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 چکیده

هوای اتصاوادی و   و جايگاه خاصی در توزيع جمعیت، توزيع يکسان و عادالنه انووا  فعاییوت   نقش شهرهای کوچک، امروزه

ای دارنو.  هو.ا ايو     منطقوه  -ای و توازن در سیسوص  شوهری  تعادل ناحیه ،ای و در نهايتهای منطقهبرابریاجصماعی، تقلیل نا

 ،باشو.  نوو  تحقیو    شورتی موی  هری اسوصان ذررباياوان  ای شوککه شو  ان.ام در تعادل ناحیهتحلیل نقش شهرهای کوچک ،مقایه

هوای  پژوهش از سرشماری   اطالعات مورد نیازاستای بوده و جامعه ذماری ذن شامل کلیه نقاط شهری اسصان توسعه -کاربردی

هوای  نسوازما  ادارات و هوای ذمواری،  مرکز ذمار ايران، اسوصان.اری، سواینامه   2995-2931 هایعمومی نفوس و مسک  طی سال

انو.ازه،   -از تکیول رتکوه   ؛یهای کمّم.ل از ،است  همچنی  جهت تعیی  میزان تعادل سیسصمی منطقهذوری ش.ه جمع ،مخصلف

 است   ش.ه  پذيری، تغییر سهمی و ضريب مکانی اسصفادهشهری، ضريب کششضريب ذنصروپی، درجه نخست 

 175/1 کوه حو.ود   هزار نفر جمعیوت  بوود   65-51) ان.امشرتی دارای پنج شهر کوچک، اسصان ذررباياان2931در سال 

 هوای ان.ازه طی سال -. که بر اساس م.ل رتکهندهمی های پژوهش نشانن.  يافصهش.یت شککه شهری منطقه را شامل میجمع

رسوی  باشو.  همچنوی  بر  محسووس موی   ،شورتی مراتب شهری اسوصان ذررباياوان  ، ناهماهنگی و ع.م تعادل در سلسله35تا  25

 ،. کوه ايو  شوهرها، در بخوش خو.مات     نو دهموی ان.ام نشان زی، صنعت و خ.مات در شهرهای کوچکهای عم.ه کشاورفعاییت

شویر و سوردرود در   وضعیت مساع.ی دارن.؛ شهرهای عاب ،باشن. و تنها شهر سراب و ذررشهر از یحاظ کشاورزیواردکنن.ه می

ای ايفوا نماينو.    ان. نقش مساع.ی در تعادل سیسوص  منطقوه  طور شايسصه نصوانسصهبوده و به کنن.هوارد ،های فعاییصیهمه زمینه

ای، تمرکوز جمعیوت   توان. راهکاری مناسب برای کاهش نابرابری منطقهبنابراي  تزري  سرمايه و امکانات به شهرهای کوچک می

 نماي. شرتی ايااد ای اسصان ذررباياانشهر تکريز باش. و در نهايت تعادل نسکی را در سیسص  منطقهکالنو صنايع در 

 شرتیای، اسصان ذررباياانمنطقه -های شهریای، سیسص ان.ام، تعادل ناحیهکوچک شهرهایکلیدی: های واژه

  JEL: N95, R29, R12بندی طبقه
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 مقدمه -1

 نشوانه بوارزتري    ،مروز، شهرنشینیگذشصه تا به ااز 

رود  بوا ههوور انقوالب    شمار موی تکامل جوامع انسانی به 

ها ، رويه شهرها )خاوصاً مصروپلصنعصی و با گسصرش بی

رو ساک  در ذنهوا بوا معتوالت جو.ی روبو      جوامع انسانی

زگرايوی  ها، تمرککی از اي  مشکالت و معتلان. که يش.ه

یخصگی نظووام ا چنوو. شووهر و گسوو  شوو.ي. در يووک يوو  

 باشوو.اکثوور کشووورها مووی مراتکووی شووهری در  سلسووله

(Amakchi, 2004; Clayton et al., 2003) . تکوي  و

صوورت  ی بوه هوای شوهری در چنوی  شورايط    رش. سیسوص  

و مناوور بووه    2912مصعووادل و نووامصوازن بوووده )اينووانلو،   نا

هوای  سیسوص  کول  در « شوهری نخسوت »گیری پ.ي.ه شکل

 2کوه ديکنسوون    2977 اسمیت،کیسشود )دراکاشهری می

ای از عوو.م توووازن و تعووادل شووهر و  پ.يوو.ه را نشووانهايوو  

  (Dickenson et al., 1996) دان.های شهری میسیسص 

به مشوکالت ناشوی از تمرکوز و    از اي  رهگذر و با توجه 

ایخاووو  افووزايش جمعیووت شووهرهای بووزر  علووی   

در  های مخصلفی جهت ايااد تعوادل ها، سیاستپايصخت

يکی از اي    ؛2912شهری اعمال گردي. )نظريان، نظام 

توزيووع فتووای  جهووت اياوواد تعووادل در هووا درسیاسووت

مصعووادل منوواط ، بووذل توجووه و    جمعیووت و توسووعه 

)بابوايی   باشو. شوهرهای کوچوک موی   بورای  ريزی برنامه

شوان  دییل اهمیصشهرها به  اي سعه    تو2912 درمنی،

النه جمعیت، سورمايه، امکانوات،   توزيع مصوازن و عاددر 

تسوهیالت، کوواهش مشووکالت شوهرهای بووزر ، تقلیوول   

ای و همچنووی  توزيووع يکسووان و هووای منطقووهینووابرابر

هوای اتصاوادی در سوطل ملوی و     عادالنه انووا  فعاییوت  

موورد   ،(Satterthwaite & Tacoli, 2002) ایمنطقوه 

 ،9دومووار ،6توجووه ان.يشوومن.ان زيووادی از جملووه: هووارود 

و   7نورکس ،2اسکیصووسکی ،5صاي اشرودان روزن ،4وسصور

                                                           
1- Dickenson 

2- Harrod 

3- Domar 

4- Rostow 

5- Rodan Rosenstein  

6- Eskitoveski 

7- Nurkse 

اگور چوه      2912 )بوراهم ،  ترار گرفصه است  1هیرشم 

ان.ام در هر دو طیوف کشوورهای   توسعه شهرهای کوچک

ه گرفصو  يافصه مورد توجوه تورار  حال توسعه و نیز توسعهدر

توووان دريافووت کووه  مووی مقووام مقايسووهاسووت، ویووی در 

يافصووه، میووزان ورهای توسووعههووای شووهری کشووسیسووص 

نفوع  به  راخود  ها و میزان کارگران، تع.اد شرکتاشصغال

دسوت   از ،مراتب شهریمراکز کوچکصر در سیسص  سلسله

 حوال    شوراي  کشوورهای در  2915)شوکویی،   دهنو. می

 رشو. شوصابان جمعیوت    دییول بوه   2311توسعه از دهوه  

 ايوی، عو.م  ماننو. تمرکزگر  ؛شهری و پیام.های ناگوار ذن

ماعی و شوهری و ییوره   های اجصیتعادل فتايی، ناهناار

جوه بیشوصری بوه شوهرهای کوچوک      توا تو شو.  نیز باعث 

فراينو.   اً در موورد اخیور  ی کوه گردد ویی مطایعوات مکذول 

اناام شو.ه، نشوان   حال توسعه  شهرنشینی کشورهای در

های کوچک و میانوه در  وجود توجه به شهرکه با  ده.می

هوای شوهری، نورش رشو. شوهرهای      بخشی سیسص دلتعا

اسوت   ان.ام بیشصر بودهشهرهای کوچک و میانهاز  ،بزرگصر

(Bryceson, 2000). 
بوودن تمرکوز جمعیوت،     در ايران، عو.م هماهنو   

هوا،  صنايع و سرمايه در شهرهای بوزر  و مراکوز اسوصان   

، ثوروت کشوور را   ش.ه شهرهای بوزر  ضم  اينکه باعث 

های پیشرفت و توسعه را نیوز از شوهرهای   صتفر بکلعن.،

تعوادل در  مناور بوه عو.م    ان. که اي  امور  کوچک گرفصه

اسوووت توزيوووع امکانوووات، جمعیوووت و ییوووره گرديووو.ه 

   توزيوع نوابرابر امکانوات را    2913 زاده دهاتانی،)مشه.ی

هوا  و فعاییت جمعیتناپذير تمرکز توان نصیاه اجصنابمی

ه سکب بروز تحرکات جمعیصی مناطقی ويژه دانست کدر 

 پ.ي.ه باعث منفاول  مهار سريع اي گردد  ع.م ش.ي. می

هوای  مان.ن شهرهای کوچک و مصوسو  و وتوو  جريوان   

مهاجرتی از سطوح پايی  سکونصگاهی بوه طورا سوطوح    

ش. و بوه تو.ريج معتوالت    باالی نظام سکونصگاهی خواه. 

 کشووور و بووه بسوویار بزرگووی را بوورای شووککه سووکونصگاهی 

ذورد )مرصوصوی و  خاو  شهرهای بزر  پ.يو. خواهو.   

                                                           
8- Hirschman 
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در نصیاه در گذر زمان شواه. پیو.ايش      2913 ،همکاران

 «ایشککه شهری زنایره» عنوان نوعی شککه شهری تحت

 ،همکواران حسامیان و در نظام سکونصگاهی کشور هسصی  )

ريوزی بورای   در چنی  شرايطی، م.يريت و برناموه    2919

حل مناسکی برای توان. راهان.ام میانهشهرهای کوچک و می

ای روسوصاها و  شهری باش. و از ارتکاط زنایره توسعه پاي.ار

شوهرها  مراکز شهری کوچک بوا شوهرهای بوزر  و کوالن    

  (Fanni, 2008) کن.میجلوگیری 

ای اسوووصان منطقوووه -سیسوووص  شوووهری توسوووعه

نیوز   اجرای دو برنامه توسعه شرتی حصی بع. ازذررباياان

مان.ه  ل و توازن در توزيع امکانات باتیتعادر حایت ع.مد

توووان نصیاووه  اسووت  توزيووع نووابرابر امکانووات را مووی    

هوا در منواطقی   ناپذير تمرکز جمعیوت و فعاییوت  اجصناب

ويژه دانست کوه باعوث بوروز تحرکوات جمعیصوی شو.ي.       

نوابرابری و   ،ايو  اسوصان   در ،ديگور  عکوارتی  بوه  گردد می

امکانات و منوابع بوا تمرکوز     وزيع بهینهفق.ان تعادل در ت

 ،ایشووهر مسوول  ناحیووهامکانووات و خوو.مات در نخسووت

اسوت   واگرايی و شکاا توسعه بی  نواحی را موجب ش.ه

 . 2913 ؛ سرور و همکاران،2913 ،همکاران)مرصوصی و 

ايو    ایمنطقوه  -شهری در شرايطی که در سیسص 

)سرشووماری نفوووس   نقطووه شووهری  53بووی   ،اسووصان

 2434331شهر تکريز بوا جمعیصوی برابور     ، 2931مسک 

کل جمعیت شهری اسوصان را   درص. از 32/57 معادل نفر

با جمعیت  یاست و تنها دو مرکز شهرداده ی خود جادر 

 ای وجوود هزار نفر در سیسص  منطقوه  651ایی 211بی  

و  شوهرهای کوچوک  تقويوت و توسوعه   بوا  تووان  می ،دارد

هوای  ی کمصور نموودن عو.م تعوادل    شهرها به سوو  روسصا

نصیاه از رون. ش.ي. مهاجرت  در ونمود  ای حرکتناحیه

شوهرها، انکاشوصگی   کشور، توسعه نامصعادل کالن حاک  بر

عمول       جلوگیری بوه  نشینی، بیکاری وجمعیت، حاشیه

 ذورد 

بررسوی نقوش شوهرهای     ،حاضور  از پوژوهش ا ه.

شوورتی ررباياووانای اسووصان ذکوچووک در تعووادل ناحیووه 

وسویله  ه دارد توا بو   ذنباشو.  ايو  تحقیو  سوعی بور      می

ان.ام را چکنقش شهرهای کو ،ی و ذماریهای کمّتکنیک

تازيوه و تحلیول    بررسی و، ایناحیههای ايااد تعادلدر 

در سوازمان.هی   کرده و راهکارهای مناسب و مصناسوب را 

 رایوه ، اشرتیای ذررباياانمنطقه -فتايی سیسص  شهری

اجصمواعی در   بوه سووی عو.ایت    بايو. ترتیب  ب.ي نماي.  

ای از طريو  توزيوع يکسوان    هوای منطقوه  سطل سیسوص  

حرکوت نمووده و از    ،امکانات و تسهیالت مورد نیاز جامعه

 ها، تسهیالت، اشصغال و ییره جلوگیری بهانکاشت فعاییت

 ذورد  عمل

 

 تحقیقپیشینه  -2

انو.ام  قاط شهری کوچوک مطایعه نقش و تأثیر ناي.ه 

مراکوز  »حوث    و ب2371) 2شاي. اویی  بار با کوار جانسوون  

  ذیوواز شوو. کووه 2372) 6نوولتوسوو  ف« توسووعه روسووصايی

ای و ريزی توسوعه منطقوه  ج.ي.تري  موضو  در کار برنامه

 9يقینواً دنویس رانو.ينلی     (Barean, 2009)ای بوود  ناحیه

نووه يکووی از مشووهورتري  پژوهشووگرانی اسووت کووه در زمی 

همکواری   وی بوا  شهرهای کوچک، نظريه ارایه داده اسوت  

زمینوه بوا    ايو  ای در ، بحث گسصرده2371در سال  4لرودّ

« عملکردهوای شوهری در توسوعه روسوصايی    » تقرير کصاب

   2916 فنی، ؛2919 ساخت )زبردست، فراه 

توسووعه شووهرهای کوچووک و میووانی را روش    لرودّ

اد رشو. اتصاوادی و   مناسکی بورای توسوعه فتوايی و اياو    

هوا از  برگردانو.ن سورمايه   بوه دانو. و  تعادل اجصمواعی موی  

 باش.کوچک و میانه معصق. میبزر  به شهرهای شهرهای 

دارد کووه توسووعه   اعصقوواد 5   هوواکنکر 2973 ضوورابی،)

انو.ام و  با شوهرهای کوچوک   هاشهرهای مصوس  و پیون. ذن

بوه بواال    توان. موجب توسعه مصعادل از پوايی  ها میشهرک

با مطایعه شهرهای  2  کامان.ا) ,1982Hackenberg( شود

 کوه جنوبی به ايو  نصیاوه رسوی.    مريکایان.ام در ذکوچک

                                                           
1- Johnson 

2- Fennell 

3- Dennis Rondinelli 

4- Ruddell 

5- Hackenberg 

6- Kamanda 
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زدايوی، جوذب   ايااد اشصغال، تمرکوز توسعه اي  شهرها در 

موثثر   ،ایهوای منطقوه  ها و کواهش نوابرابری  گذاریسرمايه

 بوه  2کواربو رامیورز و زيوورا    .)da,nKama 2007( باش.می

هووا بووومحفووز زيسووتسووی نقووش شووهرهای کوچووک در برر

گونه شهرها را دارای نقاط توت زياد طکیعوی و  پرداخصه و اي 

کیفیوت   و يک اویويت برای زن.گی و ارتقوای  زيست محیطی

 .(Carbo-Ramirez & Zuria, 2011) انو. زن.گی دانسصه

ملی،  ک در توسعهکوچ بیان نقش شهرهایدر  6هنس نیل

کوه   پايی  )سیاسوت از پوايی   را  يافصه از شینی اشاعهشهرن

ان.ام را در بر دارد، تقويت و توسعه شهرهای کوچک و میانه

کوه  دان. توسعه می حال کشورهای در جهت توسعهعاملی 

نیازهووای انوو.ک روسووصايی در کمووک بووه رفووع  ذنهوو.ا 

   نظريات زيوادی  2975 )باتری، استمااورت زن.گی ذنان 

شوهر و  انو.ازه بهینوه    خاو  تالش برای دسصیابی بوه  رد

بوه عنووان مثوال    شو.ه کوه   ارایه  ارتکاط ذن با نظام شهری

 ، 2351)4 ، بووری2343) 9زيپووفنظريووه:  توووان بووه مووی

کوورد اشوواره   2379) 2ريچاردسووون   و2324) 5ایشووخ 

   2914و زبردست، پور حاجی)

توسوعه   در ايران نیز تحقیقواتی در موورد تقويوت و   

 صورت گرفصه است  در طورح سوصیران   ،شهرهای کوچک

عنوان عامول اصولی     توجه به شهرهای کوچک به2952)

روسصايی مطرح شو.ه اسوت     جامعهحفز تعادل محیطی 

 -  و سوووم توسووعه اتصاووادی 2974-71) برنامووه دومدر 

  به حمايت از شوهرهای  2973-19) اجصماعی و فرهنگی

رويوه  جلوگیری از توسعه بی با تأکی. برکوچک و مصوس  

فنی    2911 )نوری و همکاران، ش. هشهرها پرداخصکالن

توسووعه در  کوچووک کارکردهووای شووهرهای ،در پژوهشووی

اسوت و  را موورد بررسوی تورار داده    ای خوزسوصان  منطقه

نوو  شوهرها در توزيوع     اسوت کوه ايو    ذن بیوانگر   ،نصايج

سصن.  افروخصه و همثثر  ،سطل منطقهمصوازن جمعیت در 

                                                           
1- Carbo-Ramirez and Zuria  

2- Neil Hansen 

3- Zipf 

4- Berry 

5- El-Shakhs 

6- Richardson 

 نقش شهرهای کوچوک در »ای مقایه   در2911) ديگران

بررسوی   را «زيرذب  ای )مطایعه موردی شهرتوسعه ناحیه

، از روسوصايی پیراموون   که ناحیوه  استو نصايج بیانگر ذن 

، هسصن.نسکی مطلوبی نظر سطوح توسعه دارای وضعیت 

ه بخوش  شوهر زيورذب بو   هوا در  گوذاری ییک  اکثر سرمايه

بخوش   دییول خ.ماتی تعل  دارد و به همی   -زيرساخصی

نصیاه اي  است  در مورد توجه ترار نگرفصه چن.ان  ،تویی.

عنوان مرکز ارایه خ.مات بووده و عملکوردی   شهر فق  به

حیووه داشووصه و نقووش مطلوووبی در  ضووعیف در سووطل نا

ی و   رضواي کورده اسوت   ای ايفابخشی توسعه ناحیهتعادل

تحلیلی جغرافیوايی بور شوککه    »مقایه   در 2911) تقوايی

« کوچوک  شهری اسصان ايالم با تأکی. بر نقوش شوهرهای  

که شککه شهری ايالم هموواره بوا    ان.به اي  نصیاه رسی.ه

اسوت   رو بووده  روبو های بسیاری ادل و ناهماهنگیع.م تع

با  ، شکاا زيادیعنوان شهر مسل  در منطقهشهر به اي 

حوال   در ،کوچوک  چه شهرهایگر رد شهرهای کوچک دا

و جمعیوت ذنهوا    بووده  فاتو. امکانوات   اموا افزايش هسصن. 

 است  پايی  

  در پژوهشووی بووه  2913) همکووارانمرصوصووی و 

تقويوت سوازمان    تأکیو. بور  بوا   ایتحلیل توسعه ناحیوه »

فتايی شهرها مطایعه موردی: شوهرهای کوچوک ناحیوه    

ناحیوه   درکوه   دهو. می نپرداخصه و نصايج ذنها نشا« مرن.

 میان پويايی سازمان فتايی اي  ناحیوه و شوهرهای   ،مرن.

داشووصه و  ارتکوواط کووامالً معنوواداری وجووود ذن، کوچووک 

بوه توسوعه    ،ایهوای ناحیوه  توان با تقويوت سوکونصگاه  می

   در2931ی و همکواران ) ذم.  تقوايای نايلمطلوب ناحیه

را « ای در ايوران ههوای توسوعه ناحیو   نوابرابری »پژوهشی 

ملوی   سوطل دادنو. کوه در   و نشان  کردهبررسی و تحلیل 

که طوری ؛ بهباشی يافصگی میتعادل در توسعهشاه. ع.م 

کشووور بیشووصر در  هووایتووري  شهرسووصانيافصووهتوسووعه

انوو. و ایلووب  هووای مرکووزی کشووور واتووع شوو.ه  بخووش

منواط    در ،يافصوه و محوروم  کمصر توسوعه  هایشهرسصان

 پوور و حیو.ری  ان.  رسص ای و مرزی اسصقرار يافصهشیهحا

فتايی در سیسص  شهری  ارزيابی تعادل»  نیز به 2936)
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ايو   دادنو. کوه در   نشوان  و پرداخصنو.  « بوشهر و فوارس 

ن.اشووصه و از وجووود تعووادل سیسووصمی مطلوووب شووهرها 

 باشن.  برخوردار نمی ،پیون.ی و انساام سیسصمیه 

است تا با اسصفاده از تاارب  ذنپی پژوهش در  اي 

ها و بوا وجهوی مصموايز از ذنهوا، بوا رويکورد       ساير پژوهش

اي  ای مطرح ش.ه در هبن.ی نظريهای، ضم  جمعناحیه

 ،ایتعادل ناحیوه ان.ام را در ، نقش شهرهای کوچکزمینه

 ده. مورد بررسی ترار 

 مبانی نظری -3

 1اینظریات مرتبط با تعادل منطقه

بر همکسصگی مصقابول بوی  فتوايی     نلیران.ي نظريه

از  عنووان يکوی  روسصايی و شهر تأکی. دارد  رانو.ينلی بوه  

شوهرهای  قوش توسوعه   نبور   ،انو.يش نظران مثکتصاحب

ای از خو.مات بورای نوواحی    کردن دامنهمیانی در فراه  

تحلیوول  او در  (Lynch, 2005) تأکیوو. دارد ،پیرامووون

در  ر سیاسووت توسووعه ا بوور محوووروابوو  شووهر و روسووص 

کنو.   جمعیوت شوهر تأکیو. موی    بر  ،مراتب شهریسلسله

مکنوای عو.م   توسعه، نظريوه خوود را بور    امر ران.ينلی در 

های انسانی با تأکیو.  کونصگاهها در سگذاریتمرکز سرمايه

در تأمی  حو.اتل  « اسصراتژی توسعه بر محور شهری» بر

ذنهوا را وادار  ده. که شراي  برای مردم روسصايی ترار می

 -سازد تا جوامع روسصايی خود را به توسوعه اجصمواعی  می

رانو.ينلی   ،   در کول 2915 )شوکویی،  اتصاادی برسوانن. 

برخوی   خو.مات  بینوی در پویش گونه شهرها را ه اي توسع

صوونايع وابسووصه بووه کشوواورزی و صوونايع کوچووک و نیووز  

دانوو. )پوواپلی يووزدی و رجکووی ونقوول موویخوو.مات حموول

   2913 سناجرودی،

حال نظريوه رانو.ينلی در عوی  سوازن.گی و     اي  با 

 -هوای تقويوت روسوصايی   در عرصوه معوايکی  ، بودن جذاب

 جوايگزي    از: ایوف عکارتنو.   هوا ذن اهو  که  داردای ناحیه

و پیونو. دادن سیسوص     نموودن  هو.ا يکپارچوه  با کردن 

که  سکونصگاهی به جای ه.ا ح.اکثرسازی تع.اد مردمی

در نظور گورفص       ب دارن.ويژه کارکردهای دسصرسی به 

                                                           
1- Related Theories of Regional Balance 

عو.م  کننو.ه خو.مات و   عنوان توزيعهای مرکزی بهمکان

 دسصرسووی اتصاووادی مووردم روسووصايی بووه    توجووه بووه 

عرضووه  بووری زيوواد نظريووه اتکووا ج   کارکردهووای شووهری

عو.م توجوه بوه مصوویی تهیوه و       د   مراتب شهریسلسله

اا کوان انحور  ام   هوو  روسصايیمناط  ت.ارک خ.مات در 

مراتب شهری مصعادل و کردن سلسلهسمت م.ییروش به 

تکیوه بور    و جای يکو.يگر    گرفص  ابزار و ه.ا به اشصکاه

ایو.ي   مراتب سوکونصگاهی موجوود )رکو    توصیف سلسله

   2911 ايزدی خرامه، افصخاری و

 2فریدمنپیرامون جان  -نظریه مرکز

، ایيزی منطقوه ربرنامههای مطرح در جمله نظريه از

بر یلکه برای وی فري.م  است  پیرامون جان  -نظريه مرکز

اياواد يوک سیسوص  فتوايی بوا       ای وهای منطقوه نابرابری

 ارایوه پیراموون را   -مراتب منظ  فتايی، نظريه مرکزسلسله

نگرش  ،و با طرح دو مفهوم مرکز بخش و مرکز ناحیه کرده

ورد تأکیو. بسویار   ای را مو ريزی منطقوه سیسصمی در برنامه

نظور     از 2913ی و همکاران، )مرصوص داده استترار  زياد

 نظووامدو زيور هور سیسووص  فتوايی شووامل    ،م فريوو.جوان  

اسوت و   مرکز، تلوب پیشوصاز و پويوای نظوام    يکی  باش.:می

سیسص  نظوام  را زيرذن  وانتديگری نواحی پیرامونی که می

پوذيری  ی و سولطه حایوت وابسوصگ  کوه در  ذورد حسواب   به

چنوی    .(Friedmann, 1969) داردمرکز تورار  به  نسکت

سوطل ملوی و در سوطل درون    در ه  توان ای را میرابطه

 بورد )صورامی،   کوار ای يا حصی جهوانی بوه  تاره ،ایمنطقه

پیراموون را   -توان رابطوه مرکوز     با اي  اوصاا می2914

   2912 رابطه اسصعماری دانست )عظیمی،يک 

مرحلوه   چهار ،حال فري.م  در ایگوهای خود هر به

کو.ام از   است که هور را در رش. اتصاادی مکان شناخصه 

پیراموون   -بیانگر تغییر در رابطه بوی  مرکوز   ،اي  مراحل

 :باشن.می

ای از سووامانه ،شوو.نجامعووه پوویش از صوونعصی  -2

دهو.  را نشوان موی  مصمايز و عم.تاً ناصنعصی محلی  مراکز

رسوانی .ام مح.وده منطقوه کووچکی را خو.مات   هر ک که

                                                           
2- John Friedman's Core-Periphery Model  
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 کنن. می

ای نیرومنوو. هسووصه يکووی از مراکووز بهینووه، بووه -6 

ايو   کوار بوه    ها و نیوروی گذاریياب.، سرمايهگسصرش می

ای اتصاواد محلوی بوه منطقوه    شوون. و  مراکز منصقل موی 

 شود شهری و منفرد مح.ود میمادر

ريج بوا  بوه تو.   ،پیراموون  -ساخصار ساده مرکوز  -9 

بووه سوواخصاری   ،ی بهینووه پیرامووون هوواتوسووعه بخووش 

گسوصرش   نصیاوه ذثوار  شوود  در  ای تک.يل موی هسصهچن.

گیرنو.  بنوابراي  در درون ناحیوه    مراکز ثانويه شوکل موی  

سلسوله نوواحی کووچکصر پیراموون تشوکیل       ،مادرشهری

 شود   می

ت.ريج ه درون يک مادرشهر ب نواحی پیرامون در -4

شون. )پواپلی يوزدی و رجکوی    درشهر میجذب اتصااد ما

   2913 سناجرودی،

دنکوال   اي  نظريوه بوه  که  شودبنابراي  مالحظه می

رشو. بووده و مهمصوري     های نظريوه تطوب   کاسصی و ک 

هموه   ذن، ايو  اسوت کوه اصول را در    ش.ه بور   انصقاد وارد

حسواب   گوذارد و پیراموون را فور  بوه    مرکز میمراتب بر 

 ذورد می

 1شهرینظریه نخست

 سوال در  6نبوار موارک جفرسوو   نظريه را اویی اي  

مطورح   «شوهری توانون نخسوت  »در اثرش با نوام   2393

 ,Moomaw & Alwosabi؛ 2913 پوور، )شار  ساخت

نظر جفرسوون در  شهری از شهر مسل  يا نخست   2004

 مقايسوه بوا  در يافصوه  کمصر توسعه نظام شهری کشورهای

 ازطور نسکی بیش به يافصه،شورهای توسعهشهری کنظام 

 است  ازح. بزرگصر از دومی  و سومی  شهر اي  کشورها 

توسوعه بوه    حوال  درکشورهای  شهری درنخست وینظر 

پ.يو.ه  است  ايو    يافصهتوسعهکشورهای مراتب بیشصر از 

نظوام  ، مرکز ثقل بوده و بور  توسعهحال  کشورهای در در

  (Jefferson, 1939)دارد تسل  شهری کشور 

                                                           
1- Primate City Theory 

2- Mark Jefferson 

معصق. بودنو.  ، 2327در سال  9یینگسونفري.م  و ا

حو.   ازای ج.ای از شهرنشینی بویش  پ.ي.ه ،شهر مسل 

اثور   از حو.، در نظر ذنهوا شهرنشوینی بویش      به باش.نمی

يکوی از  ده. که میرش  های شهریتمرکز فزاين.ه فعاییت

مسل  است  انحوراا  شهر شهری يا نخست ،ذنپیام.های 

توانو. نشوانگر وجوود    ان.ازه شهری نیز موی  -از فاي.ه رتکه

   جفرسوون بورای   2912 )زبردسوت،  شهری باش.نخست

جهوان از روش  کشور پیشرفصه  44شهر در تعیی  نخست

نسوکت   اسواس  بور محاسکه ذن  کرد که درنسکی اسصفاده 

نیوا و  )حکموت  گرفوت دوم اناام می شهرشهر نخست به 

کووه نسووکت جمعیووت    بنووابراي  زمووانی2931موسوووی، 

باشو.،  بیشوصر   6شوهر از عو.د   شهر به دومی  بزرگصري  

   2912 گوينو. )زبردسوت،  شهر موی شهر را نخست ان.ازه

رتکوه   کوه اوالً  ذن اسوت شواخ  در  ايو    اشکال اساسوی 

خوص    ،واحو.  گیرد، ثانیاً بوه مکنوای  نظر نمیشهرها را در 

نسوکت جمعیوت بورای تعیوی      محق  ب.ان. که  شودنمی

   2911)تقوايی و موسوی،  چه میزان است شهرنخست

 4رشدنظریه قطب 

بورای رشو. و    5پورو  رشو. را فرانسووا  نظريه تطوب  

است  عالوه بر کرده يافصه ارایه هتوسعتوسعه نواحی کمصر 

و هیرشم  نیز بر سیاست تطب  2پرو کسانی مثل میردال

   2917 زاده دییور، )حسوی   انو. ان داشصهرش. تأکی. فراو

دارن. که شوهرها نسوکت بوه روسوصاهای     افراد اعصقاد اي  

توسوعه  شوون. و  تطب رشو. محسووب موی    ،پیرامون خود

گیوری از اثور   افراد با بهوره سازن.  اي  را مهیا میپیرامون 

تو.ريای يوا رخنوه بوه پوايی ،       انصشوار اثور  ش.ن و تطکی

روسصاها و نواحی پیرامون را بیان رها بر سازوکار تأثیر شه

 ؛2912باییووان، ؛ تووره2911 )صووکاک کرمووانی، کننوو.مووی

Miyoshi, 1997; Dawkins, 2003      طرفو.اران ايو 

هوای کوالن صونعصی در    گوذاری نظريه معصق.نو. سورمايه  

.، نشوو رش. نواحی مرکزی میشهری باعث نواحی بزر  

                                                           
3- Friedman & Ellingson 

4- Growth Pole Theory 

5- Francois Perroux 

6- Myrdal 
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کول   بور  به طوور ذشوکار   ،تطري  فعل و انفعاالسپس از 

 .(Wheeler, 1986) گذارن.تأثیر میاتصااد 

عکارتنو. از  نظريه اي   ش.ه برجمله انصقادات وارد از

  :2913 )پاپلی يزدی، و سناجردی،

زيست همگ  با محی توسعه  مغايرت با مکانی ایف 

 های موجودح. از هرفیتاز برداری بیش دییل بهرهبه 

خاوو    بهشهرها و طکقاتی در شکاا ايااد  ب  

هوای  بی  روسصا و شهر و بوه تکوع ذن افوزايش مهواجرت    

 شهری -روسصا

های ردهرده تا باالتري   تري ايااد فقر از پايی  پ 

هوای  دییول فعاییوت  )به سومکشورهای جهان اجصما  در 

 مصخاو  ذن از  نیروهوای  تأمی  بعتاًصنعصی وارداتی و 

    ا خارج مرزه

است اي  نظريه نصوانسصه که  گفت انتوبنابراي  می

کشورهای  مناط  مخصلف درمان.گی بی  نابرابری و عقب

بکرد، بلکه باعث تش.ي. نوابرابری   بی را از توسعه  حال در

ایگوووی مناسووکی بوورای  ؛ بنووابراي اسووتای شوو.ه منطقووه

 باش. توسعه نمیحال  کشورهای در

 

 هاریهبندی نظجمع

مکنای ع.م  بر ،توسعهامر در خود را نظريه  ،ران.ينلی

های انسانی با تأکی. بر سکونصگاهها در گذاریتمرکز سرمايه

تأمی  ح.اتل شوراي   محور شهری در  اسصراتژی توسعه بر

سوازد  ر موی اذنها را وادده. که برای مردم روسصايی ترار می

اتصاوادی   -توسوعه اجصمواعی  تا جوامع روسصايی خود را به 

بووده و  شوهر مصکوی   توسوعه  نظريه بیشصر بور  برسانن.  اي  

نظريه اي  وصف اي  است  با گرفصه  جايگاه روسصا را نادي.ه

ايوران  روسوصاهای  در  ی عو.م تعوادل  نووع  منار بهتوان. می

اکثر مردم روسصاهای ايران بوا فقور، بیکواری و        ؛ زيرا شود

سومت  دامنه مهاجرت را به  ،چنی  نظرياتی  هسصن. مواجه

را بوی    . عو.م تعوادل  نتوانمیداده و شهرها گسصرش کالن

شو.ت دامو    انو.ام بوه   کوچک بزر  و شهرهای هایشهر

 بوود کوه بوه   بخش خواهو.  زمانی ثمر ،اي  نظريه.  بنابرنبزن

توسعه و تقويت زيرساخت روسصاها و شوهرهای کوچوک و   

جانکوه موردم و   ذنهوا بوا همکواری هموه    در گوذاری  يهسورما 

 بیاناام.  خاوصی و سراناام دویتبخش

ای های منطقهنظريه فري.م  برای یلکه بر نابرابری

مراتب منظ  فتايی و ايااد يک سیسص  فتايی با سلسله

ری رابطوه اسوصعما   ، نووعی نظريهدارد  در بط  اي  تأکی. 

رکوز بوا مصمرکوز    م بی  مرکز و پیرامون نهفصه است؛ زيورا 

سواخص  امکانوات و اشووصغال باعوث جوذب مهاجرپووذيری     

بیشصر از شهرهای کوچوک و روسوصاها شو.ه و در نهايوت     

ايو  شوهرها گرفصوه و خوود     سرمايه و نیروی انسانی را از 

شود  بوا ايو  وصوف ايو      صورت يک اسصعمار هاهر میبه

چون اصل  باش.؛شهر تکريز مناسب نمیی کالننظريه برا

گذارد و پیرامون را فور  بوه   همه مراتب بر مرکز می را در

 ذورد حساب می

کنو. کوه   بیوان موی   شهری جفرسوننظريه نخست

دهن.ه عو.م  يک کشور نشاندر  شهرمعموالً وجود نخست

عنووان  ست  شهر تکريوز نیوز بوه   ا فراين. توسعهتعادیی در 

ع.م تعادیی در رون. توسعه بی   ،شهری در منطقهنخست

 هو  زده ه شهر تکريز را بای کوچک و میانه با کالنشهره

، از یحواظ  زيواد چون شهر تکريز با جمعیصی بسویار   است؛

باشو.  هموی  امور عو.م     اتصاادی دارای نقش مسل  می

 تعادیی توسعه شهرهای کوچک را تش.ي. کرده است  

وسویله پورو بورای کشوورهای      رش. بهنظريه تطب 

اسوت کوه   نظريوه معصقو.   حال توسعه مطرح ش.  ايو   در

شوهری   های کالن صنعصی در نواحی بزر گذاریسرمايه

 و  شود  سپس از طري  فعلباعث رش. نواحی مرکزی می

سوازد   ذشکار می ،تأثیرات خود را بر کل اتصااد ،انفعاالت

مانو.گی سواير   عقوب  توانو. نمیيه عالوه بر اينکه نظراي  

.، نووابرابری شووهرهای کوچووک و میانووه را بهکووود بکخشوو 

 کن.؛ زيورا ش.ت تش.ي. میشهر تکريز به ای را در منطقه

گذاری کالن در خوود توانسوصه   شهر تکريز با سرمايهکالن

باعوث  کن. و  تش.ي.را شکاا طکقاتی با شهرهای کوچک 

 جوز پیامو.ی  ، گذاری کوالن   اي  سرمايهشودذنها  درفقر 

 بووهرا   جمعیووت و     رسوومی، تووراکییر سووکانذیوودگی، ا 

هوا  ايو  نظريوه   است  بنابراي  هور کو.ام از  همراه ن.اشصه 
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 یشرقموقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان آذربایجان -1نقشه                

 (www.ostan-as.gov.irمنبع: )                                      

تووان بوه   موی خودشان را دارن. و معايب و محاس  خا  

بورای تموامی    کورد کوه معصقو. اسوت     اکصفا 2گفصه تودارو

ایگووی مناسوب    توان يوک حال توسعه نمی کشورهای در

مانو.گی بايو. در   پ.ي.ه عقوب  ویتوسعه ارایه داد  از دي. 

ری یووایمللووی بررسووی شووود  پیگچوب ملووی و بووی چووار

اتصاوادی و اجصمواعی در کشوورهای     ذمیز توسعهموفقیت

های مناسوب در  حال توسعه مسصلزم ت.وي  اسصراتژی در

داخل کشورهای جهوان سووم و تعو.يل نظوام اتصاوادی      

مشکالت  تمامی وی ريشهبه نظر ایمللی کنونی است  بی 

 حال ر گسصرده، نابرابری درمان.گی مثل فقو مسایل عقب

در منواط    ،رش.، رش. سريع جمعیت و افزايش بیکواری 

   2931 )تودارو، روسصايی ترار دارد

 

                                                           
1- Todaro 

محدوده موورد مطالعوه و شوهرهای کوچو  در     

 شرقیای آذربایجانسیستم منطقه

یوورب ايووران را فووالت ذررباياووان تشووکیل  شوومال

و  6تکصونیکیداخل يک دره شهر تکريز در ده. و کالنمی

عنووان  دارد و بوه مصری از سطل دريا ترار 2951در ارتفا  

ن جمعیصی، اتصاادی و کانو ،شرتیمرکز اسصان ذررباياان

  2)نقشوه  شوود  کشور محسووب موی   یربسیاسی شمال

 ، جمعیوت اساس مرکوز ذموار ايوران      بر 2972)بابوکانی، 

 نفور  2،931،121ح.وداً   2915سال در تکريز شهر کالن

  بوده کوه چهوارمی    2915 )سرشماری نفوس و مسک ،

شهر پرجمعیت ايران پس از شهر تهران، مشه. و اصفهان 

 ايو   2931باش.  همچنی  بر اساس سرشوماری سوال  می

  نفر جمعیت بوده است 2،545،432 شهر دارای

                                                           
2- Techtonic  
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 اندام و اندازه جمعیتی آنهاشهرهای کوچ  

ای بهینوه  نو.ازه که ا معصق.ن. پژوهشگرانای از ع.ه

باي. يوک نظوام   در اي  رابطه ن.ارد، بلکه  شهر وجود برای

 ذندر  ؛دادبهینووه توزيووع شووهری را مووورد بررسووی توورار 

دارد که با توجوه  شهر وجود  های مصفاوتی ازهصورت ان.از

 ،نظام توزيوع شوهری   در توان.ان.ازه شهر می ،به محل ذن

   طکو   2976 درکووش، در ح. مطلووب باشو. )عابو.ي    

هووزار نفوور  211تعريوف سووازمان ملوول، شووهری کوه زيوور   

 هور  کوچک نوام دارد  ویوی در   باش. شهر جمعیت داشصه

تعريف بر اساس شراي  و مقصتیات جمعیصوی،  کشور اي  

   در 2916 )فنوی،  باش.مصفاوت می ،اتصاادی و اجصماعی

ذموايش سورزمی  در   طورح   -ايران، در گزارش سوصیران  

 5شهرهای بی   -اسالمیاز انقالب توسعه بع.  اول برنامه

گرفصوه  نظور  کوچک در  عنوان شهرهایهزار نفر به 65تا 

   همچنووی  در 2924)سووازمان برنامووه و بودجووه،  شوو.ن.

سازمان  ی کههايتکعیت از معیار بهکایک.ی ملی نیز  طرح

وان شوهر  عنو هزار نفر به 51، شهرهای زير کردهارایه ملل 

   بور  2912 ،)رضووانی و همکواران  ان. مطرح ش.هوچک ک

و نقشی  اساس کارکردبر  منطقه و اساس شراي  حاک  بر

ای در توسوعه منطقوه   توانن.میان.ام شهرهای کوچککه 

 51111ایوی  65111شهری با جمعیت مراکز  ،ايفا نماين.

 ان. کوچک انصخاب گردي.ه شهر عنواننفر به

 

 روش تحقیق -4

و  کاربردی بووده  ن از ،ه.اتحقی  بر اساس ش رو

 ذمواری شوامل   جامعوه  است تحلیلی  -و تحقی ، توصیفی

پونج  شرتی بوا تأکیو. بور    کلیه شهرهای اسصان ذررباياان

از نیاز  که اطالعات مورد باش.میکوچک اي  اسصان شهر 

 2995-31هوای  طی سالهای نفوس و مسک  یسرشمار

اسوت   اسصان.اری اسصخراج گرديو.ه  و ايران  ذمارمرکز  در

کردن جايگواه شوهرهای کوچوک در    سپس برای مشخ 

 ؛یهوای کمّو  مو.ل از  ،شرتیذررباياانشهری اسصان نظام 

درجووه نخسووت  ،6، ضووريب ذنصروپووی2انوو.ازه -مثوول رتکووه

ضوريب  و  5سوهمی ، تغییر 4پذيری، ضريب کشش9شهری

 است  اسصفاده ش.ه 2مکانی

  2924) ذموايش سورزمی   ساس مطایعات طرح ابر 

 هوزار  51ايران، شوهرهای زيور   تعیی  ان.ازه شهرهای  در

گرفصوه   نظور کوچوک در   عنووان شوهرهای  جمعیت به نفر

اسوصان  کوچوک  پژوهش، شهرهای ان.  بر اساس اي  ش.ه

 51111توا   65111شرتی که جمعیصی بایغ بر ذررباياان

 شو.ن.  تابول  کوچوک انصخواب    ایشهرهعنوان داشصن. به

 نفر 65111نزديک به  با جمعیت که شهرهايی استرکر 

  2)جو.ول  باشن. کوچک می نوان شهرعبهشهر ؛ )هادی

 

                                                           
1- Rank-Size Rule 

2- Entropy Index 

3- Primate City Index 

4- Elasticity Coefficient 

5- Shift-Share 

6- Location Coefficient 

 در ایران 1331تا  1331های سال کشور در کل کوچ  و درصد تعداد آنها به تعداد شهرهای -1جدول 

 کوچکدرص. جمعیت شهرهای کوچکدرص. تع.اد شهرهای کوچکتع.اد شهرهای سال

2995 66 2/22 1/26 

2945 91 2/22 2/22 

2955 45 2/26 7/3 

2925 27 5/29 2/1 

2975 34 9/25 14/1 

2915 214 6/21 1/7 

2931 226 1/3 9/7 

 (1331 تا 1331، ایرانآمار منبع: )مرکز                    
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کوه ايو     بود شهر 223 ايران دارای 2995سال در 

بوا  زموان  رسوی.  هم  شهر 2249به  2931سال در  مق.ار

کوچوک نیوز   هرهای شو  کشوور،  افزايش تع.اد شوهرها در 

شوهر   233از  2995سوال  کوه در   یطوربه بیشصر ش.ن.؛

 ج.ول شوماره  اساسبر   شهر کوچک بود ،مورد 66فق  

 2 حو.ود  ،کوچوک  تع.اد شهرهای ،دههشش  عرضدر  2

اسوت   داشوصه  نزویی رش. جمعیت ذنها سیر ویی  ش.برابر 

ی شوهرها  جمعیوت  کواهش دهن.ه نشان 2شماره ج.ول 

بوه   2995سوال  در  1/26  مق.ار ذنکه باش. می کوچک

ارضوی و   اصوالحات   ه اسوت رسوی.  2975سال در  14/1

 صنايعتمرکز به منار  ايران در گیری م.رنیزاسیونشکل

 بخوش  جوای صونعت بوه    گسوصرش بزر  و  شهرهایدر 

 دامنووه مهوواجرت از شووهرهای ،اموورشوو.  ايوو  کشوواورزی 

در  کورده و  بوزر  را تسوهیل  سمت شهرهای  کوچک به

سوال  چوک را در  کو جمعیت شهرهایش.ن  خایینهايت 

 2931سوال  مق.ار در  اي همچنی    داشتپی  در 2975

گرفصوه در اسوصان    های صوورت بررسی برابر  رسی. 9/7به 

جمعیصوی  یه مرا شهر تنها2995در سال شرتی ذررباياان

انو.ام  کوچوک  شوهر عنووان  بهو  داشتنفر  92552ح.ود 

سراب، ذررشوهر   شهرهای 2975سال   در ش.میشناخصه 

 داشصن.نفر  51111تا 65111بی  جمعیصی  ،شهرهادیو 

شورتی در  ذررباياوان  اسصانکل  جمعیت درص. 153/1و 

 یشوهرهاي نیوز   2915سوال  در   اي  شهرها ساک  بودنو. 

 جمعیصوی  ،شویر شهر و عابادی، همانن. سراب، ذررشهر

 نهايوت   در دادن. خود تخای به  رانفر  294591 ح.ود

شوهر،  سوراب، ذررشوهر، هوادی   شوهرهای   2931سال در 

 239717جمعیصوی بوی    بوا  شیر، سردرود و ملکان عاب

 175/1کوه  انو.ام بودنو.   به عنوان شوهرهای کوچوک   نفر

در خوود  ی را شورت اسوصان ذررباياوان   جمعیتکل  درص.

ده شهرها مح.واي  که  است رکر  شايان جای داده بودن.

   6)ج.ول  دهن.مورد مطایعه را تشکیل می

 

 1311-31های شرقی طی سالجمعیت و درصد جمعیت شهرهای کوچ  استان آذربایجان ،تعداد – 2 جدول

 جمعیت تع.اد سال
درص.جمعیت به 

 کل
 اسامی شهرها

 مرایه 17/1 92552 2 2995

 میانه 14/1 61447 2 2945

 اهر، بناب، مرن. و میانه 29/1 294593 4 2955

 ذررشهر سراب، 192/1 53346 6 2925

 شهرهادی ذررشهر، سراب، 153/1 261124 9 2975

 شیرشهر، عابهادی ذررشهر، سراب، 152/1 294591 4 2915

2931 2 239717 175/1 
شیر، سردرود، شهر، عابهادی ذررشهر، سراب،

 ملکان

 (1331-31، مرکز آمار ایران): منبع    

 

 های تحقیقیافته -1

رش. جمعیت اسصان مصوس  نرش  25-31دهه  طی

ماننو.   یرشو. شوهرهاي    نورش  بوود  79/2 شرتیذررباياان

  22/2) ذررشووهر   و71/2) شوویر ، عاووب15/2) ملکووان

 ،کوچووکشووهرهای  بووی   در داشووصن.خوووبی  پیشوورفت

کوه نورش    باشو. سردرود میشهر  مربوط بهشصري  رش. یب

بیشصري   ،اسصاندر مقايسه با  کهباش. می 25/6رش. ذن 

ارزيابی  برای است  بنابراي داشصه را شهری جمعیت  رش.

ضوووريب از  ،جمعیوووت جوووذبکوچوووک در  شوووهرهای

شاخاوی   ،مو.ل  اسوت  ايو   شو.ه   اسصفادهپذيری کشش

ا ر شوهری  درص. جمعیوت  توانذن می به وسیله که است

نموود  بوه   بورذورد  کشور  يا جمعیت منطقه کل نسکت به
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 تووان میوزان  شواخ  موی   ايو   اسوصفاده از  ديگر، بابیان 

 شوهری را در  هایکانونجمعیصی  پذيریانعطااکشش و 

 کورد محاسوکه و تحاویل    ،کل منطقه سکت بهنمنطقه و 

 ريل است: شرحم.ل به     فرمول اي 2914 ی،)طهماسک

 

 

 
)10t,t(r

10t,tr
E v

10t,t



  

Eزمانی پذيری در فاصله کشش = ضريبt  وt+10 

vr جمعیت ساالنه شهریرش. = نرش 

r= جمعیت  کل ساالنهرش.  نرش 

از  ،شویر سردرود، ملکان و عاوب شهرهای بنابراي  

خوبی برخوردار  ی بسیارپذيری جمعیصکشش ضريب م.ل

ن.اشوصه  پذيری خووبی  کشش ضريب شهر،هادیو  ان.بوده

   9)ج.ول  است

 

 

-31های شرقی طی سالپذیری شهرهای کوچ  استان آذربایجاننرخ رشد جمعیت شهری و ضریب کشش -3جدول 

1311 

 سال و نرش رش. شهر
 پذيریضريب کشش نرش رش. جمعیت شهری

25-31 25-31 

 21/1 27/2 سراب

 37/1 27/2 ذررشهری

 57/1 31/1 شهرهادی

 19/2 71/2 شیرعاب

 54/2 25/6 سردرود

 17/2 15/2 ملکان

 2 79/2 تکريز

 - 79/2 اسصان

 ه بر اساس مرکز آمار ایران(محاسبات نگارند): منبع                         

 

 منطقهتحلیل ضریب آنتروپی در 

 بوورای توووانرا مووی موو.ل تحلیوول ضووريب ذنصروپووی

 نظیر توزيع ؛نظربودن مصغیرهای مورد  يکنواخت سناش

 )فنوی،  کورد  اسوصفاده شوهر  عموومی   جمعیت يا خو.مات 

اصل تووريک م.ل، وتصی ذنصروپی نسوکی     مطاب  2916

 وجوود  ذن میل نماي.، نشوانه يک و باالتر از طرا ع.د  به

کمصور از عو.د    و. باشمیتوازن فتای يک مصغیر  تعادل و

 )وارثی و همکاران، ده.نشان می حایت را يک، عکس اي 

نیوا و  )حکموت  باشو. موی  شرح زيرذن به     فرمول2912

  :2931 موسوی،

H=-∑ PiLnPi 

G=H/LnK 

Hفراوانی 2= مامو  فراوانی در یگاريص  نپری 

iPفراوانی = 

iLnPیگاريص  نپری فراوانی = 

Kتع.اد طکقات = 

Gیزان ذنصروپی= م 

کوچوک   شوهرهای  مو.ل، نقوش   اي بردن کار به با

بررسی  به منظور ،های مخصلفاسصان طی دههموجود در 

توزيع جمعیوت   نظام اشکال تعادل يا تمرکز درهر يک از 

 است  بنابراي  گرفصه شناسايی و تحلیل ترار مورد ،منطقه

 بار يک وچک وک با احصساب شهرهایيک بار  تحلیلاي  

است  گرفصه  کوچک صورت احصساب شهرهایديگر ب.ون 

                                                           
1- Ln  
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توزيوع   ،اسوصان نقاط شوهری  که در دهن. نشان می ،نصايج

 بووه نگرفصووه اسوت؛ صوورت  صوورت مصعووادل  جمعیوت بووه 

، 25هوای  طی دهوه کوچک که با احصساب شهرهایطوری

، 43/1، 51/1ترتیووب  بووهتوزيووع جمعیووت  31و  15، 75

 گرفص  شهرهای نادي.هباش.  همچنی  با می 51/1 ،52/1

، 46/1، 49/1هوا بوه ترتیوب برابور     دهوه  طی اي کوچک 

 کالمی ديگر، اگر کارکرد شوهرهای  به است، 44/1، 44/1

هر تکريز در  گرفصه شود، شهر نادي.ه دییلیهر کوچک به 

هووای ن جمعیووت در کووانوناز تعووادل و تووواز، چهووار دوره

   4 شود )ج.ولخود دور می شهری

سومت يوک و بواالتر     ع.د بهاگر م.ل اي  اساس بر 

سوطل   ش.ن جمعیت در باش. نشان مصعادل داشصه سوق

تور  پايی از يک و کمصر  اي  ع.د بهاگر باش. و منطقه می

 با ايو   باش. ذن می از ع.م تعادلباش. نشان سوق داشصه 

نوامطلوبی برخووردار    عو.م تعوادل  ز تکريوز ا شهر  ،اوصاا

 در بوزر  شو.ن سوريع    حاصول از  ،است  اي  نامصعوادیی 

ذررباياان در ی اسصان هاشهر  باش.میای سیسص  منطقه

  ايو   ان.داشصهکمصری نسکی  جمعیتتقريکاً  2915سال 

 ،شوراي  نامصعوادیی   ش.ه وتر نامطلوب 2931سال امر در 

 دییول جوای   بوه  زيرا تکريوز  ه است؛ش.سیسص  بیشصر در 

 ،خووود در کارخاناووات بووزر  صوونعصی ازدادن بسوویاری 

تهووران در ايووران  ازبووزر  صوونعصی پووس شووهر دومووی  

تور  نامصعوادل توان. بور  میعامل نیز اي   ،شودمحسوب می

حاکمیوت تطوب    ،ديگور عکارتی  بزن.  بهدام  ش.ن شهر 

نسوکی  تعوادل   توان. موجوب یملی گرچه م سطل رش. در

در  گردد ویی مسصع.توسعه مناط  شهری و  هایسیسص 

 -شوهری  سیسوص   توانسصه درامر اي   ،ترکوچک مقیاسی

شود   تعادل ع.م شرتی موجبذررباياان ای اسصانمنطقه

 ،زموان با گذر اي  است که ذنصروپی بیانگر از نصايج حاصل 

 است  ش.ه بیشصر ،لاي  ع.م تعاد

 

 شرقیشهرهای کوچ  استان آذربایجاناحتساب محاسبات ضریب آنتروپی با احتساب و بدون  -4 جدول

 2931 2915 2975 2925 سال

 شرح
با احصساب 

 شهرهای کوچک

ب.ون احصساب 

 شهرهای کوچک

با احصساب 

 شهرهای کوچک

ب.ون احصساب 

 شهرهای کوچک

با احصساب 

 شهرهای کوچک

احصساب  ب.ون

 شهرهای کوچک

با احصساب 

 شهرهای کوچک

ب.ون احصساب 

 شهرهای کوچک

ضريب 

 پیوذنصر
5/1 49/1 43/1 46/1 52/1 44/1 51/1 44/1 

 ارندگان بر اساس مرکز آمار ایران(محاسبات نگ): منبع

 

 ای کوچ شهره احتساب شرقی با احتساب و بدونضریب آنتروپی شهرهای استان آذربایجان -1نمودار شماره 

 
 (نگارندگان)منبع:      

 

 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

با احصساب 

شهرهای 

کوچک

ب.ون احصساب

شهرهای 

کوچک

با احصساب 

شهرهای 

کوچک

ب.ون احصساب

شهرهای 

کوچک

با احصساب 

شهرهای 

کوچک

ب.ون احصساب

شهرهای 

کوچک

با احصساب 

شهرهای 

کوچک

ب.ون احصساب

شهرهای 

کوچک

2925 2975 2915 2931

1/5
1/49

1/43
1/46

1/52
1/44

1/5
1/44
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 اندازه در منطقه -تحلیل رتبه

توانوايی و   شوهر بوا   انو.ازه  رابطه مسصقیمی بوی  

که توزيع  ده.نشان میشواه.  امادارد ذن وجود نقش 

تمرکوز  احیوه خاصوی   های شهری در نان.ازه سکونصگاه

 بسویاری از کشوورها ارتکواط   موثالً در   انو.؛ کورده پی.ا 

دارد ذن وجود صی یجمع شهر و ان.ازه رتکهزيادی بی  

شوود  موی انو.ازه يواد    -عنوان رتکوه تاع.ه به اي از  که

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005)   ايوو 

دريافوت   بورد  او کار ه ب 2بار فلیکس اویرباش را اویی روش 

ل، دوم، وسوعت ذنهوا )او  حسب رديف اگر شهرها را بر که 

شهرها جمعیت  کنی  میزان ام  مرتبNسوم، چهارم و    

وی، جمعیوت  نظور  ذي.  به می به دست مصناسب با ذننیز 

 خواهو.  شوهر  جمعیت بزرگصوري   N/1ام، معادل Nشهر 

در  ذنمقوام  شهر و جمعیت بی   ،رابطه معکوسبود  اي  

 6شهری تبمراسلسلهتاع.ه  شهر است کهدسصه بی  يک 

فرموول     و2916 شود )هاکت،حسب میزان نامی.ه می بر

 است  شرح زيرذن به 

𝑝𝑛 = 𝑝1
1

𝑛 
𝑝𝑛 يا   = 𝑝1. (𝑛)−1 

p1اول؛ شوهر   = جمعیتp2   دوم؛= جمعیوت شوهر 

pnارتام؛ = جمعیت ذخري  شهر,N ،     2،6  =n  رديف يا

بنوابراي  مطواب  تووانون     مرتکوه شوهرهای موورد بررسوی    

ان.ازه اگر به  -ضريب شیب خ  مرتکه ،تووريک اي  م.ل

                                                           
1- Felix Auerbach 

2- Urban Hierarchy 

 کنوو. نشووانگر تعووادل در نظووام میوول  -2)يووا   2)سوومت 

 شهری منطقه خواه. بود 

شوهری بوا احصسواب     انو.ازه  -م.ل، رتکهاساس اي   بر

و  15، 75، 25هوای  طوی سوال  خ   شهرهای کوچک شیب

  و -4495/2)  ،-4517/2) ، -9717/2ترتیووووب ) بووووه 31

 احصسواب شوهرهای   باشو.  همچنوی  بو.ون     می-4271/2)

  ،4715/2)  ،-416/2) ترتیوب  بوه هوا  سالطی اي  کوچک 

  بوور  9و  6)نمووودار  بوووده اسووت  -4774/2  و )-4512/2)

 شیب خو  در  ،م.ل با احصساب شهرهای کوچکاساس اي  

 -45/2بوه   2975ال سو که در  بوده -97/2برابر  2925 سال

در  و رسوی.ه  -44/2به  2915وضعیت در سال  رسی.ه و اي 

است  توأثیرات   يافصهافزايش  -42/2به  2931نهايت در سال 

گرفص  نظر شهری اسصان ب.ون در نظام کوچک در  شهرهای

کوه   دهو. نشوان موی  گردي.  نصايج  شهرهای کوچک محاسکه

فتوايی و توزيوع   ل تعواد  زيوادی در نقوش   ،شهرهای کوچک

خو    که شویب  طوریبه مراتکی شهری ن.ارن.؛منظ  سلسله

افووزايش  -47/2بووه  31 در سووالو  -41/2بووه  25 در سووال

هوا  اي  سالتعادیی طی  افزايش ع.ممسأیه، است  اي   داشصه

 ش.ه طوی معادالت محاسکه  مراحل ده.  بنابراي نشان می را

ناهمواهنگی و  هو  همسوان هسوصن. و     تقريکاً با ،مرحلهچهار 

شورتی  ذررباياوان شهری اسوصان   مراتبنامصعادیی در سلسله

   5)ج.ول  استمحسوس بوده  ،های مورد بررسیطی سال

 کوچ  رتبه شهرهای تبریز بدون احتساب شهرهای -توزیع لگاریتمی اندازه -2نمودار شماره 

 
 منبع: )نگارندگان(                                   
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 کوچ  رتبه شهرهای تبریز با احتساب شهرهای -توزیع لگاریتمی اندازه -3شماره نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نگارندگان) :منبع                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضریب مکانی

ای اتصاواد پايوه  تعیی   های مرسوم درروشاز يکی 

باش. )زيواری،  میاسصفاده از ضريب يا نسکت مکانی  ،شهر

منواط    پايوه در  شناسايی بخشروش برای     اي 2912

بور  خاصوی   تأکیو.  ،رود  ايو  نظريوه  کوار موی  به  مخصلف

عنوووان بووه بقیووهو دارد ای هووای پايووهییووتتفکیووک فعا

   2971)زيواری،   .نو گردای تلقی میپايهییر هایفعاییت

 باش.:صورت زير میمکانی به ضريبکلی م.ل  شرح

 

 

 

 

 

 

اتصاوووادی نظووور  ازشوووهر  ،باشووو. L.Q=1اگووور 

کنن.ه کواال و  شهر صوادر  ،باش. L.Q>1خودکفاست  اگر 

 کننو.ه واردشهر  ،باش. L.Q<1اگر بود و  خ.مات خواه.

  باش.میخ.مات  کاال و

کشاورزی، صونعت   عم.ه سه بخش مکانی در ضريب

ترتیب به  75 سالشرتی در ذرربايااناسصان خ.مات در  و

بوه   15سوال  ر همچنی  د باش. ومی 47/2و  29/2، 26/1

 تووان نصیاوه  می است؛ بنابراي  91/2و 22/2، 15/1 ترتیب

های صنعت و خ.مات عوالوه  بخشاسصان در  که اي  فتگر

باشو.   خود موی  حوزه نفورکنن.ه به کفا بودن، صادرخودبر 

کشوواورزی  بخووشبوورای  15/1و  26/1مکووانی  ضووريب

کووه اسووصان   باشوو.  موضووو  مووی  ايوو   دهنوو.ه  نشووان

حوزه نفور ش.ت به کشاورزی به  زمینهشرتی در ذررباياان

باشو.  در  کننو.ه موی  وارد ،زمینهاي  در  بوده وی خود مصک

 

های شرقی طی سالشهرها برای نظام شهری استان آذربایجان اندازه -معادله خطی توزیع لگاریتمی رتبه -1جدول 

 31و  11، 11، 11

 ب.ون احصساب شهرهای کوچک بااحصساب شهرهای کوچک سال

25 712/5+x9717/2-=  Y 212/5+x416/2-=  Y 

75 1462/5+x4517/2-=  Y 7175/4+x4715/2-=  Y 

15 3221/5+x4495/2-=  Y 116/5+x4512/2-=  Y 

31 3244/5+x4271/2-=  Y 1523/5+x4774/2-=  Y 

 منبع: )محاسبات نگارنده بر اساس مرکز آمار ایران(                    

 

L.Q= 

 jدر منطقه  aاشصغال بخش 

 کل اشصغال در منطقه

 aال در بخش اشصغ

 کل اشصغال کشور
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پايووه و  ،عنوووان اتصاووادنقووش خوو.ماتی اسووصان بووه ،مقابوول

صونعت نیوز   بخش باش.  در میسطل کشور کنن.ه در صادر

 باش. کنن.ه میتا ح.ودی نیز صادربوده و  خودکفا

سوال   شورتی در ذررباياوان  کوچک اسصانشهرهای 

 انوو. ویوویبوووده خوو.ماتی واردکننوو.ه زمینووهر د 15و  75

خودکفوا  کشواورزی   زمینوه در شهرهای سراب و ذررشهر 

.  شهرهای نباشخود می حوزه نفورکنن.ه به صادربوده و 

و بووده   هوا واردکننو.ه  همه زمینوه شیر و ملکان در عاب

وضعیت مطلوبی نسوکت بوه شوهرهای     ،ذررشهرتنها شهر 

 ،سوورابشووهر نقووش یایووب در  ،بووی  ايوو د  در دارديگوور 

نقوش  و  کمرنو  بووده   ،خو.مات و نقوش  بوده  کشاورزی

   2)ج.ول  استداشصه  نسکیبهکود صنعت نیز 
 

 

 شرقیآذربایجان شهرهای در مکانی تغییرات ضریب -1جدول

 نو  فعاییت شهر
L.Q 
 75در سال 

L.Q 
 15در سال 

 تکريز

 15/1 26/1 کشاورزی

 22/2 29/2 نعتص

 91/2 47/2 خ.مات

 سراب

 22/6 79/2 کشاورزی

 14/1 19/1 صنعت

 77/1 19/1 خ.مات

 ذررشهر

 55/2 69/2 کشاورزی

 64/2 21/2 صنعت

 29/1 14/1 خ.مات

 هادی شهر

 - - کشاورزی

 - - صنعت

 - - خ.مات

 عاب شیر

 52/1 42/1 کشاورزی

 61/1 97/1 صنعت

 46/1 52/1 خ.مات

 ملکان

 29/1 41/1 کشاورزی

 91/1 92/1 صنعت

 49/1 55/1 خ.مات

 سردرود

 - - کشاورزی

 - - صنعت

 - - خ.مات

 (بر اساس مرکز آمار ایران همحاسبات نگارند): منبع                               
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 اقتصوادی بوا   تحلیل وضوعیت سهمی تغییر  مدل

  1ر سهمتغیی استفاده از تکنی 

بینی پیشتحلیل و  برایتوان. میسه  تغییر روش 

زير منطقوه   جغرافیايی اتصاادی و اشصغال سطوحشراي  

تفاوت  ،روشاي  گیرد  اسصفاده ترار شهر مورد از و باالتر 

ها بخشش. ر مقايسه بادر های اتصاادی شهر بخشرش. 

)زيواری،   کنو. را بررسوی موی  سطل اتصاوادی مرجوع   در 

 از: روش عکارتن. اي  در اصلی صراعن   2971

ای سناه ،عاملاي   : 6مرجع ملی اتصااد ایف  رش.

سوطل  تغییورات اشوصغال در    لکو گیوری  است برای ان.ازه

 :باش.میشرح زير  ذن بهمرجع و رابطه 









 1

ER

ER
F.G.E

n

m

 

تصاواد  اکول در   سوطل اشوصغال   ERرابطوه  اي  در 

  باش.می m,n نظر های موردسالمرجع در 

 ،عامول ايو   : 9ملوی  اتصااد خشی دربرش.  نرشب  

مرجوع   کول اتصاواد  در را  i رش. يا نزول نسوکی صونعت  

يک باش.، به  ازکه بیشصر  صورتی کن.  درگیری میان.ازه

بوودن   منفوی نظور و   بخش موردرش. در  معنی انکساط و

بخوش مربوطوه    کمصر در دهن.ه رش.ق.ار نیز نشانم اي 

 ذي.:زير به دست میرابطه مصغیر از  اي  باش. می
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 iبخوش  در  سطل اشوصغال  ERiرابطه  اي در  که 

 ده. نشان می m , nهای مرجع را برای سال اتصااددر 

 ،امول عايو    :4محلوی  اتصاواد  نرش رشو. در ج   

سوطل   بخش درهمی   باشهر در  iبخش موتعیت رتابصی 

يوا   D.S.Fچوه میوزان    هور کن.  گیری میان.ازهرا مرجع 

باشو.، منطقوه، اسوصان،     محلی بیشصر اتصااد نرش رش. در

 ابیشوصری ر  رش. ،اتصاادی خا  يک بخش شهر يا     در

                                                           
1- Shift Share  

2- Economic Growth Factor 

3- Proportional Shift Factor 

4- Differental Shift Factor 

اسوت   داشصه بخش همان اتصااد کشور در رش. نسکت به

کوه   باشو. معنوی موی   اي  به نیز مق.ار بودن اي  و منفی

ذن اسصان يا منطقوه يوا   ر د مربوطه بخش اتصااد در رش.

 بخش ذنی اتصااد رش. نسکت به ،شهری سیسص شهر يا 

  بوده است کمصر

 













n

i

m

i

n

i

m

i

ER

ER

E

E
F.S.D 

صاواد  اتدر  iاشصغال بخش سطل  Eiرابطه  اي  در 

  باش.می m,nهای سالتکريز برای شهر 

بخش کشواورزی   ،تحلیل رون. ساخصار اتصاادیدر 

ذن طی شهری نقاط کوچک اسصان نسکت به  شهرهایدر 

 79/1ضريب ذن ، رون. صعودی داشصه و 75-15های سال

کوچوک   در شهرهایکشاورزی بخش عملکرد است  بوده 

رون.  ،صنعت در اسصان  بخش نزویی داشصه استکالً رون. 

 ، در ايو  بخوش  سراب، ذررشهر و ملکوان صعودی و شهر 

تنهوا شوهر    بوی   ايو  در  ان. ورون. تقريکاً صعودی داشصه

 خ.مات نیوز  بخشاست  در رون. نزویی داشصه  ،شیرعاب

بخش نسکت بوه   رون. صعودی خوبی داشصه و اي  ،اسصان

   1)جوو.ول  دارد، وضووعیت بهصووری ديگوور هووایبخووش

 ،بخوش ايو    رکوچوک د  کل شهرهای همچنی  وضعیت

 ايو  بوا تزريو  سورمايه در     ي ابنوابر  ؛داشوصه رون. خوبی 

توان می ذنهاايااد امکانات و تسهیالت مورد نیاز شهرها و 

ذورد  عمول  سمت تکريز جلوگیری به از مهاجرت مردم به

مسوووویی  و  ريووزی دتیوو سووايه برنامووهدر  اموور ايوو و 

   شودپذير میامکانرب  ریهای ارگان
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 11-11ستان محاسبه و تحلیل تغییرات سهمی بخشی شهرهای کوچ  استان تبریز در ساختار اقتصادی ا -1جدول 

های گروه

 عم.ه فعاییت

تغییرات اشصغال 

 در اتصااد اسصان

تغییرات اشصغال در 

 بخش اتصااد اسصان

 شهر در اتصااد اسصانموتعیت اتصاادی هر بخش 

 سردرود ملکان شیرعاب شهرهادی ذررشهر سراب

 - 142/1 -121/1 - -122/1 -112/1 79/1 61/1 کشاورزی

 - 19/1 -112/1 - 19/1 17/1 34/1 61/1 صنعت

 - 93/1 94/1 - 95/1 61/1 64/2 61/1 خ.مات

 ارندگان بر اساس مرکز آمار ایران(محاسبات نگ): منبع

 

 و پیشنهاد گیریتیجهن -1

شووهرهای اسووت تووا نقووش کوشووی.ه  حاضوورمقایووه 

 -شووهریسیسووص  و  ایتعووادل ناحیووه  انوو.ام درکوچووک

توجوه   با  نماي.شرتی را بررسی ذررباياان اسصانای منطقه

اسوصفاده از پیشوینه   حاضر، ضوم   پژوهش اصلی  ه.ا به

بوه   ،ذنهوا  صمايز ازوجهی م ش.ه باای اناام مطایعات منطقه

ای بخشوی منطقوه  تعوادل در هوای رايوج   نظريوه  بن.یجمع

 گرديو.  همچنوی    شهری مکوادرت های ای  سیسص )ناحیه

هوای عموران   کوه برناموه   .ندههای پژوهش نشان میيافصه

نخسوت موجوب    رشو.، تطوب   نظريوه  ای مکصنی بور منطقه

 عو.م  اهشک خ.مات به مناط  مخصلف و منابع وتخای  

 ذن،اثورات تکواثری   ویوی   شوود ملی موی  سطلر ها دتعادل

 نفوع تثکیت شکاا توسعه بوه   ای وتعادل ناحیه ع.مههور 

ی بوه  رويکورد کمّو   حاضر بوا  باش.  پژوهششهرها میکالن

 شوهری  انو.ام سیسوص   شهر کوچکنظر، شش مسأیه مورد 

ذررشووهر،  )سووراب، شوورتیذررباياووان ای اسووصانمنطقووه

ملکان  با جمعیصوی بوی     سردرود و شهر،هادی شیر،عاب

اسواس سرشوماری نفووس و مسوک      نفر بر  هزار 65 -51

   برابور داده استترار سناش تحلیل و را مورد  2931سال 

 جمعیوت  از 175/1شوهرها حو.ود    ايو   ،های ذمواری داده

رهای بوی  شوه  انو.   خود اخصاا  داده شهری اسصان را به

جغرافیوايی  وضوعیت  علت شهر سردرود به  ،اسصانکوچک 

را جمعیت جذب پذيری و بیشصري  ضريب کشش ،مناسب

اسوت  نصوايج حاصول از     دادهخوود اخصاوا    بوه   54/2با 

اسوت کوه شوهر    مطلب کنن.ه اي  منعکس ،ضريب ذنصروپی

تعوادل را   ش.ي.اً ع.م ،شهریجذب عم.ه جمعیت  تکريز با

 اسووت  ايوو نموووده ای تحمیوول یکوور سیسووص  منطقووهپبوور 

ای سیسص  منطقوه در  بزر  ش.ن سريعنامصعادیی ناشی از 

 2915در سوال   بووده و  شورتی ذررباياوان های اسصان شهر

کمصوری داشوصه    نسکیوضعیت  ،ما تکلهای سال نسکت به

شو.ه و شوراي     تور نوامطلوب  2931سال در امر است  اي  

اسوت  نصوايج حاصول از     ش.ه بیشصر ،سیسص  ی درنامصعادی

مخصلوف   طی مراحلشهری  ان.ازه -م.ل رتکهمحاسکات در 

-31)   و2975-15، ) 2925-75هووای )زمووانی)بی  سووال

دهوو. و دسووت مووی بووهتقريکوواً مشووابهی را شووراي    2915

در  ی و نامصعوووادیی محسووووسناهمووواهنگ دهنووو.هنشوووان

سیسوص    وشورتی  ذررباياوان اسوصان   شوهری مراتب سلسله

 بررسوی های موورد  سال اسصان طیای اي  منطقه -شهری

 ايو  کنن.ه منعکس ،مکانی ضريب از   نصايج حاصلباش.می

در ای سیسوص  منطقوه  تکريز در  شهرکالن که استمطلب 

 داشوصه، یویک  از یحواظ   خووبی  وضعیت  ،خ.ماتصنعت و 

کوچوک بور    ن.ارد  شهرهایترار خوبی  لدر سطکشاورزی 

 ؛ن.ارنو.  خووبی تورار   وضوعیت در تکريوز  شوهر  خالا کالن

کو.ام از  هوی   شیر و ملکوان در هرهای عابکه ش طوریبه

عو.  بُ سوراب از شوهر  و  انو. نکووده بخوش  ها رضوايت فعاییت

 صوونعت ویحوواظ وضووعیت مسوواع.ی دارد و از  ،کشوواورزی

 ،ذررشوهر   همچنی  باش.میضعیت نامطلوبی ودر  ،خ.مات

یحواظ  رش. خوبی داشصه و از  ،صنعت کشاورزی ویحاظ از 

تغییر از حاصل  هایاست  دادهن.اشصه  خوبی رش. ،خ.مات

 ،اتصاوادی یحواظ کوارکرد   کوه بوه    است ذنسهمی نشانگر 

اسصان شهری سیسص  کوچک در نقش یایب اکثر شهرهای 

باشو.  تحلیول رونو.    خو.مات موی   نوو  از  ،شرتیياانذرربا

که  ده.نشان میاسصان کوچک  اتصاادی شهرهایساخصار 

داشصه رون. صعودی  ،سطل اسصاندر کشاورزی فق  بخش 
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اسوت   داشصه رون. نزویی  ،کوچک شهرهای که در حایی در

سووراب، ذررشووهر و شووهرهای  اسووصان ودر  ،بخوش صوونعت 

شویر رونو.   عاوب تنها شوهر   رون. صعودی داشصه و ،انملک

 ،عالوه بور اسوصان  خ.مات نیز بخش است  در  نزویی داشصه

کننو.  اگور   میکوچک رون. صعودی را طی  شهرهای ديگر

 توأثیرات  ،رکردکا یحاظ جمعیت وکوچک به  چه شهرهای

دادن جوای  دییول  تکريوز بوه   شهر کالن ان. اماداشصهمثکصی 

شوهر  دومی   ،خودکارخاناات بزر  صنعصی در از بسیاری 

و  شوود ايران محسووب موی  در تهران از صنعصی پس بزر  

 ايو  شوهرها شو.ه   ش.ن نقوش  رن  ک  عامل باعث همی 

  است

با توجه به نصايج بوه دسوت ذمو.ه از ايو  تحقیو ،      

 شود:موارد ريل پیشنهاد می

 شوهرهای  شوهری بوه   ماتارایه امکانوات و خو.   -2

اياواد  راسوصای  جمعیوت در   جذب بیشوصر کوچک جهت 

 منطقهدر تعادل 

سوونگی  در  عسوواخص  اسووصقرار صوونايمحوو.ود  -6

 تکريزپیرامون شهر 

شوهرهای   کوچوک در  تقويت و توسوعه صونايع   -9

 شهرهابا ه.ا تقويت اتصاادی اي   کوچک منطقه

گوذاری در  های سرمايهمشوق تسهیالت وايااد  -4

بووه خاوصووی  جهووت تشوووي  بخووش کشووهرهای کوچوو

 شهرها اي گذاری در سرمايه

 بناهای اتصاادی و اجصماعی شهرهایتقويت زير -5

 اجصماعی -اتصاادیپويايی  و اد تحولکوچک برای ايا

کوچوک  شهرهای  کردن نقش برجسصه بهتوجه  -2

های طکیعی، ، پصانسیلهاطري  شناخت توانمنطقه از در 

ذنهوا   ريزی درمحیطی و برنامهاتصاادی، اجصماعی، زيست

هوای  ن. جلووی مهواجرت  توانکه می خاکريزهايیعنوان به

 . نبگیرشهری را  -ش.ي. روسصا

های مردمی در شهرهای کوچوک  تقويت تشکل -7

 دهای مایی و اجصماعی هسصن. که دارای کارکر

طريو  اياواد   کوچک از  یجايگاه شهرها بهکود -1

توییو.ی بوه   هوای  فعاییوت هوای شوغلی و افوزايش    فرصت

 کنصرل حرکات مهاجرتی و حفز سطل معینوی از منظور 

 منطقه سراسر سکونت در 
 

 منابع -1

   2911هوادی، )  ،صادق و سلیمانی مقو.م برزگر،  افروخصه، حس ؛

ی )مطایعوه مووردی   انقش شهرهای کوچک در توسوعه ناحیوه  

-5 ، 9)6 ان.از زاگرس،فالنامه جغرافیايی چش  هر زيرذب  ش

69  

در نظام  جمعیتبررسی ایگوی توزيع فتايی    2912، )اينانلو، علی

رشو. ذمووزش جغرافیوا،     و بلوچسوصان  شهری اسصان سیسصان 

6(6 ، 67-66  

نقوش شوهرهای کوچوک در توزيوع        2912، )درمنوی، علوی  یباباي

، سصان اسصان سیسصان و بلوچی: فتايی جمعیت )مطایعه مورد

دانشووگاه سیسووصان و  . جغرافیووا نامووه کارشناسووی ارشووپايووان

 سصان بلوچ

طراحی علوم فتاهای مسکونی با توجه    2972، )محس  بابوکانی،

نامه انپاي  ی مناط  سرد، مطایعه موردی تکريزبه شراي  اتلیم

اه کارشناسی ارش.، دانشک.ه علوم انسانی و اجصمواعی، دانشوگ  

 تکريز 

شوهرهای میوانی در    کارکردهوای    2975، )ایسوادات اباتری، اشر

  رذبواد و خمینوی شوه   مطایعه مووردی ناوف   ای توسعه ناحیه

 ريزی شهری، دانشگاه تهران رسایه دکصری جغرافیا و برنامه

 : عک.ایرضوا انمصرجمو   گورا دمتوسوعه مور     2912، )براهم ، جوان 

شورکت چواپ و    تهوران:  ی ي  افصخاری و مرتتی توکلای.رک 

 نشر بازرگانی 

   2913)، حسوی ،  سوناجردی رجکوی   ؛يزدی، محم.حسوی  پاپلی 

 انصشارات سمت    تهران:های شهر و پیراموننظريه

هوای  نق.ی بر شاخ    2911، میرناف، )موسوی ؛تقوايی، مسعود

)با نگاهی تحلیلی  تعیی  نخست شهری و ارایه شاخای ج.ي.

جغرافیوا و مطایعوات    هری در ايران  های نخست شبر شاخ 

  94-65 ، 2)2محیطی، 

   2931رعنوا، )  ،حمی.رضوا و شویخ بیگلوو   وارثی،  تقوايی، مسعود؛

هوای  پوژوهش   ای در ايوران ناحیوه  های توسعهتحلیل نابرابری

  221-259 ، 71)49جغرافیای انسانی، 

مصورج     توسعه اتصاادی در جهوان سووم     2931) ،تودارو، مايکل

انصشوارات سوازمان    تهوران: چاپ هاو.ه ،  معلی فرجادی، یال

 برنامه و بودجه 
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بررسوی، تحلیول و      2914)، اسفن.يار، زبردست ؛پور، خلیلحاجی

نشريه هنرهای   ارایه ایگويی برای نظام شهری اسصان خوزسصان

  24-5 ، 69)2زيکا، 

   2919)، محم.رضوواحووایری، گیصووی و اعصموواد،  حسووامیان، فوورش؛

  انصشارات ذگاهچاپ چهارم، تهران:   ی در ايرانشهرنشین

تهوران:    ایريوزی ناحیوه  برناموه    2917)،   زاده دییر، کوري  حسی

 انصشارات سمت 

کواربرد مو.ل در      2931)، میرناوف،  موسووی  ؛نیا، حسو  حکمت

تهوران:    ایريوزی شوهری و ناحیوه   کی. بر برناموه جغرافیا با تأ

 انصشارات عل  نوي  

 :مصورج    جهوان سوومی   شهر   2977، )میت، ديوي.اسدراکاکیس 

 نشر توسعه  تهران:فیروز جمایی، 

تايی ارزيابی تعادل ف   2936) ،حس ؛ حی.ری، پور، هوشن رسص 

 ، 92)22، م.يريت شوهری  در سیسص  شهری بوشهر و فارس 

657-621  

بور   تحلیلوی جغرافیوايی     2911) ،مسوعود ؛ تقووايی،  رضایی، مري 

 کی. بر نقش شوهرهای کوچوک   صان ايالم با تأشککه شهری اس

ريووزی شووهری، پژوهشووی جغرافیووا و برنامووه -نشووريه علمووی

25(96 ، 25-39  

، سعی.رضووا، و اککريووان رونیووزیعلووی  ،گلووی رضوووانی، محم.رضووا؛

نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روسصايی    2912)

 بووا اسووصفاده از روش تحلیوول شووککه مووورد: دهسووصان رونیووز  

-45 ، 22)93 های جغرافیوايی، پژوهش سصان اسصهکان  )شهر

51  

   2911، حسو ، ) ايوزدی خراموه   ؛ای.ي  افصخواری، عک.ایرضوا  رک 

يابی و توزيع خو.مات در منواط    تحلیلی بر رويکردهای مکان

روسووصايی: بررسووی تطکیقووی رويکوورد کارکردهووای شووهری در 

   LA) های تخای  مکان  و م.لUFRD) توسعه روسصايی

  22-91 ، 9)22لنامه تحقیقات جغرافیايی، فا

انصشوارات مرکوز   تهوران:    ان.ازه شوهر    2919، )زبردست، اسفن.يار

 مطایعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ايران 

بررسوی تحووالت نخسوت شوهری در        2912، )زبردست، اسفن.يار

  91-63،  63)9نشريه هنرهای زيکا،  ايران 

ريووزی هووای برنامووه اصووول و روش   2971، )اهللزيوواری، کرامووت 

  انصشارات دانشگاه يزد يزد:   ایمنطقه

يزد:  ريزی کاربری اراضی شهری برنامه   2912، )اهللزياری، کرامت

 انصشارات دانشگاه يزد 

تهران مطایعات طرح پايه ذمايش    2924)، سازمان برنامه و بودجه

 ای ريزی منطقه، دفصر برنامهمرحله اول  سرزمی 

تحلیول     2913) ،امیو. مکارکی، و میرناف  ،موسوی سرور، رحی ؛

 ررباياوان شورتی   ذای در اسوصان  هوای ناحیوه  فتايی نابرابری

  51-93 ، 6)2ای، ريزی منطقهجغرافیا و برنامه

انصشوارات  تهران:   شناسی شهریجامعه   2913، )پور، محمودشار 

 سمت 

  هوای نوو در جغرافیوای شوهری    ديو.گاه    2915، )حسی شکویی، 

 انصشارات سمت تهران: 

 :تهرانچاپ اول،  .ایمنطقه اتصااد   2911، )مای. کرمانی، صکاک

   سمت انصشارات

 پیراموون و رابطوه شوهر و روسوصا      مرکز   2914، )صرامی، حسی 

  226-211  ،6)61 نشريه تحقیقات جغرافیايی،

ريوزی توسوعه پايو.ار    ذين.ه شهرها: برناموه    2973، )اصغرضرابی، 

ماموعه مقاالت اویی  همايش م.يريت توسعه پايو.ار    شهری

 در نواحی شهری، دانشگاه تکريز 

هوای تحلیول مسوایل    و روش هوا تکنیک   2914)، طهماسکی، شهرام

 ريزیبرنامه سازمان م.يريت وهم.ان:   ایشهری و منطقه

تهران:   شهری اتصااد به درذم.ی   2976، )سعی. درکوش، عاب.ي 

  دانشگاهی نشر

  پويش شهرنشینی و مکانی نظوام شوهری     2912، )عظیمی، ناصر

 نشر نیکا  تهران:

بررسووی کارکردهووای شووهرهای کوچووک در    2975، )فنووی، زهووره

هوای جغرافیوايی،   پوژوهش  )مورد خوزسصان   ایتوسعه منطقه

22(97 ، 55-43  

های کوچک رويکوردی ديگور در توسوعه    شهر   2916، )فنی، زهره

 های کشور انصشارات سازمان شهرداری   تهران:ایطقهمن

 چواپ  اول، جل.  توسعه و رش. اتصااد   2912، )مرتتی باییان،تره

  نشر نیتهران:  پنا ،

و محم.رضوا   ،پورمحمو.ی حسو ؛  ، انیو حکموت  مرصوصی، نفیسه؛

سووعه هووای توتحلیوول اسووصراتژی   2913، حسووی ، )فوورنظوو 

ريووزی جغرافیووا و برنامووه  ررباياووان شوورتی  ای در ذمنطقووه

  26-52 ، 6)2ای، منطقه

 ،رحموانپور محم. و  ،پورمحم.یحس ؛ حکمت،  مرصوصی، نفیسه؛

کی. بور تقويوت   ای با تأتحلیل توسعه ناحیه   2911اککر، )علی

مطایعه موردی: شهرهای کوچک ناحیه )سازمان فتايی شهرها 
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پژوهشوی انامو  جغرافیوای     -شوريه علموی  )ن جغرافیا   مرن.

   257-245 ، 66)7، ايران 

توا   2995 سال ای نصايج سرشماری، اطالعات رايانهمرکز ذمار ايران

2931  

هووای تحلیلووی از ويژگووی   2913)، زاده دهاتووانی، ناصوورمشووه.ی

انصشوارات  چواپ هفوص ، تهوران:      ريزی شهری در ايوران برنامه

 دانشگاه عل  و صنعت 

انصشوارات     تهوران: جغرافیای شهری ايران   2912، )ان، اصغرنظري

 دانشگاه پیام نور  

حسینی ابری، سی.حسی  و خوادمی،   ؛اهلل، ه.ايتذبادیزمان نوری

ظام بخشی نتعادل نقش شهرهای کوچک در   2911)حسی ، 

 ، 29)7جغرافیوا و توسوعه،    سکونصگاهی روسصايی اسصان يوزد  

22-77  

رزی دگوو مصرج  شادپور   جغرافیا ترکیکی نو   2916) ،هاکت، پیصر

 انصشارات سمت تهران: نژاد، 

   2912) ،ايموان  ،فرباسصانیو صفر  ،رحمصی تای.؛ حمی.رضا وارثی،

بررسی توزيع خ.مات شهری در ع.م تعادل فتايی جمعیوت،  

-32 ، 3)5جغرافیوا و توسوعه،     مطایعه موردی شهر اصوفهان 
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