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 چکیده

گیری افزایش یافته است. عوامل گوناگونی در توسعه های اخیر به صورت چشمی شهرنشینی و رشد جمعیت شهرها در دههپدیده

توان به شرایط جغرافیایی، وجود منابع طبیعی، تصمیمات سیاسی، عوامل اقتصادی ویاا ترکیبای مناطق شهری نقش دارند که می

بارای  پاردازد.می قاله به بررسی سلسه مراتب شهری و الگوی نخست شهری در استان آذربایجان شرقیها اشاره نمود. این ماز آن

دهدکه نظام سلساله مراتاب شاهری در اساتان ی پژوهش حاضر نشان میاین منظور از روش توصیفی استفاده شده است. نتیجه

 تقویترساد بتاوان باا بناابراین، باه نظار مای دارد.  آذربایجان شرقی متعادل نبوده و الگوی نخست شهری در این استان وجود

 ی این مناطق شرایطی را در جهات بهباودهادکمبو و هاپتانسیل شناختها، تساخ یرز توسعه طریق از میانی و کوچکیشهرها

 فراهم نمود.  جمعیت دلمتعا یعزتوآذربایجان شرقی و  نستاا یشهرب تامر سلسله منظا در دلتعا
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Investigating The Urban Hierarchy )Case study: East Azerbaijan Province( 

 

Abstract 

The phenomenon of urbanization and the growth of urban population in recent decades have 

dramatically increased. A variety of factors are involved in the development of urban areas that 

could be geography, natural resources, political decisions, economic factors or combination of 

them cited. This paper explores the urban hierarchy and model of first city in East Azarbaijan 

province. For this purpose the descriptive method is used. The results of this study show that 

the urban hierarchy in East Azerbaijan province is not balanced and the model of first city 

exists in this province. So, it seems the conditions will be provided to improve the balance in 

the urban hierarchy system and balanced distribution of population of East Azerbaijan province 

by strengthening small and medium cities through infrastructure development, identifying 

potential and shortcomings of these areas. 

Keywords: Urban Hierarchy, Primate City, Urbanization, East Azarbaijan Province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمه

ها با مراحل توسعه صنعتی، مشاکتت جدیادی در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن

های اصلی شهرنشینی در این کشاورها، عادم توزیاع (. یکی از مشخصه83: 4831در نظام شهری بوجود آورده است)پاتر و ایوانز، 

توان گفت که شرایط جغرافیایی، تصمیمات سیاسی، عوامل اقتصادی و یاا می فضایی متعادل جمعیت در شهرهاست. به طور کلی

اناد ها موجب شده است که بعضی از شهرها به تدریج به مرکز صنعتی تبدیل شوند و بقیه که صنعتی نشادهترکیبی از هر سه آن

رغم اینکاه در جمعیت شهری علای(. از سوی دیگر، رشد فزآینده 441، ص4831در حد متوسط یا کوچک باقی بمانند)دورکوش، 

، برخی از شهرها همراه با رشد اقتصادی بوده است اما پیامدهایی از قبیل: رشد سریع جمعیت، آلاودگی میایط زیسات، ترافیاک

های اجتماعی و بسیار مشکتت اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته است. بنابریان، اغلاب کشاورهای در حاال ازدیاد بزهکاری

هاای خاود راضای نباوده ودر نتیجاه بارای بهباود شارایط حااکم در تاتش از روند توسعه فضاای مساکونی و ساکونتگاه توسعه

 ( 4،4111هستند)متور

 8/14، 4811دهد که جمعیت شهرنشینی در ایران براساس سرشاماری ساال بررسی آمارهای جمعیت در ایران نشان می

یتی ایران با توجه به کمترین نرخ رشاد جمعیات، جمعیات ایاران در ساال بینی متخصصان جمعدرصد بوده است. براساس پیش

(. ایان 8، ص 4818میلیون نفر برآورد شده است)عابدینی دورکوش،  17میلیون نفر و جمعیت شهرنشینی آن  4111برابر  4111

معیت شهرنشین ایران است باه ی مهم در این آمار عدم توزیع مساوی جدهد. نکتهارقام رشد سریع شهرنشینی ایران را نشان می

درصد کل جمعیت شهرنشین کشور در تهران ساکونت دارناد. لافا فرآیناد  84در حدود  4811طوریکه براساس سرشماری سال 

هاای یافته را دارد؛ با بروز پدیده نخسات شاهری ناابرابریشهرنشینی در ایران عتوه بر اینکه مسایل و مشکتت کشورهای توسعه

رویاه های سریع و بیزگرایی نیروهای اقتصادی و سیاسی در درون شهرها، حاشیه نشینی به صورت حاد، مهاجرتای، تمرکمنطقه

مادیریت و روستاییان به شهر و مسائلی از این قبیل که ناشی از وابستگی اقتصادی و فرهنگی است رو به رو خواهاد شاد. لافا در 

تاوجهی باه بدعاد مکاانی تصامیم و بی و جمعیتمعطاو  شاود ط جغرافیاییمیی ،برنامه ریزی باید توجه بیش تری به نقش مکان

با توجه به به مطالب گفته شاده شود.ای میهای اجتماعی و اقتصادی و بر هم خوردن تعادل منطقها سبب افزایش نابرابریهگیری

ی سرزمین، طرح آماایش پهنه برای کاهش مشکتت ناشی از رشد جمعیت شهری و نیز بهبود توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در

منادی بهرهدر جهات فضاا و فعالیات ، به لیاظ مفهوم، آمایش سرزمین، ایجاد تعادل بین ساه عنصار انساانسرزمین مطرح شد.

 شود. زندگی میمنطقی و مطلوب از امکانات بالقوه سرزمین و نظم دادن به فضا و سرزمینی است که در آن 

ای شاناخت منااطق شاهری و ی پایدار ملی و منطقهیش سرزمین و رسیدن به توسعهدر راستای بهبود مدیریت طرح آما

ا از این طریق بتوان ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق تهای کشور امری الزم و ضروری است؛ سلسله مراتب آن در استان

ین طریق از مهاجرت به کاتن شاهرها و مختلف در راستای بهبود نواحی شهری کوچک و متوسطاقدامات مناسبی انجام داد و از ا

 تبعات آن جلوگیری به عمل آورد. 

هد  این تیقیق ارائه تصویری از توزیع جمعیت، تعادل و عدم تعادل در نظام سلسله مراتب شاهری و ارائاه راهکارهاایی 

 جهت تعادل نظام سلسله مراتب استان آذربایجان شرقی است.

 

 پیشینه تحقیق 

هاای جمعیتای، دانند که در یک فضای معین در ارتباط با همدیگر از طریق تیار ی از شهرها میی را آرایششهر شبکه

و حیاتی وی نیرت، عرضهخدماوجمعیتی یها تیرر وفکا، اکاالنجریایابد، میه سامان شددهگسترتعرضهخدمار وفکا، اکاالنجریا

زان اعتبار و اهمیات هار شاهر را میازان تیرکاات و (. بنابراین می18؛4818سازد)رضوانی،پویامیوآنراستی امیرکه سیستم شهر
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گافاری و نفاوذ خاود تسالط بیشاتری را بار کند. به طوریکه شهرهای بزرگ با جافب سارمایهها در یک نظام مشخص میجریان

 آید. تر اعمال نموده و سپس کارکرد این مناطق تضعیف شده و در نتیجه عدم تعادل فضایی بوجود میشهرهای کوچک

 ای بارای تفکار درباارهباشد؛ اما شیوهی مکان مرکزی بدون اغراق در مورد بسیاری از مناطق درست نمییکه نظریهدر حال

کنناده نیروهاای باازاری اسات کاه (. این نظریه مشخص413، ص4837آورد)قادری و همکاران، ای شهرها فراهم مینظام منطقه

باشند و چارا بیانگر این است که چرا برخی شهرها از برخی دیگر بزرگتر می ایجاد کننده یک نظام سلسله مراتبی از شهرها ست.و

-ای از کاالهایی است که در یک شهر بزرگتر فروختاه مایشوند نوعاً زیر مجموعهنوع کاالهایی که در یک شهر خاص فروخته می

هاا و خادمات در اعا  توزیاع فعالیاتشوند)همان(. سلسله مراتب شهری، از نظر کمی، بهترین شکل سازماندهی فضاست، زیارا ب

-هاای گونااگون جغرافیاایی مایهاای مختلاف زنادگی در میایطبندی متعادل عملکردهاا و پیادایش روشسطح جامعه، طبقه

 (.  417، ص4811گردد)نظریان، 

د یاک در مورد نواحی جنوبی آلمان مطرح شد. او در مطالعات خود به وجاو 8اولین نظریه مکان مرکزی از سوی کریستالر

ی شبکه شهری، که هر شهر از لیاظ وسعت به طبقه به خصوصی متعلق است، پای بارد و از آن مهمتار متوجاه شاد کاه رابطاه

(. 448، ص 4818شهر و تعداد شهرهایی که در آن طبقه از اندازه شهر است وجود دارد)عابادینی دورکاوش،  مشخصی بین اندازه

ت ااانساه تواانی کامنداانشدالین از اونوشته هگت یکی س ساابر ن مرکازی اسات. نظام سلسه مراتب شهری منتج از نظریه مکا

د کاااه در ساااال لمانیبودان آفیاجغرخ بااورفلیکس ، ها بیابدهسکونتگای ااااااهازهداااااناع ااااایزتوای رااااای بااااامهمن انواااااق

ک اایی مرتبه شهرهاازه( ونداعیت)ین جمااب باامرتده و اااسایهابطراهیماواربخاگاهاکد. براساس نظر اورباخ،وائهنمآنراارا4148

ین اابراابن. دااه باشااناحیآنهر ااگترین شرجمعیت بز n/1معاادل  nه ااامرتبدر هر اار شاات هااجمعیآورد باید تابدسناحیه 

این رابطه باین جمعیات یاک شاهر و ست. را داراگترین شهر رجمعیت بزرم ااک چهاا ًیاتقریبرم، ااف چهایو ردمرتبه ی در شهر

 نامند. اندازه می –آن را قانون مرتبه ی مرتبه

و ا اامریکی اهاروااکشی شهری اهمی سیستاااسره براای بااکمی اااهلدامده از تفااساا ابی رابن اایابر4171ه اهدر د

- تبهرع اایزه توااید کاسره ان نتیجایاه ابی هراشی ااهازهندا-تبهریعزتو( و با مطالعهCaves،8111،14ت)اخداپرن تااسوهند

با د متعدرگ و زابی هرهااش، یا دارای نداشته باشای داتوسعه یافتهد قتصاافتد که امیق تفااهایی رکشودر وال امعمل اانرم ازهدانا

 (. 4837،84،ستدبرز)ادرلسالواند مثل اه باشاگرفتار راافتگی قاعه یاد توساینافردر باشند مثل چین یا د یازجمعیت 

ای یین سلسه مراتب شهری و الگوی فضایی جمعیت در سطح ملای و منطقاههای اخیر در جهت تعدر ایران نیز طی سال

، در 4833شود. فرهودی و همکااران ها پرداخته میمقاالت متعددی نوشته شده است که در ادامه به معرفی برخی از این پژوهش

به این نتیجه دست یافتناد  "4831-11های چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری ایران طی سال"ای تیت عنوان مقاله

ای تیات در مقالاه 4811در حاال افازایش باوده اسات. حیادری  11تاا  4881که نخست شاهری و تمرکاز در کشاور از ساال 

بااه  "خیردر دوره اجنوبی رس پاژی نردی اقتصاه ایژوبوشهر با تأکید بر نقش منطقه ن ستای اتب شهراسی سلسله مرربر"عنااوان

ن گوناگوی شاخصهاو ها روشتمامی ده از ستفااهش با وپژی ایان یافتههاپرداخت. بوشهر ن ستادر ا یتب شهراسی سلسله مرربر

ی شهرم نظادل در تعارو دارای ین ده و از ابوی نخست شهره بوشهر فاقد پدیدن تاااساه اات کااساز آن ااکی احی هرانخست ش

ن خست هپدیددارای نه ، بوشهرن ستای اتب شهراسلسله مریعنی . ستا "مختلطی وااالگا" عواااندل از ااااتعع ین نو، اماا. میباشد

ی تب شهراسلسله مرات بر تغییرار مهمترین عامل تاثیرگف، همچنین .داردالتی بینابین اااابلکه حده بوارد ستاندانه و ست ی اشهر

ازه ندو اتبه ریش افزا  ست که باعده اجنوبی بورس پاژی نردی اقتصاه ایژومنطقه در تقر اانایع مساار صاخین در دوره استااین ا

 ست. ه ادامنطقه شوده آن میددر قع ی واشهرها
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بررسی سلسه مراتب شهری و پدیده نخست شاهری در اساتان کرمانشااه در طای "ای با عنوان، در مقاله4814لطفی و همکاران 

دهاد کاه اساتان شاان مایبه بررسی سلسله مراتب شهری استان کرمانشاه پرداختند. نتایج تیقیاق ن "4831 – 4811های سال

هاا در پاژوهش کرمانشاه دارای ساختاری کامت نامتعادل است و شهر کرمانشاه یه عنوان نخست شهر استان مطرح شده اسات.آن

 تواند تا حدودی عدم تعادل شبکه شهری را بهبود ببخشند. خود پیشنهاد دادند که تقویت شهرهای کوچک و میانی می

 

 لعهی مورد مطامعرفی محدوده

کیلومتر مربع در شمال غرب ایران واقع شده است، که از این نظار یاازدهمین  11114استان آذربایجان شرقی با مساحت 

، از سامت غارب و ارمنساتانی آذربایجان و هااستان آذربایجان شرقی از سمت شمال به جمهوریشود. استان ایران میسوب می

 .اساتمیادود شدهاستان زنجاان از سمت جنوب شرق به و استان اردبیلشرق به، از سمت استان آذربایجان غربیجنوب غرب به

درصد از جمعیت کشاور را تشاکیل  1باشد که در حدود نفر می 8181781جمعیت استان  4811براساس نتایج سرشماری سال 

 در صد در شهرها و مابقی در روستاهای استان ساکن هستند.  71دهد. از این تعداد می

 

 های آن)سایت استانداری آذربایجان شرقی(وقعیت مکانی استان آذربایجان شرقی و شهرستان: م1شکل

 تحوالت کلی جمعیت شهری در استان آذربایجان شرقی

نشان داده شده است براساس این جدول تعداد شهرهای اساتان در  4تیوالت جمعیتی استان آذربایجان شرقی در جدول 

شهر افزایش یافته است. بررسی میازان تغییارات شهرنشاینی در اساتان  13شهر به  81تیب از به تر 4811تا  11های  طی سال

بر میزان شهرنشینی افزوده شده که عمدتاً ناشی از دالیل اقتصادی، سیاسی  %81 4811تا  11های دهد که در طی سالنشان می

 و جغرافیایی است. 

 قی: جمعیت شهری و روستایی استان آذربایجان شر1جدول

 جمعیت استان سال

رشد 

جمعیت 

 استان

جمعیت 

 شهری

رشد 

جمعیت 

 شهری

جمعیت 

 روستایی

رشد 

جمعیت 

 روستایی

تعداد 

 شهرها

4811 8873818 - 118711 18%   4811111 13%   81 

4871 8111338 81% 4137431 18% 4114718 13% 84 

4811 8813143 7% 4311881 11% 4114138 11% 88 

4811 8881111 %1/4 8111131 71% 4881133 11% 81 

4831 8718117 3% 8118181 71% 4811381 88% 11 

4811 8181781 %8/8 8111413 71% 4411118 84% 13 



  

 8منبع: مرکز آمار ایران 

و شاهرهای مراغاه و مرناد باه ترتیاب باا جمعیتای  4111113، شهر تبریز باا جمعیات 4811در میان جمعیت شهری در سال 

شهر باا جمعیتای باین  41هزار نفر قرار دارند که از این تعداد  411و سایر نقاط با جمعیتی کمتر از  481888 و 478811معادل

 هزار نفر قرار دارند.  1شهر با جمعیتی کمتر از  41هزار نفر و  41تا  1شهر با جمعیتی بین  41هزار نفر؛  411تا  41

 1دهاد. در ایان دوران سال نشان می 41در نظام شهری را طی جایگاه شهرهای استان آذربایجان شرقی  8جدول شماره 

های اول تاا نهام را باه شهر، تبریز، مراغه، مرند، میانه، اهر،بناب، سراب، آذر شهر و هادیشهر ضمن ثبات جایگاه، به ترتیب جایگاه

رتیاب شاهرهای خامناه و نیاز باه ت 11و  31، 11هاای ترین شاهرهای اساتان در طای ساالاند. کم جمعیتخود اختصاص داده

ای که در این جدول باید به آن توجاه مشخص شده است. نکته 8نظرکهریز اختصاص یافته است. تغییرات سایر شهرها در جدول 

هزار نفار  41باشد که نظام سلسه مراتبی را در شهرهای با جمعیت کمتراز می 11تا  11های کرد اضافه شدن شهرها در طی سال

آبد، ایلخچی، شبستر، باسمنج و کلیبار تت  جمعیت در این شهرها تغییر داده است. شهرهای سردردود، بستانبه دلیل کاهش اخ

با صعود در این جدول همراه بودند و  11و شهرهای سردرود، زرنق، ورزقان، دوزدوزان، تیکمه داش و خمارلو در سال  31در سال 

ه یا در سلسله مراتب شهری در مقایسه با سایر شاهرها جایگااه خاود را از دسات ی شهرها یا در جایگاه ثابت خود باقی ماندبقیه 

دهد که یک عدم تعادل جمعیت در دوران مورد برررسی در شبکه شهری استان وجود دارد. و های حاضز نشان میاند. بررسیداده

صاص داده اسات و از ایان طریاق تعاادل و شهر تبریز به عنوان قطب اول جمعیتی در استان بیشترین عوامل رشد را به خود اخت

 توازن شبکه شهری استان را از بین برده است. 

 

 (1731تا  1731جایگاه شهرهای استان آذربایجان شرقی در نظام شهری)سال  2جدول

1731 1731 1731 

 تبریز تبریز تبریز

 مراغه مراغه مراغه

 مرند مرند مرند

 میانه میانه میانه

 اهر اهر اهر

 بناب بناب بناب

 سراب سراب سراب

 آذرشهر آذرشهر آذرشهر

 هادیشهر هادیشهر هادیشهر

 سردرود عجبشیر عجبشیر

 عجبشیر سردرود ملکان

 ملکان ملکان هشترود

 سهند هشترود سردرود

 هشترود بستان آباد اسکو

 بستان آباد اسکو بستان آباد

 اسکو خسروشهر خسروشهر

 شبستر شبستر مقانم

 ایلخچی ایلخچی گوگان
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 ممقان ممقان ایلخچی

 خسروشهر گوگان شبستر

 گوگان باسمنج هریس

 باسمنج هریس شندآباد

 کلیبر کلیبر باسمنج

 یامچی یامچی صوفیان

 هریس صوفیان تسوج

 صوفیان شندآباد کلیبر

 شندآباد کشکسرای کشکسرای

 کشکسرای تسوج ترکمانچای

 تطسوج ترکمانچای مهربان

 ترکمانچای کلوانق جلفا

 کلوانق مهربان سیس

 لیالن لیالن زرنق

 بخشایش بخشایش قرهآغاج

 مهربان جلفا 

 زرنق سیس 

 قرهآغاج قره آغاج 

 جلفا زرنق 

 سیس بناب مرند وایقان

 ورزقان شربیان خواجه

 شربیان هوراند شرفخانه

 هوراند وایقان زنور

 بناب مرند ورزقان ورزقان

 وایقان شرفخانه خامنه

 دوزدوزان خواجه 

 خواجه دوزدوزان 

 شرفخانه کوزه کنان 

 کوزه کنان خامنه 

 تیکمه تاش زنور 

 زنوز تیکمه داش 

 خامنه آبش احمد 

 ترک ترک 

 آبش احمد آفکند 

 آقکند خارونا 

 خمارلو خداجو 

 خداجو سیه رود 

 سیه رود خمارلو 

 خاروانا نظر کهریز 

 نظرکهریز  

 های آماری مرکز آمار ایران منبع: میاسبات نگارنده براساس داده

 



  

 تعیین سلسله مراتب شهری استان آذربایجان شرقی

 ای ختالف طبقهتعیین سلسله مراتب شهری استان آذربایجان شرقیبا استفاده از مدل حد ا

ای به بررسی سلساه در این بخش با استفاده از تعداد جمعیت شهرهای استان آذربایجان شرقی و روش حد اختت  طبقه

هاای مختلاف جمعیتای اسات ی گاروهشود. در این روش باید به تدوین جدولی که در برگیرندهمراتب شهری استان پرداخته می

 شود:صورت زیر استفاده میار مرحله به پردخته شود برای این منظور از چه

 R=MAX(P)-MIN(P)تعیین دامنه نوسانات جمعیتی با استفاده از فرمول  ی اول:مرحله

 K=1+1.33Log(n)تعیین تعداد طبقات با استفاده از فرمول استورجس  مرحله دوم:

 H=p/kای تعیین میزان اختت  طبقه مرحله سوم:

 ها بندی جدولطبقه تشکیل ماتریس و مرحله چهارم:

نتاایج ایان روش را بارای  1مشخص شده است. جدول شماره  7تا 1نتایج حاصل از روش حد اختت  طبقاتی در جدول 

درصاد از کال  3/81براسااس ایان جادول، شاهر تبریاز .باشدطبقه می 7دهد. تعداد طبقات در این جدول نشان می 4811سال 

ت شهری استان را به خود اختصاص داده است. در این دوره درصد شهرنشینی اساتان درصد از کل جمعی 1/11جمعیت استان و 

-مای 4831ی الگوی جمعیتی در ساال دهنده، نشان1باشد. جدول ( بیشتر می8/74در صد بوده که از میزان کشوری آن) 8/17

درصد از کل جمعیت استان و  1/83تبریز  شهر رسیده است. در این دوره، شهر 11شهر به  81باشد. در این دوره تعداد شهرها از 

ی افزایش جمعیت غیر شاهری در تبریاز دهندهدرصد از کل جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است که نشان 4/13

درصاد کااهش یافتاه و از  41ی قبال تفریبااً در صد. بوده که نسابت باه دوره 1/77است. در این دوره درصد شهرنشینی استان 

 تر آمده است. درصد پایین 8(، 1/73کشوری آن) متوسط

شهر رسایده اسات. در  13باشد. در این دوره تعداد شهرها به می 4811ی الگوی جمعیتی در سال دهنده، نشان7جدول 

درصد از کل جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است که  13درصد از کل جمعیت استان و  11این دوره، شهر تبریز 

در صاد. باوده کاه  11باشد. در این دوره درصاد شهرنشاینی اساتانی ثبات جمعیت در تبریز در این دوره میدهندهقریباً نشانت

 (، نزدیک شده است. 1/14ی قبل افزایش یافته و به مقدار متوسط کشوری آن)نسبت به دوره

 1731ای طبقه بندی شهرهای استان آذربایجان شرقی براساس روش حد اختالف: طبقه4جدول

 ردیف
ها جمعیتی گروه

 شهرها

درصد کل 

جمعیت 

 شهری

درصد کل 

جمعیت 

 استانی

 نام شهر
تعداد 

 شهرها

درصد از 

تعداد کل 

 شهرها

 1/11 83 سایر شهرها 1/11 1/11 811181-8181 4

8 813181-811181      

8 117181-813181      

1 111181-117181      

1 118181-111181      

 1/8 4 تبریز 3/81 1/11 4411181-118181 7

 411   8/17 411  جمع

 های آماری مرکز آمار ایران منبع: میاسبات نگارنده براساس داده



  

 

 1731ای بندی شهرهای استان آذربایجان شرقی براساس روش حد اختالف طبقه: طبقه1جدول

 ردیف
ها جمعیتی گروه

 شهرها

درصد 

کل 

جمعیت 

 شهری

درصد کل 

معیت ج

 استانی

 نام شهر
تعداد 

 شهرها

درصد از 

تعداد کل 

 شهرها

 8/13 17 سایر شهرها 3/81 1/14 888487-4871 4

8 177487-888487      

8 711487-177487      

1 188487-711487      

1 4471487-188487      

 1/4 4 تبریز 1/83 4/13 4813487-4471487 7

 411 11  77//1 411  جمع

 های آماری مرکز آمار ایران بع: میاسبات نگارنده براساس دادهمن

 1731ای بندی شهرهای استان آذربایجان شرقی براساس روش حد اختالف طبقه: طبقه6جدول

 ردیف
ها جمعیتی گروه

 شهرها

درصد 

کل 

جمعیت 

 شهری

درصد کل 

جمعیت 

 استانی

 نام شهر
تعداد 

 شهرها

درصد از 

تعداد کل 

 شهرها

 8/13 11 سایر شهرها 81 18 841877-4877 4

8 181877-841877      

8 718877-181877      

1 311877-718877      

1 4114877-311877      

7 4831877-4114877      

 1/4 4 تبریز 11 13 4111877-4831877 1

 411 13  11 411  جمع

 ایران  های آماری مرکز آمارمنبع: میاسبات نگارنده براساس داده

 آید:نتایج زیر بدست می 7تا  1های جداول به طور کلی از داده

  بندی شهرهای استان دارای نظم و هماهنگی نبوده و گسیختگی در میزان جمعیت شهری مشهود است. تقسیم 

  ها در گروه اول قرار داشته است. درصد از نقاط شهری استان در تمامی دوره 11بیش از 

 شهر تبریز به تنهایی در آخرین گروه جدول و سایر شهرها در اولین گروه  قارار دارناد. کاه ایان خاود ها در تمامی دوه

 ی جمعیتی بسیار زیاد شهر تبریز با سایر شهرهای استان است. بیانگر فاصله

 

 



  

 اندازه –تعیین سلسله مراتب شهری استان با استفاده از مدل رتبه 

های شهری در یک نظام شهری پرداختاه ترین مدلی که به تجزیه و تیلیل اندازهیمیهمان طور که قبتً نیز گفته شد، قد

ی یک جغرافیدان آلمانی به نام فیلیپس اوئرباخ پیشنهاد شد. و بوسیله 4148؛ مدل رتبه و اندازه است که برای اولین بار در سال 

شهر  4/8ی سوم شهر اول، شهر درجه  ½دوم  یسپس توسط جوز  زیپف توسعه یافت، که براساس آن جمعیت شهرهای درجه

 ی ریاضی چنین مفهومی به صورت زیر است:شهر اول است. رابطه N/1ام  Nی اول و شهر درجه

 
-ن رابطهتوای شهرهای مورد بررسی است. میردیف یا رتبه nتا   4ام و ارقام  n، جمعیت شهر ، جمعیت شهر اول 

جمعیات  Pi، مرتباه شاهر؛ r، جمعیت شهری در مرتباه که  ی فوق را به صورت 

اند. این ارتبااط جغرافیدانان و اقتصاددانان نیز ارتباط بین اندازه و رتبه شهر را تخمین زدهشیب منینی است.  qبزرگترین شهر و 

(. در شرایطی که نسبت اندازه و مرتبه کامتً متعادل اسات میازان 4837،471دارد)قادری،  مرتبه مفهوم نزدیکی –با قانون اندازه 

q  برابر یک است. اگرq>1  باشد شکل توزیع، نخست شهری خواهد بود. در این حالت هر چه میزانq  بزرگتر از یک باشد تسالط

های میانی از اهمیت بیشتری نسبت به حالت قبل ی آن است که شهرباشد نشانه q<1نخست شهری بیشتر است. و سرانجام اگر 

 برخوردار است. 

تارین آن باا ترین آن شهر تبریاز و کام جمعیاتشهر بوده است که پرجمعیت 81، تعداد شهرهای استان 4811در سال 

اناد. در داشاته شهر جمعیتی کمتر از پنج هزار نفر 44ها تنها باشد. در طی این سالنفر شهر خامنه می 8111جمعیتی در حدود 

هزار نفار دارناد. در شهر جمعیتی کمتر از پنج 88شهر افزایش یافته است که از این تعداد  11نقاط شهری استان به  4831سال 

ی شهری دیگر نیز یک نقطه 11نفر کمترین تعداد جمعیت را داراست. در سال  4871این سال شهر نظرکهریز با جمعیتی معادل 

ی شهرهای استان افزوده شده است. با توجه به مطالب گفته شده افزایش تعاداد به مجموعه 81111جمعیت  به نام شهر سهند با

 های دیگری به غیر از مت  جمعیتی افزایش یافته است. شهرهای استان با توجه به مت 

شده است. ایان جاداول  شهر پرجمعیت استان در جدول لگاریتمی رتبه و اندازه نشان داده 44در ادامه وضعیت شهرهای 

ی شهرها تقریباً ثابت بوده است و دهد.  براساس این نتایج مرتبهبرتری شهر تبریز نسبت به شهر دوم استان را به خوبی نشان می

 1تاا  1باشد که شهر سردردود جایگزین شهر عجبشیر شده است. نتاایج جادول می 4811تنها تغییر رتبه در آن مربوط به سال 

 هد که:دنشان می

 یتم رلگار یعنی هر جقدد دارد جووتبه ریتم رلگاو یتم جمعیت ربین لگای بطه قورایک 4811تاااااا  4811ی طی سالها

 یتم جمعیت نیز کاهش مییابد.رلگارود تبه باالتر میر

   از آنجا که  مقدارq همواره بزرگتر از یک است لفا شکل توزیع، نخست شهری خواهد بود. 

 

 1731اندازه در شهرهای منتخب استان آذربایجان شرقی در سال : لگاریتم رتبه 3جدول

 عجبشیر هادیشهر آذرشهر سراب بناب اهر میانه مرند مراغه تبریز 

Log 

P 
11/7 48/1 13/1 31/1 31/1 31/1 17/1 11/1 14/1 87/1 

Log 

r 
1 8/1 11/1 71/1 71/1 11/1 31/1 11/1 11/1 4 

q -4 48/4 48/4 44/4 11/4 4/4 41/4 41/4 47/4 478/4 

 های آماری مرکز آمار ایران منبع: میاسبات نگارنده براساس داده

 



  

 1731: لگاریتم رتبه اندازه در استان آذربایجان شرقی در سال 3جدول

 عجبشیر هادیشهر آذرشهر سراب بناب اهر میانه مرند مراغه تبریز 

Log 

P 
41/7 41/1 17/1 11/1 18/1 33/1 78/1 17/1 11/1 18/1 

Log 

r 
1 8/1 11/1 71/1 71/1 11/1 31/1 11/1 11/1 4 

q 4 48/4 48/4 441/4 41/4 11/4 41/4 41/4 471/4 47/4 

 های آماری مرکز آمار ایران منبع: میاسبات نگارنده براساس داده

 1731: لگاریتم رتبه اندازه در استان آذربایجان شرقی در سال 3جدول

 سردرود هادیشهر آذرشهر سراب بناب اهر میانه مرند مراغه تبریز 

Log 

P 
41/7 84/1 11/1 13/1 17/1 11/1 71/1 71/1 11/1 18/1 

Log 

r 
1 8/1 11/1 71/1 71/1 11/1 31/1 11/1 11/1 4 

Q 4 48/4 44/4 48/4 4/4 41/4 417/4 411/4 478/4 473/4 

   های آماری مرکز آمار ایرانمنبع: میاسبات نگارنده براساس داده

 

 های نخست شهریبررسی شاخص

توسط مار  جفرسون جغرافیدان معارو  آمریکاایی  4181نخست شهر، شهر برتر یا شهر مسلط برای اولین بار در سال 

هاای (. یکای از روش111؛4818مطرح شد. نخست شهر، شهری است که جمعیت آن دو برابر جمعیت شاهر دوم است)شاکویی،

از شاخص نخست شهری است که در آن نسبت جمعیت بزرگتارین شاهر باه کال جمعیات  بررسی میزان نخست شهری استفاده

شود. هر چه ایان نسابت بزرگتار باشاد بزرگتارین شاهر دارای نخسات شاهری شهری کشور یا منطقه مورد بررسی میاسبه می

 بیشتری است. 

بی اساتفاده نماود ایان مار  جفرسون برای تعیین نخست شهری در چهل و چهار کشاور پیشارفته جهاان از روش نسا

پیشنهاد داد که بهتر از شاخص چهار شهر به جای  1آید. مهتاشاخص براساس نسبت جمعیت نخست شهر بر شهر دوم بدست می

دو شهر استفاده شود. و بدین ترتیب شاخص چهار شهر به صورت نسبت جمعیت نخست شهر باه مجماوع جمعیات چهاار شاهر 

معیاری درجه تسلط و برتری شهر اول بر نظاام شاهری براسااس جادول زیار پیشانهاد شاده آید. بر پایه چنین بعدی بدست می

 (.413؛4831نیا،است)حکمت

 شاخص چهار شهر نوع برتری شهری

 4تا  71/1 فوق برتری

 71/1تا  11/1 برتری

 11/1تا  14/1 برتری مطلوب

 14/1کمتر از  حداقل برتری

 4834عظیمی به نقل از  413؛4831نیا، منبع: حکمت

نشان داده شده است. با توجه به ایان نتاایج شاهر تبریاز از الگاوی  41نتایج میاسبات شاخص نخست شهری در جدول 

شهر شهر تبریز به عنوان شهر نخست استان در حالت فوق برتاری قارار دارد. و  1کند. براساس شاخص نخست شهری تبعیت می

 اً ثابت بوده است. ی مورد بررسی تقریباین شاخص در طول دوره

                                                             
1mehta 



  

 : شاخص نخست شهری11جدول

 4811 4831 4811 
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 های آماری مرکز آمار ایرانمنبع: میاسبات نگارنده براساس داده

 گیرینتیجه

 دهد:نتایج پژوهش حاضر نشان می

  های بکار رفتاه متعاادل نیسات. و الگاوی نخسات سلسله مراتب شهری در استان آذربایجان شرقی بر اساس مدلنظام

 شهری در استان وجود دارد.

  طی  .دارناادنفر جمعیت ار هز 811یرزصد شهرها در13ازبیش  4811لسادر ایطبقه  ختتاحد ل یابی مدس ارزساابر

ن ستای ابر شبکه شهری یک نخست شهر قوان به عنودوم بر شهر ابر 1شتن جمعیتیدابا تبریز سی ربررد موی هادوره

 .سته اشدن ستای اشبکه شهربر هم خورن تعادل درسبب بوده و مسلط 

 ی شهر اول و دوم بسیار زیااد دهد که شهرهای استان دارای عدم تعادل هستند و فاصلهنتایج مدل رتبه اندازه نشان می

هزار نفر در استان اضافه شده است کاه 1د بررسی تعداد شهرهای با جمعیت کمتر از ی موراست. از طر  دیگردر دوره

 این موضوع نیز در افزایش این عدمتعادل مؤثر است. 

 دهد که استان اذربایجان شرقی از الگوی نخست شاهری تبعیات های نخست شهری نشان میهای شاخصنتایج بررسی

 گردد. عرفی میکند و شهر تبریز به عنوان نخست شهر ممی

-شناختپتانسیلهاا، تیرساخزطریقتوسعهازمیانیوکوچکیتقویتشهرهاشاود باا با توجه به مباح  گفتاه شاده پیشانهاد مای

نآذربایجاان شارقی و ستایااتب شهراسلسلهمرمنظادلادرتعال شرایطی را در جهت بهبودشتغادایجای این مناطق و نیز بااهادکمبووها

 فراهم آورد. جمعیتدلیعمتعازتو
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