
  

 
 

  ریزي  برنامه انتظام فضایی شبکه شهري و

  مطالعه موردي آذربایجان ؛1400افق در جمعیتی 
  

  14/5/1389:ییدأ   تاریخ ت                5/3/1389:تاریخ ارائه

  

  سرمستبهرام 

  *نادر زالی

  چکیده

ترین مکان استقرار جمعیـت و مـؤثرترین مکـان در             عنوان اصلی ه  شبکه شهرها ب  

پرسـش  . ها برخوردار اسـت    ریزي  از اهمیت زیادي در برنامه     ،عیتهاي جم   جایی هجاب

 اندازه بهینه جمعیـت در شـهرها کـدام اسـت وچگونـه              اصلی این مقاله این است که     

بینی   با پیشنویسنده ؟در یک محدوده جغرافیایی ایجاد کرد   را  توان تعادل جمعیتی      می

 اساس مدل  آن بربراي یزير برنامه و 1400تا افق  آذربایجان  جمعیت شهرهاي منطقه    

پذیري و درجه آنتروپـی شـبکه شـهري،     رتبه ـ اندازه تعدیلی متناسب با میزان کشش 

نـرخ  یـا کـاهش    افزایش برايرا هاي الزم  ارائه و سیاست  را   1400جمعیت بهینه افق    

 در افـق مـورد  آذربایجان   جمعیتدل فضاییاتعایجاد جهت در   شهرها   جمعیترشد  

  .استمطرح نموده نظر، 

  پذیري، آنتروپی، مدل رتبه ـ اندازه تعدیلی  شبکه شهري، آذربایجان، کشش:اه یدواژهکل

                                                                                                              

  دکتري علوم سیاسی و مدرس دانشگاه پیام نور تبریز 
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  مقدمه

درخـصوص جمعیـت، رشـد      مهمترین چالش علمی و اجتمـاعی        ،در نیمه دوم قرن بیستم    

. جهان سوم بوددر کشورهاي سریع و تمرکز فزاینده آن در یک یا چند نقطه شهري بخصوص       

عـدالتی   را نوعی ناهنجاري منجر به عدم تعادل و بی  کرد و آنبرجستهه را   ابتدا غرب این پدید   

 کشورهاي جهان سوم نیـز بـه        ، به دنبال آن   .ها و ناکارآمدي نظام فرآیند نامید      در توزیع فرصت  

 بحث در خصوص این پدیده برخاستند و در جستجوي راههاي غلبه بر ایـن مـشکل برآمدنـد          

  .)13 :1383امکچی، (

 که یافت افزایش نیز شهري خدمات براي تقاضا جهان، در تولید و درآمد افزایش با همزمان

 چنـین  .دیافتن رشد جمعیتی اندازة نظر از هم و تعداد نظر از هم ،وشهرها ها شهرك ،آن دنبال به

 در نوزدهم قرن اوایل از یعنی ،سریع شهرنشینی دوره طی در شهرها، تعداد و اندازه در افزایشی

 اما ،پیوسته وقوع به ،توسعه حال در کشورهاي در بیستم قرن اواسط از و یافته وسعهت کشورهاي

 جمعیت توزیع در نابرابري ایجاد امر این نتیجۀ. است نبوده میزان همان به عمومی ثروت افزایش

  .(Pumain, 2003:22) است گذشته قرن دو در کشورها شهري نظام در

 فزاینـده  رونـدي  ، و توزیع آنشهرها جمعیتی ر اندازهد نابرابري تاریخی، هاي دوره طی در

 شـهري  نظـام  در فعالیت و جمعیت دهد می نشان  مطالعات(Roehner, 1991, 30).است داشته

 فرهـودي، (اسـت   بوده یافته توسعه کشورهاي از نابرابرتر و نامتعادلتر توسعه، حال در کشورهاي

1388: 55 (.  

 که روند تحوالت آن حاکی از تبدیل زمین بـه سـیاره              جهان در مسیري قرار گرفته     ،امروزه

بیـشترین جمعیـت   . شود تبدیل می کوچک  ی به اقلیت   به تدریج  ،شهري است و جامعه روستایی    

ـ   آنهـا انـد و در    شهري در کشورهاي در حال توسعه استقرار یافته        وجـود  ه  شـهرهاي بزرگـی ب

 مـشکالتی  ،بیعی است در چنـین حـالتی  ط. نامیدهزاره سوم  که باید آنها را ابرشهرهاي     اند آمده

هـاي   مراتب شهري، تمرکز جمعیـت، مهـاجرت       نظیر تسلط شهري، عدم تعادل در نظام سلسله       

مشکل مسکن به عنوان حادترین مشکل ممکـن در سـیماي جامعـه شـهري      روستا ـ شهري و 

هـا طلـب   اي را در جهت رفع ایـن تنگنا       شده ریزي  جانبه و برنامه   شود و تالش همه     گر می   جلوه

  .نماید می
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 توزیع نامناسب نظام شهري است که عمدتاً بر پایه تمرکز           ،یکی از بارزترین این مشکالت    

در .  اجتماعی و جمعیت در چند نقطه در یک شبکه شهري بزرگ است-هاي اقتصادي    فعالیت

هاي توسـعه ملـی بـه       رود توسعه شهري به عنوان جزء مهمی از سیاست          شرایطی که انتظار می   

اي باشـد کـه در آن    سـاز ایجـاد جامعـه      د اقتصادي و عدالت اجتماعی کمک نموده و زمینه        رش

الگوي استقرار جمعیت در ارتباطی نزدیک با عملکردهـاي متـوازن در کـل نظـام اقتـصادي و               

هـاي اخیـر     شاهد رشد سریع جمعیت شهرنشین کشور در دهـه         ،اجتماعی کشور صورت گیرد   

اي صورت پذیرفته که فاصله جمعیت تهران     به گونه  ، دهه اخیر   در طی سه   ،ایم و این رشد     بوده

نظام توسـعه شـهري و   و  را روز به روز بیشتر و شهرهاي بزرگ با شهرهاي متوسط و کوچک         

در  ،رسـد   به نظر مـی .استاي روبرو ساخته  را با مشکالت و تنگناهاي عدیده مراتب آن  سلسله

 متناسـب بـا    ،هاي زیـستی   معیت و توزیع کانون   الگوي استقرار و پخشایش ج    نتیجه این پدیده    

  .)8 :78احمدي،  (باشد نمیها  ظرفیت

هـاي شـدید روسـتا ـ       همگـام بـا مهـاجرت   ،هاي اخیرروند رو به رشد شهرنشینی در دهه

 از مهمتـرین عوامـل ایجـاد    ، همزمان با سیر تحوالت اقتصادي ـ اجتماعی و سیاسـی  شهري و

هـاي مهـم    ران بـوده و تجمـع و تمرکـز جمعیـت و فعالیـت     الگوي نامتوازن نظام شهري در ای     

یـد  ؤاي گردیـده کـه م     گیري آرایـش فـضایی ویـژه        باعث شکل  ،اقتصادي در چند قطب عمده    

 که نقطـه عطـف      ،طی سه دهه گذشته   . ام شهري ایران است   حاکمیت پدیده ماکروسفالی بر نظ    

لی، بـه تـدریج انـدازه        به دلیل عدم مدیریت صحیح فضاي م       ،تحوالت جمعیتی در ایران است    

هاي عمده جمعیتی بزرگتر شده، بر تعداد شهرهاي کوچـک افـزوده شـده،      شهرها و قطب   کالن

 کـاهش یافتـه و خـالء سـکونتگاهی در نظـام      پذیري شهرهاي میانی و کوچـک میزان جمعیت 

مراتب کشور باعث تعمیق روزافزون شکاف در نظام شهري و گسیختگی شبکه شـهري             سلسله

  .  نقش شهرهاي میانی و کوچک در ایجاد تعادل از بین رفته استشده و عمالً

 شهري توزیع بهینۀ نظام باید بلکه ،ندارد وجود شهر بهینۀ اندازة معتقدند محققین از گروهی

 به توجه با که دارد وجود شهر از گوناگونی هاي اندازه ،صورت آن در که داد قرار مورد بررسی را

  .)83 :1372 درکوش، عابدین( باشد مطلوب حد در تواند می هريش توزیع نظام در آن محل
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 به تبع شـرایط حـاکم بـر    ،عنوان منطقه همگن اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  ه  آذربایجان ب 

ها، تعـدد و پراکنـدگی     با مسائلی همچون مهاجرت شدید روستا ـ شهري، تخلیه آبادي ،کشور

ات و تجهیزات زیربنایی، گسستگی فـضاهاي       سیسأگاهها، نارسایی و توزیع نامناسب ت      سکونت

گـاهی مـنظم،    مراتـب سـکونت   زیست و فعالیت، عدم یکپارچگی فضایی و عدم وجود سلسله         

رونـد   این مقاله سعی دارد با تحلیـل  .گاهی خود روبروست   منطقی و کارآمد در شبکه سکونت     

 ،اي مختلـف کمـی  هـ  بـا اسـتفاده از مـدل    و آذربایجانتغییرات انتظام فضایی در شبکه شهري     

  .ارائه کنددر این منطقه جمعیت توزیع متعادل ها و راهکارهاي الزم را در خصوص  سیاست

گیري نظام شهري به   دخالت در شکل   ،در شرایط فعلی  اهمیت این موضوع در آن است که        

 شهرهاي منطقه ،تحقیق قلمرو. ناپذیر است ضرورتی اجتناب،ها منظور رفع و یا تعدیل نابرابري 

 5000 بـیش از  1385است که در سال ) هاي آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل  استان(ذربایجانآ

  .اند نفر جمعیت داشته

  

  1385توزیع فضایی شهرهاي منطقه آذربایجان در سال : )1(نقشه 
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  مبانی نظري. الف

لط بر آن در نظام و روابط مس    هاي حاکم بر فضا از طریق کنکاش          شناخت خصلت  ،امروزه

هـا و   ه استفاده از مـدل هاي سکونتگاهی، محققین را ناگزیر ب    ساختار حاکم بر نظام    ،و همچنین 

هـا کـه داراي    این مـدل  . هاي حاکم بر فضا نموده است      مندي  براي تعیین قانون   هاي کمی  روش

آن  قادر به تحلیل وضع موجود سازمان فضایی و ساختار حاکم بر ،ابعاد فضایی ـ مکانی هستند

 اقتـصادي و اجتمـاعی    ،ها متناسـب بـا شـرایط محیطـی         آنسازي  صورت بومی باشند و در    می

پورمحمـدي،  ( ریـزي اسـتفاده کـرد     برنامهو  در فرآیند توسعه    از ارائه نتایج آن     توان   می ،عهجام

1386(.  

 ،هاي تعیین وضعیت توزیع و پراکندگی شـهرها و جمعیـت آنهـا         ترین مدل یکی از عمومی  

تغییراتی به مـدل  ـ اندازه است که اخیراً نیز توسط خانم دکتر فاطمه بهفروز با انجام مدل رتبه  

 هـر گاههـاي شـهري     انـدازه سـکونت  ،این قانون. یافته رتبه ـ اندازه معروف گشته است  تعدیل

ایـن ارتبـاط   . دانـد اي سیستمی در کالن نظام فضایی میمنطقه و یا کشور را به صورت زنجیره     

گـردد کـه   گاهها می مراتبی سکونت بندي به صورت نظام سلسه طبقهنوعیجر به   سیستماتیک من 

هاي اقتصادي ـ اجتماعی و نظـام    حی از ویژگیبر پایه نقش، عملکرد، اهمیت و همچنین سطو

  .)1371بهفروز، (خدماتی آنها استوار است

  

  مدل رتبه ـ اندازه .1

 فلـیکس  ،گاهها ارائه داد مراتبی سکونت اولین کسی که الگویی مفید در رابطه با نظام سلسله 

 اگر شـهر را بـر حـسب ردیـف و     ،به نظر او  .  م بود  1913دان آلمانی در سال       جغرافی 1اورباخ

مرتب کنیم، میزان جمعیت شهرها نیـز متناسـب       ) امn...اول، دوم، سوم، چهارم و      (وسعت آنها   

از . ت بزرگتـرین شـهر اسـت    جمعیـ n/1ام معادل n جمعیت شهر ،به نظر وي .آیدبا آن در می 

این رابطه .  جمعیت بزرگترین شهر خواهد بود4/1رو، جمعیت چهارمین شهر تقریباً معادل       این

                                                                                                              
1. Felix Auerbach 
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 شـهري بـر حـسب میـزان         رتبـه  آن در بین یک دسته شهر،        رتبهمعکوس بین جمعیت شهر و      

  ).184 :1375هاگت، ( شودجمعیت نامیده می

کل جمعیت شـهرهاي کـشور مـورد مطالعـه را            توزیع   ،بر اساس فرمول پیشنهادي بهفروز    

محاسبه براساس نسبتی از درصد کل جمعیت شهرها توان ضمن حفظ رابطه مرتبه ـ اندازه،   می

شده در شهرهاي مـورد   نگر براي توزیع فضایی جمعیت متعادل الگویی آینده  ،بدین ترتیب . کرد

 کمبود یـا زیـادي جمعیـت    مطالعه به دست خواهد آمد که میزان اضافی جمعیت اولین شهر و       

  .)63 :1371بهفروز،(نماید سایر شهرها را مشخص می
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  هاي مرتبه تمام شهرهاي مورد مطالعه تمجموعه نسب = 

بایـد از   تـا چـه میـزان    ،شـده  دهد با توجه به کاربرد مـدل تعـدیل        نتایج این مدل نشان می    

د شـو جمعیت شهر اول کاسته شده و دارایی آن به جمعیت شهرهاي رتبه دوم و سوم افـزوده                   

  .)63 :1371بهفروز، (

  

  روپی مدل آنت .2

. هاي متکـی بـر آن اسـت    هاي برگرفته از قوانین احتماالت و مدل  از جمله تئوري 1آنتروپی

نظمی در طبیعت به کار گرفتـه       ها و براي شناسایی نظم و بی       این مدل در ابتدا توسط فیزیکدان     

 سیستم است و میزان تغییـرات آن از   هراین تئوري مبین میزان عدم ثبات و یکنواختی در          . شد

از این شـاخص  . باشد میدر تغییر ) حداکثر درجه جدایی(تا یک ) حداکثر درجه تمرکز   (ر  صف

  .شود ها در سازمان فضایی استفاده می  براي تعیین درجه تمرکز یا پراکندگی توزیع پدیده

                                                                                                              
1. Entropy  
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بودن رفتـار    نظم داشتن یا بی   بینی احتماالت است که متناسب با نظم       اساس این تئوري، پیش   

ثر ؤیابی آنها در آینده مـ      بینی جهات سازمان   تواند در پیش   د مطالعه در گذشته می    هاي مور  پدیده

بینی  تر باشد، احتمال پیش پذیري پدیده در گذشته منظم    گیري و تغییر و تحول     هرقدر فرم . باشد

هاي آن براي تـشریح   این تئوري و روش. پذیرتر است  امکان ،تري براي آینده آن    فرم قابل قبول  

 درجه تمرکز ،گاهها و نحوه توزیع جمعیت در فضاي جغرافیایی و همچنین   کونتو توصیف س  

فنـی،  : (فرمول این مدل به قـرار زیـر اسـت     . گیرد جمعیت در یک ناحیه مورد استفاده قرار می       
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H = آنتروپی مطلق  

iP = نسبت فراوانی طبقه جمعیتی  

log = لگاریتم طبیعی  

R = آنتروپی نسبی  

maxH =ًیکنواخت جمعیت حداکثر آنتروپی مطلق که مساوي است با توزیع کامال   

یانگر تمرکز مطلق جمعیت در یـک ناحیـه اسـت و       ب ، باشد 0R چنانچه   ،در این رابطه  

 باشد ، پراکندگی شدید بوده و جمعیت به صورت یکنواخـت و نـسبی توزیـع                1Rچنانچه  

  .شده است

  

  1پذیري مدل کشش.3

توان درصد جمعیت شهري را در مقابـل کـل          این مدل، شاخصی است که به وسیله آن می        

تـوان میـزان    با کاربرد این شـاخص مـی  ، به عبارت دیگر.رآورد نمود بجمعیت منطقه یا کشور 

                                                                                                              
1. Elasticity  
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 منطقـه و نـسبت بـه کـل منطقـه      هـر هاي شهري را در   ي جمعیتی کانون  پذیرکشش و انعطاف  

  .)1384طهماسبی،( محاسبه و تحصیل کرد

هـاي موجـود فـضایی      هاي قابل سـنجش در گـزینش      لفهؤ این شاخص یکی از م     ،همچنین

 ابتدا نـرخ   ، براي این کار   .شودي مقایسه آنها با یکدیگر محسوب می      ا بر مناطق در سطح کشور   

 سپس با ،هاي مختلف زمانی محاسبه نموده   رشد جمعیت شهرها و استان مورد نظر را طی دهه         

 به تعیین و ،استفاده از اطالعاتی چون نرخ رشد کلی و نرخ رشد شهري هریک از نقاط شهري         

  .شود یارزیابی شاخص پرداخته م

پذیري جمعیت شهرهاي مورد مطالعه بر ضریب منطقـه   اگر ضریب کشش،در تحلیل نتایج 

تواند دلیلی بر وجود رونـدهاي ضـدتمرکز در سـطح منطقـه و رشـد                 می ،ستان پیشی گیرد  یا ا 

دارشـدن  دافعه بیشتر با ، افزایش ضریب مورد نظر در یک دهه      .تدریجی شهرهاي کوچک باشد   

هـاي   توقف جریان  کندشدن یا    ،هاي مورد نظر و کاهش ضریب      هاي مهاجرتی به کانون    حرکت

  ).78 :1382فنی،(مهاجرتی به آنها مطابقت و همخوانی دارد 

  :فرمول این ضریب به شرح ذیل است
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E =پذیري در فاصله زمانی ضریب کششt و t+10  

Rv =  نرخ رشد جمعیت ساالنه شهري  

r =  ل جمعیت نرخ رشد ساالنه ک  

بینی تحـول شـمار شـهرها و توزیـع شـهرها          ریزي شهري، پیش    هاي مهم برنامه   از مضمون 

در .  از سوي دیگر است،برحسب اندازه مکانی از طرفی و تعیین شمار و توزیع مطلوب شهرها

 سؤال اساسی این است که تحوالت شهرها از نظر تعداد و توزیع اندازه و مکان              ،این خصوص 

تـوان    تحول مطلوبی هست یا نه و در چه صورت با ایجاد تغییراتی مـی    ،یت فعلی با ادامه وضع  

 دولت بایستی چه اقـداماتی  ،روند این تحوالت را به سوي مطلوب سوق داد و در نهایت اینکه    

انجام دهد تا اعوجاج شبکه شهري به اعتدال تبدیل گـشته و سـازمان فـضایی شـهرها معتـدل        

  ؟گردد
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  آذربایجانشهرهاي هاي  ویژگی. ب

پـذیري    به تعیین درجه آنتروپی و میزان کشش،در این بخش، با توجه به مبانی نظري بحث  

  .پردازیم  اندازه تعدیل می–هاي رتبه  شهرهاي آذربایجان و تحلیل این مناطق برحسب مدل

  

   درجه آنتروپی .1

مت  آنتروپی شبکه شهري آذربایجان حاکی از گـرایش توزیـع شـبکه بـه سـ       درجهبررسی  

بـه رقـم    ،85  شـروع و در سـال  685/0 با رقم معادل 45 این روند در سال    .تعادل نسبی است  

 تـا  55از سـال  که روند تغییرات درجه آنتروپی نمایانگر این مطلب است         . فتیا ارتقاء   708/0

 ، این رونـد  1385لی بعد از سال  و، تغییرات تعدیلی شبکه شهري منطقه بسیار سریع بوده      ،75

  .کی را تجربه کرده استکاهش اند

 شـهر  ، سـال آن در .شود مشاهده می 45 در سال    ،نظمی در توزیع شهرها    بیشترین درجه بی  

را بـه خـود   )  نفـر 5000شـهرهاي بـاالي    ( درصد جمعیت شـهري منطقـه      36تبریز به تنهایی    

 مراغه ، درصد9/7 درصد، اردبیل با 9/9داد و چند شهر دیگر بخصوص ارومیه با  میاختصاص  

اي ترین مراکز شهري منطقه بودند که بخش عمده از عمده،درصد 3/4 درصد و خوي با   8/4با  

 بـوده  680/0درجه توزیع در این شـهرها حـدود    . ندادد میاز جمعیت شهري را در خود جاي        

نـشان  در یک یا چند نقطه شـهري اسـت و   جمعیت  این مقدار آنتروپی حاکی از تمرکز      .است

  .اند جذب جمعیت برخوردار نبودهبرايز پویایی و توانایی الزم سایر شهرها ادهد  می

 .یافت ارتقا 687/0 ضریب آنتروپی با تغییرات کمی به سمت تعادل، به رقم ،1355در سال 

 درصـد،  35سهم تبریز بـه  . این تغییر در نحوه توزیع جمعیت در بین شهرها نیز نمود پیدا کرد         

 درصد و مرند و 2/4  به درصد، خوي9/3 درصد، مراغه به 8/8 درصد، اردبیل به 8/9ارومیه به 

  .  درصد تغییر یافت1/2میانه به 

 باعث ارتقاء سریع ضریب آنتروپی به       ، تغییرات در سطوح باالي شبکه شهري      ،65در سال   

آن  ارتقا یافـت کـه دلیـل    697/0 ضریب آنتروپی به رقم ، در این سال   .سمت تعادل شده است   

 هاي درصد و افزایش تدریجی جمعیت در شهر33شهر تبریز به     کالنکاهش تدریجی جمعیت    



 48ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ68

کاهش شکاف بین جمعیت شـهر اول و شـهرهاي         . دبو درصد   6/9 و   3/10ارومیه و اردبیل به     

 افزایش سـطح    ، مرند و خوي و همچنین     ، بخصوص مراغه  ،دوم و سوم و سایر شهرهاي میانی      

خص آنتروپی به سـمت تعـادل در    از عوامل اصلی جهش شا ،پذیري شهرهاي کوچک  جمعیت

  .شبکه شهري است

  

   سال گذشته40روند تغییرات درجه آنتروپی شهرهاي آذربایجان در : )1(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و با ارتقاء شاخص آنتروپی به سمت تعادل نـسبی بـه   ت نیز این روند ادامه یاف75در سال   

ایدار در فرآیند تعدیل فضایی بوده       شبکه شهري آذربایجان شاهد روند منطقی و پ        ،711/0رقم  

 درصـد،  8/8 درصد، اردبیل به 3/11 درصد، ارومیه به     31 جمعیت تبریز به     ،در این سال  . است

 درصد تغییر یافت و سایر شهرها نیز با تحوالتی در جمعیت 8/3 درصد، خوي به 4/3مراغه به 

 نسبت به سـال  85در سال وند  این ر.ند نقش مهمی در ایجاد تعادل فضایی در منطقه داشت ،آنها

  . استرسیده 708/0 و به داشته کاهشاندکی  75

. نظمی متناسب با سطوح مختلف شـهري اسـت    تغییرات درجه بی ،نکته قابل توجه و تأمل    

 در فرآینـد تعـدیل فـضایی شـبکه        يثرؤیک از طبقات شـهري نقـش مـ          کدام براي تعیین آنکه  
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 بـازه  ،بندي در این طبقه، البته.ندي شهرها اقدام گردیدب نسبت به طبقه   ،اندشهرهاي منطقه داشته  

. کندجمعیتی مشخص در نظر گرفته نشده و فقط پایه اطالعات تحلیلی درجه آنتروپی فرق می         

 نفر، شهرهاي 5000 بازه مختلف در نظر گرفته شده که عبارتند از شهرهاي باالي 5این پایه در 

 نفـر و شـهرهاي بـاالي    50000نفر، شهرهاي باالي  25000 نفر، شهرهاي باالي 10000باالي  

  . نفر100000

در .  مجزایی از آنتروپی در شبکه شهري صورت گرفـت تحلیل ،گروههااین در هر کدام از     

 بین تعداد شهرها و درجه آنتروپـی وجـود      ي رابطه مستقیم و کامالً معنادار     مشخص شد  ،نتیجه

. دهـد هاي مختلف را نشان میت شهري در دهه  جدول زیر مقایسه تغییرات آنتروپی طبقا     . دارد

ـ     ،مقایسه روند تغییرات این نمودارها متناسب با طبقه مـورد مطالعـه            ثیر شـهرهاي   أ حـاکی از ت

  . شهرها در کاهش مقدار آنتروپی استهاکوچک و روستا
  

  مقایسه تغییرات آنتروپی طبقات شهري در دهه هاي مختلف: )2(نمودار 
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 مربوط به آنتروپـی شـهرهاي   45 کمترین آنتروپی در سال ،در نمودار پیداست  که  همانطور  

 و آنتروپـی  85پی یعنی تعادل مربوط به سـال      باشد و بیشترین آنترو    نفر منطقه می   5000باالي  

دو نکته در این نمودار حائز اهمیـت فـراوان اسـت کـه            . باشد نفر می  100000شهرهاي باالي   

  .ها نسبت به آن توجه کافی صورت گیرد زيریضروري است در برنامه

مراتب شهري مناسب بوده و همواره   در سطوح باالي سلسله تعادل،هاي اخیر در دهه اول آنکه،   

  .اندبه سمت تعادل نسبی در حرکت بوده

ـ    ، و در واقع   نبودهشهرهاي متوسط و کوچک از پویایی مناسبی برخوردار         دوم آنکه،     ر باعـث ب

  .اند ایی منطقه شدههم خوردن تعادل فض

 

  پذیري میزان کشش.2

 شناسایی توانایی شهرها در جذب جمعیت مورد اسـتفاده قـرار            برايهایی که    یکی از مدل  

  .  شناخت میزان توانایی جذب جمعیت است،گیردمی

 در شهرهاي منطقه آذربایجان حاکی است در طول دوره          پذیري  تحلیل کشش  ارزیابی نتایج 

بـه   نـسبت  یپذیري باالی منطقه از سطح کشش     نفر  هزار 100-50ي باالي    شهرها ،مورد مطالعه 

. اند کمترین کشش جمعیتی را داشته  ، هزار نفر  10  شهرهاي زیر      و سایر شهرها برخوردار بوده   

اند  هزار نفر از تعادل نسبی در جذب جمعیت برخوردار بوده       100 شهرهاي باالي    ،در این میان  

بنـدي  که بر اساس طبقـه ) 1( جدول. بوده است1نها حدود رقم پذیري آو همواره درجه کشش 

ري به تفکیک شهر و طبقـه شـهري را نـشان        پذینتایج کشش  ،صورت گرفته  دسته   5شهرها به   

  .دهد می

  پذیري در کل شبکه شهري کشش): 1(جدول 

 طبقه شهرها

 هزار نفر100 شهرهاي باالي

 هزار نفر100تا  50شهرهاي بین 

  هزار نفر 50  تا25شهرهاي 

 هزار نفر  25 تا10شهرهاي

 هزار نفر 10شهرهاي زیر 
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  هاي گذشته پذیري طبقات شهري در طول دهه کشش: )3(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي رتبه ـ اندازه تعدیلی   مدل.3

 تمام شهرهاي آذربایجان داراي کمبود جمعیـت  ،بر اساس نتایج تحلیل رتبه ـ اندازه آئرباخ 

هـاي  بـا احتـساب جمعیـت   . باشدهستند که به دلیل ثابت در نظر گرفتن جمعیت شهر اول می         

 نفر جمعیـت بـه شـبکه        1800000 باید   ، ایجاد تعدیل در شبکه توزیع جمعیت      اياز بر مورد نی 

 هاي مدل تعدیلی  در تحلیل،در مقابل. شهري اضافه شده و در بین شهرهاي منطقه توزیع گردد      

- شهر داراي کسر جمعیـت مـی  53 شهر منطقه داراي اضافه جمعیت و  8،   اندازه بهفروز  -رتبه

تعادل نسبی را بـر اسـاس    ،کمفه جمعیت در شهرهاي داراي جمعیت       باشند که توزیع این اضا    

باشد که در شهرهاي  هزار نفر می580این جمعیت حدوداً معادل . نتایج مدل ایجاد خواهد کرد 

ایـن اضـافه    . انـد شهر استقرار یافتـه   ، ارومیه، اردبیل، میانه، سلماس، بناب، نقده و مشکین        تبریز

 به ، هزار نفر منطقه مشهود است و در سایر شهرهاي استان50جمعیت فقط در شهرهاي باالي      

  .شودهیچ وجه جمعیت اضافه بر مدل مشاهده نمی

 اوالً ایـن  زیـرا  ؛رتبه ـ اندازه باشد  تر از مدل اصلیرسد مدل تعدیل یافته منطقیبه نظر می

مـدل لحـاظ   را نیـز در داخـل        آن  و ردیـ گوان پایه جمعیتی در نظر نمی     مدل شهر اول را به عن     
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ـ ایجـاد  را  ثانیاً جمعیتی اضافه بر جمعیت فعلـی منطقـه الزم نیـست تـا تعـادل                .کند می د و کن

  . خواهد بودکافیالبالي گروههاي شهري در ایجاد تعادل جمعیتی  جمعیتی در هاي جائی هجاب

  

   در منطقه آذربایجان1400ریزي تعدیل جمعیت افق  برنامه. ج

 ، تعـدیل فـضایی ایـن منطقـه    بـراي ظام شهري آذربایجـان  هاي ن  با شناخت کلی از ویژگی    

 ،1400اساس شرایط وضـع موجـود در افـق        بینی روند تحوالت جمعیتی بر       با پیش  بایست می

بینی   پیش،برهمین اساس.  تعدیل فضایی جمعیت ارائه گرددبرايها و راهکارهاي الزم  سیاست

ه گردید و رقم واقعی بلی آنها محاسـ اندازه تعدی  رتبه، صورت گرفت1400جمعیت براي افق    

و با توجـه بـه   گروه از شهرها  5 ایجاد تعادل به تفکیک براي. دشجمعیت مدلی آنها استخراج  

پذیري شهرها اقـدام   جمعیتدرگذاري   نسبت به سیاست ،پذیري طبقات   درجه آنتروپی و کشش   

  .شده است

  

   هزار نفر100شهرهاي باالي  .1

هـاي    براساس نرخ رشد سال    1400شهرهاي آذربایجان در افق     جمعیت    بینی  براساس پیش 

 هزار نفر برخوردار خواهند بود که 100 از جمعیت باالي 1400 شهر در افق 15، تعداد 85-75

شـهر،   آبـاد، پیرانـشهر، مـشکین    پـارس .  شهر داراي این جمعیت هستند9 تعداد ،در وضع فعلی 

والت جمعیتی آینده به جمـع شـهرهاي بـزرگ     شهري هستند که با تح6 ،سلماس، اهر و میانه  

  . هزار نفر خواهند پیوست100باالي 

 نفـر جمعیـت     5321916 حـدود    منطقـه،  این طبقه از شهرهاي      ، در مجموع  ،1400در افق   

 حـدود   ، شهر منطقه  61 نفري براي    6614401بینی جمعیت     خواهند داشت که با توجه به پیش      

  .هر مستقر خواهند بود ش15 منطقه در این  شهري درصد جمعیت80

 9 توزیـع    ، به عبارت دیگـر    . درجه آنتروپی باالي آن است     ،ویژگی خاص این طبقه شهري    

باشد که حاکی از تعادل نسبی در ایـن           می 80/0 ،شهر فوق برحسب جمعیت و روابط بین آنها       

 هـزار نفـر منطقـه    100پذیري شهرهاي بـاالي    درجه کشش  ،از طرف دیگر  . طبقه شهري است  



 73ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...انتظام فضایی شبکه شهري و

 مجمـوع طبقـه   ،البتـه . پذیري کل شبکه شهري منطقه اسـت   برابر با میانگین درجه کشش    کامالً

ـ ، هرکدام از شهرهاي این طبقـه اما ،دهد شهري این نتیجه را نشان می    صـورت مجـزا داراي   ه  ب

آبـاد،    شـهرهاي بوکـان، پـارس   ، مثـال  يار ب .پذیري هستند   هاي متفاوتی در میزان کشش     توانائی

 از قدرت بیشتري در جذب جمعیـت نـسبت بـه سـایر     ،شهر  مهاباد و مشکینپیرانشهر، اردبیل، 

 سـطح  ، شهرهاي تبریز، مراغه، خـوي، سـلماس، اهـر و میانـه      ،شهرها برخوردارند و در مقابل    

  . هزار نفر منطقه دارند100پذیري پائینی نسبت به سایر شهرهاي باالي  کشش

 شهرهاي طبقـه بـا توجـه بـه درجـه      رسد برخی الذکر به نظر می هاي فوق اساس ویژگی  بر

اساس مدل تعدیلی رتبه ـ انـدازه در افـق     بر.  از وضعیت خوبی برخوردار باشند،پذیري کشش

 هـزار نفـر   650 بایـد حـدود   1400 براي ایجاد تعادل در شبکه شهري افق   ، در مجموع  ،1400

هاي جمعیت از شهرهاي این طبقه کاهش و به جمعیت سایر شهرهاي منطقه بخـصوص شـهر          

  . میانی اضافه گردد

عنوان سه مرکز ه  جمعیت تبریز، ارومیه و اردبیل ب،ترین مشکل در شهرهاي این طبقه      عمده

 هـزار نفـر اضـافه       700غرب کشور است که براسـاس مـدل بـیش از               منطقه شمال  هاي استان

ب  با تفاضل شهرهایی که باید جمعیت بیشتري فراتر از مدل جـذ ،جمعیت دارند و در مجموع    

 نفر باید از جمعیت این طبقه شهري کاسته شود که عمدتاً در        648392 حدود   ، در نهایت  ،کنند

  .کنند زندگی میشهرهاي بزرگ 

-85اساس نرخ رشد جمعیـت    منطقه بر1400 جمعیت سال ،نکته مهم در این زمینه اینکه 

 سـطح  ،هري به هم نخوردن تعـادل شـبکه شـ   برايتوان     در این میان می    . برآورد شده است   75

 اگـر نـرخ   به بیان دیگـر،  . شهر تبریز، اردبیل و ارومیه را به شدت کاهش داد       3پذیري    جمعیت

توان با اعمـال    می، بوده است53/1 معادل 75-85هاي  رشد جمعیت شهر تبریز در فاصله سال     

ل  اگر بتوانیم با اعما  ،هاي مناسب نسبت به تعدیل این نرخ رشد اقدام کرد و در نهایت             سیاست

 ، نفر حفـظ کنـیم  میلیون 4/1را در حد  ها رشد جمعیت شهر تبریز را کاهش و آن      این سیاست 

  .به تعدیل شبکه شهري منطقه نمودکمک بزرگی توان  می

 شهرهاي تبریز، اردبیل، ،1400 در افق ت، با نرخ رشد فعلی جمعی،مقالهاساس نتایج این  بر

 جمعیت اضـافه از مـدل   ،شهر، سلماس، اهر و میانه آباد، مرند، میاندوآب، مشکین   ارومیه، پارس 
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 از بیـشتر خواهند داشت و شهرهاي بوکان، مهاباد، مراغه، خوي و پیرانشهر باید از نـرخ رشـد        

  .ا کنند فضایی جمعیت ایفثري در تعادلؤند تا نقش مبرخوردار شووضع موجود رشد 
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  ي هزار نفر50-100 شهرهاي .2

 نفر در این 605599 شهر با جمعیت 8، مجموعاً 1400بینی جمعیت در سال  اساس پیش بر

 با ،باشد ی شهر م8 این طبقه تعداد شهرهاي ، که در وضع موجود  بودطبقه شهري واقع خواهند     

 هزار نفر خواهند شد 100 تبدیل به شهرهاي باالي   1400ها در افق    آن شهر از    6این تفاوت که    

اسـاس    بر. هزار نفري منطقه به طبقه حاضر ارتقاء خواهند یافت   25-50 شهر از شهرهاي     6و  

 نفـر بـوده     366303 معادل   ،85 جمعیت شهرهاي این طبقه در سال        ،مرکز آمار ایران  اطالعات  

  . نفر خواهد رسید605599است که با نرخ رشد فعلی این شهرها، جمعیت این طبقه شهري به 

 تأثیر منفی توزیع جمعیت ایـن شـهرها بـر آنتروپـی شـبکه               ،هاي این طبقه   یکی از ویژگی  

 100شدن این شهرها به شـهرهاي بـاالي     با اضافه،شده هاي انجام  براساس تحلیل .شهري است 

یابـد کـه حـاکی از      کاهش می793/0 به   8/0 درجه آنتروپی از     ،تروپی آنها هزار نفر و تحلیل آن    

ترشـدن شـبکه    ثیر توزیع این شهرها بر نامطلوب    أنامطلوب شدن روند تعدیل شبکه شهري و ت       

  .شهري است

 غیـر از شـهر   .پذیري باالي این شهرهاسـت   درجه کشش،ویژگی دیگر این طبقه از شهرها     

انـد    بقیه شهرها از نرخ رشد خوبی برخوردار بوده، است1تر از    پذیري آن پائین    بناب که کشش  

  .باالتر از سایر شهرهاي استان استها به مراتب آنپذیري  و سطح کشش

هاي گذشته بوده  ترین شهر در جذب جمعیت طی سال  بناب ضعیف،در این طبقه از شهرها

رهایی بودند که سـطح   از جمله شه،الدین و خلخال  شهرهاي سردشت، تکاب، قره ضیاء     .است

 تـأثیر خـوبی در    ،پذیري آنها از بسیاري از شهرهاي استان فراتر بوده و بـا رونـد فعلـی                 کشش

  .تعدیل شبکه شهري منطقه خواهند داشت

دژ از   شهرهاي بناب، سردشت، خلخـال، نقـده و شـاهین   1400افق در   ،با روند رشد فعلی   

 با ادامـه  ،از طرف دیگر. فراتر خواهند رفتپذیري مناسب با تعدیل اندازه ـ رتبه  سطح جمعیت

الدین با کمبود جمعیت متناسب با تعدیل اندازه ـ   ضیاء  شهرهاي تکاب، ماکو و قره،روند فعلی

هـاي مناسـب و افـزایش پویـایی          رود بـا اعمـال سیاسـت        د بود و انتظار می    نرتبه روبرو خواه  

  . برسده حد متعادل  ارتقاء یابد و ب،پذیري در این شهرها  جمعیت واقتصادي
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   هزار نفري50 تا 25 شهرهاي .3

 354966 شهر با جمعیت 10رود تعداد   انتظار می،1400در سال   اساس برآورد جمعیت     بر

 جمعیت موجـود ایـن     .نفر با روند فعلی نرخ رشد جمعیت در شهرهاي این طبقه اسکان یابند            

به منظور رود   انتظار می، ولی براساس قاعده رتبه ـ اندازه تعدیلی ،باشد مینفر  244070شهرها 

  . نفر ارتقا یابد499302 شهر به 10 جمعیت این ،بایجان تعدیل در شبکه شهري آذردستیابی به

ـ  ؛هاسـت آن توزیع نامنظم جمعیت شـهري بـین         ،هاي این طبقه از شهرها     یکی از ویژگی   ه  ب

 هـزار نفـر منطقـه،    50شدن این طبقه از شهرها به مجموعه شهرهاي بـاالي     که با اضافه   طوري

 راهش حاکی از تأثیر منفی این شهرها ب این ک.یابد  کاهش می 77/0 به   793/0درجه آنتروپی از    

  .درجه انتظام فضایی استشبکه شهري از 

 .پـذیري ایـن شـهرها از همگنـی مناسـبی برخـوردار نیـست         درجه کـشش ،از طرف دیگر  

پـذیري بـسیار پـائینی برخـوردار هـستند و         از سطح کشش   ،شهرهاي آذرشهر، سراب و ملکان    

ازمنـد تقویـت ایـن شـهرها از نظـر زیربناهـاي       ارتقاء جمعیت این شهرها به سـطح متعـادل نی   

. باشـد    جذب جمعیـت سـرریز شـهرهاي بـزرگ و میـانی مـی              به منظور اقتصادي و اجتماعی    



 77ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...انتظام فضایی شبکه شهري و

شـیر نیـز از جملـه     چشمه، پلدشت و عجـب   آباد، سیه   شهر، بستان   شهرهاي شوط، گرمی، هادي   

ع فعلـی دارا  شهرهایی هستند که توان جذب جمعیت فراتر از سایر شهرهاي استان را در وضـ           

  .باشند می

رود با رونـد رشـد فعلـی، جمعیـت       انتظار می،اساس نتایج تحلیل رتبه ـ اندازه تعدیلی  بر

 تمـام   ، چنـین اتفـاقی    وقـوع  هزار نفر ارتقا یابد که در صـورت          499شهرهاي منطقه به حدود     

 ایـن  ،لاساس نتایج مد  روبرو خواهند بود و بر،شهرهاي این طبقه با کمبود جمعیت طبق مدل  

 نفر کمبود جمعیت خواهند داشت که نیاز است ضمن توسـعه            144246طبقه از شهرها حدود     

 سطح  ،ها  با جذب جمعیت سرریز شهرهاي بزرگ و کاهش مهاجرت          ،ها و خدمات   زیرساخت

 عدم تـوان  ،نکته مهم. د تا به اندازه جمعیتی مدل ارتقا یابند   هنپذیري خود را افزایش د      جمعیت

هـاي روسـتایی و    رسد مقـصد مهـاجرت      به نظر می  . ست شهري ا   وح پائین جذب جمعیت سط  

سـطوح  بدین معناست کـه     باشد که      هزار نفر    100 عمدتاً شهرهاي بزرگ باالي      ،روستا شهري 

کننـد و مهمتـرین    هـا ایفـا نمـی    میانی شبکه شهري نقش چندان مهمی در جذب این مهاجرت        

 مهاجرت جهشی یـا بـه عبـارت         ،ي منطقه گاهها جایی جمعیت در سیستم سکونت     همعضل جاب 

  . استآن نقطه بزرگترینگاهی به  مراتب سکونت  نقطه سلسلهکوچکترین مهاجرت از ،دیگر

 شـهرهاي ملکـان، هادیـشهر،    ،با روند فعلـی و  با توجه به وضعیت نرخ رشد ،در این طبقه 

 آنها بایدجمعیت اي خواهند داشت و نرخ رشد    العاده   کمبود جمعیت فوق   ،آباد  پلدشت و بستان  

 منظور از نرخ رشـد جمعیـت، رشـد طبیعـی            ، اینکه مهم نکته   ،البته. افزایش قابل توجهی یابند   

ریزي شـود     جایی جمعیت در درون منطقه باید طوري برنامه        ه بلکه هدایت جاب   ،جمعیت نیست 

 بـه سـمت شـهرهاي    ،شهرها ها به جاي شهرهاي بزرگ و تراکم جمعیت در کالن          که مهاجرت 

  :یند دو نتیجه مثبت و مهم خواهد داشتآ این فر.ی و کوچک سوق داده شودمیان

  .پذیري شهرهاي بزرگ در راستاي انتظام فضایی استان کاهش جمعیت .یک

 . تعادل فضایی شهرها،پویایی اجتماعی و اقتصادي شهرهاي کوچک و متوسط و در نتیجه .دو
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  فري هزار ن10-25 شهرهاي .4

 شـهر بـا   16، تعداد کنونی روند  بارود  انتظار می،1400 افق  دربینی جمعیت اساس پیش  بر

 198704 ، شـهر 16 ،حال حاضردر .  نفر در این طبقه از شهرها اسکان یابند        239961جمعیت  

 جمعیت ، ایجاد تعادل مناسب در شبکه شهري آذربایجانبراينفر جمعیت دارند که الزم است       

 تعداد شهرهایی که براساس ،در وضعیت کنونی.  نفر افزایش یابد  549862ح به   شهري این سط  

 باسـمنج،  هايشـهر رود  انتظـار مـی  باشد که   شهر می 19 ، در این طبقه قرار دارند     85آمار سال   

 10-25با نرخ رشدهاي جمعیتی جدید به سـطح شـهرهاي      1400تا افق    ،صوفیان و جعفرآباد  

  .دنهزار نفر ارتقا یاب

 25شدن این شهرها در شبکه شهري باالي    تأثیر منفی اضافه   ،هاي این سطح   ز ویژگی یکی ا 

 به ي هزار نفر10-25 شهر 16کردن   با اضافه.هزار نفر براساس آنتروپی کل شبکه شهري است

 کاهش محـسوسی در درجـه آنتروپـی شـهرها ایجـاد      ، هزار نفر 25جمع سایر شهرهاي باالي     

 در شهرهاي باالي 737/0 به رقم ، هزار نفر منطقه25هرهاي باالي  در ش77/0 از رقم وشود  می



 79ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...انتظام فضایی شبکه شهري و

ـ  فقـط  نه   ، وجود این شهرها در شبکه شهري      ، به عبارت دیگر   .درس  هزار نفر می   10 ثیري در  أ ت

نظمی آن نیز دامن زده و باعث        بلکه بر بی   ،گاهی ندارد  مراتب سکونت  اي و سلسله    تعادل منطقه 

  .گردد کاهش درجه آنتروپی می

 .آنهاسـت پـذیري    عدم همـاهنگی و یکدسـتی در میـزان کـشش          ،ژگی دیگر این شهرها   وی

 در شـهرهاي  23/0پذیري این شـهرها از        دهد درجه کشش    هاي تحقیق حاضر نشان می     بررسی

پذیري حاکی   در شهر هشترود متفاوت است و فاصله این سطح کشش          22/1اسکو و ممقان تا     

  .ستاز ناهمگونی نسبی در ترکیب این شهرها

 هـزار نفـر   10رسد با توجه به اختالف شدید این شـهرها و شـهرهاي کمتـر از          به نظر می  

شده براساس نرخ رشـد در افـق    بینی یافته و میزان جمعیت پیش منطقه در میزان جمعیت تعدیل    

 بـراي  مقدور نباشد و زمـان بیـشتري     زمانیافق  این   ، امکان دستیابی به ارقام مذکور در         1400

  .نیاز استجمعیتی تحقق چنین 

  هزار25-10تعدیل توزیع جمعیت در شهرهاي ): 5(جدول 

  )1400افق (آذربایجان  نفر منطقه

 ها گیژوی

 جمعیتبینی  پیش شهرها طبقه

1400 
 درجه انتروپی 85جمعیت 

  درجه

 پذیري کشش

جمعیت 

 1400تعدیل
 میزان تعدیل جمعیت

نرخ رشد 

 واقعی

نرخ رشد 

 پیشنهادي

 اشنویه

 نمین

   سردرود

 هشترود

 لخچیای

 کلیبر

 اسکو

 شبستر

 سوار بیله

 بادآجعفر

 خسروشهر

  گوگان

 باسمنج

 ممقان

  هریس

 صوفیان
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   هزار نفر5-10 شهرهاي .5

 هزار نفـري  5-10 شهر 12 نفر در 91962، تعداد 1400بینی جمعیت در افق    براساس پیش 

سـکونت دارنـد کـه     این شهرها    در نفر   80918 ،حال حاضر در  . منطقه سکونت خواهد داشت   

  .گردداضافه به این جمعیت  هزار نفر 11 حدود ،1400در افق رود  انتظار می

معـادل  را  جمعیت مناسب بـراي ایـن سـطح از شـهرها     ،هاي تعدیلی رتبه ـ اندازه  بررسی

 درصـد جمعیـت شـبکه در افـق     32 تنهـا  ، با روند فعلی  ، نفر تخمین زده که در واقع      282238

 نفـر  190276 این سطح از شهرها بـا کمبـود   ،به عبارت دیگر .بودد  نخواهاین طبقه   در   1400

  .جمعیت روبرو خواهد بود

 ، به دلیل تحوالتی که در نظام شهري کشور و منطقه رخ داده            ،که قبالً نیز ذکر شد     همانطور

منطقـی و اصـولی صـورت نگرفتـه و بـه دلیـل حاکمیـت پدیـده                 بـه صـورت     توسعه شهرها   

هـا   لی بر پیکره نظام فضایی کشور و منطقه، توازن مهاجرتی و مبدأ ـ مقصد مهاجرت ماکروسفا

 تـأثیرات بـسیار سـوئی بـر     ،مراتب هاي جهشی بدون سلسله نیز کامالً به هم ریخته و مهاجرت      

 این سطح از شهرها نیز از این قاعده مـستثنی نیـستند و   .آرایش فضایی شهرها وارد کرده است  

 هزار نفر بـا چنـین ماهیـت پیچیـده و معـضل بزرگـی روبـرو          25هاي زیر   تمام شهر در واقع،   

  .باشند می

 نقش ، هزار نفر10-25 و 25-50هاي این سطح از شهرها همانند شهرهاي         یکی از ویژگی  

 شهر حاضر به جمع شهرهاي بـاالي  12شدن    با اضافه. استانتظام فضاییمنفی این شهرها در   

یابد که ایـن کـاهش حـاکی از      کاهش می712/0 به 732/0ل از  هزار نفر منطقه، آنتروپی ک     10

 نتـایج ایـن تحقیـق       ،از طرف دیگر   .عدم وجود توزیع مناسب جمعیتی در بین این شهرهاست        

 ، در شـهر زرنـق  33/0پذیري در این شهرها بسیار متفاوت بوده و از  دهد درجه کشش نشان می 

عنوان پویاترین شهر طبقه در تغییـر  ه  ب،ار در شهر محمدی51/1ترین شهر تا     کشش به عنوان کم  

 بوده و غیر از شهرهاي    1تر از     پائینعمدتاً  پذیري این شهرها      میزان کشش در عین حال،     .است

  .ندارند بقیه شهرها وضعیت چندان مطلوبی ،آغاج و جلفا محمودیار، قره

دل اتعـ ابی به   دستی به منظور  ،1400 نرخ رشد پیشنهادي این شهرها براي افق         ،6در جدول   

العاده بـاال و صـرفاً در حـد محاسـبات       ولی ارقام پیشنهادي فوق،در شبکه شهري ارائه گردیده 



 81ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...انتظام فضایی شبکه شهري و

حصول چنین حجم نرخ رشدي براي       دستیابی به     و شدهگاهی   دادن شکاف سکونت    نشان براي

  . در این مقطع زمانی غیرممکن است،این شهرها

  

  هزار نفر10تر از جمعیت در شهرهاي کم  تعدیل توزیع):6 (جدول

  )1400افق (آذربایجان 

 ها گیژوی

بینی  پیش شهرها طبقه

 1400جمعیت

جمعیت 

85 

درجه 

 انتروپی

درجه 

کشش 

 پذیري

جمعیت 

 1400تعدیل

میزان 

تعدیل 

 جمعیت

نرخ 

رشد 

 واقعی

نرخ رشد 

 پیشنهادي

 محمدیار

 شهر تازه

 شنداباد

 فیروزق

 گیوي

 طسوج

 هشتچین

 قره اغاج

 کشکسراي

 جلفا

 نیر

 ذرنق





شهرهاي کمتـر   

 هزار نفر10از 

 جمع

 

  

  گیري هنتیج

 اگرچه نـسبت بـه سـایر منـاطق          ، نظام شهري آذربایجان   دهد نشان می نتایج تحقیق حاضر    

 ولی هنوز با تعـادل فـضایی کامـل در توزیـع جمعیـت               است،از تعادل نسبی برخوردار      کشور

 همواره موضوع تعـادل شـبکه شـهري را    ،ول نیم قرنهاي توسعه در ط ریزي برنامه. فاصله دارد 

  . ارائه رهنمودهاي کلی بسنده شده استه ب صرفاً، ولی در عملاند، مطرح کرده
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  1400 و 1385مقایسه درجه آنتروپی شهرهاي آذربایجان درسال : )4 (نمودار

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بعـد از  ،1400  و1385مقایسه درجه انتظام فضایی شـهرهاي منطقـه آذربایجـان در سـال           

دهـد درجـه انتظـام فـضایی بهبـود قابـل         نشان مـی  ، اندازه –ییرات مدل تعدیلی رتبه     غاعمال ت 

 این وضعیت بسیار بهتر بوده و بیانگر این     ، نفر 5000در شهرهاي باالي    . اي یافته است   مالحظه

هاي ثیر را در شهرأ بیشترین ت،موضوع است که توزیع جمعیت بر اساس مدل در سیستم شهري

  )4نمودار. (کوچک دارد تا شهرهاي بزرگ

  :باشد صورت تیتروار به شرح ذیل میه  ب،دست آمده هاي این مقاله ب آنچه از تحلیل

 در سـال  685/0 رو به تعادل بوده و از       ،درجه آنتروپی شهرهاي منطقه در طول دوره مطالعه        .1

 . افزایش یافته است85 در سال 708/0 به ،45

 هزار نفـر مـشهود اسـت کـه     50می در شبکه شهري در شهرهاي زیر        نظ  بیشترین حالت بی   .2

 .کند اي پیدا می  درجه آنتروپی بهبود قابل مالحظه،بدون واردکردن این شهرها به مدل

رابطه معکوسی بین درجه آنتروپی و تعداد شهرهاي واردشده به مدل وجـود دارد و هرچـه                  .3

 .شود  تعادل شبکه شهري کمتر می،تعداد شهرهاي کوچک واردشده به مدل افزایش یابد



 83ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...انتظام فضایی شبکه شهري و

 روند کامالً 85 تا 45صورت منظم از سال ه  ب، هزار نفر جمعیت   10در طبقات شهري باالي      .4

 .شود صعودي به سمت تعادل مشاهده می

 هـزار نفـر منطقـه    25پذیري در شهرهاي زیـر      رکود کشش  ، سال گذشته  40در طول حدود     .5

 .ر حال افزایش استکامالً مشهود است و این رکود به تدریج د

 متناسـب بـا کـل شـهرهاي         ی جمعیت   کشش مناسبترین ، هزار نفر منطقه   100شهرهاي باالي    .6

 . بوده است1 یا نزدیک به 1رقم معادل  این اند که همواره منطقه را داشته

 هزار 10پذیري در طول دوره و شهرهاي زیر      بیشترین کشش  ، هزار نفر  100 تا   50شهرهاي   .7

 .اند پذیري را داشته  کمترین کشش،نفر

 هزار نفري مشهود است و بخـش        50-100پویایی اجتماعی و اقتصادي خوبی در شهرهاي         .8

 هـزار نفـر خواهنـد    100 بـه جمـع شـهرهاي بـاالي     ،1400اي از این شهرها در سال      عمده

 .پیوست

تر مراتب و ارتقاء آنها به طبقات باالتر بـسیار بیـش           جایی شهرها در طبقات باالي سلسله      هجاب .9

 . هزار نفر روي نخواهد داد25اي در طبقات شهرهاي زیر  است و تغییرات عمده

اسـاس   بر)  هزار نفر100باالي (با روند رشد فعلی جمعیت در شهرها، شهرهاي طبقه اول       .10

 بیشترین ، هزار نفر10 بیشترین اضافه جمعیت و شهرهاي زیر ،مدل ـ رتبه ـ اندازه تعدیلی  

 .تکسر جمعیت را خواهند داش

 درصد رشد سـاالنه برجمعیـت       19/0 شهر تبریز تنها باید      ،1400براي ایجاد تعادل در افق       .11

 .اشته باشدد

ـ    10تر از     براي ارتقاء شهرهاي پائین    .12 طـور متوسـط نـرخ    ه  هزار نفر به سطح تعادل نسبی، ب

 . درصد در سال الزم است9رشدي معادل 

 45قه کاهش نرخ رشد طبیعی و در  شهر منط16 باید در ،1400 تعدیل فضایی در افق براي .13

 . افزایش نرخ رشد طبیعی صورت پذیرد،شهر دیگر

 شـهر  12 تعادل فضایی، باید     براي ایجاد  نرخ رشد در طول دوره       ،براساس نتایج پیشنهادي   .14

 شهر رشد 12 درصد، 4-6 شهر رشد 11 درصد، 2-4 شهر رشد 12 درصد، 0-2نرخ رشد 

 .اشته باشندد درصد 8-10 شهر رشد 14 درصد و 8-6
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کدام از شهرها رشد منفی نخواهند داشـت و    هیچ،براساس نتایج مدل رتبه ـ اندازه تعدیلی   .15

 تا بـیش از  19/0شان در مدل ارتقا یابد که از   فقط رشد آنها باید متناسب با موقعیت مکانی       

 . متفاوت است، درصد رشد ساالنه10

 

  1400د انتظار تا بندي شهرهاي منطقه برحسب رشد مور طبقه): 7(جدول 

  براي دستیابی به تعادل فضایی

  درصد
 رشد

تعداد 
 شهرها ویژگی شهرها

 تبریز ـ ارومیه ـ خوي ـ مرند ـ میاندوآب ـ سلماس ـ اهر ـ میانه ـ بناب ـ نقده و تکاب شهرهاي بزرگ 12 2-0

4-2 12 
شــهرهاي میانــه  

 اندام
کو ـ گرمـی ـ آذرشـهر ـ سـراب ـ      دژ ـ مـا   شـهر ـ سردشـت ـ خلخـال ـ شـاهین      مراغه ـ مشکین

 شهر ـ اشنویه شیر ـ هادي عجب

6-4 11 
شهرهاي متوسـط   

 به باال
آبـاد ـ سـردرود ـ هـشترود ـ       ضیاءالدین ـ شوط ـ ملکان ـ بـستان   آباد ـ قره  بوکان ـ مهاباد ـ پارس

 سوار اسکو ـ بیله

8-6 12 
شهرهاي کوچک  

 در حال رشد
ستر ـ خسروشهر ـ گوگان ـ باسـمنج ـ ممقـان ـ هـریس ـ          چشمه ـ ایلخچی ـ شب   پیرانشهر ـ سیه 

 صوفیان ـ شندآباد ـ فیروزه

 روستا شهرها 14 10-8
شـهر ـ گیـوي ـ طـسوج ـ هـشتجین ـ          پلدشت ـ خمین ـ کلیبـر ـ جعفرآبـاد ـ محمـدیار ـ تـازه         

 آغاج ـ کشکسراي ـ جلفا ـ نیر ـ ذرنق قره

  

  :شود یبر این اساس، پیشنهادات راهبردي ذیل ارائه م

 تثبیـت  تالش بـراي هاي جدي تمرکززدایی از تبریز و تا حدودي از ارومیه و            اعمال سیاست  .1

  .جمعیت این شهرها

رسـانی    انتقـال سـطح خـدمات   بـراي اي در شهرهاي میانی منطقه   ارتقاء سطح خدمات ناحیه    .2

 .ها به شهرهاي میانی منطقه اي از مراکز استان ناحیه

ها   هدایت مهاجرت  براي ،ر با نگاه مدیریت فضاي روستایی      هزار نف  50 شهرهاي زیر    تقویت .3

 . هزار نفر و جلوگیري از هجوم مهاجران به شهرهاي بزرگ50درون شهرهاي زیر 

 ایجاد تحول اقتصادي و پویایی برايتقویت زیربناهاي اقتصادي و اجتماعی شهرهاي کوچک  .4

 .اجتماعی

 .هاي توسعه محلی از برنامهحفظ نیروهاي بومی متخصص در شهرهاي کوچک و حمایت  .5
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 جمعیتی شهرهاي کوچک با تأکید بر جذب مهاجران روستاهاي    و جاذبه  پذیري  ارتقاء کشش  .6

 .اطراف

رسـانی مبتنـی بـر      خـدمات شناسایی خدمات مورد نیـاز جامعـه روسـتایی و طراحـی نظـام         .7

 .ها منظومه

ستایی بـه کـالن   مهاجرت از مبدأ رو(هاي جدي در مقابله با مهاجرت جهشی    اعمال سیاست  .8

 .)شهر

ارتقـاء نقـش    واي و ملـی   ارتقاء نقش شهرهاي بزرگ به ارائه خدمات برتر در سطح منطقـه         .9

  .اي شهرهاي میانی به ارائه خدمات ناحیه
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