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  چكيده

نظام  ييل درجه تعادل فضايو تحل يهدف اصلي اين پژوهش بررس :مقدمه و هدف پژوهش
بر اساس  يا  شاخص آنتروپي و مدل حد اختالف طبقه نايبر مب يجانشرقياستان آذربا يشهر

 .باشدمي يدوره سرشمار ششآمار و اطالعات 
 يکاربرد يهمراه با ارائه مدلها يليتحل ـ يروش اجراي پژوهش به صورت کم :روش پژوهش

باشد كه  ين پژوهش، شهرهاي استان مورد مطالعه ميجامعه آماري مورد نظر در ا. باشد يم
  .اندها شهر اعالم شده يمي در سرشماربصورت رس

 ١٩/٥٨كاهش سهم تبريز تداوم يافته و سهم جمعيت شـهر تبريـز بـه     ١٣٨٥در سال : ها يافته
سهم جمعيت شهرهاي بزرگ استان نيز با كاهش مواجه بوده ولي به دليـل  . درصد رسيده است

رهاي كوچـك و  شـهر رسـيده و تعـداد شـه     ٥٧شـهر بـه    ٣٩اينكه تعـداد شـهرهاي اسـتان از    
جمعيت نيز افزايش زياد يافته است لذا كاهش سـهم جمعيـت شـهر تبريـز نسـبت بـه كـل         كم

جمعيت استان به دليل افزايش تعداد شـهرهاي كوچـك مجـدداً تشـديد و درجـه آنتروپـي بـه        
  . كاهش يافته است ٥٠٢/٠

ا و طبقـات   هـ  ت در کانونياستقرار جمع، است ين پژوهش حاکيج حاصل از اينتا :نتيجه گيري
ز بـا  يـ در کالنشـهر تبر  يـي ع نشده اند و روند تمرکزگرايبه صورت متعادل و همگون توز يشهر

 يهـا  مه متعادل در دهـه يرا از حالت ن يان است و شبکه شهريدر حال جر يسرعت قابل توجه
  .سوق داده است يط بحرانير به سمت شراياخ
  

 يجانشرقي، آذرباي، نظام شهريي، تعادل فضايآنتروپ :واژگان كليدي
                                                      

  2/5/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  20/2/1390: يخ دريافت مقالهتار

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 بهار/پنجمشماره / ومسسال 
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  مقدمه
هاي  مشخصه از، جغرافيايي نقطه چند يا يك در امكانات و جمعيت شديد تمركز

 عدم با بزرگ شهرهاي رشد کشورها اين در و است سوم جهان كشورهاي اكثر بارز
 و اجتماعي، خدماتي عالي سطوح اکثر، کوچک و مياني شهرهاي با کامل پيوستگي
 با ضعيف ارتباط با مياني و کوچک شهرهاي و اند دادهرا به خود اختصاص  اقتصادي
. اند آمده در وابسته واي  حاشيه، پيراموني فضاهاي صورت به خود از تر پائين جوامع

 وجود، فضايي توسعه بارزهاي  ويژگي از يکي نيز ايران در )٢١، ١٣٧٥ باقري(
 شکاف و تعادل عدم اين ،باشد اي مي منطقه توازن و تعادل عدم واي  منطقههاي  نابرابري

 گسترش با همراه، رود مي شمار به مناطق توسعه و رشد موانع از که مناطق بين
 هم از و ناکارآمد شهري نظام گيري شکل به شهرها تعداد افزايش و شهرنشيني
 در )تهران کالنشهر( شهري نخست آن اصليهاي  مشخصه از که، شده منجراي  گسيخته
 شهرهاي از زيادي بسيار تعداد و مناطق از برخي در بزرگ رشه چند وجود و ملي سطح
 گسيختگي با همراه ناکارآمد شهري نظام اين .باشد مي کشور در روستاها و کوچک
 و است شده کشور در خدمات توزيع در هماهنگي عدم به منجر شهري مراتب سلسله
هاي  قطب جاداي .است کرده مشکل دچارها  استان تمامي در را خدمات توزيع نظام
هاي  فعاليت از بسياري جاذب خود که، کشور مناطق از بعضي در جمعيتي بزرگ

 اين و شده جديديهاي  جمعيت جذب موجب، باشند مي زيربنايي و توليدي و خدماتي
ها  نابرابري روند و گرديده اطراف مناطق باها  قطب اين فاصله تشديد موجب تسلسل دور
 جمعيت افزايش ميان اين در )٢٣٥، ١٣٧٨توسعه سوم مهبرنا سند. (بخشد مي شدت را

 ازها  مهاجرت روند و بودهها  استان مراکز و بزرگ شهرهاي به مربوط عمدتاٌ شهري
، ١٣٧٨ آقا. (است گرفته شدت بزرگ شهرهاي سمت به کوچک شهرهاي و روستاها
 بايجانشرقيآذر استان جمعيتي و فضايي ساختار در خوبي به را الذكر فوق ويژگي )١٤٨
 کالنشهر در اقتصادي فعاليتهاي و جمعيت تراكم و تمركز، تجمع كرد مشاهده توان مي
 تعادل عدم و كرده جذب مداوم صورت به را نفوذ حوزه امكانات و جمعيت، تبريز

 و تبريز کالنشهر در تمركز .است آورده پديد استان سكونتگاهي نظام در رااي  گسترده
 عدم به كوچك و بزرگ شهرهاي بين روزافزون فاصله و رويه بي مهاجرتهاي روند ادامه
 در آشكاري كاركردي و جمعيتي خال و شده منجر شهري مراتب سلسله نظام در تعادل
  .است آورده پديد شهري كانونهاي مياني سطوح
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   مسئله بيان
 مرکزي واي  حاشيه نواحي ميان سوم جهان کشورهاي در اصلي کشمکش امروزه

 توسعه براي قيمت ارزان منابع بيشترين داراياي  حاشيه نواحي اينکه وجود با است
 بيان براي توانايي و جاذبه بيشترين داراي افتهي هتوسع و قطبي نواحي، هستند
 1989, 338. (هستنداي  حاشيه مناطق بر سلطه و نفوذ اعمال و امکاناتها،  خواسته

Gilbert (نفت بر متکي اقتصاد چارچوب در داري ايهسرم توسعه، اخير قرن نيم ايران در ،
 صورت به سريع رشد اين. گرديد شهرها سريع رشد و کشاورزي بخش رکود سبب
 و کوچک شهرهاي رشد مانع، بزرگ شهرهاي رشد سبب بلکه، نگرفت شکل متعادل
  مراتب سلسله و فضايي توزيع در تعادل عدم هب منجر فرايند اين نتيجه. گرديد روستاها
 پيدايش سبب شهري مراتب سلسله در تعادل عدم و گسيختگي اين. شداي  هناحي
 نظريان. (گرديد کهکشاني شبکه رفتن بين از و کشور فضايي توزيع دراي  رنجيره شبکه
 و گسست موجب شهري نظام شبکه در تعادل عدم ايجاد ضمن، عامل اين )١٥، ١٣٧٤
 ملي واي  منطقه هايريزي برنامه در فضايي توسعه در خود که شد ملي فضاي در تباين
 شهرنشين جمعيت نتيجه در  )١٠٢، ١٣٧٢نظريان. (است گذاشته را نامطلوبي اثرات
 و شهرگرا برونزا توسعه اصوالً که چرا، ياقت گسترش برونزا توسعه نتيجه در کشور
 شهرهاي آمدن وجود به و شهرها تعداد افزايش سبب ويژگي اين. است طلب تمرکز
 دوره اين شهري نظام ويژگي مهمترين بزرگ شهرهاي در جمعيت تمرکز .يدگرد بزرگ

 نتيجه در. گريد کشور شهري شبکه خوردن هم به باعث تمرکزگرايي. شود مي محسوب
 کهکشاني شکل که شد باعث و پيوست وقوع به کشور شهر شبکه دراي  عمده تغييرات
 شکل به کشور مناطق يشترب در )بعد به ١٣٣٥ سال از ويژه به( کشور شهري شبکه
 در شهري نخست پديده، مرتبه  ـ اندازه قانون جاي به و کند تغييراي  زنجيره و خطي
 )٣٠٥ ،١٣٧٣پاپلي. (شود نمايان کشور استانهاي، استاني مراکز بيشتر و کشور سطح
. کرد ايجاد کشور ساختار در عظيمي تحوالت که، بود ايران در برونزا توسعه شروع اين
، سياسي( جانبه همه تمرکزگرايي سوي به حرکت، بعد به ١٣٠٠ سال از اينکه ملهج از

 به وابسته نظام عنوان به حکومت. شد نهادينه و گرفت شتاب )اقتصادي و اداري
 خود اقتصادي، سياسي هدف مهمترين، آن منافع تامين جهت در و جهاني داري سرمايه

 براي و داد قرار جهاني بازار در ادغام براي سراسري بازار يک ايجاد و امنيت استقرار را
 مروي نگهبان و زاده ابراهيم. ( يافت تمرکز گيري تصميم اختيار، هدف دو اين تحقق
١٥٤ ،١٣٨٤(  
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 متوسط شهر چندين وجود همچنين و شهر ٥٧ داشتن با نيز آذربايجانشرقي استان
 کالنشهر و نبوده يمستثن قاعده اين از دهه چندين طي، اقتصادي مناسب موقعيت با

 سبب  تاريخي و سياسي، اقتصادي مناسب موقعيت و فرهنگيهاي  جاذبه علت به تبريز
 بزرگترين عنوان به همجوارهاي  استان حتي و شهر اين اطراف نواحي جمعيت جذب
 فعاليتهاي و جمعيت تراكم و تمركز نتيجه در .است شده کشور غرب شمال شهر

 و كرده جذب مداوم صورت به را نفوذ حوزه امكانات و عيتجم تبريز کالنشهر، اقتصادي
 با پژوهش اين. است آورده پديد استان سكونتگاهي نظام در رااي  گسترده تعادل عدم
اي  طبقه  اختالف حد مدل و ) نظمي بي شاخص( آنتروپي ضريب از گيري بهره با توجه

 و شهري مراتب سلسله لتحلي و تبيين به ١٣٨٥ تا ١٣٣٥ جمعيتي آمارهاي اساس بر و
  .است پرداخته آذربايجانشرقي استان فضايي تعادل
  

   ضرورت و اهميت
 از برخي و پايتخت در جانبه همه منابع و امکانات و جمعيت چشمگير تمرکز امروزه
 با را کشور، ديگر بزرگ شهر چند و شيراز، تبريز، اصفهان مشهد جمله از کالنشهرها

 از ديگر بسياري مشکالت بيانگر آنها از شماري که ساخته مواجه زيادي مسائل
 محورهاي حول شهري نظام مفهوم دليل همين به و بوده سوم جهان کشورهاي
 کيفيت و کشور شهرهاي جمعيت پخش نحوه آنها از يکي .است بررسي قابل متعددي
 فضا به بخشي تعادل و ساماندهي و شهري شبکه در نقاط اين ارتباط و تعامالت

 و نقش و نبوده کالبدي عناصر ازاي  مجموعه تنها شهري شبکه که آنجا از .شدبا مي
   تعيين باز نظام يک در آنهاي  جريان و ارتباطات ابعاد و ميزان را سکونتگاه هر اهميت
 شهرهاي بر را خود تسلط بيشتر مازاد تمرکز و جذب با بزرگ شهرهاي، کند مي

 مسلطهاي  سکونتگاه تکاثري روندي به رآينديف چنين نتيجه .کنند مي اعمال تر کوچک
 باعث شرايط اين تداوم .شد خواهد منجر تر کوچکهاي  مکان کارکردي تضعيف و

 تراکم و ازدحام از ناشي مشکالت بروز و شهرها فضايي توزيع در توازن عدم گيري شکل
 مسائل به توجه با )١٢٣ ،١٩٨٦ لودر. (گردد مي ديگرهاي  مکان ي تخليه و شهرها در

 نظام گيريشكل در دخالت فعلي شرايط در سكونتگاهها فضايي سازمان در شده طرح
 عنوان بهاي  ناحيه پايدار توسعه به دستيابي، نابرابريها تعديل يا و رفع منظور به شهري
 شكل شهري نظام تعديل اگرچه .باشد مي خاص اهميت داراي ناپذير اجتناب ضرورتي
 يك اساس بر بتوان بلندمدت در رودمي انتظار ولي نيست يعمل مدت كوتاه در گرفته
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 كه شود هدايتاي  گونه به جمعيتي تحركات مسير، صحيح سياستگذاري و منظم برنامه
 منطقه در سكونتگاهي و شهري نظام مناسب الگوي گيريشكل به منجر نهايت در

   .گردد
 کـه  منطقه شهرهاي نقش و عملكرد، شهري نظام زمينه در مطالعه اساس همين بر
 و ضعف نقاط از گيري بهره با هم و داشته بيان وضوح به را شهري نظام موجود وضع هم
 دهد قرار شهري ريزي برنامه و مديريت عرصه فعاالن فراروي را راهکارهايي موجود قوت

 شـرايط  لحـاظ  بـه  آذربايجانشـرقي  اسـتان  در موضوع اين اهميت .كندمي پيدا ضرورت
 امکانـات  و زياد جمعيت تراکم با تبريز کالنشهر وجود و منطقه اين بر حاکم شهرنشيني

 کـاهش  و تعـادل  برقـراري  جهـت ، منطقـه  در کوچـک  بسيار شهرهاي مقابل در بيشتر
 پـژوهش  ايـن  .باشد مي ديگر سوي از امکانات عادالنه توزيع و يکسو از جمعيتي حرکات

  اخـتالف  حـد  مـدل  و ) ظمـي ن بـي  شـاخص . (آنتروپـي  ضريب مدلهاي از گيري بهره با
 را  آذربايجانشـرقي  اسـتان هاي  شهر تعادل عدم و تعادل، جمعيت توزيع نحوه، اي طبقه
  .است داده قرار ارزيابي مورد )١٣٨٥ تا ١٣٣٥ سال از(  آماري دوره ٦  طي

  
  پژوهش هدف

 استان شهري نظام فضايي تعادل درجه تحليل و بررسي پژوهش اين اصلي هدف
 و آمار اساس براي  طبقه اختالف حد مدل و آنتروپي شاخص مبناي بر قيآذربايجانشر
   .شد خواهد دنبال زير فرعي اهداف قالب در كه باشدمي سرشماري دوره شش اطالعات

 آذربايجانشرقي استان در شهري سکونتگاههاي جمعيتي تحوالت تحليل و بررسي ‐
  ؛)١٣٨٥تا ١٣٣٥ سال از(
  ؛شهرها نظمي بي درجه تعيين و آنتروپي مدل يمبنا بر شهري نظام تحليل ‐
  .اي طبقه اختالف حد مدل از استفاده با شهري مراتب سلسله تعيين ‐
  

 پژوهش پيشينه
 از و بوده متنوع و گسترده بسيار گرفته صورت شهري نظام زمينه در كه مطالعاتي
 که لگوييا ترين قديمي .است شده نگريسته شهري نظام مساله به مختلفي ديدگاههاي

 .باشد مي شهري اندازه ‐ رتبه الگوي پرداخته شهري نظام در شهريهاي  اندازه بررسي به
 سال در اورباخ فليکس نام به آلماني جغرافيدان يک توسط بار اولين براي الگو اين

 هاگت. (گرديد مطرح آلمان غرب در تجربي کامالً ي همطالع يک مبناي بر ١٩١٣
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 بين که شد متوجه منطقه شهري سکونتگاههاي اندازه کردن مرتب با وي )٢٠٠١
 الگو اين در واقع در .دارد وجود معکوسياي  رابطه آنها يرتبه و شهريهاي  اندازه
 که آيد مي  پديد شهري نظام در آن ي هرتب و شهر هر جمعيت بين معکوساي  رابطه

 مرجع تاکنون که ديگري مطالعه .شود مي ناميده اندازه ـ رتبه قاعده طالحاًصا
. است امريکايي معروف جغرافيدان بري برايان به متعلق بوده زيادي هاي پژوهش

 الگوي به سايمن نام به که شناسي زيست ي هايد از گرفتن الهام با که )١٣٧٨ بهفروز(
 شهرهاي خويش تئوري آزمون براي وي. يافت دسترتبه ـ اندازه  ي هقاعد از ديگري
 ميليون يک تا بيست بين طبقه شش در راها  آن جمعيت و  بانتخا را جهان کشور ٣٨
 را جمعيتي طبقات از کدام هر تراکميهاي  فراواني درصد سپس و نمود بندي طبقه نفر
 براي نمودارها روي بر آمده بدست نتيجه. نمود ترسيم لگاريتمي احتمال کاغذ روي بر

 لوگ را آن بري که ستا بوده مثبت شيب با مستقيم خط يک صورت به کشور سيزده
 توزيع داراي بقيه و داده نشان را شهري نخست الگوي ديگر کشور پانزده .ناميد نرمال
 چادويک( .اند بوده شهري نخست و نرمال لوگ توزيع بين يعني بينابين شهر ي هانداز

١٩٨٧(  
 سكونتگاهها مكاني ـ فضايي سازمان بررسي« عنوان با ايمقاله در )١٣٧٤( رضواني

 نظام آنتروپي و اندازه ـ رتبه مدلهاي »روستايي نواحي در آن سازي بهينه و
 ازپژوهش  اين در او .است داده قرار تحليل مورد شاهرود شهرستان براي را سكونتگاهي

 ايران شهرهاي )١٣٧٤( نظريان. نمود استفاده خود مطالعه براي جمعيتي اطالعات انواع
 از حکايتپژوهش  نتيجه .است داده قرار طالعهم مورد شهري شبکه نظام لحاظ از را

 با ديگر پژوهشي در پژوهشگر اين .دارد کشور سطح در تهران شهري نخست وضعيت
 استان شهرهاي »ملي توسعه و فضايي سازماندهي در كوچك شهرهاي جايگاه« عنوان
 سياستهاي و داده قرار بررسي مورد شهري شبكه تحليل مدلهاي اساس بر را زنجان

 .دهد مي قرار تاكيد مورد را كوچك شهرهاي توسعه مبناي بر شهري شبكه عديلت
 تعادل عدم خراسان استان شهري شبکه در )١٣٨٤( نژاد حاتميپژوهش  براساس

 که است شده منجر مياني و کوچک شهرهاي ماندن محروم به شهري جمعيت منطقي
  .است گرفته شکل منطقه اين در شهري مراتب سلسله از نامنظمي شبکه آن نتيجه در

 توسعه در جديد رويكردي كوچك شهرهاي« عنوان با پژوهشي در )١٣٨٢( فني
 جنگ از قبل و بعد را خوزستان استان شهرهاي، كمي مدلهاي از استفاده با »ايمنطقه
 عنوان تحت پژوهشي انجام به نسبت )١٣٧٥( رفيعيان .است داده رارق تحليل مورد

 با آن در و نموده اقدام » شهريهاي  سيستم بر تاکيد با ايران در فضا يابي سازمان«
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 فضايي سازمان در دگرگوني تاريخي تحليل به پيشين مطالعات نتايج از گيري بهره
   .پردازد مي خاصي شکل به اصفهان منطقه و عام طور به ايران شهري شبکه
  
   پژوهش روش
 و مدلها ها، نظريه، ريشههاي  نظام فضايي تعادل درجه تحليل و بررسي در  
 وضعيت خود نوبه به قادرند، آنها از کدام هر که دارد وجود زيادي نسبتاً کميهاي  روش
 خط از را آنها انحراف ميزان و نموده روشن را کشور اي همنطق يک شهرهاي اندازه توزيع
  خصمش پايان در همچنين روشها و مدلها اين .نمايند تبيين توزيع استاندارد و تعادل
 تاثيرهايي  مولفه و عوامل چه از مطالعه مورد نظام شهرهاي اندازه که سازند مي
 وجود مطالعه مورد شهري نظام در شهرها رتبه و اندازه مياناي  رابطه چه و پذيرد مي
  .دارد

 کاربردي مدلهاي ارائه با همراه تحليلي ـ کمي صورت به پژوهش اجراي روش  
 )١٣٨٥ تا ١٣٣٥( سرشماري دوره شش آماريهاي  داده از پژوهش اين در .باشد مي

 مورد استان شهرهاي، پژوهش اين در نظر مورد آماري جامعه .است شده استفاده
 زير هايمدل از و اندشده اعالم شهرها  سرشماري در رسمي بصورت كه باشد مي مطالعه
   :است شده استفاده پژوهش اهداف به رسيدن براي
  )  (Entropy index آنتروپي شاخص ‐
  اي  طبقه اختالف حد مدل ‐
  

  پژوهش قلمرو و محدوده
 ۶/۶۳۳۱۱ مساحت با که باشد مي آذربايجانشرقي استان پژوهش قلمرو و محدوده

 کل مساحت از درصد ۸۴/۳ که است گرفته قرار ايران غربي شمال در مربع کيلومتر
 فالت غربي شمال بخش زا جزئي، طبيعي نظر از و است داده اختصاص خود به را کشور
 ۴۲، شهرستان ۱۹ داراي ۱۳۸۵ سال در استان اين )۴ ،۱۳۷۵عزيزپور( .باشد مي ايران
 بزرگترين از يكي روستا هزار سه از بيش با و بوده دهستان ۱۴۱ و شهر ۵۸، بخش

 ۶/۳ از بيش با و .است داده اختصاص خود به را كشور جمعيتي سكونتگاههاي مجموعه
 خود به را كشور جمعيت كل از درصد ۱/۵ حدود ۱۳۸۵ سال در يتجمع نفر ميليون

 و سياسي موقعيت )۱. (شماره نقشه )ايران آمار مرکز سايت( .است داده اختصاص
  .دهد مي نشان را آذربايجانشرقي استان جغرافيايي
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  موقعيت سياسي و جغرافيايي استان آذربايجانشرقي: ۱نقشه 

  
  ظرين مباني وها  ديدگاه، مفاهيم
 نظام ساختار که هم به وابسته شهرهاي ازاي  مجموعه از است عبارت شهري نظام

 شهري نظام. آورند مي پديد جهان و کشور، منطقه، ناحيه يک در را شهري سکونتگاهاي
 وها  جريان بلکه، نيست شهريهاي  سکونتگاه از کالبدي مجموعه به محدود تنها

، جمعيت :ازاند  عبارتها  جريان اين. گيرد مي بر در يزن راها  سکونتگاه اين ميان ارتباطات
  )٥٣ ،١٣٨١ عظيمي. (نوآوري و اطالعاتها،  ايده، توليد عوامل، سرمايه

 عمدتا دارد وجود مناطق فضايي توسعه و يافتگي سازمان پيرامون که نظرياتي 
 نواحي در زيستيهاي  کانون مراتب سلسله و فضايي نظم چگونگي کننده تشريح

 انجام به متعددي تالشهاي بعد به ١٩٣٠ دهه از مشخص بطور، زمينه اين در .باشد يم
 همه از مرکزي مکان نظريه، فضايي استقرار تبيينهاي  مدل همه ميان از .است رسيده

هاي  حوزه با را مرکزي مکان رابطه که کوشد مي نظريه اين، است تر کاربردي و مشهورتر
 جمعيت، خدمات که اسکاني محل عنوان به را زيمرک مکان و کند درک نفوذشان
 والتر )١٦ ،١٣٨٢ معبودي. (نمايد مي تعريف، کند مي تامين را خود نفوذ وحوزه

 جنوب گاههاي سکونت فضايي توزيع طرح از، مرکزي مکان تئوري تدوين در کريستالر
 قرار يلتحل و تجزيه مورد خود تئوريکي چهارچوب در را آن و نمود الگوبرداري آلمان
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 بهاي  ناحيه فضاي در مرکزي مکان توزيع که است مبنا اين بر وي نظريه اساس. داد
 مرکزي مکان خدمات و کاال خود خاص مرتبه در مرکزي مکان هر که استاي  گونه

 بازاريابي اصل به متکي کريستالر اصلي مدل واقع در. کند مي عرضه را خود فرودست
. است مرکزيهاي  مکان بين مراتب سلسله متقابل ابطرو آمدن پديد آن نتيجه که است

  )٧٢ ،١٣٨٢ عظيمي( 
 گذاريهاي سرمايه که کند مي تاکيد امر اين برها  سيستم نظريه ارائه با بري برايان
 نمايد مي ضروري مياني و کوچک شهرهاي کارکردهاي و زيربنايي تاسيسات در عمومي

 به دستيابي جهت در گذاري سرمايه بايد ملي ريزي برنامه اوليه هدف که است معتقد و
  )٣٨ ،١٣٨٢  خرامه و افتخاري( .باشد متوازنهاي  مراتب سلسله

 مراتب سلسله ارزيابي در آنگلوساکسون جغرافيايي مکتب از الهام با بوژوگارنيه
 ،١٣٥٣ ميسرا( .دارد تاکيد شهرها جاذبه فضاي وسعت و تجهيزات ماهيت بر شهري
٤٨٩(  

 بر است شده ارائه ملل سازمان توسط که جمعيتي مراکز الگوهاي بازسازي نظريه
، جمعيت توزيع يکپارچگي قبيل از نکاتي و نمايد مي تاکيد جمعيتي مراکز بازسازي
 امکان افزايش منظور به کوچک و متوسط شهرهاي تقويت، اي منطقه تعادل ايجاد
 دست پايين مراکز در خدمات و امکانات کردن فراهم و زيست محيط به توجه، زندگي
 کشورهاي بين تفاوت که است معتقد باستيه )٢٠٤ ،١٣٨٣  زياري. (کند مي تاکيد
 اقتصادي ساختار در آنها مراتبي سلسله نظام با ارتباط در توسعه درحال و صنعتي
 دوم نوع کشورهاي در و گراست درون اول نوع کشورهاي در ساختار اين و. آنهاست
  )٢٢٤ ،١٣٧٧ درز و باستيه. ( گراست برون

 بسيار اقتصاد نوعي معاصر شهرهاي کالن که است اعتقاد اين بر هاروي ديويد
 حوزه بر محلي مراکز، مراتبي سلسله اقتصاد اين در. آورند مي همراه به رااي  پيچيده
 ساخت اين و. هستند مسلط کوچکتر مراکز بر مهمتر کالنشهرهاي و خود نفوذ

 )٣١٨ ،١٣٧٦ هاروي. ( داند مي اقتصادي مازاد استخراج و حبتصا نتيجه در را اقتصادي
 تقاضا ميزان از تابعي را آنها گسترش و سکونتگاهها مراتبي سلسله گيري شکل شکوئي
 شکوئي. (داند مي نقل و حمل تکنولوژي همچنين و مراکز تخصصي کارکردهاي براي
٣٨٢ ،١٣٧٤(  

 رهبري شهر که است دمعتق شهري نخست تئوري کننده ابداع جفرسن مارک
 ملي مشخصات بيانگر و بوده بزرگ و يکپارچه مجموع در، منطقه يا کشور کي  هکنند
 داراي ترتيب به کشور يک بزرگ شهر سه اگر، وي نظر از. است کشور آن مردم
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 و )٣/١. (دوم شهر که مفهوم بدين، باشند جمعيت از درصد ٢٠، ٣٠، ١٠٠ نسبتهاي
 الگوي داراي کشور اين گفت توان مي باشند داشته جمعيت اول شهر )٥/١. (سوم شهر

  )٣١ ،١٣٧٨ حسيني ملک. (است شهري نخست
  
   استفاده موردهاي  تکنيک و مدل معرفي

 مهمتـرين  از كـي ي هكـ  آنهـا  بينـي پـيش  و وقـايع  تبيين در مدلها از استفاده امروزه
 كيفـي  وقايع تبديل با نددار سعي ريزانبرنامه و شده تبديل ريزبرنامه دست در ابزارهاي

 انواع  .كنند اقدام اقتصادي و اجتماعي مختلف موضوعات تحليل به نسبت شاخصهاي به
 ايـن  دانشمندان كه چرا. شد اجتماعي علوم عرصه وارد رياضي و تجربي ،علمي مدلهاي
 مسـايل  توضيح و اثبات پي در بيشتر چه هر محض و پايه علوم تاثير تحت علم از شاخه

 علـم  رابطـه  ايـن  در .برآمدنـد  كمـي  و رياضـي  مدلهاي طريق از اجتماعي هايهپديد و
 مـدلهاي  در جغرافيدانان :گويدمي ١شبلينگ ژاك چنانكه و نماند نصيب بي نيز جغرافيا
 امكـان  كه بنيانهايي .برآمدند خويش علمي بنيانهاي جوي و جست به گرانشي و رياضي
 ديرزماني كه را آن ساماندهي موازين و يافت ستد فضا از گونه ديگر دركي به تا دادمي
  )١٦٧ ،١٣٧٧ شبلينگ. (كرد تفسير، بود گرفته قرار شناسايي مورد

 به تئوري سطح و مشاهده سطح ميان پلي واقع در الگوها كه است معتقد ٢پترهاگت
 چگـونگي  بيـان  از عبـارت  كه برخوردارند منطقي نقشي از همچنين آنها .آيندمي شمار

  )١٣٧، ١٣٧٣ دولفوس. (باشدمي پديده يك عملكرد
 بيـان  صـوري  دادن نشـان  منظور به رياضي مدل كه است باور اين بر ٣تودارو مايكل

 .گـردد مـي  طراحـي  خصـوص  بـه  كشـور  يك اقتصادي ساخت عمده ويژگيهاي و كمي
 را ايمنطقـه  و ملـي  توسـعه  هايبرنامه اغلب تحليلي و كمي اساس ريزيبرنامه مدلهاي
  )١٣٧، ١٣٧٧ آسايش. (كنند مي فراهم
 چگـونگي  دربـاره  مجرد تئوري يك براي امروز علمي كلمه مدل ٤لينچ كوين نظر از
 بـه  ترجيحاً و خوبي به عناصر آن بين رابطه، نظام عناصر آن در كه است چيزي عملكرد
  )٣٦٥، ١٣٧٦، لينچ. (باشد شده مشخص كمي صورت
 وضـعيتي  بـه  آن وابستگي كه است دليم، مدل مفيدترين كه گويدمي ادامه در وي

 نيز مدل انتظار مورد عملكرد و شود ذكر دقت به شود گرفته كار به آن در است قرار كه
  )٣٦٨، ١٣٧٧ آسايش. (گردد مشخص آن در
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  ) نظمي بي شاخص( آنتروپي مدل
 بــر متکــي مــدلهاي و احتمــاالت قــوانين از برگرفتــه تئوريهــاي جملــه از آنتروپــي
 در نظمـي  بـي  و نظـم  شناسايي براي و فيزيکدانها توسط ابتدا در كه باشد مي احتماالت
 .اسـت  سيسـتم  يـک  در يکنواختي و ثبات عدم ميزان مبين و شد گرفته کار به طبيعت

 عـدم  يـا  تمرکز افزايش يا و بيشتر تمرکز از حکايت کند ميل صفر طرف به آنتروپي اگر
 توزيـع  آن از بـاالتر  و يـک  طـرف  به حرکت و دارد شهرها بين جمعيت توزيع در تعادل
  )١٩٠ ،١٣٨٥  موسوي و نيا حکمت( .دهد مي نشاناي  منطقه عرصه در را تري متعادل

 يـا  و داشـتن  نظـم  بـا  متناسـب  کـه  اسـت  احتماالت بيني پيش، تئوري اين اساس
 هاي تجه بيني پيش در تواند مي گذشته در مطالعه موردهاي  پديده رفتار بودن نظم بي

 ميـزان  بـه  بود خواهيم قادر مدل اين از استفاده با .باشد موثر آينده در آنها يابي سازمان
 پي کشوري واي  منطقه، شهري سطح در شهرها تعداد و جمعيت استقرار فضايي تعادل
 پـذيري  تحـول  و تغييـر  و گيري فرم چقدر هر )Muller &Wheeler (1986,384. ببريم
 آينـده  براي تري قبول قابل فرم بيني پيش حتمالا، باشد ترمنظم گذشته در پديده يک
 توصـيف  و تشـريح  بـراي  آن روشـهاي  و تئـوري  ايـن ، همچنين .است پذيرتر امکان آن

 تمرکـز  درجـه  همچنـين  و جغرافيـايي  فضـاي  در جمعيـت  توزيـع  نحوه و سکونتگاهها
. اسـت  زيـر  قـرار  به مدل اين فرمول .گيرد مي قرار استفاده مورد ناحيه يک در جمعيت

  )٦٢ ،١٣٨٢ فني(
  

H= مطلق آنتروپي   
Pi= جمعيتي طبقه فراواني نسبت   

log= طبيعي لگاريتم   
R= نسبي آنتروپي   

Hmax= جمعيت يکنواخت کامال توزيع با است مساوي که مطلق آنتروپي حداکثر   
 نسـبت  محاسـبات  از آمـده  بدسـت هـاي   نسبت از بايست مي آنتروپي محاسبه براي
 توزيع از مطلق اطمينان عدم و نظمي بي ميزان، )Pi( نواحي خرده از هريک در جمعيت
 پديـده  فضـايي  توزيـع  مـورد  در نواحي خرده مقايسه براي، )H( نواحي خرده در پديده
 بيـانگر  باشـد  R=0 چنانچه رابطه اين در .کنيم استفاده )H( نظمي بي آمار از نظر مورد
 و بوده شديد پراکندگي، باشد R=1 چنانچه و است ناحيه يک در جمعيت مطلق تمرکز
   .است شده توزيع نسبي و يکنواخت صورت به جمعيت

i

n

i
i

i
i PP

P
PH log1log

1
∑ ∑
=

−==

K
H

H
HR

log
1

max

2 =−=
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  ومسسال 
  پنجمماره ش

 ١٣٩٠ بهار

  سرشماري دوره ۶ در آنتروپي ضريب :۱ جدول
  آنتروپي ضريب  شهر تعداد  سال 

۱۳۳۵  ۱۹  ۵۶۲/۰  
۱۳۴۵  ۳۰  ۵۶۱/۰  
۱۳۵۵  ۳۰  ۵۴۴/۰  
۱۳۶۵  ۳۰  ۵۲۴/۰  
۱۳۷۵  ۳۹  ۵۱۸/۰  
۱۳۸۵  ۸۵  ۵۰۲/۰  

  نگارندگان محاسبات و  راناي آمار مرکز سايت : ماخذ

  
سازد که با تجزيه و تحليل آمارهاي مربوط به  اين مدل ما را در اين پژوهش قادر مي

شهرهاي منطقه نسبت  بي نظمي را در سلسله مراتـب شـهري اسـتان آذربايجانشـرقي     
برآورد نماييم که براساس آن بـا محاسـبه نسـبت ناسـازگاري و اطـالع از آن در سـطح       

قه برنامه ريزان قادر خواهد بود در راستاي پياده سازي يک نظـام شـهري   شهرهاي منط
  .پايدار در منطقه مورد مطالعه، اقدامات مقتضي را انجام دهند

  

  
  شرقي آذربايجان استان شهري نظام آنتروپي ضريب :۱ نمودار
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

  ۱۳۳۵اي  تعيين سلسله مراتب شهري با استفاده از مدل حد اختالف طبقه: ۲جدول
  شهر  درصد  تعداد شهر  گروه جمعيت  رديف
  تبريز  ۳/۵  ۱  ۲۸۹۹۹۶‐۲۳۲۱۱۱۶  ۱
۲  ۱۷۴۲۳۶‐۲۳۲۱۱۶  ‐  ‐  ‐  
۳  ۱۱۶۳۵۶‐۱۷۴۲۳۶  ‐  ‐  ‐  
۴  ۵۸۴۷۶‐۱۱۶۳۵۶  ‐  ‐  ‐  
  ساير شهرها  ۷/۹۴  ۱۸  ۵۸۴۷۶‐۵۹۶  ۵

    ۱۰۰  ۱۹    مجموع
  سايت مرکز آمار ايران  و محاسبات نگارندگان: ماخذ 

  اي طبقه اختالف حد مدل از فادهاست با شهري مراتب سلسله تعيين
 و جمعيت تعداد بيشترين با ويژه به آماريهاي  فرمول از استفاده با، علمي روش اين

 کلي ساختار )۱۸۸:۱۳۸۵، موسوي و نيا حکمت. (باشد مي اجرا قابل جمعيت کمترين با
  :است زير شرح به مدل

  : شهرها جمعيتي نوسان دامنه تعيين : اول مرحله
R = Max. (p) – Min. (p)       

  
  :استورجس فرمول از استفاده با طبقات تعدا تعيين :دوم مرحله

K = 1+3/3logN  
  

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

  شهرها بندي تقسيم و ماتريس تشکيل :چهارم مرحله
  
  ۱۳۴۵اي  طبقه اختالف حد مدل از استفاده با شهري مراتب سلسله تعيين ):۳. (جدول

  شهر  درصد  شهر تعداد  جمعيت گروه  رديف
  تبريز  ۳/۳  ۱  ۴۰۳۴۱۳‐۳۳۶۳۹۶  ۱
۲  ۲۶۹۳۷۹‐۳۳۶۳۹۶  ‐  ‐  ‐  
۳  ۲۰۲۳۶۲‐۲۶۹۳۷۹  ‐  ‐  ‐  
۴  ۱۳۵۳۴۵ ‐۲۰۲۳۶۲  ‐  ‐  ‐  
۵  ۶۸۳۲۸‐۱۳۵۳۴۵  ‐    ‐  
  شهرها ساير  ۷/۹۶  ۲۹  ۶۸۳۲۷‐۱۳۰۹  ۶

    ۱۰۰  ۳۰    مجموع
  ندگاننگار محاسبات و  ايران آمار مرکز سايت : ماخذ
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  ومسسال 
  پنجمماره ش

 ١٣٩٠ بهار

  ۱۳۵۵اي  طبقه اختالف حد مدل از استفاده با شهري مراتب سلسله تعيين  ):۴. (جدول
  شهر  درصد  شهر تعداد  جمعيت گروه  رديف
  تبريز  ۳/۳  ۱  ۵۹۷۹۷۶‐۴۹۸۶۵۲  ۱
۲  ۳۹۹۳۲۸ ‐۴۹۸۶۵۲  ‐  ‐  ‐  
۳  ۳۰۰۰۰۰۴‐۳۹۹۳۲۸  ‐  ‐  ‐  
۴  ۲۰۰۶۸۰‐۳۰۰۰۰۰۴  ‐  ‐  ‐  
۵  ۱۰۱۳۵۶‐۲۰۰۶۸۰  ‐  ‐    
  شهرها ساير  ۷/۹۶  ۲۹  ۱۰۱۳۵۶‐۲۰۳۱  ۶

    ۱۰۰  ۳۰    مجموع
  نگارندگان محاسبات و  ايران آمار مرکز سايت : ماخذ

  
. تعيين سلسله مراتب شهري استان آذربايجانشـرقي بـر مبنـاي شـش دوره آمـاري     

و با استفاده از فاکتور جمعيـت، مـورد   )  ۱۳۸۵، ۱۳۷۵، ۱۳۶۵، ۱۳۵۵، ۱۳۴۵، ۱۳۳۵(
هـاي مـورد    شود در تمامي دوره ها مشاهده مي رجدولهمانگونه که د. ارزيابي قرار گرفت

شود، که اين اختالف با گذشـت   بررسي خالء شديدي در طبقات شهري استان ديده مي
طبقـه بـوده    سـه ، اختالف طبقاتي سطوح شـهري  ۱۳۳۵در سال . يابد زمان افزايش مي

و در بـه چهـار طبقـه     ۱۳۷۵و  ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵، ۱۳۴۵هاي  است و اين اختالف در دوره
  .طبقه رسيده است پنجها، يعني  به حداکثر اختالف خود در تمامي دوره ۱۳۸۵سال 
  
  ۱۳۶۵اي  طبقه اختالف حد مدل از استفاده با شهري مراتب سلسله تعيين  ):۵. (جدول

  شهر  درصد  شهر تعداد  جمعيت گروه  رديف
  تبريز  ۳/۳  ۱  ۹۷۱۴۸۲‐۸۰۹۹۴۶  ۱
۲  ۶۴۸۴۱۰‐۸۰۹۹۴۶  ‐  ‐  ‐  
۳  ۴۸۶۸۷۴‐۶۴۸۴۱۰  ‐  ‐  ‐  
۴  ۳۲۵۳۳۸ ‐۴۸۶۸۷۴  ‐  ‐  ‐  
۵  ۱۶۳۸۰۲‐۳۲۵۳۳۸  ‐  ‐  ‐  
  شهرها ساير  ۷/۹۶  ۲۹  ۱۶۳۸۰۲‐۲۲۶۶  ۶

    ۱۰۰  ۳۰    مجموع
  نگارندگان محاسبات و  ايران آمار مرکز سايت : ماخذ
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

  ۱۳۷۵اي  طبقه اختالف حد مدل از استفاده با شهري مراتب سلسله تعيين  ):۶. (جدول
  شهر  درصد  شهر تعداد  جمعيت گروه  رديف
  تبريز  ۶/۲  ۱  ۱۱۹۱۰۴۳‐ ۹۹۲۹۵۹  ۱
۲  ۷۹۴۸۷۵ ‐۹۹۲۹۵۹  ‐  ‐  ‐  
۳  ۵۹۶۷۹۱‐۷۹۴۸۷۵  ‐  ‐  ‐  
۴  ۳۹۸۷۰۷ ‐۵۹۶۷۹۱  ‐  ‐  ‐  
۵  ۲۰۰۶۲۳‐۳۹۸۷۰۷  ‐  ‐  ‐  
  شهرها ساير  ۴/۹۷  ۳۸۳۹  ۲۰۰۶۲۳‐۲۵۳۹  ۶

    ۱۰۰      مجموع
  نگارندگان محاسبات و  ايران آمار مرکز سايت : ماخذ

  
دوره سرشـماري   شـش ررسي و تحليـل مـدلها در   بت آمده از با توجه به نتايج بدس

فرضــيه ايــن پــژوهش مبنــي بــر اينکــه رونــد ســازمان يــابي جمعيــت شــهري اســتان 
باشد و اختالف طبقاتي سطوح شهري با گذشت  آذربايجانشرقي در جهت عدم تعادل مي

  .شود زمان افزايش يافته است مورد تائيد واقع مي
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
شهر  ۱۹داراي  ۱۳۳۵شرقي در سال  مانطوريكه قبالً نيز ذكر شد استان آذربايجانه

درصد جمعيت شهري استان در شهر تبريـز سـاكن بودنـد در ايـن سـال       ۵/۶۱بود كه 
بود كه حالت متوسط به باالي تعادل نسبي  ۵۶۲/۰درجه آنتروپي شهرهاي استاني برابر 

شهرهاي مهم و   اغه ـ ميانه و اهر از جمله در نظام شهري است در اين سال شهرهاي مر
با كاهش محسوس به رقم آنتروپـي   ۱۳۴۵پرجمعيت استان بودند اين وضعيت در سال 

شـهر   ۳۰شهر بـه   ۱۹تنزل پيدا كرد البته در اين سال تعداد شهرهاي استاني از /. ۵۶۱
درصـد   ۱/۵۸به  ۳۵درصد در سال ۵/۶۱افزايش پيدا كرد و سهم جمعيت شهر تبريز از 

با وجود كاهش سهم تبريز در نظام شـهري اسـتان بـه    . كاهش پيدا كرد ۱۳۴۵در سال 
دليل افزايش تعداد شهرهاي كوچك و كم جمعيت درجـه آنتروپـي اسـتان بـا كـاهش      

  . مواجه شده است
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  ومسسال 
  پنجمماره ش

 ١٣٩٠ بهار

  ۱۳۸۵اي  طبقه اختالف حد مدل از استفاده با شهري مراتب سلسله تعيين ):۷. (جدول
  شهر  درصد  شهر تعداد  جمعيت گروه  رديف
  تبريز  ۸/۱  ۱  ۱۳۹۸۰۶۰‐۱۱۹۸۶۲۷  ۱
۲  ۹۹۹۱۹۴ ‐۱۱۹۸۶۲۷  ‐  ‐  ‐  
۳  ۷۹۹۷۶۱‐۹۹۹۱۹۴  ‐  ‐  ‐  
۴  ۶۰۰۳۲۸‐۷۹۹۷۶۱  ‐  ‐  ‐  
۵  ۴۰۰۸۹۵ ‐۶۰۰۳۲۸  ‐  ‐  ‐  
۶  ۲۰۱۴۶۲‐۴۰۰۸۹۵  ‐  ‐    
  شهرها ساير  ۲/۹۸  ۵۶  ۲۰۱۴۶‐۲۰۲۹  ۷

    ۱۰۰  ۵۷    مجموع
  ارندگاننگ محاسبات و  ايران آمار مرکز سايت : ماخذ

  
 افزايش درصد ۳/۶۰ به ۴۵ سال در صد در ۱/۵۸ از تبريز شهر سهم ۱۳۵۵ سال در
 بـه  آنتروپـي  ضـريب  شـهر  ۳۰ بـه  استان شهرهاي تعداد افزايش وجود با و كند مي پيدا
 و ميانـه ، مراغه همچون استان بزرگ شهرهاي ساير سال اين در .يابد مي كاهش ۵۴۴/۰
 بـا  ديگـر  عبارت به اند بوده روبرو استان شهري عيتجم از جمعيت سهم كاهش با مرند
 در جمعيـت  ايـن  از اي عمده بخش، سالها اين طي استان شهري جمعيت افزايش وجود
 داده افزايش ۴۵ سال به رانسبت خود جمعيت سهم تبريز شهر و شده ساكن تبريز شهر
   .است
  درنظـام  ريـز تب شـهر  گرايـي  تمركز تشديد از حاكي سرشماري نتايج ۱۳۶۵ سال در
 جمعيت سهم گذشته هاي دهه مثل نيز سال اين در است شرقي آذربايجان استان شهري
 بـوده  مواجـه  كـاهش  بـا  استان بزرگ شهرهاي ساير جمعيت سهم و افزايش تبريز شهر
 تنـزل  ۶۵ سـال  در ۵۲۴/۰ بـه  ۵۵ سال در ۵۴۴/۰ از  سال اين در آنتروپي ضريب .است
   .است استان شهري درنظام نظمي بي تشديد از حاكي كه كرده پيدا
 پيـدا  تنزل ۵۱۸/۰ به آنتروپي درجه ۷۵ سال در گذشته دهه چند وضعيت تداوم با
 ۲/۶۱ از ۶۵ سـال  بـه  نسـبت  ۷۵ سـال  در تبريـز  شـهر  جمعيت سهم اين وجود با كرد

 سايرشـهرهاي  سـهم  و كـرده  پيـدا  تنزل ۷۵ سال در درصد ۴/۵۹ به ۶۵ سال در درصد
   .است بوده مواجه تغييرات با نيز استان بزرگ
 ۱۹/۵۸ به تبريز شهر جمعيت سهم و يافته تداوم تبريز سهم كاهش ۱۳۸۵ سال در
 ولـي  بوده مواجه كاهش با نيز استان بزرگ شهرهاي جمعيت سهم .است رسيده درصد
 ۸۵ سـال  در شـهر  ۵۷ بـه  ۷۵ سال در شهر ۳۹ از استان شهرهاي تعداد اينكه دليل به
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  ومسسال 
  پنجمشماره 
  ١٣٩٠ بهار

 كـاهش  لـذا  اسـت  يافته زياد افزايش نيز جمعيت كم و كوچك شهرهاي تعداد و رسيده
 شـهرهاي  تعـداد  افزايش دليل به استان جمعيت كل به نسبت تبريز شهر جمعيت سهم

   .است يافته كاهش ۵۰۲/۰ به آنتروپي درجه و تشديد مجدداً كوچك
 يبنـد  تقسـيم  بيـانگر  نيـز اي  طبقـه  اخـتالف  حد مدل کارگيري به از حاصل نتايج
 باعــث و بــوده ناهماهنــگ و غيرمنطقــي کــامالً شــهريهــاي  گــروه در اســتان شــهري

 آمـاري  دوره شـش  تمـامي  در. اسـت  شـده  استان شهري شبکه در شديدي گسيختگي
 تنهـا  وانـد   گرفتـه  قـرار  طبقـاتي  رده ترين پايين در استان شهرهاي درصد ۹۴ از بيش

 قـرار  شـهري  طبقـه  بـاالترين  درا ه دوره نمامي در فاحش اختالف يک با تبريز کالنشهر
 شـهري  طبقـات  در متوسـط  شهرهاي وجود عدم به توان مي ديگر موارد از .است گرفته
 اشـاره  شـهري  شـبکه  در اهميـت  کم و کوچک شهرهاي از زيادي تعداد وجود و استان
  .کرد

  
  و ماخذ منابع
يش ، مجموعه مقاالت همـا پخشايش جمعيت در ايران و روند آن.١٣٧٧. آقا، زهرا )١

  .اجتماعي کشور –برنامه سوم توسعه اقتصادي 
تحليلـي بـر شهرنشـيني و    . ۱۳۸۴. ابراهيم زاده، عيسي و نگهبان مـروي، محمـد   )۲

   ۷۵فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره .جايگاه شهرهاي جديد در ايران
مکانيابي سلسله مراتب سکونت گاههاي .١٣٧٥.افتخاري، عبدالرضا و خرامه، حسن )٣

 . ٣٥لنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره فص.روستايي
: تهــران .ي علــي اشــرافي ترجمــه.  شــهر). ١٣٧٧. (بــا تيســته، ژان و دزر، برنــارد )۴

  .انتشارات دانشگاه هنر
رسـاله  .نقش شهرهاي مياني در توسعه ناحيـه اي ). ١٣٧٥. (باقري، اشرف السادات )٥

 .دانشگاه تربيت مدرس.دکتري جغرافياي شهري
. ي روش شـناختي پـژوهش علمـي در جغرافيـا    فلسـفه ).  ١٣٧٨. (بهفروز، فاطمه )٦

  .انتشارات دانشگاه تهران:تهران 
. تمرکزگرايـي و عـدم تمرکزگزايـي و آثـار آن    . ۱۳۷۳.پاپلي يزدي، محمد حسـين  )۷

مجموعه مقاالت شهرهاي جديد فرهنگي جديد در شهرنشيني، جلد اول، تهـران،  
  .انتشارات شرکت عمران شهرهاي جديد
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مجلـه  .ي شـهر خراسـان   جايگاه شهر قـاين در شـبکه  . ١٣٨٤.، حسينحاتمي نژاد )٨
ي ادبيات علـوم انسـاني، دانشـگاه شـهيد چمـران       يک، دور جديد، دانشکده شماره
  .اهواز

کاربرد مدل در جغرافيا با تاکيد بر ).١٣٨٥. (وموسوي، ميرنجف. حکمت نيا، حسن )٩
 .انتشارات علم نوين: يزد.اي ريزي شهر ي و ناحيه برنامه

: مشـهد . ي سـيروس سـهامي   ترجمه.تحليل جغرافيايي). ١٣٧٣. ( دولفوس، اليويه )١٠
 .نشرنيکا

-بررسي سازمان فضايي ـ مكاني سـكونتگاهها و بهينـه   . ١٣٧٤.رضواني، محمدرضا )١١
فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره مقالـه   .سازي آن در نواحي روستايي شاهرود

٣٨٨  
فضا در ايـران بـا تاکيـد بـر سيسـتمهاي      سازمان يابي ).١٣٧٥. (رفيعيان، مجتبي )١٢

  .دانشگاه تربيت مدرس.، رساله دکتري جغرافياي شهريشهري
 .اي ها، نظريه و مدلها در بررنامـه ريـزي منطقـه    مکتب). ١٣٨٣.. (زياري، کرامت ا )١٣

  .يزد انتشارات دانشگاه:يزد 
‐مستندات برنامه سوم توسـعه اقتصـادي  ).١٣٧٨. (ريزي سازمان مديريت و برنامه )۱۴

  .اجتماعي و فرهنگي کشور
  www.sci.org.ir). ۱۳۸۵. (سايت مرکز آمار ايران )۱۵
انتشـارات  . ي سيروس سهامي ترجمه جغرافيا چيست؟).  ۱۳۷۷. ( شبلينگ، ژاك )۱۶

 محقق
انتشـارات  : ، تهـران ديدگاههاي نو در جغرافياي شـهري ). ۱۳۷۴. (شکوئي، حسين )۱۷

  .سمت
، رسـاله  توان سنجي محيط طبيعي و توسعه فيزيکي شهر).۱۳۷۵. (ر، ملکهعزيزپو )۱۸

 .دانشگاه تربيت مدرس. دکتري جغرافيا
انتشـارات  :مشـهد .پويش شهرنشيني و مباني نظام شهري). ۱۳۸۱. (عظيمي، ناصر )۱۹

  .نيکا
 .ايشـهرهاي كوچـك رويكـردي ديگـر در توسـعه منطقـه      ). ١٣٨٢. ( فني، زهره )٢٠

 .ن شهرداريهاي كشورانتشارات سازما :تهران
  .ي سيدحسين بحريني ترجمه.تئوري شكل خوب شهرها). ١٣٧٦. ( لينچ، كوين )٢١
 ٨٥، ٧٥، ٦٥، ٥٥، ٤٥سالهاي . جمعيت شهرهاي ايران. مركز، آمار ايران )٢٢
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، ٧٥، ٦٥، ٥٥، ٤٥سـالهاي  . سرشماري عمومي نفوس و مسـكن . مركز، آمار ايران )۲۳
٨٥  

ايي استان مرکـزي بـا اسـتفاده از    تحليل سازمان فض. ١٣٧٨.ملک حسيني، عباس )٢٤
 .مجله آمايش، شماره اول.مدل آنتروپي

ريـزي مکـاني بـراي عمـران      شـناخت روشـهاي برنامـه   ). ١٣٥٣. ( پـي . ميسرا، آر )٢٥
  .ريزي منطقه اي مرکز آموزش و پژوهش در برنامه. روستايي در ايران

انشگاه پيام انتشارات د:تهران . جغرافياي شهري ايران).١٣٧٤. (نظريان، علي اصغر )٢٦
  .نور

. شبکه شهري و نظام سلسـله مراتبـي شـهرهاي ايـران    . ١٣٧٢.نظريان، علي اصغر )٢٧
 .فصلنامه دانشکده ادبيات دانشگاه تربيت معلم

ي فرخ حساميان، محمـد   ترجمه. عدالت اجتماعي و شهر). ١٣٧٩. (هاروي، ديويد )٢٨
  .ريزي شهري انتشارات شرکت پردازش و برنامه:تهران . رضا حائري

ــر ه )٢٩ ــت، پيت ــو ). ١٣٧٥. ( اگ ــي ن ــاي تركيب ــد دوم. جغرافي ــه.جل ــاپور  ترجم ي ش
  .انتشارات سمت: تهران . نژاد گودرزي
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