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  دهچكي
 سـالهای   ي دوره ـــ اين مقاله به بررسي سلسله مراتب شهري در اسـتان آذربايجـان غربـي ط              

هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي سبب جـذب         شهر اروميه به لحاظ زمينه    . پردازد  مي ۱۳۵۵ ‐۱۳۷۵
 انـدازه تـا حـدودي دور كـرده اسـت؛            ‐ مهاجرين شده و سلسله مراتب شـهري را از قـانون مرتبـه            

 .اسـت بـوده  ) خـوي ( برابر دومين شـهر    ۳/۲) اروميه( جمعيت اولين شهر     ۱۳۵۵سال   كه در    بنحوی
 برابر جمعيت شـهر خـوي و شـهر بوكـان از مرتبـه هـشتم در                  ۳ جمعيت شهر اروميه     ۱۳۷۵در سال   

در مجموع سلسله مراتب شهري در شـبكه  .  ارتقاء يافته است۱۳۷۵ به رتبه سوم در سال  ۱۳۵۵سال  
ه مكانيسم ايجـاد فرصـت برابـر بـراي همـه            ي با ارا  .غربي نيمه متعادل است   شهري استان آذربايجان    

  . سلسله مراتب فضايي بهينه را در سطح استان پديد آوردميتوانه خدمات برتر يشهرهاي استان و ارا
  
 آذربايجان غربيجمعيت شهري، اندازه، ‐ سلسله مراتب شهري، قانون رتبه:هاي كليدي واژه
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Abstract 
 

The present study attempts to present the urban hierarchy 

between 1355-1375. During this period, the urban hierarchy of this 

province is consistent and better than other provinces of Iran. 

Regarding the political, economic and cultural aspects, Orumieh the 

center of the province attracts more immigrants and this fact made 

urban hierarchy not follow the rank-size role. In 1355, the population 

of Orumieh (the most populated city) was 2.3 times more than Khoy 

(the second populated city) while in 1375 it was 3 times more. In 

1355 Bokan was the eightht populated city whereas in 1375 it was 

the third. On the whole, the urban hierarchy in urban network of 

West-Azarbayjan has been half balanced. Providing equal 

opportunities for every city of the province and also proposing better 

services, could help the optimal spatial hierarchy in this province. 
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  مقدمه
 شـهري، بـا سـرعت زيـادي     ‐ بعد از انقالب صنعتي، شهرها در اثـر مهـاجرت هـاي روسـتا          

داري در   عه سـرمايه  در ايـران در نـيم قـرن اخيـر، توسـ           . گسترش يافتند و به شهرهاي بزرگ تبديل شدند       
ايـن رشـد    .  سبب ركود بخش كشاورزي و رشد سريع شـهرها گرديـد           ،چارچوب اقتصاد متكي به نفت    

 بلكـه سـبب رشـد شـهرهاي بـزرگ مـانع رشـد        ، متعـادل صـورت نگرفـت     صـورت سريع شهرنشيني به    
سله نتيجه اين فرآيند منجر به عـدم تعـادل در توزيـع فـضايي و سلـ                . شهرهاي كوچك و روستاها گرديد    

ايـن گـسيختگي و عـدم تعـادل در سلـسله مراتـب شـهري سـبب پيـدايش شـبكه                      . مراتب ناحيه اي شـد    
). ۱۵۱ ، ص۱۳۷۴نظريـان،  ( اي در توزيع فضايي كشور و از بين رفتن شـبكه كهكـشاني گرديـد    زنجيره

 شهر و همچنين وجود چندين شـهر متوسـط بـا            ۲۲رسد استان آذربايجان غربي با داشتن        به نظر مي  
عيت مناسب اقتصادي طي چنـدين دهـه از ايـن قاعـده مـستثني نبـوده و شـهر اروميـه بـه علـت                          موق

هاي فرهنگي و تفريحي، موقعيت مناسب اقتصادي، سياسي و تاريخي سبب جـذب جمعيـت            جاذبه
در واقـع شـهر     . اي شـده اسـت     نواحي اطراف به اين شهر به عنوان مركز استان يا مادر شـهر منطقـه              

در ايـن ميـان روابـط       . نمايـد  آذربايجان غربي به عنوان يك شهر مسلط، عمل مـي         اروميه در منطقه    
نمايد كه نتيجه منطقي بـــه يـك    سيستماتيك، نقش و اهميت شهرها را در يك منطقه ضروري مي       

توانـد مبنـاي نقـش آنهـا، مـشخص كـردن بعـضي از                بندي مـي   اين طبقه . شود بندي منتهي مي   طبقـه
.  اجتمـاعي و خـدمات عمـومي اسـتوار باشـد           ‐ ويژگي هـاي اقتـصادي     شهرها بر مبناي سطوحي از    

انـد،   ي خـاص شـكل گرفتـه      يبدين ترتيب شبكه شهري كه به تبع شـرايط جغرافيـايي بـا نظـم فـضا                
بندي شود و در نظمي از يك پايـه و ارتفاع در رديـف              طبقه) تعداد جمعيت (تواند از نظر كمي      مي

ايـن  . شود  به نام سلسله مراتب شهري ناميده ميدر اصطالح اي پشت سر هم قرار گيرند كه   يا مرتبه 
  جمعيتـي اي و لـورنس و براسـاس آمـار      اندازه حـد اخـتالف طبقـه       ‐هاي رتبه  مقاله با توجه به مدل    

بـر   مبادرت به تبين و تحليل سلسله مراتب شهري استان آذربايجـان غربـي              ۱۳۷۵ و   ۱۳۵۵هاي   سال
  .نمايد مياساس متغير جمعيتي 

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  

  ه اصفهانمجله پژوهشي دانشگا /۱۶۶

  
  ي نظري تحقيقمبان

هاي اقتـصادي، اجتمـاعي      دارد، شهر انگلي بر كليه فعاليت      اي ابراز مي   هوزليتز، در نظريه  . اف.بي
 سـبب بـه هـم       گـذارد و   و سياسي يك منطقه تسلط كامل داشته و در نقاط مختلف آن تـأثير منفـي مـي                 

  ).۴۵۲ ص ،۱۳۸۰ي، يشكو(گردد  خوردن تعادل توزيع فضايي ناحيه و سسلسه مراتب شهري مي
ــستالر« ــر كري ــضايي   ) ۱۹۳۳ (١»والت ــع ف ــوري مكــان مركــزي، از طــرح توزي ــدوين تئ در ت

سكونتگاهاي جنوب آلمان الگوبرداري نمود و آنها را در چارچوب تئوريكي خود مورد تجزيه و               
اي بـه    اساس نظريه وي بر اين مبنا است كه توزيع مكان مركـزي در فـضاي ناحيـه                . تحليل قرار داد  

فرودست  است كه هر مكان مركزي در مرتبه خاص خود كاالها و خدمات مكان مركزي                اي گونه
در واقع مدل اصلي كريستالر متكي به اصل بازاريابي اسـت كـه نتيجـه آن پديـد                . دارد خود را عرضه مي   

  ).۷۰ـ۷۳، صص ۱۳۸۱ عظيمي،(هاي مركزي است  آمدن روابط متقابل سلسله مراتب بين مكان
 اندازه شهري كـه طبقـه   Pm طبقه هر شهر، m را كه در آن Pm = K Hmكريستالر مدل 

m،است Hm  شود، جمعيتي كه بوسيله اين شهر به آنها خدمات عرضه مي K  ضريب ثابتي اسـت 
  ). Meyer, 1981(كه مقدار آن بين صفر و يك است 

 كـشور   ه نمود و معتقد بود نخست شهر در هـر         ي را ارا  ٣»قانون نخست شهر  «) ۱۹۹۳ (٢»جفرسون«
 لـذا   ، اسـت  به صورت يك شهر مستقل و بزرگ مورد توجه بوده و بيان كننده توانايي و احـساس ملـي                  

كنـد كـه سيـستم متعـادل سلـسله مراتـب شـهري وجـود              اي نخست شهري مفهوم پيدا مي      در منطقه 
  ).۳۱۸، ص ۱۳۷۴بهفروز، (نداشته باشد 

يـزات و وسـعت فـضاي جاذبـه     بوژوگارينه در ارزيابي سلسله مراتب شهري، بر ماهيت تجه  
  ).۴۸۹، ص ۱۳۷۵فريد، (شهري تأكيد دارد 

 :ريـ زدر تعيين سلسله مراتب شهري،جمعيت شهرها را در شش طبقه بـه ترتيـب             » آرتور اسمايلز «
 ‐۴ ، هـزار نفـر  ۱۰۰ الـي  ۲۰ جـواني  ‐۳ ، هـزار نفـر  ۲۰ الـي  ۵ نوجواني ‐۲ ، هزار نفر ۵ الي   ۲ نوزادي   ‐۱

يـك   بـيش از ( متروپـل  ‐۶ ، نفـر ۱۰۰۰ الـي  ۵۰۰ــ مرحلـه تكامـل       ۵ ،زار نفـر   ه ۵۰۰ الي   ۱۰۰ميان سالي   
طبقه بندي نموده و معتقد بود در يك سلسله مراتب شهري منظم، بايد يك رابطه معقـول بـا                   ) ميليون نفر 

  ).۱۳۷۵ فريد،(هاي جمعيتي ذكر شده موجود باشد  فواصل طبقاتي منظمي بين تعداد شهرها و گروه
                                              
1. W.Christaller. 
2. Mark. Jeferson. 
3. The Law of Primate City. 
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ه داد و در نظريـه  يـ اندازه را ارا‐تعيين سلسله مراتب شهري، قانون مرتبه      در   ١»جورج زيف «

 شـهر  ۳/۱ شـهر اول و شـهرهاي درجـه سـوم حـدود      ۲/۱وي جمعيت شهرهاي درجـه دوم حـدود     
او معتقد بـود وجـود همبـستگي بـين     .  ام شهر اول استnحدود يك n  شاخص و شهرهاي درجه

بنـابراين هـر   . قيم يا همبستگي خطـي مطـرح اسـت   جمعيت شهرها و مرتبه آنها به صورت خط مست  
 گـردد  اندازه سيستم شهري يك كـشور توسـعه پيـدا كنـد بـه الگـوي توزيـع نرمـال نزديكتـر مـي          

(Clark, 2000, pp 25-28) .  
معتقد است تعيين سلسله مراتب شهري مبتني بر شمار ساكنان نمـي توانـد سـيماي      » پيرژرژ«

 لذا وي بر اين عقيده است كه سلسله مراتـب  ، را نشان دهد   كامالً مشخصي از سلسله مراتب شهري     
  ).۴۸۸فريد، همان، ص (شهري با اتكا به ماهيت عملكرد شهرها بايستي مشخص شود 
هاي جمعيتي، توزيـع رتبـه و انـدازه،          منظور از سلسله مراتب تعيين جايگاه جمعيتي، تفاوت       

ي يتـي شـهرهاي يـك منطقـه جغرافيـا       تعادل يا عدم تعادل جمعيتـي شـهر در نظـام و طبقـات جمعي              
  .است) استان آذربايجان غربي(

  
  روش پژوهش

روش ، )بـر مبنـاي مؤلفـه جمعيتـي    (با توجه به موضـوع مقالـه و تعريـف سلـسله مراتـب شـهري              
ابتدا با رجوع به آمارنامه جمعيت شهرهاي ايـران، آمارهـاي         . است» ، تحليلي كمي«پژوهش در اين مقاله     
هاي سلسله مراتـب شـهري شـامل مـدل حـد        گيري از مدل   آنگاه با بهره  . گردد يمورد نياز استخراج م   

، )Matlab, Excle(اي  افزارهـاي رايانـه   و همچنين نـرم )  اندازه‐مرتبه(اي، مدل زيف  اختالف طبقه
 بررسـي و  توزيع لگاريتمي و منحني لـورنز و سلـسله مراتـب شـهري اسـتان آذربايجـان غربـي مـورد                   

  .گيرد تحليل قرار مي
  

  ها شرح مدل
هـاي مختلفـي همچـون، مـدل      براي تعيين سلسله مراتب شهري براساس متغير جمعيتي از مدل      

 نمـود    اندازه، منحني لورنز، ضريب تراكمي جيني ميتوان اسـتفاده         ‐اي، قانون مرتبه   حل اختالف طبقه  
  ).۱۳۸۳زياري، (

  

                                              
4. J. K. Zipf. 
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هـاي آمـاري بـه ويـژه بـا       ل اين روش علمي بـا اسـتفاده از فرمـو   :اي  مدل حد اختالف طبقه ‐الف

مـستوفي الممـالكي،    (شكل مدل به شرح ذيـل اسـت         . بيشترين و كمترين تعداد جمعيت قابل اجرا است       
  ):۱۵۲، ص ۱۳۸۰

  : تعيين دامنه نوسان:مرحله اول
R=Mas P-Min P 

  : تعيين تعداد طبقات با استفاده از فرمول استورجس:مرحله دوم
K=1+3.3 log N 

  :   يزان حد اختالف طبقه اي تعيين م:مرحله سوم
H=R/K    

  : تشكيل ماتريسي و تقسيم بندي شهرها:مرحله چهارم
  

   اندازه نظام شهري‐ توزيع لگاريتمي مرتبه‐ب
  ):Haggett, 1977. P 282( به شرح ذيل است ١ اندازه‐فرمول كلي توزيع مرتبه

P1   =جمعيت شهر نخست در استان مورد نظر.  
R =انمرتبه شهر در است.  
b =شيب خط مرتبه ـ اندازه.  

Pn =جمعيت شهر در مرتبه مورد نظر يا جمعيت شهر مرتبهRام . 
 تعادل در نظـام شـهري بيـشتر    ، به سمت يك يا منهاي يك ميل كندbدر معادله فوق هرچه 

در . يك توزيع لگـاريتمي نرمـال سـوق خواهـد نمـود      برقرار بوده و سلسله مراتب شهري به سمت
  . جمعيت شهر نخست خواهد بودP1/R برابرnت شهراين حالت جمعي

 كه در واقع نوعي ضريب تعديل در توزيع لگاريتمي اسـت، از رابطـه   bبراي تعيين ضريب  
 اندازه  ‐آنگاه از طريق قرار دادن لگاريتم مرتبه      . ها استفاده شده است    ها و اندازه   لگاريتمي بين رتبه  

  : ه در بيان رياضي به قرار زير است تعيين شده است كbدر يك معادله خطي، ضريب 
x  =                              (1)                         لگاريتم مرتبه شهر   LogPn=LogP1-bLogR  
y =لگاريتم اندازه جمعيت شهر        

RLog
PLogPLogb n−

= 1    
a =مقدار ثابت  
b =                                           شيب خطy=a+bx                                    

  

                                              
1. Rank-Size Role 

Pn=P1/Rb 
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   منحني لورنز‐ج

تعداد شـهرها از هركـدام از طبقـات جمعيتـي در      براي رسم منحني لورنز از درصد تجمعي   
سـپس بـراي هريـك از    . شـود   استفاده ميoy و درصد تجمعي جمعيت شهري در محور   oxمحور  
ط نرمـال سـوق     شود كه هر چقدر منحني بـه طـرف خـ           هاي سرشماري، يك منحني رسم مي      دوره

از طريـق   جينـي   تر بوده و بـا تعيـين ضـريب تراكمـي             يابي نقاط شهري استان مطلوب     يابد، جمعيت 
  ). ۱۳۷۴زياري،(يابي نقاط شهري پي برد  فرمول ذيل ميتوان به چگونگي جمعيت

  

  جينيضريب تراكمي  ١=
  

   جينيكميضريب ترا=۵/۰‐۷۹۹/۰نيمه متعادل      جينيضريب تراكمي   =۰‐۲۹۹/۰ متعادل
   جينيضريب تراكمي= ۸/۰‐۱       بحراني  جينيضريب تراكمي= ۳/۰‐۴۹۹/۰تقريباً متعادل 

  
  تحول كلي جمعيت شهري

 ميليـون  ۴۹/۲ بـه  ۱۳۷۵و در سـال    ميليون نفر۴/۱، ۱۳۵۵جمعيت استان آذربايجان در سال  
 درصـد در  ۴۴/۳، حـدود  ۱۳۶۵ تـا  ۱۳۵۵هـاي    نرخ رشد جمعيت در فاصـله سـال       . نفر رسيده است  

اما به مـوازات  .  درصد در سال كاهش يافته است۳۸/۲ به ۱۳۷۵ تا  ۱۳۶۵هاي   سال بوده كه در سال    
بـه  . شـود   ديـده مـي  ۱۳۶۵ تـا  ۱۳۵۵هاي  رشد كلي جمعيت، رشد ناگهاني در جمعيت شهري در سال       

 علـت اصـلي  .  درصد در سـال داشـته اسـت   ۶/۶ها، نرخ رشد  اين صورت جمعيت شهري در اين سال  
جمعيـت  اما نرخ رشد   . يان به شهر و تبديل چندين روستا به شهر بوده است          ياين مسأله مهاجرت روستا   

ها، تـا حـدودي از رشـد          درصد در سال بوده است، اين سال       ۸/۳ حدود   ۱۳۷۵ تا   ۱۳۶۵هاي   شهري در سال  
 جمعيـت   شـود و   اين كاهش در رشد كلي جمعيت نيـز ديـده مـي           . شود ناگهاني افزايش جمعيت كاسته مي    

ايـن نكتـه    . يابـد   كاهش مي  ۱۳۷۵ به يك درصد در سال       ۱۳۵۵ درصد در سال     ۳۶/۱روستايي با نرخ رشد     
در ايـن اسـتان نيـز وجـود         كـه    بنحـوی  .نشانگر اختالف در نرخ رشد جمعيت روستايي و شهري اسـت          

در هـاي شـغلي      شكاف بين درآمدهاي شهري و روستايي، اختالف سطح زندگي و رفاه، ازدياد فرصت            
گـسيختگي و پراكنـدگي توزيـع        هاي نسبي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي شـهرها سـبب          شهرها، مزيت 

                                              
  . به دست مي آيدOAZ  و مساحت مثلثOA، ضريب تراكمي جيني از تقسيم مساحت واقع بين خط تعادل ۴مودار در ن مثالً ‐۱

 خط تعادلمساحت بين منحني و
 مساحت مثلث
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  ه اصفهانمجله پژوهشي دانشگا /۱۷۰

  
تر شده و نابرابري در توزيع بهينـه دسترسـي بـه امكانـات      تر و بزرگ  فضايي جمعيت بين مراكز كوچك    

  .و خدمات را در سطح شهرها و روستاهاي استان به وجود آورده است
دهـد،   ه مـي  يـ هر آذربايجان غربي را در نظام شهري اسـتان ارا          ش ۲۲ كه جايگاه    يکنمودار  

 شهر فقط جايگاه شهرهاي اروميـه، خـوي، تكـاب، قـره ضـياالدين،       ۲۲بيانگر آن است كه از ميان       
بقيه شـهرها فـراز و فرودهـايي را در     .  ثابت مانده است   ۱۳۷۵ تا   ۱۳۵۵سردشت، سيه چشمه از سال      

 در جايگاه هشتم قرار داشـت بـه         ۱۳۵۵ر بوكان كه در سال      شه. اند سلسله مراتب شهري پذيرا شده    
  .يابد  به رديف سوم يعني پس از اروميه و خوي ارتقا مي۱۳۷۵دليل جذب مهاجرين در سال 

  
۵۵  ۶۵  ۷۵     

  اروميه    اروميه
  خوی    خوی
  بوکان    مهاباد

  مهاباد    مياندوآب 
  مياندوآب    سلماس
  سلماس    نقده
  نقده    بوکان
  کابت    تکاب
  پيرانشهر    ماکو

  ماکو    پيرانشهر
  سردشت    سردشت
  شاهين دژ    شاهين دژ
  يهاشنو    اشنويه

  قره ضيا الدين    قره ضياالدين
  شوط    فيرورق

  سيه چشم    سيه چشم 
  فيرورق    تازه شهر
  پلدشت    شوط

  تازه شهر    محمديار
  محمديار    قوشچی
  نوشين    پلدشت
  قوشچی    نوشين

  

   شهر آذربايجان غربي در نظام شهري۲۲ جايگاه :۱نمودار شماره
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  ۱۷۱.../بررسی سلسله مراتب شهری در استان آذريجان غربی

  
  ۷۵  تا۵۵هاي  استان سال

  ).نويسندگان: مأخذ(

  اي تعيين سلسله مراتب شهري با استفاده از مدل حد اختالف طبقه
، ۱۳۷۵هـاي سـال هـاي        سلسله مراتب شهري در استان آذربايجـان غربـي بـر مبنـاي آمـارگيري              

هـاي   ارقام جـدول  . گيرد عيتي آنها، مورد بررسي و تحليل قرار مي        و با استفاده از مقدار جم      ۱۳۵۵،  ۱۳۶۵
هـاي جمعيتـي     گـروه گونـه تغييـري در  چ هي۱۳۷۵، ۱۳۶۵هـاي   دهد كه در سال  نشان مي۳،  ۲،  ۱شماره  

 گروه هاي جمعيتي رده     و جز ۱۳۵۵شهرهاي بوكان و مياندوآب كه در سال        . صورت نگرفته است  
 به علت مهـاجرت مرزنـشينان بـه ايـن دو     ۱۳۶۵رفت، طي يك دهه يعني در سال  ششم به شمار مي 

  .اند شهر، به يك رده باالتر يعني رده پنجم صعود كرده
بندي شـهرهاي    ها، نشان دهنده اين واقعيت است كه تقسيم        نتايج حاصله از ارقام اين جدول     

بـيش  . احشي در آن وجود دارد    استان آذربايجان غربي هماهنگ و منظم نبوده و گسيختگي آماري ف          
 ،هـاي مـورد بررسـي    طـي دوره .  درصد از نقاط شهري در گروه جمعيتـي رده شـشم قـرار دارد          ۷۷از  

نـه  »  شـهر نخـست «شهر اروميه با داشتن جمعيتي بيش از چندين برابـر نـسبت بـه شـهر دوم بـه عنـوان         
هـاي   عـادل در شـبكه  چندان قوي بر سيستم شـهري اسـتان غلبـه داشـته و سـبب نـاموزوني و عـدم ت        

همين راستا مراكز بزرگ تر با داشتن آستانه بيشتر براي بـرد كاالهـا و                در. شهري استان شده است   
تر را تحت كنتـرل      هاي كوچك  هاي اقتصادي و خدماتي شهرها و سكونتگاه       خدمات، تمام فعاليت  

عي عـدم تجـانس و   خود داشته و دسترسي به توزيع بهينـه آن در پهنـه اسـتان نامتعـادل كـرده و نـو       
  .واگرايي را در برخورداري از امكانات به وجود آورده است

  

  بندي شهرهاي استان آذربايجان غربي مطابق  طبقه:۱جدول شماره
  )۱۳۵۵(اي  روش حد اختالف طبقه

  

 رديف هاي جمعيتي شهرها گروه تعداد شهرها درصد كل اسامي شهرها
 ۱ ۱۶۴۴۱۹‐۱۳۷۲۵۴ ۱ %۵/۴ اروميه
‐ ‐ ‐ ۱۱۰۰۸۹‐۱۳۷۲۵۴ ۲ 
‐ ‐ ‐ ۸۲۹۲۴‐۱۱۰۰۸۹ ۳ 
 ۴ ۸۲۹۲۴‐۵۵۷۵۹ ۱ %۵/۴ خوي
 ۵ ۵۵۷۵۹‐۲۸۵۹۴ ۱ %۵/۴ مهاباد

 ۶ ۲۸۵۹۴‐۱۴۲۹ ۱۹ %۵/۸۶ ساير شهرها
 مجموع ‐ ۲۲ ۱۰۰% ‐
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  ه اصفهانمجله پژوهشي دانشگا /۱۷۲

  
  

  .نويسندگان :مأخذ
   طبقه بندي شهرهاي آذربايجان غربي با روش حد:٢جدول شماره 

  ١٣٦٥سال اي  اختالف طبقه
  

 رديف گروه هاي جمعيتي شهرها تعداد  شهرها درصد كل اسامي شهرها
 ۱ ۳۰۰۷۴۶ـ۲۵۱۱۶۶ ۱ %۵/۴ اروميه
 ۲ ۲۵۱۱۶۶ ـ۲۰۱۵۸۶ ـ ـ ـ
 ۳ ۲۰۱۵۸۶ ـ۱۵۲۰۰۶ ـ ـ ـ

 ۴ ۱۵۲۰۰۶ ـ۱۰۲۴۲۶ ۱ %۵/۴ خوي
 ۵ ۱۰۲۴۲۶ ـ۵۲۸۴۶ ۳ %۵/۱۳ مهاباد

 ۶ ۵۲۸۴۶ ـ۳۲۶۶ ۱۷ %۵/۷۷ ساير شهرها
 مجموع ـ ۲۲ %۱۰۰ ـ

  

  .نويسندگانات  محاسب:مأخذ
  

   آذربايجان غربي مطابق با روش طبقه بندي شهرهاي: ٣جدول شماره 
  ١٣٧٥سال اي  اختالف طبقهحد 

  

 رديف گروه هاي جمعيتي شهرها تعداد  شهرها درصد كل اسامي شهرها
 ۱ ۴۳۵۲۰۰ ـ ۳۶۳۱۸۲ ۱ %۵/۴ اروميه
 ۲ ۳۶۳۱۸۲ ـ ۲۹۱۱۶۴ ـ ـ ـ
 ۳ ۲۹۱۱۶۴ ـ ۲۱۹۱۴۶ ـ ـ ـ

 ۴ ۲۱۹۱۶۴ ـ ۱۴۷۱۲۸ ۱ %۵/۴ خوي
 ۵ ۱۴۷۱۲۸ ـ ۷۵۱۱۰ ۳ %۵/۱۳ مهاباد

 ۶ ۷۵۱۱۰ ـ ۳۰۹۲ ۱۷ %۵/۷۷ ساير شهرها
 مجموع ـ ۲۲ %۱۰۰ ـ

  

  .نويسندگانمحاسبات : مأخذ
  

  توزيع لگاريتمي رتبه ـ اندازه شهرهاي آذربايجان غربي
 انـدازه   ‐رتبـه  توزيـع لگـاريتم م     Excel  و Matlabاي   افزارهـاي رايانـه    گيري از نرم   با بهره 

 زيـر  نتـايج    ،   ترسـيم شـده    دو در نمـودار شـماره        که ۱۳۷۵ تا   ۱۳۵۵هاي   آذربايجان غربي طي سال   
  :بدست آمده
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  ۱۷۳.../بررسی سلسله مراتب شهری در استان آذريجان غربی

  
 همبستگي معكوس قوي بين لگاريتمي مرتبه شـهرها         ۱۳۷۵ و   ۱۳۶۵،  ۱۳۵۵هاي   در سال ) ۱

(x)    و لگاريتمي اندازه شهرها  (y)   هـا افـزوده     رتبـه در واقع هـر چـه بـر لگـاريتم           .  برقرار بوده است
  .شود شود از ميزان لگاريتم جمعيت آنها كاسته مي مي

هاي مورد بررسـي    اندازه با خط تعادل براي سال    ‐مقدار ضريب خط يا شيب خط مرتبه      ) ۲
  :به ترتيب برابر است با

31.175 −=b              34.165 −=b                   18.155 −=b  
  

هاي فوق عدم تعادل نه چندان زياد در شيب خـط رگرسـيون در نظـام و                  يعني در تمام سال   
شبكه شهري استان آذربايجان غربي برقرار بوده است و فاصله شهر اول را تا حدودي از شـهرهاي                  

  .بعدي بيشتر كرده است
 بـه شـرح ذيـل     )Excelبا اسـتفاده از نـرم افـزار    ( معادله خط براي سال هاي مورد بررسي   

  :بدست آمده است
2.518.1                                      ۵۵معادله خط در سال  +−= Xy   
6.534.1                                      ۶۵معادله خط در سال  +−= Xy  
8.531.1                                      ۷۵معادله خط در سال  +−= Xy  

 تقريباً بـه هـم نزديـك بـوده     ۶۵ ـ  ۷۵در اصل معادالت فوق در سه دوره به ويژه سال هاي 
نتيجه اينكه ناهمخواني و عدم تعادل نه چندان زياد در سلسله مراتب شهري آذربايجـان غربـي                 . اند

  . محسوس بوده است۷۵  و۶۵، ۵۵طي سال هاي 
) خـوي ( برابر دومين شهر استان      ۳/۲) اروميه(لين شهر    جمعيت او  ۱۳۵۵كه در سال     بطوري

 برابـر دومـين     ۶/۲) اروميـه ( جمعيت اولين شـهر      ۱۳۶۵و در سال    ) مهاباد( برابر سومين شهر آن      ۷/۳و  
 برابـر دومـين شـهر    ۳) اروميه( جمعيت اولين شهر ۱۳۷۵و در سال ) مهاباد( برابر سومين شهر ۴شهر و  

  .شده است) كانبو( برابر سومين آن ۴و ) خوي(
هاي گذشـته   ارقام فوق گوياي افزايش نسبي جمعيت پذيري شهر اروميه است كه طي سال          

هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و تفريحي باعث جـذب جمعيـت شـده و شـهرها را تـا           بعلت زمينه 
د توزيع اندازه شهرها در اين استان عالوه بر وجـو         .  اندازه دور كرده است    ‐حدودي از قانون مرتبه   

ايـن شـكاف   . شـود  نخست شهر اروميه، به همراه شكستگي قابل توجه در توزيع شهرها خالصه مي      
و شـهرهاي درجـه دوم، هـم در بـين           ) نخـست شـهر   (و شكستگي هم در فاصـله بـين شـهر اروميـه             
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  ه اصفهانمجله پژوهشي دانشگا /۱۷۴

  
نتيجـه آن تجمـع كاالهـا و خـدمات و     . شـود  شهرهاي درجه دوم و ساير شهرها به وضوح ديده مي      

تـر و گـسيختگي پيونـد        هـاي كوچـك    ه بزرگ و كمبود امكانات در سـكونتگا       امكانات در مراكز  
  .فضايي شهر و روستا است

  

  
  

  لگاريتم تعداد شهرها
  

   اندازه واقعي شهرهاي آذربايجان غربي‐ توزيع لگاريتمي مرتبه:۲نمودار شماره 
  

رها
شه

ت 
معي
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تم
اري
 لگ
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  ۱۷۵.../بررسی سلسله مراتب شهری در استان آذريجان غربی

  

  
  لگاريتم تعداد شهرها

  

  .مال شهرهاي آذربايجان غربياندازه نر ‐ توزيع لگاريتمي مرتبه:۳نمودار شماره 
  

   اندازه شهرهاي‐ اندازه واقعي و تئوري مرتبه:۴جدول شماره 
  ۱۳۷۵  سال آذربايجان غربي

  

 ‐ تعداد جمعيت در ارتباط با تئوري مرتبه
 اندازه

 اسم شهر مرتبه تعداد جمعيت واقعي

 اروميه ۱ ۴۳۵۲۰۰ ۴۳۵۲۰۰

 خوي ۳ ۱۴۸۹۴۴ ۲۱۷۶۰۰

 بوكان ۴ ۱۲۰۰۲۰ ۱۴۵۰۶۷

 مهاباد ۵ ۱۰۷۷۹۹ ۱۰۸۸۰۰

 مياندوآب ۶ ۹۰۱۴۱ ۸۷۰۴۰

 سلماس ۷ ۶۵۴۱۶ ۷۲۵۳۳

 نقده ۸ ۶۴۸۰۷ ۶۲۱۷۱

 تكاب ۱۰ ۴۲۵۶۹ ۵۴۴۰۰

 پيرانشهر ۱۳ ۳۳۸۰۵ ۴۸۳۵۶

 ماكو ۱۴ ۳۳۴۰۶ ۴۳۵۲۰

 سردشت ۱۵ ۳۰۹۰۴ ۳۹۵۶۴

 شاهين دژ ۱۶ ۲۹۰۲۰ ۳۶۲۶۷

 اشنويه ۱۸ ۲۳۵۶۹ ۳۳۴۷۷

 قره ضياالدين ۲۱ ۲۰۲۶۶ ۳۱۰۸۶

 شوط ۲۵ ۱۷۴۸۲ ۲۹۰۱۳
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  ه اصفهانمجله پژوهشي دانشگا /۱۷۶

  
 سيه چشمه ۳۳ ۱۳۰۱۲ ۲۷۲۰۰

 فيرورق ۵۳ ۸۰۵۰ ۲۵۶۰۰

 پلدشت ۵۷ ۷۶۸۶ ۲۴۱۷۸

 تازه شهر ۵۸ ۷۴۶۶ ۲۲۹۰۵

 محمديار ۶۴ ۶۷۹۷ ۲۱۷۶۰

 نوشين ۷۸ ۵۷۰۸ ۲۰۷۲۳

 قوشچي ۱۴۲ ۳۰۹۳ ۱۹۷۸۱
  

  .نويسندگان محاسبات :مأخذ
  

  مدل منحني لورنز
مي طبقات شهري و جمعيت شهري ساكن در        رصد معمولي و تراك   پنج د در جدول شماره    

هاي درصد تراكمـي، منحنـي لـورنز بـراي           سپس براساس ستون  . آذربايجان غربي تنظيم شده است    
هاي مورد بررسي اسـتان، منحنـي لـورنز       در كليه سرشماري   . تهيه شده است   ۷۵  و ۶۵،  ۵۵هاي   سال

گيـري از خـط    تالف را در فاصـله داراي فرورفتگي و تعقر نه چندان زيادي است كه ميتوان اين اخ           
براي تعيين ميزان تعادل يا عدم تعادل از ضريب تراكمـي جينـي        .  توزيع و يكنواخت احساس نمود    

  .استفاده شده است
  :باشد ضريب تراكمي جيني براي سال هاي مورد بررسي به شرح زير مي

   ۵۵ جينيضريب تراكمي = ۵/۰       ۶۵ جينيضريب تراكمي = ۵۹/۰      ۷۵جينيضريب تراكمي  = ۶/۰
  . بوده است۵/۰ ‐۷۹۹/۰بين جيني هاي مورد بررسي ضريب تراكمي  در حقيقت در تمام دوره

هاي شهري نيمه متعادل اسـت و سلـسله مراتـب            نتيجه اينكه، توزيع جمعيت شهرها و گروه      
  . استهاي كشو داراي تعادل بيشتري شهري در در استان آذربايجان غربي نسبت به ساير استان

  
  

هاي جمعيت شهرها و جمعيت شهرنشين   درصد تراكمي گروه:۵جدول شماره 
  ۷۵ تا ۵۵آذربايجان غربي از سال 

  

۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ 
 شهرها جمعيت شهري شهرها ي شهر جمعيت شهرها جمعيت شهري

 د ت د ت د ت د ت د ت د ت

  جمعيتي فاصله
ف شهرها 

ردي
 

 ۱ ۴۹۹۹كمتر از  ۴/۳۶ ۴/۳۶ ۸/۵ ۸/۵ ۶/۱۳ ۶/۱۳ ۳/۱ ۳/۱ ۵/۴ ۵/۴ ۲/۰ ۲/۰
 ۲ ۹۹۹۹ ـ ۵۰۰۰ ۶/۱۳ ۵۰ ۷/۴ ۵/۱۰ ۲/۱۸ ۸/۳۱ ۹/۲ ۲/۴ ۷/۲۲ ۲/۲۷ ۷/۲ ۹/۲
 ۳ ۲۴۹۹۹ ـ ۱۰۰۰۰ ۳/۲۷ ۳/۷۷ ۹/۱۸ ۵/۲۹ ۸/۳۱ ۹/۶۳ ۸/۱۲ ۱/۱۷ ۲/۱۸ ۴/۴۵ ۶۹/۵ ۶/۸
 ۴ ۴۹۹۹۹ ـ ۲۵۰۰۰ ۶/۱۳ ۹۱ ۹/۲۰ ۴/۵۰ ۵/۴ ۱/۶۸ ۶/۳ ۷/۲۰ ۷/۲۲ ۱/۶۸ ۱۳ ۶/۳
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 ۵ ۹۹۹۹۹ ـ۵۰۰۰۰ ۵/۴ ۵/۹۵ ۸/۱۴ ۲/۶۵ ۷/۲۲ ۹۱ ۶/۳۳ ۳/۵۴ ۶/۱۳ ۷/۸۱ ۹/۱۶ ۵/۳۸
 ۶ ۲۴۹۹۹۹ ـ ۱۰۰۰۰۰ ۵/۴ ۱۰۰ ۷/۳۴ ۱۰۰ ۵/۴ ۵/۹۵ ۷/۱۲ ۹/۶۶ ۶/۳ ۵/۹۵ ۹/۲۸ ۴/۶۷

 ۷ ۴۹۹۹۹۹ ـ ۲۵۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵/۴ ۱۰۰ ۳۳ ۱۰۰ ۵/۴ ۱۰۰ ۶/۳۲ ۱۰۰
 ۸ نفر  هزار۵۰۰بيش از  ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

  

   .نويسندگانمحاسبات  :مأخذ
  

  
  درصد تراكمي تعداد شهرها

  

  
 درصد تراكمي تعداد شهرها در طبقات جمعيتي با استفاده از :۴نمودار شماره 

  منحني لورنز
  

  گيري نتيجه
وجود سلسله مراتب شهري مـنظم      . سلسله مراتب شهري بهترين شكل سازماندهي فضاست      

 توزيع متعادل امكانات و خدمات رسـاني بـه تمـامي    سبب توزيع كاالها و خدمات به تمام جامعه و     
بررسـي سلـسله مراتـب شـهري اسـتان          ). ۸۶،  ۱۳۸۱دركـوش،   (گـردد    هاي يـك منطقـه مـي       بخش

 رشـد   ۷۵  و ۶۵،  ۵۵آذربايجان غربي بيانگر آن است كه اكثر شهرهاي اين اسـتان طـي سـال هـاي                  

رها
شه

ت 
معي
ي ج

كم
ترا

صد 
در
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  ه اصفهانمجله پژوهشي دانشگا /۱۷۸

  
هـاي سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي      نهدر اين ارتباط شهر اروميه به علت زمي   . اند قابل توجهي داشته  

سبب جذب مهاجرين به اين شهر شده و سلسله مراتب شهري استان را تا حدودي از توزيـع پـارتو                    
ولي در مجموع سلسله مراتب شـهري آذربايجـان غربـي در نظـام          . دور كرده است  )  اندازه ‐مرتبه(

ن شـهر متوسـط از جملـه        علت اصـلي ايـن امـر وجـود چنـدي          . شهري استان نيمه متعادل بوده است     
شهرهاي خوي، مياندوآب، بوكان و مهاباد با موقعيت مناسب اقتصادي و همچنين عدم رشـد زيـاد           

ل قـومي و    يشهر اروميه نسبت به ساير شهرهاي مراكـز اسـتاني كـشور بـه علـت مـرزي بـودن مـسا                     
 كشور تقريبـاً    هاي سياسي بوده است كه سلسله مراتب شهري را در اين استان، نسبت به ساير استان              

  .متعادل كرده است
ه خـدمات   يـ ه مكانيسم ايجاد فرصت برابر براي همه شهرهاي استان و ارا          يبنابراين تنها با ارا   

در غير اين صـورت بـيم آن        . به آنها ميتوان يك سلسله مراتب فضايي بهينه را در استان پديد آورد            
 بيشتر نظام شهري و شبكه شـهري    رود در آينده رشد بيش از حد شهر اروميه و سبب شكستگي            مي
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