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 ده:یچك
هدف این پژوهش تحلیل فضایی پراکنش و الگوی فضایی خدمات 

اندام کشور )اردبیل( است.   ( در یکی از شهرهای میانهAPSپیشرفته )
واحد فعالیتی در چهار گروه از خدمات  2122جامعة آماری پژوهش را 

پیشرفته شامل خدمات بانکی و مالی، بهداشتی و درمانی، امالک و 
دهند. این پژوهش از نوع تحلیلی است و  مستغالت و بیمه تشکیل می

میدانی استفاده  ها از روش اسنادی و سازی داده و پیاده  برای گردآوری
شده است. از فنون آمار فضایی همانند تراکم کرنل، میانگین نزدیکترین 

های داغ و  ، لکه همسایه، آمارة موران محلی، تراکم خوشه و ناخوشه
برای تجزیه و  GIS( در محیط GWRرگرسیون موزون جغرافیایی )

متحلیل، تخمین تراکم، تحلیل الگوی پراکنش، الگوی توزیع و مفهو
های پژوهش نشان می دهند  سازی روابط فضایی استفاده شده است. یافته

و خدمات مشاوره امالک بیشتر سطح شهر را از نظر   که خدمات بیمه
اند. بخش مرکزی و جنوبی شهر،  به خود اختصاص داده دهی، حوزة پوشش

از باالترین تراکم فضایی خدمات پیشرفته برخوردارند. الگوی فضایی 
یشرفته از نوع پراکنده است. الگوی فضایی خدمات بیمه و خدمات پ

مشاوره امالک از نوع پراکنده و الگوی توزیع فضایی خدمات بانکی و 
ی است. نقطة ثقل خدمات در مرکز ا بهداشتی و درمانی از نوع خوشه

 -جغرافیایی شهر قرار دارد و خدمات پیشرفته دارای مسیر حرکت شمالی
رابطة بین تراکم جمعیت و برخی از خدمات پیشرفته جنوبی هستند. 

های پژوهش  داری وجود دارد. در پایان، پیشنهادهایی بر اساس یافته معنی
 است.  ارائه شده

 

آمار فضایی، سامانه  ،تحلیل فضایی، خدمات پیشرفته واژه های کلیدی:

 .اردبیل شهر ،( GISاطالعات جغرافیایی )

 

Abstract: 

The aim of the present study is to analyze the spatial 

distribution and to show the spatial patterns of advanced 

producer services (APS) in Ardabil; one of the middle-

sized cities in Iran. Sample of the study comprises 2100 

activity units in four groups of advanced services, 

including banking and financial services, healthcare and 

remedial, real estate, and insurance services. Documentary 

and field methods are applied for collecting and 

processing the data. Spatial statistical techniques such as 

Kernel Density, Average Nearest Neighbor, the local 

Moran statistics, Cluster and Outlier spatial analysis, Hot 

Spots and Geographically Weighted Regression (GWR) 

methods have been used in GIS environment for data 

analysis, density estimation, distribution pattern analysis 

and conceptualization of spatial relationships. The results 

show that, insurance and real estate consulting services 

are enjoying the highest levels of coverage around the 

city. The highest densities of ASPs belong to center and 

south parts of the city. The spatial pattern of the advanced 

services is spread in type. Spatial pattern and spatial 

distribution of insurance services and real estate 

consulting are dispersed around the city, but the spatial 

pattern of banking, health and remedial services are 

clustered. The gravity or central point of advanced 

services locates at the geographical center of the city and 

the movement path of the advanced services follows a 

north-south route. There is a significant relationship 

between population density and some kinds of advanced 

services. Finally, some recommendations are presented 

based on the findings of the study. 
 

Keywords: Spatial Analysis, Advanced Producer 
Services (APS), Spatial Data, GIS, Ardabil City. 
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 مقدمه

به نظر اغلب پژوهشگگران توسگعه در جهگان، رهگور انقگال       
یری و گ اطالعاتی و جهانی شدن اقتصادی، به تدریج به شکل

رشد بخش خدمات پیشرفته در شهرها و به خصوص شهرهای 
 ;Hall, 1966: 63 )اسگت   ای انجامیگده  مهم ملگی و منطقگه  

Hymer, 1972: 120; Sassen, 1991: 35; Castells, 

1996: 66; Ohmae, 1990: 23; Freidmann & Wollf, 

1982: 310; Freidmann, 1986: 25).   این خدمات که بگه
/ ای.پگی.اس( نیگز    APS) 1خدمات پیشرفتة پشگتیاان تولیگد  

ملگی و  هگای   مشهورند، پیوندهای بگین شگهری را در عر گه   
 :Freidmann & Wolff, 1982)کننگد  جهانی برقرار می

315; Sassen, 1991: 89; Daniels, 1993: 14 آنها .)
ننگد.  ک گیگری جغرافیگای نگوین شگهری کمگ  مگی       به شگکل 

(Harvey, 1989: 147; Castells, 1996: 66 با توجه .)
به تقاضای فزآینده بگرای اسگتفاده از ایگن خگدمات در سگطح      

المللی، الزم است بگه تگدریج شگهرها     ر بینکا مجهانی و تقسی
 ,Coeند )سگاز  گیری  این خدمات فراهم  زمینه را برای شکل

et al, 2007: 240-241     ایگن خگدمات عامگل کلیگدی و .)
حیاتی برای اقتصاد شهرها در عصر اطالعات و اقتصاد دانگش  

 ,Stanback and Noyelleونگد ) ر بنیگان بگه شگمار مگی    

 2هگا  در عصر جهانی شدن به مثابه گگره (. شهرها 15 :1982
(Taylor, 2004: 80 و فرآینگدها )9 (Castells, 1996: 

هگای   (، نیازمند به بخش ای.پی.اس. برای انجگام فعالیگت  67
د انگ  ای، ملگی و یگا فراملگی    اقتصادی در شاکة شهری منطقگه 

(Taylor, 2002: 80   به نظر اغلب پژوهشگگران از جملگه .)
 6(، فریگدمن 1966) 5هال (، 1991) 4(، ساسن1996کاستلز )

 7( و دانیلگگز2009 ,2004) 1(، تیلگگور1986 & 1982)
(، 1982(، وولف )1999a(، بیوراستوک و همکاران )1991)

ها، ارتااط  ( در فضای جریان2003(، اسمیت )1993موالرت )
شهرها با یکدیگر به ویژه در سطح ملی و فراملی بگه واسگطة   

و ایگن خگدمات نقگش     شگود  خدمات ای.پگی.اس. فگراهم مگی   
آورنگد. ایگن    افزایی افتصادی را برای شهرها به ارمغان می هم

شگهر دورة   "هگای مرکگزی   مکگان "خدمات کارکرد امگروزی  

                                                      
1. Advanced Producer Services (APS) 
2. Nodes 
3. Process  
4. S. Sassen  
5. P. Hall  
6. J. Friedmann 
7. P. Taylor 
8. P. Daniels 

 ,Derudder and Witloxکننگگد )  گگنعتی را بگگازی مگگی

بگه بعگد رشگد ایگن      2222(. در ایگران از سگال   178 :2004
: 1992خدمات در شگهرها، سگرعت گرفتگه اسگت )محمگدی،      

219 .) 
خگدمات  ) مسئله این است که با وجود اینکه این خگدمات 

، 14، مگدیریتی 19،  حقگوقی 12، بیمگه 11، مالی12، حسابرسی9بانکی
و خدمات سطح باالی مهندسی، پزشگکی و درمگانی،    15تالیغات

ند و در ده ا لی شهرهای امروز را شکل می کارکردمستغالت( 
یزی فضایی مناسای برای ر حال رشد هستند، اما در ایران برنامه

 این بخش از کارکرد شهرها انجام نشده است. 

بر اساس آمار میدانی استخراج شده در این پگژوهش، در  
ش( و بگه خصگوص   1919) 2222ی هگا  شهر اردبیل طی سگال 

یگری خگدمات   گ ( شاهد شگکل ش1974-1995) 2216تا  2225
 م. ای پیشرفته بوده

پیش از این در شهر اردبیل،  پراکنش مکانی و الگوهگای  
توزیع فضایی این خدمات بگرای شگناخت رفتگار ایگن خگدمات،      

رو، بسیار ضروری است برای  بررسی و تحلیل نشده است. از این
ریزی فضایی شهری، این موضگوع مگورد بررسگی     ام برنامهگانج
  گیرد.قرار 

با توجه به هدف و ضرورت پژوهش و اکتشگافی بگودن   
اند که؛ هر کگدام از خگدمات   طرح شده  ها پرسشموضوع، این 

ای از شگهر اردبیگل را    توزیع فضایی ای. پگی. اس. چگه پهنگه   
اند؟ تراکم خدمات ای.پی.اس. در کگدام بخگش از    پوشش داده

یگن  ن نقطگه تمرکگز( ا  تگری  شهر باال است؟ نقطة ثقل )مرکزی
خدمات در کدام پهنه از شهر قگرار دارد؟ از بگین سگه الگگوی     

ای و همگن، پراکنش فضگایی خگدمات    غالب تصادفی، خوشه
ند؟ خدمات ای.پی.اس. شهر ک پیشرفته از کدام الگو تاعیت می

ای  به کدام سمت از شهر در حال پیشروی اسگت؟ چگه رابطگه   
ت ین توزیع فضایی خدمات با تراکم جمعیت در سطح محگال ب

شهری اردبیل وجود دارد؟ لذا هدف ا لی این پژوهش تحلیل 
فضایی خدمات پیشرفته در شگهر اردبیگل بگا اسگتفاده از آمگار      

 فضایی است. 
بگگه نظگگر برخگگی از    در بازشناسگگی بگگه ماگگانی نظگگری 

                                                      
9. Banking 
10. Accountancy and Audit 
11. Credit 
12. Insurance 
13. Law 
14. Management consultant 
15. Advertisement 
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پژوهشگران هماننگد تیلگور، خگدمات پیشگرفته شگامل خگدمات       
الیغگات و  ، ت1مگدیریتی  بانکی، حسابرسی، مالی، بیمگه، حقگوقی  

خدمات سطح باالی مهندسگی، پزشگکی و درمگانی، مسگتغالت     
(Taylor, 2004: 81) باشگد کگه عمگدتا    و سایر خدمات می

 هبگ  (Sassen, 1991:100) وند.شگ  ارائه می ها توسط شرکت
خدمات پشتیاان تولیگد را   (1986)و همکاران  2مارشالنقل از 
( خگدمات تولیگد شگده    1انگد:   بندی کرده گروه ا لی دسته 9به 

( خدمات تولید شده توسط 2ها برای مصرف خود  توسط شرکت
( خگدمات تولیگد شگده توسگط     9هگا بگه منظگور فگروش      شرکت
 ها.  ها به سفارش سایر شرکت شرکت

یگری و رشگد ایگن خگدمات در     گ از دالیل ا گلی شگکل  
هگای اقتصگادی    گسگترش اسگتفاده از آنهگا در بخگش     ،شهرها
(Derudder & Witlox, 2004: 173)   ،تقاضگای بگازار ،

تالش تهیه کنندگان ایگن خگدمات بگرای فگروش خگدمات و      
محصوالت جدید، برون سگااری و تخصصگی شگدن خگدمات     

 Daniels & Moulaert, 1991: 15; Moularet) است

& Todtling, 1995: 93).  ساسن از این خدمات با عنوان
که عمدتا  (Sassen, 2001:89)برد  خدمات پشتیاان نام می

ها، تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات انجام  برای شرکت
(. آنها وریفگة سگازماندهی،   (Sassen, 1991: 91شوند  می

 ,Roccoمدیریت، توزیع و امنیت تولید را بگر عهگده دارنگد )   

(. گگرین فیلگد معتقگد اسگت کگه آنهگا محصگوالت        2 :2006
( و 9نقل از گرین فیلدبه  (Sassen, 1991: 92  اند. واسطه

از نوع کاالهای نهایی که باید به دست مصرف کننده برسگند،  
(. برخگگگی از Morshidi, 2000: 2237باشگگگند )نمگگگی
( 1966هال )  (،1991پردازان موضوع، از جمله ساسن ) نظریه

(، 1991( و دانیلگز ) 2004(، تیلگور ) 1986 ,1982فریدمن )
شگگهر در دورة  ایهگگ گیگگری ایگگن خگگدمات را از ویژگگگی شگگکل

د. ایگن خگدمات، عامگل    انگ  شدن، بر شمرده اطالعات و جهانی
هگای متفگاوت    هگا در مقیگاس   فضای جریگان  ها به پیوند مکان

هگای عملیگات    جغرافیایی محسو  می شگوند و نقگش پایگگاه   
ند و از تولیگد و اقتصگاد پشگتیاانی    شگو  اقتصادی محسو  مگی 

 ;Friedmann, 1982, 1995: 316-152) .کننگد  مگی 

Sassen, 1991, 2000: 10-5; Taylor, 2004: 85; 

Alderson & Backfield, 2007: 22)  

 

 
گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ   

1. Management consultant 
2. Marshal 
3. Greenfield 

چه به نظر برخی از پژوهشگران، این خدمات عمگدتا   راگ
 ,Beaverstock, et alگیرند ) در شهرهای جهانی شکل می

1999: 20; Taylor, 2004: 86; Short, 1999, 

اما برخی از پژوهشگران معتقدند در گذار از جامعة  ،( 1 :2004
 نعتی به جامعة اطالعاتی این خگدمات در سگایر شگهرها نیگز     

( و Taylor, 1999b; Rocco, 2006: 5رنگد ) یگ شکل مگی 
 & Derudder) کننگد  زمینه را برای پیوند شهرها فراهم مگی 

Witlox, 2004: 178).      همگة شگهرها در سگطحی برابگر از
به عقیدة (. Taylor, 2004: 87ای.پی.اس. برخوردار نیستند )

های راهاردی تمرکز این خگدمات هسگتند    ساسن شهرها مکان
را در شاکة شهری  ( و تا حدی رتاه هر شهر47: 1979)ساسن، 
(. کاستلز، این خدمات Halbert, 2004: 381کنند ) تعیین می

دانگگد  هگگا مگگی را کارکردهگگایی بگگرای ایجگگاد جغرافیگگای جریگگان 
(Castells, 1996: 67).   آنهگا مگرتاط کننگدة     به نظگر تیلگور

این . (Halbert, 2007: 3)اند  شهرها به شاکه اقتصاد جهانی
منجر به افگزایش کیفیگت و ارتقگای رانگدمان اجرایگی      خدمات، 

فعالیت اقتصادی، در طی فرآیند تولید و افزایش ارزش بروندادها 
  (.Ferguson, 1997: 10-11) می شوند

را در فضا دارند  ای خدمات پیشرفته عمدتا رفتار پیچیده
ی خگود نزدیگ  شگوند    هگا  نند تا بگه همرسگته  ک و  تالش می

(Davis & Henderson, 2004:5 کاهش هزینگه .)   هگای
 Leslie) شگهر  CBDنیروی کار از طریق نزدی  شدن به 

& Hualachain, 2007: 1581 & 1598)  مجاورت بگا ،
 هگگگای ای. پگگگی. اس بگگگرای افگگگزایش    سگگگایر شگگگرکت 

 ,Hualachain & Ieslie, 2007: 1582)وری بهگره 

Davis & Henderson, 2004: 5).  در رفتار فضایی آنها
مؤثرند. تقاضای بازار برای این خدمات، دسترسی به مشتریان 

های شگهری و   از طریق روابط چهره به چهره و جذابیت حومه
 ،(Hualachain & Leslie, 2007:1583) مسگگکونی

 ,Roccoهگای بیرونگی شگهرها )    کریدورهای ا لی و حلقگه 

ای در هگ  (، دسترسی بگه مشگتریان محلگی،  گرفه    6 :2006
همان تجمع، دسترسی به محل اجتماع نیروی کار متخصص )

(، اسگگتفاده از  Ryan, 2003: 31 مناگگع بگگه نقگگل از  
 & Lindahl) ای اطالعگگات و ارتااطگگات هگگ زیرسگگاخت

Beyers, 1999: 19. Young, 2000: 742-743 در .)
رفتار فضایی این خدمات مهم هسگتند. نزدیکگی و رابطگه بگا     

 و  گگادرات کگگاال و خگگدمات   هگگای تولیگگد  مکگگان فعالیگگت 
(Andersson, 2006 :1; Jacobs & Koster & 

Hall, 2010: Conclusions) ها و سگرعت   کاهش هزینه
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، (Coffey & Bailly, 1991: 109) در ارائگگه خگگدمات
و  (Goe, 1990: 328) کسب سود بیشتر ناشی از مجگاورت 

 & Shearmur) اسگگگتقرار در منگگگاطق مهگگگم شگگگهری

Doloreux, 2008: 2-5)  از عگگواملی هسگگتند کگگه در .
گزینی و رفتار این خدمات، تأثیر دارند. همچنین خدمات  مکان

ای. پی. اس از سلسله مراتگب شگهری و تخص گص و مهگارت     
 ,Ferguson) کنند گزینی خود تاعیت می کارکنان در  مکان

1982: 108-111; Shearmur & doloreux: 2008: 

مین و دسترسی بگه بگازار   . به این موارد باید قیمت ز(19-20
 :Mota & Brandao, 2005))مشتری( را نیز اضافه نمود 

( بر این عقیده اند که مکگان  1993) 2و گلوج 1. موالرت(12
های  گزینی ای. پی. اس.  تا حد زیادی به ارتااط آنها با بنگاه

 & Moulaert) خگگارجی و داخلگگی آنهگگا بسگگتگی دارد  

Gallouj, 1993: 104; Moulaert & Gallouj, 

1995: 151-152.)  
ای در  ها و تسهیالت پیشرفته نقش عمده وجود زیرساخت
 :Pereira & Derudder, 2009) رفتار مکانی آنها دارد

که به دناال رشد شهرها، این ( معتقد است 1985) 9. دانیلز(26
یابند،  ها و مراکز پیرامونی گسترش می به سمت حومه خدمات

زی آنها همچنان در مرکز شهر و لیکن مراکز ا لی و مرک
«CBD »مانند  باقی می(Aranya, 2005: 2) .نظر  به

با گسترش فناوری اطالعات،  ,(Illeris, 1996) 4ایلریس
گزینی  موجب شده است تا خدمات پیشرفته مانعی در مکان

 نداشته باشند.
 بیمه، مالی، خدمات بانکداری، حسابرسی، خدمات تیلور،

 و یا ل .ای. پی. اس جز را تالیغات و مدیریتی حقوقی خدمات
است  مواردی شامل  خدمات از کند. برخی می معرفی پیشرفته

 اشاره شده است: 1شماره که در جدول 
 

 تولید پشتیاان پیشرفته خدمات .1دول ج

 تولید پشتیبان پیشرفته خدمات ترینمهم فهرست

 و اعتااری مالی، خدمات

 بانکداری

 مخابرات و پست خدمات

 ارتااطات فنّاوری خدمات بیمه خدمات

 واطالعات

                                                      
1. Moulaert 
2. Gallouj 
3. Daniels 
4. Illeris 

 و مستغالت خدمات

 دارایی ها

 بهداشتی و خدمات پزشکی،9

 المللی بین درمانی

و  معماری مهندسی خدما حقوقی خدمات

 ساختمان

 و جهانگردی خدمات

 هتل داری

 بازاریابی خدمات

 تجارت مدیریت خدمات دفترداری خدمات

 بین المللی

 151: 1992 محمدی، :مأخذ
 

توان به این نتیجه  های ارائه شده می از مجموع نظریه
رسید که همة شهرها متناسب با کارکرد و اندازة خود، از 

را در شاکة  ای.پی.اس. برخوردارند که تا حدی رتاه آن شهر
کند. در عین حال، عوامل زیادی در رفتار  شهری مشخص می

جغرافیای ی  شهر موثر هستند فضایی خدمات پیشرفته در 
(. رفتار و الگوهای فضایی خدمات 45: 1992)محمدی، 

ود. ش پیشرفته موجب تغییرات ساختاری و کارکردی شهرها می
تحلیل فضایی این خدمات در شهرها برای  رو شناخت و از این
در پژوهش  ریزان و مدیران شهری بسیار مهم است. لذا برنامه
 4، تولید پشتیاان پیشرفته خدمات بین مهم ترین از حاضر
ا(، درمانی و پزشکی، امالک ه انکی )شامل همة بان )ب مورد

محله از  44در سطح  (ها و مستغالت و بیمه )شامل همة بیمه
 اردبیل مورد بررسی قرار گرفته است. شهر

 

 ها و روش کارداده
این پژوهش از نوع تو یفی و تحلیل اکتشافی است. به عاارت 

ی ا هایی است که پیشتر فرضیه به دناال پاسخ به پرسشدیگر 
برای آن مطرح نشده و پژوهشی در مورد آن در محدوده مورد 

 شهر جغرافیایی این پژوهش قلمروبررسی انجام نشده است. 
درجه  47تا  قهیدق 15درجه و  47با مختصات جغرافیایی  لیاردب
درجه و  97تا  قهیدق 11درجه و  97طول شرقی و  قهیدق 19و 
 ةمنطق 4 این شهر به(. 1)شکل  عرض شمالی است قهیدق 11

 شهر مساحتشده است.  میتقس یشهر محلة 44 و یشهردار
 159/475 ،آن جمعیت و هکتار  6122 از بیش 1995 سال در

 .است دسترسی قابل 1992 سال آمارکه در نفر بوده 
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 APSمحدوده پژوهش و پراکنش خدمات . 1شکل 

 
های پژوهش به روش مطالعات اسنادی و میدانی و  داده

اسگت. بگا توجگه بگه گسگتردگی       طی شش ماه گردآوری شگده 
واحگد   2122های مربوط به پژوهش شامل تعداد  داده موضوع،

بانکی )شامل از خدمات پیشرفته در چهار گروه شامل خدمات 
ا(، درمانی و پزشکی، امالک و مستغالت و بیمگه  ه همة بان 

محلگه از شگهر اسگتخراج     44در سگطح   (هگا  )شامل همة بیمه
)شگکل   دنگ ده این مقاله را تشکیل می اند و جامعة آماری شده
ها با مراجعه حضوری از مراجع رسمی  در گام نخست، داده .(1

 در  اند. ها استخراج شدهو  نفی اخذشده و یا با اخذ آدرس آن

 
و مطالعگگات میگگدانی،  گگگام دوم، بگگا اطمینگگان از  گگحت آمگگار

 Earth Googleافگزار  در نرمهای خام تصحیح شده و  داده
انتقگال   Arc GIS 10.3. ساس به محگیط  منتقل شده اند

در گگام   .های مکگانی تشگکیل شگده اسگت     یافته و پایگاه داده
بگگه هگگر دسگگته از خگگدمات مربگگوط مکگگانی هگگای  سگگوم، الیگگه

 هگای  تحلیل و تجزیه برایدر گام چهارم  اند. سازی شده آماده
 GISمجموعگه عملیگات آمگار فضگایی در محگیط       از فضایی

، فرآینگد انجگام پگژوهش را بگه     2استفاده شده اسگت. شگکل   
 ذارد. گ نمایش می
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 فرآیند انجام پژوهش. 2شکل 

 
های تحلیل فضگایی اسگتفاده شگده در    ترین شاخص مهم

، شگاخص  1مرکگزی    این پگژوهش شگامل تگراکم کرنگل، نقطگه     
، شاخص خود هماسگتگی فضگایی   2میانگین نزدیکترین همسایه

، آمگاره عمگومی جگی یگا     4، شاخص آماره موران محلگی 9موران
بیضی  1داغ های ، لکه6ها ناخوشهها و  ، خوشه5خوشه باال و پایین

                                                      
1. Central Point 
2. Average nearest Neighbor 
3. Moran I. 
4. Analysis Local Moran 
5. High / Low Clustering 
6. Anselin Local Morans I 
7. Hot Spot 

 9و در نهایگت رگرسگیون مگوزون جغرافیگایی      7انحراف استاندار
  هستند.

 

 فضایی   فنون تحلیل الگوی
  شاخص میانگین نزدیکترین همسایه

 یهگا آزمگون  جملگه  از همسگایه   نیتگر  یگ متوسط نزد شاخص
 آناز  هگا دهیگ پد یپراکندگ نوع نییتع یبرا که است یبندخوشه
به نام  یروش، شاخص نیا استفاده از جهی. در نتشودیم استفاده

                                                      
8. Standard Deviation Ellipse 
9. Geographically Weighted Regression (GWR 

 انتخاب محدوده مورد مطالعه 

استخراج داده از طریق سازمان 

 ها

مطالعات میدانی و انطباق 

 داده ها
  GOOGLE EARTHها در محیط سازی دادهپیاده

EARTH 

 GISانتقال نقاط به محیط

 ها بر مبنای پرسش پزوهشسازی الیهآماده

 خروجی

 تجزیه و تحلیل

 تحلیل الگو سازی روابط فضاییمدل های تمرکزتحلیل پهنه

شاخص خود همبستگی فضایی 

موران

 آماره عمومی جی

 موران محلی ترین همسایگیمیانگین نزدیک

 های داغلکه

 رگرسیون موزون جغرافیایی

 هایافته

 GISی در محیطیتحلیل های آمار فضا
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 15/2عگدد  گفر تگا     نیآن بگ  ةکه دامن دیآیبه دست م 1ان. آر
 در راعنا گر   و هاسکونتگاه یپراکندگ شاخص نیا. است ریمتغ
 کنگد یم انیب آن یریگجدا از عوامل موثر در شکل هیناح سطح
 باشگد،  تگر  یگ بگه  گفر نزد  .  ان.آرمقدار  چقدر هر  جهینت در و

 15/2 بگه  هرچگه  و یاخوشگه  و متگراکم  عیگ توز یالگگو  نشانگر
 کننگده  انیب زین  ی عدد و منظم یالگو انگریب باشد، تر ینزد
 ،یمحمد  ی)فاضل و ب هاستسکونتگاه عیتوز یتصادف یالگو
ایگن شگاخص بگه    (. 51: 1994. محمدی و فیروزی، 15: 1991

 شود: محاساه می 1 ورت معادلة 

(1)                                  

                       
میانگین فا له مشاهده شده بین پدیده  DOکه در آن 

میانگین فا له بین  DEمورد نظر و نزدیکترین همسایه است. 
تعداد کل عوارض و  Nپدیده و نزدیکترین همسایه اش، 

 ,ESRIمساحت کل محدوده مورد مطالعه است ) Aهمچنین 

 (.99: 1992؛ عسگری، 2015:220

 

 شاخص خود همبستگی فضایی موران 
 شاخصیی، فضا یخودهماستگ گیریهای اندازهیکی از روش ی 
 ییفضا ارتااطات یریگاندازه ابزار ییفضا یخودهماستگ. استموران 
 است عارضه ره به شده داده اختصاص ارزش و عوارض تیموقع نیب
 مطالعه یها فت ارزش که است مفهوم نیا بهحا ل از آن  جینتا و

 نظم به استناد قابل هاآن یماستگه و ستنده  ماستهه خود شده،
-شاخص نیبهتر از یکی موران آماره یا خیر. است هادهیپد ییایجغراف

 صیتشخ آماره نیا. است عوارض یبندخوشه صیتشخ یبرا ها
 مشابه یهاارزش یدارا یکل طور به مجاور ینواح ایآ که دهدیم
)رهنما و  است ریمتغ -1 و 1 نیب موران ارزش. ریخ ای باشندیم

  ینزد ارزش. (51: 1994. محمدی و فیروزی، 19: 1992ذبیحی، 
 مشابه یهاارزش یدارا ینواح یکل طور به که دهدیم نشان 1 به
 -1 به  ینزد ارزش و ستنده ی اخوشه ییالگو یدارا(، نییپا ای)باال 
 در رمشابهیغ یهاارزش یدارا ینواح یکل طور به که دهدیم نشان
 یتصادف ییالگو دهنده نشان زین  فر ارزش و دارند قرار گریکدی کنار
  .است

         (2)                         

                                                      
10. Neighbourhood Ratio (NR) 

 ،iمقدار متغیر در ناحیه  xiتعداد مشاهدات،  nکه در آن 
xj  مقدار متغیر در ناحیهj ،x  میانگین متغیر در کلیه نواحی و

wij  ناحیهوزن به کار رفته برای مقایسه دوi   وj  است

  اگر  (.ESRI, 2015؛ 126: 1992عسگری، )
  

   
 

  باشد، خودهماستگی فضایی مثات است. اگر 
  

   
باشد،  

  خودهماستگی وجود ندارد و اگر 
  

   
باشد،  

 :Izabella et al, 2011فضایی منفی است)خودهماستگی 

7 .) 

                                                      

    های باال و پایین آماره عمومی جی یا خوشه
های پر کاربرد در مااحث تحلیل آمار فضایی  یکی از روش

های باال و پایین  روشی موسوم به آماره عمومی جی یا خوشه
ها با همسایگانی که از نظر ویژگی و  است. زمانی که رفتار داده

شکل در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و فا له جغرافیایی آن 
ای متمرکز با ارزش نزدیکتر است، می توان نشان دهنده خوشه 

باال و یا پایین آن عوارض باشد. خروجی به  ورت ی  فایل 
 و G امتیازاین روش با نمایش مقادیر  گرافیکی خواهد بود در 

هایی که  توان نقاط و یا مکان می Pگ Valueو  Zامتیازمقادیر 
 ,ESRIبندی شده اند را نمایش داد ) ها خوشه در آن داده

2015:225 .) 
 

  آماره موران محلیشاخص 
ها را نشان  آماره موران جهانی فقط خوشه بندی کلی متغیر

توان برای تشخیص الگوی ارتااطی فضایی  دهد و نمی می
ها، در محدوده همسایه از آن استفاده کرد. برای  ارزش

های محلی از آماره خود  آشکارسازی الگوی فضایی تفاوت
ین شاخص به طور شود. اهماستگی موران محلی استفاده می

مثال نقاط توزیع  نایع را به  ورت نقاط داغ گ داغ گ  سرد، 
سرد گ سرد گ  داغ، و داغ گ سرد نشان می دهد. آماره موران 
محلی شکل تجزیه شده آماره موران جهانی است و برای 

 ,Anselin) از طریق زیر قابل محاساه است. iپیکسل 

فیروزی،  . محمدی و62: 1992عسگری،  ،315 :1999
 همان(.

(9)                        

             
 ،iمقدار متغیر در ناحیه  xiتعداد مشاهدات،  nکه در آن 
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xj  مقدار متغیر در ناحیهj ،x  میانگین متغیر در کلیه نواحی و
wij  ،(. 126: 1992وزن به کار رفته می باشد.)عسگری 

 

  های داغ لکه
( Hot Spot Analysisداغ )های  لکه  تحلیل به روش
( را برای کلیه عوارض موجود در Ordگ Getisآماره گتیس )

محاساه شده نشان می دهد  Zها محاساه می نماید. امتیاز  داده
این روش با  ها چگونه است. در  بندی داده که میزان خوشه
های نقاط  توان لکهمی Pگ Valueو  Z امتیازنمایش مقادیر 
ها خوشه بندی شده اند را  یی که در آن دادهها داغ و یا مکان
(. آماره گتیس به  ورت زیر 15:1992 )عسگری، نمایش داد

 محاساه می شود:

          (4)                    

 
xj  ارزش عارضةj ،wij  وزن فضایی بین عارضةi  وj 
 مساوی با مجموع عوارض است.  nاست، 
 

(5)                               

 

است که در طی آن نیازی به  Zنمرة  G*iآمارة 
 محاساات بیشتر نیست. 

 

 رگرسیون وزنی جغرافیایی 
 گسترش( جی. وی. آر) ییایجغراف یوزن ونیرسگرگ روش
. از این روش اشدگبیم یومگعم ونیرسگرگ و گچارچ افتهی

در اغلب  اییگفض متغیرهای برای تحلیل ارتااط فضایی بین
ود گشمی ادهگریزی فضایی استف انا و برنامهم مطالعات مکان

 بین در مقاله حاضر برای تحلیل رابطة (.1992:95 عسگری،)
ن گخروجی حا ل از استفاده از ای. است شده استفاده عنا ر
ل استفاده و گقاب  هگدول و نقشگودار، جگل نمگه شکگروش ب

؛ محمدی و فیروزی، ESRI, 2010:226)مشاهده است 
1994 :51). 

 

 شرح و تفسیر نتايج
 تحلیل وضعیت پراکنش ای.پی.اس. 

در پاسخ به این پرسش پژوهش که هگر کگدام از خگدمات ای.     
انگد؟ از روش   ای از شهر اردبیل را پوشش داده پی. اس. چه پهنه

( استفاده شده اسگت. ایگن روش   Interpolationیابی ) درون
کنگد. ایگن روش    ( عمل مگی IDWبا وزن دهی عکس فا له )

برای کل خدمات به  ورت یکاارچه انجام شد. نتایج تحلیل به 
دهند که به ترتیب خدمات مستغالت  یابی نشان می روش درون

و امالک، بیمه، خدمات بهداشتی و درمانی و در پایگان خگدمات   
دهنگد   بانکی از بیشترین به کمترین، فضای شهر را پوشش مگی 

ته کلیدی رسید که توان به این یاف (. از این موضوع می9)شکل 
دهی خدمات به تعداد آنهگا بسگتگی نگدارد. بلکگه،      حوزة پوشش

بیش از آن به نحوة توزیع این خدمات در سطح شگهر بسگتگی   
دارد. برای مثال به رغم تعداد زیاد شعاات بانکی در شگهر، آنهگا   

اند که در این خصگوص در   های مشخصی متمرکز شده در مکان
 های بعدی بحث شده است. بخش

 

 تحلیل تراکم خدمات پیشرفته 
در پاسخ به این پرسش که تراکم خدمات ای. پی. اس. در کدام  

بخش از شهر باال است؟ از روش تحلیلی تراکم کرنگل اسگتفاده   
ای به روش کرنگل نشگان    شده است. تحلیل مکانی تراکم نقطه

هگایی از جنگو     شرقی و لکه دهد که بخش مرکزی و جنو  می
  ای از خگدمات پیشگرفته    بیشترین تراکم نقطه غربی شهر دارای

هستند. ماهیت اداری، تجاری و دانشگاهی این بخش از شهرها 
 شاید دلیل مهمی برای تجمع خدمات پیشرفته باشد. 

 

 الگوی فضایی خدمات پیشرفته 
در پاسخ به این  پرسش که پراکنش فضایی خدمات پیشرفته از  

هگای شگاخص میگانگین     ن نگد؟ از آزمگو  ک کدام الگو تاعیت مگی 
ای  ای فضگایی چنگد فا گله    نزدیکترین همسایه، تحلیل خوشگه 

(Multi Distance Spatial Cluster Analysis یا )
ریاالیرکای فانکشن، آماره عمومی جی یا خوشه باال و تحلیگل  

 Anselin Local)خوشه و ناخوشه یا شاخص موران محلی 

Moran I) دمات پیشرفته بندی مجموع خ برای تحلیل خوشه
استفاده شگده اسگت. نتگایج تحلیگل الگگوی فضگایی بگه روش        

 میانگین نزدیکترین همسایه ماین این است که 

است و بگا   1996تر از عدد   که بزرگ Zبا توجه به مقدار 
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اسگت و مقگدار    1 فر که کمتر از عدد  Pتوجه به ارزش آماره 
است، بنگابراین الگگوی پگراکنش فضگایی      151شاخص کل که 

تگرین   خدمات ای. پی. اس. بگر اسگاس روش میگانگین نزدیگ     
متگر، از الگگوی پراکنگده تاعیگت      1222همسایه در شعاع حدود 

ر کگدام از خگدمات نیگز    گرای هگون بگن آزمگایج ایگد. نتگکن می

دمات بانکی و خدمات بهداشگتی و درمگانی،   دهد که خ نشان می
ی و خگگدمات امگگالک و ا دارای الگگگوی توزیگگع خطگگی، خوشگگه 

مستغالت و خدمات بیمه، دارای الگوی توزیع پراکنگده هسگتند.   
که در مجموع الگوی عمومی توزیگع خگدمات، از نگوع پراکنگده     

 (.5است )شکل 

 

 

( IDWدهی عکس فا له:  یابی )وزن دهی ای. پی. اس. به روش درون سطح پوشش. 3شکل 
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 ای مجموع خدمات ای. پی. اس. به روش کرنل تراکم نقطه. 4شکل 

 

 
 تابع میانگین نزدیکترین همسایه. 5شکل 
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( و نیز نتایج آزمون 6نتایج آزمون تحلیل نقاط داغ )شکل 
دهند  محلی( به ترتیب نشان میتحلیل خوشه و ناخوشه )موران 
شرقی  ای مرکزی به سمت جنو ه که خدمات پیشرفته در بخش
ها این  کنند. در سایر بخش ای تاعیت می و غربی از الگوی خوشه
(. در این 6ای و پراکنده است )شکل  الگو به  ورت غیرخوشه

پیرامون مراکز  عمدتاً بندی کردن بخشی از شهر که گونه خوشه
بندی زیاد هستند.  و یا خدماتی است، دارای خوشه دانشگاهی

های نوبنیاد مانند )شهرک اداری  همچنین برخی از شهرک
ی اداری، در ها کارشناسان( در شهر اردبیل به دلیل تجمع مجتمع

 اند.  داشته  های داغ،  نقش مهمی گیری خوشه شکل
 

 
 تحلیل نقاط داغ و تحلیل خوشه و ناخوشة خدمات پیشرفته. 6شکل 

 

 پیشرفته  خدمات حرکت سیر و ثقل نقطة
ن نقطه تری در پاسخ به این پرسش که نقطة ثقل )مرکزی
دارد، از روش تمرکز( این خدمات در کدام پهنه از شهر قرار 

ترین  نقطه مرکزی  استفاده شده است. نتایج اجرای مرکزی
ترین  دهد که مرکزی نقطه از توابع تحلیل فضایی نشان می

نقطه از خدمات پیشرفته در مرکز جغرافیایی شهر قرار گرفته 
دهد که مرکزیت اقتصادی جدید  است. این موضوع نشان می

نطاق است. کما اینکه شهر، با مرکزیت جغرافیایی شهر نیز م
های تراکم خدمات  ها از جمله نتایج آزمون ایج سایر آزمونگنت
 ن  ورت که در این روشگه ایگد. بگکنن د میگز آن را تأییگنی

ترین نقطه از هر گروه از خدمات در مقایسه با  مرکزی
شود.  در پاسخ به این  قرارگیری سایر نقاط سنجیده می
. شهر به کدام سمت و جهت پرسش که خدمات ای. پی. اس

جغرافیایی از شهر در حال پیشروی است؟ از روش بیضی 
 (Standard deviation ellipse)انحراف استاندارد 

استفاده شده است. نتایج آزمون برای هر کدام از خدمات به 
 ورت جداگانه و برای مجموع خدمات پیشرفته نشان 

ر منظم شمالی دهند که خدمات بهداشتی و درمانی ی  سی می
جنوبی دارند. خدمات مالی دارای سیر جنوبی و شمال و 

شرقی هستند. خدمات مستغالت و امالک عمدتا دارای  ل شما
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غربی هستند. در تحلیل این مورد  حرکت جنوبی و جنو 
توان به وضعیت بهتر بازار زمین و مسکن در این بخش از  می

دارای سیر شمال و شهر اشاره کرد. خدمات بیمه نیز عمدتا 
توان گفت خدمات  شرقی هستند. در مجموع نیز می شمال

ترین نقطه سیر حرکت  پیشرفتة شهر در ارتااط با مرکزی
دوایر بیضی انحراف  1شرقی دارند . شکل  جنوبی و جنو 

استاندارد نشان دهندة سمت و سوی حرکت جغرافیایی هر 
 کدام از خدمات، در شهر هستند.

 

 
 بیضی انحراف استاندارد خدمات پیشرفته. 7شکل 

 پراکنش خدمات و تراکم جمعیت
ین توزیع فضایی ای ب در پاسخ به این پرسش که چه رابطه

خدمات با تراکم جمعیت در سطح محالت شهری اردبیل 

( استفاده GWRاز رگرسیون وزن دار جغرافیایی ) وجود دارد؟
دهد که رابطة  نتیجة اجرای رگرسیون نشان می شده است.

های شهر از جمله در بخش  بین جمعیت در برخی بخش
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ن حال دار و در عی یگی معنگرقی و غربگش و گزی و جنگمرک
ونی گهای میانی و پیرام در برخی از محالت به ویژه بخش

دار است اغلب  ه معنیگاهایی کگت. در جگی اسگمعن ر بیگشه
ای گه ریگاربگا کگاری و یگی، تجگای اداری،  نعتگه شگبخ

توان  الب آموزشی مستقر هستند. در توجیه این موضوع میگغ
ها خدمات  تگفت که خدمات پیشرفته اغلب به ادارات و شرک

دهند و با مراکز آموزشی نیز روابطی قوی دارند  ارائه می
 (. 7)شکل 

 

 
 رابطة تراکم جمعیت و خدمات پیشرفته ییایجغراف یوزن ونیرگرس. 8 شکل

 

نشگان دادنگد کگه از     های پژوهشیافتهبندی نهایی  در جمع
که در شهر اردبیل تحلیل شگدند،    گروه از خدمات پیشرفته 4بین 

خدمات بیمه بیشترین سطح پوشش و گسترش را در سطح شگهر  
  و نگژاد  حگاتمی   (. از ایگن حیگث بگا نتگایج پگژوهش     9دارد )شکل 

 در خگدمات  ایگن  قگوی  (، مانی بر تفگو  حضگور  1991مکاران )ه
بگر سگایر خگدمات     دولتی های بیمةشرکت غلاه و شهری فضای

همچنین، تراکم فضایی خدمات پیشرفته در بخشهمسویی دارد. 
 یافته این (.4های مرکزی بیش از سایر مناطق شهر است )شکل 

گزینگی  مرکزی از اهمیت باالیی در مکان دهد که بخشنشان می
نتایج استفاده از مدل نزدیکتگرین  خدمات پیشرفته برخوردار است. 

 نگوع  خگدمات، از  توزیگع  عمگومی  الگوی نشان داد که همسایگی
به عاارتی مجموع خدمات، در سطح شهر  (.5است )شکل  پراکنده
 ایی نشان دادند که خدمات گای فضگهلگد. تحلیگانشده دهگپراکن

 
 های مرکزی و اند و برای مثال در بخشبندی شدهپیشرفته خوشه

 4)شگکل   اندهای فضایی را دادهشر  تشکیل خوشهمناطق جنو 
 ها اغلب کارکردهای تجاری و آموزشی شهر و (. در این بخش6و 

هگای   رو یافتگه مراکز مهم اداری و سیاسی متمرکز شده اند. از این
( در 1994این پگژوهش، بگا نتگایج پگژوهش سگرور، پورطگاهری )      

 هایکاربری گزینی مکانخصوص عدم تعادل در توزیع فضایی و 

های این پگژوهش   همچنین یافته .هسمو است در شهرها خدمات
(، عشگگورنژاد و 1991بگگا نتگگایج پگگژوهش محمگگدی و همکگگاران ) 

 تمرکگز  سگمت  بگه  ، مانی بگر گگرایش خگدمات   (1995)همکاران 
 هگای کگاربری  بگا  خگدمات  تمرکز بین معناداری یرابطه فضایی و
و نیگز   پایگه  هگای زیرسگاخت  به دسترسی و نوین تجاری و اداری

ها نشگان دادنگد کگه    یافته .ددار ارتااط با تراکم جمعیت، همسویی
الگوی حرکت فضایی خدمات اغلب شمالی جنوبی است و بخگش 
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(. از 1های مرکزی کانون توزیع خدمات در شهر هسگتند )شگکل   
هگای  دهند که تنها در برخی از محلهها نشان میسوی دیگر یافته

ی جمعیت شهر و تراکم فضایی خدمات پیشرفته رابطگه شهر، بین 
معناداری دارد. به عاارتی جمعیگت تعیگین کننگدة توزیگع فضگایی      

هگگای دیگگگری نیگگز اثرگذارنگگد خگگدمات پیشگگرفته نیسگگت و مؤلفگگه
 (. 7)شکل

 

 گیري بحث و نتیجه
آید.  های این پژوهش چند نتیجة مهم به دست می از یافته
ای که در شهر مورد  خدمات پیشرفتهگروه از  4، از بین نخست

مطالعه، خدمات بیمه بیشترین سطح پوشش و گسترش را در 
سطح شهر دارد. پس از آن خدمات مشاوره امالک و مستغالت 
قرار دارند. سوم، خدمات بهداشتی و درمانی و در پایان خدمات 

توابع تحلیل فضایی  بکارگیری نتایجگیرند.  بانکی و مالی قرار می
رین نقطه از خدمات در مرکز ت نشان دادند که مرکزینیز 

الگوی توزیع  دیگر، است. به عاارت  جغرافیایی شهر قرار گرفته
خدمات پیشرفته از روند گسترش کالادی شهر تأثیر گرفته است و 
. مرکز جدید اقتصادی منطاق با مرکزیت تجاری شهر است

الگوی توان نتیجه گرفت  های پژوهش می همچنین از یافته
فضایی پراکنش خدمات پیشرفته از ی  الگوی واحد تاعیت 

ای و خطی و در  ها دارای الگوی خوشه کند. برای مثال بان  نمی
عین حال مشاوران امالک دارای الگوی پراکنده هستند که نشان 

های متفاوت  از ماهیت این خدمات و مشتریان آنها و نیز اولویت
نین نتایج نشان دادند که تراکم همچ. گزینی دارد آنها در مکان

خدمات پیشرفته در بخش مرکزی شهر و برخی از محالت نوبنیاد 
به ویژه پیرامون مراکز علمی، پژوهشی و اداری بیش از سایر 

  .های شهر است بخش
هگگد کگگه برخگگی از د همچنگگین نتگگایج پگگژوهش نشگگان مگگی

هماستگی قوی بگین خگدماتی ماننگد بیمگه و مشگاوره امگالک و       
ت بهداشتی و درمانی با تراکم جمعیت وجگود دارد. در عگین   خدما

هگای شهرسگازی هماننگد     حال خگدمات بگانکی اغلگب از ویژگگی    
هگگا، مراکگگز اداری و تجگگاری تگگأثیر  دسترسگگی بگگه شگگاکة خیابگگان

و پیشگروی   این پژوهش های یافته به توجه با پایاناند. در  پذیرفته
 هایپیشگنهاد  توان میشهرهای ایران به سمت اقتصاد اطالعاتی، 

بگازنگری   -1 :کگرد  ارائگه با کاربرد آنها در حوزة شهرسازی  را زیر
های شهری بگا توجگه بگه رویگش اقتصگاد اطالعگاتی در        سیاست
های توسعة شهری بگا توجگه بگه رشگد      بازنگری طرح -2 .شهرها

فضاهای خدماتی پیشرفته جهت جلوگیری از تضگاد و ناسگازگاری   

دی کاربری زمین شگهری در راسگتای   گبن هپهن -9 .ها بین کاربری
ن خدمات گه ایگایی کگه شگتوسعة بخش خدمات پیشرفته در بخ

ایجاد قوانین ویژه برای انطاا  بگین   -4 .در حال پیشروی هستند
ها  کاربری زمین و رشد خدمات پیشرفته به ویژه در پیرامون خوشه

یگزی  ر برنامگه  -5های متگراکم از نظگر خگدمات پیشگرفته.      و پهنه
های مرکزی شهر با توجه بگه   شهری برای تمرکز زدایی از بخش

رشد و تمرکز خدمات پیشرفته از جمله خدمات بانکی و درمانی در 
این بخش از شگهر. در پایگان، شگایان ذکگر  اسگت کگه خگدمات        

ناپذیر از اقتصاد شهر معا ر و شهرسگازی و   پیشرفته بخش جدایی
 وری است.ریزی فضایی متناسب با آن ضر برنامه
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