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 هچکيد
استان آذربايجان  شهري نظام تحليل و بررسي مقاله اين از هدف

 از استفاده با استان اين شهرهاي جمعيت پراكندگي و نحوه غربي

شهري براساس  نظام زمينه تحليل در مناسب هاي تكنيك و ها مدل

 باشد. سال گذشته مي 60هاي آماري در شش دوره و طي  داده

است و براي تحليل كمي و كيفي  تحليلي ـروش تحقيق توصيفي 

استفاده شده  ArcGISو  Excelافزارهاي  هاي آماري از نرم داده

دهد، در  عمل آمده در اين پژوهش نشان مي ههاي ب است. بررسي

حل مشكل . سطوح مختلف شهري استان، ناهماهنگي وجود دارد

و متناسب ريزي دقيق  عدم تعادل در شبكه شهري استان با برنامه

صورت  ههاي مختلف ب هر طبقه شهري و استفاده از روشبا 

مستمر و هماهنگ و اجراي فرصت برابر براي همه شهرهاي 

 تايجن پذير است كه در استان و توزيع متعادل خدمات امكان

 پژوهش به آن اشاره شده است.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate and 

analyze the urban system of West Azarbaijan 

province and how the population in the cities of 

this province are distributed by using appropriate 

techniques and models based on the statistical 

data analysis for the urban systems over the past 

60 years. The methodology of the research was 

descriptive analytical and for the qualitative and 

quantitative analysis of the data both Excel and 

Arc  GIS were employed.  Invest iga tions  

conducted in this study conclude that there are 

inconsistencies in many urban areas. The 

solution to the problem of the unbalance in the 

urban network calls for accurate planning in 

proportion to each urban class and also requires 

various methods with focus on continuous and 

compatible expansion, the provision of equal 

opportunities for all the cities of the province as 

well as the distribution of services, which are 

mentioned in the results of the paper. 
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 مقدمه
 طرح مسئله

شهري هاي فضايي و نبود تعادل مكاني در شبكه  نابرابري

حال توسعه، مشكالت در ايران همانند ساير كشورهاي

اي  فراواني را براي شهروندان و مديريت شهري و منطقه

داري  سرمايه دوره پيش از قبل تا ما است. كشور ايجاد نموده

ار بود. اما با ( از شبكه شهري همگوني برخورد1300)دهه 

داري پيراموني و گسترش  ظهور تحوالت ناشي از سرمايه

هاي ارتباطي وضعيت اين شبكه تغيير يافت و در  شبكه

شهرها، نظام كهكشاني در  چند دهه اخير با ايجاد كالن

اي شد. اين امر  شبكه شهري مبدل به يك رابطه زنجيره

ط بين رفتن ارتبا شهر و از بين موجب تمركز بيشتر كالن

 بررسي رو شهرهاي كوچك و مياني گرديده است. از اين

 و جمعيت نحوه توزيع اندازه و شهرنشيني نظام الگوي

 تلقي ضرورت يك شهري هاي گاه سكونت در خدمات

 حال عين در و پويا هايي نظام عنوان به شهرها شود. مي

 و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، توسعه يندافر در پيچيده

 دارند اي كننده تعيين نقش سرزمين بهينه يفضاي ساختار

(Trullen and Boix, 2005). اخير ي هده چند در 

در سراسر جهان از نظر تراكم،  شهري هاي سكونتگاه

 گسترش زيادي سرعت با جمعيت و پيچيدگي

 در گسترش اين ،(Holmes and Pincet, 2012) اند يافته

      كه وريط هب است حادتر توسعه حال در كشورهاي مورد

          اين در شهرنشيني هاي ويژگي بارزترين از كيي

 باشد مي شهرها نامناسب فضايي توزيع كشورها قبيل

(Zarabi and Daraki, 2011).  شهرهاي بزرگ با عدم

ي مياني و كوچك، از باالترين پيوستگي كامل به شهرها

ن رشد برخوردار بوده و اكثر سطوح عالي خدماتي، توا

 اند اعي و اقتصادي را به خود اختصاص دادهاجتم

(Sadrmosavi and Talebzade, 2007).  از حاصل

رفتن نقش مياني شهرهاي كوچك و متوسط در  ميان

جهان سوم، پيدايش نوعي شبكه شهري است  كشورهاي

يعني هر شهر كوچك يا اي گويند،  كه به آن شبكه زنجيره

    ماً ودر مواردي هر روستا مستقي متوسط و حتي

 اند ارتباطاي با متروپل اصلي در  صورت زنجيره به

(Hesamian et al. 2010). در بيشتر كشورهاي در حال

كالبدي  ـ ريزان به تمركززدايي فضايي توجه برنامهتوسعه، 

گاهي،  بخشيدن به نظام سكونت سرزمين با هدف توازن

هاي  شهرها، كاهش نابرابري مهار رشد ناهنجار كالن

اتخاذ به روستايي،  ـ اي و دوگانگي شهري منطقه

شهرنشيني  و جمعيت توزيع ي زمينه در متفاوتي راهبردهاي

ريزي  برنامه .(Taghvaei et al. 2009) است منجر شده

ن در آمراتب  كاركردي و سلسلهي نظام شهري و  برپايه

خدمات و ارتباطات دادوستدي برون و  ي هارائ

هاي موجود و  كاهش نابرابري اي، تمركززدايي، منطقه درون

ي موزون ساختار فضايي كل سرزمين، نقش  توسعه

 در .(Taghvaee and Godarzi, 2009)پراهميتي دارد 

 اقتصاد در چارچوب داري سرمايه توسعه اخير، قرن نيم

سريع  رشد و كشاورزي بخش ركود سبب نفت، به متكي

 ادلمتع صورت به شهرنشيني رشد سريع اين .گرديد شهرها

رشد  مانع بزرگ شهرهاي رشد بلكه نگرفت، صورت

 و تعادل عدم اين .گرديد روستاها و كوچك شهرهاي

 در بررسي و مطالعه لزوم ملي، فضاي در اي منطقه توازن

 ضروري و الزم را شهري مراتب سلسله نظام شبكه و

 جمعيت الگوي پراكنش به رهگذر اين از تا ساخته،

 نظام در ها عدم تعادل و تعادل باالخره و شهرنشين

 با سپس و برد پي اي منطقه هر مراتب شهري سلسله

   حل پرداخت راه ي هاراي به موجود وضع شناخت

(Rezaei and Taghvaei, 2010). منظور ارزيابي   به

نياز هاي وابسته به مرتبه و اندازه شهرها،  مشي  خط

مطلوبيت به ابزارهاي تحليلي مناسب جهت تعيين 

 شود شهرها مي رشد موجب مانع يا ي داريم كههاي سياست
(Desmet and Rossi, 2014). 

 

مراتب شهري استان آذربايجان غربي با  بررسي سلسله

بودن و مسايل  توجه به شرايط خاص آن از جمله مرزي

همچنين جغرافيا و اقليم استان داراي  قومي و سياسي و
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 و هنگيفر هاي جاذبه علت به اروميه شهراهميت است. 

 تاريخي و سياسي اقتصادي، مناسب موقعيت تفريحي،

 عنوان به شهر اين به اطراف نواحي جمعيت جذب سبب

 شهر واقع در است. شده اي منطقه مادرشهر يا استان مركز

 مسلط، شهر يك عنوان به غربي آذربايجان منطقه در اروميه

 اين مقاله .(Ziari and Mousavi, 2005) نمايد مي عمل

 آمار براساس ،هاي متنوع و كاربردي مدل استفاده از با

 و نيتبي به مبادرت 138۵ الي 133۵ هاي جمعيتي سال

و  غربي آذربايجان استان شهري مراتب سلسله تحليل

 متغير براساس هاي فضايي و مكاني بررسي نابرابري

 .نمايد مي جمعيتي

 

 اهميت و ضرورت مسئله

تحليل صحيح هاي كاربردي جهت  استفاده از مدل

هاي  مند در حوزه ريزي هدف هاي آماري و برنامه داده

ترين عامل نگارش اين  اي مهم مديريت شهري و منطقه

هاي تخصصي با الگوبرداري از  مقاله است. سازمان

 عواملشده در اين پژوهش و بررسي دقيق  هاي ارائه روش

 سير تحول و ميزان وو جمعيتي  كمي تحوالت بر موثر

راهبردهاي مناسب به  نظام شهري ا عدم تعادلي تعادل

 .يابند مي اي دست جهت توسعه پايدار منطقه

 

 اهداف تحقيق

پي درجغرافياي استان  هاي اين پژوهش با توجه به ويژگي

شناخت تحوالت كمي و جمعيت نظام شهري طي 

هاي مختلف  با استفاده از مدل 133۵ـ138۵هاي  سال

گيري و ميزان  وند شكلعنوان هدف اصلي و بررسي ر به

تعادل طبقات و نظام شهري استان به عنوان اهداف فرعي 

 باشد. مي

 

 پيشينه پژوهش

در زمينه مورد بحث اين منابع تدوين و منتشر شده است: 

مراتب شهري استان  بررسي سلسله اي با عنوان، مقاله

 سال وسيله زياري و موسوي در هآذربايجان غربي كه ب

هاي حد اختالف  با استفاده از مدل ،تهيه شده 1384

اندازه، منحني لورنز و ضريب  ـ اي، قانون مرتبه طبقه

مراتب شهري استان طي  تراكمي جيني به بررسي سلسله

مقاله بررسي و تحليل شبكه  پردازد. مي 13۵۵ـ137۵دوره 

وسيله تقوايي و گودرزي در  هشهري در استان بوشهر كه ب

به  الگوهاي مناسباستفاده از تهيه شده نيز با  1388سال 

بررسي و تحليل وضعيت شبكه شهري در استان بوشهر 

اي با عنوان  فرهودي و همكاران در مقاله پرداخته است.

ري ايران طي چگونگي توزيع فضايي جمعيت در نظام شه

 مختلفي هاي مدل و ها روش از، 138۵تا  133۵هاي  سال

و  ركزتم هاي شاخص شهري، نخست هاي شاخص نظير

 همچنين زياري و تقياند.  كرده استفاده تعادل هاي شاخص

 در خوي مياني شهر عملكرداي با عنوان  اقدم در مقاله

تعدادي از  غربي، از آذربايجان استان ييفضا ي هتوسع

قانون   هاي جمعيتي، اقتصادي و حوزه نفوذ نظير، مدل

پذيري و ضريب آنتروپي  اندازه، ضريب كشش ـمرتبه 

 ايران شهري هاي سيستم بر تحليلي ي مقاله اده نمودند.استف

وسيله تقوايي و صابري  ه، ب138۵تا  133۵ هاي سال طي

نظير  يهاي براي تعيين وضعيت نظام شهري از مدل تهيه و

اندازه،  ـهاي تمركز و نخست شهري، مدل مرتبه  شاخص

ضريب آنتروپي و ضريب جيني و منحني لورنز استفاده 

ويژه  هتفاوت اين پژوهش با تحقيقات فوق، ب اند. كرده

مقاله آقايان زياري و موسوي كه در استان آذربايجان غربي 

 و متنوع مدل و تكنيك 9انجام شده است، استفاده از 

منظور بررسي دقيق  به آماري ي طي شش دورهو  متفاوت

 توسعه متوازن استان انداز ترسيم چشمشبكه شهري و 

و در بخش ها  مدلگيري تحليل  جهباشد. در بخش نتي مي

 تشريح شده است. هاپيشنهادات و راهبردها، كاربرد آن
 

 تحقيق و تکنيک روش

اي و روش تحقيق  رويكرد حاكم براين پژوهش توسعه

تعداد قابل  از پژوهشدر اين  .تحليلي است ـ توصيفي
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هاي نخست  شامل شاخص ،ها ترين مدل كاربردي توجه و

 ـ ، تئوري مرتبههر و چهار شهرشهري، دو شهر، سه ش

يافته زيپف )بهفروز(، منحني  اندازه )زيپف(، مدل تعديل

جيني، ضريب آنتروپي يا ضريب  تراكمي لورنز و ضريب

پذيري، حوزه نفوذ، تكنيك پتانسيل  بحراني، ضريب كشش

مراتب   جهت بررسي سلسله جمعيتي و تكنيك مركز ميانه

ي ط جان غرب اي رب ذ آ ان  ست ا ر  د هاي  سالي شهري 

 استفاده شده است. 133۵ـ138۵

 

 قلمرو پژوهشمحدوده و 

اروميه حدود  هاستان آذربايجان غربي با احتساب درياچ

كيلومتر مربع مساحت دارد. اين استان كه در  43660

درصد از مساحت كل  6۵/2ايران است،  شمال غرب

اين استان از طرف شمال و  .دهد كشور را تشكيل مي

هاي آذربايجان و ارمنستان، از  جمهوري شمال شرقي با

غرب با كشورهاي تركيه و عراق، از جنوب با استان 

نجان زشرق با استان آذربايجان شرقي و  كردستان و از

       از استان اين .(Wikipedia, 2013) همسايه است

ً كه شده تشكيل شهرستان14   شامل  بخش 36 مجموعا

ج تفصيلي د )نتايگير مي رب در را دهستان 109  و  شهر  36

استان آذربايجان سرشماري عمومي نفوس و مسكن 

 (.23، 138۵ غربي،
 

 ها و روش مفاهيم، مباني نظري
 تعاريف و مفاهيم

 نظام شهري

 وابسته شهرهاي از اي مجموعه از است عبارت شهري نظام

يك  در را شهري هاي گاه سكونت نظام ساختار كه هم به

 شهري نظام .آورند مي پديد جهان و كشور ناحيه، منطقه،

 شهري هاي گاه سكونت از كالبدي مجموعه به محدود تنها

 ها گاه سكونت اين ميان ارتباطات و ها جريان نيست، بلكه

 جمعيت، :از اند عبارت ها جريان اين .گيرد مي دربر نيز را

 نوآوري و اطالعات ها، ايده توليد، عوامل سرمايه،
(Farhodi et al. 2009). 

 

 شبکه شهري

ها و ارتباط  شبكه شهري در بيشتر موارد، به نظام وابستگي

شود كه مرزهاي آن همراه با  خارجي شهرها اطالق مي

 يابد ونقل و ارتباطات گسترش مي توسعه تكنولوژي حمل

(Shokoei, 2011). 
 

 )سر بزرگ( پديده ماکروسفالي

 يرتعب ماكروسفالي را شهري نخست پژوهشگران، از برخي

نحيف  جثه بر شهر نخست سرِ بزرگيِ از ديگر برخي و كرده

 جمعيت نسبت كه زماني معموالً اند اما گفته سخن كشورها

 هباشد، انداز بيشتر 2 عدد از شهر دومين به شهر بزرگترين

 .(Farhodi et al. 2009)گويند  مي شهر نخست را شهر

 

 ها ها و تکنيک روش
 شهر شهر مسلط يا نخست

ت هستند، ها نگران توزيع فضايي جمعي ت دولتهاس سال

رويه از  خصوص مهاجرت بيكه اين نگراني بيشتر در

  شهرهاست شهرها و كالن مناطق روستايي به نخست

(UN, 2005) .كه است شهري شهر، نخست يا مسلط شهر 

 و داشته برتري شهرها ديگر بر جمعيت و كاركرد نظر از

شهرها  . نخستمتأثرند آن از نحوي به كشور ديگر شهرهاي

هاي شهري كشورهاي  ترين آنها بر شبكه ويژه برجسته هب

 در بنابراين .(Clyde, 1987)خود تسلط و برتري دارند 

 نخست استان يك سطح در و كشور از تر مقياس كوچك

 مراتب شهري سلسله اول مرتبه در كه است شهري شهر،

 شهري يالتتسه و امكانات بيشتر و باشد گرفته قرار استان

   خود در را و سياسي اقتصادي نيروهاي بيشترين و

   مركز شهرهاي غالباً ايران در كه باشد نموده متمركز

باشند  مي مطرح استان هر شهر نخست عنوان به استان

(Zarabi and Daraki, 2011). 
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 اندازه )زيپف( ـمرتبه  مدل

     نزديك به يك قرن است كه اوئرباخ ارتباط اندازه

   رشهرها را با مرتبه يا رديف آنها مورد بحث قرا

     است. به دنبال اين دانشمند موضوع روابط اندازه  داده

توسط لوتكا مورد استفاده  1926و مرتبه شهري در سال 

    اين 1949تا  1941هاي  قرارگرفته و باالخره در سال

     ها توسط ژرژكينگسلي زيپفنوع بررسي در شهر

بندي و مورد استفاده واقع شد  ل فرمولطور كام به

(Nazarian, 2011). اندازه ـ مرتبه قانون بر عنايت با 

     اندازه  ترتيب به را ها گاه سگونت چنانچه زيپف

1 ام برابر nشهر كنيم، جمعيت آنها مرتب جمعيتي

n
 

          اين واقع بود. در خواهد منطقه شهر بزرگترين

 دهد مي نشان را شهر هر جمعيت استاندارد تئوري حد

(Tavalaee and Khazaee, 2007). 

 

 اندازه )بهفروز( ـيافته مرتبه  تعديل مدل

باشند،  در كشورهايي كه داراي الگوي نخست شهري مي

كاربرد چنداني ندارد، زيرا بخش عظيمي از  زيپفمدل 

گيرد و چون  ار ميجمعيت شهري كشور در شهر اول قر

مبناي اين مدل جمعيت شهر اول است، لذا نتايج مدل به 

   در اين .(Taghvaee, 1997)نيست  نزديك واقعيت

      زمينه خانم دكتر فاطمه بهفروز به ارائه فرمولي

مبادرت ورزيده كه در اكثر كشورهاي جهان سوم و 

 مناسب باشد يتواند الگوي ها مي هاي شهري آن نظام

(Hekmatnia and Mousavi, 2011) . 

 

 منحني لورنز و ضريب جيني

هاي  تعادل عدم تحليل براي هاابزار ترين مهم از يكي

به  باشد. لورنز مي منحني از استفاده اجتماعي ـاقتصادي 

 دو توزيع بين تعادل عدم ميزان منحني اين ديگر عبارت

 نمودار صورت  به را  طبقات( تعداد و تراكمي )جمعيت

 .(Taghvaei and Saberi, 2010) دهد مي مايشن

 ضريب آنتروپي يا ضريب بحراني

 و تشريح براي آن به هاي مربوط روش و تئوري اين

 همچنين و ها سكونتگاه و توزيع موجود وضع توصيف

 دارد. كاربرد جغرافيايي فضاي توزيع جمعيت در نحوه

تا تمركز(  )حداكثر صفر از نسبي آنتروپي دامنه تغييرات

 كاربرد با ترتيب، بدين است. نوساندر تمركز( يك )حداقل

 جمعيت استقرار فضايي تعادل ميزان به توان مدل مي اين

 Golami)برد  پي ملي يا اي شهري، منطقه شبكه در سطح

and Rastegar, 2010). 
 

 مرکز ميانه

اين شاخص توزيع جمعيت در سطح استان را مورد 

به سمت يك ميل كند  IDهرچه  دهد. ارزيابي قرار مي

پراكنش بهتر و هرچه به سمت صفر ميل كند تمركز بيشتر 

 است. 2۵/0و مقدار متوسط يا نرمال ضريب برابر با 
 

 پذيري ضريب کشش

 و كشش ميزان توان، مي شاخص اين كاربرد با

 منطقه يك در را شهري هاي كانون پذيري جمعيت انعطاف

كرد  تحليل و محاسبه منطقه، كل به نسبت همچنين و

(Hatami Nejad et al. 2010). پذيري  ضريب كششاگر

از عدد يك به باالتر ميل كند، نشانگر توان جذب جمعيت 

شهر است و اگر به كمتر از عدد يك ميل كند حاكي از 

 Sadrmosavi and) ستعدم توان جذب جمعيت شهر ا

Talebzade, 2007). 
 

 حوزه نفوذ

 و مشخص كامالً حد يك داراي شهر يك نفوذ حوزه

 بين روابط از شدت طيفي صورت به بلكه نيست، قطعي

 .(Basirat, 2010) گردد مي مطرح آن اطراف نقاط شهر و

 آوردن محدوده حوزه نفوذ از نظر علمي  دست  هبراي ب

 نقطه .(Shia, 2012) هاي مختلفي وجود دارد روش

 دگير مي فاصله آن ازتر بزرگ شهر اندازه تناسب به شكست

 است معني بدان اين. شود مي نزديك تر به شهر كوچك و
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 تر بزرگ مشتريان، جذب براي بزرگ شهر نفوذ دايره كه

 .(Rezaei, R. Vusat, 2011) بود خواهد

 
 پتانسيل جمعيتي

      شده در تعيين مركزيت   هاي شناخته يكي از روش

نسيلمدل  ا ت تي پ ست جمعي          عامل ، كه در آن ا

 دارند اساسيضريت دسترسي نقش جمعيت و 

(Hekmatnia and Mousavi, 2011). شرط  مدل اين در

بر آن است كه كليه شرايط فضاي جغرافيايي يكسان و 

 .(ibid) دارد وجود ها مكان بين رقابتي فضاي و است همگن

 

ها در تعيين روند تغيير سيستم  کاربرد مدل

 شهري استان آذربايجان غربي

 در سيستم شهري استان شهري پديده نخست

شهر، دو شهر، سه شهر و  هاي نخست مقادير شاخص

 133۵هاي  چهار شهر در استان آذربايجان غربي طي سال

( نشان داده شده است. با توجه به 1) در جدول 138۵الي 

مقدار شاخص نخست  134۵دست آمده از سال  همقادير ب

سلط ست شهري در اين استان تو لذا نخ 2شهر بيشتر از 

 دارد.
 

 هاي سال شهري استان طي هاي نخست شاخص .1 جدول

 138۵ تا 133۵
 سال               

 8۵ 7۵ 6۵ ۵۵ 4۵ 3۵ شاخص  

 3.21 2.92 2.61 2.34 2.32 1.96 شاخص نخست شهري

 1.76 1.62 1.۵8 1.44 1.4۵ 1.37 شاخص دو شهر

 1.2۵ 1.16 1.16 1.16 1.13 1.08 شاخص تمركز سه شهر

تمركز چهار شاخص 

 شهر
0.93 0.9۵ 0.97 0.9۵ 0.93 1 

 "تحقيق"هاي  يافته و 138۵ تا 133۵ هاي سال عمومي سرشماري مأخذ:
 

ها، نخست شهري  با توجه به مبناي عددي ساير شاخص

در استان تسلط دارد و بيشترين رشد را طي  133۵از سال 

 (.1) نمودارداشته است  138۵تا  137۵هاي  سال

 
هاي  شهري استان آذربايجان غربي طي سال تغييرات نخست. 1نمودار

 138۵تا  133۵

 

سري در سيستم شهري  پديده ماکروسفالي يا بزرگ

 استان

هاي  پديده ماكروسفالي در استان آذربايجان غربي طي سال

هد، با افزايش  ( نشان مي2) نموداردر  138۵تا  133۵

 شاخص نخست شهر، پديده ماكروسفالي شديدتر شده

 رويه مركز استان است. است، كه نمايانگر رشد بي

 

 
 هاي . پديده ماكروسفالي در استان آذربايجان غربي طي سال2 نمودار

 138۵الي  133۵

 

 اندازه )زيپف( ـ الگوي مرتبه
اندازه شهرهاي استان آذربايجان غربي  ـالگوي مرتبه 

 1335در سال 

ير شهرها به غير از دو شهر اول و دوم سا 133۵در سال 

هزار نفر و در گروه شهرهاي  2۵داراي جمعيت كمتر از 

طور متوسط كمبود  هبسيار كوچك قراردارند. اين شهرها ب

نفر دارند. فهرست و ميزان كمبود  4947جمعيتي معادل 

 ( آمده است.2عيت شهرها در جدول )جم
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 133۵ سال غربي آذربايجان استان شهرهاي اندازه مرتبه .2 جدول

 شهر  امن رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 

 Pziمدل 
 تفاضل

 0 6760۵ 6760۵ اروميه 1

 689 33803 34491 خوي 2

 7739- 22۵3۵ 14796 مياندوآب 3

 3740- 16901 13161 سلماس 4

 2946- 13۵21 10۵7۵ مهاباد ۵

 ۵960- 11268 ۵308 بوكان 6

 43۵2- 96۵8 ۵306 ماكو 7

 3۵0۵- 84۵1 4946 تكاب 8

 30۵9- 7۵12 44۵3 نقده 9

 2۵66- 6761 419۵ دژ شاهين 10

 2819- 6146 3327 فيرورق 11

 28۵6- ۵634 2778 اشنويه 12

 2463- ۵200 2737 چشمه سيه 13

 2184- 4829 264۵ سردشت 14

 1882- 4۵07 262۵ تازه شهر 1۵

 1734- 422۵ 2491 ضياءالدين قره 16

 1973- 3977 2004 شوط 17

 2203- 37۵6 1۵۵3 قوشچي 18

 2314- 3۵۵8 1244 پلدشت 19

 241۵- 3380 96۵ پيرانشهر 20

 2407- 3219 812 محمد يار 21

 3073 -- شهر نوشين 22
 

 "تحقيق"هاي  يافته و 133۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:
 

با توجه به اختالف ناچيز جمعيت شهر خوي با جمعيت 

بوده داراي تعادل جمعيتي  133۵مدل، اين شهر در سال 

( اختالف جمعيت واقعي و جمعيت مدل 3) نموداراست، 

 دهد. شبكه شهري استان را نشان مي

 

 
 غربي آذربايجان استان شهرهاي نمودار مرتبه اندازه .3 نمودار

 133۵ سال

اندازه شهرهاي استان آذربايجان غربي  ـالگوي مرتبه 

 1345در سال 

هرهاي شهرهاي خوي و مهاباد از گروه ش 134۵در سال 

هزار نفر( با متوسط  100تا  2۵كوچك استان )جمعيت 

اند. اين ميزان  رو بوده هكمبود جمعيت روب نفر 8016

درصد كمبود جمعيت شبكه شهري 16معادل نفر،  16033

 .استان را دربر داشته است

 
 

 134۵ سال غربي آذربايجان استان شهرهاي اندازه مرتبه .3جدول 

 شهر  نام رتبه
جمعيت 

 عيواق

جمعيت 

 Pziمدل 
 تفاضل

 0 110749 110749 اروميه 1

 7727- ۵۵37۵ 47648 خوي 2

 8306- 36916 28610 مهاباد 3

 ۵984- 27687 21703 سلماس 4

 3383- 221۵0 18767 مياندوآب ۵

 76۵7- 184۵8 10801 نقده 6

 6464- 1۵821 93۵7 بوكان 7

 6844- 13844 7000 ماكو 8

 ۵990- 1230۵ 631۵ تكاب 9

 4986- 1107۵ 6089 دژ شاهين 10

 4309- 10068 ۵7۵9 سردشت 11

 4381- 9229 4848 پيرانشهر 12

 4271- 8۵19 4248 اشنويه 13

 3898- 7911 4013 ضياءالدين قره 14

 3496- 7383 3887 فيرورق 1۵

 3408- 6922 3۵14 چشمه سيه 16

 3173- 6۵1۵ 3342 تازه شهر 17

 3391- 61۵3 2762 شوط 18

 3661- ۵829 2168 قوشچي 19

 3۵47- ۵۵37 1990 پلدشت 20

 4301- ۵274 973 شهر نوشين 21

 4122- ۵034 912 محمد يار 22

 "تحقيق"هاي  يافته و 134۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:
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 ساير شهرها در گروه شهرهاي بسيار كوچك بوده جدول

بود جمعيت نفر كم 4۵93طور متوسط با  ه(. اين گروه ب3)

مواجه و مجموع كمبود جمعيت شهرهاي بسيار كوچك 

درصد كل كمبود جمعيت در نظام شبكه شهر  86برابر 

( نمودار توزيع جمعيت واقعي 4) نمودار استان بوده است.

 134۵و جمعيت مدل براي شبكه شهري استان را در سال 

 دهد. نمايش مي

 

 
 غربي آذربايجان تاناس شهرهاي نمودار مرتبه اندازه. 4 نمودار

 134۵ سال
 

اندازه شهرهاي استان آذربايجان غربي  ـالگوي مرتبه 

 1355در سال 

 10301شهرهاي كوچك استان با متوسط  13۵۵در سال 

نفر،  41203رو است. اين ميزان  وبهكمبود جمعيت ر نفر

درصد كمبود جمعيت شبكه شهري استان را  31معادل 

طور متوسط  هكوچك استان ب گيرد. شهرهاي بسيار دربر مي

 نفر كمبود جمعيت مواجه هستند. ۵38۵با 
 

 13۵۵مرتبه اندازه شهرهاي استان آذربايجان غربي سال  .4 جدول

 شهر  نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 
 Pziمدل 

 تفاضل

 0 164419 164419 اروميه  1

 118۵3- 82210 703۵7 خوي  2

 10739- ۵4806 44067 مهاباد  3

 13366- 4110۵ 27739 ياندوآبم  4

 ۵246- 32884 27638 سلماس ۵

 3۵67- 27403 23836 نقده  6

 2909- 23488 20۵79 بوكان  7

 7667- 20۵۵2 1288۵ تكاب  8

 6303- 18269 11966 ماكو  9

 ۵870- 16442 10۵72 پيرانشهر  10

 4740- 14947 10207 سردشت 11

 4998- 13702 8704 دژ شاهين  12

 ۵210- 12648 7438 اشنويه  13

 ۵437- 11744 6307 ضياءالدين قره 14

 ۵972- 10961 4989 فيرورق 1۵

 ۵321- 10276 49۵۵ چشمه سيه 16

 ۵832- 9672 3840 تازه شهر 17

 ۵327- 9134 3807 شوط  18

 ۵۵67- 86۵4 3087 محمد يار 19

 ۵479- 8221 2742 قوشچي 20

 ۵30۵- 7829 2۵24 پلدشت 21

 604۵- 7474 1429 شهر نوشين 22

 "تحقيق"هاي  يافته و 13۵۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:

 

 69مجموع كمبود جمعيت شهرهاي بسيار كوچك برابر 

درصد كل كمبود جمعيت در نظام شبكه شهر استان است. 

 13۵۵( مشخص است در سال ۵) نمودارگونه كه در  همان

 حد مطلوب دارند. تعدادي از شهرها كمترين اختالف را با
 

 
 شهرهاي استان آذربايجان غربي نمودار مرتبه اندازه .5 نمودار

 13۵۵سال 

 

اندازه شهرهاي استان آذربايجان غربي  ـالگوي مرتبه  ـ

 1365در سال 

تا  100دو شهر متوسط ) 136۵براساس سرشماري سال 

هزار نفر جمعيت( وجود دارد و شهر خوي با  7۵0

روست. از بين شهرهاي  همعيت روبنفر كمبود ج 3۵030

كوچك استان چهار شهر كمبود و دو شهر مازاد جمعيت 

طور متوسط  هنسبت به جمعيت مدل دارند. اين شهرها ب

نفر و  377۵7كمبود جمعيت دارند. اين ميزان  نفر 9439

كه شهري استان را درصد كمبود جمعيت شب18معادل 

 گيرد. دربر مي
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 136۵رهاي استان آذربايجان غربي سال مرتبه اندازه شه .5جدول 

 شهر نام  رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 

 Pziمدل 
 تفاضل

 0 300746 300746 اروميه 1

 3۵030- 1۵0373 11۵343 خوي 2

 2۵011- 100249 7۵238 مهاباد 3

 7249- 7۵187 67938 بوكان 4

 ۵98- 60149 ۵9۵۵1 مياندوآب ۵

 21۵1 ۵0124 ۵227۵ نقده 6

 7609 42964 ۵0۵73 سلماس 7

 4899- 37۵93 32694 تكاب 8

 8431- 33416 2498۵ ماكو 9

 10۵63- 3007۵ 19۵12 دژ شاهين 10

 9464- 27341 17877 سردشت 11

 780۵- 2۵062 172۵7 اشنويه 12

 9669- 23134 1346۵ پيرانشهر 13

 8767- 21482 1271۵ ضياءالدين قره 14

 8881- 200۵0 11169 شوط 1۵

 10207- 18797 8۵90 چشمه هسي 16

 1114۵- 17691 6۵46 تازه شهر 17

 10۵92- 16708 6116 فيرورق 18

 10213- 1۵829 ۵616 محمد يار 19

 10244- 1۵037 4793 پلدشت 20

 107۵0- 14321 3۵71 شهر نوشين 21

 10403- 13670 3267 قوشچي 22

 "تحقيق"هاي  يافته و 136۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:
 

نفر  979۵طور متوسط با  ههرهاي بسيار كوچك استان بش

كمبود جمعيت مواجه هستنند. مجموع كمبود جمعيت 

درصد كل كمبود  6۵شهرهاي بسيار كوچك برابر 

( 6) نمودارجمعيت در نظام شبكه شهري استان است. 

تعدادي از شهرها كمترين  136۵دهد در سال  نشان مي

 رند.اختالف جمعيت را با حد مطلوب دا
 

 
 شهرهاي استان آذربايجان غربي نمودار مرتبه اندازه .6 نمودار

 136۵سال 

اندازه شهرهاي استان آذربايجان غربي  ـالگوي مرتبه 

 1375در سال 

 137۵ميانگين كمبود جمعيت شهرهاي متوسط در سال 

درصد كل كمبود جمعيت و  32نفر معادل  31۵68برابر 

فر كمبود جمعيت ن 11229شهرهاي كوچك با متوسط 

درصد  42نفر، معادل  123۵16رو است. اين ميزان  هروب

 گيرد. كمبود جمعيت شبكه شهري استان را دربر مي
 

 137۵مرتبه اندازه شهرهاي استان سال  .6جدول 

 شهر  نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 
 Pziمدل 

 تفاضل

 0 43۵200 43۵200 اروميه 1

 686۵6- 217600 148944 خوي 2

 2۵047- 14۵067 120020 بوكان 3

 1001- 108800 107799 مهاباد 4

 3101 87040 90141 مياندوآب ۵

 7117- 72۵33 6۵416 سلماس 6

 2636 62171 64807 نقده 7

 11831- ۵4400 42۵69 تكاب 8

 14۵۵1- 483۵6 3380۵ پيرانشهر 9

 10114- 43۵20 33406 ماكو 10

 8660- 39۵64 30904 سردشت 11

 7247- 36267 29020 دژ شاهين 12

 9908- 33477 23۵69 اشنويه 13

 10820- 31086 20266 ضياءالدين قره 14

 11۵31- 29013 17482 شوط 1۵

 14188- 27200 13012 چشمه سيه 16

 17۵۵0- 2۵600 80۵0 فيرورق 17

 16492- 24178 7686 پلدشت 18

 1۵439- 2290۵ 7466 تازه شهر 19

 14963- 21760 6797 محمد يار 20

 1۵016- 20724 ۵708 شهر نوشين 21

 16689- 19782 3093 قوشچي 22

 "تحقيق"هاي  يافته و 137۵ري عمومي سال سرشما مأخذ:

 

نفر  1۵720طور متوسط با  هشهرهاي بسيار كوچك استان ب

د. مجموع كمبود جمعيت كمبود جمعيت مواجه هستن

ود جمعيت درصد كل كمب26كوچك برابر  شهرهاي بسيار

( اختالف 7) نموداردر نظام شبكه شهري استان است. 

را نشان  137۵جمعيت واقعي و جمعيت مدل در سال 

 دهد. مي



 

 54 1385تا  1335هاي  تان آذربايجان غربي طي سالتحليلي بر سيستم شهري اس

 
 شهرهاي استان آذربايجان غربي نمودار مرتبه اندازه .7 نمودار

 137۵سال 

 

اندازه شهرهاي استان آذربايجان غربي  ـالگوي مرتبه 

 1385در سال 

 138۵و جمعيت مدل در سال  ميزان جمعيت واقعي

دهد ميانگين كمبود جمعيت شهرهاي  ( نشان مي7جدول )

درصد و براي 23نفر معادل  41602متوسط استان 

 درصد بوده است.17نفر معادل  1۵064شهرهاي كوچك 

 
 138۵مرتبه اندازه شهرهاي استان آذربايجان غربي سال  .7جدول 

 شهر  نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 

 Pziمدل 

 تفاضل

 0 ۵832۵۵ ۵832۵۵ اروميه 1

 110163- 291628 18146۵ خوي 2

 4371۵- 194418 1۵0703 بوكان 3

 10034- 14۵814 13۵780 مهاباد 4

 2498- 1166۵1 1141۵3 مياندوآب ۵

 1۵867- 97209 81342 سلماس 6

 9884- 83322 73438 نقده 7

 14730- 72907 ۵8177 پيرانشهر 8

 20763- 64806 44043 تكاب 9

 1۵766- ۵8326 42۵60 ماكو 10

 1۵324- ۵3023 37699 سردشت 11

 1394۵- 4860۵ 34660 دژ شاهين 12

 14234- 44866 30632 اشنويه 13

 18990- 41661 22671 ضياءالدين قره 14

 19097- 38884 19787 شوط 1۵

 21738- 364۵3 1471۵ چشمه سيه 16

 2۵084- 34309 922۵ بازرگان 17

 23731- 32403 8672 پلدشت 18

 22423- 30698 827۵ شهر تازه 19

 20903- 29163 8260 فيرورق 20

 19۵4۵- 27774 8229 ربط 21

 18476- 26۵12 8036 محمديار 22

 17404- 2۵3۵9 79۵۵ چهاربرج 23

 17۵38- 24302 6764 شهر نوشين 24

 17297- 23330 6033 محمودآباد 2۵

 17908- 22433 4۵2۵ ميرآباد 26

 17۵۵2- 21602 40۵0 باروق 27

 17277- 20831 3۵۵4 كشاورز 28

 16624- 20112 3488 ايواوغلي 29

 16422- 19442 3020 قوشچي 30

 16327- 1881۵ 2488 نالوس 31

 16۵27- 18227 1700 سرو 32

 1۵982- 17674 1692 آواجيق 33

 1۵611- 171۵۵ 1۵44 گردكشانه 34

 1۵286- 16664 1378 سيلوانه 3۵

 1۵216- 16202 986 سيمينه 36

 "تحقيق"هاي  يافته و 138۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:
 

نفر  18389طور متوسط  هشهرهاي بسيار كوچك استان ب

درصد كل كمبود جمعيت در نظام شبكه  60معادل با 

( اختالف جمعيت 8) نموداراند.  شهري استان را داشته

 138۵براي شهرهاي استان در سال واقعي و جمعيت مدل 

 دهد. را نشان مي
 

 
 138۵شهرهاي استان آذربايجان غربي سال  مودار مرتبه اندازه. ن8 نمودار

 

 يافته )بهفروز( اندازه تعديل ـالگوي مرتبه 

 1335يافته در سال  اندازه تعديل ـالگوي مرتبه 

نفر  14601شهرهاي كوچك استان با مازاد جمعيتي معادل 

همين ميزان كمبود  شهرهاي بسيار كوچك استان بهو 

اند. فهرست و ميزان كمبود  داشته 133۵جمعيت در سال 

 ( آمده است.8جمعيت شهرها در جدول )
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 133۵ سال استان شهرهاي اندازه مرتبه يافته مدل تعديل .8جدول 

 شهر نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 

 Pzbمدل 
 تفاضل

 927۵ ۵8330 6760۵ اروميه 1

 ۵326 2916۵ 34491 خوي 2

 4647- 19443 14796 مياندوآب 3

 1422- 14۵83 13161 سلماس 4

 1091- 11666 10۵7۵ مهاباد ۵

 4414- 9722 ۵308 بوكان 6

 3027- 8333 ۵306 ماكو 7

 "تحقيق"هاي  يافته و 133۵مي سال سرشماري عمو مأخذ:
 

براساس جدول فوق، نمودار مقايسه جمعيت واقعي و 

( به نمايش 9) نموداردر  133۵جمعيت مدل طي سال 

 است. گذاشته شده
 

 
 شهرهاي استان يافته مرتبه اندازه . نمودار مدل تعديل9 نمودار

 133۵سال 
 

 

 1345يافته در سال  اندازه تعديل ـالگوي مرتبه 

در اين دوره ميزان كمبود جمعيت شهرهاي استان برابر با 

درصد 94دهد  ( نشان مي9)نفر بوده است. جدول  23۵96

 بوده است. استان كوچك بسيار رهايشه در مذكور كمبود از
 

 134۵ سال استان شهرهاي اندازه مرتبه يافته مدل تعديل .9جدول 

 شهر نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 
 Pzbمدل 

 تفاضل

 2041۵ 90334 110749 اروميه 1

 2481 4۵167 47648 خوي 2

 1۵01- 30111 28610 مهاباد 3

 881- 22۵84 21703 سلماس 4

 700 18067 18767 مياندوآب ۵

 42۵۵- 1۵0۵6 10801 نقده 6

 3۵48- 1290۵ 93۵7 بوكان 7

 4292- 11292 7000 ماكو 8

 3722- 10037 631۵ تكاب 9

 2944- 9033 6089 دژ شاهين 10

 24۵3- 8212 ۵7۵9 سردشت 11

 "تحقيق"ي ها يافته و 134۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:

نمودار مقايسه جمعيت واقعي و جمعيت مدل طي سال 

 است. ( نشان داده شده10) نموداردر  134۵

 

 
هاي استان سال شهر يافته مرتبه اندازه نمودار مدل تعديل .10 نمودار

134۵ 

 

 1355يافته در سال  اندازه تعديل ـالگوي مرتبه 

 2703۵معال با  13۵۵مازاد جمعيت مركز استان در سال 

درصد كل مازاد جمعيت  88نفر بوده، كه اين تعداد برابر 

( شهرهاي 10با توجه به جدول )و  شهرهاي استان بوده

درصد جمعيت  73بسيار كوچك استان توانايي جذب 

 مازاد را داشته است.
 

 13۵۵ سال استان هاي شهر اندازه مرتبه مدل تعديل يافته .10جدول 

 شهر نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

معيت ج

 Pzbمدل 
 تفاضل

 2703۵ 137384 164419 اروميه 1

 166۵ 68692 703۵7 خوي 2

 1728- 4۵79۵ 44067 مهاباد 3

 6607- 34346 27739 مياندوآب 4

 161 27477 27638 سلماس ۵

 939 22897 23836 نقده 6

 9۵3 19626 20۵79 بوكان 7

 4288- 17173 1288۵ تكاب 8

 3299- 1۵26۵ 11966 ماكو 9

 3166- 13738 10۵72 پيرانشهر 10

 2282- 12489 10207 سردشت 11

 274۵- 11449 8704 دژ شاهين 12

 3130- 10۵68 7438 اشنويه 13

 3۵06- 9813 6307 ضياءالدين قره 14

 "تحقيق"هاي  يافته و 13۵۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:
 

را  13۵۵مقايسه جمعيت واقعي و جمعيت مدل در سال 

 دهد. ( نمايش مي11) نمودار



 

 56 1385تا  1335هاي  تان آذربايجان غربي طي سالتحليلي بر سيستم شهري اس
 

 
 13۵۵سال  شهرهاي استان يافته مرتبه اندازه مدل تعديل .11 نمودار

 

 1365يافته در سال  اندازه تعديل ـالگوي مرتبه 

نفر در سال  866۵9مازاد جمعيت شبكه شهري استان 

درصد در مركز استان و  ۵۵بوده است. از اين تعداد  136۵

اند. شهرهاي  بوده اكنس استان كوچك شهرهاي در درصد4۵

درصد كمبود جمعيت دارند كه 76بسيار كوچك استان، 

( فهرست و 11نفر بوده، جدول ) 662۵9اين تعداد معادل 

 دهد. ميزان كمبود جمعيت شهرها در آن سال را نشان مي
 

 136۵ سال استان شهرهاي اندازه مرتبه يافته مدل تعديل .11جدول 

 شهر نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

يت جمع
 Pzbمدل 

 تفاضل

 47۵69 2۵3177 300746 اروميه 1

 1124۵- 126۵88 11۵343 خوي 2

 91۵4- 84392 7۵238 مهاباد 3

 4644 63294 67938 بوكان 4

 8916 ۵063۵ ۵9۵۵1 مياندوآب ۵

 10079 42196 ۵227۵ نقده 6

 1440۵ 36168 ۵0۵73 سلماس 7

 1047 31647 32694 تكاب 8

 3146- 28131 2498۵ ماكو 9

 ۵806- 2۵318 19۵12 دژ شاهين 10

 ۵139- 23016 17877 سردشت 11

 3841- 21098 172۵7 اشنويه 12

 6010- 1947۵ 1346۵ پيرانشهر 13

 ۵369- 18084 1271۵ ضياءالدين قره 14

 ۵709- 16878 11169 شوط 1۵

 7234- 1۵824 8۵90 چشمه سيه 16

 8347- 14893 6۵46 تازه شهر 17

 7949- 1406۵ 6116 قفيرور 18

 7709- 1332۵ ۵616 محمد يار 19

 "تحقيق"هاي  يافته و 136۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:

سطوح شبكه  تمام در مدل جمعيت و واقعي جمعيت مقايسه

( ترسيم 12) نمودار در 136۵شهري استان طي سال 

 است. شده

 
 136۵سال  استان شهرهاي اندازه مرتبه يافته تعديل مدل .12 نمودار

 

 1375يافته در سال  اندازه تعديل ـالگوي مرتبه 

نفر  137628شهري استان  شبكهدر اين دوره مازاد جمعيت 

درصد در شهرهاي متوسط و  72بوده كه از اين تعداد 

درصد در شهرهاي كوچك استان ساكن بودند. 28

درصد  70شهرهاي بسيار كوچك استان توانايي جذب 

نفر را  962۵3ري استان، معادل جمعيت مازاد شبكه شه

( فهرست و ميزان كمبود جمعيت 12اند. جدول ) دارا بوده

 دهد. را نشان مي 137۵شهرها در سال 
 

 137۵ سال استان شهرهاي اندازه مرتبه يافته مدل تعديل .12جدول 

 شهر نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 
 Pzbمدل 

 تفاضل

 78867 3۵6333 43۵200 اروميه 1

 29223- 178167 148944 خوي 2

 1242 118778 120020 بوكان 3

 18716 89083 107799 مهاباد 4

 18874 71267 90141 مياندوآب ۵

 6027 ۵9389 6۵416 سلماس 6

 13902 ۵090۵ 64807 نقده 7

 1973- 44۵42 42۵69 تكاب 8

 ۵788- 39۵93 3380۵ پيرانشهر 9

 2227- 3۵633 33406 ماكو 10

 1490- 32394 30904 سردشت 11

 674- 29694 29020 دژ شاهين 12

 3841- 27410 23۵69 اشنويه 13

 ۵186- 2۵4۵2 20266 ضياءالدين قره 14

 6274- 237۵6 17482 شوط 1۵

 92۵9- 22271 13012 چشمه سيه 16

 12911- 20961 80۵0 فيرورق 17

 12110- 19796 7686 پلدشت 18

 11288- 187۵4 7466 تازه شهر 19

 11020- 17817 6797 محمد يار 20

 11260- 16968 ۵708 شهر نوشين 21

 13104- 16197 3093 قوشچي 22

 "تحقيق"هاي  يافته و 137۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:
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مقايسه جمعيت واقعي و جمعيت مدل در تمام سطوح 

( به 13) نموداردر  137۵شبكه شهري استان طي سال 

 است. نمايش درآمده
 

 
 هاي استانشهر يافته مرتبه اندازه نمودار مدل تعديل .13 ارنمود

 137۵سال 

 

 1385يافته در سال  اندازه تعديل ـالگوي مرتبه 

در  138۵مقايسه جمعيت واقعي و جمعيت مدل طي سال 

دهد، كل مازاد جمعيت شهرهاي  ( نشان مي13جدول )

درصد در  88نفر بوده و از اين مقدار  282016استان 

 اند. بوده ساكن كوچك شهرهاي در مابقي و متوسط شهرهاي

 
 138۵ سال استان شهرهاي اندازه مرتبه يافته مدل تعديل .13جدول 

 شهر  نام رتبه
جمعيت 

 واقعي

جمعيت 

 Pzbمدل 
 تفاضل

 170049 413206 ۵832۵۵ اروميه 1

 2۵138- 206603 18146۵ خوي 2

 12968 13773۵ 1۵0703 بوكان 3

 32478 103302 13۵780 مهاباد 4

 31۵12 82641 1141۵3 مياندوآب ۵

 12474 68868 81342 سلماس 6

 14409 ۵9029 73438 نقده 7

 6۵26 ۵16۵1 ۵8177 پيرانشهر 8

 1869- 4۵912 44043 تكاب 9

 1239 41321 42۵60 ماكو 10

 13۵ 37۵64 37699 سردشت 11

 226 34434 34660 دژ شاهين 12

 11۵3- 3178۵ 30632 اشنويه 13

 6844- 29۵1۵ 22671 ضياءالدين قره 14

 7760- 27۵47 19787 شوط 1۵

 11110- 2۵82۵ 1471۵ چشمه سيه 16

 1۵081- 24306 922۵ بازرگان 17

 14284- 229۵6 8672 پلدشت 18

 13473- 21748 827۵ شهر تازه 19

 12400- 20660 8260 فيرورق 20

 11447- 19676 8229 ربط 21

 10746- 18782 8036 محمديار 22

 10010- 1796۵ 79۵۵ چهاربرج 23

 104۵3- 17217 6764 شهر نوشين 24

 1049۵- 16۵28 6033 محمودآباد 2۵

 11368- 1۵893 4۵2۵ ميرآباد 26

 112۵4- 1۵304 40۵0 باروق 27

 11203- 147۵7 3۵۵4 كشاورز 28

 10760- 14248 3488 ايواوغلي 29

 107۵4- 13774 3020 قوشچي 30

 10841- 13329 2488 نالوس 31

 11213- 12913 1700 سرو 32

 10829- 12۵21 1692 آواجيق 33

 10609- 121۵3 1۵44 گردكشانه 34

 10428- 11806 1378 سيلوانه 3۵

 10492- 11478 986 سيمينه 36

 "تحقيق"يافته هاي  و 138۵سرشماري عمومي سال  مأخذ:

 

دل در توزيع و پراكنش با توجه به ناهماهنگي و عدم تعا

ريزي و  جمعيت در شهرهاي باالي صدهزار نفر، با برنامه

توزيع مناسب خدمات، بايد مازاد جمعيت به سمت 

( 14) نمودارشهرهاي بسيار كوچك استان هدايت شود. 

مقايسه جمعيت واقعي و جمعيت مدل در شبكه شهري 

 دهد. را نشان مي 138۵استان در سال 
 

 
 138۵شهرهاي استان سال  يافته مرتبه اندازه ودار مدل تعديلنم .14 نمودار

 

 منحني لورنز و ضريب جيني

بيش از نيمي از جمعيت استان در شهرهاي  133۵در سال 

 (.14) جدول اند كوچك ساكن بوده



 

 58 1385تا  1335هاي  تان آذربايجان غربي طي سالتحليلي بر سيستم شهري اس

توزيع و پراكنش ميزان جمعيت و تعداد شهرها در سيستم  .14جدول 

 133۵ سال غربي شهري استان آذربايجان

قات طب
 شهري

 133۵سال 

 
 جمعيت

فراواني 
 نسبي

فراواني 
 تجمعي

تعداد 
 شهر

فراواني 
 نسبي

فراواني 
 تجمعي

شهرهاي 
 مياني

0 0 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

شهرهاي 
 كوچك

6760۵ 3۵.96 3۵.96 1 4.76 4.76 

 
34491 18.34 ۵4.30 1 4.76 9.۵2 

شهرهاي 
بسيار 
 كوچك

38۵32 20.49 74.80 3 14.29 23.81 

 
10614 ۵.6۵ 80.44 2 9.۵2 33.33 

 
3677۵ 19.۵6 100 14 66.67 100 

 100 188017 جمع
 

21 100 
 
 "تحقيق"هاي  يافته و 133۵ سرشماري عمومي سال مأخذ:

 

تعداد شهرهاي كوچك كمتر از ده درصد شهرها بوده و 

 نشان از توزيع نامتعادل جمعيت در آن دوره دارد.
 

 
با  133۵در سال  اد و جمعيت شهرهاي استانوزيع تعدت. 15 نمودار

 استفاده از منحني لوزنز

 

از جمعيت استان در  ويك درصد شصت 134۵در سال 

 اين .اند شهرهاي كوچك و شهرهاي مياني ساكن بوده

درصد شهرها را شامل  چهاردهشهرها از نظر تعداد كمتر از 

 (.1۵) بوده و نشان از توزيع نامتعادل جمعيت دارد جدول

بررسي وضعيت توزيع و پراكنش ميزان جمعيت و تعداد  .15جدول 

 134۵ سال غربي شهرها در سيستم شهري استان آذربايجان

طبقات 

 شهري

 134۵سال 

 جمعيت
فراواني 

 نسبي

فراواني 

 تجمعي

تعداد 

 شهر

فراواني 

 نسبي

فراواني 

 تجمعي

هاي شهر

 مياني

0 0 0 0 0 0 

110749 36.26 36.26 1 4.۵۵ 4.۵۵ 

شهرهاي 

 كوچك

0 0 36.26 0 0 4.۵۵ 

762۵8 24.97 61.22 2 9.09 13.64 

شهرهاي 

بسيار 

 كوچك

۵1271 16.79 78.01 3 13.64 27.27 

34۵20 11.30 89.31 ۵ 22.73 ۵0 

326۵7 10.69 100 11 ۵0 100 

 100 30۵4۵۵ جمع
 

22 100 
 
 "تحقيق"هاي  يافته و 134۵ سرشماري عمومي سال مأخذ:

 

              133۵ هاي سال در جيني ضريب مقدار به توجه با

شهرهاي  مياني، شهرهاي تعداد به نسبت جمعيت 134۵و 

متعادلي  توزيع استان كوچك بسيار شهرهاي و كوچك

 ندارد.

 

 
با  134۵در سال  ي استانتوزيع تعداد و جمعيت شهرها .16نمودار 

 استفاده از منحني لوزنز

 

همچنان ادامه  13۵۵ در سال عيتتوزيع نامتعادل جم

   در ۵۵درصد جمعيت در سال  70كه  طوري بهداشته 

 (.16) اند جدول شهر ساكن بوده پنج

 

 0.61G=  
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بررسي وضعيت توزيع و پراكنش ميزان جمعيت و تعداد  .16جدول 

 13۵۵ سال غربي شهرها در سيستم شهري استان آذربايجان

طبقات 
 شهري

 1355سال 

 جمعيت
فراواني 

 نسبي
فراواني 
 تجمعي

تعداد 
 شهر

فراواني 
 نسبي

فراواني 
 تجمعي

شهرهاي 
 مياني

0 0 0 0 0 0 

164419 34.68 34.68 1 4.۵۵ 4.۵۵ 

شهرهاي 
 كوچك

703۵7 14.48 49.۵2 1 4.۵۵ 9.09 

99444 20.98 70.۵ 3 13.64 22.73 

شهرهاي 
بسيار 
 كوچك

9004۵ 18.99 89.49 6 27.27 ۵0 

22449 4.74 94.23 3 13.64 63.64 

27373 ۵.77 100 8 36.36 100 

 100 474087 جمع
 

22 100 
 

 "تحقيق"هاي  يافته و 13۵۵ سرشماري عمومي سال مأخذ:

 

نشان بر عدم تعادل در  13۵۵مقدار ضريب جيني در سال 

استان در طبقات توزيع جمعيت نسبت به تعداد شهرهاي 

 مختلف شهري دارد.
 

 
با  13۵۵و جمعيت شهرهاي استان در سال توزيع تعداد  .17نمودار 

 استفاده از منحني لوزنز 

 

درصد از جمعيت استان در  هشتاد و سه 136۵در سال 

  (. كه از اين ميان17) جدول اند شهر ساكن بودههشت 

 درصد در دو شهر مياني استان ساكن بودند. 46

بررسي وضعيت توزيع و پراكنش ميزان جمعيت و تعداد  .17جدول 

 136۵ سال غربي رها در سيستم شهري استان آذربايجانشه

طبقات 
 شهري

 1365سال 

 جمعيت
فراواني 

 نسبي
فراواني 
 تجمعي

تعداد 
 شهر

فراواني 
 نسبي

فراواني 
 تجمعي

هاي شهر
 مياني

300746 33.0۵ 33.0۵ 1 4.۵۵ 4.۵۵ 

11۵343 12.68 4۵.73 1 4.۵۵ 9.09 

شهرهاي 
 كوچك

30۵۵7۵ 33.۵9 79.32 ۵ 22.73 31.82 

32694 3.۵9 82.91 1 4.۵۵ 36.36 

شهرهاي 
بسيار 
 كوچك

116980 12.86 9۵.77 7 31.82 68.18 

26868 2.9۵ 98.72 4 18.18 86.36 

11631 1.28 100 3 13.64 100 

   100 22   100 909837 جمع

 "تحقيق"هاي  يافته و 136۵ سرشماري عمومي سال مأخذ:
 

كوچك  بسيار و كوچك ايشهره جمعيت با درنظرگرفتن

توزيع  136۵ ن و مقدار عددي ضريب جيني در سالاستا

 جمعيت نسبت به تعداد شهرها هماهنگي و تعادل ندارد.
 

 
توزيع تعداد و جمعيت شهرهاي استان اذربايجان غربي  .18نمودار 

 با استفاده از منحني لوزنز  136۵در سال 

 

 در سال زيع جمعيت شهرهاي استانعدم تعادل در تو

درصد جمعيت  62نزديك به همچنان ادامه دارد.  137۵

 .(18ساكن بوده اند جدول ) مياني استان در چهار شهر
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بررسي وضعيت توزيع و پراكنش ميزان جمعيت و تعداد  .18جدول 

 137۵ سال غربي شهرها در سيستم شهري استان آذربايجان

طبقات 
 شهري

 137۵سال 

 جمعيت
فراواني 

 نسبي
ني فراوا

 تجمعي
تعداد 

 شهر

فراواني 
 نسبي

فراواني 
 تجمعي

هاي شهر
 مياني

43۵200 33.09 33.09 1 4.۵۵ 4.۵۵ 

376763 28.6۵ 61.74 3 13.64 18.18 

شهرهاي 
 كوچك

220364 16.76 78.49 3 13.64 31.82 

169704 12.9 91.4 ۵ 22.73 ۵4.۵۵ 

شهرهاي 
بسيار 
 كوچك

74329 ۵.6۵ 97.0۵ 4 18.18 72.73 

3۵707 2.72 99.76 ۵ 22.73 9۵.4۵ 

3093 0.24 100 1 4.۵۵ 100 

 جمع
131۵16

0 
100   22 100   

 "تحقيق"يافته هاي  و 137۵ سرشماري عمومي سال مأخذ:

 

نشان بر عدم تعادل در  137۵مقدار ضريب جيني در سال 

توزيع جمعيت نسبت به تعداد شهرهاي مياني، كوچك و 

 ن دارد.شهرهاي بسيار كوچك استا

 
توزيع تعداد و جمعيت شهرهاي استان اذربايجان غربي  .19نمودار 

 با استفاده از منحني لوزنز  137۵در سال 
 

درصد و چهار شهر  34شهر اروميه  138۵ در سال

درصد جمعيت شهري را در خود جاي  34استان نيز  مياني

 استان شهرهايديگر درصد جمعيت در  32اند و تنها  داده

 .بودندساكن 

 

بررسي وضعيت توزيع و پراكنش ميزان جمعيت و تعداد  .19جدول 

 138۵ سال غربي شهرها در سيستم شهري استان آذربايجان

 طبقات شهر

 138۵سال 

 جمعيت
فراواني 

 نسبي
فراواني 
 تجمعي

تعداد 
 شهر

فراواني 
 نسبي

فراواني 
 تجمعي

 0 0 0 0 0 0 كالن شهرها

شهرهاي 
 بزرگ

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

 2.78 2.78 1 33.81 33.81 ۵832۵۵ مياني بزرگ

شهرهاي 
 مياني

0 0 33.81 0 0 2.78 

۵82101 33.7۵ 67.۵6 4 11.11 13.89 

شهرهاي 
 كوچك

2129۵7 12.3۵ 79.9 3 8.33 22.22 

189۵94 10.99 90.9 ۵ 13.89 36.11 

شهرهاي 
بسيار 
 كوچك

۵7173 3.31 94.21 3 8.33 44.44 

71449 4.14 98.3۵ 9 2۵ 69.44 

2842۵ 1.6۵ 100 11 30.۵6 100 

   100 36   100 17249۵4 جمع

 "تحقيق"هاي  يافته و 138۵ سرشماري عمومي سال مأخذ:

 

به  138۵با وجود افزايش تعداد شهرهاي استان در سال 

درصد جمعيت در مركز استان و شهرهاي  70 تمركزعلت 

درصد شهرها را شامل 14 ه از نظر تعداد  تنهاكمياني 

درصد 60باالي  همچنان بوده، مقدار عددي ضريب جيني

 باقي مانده است.

 
 

 
با  138۵ توزيع تعداد و جمعيت شهرهاي استان در سال .20نمودار 

 استفاده از منحني لوزنز
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 ضريب آنتروپي يا ضريب بحراني

مقادير ضريب آنتروپي نسبي و ضريب آنتروپي مطلق 

و تعداد شهرهاي استان آذربايجان غربي  براساس جمعيت

( نشان داده 18در جدول ) 133۵ـ138۵هاي  در سال

نسبي  آنتروپي دست آمده براي ضريب هاست. مقادير ب شده

ميزان  افزايش بيانگر براساس جمعيت شهرهاي استان،

  طول در غربي آذربايجان استان در جمعيت تمركز

 ميزان كه كمترين طوري به است. 138۵ تا 133۵ هاي سال

مقدار تمركز  بيشترين و (0.۵) با  133۵سال  مربوط به آن

  (0.23ضريب ) با 138۵سال  به مربوط شهري جمعيت

 شهرهاي تعداد اساس بر نسبي آنتروپي بوده است. ضريب

 طي شهري طبقات در جايي شهرها هدهنده جاب استان، نشان

 138۵ سال در شهرها تعداد تغيير و 138۵ الي 134۵هاي  سال

 .باشد مي

 
 

ضريب آنتروپي بر اساس جمعيت و تعداد شهرهاي  .18جدول 
 138۵الي  133۵هاي  آذربايجان غربي سال

 سال

 تعداد شهرها جمعيت

آنتروپي 

 مطلق

آنتروپي 

 نسبي
 آنتروپي مطلق

آنتروپي 

 نسبي

133۵ 0.69 0.۵ 0.31 0.23 

134۵ 1.08 0.33 0.49 0.1۵ 

13۵۵ 1.1 0.33 0.6۵ 0.20 

136۵ 1.03 0.31 0.86 0.26 

137۵ 0.87 0.26 1.04 0.31 

138۵ 1.29 0.23 0.96 0.17 

 "تحقيق"هاي  يافته هاي مركز آمار ايران و داده :مأخذ

 

 پذيري شهرهاي استان تعيين ميزان ضريب کشش

ساله از  10هاي  پذيري در دوره محاسبه ضريب كشش

تر شهرهاي استان به دهد بيش نشان مي 138۵تا  133۵سال 

دليل توزيع ناماسب خدمات و امكانات توان جذب 

دست آمده  ه(، مقادير ب19اند. جدول ) جمعيت را نداشته

  پذيري شهرهاي استان را نشان  كشش براي ضريب

 دهد. مي

 

پذيري شهرهاي استان آذربايجان غربي در  ضريب كشش .20جدول 

 138۵تا  133۵ساله از سال  10هاي  دوره

 نام شهر

133۵ 
-

134۵ 

134۵ 
-

13۵۵ 

13۵۵ 
- 

136۵ 

136۵ 
- 

137۵ 

137۵ 
- 

138۵ 

 1.24 1 0.92 0.9 1.02 اروميه

 0.83 0.69 0.7۵ 0.88 0.66 خوي

 0.96 1.۵6 1.88 1.82 1.17 بوكان

 0.97 0.98 0.82 0.98 2.1 مهاباد

 0.99 1.13 1.18 0.89 0.48 مياندوآب

 0.92 0.69 0.92 0.۵4 1.03 سلماس

 0.۵2 0.۵8 1.21 1.83 1.86 نقده

 0.14 0.71 1.4۵ 1.64 0.۵ تكاب
 2.32 2.۵7 0.36 1.8 3.۵2 پيرانشهر

 1.02 0.79 1.13 1.23 0.۵7 ماكو

 0.83 1.۵ 0.86 1.31 1.63 سردشت

 0.74 1.08 1.2۵ 0.81 0.76 دژ شاهين

 101 0.84 1.3 1.28 0.87 اشنويه

 0.47 1.27 1.08 1.03 0.98 ضياءالدين قره

 0.۵2 1.22 1.69 0.73 0.66 شوط

 0.۵1 1.13 0.84 0.78 0.۵1 چشمه سيه

 0.11 0.74 0.31 0.۵6 0.32 فيرورق

 0.۵ 1.29 0.98 0.۵4 0.97 پلدشت

 0.43 0.3۵ 0.81 0.31 0.49 تازه شهر

 0.7 0.۵1 0.92 2.89 0.23 محمد يار

 0.71 1.28 1.42 0.87 0 شهر نوشين

 -0.1 -0.1۵ 0.26 0.۵3 0.68 قوشچي

 "تحقيق" هاي يافته و 138۵ تا 133۵ هاي سال عمومي سرشماري مأخد:
 

گيري از  بررسي چگونگي توزيع شهرهاي استان با بهره

 روش مرکز ميانه

كيلومتر  43660مساحت كل استان شامل درياچه اروميه 

با كسر نواحي خارج از استان و  Qمربع و مساحت ناحيه 

كيلومتر مربع محاسبه گرديد، و  927۵محدوده درياچه، 

درصد و با كسر سطح  21برابر با  IDلذا مقدار شاخص 

 درصد خواهد بود.23درياچه از مساحت كل استان برابر 

وسيله نگارندگان تهيه شده است حوزه  ه( كه ب1نقشه )

را نشان  138۵نفوذ استان آذربايجان غربي در سال 

 دهد. مي



 

 62 1385تا  1335هاي  تان آذربايجان غربي طي سالتحليلي بر سيستم شهري اس

 
 تان آذربايجان غربيمركز ميانه اس. 1نقشه 

 

 

 تعيين پتانسيل جمعيتي شهرهاي استان

اساس ها بربندي شهر با محاسبه پتانسيل جمعيتي و رتبه

دست آمده، اولويت توزيع خدمات در شهرهاي  همقادير ب

( 21آيد. براساس جدول ) دست مي هپذيرنده جمعيت ب

شهر، سرو و نالوس امكان جذب  شهرهاي سيلوانه، نوشين

طور شهرهاي  معيت شهر اروميه را دارند و همينمازاد ج

شهر و محمديار به ترتيب در كنار شهرهاي سلماس و  تازه

نقده ظرفيت جذب جميعت و ايجاد تعادل در شبكه 

 باشند. شهري استان را دارا مي

 
. حوزه نفوذ آذربايجان غربي2 نقشه
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پتانسيل  ذربايجان غربي بر اساسآبندي شهرهاي استان  رتبه .21جدول

 138۵جمعيتي، آمار سال 
 Vi نام شهر رديف Vi نام شهر رديف

 2072 خوي 19 8366 سيلوانه 1

 2049 كشاورز 20 7900 شهر نوشين 2

 203۵ ضياءالدين قره 21 4489 قوشچي 3

 2024 دژ شاهين 22 43۵0 اشنويه 4

 201۵ ربط 23 41۵1 سرو ۵

 19۵4 ميرآباد 24 3966 نالوس 6

 1921 ايواوغلي 2۵ 396۵ رتازه شه 7

 190۵ باروق 26 3696 محمد يار 8

 18۵1 بوكان 27 3۵19 نقده 9

 1806 سردشت 28 3427 فيرورق 10

 1۵08 شوط 29 3271 سلماس 11

 1401 چشمه سيه 30 2896 گردكشانه 12

 138۵ پلدشت 31 2798 پيرانشهر 13

 13۵7 ماكو 32 2۵86 سيمينه 14

 1318 ابتك 33 2۵77 مهاباد 1۵

 1283 بازرگان 34 24۵8 مياندوآب 16

 1081 آواجيق 3۵ 2380 چهاربرج 17

 ۵71 اروميه 36 2226 محمودآباد 18

 "تحقيق"هاي  يافته وهاي مركز آمار ايران  داده مأخد:
 

 1385بررسي ميزان حوزه نفوذ شهرهاي استان در سال 

ق با توجه به نقشه استان، توپوگرافي منطقه و حذف مناط

خارج از خطوط مرزي استان، نقشه حوزه نفوذ شهرهاي 

 (.2نگارندگان ترسيم گرديد )نقشه وسيله  هاستان ب

استان و با حذف مناطق كوهستاني و خارج از مرزهاي 

نفوذ شهري  هاي حوزه مساحت اروميه، درياچه محدوده

محاسبه و درصد حوزه نفوذ هر شهر نسبت به مجموع 

 شده است. بندي رتبه( 22) در جدول ها، كل حوزه
 

 138۵سال  دراستان آذربايجان غربي  يحوزه نفوذ شهرها .22 جدول
 درصد حوزه نفوذ نام شهر رديف

 12.۵1 اروميه 1

 7.83 خوي 2

 7 بوكان 3

 6.72 مهاباد 4

 2.83 مياندوآب ۵

 2.42 سلماس 6

 3.1 نقده 7

 2.89 پيرانشهر 8

 ۵.02 تكاب 9

 2.79 ماكو 10

 3.23 سردشت 11

 3.49 دژ شاهين 12

 1.۵3 اشنويه 13

 ۵.68 ضياءالدين قره 14

 1.31 شوط 1۵

 1.48 چشمه سيه 16

 2.23 پلدشت 17

 "تحقيق"هاي  يافته و برداري( هاي ايران )سازمان نقشه نقشه راه مأخد:

 

 گيري نتيجهبحث و 
براساس نتايج  استان اين در نظام شهري كلي هاي ويژگي

 .شود بيان مي زير شرح بهآمده از محاسبات دست  به

افزايش شاخص نخست شهري موجب تشديد پديده  ـ

است كه اين  ماكروسفالي در طول دوره مورد بررسي شده

 .دارداروميه(  نشان از تسلط مركز استان )شهر

شهر  36به  133۵شهر در سال  7از  استان نقاط شهري ـ

كه  است حالير د افزايش يافته است اين 138۵در سال 

با  دهد شهرهاي متوسط استان قانون مرتبه اندازه نشان مي

شهرهاي كوچك و بسيار كوچك استان  افزايش جمعيت و

 رو هستند. هبا كمبود جمعيت روب

با  ي استانتعداد شهرهابين عدم هماهنگي و توازن  ـ

كه در سال  است بوده اي گونه به شهرها در جمعيتپراكنش 

درصد  ۵6 سيار كوچك از نظر تعدادشهرهاي ب 138۵

درحالي كه از نظر جمعيت  شامل بودهشهرهاي استان را 

 ضريب .داشتند عيت شبكه شهري را دربردرصد جم 9تنها 

ها نشان از آن دارد، كه  دوره تمام در درصد 60 باالي جيني

 با متناسب جمعيت پراكنش ،ابا وجود افزايش تعداد شهره

متعادل در طبقات شهري استان  صورت هب و شهرها تعداد

 شكل نگرفته است.

دهد كمترين ميزان  محاسبات ضريب آنتروپي نشان مي ـ

تمركز جمعيت و تعداد شهرها در استان مربوط به سال 

 است. 138۵و بيشترين مقدار تمركز مربوط به سال  133۵
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پذيري نشان از ضعف اكثر  هاي ضريب كشش بررسي ـ

ه ردو ۵ در جذب جمعيت در شهرهاي شبكه شهري استان

 گيري دارد. اندازه

شهرهاي استان از  بندي اولويت، پتانسيل جمعيتي محاسبه ـ

 .(21) جدول دهد نظر ظرفيت پذيرش جمعيت را نشان مي

اكثر شهرهاي بسيار كوچك استان با ايجاد امكانات و 

 خدمات مناسب ظرفيت پذيرش جمعيت را دارند.

غرافيايي استان، تكنيك مركز ج خاص موقعيتبا توجه به  ـ

ه دهنده توزيع نرمال ب نشان، 138۵ميانه براساس آمار سال 

 باشد. سمت تمركز بيشتر شهرها مي

 

 راهکارها

هاي مورد  دست آمده، تمركز در تمام دوره هايج بتاساس نبر

بررسي بيانگر عدم تعادل فضايي در توزيع جمعيت در 

 يينهادها و راهبردهاهاي شهري استان است. لذا پيش كانون

 گردد. به شرح زير ارائه مي

هاي جمعيتي نشان از عدم تعادل نظام  از آنجا كه مدل ـ

شهرهاي شهري استان دارند، توجه به افزايش كارايي 

كوچك و بسيار كوچك استان ضروري است. در غير 

صورت رشد بيش از حد شهر اروميه، سبب شكستگي  اين

 اهد شد.بيشتر شبكه شهري استان خو

ر مياني استان و با توجه به تمركز جمعيت در چهار شه ـ

توزيع بايد با درصد جمعيت در شهر اروميه،  34سكونت 

تقويت نقش  جهتيكنواخت و مناسب خدمات و امكانات 

شهرهاي كوچك و بسيار كوچك موجود در محدوده حوزه 

عنوان  به مازاد جمعيتو جذب  ميانيي نفوذ شهرها

سمت ايجاد تعادل در شبكه شهري استان به  راهبردي

 حركت كرد.

پذيري شهرهاي استان جدول  توجه به ضريب كشش با ـ

بندي شهرها  ( و محاسبات پتانسيل جمعيتي و رتبه19)

خصوص توزيع (، براساس اولويت پيشنهادي در21جدول )

خدمات در شهرهاي پذيرنده جمعيت نسبت به ايجاد 

يت مازاد و در رأس آن هاي الزم جهت جذب جمع جاذبه

هاي  ظرفيتبا استفاده از  مولد و پايدار ايجاد اشتغال

موجود استان، در توسعه كشاورزي، توانمندي ايالت و 

با توجه  گردشگريتوسعه صنعت عشاير در امر دامداري و 

 اقدام شود. ريزي و برنامه استان طبيعيهاي  به جاذبه
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