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Commuting between rural and urban areas is one of the most important and most remarkable forms 
of incorporation and integration of rural and urban areas. It is a new spatial phenomenon emerging in 
most developing and developed countries. In this regard, the present study aims to spatially analyze the 
rural floating population employed in urban areas of Iran. The study data were extracted from the 2011 
General Population and Housing Census. The spatial scale is analyzed at county level and the methodol-
ogy is mainly exploratory. The results show that the share of rural labor force employed in urban areas in 
2011 was 12.8%. However, its distribution is not uniform across the provinces and the provinces of Ma-
zandaran, Tehran and Khorasan Razavi have the highest floating rate. Based on the results of exploratory 
spatial data analysis, three main focal points of rural floating population, including Tehran metropolitan 
region, Esfahan metropolitan region and southwest of the country with a focus on Bushehr were identi-
fied. Concentration and diversification of economic activities, industries and services are a major factor 
that can explain the formation process of the main centers of commuting from rural to urban areas.
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Extended Abstract

1. Introduction

ommuting between rural and urban 
areas is one of the most important and 
most remarkable forms of incorpora-
tion and integration of rural and urban 
areas which is seen as a new spatial 

phenomenon emerging in most developing and devel-
oped countries. In this regard, the aim of the present 
study is to spatially analyze rural floating population 
employed in urban areas of Iran.

2. Methodology

The research methodology in this study was descrip-
tive-analytical and in some cases exploratory. The 
studied population comprised the total rural population 
working in urban areas of Iran. The spatial scale of the 
research was mainly at county level, but in some cases, 
the characteristics of the studied population have been 
analyzed at the national and provincial scale. The data 
used, were extracted from the 2011 General Population 
and Housing Census. Exploratory spatial data tech-
niques such as Moran’s I and Getis-Ord Gi* were used 
to identify the areas of concentration of rural floating 
populations.
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3. Results

The results of the general census of population and 
housing in 2011 indicate that the number of workers in 
rural areas of Iran was about 6.077 million. A significant 
portion of the country's rural workers, more precisely, 
783209 rural workers are employed in the adjacent cit-
ies, which includes more than 12.8% of the employed 
rural population of Iran. Investigating the ratio of the ru-
ral population employed in urban areas to the total em-
ployed rural population of each province indicates that in 
2011, the highest floating rate of rural working popula-
tion belonged to the provinces of Alborz, Chaharmahal-
Bakhtiari, and Bushehr, and the lowest rate belonged to 
Yazd, Sistan-Balochistan and Kerman provinces. 

The analysis of the floating rural population working 
in urban areas at the county level indicates that Bahares-
tan county in Tehran Province, Falavarjan in Isfahan 
Province and Farsan county in Chaharmahal-Bakhtiari 
Province have the highest floating population. The 
spatial distribution of rural floating populations shows 
that counties in the north, center, and southwest of the 
country have the highest floating rate of rural working 
population, while counties in the west, northwest, east, 
and southeast of Iran have the lowest rates in the float-
ing rural population. Based on the results of exploratory 
spatial data analysis, three main focal points of the rural 
floating population are Tehran metropolitan region, Es-
fahan metropolitan region and southwest of the country 
with a focus on Bushehr.

4. Discussion

The results of the analysis showed that three main clus-
ters can be identified as the focus of the floating pop-
ulation; first the central northern part of Iran, focused 
on Tehran metropolitan region, second the western 
center of Iran, focused on the Isfahan metropolitan re-
gion and third in the southwest Iran, with the focus on 
the Bushehr industrial zone. The first cluster is in the 
Tehran metropolitan region which includes counties of 
Tehran, Karaj, Qods, Islam Shahr, Shahriar, Baharestan, 
Robat Karim, Savojbolagh, Melard, Nazar Abad, Abi-
yak, Ray, Taleghan, Noor, Chalous, Zarandiyeh, mainly 
located in the provinces of Tehran, Alborz and Qazvin. 
The share of Tehran's gross product without considering 
oil in 2014 was 25.8% and was the first in the coun-
try. Therefore, the concentration of the major part of the 
services and industries in Tehran Province has increased 
the intensity and scope of daily commuting to Tehran 
metropolitan region.

The second cluster is in Isfahan metropolitan region, 
including Isfahan, Natanz, Borkhar, Shahin Shahr, 
Meyme, Khomeini Shahr, Najaf Abad, Falavarjan, 
Mobarakeh, Lenjan, Dehaghan, Tiran and Karvan, 
Shahrekord, Farsan, Kiar, Boroujen, Ardal and Lor-
degan mainly located in Isfahan and Chaharmahal-
Bakhtiari provinces. In 2014, Isfahan province had a 
7.41% share of the country's Gross Domestic Product 
(GDP), the second rank after Tehran. However, Chaha-
rmahal-Bakhtiari Province has a share of 0.76% of GDP 
and ranked 27th. Therefore, the concentration of indus-
tries and services in Isfahan Province has expanded the 
magnetic field of its cities to the adjacent provinces and 
formed a major hotspot center for commuting from the 
villages to the city.

The third cluster is located in the southwest of Iran 
comprising Bushehr and Kohgiluyeh provinces. The 
share of Bushehr Province of non-oil GDP in 2014 was 
3.92% and has ranked the 6th among the provinces of the 
country. In contrast, Kohgiluyeh-Boyerahmad Province 
ranked 30th and its share was 1.34%. In addition, in re-
cent years, with new investments in the Bushehr Prov-
ince, especially in the natural gas and industry sector, the 
province's share of the value added of the water, electric-
ity and natural gas sector increased by 22% in 2014. The 
province's share of the value added of the industry sector 
has been boosted by a significant leap to about 7% and 
ranked the 4th. This situation has led to the emergence 
of commuting from the rural areas of the province and 
adjacent provinces to benefit from job opportunities in 
the natural gas sector and industry. 

5. Conclusion

In general, concentration and diversification of eco-
nomic activities in the scope of industry and services is 
a major factor explaining the formation of the main cen-
ters of commuting from rural to urban areas.
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جابه جایی های روزانه با هدف کار، یکی از مهم ترین و مشهودترین شکل های اختالط و یکپارچگی میان نواحی روستایی و نقاط شهری 
پیرامون است که به عنوان پدیده فضایی نوظهور در بیشتر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مشاهده می شود. بر این اساس، هدف 
تحقیق حاضر تحلیل فضایی جمعیت شناور روستایی شاغل در نقاط شهری ایران است. داده های استفاده شده، از نتایج سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن سال 1390 گرفته شده است. مقیاس مکانی تحلیل، سطح شهرستان و روش تحقیق اکتشافی است. نتایج به دست آمده 
نشان می دهد سهم نیروی کار روستایی شاغل در نقاط شهری در سال 1390 برابر 12/8 درصد بوده است. با این حال، توزیع و پراکندگی 
آن در سطح استان های کشور یکنواخت نیست و استان های مازندران، تهران و خراسان رضوی بیشترین نرخ شناوری جمعیت شاغل 
روستایی را دارند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل اکتشافی داده های مکانی، سه کانون اصلی تمرکز جمعیت شاغل شناور روستایی 
شامل منطقه کالن شهری تهران، منطقه کالن شهری اصفهان و جنوب غربی کشور با محوریت استان بوشهر شناسایی شد. تمرکز و 
تنوع فعالیت های اقتصادی در حوزه صنعت و خدمات مهم ترین عاملی است که می تواند تبیین کننده فرایند شکل گیری کانون های اصلی 

جابه جایی های روزانه از نواحی روستایی به نقاط شهری با هدف کار باشد. 

کلیدواژه ها: 
پیوندهای روستایی شهری، 

شاغالن روستایی شناور، 
تحلیل اکتشافی داده های 

مکانی، ایران
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مقدمه

از اواسط قرن بیستم، در بیشتر کشورهای در حال توسعه به 
دلیل کاهش فرصت های شغلی در اقتصاد روستایی، مهاجرت 
دائمی از مناطق روستایی به نقاط شهری، شیوه غالب تحرکات 
بوده است. در  بین مناطق روستایی و شهری  مکانی جمعیت 
سال های اخیر با بهبود سیستم های حمل ونقل شاهد شکل گیری 
نوع دیگری از تحرکات مکانی میان نواحی روستایی و شهری 
هستیم که در آن جابه جایی دائم به محل کار با رفت وآمدهای 
موقت به شکل روزانه و یا هفتگی جایگزین شده است. امروزه 
در کشورهای در حال توسعه، تعداد زیادی از شاغالن ساکن در 
نواحی روستایی به طور روزانه فواصل طوالنی را برای رسیدن 
عبارت  به  می کنند.  طی  شهری  نقاط  در  خود  کار  محل  به 
دیگر، بخش عمده ای از نیروی کار بدون تغییر محل سکونت 
خود، روزانه و یا هفتگی بین مرزهای روستایی و شهری جابه جا 
می شوند. این پدیده در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از 
قبیل بنگالدش، هند، اندونزی، چین، نیجریه و تانزانیا مشهود 

 .(Chandrasekhar, Das, & Sharma, 2014) است

در ایران با توجه به تقاضاهای متعدد از سوی پژوهشگران و 
برنامه ریزان برای اولین بار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
سال 1385 و سپس در سرشماری سال 1390 بررسی جمعیت 
شناور مورد توجه قرار گرفت و درباره محل کار و تحصیل از افراد 
جامعه سؤال شد (Puorrezaanor, 2016). نتایج سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن ایران در سال 1385 نشان می دهد از مجموع 
33/344 میلیون نفر جمعیت شاغل یا محصل 10 ساله و بیشتر، 
3/902 میلیون نفر یا حدود 11/7 درصد محل کار یا تحصیلشان 
بعد و در سال  بوده است. پنج سال  آبادی دیگری  یا  در شهر 
1390، از مجموع 32/754 میلیون نفر جمعیت شاغل و محصل 
10 ساله و بیشتر، 4/853 میلیون نفر یا حدود 14/8 درصد محل 

کار یا تحصیلشان در شهر یا آبادی دیگری بوده است. 

در فاصله سال های 1385 تا 1390 بیش از 950 هزار نفر بر 
جمعیت شناور کشور افزوده شده و سهم جمعیت شناور از کل 
جمعیت شاغل یا محصل 10 ساله و بیشتر، از حدود 11/7 درصد 
به بیش از 14/8 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، نسبت 
شناوری جمعیت شاغل یا محصل 10 ساله و بیشتر به شهرها و 

1- استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
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آبادی های دیگر، در سال های 1385 و 1390 در نقاط روستایی 
نسبت  به طوری که،  است؛  بوده  شهری  نقاط  برابر  دو  از  بیش 
جمعیت شناور در سال 1385 در نقاط روستایی 19/6 درصد و 
در نقاط شهری 8/4 درصد، در سال 1390 شناوری جمعیت در 
نقاط روستایی به 24/5 درصد و در نقاط شهری به 11/2 درصد 
روزانه  رفت وآمدهای  مقصد  این،  بر  عالوه  است.  یافته  افزایش 
جمعیت شناور روستایی، بیشتر نقاط شهری است؛ به طوری که 
حدود 75/7 درصد از جمعیت شناور ساکن در مناطق روستایی 
برای کار یا تحصیل به شهرهای دیگر رفت وآمد روزانه دارند. بر 
شناور  جمعیت  از  درصد  روزانه، 44/6  رفت وآمد  هدِف  اساس 
روستایی در حال رفت وآمد به مناطق شهری با هدف کار و 55/4 

درصد با هدف تحصیل در حال جابه جایی موقت هستند. 

با وجود سهم نسبتًا زیاد جمعیت شناور روستایی شاغل در 
نقاط شهری، پدیده رفت وآمدهای روزانه روستا-شهری به ندرت 
 (Puorrezaanor, 2016; است  شده  مطالعه  و  بررسی  ایران  در 
 Mohammadi, Moosakazemi, Zanganeh, Afshar, & Pishkari,

 .2013; Pourahmad, Zeberdast, Gharakhlu, & Rajaei, 2013)

عالوه براین، توزیع و پراکندگی فضایی جمعیت شناور روستایی 
شاغل در نقاط شهری در سطح کشور یکسان نیست و کانون های 
تمرکز آن ها به طور مستند مشخص نشده است. بر این اساس، 
هدف تحقیق حاضر بررسی توزیع فضایی جمعیت شناور روستایی 
شاغل در نقاط شهری کشور و شناسایی مناطق تمرکز آن ها در 
سطح شهرستان های ایران است تا از این رهگذر، زمینه الزم برای 
شناسایی عوامل تأثیرگذار در شکل گیری خوشه ها و کانون های 
استقرار جمعیت شناور روستایی و تدوین برنامه های مناسب به 

منظور ساماندهی این پدیده نوظهور در ایران فراهم شود.

مروری بر ادبیات موضوع

و  مهم ترین  از  یکی  کار،  هدف  با  روزانه  جابه جایی های 
مشهودترین اشکال اختالط و یکپارچگی میان نواحی روستایی و 
نقاط شهری پیرامون است (OECD, 2011). رفت وآمدهای روزانه از 
مناطق روستایی به سمت مناطق شهری با هدف کار، در بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه ازجمله هند، بنگالدش، اندونزی، 
 (Chandrasekhar et چین، نیجریه و تانزانیا بارز و مشهود است
(al., 2014. در مطالعات متعددی به بررسی جریان رفت وآمدهای 

روزانه از مناطق روستایی به نقاط شهری پیرامون و تأثیر عوامل 
مختلفی از قبیل توزیع فضایی فعالیت های اقتصادی، اندازه شهرها 
و شرایط بازار کار محلی بر جریان رفت وآمدهای روزانه پرداخته 

 .(Chandrasekhar et al., 2014) شده است

در شمال غربی تانزانیا به دلیل هزینه زیاد زندگی در شهرها، 
مهاجرت دائمی از مناطق روستایی به شهری کاهش و در مقابل، 
رفت وآمدهای روزانه از مناطق روستایی به نقاط شهری برای کار 
افزایش یافته است (Baker, 2007). در جنوب شرقی نیجریه، توسعه 

سیستم های حمل ونقل، جریان رفت وآمدهای روزانه برای کار را به 
 (Bah, Cisse, Diyamett,  Diallo, & مراکز شهری بیشتر کرده است
(Lerise, 2007. در اندونزی، حجم قابل توجهی از جمعیت شناور 

روستایی برای دستیابی به فرصت های شغلی، مسافتی حدود 60 
 (Douglass, کیلومتر را در پیرامون شهرهای صنعتی طی می کنند
(2007. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رفت وآمدهای روزانه 

از مناطق روستایی به نقاط شهری پیرامون به عنوان راهبردی مؤثر 
برای متنوع سازی اشتغال و افزایش درآمد و مصرف خانوارها عمل 
می کند. در این وضعیت، ساکنان روستایی فعالیت های اقتصادی 
خود را با استفاده از ظرفیت های اقتصادی شهر، تنوع می بخشند 
و از فرصت های شغلی غیرکشاورزی شهر بهره می برند که الزمه 

 .(Fafchamps & Shilpi, 2003) پایداری اقتصادی است

در اقتصاد نوین جهانی، شهرها به عنوان مکان های اصلی تولید 
نوآوری و فرصت های شغلی عمل می کنند و حوزه تأثیرگذاری و 
میدان مغناطیسی آن ها به سمت مناطق روستایی پیرامون کشیده 
شده است. هر چه شهر مرکزی بزرگ تر باشد، دامنه اثرگذاری آن 
بر مناطق پیرامونی گسترش می یابد و بسیاری از نقاط روستایی 
در فواصل دورتر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در واقع، اثرات 
سرریز فرصت های شغلی در نقاط شهری می تواند جویندگان کار 

در مناطق روستایی را در فاصله های دورتر به خود جذب کند. 

از  مختلفی  عوامل  نشان می دهد  گوناگون  مطالعات  بررسی 
 (Chakravorty & اقتصادی  فعالیت های  بازتوزیع  و  توزیع  قبیل 
 (Van Ommeren, دسترسی به تسهیالت حمل ونقل ،Lall, 2007)

(Rietveld, & Nijkamp 1997; Bah et al., 2007، نرخ بیکاری بین 

مناطق (Pissarides & Wadsworth, 1989)، هزینه های زندگی در 
مناطق شهری و روستایی (Baker, 2007)، شکاف دستمزدها میان 
 (Kundu, Pradhan, & Subramanian, و روستایی  مناطق شهری 
 (Van Ommeren, Rietveld,  & سفر  هزینه های  و  زمان   ،2002)

(Nijkamp, 1999، تجمع و تمرکز منطقه ای فعالیت های اقتصادی 

(Giuliano & Small, 1991)، تجمع فزاینده فرصت های شغلی در 

نقاط  در  مقابل کاهش فرصت های شغلی  در  و  نواحی شهری 
به  نسبت  شهری  نواحی  در  مسکن  فزاینده  قیمت  روستایی، 
نواحی روستایی پیرامونی و یا تمایل به سبک زندگی روستایی، 
تعیین کننده شدت و دامنه فضایی رفت وآمدهای روزانه از مناطق 
روستایی به مناطق شهری است. این شیوه جابه جایی به نیروی 
می دهد؛  را  شهری  شغلی  فرصت های  به  دسترسی  اجازه  کار 
درحالی که به طور هم زمان امتیاز زندگی در نواحی روستایی را 

 .(OECD, 2011) نیز در اختیار افراد قرار می دهد

شارما )2013( سه دلیل اصلی را برای رفت وآمدهای روستا 
به شهر را مطرح می کند؛ دلیل نخست، توسعه فضایی نامتوازن و 
زوال آشکار شاخص های اجتماعی و اقتصادی از هسته )شهر( به 
سمت پیرامون )نواحی روستایی( است. به طور مثال، دستمزدها 
و درآمدها با افزایش فاصله از شهر، کاهش می یابند. بنابراین، افراد 
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ساکن در نواحی نزدیک تر به شهر با ارتباط مناسب حمل ونقلی، 
سعی می کنند از شیب دستمزد و اجاره های حداقلی در نواحی 
روستایی از طریق رفت وآمد به نواحی شهری مجاور، بهره برداری 
کنند. دلیل دوم، تغییر در توزیع مکانی فعالیت های اقتصادی و 
بهبود تسهیالت حمل ونقل است. دلیل سوم، گسترش نواحی 
پیراشهری و یا نواحی روستایی در مجاورت شهر یا تجمع های 
شهری است. این نواحی به عنوان پیوندگاه سکونتگاه های شهری 
و روستایی عمل می کند و ترکیبی از ویژگی های نواحی شهری و 
روستایی شامل زمین ارزان، دسترسی بهتر، تسهیالت اساسی و 

 .(Sharma, 2013) مسکن قابل دسترس را دارند

به طور کلی، شکل گیری پدیده جمعیت شناور روستایی شاغل 
در مناطق شهری در چارچوب جریان ها و پیوندهای روستایی و 
شهری قابل تبیین است. بدین ترتیب که تفاوت های اقتصادی 
بین مبدأ )مناطق روستایی( و مقصد )مناطق شهری( زمینه ساز 
شکل گیری چنین پیوندهایی می شود و به منظور غلبه بر نامالیمات 
زندگی در روستاها، فرصت هایی را برای جوامع روستایی فراهم 
می آورد. معمول ترین تبیین برای جریان رفت وآمدهای روستا به 
شهر در سال های اخیر، مبتنی بر جغرافیای اقتصادی جدید و به 
طور خاص اقتصاد تجمع و سرریز دانش در مراکز شهری است 
(Krugman, 1991). صرفه های ناشی از تجمع، تسهیالت شهری و 

ساختار اقتصادی پایه گذاری شده در شهرهای بزرگ، موفقیت های 
اقتصاد محلی را بهبود می بخشد. صرفه های ناشی از مقیاس در 
فعالیت های اقتصادی و بهبود تسهیالت شهری، مزیت هایی را 
در مناطق شهری ایجاد می کند که تمرکز فعالیت های اقتصادی 
می کند  تشویق  آن  پیرامون  مناطق  و  شهر  در  را  جمعیت  و 

(Partridge, Olfert, & Alasia, 2007). رشد شهر با فراهم ساختن 

امکان دسترسی پیرامون به این مزیت ها، به منطقه گسترده تری 
در پیرامون خود کمک خواهد کرد و تمرکز فزاینده مشاغل، امید 
نواحی روستایی را برای سود بردن از تجمع های شهری افزایش 

 .(Lehtonen, Wuori, & Muilu, 2015) می دهد

از دیدگاه توسعه روستایی، توجه به رفت وآمدهای روستا به شهر 
به طور خاص با بهره برداری خانوارهای روستایی از فرصت های 
شغلی موجود در تجمع های شهری مرتبط است، درحالی که این 
 (Ali, Olfert, & خانوارها در سکونتگاه های روستایی ماندگار شده اند
(Partridge, 2011. درباره این موضوع در مدل های شهری فضایی 

موقعیت  که  جایی  است؛  شده  بحث  نئوکالسیک  اقتصادی  و 
سکونتی خانوارها به عنوان برآیند میان هزینه های رفت وآمد و 
مسکن مدل سازی شده است (Alonso, 1964; Mills, 1972). فرض 
اساسی این مدل ها این است که دستمزدها، قیمت مسکن و تراکم 
از بخش تجاری مرکزی شهر افت می کند.  جمعیت در خارج 
از محل کار و  بنابراین، خانوارها ممکن است مکان های دورتر 
هزینه های رفت وآمد بیشتری را انتخاب کنند تا هزینه های مسکن 
کمتری را پرداخت کنند. بر اساس این رویکرد، هزینه پایین تر 
مسکن در نواحی روستایی و پیراشهری، ساکنان جدید را از مراکز 
شهری به سمت خود جذب می کند؛ ساکنانی که مشاغل شهری 
خود را حفظ می کنند و روزانه بین نواحی روستایی و نقاط شهری 

 .(Rouwendal & Meijer, 2001; Renkow, 2003) جابه جا می شوند

جریان رفت وآمدهای روستا به شهر در برخی منابع به عنوان 
 .(Ali et al., 2011) نمونه ای از سرریز رشد شهری تفسیر شده است

تصویر 1. چارچوب شکل گیری جمعیت شناور شاغل بین شهر و روستا

مناطق شهری

افزایش فرصت های شغلی در بخش خدمات

هزینه های باالی زندگی به خصوص در بخش 
مسکن

کیفیت محیطی پایین

مناطق روستایی

کاهش فرصت های شغلی در بخش کشاورزی

هزینه های پایین زندگی به خصوص در بخش 
مسکن

کیفیت محیطی مطلوب

توسعه سیستم های حمل ونقل

شکل گیری جریان رفت وآمدهای موقت میان مناطق روستایی و شهرهای پیرامون

تمرکز جریان رفت وآمد در پیرامون کالن شهرها

تعدیل نابرابری های اقتصادی میان مناطق روستایی و شهری
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در این دیدگاه، تصمیمات مربوط به آمد وشدهای روستا به شهر 
به شدت با دورنمای اشتغال محلی، دسترسی به اشتغال شهری 
و دیگر ویژگی های مکانی روستاها و نواحی شهری در دسترس 
مرتبط است. سرریز مثبت یا پخشایش زمانی رخ می دهد که 
جمعیت و اشتغال روستایی به عنوان نتیجه رفت وآمد افزایش یابد 
و جمعیت مهاجر، بنگاه ها و خانوارها به سبب ازدحام و هزینه های 
 (Eliasson, Lindgren, & بیشتر، تجمع های شهری را ترک کنند

 .Westerlund, 2003)

شواهد مربوط به کشور کانادا نشان می دهد بخش مهمی از 
نواحی روستایی که رشد جمعیت و مشاغل را تجربه کرده اند در 
نزدیکی مراکز شهری و به طور خاص مراکز شهری بزرگ )شعاع 
 (Partridge, Rickman, Ali, & Olfert, قرار دارند )120 کیلومتری
به رشد مشاغل  بنابراین، رشد جمعیت محلی چندان   .2008)

محلی وابسته نیست، بلکه بر رشد مشاغل در مکان های شهری در 
فواصل رفت وآمدی متکی است که منجر به شکل گیری بازارهای 
 (Partridge et al., 2007; Renkow, 2003; منطقه ای می شود  کار 
روستایی  نواحی  برای   .Goetz, Han, Findeis, & Brasier, 2010)

نزدیک به مراکز شهری، ابزار رشد جمعیت ممکن است بهترین 
 .(Lehtonen et al., 2015) راهبرد توسعه روستایی باشد

به طورکلی رفت وآمدهای روزانه شاغالن می تواند سبب ادغام و 
یکپارچگی بازار کار شهری و روستایی شود و بیکاری منطقه ای را 
کاهش دهد. بنابراین، انتقال پول و ثروت از شهر به روستا سبب 
کاهش شکاف دستمزدها بین نواحی روستایی و شهری می شود 
است  ممکن  شناور  جمعیت  حال،  این  با   .)1 شماره  )تصویر 
احساس تعلق کمتری به اجتماع محلی داشته باشند، زیرا بخش 
عمده ای از عمر خود را در شهر محل کارشان سپری می کنند و 
به دلیل سفرهای طوالنی، کمتر در زندگی اجتماعی روستا حضور 
دارند و این امر سبب کاهش انسجام اجتماعی در روستای محل 

 .(OECD, 2011) زندگی می شود

روش شناسی تحقیق

در مطالعه حاضر روش تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی و 
در مواردی اکتشافی بود. جامعه مطالعه شده شامل تمام جمعیت 
روستایی شاغل در نقاط شهری ایران است. مقیاس مکانی تحقیق 
بیشتر مقیاس شهرستانی است، اما در مواردی ویژگی های جامعه 
در مقیاس ملی و استانی نیز تجزیه و تحلیل شده است. داده های 
استفاده شده در تحقیق حاضر، از نتایج سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن ایران در سال 1390 استخراج شده است. نسبت شناوری 
جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری با استفاده از فرمول زیر 
محاسبه و نتایج حاصل از آن در تحلیل اکتشافی داده های مکانی 

استفاده شد.

نرخ شناوری =
جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری

جمعیت روستایی شاغل 10 ساله و بیشتر

به منظور شناسایی مناطق تمرکز جمعیت شناور روستایی از 
تکنیک های تحلیل اکتشافی داده های مکانی استفاده شد. تحلیل 
اکتشافی داده های مکانی مجموعه ای از تکنیك ها برای توصیف و 
نمایش توزیع های مکانی، شناسایی بی قاعدگی های مکانی، کشف 
الگوهای ارتباط مکانی، خوشه های مکانی و اشاره به رژیم های 
  (Seifolddini, است  مکانی  ناهمگنی  شکل های  دیگر  یا  مکانی 

 Mansourian, Pourahmad, & Darvishzade, 2013).

شاخص  کلی،  مکانی  خودهمبستگی  شاخص های  میان  در 
موران1 به طور گسترده ای استفاده شده است. این شاخص داللت 
و  مشاهده شده  ارزش های  بین  خطی  ارتباط  میزان  قراردادی، 
میانگین ارزش های مجاور را که به طور فضایی وزن داده شده 
که  می دهد  نشان  موران  شاخص  می گذارد.  اختیار  در  است، 
آیا خوشه بندی در مجموعه داده ها وجود دارد یا نه، و این گونه 

محاسبه می شود:

 شناسی روش
باشد. روش تحقیق در مطالعه حاضر به صورت توصیفی، تحلیلی و در مواردی به صورت اکتشافی می

جامعۀ مورد مطالعه، کل جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری ایران است. مقیاس مکانی تحقیق 
های جامعۀ مورد مطالعه در مقیاس ملی و استانی یعمدتاً مقیاس شهرستانی است، اما در مواردی ویژگ

های مورد استفاده در تحقیق حاضر، مستخرج از نتایج نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده
باشد. نسبت شناوری جمعیت روستایی می 1390سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران در سال 

یر محاسبه گردید و نتایج حاصل از آن در تحلیل اکتشافی شاغل در نقاط شهری با استفاده از فرمول ز
 های مکانی مورد استفاده قرار گرفت.داده

جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری
جمعیت روستایی شاغل 10 ساله و بیشتر

=  نرخ شناوری

های های تحلیل اکتشافی دادهبه منظور شناسایی مناطق تمرکز جمعیت شناور روستایی از تکنیک
 نمایش و توصیف برای هااز تکنیک ایمجموعه مکانی هایداده اکتشافی تحلیلمکانی استفاده شد. 

 و مکانی هایخوشه مکانی، ارتباط کشف الگوهای مکانی، هایقاعدگیبی شناسایی مکانی، هایتوزیع
 (. 1392الدینی و همکاران، های ناهمگنی مکانی است )سیفدیگر شکل یا مکانی هایرژیم به اشاره

ای مورد طور گسترده( بهMoran’s Iهای خودهمبستگی مکانی کّلی، شاخص موران )در میان شاخص
-های مشاهدهاستفاده قرار گرفته است. این شاخص داللت قراردادی، از میزان ارتباط خطی بین ارزش

گذارد. شاخص موران ده، در اختیار میطور فضایی وزن داده شهای مجاور که بهارزش شده و میانگین
 شود:گونه محاسبه میبندی در مجموعۀ داده وجود دارد یا نه و ایندهد که آیا خوشهنشان می
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میانگین   j، �̅�𝑥مقدار متغیر در ناحیۀ  i، jxمقدار متغیر در ناحیۀ  ixتعداد نواحی،  nدر این فرمول، 
در این فرمول، n تعداد نواحی، xi مقدار متغیر در ناحیه xj ،i است. دامنه تغییرات ارزش  jو  iوزن بکار رفته برای مقایسۀ دو ناحیۀ  ijwمتغیر در کلیۀ نواحی و 

 wijمیانگین متغیر در تمام نواحی و ̅x ،j مقدار متغیر در ناحیه
وزن به کاررفته برای مقایسه دو ناحیه i و j است. دامنه تغییرات 
ارزش شاخص موران از 1+ )خودهمبستگی مکانی مثبت کامل( 
  (Rezvani, است  کامل(  منفی  مکانی  )خودهمبستگی   -1 تا 
 Mansourian, Mahmoodian, & Heidarian, 2013; Hataminejad,

 .Mansourian, Poorahmad, & Rajaee, 2014)

عالوه بر شاخص موران، به منظور شناسایی خوشه های محلی 
یا کانون تمرکز جمعیت شناور روستایی از شاخص گتیس اُرد2 
استفاده شد. نتایج حاصل از شاخص *Getis-ord Gi می تواند 
مکان تمرکز فضایی ارزش های باال و پایین را در ارتباط با پدیده 

مورد تحلیل شناسایی کند و این گونه محاسبه می شود: 

)خودهمبستگی مکانی منفی  -1+ )خودهمبستگی مکانی مثبت کامل( تا 1از  Moran’s Iشاخص 
 (. 1392همکاران، نژاد و حاتمی؛ 1392رضوانی و همکاران، کامل( است )

های محلی یا کانون تمرکز جمعیت شناور روستایی عالوه بر شاخص موران، به منظور شناسایی خوشه
تواند مکان تمرکز می ord Gi-Getis*استفاده شد. نتایج حاصل از شاخص  ord Gi-Getis*از شاخص 

شناسایی کند و اینگونه محاسبه های باال و پایین را در ارتباط با پدیده مورد تحلیل فضایی ارزش
 شود: می

𝐺𝐺𝑖𝑖
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 هایافته
از سه مقیاس فضایی  در نقاط شهری تحلیل جمعیت شناور روستایی شاغلدر این مطالعه، به منظور 

جمعیت ی های کلّویژگی، ملی، استانی و شهرستانی استفاده شده است. در دو سطح ملی و استانی
جمعیت  یهای کلّدر سطح شهرستانی ضمن بررسی ویژگیمورد بررسی قرار گرفته است؛ اما  شناور
در شناور روستایی شاغل جمعیت  های استقرارکانونشناسایی  برایآمار فضایی های تکنیک، از شناور

 بهره گرفته شده است.نقاط شهری، 
 مراجعه روزانه برای کار از روستا به شهر در سطح ملی

 10دهد که تعداد شاغالن نشان می 1390نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
ن تعداد نیروی میلیون نفر بوده است. از ای 077/6ساله و بیشتر در مناطق روستایی ایران حدود 

% آنها در روستای محل زندگی خود مشغول به کار 79انسانی شاغل در مناطق روستایی ایران، حدود 
محل اشتغال خود را روستایی غیر از روستای محل زندگی خود اعالم % آنها نیز 3باشند؛ بیش از می

نفر از شاغالن  783209 تربخش قابل توجهی از شاغالن روستایی کشور و به عبارت دقیق ؛اندکرده
باشند، که دربرگیرندۀ مشغول به کار می خود روستایی کشور در شهرهای مجاور روستای محل زندگی

% از شاغالن روستایی نیز 5حدود  چنینهم % از جمعیت شاغل روستایی ایران است.8/12بیش از 
جمعیت روستایی شاغل در  نفر 783209از مجموع  (.1اند )جدولمحل اشتغال خود را اظهار نکرده

یافته ها

در این مطالعه، به منظور تحلیل جمعیت شناور روستایی شاغل 
در نقاط شهری از سه مقیاس فضایی ملی، استانی و شهرستانی 
کلی  ویژگی های  استانی،  و  ملی  سطح  دو  در  شد.  استفاده 
جمعیت شناور بررسی شد، اما در سطح شهرستانی ضمن بررسی 

1. Moran’s I
2. Getis-ord Gi*
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ویژگی های کلی جمعیت شناور، از تکنیک های آمار فضایی برای 
شناسایی کانون های استقرار جمعیت شناور روستایی شاغل در 

نقاط شهری بهره گرفته شد.

مراجعه روزانه برای کار از روستا به شهر در سطح ملی

نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 
نشان می دهد تعداد شاغالن 10 ساله و بیشتر در مناطق روستایی 
ایران حدود 6/077 میلیون نفر بوده است. از این تعداد نیروی 
در  ایران، حدود 79 درصد  روستایی  مناطق  در  انسانی شاغل 
روستای محل زندگی خود مشغول به کار بودند. بیش از 3 درصد 
نیز محل اشتغال خود را روستایی غیر از روستای محل زندگی 
خود اعالم کردند. بخش قابل توجهی از شاغالن روستایی کشور 
و به عبارت دقیق تر 783هزار و 209 نفر از شاغالن روستایی 
کشور در شهرهای مجاور روستای محل زندگی خود مشغول 
از جمعیت  از 12/8 درصد  بیش  دربرگیرنده  بودند که  کار  به 
شاغل روستایی ایران است. همچنین حدود 5 درصد از شاغالن 
روستایی نیز محل اشتغال خود را اظهار نکردند )جدول شماره 
1(. از مجموع 783هزار و 209 نفر جمعیت روستایی شاغل در 

نقاط شهری، حدود 94/4 درصد یا به عبارت دقیق تر 739هزار 
و 322 نفر مرد و تنها 43هزار و 887 آن ها زن است. بنابراین، 
نسبت جنسیت جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری کشور 

در سال 1390 برابر 1684/6 بوده است.

مراجعه روزانه برای کار از روستا به شهر در سطح استانی

به  نقاط شهری  در  روستایی شاغل  نسبت جمعیت  بررسی 
نشان  استان  هر  بیشتر  و  ساله  روستایی 10  شاغالن  مجموع 
شناوری جمعیت  میزان  بیشترین  در سال 1390،  می دهدکه 
شاغل روستایی به ترتیب مربوط به استان های البرز، چهارمحال و 
بختیاری و بوشهر با 29/2، 24/7 و 22/7 درصد، و کمترین میزان 
مربوط به استان های یزد، سیستان و بلوچستان و کرمان به ترتیب 

با 5/9، 6/2 و 7/5 درصد است )تصویر شماره 2(.

با توجه به اینکه حاصل نسبت میان جمعیت روستایی شاغل 
در نقاط شهری به مجموع شاغالن روستایی 10 ساله و بیشتر هر 
استان نمی تواند شاخص دقیقی برای بیان سهم واقعی استان ها 
در شناوری جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری کشور باشد،  
بررسی نسبت حاصل از جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری 

جدول 1. جمعیت شاغل روستایی ایران برحسب محل کار )1390(

درصدفراوانیمحل کار

6077869100/0شاغالن 10 ساله و بیشتر
480015978/98شاغل در روستای خود
78320912/89شاغل در شهر دیگر

1922943/16شاغل در روستای دیگر
2832274/97اظهارنشده

 منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 

جدول2. شهرستان های با بیشترین جمعیت شناور شاغل روستایی

نسبت جمعیت شناور شاغل )درصد(تعداد جمعیت شناور )نفر(شهرستاناستان

587043/75بهارستانتهران
964237/99فالورجاناصفهان

294935/5فارسانچهارمحال و بختیاری
128734/6دهاقاناصفهان
175134/2بندر ماهشهرخوزستان
55632/88دیلمبوشهر
372132/45ایجرودزنجان
467732/16خلخالاردبیل
990431/7ساوجبالغالبرز
56031/18قدستهران

منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1390( 
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هر استان به مجموع جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری کل 
کشور می تواند بیانگر سهم نسبی هر استان از شناوری جمعیت 
شاغل روستایی در نقاط شهری کشور باشد. نتایج به دست آمده 
و خراسان  تهران  مازندران،  استان های  که  است  این  از  حاکی 
رضوی به ترتیب با 8/9، 6/5 و 6/1 درصد بیشترین سهم نسبی را 
از جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری کشور دارند. کمترین 
سهم نسبی مربوط به استان های قم، یزد و ایالم به ترتیب با 

0/24، 0/51 و 0/64 درصد بوده است.

مراجعه روزانه برای کار از روستا به شهر در سطح شهرستانی

بررسی میزان جمعیت شناور روستایی شاغل در نقاط شهری 
شهرستان های  که  می دهد  نشان  شهرستان ها  سطح  در  کشور 
بهارستان در استان تهران، فالورجان در استان اصفهان و فارسان 
در استان چهارمحال و بختیاری به ترتیب با 43/75، 37/99 و 
35/5 درصد بیشترین میزان جمعیت شناور شاغل روستایی را 
دارند.  شهرستان  روستایی  شاغل  جمعیت  کل  با  مقایسه  در 
درحالی که میانگین نسبت جمعیت شناور شاغل روستایی در سطح 

شهرستان های کشور 12/56 درصد است )جدول شماره 2(.

به لحاظ سهم نسبی از جمعیت شناور شاغل روستایی کل 
کشور، شهرستان های مشهد، ساری و اصفهان به ترتیب با سهم 
نسبی 1/87، 1/67 و 1/49 درصد بیشترین میزان و سهم نسبی 
را از جمعیت روستایی شاغل کشور با مقصد نقاط شهری دارند. 
درحالی که میانگین این شاخص برای شهرستان های کشور 0/25 
درصد است )جدول شماره 3(. کمترین سهم نسبی نیز مربوط 
به شهرستان های ابوموسی، رودبار جنوب و مسجد سلیمان است.

پراکنش فضایی جمعیت شناور روستایی در ایران

تحلیل پراکنش فضایی جمعیت شناور روستایی نشان می دهد 
شهرستان های واقع در شمال، مرکز و جنوب غربی کشور بیشترین 
درحالی که  دارند.  را  روستایی  شاغل  جمعیت  شناوری  نرخ 
شهرستان های واقع در غرب، شمال غربی، شرق و جنوب شرقی 
کشور کمترین نرخ شناوری جمعیت شاغل روستایی را دارند 
)تصویر شماره 3(. با این حال، نمایش توزیع مکانی نرخ شناوری 
جمعیت شاغل روستایی، تنها آگاهی اولیه ای در زمینه چگونگی 
پراکنش فضایی جمعیت شناور ارائه می دهد. به عبارت دیگر، این 
نقشه ها هیچ گونه اطالعات معناداری را درباره پراکنش فضایی 

جدول4. آماره موران برای نرخ شناوری جمعیت روستایی در سطح شهرستان های کشور

متغیر
W Binary Weight Matrix

Moran’s IZP

0/355511/82330/00نرخ شناوری جمعیت

جدول3. شهرستان های با بیشترین تعداد جمعیت شاغل روستایی شناور در نقاط شهری

سهم نسبی )درصد(جمعیت شناور شاغل روستاییشهرستاناستان

783209100/0کل جمعیت شناورکل جمعیت شناور
146601/87مشهدمشهد

130731/67ساریمازندران
117181/49اصفهاناصفهان
114051/45رشتگیالن
102611/31گرگانگلستان

100891/28لردگانچهارمحال و بختیاری
99041/26ساوجبالغالبرز

98891/26آملمازندران
96421/23فالورجاناصفهان
93651/19ریتهران

83751/06بابلمازندران
82141/04تبریزآذربایجان شرقی

 منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1390( 
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جمعیت شناور روستایی در ایران فراهم نمی کنند. از این رو، برای 
شناخت بهتر پراکنش فضایی جمعیت شناور روستایی در کشور 

نیاز به استفاده از تکنیک های آمار فضایی است.

ماتریس وزن مکانی

اولین گام در تحلیل اکتشافی داده های مکانی، تعریف ماتریس 
وزن مکانی است. این ماتریس که به شیوه های گوناگون قابل 
تعریف است، ساختاری همسایگی بر داده ها اعمال می کند. برای 
یک مجموعه N عضوی، ماتریس فضایی W، ماتریسی N×N با 
عناصر قطری صفر است. دیگر عناصر ماتریس وزنی )Wij( شدت 
تأثیر ناحیه i را بر ناحیه j نشان می دهند. ماتریس وزنی، ساختار 
را تعریف می کند و می تواند ماتریس  تأثیرات فضایی  و شدت 
مجاورت و یا ماتریس مبتنی بر فاصله باشد. در این مقاله از روش 
مجاورت کوین استفاده شده است. ماتریس مجاورت کوین از 0 و 
1 تشکیل شده است. اگر ناحیه i مرز مشترکی حتی در یک نقطه 
با ناحیه jداشته باشد، پس آن ها همسایه هستند و Wij=1، اما اگر 
ناحیه i مرز مشترکی با ناحیه j نداشته باشد، پس آن ها همسایه 

.Wij=0 نیستند و

خودهمبستگی مکانی کلی

جدول شماره 4 نتایج حاصل از تحلیل آماره موران را برای متغیر 
نرخ شناوری جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری نشان می دهد. 
براین اساس، فرض صفر یعنی توزیع مکانی تصادفی برای شاخص نرخ 
شناوری جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری رد می شود. بنابراین 
می توان گفت که با سطح اطمینان 99 درصد توزیع نرخ شناوری 
خودهمبستگی  ایران  شهرستان های  سطح  در  روستایی  جمعیت 
مکانی کلی مثبت معناداری دارد. این امر بیانگر این موضوع است 
که نرخ شناوری جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری در سطح 
شهرستان های ایران به لحاظ مکانی الگوی خوشه ای دارد. به عبارت 
ساده تر، نواحی با نرخ باالی شناوری در مجاورت نواحی با نرخ باالی 
شناوری قرار گرفته اند و در مقابل نواحی با نرخ پایین شناوری در 

مجاورت نواحی با نرخ پایین شناوری جمعیت واقع شده اند. 

نتایج به دست آمده از تحلیل خودهمبستگی مکانی کلی نشان 
می دهد زمانی که در حال بررسی شاخص نرخ شناوری جمعیت 
روستایی در سطح کلی هستیم، یعنی زمانی که نرخ شناوری 
جمعیت روستایی یک شهرستان با میانگین کل شهرستان های 

تصویر 3. پراکنش فضایی نرخ شناوری جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری 

تصویر 2. میزان شناوری جمعیت روستایی شاغل در نقاط شهری در سال 1390 )درصد(. منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1390( 
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مطالعه شده مقایسه می شود، مکان نقش مهمی دارد، اما در این 
حالت نمی توانیم درباره تصادفی بودن مکانی یا عدم وابستگی 
مکانی صحبت کنیم؛ زیرا موران نمی تواند بین خوشه بندی مکانی 
ارزش های باال و خوشه بندی مکانی ارزش های پایین تمایز قائل 
شود. بنابراین نیازمند ارزیابی و سنجش خودهمبستگی مکانی 
مکان های  شناسایی  به  قادر  کار،  این  انجام  با  هستیم.  محلی 
خوشه ای  الگوی  برای  معنادار،  محلی  خوشه های  مخصوص 

تعیین شده به وسیله شاخص موران خواهیم بود. 

نمودار پراکندگی موران

نمودار پراکندگی موران این گونه توصیف می شود: وقتی متغیرها 
در فرم استانداردشده، بیان شوند )یعنی با میانگین صفر و انحراف 
استاندارد یک(، این حالت امکان ارزیابی ارتباط مکانی کلی )شیب 
خط( و ارتباط مکانی محلی )روندهای محلی در نمودار پراکندگی( 
از طریق  مکانی محلی  ارتباط  بررسی  امکان  فراهم می کند.  را 
)ارتباط  می آید  دست  به  چارک ها  به  پراکندگی  نمودار  تجزیه 
مثبت بین ارزش های باال در چارک باال سمت راست )HH( و بین 
ارزش های پایین در چارک پایین سمت چپ )LL(، ارتباط منفی 
پایین در چارک  ارزش های  با  احاطه شده  باالی  ارزش های  بین 
پایین سمت راست )HL( و ارتباط منفی بین ارزش های پایین 

 .)LH( احاطه شده با ارزش های باال در چارک باال سمت چپ

زمانی که ارزش های همسایه مشابه هستند، نمودار پراکندگی 
موران روندی کلی را نمایش می دهد که نشان دهنده خودهمبستگی 
مکانی مثبت است. نمودار پراکندگی موران می تواند برای شناسایی 
نواحی  به عنوان  اینها  بی قاعدگی های مکانی استفاده شود، که 
دارای ارزش های بسیار متفاوت یکی از ویژگی های نواحی مجاور 
تعریف شده اند؛ به عبارت ساده تر، نواحی ای هستند که از الگوی 

کلی خودهمبستگی مکانی مثبت منحرف شده اند. 

برای تشریح این ابزار، نمودار پراکندگی موران برای شاخص 
نرخ شناوری جمعیت روستایی با استفاده از ماتریس وزنی کوین 
طراحی شده است. نتایج حاصل از نمودار پراکندگی موران برای 
نرخ شناوری جمعیت روستایی نشان می دهد 30/96 درصد از 
 14/97 ،LL 37/82 درصد در چارک ،HH شهرستان ها در چارک
درصد در چارک LH و 16/25 درصد در چارک HL قرار گرفته اند 

)تصویر شماره 4 و 5(. 

شاخص های محلی همبستگی مکانی

نتایج قبلی نشان داد توزیع مکانی شاخص نرخ شناوری جمعیت 
روستایی در سطح شهرستان های کشور خودهمبستگی مکانی 
مثبت و برخی از نشانه های ناهمگنی مکانی را دارد. با استفاده 
از شاخص های محلی همبستگی مکانی می توان فهمید که کدام 
مکانی سهیم  الگوی کلی خودهمبستگی  در  مکان های خاص 
هستند. به عبارت دیگر، می توان هسته ها یا مراکز خوشه بندی را 
به طور معناداری شناسایی کرد. شاخص های محلی همبستگی 
مکانی برای هر مشاهده، آمارهایی را از میزان خوشه بندی مکانی 
معنی دار ارزش های مشابه پیرامون آن ارائه می کند. به عبارتی، 
اندازه ای از میزانی را مشخص می کند که آرایش ارزش های اطراف 

یک مکان خاص از تصادفی بودن مکانی انحراف دارند.

از  استفاده  با   Getis-Ord Gi* آماره  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
ماتریس وزنی کوین نشان می دهد سه خوشه اصلی و یک خوشه 
فرعی شامل شهرستان های با نرخ باالی جمعیت شناور روستایی 
شاغل در مناطق شهری قابل تشخیص است. خوشه اصلی اول در 
مرکز شمالی ایران شکل گرفته و شامل شهرستان های تهران، کرج، 
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قدس، اسالمشهر، شهریار، بهارستان، رباط کریم، ساوجبالغ، مالرد، 
نظرآباد، آبیک، ری، طالقان، نور، چالوس، زرندیه است. خوشه اصلی 
دوم در مرکز غربی ایران استقرار یافته و دربرگیرنده شهرستان های 
اصفهان، نطنز، برخوار، شاهین شهر، میمه، خمینی شهر، نجف آباد، 
شهرکرد،  کرون،  و  تیران  دهاقان،  لنجان،  مبارکه،  فالورجان، 
فارسان، کیار، بروجن، اردل و لردگان است. خوشه اصلی سوم در 
جنوب غربی ایران قرار گرفته و شامل شهرستان های کنگان، المرد، 
مهر، گراش، خلج، جم، دیر، دشتی، فراش بند، تنگستان، بوشهر، 
بهبان و کهگیلویه  دشتستان، گناوه، دیلم، ممسنی، هندیجان، 
است. یک خوشه فرعی در سواحل شرقی دریای خزر شکل گرفته 

و دربرگیرنده شهرستان های گرگان، ترکمن، کردکوی، علی آباد، 
آق قال و گنبد کاووس است )تصویر شماره 6(. 

بحث و نتیجه گیری

با شکل گیری تحوالت نوین در ساختار اقتصاد جهانی، شهرها، 
کالن شهرها و مناطق کالن شهری به مراکز اصلی خالقیت، نوآوری 
و مکان تمرکز فرصت های شغلی جدید به خصوص در بخش های 
سوم و چهارم اقتصاد بدل شده اند. بر این اساس، بسیاری از ساکنان 
روستایی پیرامون شهرها و کالن شهرها از تمرکز فزاینده فعالیت های 
اقتصادی در شهرها به عنوان عاملی برای تنوع بخشی به معیشت 

تصویر 5. نقشه نمودار پراکندگی موران برای شاخص نرخ شناوری جمعیت روستایی
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و کاهش بیکاری و شکاف درآمد میان نواحی شهری و روستایی 
استفاده می کنند. تحت تأثیر این شرایط، جریانی از رفت وآمدهای 
روزانه میان نواحی روستایی و نقاط شهری پیرامون شکل گرفته 
است که یکی از مهم ترین اهداف آن استفاده از فرصت های شغلی در 
مناطق شهری و بهره گرفتن از امتیازات زندگی در مناطق روستایی 

از قبیل کیفیت محیطی بهتر و هزینه پایین تر زندگی است. 

از طرف دیگر، با توجه به تغییرات محیطی و اقلیمی ازجمله 
خشکسالی و نیز تغییرات اقتصادی در سطوح مختلف فضایی، 
به شدت  تغییرات  این  برابر  در  روستایی  جوامع  آسیب پذیری 
افزایش یافته است. در این راستا به نظر می رسد برقراری روابط 
مکانی ازجمله در زمینه اشتغال با دیگر مناطق شامل مناطق 
شهری، یکی از راهبردهای اساسی جامعه روستایی برای کاهش 
آسیب پذیری و افزایش تاب آوری در برابر این تغییرات است و 
مسلمًا جوامعی که در برقراری این روابط موفق تر عمل کنند، 
اصلی  اساس، هدف  این  بر  داشت.  بیشتری خواهند  تاب آوری 
تحقیق حاضر تحلیل فضایی جریان رفت وآمدهای روزانه از نواحی 

روستایی به نقاط شهری پیرامون با هدف کار بوده است.

نیز  ایران  در  توسعه،  در حال  از کشورهای  بسیاری  همانند 
جابه جایی های روزانه از نواحی روستایی به نقاط شهری پیرامون 
با هدف بهره مندی از فرصت های شغلی، سهم قابل توجهی از 
جمعیت شاغل روستایی کشور دارد. به طوری که در سال 1390 
بیش از 12/8 درصد از جمعیت شاغل روستایی به صورت روزانه 
برای کار به نقاط شهری پیرامون مراجعه می کنند. با این حال، 
افراد  درصد  از 94  بیش  و  است  مردمحور  بیشتر  جریان  این 

جابه جاشده را مردان تشکیل داده اند.

پراکنش فضایی جمعیت شناور روستایی در استان های کشور 
وضعیت یکنواختی ندارد. برخی استان ها از قبیل تهران، البرز 
و اصفهان جمعیت شناور روستایی زیاد و برخی از استان ها از 
قبیل یزد و کرمان جمعیت شناور روستایی کمتری دارند. این 
وضعیت ناهمگون می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل 
نرخ شهرنشینی، سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی و میزان 

سرمایه گذاری در استان ها باشد.

با کوچک تر شدن مقیاس فضایی تحلیل، شدت ناهمگنی ها 
جمعیت  شناوری  نرخ  در  نیز  استان ها  در  و  می یابد  افزایش 
به  مقیاس شهرستانی،  در  می شود.  مشاهدی  تفاوت  روستایی 
ترتیب شهرستان بهارستان در استان تهران، فالورجان در استان 
بیشترین  بختیاری  و  چهارمحال  استان  در  فارسان  و  اصفهان 
نسبت جمعیت شناوری روستایی شاغل در نقاط شهری را دارند. 

به منظور شناسایی کانون های تمرکز جمعیت شناور روستایی از 
تحلیل اکتشافی داده های مکانی استفاده شد. نتایج نشان داد سه 
خوشه اصلی در مرکز شمالی ایران با محوریت منطقه کالن شهری 
تهران، مرکز غربی ایران با محوریت منطقه کالن شهری اصفهان 

و جنوب غربی ایران با محوریت منطقه صنعتی بوشهر به عنوان 
کانون های تمرکز جمعیت شناور قابل شناسایی است. خوشه اول 
در منطقه کالن شهری تهران شامل شهرستان هایی از قبیل تهران، 
کرج، قدس، اسالمشهر، شهریار، بهارستان، رباط کریم، ساوجبالغ، 
مالرد، نظرآباد، آبیک، ری، طالقان، نور، چالوس، زرندیه است که 
واقع شده اند. سهم  قزوین  و  البرز  تهران،  استان های  در  بیشتر 
محصول ناخالص داخلی استان تهران بدون احتساب نفت در سال 
1393، برابر 25/8 درصد بوده و رتبه اول را در سطح کشور داشته 
است. تمرکز بخش عمده ای از مشاغل خدماتی و صنایع در استان 
تهران شدت و دامنه رفت وآمدهای روزانه را در منطقه کالن شهری 

تهران به شدت افزایش داده است. 

خوشه دوم در منطقه کالن شهری اصفهان شامل شهرستان های 
اصفهان، نطنز، برخوار، شاهین شهر و میمه، خمینی شهر، نجف آباد، 
شهرکرد،  کرون،  و  تیران  دهاقان،  لنجان،  مبارکه،  فالورجان، 
فارسان، کیار، بروجن، اردل و لردگان است که بیشتر در استان های 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار گرفته اند. استان اصفهان در 
سال 1393 دارای سهم 7/41 درصدی از تولید ناخالص داخلی 
کشور بوده است و بعد از تهران رتبه دوم را دارد. در مقابل استان 
چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی سهم 0/76 درصدی 
دارد و در رتبه 27 قرار دارد. بنابراین، تمرکز عمده صنایع و مشاغل 
مغناطیسی  میدان  اصفهان سبب گسترش  استان  در  خدماتی 
شهرهای آن به استان مجاور شده و کانون عمده رفت وآمدهای 

روزانه از روستا به شهر را شکل داده است. 

خوشه سوم در جنوب غربی ایران شامل شهرستان های کنگان، 
المرد، مهر، گراش، خلج، جم، دیر، دشتی، فراش بند، تنگستان، 
و  بهبان  هندیجان،  ممسنی،  دیلم،  گناوه،  دشتستان،  بوشهر، 
و  کهگیلویه  و  بوشهر  استان های  در  بیشتر  که  است  کهگیلویه 
بویراحمد واقع شده اند. سهم استان بوشهر از تولید ناخالص داخلی 
بدون احتساب نفت در سال 1393 برابر 3/92 درصد بوده و رتبه 6 
را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است. در مقابل، 
استان کهگیلویه و بویراحمد دارای رتبه 30 و سهم 1/34 درصد بوده 
است. عالوه بر این، در سال های اخیر با سرمایه گذاری های جدید در 
استان بوشهر به خصوص در حوزه گاز طبیعی و صنعت، سهم این 
استان از ارزش افزوده بخش آب، برق و گاز طبیعی در سال 1393 
به 22 درصد و رتبه اول کشور و سهم استان از ارزش افزوده بخش 
صنعت با جهش چشمگیری به حدود 7 درصد و رتبه 4 کشور ارتقا 
یافته است. این وضعیت سبب شکل گیری رفت وآمدهای روزانه از 
مناطق روستایی این استان و استان های مجاور برای بهره مندی از 

فرصت های شغلی در بخش گاز طبیعی و صنعت شده است.

تشکر و قدردانی
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