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 مقدمه .1

ای، های تبیین کننده فرآیند توسعه منطقهدر دیدگاه

، ها در فضامتعادل فعالیت شیآراموضوع توازن در توسعه و 

برخـوردار اسـت. در بحـث تمرکـز  یخاصـ ـتیاز اهم

ترین مباحثی که مطرح شده لزوم ایپایهاز  یکـی یـیزدا

هاست که در این میان های میانی سکونتگاهنگرش به بخش

نژاد و ای هستند )حاتمیشهرهای متوسط نیازمند توجه ویژه

سبب عدم  یامنطقه نیب یهام تعادلعد (.4: 1390همکاران، 

و  یو شهر ییروستا یهاسکونتگاه نیب یتیجمع یهاتعادل

 تیو محدود کسویاز  بزرگی رشد شتابان شهرها جهیدرنت

-)قدیری است گرشدهید یاز سو ییروزافزون نقاط روستا

کوچک  یطرفداران شهرها (.64: 1393معصوم و همکاران، 

عنوان مراکز  به را نتگاههاسکو نیا تیاز اهم ییهاجنبه

و بر  کنندیمح مطر ییروستا در توسعه یاخدمات منطقه

و  عیتوز اثرات زیو ن یمراتب منسجم سکونتگاه سلسله جادیا

طرفداران  (.68: 1388)نوری،  دارند دیتأک نییرخنه به پا

 یشهرها بتوان آنها را مخالفان دیکوچک که شا یشهرها

 جدا گریکدیاز  یو صنعت یبزرگ دانست، توسعه کشاورز

کوچک به لحاظ  یمراکز شهر تیو بر اهم دانندینم

 نیارتباط ب یشهرها، در برقرار نیا. کنندیم دیتأک یاقتصاد

 ینقش مهم یالمللنیو ب یداخل یبا بازارها ییروستا مناطق

 تیجمع یرا برا یکشاورز ریغ یشغل یهافرصت دارد و

 (.20: 1398ی و همکاران، )میکانیک کنندیم فراهم ییروستا

 شهرهای بزرگ و بروز مسائل وابسته به عیبا رشد سر

توسعه  کارییب زانیرفتن م و باال یبناهای مسکون کمبود

 از مسائل و مشکالت بزرگ نظام یکیبزرگ  شهرهای

 دیآیای بشمار مهای منطقهعدم تعادل ییو از سو ینیشهرنش

ا امکان توسعه همزمان با رشد و گسترش کالنشهره رایز

تر شدن با روشن ابدیینم نیتکو یرامونیشهرهای کوچک پ

 سلسله نییمراکز شهری کوچک در سطوح پـا گاهیجا

ای در توسعه منطقه توانندیکه م ینیآفرشهری و نقش مراتب

 یعلم هایگفتمان کانون شهرها در نیداشته باشند، اکنون ا

 نقاط ـنیا گریای دبـه گفته باشندیاز کشور م رونیدرون و ب

های توانمند همسو با رشد و توسعه مناطق به عنوان کانون

زاده و همکاران، )ابراهیم اندشده دهیکش شیبـه پـ ییروستا

در  یجذب مهاجران در شهرهای کوچک، کاهش (.4: 1393

و  آوردیم شهرهای بـزرگ بـه وجـود تیجمع شیافزا

از شهرها را کاهش گروه  نیهای موجود برای اچالش شتریب

و  هارساختیز فراهم نمودن گریخواهد داد. از سوی د

 شیو آرا ستمیبرای شهرهای کوچک، س ازیبسترهای مورد ن

حال توسعه را به  در کشورهای یسلسله مراتب سکونتگاه

روند بر توسعه  نیو ادامه ا سازدیاندازه و موزون م

اهد خو ینیآفر نقش ،یاقتصادی در سطوح مل -یاجتماع

گونه شهرها  نیکه ا ییتا جا(. 120: 1390)نصیری،  داشت

روستاهای  توسعه و رییگدر شـکل دییکل ارینقش بس

و روند رشد و توسعه  ییمراکز رشد روستا ایمرکزی و 

فراهم آوردن  با رایروستاهای حوزه نفوذ به دوش دارند. ز

های بازار، فراهم سازی نهاده ییبرپا نهیدر زم یخدمات

 خدمات کشاورزی، افزارنیورزی مانند کود و ماشکشا

های مراقبت ری،یادگیو  یشهری همچون امکانات آموزش

-یم فراهم خود رامونیرا برای روستاهای پ رهیو غ یپزشک

شهرهای بزرگ (. 4: 1393زاده و همکاران، )ابراهیم آورند

با عدم پیوستگی کامل با شهرهای میانی و کوچک از 

رشد برخوردار بوده و اکثر سطوح عالی باالترین توان 

 اند.خدماتی، اجتماعی و اقتصادی را به خود اختصاص داده

در عین حال شهرهای کوچک با ارتباط ضعیف با جوامع 

ای و به صورت فضاهای پیرامونی، حاشیه تر از خودپائین

پوشش درآوردن  مده و توان کافی برای به زیرآوابسته در

 (.4: 1385 زاده،ند )صفرعلیفضاهای ملی را ندار



 1399، بهار (1)پیاپی  سال اول، شماره اول فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی،
 

47 

 

در نیم قرن اخیر از این  نیز استان آذربایجان شرقی

قاعده مستثنی نبوده و رشد شتابان شهرنشینی و افزایش 

شهر  شهرها و جمعیت شهری آن سرعت بیشتری یافته است.

های فرهنگی و تفریحی، موقعیت مناسب تبریز به علت جاذبه

-نین به دلیل اجرای برنامهاقتصادی، سیاسی و تاریخی و همچ

های دولتی در چند دهه اخیر گذاریهای صنعتی و سرمایه

جاذب جمعیت بوده و رشد و گسترش وسیع یافته است. 

برهم خوردن تعادل و توازن و گسیختگی پیوند فضایی 

های زیستی و ساختارهای شهری باعث پدیدار شدن کانون

: 1386 آبادی،معضالت و تنگناهای زیادی شده است )زنگی

اند که در این عقیدهای از محققان بردر همین راستا عده(. 47

ای بر پویایی شهرهای کوچک ریزی توسعه منطقهبرنامه

کید شود زیرا به علت وجود امکانات وخدمات فراوان أت

مقصد نهایی اغلب مهاجران شهرهای کوچک نواحی 

روستایی، شهرهای بزرگ است ولی در صورت تأمین 

مکانات در این شهرها جذب مهاجران در شهرهای کوچک ا

باعث کاهش در افزایش جمعیت شهرهای بزرگ شده 

ومسائل این شهرها را تعدیل می کند. بدین ترتیب شهرهای 

کوچک با در اختیار داشتن سهم قابل توجهی از عوامل 

تولید و سرمایه گذاری ها، نیروی انسانی و جمعیت منطقه 

حیه پیرامونی خود می گردد و بدین وسیله باعث شکوفایی نا

هم می توان از تمرکز فضایی مناطق کاست و هم به تعادل 

در صورتی  این امرموزون در سطح منطقه دست یافت. 

و  تحقق خواهد یافت که شهرهای کوچک به امکانات

خدمات، اشتغالزایی، آم.زش، بهداشت و درمان، ساختارهای 

 فاهی و مورد نیاز نواحی روستاییزیربنایی و سایر امکانات ر

(. مقاله 45: 1384 زاده،)طالب دناطراف مجهز شده باش

های کمی و گیری از مدلحاضر سعی دارد تا با بهره

آمارهای جمعیتی و اشتغال، نقش شهرهای کوچک استان 

ای آذربایجان شرقی را در سازماندهی فضایی و توسعه منطقه

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

میانی در توزیع خدمات  نقش مراکز شهری کوچک و

های مرکز رشد و مکان سیاست ها وو کاال، قلب برنامه

چارچوب نظریات مکان مرکزی، این  مرکزی است. در

مراتب سکونتگاه شهری مفهوم سلسله نقش بر روی

است، یعنی اندازه شهر نقش کلیدی در نوع  بنیانگذاری شده

دارد،  شودشهری متفاوت ارائه میتوسط مراکز  خدماتی که

کنند که اندازه تجربی این موضوع را تأیید نمیاما شواهد 

 شهری ربطی به نقـش اقتصادی در ارتباط با مناطق مراکز

بسیار  پیرامون خود داشته باشند؛ به این دلیل که اندازه شهر،

های منطقه و پتانسیل تواند ویژگی ساختار اقتصادی وکم می

مناطق روستایی اطرافشان را  ت بین مراکز شهری وارتباطا

عامل تأثیرگذار دیگر را باید برای بنابراین دو  کندبیان می

کننده  عنوان فراهم شهرهای کوچک به نوع خدماتی کـه در

: برای مناطق روستایی هستند، در نظر گرفت خدمات و کاال

های اقتصادی روستا، سطوح درآمدی فعالیت ویژگیالف( 

ظرفیت مؤسسات ب(  خرید جمعیت روستایی قدرتو 

 (.11: 1393)زبردست،  برای توسعه و توزیع خدمات محلی

ای در مورد شهرهای کوچک ( در مقاله1384فنی )

استان خوزستان به نتایج زیر دست یافت؛ اول اینکه شهرهای 

کوچک می توانند به توزیع کارکردهای اقتصادی متناسب با 

یتی خود اقدام کنند و لذا در بهبود و ساختار شهری و جمع

توسعه منطقه و حوزه نفوذ خود مؤثر واقع شوند. و دوم هم 

اینکه، شهرهای کوچک در جذب و اسکان سرریز جمعیتی 

و به دنبال آن متعادل کننده جمعیت استان می تواند 

زاده (. همچنین، طالب49: 1378تأثیرگذار باشند )فنی، 

ای با عنوان نقش شهرهای کوچک در نامه( در پایان1384)

: عدم 1توسعه فضایی استان آذربایجان غربی دریافت که 

وجود نقش شهرهای کوچ در توزیع متعادل و متوازن 
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: موفقیت مطلوب شهر ماکو از نظر 2جمعیت در سطح استان 

های توسعه شهری در میان سایر شهرهای کوچک و شاخص

مکانات و خدمات شهری : عدم موفقیت شهر ماکو در ارئه ا3

 به نواحی پیرامون.

گروهی از محققین معتقدند که یک اندازه بهینه برای 

شهر وجود ندارد، بلکه باید یک نظام بهینه توزیع شهری را 

های مورد بررسی قرارداد که در آن صورت اندازه

گوناگونی از شهر وجود دارد که با توجه به محل آن در 

اند در حد مطلوب باشد )درکوش، نظام توزیع شهری می تو

(. سازمان ملل در بررسی شهرهای جهان نرم 83: 1372

-جمعیتی شهرهای کوچک را بدون در نظر گرفتن فعالیت

هزار نفر بیان کرده است  50تا  25های تولید و خدمات شهر 

(. در تعریف دیگری هم، شهرهای 191: 1384زاده، )طالب

هزار  20تا  5اهی بین های سکونتگکوچک به عنوان هسته

(. در تعیین اندازه 1995، 1نفر مطرح شده است )بهیشنا نادا

ها را براساس جمعیت به پنج طبقه تقسیم شهرهای ایران آن

بندی جمعیت اند که شهرهای کوچک در این تقسیمنموده

(. 17: 1383شود )امکچی، هزار نفر را شامل می 50کمتر از 

ز شهرهای کوچک شهرهایی است در این تحقیق منظور ما ا

اصوالً نوعی ارتباط  .هزار نفر دارند 50تا  25که جمعیتی بین 

قوی بین اندازه شهر و نوع فعالیت عمده و تنوع عملکردهای 

توان جست و جو کرد. شهرها با تغییر موجود در آن را می

شان از نظر نوع غالب فعالیت اقتصادی و ترکیب در اندازه

شوند. با تغییر موقعیت شهر از تعلق ر تحول میها دچافعالیت

به گروه شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ نوعی کاهش 

تدریجی در سهم مشاغل کشاورزی و افزایش تدریجی در 

توان مشاهده کرد. شهرهای کوچک سهم مشاغل صنعتی می

های کشاورزی وخدمات وابسته بدان و بیشتر در فعالیت

ای صنعتی یا خدمات وابسته به هشهرهای بزرگ در فعالیت

                                                           
1Bhishna Nanda 

شان اند. شهرهای کوچک با افزایش تدریجی اندازهآن فعال

از سهم مشاغل مربوط به کشاورزی کاسته شده و بر سهم 

شود. های دیگر از گروه صنعتی و خدماتی افزوده میفعالیت

-توان مشاهده کرد. فعالیتاین جریان بطور بالعکس نیز می

یل پیچیدگی ماهوی خود از های بخش خدمات به دل

های بارزی چون بخش صنعت و کشاورزی ویژگی

بخصوص از جنبه کالبدی برخوردار نیست و به همین سبب 

های دیگر در تغییر اندازه شهر با وضوحی مشابه بخش

کند. در شهرهای کوچک به نسبت سهمشان از شرکت نمی

ون جمعیت، سهم کمتری از فعالیت و اشتغال صنعتی را تاکن

اند. این امر موجب رکود نسبی در این گروه از دریافت کرده

شود. این رکود که انگیزه ایجاد نهادهای الزم شهرها می

گذاری برد تمایل به سرمایهبرای رشد اقتصادی را از بین می

کند را کاهش داده و رونق اقتصادی مورد انتظار را منفی می

 (.17: 1383)امکچی، 

 های اقتصادی.اندازه شهر و فعالیت . رابطه بین1شکل 
 1375منبع: باقری، 

 . روش تحقیق2

هدف از این پژوهش بررسی نقش شهرهای کوچک 

در استان آذربایجان شرقی است روش تحقیق توصیفی ـ 

شهر  6تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری 

های آن از باشد که دادههزار نفری می 50تا  25کوچک 

های مسکن، آمارنامهوهای نفوسیج سرشماریطریق نتا

-استانی و همچنین از گزارشات سازمان مدیریت و برنامه

های ریزی جمع آوری و استخراج شده است. از طریق مدل
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و ضریب  2، مدل آنتروپی1اندازه -جمعیتی چون مدل مرتبه 

، جایگاه شهرهای کوچک را در نظام شهری 3پذیریکشش

-گیری از مدلررسی قرار داده و سپس با بهرهاستان مورد ب

به 5و روش تغییرسهم 4های اقتصادی چون مدل پایه اقتصادی

ای ارزیابی توان اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه منطقه

 استان پرداخته شده است.

 

 نحوه محاسبه ارزیابی عملکرد جمعیتی شهرهای کوچک
1
Pr=

𝑝1

𝑟𝑏
     pr=  جمعیت مدلی   p1=  جمعیت نخستین شهر

 رتبه هر یک از شهرها از نظر تعداد جمعیت =rbمنطقه
 

 شودمدل آنتروپی طبق فرمول ذیل محاسبه می

P =
𝑋𝑖

∑ 𝑥𝑖
n  

G = H/Lnk 
H = − ∑ 𝑃𝑖 − 𝑙𝑛𝑝𝑖 

مدل تغییر سهم به صورت زیر محاسبه شده است )زیاری، 

47:1381) 

A =
𝐸𝑅85

𝐸𝑅75

 – 1 

ER ال در اقتصاد مرجع= کل اشتغ 

B = 
𝐸𝑖85

𝐸𝑖75
−  

𝐸𝑅85

𝐸𝑅75
 

Ei اشتغال در بخش =i در اقتصاد مرجع 

C = 
𝐸𝑙𝑖85

𝐸𝑙𝑖75
−  

𝐸𝑅𝑖85

𝐸𝑅𝑖75
 

Eliاشتغال بخش =i در اقتصاد محلی 

 . محدوده مورد مطالعه1. 2

 نفر ونیلیم 9/3 حدود با یشرق جانیآذربا استان       

 کشور در تیجمع تعداد لحاظ از استان نیشمش ت،یجمع

. است رانیا تیجمع از درصد 89/4 زبانیم و است

 رشد با سهیمقا در 97/0 تیجمع رشد با یشرق جانیآذربا

 تیجمع رشد نرخ یدارا 24/1 یکشور تیجمع متوسط

 نیآخر اساس بر. است بوده یکشور متوسط از کمتر

 21 یدارا یشرق جانیآذربا ،1395 سال در یاسیس ماتیتقس

                                                           
1 Rank - Size 

2 Entropy Index 

3Elasticiablity Index 

4 Location Quatient 

5 Shift-Share Analysis 

 و یشهر مناطق در تیجمع درصد 4/70. باشدیم شهرستان

-یم یزندگ ساکن ریغ و ییروستا مناطق در درصد 6/29

 یناش ریاخ یهادوره در یناش ینیشهرنش سهم شیافزا. کنند

 اتصال شهر، به بزرگ یروستاها لیتبد مثل یعوامل از

 شهرها به نانیروستانش مهاجرت و شهرها به مجاور یروستاها

 نفر 33 و هزار 773 و ونیلیم کی با زیتبر نشهرالک. باشدیم

 داده اختصاص خود به را استان تیجمع درصد 42 حدود

 کینزد) اسکو شهرستان استان آمار نیآخر یبررس با. است

 پس و تیجمع شیافزا درصد 32 با (زیتبر به شهرستان نیتر

 به را استان تیجمع شیافزا نیشتریب درصد 8 با مراغه آن از

 هزار 78 حدود شیافزا با زین زیتبر. اند داده اختصاص خود

 به به را زانیم تیجمع شیافزا مطلق زانیم نیترالبا ینفر

وزارت تعاون، کار و رفاه ) است داده اختصاص خود

( موقعیت جغرافیایی شهرهای 2(. شکل )3: 1395، اجتماعی

 دهد.مورد مطالعه پژوهش را نشان می

 های تحقیقفته. یا3

ارزیابی عملکرد جمعیتی شهرهای کوچک در 

 سطح استان

بندی اندازه، جایگاه و رده –براساس قانون مرتبه 

شود تعادلی یا عدم تعادلی استقرار شهرهای استان بررسی می

(. بطوری که اگر شهرهای استان را 191: 1385نیا، )حکمت

جمعیت براساس میزان جمعیت مرتب کنیم در این صورت 

1شهر دوم استان باید 

2
جمعیت شهر اول و جمعیت شهر سوم  

1

3
جمعیت شهر اول باشد که به این ترتیب تا آخرین شهر  

ها حاکی از این بررسی می شود. در سطح استان بررسی

برابر شهر دوم  9.17، 1355است که شهر اول استان در سال 

با روند  1390سال بعد یعنی سال  5یعنی مراغه بوده و 

برابر رسیده است که این عدم تعادل و  9.21صعودی خود به 

دهد. در مورد پدیده نخست شهری شدیدی را نشان می

شهرهای کوچک استان این پدیده عدم تعادل چشمگیری را 

 دهد. نشان می
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 1398 نگارندگان،: منبعی. شرق جانیآذربا استانشهرهای مورد مطالعه در  تیموقع.  نقشه جغرافیایی 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90در سال 

 55-90. روند تغییرات نخست شهری طی 1جدول 

- 1355 1365 1375 1385 1390 

 1494998 1398060 1191043 971482 597976 جمعیت شهر اول

 162275 149929 132318 100679 65172 جمعیت شهر دوم

 32/9 9 6/9 17/9 شاخص نخست شهری

- 

21/9 

 - - - رتبه شهر کوچک
 33/35 33 4/32 9/28 5/32 7 سراب

 45/37 9/37 6/37 8/36 4/30 8 آذرشهر

 89/48 9/48 1/46 4/40 2/39 9 هادی شهر

 66/55 56 72 5/69 57 11 سردرود

 88/56 1/52 5/51 4/57 3/37 10 عجب شیر

 59 6/56 1/59 7/60 53 12 ملکان

 1390های مرکز آمارمنبع: نگارندگان بر اساس داده

 1390. جمعیت موجود و جمعیت مدلی 2 جدول
 (prجمعیت مدلی) (rbرتبه) جمعیت شهر

 1494998 1 1494998 (p1تبریز)

 213571 7 44846 سراب

 186874 8 39918 آذرشهر

 166110 9 30575 هادی شهر

 149499 10 26856 سردرود

 135908 11 26280 عجب شیر

 124583 12 25312 ملکان

 1390های مرکز آماربر اساس دادهمنبع: نگارندگان 
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برابر شهر سراب جمعیت داشته و تمرکزگرایی  35شهر اول 

دهد. طبق جدول شدید جمعیتی را در شهر اول نشان می

 7تغییرات نخست شهری، شهرهای کوچک استان رتبه های 

و  اند که با توجه به مدل رتبهرا به خود اختصاص داده 12تا 

1اندازه جمعیت شهرهای کوچک استان می بایستی 

7
1تا  

12
 

 بود که این امر اتفاق نیفتاده است. شهر تبریز می

بطوری که جمعیت شهر سراب که بزرگترین شهر 

نفر بوده است که  44846، 90کوچک استان است در سال 

بر طبق قاعده رتبه و اندازه می بایستی این عدد، رقم 

بود که این امر حاکی از عدم تعادل در توزیع می 213571

جمعیت در سطح منطقه می باشد. همچنین شهرهای کوچک 

دیگر استان نیز از این امر مستثنی نبوده و جمعیت مدلی آنها 

 (.2و 1ول ابا جمعیت موجود همخوانی ندارد )جد

( تعداد و درصد جمعیت شهرهای 3جدول شماره )

نسبت به کل جمعیت  1390تا  1335کوچک را از سال 

 35دهد. با توجه به این جدول در سال شهری استان نشان می

-تنها دو شهر مراغه و میانه جز شهرهای کوچک بشمار می

های بعد تعداد این شهرها با افزایش یا آمد ولی در سال

 51/7شهر با  6تعداد  90کاهش مواجه بود که در سال 

روند  4اره درصد رسیده است. همچنین در جدول شم

به بعد بررسی  55تحوالت جمعیتی شهرهای کوچک از سال 

رشد مثبتی داشته و  85شده است. این شهرها تا سرشماری 

اند اما در هیچکدام از اینها رشد منفی را تجربه نکرده

شیر به دلیل مهاجرت رشد منفی را  عجب 90سرشماری 

ایت تجربه کرده است آمار بقیه شهرها از رشد باالیی حک

توان میزان پذیری میکند. از طریق ضریب کششمی

های شهری را در یک پذیری و توان جمعیتی کانونانعطاف

منطقه و نسبت به کل منطقه محاسبه و تحلیل کرد )فنی، 

1382 :78 .) 

پذیری عدد یک و باالتر است. ضریب معیار کشش

پذیری تمام شهرهای کوچک استان به استثنای کشش

باالی یک بوده و بر  65ـ 75در دوره  شهرهادی

مهاجرپذیری و نرخ رشد طبیعی باال داللت دارد. در دوره 

این ضریب برای تمام شهرهای کوچک استان عدد  75ـ 85

-سازد که مثبت بودن روند جمعیتباالی یک را نمایان می

شیر به استثنای عجب 85ـ 90پذیری آنهاست و در دوره 

دهند که بر وجود یک را نشان می تمایی شهرها عدد باالی

های اقتصادی و اجتماعی این شهرها داللت داشته و پتانسیل

هایی جهت جذب جمعیت اطراف خود گذارینیاز به سرمایه

باشد )جدول های شهری میو نیز جلوگیری از مهاجرت

 (.5شماره 

 

 . تعداد و جمعیت  شهرهای کوچک استان3جدول 

 1390های مرکز آمار منبع: نگارندگان بر اساس داده

 

 هزار نفر 50تا  25شهرهای  )سهم از کل(درصد  جمعیت تعداد سال

 میانه -مراغه 9/7 36551 2 1335

 میانه 33/4 28447 1 1345

 بناب –اهر  –میانه  -مرند 4/13 133539 4 1355

 آذرشهر -سراب -بناب 7/6 105827 3 1365

 آذرشهر -سراب 4/3 68303 2 1375

 ر، ملکان، سردرودآذرشهر، هادیشهر، عجبشی، سراب 60/5 134491 6 1385

 آذرشهر، هادیشهر، سردرود، عجبشیر، ملکان ، سراب 51/7 193787 6 1390
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1390های مرکز آمارمنبع: نگارندگان بر اساس داده

با در نظر گرفتن تمام شهرهای استان ضریب آنتروپی 

دهد که کمتر از یک را نشان می 1385و  1375های در سال

نشانه عدم تعادل است این در حالی است که بدون احتساب 

تا حدود زیادی کاهش پیدا رقم  شهرهای کوچک استان این

با  75کند، به طوری که آنتروپی نسبی استان در سال می

و بدون احتساب  506/0احتساب کل شهرهای استان 

کند. در کاهش پیدا می 415/0کوچک به رقم  شهرهای

کاهش پیدا کرده که  490/0آنتروپی نسبی به رقم  85سال 

پیدا  نزول 411/0کوچک به رقم  بدون احتساب شهرهای

دهنده روند نامتعادل توزیع جمعیت کند، که این نشانمی

آنتروپی رقم باالتری را  90شهرهای استان می باشد. در سال 

نشان می دهد که این رقم حاکی از جذب  85نسبت به 

باشد. آنترپی جمعیت شهرها و کاهش مهاجرت شهری می

دهد / را نشان می482شهرهای کوچک رقم بدون احتساب 

الهای قبل رقم باالیی را نشان این عدد هم نسبت به س که

مده از مدل آنتروپی در دهد. در کل اعداد بدست آمی

نشانه روند نامتعادل توزیع جمعیت  75-85های زمانیدوره

های شهری است که بدون احتساب شهرهای در کانون

شود که از مهمترین این تر میکوچک این روند نامتعادل

باشد و در گرایی جمعیتی در کالنشهر تبریز میدالیل تمرکز

دهد اعداد بدست آمده روند متعادل تری را نشان می 90سال 

های صنعتی در شهرهای گذاری و احداث شهرککه سرمایه

کوچک و میانی از دالیل مهم جلوگیری از جمعیت گریزی 

  (.6از این شهرها شده است )جدول 

 های استان. ضریب آنتروپی شهرستان6جدول 

 1390های مرکز آمارمنبع : نگارندگان بر اساس داده

 

 ارزیابی کارکرد اقتصادی شهرهای کوچک استان 

 1390-1355. روند تحوالت جمعیتی شهر های کوچک طی سالهای 4جدول 

 شهر

1355 1365 1375 1385 1390 

55-45 65-55 75-65 85-75 90-85 

 نرخ رشد جمعیت نرخ رشد جمعیت نرخ رشد جمعیت نرخ رشد جمعیت نرخ رشد جمعیت

 80/1 44846 43/1 42335 91/0 36719 21/6 33552 74/0 18361 سراب

 54/2 39918 51/1 36801 53/2 31651 99/2 26390 52/2 19653 آذرشهر

 13/2 30575 01/1 28555 73/0 25822 66/4 24015 34/15 15236 هادی شهر

 32/2 26856 20/4 24932 69/1 16517 91/2 13969 79/3 10482 سردرود

 -66/0 26280 51/1 26847 19/3 23123 53/0 16898 79/9 16025 عجبشیر

 79/0 25312 06/2 24680 33/2 20124 63/3 15998 48/2 11197 ملکان

 پذیریپذیری شهرهای کوچک استان جایگاه شهرهای کوچک استان بر اساس ضریب کشش ب کششش.  ضری5جدول 

 75-85ضریب کشش پذیری  85-90ضریب کشش پذیری  
-75ضریب کشش پذیری 

65 
 شهر

 سراب 1.15 1.78 72/2

 آذرشهر 2.56 1.88 84/3

 هادیشهر 0.92 1.26 22/3

 سردرود 2.15 5.25 51/3

 عجبشیر 4.07 1.88 -1

 ملکان 2.97 2.57 19/1

 1390های مرکز آمارمنبع: نگارندگان بر اساس داده

 1390 1385 1375 سال

 /500 /.490 /.506 شهرهای استان

بدون احتساب شهرهای کوچک 

 استان
415./ 411./ 482/ 
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شهرها اعم از بزرگ، میانی و کوچک دارای تأثیرات 

یی در زمینه های اقتصادی در سطوح ملی، و کارکردها

ای و محلی هستند. در این بررسی برای شناسایی و منطقه

ارزیابی میزان توانایی و قابلیت اقتصادی شهرهای کوچک از 

روش ضریب مکانی استفاده شده است. این روش برای 

شناسایی بخش پایه و غیرپایه در مناطق و شهرهای مختلف 

(. در صورتی که عدد 118:1388ری، رود )زیابه کار می

بدست آمده مساوی یک باشد، شهر از حیث اقتصادی 

خودکفاست، اگر بزرگتر از یک باشد، شهر صادر کننده 

کاال و خدمات است و اگر کوچکتر از یک باشد، شهر وارد 

(. با توجه به این، ارقامی که 110:1382باشد )فنی، کننده می

کوچک استان بدست در بخش کشاورزی از شهرهای 

دهد که این بخش در هیچ یک از شهرهای آمده، نشان می

شود و حتی در سال کوچک استان فعالیت پایه محسوب نمی

در شهرهایی مثل هادیشهر و سردرود، این بخش با  85

کاهش زیاد شاغلین مواجه شده است. ولی در بقیه شهرهای 

خش کوچک این بخش افزایش اندکی را نشان می دهد. ب

به  75صنعت تنها در دو شهر آذرشهر و سردرود در سال 

عنوان اقتصاد پایه بوده و بیشتر شاغلین این دو شهر در بخش 

صنعت مشغول بکار بودند، که دالیل آن نزدیکی سردرود به 

کالنشهر منطقه و اشتغال ساکنین آن در شهر تبریز و باال 

استقرار بودن میزان اشتغال صنعتی آذرشهر نیز به دلیل 

های صنعتی در این شهرستان می باشد. بطوری که شهرک

درصداز کل شاغلین، به صنعت اشتغال  5/63در سردرود 

درصد از شاغلین را به  43داشته واین بخش در آذرشهر 

 85خود اختصاص می دهد. اشتغال در بخش صنعت در سال 

 75در شهرهایی مثل سراب، هادیشهر و ملکان نسبت به سال 

ام باالتری را نشان می دهد، و در دیگر شهرها اشتغال در ارق

حاکی از اندکی کاهش در مقایسه با  85این بخش در سال

 باشد.می 75سال 

 1390آمار های مرکز گان بر اساس داده: نگارند منبع 

 

به استثنای شهر سردرود، بخش خدمات  75ضریب مکانی بدست آمده از بخش خدمات نشان می دهد که در سال 

ها برتری دارد که اعداد بدست آمده در تمامی شهرها فعالیت پایه می باشد و جنبه خدماتی بودن این شهرها بر دیگرنفش

بخش خدمات در تمامی شهرهای کوچک استان، فعالیت پایه بوده و نقش خدماتی در این  85این است. در سال  نمایانگر

در بخشهای مختلف اقتصادی، چنین بنظر می  75-85شهرها غالب بوده است. با توجه به ارقام ضریب مکانی در دو دوره 

هایی انجام گرفته، بطوری که تمام شهرهای گذاریهای صنعتی وجود دارد، سرمایهرسد که در شهرهایی که پتانسیل

-از افزایش رقم شاغالن بخش صنعتی حکایت دارد و این به دلیل سرمایه 75نسبت به سال  85کوچک استان در سال 

های مناسبی برای تمرکززدایی از کالنشهر تبریز به حساب تواند زمینههای انجام گرفته در این شهرهاست که میگذاری

 آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1375ـ 85های های سه گانه اقتصاد در شهرهای کوچک استان در سال. درصد شاغلین بخش7جدول 
 شهرها      

 بخش

 لکانم سردرود هادیشهر عجبشیر آذرشهر سراب

75 85 75 85 75 85 75 85 75 85 75 85 

 9.43 13.34 1.2 9.01 4.3 6.6 8.5 11.04 11 8.85 15.7 14.68 کشاورزی

 27.12 23.54 42.2 63.05 23.6 20.25 24.4 30.89 41.15 43.82 29 21.13 صنعت

 58.46 62.13 51 26.53 65 73.3 63.5 56.91 42.4 46.39 51.1 63.25 خدمات
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 75-85: ضریب مکانی شهرهای کوچک استان در سالهای  8جدول 

1390های مرکز آمار: نگارندگان بر اساس دادهمنبع

روند ساختار اقتصادی استان و شهرهای کوچک در 

روش تغییر سهم، مورد بررسی با استفاده از  75-85طی دهه 

های و تحلیل قرار گرفته است. این روش تفاوت رشد بخش

اقتصادی استان و شهر را در مقایسه با رشد بخشها در سطح 

کند. این تفاوتها ممکن است مثبت اقتصاد مرجع بررسی می

یا منفی باشد که معرف روند صعودی و نزولی آن است 

تواند استان نسبت به جع می(. اقتصاد مر123:1381)زیاری، 

کشور و یا شهر نسبت به کل استان بررسی شود. به این 

 262/0توان گفت که اقتصاد استان ضریب مثبت ترتیب می

داشته و در نتیجه روند اقتصاد استان صعودی بوده است، که 

نشان داده شده است. بخش  Aبا عالمت  9در جدول شماره 

داشته و دارای ضریب کشاورزی در استان روند منفی 

شهر و سردرود نیز طبق بوده است. شهرهای هادی -249/0

دهند، ولی در دیگر شهرها این مدل ضریب منفی را نشان می

دهد. این ضریب مثبت بوده و روند صعودی را نشان می

ودن رشد آن روند رشد بخش صنعت منفی بوده و نزولی ب

 . نمایان است -032/0در کل استان  با ضریب 

ا

ما در 

شهرهای کوچک استان این ضریب به غیر از شهر سردرود 

مثبت بوده و صعودی بودن این بخش را نشان می دهد. در 

این بخش بیشترین رشد را شهر سراب و کمترین آن را 

شیر داشته است. تنها بخشی که در استان روند مثبت عجب

را دارا می  112/0داشته، بخش خدمات بوده که ضریب 

 د. باش

این بخش در تمامی شهرهای کوچک به جزء شهر 

سراب روند صعودی داشته است، که به دالیل چندی نظیر 

ها در بخش صنعت و کشاورزی، گذاریافزایش سرمایه

میزان شاغلین بخشهای دیگر افزایش یافته و در نتیجه در این 

شهر ضریب اقتصادی بخش خدمات  کاهش یافته است. 

رهای میانی و کوچک نشانگر مثبت افزایش صنعت در شه

بودن روند تمرکززدایی از کالنشهر تبریز بوده و همچنین 

حاکی از دخیل کردن تمام شهرها در روند توسعه استان 

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرها

 بخش

 ملکان سردرود هادیشهر عجبشیر آذرشهر سراب

75 85 75 85 75 85 75 85 75 85 75 85 

 0.46 0.376 0.058 0.254 0.160 0.186 0.414 0.311 0.536 0.248 0.765 0.572 کشاورزی

 0.749 0.634 1.165 1.7 0.651 0.545 0.674 0.832 1.146 1.181 0.801 0.568 صنعت

 1.5 1.735 1.317 0.741 1.666 2.047 1.628 1.589 1.087 1.295 1.310 1.765 خدمات

 . تغییر ـ سهم استان و شهرهای کوچک9جدول شماره 
Shift Share Analysis  نرخ رشد

بخشهای  

 (S)  اقتصادی

نرخ رشد کل 

   در استان اشتغال 

(A) 

های بخش

 هادیشهر سردرود ملکان اقتصادی
عجبش

 یر
 سراب آذرشهر

 کشاورزی 0.262 -0.249 0.689 0.914 0.192 -0.143 -0.778 0.143

 صنعت 0.262 -0.032 0.951 0.238 0.006 0.797 -0.056 0.652

 خدمات 0.262 0.112 -0.089 0.042 0.370 0.167 2.024 0.163

 1390های مرکز آمارگان بر اساس دادهگارندمنبع: ن
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 گیری. بحث و نتیجه4

 با افتهی ساختار یمفهوم یامنطقه توسعه و ندهیآ به گاهن

  یامنطقه انداز چشم سند میترس در نینو یکردیرو

 و یانیم یشهرها ملل سازمان نظر از. گرددیم محسوب

 کالنشهرها و شهرها متوازن توسعه در یاساس نقش کوچک

 جانیآذربا استان کوچک یشهرها در قاعده نیا. دارند

 حاضر پژوهش در. باشد یمستثن آن از تواندینم زین یشرق

 یشهرها گاهیجا یبررس در اشتغال و تیجمع اریمع دو

 جانیآذربا یامنطقه توسعه و ییفضا یسازمانده در کوچک

 دهیپد با استان نیا در. گرفت قرار یبررس مورد یشرق

 شهر به نسبت یبرابر چند فاصله با یدیشد یشهر نخست

 صورت در استان کوچک یشهرها. میهست مواجه دوم

 ،یرساختیز خدمات و امکانات ارائه با و حیصح یزیربرنامه

-هیسرما قیطر از یاقتصاد یهاتیفعال توسعه و تیتقو

  منطقه یاتوسعه تعادل به تواندیم الزم یهامشوق و یگذار

-فرصت جادیا به منجر دتوانیم موضوع نیا. ندینما کمک

 و شود یانیم و کوچک یشهرها در یخدمات و یشغل یها

 شده زیتبر کالنشهر در شتریب یتیجمع تراکم و زیسرر از مانع

 جینتا. باشد داشته دنبال به را کوچک یشهرها ییشکوفا و

 با استان کوچک یشهرها تعداد دهد؛یم نشان قیتحق

 سراب، شهرستان؛ شش شامل که نفر هزار 50تا 25 تیجمع

 7.51 است ملکان و سردرود ر،یعجبش شهر،یهاد آذرشهر،

. اندداده اختصاص خود به را استان تیجمع کل از درصد

-سال در مذکور یشهرها تیجمع ساالنه رشد نرخ متوسط

 نه امر، نیا. است بوده سال در درصد 1.48 ،1385 ـ90 های

 رشد نرخ از بلکه بوده، استان تیجمع رشد رخن از باالتر تنها

 محاسبات اساس بر. است باالتر زین استان مرکز تیجمع

 به مربوط آن نرخ نیشتریب شهرها، نیا یرپذیکشش بیضر

 یصنعت هایشهرک وجود رشد، نیا علت. باشدیم آذرشهر

 کنندیم عمل تیجمع جاذب عنوان به که آن هیحاش در یقو

 از استان کوچک یشهرها دهد،یم اننش بیضر نیا. است

 محاسبات براساس. برخوردارند تیجمع جذب یباال توان

 500/0 استان کل یبرا 90 سال در بیضر نیا ،یآنتروپ مدل

 482/0 به عدد نیا کوچک یشهرها احتساب بدون که بوده

 نیا کارکرد چنانچه وجود، نیا با. کندیم دایپ کاهش

 یتیجمع توازن و تعادل از تاناس شود، گرفته دهیناد شهرها

 . ردیگیم فاصله یشهر مراکز در

 کوچک یشهرها در یاقتصاد هایمدل اساس بر

 در که است مطرح هیپا اقتصاد بعنوان خدمات بخش استان،

 صنعت بخش. دهدیم نشان را کی یباال یرقم شهرها همه

 محسوب هیپا تیفعال سردرود و آذرشهر چون ییشهرها در

 بخش که دهدیم نشان سهم رییتغ حاسباتم. گرددیم

 و داشته ینزول ریس استان سطح در یکشاورز و صنعت

. است داشته دنبال به را یصعود و شتریب رشد خدمات بخش

 نیا دهد،یم نشان خدمات بخش رشد نرخ یدرصد شیافزا

 رامونیپ یروستاها با خود ییفضا ارتباط اندتوانسته شهرها

 هیرو یب مهاجرت روند از یحدودتا و کرده حفظ را خود

 .دینما یریجلوگ

 ینزول یروند یکشاورز بخش بیضر نیا اساس بر 

 نیا. دهدیم نشان را سردرود و شهریهاد چون ییشهرها در

. دارد یصعود روند و مثبت یعدد گرید شهرها در بیضر

 یشهرها یتمام در سردرود از ریغ به زین صنعت بخش

 زین خدمات بخش. است شتهدا یصعود روند استان کوچک

 جینتا. دارد یصعود روند شهرها یتمام در سراب شهر بجز

 شهر از ییتمرکززدا روند بودن مثبت نشانگر بیضرا نیا

 عیتوز به توانندیم کوچک یشهرها نیهمچن. است زیتبر

 یتیجمع و یشهر ساختار با متناسب یاقتصاد یکارکردها

 نفوذ حوزه و منطقه توسعه و بهبود در و کنند اقدام خود

 قاتیتحق ریسا در که همانطور. شوند واقع مؤثر خود

 یروستاها با رابطه در شهرها نیا مثبت نقش به یپژوهش
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 جهینت نیا زین قیتحق نیا در است شده دیتاک خود رامونیپ

 یبررس  و آمده بدست جینتا مطابق که چرا. شد حاصل

 متعادل ییفضا ارتباط کی وجود از گرفته صورت هایمدل

 به یادیز حدود تا شهرها نیا و دارد تیحکا روستاها نیب

 به هروییب مهاجرت اندتوانسته خود یرپذیکشش توان نسبت

 .دهند کاهش را بزرگ یشهرها
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Abstract 

Hierarchical status and impact of small towns in the urban network may result in a balanced 

distribution of population and preventing its concentrating. Small towns provide various opportunities 

for economic and social development in the area which consequently reduces the migration and 

change the destination of the migrants from larger urban centers. Also, these cities play a role of the 

central market for rural hinterlands, while providing services for the rural area, they are considered as 

an important stimulus in promoting economic growth of the surrounding rural areas. The aim of this 

article is to study the performance of small towns in spatial development of East Azarbaijan Province. 

The research method is descriptive and analytical and quantitative models have been used to study the 

role of small towns. Population models show that small towns of the province have capacities for 

population elasticity. Also, economic models suggest that in most towns, service sector is the high 

proportion of the total labor. In small towns of the province the industry sector has experienced growth 

in the number of labor in 1375-85 periods.  
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