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  چكيده 

روش پژوهش . پردازد مي1385تا1335اين مقاله به بررسي سيستم هاي شهري كالن منطقه آذربايجان در سالهاي 

ضمن  صورت اسنادي گردآوري شده و هاطالعات مورد نياز ب .باشد به صورت تحليل محتوا و آماري مي

هاي مختلف نظير مدل  داده ها به بررسي وضعيت شهرهاي شمال غرب ايران  با مدلبندي  پردازش و طبقه

رتبه ـ اندازه، رتبه ـ اندازه تعديل شده، ضريب آنتروپي، منحني لورنز، ضريب جيني و شاخص تمركز شهري 

  .پرداخته شده است

نتيجه پژوهش . است هدف از اين تحقيق آشنايي از ميزان تعادل در نظام شهري كالن منطقه آذربايجان

هاي ضريب تمركز نخست شهري تا  نشانگر آن است كه نظام شهري شمال غرب تنها از لحاظ شاخص

هاي مورد بررسي نظير رتبه اندازه، رتبه اندازه تعديل شده، منحني  حدودي متعال شده است ولي در بقيه مدل

تبعيت كرده، و فاصله زيادي با حالت لورنز، ضريب جيني و ضريب آنتروپي از روند شبكه شهري كل كشور 

لذا اين امر ناشي از افزايش تعداد شهرهاي بسيار كوچك با جمعيت اندك و افزايش . نرمال و استاندارد دارد

بدليل مركزيت، سياسي، اداري،  تبريزشهر . جمعيت شهرهاي بسيار بزرگ در نظام شهري آذربايجان  است

و شهرهاي اروميه و  قرار دارد شمال غربر برتر در نظام شبكة شهري همچنان به عنوان نخست شه... مالي و

در مجموع هنوز سلسله مراتب شهري در شبكة  .هاي بعدي قرار دارند ها در رده اردبيل به عنوان مراكز استان

لذا با  .فاصله زيادي دارد» بهفروز«و مدل تعديل شده » زيپف«اندازه - شهري آذربايجان نسبت به مدل رتبه

توان باعث  ارائه خدمات و تقويت شهرهاي كوچك و مياني و كاهش رشد شهرهاي بزرگ در منطقه مي

  .توزيع بهينه سلسله مراتب شهري در سطح كالن منطقه آذربايجان گرديد

  

  .اندازه، تمركز شهري، ضريب جيني، كالن منطقه آذربايجان - هاي شهري، رتبه سيستم: كليدواژگان

   

                                                 
  ي دانشگاه اصفهانريزي شهر و برنامه گروه جغرافيا ستادا. ١

 راغهمريزي شهري دانشگاه  جغرافيا و برنامه گروه ستاديارا. ٢
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  مقدمه

    طرح مسأله

گوينـد  بندي شهرها در نظام شبكة شـهري برحسـب اهميـت آنهـا را سلسـله مراتـب شـهري        قهطب

يكـي  : در زمينه مطالعه سلسله مراتب شهري دو رويكرد اصلي متـداول اسـت  ). 396: 1379فريد،(

كاركرد ارتبـاطي شـهرها و ديگـري بـر مبنـاي       و مطالعه بر مبناي اندازه جمعيتي، ساختار اقتصادي

در حقيقت سلسله مراتب شهري تجسم فضـايي  . )Limtankool,2007: 26(ها و اطالعات  هجريان داد

. )Ronnie short, 1996:40(شـود   تمام سكونتگاههاي كوچك و بزرگ در اقتصاد ملـي محسـوب مـي   

بسياري از جغرافيدانان براي آشنايي با ساختار شبكة شهري و چگونگي توزيع جمعيت در طبقـات  

برند؛ زيرا اين آمـار   سله مراتب شهري بر اساس عامل جمعيت شهرها بهره ميمختلف شهري از سل

هـاي   طـور غيرمسـتقيم رابطـه و انـدازه شـهرها را در سـاير شـاخص        بيشتر در دسترس بوده و بـه 

بهتـرين   در واقع سلسله مراتـب شـهري از نظـر كمـي     . گذارداقتصادي نيز به نمايش مي - اجتماعي

امـا مهمتـرين بخـش نظـام     ). 69: 1379نظريـان،  (ركردي فضاسـت  كا-  شكل سازماندهي جمعيتي

پويـايي  ). Witherick,2004: 278(شهري وابسـتگي سـكونتگاههاي پيرامـوني بـا يكـديگر اسـت       

هاي جمعيتي ميان شـهركها و   هاي شهري از ميزان جابجايي كاالها، خدمات، افكار و تحرك سيستم

  ).337: 1373 شكويي،(شود  هاي روستايي مشخص مي حوزه

امروزه شهرنشيني در كشورهاي پيشرفته صنعتي و نيز كشورهاي توسعه نيافته بارزترين نمونه 

آنچه كه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، مشهود است . آيد تكامل جوامع انساني به شمار مي

فرآيندي است كه طي آن، عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جغرافيايي به عدم 

اي و بروز شكافهاي عميق ميان شهرهاي بزرگ، متوسط و كوچك كمك كرده  هاي ناحيه تعادل

علت وجود عملكردها و به صنعتي  شبكة شهري در كشورهاي پيشرفته). 82: 1383فني،(است 

 - ها در سلسله مراتب شهرهاي مختلف و يكنواختي و همگوني نسبي امكانات اقتصادي فعاليت

در ايران در نيم قرن اخير ). 150: 1377اعتماد،(رت كهكشاني است اجتماعي و فضايي به صو

داري در چارچوب اقتصاد متكي به نفت، سبب ركود بخش كشاورزي و رشد سريع  توسعه سرمايه

اين رشد سريع شهرنشيني به صورت متعادل صورت نگرفت، بلكه رشد شهرهاي . شهرها شد

نتيجه اين فرآيند منجر به عدم تعادل در . بزرگ مانع رشد شهرهاي كوچك و روستاها گرديد
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اين گسيختگي و عدم تعادل در سلسله مراتب شهري . اي شد توزيع فضايي و سلسله مراتب منطقه

زياري ( شداي در توزيع فضايي كشور و از بين رفتن شبكه كهكشاني  سبب پيدايش شبكه زنجيره

  ). 165: 1384و موسوي، 

ركزگرايانه ساختارهاي سياسي و اقتصادي در سطح كشور باعث هاي اخير فرايندهاي تم در دهه

ظهور پديده نخست شهري در نظام سلسله مراتبي شهري و برتري نخست شهر تهران از تمام 

از سوي ديگر مادر شهرها در مراكز . گرديده استجهات نسبت به ساير شهرهاي شبكة شهري 

ر عمل كرده و شهر دوم معموالً فاصله استانها نسبت به شهرهاي منطقه، همانند نخست شه

مجموع اين عوامل بيانگر تمركز . كاركردي بيشتري نسبت به شهر اول منطقه دارد ـ جمعيتي

سرمايه و فعاليتها در شهرهاي بزرگ كشور است كه باعث زهكشي منابع از شهرهاي پيراموني 

  . گردد اي و ملي مي به سوي كالنشهرها و مادرشهرهاي منطقه

نيز مستثني از كل ) هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل استان(منطقه آذربايجان  كالن

هاي تاريخي و فرهنگي، موقعيت  در اين منطقه،  شهر تبريز به علت جاذبه. كشور نبوده است

از نظر زيرساختهاي اقتصادي و توليدي به ويژه در بخش صنعت به  مناسب سياسي و اقتصادي

سازي، و  ركز مراكز بزرگ صنعتي همانند تراكتورسازي، مجتمع پتروشيمي، ماشينواسطه تم

پااليشگاه تبريز و به واسطه وجود زيرساختهاي متنوع ديگر به عنوان يكي از قطبهاي صنعتي 

اين امر سبب جذب جمعيت نواحي اطراف به اين شهر به عنوان كالن .  شود كشور محسوب مي

اين امر موجب عدم پيشرفت و توسعه شهرهاي مياني و كوچك . ستشهر استان و منطقه شده ا

ها،  بعد از شهر تبريز شهرهاي اروميه و اردبيل به عنوان مراكز استان. در سطح منطقه شده است

اين شهرها هم در سطح استان خود به عنوان شهرهاي . بزرگترين شهرهاي منطقه مطرح هستند

يعني منابع از مناطق پيراموني به سوي اين (پيرامون ـ بزرگ مطرح بوده و هم به صورت مركز 

كنند و سبب عدم تعادل توسعه در سطح منطقه و كالن منطقه  عمل مي) شود شهرها سرازير مي

  .گردند مي

مسأله اصلي كه در اين پژوهش مطرح است اين است كه آيا نظام شهري كالن منطقه شمال 

به سمت تعادل حركت كرده است؟ سؤال  1385غرب كشور با مركز يت شهر تبريز در سال 

دوم اينكه آيا با افزايش تعداد شهرهاي كوچك در سطح كالن منطقه شمال غرب نظام شهري 

  متعادل شده است؟ 
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  محدوده مورد مطالعه

، از جنوب به ارسشود كه از شمال به رود  طور كلي به سرزميني گفته مي آذربايجان به

و از غرب به ) هاي تالش و مغان كوه( گيالن، از شرق به استان زنجانو  كردستانهاي  استان

خورشيدي  1316 سال لحاظ تقسيمات سياسي در از. شود محدود مي عراقو  تركيههاي مرز

در اين . عنوان منطقه آذربايجان شناخته شدند شرقي و آذربايجان غربي بههاي آذربايجان  استان

است، جزء استان آذربايجان   خورشيدي تأسيس شده 1372بندي استان اردبيل كه در سال  تقسيم

جمعيت با ( شرقي آذربايجان هاي كالن منطقه آذربايجان شامل استان. است  شرقي بوده

) 1،227،792با جمعيت ( و اردبيل )2،873،459ا جمعيت ب( ، آذربايجان غربي)3،603،359

هاي  ، از سمت جنوب به استانارمنستانو  جمهوري آذربايجانبه كه از سمت شمال . است

محدود  عراقو  تركيهو از سمت غرب به  استان گيالن، از سمت شرق به زنجانو  كردستان

  . است  شده

  
  

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  موقعيت كالن منطقه آذربايجان در ايران    : 1نقشه
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 )       شمال غرب ايران(شبكه شهري كالن منطقه آذربايجان : 2نقشه

 
  مباني نظري 

  مفاهيم و ديدگاهها

در تدورين تئوري مكان مركزي از طرح توزيع فضايي سكونت  1933در سال 1والتر كريستالر

ليل گاههاي جنوب آلمان الگوبرداري نمود و آنها را در چارچوب تئوريكي خود مورد تجزيه و تح

اي  اي به گونه اساس نظريه وي بر اين مبنا است كه توزيع مكان مركزي در فضاي ناحيه. قرار داد

است كه هر مكان مركزي در مرتبه خاص خود كاالهاي مكان مركزي فرودست خود را عرضه 

 در واقع مدل اصلي كريستالر متكي بر اصل بازاريابي است كه نتيجه آن پديد آمدن روابط. دارد مي

 Pm = Kكريستالر مدل ). 73: 1381 عظيمي،(هاي مركزي است  متقابل سلسله مراتب بين مكان

Hm  كه در آنm  ،طبقه هر شهر Pm اندازه شهري كه طبقهm  استHm  جمعيت كه به وسيله اين

ت ضريب ثابتي است كه مقدار آن بين صفر و يك اس Kشود،  شهر به آنها خدمات عرضه مي

)Meyer, 1981  .( منظور از پارامترk  آن است كه هر مكان مركزي عالوه بر جمعيت خود قادر به

                                                 
1. W. Christaller  
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مكان   =k 3بدين ترتيب در نظام . تر هم هست تأمين كاركرد و خدمات چند مركز رده پايين

تر از خود نيز  دهي به دو مركز سلسله مراتب پايين مركزي عالوه بر جمعيت خود قادر به سرويس

مركز خواهد  27تعداد مراكز تحت پوشش =k 3نظام سلسله مراتب گونهبدين ترتيب در . هست

تنظيم شود، سلسله مراتب  =k 4وقتي سلسله مراتب شهري بر معيار). 96 :1375تواليي، (بود 

بنابراين سلسله مراتبي كه بر . ايجاد خواهد كرد) 343، 49، 4، 1به شكل(افزايش هندسي منظمي را 

نظريه مكان مركزي تعداد مراكز تابع و وابسته آن كه در سطح چهارم  تنظيم شود، طبق =k 7مبناي 

يزدي و رجبي سناجردي،   پاپلي(خواهد بود  2401تواند باشد برابر با  سلسله مراتب شهري مي

را ارايه نمود و معتقد بود نخست شهر در هر كشور  2قانون نخست شهر 1جفرسون). 188: 1387

مورد توجه بوده و بيان كننده توانايي و احساس ملي است،  به صورت يك شهر مستقل و بزرگ

كند كه سيستم متعادل سلسله مراتب شهري وجود  اي نخست شهري مفهوم پيدا مي لذا در منطقه

بوژوگارنيه در ارزيابي سلسله مراتب شهري، بر ماهيت ). 318: 1374بهفروز، (نداشته باشد 

جورج زيپف در تعيين ). 489: 1375فريد، (ارد تجهيزات و وسعت فضاي جاذبه شهري تأكيد د

را ارايه داد و در نظريه وي جمعيت شهرهاي در جه  3اندازه - سلسله مراتب شهري قانون مرتبه

 nشهر شاخص و شهرهاي درجه  3/1شهر اول و شهرهاي درجه سوم حدود  2/1دوم حدود 

معيت شهرها و مرتبه آنها به او معتقد بود وجود همبستگي بين ج. ام شهر اول است nحدود يك 

بنابراين هر اندازه سيستم شهري يك كشور . صورت خط مستقيم يا همبستگي خطي مطرح است

 از منظوردر نهايت، ). Clark, 2000:28(گردد  توسعه پيدا كند به الگوي توزيع نرمال نزديكتر مي

اندازه، تعادل يا عدم تعادل  و رتبه توزيع جمعيتي، تفاوتهاي جمعيتي، جايگاه تعيين مراتب سلسله

   .جمعيتي شهر در نظام و طبقات جمعيتي شهرهاي يك منطقه جغرافيايي است

  

  ها شرح مدل

  هاي تمركز و نخست شهري شاخص

اي تحت عنوان  در مقاله 1939شاخص نخست شهر اولين بار توسط مارك جفرسون در سال 

                                                 
1. Mark. Jeferson 
2.The low of Primate city 
3. The Rank size Rule  
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هاي شهري بسيار بزرگي كه بخش  او براي توضيح پديده. مطرح گرديد» قانون نخست شهر«

هاي اين  هاي اقتصادي كشورها در آنها متمركز شده و اغلب پايتخت اي از جمعيت و فعاليت عمده

) 31: 1386: زبردست(كشورها بودند، اينگونه شهرها، نخست شهر و پديده نخست شهري ناميد 

گ باعث رشد اقتصادي نخست شهرها بدليل تراكم مهاجران، سرمايه و خدمات در يك شهر بزر

نخست شهر، شهري است كه ). Rrnnie Short ,1996: 43(شود  بسيار ناهمگون در كشور مي

البته برخي ديگر اين شاخص ). 490: 1373شكويي، (جمعيت آن دو برابر جمعيت شهر دوم باشد 

، سوم يا مجموع چهار شهر اول را از تقسيم جمعيت شهر اول به  مجموع جمعيت شهر دوم

ها شناخت درجه نخست شهري و ميزان تمركز در نظام  هدف تمام اين شاخص. آورند بدست مي

در اين مدلها هرچه عدد بدست آمده باالتر باشد نشانده باال بودن درجه نخست . شهري است

با اصالحاتي در )1964(در سال  1براي مثال مهتا. شهري و تمركز بيشتر در كل نظام شهري است

براي تشخيص نخست شهري پيشنهاد كرد كه جمعيت نخست شهر به چهار » اندازه - رتبه«فرمول 

  .شهر اول نظام شهري تقسيم گردد

 48/0اندازه مهتا، مطلوبترين نسبت جمعيت شهر اول به چهار شهر اول  ـ براساس قاعده مرتبه

تا 65/0در مرحله فوق برتري، بين  1تا  65/0طبق نظر مهتا شاخص نخست شهري بين . است

در مرحله  41/0در مرحله برتري مطلوب و كمتر از 41/0تا  54/0در مرحله برتري بين  54/0

  ).67: 1381عظيمي،(حداقل برتري قرار دارد 

  

  مدل رتبه ـ اندازه

دهد؛ كه رابطه مستقيمي بين اندازه شهر با توانايي و نقشي آن وجودارد ولي شواهد نشان مي

براي مثال در . اند توزيع اندازه سكونتگاههاي شهري در يك ناحيه خاصي تمركز پيدا كرده

بسياري از كشورها ارتباط زيادي بين رتبه شهر و اندازه جمعيتي آن وجود دارد كه از اين قاعده 

 ).Millennium Ecosystem Assessmen 800 :2005,(شود  به عنوان رتبه ـ اندازه ياد مي

مدل خود را براي پيش بيني جمعيت مكانهاي شهري بر پايه  2جغرافيدان آلماني جورج زيپف

طبق نظر زيپف چنانكه توزيع جمعيت ). Pitzl,2004: 203(منتشر ساخت 1941رتبه آن در سال 

                                                 
1. Mehta  
2. George Zipf 
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شهرها تصادفي باشد، رتبه شهرها ارتباط خطي معكوس با لگاريتم اندازه جمعيت خواهد داشت 

ام nبرابر شهر  nبر اساس اين قانون؛ جمعيت شهر اول دو برابر شهر دوم و). 106: 1382فني،(

به عبارت ديگر، جمعيت شهر دوم از تقسيم نمودن جمعيت شهر اول بر رتبه شهر . خواهد بود

   )105: 1379تقوايي،(آيد  دوم بدست مي

ياري، و موسوي، ز(اندازه در حالت توزيع پارتو به شرح ذيل است  -فرمول كلي توزيع مرتبه

1384 :168:(  

  

P1   =جمعيت شهر نخست در استان يا كشور مورد نظر.  

R =مرتبه شهر در كشور.  

b =شيب خط مرتبه ـ اندازه.  

Pn = جمعيت شهر در مرتبه مورد نظر يا جمعيت شهر مرتبهR ام.  

ر بوده و ميل كند، تعادل در نظام شهري بيشتر برقرا - 1به سمت يك يا  bدر معادله فوق هرچه

در اين حالت، . يك توزيع لگاريتمي نرمال سوق خواهد نمود سلسله مراتب شهري به سمت

اگر بزرگتر از يك ). 169همان، (جمعيت شهر نخست خواهد بود  P1/Rبرابر  nجمعيت شهر 

نظام شهري و در صورتي كه كوچكتر از يك  دهنده غلبه و سلطه نخست شهر بر نشان) <1b(باشد 

 ).1382،106فني،(دهد  غلبه حجم بااليي از شهرهاي مياني و كوچك را نشان مي) >1b(باشد 

كه در واقع نوعي ضريب تعديل در توزيع لگاريتمي است، از رابطه  bبراي تعيين ضريب 

 - سپس از طريق قرار دادن لگاريتم مرتبه. ها استفاده شده است ها و اندازه لگاريتمي بين رتبه

  : تعيين شده است در بيان رياضي رابطه به قرار زير است bخطي، ضريب اندازه در يك معادله 

x =  لگاريتم مرتبه شهر  
                                                                         LogPn=LogP1-bLogR      

 =  y لگاريتم اندازه جمعيت شهر    

                           
RLog

PLogPLog
b n−= 1        

a =مقدار ثابت  

b =  شيب خطy=a+bx                                                                                         

Pn=P1/R
b 
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  اندازه تعديل شده  ـمدل مرتبه 

سازي توزيع فضايي جمعيت در سلسله مراتب شهري ايران به دليل  به منظور تصحيح و متعادل

در اين فرمول . ي  نخست شهري، بهتر است از روش تعديل شده استفاده شوددارا بودن الگو

اضافه جمعيت شهر اول يا نخست شهر محاسبه شده است تا بدين ترتيب بتوان سرريز آن را 

  ).228: 1374بهفروز ،(به سوي شهرهاي ديگر سوق داد 

  

  :كه در اين فرمول

Prth  = جمعيت شهري كه در مرتبهr قرار دارد.  

Rrth  = مرتبه شهرr   

  مجموع جمعيت واقعي شهرهاي مورد مطالعه  

  اي تمام شهرهاي مورد مطالعه هاي مرتبه مجموع نسبت= 

  

    1ضريب آنتروپي

هرچه ميزان . آنتروپي يك معيار ناپارامتري براي نشان دادن تعادل يك سيستم در توزيع است

ضريب آنتروپي ). 35: 1386زبردست،( اين شاخص بيشتر شود ، توزيع به تعادل نزديكتر است

معياري براي سنجش توزيع جمعيت شهري و توزيع تعداد شهرها در طبقات شهري يك منطقه 

توان به ميزان تعادل فضايي استقرار جمعيت و تعداد شهرها در  با استفاده از اين مدل، مي. است

  ).190:  1385وسوي، نيا و م حكمت(اي و ملي پي برد  سطح شبكة شهري، استاني، منطقه

  

H :،مجموع فراواني در لگاريتم نپري فراوني  

Pi :،فراواني نسبي  

LnPi :،لگاريتم نپري فراواني  

K  :،تعداد طبقات 

G  : ميزان آنتروپي.  

                                                 
1. Entropy Index 
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G )اگر به صفر نزديك باشد؛ حكايت از تمركز بيشتر و يا عدم تعادل در توزيع ) آنتروپي نسبي

تري را در  ارد و حركت به طرف يك و باالتر از آن توزيع متعادلجمعيت بين كانونهاي شهري د

 ).108: 1382فني،( دهد اي نشان مي عرصه منطقه

  

   منحني لورنز و ضريب جيني

گيري گرافيكي در مورد توزيع جمعيت در شهرهاي يك  هاي اندازه از مفيدترين روش يكي

راي نشان دادن چگونگي توزيع ب.  (coward,1988:15)است كشور استفاده از منحني لورنز

و درصد   Xجمعيت نقاط شهري بر روي منحني لورنز ، درصد تراكمي تعداد شهرها در محور

هر چقدر منحني به طرف خط نرمال سوق . شود استفاده مي Yتراكمي جمعيت شهرها در محور 

دل از ضريب براي تشخيص ميزان تعا. يابي نقاط شهري در منطقه مطلوبتر است پيدا كند جمعيت

آيد،  دست مي تراكم جيني كه از تقسيم مساحت ناحيه قوس زير منحني به مساحت مثلث به

رود كار ميشود اين ضريب براي سنجش وضعيت توزيع جمعيت در نقاط شهري به استفاده مي

- 75/0نيمه متعادل و 75/0 - 5/0تقريباً متعادل،5/0- 0متعادل،25/0- 0اين ضريب را به چهار دسته

درحقيقت مقدار ضريب ). 1385:200، نيا و موسوي حكمت(توان تقسيم كرد  امتعادل مين 1

بيانگر توزيع نامتعادل و ) 1نزديك به (ضريب جيني باالتر . جيني بين صفر و يك خواهد بود

البته ضريب جيني  ). 110 :1385رهنما،(ضريب جيني صفر به معناي توزيع عادالنه جمعيت است 

دهد و ممكن است دو توزيع متفاوت داراي ضريب  طور كامل نشان نمي را بهوضعيت توزيع 

  ).148: 1383ارسالن بد، (جيني يكسان باشند 

 
  مثلث بوژوگارنيه

و ژرژشابو دو جغرافيدان فرانسوي روشي  1براي تعيين نقش اقتصادي شهر، ژاكلين بوژوگارنيه

به ديگر سخن، به تركيب . است 2كالركبندي كولين  اند كه بر مبناي تقسيم را پيشنهاد داده

  :نگرد مشاغل شهري در بطن عناوين زير مي

نيروي انساني وابسته به كشاورزي، جنگلباني و صيد ماهي و  :گروه اول مشاغل اجتماعي) الف

                                                 
1. Beaujeu-Garnier,Jaeguelin  
2. Colin clark  
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  .استخر معادن

  .نيروي انساني فعال در صنايع و ساختمان :گروه دوم مشاغل اجتماعي) ب

نيروي انساني جذب شده در بازرگاني و خدمات و كليه  :عيگروه سوم مشاغل اجتما) ج

گانه مشاغل اجتماعي را بر  نيروهاي سه. تواند در گروه اول و دوم آورده شود مشاغلي كه نمي

مبناي درصد روي نموداري كه بر حسب قرارداد بر شش بخش نامساوي و نامشابه تقسيم 

ا كه مسلماً در محدوده يكي از وظايف نقطه تالقي خطوط درصده. كنند اند منعكس مي شده

  ).335: 1379فريد، (خواهد بود بيانگر نقش اقتصادي شهر است 

  

  ها كاربرد مدل

  هاي تمركز شهري و نخست شهري شاخص

  درجه نخست شهري بر پايه شاخص نخست شهري آذربايجان شرقي غربي و اردبيل  :1جدول

  85- 75- 65- 55-45- 35هاي  در سال

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  4/9  9/8  4/3  04/4  8/4  4/4  آذربايجان شرقي 

  2/3  9/2  6/2  3/2  3/2  9/1  آذربايجان غربي

  08/5  5/5  -   -   -   -   اردبيل

  3/2  -   -   -   -   -   كالن منطقه آذربايجان

  محاسبات نگارندگان: منبع 
  

شهري در  دهد درجه نخست شهري بر پايه شاخص نخست طور كه جدول باال نشان مي همان

استان آذربايجان شرقي در همه سالهاي سرشماري باالتر از حد نرمال بوده، به طوري كه در سال 

دهنده تمركز باالي جمعيت و  اين امر نشان. به بيشترين حد خود رسيده است 4/9با  1385

جان شرقي از استان آذرباي 1372استان اردبيل هم كه در سال . است) تبريز(امكانات در مركز استان 

بايستي با تقويت . شاخص نخست شهري بااليي داشته است1385و 1375هاي  جدا شده در سال

اما استان آذربايجان غربي در تمام . شهرها و شهرهاي مياني از اين روند جلوگيري شود - روستا

شاخص نخست شهري آن  1385تري داشته و فقط در سال  هاي سرشماري شرايط متعادل دوره

  .در كل كالن منطقه هم با اين شاخص شرايط نسبتاً متعادلي را شاهد هستيم. ده استبيشتر ش
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  هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل  درجه نخست شهري بر پايه شاخص سه شهري استان: 2جدول

    85- 75- 65- 55-45- 35هاي  در سال

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  9/3  85/3  13/2  39/2  45/2  35/2  آذربايجان شرقي

  2/1  15/1  16/1  15/1  16/1  /97  آذربايجان غربي

  25/2  34/2  -   -   -   -   اردبيل

  16/1  -   -   -   -   -   آذربايجان

  محاسبات نگارندگان: منبع   

 

  درجه نخست شهري بر پايه شاخص چهار شهري آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل: 3جدول

  85- 75- 65- 55-45- 35هاي  در سال

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  /79  /79  /68  /70  /70  /70  آذربايجان شرقي 

  /55  /53  /53  /51  /51  /49  آذربايجان غربي

  /69  /70  -   -   -   -   اردبيل

  /53  -   -   -   -   -   آذربايجان

  محاسبات نگارندگان: منبع
  

ار با استناد به جدول باال در استان آذربايجان شرقي، درجه نخست شهري بر پايه شاخص چه

شهر تبريز در اين . (هاي سرشماري حالت فوق برتري حاكم را داشته است شهري در همه دوره

استان به عنوان يكي از كالن شهرهاي كشور مطرح بوده و به لحاظ  شرايط سياسي، امكانات 

در استان اردبيل هم در طول دو ). جزو چند شهر اول كشور مطرح است... اقتصادي، فرهنگي و 

 1375تا سال  1335اما استان آذربايجان غربي از سال . يط فوق برتري حاكم بوده استدوره شرا

گذاري و  با سرمايه. به شرايط فوق برتري رسيده است 1385حالت برتري مطلوب و در سال 

ارايه امكانات و خدمات و آمايش سرزمين و توسعه متعادل در كل استان بايستي از رشد اين 

. هاي آذربايجان شرقي و اردبيل تمركز شديد صورت نگيرد ا نظير استانروند پيشگيري شود ت

دركل، كالن منطقه شمال غرب به لحاظ درجه نخست شهري بر پايه شاخص چهار شهري،  

  .حالت برتري مطلوب داشته كه به حالت برتري بسيار نزديك است

  



  183                           1385تا  1335هاي  آذربايجان در سالهاي شهري كالن منطقه  تحليل سيستم

 

  اندازه ـمدل رتبه 

  ربي، اردبيل و كالن منطقه شمال غرب ايران معادله خط استان آذربايجان شرقي، غ: 4جدول

  1385- 1335هاي  در سال    

  سال

  استان
1335  1345  1355  1365  1375  1385  

آذربايجان 

  شرقي
y=-

1.28x+4.86 
y=-

1.36x+5.03  
y=-

1.39x+4.79  
y=-

1.43x+5.05  
y=-

1.48x+4.98 
y=-1.52x+4.87 

آذربايجان 

  غربي
y=-

1.12x+4.77 
y=-

1.15x+4.93 
y=-

1.19x+4.98 
y=-

1.34x+5.22 
y=-

1.31x+5.38 
y=-1.44x+5.33 

-=y  -   -   -   -   اردبيل
1.37x+5.12 

y=1.41x+4.98  

  y=-1.50x+5.03  -   -   -   -   -   كالن منطقه

  محاسبات نگارندگان: منبع 

  

نتايج  1385- 1335اندازه در نظام شهري شمال غرب ايران در سالهاي  - قانون رتبه  تكار بس

  :تزير را به دنبال داش

هاي شمال غرب همبستگي معكوس قوي بين  در استان 1385تا  1355  از سال −

در واقع . برقرار بوده است (y)و لگاريتمي اندازه شهرها  (x)لگاريتمي مرتبه شهرها 

. شود ميشود از ميزان لگاريتم جمعيت آنها كاسته  ها افزوده مي هر چه بر لگاريتم رتبه

سلسله مراتب موزون و متعادلي 1355تا 1335هاي  سالتنها استان آذربايجان غربي در 

هاي آذربايجان شرقي و اردبيل نظام شهري  هاي بعد در استان در سال. داشته است

  .نامتعادل شده است

شيب خط بيانگر وجود الگوي نخست شهري و فاصله زياد شهر  بررسي معادله و −

از سوي . راتب شهري استاز شهرهاي بعدي سلسله م) تبريز، اروميه و اردبيل(اول 

در كل كالن منطقه  1375نسبت به سال  1385ديگر، پراكنش فضايي شهرها در سال 

  .تر شده است ناموزون

برابر با 1385اندازه با خط تعادل در كالن منطقه براي سال  -مقدار شيب خط مرتبه −

 بدست آمده كه بيانگر عدم تعادل زياد شيب خط رگرسيون در نظام شهري -50/1

 .شمال غرب ايران است
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  اندازه تعديل شده ـ  مدل مرتبه

اندازه تعديل شده نشانگر آن است كه؛ جمعيت واقعي شهرهاي  ـنتايج حاصل از مدل مرتبه 

ها هر چه به  در همه استان. اندازه تعديل شده تفاوت دارد - هاي شمال غرب با تئوري رتبه استان

غربي در  فقط در استان آذربايجان. شود بيشتر ديده ميشويم اين اختالف  تر مي نزديك 1385سال 

. اندازه تقريباً مطابقت داشته است - جمعيت واقعي شهرها با تئوري رتبه 1355تا  1335هاي  سال

. شود در كل كالن منطقه هم اختالف بسيار عميقي بين تئوري با جمعيت واقعي شهرها مشاهده مي

و تعداد زياد روستا شهرها يا شهرهاي كوچك و در نهايت اين امر ناشي از وجود چند شهر بزرگ 

گذاري در  توان با تقويت و سرمايه بنابراين، مي. كمبود شهرهاي مياني در كالن منطقه است

  . ها را كاهش داد شهرهاي كوچك و مياني در سطح كالن منطقه تا حدود زيادي اين تفاوت

  

  ضريب آنتروپي

 1385 - 1335هاي  هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل در سال استان) G(ميزان آنتروپي: 5جدول

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال

  /33  /40  /45  /45  /48  /49  آذربايجان شرقي

  /74  /78  /80  /83  /87  /87  آذربايجان غربي

  /41  /50  -   -   -   -   اردبيل

  /41  -   -   -   -   -   كالن منطقه

  محاسبات نگارندگان: منبع     

  

تا 1335شويم كه ميزان ضريب آنتروپي استان آذربايجان شرقي از سال  شاهده جدول متوجه ميبا م

بوده است كه اين حكايت از تمركز بيشتر و يا عدم تعادل در توزيع جمعيت / 50كمتر از  1385

بين استقرار جمعيت و تعداد شهرها تعادل فضايي وجود (بين كانونهاي شهري در اين استان دارد 

اما در استان آذربايجان غربي در . شرايط استان اردبيل هم مثل استان آذربايجان شرقي است). دندار

بوده و به سمت يك ميل كرده كه / 50هاي سرشماري ميزان ضريب آنتروپي باالي  تمام دوره

. نشاندهنده تعادل فضايي بين استقرار جمعيت و تعداد شهرها در سطح شبكة شهري استان است

بوده كه نشاندهنده تمركز بيشتر و يا عدم / 41ت، در كل كالن منطقه هم ضريب آنتروپيدر نهاي
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  .تعادل در توزيع جمعيت بين كانونهاي شهري در سطح كالن منطقه شمال غرب دارد

  

  منحني لورنز و ضريب جيني

با استفاده از جدول درصد تراكمي گروههاي جمعيت شهري و جمعيت شهرنشين به اين نتيجه 

 25- 5بيشترين تعداد شهرها مربوط به طبقه 1335يديم كه در استان آذربايجان شرقي در سال رس

درصد از  73/22بوده در حالي كه اين طبقه ) درصد شهرها 5/70شهر و  13با (هزار نفري 

هزار نفر فقط  500- 250در همين دوره در طبقه . دادند جمعيت شهرها را به خود اختصاص مي

درصد از كل جمعيت شهرنشين استان را به خود  04/56شته كه به تنهايي يك شهر وجود دا

هاي بعدي هم بيشترين درصد تعداد شهرها مربوط به طبقه كمتر از  در دوره. اختصاص داده بود

هزار بوده در حالي كه همين طبقات كمترين درصد جمعيت شهرنشين استان را  25- 5هزار يا  5

هرهاي بزرگ كمترين تعداد شهرها را داشته ولي بيشترين به خود اختصاص داده است و ش

نكته جالب توجه ديگر كمبود . دادند درصد جمعيت شهرنشين استان را به خود اختصاص مي

بايد با تقويت اين شهرها از . هاي سرشماري در استان بوده است شهرهاي مياني در تمام دوره

  .تمركز هرچه بيشتر در مركز استان جلوگيري گردد

ها مربوط به شهرهاي  اما در استان آذربايجان غربي با اينكه بيشترين تعداد شهرها در تمام دوره

بيشترين درصد جمعيت شهرنشين در شهرهاي 1375بوده، ولي تا سال ) هزار نفري25- 5(كوچك 

  .تمركز در شهر بزرگ اروميه افزايش يافته است 1385تنها در سال . اند مياني ساكن بوده

و  1/60با (تان اردبيل هم طي دو دوره سرشماري، شهر اردبيل به تنهايي بيشترين درصد در اس

جمعيت شهرنشين را به خود اختصاص داده است در حالي كه بيشترين تعداد ) درصد 44/58

در اين استان هم شهرهاي مياني تعداد كمي از . شهرها مربوط به شهرهاي كوچك بوده است

  . اند ص دادهشهرها را به خود اختصا

در نهايت، در كل كالن منطقه شمال غرب هم بيشترين تعداد شهرها مربوط به شهرهاي كوچك 

بوده است ) اند تا شهر بيشترين تعداد شهرها را داشته 45هزار با  25 - 5تا و بين  44هزار  5كمتراز (

) درصد 80/9تا با هزار  25- 5درصد و بين  57/2هزار تا با  5كمتر از (در حالي كه اين طبقات 

نقش شهرهاي مياني هم در . اند كمترين درصد جمعيت شهرنشين را در سطح كالن منطقه داشته
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 500در حالي كه شهرهاي باالي . شود چندان به وضوح ديده نمي 1385سطح كالن منطقه در سال 

راهكار تقويت تنها . اند درصد جمعيت شهرنشين را به خود اختصاص داده 7/40شهر،  2هزار نفر با 

 . شهرهاي كوچك و مياني و جلوگيري از تمركز بيشتر مردم در شهرهاي بزرگ است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

  توزيع گروههاي شهري و جمعيت شهري : 1نمودار

  1385با استفاده از منحني لورنز كالن منطقه شمال غرب در سال 

 
 

  ربي، اردبيل و كالن منطقه شمال غرب هاي آذربايجان شرقي، غ مقدار ضريب جيني در استان: 6جدول

  85- 1335از سال 

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  استان

  /77  /72  /68  /64  /62  /55  آذربايجان شرقي

  /62  /60  /59  /59  /48  /43  آذربايجان غربي

  /69  /65  -   -   -   -   اردبيل

  /74  -   -   -   -   -   كالن منطقه آذربايجان

  محاسبات نگارنده: منبع   
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گيريم كه در سلسله مراتب شهري استان آذربايجان شرقي از  وجه به جدول، نتيجه ميبا ت

حاكم بوده در حالي كه اين ) نيمه متعادل/ 75تا / 50(حالت نيمه متعادل  1375 - 1335هاي  سال

در استان اردبيل هم در طي . تبديل شده است) نامتعادل(به حالت بحراني  1385روند در سال 

افزايش يافته  75نسبت به سال  85ت نيمه متعادل حاكم بوده و اين روند در سال دو دوره، حال

شرايط تقريباً 1345و 1335هاي  اما در سلسله مراتب استان آذربايجان غربي در سال. است

توان  در كل مي. هاي بعد اين حالت به نيمه متعادل تبديل شده است ، و در سال/)50- 0(متعادل 

هاي مورد بررسي شرايط نسبتاً بهتري نسبت به  غربي در تمام مدل انگفت استان آذربايج

در نهايت، ضريب جيني بدست آمده براي . شرقي و اردبيل داشته است هاي آذربايجان استان

و اين متأثر از . توان گفت حالت نامتعادل و بحراني دارد بوده، كه مي/ 74كالن منطقه آذربايجان 

  .كه بيشترين تعداد جمعيت را به خود اختصاص داده است .كالن شهر تبريز بوده است

    

  تعيين نقش اقتصادي كالن منطقه آذربايجان

هاي آذربايجان شرقي،  دهند؛ نقش شبكه شهري استان همان طور كه نمودارهاي زير نشان مي

هاي  در طول دوره) كه نقش خدماتي داشته است 1365به جز در سال (اردبيل، آذربايجان غربي 

بازرگاني  1375حتي نقش كالن منطقه هم در سال . مورد بررسي بازرگاني و خدماتي بوده است

اين امر نشان از افزايش مشاغل خدماتي و بازرگاني در شهرهاي كالن . و خدماتي بوده است

  .منطقه دارد

شهرهاي كالن منطقه استفاده بهتري  -هاي زراعي شهرهاي كوچك و روستا بايد از پتانسيل

شهرها به روستاهاي اطراف خود خدمات ارائه  - ضمن اينكه شهرهاي كوچك و روستا. ددگر

هاي خود اين شهرها نيز در بخش كشاورزي نهايت  دهند ولي در عين حال بايد از قابليت مي

  .استفاده صورت گيرد
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  يل و كالن منطقه هاي آذربايجان شرقي و غربي، اردب تعيين نقش اقتصادي استان: 2نمودار

  1375و 1365هاي  در سال

  گيري نتيجه

خصوص در سه دهه آخر آن، شهرها با سرعت زيادي گسترش يافته و  در نيم قرن اخير به

. اند كشورها با سرعت بيشتري به شهرنشيني و افزايش شهرها و جمعيت شهري خود دست زده

سال اخير ايران نتيجه سرعت گرفتن  اين امر خارج از ادامه روند تكاملي و تحول اجتماعي صد

سرمايه داري در چهارچوب يك اقتصاد تك محصولي متكي بر صادرات نفت، كاهش اهميت 

بخش كشاورزي و در نتيجه ايجاد روند مهاجرت از روستا به شهرها است كه عالوه بر افزايش 

زرگ و تراكم توسعه شهرهاي ب. تعداد شهرها سبب ناموزوني در شبكه شهري ايران شده است

شهرهاي بزرگ كشور با . دهد جمعيت در آنها، مشخصه اصلي نظام شهري كشور را تشكيل مي

تر از شهرها از باال به پايين و در سطحي باالتر از ترتيب شهرها از  فاصله بيشتر در سطحي پايين

ان، تبريز، در مجموع شهرهاي ايران، هفت شهر بزرگ مشهد، اصفه. پايين به باال قرار گرفته اند

اند و در  شيراز، اهواز، باختران و قم از شهرهاي پايين دست و باالدست خود يعني تهران بريده
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  .اند نظام سلسله مراتبي شهرهاي ايران گسستگي بوجود آورده

وجود سلسله مراتب شهري منظم . سلسله مراتب شهري بهترين شكل سازماندهي فضاست

رساني به تمامي  م جامعه و توزيع متعادل امكانات و خدماتسبب توزيع كاالها و خدمات به تما

هاي شهري كالن منطقه شمال غرب ايران با  از بررسي سيستم. شود هاي يك منطقه مي بخش

  :گيريم كه هاي مورد بررسي نتيجه مي استفاده از مدل

مبستگي هاي شمال غرب ه در استان 1385تا  1355  از سال. الف :اندازه - بر اساس مدل رتبه

در . برقرار بوده است (y)و لگاريتمي اندازه شهرها  (x)معكوس قوي بين لگاريتمي مرتبه شهرها 

تنها . شود شود از ميزان لگاريتم جمعيت آنها كاسته مي ها افزوده مي واقع هر چه بر لگاريتم رتبه

در . داشته است سلسله مراتب موزون و متعادلي 1355تا 1335هاي  استان آذربايجان غربي در سال

بررسي . ب. هاي آذربايجان شرقي و اردبيل نظام شهري نامتعادل شده است هاي بعد در استان سال

تبريز، اروميه و (شيب خط بيانگر وجود الگوي نخست شهري و فاصله زياد شهر اول  معادله و

ها در از سوي ديگر پراكنش فضايي شهر. از شهرهاي بعدي سلسله مراتب شهري است) اردبيل

مقدار شيب خط .  ج. در كل كالن منطقه ناموزون تر شده است 1375نسبت به سال  1385سال 

بدست آمده كه بيانگر  - 50/1برابر با 1385اندازه با خط تعادل در كالن منطقه براي سال  - مرتبه

از تحليل مدل . د. عدم تعادل زياد شيب خط رگرسيون در نظام شهري شمال غرب ايران است

هاي شمال غرب با  كه جمعيت واقعي شهرهاي استانگيريم  اندازه تعديل شده هم نتيجه مي - هرتب

 1385ها هر چه به سال  در واقع در همه استان. اندازه تعديل شده چقدر تفاوت دارد - تئوري رتبه

هاي  فقط در استان آذربايجان غربي در سال. شود شويم اين اختالف بيشتر ديده مي تر مي نزديك

در كل . اندازه تقريباً مطابقت داشته است - جمعيت واقعي شهرها با تئوري رتبه 1355تا 1335

شود كه اين   كالن منطقه هم اختالف بسيار عميقي بين تئوري با جمعيت واقعي شهرها مشاهده مي

امر، به علت وجود چند شهر بزرگ و تعداد زياد روستا شهرها يا شهرهاي كوچك و در نهايت، 

  . د شهرهاي مياني در كالن منطقه استكمبو

در استان آذربايجان . الف: گيريم كه نتيجه مي تحليل شاخص تمركز بر پايه نخست شهري از

شرقي درجه نخست شهري در همه سالهاي سرشماري باالتر از حد نرمال بوده، به طوري كه در 

دهنده تمركز باالي جمعيت  به بيشترين حد خود رسيده است اين امر نشان) 4/9با ( 1385سال 
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از استان آذربايجان  1372استان اردبيل هم كه در سال . است) تبريز(و امكانات در مركز استان 

داشته )  08/5و 5/5با (شاخص نخست شهري بااليي 1385و 1375هاي  شرقي جدا شده در سال

تري داشته و فقط در  هاي سرشماري شرايط متعادل غربي در تمام دوره اما استان آذربايجان. است

در كل كالن منطقه هم با اين شاخص . شاخص نخست شهري بيشتر شده است 1385سال 

در رابطه با درجه نخست شهري بر پايه شاخص چهار . ب. شرايط نسبتاً متعادلي را شاهد هستيم

هاي سرشماري حالت فوق برتري حاكم بوده  شهري هم در استان آذربايجان شرقي در همه دوره

اما در استان . در استان اردبيل هم در طول دو دوره شرايط فوق برتري حاكم بوده است. است

به شرايط فوق 1385حالت برتري مطلوب و در سال 1375تا سال 1335آذربايجان غربي از سال 

غرب هم درجه نخست شهري بر پايه شاخص چهار  در كالن منطقه شمال. برتري رسيده است

  .طلوب داشته كه به حالت برتري بسيار نزديك بوده استشهري حالت برتري م

بوده است / 50كمتر از  1385تا 1335از سال  ضريب آنتروپي هم در استان آذربايجان شرقي

كه اين حكايت از تمركز بيشتر و يا عدم تعادل در توزيع جمعيت بين كانونهاي شهري در اين 

شرايط استان ). تعادل فضايي وجود ندارد بين استقرار جمعيت و تعداد شهرها(استان دارد 

هاي  اما در استان آذربايجان غربي در تمام دوره. اردبيل هم مثل استان آذربايجان شرقي است

دهنده تعادل  بوده و به سمت يك ميل كرده كه نشان/ 50سرشماري ميزان ضريب آنتروپي باالي 

در نهايت، در . شهري استان استفضايي بين استقرار جمعيت و تعداد شهرها در سطح شبكة 

دهنده تمركز بيشتر و يا عدم تعادل در  بوده كه نشان/ 41كل كالن منطقه هم ضريب آنتروپي

  .غرب است توزيع جمعيت بين كانونهاي شهري در سطح كالن منطقه شمال

سلسله مراتب شهري در : رسيم كه هم به اين نتيجه مي تحليل منحني لورنز و ضريب جيني از

) نيمه متعادل/ 75تا / 50(حالت نيمه متعادل  1375 - 1335هاي  تان آذربايجان شرقي از سالاس

. تبديل شده است) نامتعادل(به حالت بحراني  1385حاكم بوده در حالي كه اين روند در سال 

 85در استان اردبيل هم در طي دو دوره حالت نيمه متعادل حاكم بوده و اين روند در سال 

هاي  غربي در سال اما در سلسله مراتب استان آذربايجان. افزايش هم يافته است 75ال نسبت به س

هاي بعد اين حالت به نيمه متعادل تبديل  ، و در سال/)50- 0(شرايط تقريباً متعادل  45و  1335

هاي مورد بررسي شرايط  توان گفت استان آذربايجان غربي در تمام مدل در كل مي. شده است
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در نهايت، در كل كالن . هاي آذربايجان شرقي و اردبيل داشته است ري نسبت به استاننسبتاً بهت

غرب هم متأثر از  كالن شهر تبريز تأثير زيادي داشته و كالن منطقه شمال1385منطقه هم در سال 

  . توان گفت حالت نامتعادل و بحراني را دارد درصد مي/ 74آن با 

  .است خدماتي -منطقه بازرگانيهاي شهري كالن  در نهايت نقش غالب اقتصادي سيستم

 

  پيشنهادها

در كالن منطقه آذربايجان نتيجه ) اروميه و اردبيل(ها  رويه شهر تبريز و مراكز استان رشد بي

اين امر سبب گسيختگي . عملكرد و سياستگذاري دولتمردان در طول ساليان گذشته است

ي شهري در كالن منطقه شده است به طوري كه ها سازمان فضايي و پيوند عملكردي بين كانون

. شهر تبريز در سطح كالن منطقه فاصله زيادي با شهرهاي دوم و سوم و شهرهاي مياني دارد

وجود اين خالء سلسله مراتب سكونتگاهي از مهمترين عوامل ايجاد عدم تعادل و توازن در 

الت و رسيدن به توسعه متعادل ها و مشك غلبه بر اين نابرابري. نظام شهري كالن منطقه است

هاي توسعه ميسر  اي، جز با اعمال نگرش سيستمي و فضايي در طراحي و تدوين برنامه منطقه

اي باشد كه توسعه را در كل فضاي  ريزي براساس اين نگرش بايد به گونه برنامه. نيست

هري را از بين جغرافيايي منطقه پخش كند و ناهمگوني فضايي و عدم تعادل در سلسله مراتب ش

گيري در سياست تعادل بخشي نظام شهري كالن منطقه بايد از پائين  لذا هرگونه تصميم. ببرد

بدين طريق، ضمن نفوذ فرهنگ شهرنشيني به جوامع كوچكتر و روستايي، روابط . شروع شود

راي مضاف بر اينكه پتانسيل كافي ب. اورگانيكي آنها با مراتب باالتر خود نيز حفظ خواهد شد

گذاريها و حفظ آن در سطوح پايين شبكه و سلسله مراتب شهري كالن منطقه  جذب سرمايه

بدون پوالريزاسيون شهر تبريز با پيوستگي با شهرهاي كوچك و متوسط فراهم خواهد آمد در 

  توان با اقدامات زير تا حدودي مشكالت كالنشهر آذربايجان را كاهش داد؛ نهايت، مي

انات توسعه شهرهاي مختلف، به خصوص شهرهاي مياني، تا بررسي و شناخت امك −

و همچنين رساندن شهرهاي مياني . گذاري و راه اندازي فعاليتها در آنها با صرفه شود سرمايه

  هاي معقول و بهينه جمعيتي براي ايجاد خدمات تخصصي و مراكز اشتغال و متوسط به آستانه

وچك در كالن منطقه از طريق شناخت توجه به برجسته كردن نقش شهرهاي متوسط و ك −

ريزي در آنها به عنوان  هاي طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و برنامه توانها، پتانسيل
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  .جلوي مهاجرتهاي شديد روستايي و شهري را بگيرندتوانند  هايي كه مي خاكريز

ريزي  نيازمند برنامهاي و توزيع عادالنه امكانات در در كالن منطقه،  هاي منطقه كاهش تفاوت −

. است) از پايين به باال( و مشاركت مردمي ) از باال به پايين(مشترك و دوسويه دولتي 

  . سياستهايي كه منجر به توزيع متعادل فعاليتهاي اقتصادي و جمعيت در سطح استان شود

 ها و جايگزيني معقول آنها در شبكه شهري شناخت سلسله مراتب عملكردها در سطح استان −

منطقه، يعني عملكردهايي كه نياز به مقياس كوچكتري از جمعيت داشته و يا در ارتباط مستقيم 

  .با ارگانهاي مستقر در كالنشهرها نيستند، بتوانند در شهرهاي مياني و كوچكتر قرار گيرند

اي از باال به پايين و توجه اساسي به طرحهاي آمايش سرزمين  استفاده از سياستگذاري منطقه −

 . كالبد ملي در جهت پخشايش متناسب جمعيت در پهنه سرزمينو 
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