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 چکیده
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هاي آماري گردآوري شده است و در محدوده بلوک 9712سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 
سيستم اطلاعات جغرافيايي و  توسط گرفته و سپس مورد تحليل قرار SPSSبا استفاده از نرم افزار 

و  Gآماره عمومي  ضريب شاخص موران و هاي خود همبستگي فضايي از جملهاستفاده از مدل

                                                        
 ،يطيو علوم مح يزيدانشکده برنامه ر ،يشهر يزيو برنامه ر ايگروه جغراف ،يشهر يزيو برنامه ر ايجغراف اريدانش  -9

 زياه تبردانشگ
 رانينور، تهران، ا اميدانشگاه پ يزيو برنامه ر ايگروه جغراف استاد   -2
 مسئول( سندهي)نورانينور، تهران، ا اميدانشگاه پ يزيو برنامه ر ايگروه جغراف ارياستاد -7

Email: robab.hoseinzadeh@yahoo.com -Tel: 09144628872 

 

mailto:robab.hoseinzadeh@yahoo.com


 

 

 

 

222  34ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

نتايج  به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شد.Geo Da در محيط نرم افزارموران  رهيشاخص دو متغ
 يعتوزکه  دهدنشان مي يتيو تراکم جمع يتماعاج يداريپا يآماره موران برا حاصله نشان مي دهد

الگوي  يزن يعموم G آماره و.  باشدمي  ايبه صورت خوشه يهعوامل فوق در شهر اروم ييفضا

بيانگر  است  474739ضريب موران دو متغيره برابر با  است. بالا تمرکز با اياز نوع خوشهرا  فضايي
نواحي با تراکم جمعيت  .است يتيو تراکم جمع يجتماعا يداريپابين رابطه مثبت و نه چندان قوي 

تواند چندان قابل اعتماد بالا تا حد ناچيزي بر نقاط با پايداري اجتماعي بالا منطبق است ولي نمي
 باشد چون مقدار ضريب بسيار ناچيز است. 

 يت، پايداري اجتماعي، خود همبستگي فضايي، شهر اروميه تراکم جمع :واژگان کلیدی

 

 دمهمق

هاي هاي اخير باعث تغيير در ساختار سکونتگاهرشد شهرها و شهرنشيني سريع در دهه
 ,Azami et alاقتصادي فراواني را به وجود آورده است )-بشر شده و  تغييرات اجتماعي

اجتماعي  -ناپايداري حاصل از اين رشد ناموزون به شکل عدم تعادل فضايي  (.2015:159
قانوني استفاده از زمين، اسکان و اشتغال غيررسمي، الگوهاي غير با نمودهاي فقر شهري،

هاي زيست محيطي بروز مي نمايد. يکي از تخريب اراضي مرغوب کشاورزي و آلودگي
شود، رشد فشرده است. الگوهاي رشد شهر، که به عنوان الگوي پايدار رشد شناخته مي

د شهراست که با حد متناسبي فشردگي مکانيسمي است براي کنترل و کاهش تدريجي رش
هاي هاي حمل و نقل مناسب و ايجاد فرصتها، سيستماز تراکم بالا، اختلاط کاربري

از (. Pchnetri et al,2013:78شود)سواري براي ساکنان شناخته ميروي و دوچرخهپياده
هاي بعد اجتماعي، تراکم با عدالت اجتماعي و تنوع مرتبط است زيرا دسترسي به زيرساخت

نمايد. و از لحاظ تر را با تسهيل فرصت براي همه فراهم مياجتماعي و محيط متنوع
ها و اقتصادي نيز حداقل تراکم براي استفاده کارآمد از منابع شهري به منظور کاهش هزينه

اما برخي مطالعات صورت (.  Livert et al,2014:5879)ها لازم استتأمين زيرساخت
ر اروپايي بيانگر اين مسأله است که اين شهرها با افزايش تراکم، با گرفته در شهرهاي غي

ريزان شهري در اروپا معتقدند که اند. در مقابل برنامهکاهش پايداري اجتماعي روبرو شده
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مدل متراکم شهر، علاوه بر افزايش پايداري زيست محيطي و اقتصادي به افزايش پايداري 
(. بنابراين ضروري است که به دور از پيش 24: 9713اجتماعي منجر شده است)برند فري،

هاي صورت گرفته، نقش تراکم در پايداري اجتماعي را با خصوصيات هر شهر و داوري
هاي فرهنگي شهروندان آن مطالعه نمود. لذا پژوهش حاضر در صدد بررسي نقش ويژگي

هاي راستا پژوهش مثبت يا منفي تراکم در پايداري اجتماعي شهر اروميه است. در اين 
( با مطالعه 2441برملي و همکاران) .صورت گرفته در خصوص مبحث فوق به شرح زير است

رسند که نقش تراکم و مسکن و ارتباط آن با پايداري اجتماعي در بريتانيا به اين نتيجه مي
اگرچه فرم فشرده شهر دسترسي به خدمات را افزايش مي دهد ولي با ايجاد نارضايتي و 

(. Bramley et al,2009:30-48کند)کلات محلي در تضاد با پايداري اجتماعي عمل ميمش
هاي مختلف ( با مطالعه اي به تبيين رابطه بين تراکم و جنبه2492دمپسي و همکاران)

پايداري اجتماعي از جمله عدالت اجتماعي، عدالت زيست محيطي و پايداري جامعه مي 
هاي اجتماعي کم بالا، تمايل ساکنان به شرکت در فعاليتدهند که تراپردازد. و نشان مي

( به بررسي رابطه 2499(. داو )Dempsey et al,2012:89-141دهد)پايدار را افزايش مي
دهد که در شهر پردازد و نشان ميتراکم و پايداري اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه مي

يل درآمد و موقعيت خانوارها و در نتيجه بمبئي، بين تراکم و شکل شهر و متغيرهايي از قب
جمعه پور و  (.Dave,2011:189-205پايداري اجتماعي رابطه مستقيمي وجود دارد)

( در پژوهشي به بررسي رابطه تراکم و پايداري اجتماعي در مناطق 9719همکاران)
رو و بي شهرداري تهران، پرداخته و به اين نتيجه رسيدند که با افزايش تراکم)به دليل خود

برنامه بودن نقاط متراکم و عدم پيروي از الگوي شهر فشرده( از پايداري اجتماعي کاسته 
با توجه به پيشينه مطالعاتي موضوع نتايج  .(912-244: 9719شود)جمعه پور و همکاران ،مي

شهر بزرگ متفاوتي در خصوص پايداري اجتماعي و تراکم وجود دارد. با توجه به اين که 
نمايد و تأثيرات چنين رشدي بر ناپايداري نقاط اي را تجربه مينيز رشد پراکنده اروميه،

شهري غير قابل انکار است. سؤال پژوهش حاضر اين است که آيا بين افزايش تراکم 
 اي وجود دارد؟جمعيت و پايداري اجتماعي شهر اروميه رابطه
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 مبانی نظری

 :شودتوصيف مي Eعنوان يکپارچگي سه پايدار:  از توسعه پايدار به مفهوم توسعه

راهبردي بر فرايند مستمر حرکت به سوي جوامع انساني  . چنین3و عدالت 2، اقتصاد9محيط

ورزد. توسعه زماني پايدار است که از نظر اقتصادي ماندگار باشد، تر تاکيد ميو طبيعي سالم
عاليتي که به وسيله انسان محيطي درست. زيرا هر ف از نظر اجتماعي مقبول و از نظر زيست

انگيزه سود و درآمد است )اقتصادي( که در طبيعت و  گيرد )اجتماعي( غالباً بهها انجام مي
(. روي هم رفته 24: 9712پذيرد )زاهدي و نجفي،با استفاده از منابع طبيعي صورت مي

ن، بهبود و توان تأمين نيازهاي اساسي انساپايدار را ميهدف اصلي توسعهتوان گفت، مي
ها، بر قراري و دستيابي به عدالت ارتقاء سطح زندگي براي همه، حفظ و اداره بهتر اکوسيستم

تر و سعادتمند براي بشر گسترده فراگير اجتماعي، ترسيم و تحقق افق و دور نمايي امن
ي دو مفهوم پايداري و توسعه پايدار غالبًا به دليل نزديکي معن (.22: 9717برشمرد)سفلاي،

آنها به جاي يکديگر به کار مي روند. در حالي که توسعه پايدار در واقع نشانگر فرآيندي 
است که در طي آن پايداري مي تواند اتفاق بيفتد. اما پايداري مجموعه اي از وضعيت ها 

مفهوم پايداري به شکل  (.73: 9714است که در طول زمان دوام دارد)مرصوصي و بهرامي،
(. نياز پيدايش مفهوم 91: 9711مطرح شد )صابري فر،  9134دهه جديدش در اوايل 

، انتشار 9124هاي زيست محيطي دهه تأثير عواملي همچون نهضت پايداري تحت
( و اولين کنفرانس سازمان 9134هاي رشد توسط دانلاميدوس )هايي نظير محدوديتکتاب

: 9711رفته بود )بحريني، ( قرار گ9132ملل در مورد محيط زيست و توسعه در استکهلم )
 &Monfared zadeh پايداري هدف تثبيت شده توسعه هاي شهري آينده است)(. 424

Krueger, 2015 : 1112 .اين مفهوم اساساً با انتخاب هاي مردم و عواقب آن ارتباط دارد )
ي ها( مي نويسد: مردم ابزار، ذينفع و همچنين قربانيان فعاليت9117اسماعيل سراج الدين)

در حقيقت پايداري از همپوشاني سه هدف به هم وابسته  (.Larsen,2009:45توسعه هستند)

                                                        
1 Environment 
2 Economy 
3 Equity 
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 و متقابل تشکيل شده است که عبارتند از:

 زندگي طولاني مدت در سازگاري با محيط زيست (9

 زندگي در پايداري اقتصادي، حفظ استانداردهاي زندگي براي دوره اي طولاني (2

 در حال حاضر و چه در آينده زندگي در پايداري اجتماعي، چه (7

بسياري معتقدند که بعد اقتصادي بايد به عنوان بخشي از پايداري اجتماعي در نظر 
  (Dillard et al, 2009:2گرفته شود. چون اقتصاد را به وضوح ساختاري اجتماعي مي دانند)

ز ارائه شده  است اين واژه به حد متوسطي ا 9تعريف پايداري اجتماعي توسط ساجس 
همگني اجتماعي، توزيع برابر درآمد، اشتغال، دسترسي يکسان به منابع و خدمات اجتماعي و 

گيري و انسجام اجتماعي اطلاق همچنين به موضوعاتي همچون مشارکت در فرآيند تصميم
در تعريف پايداري اجتماعي، گروهي از (. Schneiburg&Clemens,2006 :292گردد )مي

اند: عدالت اجتماعي، همبستگي صلي و تعيـين کننـده اشاره کردهمحققان به چهار عنصر ا
هاي برابر و توأم با هايي چون فرصتاجتماعي، مشارکت و امنيـت. در ايـن معنـا، مؤلفه

هاي برابـر بـراي ها، زنـدگي همـراه با تعاون و همکاري، فرصتپيشرفت براي تمامي انسان
هـاي اجتمــاعي بــه همــراه امنيــت امــرار تمـامي افـراد در جهـت ايفـاي نقـش

هــاي انســاني در برابــر مخــاطرات طبيعــي، مبنــاي معــاش و ايمنــي ســکونتگاه
 بنابراين تمرکز . (DFID, 2002:2انــد)ســنجش پايــداري اجتمــاعي قــرار گرفتــه

 نواحي نابرابر اجتماعي-توسعه اقتصادي زيستي هايعرصه در نامتناسب و نامعقول
 شهرها جغرافيايي اندازچشم در را آن بازتاب که موضوعي. خواهد داشت پي در را جغرافيايي

    .(Farid,2009)يافت توانمي نيز هاآن ناهمگون و رشد

 و پایداری  تراکم شهری

، براي کاهش اثرات مخرب 9113بعد از کنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه به سال 
شهري و برقراري رابطه منطقي بين ساختار فيزيکي شهر و پايداري آن، نظريه شهر  رشد

                                                        
1  Sajes 
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فشرده ارائه شد که حاصل آن حمايت از فرم شهري پايدار و متراکم سازي شهرها با کاربري 
(. رشد فشرده شهر که به عنوان الگوي پايدار رشد 32: 9717مختلط بود)زالي و همکاران،

ي است براي کنترل و کاهش تدريجي رشد شهراست که با حد شود، مکانيسمشناخته مي
هاي حمل و نقل مناسب و ايجاد ها، سيستممتناسبي از تراکم بالا، اختلاط کاربري

 ,Pchnetri et al) )شودسواري براي ساکنان شناخته ميروي و دوچرخههاي پيادهفرصت

2013:78 
نوع مهمي از اجرا براي رسيدن به پايداري  ريزان و محققان، فشردگيبراي بسياري از برنامه

( استدلال نمودند شهر پايدار بايد متراکم، 2444است. براي مثال دام ريپر و همکاران )
تراکم عاملي اصلي و ( Jenks, 2000:243)فشرده، متنوع و داراي تجمع بالايي باشد

ام ابعاد اقتصادي، شود و بر تميمريزي شهري تلقي هاي برنامهشاخص در مجموعه فعاليت
اي که تغيير در اي دارد؛ به گونهاجتماعي، کالبدي و زيست محيطي شهرها اثر تعيين کننده

(. از بعد Marshal,2005:461تواند مزايا و معايبي از ابعاد مختلف داشته باشد)يمها تراکم
اجتماعي، تراکم شهري با عدالت اجتماعي و تنوع مرتبط است زيرا دسترسي به 

نمايد. و تر را با تسهيل فرصت براي همه فراهم ميهاي اجتماعي و محيط متنوعيرساختز
از لحاظ اقتصادي نيز حداقل تراکم براي استفاده کارآمد از منابع شهري به منظور کاهش 

(. بارتون معتقـد Livert et al, 2014: 5879ها لازم است)ها و تأمين زيرساختهزينه
ي مسکوني زندگي، کمبود مسـکن قابـل تهيـه و ضـعف دسترسي اسـت کـه کـاهش فضـا

شهرهاي فشـرده اسـت. ضـمنا افـزايش  به فضاي سبز، از جمله مشـکلات اجتمـاعي
ميـزان جـرم وجنايت، افزايش مرگ و ميرناشي از امـراض تنفسـي، افزايش قيمت زمين و 

: 9712اکم اسـت)عزيـزي،دوقطبي شـدن جامعـه از ديگـر اثـرات منفـي توسـعه متـر
942.) 

 

 روش تحقیق

سي، رويکرد حاکم بر آن رهاي مورد برنوع کاربردي است و با توجه به مؤلفه تحقيق از
سرشماري  هاي مورد نياز براي پژوهش از اطلاعاتداده است. تحليلي -روش توصيفي
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تعداد  د واستفاده ش 9712هاي آماري براي سال عمومي نفوس و مسکن در محدوده بلوک
سازي شد و سپس به شاخص Excelها گردآوري و در محيط شاخص در سطح بلوک 74

انتقال و با استفاده از روش تحليل عاملي مورد تحليل قرار گرفت  Spss18 محيط نرم افزار
عامل تأثيرگذار تقليل يافت.  با استفاده از ترکيب عوامل سطوح پايداري  2ها بهکه شاخص

هاي خودهمبستگي فضايي، شاخص از تکنيکشهر اروميه استخراج شد. اجتماعي براي 
براي تحليل روابط بين  و تحليل خود همبستگي دو متغيره موران Gموران، آماره عمومي 

در پژوهش حاضر  استفاده شده است.   Gisپايداري اجتماعي در نرم افزار  تراکم جمعيت و
هاي اجتماعي گرديد. که عبارتند از: شاخص شاخص اجتماعي و اقتصادي استفاده 74تعداد 

شامل تراکم جمعيت، معکوس بعد خانوار، نرخ باسوادي، نرخ اشتغال به تحصيل، نسبت 
جنسي، نسبت باسوادي زنان، نسبت باسوادي مردان، درصد بيسوادي در جمعيت لازم التعليم 

جواني جمعيت  )معکوس(، تفاوت سواد زنان و مردان، نسبت جنسي دانش آموزان، نسبت
هاي اقتصادي شامل: معکوس نرخ )معکوس(، درصد جمعيت سالخورده)معکوس(. شاخص

سرباري، معکوس بار تکفل، ضريب وابستگي)معکوس(، معکوس ضريب تکفل، ميزان 
اشتغال عمومي، ضريب اشتغال، معکوس بار معيشتي، ميزان اشتغال زنان، نرخ بيکاري 

دي، معکوس نرخ بيکاري زنان، نرخ مشارکت اقتصادي مردان)معکوس(، نرخ مشارکت اقتصا
زنان، معکوس بار جمعيتي، نسبت جمعيت فعال، ميزان بيکاري عمومي)معکوس(، نرخ 
فعاليت عمومي، تراکم نفر در واحد مسکوني)معکوس(، تراکم خانوار در واحد 

 مسکوني)معکوس( 

 نتایج و بحث

از مدل تحليل عاملي مورد تحليل قرار اقتصادي با استفاده  -شاخص اجتماعي 74تعداد  
درصد  94/19عامل فوق 2که  عامل تأثيرگذار کاهش يافت 2گرفت که بعد از تحليل به 

به منظور  بخش بودن تحليل عاملي است.کنند که نشانگر رضايتواريانس را تبيين مي
فنظر هاي بارگذاري شده در هر عامل و نامگذاري عوامل صرکاهش حجم مقاله از شاخص

 (.9شده  و فقط به نتايج عوامل استخراجي بسنده شده است )جدول 
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 عامل ها، درصد واریانس و درصد تجمعی-1جدول

 مجموع مربعات عوامل استخراجي 

 درصد تجمعي در صد واريانس درصد کل عوامل

 417429 417429 947222 عامل اول

 217223 997242 7772 عامل دوم

 22717 37247 27929 عامل سوم

 327411 27221 97211 عامل چهارم

 337277 27444 97297 عامل پنجم

 197947 77241 97417 عامل ششم

 

توزيع فضايي شاخص پايداري اجتماعي و تراکم جمعيت را براي سال  2و  9شکل 
 دهد.در شهر اروميه نشان مي 9712

 

 ی شهری ارومیههاهای پایداری اجتماعی در بلوکتوزیع فضایی شاخص -1شکل 
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 های شهری ارومیهتوزیع فضایی تراکم جمعیت در بلوک- 2شکل 

بلوک در  33بلوک، به لحاظ پايداري اجتماعي تعداد  2222با توجه به اشکال فوق از 
با   باشد.بلوک ضعيف مي 391بلوک متوسط،  4424بلوک خوب،  442سطح خيلي خوب، 

هاي با تراکم کم و خيلي کم در شهر اروميه از مشخص مي شود که بلوک 2توجه به شکل 
 فراواني برخوردارهستند.

 9تحلیل خود همبستگی فضایی

هاي مورد مطالعه، خود مفهوم خود همبستگي فضايي اين است که ارزش صفت 
ها است. خود همبستگي اند و همبستگي آنها قابل استناد به نظم جغرافيايي پديدههمبسته

فضايي، ابزار ارزشمندي براي مطالعه چگونگي تغيير الگوهاي فضايي در طول زمان است. 
هاي همبستگي فضايي وجود دارد که براي دادهگيري خودهاي مختلفي براي اندازهمدل

رود )ارغان به کار مي  4Gو شاخص عمومي 7، ضريب گري2اي و نسبي شاخص مورانفاصله

                                                        
1 Spatial Autocorrelation 
1 Moran’s I 
3 Grey Ratio 
4 G- Statistic 



 

 

 

 

222  34ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

 (. 99: 9714اران،و همک

براي نشان دادن نحوه توزيع فضايي پايداري اجتماعي و  تراکم جمعيتي از ضريب خود 
 همبستگي موران استفاده شده است. 

  

 نتایج تحلیل آماره موران برای تراکم جمعیت و پایداری اجتماعی -3شکل 

 Z-Scoreو مقدار برابر صفر   P-Valueهاي فوق، مقدار در آماره موران براي شاخص
هاي مورد نظر داراي خود همبستگي فضايي توان نتيجه گرفت که شاخصبالا است پس مي

  و براي تراکم جمعيتي برابر 4727312هستند. آماره موران براي پايداري اجتماعي برابر 
است اين مقدار کوچکتر از يک است بنابراين توزيع فضايي عوامل فوق در شهر  474223

باشد، بر توزيع کاملاً عادلانه  I= 9ضريب موران  . اگرباشدمي 9ايبه صورت خوشه اروميه
 ناز درجه عادلانه بود روديبه سمت صفر پيش م 9مکاني فضايي دلالت دارد هر چه از عدد 

چون ارقام فوق به صفر نزديکتر است نشان از ناعادلانه بودن توزيع و  شوديآن کاسته م
 فضايي آنها است.

 G (General G-Statistic)  ماره عمومیآ -

هاي محلي نيست و نقاط با تمرکز بالا و هم نقاط با آماره موران قادر به شناسايي تفاوت
استفاده G  آماره عموميگيرند. به همين منظور از تمرکز پايين در مجاور هم قرار مي

                                                        
1  Clustered 
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گوهاي فضايي کارآمد بندي الشاخص موران در شناسايي انواع گوناگوني از طبقهشود. مي
شوند. ناميده مي 2و نقاط سرد« 9تمرکز»نيستند. اين الگوها بعضي مواقع به عنوان نقاط داغ 

همبستگي بالا نزديک يکديگر باشند، شاخص موران دلالت بر خود يهابراي مثال اگر ارزش
به عنوان نقطه بالا ممکن است  يهابالا دارند، اين طبقه )خوشه( از ارزش فضايي مثبت نسبتاً 

 لهيتمرکز )داغ( ناميده شود. اما خود همبستگي فضايي مثبت بالا نشان داده شده به وس
پايين مجاور با يکديگر به وجود آمده باشند.  يهاارزش لهيشاخص موران ممکن است به وس

تواند اين دو تواند به عنوان نقطه سرد ناميده شود. شاخص موران نمياين نوع از خوشه مي
  GGetis and Ord, 1992(7 (نوع از خود همبستگي فضايي را متمايز کنند. آماره عمومي

بر شاخص موران در تعيين نقاط تمرکز )داغ( و نقاط تفرق در سطح ناحيه مورد مطالعه 
 توانند به عنوان تمرکزهاي فضايي در نظر گرفته شوند.ترجيح دارد. اين نقاط داغ و سرد مي

  

 عمومی برای تراکم جمعیت و پایداری اجتماعیG  آماره نتایج -4شکل 

و براي تراکم جمعيتي  29772براي پايداري اجتماعي برابر  Z-Scoreمقدار  Gدر آماره  
مثبت است بنابراين مقادير زياد و بالاي خصيصه مورد   Zاست. چون مقادير 99712برابر 

د آنگاه مقادير کم و يا پايين منفي باش  Zمطالعه خوشه بندي شده است و اگر مقادير
مورد انتظار  G(. مقدار 29: 9714خصيصه مورد مطالعه خوشه بندي شده است)عسگري، 

                                                        
1  Hot Spots 

2  Cold Spots 

3  G-Statistic 



 

 

 

 

232  34ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

مشاهده شده  Gاست که از مقدار  444422/4براي پايداري اجتماعي و تراکم جمعيت، 
اي نقاط با الگوي فضايي از نوع خوشه، کمتر است. بنابراين  444432/4و  444429/4

معني داري است و بيانگر اين است که فضاهايي با  4749کز بالا است که در سطح تمر
 اند. هاي بالا )داغ( در مجاورت هم قرار گرفتهارزش

 (Anselin Morans I)آماره موران محلی-

شود از ابزارهاي تحليل خوشه و ناخوشه که به شاخص انسلين محلي موران شناخته مي 
ها در فضا است. علاوه بر تحليل تک متغيره موران آماري پديدهمفيد براي نمايش توزيع 

امکان استفاده از دو متغير براي تحليل خود همبستگي فضايي شاخص موران فراهم 
(. اگر مقدار موران محاسبه شده مثبت باشد به معناي آن Anselin, 2008:94گردد)مي

شده است بنابراين عارضه است که عارضه مورد نظر توسط عوارض مشابه خود محاصره 
(. در غير اين صورت تشکيل ناخوشه 32: 9714مورد نظر بخشي از آن خوشه است)عسگري،

 دهد.را مي

براي بررسي رابطه بين تراکم و پايداري از ضريب موران محلي )مدل انسلين( استفاده 
 .دهدمناطق را با خود مناطق و مناطق ديگر مورد تحليل قرار مي مدلاين شده است. 

 
 ها برای تراکم جمعیت و پایداری اجتماعیها و ناخوشهنقشه توزیع خوشه -5شکل 
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 استبندي از چهار نوع همبستگي فضايي طبقه کهاست،  سطحداراي چهار  2شکل 

است. بالا  پايداري اجتماعي: که هم داراي تراکم جمعيت بالا و هم 9بالا -بالاخوشه  .9
گيرد که به لحاظ مکاني در شمال، شمال شرق ر بر ميبلوک آماري را د 224که تعداد 

 اند.اروميه تمرکز يافته

 هم پايداري اجتماعي: که هم داراي تراکم جمعيت پايين و 2پايين-پايينخوشه  .2
گيرد که به لحاظ مکاني در شمال غرب و بلوک آماري را در بر مي 142است. تعداد پايين 

 اند.شرق و جنوب اروميه تمرکز يافته

است.  بالا پايداري اجتماعيو  پايين: که داراي تراکم جمعيت 7پايين -بالاناخوشه  .7
 بلوک است. 229که در بخش شمال شهر تمرکز يافته و شامل 

بالا و پايداري اجتماعي پايين است. : که داراي تراکم جمعيت 4بالا -پايينناخوشه  .4
بلوک  994اند. و شامل افتهکه به لحاظ مکاني در شمال، شرق و جنوب اروميه تمرکز ي

 است.

 
 نمودار رابطه تراکم جمعیت و پایداری اجتماعی  -6شکل 

همان طور که در نمودار پراکنش موران مشخص شده، ضريب موران دو متغيره برابر با 

                                                        
1  High-High 
2  Low-Low 

3  High-Low 

4  Low-High 
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474739Moran s I =   پايداري است که با توجه به خط شيب رگرسيون بين
بين (، بيانگر رابطه مثبت و نه چندان قوي Yر( و تراکم جمعيت )محوX)محوراجتماعي

گر چه مقدار شاخص موران ناچيز است ولي به طور ااست تراکم جمعيت و پايداري اجتماعي 
نواحي با تراکم جمعيت بالا تا حد ناچيزي بر نقاط با که  کنديييد مأنسبي اين واقعيت را ت

ولي  مثبت استنسبتاً  هابين آن يرابطهپايداري اجتماعي بالا منطبق است و 
 تواندچندان قابل اعتماد باشد چون مقدار ضريب بسيار ناچيز است. نمي

 نتیجه گیری

با توجه به اهميت روزافزون پايداري شهري هنوز ابعاد اجتماعي آن به تفصيل مورد  
که رشد پراکنده شهري در اغلب شهرهاي کشورهاي در بحث قرار نگرفته است در حالي

اي در خصوص پايداري مواجه ساخته است. پژوهش هاي عمده، آنها را با چالشحال توسعه
حاضر به بررسي رابطه بين تراکم جمعيت و پايداري اجتماعي با استفاده از ضرايب 

دهد آماره موران براي پايداري اجتماعي خودهمبستگي فضايي پرداخته است. نتايج نشان مي
است اين مقدار کوچکتر از يک است  474223  ي برابرو براي تراکم جمعيت 4727312برابر 

 G.  و آماره باشدمي 9ايبه صورت خوشه بنابراين توزيع فضايي عوامل فوق در شهر اروميه
و براي تراکم جمعيتي برابر  29772براي پايداري اجتماعي برابر  Z-Scoreعمومي نيز مقدار 

ادير زياد و بالاي خصيصه مورد مطالعه مثبت است بنابراين مق  Zاست. چون مقادير 99712
 اي نقاط با تمرکز بالا است.الگوي فضايي از نوع خوشهبندي شده است و بنابراين خوشه

 استفاده شد  Geo Daاز نرم افزار تراکم جمعيت و  براي تعيين ارتباط پايداري اجتماعي

نه چندان قوي است  است بيانگر رابطه مثبت و 474739ضريب موران دو متغيره برابر با 
نواحي با تراکم جمعيت بالا تا حد ناچيزي بر نقاط با پايداري اجتماعي بالا منطبق است و 

تواندچندان قابل اعتماد باشد چون مقدار ولي نمي مثبت استنسبتاً  هابين آن يرابطه
 ضريب بسيار ناچيز است. 

 

                                                        
1  Clustered 
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 پیشنهادات

دهد واقع شده است و اين عامل نشان مي نقاط ناپايدار اجتماعي در حاشيه شهر اروميه
که رشد پراکنده شهر ضمن کاهش تراکم، پايداري اجتماعي را نيز با استقرار اقشار با درآمد 

اي شهر کاهش داده است بنابراين مسئولين و متوليان شهري تا پايين جامعه در نقاط حاشيه
برنامه و بدون مجوز هاي بيهاي قانوني شهر از ساخت و سازحد امکان با کنترل محدوده

ها بتوان با افزايش تراکم در شهر از رشد پراکنده جلوگيري نمايند. تا ضمن کاهش مهاجرت
 هاي مرتبط با پايداري ممانعت کرد.آن جلوگيري و از بروز مسايل و چالش
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 منابع

کالبدي شهر  -يابي توسعه فيزيکي(، مکان9714ارغان، عباس، اکبري، مهناز، خداداد، مهدي، ) -
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و گرگان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، 

 3-24، صفحات 2، شماره 2، دوره ریزیسنجش از دور در برنامه

، ]ترجمه سيد حسين طراحی شهری به سوی یک شکل پایدارتر شهر(، 9713برند فري، هيدلر، )- 
 ريزي شهريت پردازش و برنامهبحريني[، تهران: انتشارا

(، بررسي رابطه تراکم و پايداري اجتماعي 9719جمعه پور، محمود، نجفي، غلامرضا، شفيعا، سعيد، )-
-244، صفحات4، شماره27، دوره ریزی محیطیجغرافیا و برنامهدر مناطق شهرداري تهران، 

912 

شهر تبريز با پذيري کلانبرتوان جمعيت (، تحليلي9717رضا،)زالي، نادر، عليلو، مهدي، آزاده، سيد-
، 91، شماره 2، سالریزی شهریمجله پژوهش و برنامهتأکيد بر الگوهاي نوين توسعه شهري، 

 37-14صفحات 

فصلنامه مدرس (. بسط مفهومي توسعه پايدار، 9712زاهدي، شمس السادات، و نجفي، غلامعلي، )-
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