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  26/2/1386:مقاله   تائیید 23/5/1385: دریافت مقاله 

  
  چکیده

روش تحقیق   وشهر میانی خوی در توسعۀ فضائی استان آذربایجان غربیعملکرد  بررسی مقالههدف این 
 کمی استفاده شده  و مدل هایروش هابرای بررسی نقش شهر و حوزۀ نفوذ آن از . است»  تحلیلی–توصیفی «

جمعیتی برخوردار بوده و بدون کشش پذیری ن های جمعیتی نشان می دهند که شهر خوی از توا مدل. است
های اقتصادی حکایت از آن دارند  مدل. در نظر گرفتن آن در شبکۀ شهری استان، عدم تعادل بیشتر می شود

چنین  هم. که خوی نقش خدماتی داشته و بخش صنعت از رشد باالئی نسبت به دیگر بخش ها برخوردار است
در رتبۀ دوم بعد از مادر شهر ارومیه قرار ) اشتغال(خص های اقتصادی این شهر در سطح استان از لحاظ شا

 حوزۀ نفوذ بهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را هد می بررسی حوزۀ نفوذ شهر نشان. دارد
حوزۀ نفوذ خود در درجۀ اول اهمیت قرار سکونتگاه های  در رفع نیازهای خدماتی برای واختصاص داده 

 عدم تعادل ا این شهر با توجه به نقاط قوت و فرصت های مناسب و تمایل شبکۀ شهری استان به سمتلذ. دارد
های بخش شمالی   مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاهبه عنوانسطح بندی منطقه ای  در آینده می تواند در

   .دایفای نقش کناستان 
 .  استان آذربایجان غربی خوی، شهر میانی، توسعۀ فضائی، شبکۀ شهری،:واژه ها کلید

  
  مقدمه

 و کوچـک، اکثـر سـطوح        1درکشورهای در حال رشد شهرهای بزرگ با عدم پیوستگی کامل بـا شـهرهای میـانی               
 اختصاص داده اند و شهرهای کوچک و میانی با ارتباط ضـعیف بـا               به خود عالی خدماتی، اجتماعی و اقتصادی را       

حاصـل از   ). 2،  1375باقری،  (اندامونی، حاشیه ای و وابسته در آمده         فضاهای پیر  به صورت جوامع پائین تر از خود      
 زنجیره ای است که در آن شهر کوچک         2میان رفتن نقش میانی شهرهای کوچک و متوسط پیدایش شبکۀ شهری          

، 1377، حـسامیان و دیگـران   ( اصـلی در ارتباطنـد     مادرشـهر  مـستقیم بـا      به طور یا میانی و یا حتی در مواردی روستا         
 و ایجاد نظام شهری متعادل تر، سیاست تقویت شهرهای میانی برای اولین بار در ششمین                3برای تمرکززدائی . )114

                                                 
 E-mail: zayyari@ut.ac.ir                                                                                                            09121260602: نویسنده مسئول  ∗

1 Medium Sized Cities. 
2. Urban Network . 
3 Decentralization. 
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نظریـۀ رشـد شـهرهای    ). 26، 1383زبردسـت،  (شدمطرح ) 1971-1975(برنامۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی فرانسه       

        از  1رانـدینلی ). 104، 1382ی، عزیـز (  پیرامـون بنـا شـده اسـت    - میانی و کوچک بر منطـق فـضائی روابـط مرکـز    
 را تدارک خدمات، برخـی صـنایع وابـسته بـه            این شهرها  مبنای عملکرد    ،پایه گذاران اصلی راهبرد شهرهای میانی     

  ).217، 1382پاپلی یزدی و سناجردی، (کشاورزی و صنایع کوچک و نیز خدمات حمل و نقل تعریف کرده است
 رغـم تعـداد زیـاد شـهرها بـه علـت        بـه  آذربایجان غربی و اردبیل      در حوزۀ آذربایجان شامل آذربایجان شرقی،     

در ). 12،  1376پنـاهی،   (تراکم جمعیت و فعالیت، شمار شهرهائی که مرکزیت مهمی را ایفا مـی کننـد کـم اسـت                  
 هـزار نفـر رسـیده       100 – 250بعد از ارومیه، خوی اولین شهری است که به سطح جمعیتی            استان آذربایجان غربی    

شهر امروزه به عنوان دومین شهر مهـم اسـتان بعـد از ارومیـه، بـا توجـه بـه قـدمت، جمعیـت و موقعیـت                            این  . است
جغرافیائی اش می تواند عالوه بر خدمات رسانی در حد استان، در صورت ارتقا و تجهیز در این زمینه کارکرد فرا                     

 استان آذربایجان غربی    2وسعۀ فضائی هدف این مقاله شناخت نقش شهر میانی خوی در ت         . منطقه ای نیز داشته باشد    
  . شهر است3و جایگاه آن در ساختار اقتصادی و اجتماعی استان و حوزۀ نفوذ

  
    اجتماعی آن-شهر میانی و ویژ گی های اقتصادی 

گروهی از محققین معتقدند یک اندازۀ بهینۀ شهر وجود ندارد بلکه بایـد یـک نظـام بهینـۀ توزیـع شـهری را مـورد           
 داد که در آن صورت اندازه های گوناگونی از شهر وجود دارد که با توجه به محل آن در نظام توزیع     بررسی قرار   

مفهـوم  ،   کلی کلمۀ شهر میـانی، خـود       به طور ). 83،  1372عابدین درکوش،   (شهری می تواند در حد مطلوب باشد      
 ۀ بایـد وزن جمعیتـی آن در پهنـ         -: از ایـن رو    .اندازه، وسعت و ابعاد شهر را به ذهن متبادر سـاخته و بـارکمی دارد              

 در عـین حـال      - .براین اساس، ضروری است که معیارهای رسمی کمی بکار گرفتـه شـوند            . سرزمین ارزیابی شود  
بنابراین باید بـر    . کند در برندارد    مفهوم نقشی را که در منطقۀ پیرامون ایفا می          عیناً ،4 شهر ۀباید یادآور شد که انداز    
متوسـط یـا    «کـه مفهـوم      از آنجـائی   ).63،  1370ارجمند نیـا،  (شبکۀ شهری تأکید گذاشت   عملکرد و نقش شهر در      

 در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود، برای درک عمومی از آنچه که شهر میـانی خوانـده مـی شـود،                 »میانی
ای شـهر  بـر  نفری در نظـر افالطـون     5040رقم  ). 8،  1370امکچی،  ( نسبی جمعیت است    شایسته ترین معیار، اندازۀ     

 هزار نفر و بـاالتر را  100راندینلی شهرهای  ). 84، 1370زنجانی، ( شایگان مترادف با یک شهر متوسط بوده است     
کارشناسان سازمان ملل ). Rondinelli, 1983, 47(بدون در نظر گرفتن بزرگترین شهر کشور، شهر میانی می نامد

 بـه طـور   در ایران بحـث از شـهرهای میـانی، اولـین بـار              . کرده اند  هزار نفر طبقه بندی      250 تا   25این شهرها را بین     
 هـزار نفـر را   250 تـا  25 به میـان آمـده و طبقـه بنـدی           1356سال  ) ستیران(های آمایش سرزمین   رسمی در گزارش  

  . هزار نفر است250 تا 100در این مقاله معیار تعریف شهر میانی، جمعیت ). 63، 1370، ارجمند نیا(برگزیده اند
هرهای میانی از حیث اجتماعی دارای خصوصیاتی مشابه و در عین حال متفاوت بـا شـهرهای گـروه ماقبـل و                  ش

هـای بازرگـانی و       فعالیـت  بـۀ لغ بـه دلیـل   در این گروه از شهرها شباهت به شهرهای بـزرگ            .باشند می مابعد خود 

                                                 
1 Rondinelli.  2. Spatial Development.  3. Hinterland.  4. City Size. 
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هـای کـشاورزی     بـه فعالیـت    اشتغال بخش وسیعی از جمعیت       ناشی از خدماتی و شباهت شان به شهرهای کوچک        

این اختالط، سیمای خاصی به شهرهای میانی می بخشد و همزمان با وجود برخی مطلوبیت های زنـدگی در               . است
 نرخ رشـد و     اصوالً. های کوچک را بدان القاء می نماید       گاهنتشهرهای بزرگ، کیفیاتی از حیات روستایی و سکو       

که نـرخ مهـاجرت    کند و با آن رابطۀ مستقیم دارد، در حالی یر میداخل، همسو با مقیاس شهر تغی ه  نرخ مهاجرت ب  
وجود دوگانگی ). 18، 1370امکچی،  (کند  معکوس تغییر میبه طوربه بیرون با مقیاس شهر نسبت عکس داشته و    

شهرهای  ).11-13،  1375باقری،  ( ساختار دوگانۀ اقتصادی اینگونه شهرهاست       به دلیل اجتماعی در شهرهای میانی     
یانی از نظر اقتصادی، مستعد برتری فعالیت های تجاری و خدماتی، همراه بـا اشـتغال در صـنایع کارخانـه ای کـه                        م

 معتقـد اسـت کـه از    1آلنسو). 88-89، 1377باقری، (عمدتاً در بخش صنایع با مقیاس کوچک تمرکز یافته، هستند  
عبـارت  ه ف بین سودها و هزینه هـا و یـا بـ   حیث کارائی اقتصادی در مقیاس های میانی جمعیت شهری، نقطۀ اختال     

تولید اقالم تجاری استاندارد شـده  ). 86،  1380پرودهم و ون لی،     (می رسد    دیگر سود خالص به بیشترین حد خود      
اقتـصاد ایـن شـهرها در    ). Henderson, 1997, 588-602 (گرایش به تمرکز در شهرهای کوچک و میانی دارنـد 

ز طریق سرمایه گذاری هائی که توسعۀ بازرگانی و صنعتی را حمایت مـی کننـد،                کشورهای در حال رشد بایستی ا     
  ). Rondinelli, 1983, 63-81 (تشویق و تقویت شود

  

   
  .رابطۀ بین اندازۀ شهر و فعالیت های اقتصادی نمودار 1شکل

 .1377، 8-9، فصلنامۀ مدرس، شمارۀ باقری، اشرف السادات، کارکرد شهرهای میانی در توسعۀ ناحیه ای: مأخذ

  روش تحقیق
شهر میانی خوی در توسعۀ فضائی استان آذربایجان غربی از لحاظ ساختارهای اجتماعی             «فرضیۀ کلی مورد آزمون     

اسـتان  .  اسـت  »2 تحلیلـی  –توصیفی  «روش تحقیق   » .ۀ نفوذ عملکرد مطلوبی داشته است     و اقتصادی و همچنین حوز    
اطالعات مورد نیاز از مرکز آمار ایـران،        . عنوان محدودۀ جغرافیائی مطالعه هستند    ه   خوی ب  آذربایجان غربی و شهر   

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان غربی، مسکن و شهرسازی استان، فرمانـداری و شـهرداری خـوی            
یانه ای مورد تحلیل قرار     جمع آوری شده و از طریق مدل های جمعیتی و اقتصادی و حوزۀ نفوذ و نرم افزارهای را                 

                                                 
1 Alonso   2. Descriptive - Analytical.   3. Rank-Size Rule.   4. Elasticiablity Index.   5. Entropy Index. 
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اسـتفاده   )2( 5و آنتروپـی  ) 1( 4ضریب کـشش پـذیری    ،  3 اندازه –بدین منظور از مدل های قانون رتبه        . گرفته است 
 .شده است

  
  ارزیابی عملکرد جمعیتی شهر خوی در سطح استان

های استان آذربایجان غربی     اندازه که جایگاه و رده بندی تعادلی یا عدم تعادلی استقرار شهر            -بر اساس قانون رتبه     
صـورت شـهر دوم اسـتان بایـد       ترتیب منظم شوند در آن    ه  اساس جمعیت ب    اگر شهرهای استان بر    ،می شود  بررسی

در سـطح اسـتان     . یک دوم جمعیت شهر اول و جمعیت شهر سوم یک سوم جمعیـت شـهر اول و الـی آخـر باشـد                      
 برابر جمعیت شهر خوی، 9/1، 1335ول استان در سال آذربایجان غربی بررسی ها نشان می دهد که جمعیت شهر ا   

 برابر جمعیـت شـهر خـوی شـده و در         9/2،  1375 و در سال     6/2،  1365 برابر، در سال     3/2،  1355 و   1345در سال   
 رشد متعـادل جمعیتـی شـهر خـوی در     به رغمکه مالحظه می شود  چنان.  می رسد6/3 نیز این میزان به 1384سال 

 بیشترین 1384صلۀ جمعیتی شهر اول استان با این شهر با گذشت زمان افزایش یافته و در سال               سال های مختلف، فا   
 از شـهرهای کوچـک   بـه خـصوص  دلیـل عمـدۀ آن، مهاجرپـذیری نـسبی شـهر ارومیـه            . میزان را پیدا کرده اسـت     

 . استشهرستان ارومیه و استان بخاطر تمرکز برخی فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در این شهر بوده
 

  1335-84روند تغییرات نخست شهری استان آذربایجان غربی طی سال های  1جدول 

1384*   1375  1365  1355  1345  1335    

  جمعیت شهر اول  67605  110749  164419  301639  435200  601478
   خویجمعیت شهر  34491  47648  70357  115343  148944  173005

  هریشاخص نخست ش  9/1  3/2  3/2  6/2  9/2  6/3
  .1335-75استخراج از داده های مرکر آمار ایران                         

  .برآورد مرکز آمار ایران*                         

    کـه در    مـی شـود    شـهرهای اسـتان اسـت مالحظـه          1 که نمایانگر توزیع لگاریتمی    3و   2 )نمودار( های شکلدر  
ری استان، شهر خوی در مقایسه با شهر ارومیـه و اکثـر شـهرهای                عدم تعادل نظام شه    به رغم  1375 و   84سال های   

له، عملکرد مطلوب جمعیتی شهر خوی در نظام        أکوچک و میانی استان فاصلۀ کمتری از خط نرمال دارد و این مس            
  .شهری استان را نشان می دهد

                                                 
1 . Logarithmic Distribution. 
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تان و از جمله شـهر      از طریق ضریب کشش پذیری میزان انعطاف پذیری و توان جذب جمعیتی نقاط شهری اس              

          معیـار  . میانی خـوی نـسبت بـه اسـتان و نیـز نـسبت بـه نـرخ رشـد جمعیـت شـهری کـل کـشور بررسـی مـی شـود                              
 1345 -75ضریب کـشش پـذیری بـرای شـهر خـوی در دورۀ              . کشش پذیری، عدد نزدیک به یک و باالتر است        

ری جمعیـت بـین مـادر       یر کشش پذ  در این دوره هماهنگی د    . باالی یک بوده و مهاجرپذیری آن را نشان می دهد         
ضریب کشش پذیری نقاط شهری استان و شهر خوی نسبت به نرخ رشـد جمعیـت                . شهر و شهر خوی نمایان است     

بتاً مطلـوبی    نقاط شهری اسـتان و شـهر خـوی از ضـریب نـس              1345-75شهری کشور نشانگر آن است که در دورۀ         
 نسبت به دورۀ قبل و بعد از آن افزایش را نشان       1355-65این ضریب برای شهر خوی در دورۀ        . برخوردار بوده اند  

 درصـد آن مربـوط بـه مهاجرپـذیری و     45یکه از کل افزایش جمعیت شهری خوی در این دوره،         به طور می دهد،   
روند شهری شـدن و کـاهش جمعیـت     دلیل عمدۀ این مسأله نیز به تبعیت از ادامۀ       . زاد و ولد مربوط به آن می باشد       

  .سترش فعالیت های خدماتی ناشی از ورود سرمایه در این بخش بوده استروستایی و گ
  1345 – 75.  ضریب کشش پذیری شهر اول استان و خوی نسبت به استان2دول ج

   نرخ رشد کشش پذیری ضریب
           سال  مکان  55-1345  65-1355  75-1365  55-1345  65-1355 75-1365

  ومیهار  03/4  25/6  73/3  54/1  77/1  62/1
  خوی  97/3  06/5  59/2  52/1  43/1  13/1
  استان  61/2 52/3  29/2  - - -

  .  بر اساس داده های سرشماری نگارنده محاسبات: مأخذ                        
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 01345-75 ضریب کشش پذیری شهرهای استان، شهر ارومیه و خوی نسبت به نرخ رشد جمعیت شهری کشور دورۀ 3جدول 

    کشش پذیری                 ضریب  نرخ رشد
  65-75  55-65  45-55  65-75 55-65  45-55 سال                  مکان

  1 3/1  83/0  29/2 52/3  61/2  آذربایجان غربی
  81/0  93/0  81/0  59/2  06/5  97/3  خوی

  -  -  -  20/3  41/5  9/4  جمعیت شهری کشور

کـز در نظـام توزیـع جمعیـت اسـتان      با استفاده از مدل آنتروپی تأثیر شهر میانی در تحقق اشـکال تعـادل یـا تمر               
در این مدل هر چه عدد بدست آمده به سمت یک و باالتر از آن میل کند نشانۀ تعادل و . می شود بررسی و تحلیل  

ضـریب آنتروپـی بـا در نظـر گـرفتن تمـام       . کمتر از آن نشان دهندۀ عدم تعـادل در توزیـع فـضائی جمعیـت اسـت       
عدم تعادل نسبی را در شبکۀ شهری استان نمایان می سـازد، حـال آنکـه                 1355 -84شهرهای استان برای سال های      

این ضریب بدون احتساب شهر خوی برای تمامی سال ها کمتر شده و عدم تعادل بیشتر را در نظـام شـهری اسـتان                        
  .شهر خوی در ساختار شبکۀ شهری استان استامر گویای کارکرد مناسب جمعیتی  این وآشکار می سازد 

 یب آنتروپی شهرهای استان و خوی ضر4جدول 
  1355  1365  1375  1384  

  679/0  771/0  782/0  764/0  با احتساب شهرهای استان
  507/0  581/0  708/0  647/0  بدون احتساب شهرهای میانی
  673/0  690/0  708/0  678/0  بدون احتساب شهر خوی

  .نگارنده: ماخذ                                      
 

  استان  اقتصادی شهر خوی در سطح  کارکردارزیابی
، مقایسۀ عملکرد اقتصادی شهر و استان و شـاخص ترکیبـی          )3(های ضریب مکانی    از مدل  به ترتیب در این بخش،    

در مـدل   ، برای تحلیل کارکرد اقتصادی شهر خوی در سـاختار اسـتان اسـتفاده مـی شـود          )4( (HDI)توسعۀ انسانی 
 عـدد بـاالتر از یـک    ،پایه ای بودن فعالیت های اقتصادی شهر مشخص مـی شـود   غیرضریب مکانی، که پایه ای یا    

گر  عدد کمتر از یک نشان    . نشان دهندۀ شرایط پایه ای بخش اقتصادی و توان صادراتی شهر در سطح استان است              
ئی شـهر در    آن است که شهر در فعالیت اقتصادی دارای شرایط پایه ای نیست و عدد برابر با یک، نشانگر خودکفا                  

 بـه ترتیـب     1375 و   1365هـای    ضریب مکانی در بخش کشاورزی در شهر خوی در سـال          . فعالیت اقتصادی است  
 این مساله   . بوده است، یعنی این شهر در بخش فعالیت کشاورزی دارای شرایط پایه ای نیست              22/0 و   17/0برابر با   
 این مسائل، شهر خوی در بین شهرهای        به رغم . ستخاطر ماهیت روستائی این بخش از فعالیت اقتصادی ا        ه  بیشتر ب 

 نـسبت بـه   1375استان بعد از مادر شهر ارومیه بیشترین تعداد شاغالن را در بخش کشاورزی داشته است و در سال            
 از ضریب مکـانی     1375 و   1365دو بخش صنعت و خدمات در هر دو سال          . دورۀ قبل رشد نسبی را نشان می دهد       

 افزایش جمعیت شهری در ا وجودب دومین شهر مهم استان به عنواندر شهر خوی . ار بوده اندباالتر از یک برخورد 
علت ایجاد برخی فعالیت های پایه ای صنعتی در سطح شهر نظیر صـنایع         ه  این دو سال بخش صنعت توانسته است ب       
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در بخش . د گسترش واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی خوی موفق عمل بکنبه خصوصمتوسط و کارگاهی و     

خدمات نیز به تبع افزایش جمعیت شهر خوی در این دو سال عرضۀ نیروی کار افزایش یافته و بخش قابل تـوجهی        
  .از آن جذب این بخش شده است

  1365-75 ضریب مکانی در شهر خوی 5جدول 

 

 

 

 

 

 

 نشان می دهد کـه در       1365 –75روش مقایسۀ عملکرد اقتصادی استان آذربایجان غربی و شهر خوی در دورۀ             
و از متوسط رشد )  درصد بیشتر6/11(ی از متوسط رشد اقتصادی شهر خوی باالتر   حالت کلی رشد بخش کشاورز    

دلیل اصلی این مساله اتکای بخش عمده ای ).  درصد پائین تر1/21(اقتصادی استان آذربایجان غربی پائین تر است   
رشـد  . رزی اسـت از اقتصاد استان بر کشاورزی و اشتغال باالی جمعیت استان نـسبت بـه جمعیـت خـوی در کـشاو            

و از متوسـط  )  درصد پـائین تـر  4/8( متوسط رشد اقتصادی شهر پائین تر      بخش غیر مولد از    به عنوان بخش خدمات   
 6/27(و باالخره رشد بخش صنعت از متوسط رشـد اقتـصادی اسـتان            )  درصد بیشتر  5/9(رشد استان باالتر می باشد    

صـنعت،   زیر بخش هـای آب و بـرق و گـاز، معـدن،    . هدمیزان باالتری را نشان می د    )  درصد 6/17(و شهر ) درصد
   زیـر  . خدمات مالی، فروش، حمل و نقل دارای رشـدی بـاالتر از متوسـط رشـد اقتـصادی اسـتان و شـهر بـوده انـد                   

تل و رستوران از متوسط رشد استان پائین تر و از متوسط رشد شهر باالتر هستند، بخـش                  بخش های کشاورزی و ه    
خدمات اجتماعی از متوسط رشد استان باالتر و از رشد شهر پائین تر و بخش های سـاختمان، خـدمات عمـومی و                       

      در بـین    1365-75ۀ  بنـابراین شـهر خـوی در طـی دور         . نامشخص از متوسط رشـد شـهر و اسـتان پـائین تـر هـستند               
در این زمینه باید ذکر کرد که صـنایع  . های اقتصادی بیشترین تمایل را به سمت بخش صنعتی نشان می دهد       بخش

    کوچک و نسبتاً بزرگ در دهه های اخیر در ایـن شـهر پـا گرفتـه انـد کـه تعـدادی از شـاغالن را در خـود جـذب             
کارخانجـات و   .  صنایع بزرگ شهر خوی هـستند      کارخانجات قند، توتیا، نساجی و شیشه سازی از جمله        . کرده اند 
 تولیـد درب چـوبی و دیگـر          های مواد غذائی، آجر پزی، مصالح ساختمانی و زیلـو و پتوبـافی و کارخانـۀ                کارگاه
های اخیر در شهر خوی گسترش پیدا کرده و شاغالن را از سـطح شـهر و حـوزۀ      های کوچک نیز در سال     کارگاه

مـی   صنعت قالی بافی که جزء مشاغل پر درآمد بـرای شـهر و شـهروندان              . ه اند سوی خود جذب کرد   ه  نفوذ شهر ب  
های جانبی نظیر رنگرزی، پرداخت فرش و درست کردن دار قالی تعداد زیـادی از شـاغالن را        باشد به همراه شغل   

  یکه تولیدات این صنعت و فرش شهر خوی به کـشورهای همجـوار و اروپـا صـادر                 به طور  اختصاص داده،    به خود 
در زمینۀ بخش کشاورزی، نقش و جایگاه شهر خوی در استان و استقرار در یک ناحیۀ روستائی، شرایط                  . می شود 

  ضریب مکانی  تعداد شاغالن   بخش اقتصادی  مکان         
    65  75  65  75  
  22/0  17/0  2791  1861  کشاورزی  
  31/1  39/1  12343  7906  صنعت  خوی
  44/1  63/1  20581  15829  خدمات  
  -  -  36390  26284  کل  
  -  -  637618  456069  کل   استان

            نگارنده: ماخذ
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خیز متعدد در دشت خوی مؤید رشد این بخش باالتر از متوسـط رشـد                اقلیمی و طبیعی و وجود زمین های حاصل       

کـه بیـشتر بـه       رشـد اسـتان و شـهر،       رغم رشد پائین تر بخش خدمات از متوسط          بهشهر خوی   . اقتصادی شهر است  
 نیـروی شـاغل بـا       بـه خـصوص   علت رشد منفی خدمات عمومی و جذب شاغالن جدید شهر و شاغالن روسـتایی               

ایـن بخـش دارای     . تخصص پائین به سمت بخش صنعت و مشاغل کاذب صورت گرفتـه، شـهری خـدماتی اسـت                 
 نمودار مالحظه می شود در برابـر بخـش هـای            شرایط پایه ای است ولی بر خالف بیشتر شهرهای میانی چنانکه در           

استان آذربایجان غربی و شهر خوی در زمینۀ رشد باالی بخش صـنعت             . مولد نتوانسته رشد بیش از حد داشته باشد       
  . و رشد پائین زیر بخش خدمات عمومی و نامشخص دارای اشتراک هستند

  

  

ایجـان غربـی و جایگـاه شـهر میـانی خـوی نـسبت بـه         به منظور تعیین درجۀ توسعه یافتگی شهرهای اسـتان آذرب        
در این روش با استفاده از چهارده متغیـر         . استفاده شده است   شهرهای استان از روش شاخص ترکیبی توسعۀ انسانی       

جمعیـت فعـال، شـاغالن کـشاورزی،     : متغیرها عبارتند ازاین . اقتصادی شهرهای استان مورد آزمون قرار می گیرند  
و برق و گاز، ساختمان، خـدمات عمـومی، خـدمات مـالی، حمـل و نقـل و ارتباطـات، عمـده                   معدن، صنعت، آب    

درصد
  

درصد
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 معیـار برخـورداری بـرای شـهرهای محـروم         . فروشی، قانونگذاران، کل متخصصین، متخصـصین زن و صـنعتگران         

0<HDI<0/499    0/5 برای شهرهای نیمه محروم<HDI<0/799     0/8 و برای شهرهای توسعه یافته<HDI<1  اسـت .
 هیچ کدام در سطح باالی برخورداری نیستند و       1375 شهر استان در سال      22یج بررسی نشان می دهد که از کل         نتا

بقیـۀ  . تنها سه شهر ارومیه و دو شهر میانی خوی و سلماس از لحاظ متغیرهـای مـورد نظـر، نیمـه برخـوردار هـستند                        
هـای   ختصاص داده است و از لحاظ شاخص       ا به خود شهر خوی رتبۀ دوم را      . شهرهای استان غیر برخوردار هستند    

این شهر فاصلۀ برخـورداری زیـادی را از شـهر اول اسـتان               .به نسبت استان وضعیت مطلوبی دارد     ) اشتغال(اقتصادی
نشان نمی دهد ولی هر چه به سمت سطوح پائین تر شهری استان پیش می رویـم فاصـلۀ توسـعه یـافتگی خـوی بـا                           

هر دیگر شهرسـتان خـوی یعنـی فیـرورق و قـره ضـیاءالدین از ایـن لحـاظ جـزء                      دو ش . دیگر شهرها بیشتر می شود    
تـرین شـهر ایـن شهرسـتان امکانـات و             مهـم  بـه عنـوان   شهرهای غیر برخوردار استان هستند و نیاز هست که خوی           

  . شهرهای پیرامونی مبذول داردبه عنوانخدمات الزم را به این شهرها 
  

 . 1375 شاخصHDI رهای استان آذربایجان غربی بر اساس سنجش درجۀ توسعه یافتگی شه6جدول 
  میزان برخورداری  رتبه HDI  شهر
  1  547/0  ارومیه
  2  519/0  خوی
  3  503/0  سلماس

  نیمه برخوردار

  4  474/0  میاندوآب
  5  465/0  ماکو
  6  450/0  شاهیندژ
  7  417/0  پلدشت
  8  416/0  مهاباد

  9  395/0  قره ضیاء الدین
  10  376/0  دهنق

  11  369/0  تکاب
  12  367/0  سردشت
  13  359/0  شوط
  14  332/0  بوکان
  15  321/0  پیرانشهر
  16  320/0  سیه چشمه
  17  302/0  محمدیار
  18  300/0  اشنویه
  19  297/0  نوشین
  20  293/0  قوشچی
  21  226/0  تازه شهر
  22  191/0  فیرورق

  محروم

 .نگارنده:      ماخذ                                               

 



 
  1387، بهار63 شماره–های جغرافیایی  پژوهش                                                                                                                                  24

  
 خوی نفوذ شهر بررسی حوزۀ

اساس تقسیم بندی جدیدی که در سطح شهرستان خوی صورت گرفته این شهرستان به چهار شهر، پـنج بخـش                     بر
های، گـوهران،   بخش مرکزی با مرکزیت شهر خوی شامل پنج دهستان به نام          . و چهارده دهستان تقسیم شده است     

 .)1383، 1سازمان مدیریت آذربایجان غربی، (  دیزج جمشیدخان، قره سو و رهال می باشدفیرورق،

  
 1383محدوده بخش مرکزی شهرستان خوی  6شکل 

و  18، تئوری تأثیر متقابـل 17، تئوری نقطۀ جدائی)5(16ندلهای سون گد منظور بررسی حوزۀ نفوذ شهر از مدل ه  ب
 جهت شناخت منطقۀ نفوذ شـهری، روی خـرده فروشـی و خـدماتی کـه                 ندلسون گد . پرسش نامه استفاده می شود    

وی برای شاخص مرکزیت شهر، کل جمعیت شـهر را بـا تعـداد نیـروی            . انعکاسی روی ناحیه دارند تأکید می کند      
 و 4/3عدد بدست آمده باید برابر بـا  . انسانی فعال جذب شده در خرده فروشی و خدمات شهر در رابطه می گذارد 

        بـا اسـتفاده از ایـن روش و بـا در نظـر گـرفتن خـرده فروشـی و خـدماتی کـه              .  و باالتر باشـد    5/6ز ناحیه   برای مرک 
 6/9 مرکز ناحیـه برابـر بـا         به عنوان می تواند در سطح شهرستان تأثیر گذار باشد عدد بدست آمده برای شهر خوی               

.  در نظر گرفته اسـت     حوزۀ نفوذ ای   از خدمات خود را بر      قابل توجهی  می باشد و نشان می دهد که این شهر بخش         
بر اساس تئوری نقطۀ جدائی که می توان منطقۀ نفوذ دو شهر و محل مرزی را که منطقۀ تجارت نفوذ دو شهر را از          

 در استان، شهر خوی بیشترین حوزۀ نفوذ را بین شـهرهای بخـش میـانی و شـمالی                   .هم جدا می کند مشخص نمود     
بر اساس تئوری تأثیر متقابل که مـی تـوان رابطـۀ اقتـصادی بـین                . کز استان داراست   مر به عنوان استان بعد از ارومیه     

 اقتـصادی را در سـطح شهرسـتان بـا شـهر             ۀمراکز و شدت و ضعف آنها را معین نمود، شـهر خـوی بیـشترین رابطـ                
هـا نیـز     اندر بین مراکـز دهـست     . شهر ایواوغلی دارد    با سپسالدین و   ءکوچک فیرورق و بعد از این شهر با قره ضیا         
از بـین روسـتاهای پهنـۀ محلـی نیـز ایـن شـهر بیـشترین روابـط را بـا                      . بیشترین روابط را با روسـتای سـعیدآباد دارد        

                                                 
16. Seven Godland.   17. The Breaking Point Theory.   18. Interaction Theory. 
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درسطح استان نیز این شهر بیشترین روابط را بـا     . روستاهای اکبر آباد، بدل آباد، سعید آباد، گوهران و وار داراست          

 کلی در سطح ناحیه براساس تئوری تأثیر متقابل، شهر خـوی در    طور به. میه، سلماس، ماکو و چالدران داراست     ارو
با توجه به نتایج حاصل از پرسش نامـه کـه بـرای              .قرار می گیرد  برای سکونتگاه های حوزۀ نفوذ      مرتبۀ اول اهمیت    

ن سه روستای یزدکان، وار و عسگرآباد با فواصل مختلف از شهر خوی تنظیم شده، بیشترین مراجعات سـاکنین ایـ                   
روستاها به شهر خوی برای آموزش، اشتغال و خرید صورت می گیرد و اکثر ساکنین برای رفع نیازهـای خـدماتی                     

رجیح مـی دهنـد بـه شـهر خـوی            با توجه به عدم وجود مراکز شهری برخوردار در سـطح شهرسـتان تـ               به خصوص 
یوه و تره بار و خشکبار خـوی  اکثریت ساکنین محصوالت کشاورزی خود را برای فروش به میدان م. کنندمراجعه  
 بـرای روسـتاهای محـدودۀ    ویـژه به  از بازار مناسب محصوالت کشاورزیشهر خوی در سطح شهرستان،    . می برند 

در این شهر که به شهر      . بخش مرکزی برخوردار است و تولیدات کشاورزی جوابگوی بازار محلی و داخلی است            
 یبـه طـور   . مه، بخش اصلی اقتصاد کشاورزی را تشکیل می دهد        آفتابگردان نیز مشهور است تولید و صادرات تخ       

وجود آمدن مرکز بزرگـی در شـهر خـوی بـا     ه که تولید و توزیع و پخش تخم آجیلی آفتابگردان و کدو موجب ب       
عنوان میدان خشکبار شده که این میدان محصوالت را از کشاورزان شهر خوی و حومه خریداری و پس از انجـام                     

  .رهای بزرگ و حتی کشورهای مجاور صادر می کنداقداماتی به شه

  
 . حوزۀ نفوذ ترسیمی شهر خوی با استفاده از روش عمود منصف ها7شکل                

 
  نتیجه گیری

دنبال افزایش فاصلۀ تهران و شهرهای بزرگ از مراکـز شـهری دیگـر، عملکـرد سلـسله                  ه  نظام شبکۀ شهری ایران ب    
این مساله، توجه بـه افـزایش کـارائی شـهرهای           .  ندارد و جهت گیری آن بیشتر به سمت تمرکزگرائی است          مراتبی

 شهر  به عنوان در این مقاله عملکرد شهر خوی       . میانی، در شبکۀ شهری کشور را بیش از گذشته ضروری می نماید           
تفاده از مدل های اقتصادی، جمعیتـی و        میانی، در ساختار اجتماعی، اقتصادی و فضائی استان آذربایجان غربی با اس           

مدل های جمعیتی حکایت از افزایش عدم تعادل نظام شهری استان با گذشت زمـان      . حوزۀ نفوذ بررسی شده است    
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 از سـطح شهرسـتان      بـه خـصوص   از تـوان بـاالی جـذب جمعیـت          بر اساس تحلیل های جمعیتی، ایـن شـهر          . دارند

استان است که از خط نرمال توزیع شهری استان فاصلۀ کمی را نـشان              این شهر از معدود شهرهای      . برخوردار است 
       بـر اسـاس    . دشـو بدون در نظر گرفتن شهر میانی خـوی در اسـتان عـدم تعـادل شـبکۀ شـهری بیـشتر مـی                        . می دهد 

ویـژه  ه  دو بخش صنعت و خدمات دارای شـرایط اقتـصادی پایـه ای هـستند و بـ                 مدل های اقتصادی در شهر خوی       
مقایـسۀ عملکـرد اقتـصادی شـهر و     . اند در اشتغال زائی در منطقه و حوزۀ نفوذ موفق عمل کندبخش صنعت می تو  

استان نیز نشان می دهد که بخش صنعت هم در سطح استان و هم در سـطح شـهر از رشـد بـاالتر از متوسـط رشـد                            
رزی در نزدیکی خیز کشاو  بخش کشاورزی نیز با توجه به وجود زمین های حاصل         . اقتصادی برخوردار بوده است   

بخـش خـدمات از     . شهر و گستردگی فعالیت میدان خشکبار شهر از متوسط رشد اقتصادی شهر باالتر بـوده اسـت                
از دالیل عمدۀ این مـسأله، رشـد منفـی          . متوسط رشد استان باالتر ولی از متوسط رشد اقتصادی شهر پائین تر است            

ی و مهاجرین روسـتائی در بخـش صـنایع کوچـک            شاغالن خدمات عمومی با توجه به جذب شاغالن جدید شهر         
        های اقتـصادی، بخـش صـنعت از لحـاظ رشـد، بـین اسـتان و شـهر، همـاهنگی را نـشان                         در میان بخش  . بوده است 

در .  یعنی شهر اول استان قـرار دارد       شهر خوی در سطح استان از لحاظ شاخص های توسعه بعد از ارومیه            . می دهد 
 مرکز اسـتان از  به عنوانهر در بخش میانی و شمالی استان بعد از شهر ارومیه  بررسی حوزۀ نفوذ مشخص شد این ش      

تری نسبت به دیگـر شـهرها برخـوردار اسـت و بخـش نـسبتاً مناسـبی از خـدمات خـود را بـرای                           حوزۀ نفوذ وسیع  
 بـا    نشان می دهـد سـاکنین روسـتایی        تحقیق میدانی نتایج حاصل از     .های حوزۀ نفوذ در نظر گرفته است       سکونتگاه

توجه به ضعف نقاط روستایی در برخورداری از امکانات اولیه و نیز برای برآورده کـردن نیازهـای سـطوح بـاالتر                      
از طرف دیگر ساکنین حوزۀ نفوذ تـرجیح مـی دهنـد بـا توجـه بـه       . کنندترجیح می دهند که به شهر خوی مراجعه  

ار شهر خوی، محـصوالت کـشاورزی خـود را در      نزدیکی فاصله با شهر و نقش فعال میدان میوه و تره بار و خشکب             
این شهر توانسته در ایجاد تعادل در شبکۀ شـهری           کلی تحلیل ها نشان می دهند        به طور . این شهر به فروش برسانند    

در زمینـۀ تـدارک خـدمات    . از برخی مشکالت مادرشهرها و شهرهای بزرگ فاصله داشته اسـت      . استان موثر باشد  
از . مده ترین خصوصیات شهرهای میـانی اسـت، خـوی در درجـۀ اول اهمیـت قـرار دارد                 برای حوزۀ نفوذ که از ع     

مبانی اصلی عملکردی این قبیل شهرها تدارک صنایع کوچک و حمل و نقل بوده که شهر خوی در هـر دو زمینـه     
ات و فرصت   با توجه به تمامی موارد ذکر شده و تمرکز امکان         . ط رشد شهر و استان داشته است      سرشد باالتر از متو   

های اقتصادی، موقعیت مناسب شهر و نیز برای جلوگیری از تشدید تمرکز شـهری اسـتان و ظهـور پدیـدۀ نخـست           
یفـا   صنعتی سکونتگاه های شمال اسـتان را ا        -های آتی، این شهر می تواند نقش مرکزیت خدماتی           شهری در سال  
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