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 چکيده

ساختار فضايي کالنشهر تبريز بر اساس  تعادل يا عدم تعادل ن پژوهش بررسياي هدف از
  همبستگي -ام پژوهش توصيفي و از نوع عليباشد. روش تحقيق انجمي عملکرديهاي هسته
      شاملها بوده است. داده ايبه صورت کتابخانهها باشد. ابزارگردآوري اطالعات  و دادهمي

      کشور استخراج شده است. تعداد هاي باشند که از سرشماري کارگاهمي شهريهاي فعاليت
مالي،  -توليدي، تجاري، اداري -شاخص اصلي صنعتي 2مورد بود که در  32ها فعاليت  هايشاخص

عملکردي هاي ن پنج مولفه به عنوان هستهايو گردشگري گنجانده شده است -تفريحي  خدماتي و 
و جمعيت در ها عملکردي فعاليتهاي . براي تحليل توزيع هستهاندکالنشهر در نظر گرفته شده

ي تحليل الگوهاي فضايي از مرکز ميانگين و سطح کالنشهر تبريز از روش تخمين تراکم کرنل، برا
 و 2فضايي از رگرسيون وزني جغرافياييهاي بيضي انحراف معيار، براي مدلسازي همبستگي

دهد که الگوهاي فضايي مي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان  2حداقل مربعات رگرسيون
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 ريزي شهري دانشگاه تبريزدانشيار گروه جغرافيا و برنامه -3
4 - Geographical weight regression 
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يي شهر تبريز به صورت تک عملکردي به صورت تک هسته اي مي باشد و ساختار فضاهاي هسته
قطبي و تمايل به مرکز شهر مي باشد. شهر تبريز در سير تحول خود هنوز با شکل گيري کالنشهر 

و جمعيت ها در جذب فعاليت اندو هسته هاي فرعي هنوز نتوانسته چند هسته اي فاصله زيادي دارد
هاي ط مثبتي بين هستهدهد که ارتبامي موفق عمل کنند. نتايج همبستگي فضايي نيز نشان

عملکردي و توزيع جمعيت وجود دارد و تقويت هسته هاي عملکردي باعث تمرکز جمعيت به ويژه 
 در مرکز شهر خواهد شد.

 عملکردي، ساختار فضايي، کالنشهر، تبريزهاي هسته: واژگان کليدي

 
 

 مقدمه

ي، امرروزه در  و چند مرکز ايمناطق شهري چند هسته پديده جديد و نو ظهور شهرها و
. در نتيجره شرهرها بره لحرام فررم      بيشتر شهرهاي بزرگ جهان در حال پديدار شدن اسرت 

)لطفي و انرردفيزيکرري و هررم از نقطرره عملکررردي، برره سررک پديررده منطقرره اي برردل شررده
( در ارتباط با کالنشهرهاي چند هسته اي ترکيبي از چند رويکرد نظري 831:8232همکاران،

(، شرهرهاي جهراني ساسرکيا    8312اي جهراني جران فريردمن)   مختلف وجرود دارد: شرهره  
( وفضرراي جريرران هرراي مانو ررل 3772(، شرربکه شررهر جهرراني پيتررر تيلررور) 3778ساسررن)
 (.Luthi et al,2007:3کاستلز)

به طور کلي ساختار تک هسته اي برويژه در کشرورهاي توسرعه يافتره ويژگري مسرل         
هسرته فشررده و متمرکرز برا يرک       فضايي شهرهاي قرن نوزدهم بوده است که داراي يرک 
و سپس توس  مايلز و موث در  8322پوسته جمعيتي بوده  که اولين بار توس  النسو در سال 

تبيين و مدلسازي شد و براي سه دهه مدل مسل  اقتصاد شرهري   8323و  8320سال هاي 
مطالعاتي که توسر  پژوهشرگران مختلرف از      (Miezkowski and Smith,1991:3بود. )
له کالرک و کويجپرس، کالستر من و موسترود و چامپيون انجام يافته نشان مري دهنرد   جم

که بازساخت اقتصادي در عصر جهاني شدن، توسعه فرن آوري اطالعراتي و حمرل و نقلري     
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جديد، تغيير در ترکيب خانوارها و الگوهاي  رفت و آمد کاري همگي به اين انتقال ساختاري 
 (. clark and kuijpers,1994:471)اندکمک نموده

اين تحوالت به تدريج برخي از مهمترين پيش فرض هراي سراختار ترک هسرته اي را     
. مدل تک هسته اي بطور فزاينرده اي بره خراطر نارسرايي اش در تشرريح      اندتضعيف نموده

 Anas etالگوي فضايي مناطق شرهري مردرن و برزرگ مرورد انتقراد قررار گرفتره اسرت)        

al.1998) 

 ت اصلي در  کالنشهرهاي کشور وجود يک هسته قوي در مرکرز شرهر  يکي از مشکال 
ن مراکرز اسرتقرار يافتره    ايفراشهري و شهري پايه که درهاي باشد که با توجه به فعاليتمي

شود. شهر تبريز نيرز  مي است باعث جذب رفت و آمدها از منطقه کالنشهري و ساير مناطق
راه گسترش خردمات فررا منطقره اي و فراملري     به عنوان کالنشهر شمالغرب کشور، گام در 

( بر شکل گيرري هسرته مرکرزي آن ترأثير گذاشرته اسرت،       20:8232کذاشته است)رحيمي،
همچين ساختار فضايي کالنشهر تبريز به مانند ساير شهرهاي بزرگ و کهرن ايرران تحرت    

ته اي تأثير ساختار شهرهاي اسالمي با محوريت بازار و مسجد به صورت  متمرکز و تک هس
بوده است. هدف اين پژوهش بررسي ساختار فضايي شهر تبريز و شناسايي و تحليل هسرته  
هاي فرعي در شهر تبريز مي باشد که چگونه هسته هاي شهري در شهر تبريز شکل گرفته 

 .شکل گرفته استها است ثانياً در کدام قسمت هاي شهري اين هسته

 مبانی نظري

عالقه قديمي اقتصاددانان شرهري بروده اسرت. نظريره     تکامل ساختار فضايي فراشهري 
                   هررراي اقتصررراد شرررهري نقرررش مهمررري در تبيرررين ماهيرررت تغييررررات فررررم شرررهري 

( نظريه پردازان اقتصاد شهري اسرتاندارد معتقدنرد کره کره عامرل      sun,2009:12)اندداشته
ضاد است: نيروهاي مايل به اساسي در تعيين ساختار فضايي شهرها موازنه ميان دو نيروي مت

که گرايش طبيعي موسسات اقتصادي براي نزديکي  و تعامل کردن )هزينه تعامرل( را  8مرکز

                                                           
1 centripetal 
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که تمايل به دوري گزيني آنهرا از ازدحرام    8نشان مي دهد و همزمان نيروهاي گريز از مرکز
ي تمرکز )هزينه تجمع( را شامل مي شود. همچنين ترکيب هاي متفاوت نيروها از جمله الگو

و سررراختارهاي ترررک هسرررته اي، موجرررب توزيرررع هررراي مختلرررف موسسرررات شرررده  
رويکردهاي کالسيک در ارتباط برا سراختار    . (papgeorgion and pines,1999:25است.)

 ,Alonso 1964:84فضايي شهرها  به يک ساختار ايده آل تک هسته اي منتج مي شرود) 

Mills 1972, Muth,1969:92يل اصلي و منحصرر بره فررد  شرکل     (. در اين مدل ها، دل
  (Glaeser,2008:27گيري ساختار فضايي شهر تقاضا براي نزديکي به مرکز شهر مي باشد)

معيارهاي و روش هاي تجربي براي مشخص کردن مشاغل هسته هاي فرعي موضروع  
 Griffith,1981, McDonald,1987, McMillen)بحث ميان محقيقن به مدت طوالني بوده است

& McDonald,1997, McMillen,1998,McDonald &McMillen,2000,McMillen,2001 )

مطالعات تجربي در مورد تمرکززدايي فضايي و ظهور هسته هاي فرعري شرهر انجرام يافتره     
اگر چه و مواردي از روش شناسري در ايرن زمينره     (Krakover & Adler,2007:81است)

همترين نتايج حاصل از اين مطالعات ( اما مMcMillen,2004:325هنوز قابل بحث هستند)
 Handerson andاين است که ساختار چند هسته اي شهرها رو به گسرترش مري باشرد. )   

Mitra,1996:617)  

گيرنرد و اينکره   هاي فرعي شهرها چه ماهيتي دارند، چگونه شکل ميدرباره اينکه هسته
هراي  نبه را دارا هستند، ديدگاهآيا صرفاً جنبه ساختاري يا عمکلردي و يا ترکيبي از اين دو ج

هراي بره هرم     شهر مجموعره  ار فضاييساخت، ديدگاه سيستميمختلفي مطرح شده است. از 
اي سيسرتمي منجرر    گيررد و بره مجموعره    هاي اجتماعي را دربر مري  اي از زيرساخت پيوسته
 .  (8203پاکدامن، ) دهد شود که به شراي  زيست جهت مي مي

مدلي براي فرموله کردن شهر چند هسته اي به عنوان  8338هلسي و ساليوان در سال  
سيستمي از مراکز اشتغال و مراکز حومره در درون يرک منطقره کالنشرهري در حرال رشرد       
طراحي نمودند. آنها نشان دادند که در يک شهر در حال رشد مراکرز فرعري از يرک موازنره     

                                                           
1 Centrifugal 
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ياس در حمرل و نقرل رشرد    ميان صرفه هاي ناشي از مقياس در توليد و عدم صرفه هاي مق
(.از نقطه نظر اشتغال، مطالعات بيشرتر برر   Helsley and Sullivan,1991:259مي کنند. )

تغييرات ساختار فضايي و مدل چند هسته اي پراکنده تمرکز داشته اسرت. در ايرن مطالعرات    
سهم هاي اشتغال و رشد درون و بيرون ها تکامل شهر چند هسته اي توس  مقايسه شاخص

(. مردل چنرد   Mcmillen,2003:327,Guiliano and Smell,1991)انداکز تحليل شدهمر
هسته اي زماني که ارزش هاي مرکز شهر افزايش يافته قوياً کاربرد دارد درحالي کره مردل   
پراکنده در زمانيکه ارزش مراکز فرعي و مراکز فرعي افزايش مي يابد، غلبه پيردا مري کنرد.    

(Guiliano and Smell,199:312توسررعه چنررد هسررته )برره عنرروان يررک اسررتراتژي  اي
ن هردف از  اير باشرد. مري  پيشنهادي در ارتقاء بيشتر توسعه متوازن و متعادل مناطق در اروپرا 

باالبره پرايين تصرميم گرفتره شرده در اروپرا و       هاي طريق مداخالت محلي به جاي سياست
 Janin Rivolin) باشرد. مري  قابل دستيابي ايسطوح ملي بدون در نظر گرفتن ابعاد منطقه

and Faludi, 2005:210 Delladetsima, 2006:249; Schmitt, 2013:413)   ساختار
فضايي توام با موسسات تجاري مختلف، اغلب با جايگاه متفراوتي همرراه برا مراکرز فرعري      

شود. درجايي که به غير از مراکز تجاري شهر، ترراکم  مي شهري در نقاط مختلف شهر ديده
؛ زيراري و   and Gu ,2004:329 Kohlhaseنسبتاً بااليي در حال بوجود آمدن است) هايي

 (  0:8213همکاران،

 ;Kitamura, Mokhtarian, & Laidet,1997:129مطالعات تجربي ديگر به مانند )

Stead, 2001:499اقتصرادي  -اجتماعيهاي ( پيوندهاي  بين تغييرات فضايي شهر، ويژگي
(  ترأثير  شرکل شرهري برر     3773و همکاران) 8د و شد توجه دارند . پنافراد و رفتارهاي  آم

ن نظرسنجي ساکنان بره سره محلره حومره     اي، بر اساساندروي رفتارهاي سفر بررسي کرده
ها در حومهها ( تاثيرات مکان گزيني خانه3771و همکاران) 3کردند. سرورومي شانگهاي سفر

ن نتيجه رسيدند که ايگهاي بررسي کردند، آنها بهبر دسترسي شغلي و زمان آمد و شد در شان
 يابد. مي   بعد از تغيير مکان کاهش  ايسطوح دسترسي به کار  با  طور قابل مالحظه

                                                           
1 . Pan, Shen,and Zhang 
2 . Cervero and Day  



 

 

 

 

818  07ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 

 پيشينه تحقيق

 محقق هدف شرح نتایج

ازه کالنشهر بستگي دارد، يک  منطقه اندتاثير هاي رشد اشتغال بطور متفرق به
اي شده رشد سريع تري دارد. زماني که منطقه  کالنشهري با فرم فضايي خوشه

کالنشهري کوچک است از منافع ناشي از اقتصاد قطبي شده بهره مي برد در حالي که 
تفرق بيشتر منجر به نرخ رشد باالتر و بزرگ و بزرگتر شدن منطقه مي شود. اين در حالي 

ياز دارند تا فرم است که شهرها به دليل نياز به ارتقاي جايگاهشان در سيستم ملي ن
فضايي خود را به گونه اي بازسازي نمايند که با کاستن از تراکم هاي غير اقتصادي، 

 امکان ادامه رشد داشته باشند. 

تحليل ساختار فضايي 
شهر و رشد اقتصادي 

منطقه  03در 
 کالنشهري امريکا 

  (3770لي و گوردون  )

lee and Gordon 

گرايش به مرکزي تراکم اشتغال، مراکز فرعي اشتغال را بدون لحام نمودن برآورد برازش 
طور خاص اين شيوه، جريانات داراي ميزان باالي اشتغال مطلق و  بررسي نمايد. به

که در اين روش فاصله  همچنين تراکم باال را مشخص مي سازد. عالوه بر آن ازآنجايي
مرکز فرعي الزم و  شرط است، نه اشتغال مطلق و نه اشتغال در سطح، براي شناسايي

 کافي نيستند.

ارا ه يک تعريف آماري 
در مورد مراکز فرعي 
اشتغال براي نواحي 
اي شهري چندهسته  

(3778لي و کريگ )  

Craig & Ng 

دهد که خوشه بندي موسسات خدماتي در  نشان ميها يافته هاي بدست آمده از نتايج آن
. در مراکز پيراموني همواره و مراکز پيراموني، رو به کاهش است CBDخارج از 

پراکندگي خوشه اي در بخش هايي مانند مراکز مالي و اعتباري، بيمه، معامالت اعتباري، 
خدمات تخصصي طراحي، طراحي سامانه هاي رايانه اي، مشاورين فني و علمي و 

 مديريتي و موسسات تحقيقي و توسعه اي ديده مي شود. 

بررسي الگوي فضايي 
 شهر فونيکس

الچين و لسليهوآ  

(3772)  

Leslie & Ó 
hUallacháin 

دهد که کالن شهرهاي آمريکاي التين به سمت ساختارهاي  نتايج بدست آمده نشان مي
چندهسته اي پيش مي روند؛ اما مراکز فرعي شناسايي شده اشتغال عمدتا در حوالي 

ه اي در که عمال تشکيل گره هاي چندهست اندهسته اصلي کالن شهرها واقع گرديده
کنند.  پيرامون کالن شهر را حذف مي  

بررسي ميزان فرايند و 
شناسايي مراکز فرعي 

 اشتغال

(3782مالدونادو)-فرناندز  

Fernández-
Maldonado 

. 8دهد که اين شهر داراي پنج منطقره بنردي اسرت؛     يافته هاي ژوزف و وانگ نشان مي
لي داراي کاربري هاي اراضي . يک منطقه بندي انتقا3يک بخش تجاري در مرکز شهر، 

. يک منطقه بندي مسکوني پردرآمدها با بهترين تسهيالت در منطقره جنروب   2ترکيبي، 
نشرين داراي بيشرترين ترراکم جمعيتري در     -. يک منطقه بندي مسکوني حاشريه 2شرق، 

. منطقه بندي مسکوني حاشيه نشين ديگر با بيشترين ترراکم جمعيتري در   2منطقه شمال 
 و جنوب غرب. نواحي جنوب 

بررسي الگوهاي تراکم 
جمعيتي در شهر 
 پرتوپرنس

(3787ژوزف و وانگ)  

ونقل در  دهد که قابليت دسترسي به امکانات و خدمات حمل يافته هاي تحقيق نشان مي
اغلب خوشه هاي پيراموني و مراکز فرعي نسبتا باال است و شکل جغرافيايي تعادل محل 

ويژه براي اقشار کم  الي ناسازگاري فضايي در منطقه بهخانه  حاکي از ميزان با -کار 
باشد-درآمد و آفريقايي تبارهاي آمريکا مي  

چندهسته اي بودن 
آنجلس  لس  

(3772مدرس)  

Modarres 
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 پژوهش روش

باشد. ابزارهاي جمع آوري اطالعات به صورت اسنادي و مي روش تحقيق توصيفي
انجام شده است.  GISاز آمارفضايي با استفاده از  بوده است. در تجريه و تحليل ايکتابخانه

شهري از تراکم تخمين کرنل استفاده شده است، براي اين منظور هاي براي ارزيابي هسته
نقشه مراکز کار فعاليت را در گروه هاي طبقه بندي شده به صورت شيپ فايل نقطه آماده 

ي فرعي استفاده شده است. نموده و از روش تراکم نقطه اي براي مشخص کردن هسته ها
به صورت سطح ها در مدل تخمين تراکم کرنل مناسب ترين روش براي تصوير کشيدن داده

پيوسته، روش تراکم کرنل چهارگانه است. اين روش سطح همواري از تغييرات در تراکم 
 نقاط در روي محدوده ايجاد مي نمايد.

از منحني بيضي انحراف معيار و  عملکردي شهرهاي براي تبيين الگوهاي توزيع هسته
-مرکز ميانگين استفاده شده است. تابع منحي بيضي، انحراف معيار الگوي پراکنش  هسته

دهند.  براي مدلسازي ارتباط مي عملکردي را از لحام مقدار و جهت پراکنش نشانهاي 
بعات عملکردي از رگرسيون وزني جغرافيايي و حداقل مرهاي فضايي بين جمعيت و هسته
اثبات مدل از آزمون موران استفاده خواهد شد. روش هاي آزمون استفاده شده است و براي 

خود همبستگي فضايي ارتباط ميان توزيع هاي نقطه اي را با يکديگر بررسي مي کند. 
آزمون خود همبستگي فضايي هنگامي مثبت است که وقايع نقطه اي به صورت خوشه اي 

قايعي که نزديک يکديگر قرار دارند در مقايسه با آنهايي که در فاصله قرار گرفته باشند و يا و
 ، مقدار مشابهي دارند.انددورتري از هم قرار گرفته

عملکردي از روش پيتر هال استفاده شرده اسرت،   هاي همچنين براي بدست آورن هسته
 بدين معني که اشتغال مناطق بر جمعيت مناطق تقسيم شده است.
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 : مدل مفهومی تحقيق(1)کلش

 

 یافته هاي تحقيق

 عملکرد  شهري هاي توزیع فضایی هسته

فعاليتي شهر و نقش آن در شکل گيري ساختار فضايي کالنشهر هاي براي تحليل هسته
مالي، گردشگري، تجاري، فعاليت هراي  -کارکرد اصلي که شامل اداري 87تبريز  فعاليتها در

ده است. همچنين مقياس داده هاي  فعاليتهرا بره صرورت    عمومي و صنعتي تقسيم بندي ش
بره ويرژه گردشرگري و    هرا  ( بعضي از  شاخص8ناحيه اي بوده است. همچنان که در جدول)

مالي به نسبت شاخص هاي ديگر پراکندکي کمتري در سطح نواحي دارنرد و نشران    -اداري
 دهنده تمرکز آنها در مکان هاي خاصي مي باشد. 

 

 

  جمعیت نواحی شناسایی فعالیت های پایه نواحی 

 

 

 
 ساختار فضایی کالنشهر تبریز 

 

توزیع هسته های عملکردی در 

 ل(کالنشهر)تخمین تراکم کرن

 توزیع پراکنش جمعیت
 ()تخمین تراکم کرنل

الگوهای هسته های عملکردی )و بیضی 

 انحراف معیار(
 مدلسازی ساختار فضایی کالنشهر 

 

تعادل یا عدم تعادل ساختار فضایی کالنشهر 

 تبریز

 خودهمبستگی فضایی

 )موران(
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 گانه شهر تبریز33در نواحیها اکنش فعاليتپر (:1)جدول 

ي
صنعت

 

 )تعداد(

ي
صنعت

 

ت(
 )مساح

ي
 عموم

 )تعداد(

ي
 عموم

ت(
 )مساح

ي
 تجار
 )تعداد(

ي
 تجار

ت(
 )مساح

ي
 گردشگر

 )تعداد(

ي
 گردشگر

ت(
 )مساح

ي )تعداد(
ي مال

 ادار

ت(
ي )مساح

ي مال
 ادار

 ناحيه

88ناحيه 20212 22 3310 1 837201 2332 322033 870 1207 333  

83ناحيه 223732 11 2728 1 37731 8022 273322 822 82822 328  

82ناحيه 873232 11 8712 2 372231 3722 223802 823 28221 832  

38ناحيه 22212 23 2202 3 22232 8320 332182 01 82832 00  

33ناحيه 282322 13 80 8 32231 8231 3222770 820 881822 820  

32ناحيه 882102 23 23223 3 818722 3832 338012 822 28282 813  

28ناحيه 277202 883 8312 3 827722 3072 302012 808 0108 821  

23ناحيه 07032 02 212 3 822031 2227 801112 37 80202 233  

22ناحيه 378227 22 80222 3 12238 3232 222121 13 87782 380  

22يهناح 30220 23 7 7 21121 3213 822233 23 82718 332  

22ناحيه 218273 82 7 7 8208 2 8807382 83 310072 28  

28ناحيه 28272 33 7 7 22333 3220 13223 22 83788 322  

23ناحيه 21231 23 7 7 877222 3002 370720 22 22728 223  

22ناحيه 22313 23 7 7 20733 3772 228323 07 218272 822  

22ناحيه 82827 22 31 2 822310 2032 322222 822 32310 272  

22ناحيه 31232 31 3228 2 322038 2183 228783 838 22201 821  

28ناحيه 17372 23 7 7 22722 8713 282212 823 82322 23  

23ناحيه 82182 1 7 7 23208 231 22322 82 33023 22  

22ناحيه 238 2 7 7 2287 883 812272 32 320 0  

22ناحيه 820172 23 3000 3 03030 12 83273 83 308100 202  

22ناحيه 28123 82 7 7 32122 300 20207 82 012223 310  

22ناحيه 22023 82 13 8 03208 832 8323123 83 823113 832  

28ناحيه 32222 83 7 7 0002 32 887223 2 222237 21  

23ناحيه 828323 22 7 7 872073 230 802112 28 3232332 208  

22ناحيه 322171 31 7 7 8020 82 322273 82 3232287 80  

22ناحيه 18332 872 2287 2 802322 8172 332022 828 22227 33  

08ناحيه 28870 23 7 7 18220 8028 822238 23 37122 332  

03ناحيه 22212 22 7 7 813282 8272 827727 28 32820 232  

02ناحيه 238 1 7 7 21322 23 22722 2 3028328 18  
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02ناحيه 12232 27 82271 8 378332 8037 12722 20 02337 207  

02ناحيه 232380 88 7 7 88333 322 21313 80 331 80  

02ناحيه 2208 3 7 7 2337 37 7 7 311313 281  

18ناحيه 828721 832 821231 87 201272 2338 323022 382 80273 822  

38ناحيه 08332 2 7 7 22813 12 22122 88 22227 83  

33ناحيه 21023 2 7 7 7 7 7 7 80232 2  

878ناحيه 22387 32 7 7 23371 3231 312182 38 0222 271  

873ناحيه 21013 32 7 7 28202 2722 02837 23 87221 237  

872ناحيه 38288 22 22231 3 827211 3012 332807 823 23221 830  

عملکردي شهر تبريز از روش پيترر هرال اسرتفاده شرده     هاي براي تحليل فضايي هسته
 2هرم در  ها است، بدين معني که اشتغال نواحي بر جمعيت نواحي تقسيم شده است. شاخص

شرود، توزيرع فضرايي    مري  مشاهدهها مولفه اصلي گنجانده شده است. همچنان که در نقشه
باشد کره  مي مالي -داريشهري آورده شده است. اولين نقشه مربوط به عملکرد اهاي هسته

مرالي بره    -ادرايهراي  بوده است، توزيرع هسرته   28و  18داراي يک هسته اصلي در ناحيه 
تفريحري داراي دو هسرته    -باشد. عملکرد گردشرگري مي جنوبي -صورت مرکزي و شمالي

هراي  باشد. الگوي توزيع هسرته مي مي باشد که هسته اصلي آن منطبق با بازار و مرکز شهر
شرود،  مري  با مرکزيت بازار بزرگ تبريز اصلي تررين هسرته تجراري شرهر را شرامل     تجاري 

تعدادي از هسته هاي فرعي نيز به صورت پراکنده در نواحي ديگر شهر تبريز شرکل گرفتره   
است که نسبت به هسته هاي ديگرر تمرکرز خيلري کمترري دارنرد.الگوي فضرايي خردمات        

الگروي فضرايي عملکررد خردمات عمرومي      عمومي نسبت به عملکردهاي ديگر تفاوت داردو
ساختار کامال قطبي شده را ندارد. اخرين هسته عملکردي مربوط به الگروي توزيرع فضرايي    
عملکرد صنعتي مي باشد داراي سه هسته اصلي صنعتي در قسمت غرب و جنوب غرب مري  

 باشد. 
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 مدل بيضی انحراف معيار

عملکردي را از لحام مقردار و  هاي الگوي پراکنش  هستهالگوهاي بيضي انحراف معيار 
دهد که تفاوت زيرادي در نروع و جهرت    مي دهند. نتايج مدل نشانمي جهت پراکنش نشان

 مالي -: هسته هاي اداري 3شکل 
 : هسته هاي تجاري2شکل 

 : هسته هاي صنعتي2شکل  هسته هاي خدمات عمومي: 2شکل 

 : هسته هاي گردشگري2شکل 
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صنعتي  به صرورت پراکنرده ترر بروده و     هاي صورت گرفته است. فعاليتها پراکنش فعاليت
گردشرگري  -تفريحري اي هر غربي مي باشد . الگوي توزيع فعاليرت  -جهت آن کامال شرقي
 غربي مي باشد. -و جهت آن به صورت شرقي اندبيشترين تمرکز را داشته

 

 
 : بيضی انحراف معيار هسته هاي عملکردي،(7)شکل 

 آزمون خودهمبستگی فضایی

براي ارزيابي همبستگي فضايي از آزمون موران استفاده شده است که نترايج در جردول   
شرود و  مي + محاسبه8تا  -8نکه ضريب موران بين مقادير ايه( آورده شده است. با توجه ب3)

بيانگر  -8، مقدار صفر بيانگر الگوي تصادفي و مقدار  اي+ بيانگر الگوي کامالً خوشه8مقدار 
دهرد کره الگروي    مري  باشد نتايج حاصل از مدل موران نشانمي الگوي يکنواخت و پراکنده
 باشند. مي شهر تبريز به صورت تصادفيعملکردي در کالنهاي تجمعات فضايي هسته

 عملکرديهاي موران براي توزیع هستههاي : نتایج آزمون شاخص(2)جدول



 

 

 

 

  383 ..…آن بر تعادل ساختار فضايي شهر ريو تحليل هسته هاي عملکردي و تأث يبررس

 

 

 الگوي توزيع سطح معناداري شاخص موران zنمره  

 تصادفي 792 7987 7932 صنعتيهاي توزيع فعاليت

 تصادفي 7913 -7972 79822 تجاريهاي توزيع فعاليت

 تصادفي 7982 7982 8922 مالي -دارياهاي توزيع فعاليت

 تصادفي 7922 7987 7932 خدماتيهاي توزيع فعاليت

-تفريحيهاي توزيع فعاليت
 گردشگري

 تصادفي 7922 7987 7932

 تصادفي 7922 7978 7922 توزيع کل فعاليت ها

 تصادفي 7917 79770 7932 توزيع کل فعاليت ها

شهري و جمعيت کالنشرهر  هاي يي بين هستهدر ادامه براي سنجش بين ارتباطات فضا
( اسرتفاده شرده اسرت.    OLSتبريز از رگرسيون وزني جغرافيايي و رگرسيون حداقل مربعات)

-دهد که همبستگي فضايي بين جمعيت و هسرته مي نتايج رگرسيون جغرافيايي وزني نشان

ان عملکردي شهر متفاوت مي باشد، بردين ترتيرب کره هسرته هراي صرنعتي برا ميرز        هاي 
کمترين ميزان همبستگي فضايي با پراکنش جمعيت را دارند، بدين معنا که  7972همبستگي 

با شکل گيري هسته هاي صنعتي از ميزان جمعيت در آن نواحي کاسته مي شود. بيشرترين  
 داشته است. 7902ميزان همبستگي را هسته تجاري با مقدار 

 عملکردي شهر با جمعيتهاي رگرسيون جغرافيایی وزنی بين هسته (:3)جدول

 متغير
 سال

ضريب  متغير
 متغير

مقدار 

R2 

R2  تعديل
 شده

مقدار 

SIGMA 

هاي هسته
 عملکردي/جمعيت

823
2 

 822982 7972 7971 3 توليدي -صنعتي

 23922 7927 7928 3 خدمات عمومي

 3912 7982 7980 3 تفريحي -گردشگري

 227923 7902 7912 88 تجاري

 32922 7921 7927 3 مالي -اداري

مشاهده مي شود ميزان همبستگي فضرايي جمعيرت نرواحي شرهر     ها همچنان در نقشه 
تبريز با هسته هاي عملکردي آورده شده است، نتايج نشان مي دهد که الگوهاي همبستگي 
فضايي هسته هاي عملکردي با جمعيت تا حدودي شبيه هسرتند و فقر  هسرته عملکرردي     

 متفاوتي دارد.  فعاليت صنعتي الگوي

 

 : رگرسيون جغرافيايي )اداري و جمعيت(1شکل 
 : رگرسيون جغرافيايي )تجاري و جمعيت(3شکل 
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نتايج رگرسيون حداقل مربعات نيز نتايج مشابه مدلسازي قبلي داشته است، بدين معنري  
عمکردي شهر و توزيع جمعيتي آن ارتباطرات فضرايي بره    هاي که بين توزيع  فضايي هسته

 مانند رگرسيون جغرافيايي وجود دارد. 
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 عملکردي شهر با جمعيتهاي ( بين هستهOLS:رگرسيون )(4) جدول

 Multiple ضريب متغير  متغيرها

R-Squared 

Adjusted 

R-

Squared 

هاي هسته
 عملکردي/جمعيت

8232 

 7972 79713 2 توليدي -صنعتي

 7927 7928 88 خدمات عمومي

 7982 7980 28 تفريحي -رفاهي

 7983 7982 2 تجاري

 7921 7927 8 مالي -اداري

 بحث  ها ویافته

در ارتباط با با عملکرد هسته هاي شهري و شکل گيري هسته هراي فرعري، مطالعرات    
کمتري در ايران صورت گرفته است، مهمترين مطالعات صورت گرفته در مورد شهر تهران و 

و  8232، حسريني، 8232کرج بوده است در ارتبراط برا شرهر تهرران سره پژوهش)پژوهران،      
نجام شده است که نتايج مطالعات آنها نشان مري دهرد   ( به صورت رساله ا8232منوچهري، 

که ساختار فضايي شهر تهران تک هسته اي بوده است که با شکل گيري مشاغل و فعاليت 
هاي جديد از جمله اقتصاد دانش هسته هاي فرعي نيرز  در حرال شرکل گررفتن هسرتند و      

ي باشد، همچنرين  همچنين هسته اصلي شهر)بازار( به سمت شمال شهر در حال جابجايي م
ميزان همبستگي جمعيت و فعاليت در شهر تهران نيرز در سرطح پرايين قررار داشرته اسرت.       

که به نترايح   اند(ساختار فضايي شهر کرج را بررسي کرده8213همچنين )زياري و همکاران،
مشابه رسيدند.مطالعات خارجي نيز که در قسمت مباني نظري اشاره شد در شهرهاي محتلف 

ه است که تمام نتايج نشان مي دهد که با رشرد شرهر و افرزايش جمعيرت آن بره      انجام شد
تدريج هسته فرعي در کالنشهر شروع به رشد مي کنند. در مورد کالنشهر تبريز پژوهشي در 
اين مورد به صورت مجزا صورت نگرفته است.  ساختار فضايي شهر تبريز از نظر هسته هاي 

و در واقع هسته هاي اصلي شهر در بخش مرکرزي و  شهر متکي به بخش مرکزي شهر بود 
و هسته صنعتي در مناطق حاشيه شهر شرکل گرفتره    انددر جوار بازار قديمي شهر واقع شده

است که مي توان گفت شهر تبريز همچنان شهر تک هسته اي بره شرمار مري رود و تمرام     
 چنرد  فضاهاي ارتباطات شبکه هاي شرياني به بخش مرکزي شهري ختم مي شود.  تجمع
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 و عملکرردي  چنرد  يک حوزه به را بخش اين مرکزي، بخش در عملکردي تک و عملکردي
 نيررو  و شهناز، خاقاني خميني، امام تاريخي محور که ويژه به .است کرده تبديل پذير انعطاف

 نهايت بخش در .دارند عهده بر حوزه اين پذيري انعطاف افزايش در مؤثري نقش نيز هوايي

 ايرن  کره  اسرت  شرده  متراکم و انباشته عملکردي تک فضاهاي تجمع از ايونهگ به مرکزي

 سراکنان  ذهنري  تصروير  در تاريخي هسته اين و کرده تبديل بعدي چند حوزهاي را به حوزه

مي کند. يافته هاي اين تحقيق  نشان مي دهد برا توسرعه شرهر تبريرز از      ايفا بسزايي نقش
 فرعي در حال شکل گرفتن هستند. قدرت هسته مرکزي آن کاسته و هسته هاي

 نتيجه گيري

آنچه مشخص است ساختار فضايي شهر تبريرز  براينرد شرراي  طبيعري، نظرام اسرتقرار       
جمعيت و فعاليت، ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و نظام حرکت است و نشرانگر ارتبراط و   

ورهرا و شربکه   سکونت و فعاليرت، مراکرز، مح  هاي انتظام بين عناصر اصلي شهر مانند حوزه
حرکت و فضاهاي باز است. ساختار فضايي کالنشهر تبريز با حوزه مرکزي شهر که در پهنره  

صرفوي، قجرري و    ايتاريخي در مرکز شهر شکل گرفته، در قرون جديد از رشرد سره دوره  
ن سه دوره را نمي توان جردا از بسرتر شرکل    ايپهلوي شکل گرفته است که تحوالت پس از

دانست. ساختار فضايي جمعيت تغييرات زيادي داشته است. در دهه هراي  گيري پيش از آن 
اخير با شکل گيري شهرک هاي مسکوني و گسترش شهر  باعث شده اسرت کره از ميرزان    
تمرکز جمعيت در بخش مرکزي کاسته شود، اما ساختار فعاليرت بره صرورت ترک مرکرزي      

عالوه بر خدمات رسراني بره پهنره    ن مرکز فعاليت ايهمچنان در قلب تبريز باقي مانده است.
دهد. نترايج  مي ميليوني منطقه شهري کالنشهر تبريز، به شمال غرب کشور نيز خدمات 891
عملکردي به صرورت ترک قطبري در مرکرز     هاي دهد که هستهمي پژوهش نشانهاي مدل

اليرت  . و شهر تبريز همچنان به عنوان شهر تک هسته اي فعاندکالنشهر تبريز استقرار يافته
مي کند و تنها استقرار فعاليت هاي صنعتي سنگين در پيرامرون غربري و جنروب غربري برر      

کاسته است است. همچنان که نتايج رگرسيون جغرافيرايي و  ها ميزان از شدت تمرکز فعاليت
عملکرردي  هراي  دهد ارتباط نسبتاً قوي بين توزيع جميعت و هستهمي حداقل مربعات نشان
شرود کره   مري  ت. چنين  ساختار فضايي باعث تراکم جمعيرت در مرکرز  شهر وجود داشته اس
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عالوه بر مشکالت فضايي باعث بوجود آمدن ترافيک سنگين بره ويرژه در بخرش مرکرزي     
شود، همچنين رفت و آمدهاي روزانه به بخش مرکزي باعث به هدر رفتن زمران و  مي شهر
شود که به دنبال آن انواع مي ي هواشود و آثار زيان بار زيست محيطي بويژه آلودگمي انرژي
فعاليت شرهري کالنشرهر   هاي نکه عملکرد هستهايتنفسي را در پي دارد. نتيجتاًهاي بيماري

باشند، که براي توسرعه متروازن و متعرادل نيراز بره      اي ميتبريز بيشتر به صورت تک هسته
 تقويت هسته هاي ديگر مي باشد.
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