شهر بفروئیه با  50/4درصد و کمترین میازان شاناوری
مربوط به شهر یزد با  5/34درصد استژ تعداد جمعیت شناور استان یزد در سال  1390حدود  20670نفر بوده است
که  91/98درصد آن در خوشة شهری استقرار یافتهاندژ شاخص نبست شهری در اساتان یازد برابار باا  0/546و در
خوشة شهری حدود  0/673است ژ میانگین میزان بیکاری در سطح شهرهای استان برابر با  2/92است؛ در حاالی کاه
میانگین میزان بیکاری در خوشة شهری حدود  2/58درصد استژ میانگین میزان باسوادی در شهرهای استان برابر باا
 87/33درصد و در این خوشه برابر با  87/23درصد استژ میانگین فاصلة شهرها از نزدیا تارین شاهر مجااور در
استان یزد برابر با  26/8کیلومتر و در خوشة شاهری برابار باا  13/65کیلاومتر اساتژ بررسای دادههاای مرباوط باه
شناورپذیری شهرها نشان میدهد شهر یزد در سال  ،1390پذیرای حدود  16808نفر جمعیت شناور بوده اسات کاه
روزانه برای کار یا تحصیل به این شهر وارد میشدهاندژ
استان مرکزی در سال  32 ،1390شهر و بیش از  1/045میلیون نفر جمعیت شاهری داشاته اسات؛ از ایان تعاداد
جمعیت شهری  55/88درصد در شهرهای اراک ،کارگان ،کرهرود ،سانجان ،آساتانه ،شاازند ،داوودآبااد ،مهااجران،
توره ،گارسیان و ساروق استقرار یافته اند که کانونهای تمرکز جمعیت شاناور باه شامار مایآینادژ میاانگین میازان
شناوری جمعیت در شهرهای استان حدود  14/22درصد و در شهرهای واقع در خوشه حادود  24/8درصاد اساتژ
در این خوشة شهری ،بیشترین میزان شناوری جمعیت مربوط به شهر کرهارود باا  62/24درصاد و کمتارین میازان
مربوط به شهرهای ساروق و اراک به ترتیب با  4/48و  4/99درصد استژ تعداد جمعیات شاناور شاهری در اساتان
مرکزی برابر با  21949نفر است که از این تعداد ،حادود  70/99درصاد آنهاا در خوشاة شاهری اساتقرار یافتاهانادژ
شاخص نبست شهری در استان مرکزی برابر با  0/463و در خوشاة شاهری حادود  0/829اساتژ میاانگین میازان
بیکاری در سطح شهرهای استان برابر با  3/1است؛ در حالی که میاانگین میازان بیکااری در خوشاة شاهری حادود
 3/86درصد استژ میانگین میزان باسوادی در شاهرهای اساتان برابار باا  84/19درصاد و در ایان خوشاه برابار باا
 83/87درصد استژ میانگین فاصلة شهرها از نزدی ترین شهر مجاور در استان مرکزی برابر با  14/97کیلاومتر و در
خوشة شهری برابر با  12/2کیلومتر استژ بررسی دادههای مربوط به شناورپذیری شهرها نشان میدهد شهر مرکازی
در سال  ،1390پذیرای حدود  13675نفر جمعیت شناور بوده ا ست که روزانه برای کار یا تحصیل به این شاهر وارد
میشدهاندژ
بحث و نتیجهگیری
در حالی که میانگین میزان شناوری جمعیت شاغل شهری در ساطح نقااط شاهری ایاران در ساال  1390حادود
 11/5درصد است ،میانگین میزان شناوری در خوشة شهری تهران – کرج  -قزوین حدود  26/7درصاد ،در خوشاة
شهری اصفهان  -شهرکرد حدود  25/5درصد ،در خوشة شهری تبریز حدود  20/6درصاد ،در خوشاة شاهری اراک
حدود  24/8درصد و در خوشة شهری یزد حدود  19/8درصد است؛ بنابراین میانگین میزان شناوری جمعیت شاغل
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شهری در کانونهای شناساییشده به منزلة مراکز استقرار جمعیت شناور ،به ور معناداری بیش از میانگین ملی است؛
بر این اساس توزیع فضایی جمعیت شاغل شناور شهری در منا

شهری ایران به ور معناداری ناهمگن استژ

تحلیل شاخص نبست شهری در سطح ملی و در سطح کانونهای تمرکز جمعیت شااغل شاناور شاهری نشاان
میدهد ارزش شاخص نبست شهری در سطح ملی در سال  1390برابر باا  0/15باوده اسات؛ در حاالی کاه میازان
نبست شهری برای خوشة شهری تهران -البرز  -قزوین برابر با  ،0/58برای خوشة شهری اصفهان  -شاهرکرد برابار
با  ،0/45خوشة شهری تبریز برابر با  ،0/9خوشة شهری اراک برابر با  0/83و خوشة شهری یزد برابر با  0/67اسات؛
بنابراین میزان شاخص نبست شهری در کانونهای تمرکز جمعیت شاغل شناور شهری به اور معنااداری بایش از
میانگین ملی و هرکدام از این منا

در استیالی ی

شهر پرجمعیت است که منابع ،امکانات ،جمعیت ،فعالیتهاا و

سرمایهها را به سوی خود زهکشی میکندژ این وضعیت براساس صارفههاای ناشای از تجماع تبیاینشادنی اسات؛
بنابراین یکی از ویژگیهای اصلی و مشترک کانونها ی تمرکز جمعیت شاغل شناور شهری در ایران ،تسلط وضعیت
نبست شهری و ناهمگنی نظام شهری در این کانونهاستژ نتاایج مطالعاه در ایان بباش باا یافتاههاای آرتایس و
همکاران ( )2000در ایالت کاتالونیای اسرانیا دال بر وجود میزان بیشتری از رفتوآمدهای برونمنطقاهای در ناواحی
زیر سلطة ی

شهر بزرگ همبوانی داردژ

در هر پنج خوشة شهری شناساییشده ،کمترین میزان شناورفرستی مربوط به پرجمعیتترین شهر منطقاه اساتژ
در خوشة شهری تهران – کرج  -قزوین ،کمترین میزان شناورفرستی مربوط به شهر تهران باا  2درصاد ،در خوشاة
شهری اصفهان  -شهرکرد مربوط به شهر اصفهان با  7/7درصد ،در خوشة شهری تبریاز مرباوط باه شاهر تبریاز باا
 2/7درصد ،در خوشة شهری اراک مربوط به شهر اراک با  5درصد و در خوشة شهری یزد مربوط باه شاهر یازد باا
 5/3درصد است؛ عالوه بر این بیشترین میزان شاناورپذیری نیاز مرباوط باه شاهرهای پرجمعیات هرکادام از ایان
خوشههای شهری است؛ بنابراین الگوی غالب رفت وآمدها در تمامی خوشهها از حومهها به سمت شهرهای مرکزی
است؛ با این حال رفتوآمد از شهرهای مرکزی به سمت حومههاا و رفاتوآمادهای درونحوماهای نیاز باا شادت
کمتری نسبت به رفتوآمدها ی حومه به شهر مرکزی جریان داردژ مقایسة وضاعیت ایاران باا ساایر کشاورها نشاان
میدهد در ایاالت متحد آمریکا ،رفت وآمد میان حومهها با سهم نسبی  41درصد ،الگوی غالب رفتوآمدها را شکل
می دهد و پس از آن رفت وآمد از حومهها به شهرهای مرکزی و از شاهرهای مرکازی باه حوماههاا ،الگاوی غالاب
رفتوآمدهای روزانه استژ
در سوئیس و در فاصلة سالهاای  1990تاا  ،2000رفاتوآمادهای درونحوماهای در مقایساه باا ساایر اشاکال
رفتوآمد ،شتابانتر در حال رشد بوده استژ
در زوریخ و برن حجم رفت وآمدهای درونحومهای به سطح رفتوآمد از حومهها باه شاهرهای مرکازی ارتقاا
یافته است ()Keseru, 2013: 26ژ منا

شهری فرانسه نیز به سبب حومهنشاینی مشااغل ،افازایش معنااداری را در

حجم رفت وآمدهای درونحومه ای و رفت وآمدهای از حومه به شهرهای مرکزی در فاصلة سالهای  1995تاا 2005
تجربه کرده اندژ در منا

شهری پاریس ،لیون و مارسی ،سهگهارم شاغالن در حومههاا سااکن و در مراکاز فعالیات
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حومه ای مشغول به کار هستندژ در پاریس ،تعداد رفت وآمدکنندگان از حومه به مرکز شهر در فاصلة سالهاای 1982
تا  1999حدود  25درصد افزایش یافته است ( )Aguilera et al, 2009: 3ژ
مقایسة الگوی رفت وآمدها در ایران و کشورهای توسعه یافته نشان میدهد به سبب شاکلگیاری مناا

شاهری

گندهسته ای ،تغییر تدریجی الگوهای رفت وآمد در ایاالت متحد آمریکا و اروپای غربی به سامت افازایش اهمیات
رفت وآمدهای درونحومه ای و رفت وآمد از حومهها به شهرهای مرکزی است؛ با این حال در ایران الگوی غالاب از
جانب حومهها به شهرهای مرکزی است و پس از آن رفتوآمد از شهرهای مرکزی به سامت حوماههاا ،مهامتارین
الگوی رفت وآمدی در منا

شهری ایران است؛ بنابراین نکتة اصلی در تفاوت میاان الگوهاای رفاتوآماد روزاناه،

شرایط اجتماعی  -اقتصادی حاکم بر کشورها و منا

شهری کشاورهای مبتلاف اساتژ در حاالی کاه در منطقاة

شهری پاریس ،اعیانسازی مرکز شهر ،جریان رفتوآمد را از مرکز شهر باه سامت بیارون تقویات کارده اسات ،در
ایاالت متحد آمریکا ،با توجه به استقرار سیاهان آفریقایی  -آمریکایی در مرکز شهرها ،هنوز رفتوآمد از مرکز شهر
به مراکز اشتغال در حومهها رون دارد ()Grengs, 2010: 43ژ
در ایران ،فرایند حومهنشینی عمدتاا نتیجة مهاجرت از مناا

روساتایی و شاهرهای کوگا

و اساتقرار آنهاا در

پیرامون شهرهای بزرگ ،باه منظاور اساتفاده از فرصاتهاای شاغلی موجاود در شاهرهای مرکازی اساتژ درواقاع
حومهنشینان عمدتاا مهاجران بقه پایین و متوسط هستند که به سبب هزینههاای زیااد زنادگی شاامل هزیناة زماین،
مسکن ،آموزش ،حمل ونقل و ژژژ ،توان سکونت در شهرهای مرکزی را ندارناد و بارای بهارهمنادی از فرصاتهاای
شغلی موجود در کالن شهرها و کاهش کلی هزینههای زندگی در پیرامون شهرهای بزرگ اسکان یافتهاناد؛ در حاالی
که شهرهای بزرگ مهمترین مراکز تولید شغل در ایران هستندژ بر این اساس نبود تعادل فضایی میان محل ساکونت
و مشاغل ،الگوی رفت وآمد از حومههاا باه شاهرهای مرکازی را باه الگاوی غالاب رفاتوآماد روزاناه در مناا
کالنشهری ایران تبدیل کرده استژ
نتیجة مطالعات ژو و همکاران ( )2017نیز نشان میدهد در گاین جاداییگزینای ساکونتی نیاروی کاار مهااجر
روستایی عمدتاا دالیل اقتصادی داردژ درواقع ببش عمدهای از نیروی کار مهاجر روستایی توان پرداخت هزینههاای
مسکن را در شهرهای مرکزی ندارند و بنابراین سکونت در روستا  -شهرهای حومهای را برمیگزینند که هزینههاای
مسکن کمتری را به آنها تحمیل میکندژ
مقایسة بین میانگین فاصلة شهرها در درون هر خوشة شهری و میانگین فاصلة شهرها در استانهای محل استقرار
خوشهها نشان میدهد میانگین فاصلة شهرها در درون خوشهها به ور معناداری کمتر از میانگین فاصالة شاهرها در
استانهای مربو ه است؛ برای نمونه میانگین فاصلة شهرها در خوشة شهری تبریز حدود  8کیلومتر و میانگین فاصلة
شاهرها در اساتان آذربایجاان شارقی حادود  15کیلاومتر اسات؛ عاالوه بار ایان تحلیال ،تصااویر مااهوارهای نیااز
بههمپیوستگی شهرهای مرکزی و حومههای شهری و روستایی پیرامون آنها و شکلگیری منا

شهری بههمپیوسته

را در کانونهای استقرار جمعیت شاغل شناور شهری تأیید میکند؛ با این حال ساختار فضایی موجود با فرایند گذار
از کالن شهر به منطقة کالنشهری و شکلگیری منا

شهری گندهستهای ،الگوی غالب در کشورهای توساعهیافتاه،
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تفاوت داردژ آنچه در فرایند تحول ساختار فضایی این منا

ر داده ا ست ،عمدتاا تمرکززدایی متمرکز است که در

آن توسعة شهری به جای تمرکز در شهر مرکزی به مجموعهای از شهرهای پیرامون شهر اصلی منتقل شاده و منطقاة
شهری بههمپیوستهای شکل گرفته استژ ویژگی بارز اینگونه سااختار شاهری  -منطقاهای ،تسالط الگاوی فضاایی
ت هسته ای استژ در این ساختار فضایی ت هستهای ،الگوی رفتوآماد روزاناه از سامت حوماههاا باه شاهرهای
مرکزی ،الگوی غالب رفت وآمد جمعیت شناور محسوح میشودژ میاانگین میازان بیکااری در کاانونهاای اساتقرار
جمعیت شاغل شناور شهری تا حدودی از منا
خوشهها نسبت به منا

پیرامونی آنها بیشتر است؛ در حالی کاه میازان باساوادی در درون

پیرامونی وضعیت بهتری را نشان میدهدژ از آنجا که نبود تعاادل میاان وضاعیت مساکن و

اشتغال ،عامل اصلی شکل دهند جریانهای رفتوآماد روزاناه در مناا

شاهری اسات ،میازان بیشاتر بیکااری در

کانونهای استقرار جمعیت شناور ،حجم بیشتری از جابهجاییها را برای کاهش آن ایجاد میکند؛ در حالی که منا
با میزان کم بیکاری و تطاب بیشتر میان مسکن و اشتغال ،حجم کمتری از رفتوآمدها را شکل میدهدژ
پیشنهاد
مقایسة یافتههای پژوهش با نتایج پژوهشهای مشابه در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه نشاان مایدهاد
در سالهای آتی ،الگوی غالب رفات وآمادها در مناا

کاالن شاهری ایاران همانناد ساایر مناا

جهاان ،الگاوی

درونحومه ای و حومه  -شهر مرکزی خواهد بود؛ بنابراین برنامهریازی مناساب بارای تمرکززدایای بهیناه و توزیاع
مطلوح فعالیتها در حومههای شهری و همچنین بهبود و ارتقای سیستم حملونقل در مناا

کاالنشاهری ایاران
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