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Analysis The Population Spatial Structure of
Tabriz Metropolitan Region (TMR)
Abstract

Regional imbalance is one of the significant features of
spatial development in Iran. Changing the type of activity
in the metropolitan region of Tabriz causes a concentration
of population in Tabriz metropolis, which altered the
distribution and pattern of the spatial structure of the
population and thus caused a disturbance of the equilibrium
of the metropolitan region. The purpose of this research is to
analyze the distribution and spatial structure of the population
and provide suitable strategies for balanced development of
the metropolitan region. The methodology of research is
quantitative and the paradigm of research is proof-based. In
essence, the research is descriptive-analytic. Demographic data
including the population of the metropolitan region of Tabriz
for the years 1966 to 2011 have been obtained. For analyzing
the population, analytical methods of the basic attribute
approach have been used. The results indicate that population
deployment in urban centers has not been distributed
equilibrium and population distribution is clustered. On the
other hand, the pattern of the spatial structure of the city is
concentrated in the metropolitan region of Tabriz, It means
overcoming the forces of the center. The Hillhorst spatial
development model is a suitable model for determining future
development strategies for balancing the metropolitan region
of Tabriz.
Keywords: Spatial Structure, Population Distribution,
Balance, Tabriz Metropolitan Region (TMR)

چکید ه
عدم تعـادل و تـوازن منطقه ای از مشـخصه های بارز توسـعه فضایی
 تغییر نـوع فعالیت در منطقه کالن شـهری تبریز.در ایـران می باشـد
موجـب تمرکزجمعیـت در کالن شـهر تبریز شـده کـه موجب تغییر
نحـوه توزیـع و الگـوی سـاختار فضایـی جمعیـت شـده و در نتیجه
 هدف.موجـب برهـم خوردن تعادل منطقه کالن شـهری شـده اسـت
این تحقیق تحلیل توزیع و سـاختار فضایی جمعیت و ارائه اسـتراتژی
 روش.های مناسـب جهت توسـعه متعادل منطقه کالن شـهری اسـت
.شناسـی تحقیق کمـی بـوده و پارادایم پژوهـش اثبات گرا می باشـد
 داده های. تحلیلی اسـت-از نظـر ماهیت پژوهش مـورد نظر توصیفی
جمعیتی شـامل تعداد جمعیت منطقه کالن شـهری تبریز برای سـال
 برای تحلیل جمعیـت از روش های. اخذ شـده اند1390  تـا1345 هـای
 نتایج حاکـی از آن.تحلیلی رویکرد صفت مبنا اسـتفاده شـده اسـت
اسـت که اسـتقرار جمعیت در کانون های شـهری به صـورت متعادل
 از طرفی.توزیع نشـده اند و توزیع جمعیت به صورت خوشـه ای اسـت
الگوی سـاختار فضایی جمیـت در منطقه کالن شـهری تبریز متمرکز
مدل توسـعه فضایی.اسـت یعنی غلبه با نیروهای مایل به مرکز اسـت
هیلهورسـت مدل مناسـبی برای تعیین اسـتراتژی های توسعه آتی به
.منظور ایجـاد تعادل در منطقه کالن شـهری تبریز می باشـد
 منطقه کالن شـهری،  تعادل، توزیع جمعیت، سـاختار فضایی:واژگان کلیدی
تبریز

saremi@modares.ac.ir : رايانامه، 09121270881 : شماره تماس،* نویسنده مسئولمكاتبات

 « تحلیل ساختار فضایی منطقه کالن شهری تبریز» استخراج:مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی منطقه ای سیما پیری با عنوان
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مقد  مه
مناطـق کالن شـهری بـه عنـوان موتـور محرکه رشـد
و توسـعه هسـتند کـه بـا اختصـاص حجـم بزرگـی
از نیروهـای انسـانی و مـادی کشـورها بـه خـود ،بـه
سـاماندهی مقولـه توسـعه در شـهرها می پردازنـد و از
اهمیـت بسـیار باالیـی در نظـام های شـهری و منطقه
برخوردارنـد(  .)2008,Wuبـدون شـک شـکل گیـری
الگوهـای فضایـی جمعیت در یک منطقه کالن شـهری
تحـت تاثیـر شـرایط مختلـف اقتصـادی ،اجتماعـی،
اقلیمـی و جغرافیایـی آن منطقـه کالن شـهری اسـت.
سـاختار فضایی از سـه قسـم گره ،محور و پهنه تشکیل
شـده اسـت .گره شـامل نقاط شهری و روسـتایی و نیز
مراکـز فعالیتـی اعم از فعالیت های کشـاورزی ،صنعتی
و خدماتـی مـی باشـد .بـه طـور کلـی گـره تجمـع
عملکردهـای انسـانی را شـامل می شـود .محور شـامل
زیرسـاخت های اطالعاتی ،زیربنایـی و حمل و نقل می
شـود که شـبکه هـای ارتباطی حمل و نقـل مهم ترین
نقـش را در بخـش محـور به عهـده دارند .پهنـه ها نیز
همـان کاربـری زمیـن هسـتند کـه هـم از گـره و هـم
از محـور تاثیـر مـی پذیرند .براسـاس مطالعـات صورت
گرفتـه ،توزیع فضایی جمعیت در مناطق کالن شـهری
کشـورهای در حـال توسـعه نامتعـادل تر ازکشـورهای
توسـعه یافتـه اسـت(فرهودی ،زنگنـه شهرکی،مسـاعد
موچشـی1388 ،؛  .)56به گونه ای که تعداد شـهرهای
کوچـک افزایـش یافتـه و موجـب کاهـش میـزان
جمعیـت پذیری شـهرهای میانی گشـته اسـت .منطقه
کالن شـهری تبریـز بـه عنـوان مرکـز تجمع سـرمایه،
اقتصـاد ،اشـتغال و جمعیـت در شـمال غـرب کشـور
شـناخته می شـود .تغییر نـوع فعالیت از کشـاورزی به
صنعتـی و خدماتـی موجب تغییراتـی در توزیع فضایی
جمعیـت و فعالیـت و به تبع آن سـاختار فضایی منطقه
کالن شـهری شـده اسـت .کالنشـهر تبریـز بـه دلیل
داشـتن فرصتهای شـغلی زیـاد ،امکانات متنـوع و ،...
شـهرها و روسـتاهای واقـع در منطقه کالنشـهری و یا
فراتـر از آن را تحـت تاثیـر قـرار میدهـد کـه موجـب
مهاجـرت جمعیـت از نواحـی مختلـف بـه ایـن منطقه

کالنشـهری شـده اسـت( ظاهری1387 ،؛  .)132رشد
شـتابان جمعیت شـهر و به تبع آن ،سـر ریز بخشـی از
جمعیت به شـهرها و روسـتاهای حوزه نفوذ کالنشـهر
تبریـز کـه عمدتـا با هـدف کار و فعالیت(وجـود صنایع
وکارخانههـای مختلـف) و یا تهیهی زمین و مسـکن(به
منظـور بهرهگیـری از امکانات کالنشـهر تبریـز) انجام
میپذیـرد ،سـبب تغییـر سـاختار فضایـی در منطقـه
کالن شـهری تبریـز شـده اسـت (ظاهـری1387 ،؛
 .)117اسـتقرار جمعیـت در امتـداد شـبکه بزرگراهـی
نوعـی تمرکـز و فشـردگی را بـه وجود آورده اسـت که
موجـب بر هم خـوردن تعادل زیسـتی در منطقه کالن
شـهری شـده اسـت .آگاهـی از ماهیت سـاختار فضایی
و نحـوه توزیـع و پراکنش جمعیت از مباحث اساسـی و
مهـم در برنامـه یـزی و مدیریـت مناطق کالن شـهری
اسـت .مادامـی کـه توزیـع جمیـت در یـک منطقـه
کالن شـهری متعـادل صـورت نگیرد نمی تـوان انتظار
داشـت کـه این منطقـه در مسـیر پایداری پیـش رود.
هـم چنیـن نبود تعـادل در توزیع جمعیت اثـرات زیان
بـاری بـر کیفیـت زندگـی و زیسـت محیطـی بـر جای
مـی گذارد(حاجـی پـور1387 ،؛  .)38تحلیـل سـاختار
فضایـی و الگـوی توزیـع فضایـی جمیـت و تبیین مدل
فضایـی مناسـب بـرای ایجـاد تعـادل در منطقـه کالن
شـهری تبریـز مهمتریـن اهـداف تدویـن ایـن مقالـه
هستند .
پیشینه تحقیق
تدویـن یـک بنیـان نظـری مـی توانـد اصلـی تریـن و
مهمتریـن مفاهیـم مد نظر پژوهشـگر را بیـان کند .هر
چـه شـمولیت این بنیـان نظری بیشـتر شـود نقش پر
رنـگ تـری را در طـی پژوهـش خواهد داشـت .منطقه
کالن شـهری دارای حداقـل یـک کالن شـهر مرکـزی
اسـت کـه در پیرامـون خـود تعـدادی شـهر ،روسـتا،
مراکـز فعالیتـی و جمعیتـی را دارا مـی باشـد کـه این
مـکان هـا در فاصلـه  2سـاعتی از کالن شـهر مرکـزی
قـرار دارنـد( داداش پـور .)1394 ،سـازمان فضایـی
مفهومـی فراتـر از اجتمـاع محـض کانون هـا و فعالیت
های وابسـته به آنهاسـت که نتیجه کنـش های متقابل
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بیـن عناصـر موجـود در منطقـه کالن شـهری اسـت.
علاوه بـر حضـور کانـون هـای سـکونتی ،مجموعه ای
از ارتباطـات و فعـل و انفعاالتـی کـه نشـئت گرفتـه از
سـاخت" عملکـردی -جغرافیایـی" فضـا اسـت ،بـرای
شـکل یابـی سـازمان فضایـی ضـرورت دارد( رفیعیان،
1375؛  .)79سـاختار فضایـی بـه نوعـی موقعیـت و
مـکان هـر پدیـده در ارتبـاط بـا پدیـده دیگـر و نحوه
قرارگیـری سـایر عناصـر در پهنـه فضـای جغرافیایـی
است(قاسـمی1394 ،؛  .)11سـاختار فضایـی انطبـاق
سـازمان فضایـی بـر محیـط کالبـدی اسـت .بـه طـور
کلی هر سـازمان ،سـاختار دارد .ولی هر سـاختار دارای
هویـت ویـژه سـازمانی نیسـت .میتـوان چنیـن نتیجه
گرفـت کـه تحـول اقتصـادی منطقـه منتـج از تغییر و
تحـوالت صـورت گرفتـه و همچنین سـاختار جمعیتی
سـبب شـده تـا الگوهـای فضایـی مختلـف در سـاختار
فضایـی مناطـق مشـاهده شـود (كالنتـري 1380،؛
 .)225بـر مبنـای رویکـرد اقتصـاد شـهری ،سـاختار
فضایـی در منطقـه کالن شـهری را می تـوان به عنوان
توزیـع فضایـی جمعیت و فعالیت و هم چنین سیسـتم
حمـل و نقلـی کـه متصـل کننـده جمعیت بـه فعالیت
اسـت ،تعریـف نمـود .مطالعـه تجزیه و تحلیل سـاختار
فضایی منطقه کالن شـهری ،با شناسـایی نحـوه توزیع
جمعیـت آغاز مـی شـود( .)2009 ,Sunنخسـتین گام
در راسـتای درک سـازمان و سـاختار فضایـی منطقـه
کالن شـهری مـی بایسـت بررسـی تحـوالت سـازمان
جمعیتـی باشـد .در بررسـی تحـوالت جمعیتـی توجه
بـه بعـد مکانـی -فضایی اهمیـت بـه سـزایی دارد زیرا
کـه جـا بـه جایـی انسـان هـا منجـر بـه شـکل گیری
الگوهـای مکانـی جدیـد از توزیـع جمعیـت مـی شـود
( احمدیـان1383 ،؛  .)9در بررسـی دیـدگاه هـای
نظـری مرتبـط بـا سـازمان فضایـی دو پارادایم انـدازه/
صفـت مبنـا و شـبکه مبنـا قابـل تمایـز اسـت .در طی
دهـه هـای متمـادی بـه انـدازه جمعیتی و حـوزه نفوذ
پیرامونـی آنها(رهیافـت سـنتی) ،بـرای تعییـن جایگاه
آنهـا در سلسـله مراتـب شـهری و اهمیـت اقتصـادی

شان اسـتفاده می شد(کریسـتالر .)1966 ،در مطالعات
رهیافـت سـنتی(صفت مبنـا) فـرض بـر ایـن بـوده
اسـت کـه انـدازه جمعیتـی بیشـتر ،نماینـده کاالهـا و
خدمـات تخصصی در دسـترس در یک مکان شـهری(
تمرکـز در نقاط بسـیار مهـم) اسـت (Limtanakool,
 .)2007 ,Schwanen,Dijstزمینـه هـای پیدایـش
و سـیر تحـول تاریخـی رویکردهـای نظـری حاکـم بـر
سـاختار فضایـی را مـی توان در قالب سـه دوره دسـته
بنـدی نمود:
دوره اول(1960 -1930م) :نظریات مرتبط با سـاختار
و عملکـرد اقتصـادی سـرزمین و سـازمان فضایـی قبل
از دهـه  ،1960از نظریـه مرتبـط با تولیدات کشـاورزی
وان تونـن 1در سـال  1826نشـئت میگیـرد .موقعیـت
هر شـهر در سلسـله مراتب شـهری با کارکرد اقتصادی
آن در سیسـتم شـهری مرتبـط فـرض شـده اسـت.
کارکردهـای شـهری به صورت سلسـله مراتبی توسـط
مرکزیـت یـا اهمیـت یـک شـهر در درون منطقـه و در
سـطوح مختلفی سازمان یابی می شود( .)2010,Neal
در ایـن دوره غالـب پژوهش هـای صورت گرفتـه اندازه
جمعیتـی را بـه عنـوان شـاخصی بـرای سـازمان یابـی
منطقـه اسـتفاده کـرده انـد (.)1960,Duncan
دوره دوم(1990-1960م) :در سـطح ملـی ،افزایـش
رشـد جمعیـت بـدون رشـد بخشهـای مولـد ،باعـث
کاهـش سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی ،کاهـش
سـرمایهگذاری ،کاهـش پسانـداز و افزایـش بیـکاری
شـد کـه درنهایـت مجموعـه عوامـل فـوق باعـث
تشـدید معضلات اجتماعـی ،اقتصـادی و بهتبـع
آن زیسـتمحیطی گردیـد و بدیـن ترتیـب پدیـده
سـازمان فضایـی از شـکل اقتصـاد بـه سـمت مسـائل
اجتماعـی حرکـت نمـود(.)66-53 ,2010, Klapka
جیکوبـز )1969(2یکـی از معـدود نظریـه پـردازان
شـهری کالسـیک بوده کـه روابـط بین شـهری را تنها
منحصـر بـه روابـط سلسـله مراتبـی فـرض نکـرد.
دوره سـوم (-1990تاکنـون) :ازجملـه بحثهـای
جدیـد ،جایگزینـی رویکـرد شـبکهای بهجـای رویکرد
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سلسـله مراتبـی در حـوزه سـاختار فضایی مناطـق بود
و تـا قبـل از آن بحـث عمدتـاً بـر محـور رویکردهـای
سلسـله مراتبـی بـود  .الگـوی فضایی حاکم بـر رویکرد
شـبکهای شـکلگیری چندمرکزیـت و الگـوی فضایـی
شـبکهای بـود .در ایـن دوره ردپـای توسـعه اقتصـاد
خدمـات محـور و تغییر به سـوی فعالیت های مسـتقل
از فاصلـه ماننـد خدمات بازرگانی و تجـاری که از نقش
فضـا در سـازمان دهـی سلسـله مراتب شـهری و نقش
اقتصادی شـهرها کاسـته و توجه پژوهشـگران به شبکه
هـای شـهری را بـه خـود جلب کرده اسـت ،دیـده می
شـود .در ایـن فضـا کارکردهـای یک محـل در رابطه با
دیگـر محـل ها بـه وجود مـی آمـد .توجهات بسـیاری
بـه شـرکت هـای چندملیتـی و توابـع آنهـا ،شـرکت
هـای خدماتـی -حقوقـی شـد( .)1989,Castellsدو
رویکـرد سلسـله مراتبی و شـبکه ای رویکردهای حاکم
در بحـث سـاختار فضایـی می باشـند .رویکرد سلسـله
مراتبـی به مطالعات قبـل از دهـه  1960و رویکردهای
شـبکه ای از اوایـل دهـه  1980فراگیرتـر شـده اسـت.

در ایـن تحقیـق رویکـرد سلسـله مراتبـی مـورد بحث
خواهـد بـود زیـرا کـه رویکـرد شـبکه ای یـک رویکرد
نوینـی مـی باشـد کـه بیشـتر در جوامـع پیشـرفته تر
قابـل بررسـی اسـت .هـم چنیـن بـا توجـه به ایـن که
انـگاره تک مرکزیـت در این رویکرد فرض اصلی اسـت.
متناسـب با هـر دوره رمانـی مختلف دیـدگاه هایی نیز
مطـرح شـده اند که نهایـت منجر به شـکل گیری یک
نـوع الگـوی فضایـی خاصی شـده اسـت .در شـکل زیر
بـه طـور خالصه بـه تحـوالت پارادایمـی ،دیـدگاه ها و
الگوهـای غالـب در هـر دوره تاریخـی پرداختـه شـده
است.
تئـوری مطـرح بـرای اتخـاذ اسـتراتژی هایـی جهـت
ایجـاد تعـادل در منطقـه کالن شـهری تبریـز تئـوری
توسـعه فضایـی هیلهورسـت اسـت .وي بـا توجـه بـه
اهميـت راهبردهـاي توسـعهي فضايـي در از بيـن
بـردن دوگانگيهـاي درون منطقـهاي ،متناسـب بـا
شـرايط سلسـله مراتبـي و برخـورداري سـكونتگاهها،
چهـار اسـتراتژي متفـاوت را مطـرح ميكنـد (داداش
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پـور .)1394،اسـتراتژي انسـجام متمركـز ،3اسـتراتژي
انسـجام پراكنـده ،4اسـتراتژي گسـترش متمركـز،5
اسـتراتژي گسـترش پراكنـده 6کـه در ایـن چهـار
اسـتراتژی دو مقوله بسـط 7و تثبیـت 8را نیز مطرح می
کند .در اسـتراتژي تثبيت هـدف تقويت نيروهاي مايل
بـه مركـز اسـت و در اسـتراتژي بسـط هـدف تقويـت
نيروهـاي گريـز از مركـز 9اسـت .ازنظـر وي اسـتراتژي
بسـط دنبالـه طبيعي و زماني اسـتراتژي تثبيت اسـت.
در اسـتراتژي انسـجام متمركـز هـدف تقويـت خـود
مركـز اسـت .ايـن اسـتراتژي بـراي مناطقـي بهکاربرده
ميشـود كه مراحـل اوليـه توسـعه را در پيـش رو دارند
و در سـطحبندي توسـعه هـم جـزء مناطـق محـروم
طبقهبندیشـدهاند .بهکارگیـری اين اسـتراتژي در اين
مناطـق باعـث تقويت مركـز منطقه در مرحلـهي اوليه
توسـعه خواهـد بـود (قاسـمی  1394،؛ .)30اسـتراتژي
دوم انسـجام پراكنـده اسـت .برخلاف اسـتراتژي قبلي
كـه بـر تقویـت مركـز تأكيـد دارد ،بـر تقويـت اطـراف
مركـز منطقـه تأكيـد مينمايـد .ايـن اسـتراتژي بـراي
مناطقـي مناسـب اسـت كـه از رشـد لجامگسـیخته
مركـز منطقـه رنج ميبرنـد و تمركز شـد يد جمعيت و

فعاليـت در مركـز منطقـه اتفاق افتـاده اسـت .بر طبق
ايـن اسـتراتژي تقويـت مراكـز درجـه سـه در اطـراف
مركـز منطقه ،توسـعهي مراكـز واقع در مسـير خطوط
ارتباطـي اصلي و توسـعهی مراكز درجـهي  2در اطراف
مـرز منطقـه ميتوانـد راهگشـای مسـائل و مشـكالت
باشـد .براي مناطقی كه از گسـتردگی مناسـب فعاليت
و جمعيـت برخوردارنـد و ازنظـر توسـعه جـزء مناطـق
توسـع ه یافته محسـوب ميشـوند ،اسـتراتژي گسترش
متمركـز پيشـنهاد میشـود .بـر طبـق ايـن اسـتراتژي
ايجاد محورهاي توسـعه 10و تقويت مراكز درجه سـه در
اطـراف مـرز منطقه مراكـز درجهي دو واقـع در منطقه
مناسـب خواهد بود .اسـتراتژي گسـترش پراکنده براي
مناطقـی مناسـب خواهـد بـود كـه از سـاختار نسـبتاً
متعـادل فضايـي برخـوردار هسـتند و هـدف ،انتقـال
فضـاي توسـعه بـه تمـام سـطح منطقـه و اطـراف مرز
منطقه اسـت .تـا وزنههايي در اطراف مـرز منطقه براي
ايجـاد تعـادل در كل سـاختار فضايـي ايجـاد شـود بـر
طبـق ايـن اسـتراتژي مراكز درجـه  3كـه از دو ويژگي
زيـر برخـوردار باشـند بـراي توسـعه و سـرمايهگذاري
مناسـب خواهنـد بـود .بـر اسـاس نظـر هیلهورسـت،
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مهمتریـن نتیجهگیـری از بحـث ایـن حالتهـای
چهارگانـه آن اسـت که هرچه سـاختار فضایـی منطقه
انسـجام بیشـتری داشته باشد ،آسـیبپذیری اقتصادی
آن کمتـر اسـت(داداش پـور.)1394 ،
پیامـد کالبـدي فرآیندهـاي توسـعه منطقـه هـاي
شـهري مبتنـی بـر تقابـل و تعامـل صرفـه هاي ناشـی
از مقیـاس و تجمـع بـه عنـوان نیروهـاي همگـراي
فضایـی و هزینـه هـاي ناشـی از تجمـع و صرفـه هـاي
عـدم تمرکـز بـه عنـوان نیروهـاي واگـراي فضایـی از
یـک سـو و سـازوکارهاي فرآیندهـاي تخصصی شـدن
فضـا از سـوي دیگـر در اشـکال متفـاوت کالبـدي رخ
مـی دهـد .اشـکال کالبـدي بـه وجـود آمده برحسـب
توسـعه یافتگی و عقالنیت موجود ،در طیفی از اشـکال
متمرکـز مبتنـی بـر روابط بهره کشـانه و سـلطه گرا به
سـمت الگوهایی از تعامل ،همـکاري و روابط توزیعی بر
اسـاس سـاختارهاي شـبکه اي تحول می یابند .بر این
اسـاس و برحسـب نمونه هـاي عینی و ذهنـی موجود،
سـه نوع الگـوي کالبدي-شـکلی کالن و هشـت الگوي
مشـخص سـاختار فضایـی وجـود دارد ،کـه مـی تـوان

از الگوهـاي نخسـتین نواحـی منطقـه هـاي شـهري به
سـمت اشـکال پیشـرفته آن طبقه بنـدي و ارائـه کرد.
لوپـز و آنـگل )2010(11بـا هـدف بررسـی رونـد عـدم
تمرکـز در منطقـه کالن شـهری بارسـلونا 12بـه تحلیل
سـاختار فضایـی جمعیـت منطقـه کالن شـهری بیـن
سـال های  1991تـا  2005اقـدام کـرده انـد .منطقـه
کالن شـهری بارسـلونا( )BMRبا نزدیـک به  5میلیون
جمعیـت ،دومیـن ناحیـه شـهری متراکـم ،چهارمیـن
ناحیـه پرجمعیـت ،هشـتمین ناحیـه وسـیع در اروپـا
اسـت .بـرای تحلیـل هـا از شـاخص توزیـع ،معیـار
نزدیکی(ماتریـس مجـاورت) و تراکم(چگالی) جمعیتی
و هـم چنیـن از رگرسـیون وزن دار محلـی 13اسـتفاده
شـده اسـت .بـرای انـدازه گیـری تاثیـر مراکـز مختلف
جمعیتـی یـک مـدل سـاختار فضایـی چندمرکـزی
کـه توسـط مـک دونالـد و پراتـر )1994( 14پیشـنهاد
شـده اسـت ،اسـتفاده کـرده انـد .نتایج بررسـی نشـان
مـی دهد کـه تحـوالت اخیـر در منطقه کالن شـهری
بارسـلونا بـا مـدل چنـد مرکـزی تطابق داشـته اسـت.
نقـش زیرسـاخت هـا در منطقـه در تعییـن سـاختار

جدول .1روش های تحلیل جمعیت برای منطقه کالن شهری تبریز؛ ماخذ :نگارندگان
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فضایـی قویتر شـده اسـت .بـا در نظر گرفتـن تحوالت
بـه نظـر می رسـد کـه مـدل پراکنـده برای سـال های
آتـی سـاختار فضایـی منطقـه کالن شـهری بارسـلونا
بهتریـن توصیـف باشـد(.)2010 ,Lopez, Angel
مدل مفهومی و فرضیه ها
از آنجـا کـه سـاختار فضایـی منطقـه کالن شـهری در
کشـورهای در حـال توسـعه اغلـب بـا ویژگـی هـای
پارادایـم صفت مبنا تناسـب دارند ،بیشـتر رهیافت اول
مـد نظر اسـت .الگـوی تک مرکـزی در بیشـتر مناطق
دیـده مـی شـود تنوعـی از الگوهـای تـک مرکـزی تـا
چندمرکـزی بررسـی میشـود .متغیرهـا و شـاخص
هـای پژوهـش ماننـد تراکـم جمعیتـی می باشـند که
تاثیرگـذاری آنهـا بـر سـاختار فضایی جمعیـت تحلیل
میشـوند .سـواالت مطـرح در ایـن تحقیق به قـرار زیر
مـی باشـند .سـاختار فضایـی جمعیـت از چـه الگویـی
تبعیـت می کنـد ،توزیع فضایی جمعیـت در منطقه به
چـه صـورت می باشـد و کـدام نظریـه سـاختار فضایی
مـی توانـد جهت ایجـاد تعادل مناسـب باشـد .با توجه
بـه شـاخص های مطـرح شـده و الگوی کالبدی شـکل
سـاختار فضایـی چارچـوب مفهومـی پژوهـش بـه قرار
زیـر طراحـی شـده اسـت .بـا در نظـر گرفتـن مفاهیم
مطـرح شـده فرضیه هـای زیر بـرای ارزیابی اسـتخراج
شـده اسـت .بـه نظر می رسـد الگـوی سـاختار فضایی
جمیـت تـک مرکـزی باشـد؛ بـه نظر مـی رسـد توزیع
جمعیـت در منطقـه کالن شـهری تبریـز خوشـه ای
باشـد؛ و مدل توسـعه فضایی هیلهورسـت بـرای ایجاد

تعـادل در منطقه کالن شـهری مناسـب باشـد.
روش شناسی
انجـام یـک پژوهـش خـوب بـه معنـای انجـام پژوهش
بـا روش علمـی اسـت .روش شناسـی پـل ارتباطی بین
بنیـان هـای نظـری و واقعیـت اسـت و فرایندی اسـت
کـه بیـن نظـر و عمـل قرار مـی گیـرد .روش شناسـی
تحقیـق کمـی بـوده و پارادایـم پژوهش اثبـات گرا می
باشـد .با اتکا به اسـتراتژی قیاسـی فرایند پژوهش طی
می شـود .از نظـر ماهیت پژوهش مـورد نظر توصیفی-
تحلیلـی اسـت .از نوع هـدف به دلیل برخورد مسـتقیم
بـا مطالعـه مـوردی و تحلیـل تغییـرات آن بـر اسـاس
بنیـان هـای موجـود ،کاربـردی اسـت .داده هـای
جمعیتـی شـامل تعـداد جمعیت منطقه کالن شـهری
تبریـز برای سـال هـای  1345تا  1390اخذ شـده اند.
از آنجایـی کـه مرکـز آمـار ایـران داده هـای متنـی و
جدولـی در اختیـار می گـذارد این داده ها در سیسـتم
اطالعـات جغرافیایی وارد شـده اند تا بتـوان در تحلیل
هـای فضایـی مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد .داده هـای
فضایـی شـامل الیـه هـای  GISو عکس هـای ماهواره
ای مـی شـود که کلیـه shape fileهـای منطقه کالن
شـهری تبریز شـامل شـبکه هـای ارتباطی ،تقسـیمات
شـهر و روسـتا و دهسـتان هـا ،نقـاط شـهری ،عوارض
طبیعـی مانند شـیب ،پوشـش زمیـن و منابع آبـی و ...
از طـرح مجموعـه شـهری تبریـز از مهندسـین مشـاور
زیسـتا دریافـت شـده انـد .مدل هـای سـاختار فضایی
را مـی تـوان بـه دو بخـش تقسـیم کـرد .مـدل هـای
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مبتنـی بـر رویکـرد صفـت مبنـا و مـدل هـای مبتنی
بـر رویکرد شـبکه مبنـا .از آنجا کـه رویکـرد مطرح در
ایـن پژوهـش رویکرد صفـت مبنا می باشـد مدل های
مرتبـط بـا ایـن رویکرد مد نظـر بوده اسـت .در جدول
 1شـاخص های مـورد اسـتفاده بـه طور خالصـه آورده
شـده است.
ژوزف هیلهورسـت بـا برداشـتی سیسـتمی از بعـد
فضایـی ،چارچوبـی را طراحـی کـرد که توانایـی تعیین
سیاسـت توسـعه فضایی را براسـاس شـناخت سـازمان
فضایـی دارا بـود .در ایـن مـدل ،مؤلفه هـاي چهارگانه
شـکل دهنـده سـازمان فضایـی شـامل پراکنـش
فضایـی منابـع طبیعـی (غیـر کشـاورزي) مـورد بهـره
بـرداري ،انـدازه نسـبی حـوزه مطلـوب بـوم شناسـی،
تعـداد عملکردهـاي مهـم در سـطح ملـی ،درجـه
تمرکـز فرآینـد تصمیـم گیـري هسـتند .مولفـه هـای
مذکـور بـر دو زمینـه اثر مـی گذارنـد؛ زمینه نخسـت:
وسـعت نسـبی حاشـیه و پس کرانه حوزه مناسـب بوم

شـناختی .زمینه دوم :الگوي شـکل گیري نظام شهري
برحسـب سلسـله مراتـب انـدازه  -رتبـه کـه حاکـی از
روابـط متعـادل و توزیع متناسـب کانـون هاي جمعیت
اسـت .هیلهورسـت بـر پایـه همیـن دو زمینـه ،چهـار
نـوع سـاخت فضایـی را بـراي مناطـق بازشناسـی مـی
کنـد؛ مناطـق داراي حاشـیه کوچـک (ناحیـه مطلوب
بوم شـناختی وسـیع) و توزیع سلسـله مراتبی شـهري،
مناطـق داراي حاشـیه کوچک و توزیع سلسـله مراتبی
ابتدایی مبتنی بر شـهر نخسـت ،مناطق داراي حاشـیه
وسـیع (ناحیـه مطلوب بوم شـناختی کوچـک) و توزیع
سلسـله مراتبی شـهري ،مناطق داراي حاشـیه وسیع و
توزیـع ابتدایـی مبتنـی بـر شـهر نخسـت .نکته بسـیار
مهـم در شـناخت و تحلیـل هـر یـک از این سـاختارها
و تحـوالت مربوطـه ،لـزوم توجـه بـه فرآینـد سـلطه و
غلبـه مرکـز منطقـه بـر کل منطقـه اسـت کـه بـه دو
شـکل صـورت مـی گیـرد .در حالـت نخسـت ،مرکـز
منطقـه بـراي بهـره گیـري از منافع خالص تولید شـده

شرقی
جدول .2مقایسه جمعیت و اشتغال منطقه کالن شهری تبریز نسبت به استان آذربایجان
جدول .2مقایسه جمعیت و اشتغال منطقه کالن شهری تبریز نسبت به استان آذربایجان شرقی
جمعیت

شاغلین

مساحت

منطقه کالن شهری تبریز

1878906

498113

2748

استان آذربایجان شرقی

3724620

1127369

45491

نسبت منطقه به استان

50.45

44.18

6.04

شهر تبریز به عنوان یکی از کالن شهرهای اصلی کشور که جمعیتی باالی یک میلیون نفر را تجربه
کرده است ،روابط بسیار پیچیده تری با پیرامون خود دارد .تبریز به طور تقریبی  80درصد از جمعیت
کل منطقه کالن شهری تبریز رادر سال  1390به خود اختصاص داده است .این بدین معنی است که
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در حـوزه نفـوذ خـود رابطه اسـتخراجی و بهره کشـانه زمیـن لـرزه ای باالیـی برخـوردار اسـت .رودخانه های
را حاکـم مـی کنـد ،کـه نوعی رابطه اسـتعماري اسـت آجـی چای و مهرانـرود مهمترین جریانات سـطحی در
و شـکل گیـري حـوزه نفـوذ ،نتیجـه نیروهـاي مایل به منطقـه کالن شـهری تبریـز به شـمار می رونـد( طرح
مرکـز اسـت .در حالـت دوم ،مرکـز منطقـه بـا ایجـاد مجوعه شـهری تبریـز.)1388 ،
روابطـی توزیعـی در سـطح کل منطقه منجر بـه ایجاد منطقـه کالن شـهری تبریـز  2748کیلومتـر مربـع
یـک میـدان جاذبـه مـی شـود کـه بـا توزیـع امکانات ،مسـاحت دارد که  6.04درصد از مسـاحت کل اسـتان
زمینه توسـعه متعـادل تمام منطقه را فراهـم می آورد .آذربایجـان شـرقی را شـامل می شـود .با ایـن وجود بر
در ایـن حالـت ،شـکل گیري حـوزه نفوذ نتیجـه روابط اسـاس جـدول  2حـدود  50.45درصـد از جمعیـت و
گریـز از مرکـز خواهـد بـود(داداش پـور .)1394 ،برای 44.18درصـد مشـاغل اسـتان را در خـود جـای داده
انجـام تحلیـل هـای جـدول  1مهمتریـن ابـزار تحلیل اسـت .ایـن امر نشـان از تمرکـز جمعیتی بـاال و تمرکز
اشـتغالی نسـبتا زیـاد به نسـبت کل اسـتان دارد.
نـرم افـزار  ARC Gis10.3اسـتفاده شـده اسـت.
منطقـه کالن شـهری تبریـز از شـمال بـه شهرسـتان شـهر تبریـز بـه عنـوان یکـی از کالن شـهرهای اصلـی
مرنـد ،از جنـوب بـه مراغـه و از غـرب بـه شبسـتر و از کشـور کـه جمعیتـی بـاالی یک میلیـون نفـر را تجربه
شـرق به هریس منتهی می شـود .حـدود  6.04درصد کرده اسـت ،روابط بسـیار پیچیده تری با پیرامون خود
از کل وسـعت اسـتان را بـه خود اختصاص داده اسـت .دارد .تبریـز بـه طور تقریبی  80درصـد از جمعیت کل
براسـاس آخرین سرشـماری( )1390شـامل  12شهر و منطقـه کالن شـهری تبریـز رادر سـال  1390بـه خود
 10بخش و  18دهسـتان و  133روسـتا اسـت .به طور اختصـاص داده اسـت .ایـن بدین معنی اسـت که نقاط
متوسـط نسـبت جنسـی درنقـاط شـهری و روسـتایی پیرامـون تبریـز میـزان جمعیـت شـان آن قـدر پائیـن
منطقـه کالن شـهری تبریز نسـبت به سـال های پیش اسـت کـه تاثیر قابـل توجهی بـر منطقه کالن شـهری
بـا اندکـی افزایـش بـه 105.8در سـال 1385رسـیده تبریـز بـر جـای نخواهـد داشـت .نشـان مـی دهـد که
اسـت .منطقـه کالن شـهری تبریز از تمامـی واحدهای نقـاط پیرامونـی شـهر تبریز هم چنـان وابسـتگی خود
توپوگرافی اعم از دشـت و جلگه و کوهسـتان و کوهپایه بـه شـهر تبریـز را ادامه مـی دهند.
و دره هـای رودخانـه ای تاثیـر پذیرفتـه اسـت % .از تنهـا  4شـهر بـاالی  20000نفـر جمعیـت در منطقـه
سـکونتگاه های روسـتایی و  %45از جمعیت روستایی کالن شـهری وجود دارند .که ایـن جمعیت در کریدور
شکل .4موقعیت جغرافیایی منطقه کالن شهری تبریز
و همچنین  6نقطه شـهری شـامل شـهرهای آذرشـهر ،جنوب غربی تبریز اسـتقرار یافته اند که بیشـتر شـبکه
استانبخش قرار
همیـن
مشـاغل نیز د
صنایـع و
ارتباطـی و
گـوگان
صوفیـان و
سـردرود
خسروشـر،
ایلخچـی،
مساحترکل
درصد از
که 6.04
مربع درمساحت دارد
کیلومتر
تبریز2748 ،
شهری
منطقه کالن
جمعیت وسـه شـهر
نسـبتاز زیاد در
جمعیـت
منطقـهبر د
شود.ه باانـد.
سـکونتمیگزیـد
اراضـی پسـت
بـه درصد
50.45
وجـود حدود
ارنـد.جدول 2
اساس
این وجود
همـواررا شامل
آذربایجانوشرقی
مزیت هایی
وجود
نشـان از
آذرشهر
سـردرود
گسـلدربزرگ
وجود
درصد دلیل
شـهری بـه
تمرکز
باال و
جمعیتی
سـهنداز وتمرکز
امر ،نشان
سراسـریاست .این
خود وجای داده
استان را
مشاغل
کالن 44.18
دارد.و خطـر در این شـهرها دارد.
حساسـیت
تبریـز از
اشتغالیگسـل
موسـوم بـه
کل استان
شـمال نسبت
نسبتا زیاد به

نقاط پیرامون تبریز میزان جمعیت شان آن قدر پائین است که تاثیر قابل توجهی بر منطقه کالن
شهری تبریز بر جای نخواهد داشت .نشان می دهد که نقاط پیرامونی شهر تبریز هم چنان وابستگی
خود به شهر تبریز را ادامه می دهند.
13901390
 1345تا
شهری تبریز
کالنشهری
کالن
منطقه
جمعیت
تغییرات
آماری 1345تا
دورهآماری
طیدوره
تبریز طی
منطقه
جمعیت
تغییرات
جدولجد.3ول .3
1345

1355

1365

1385

1375

1390

شهر تبریز

درصد از
کل

72.37

75.76

79.55

80.98

81.18

79.57

پیرامون

درصد از کل

نرخ رشد
تعداد

کل

نرخ رشد
مقدار
نرخ رشد

4.97
4.01
249800
191326
154051
27.63
2.19
557464
3.53

24.24

20.45

2.05

279714

1.61

19.02

324108

1.35
383908

18.82

20.43

1.48

1.14
2.70
1722168
1470757
1221282
789302
1.59
1.87
4.46

3.44
1878906
1.75

تنها  4شهر باالی  20000نفر جمعیت در منطقه کالن شهری وجود دارند .که این جمعیت در کریدور

فصلنامه مديريت شهري
Urban Management
شماره  53زمستان 97
No.53 Winter 2019

86

باشـد،
همینتـا 1
بیـندر0.65
چهـار
شـاخص
شبکه عـددی
شـهری
جمعیـت د
تحلیـل
بخش
شـهر نیز
مشاغل
صنایع و
ارتباطی و
کالنبیشتر
منطقهاند که
استقرارر یافته
تمرکز تبریز
جنوب غربی
نخسـت شـهری بیـش ترین(فوق برتـری) ،بیـن 0.54
یز دارند .وجود جمعیت به نسبت زیاد در سه شهر سردرود ،سهند و آذرشهر نشان از وجود مزیت
تبرقرار
تمرکـز جمعیـت در یـک یـا چنـد نقطـه عـدم تعادل تا  0.65نخسـت شـهری بیشـتر( برتری) ،بین  0.41تا
هایی در این شهرها دارد.
در موازنـه توزیع جمعیت را سـبب شـده اسـت .سـاده  0.54نخسـت شـهری مطلـوب و اگر مقـدار عددی آن
کمتـر از  0.41باشـد ،نخسـت شـهری کمترین اسـت.
شـاخص
تمرکز،
شـاخص
ترین
اسـت .تبریز
شـهریشهری
نخسـت کالن
در منطقه
جمعیت
تمرکز
تحلیل
نتایـج حاصل از کاربرد مدل ها درمنطقه کالن شـهری در تمـام دوره هـا میـزان نخسـت شـهری در منطقـه
ترین
"فوقاست.
حـدشده
تبریـزرادرسبب
جمعیت
کالنتوزیع
شـهری ددرر موازنه
عدم تعادل
یدهنقطه
مـی ددرهدیککـهیاپدچند
جمعیت
تمرکز
اسـت.
سادهبوده
برتری"
شـهری
نخسـت
نشـان
تبریـز
درمنطقه
شـهریمدل ها
نظـام کاربرد
حاصل از
تمرکز ،شاخص
شهریسـال
کالنتبریز تا
شـهری
منطقـه کالن
نتایج کـه
است.و در
شهریاسـت
نخستداشـته
سرشـماری وجود
شاخص هـای
تمـام دوره
است و
داشته
سرشماریعدموجود
دورهبـههای
در تمام
شهری
نخسـتپدیده
یـدهدهد که
نشانپدمی
اسـتدرکه از
اشـته
تعادل د
شـدت رو به
1375
رصـد
نخست 91د
شـهری بـا
تبریز1375
سـال
نمودارل1را در
رو به تعـاد
نزولی و
داشتهسـیر
خودتـارااکنون
1375
درصد بـه
 91توجـه
اسـت .بـا
نخستاشـته
خـود را د
توجه
است .با
سـالمقدار
بیشترین
شهری با
مقـدارپدیده
بیشـترین1375
سال
نخستنخسـت
افزایش میزان
روندکه رونـد
رمـیکهیابیم
نمـود
اسـت.صعودی داشته و از سال 1375
گرفته سیر
پیـش1375
شهری تا سال
افزایش میزان
ار 1دیابیم
درمی
شـهری
پراکنـش جمعیت د
کردهاشـته و
صعودی د
روند1375
1390سـال
شـهری تا
کالنمیزان
منطقهتعیین
ریچاردسونر برای
تحلیل هایی که
سال از شاخص
است.ازیکی
سـیر دنبال
کاهشی را
تا
 1375تـا  1390رونـد کاهشـی را دنبـال کرده اسـت .تبر یز
یکـی از شـاخص هایـی کـه ریچاردسـون بـرای تعیین در ایـن قسـمت بـا توجه به هـدف و موضع بررسـی ،از
میـزان نخسـت شـهری مطـرح کـرده اسـت ،شـاخص شـاخص مـوران اسـتفاده شـده اسـت .نتایج ایـن مدل
چهـار شـهر مهتا می باشـد .بـه گونه ای که اگـر مقدار در محیـط  ARC Gisکـه یکـی از مدل های مناسـب

13

نمودار .1تحلیل ساختار و الگوی تمرکز جمعیت در منطقه کالن شهری تبریز
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تعداد

403413

597976

971482

1191043

1398060

1494998

بـرای نمایـش توزیـع فضایـی اسـت در سـه سـطح،
توزیـع خوشـه ای ،توزیـع تصادفـی و توزیـع پراکنـده
ارائـه شـده اسـت .ضریـب مـوران از  -1تـا  +1مرتـب
می شـود .مقـدار بـاالی آن بیانگر الگوی خوشـه ای،15
مقـدار نزدیـک به صفـر الگـوی تصادفی 16و مقـدار -1
نشـانگر الگوی پراکنده 17اسـت .هم چنیـن در این الگو
برخـی از نقـاط بـه عنـوان نقـاط داغ و برخـی دیگر به
عنـوان نقـاط سـرد نامیـده می شـوند .اگـر ارزش های
بـاال نزدیک به یکدیگر باشـند ،شـاخص مـوران داللت
بـر خودهمبسـتگی بـاال دارد .ایـن طبقـه( خوشـه) از
ارزش هـای بـاال بـه عنـوان نقطـه تمرکـز(داغ) نامیـده
مـی شـود و اگـر ارزش هـای پاییـن کنار یکدیگـر قرار
بگیرنـد ،ضریـب مـوران آنهـا را بـه عنـوان نقطه سـرد
نمایـش مـی دهـد .یـک نقطـه داغ در بخـش مرکـزی
منطقـه کالن شـهری تبریـز شـکل گرفتـه اسـت.
یعنـی مناطـق دارای تراکـم جمعیـت در ایـن نقطـه
در نزدیکـی یکدیگـر متمرکـز شـده انـد .بـرای نشـان
دادن نحـوه پراکنـش جمعیت در منطقه کالن شـهری
تبریـز از داده های جمعیتـی 1375،1385و 1390و با
اسـتفاده از نـرم افـزار 10.3 Arc GISمـوران جهانی
 )Spatial Autocorrelation(MoransIمحاسـبه
شـده اسـت .نتایـج نشـان مـی دهـد کـه پراکنـش
جمعیـت در سـال  1375روبـه الگـوی تصادفـی بـوده
اسـت کـه در سـال  1385حـدود  10درصد به سـمت
18. The Standard Deviational Ellipse

خوشـه ای شـدن حرکت کـرده و در سـال  1390تنها
یک درصد تا خوشـه ای شـدن کامل وجـود دارد .پس
نحـوه پراکنـش جمعیت در منطقه کالن شـهری تبریز
بـا توجـه به شـاخص مـوران خوشـه ای می باشـد.
تحلیـل توزیـع جمعیت در منطقه کالن شـهری
تبر یز
بررسـی و تحلیـل توزیـع بعـد جمعیتـی با اسـتفاده از
تکنیـک بیضـوی اسـتاندارد انحرافی لوفور انجام شـده
اسـت .18براسـاس نتایجـی کـه از ایـن مدل به دسـت
آمـده اسـت ،مقادیـر  X,Yبـرای سـال هـای  1375و
 1385شـامل شـهر تبریـز و سـردرود بوده اسـت .ولی
ایـن مقادیـر در سـال  1390از مرکـز منطقـه کالن
شـهری به سـمت جنوب غربی آن کشـیده شـده است
و عـدد مسـاحت بیضـوی هم بزرگ تر شـده که نشـان
دهنـده تغییـر تدریجـی تراکـم و توزیـع جمعیـت بـه
سـمت جنـوب غربی منطقه کالن شـهری تبریز اسـت.
حرکـت تمرکزهـای جمعیتـی و بـه تبـع آن تمرکـز
فعالیتـی عمدتـا به سـمت محـور جنوب غربـی منطقه
بـا تسـلط کالن شـهر تبریـز اسـت .هـم چنیـن گویای
ایـن موضوع اسـت کـه محـور تمرکز جمعیـت در طی
سـال هـا بـه جـای بیضـوی باریـک بـه محـوری پهـن
بیضـوی تبدیل شـده اسـت .در طی  15سـال گذشـته
بعـد تراکـم جمعیتـی تمایـل بـه سـمت جنـوب غربی
بـا انسـجام متمرکـز در قسـمت مرکزی منطقـه کالن

17. Dispersed Pattern

15.Clustered Pattern 16. Random Pattern
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شـهری همـراه بوده اسـت.
یکـی از مباحـث مهـم در پراکنـش جمعیـت در پهنه
سـرزمین توجـه به مـکان و اندازه اسـتقرار شـهرها می
باشـد .بـرای بررسـی ایـن موضـوع توجـه بـه رعایـت
سلسـله مراتـب جمعیـت ضـروی اسـت .در این راسـتا
بحـث تعییـن رتبـه شـهر براسـاس جمعیت سـاکن در
آن پیـش مـی آیـد .اگـر بخواهیم رتبـه – انـدازه را در
منطقـه کالن شـهری تبریز کـه دارنده الگوی نخسـت
شـهری اسـت مورد تحلیل قرار دهیـم ،متوجه خواهیم
شـد که بـا اسـتفاده از فرمـول مذکـور ،الگـوی رتبه –
انـدازه ارقـام نامناسـبی را کـه بیانگـر توزیـع نامتعادل
جمعیت اسـت ،نشـان خواهـد داد .این حالـت نابرابری
در کل اسـتان نیـز بـه دلیـل وجـود شـهر میلیونـی
تبریـز وجـود دارد و فاصلـه شـهر دوم با شـهر اول 1/2
نخواهـد بـود ، .توزیـع جمعیـت براسـاس قانـون رتبه-
انـدازه از حالـت نامتعـادل برخـوردار بـوده و بـه دلیـل
نبـود شـهرهای میانـی و تعـادل بخـش چنیـن حالتی
بـه وجـود آمـده اسـت .بحـث دیگـری کـه تحلیـل آن
مهـم به نظر می رسـد ،بحـث مربوط به سلسـله مراتب

سـکونتی براسـاس رده بنـدی هـای جمعیتـی اسـت و
ایـن کـه در سـطح منطقـه کالن شـهری ،کانـون های
شـهری در چـه رده جمعیتـی قـرار گرفته اند .بررسـی
ایـن حالـت ،نشـان مـی دهد کـه تنهـا شـهر میلیونی
منطقه(شـهر تبریـز) در رأس هـرم رده بنـدی جمعیت
قـرار گرفتـه و پـس از افـت شـدید جمعیـت در نظـام
سلسـله مراتبی ،آذرشـهر با رتبـه دوم جمعیت به جای
قـرار گیـری در ردیف شـهرهای میانی ،جزء شـهرهای
کوچـک و متوسـط منطقه کالن شـهری محسـوب می
گـردد کـه ایـن بیانگر نبـود شـهرهای تعـادل بخش و
نیز تسـلط جمعیتـی تبریز بر کل منطقه کالن شـهری
است.
براسـاس نتایج به دسـت آمده و ترسـیم نیمرخ سلسله
مراتبـی شـهری منطقـه کالن شـهری تبریـز بـه ایـن
نتیجـه رسـیده شـده اسـت کـه الگـوی توزیع شـهری
منطقـه کالن شـهری تبریز از نـوع "نیمرخ گسـترده"
پیـروی مـی کنـد .ایـن نـوع از نیمـرخ شـهری بیانگـر
تمرکـز بیـش از حد شـهرهای کـم جمعیت در سـطح
منطقـه مـورد مطالعه اسـت .هـم چنین نشـان دهنده
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نقشه .1توزیع جمعیت با تکنیک بیضوی استاندارد انحرافی لوفور

میلیونی منطقه(شهر تبریز) در رأس هرم رده بندی جمعیت قرار گرفته و پس از افت شدید جمعیت در
نظام سلسله مراتبی ،آذرشهر با رتبه دوم جمعیت به جای قرار گیری در ردیف شهرهای میانی ،جزء
شهرهای کوچک و متوسط منطقه کالن شهری محسوب می گردد که این بیانگر نبود شهرهای
تعادل بخش و نیز تسلط جمعیتی تبریز بر کل منطقه کالن شهری است.
جدول .4رده بندی جمعیتی منطقه کالن شهری تبریز بر اساس آمار سال 1390
جدول .4رده بندی جمعیتی منطقه کالن شهری تبریز بر اساس آمار سال 1390

6

 25تا 50هزار نفر

7

10تا  25هزار نفر

8
9

 5تا 10هزار نفر
2تا 5هزارنفر

سـیماناینصوفیـان،
هـای مهـم
نیمرخجهـت
ترسیمکافـی
بـه وتعـداد
شـهرهای
کارخانـهتبریز به
ملـی( شهری
منطقه کالن
عملکردشهری
سلسله مراتبی
پرجمعیـتآمده
نتایج به دست
فقـدانبراساس
غرب منطقه
تبریز در
حرارتی
الگوی بـرای
ی شـده
خدمـات
اسـتقرار
گسترده"
نیمرخ
نیروگاه نوع "
تبریز،تبریز از
پاالیشـگاهشهری
سـرویسمنطقه کالن
توزیع شهری
بنـدکه
سـطحاست
رسیده شده
نتیجه
تراکتورسازی و،)...
کم سـازی،
ماشین
حدتبریز،
شـهری
دهـی بـه
جمعیت در سطح
شهرهای
کالنبیش از
اسـت.شهری بیانگر تمرکز
اقمارینیمرخ
جمعیتـینوع از
مراکـز کند .این
پیروی می
تحلیـل سـاختار فضایی جمعیت منطقه کالن شـهری پراکندگـی و تعـداد نواحـی مطلـوب بـوم شـناختی،
کاهـش تمرکـز تصمیـم گیـری بـه دلیـل رشـد نقـاط
تبریـز با مدل توسـع فضایی هیلهورسـت
سـازمان و سـاختار فضایـی منطقه کالن شـهری تبریز شـهری و تفـرق سیاسـی بـه ویـژه در محـور تبریـز-
را مـی تـوان منتـج از نیروهـای همگرایـی فضایـی بـه آذرشـهر موجب شـده اسـت کـه منطقه کالن شـهری
سـوی مرکـز منطقـه ،نیروهـای همگرایـی فضایـی بـه از نـوع مناطـق با حاشـیه نسـبتا کم وسـعت باشـد .بر
سـوی مراکـز فرعـی ناشـی از سلسـله مراتبـی شـدن ،حسـب الگـوی سلسـله مراتب شـهری :الگوی سلسـله
نیروهـای واگرایـی فضایی از مرکز منطقه کالن شـهری مراتـب ابتدایـی کـه بـه تدریج به سـمت توزیـع رتبه-
دانسـت .بـا توجه به نیروهـای گفته شـده در چارچوب انـدازه پیـش می رود .گـواه این دیدگاه را مـی توان در
اثرگـذاری عوامـل ایجـاد کننـده سـازمان فضایـی( 17انطبـاق رابطـه انـدازه جمعیتـی شـهرها و رتبـه بندی
پراکنـش فضایـی منابـع طبیعـی ،ناحیه بوم شـناختی ،شـهرهای منطقـه کالن شـهری تبریـز تا شـهر چهارم
عملکردهـای ملـی ،درجـه تمرکـز تصمیـم گیـری) و بـه ترتیب تبریز ،آذرشـهر ،سـردرود ،سـهند مشـاهده
اسـتفاده از  2زمینـه اثر(بسـط و تثبیـت) گفتـه شـده ،کـرد .چهار شـهر مذکـور از نظر اندازه جمعیت سـهمی
سـازمان و سـاختار فضایـی منطقه کالن شـهری تبریز معـادل  93/6درصـد جمعیت شهرنشـین منطقه کالن
ایـن چنین تعیین می شـود .برحسـب معیار و وسـعت شـهری تبریـز را بـه خـود اختصـاص داده انـد .در کل
نسـبی حاشـیه :پراکندگـی منابع مـورد بهره بـرداری ،منطقـه کالن شـهری تبریـز در دسـته بنـدی سـاخت
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ردیف
1
2
3
4
5

رده/مقیاس جمعیتی
یک میلیون و باالتر
 500هزار تا یک میلیون نفر
250هزار تا  500هزار نفر
100تا  250هزار نفر
 50تا 100هزار نفر

شهر
تبریز
آذرشهر
سردرود
سهند
اسکو
ملک کیان
ایلخچی
ممقان
خسروشهر
گوگان
صوفیان
خواجه

تعداد جمعیت
1494998
39918
26856
24704
16983
15469
15231
13359
12447
11395
9126
3801
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فضایـی هیلهورسـت در قسـمت دوم یعنـی مناطـق
دارای حاشـیه کوچک و توزیع سلسـله مراتـب ابتدایی
مبتنـی بر شـهر نخسـت جـای مـی گیرد.
ایـن منطقـه دارای سـاختار کشـاورزی قدیمـی مـی
باشـد .از بیـن راهبردهـای مطـرح شـده راهبـرد دوم
انسـجام پراکنـده بـرای منطقـه کالن شـهری تبریز در
توسـعه فضایی مناسـب خواهـد بود .زیـرا مرکز منطقه
کالن شـهری یعنـی تبریز از رشـد لجام گسـیخته رنج
مـی بـرد تمرکز شـدید جمعیـت و فعالیـت را در مرکز
داریـم .پـس اسـتراتژی انسـجام پراکنده راهبـرد اصلی
توسـعه فضایی اسـت .این راهبرد موجـب تقویت روابط
گریـز از مرکـز و انتقـال بـار اصلـی به سـطوح پایین تر
سلسـله مراتـب فضایی خواهد شـد.
سـاختار فضایـی جمعیـت د ر منطقـه کالن
شـهری تبریـز
در تعیین سـاختار فضایی مناطق بیشـتر از سایر عوامل
الگـوی فضایی سـکونت به چشـم مـی آیـد .در منطقه
کالن شـهری تبریـز الگوی شـبکه شـهری کامال خطی
مـی باشـد کـه بیشـتر بـر روی محـور تبریز -آذرشـهر
تمرکـز دارد .البتـه ایـن محـور بـا ایجـاد شـهر جدیـد

سـهند از سـال  1385تقویت شـده اسـت .با گسـترش
شـهر جدید و افزایش نقش شـهر سـهند شـاهد شکل
گیـری یک پهنه شـهری بزرگ تقریبـا در مرکز منطقه
کالن شـهری هسـتیم .هـم چنیـن حوزه های شـهری
علاوه بـر پهنه شـهری مذکـور نیز ایجاد شـده اسـت.
مـی تـوان بـه حـوزه شـهری تبریـز شـامل شـهرهای
تبریـز ،سـردرود ،صوفیـان ،خواجه و ملک کیان اشـاره
کرد .حوزه دوم اسـکو با شـهرهای خسروشـهر ،سـهند،
ایلخچـی ،اسـکو و حـوزه سـوم آذرشـهر بـا شـهرهای
آذرشـهر ،گـوگان ،ممقـان مـی باشـد .الگـوی اسـتقرار
روسـتاها نیـز ترکیبـی از الگوهـای خطی ،خوشـه ای و
پراکنده می باشـد .سـکونتگاه های شـهری -روسـتایی
در راسـتای سـه کریـدور تبریـز -صوفیان،تبریـز-
آذرشـهر ،تبریـز -تهـران پراکنـده شـده انـد .منطقـه
کالن شـهری تبریز سـاختار مسـلط تک مرکـزی دارد
زیـرا تمرکـز شـدید جمعیـت در کالن شـهری تبریـز
وجـود دارد.
بحث و نتیجه گیری
منظـور از توسـعه فضایـی ،توسـعه سـاختار و سـازمان
فضایـی اسـت کـه توزیـع مناسـب جمعیـت و وجـود
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روابـط عملکـردی بیـن آنهـا را نشـان می دهـد .یعنی
قرارگیـری و توزیـع بهینه مراکز فعالیـت و جمعیت در
فضـای جغرافیایـی و چگونگـی سـازمان یابـی آنهـا در
ارتبـاط بـا جمعیـت بهـره ور از امکانات منجر بـه ایجاد
تعـادل محیطـی ،اقتصـادی و اجتماعـی مـی گـردد.
بررسـی هـا بیانگر نوعـی عدم تعادل شـدید جمعیتی-
فعالیتـی در منطقـه کالن شـهری تبریز بـود که بر این
نابرابـری تبریـز به عنوان کالن شـهر منطقـه دامن زده
و بـا اختصـاص بیـش از  80درصـد جمعیـت منطقـه
کالن شـهری و بیـش از  50درصـد فعالیتهای اسـتان،
سـازمان فضایـی منطقـه مـورد مطالعـه را برهـم زده و
مجموعـه ای فشـرده از انـواع فعالیـت هـای صنعتـی-
خدماتـی را در طـول محورهـای مهـم قـرار داده و
جمعیـت نیـز بـا تراکـم بـاال در کانـون هـای نزدیـک
بـه مراکـز صنعتـی -خدماتـی اسـکان یافته انـد .البته
نبایـد تراکم بـاالی جمعیت و فعالیـت در این محدوده
بـه صـورت عامـل منفی قلمـداد شـود .زیرا علـی رغم
وجـود عـدم تعـادل در سـطح منطقـه کالن شـهری
تبریـز ،این محدوده یکی از توسـعه یافتـه ترین نواحی
محسـوب و در پیشـرفت اقتصادی اسـتان تاثیر بسزایی
دارد .هـدف از بیـان نابرابـری هـا یافتـن راهکارهـای
مناسـب جهـت تعدیـل ایـن مسـئله و نیـز توجـه بـه
سـایر کانون ها و شـهرهای منطقه کالن شـهری اسـت
تـا در چرخه اقتصادی سـهم عمده ای به عهده داشـته
باشـند .یکـی از پارامترهـای موثر در ایجـاد عدم تعادل
فضایـی ،جمعیـت و تحـوالت دموگرافیکی انجـام یافته
در منطقـه کالن شـهری اسـت کـه این نابرابری سـبب
عـدم تـوازن در انـدازه سـکونتگاه هـا گردیـده و قاعده
موجـود بیـن رتبـه – انـدازه بـه دلیـل تسـلط شـدید
پدیـده نخسـت شـهری در آن مختـل شـده اسـت .دو
شـهر تبریز و آذرشهر( شهر اول و دوم) فاصله جمعیتی
زیـادی را داشـته انـد .یعنـی شـهر دوم  38برابر شـهر
اول کوچکتـر اسـت و شـهر آخر(خواجـه) به جـای قرار
گیـری در رتبـه دوازدهـم ،در مرتبـه  393واقـع مـی
شـود کـه قاعده متناسـبی مشـاهده نمـی گردد.
سیاسـت هـای فضایـی مدل هیلهورسـت برای توسـعه

متعـادل منطقـه کالن شـهری تبریـز بـه قـرار زیر می
باشـند .توسـعه مراکـز درجـه دوم نزدیـک بـه مرکـز
منطقـه کالن شـهری و مراکـز درجـه سـه نزدیـک بـه
مرزهـای منطقـه :در نزدیکـی مرکـز منطقه شـهرهای
سـردرود و سـهند و در نزدیکـی مرزهای منطقه شـهر
آذرشـهر پتانسیل توسعه را دارند .توسعه مراکز مستقل
در طـول شـبکه اصلی حمل و نقل منطقـه .همان طور
کـه عنوان شـد سـاختار فضایی جمعیت الگوی خوشـه
ای دارد کـه مـی تـوان بـا شناسـایی زیرمراکـز دارای
قابلیـت و ظرفیـت فعالیـت هـای اقتصادی به سـاختار
چندمرکـزی در منطقـه کالن شـهری دسـت یافـت.
ایـن سـاختار جدیـد نیـاز بـه زیرسـاخت های اساسـی
در بخـش هـای صنعتـی ،کشـاورزی و خدماتـی و هـم
در سـایر بخش هـای برنامه ریـزی نیـاز دارد .درنهایت
مـی تـوان تقویت و یا ایجاد شـهرهای متعـادل کننده،
تمرکـز زدایی از کالن شـهر تبریزرا پیشـنهاد نمود .که
شـهرهای آذرشـهر و سـهند می توانند نقش شـهرهای
متعادل کننده داشـته باشـند.
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