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 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل

 

 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

بخش دوم : تحليل اجتماعي و 

 فرهنگي

 قسمت دوم : 

 تحليل نظام شهري استان اردبيل

 ریاست جمهوری 
 سازمان ربانهم و بودهج کشور

 رزیی استان اردبیل سازمان مدرییت و ربانهم
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 بسمه تعالي

 
گزارش بخشي از مجموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير  اين   

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

 (: تحليل اجتماعي و ف هنگي 2-1دوم  ) بخش 

 (تحليل نظام شه ي استان   2-2-1قسمت دوم : ) 

ايرن بخرش از اسرتان و جايگرا  فه ست  كامل مجموعره گرزارش هراي يمرايش 

 ها در فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شد  است.ب رسي
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 فهرست گزارش اهی طرح مطالعات آمايش استان اردبیل
  جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار 

 فصل اول: تحليل وضعيت استان 

 بخش اول: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست  -
 : هواشناسي1پيوست  

 : زمين شناسي2پيوست  

 : ارزيابي منابع اراضي3يوست پ 

 : پوشش گياهي4پيوست  

 : منابع يب سطحي و زي زميني5پيوست  

 بخش دوم : تحليل اجتماعي و ف هنگي -
 قسمت اول: تحوالت جمعيتي در سه دهه گذشته 

 

 قسمت دوم: تحليل نظام شه ي استان 

 قسمت سوم: تحليل نظام روستانشيني و عشاي ي استان 

 ف هنگي و س مايه اجتماعي استان: تحليل وضعيت نجم و پ قسمت چهارم 

 بخش سوم: تحليل اقتصادي  -

 قسمت اول: تحليل ويژگي هاي اقتصادي جمعيت 

  قسمت دوم: تحليل زمينه هاي فعاليت اقتصادي ب حسب بخش هاي اصلي 
 : صنعت و معدن1پيوست    

 : ساختار كشاورزي 2پيوست    

  : خدمات3پيوست    
 هاي زي بنايي  وم : تحليل ويژگيقسمت س    

 قسمت چهارم: تحليل ع صه هاي فعاليت اقتصادي     
 : اقتصاد شه ي 1پيوست    

 سال  5قسمت پنجم: تحرررليل اقتصاد كالن استان و جايرررگا  ين درسطح ملي در      

 گذشته 

 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 

 : اصلي بين سكونتگا  ها توصيف و تحليل پيوندهايفصل سوم 

  امنيتي در يمايش استان –فصل چهارم : مالحظات دفاعي 

 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گي ي از مطالعات  

 گذاري و ساختار مدي يت يمايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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 چارچوب مطالعات يمايش استان

 تحليل وضعيت و ساختار استان

وضعيت منابع طبيعي و 

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هنگي

 وضعيت اقتصادي 

 –مالحظات دفاعي 

 امنيتي در يمايش استان

تحليل ساختار فضايي 

 موجود استان

توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي 

 هابين سكونتگا 

 جمع بندي و نتيجه گي ي

 تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ها و

 (SWOT)تهديدات  

ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه هاي 

 يمايش ملي

 يمايش استانسند 

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

 پيش بيني و ييند  نگ ي تشخيص و  تفكيك نواحي همگن توسعه فضايي 
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 هرست مطالبف

 

 صفحه                        عنوان                                                                                   
 

 1       : تحليل نظام شهري استان اردبيل1

 1  : تحليل روند شهرنشيني استان و بررسي امكان ايجاد شهرهاي جديد1-1 

 ،1631رات سطح و حجم شهرنشيني طي سه دهه : روند تغيي1-1-1  

 2       1631و  1631                               

 1  : شتاب گسترش شهرنشيني در استان اردبيل1-1-1-1   

 ،1631: روند تغييرات نرخ رشد شهرنشيني طي سه دهه 2-1-1  

 11       1631و  1631                              

 گرايش جمعيت شهري به تمركز در شهرهاي بزرگ، متوسط: 6-1-1  

 21      شهرها -كوچك، روستا                               

 : تغييرات تعداد و جمعيت شهرهاي استان طي 1-6-1-1   

 21     1631-1631دوره                                             

 21   ه مراتب خدمات رساني : رتبه بندي شهرها براساس سلسل2-1 

 22  : بررسي سلسله مراتب خدمات در شهرهاي استان اردبيل1-2-1  

 22    : شاخص هاي خدماتي 1-1-2-1   

 13    : سطح بندي عمودي خدمات2-1-2-1   

 33    : ارتباطهاي افقي خدمات 6-1-2-1   

 32   : نظام سلسله مراتبي شهرهاي استان اردبيل 2-2-1  

 : سلسله مراتب شهري استان اردبيل با استفاده1-2-2-1   

 36     از منحني لورنز                                            

 –: سلسله مراتب شهري از نظر قاعده رتبه 2-2-2-1   

 31     اندازه شهري                                             

 33  دازه شهري استان اردبيلان –: قاعده رتبه 6-2-2-1   

 32    : محاسبه ضريب آنتروپي4-2-2-1   
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 22    : شاخص چهار شهر مهتا1-2-2-1   

 111ت و سلسله مراتب جمعيتي شهري: بررسي ارتباط رتبه بندي خدما6-2-1  

 116    تحليل عوامل موثر بر شكل گيري نظام شهري:6-1 

 116  : شهرنشيني استان اردبيل در ارتباط با  محيط طبيعي 1-6-1  

 116 : شهرنشيني استان اردبيل در ارتباط با محيط طبيعي1-1-6-1   

 افيايي: آب و نقش آن در مكان گزيني و توزيع جغر2-1-6-1   

 111    شهرهاي استان اردبيل                                            

116  : مكان گزيني شهرها درارتباط با كاربري اراضي6-1-6-1   

  

 111   اجتماعي موثر در رشد شهرها -: عوامل فرهنگي2-6-1  

 111     : آموزش عالي 1-2-6-1   

111      : توريسم 2-2-6-1   

 113   : تاثير عوامل سياسي در رشد شهرهاي استان6-6-1  

 113     : مواد و روش ها1-6-6-1   

 113   : پردازش داده هاي ماهواره اي 2-6-6-1   

 121      : بحث 6-6-6-1   

 121      : تاثير مركز بر پيرامون4-6-1  

 123    پيرامون  –: مدل مركز 1-4-6-1   
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 جداول  فهرست

 

 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 (: مقايسه جمعيت شهري استان اردبيل با جمعيت شهري كل كشور1-1جدول)

 3    1631و  1631، 1631طي دوره هاي آماري                        

 تعداد جمعيت ساكن در نقاط شهري استان اردبيل به تفكيك شهرستان (:1-2جدول)

 3    1631و   1631، 1631طي دوره هاي آماري                  

 (: تعداد جمعيت ساكن در شهرستان هاي استان اردبيل به تفكيك نقاط1-6جدول)

 2  1631و  1631، 1631شهري و روستايي طي دوره هاي آماري                  

 11 (: گسترش شتاب شهرنشيني در نقاط شهري شهرستان هاي استان اردبيل1-4جدول)

 (: روند تحوالت جمعيت )نرخ رشد( كل كشور شهري استان اردبيل و1-1جدول)

 12       مقايسه آن با كل كشور                 

 كيك(: روند تحوالت جمعيت ساكن در نقاط شهري استان اردبيل به تف1-3جدول)

 12         شهرستان                

 21  (: روند تحوالت جمعيتي شهرهاي استان اردبيل طي مقاطع آماري 1-3جدول)

 22  (: توزيع و پراكنش نقاط شهري استان اردبيل به تفكيك شهرستان1-3جدول)

 24   (: تعداد جمعيت شهرهاي استان اردبيل به تفكيك شهرستان 1-2جدول)

 61    شعبات بانكي بانك صادرات ايران در استان اردبيل (:1-11جدول)

 62    (: شعبات بانكي بانك ملي ايران در استان اردبيل1-11جدول)

 63  (: تعداد واحدهاي مراكز مخابراتي و موقعيت آن در استان اردبيل1-12جدول)

 62  (: تعداد  و نوع موسسات آموزش عالي موجود در استان اردبيل1-16جدول)

 46 (: تعداد و انواع بيمارستانهاي موجود در استان اردبيل برحسب موقعيت آنها1-14جدول)

 43   (:تعداد و انواع خدمات  حمل و نقل  ارتباطي در استان اردبيل1-11جدول)

 43 (: تعداد و انواع خدمات فرهنگي و ورزشي در استان اردبيل به تفكيك شهر1-13جدول)

 اع خدمات گردشگري و اقامتي استان اردبيل به تفكيك (: تعداد و انو1-13جدول)

 12        نقاط شهري                  
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 صفحه                        عنوان                                                                                   

 

 تان اردبيل به تفكيك(: تعداد و انواع خدمات گردشگري و اقامتي اس1-13جدول)

 16        نقاط شهري                   

 13   (: پراكنش و توزيع خدمات موجود در شهرهاي استان اردبيل1-12جدول)

 31  (: ضريب برخورداري شاخص هاي خدماتي در شهرهاي استان اردبيل1-21جدول)

 34  (: ضريب كميت شاخص هاي خدماتي در شهرهاي استان اردبيل1-21جدول)

 33   (: رتبه بندي عمودي خدمات در شهرهاي استان اردبيل1-22جدول)

 (: سطح بندي و عملكرد خدماتي شهرهاي استان اردبيل بر پايه جدول1-26جدول)

 32         گاتمن                 

 31    (: شاخص مركزيت نقاط شهري براساس روش گاتمن1-24جدول)

 33 1631اندازه شهرهاي استان اردبيل سال  -ئوري مرتبه(: اندازه واقعي و ت1-21جدول)

 33 1631اندازه شهرهاي استان اردبيل سال  -اندازه واقعي و تئوري مرتبه(:1-23جدول)

 32 1631اندازه شهرهاي استان اردبيل سال –(: اندازه واقعي و تئوري مرتبه 1-23جدول)

 32   1631اردبيل سال اندازه شهرهاي استان  –(: لگاريتم رتبه 1-23جدول)

 36   1631اندازه شهرهاي استان اردبيل سال  -(: لگاريتم رتبه1-22جدول)

 34   1631اندازه شهرهاي استان اردبيل سال  -(: لگاريتم رتبه1-61جدول)

 21   1631(: طبقات جمعيتي شهرهاي استان اردبيل در سال 1-61جدول)

 21   1631ردبيل در سال (: طبقات جمعيتي شهرهاي استان ا1-62جدول)

 21   1631(: طبقات جمعيتي شهرهاي استان اردبيل در سال 1-66جدول)

 21  (: محاسبات تغييرات ضريب آنتروپي درطبقات شهري استان اردبيل1-64جدول)

 26    (: ضرايب محاسبه شده براي شاخص چهار شهر1-61جدول)

 24 1631راتب جمعيتي در سال (: جايگاه شهرهاي استان براساس سلسله م1-63جدول)

 21 1631(: جايگاه شهرهاي استان براساس سلسله مراتب جمعيتي در سال 1-63جدول)

 23 1631(: جايگاه شهرهاي استان براساس سلسله مراتب جمعيتي در سال1-63جدول)

 111   (: ارتباط سطح بندي خدماتي با سلسله مراتب جمعيتي1-62جدول)
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 صفحه                                                                                             عنوان              

 

 (: توزيع شهرها و جمعيت شهري استان اردبيل برحسب ارتفاع مكان در دوره1-41جدول)

 114       1631-1631سرشماري                   

 113 اردبيل موجب ارتفاع از سطح دريا وجمعيت (: نحوه توزيع شهرهاي استان1-41جدول)

 116   (: ارتباط بين رشد شهرها و كاربري اراضي در استان اردبيل1-42جدول)

 121     (: طبقات و كالس مربوط به هر كاربري1-46جدول)

 126     2112و  1233(: مساحت كاربريها در سال 1-44جدول)

 و مقايسه آن با نوع 1633يافته در سال (: نوع كاربري درمناطق تغيير 1-41جدول)

 123    1631كاربري هاي در مناطق تغيير يافته سال                   
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 فهرست اشكال

 

 صفحه                        عنوان                                                                                   
 

 113  4-6-2تركيب باندهاي  LandSat TM 1633ير ماهواره اي (: تصو1-1شكل)

 تركيب  2112شهر اردبيل سال  LandSat TM(: تصوير ماهواره اي 1-2شكل)

      113        4-6-2باندهاي      

 121     4-6-2با باندهاي  3ETM(: تركيب باند 1-6شكل)

 با استفاده 1633ل سا LandSat TM(: طبقه بندي تصوير ماهواره اي 1-4شكل)

 MLC        122از روش                

 با استفاده  1631سال  LandSat TM(: طبقه بندي تصوير ماهواره اي 1-1شكل)

 MLC        122از روش               

 121  1631-1633(: مناطق تغيير يافته به لحاظ كاربري طي دو دوره زماني 1-3شكل)

 121  1631-1633در مناطق تغيير يافته به تفكيك درسال (: نوع كاربري 1-3شكل)
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 فهرست نمودار

 

 صفحه                        عنوان                                                                                   
 

 تان اردبيل(: نمودار نيمه لگاريتمي شاخص مركزيت خدماتي شهرهاي اس1-1نمودار)

 31        1633در سال                 

 34  (: توزيع گروههاي شهري و جمعيت شهري با استفاده ازمنحني لورنز1-2نمودار)

 اندازه شهرهاي استان اردبيل و تفاوت آن نسبت به  –(: لگاريتم رتبه 1-6نمودار)

 31       1631خط نرمال در سال                  

 اندازه شهرهاي استان اردبيل و تفاوت آن نسبت به  –: لگاريتم رتبه (1-4نمودار)

 33       1631خط نرمال در سال                  

 اندازه شهرهاي استان اردبيل و تفاوت آن نسبت به  –(: لگاريتم رتبه 1-1نمودار)

 33       1631خط نرمال در سال                  

 اندازه شهرهاي استان اردبيل در دوره هاي  -ريتم رتبه(: مقايسه لگا1-3نمودار)

 33        مختلف سرشماري                 

 112  (: ارتباط سلسله مراتبي جمعيت با سطوح خدماتي شهرهاي استان1-3نمودار)

 113   1631(: توزيع جغرافيايي شهرها براساس ارتفاع در سال 1-3نمودار)

 113   1631ايي شهرها براساس ارتفاع در سال (: توزيع جغرافي1-2نمودار)
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 فهرست نقشه

 

 صفحه                        عنوان                                                                                   
 

 66   1631بانك ملي در سال  –(: سلسله مراتب واحدهاي بانكي 1-1نقشه )

 64   1631بانك صادرات در سال  -ه مراتب واحدهاي بانكي(: سلسل1-2نقشه)

 63   1631(: سلسله مراتب شبكه خدماتي مخابراتي در استان اردبيل 1-6نقشه)

 41    1631(: مراكز آموزش عالي استان اردبيل در سال 1-4نقشه)

 44     1631(: بيمارستانهاي استان اردبيل در سال 1-1نقشه)

 42     1631هاي استان اردبيل در سال  (: كتابخانه1-3نقشه)

 11    1631(: تعداد صندليهاي سينماي استان اردبيل درسال 1-3نقشه)

 11   1631(: سالنهاي ورزشي چند منظوره استان اردبيل در سال 1-3نقشه)

 14    1631(: تعداد تختهاي هتل استان اردبيل در سال 1-2نقشه )

 11   1631تمانهاي استان اردبيل در سال (: تعداد تخت هتل آپار1-11نقشه)

 23   1631(: توزيع طبقات جمعيتي شهرهاي استان در سال 1-11نقشه)

 23   1631(: توزيع طبقات جمعيتي شهرهاي استان در سال 1-12نقشه)

 22   1631(: توزيع طبقات جمعيتي شهرهاي استان در سال 1-16نقشه)

 111     رتباط با ارتفاع(: توزيع شهرهاي استان در ا1-14نقشه)

 112    (: توزيع شهرهاي استان در ارتباط با منابع آب1-11نقشه)

 114    (: توزيع شهرهاي استان در ارتباط با كاربري اراضي1-13نقشه)

 



 سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 اردبیل

 1 

 : تحليل نظام شهري استان اردبيل 1
 

 

 

 

 : تحليل روند شهرنشيني استان و بررسي امكان ايجاد شهرهاي جديد1-1

 

شهري براساس نقش و اندازه كانونهاي جمعيتي و تقسيم كار اقتصادي و اجتمااعي  نظام 

 هريك از اين كانونها در پهنه ها يا مناطق مختلف شكل مي گيرد.

براي ايجاد يك نظام كارآمد شهري كه در آن تمركز هااي فااايي و عملكاردي حتاي  

كاه در آيناده باه شاهر تباديل  المقدور بر هم منطبق شده باشند پيش بيني كانونهاي جمعيتاي

 3تنهاا  1631خواهند شد اهميت بسيار دارد. به عنوان مثال در محدوده استان اردبيل در ساال 

نقطاه شاهري  14باه  1631نقطه شهري وجود داشته است. اين تعداد در دهه بعد و در ساال 

اساتان ايفااي نظام شهري نقطه شهري در  21در اين استان  1631افزايش يافته است. در سال 

 نقش مي نمايند. 

از زماان اساتان شادن با توجه به روند افزايش نقاط شهري طي دهاه ماورد بررساي ) 

اردبيل( و همچنين تغييرات روند شهرنشيني استان اكتفا به شهرهاي موجود براي تشكيل شابكه 

پايش شهري در اين استان طي سالهاي آتي نادرست بوده و تصوير شبكه شاهري آيناده بادون 

بيني نقاط شهري ناقص خواهد بود.  اما اين پيش بيني ابتدا تنها مي تواند خصلت تقريبي داشاته 

باشد، چون در مورد حيات شهرها نمي توان به قاطعيت سخن گفت. به عبارت ديگر پيش بيناي 

اين كه در آينده چه كانونهايي ويژگيهاي يك شهر را خواهند داشت، تنها به صورت يك گرايش 

كن است، مگر آن كه در يك برنامه ريزي فاايي آگاهانه نقااطي باه عناوان شاهر ماحتمال م يا

جديد انتخاب شوند كه در اين بخش از مطالعه اين گونه شهرهاي جديد كاه تصاويب آنهاا باه 

عهده شورايعالي شهر سازي و معماري است مورد نظر نيستند، بلكاه در واقاع آباديهاايي ماورد 

 تبديل شدن آنها به شهر بيش از نقاط ديگر است.نظرند كه احتمال 
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به مفهوم عام به معناي روستاهايي كه به شاهر براي آينده نگري مكان شهرهاي جديد ) 

الزم است كه عوامل موثر بر جمعيت پذيري آباديهاي  تبديل مي شوند يا سكونتگاههاي جديد (

 1تعريف شده و احتمال جمعيت پذيري آنها بررسي شود.

عمده ترين معيارهاي بررسي توسعه روند شهرنشيني و امكان ايجاد شاهرهاي جدياد  از

بررسي تغييرات سطح و حجم شهرنشيني ، نرخ رشد شهرنشيني و گرايش جمعيات شاهري باه 

، كوچك و روستا ا شهري و روند جمعيت پذيري روساتاهاي تمركز در شهرهاي بزرگ ، متوسط

 بزرگ استان است.

 

 16312و  1631، 1631ييرات سطح و حجم شهرنشيني طي سه دهه : روند تغ1-1-1

 

و  1631، 1631جمعيت ساكن در نقاط شهري اساتان اردبيال طاي دوره هااي آمااري 

فاصله اين سالها جمعيت شهري استان اردبيل رشاد و  مورد بررسي قرار گرفته است. در 1631

نفار جمعيات اساتان  1143263از مجماوع  1631افزايش قابل توجهي داشته است. در ساال 

ايان مقطاع نسابت  درصد ساكن نقاط شهري باوده اناد. در 1/42نفر معادل  444312اردبيل 

 درصد بوده است. 3/13شهرنشيني در كل كشور معادل 

درصد از كل جمعيت شهري كشاور را طاي ايان  1/1جمعيت شهرنشين استان اردبيل  

 (1-1جدول) مقطع به خود اختصاص داده است.

باه تفكياك در ايان دوره سي نحوه توزيع و پراكنش جمعيت شهري استان اردبيال برر 

 3/33نفر جمعيت شهرنشاين اساتان باه ترتياب  444312شهرستان نشان مي دهد از مجموع 

درصاد در شهرساتان  1/3  ،درصد در شهرستان مشگين شهر 3/3درصد در شهرستان اردبيل، 

درصاد در  1/6درصد در شهرستان گرماي،  3/4درصد در شهرستان پارس آباد،  1/3خلخال، 

درصاد 1درصد در شهرساتان كاوثر، و  4/1درصد در  شهرستان نمين،  2شهرستان بيله سوار، 

 درشهرستان نير ساكن بوده اند.

بررسي نسبت شهرنشيني در اين مقطع در هريك از شهرستان هااي اساتان در جادول  

 ارايه شده است. (1-2)شماره

                                                 

( طرح كالبدي منطقه آذربايجان جلد دوم، نظام 1633معماري ايران ). مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و 1

 شهري.

جهت بررسي دقيق در روند شهرنشيني در استان اردبيل سعي شده است تا حد امكان بازسازي اطالعات  .2

 براساس آخرين تقسيمات اداري ا سياسي صورت گيرد.
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درصاد بيشاترين تمركاز  2/36رستان اردبيل باا نسابت شهرنشايني اين مقطع شه در 

جمعيت شهري را داشته است. پس از اردبيل شهرستان  پارس آباد و خلخال به ترتياب باا دارا 

درصاد جايگااه هااي دوم و ساوم را از منظار تمركاز  3/61و   3/64بودن نسبت شهرنشايني 

 4/16و 6/11ر و نماين باه ترتياب باا نياجمعيت شهري به خود اختصاص داده اند. شهرستان 

درصد كمترين نسبت شهرنشيني را درميان شهرستان هاي استان به خاود اختصااص داده اناد.

نفار افازايش  1133323از كل جمعيت استان اردبيل كاه باه  1631مقطع آماري  در 

قريباا  درصد در نقاط شهري ساكن بوده اند. دراين دوره ت 242نفر معادل  136112يافته است، 

 نسبت شهرنشيني و روستانشيني در استان اردبيل برابر بوده است.

برابر جمعيت شهري استان نيز نسبت به دوره  1/1به افزايش جمعيت استان به با توجه  

برابر افزايش داشته است. مقايسه حجم افزايش جمعيت شهري استان نسبت باه كال  6/1قبل 

 يني در اين استان است.جمعيت استان نشانگر شتاب روند شهرنش

 1631نسبت شهرنشايني در ساال  (1-1)براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره 

درصد بوده است. در واقع روند افزايش جمعيت شهرنشين در اساتان  6/36دركل كشور معادل 

 اردبيل تابعي از افزايش روند شهرنشيني دركل كشور بوده است.

جمعيت شهري استان اردبيل به تفكيك شهرستان نشاان بررسي نحوه توزيع و پراكنش  

درصد در شهرستان  1/12نفر جمعيت شهرنشين استان به ترتيب  136112مي دهد از مجموع 

 3/3درصاد در شهرساتان مشاگين شاهر،  1/2درصد در شهرستان پارس آباد،  2/11اردبيل، 

شهرستان بيله ساوار،  درصد در 6/6درصد در شهرستان گرمي،  1درصد در شهرستان خلخال، 

درصاد در شهرساتان نيار  2/1درصد در شهرستان كوثر و  2/1درصد درشهرستان نمين،  2/2

دومين جايگااه را باه شهرستان پارس آباد با جذب جمعيت بيشتر اين مقطع  ساكن بوده اند. در

 .خود اختصاص داده است

ع همچناان شهرساتان اين مقط در(، 1-2براساس اطالعات ارايه شده در جدول شماره) 

اردبيل باالترين نسبت شهرنشيني را درميان شهرستان هاي استان به خود اختصاص داده اسات. 

 درصد در نقاط شهري تمركز داشته اند. 3/34نفر جمعيت اين شهرستان  434413از مجموع 

هااي شهرنشايني و خلخال به ترتيب باا نسابت آبادهاي پارسشهرستانپس از اردبيل  

هاي دوم و سوم را از نظر تمركز جمعيت شهري به خود اختصاص درصد جايگاه 2/42و   3/41

درصاد جمعيات  3/13و  3/13هاي نير و نماين نياز هرياك باا دارا باودن داده اند. شهرستان

 اند.اين دوره نيز كمترين تمركز شهرنشيني را در ميان شهرهاي استان داشته شهرنشين در
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تعداد جمعيت استان  1631عمومي نفوس و مسكن در سال  در آخرين دوره سرشماري 

برابر افزايش داشاته  14/1نفر افزايش يافته است كه نسبت به دوره قبل  1224231اردبيل به 

 است.

درصد افزايش يافته است. در واقاع از  4/13اين مقطع جمعيت شهرنشين استان به  در 

ر ساكن نقاط شهري استان باوده اناد. نف 311123حدود  1631مجموع جمعيت استان در سال 

 برابر نسبت به دوره قبل افزايش داشته است. 2/1جمعيت شهري استان در اين دوره 

نفار  31432343بررسي نسبت شهرنشيني در كل كشور نشاان ماي دهاد از مجماوع  

درصاد شهرنشاين  4/33حدود  1631جمعيت ساكن در نقاط شهري و روستايي كشور در سال 

نقاط شهري كشور ساكن بوده اند. سهم استان اردبيل از جمعيت شهري كشور درايان  بوده و در

 درصد بوده است. 1/1دوره 

بررسي توزيع و پراكنش جمعيت شهري استان اردبيل به تفكيك شهرستان در اين مقطع  

 1/12نفر جمعيت شاهري سااكن در نقااط شاهري اساتان،  311123نشان مي دهد از مجموع 

درصاد در شهرساتان  3/2 درصاد در شهرساتان پاارس آبااد 12ستان اردبيل، درصد در شهر

درصاد در  1/6درصد در شهرستان گرمي،  6/4درصد در شهرستان خلخال،  3/3مشگين شهر، 

درصد در  2/1درصد در شهرستان كوثر و  1درصد در شهرستان بيله سوار،  6شهرستان نمين، 

شهرستان پارس آباد با جذب جمعيات بيشاتر ساهم  اند. در اين مقطعشهرستان نير ساكن بوده

بيشتري از نسبت شهرنشيني استان را به خود اختصاص داده است. شهرساتان نماين و مشاگين 

شهر نيز نسبت به دوره قبل نسبت بيشتري از جمعيت شهرنشين استان را در خود جاي داده اند 

يت شهري استان كااهش يافتاه در حالي كه ساير شهرستان هاي استان سهم نسبي شان از جمع

 است.

بررسي نسبت شهرنشيني در اين مقطع در هريك از شهرستان هااي اساتان در جادول  

ارايه شده است. دراين مقطع همچنان شهرستان اردبيل باالترين نسبت شهرنشيني  (1-6)شماره 

جمعيات نفر  143362را در ميان شهرستان هاي استان به خود اختصاص داده است. از مجموع 

درصد ساكن نقاط شهري بوده اند. پس از اردبيال شهرساتانهاي  1/33ساكن در اين شهرستان 

درصاد بيشاترين تمركاز  2/11و   4/12پارس آباد و خلخال به ترتيب باا نسابت شهرنشايني 

ترين درصد پايين 6/21شهرنشيني را در استان داشته اند. دراين مقطع شهرستان كوثر با نسبت 

كوثر شهرستان نير باا نسابت پس از  .شيني را در استان به خوداختصاص داده استميزان شهرن

درصد قرار گرفته است. بررسي و مقايسه نسبت هاي شهرنشيني در هريك از  4/23شهرنشيني 

شهرستانهاي استان نشانگر افزايش نسبت شهرنشيني در هريك از  شهرستانهاي اساتان اردبيال 

 است.
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د افزايش جمعيت شهري در استان اردبيال در مقايساه باا كال در مجموع مقايسه رون 

كشور و بررسي توزيع جغرافيايي جمعيت شهرنشين استان در سطح شهرستان نشاان ماي دهاد، 

عمده ترين  رشد جمعيت شهري در اين استان تابعي از رشد جمعيت شهري در كل كشور است.

 بارتند از : داليل افزايش نسبت جمعيت شهرنشين در استان اردبيل ع

 شهري -مهاجرتهاي روستا -افزايش 

 تمركز امكانات و خدمات در شهرها 

 دسترسي آسان به فرصتهاي شغلي به ويژه مشاغل خدماتي و كاذب 

  افزايش تعداد نقاط شهري در نتيجاه آخارين تصاميمات اتخااذ شاده در تقسايمات

 سياسي كشور و تبديل نقاط روستايي به شهر -اداري

 
 ب گسترش شهرنشيني در استان اردبيل: شتا1-1-1-1

مقايسه افزايش روند شهرنشيني در استان اردبيل به نسبت كل كشور طاي ساه مقطاع  

مورد بررسي بيانگر باال بودن ميزان شتاب گسترش شهرنشيني در استان اردبيل است. به طوري 

ني در كل شتاب شهرنشي 1631-31كه براساس محاسبات انجام شده در ذيل طي دوره آماري 

ايان  1631-31بوده است. طاي دوره آمااري  6/1و در استان اردبيل معادل  1/1كشور معادل 

افزايش يافته است. به عبارت ديگار  3/1ودر استان اردبيل به  6/1نسبت در كل كشور معادل 

شتاب شهرنشيني و تمايل و گرايش  جمعيت روستايي به سكونت در شهرها در استان اردبيل در 

 و مقطع بيش از كل كشور بوده است.هر د

آن و مقايسه آن با هاي و شهرستان اردبيلبررسي شتاب گسترش شهرنشيني در استان  

شتاب گسترش شهرنشيني دركشور براساس شاخص شاخص الدريج به شرح زير مورد بررساي 

 قرار گرفته است.

 

 استان اردبيل

 EIشتاب شهرنشيني = 

 utنسبت شهرنشيني در سال مقصد= 

 1uنسبت شهرنشيني در سال پايه= 

 tزمان مورد نظر =
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  شتاب گسترش شهرنشيني در استان اردبيل

 

 (1335-55)الف(: دور  يماري )

3.1~28.1

)10)(5.57/()4.7(

)
10

100
)(5.42100/()5.429.49(

)/100)(100/()(
00











EI

EI

EI

EI

tuuutEI

 

 (1355-85(: دور  يماري )ب)

7.1~69.1

)10)(1.50/()5.8(

)10)(9.49100/()9.494.58(







EJEI

EI

EI

 

 

 شتاب گسترش شهرنشيني در كل كشور 
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همچنين بررسي شتاب شهرنشيني در هرياك از شهرساتان هااي اساتان طاي دو دوره  

 نشان مي دهد . 1631-31و   1631-31آماري 

بااالترين ضاريب گساترش شاتاب  3/1خلخاال هرياك باا  شهرستان  پاارس آبااد و  

ني را در استان به خود اختصاص داده اند. اين ضريب در دو شهرستان مذكور عالوه بار شهرنشي

باالتر بوده نسبت به شتاب شهرنشيني دركل كشور نياز از  ( 6/1اينكه از ضريب استاني )معادل 

جايگااه دوم را  2/1نسبت باالتري برخوردار است. شهرستان مشگين شهر با شتاب شهرنشايني 
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اين دوره متعلاق باه  ود اختصاص داده است. كمترين ميزان شتاب شهرنشيني دردر استان به خ

 بوده است. 1/1شهرستان هاي اردبيل و كوثر با شتاب 

ياك از  هار در دوره آماري بعد تفاوت هاي زيادي در ضاريب شاتاب شهرنشايني در  

باه   (1-4) شهرستانهاي استان مشاهده مي شود. براساس محاسبات انجام شده در جدول شماره

جز شهرستان گرمي و خلخال و پارس آباد شتاب شهرنشيني در اين شهرستان ها باه ترتياب از 

در شهرستان خلخال و پارس آباد كاهش يافته  4/1به  2/1در شهرستان گرمي و از  3/1به 2/1

ايان دوره  در ساير شهرستانهاي استان افزايش قابل توجهي داشاته اسات. در. اين ضريب است

باالترين ميزان تمايل يا گرايش باه شهرنشايني را باه  2/2ستان نمين با شتاب شهرنشيني شهر

ايان شهرساتان در دوره  خود اختصاص  داده است. الزم به ذكار اسات شاتاب شهرنشايني در

بوده است. مقايسه شتاب شهرنشيني در ايان شهرساتان طاي دو  3/1معادل  1631-31آماري 

 ينكه مويد مطلب فوق است گرايش شديد به تمركاز شاهري را دردوره مورد بررسي عالوه بر ا

 اين شهرستان به نمايش مي گذارد.

شتاب شهرنشيني در اين مقطع در شهرستان اردبيل كه مركز كليه تجمع هااي شاهري   

افازايش يافتاه  1/1استان )اداري، سياسي، اجتماعي، فرهنگي ، خدماتي ، باازاري و...( اسات باه 

شهر اردبيل در اين شهرستان و جذابيت هاي آن به دليل مركاز اساتان باودن و است. استقرار 

جذب كليه امكانات و خدمات شاهري از عماده تارين داليال افازايش شاتاب شهرنشايني در 

 يد.شهرستان اردبيل به شمار مي آ

 
 1631و   1631، 1631 (: مقايسه جمعيت شهري استان اردبيل با جمعيت شهري كل كشور طي دوره هاي آماري1-1جدول )

 سال

 استان اردبيل كل كشور

 جمعيت شهري كل جمعيت

نسبت جمعيت 

شهري به كل 

 جمعيت

 جمعيت شهري كل جمعيت

نسبت جمعيت 

شهري به كل 

 جمعيت استان

نسبت جمعيت 

شهري استان 

اردبيل به كل 

جمعيت شهري 

 كشور

1631 49444194 29933291 3/13 1943263 444312 1/42 1/1 

1631 39911913 63294939 3/36 1133393 136992 9/49 1/1 

1631 39432343 43241931 4/33 1224931 311193 4/13 1/1 

 .  1639سياساي ساال  -مركز آمار ايران، بازساازي و بارآورد جمعيات شهرساتانهاي كشاور بار اسااه محادوده تقسايمات اداري  -1مأخذ : 

 1631يج تفصيلي سرشماري عمومي نفوه و مسكن، استان اردبيل، مركز آمار ايران، نتا -2              
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  1631و  1631،  1631( : تعداد جمعيت ساكن در نقاط شهري استان اردبيل به تفكيک شهرستان طي دوره هاي آماري    1-2    جدول )

  
 حشر

 تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد  درصد

     
 اردبيل

     
 بيله سوار

     
 خلخال

     
 مشكين شهر

     
 گرمي

     
 پاره آباد

     
 كوثر

     
 نمين

     
 نير

     
 كل استان

 .  1639سياساي ساال  -مركز آمار ايران، بازساازي و بارآورد جمعيات شهرساتانهاي كشاور بار اسااه محادوده تقسايمات اداري  -1مأخذ : 

 1631ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوه و مسكن، استان اردبيل،  مركز آمار -2              
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 .  1639سياسي سال  -مركز آمار ايران، بازسازي و برآورد جمعيت شهرستانهاي كشور بر اساه محدوده تقسيمات اداري  -1مأخذ :                     

 .1631مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوه و مسكن، استان اردبيل،  -2                                 

  1631و  1631،  1631( : تعداد جمعيت ساكن در شهرستان هاي استان اردبيل به تفكيک نقاط شهري و روستايي طي دوره هاي آماري   1-6 جدول )

   

روستايي شهري 

كل 

روستايي شهري 

كل 

يروستاي شهري 

كل   شرح

صد
در

 اد
عد

ت
 صد

در
 اد

عد
ت

 صد
در

 اد
عد

ت
 صد

در
 اد

عد
ت

 صد
در

 اد
عد

ت
 صد

در
 اد

عد
ت



                اردبيل

               بيله سوار

               خلخال

               مشكين شهر

               گرمي

               پاره آباد

               كوثر

               نمين

               نير

               ل استانك
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 گسترش شتاب شهرنشيني در نقاط شهري شهرستان هاي استان اردبيل(:  1-4جدول) 

 شهرستان
 EIشهرنشيني گسترش شتاب  نسبت شهرنشيني

1631 1631 1631 31-1631 31-1631 

 1/1 1/9 1/33 3/34 2/36 اردبيل

 9/9 3/9 3/63 2/62 4/23 بيله سوار

 4/1 3/1 2/19 2/42 3/69 خلخال

 4/1 2/1 46 4/66 9/26 رمشگين شه

 3/9 9/9 3/66 3/23 1/21 گرمي

 4/1 3/1 4/12 3/41 3/64 پاره آباد

 3/9 1/9 6/21 6/29 1/11 كوثر

 2/2 3/9 3/63 3/13 4/16 نمين

 6/1 3/9 4/23 3/13 6/11 نير

 3/1 6/1 4/13 9/49 1/42 كل استان

 : محاسبات مشاور.ماخذ

 

 

 1631و   1631، 1631د شهرنشيني طي سه دهه : روند تغييرات نرخ رش2-1-1

 

، 1631روند تحوالت و رشد جمعيت در نقاط شهري استان اردبيل طي مقااطع آمااري   

مورد بررسي قرار گرفته است. براسااس اطالعاات اراياه  (1-1)درجدول شماره 1631و  1631

 1631ع آمااري شده در جدول مذكور جمعيت ساكن در نقاط شهري استان اردبيل كه در مقطا

 1631نفار در ساال  136112درصاد باه  3/2نفر بوده است با رشد سااالنه  444312معادل 

درصاد در  3/2اين دوره نرخ رشد جمعيت در نقاط شهري كال كشاور  افزايش يافته است. در

سال بوده است. به اين ترتيب رشد جمعيت در نقاط شهري استان اردبيال تاابعي از نارخ رشاد 

 اط شهري كل كشور بوده است.جمعيت در نق

در اين دوره ميزان رشد جمعيت نقاط شهري از ميزان رشاد كال جمعيات اساتان كاه   

درصد در سال بوده است نسبت قابل توجهي را نشان مي دهد ايان نسابت حتاي از  1/1معادل 

ايان  نرخ رشد جمعيت كال كشاور درقدر مطلق رشد جمعيت كل كشور نيز باالتر بوده است. )

 بوده است. درصد( 2/2ره معادل دو

ماري بعد تعداد جمعيت ساكن در نقاط شهري استان باا نارخ رشاد سااالنه طي دوره آ  

افزايش يافته است.  1631نفر در سال  311123به  1631نفر در سال  136112درصد از  1/2

ن در نقاط در اين مقطع نرخ رشد جمعيت ساك اين ميزان نسبت به دوره قبل كاهش يافته است.

 درصد كاهش يافته است. 4/2شهري كل كشور نسبت به دوره قبل به 
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مقايسه رشد جمعيت نقاط شهري استان اردبيل در مقايسه با رشد جمعيت نقاط شهري   

تابعيت رشد جمعيت شهري استان اردبيل از رشد جمعيت شهرنشين در كل كشور را  ،كل كشور

نسبت به دوره )اهش رشد جمعيت شهرنشين كل كشور در اين دوره به نسبت ك نشان مي دهد.

مقايسه رشد جمعيت شهري اساتان در  اين نسبت در استان اردبيل نيز كاهش يافته است. (،قبل

درصاد باوده اسات،  1/1مقايسه با قدر مطلق رشد جمعيت كل استان در اين دوره كه معاادل 

 ست.نشانگر عدم تعادل در رشد و توزيع جمعيت در اين استان ا

بررسي روند رشد جمعيت شهري شهرستان هاي استان نيز درطي دو دوره مورد بررسي   

طاي  (1-3)ميزان هاي متفاوتي را نشان مي دهد. براساس اطالعات ارايه شده در جدول شاماره

درصاد بيشاترين ميازان رشاد  2/3شهرستان پارس آباد با نرخ رشاد  1631-31دوره آماري 

به خود اختصاص داده است. جمعيت ساكن در نقاط شهري اين  تانجمعيت شهري را در كل اس

نفار در ساال  36626درصاد باه  2/3با رشد سااالنه  1631نفر در سال  61431شهرستان از 

افزايش يافته است. رشد شتابنده شهر پارس آباد در اين شهرساتان در نتيجاه افازايش  1631

، يكجانشيني شدن عشاير ، جذب جمعيات شهري به دليل توسعه كشاورزي  -روستا يمهاجرتها

روستايي و جذب امكانات و خدمات مناسب شهري از عمده ترين داليل افزايش سريع و فزاينده 

اين شهرستان است. شهرستان هاي مشگين شهر، خلخال، گرمي و نمين و بيله  جمعيت شهري در

درصاد تقريباا  باه ياك  2/6و  4/6، 1/6، 1/6، 3/6سوار به ترتيب هريك با نرخ رشد ساالنه 

اندازه افزايش جمعيت شهري داشته اند. شهرستان اردبيل با توجه به مركز استان بودن آن رشد 

در نقاط شهري داشته است. نرخ رشد جمعيت شهرنشين در اين شهرستان  نسبتا  متعادل تري را

ياك  نيز هردرصد درسال بوده است. شهرستانهاي نير و كوثر  2/1معادل  1631-31طي دهه 

كمتارين ميازان رشاد جمعيات ،درصد رشد سااالنه جمعيات شاهري  1/1و  4/1به ترتيب با 

 استان به خود اختصاص داده اند. هاي شهرنشين را در ميان شهرستان

ياك از شهرساتانهاي اساتان  هار ميزان نرخ رشد در(1631-31طي دهه آماري بعد )  

شهرنشين شهرستان نمين باا  دراين دهه جمعيتتغييرات زيادي را نشان مي دهد به طوري كه 

 1631نفار درساال  21312باه  1631نفار در ساال  12313درصاد از  3/1نرخ رشد ساالنه 

برابر افزايش يافته است.  2افزايش يافته است. در واقع جمعيت شهرنشين اين شهرستان حدود 

جمعيات شاهري در بررسي شتاب شهرنشيني در شهرستان نمين نياز حااكي از رشاد فزايناده 

 ژه در شهر نمين است.شهرستان نمين و تمركز آن به وي

پس از نمين شهرستان پارس آباد باالترين ميزان رشد جمعيت شهرنشاين را در اساتان   

-31به خود اختصاص داده است. ميزان رشد جمعيت شهرنشين در ايان شهرساتان طاي دهاه 

قبال كااهش بسايار زياادي را نشاان  درصد بوده است كه نسبت باه دوره 1/6معادل  1631
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درصاد  1/2و  1/2، 2/2دهد. شهرستانهاي نير و مشگين شهر و اردبيل به ترتيب هريك باا مي

رشد يكساني را از نظر جمعيت شهرنشين دراين دوره در استان داشته اند. نارخ رشاد جمعيات 

 درصد بوده است. 1/1شهري در شهرستان بيله سوار در اين دوره معادل 

درصاد  3/1و   3/1،  1/1شهرستان هاي گرمي، خلخال و كوثر هرياك باه ترتياب باا   

كمترين ميزان نرخ رشد جمعيت شهرنشين رادر كل استان باه خاود اختصااص داده اناد. ايان 

 شهرستانها نسبت به دوره قبل داراي كاهش قابل توجه رشد جمعيت شهري بوده اند.

باه تفكياك نقااط شاهري نياز درجادول  ررسي روند رشدجمعيت شهري اساتانااااب  

 1مورد بررسي قرار گرفته است.(،1-3)شماره

براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور روند تغييرات رشد جمعيت شهرنشين در   

( 1631-31و ) (1631-31هريك از شهرهاي استان اردبيل طي دو مقطع زماني مورد بررساي )

 به شرح زير است:

 

 اردبيل 

نفار جمعيات باوده  231236داراي  1631دبيل به عنوان مركز استان در ساال شهر ار  

افزايش يافتاه  1631نفر در سال  641633درصد به  2/1اين تعداد جمعيت با نرخ رشد  .است

است. در دهه بعد علي رغم كاهش نرخ رشد جمعيت شهرنشين دركل كشور و همچنين كاهش 

خ رشد جمعيت در شهر اردبيل افزايش يافته است. نرنرخ رشد مطلق جمعيت شهري در استان،

 413232درصد باه  1/2جمعيت اين شهر با نرخ رشد ساالنه  1631تا  1631طي دوره زماني 

افزايش يافته است. رشد طبيعي جمعيت به همراه افزايش روند مهاجرتهااي  1631نفر در سال 

ن داليل افازايش جمعيات در شاهر شهري از ساير نقاط استان به اين شهر از عمده تري -روستا

 اردبيل است.

 

 اصالندوز 

به عنوان يك نقطه روستايي در محدوده مطالعااتي  1631شهر اصالندوز تا قبل از سال   

نفر جمعيت بوده است كه با  2142داراي  1631سال  ايفاي نقش مي نموده است . اين شهر در

افزايش يافته است. اين روناد  1631 نفر در سال 2363درصد جمعيت آن به  6/6رشد ساالنه 

                                                 
به اطالعاات اساتخراش شاده از مناابع اطالعاات  جهت رديابي روند تحوالت جمعيت در نقاط شهري، با توجه 1

سياساي  -بازسازي شده  در مركز آمار ايران جمعيت ساير نقاط شهري افزوده شده به آخرين تقسايمات اداري

 استان نيز از سوي مشاور مورد بررسي و بازسازي قرار گرفته و در بررسي ها اعمال شده است.
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 6231درصد باه  4/6رشد در دهه بعد نيز با اندكي تغيير ادامه يافته و جمعيت با رشد ساالنه 

 افزايش يافته است. 1631نفر در سال 

 

 بيله سوار 

نفر جمعيت بوده است كه ايان تعاداد باا  11133داراي  1631شهر بيله سوار در سال   

افزايش يافته است. نرخ رشد جمعيت در  1631نفر در سال  16216د به درص 3/2رشد ساالنه 

به شدت كاهش يافته و طي اين دهه جمعيت با رشد  1631-31شهر بيله سوار طي دوره زماني 

افزايش يافته است. سياستهاي كنتارل رشاد  1631نفر در سال  14131درصد در سال به  3/1

ده ترين داليل احتمالي كاهش ميازان نارخ رشاد جمعيت به همراه مهاجرت هاي شهري از عم

 جمعيت دراين شهر به شمار مي آيند.

 

 پارس يباد 

دهاه اخيار متااثر از  4شهر پارس آباد يكي از كانون هاي شهري نوپايي است كه طاي   

توسعه فعاليتهاي كشاورزي به شيوه مدرن در محدوده دشت مغان شكل گرفته و با رشد خيلاي 

 1631به عنوان دومين شهر استان ايفاي نقش مي كند. اين شاهر در ساال  سريع در حال حاضر

نفار درساال  31431درصاد باه  1/3نفر جمعيت بوده است كه با رشد سااالنه  22463داراي 

اين دوره باالترين ميزان نرخ رشد جمعيت شهري را در  افزايش يافته است. اين شهر در 1631

باالي جمعيت شهر پارس آباد طي اين دهه ، عالوه بر رشاد استان دار بوده است. از داليل رشد 

در  توسعه فعاليت هاي كشاورزي طبيعي جمعيت به هجوم مهاجرين از نقاط روستايي شهرستان،

راستاي استفاده از تكنولوژي هاي نوين كشاورزي ، ايجااد واحادهاي مادرن كشاورزي)كشات و 

زهكشاي و اساتفاده هرچاه بيشاتر از اراضاي  و استفاده از تجهيزات مدرن آبيااري وصنعت ها(

درجهت كشت محصول، افزايش سطح آگاهي در راستاي استفاده از خدمات بيشتر كه در مراكز 

 شهري تعيين شده اند و اسكان عشايري مي توان اشاره نمود.

اين دوره جمعيات در  در دهه بعد نرخ رشد جمعيت در اين شهر كاهش يافته است. در  

 افزايش يافته است. 1631نفر در سال  32213به  1/6اد با نرخ رشد ساالنه شهر پارس آب

 

 جعف يباد 

شهر جعفرآباد يكي از نقاط روستايي واقع در دشت مغان بوده است كه طي دهاه اخيار   

مورد توجه جمعيت روستايي و عشايري پيرامون خود قرار گرفته و با جذب جمعيت باه عناوان 

نفار  6222ايان شاهر داراي  1631ن مطارح شاده اسات. در ساال نقطه شهري در شمال استا
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نفااردر سااال  1336درصااد جمعياات آن بااه  1/4جمعياات بااوده اساات كااه بااا رشااد ساااالنه 

درصاد در ساال  2باه طي دهه بعاد در اين شهر  جمعيتافزايش يافته است. نرخ رشد 1631 

 3133درصد به  2نه جمعيت در اين شهر با نرخ رشد ساال 31-31كاهش يافته است. طي دهه 

 افزايش يافته است. 1631نفر در سال 

 

 خلخال 

نفر بوده است. اين تعاداد جمعيات باا  26342معادل  1631جمعيت اين شهر در سال   

افزايش يافته اسات. طاي دهاه بعاد  1631نفر در سال  61312درصد به  2/4نرخ رشد ساالنه

شاهري و كااهش رشاد طبيعاي  -مهااجرت هااي روساتا ( تحت تاثير تثبيت روند31-1631)

جمعيت، ميزان نرخ رشد در اين شهر كاهش يافته است.طي اين دهه جمعيت در شهر خلخال با 

 افزايش يافته است. 1631نفر در سال  62313درصد به  1/1رشد 

 

  رضي 

به جرگه نقاط شاهري  31نقاط روستايي بوده است كه طي دهه شهر رضي نيز از ديگر   

نفر جمعيت بوده است كه باا رشاد سااالنه  1313داراي  1631شهر در سال  پيوسته است. اين

افزايش يافته است. اين ميزان طاي دهاه  1631نفر در سال  1333جمعيت آن به  ،درصد 1/1

درصد در سال كاهش يافته است. براين اساس جمعيت  3/1كاهش زياد داشته و به  31-1631

 افزايش يافته است. 1631فر در سال ن 1321درصد به  3/1رضي با رشد ساالنه 

 

 س عين 

شهر سرعين يكي ديگر از نقاط روستايي استان اردبيل بوده است كاه افازايش جمعيات   

آن متاثر از موقعيت طبيعي و جاذبه هاي توريستي آن به يكباره طي دهاه اخيار افازايش قابال 

بوده است كه با رشد  نفر 6263معادل  1631توجهي يافته است. جمعيت شهر سرعين در سال 

افزايش يافته است. اين ميزان در دهه بعد با رشاد  1631نفر در سال  6136درصد به  1ساالنه

 قابل توجهي روبرو بوده است.

درصد در سال افزايش يافته  1/2به  1631-31نرخ رشد جمعيت در اين شهر در دهه   

 افزايش يافته است.نفر  4122به  1631است. در نتيجه جمعيت اين شهر در سال 
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 كلور 

باه جرگاه نقااط شاهري  31شهر كلور نيز نقطه اي روستايي بوده است كه طاي دهاه   

با توجه به ماهيت روستايي اين شهر ، روند رشد جمعيت در آن نيز همانناد سااير پيوسته است،

در  نقاط روستايي استان و يا حتي كشور طي هر دو دهه منفي بوده است و جمعيات شاهر كلاور

نفار در ساال  6332درصد باه -3/1نفر بوده است كه با رشد ساالنه  6211معادل  1631سال 

كاهش يافته است. اين روند دردهه بعد با شدت بيشتري ادامه يافته و باا رشاد سااالنه  1631

 نفر كاهش يافته است. 2341درصد تعداد جمعيت اين شهر به  -1/2

 

  گ مي 

آيد. نقاط شهري نسبتا  مطرح در استان اردبيل به شمار ميشهر گرمي از گذشته يكي از   

 1/6نفر جمعيت بوده است كاه باا نارخ رشاد سااالنه  12243داراي  1631اين شهر در سال 

افزايش يافته است . اين ميزان طي دهه بعاد  1631نفر در سال  23133درصد جمعيت آن به 

فتاه اسات. باراين اسااس تعاداد ساال كااهش يا درصد در 6/1كاهش چشمگيري داشته و به 

 كاهش يافته است. 1631نفر در سال  23262درصد به 6/1جمعيت شهر گرمي با رشد ساالنه 

 

 گيوي 

و بعد از شكل گيري استان اردبيل باه جرگاه نقااط شاهري  1631شهر گيوي در دهه   

ا الناه نفر جمعيت بوده است كه با رشد س 3121داراي  1631پيوسته است . اين شهر در سال 

افزايش يافته است. طي دهه بعد از ميزان  1631نفر در سال  3311درصد جمعيت آن به  1/1

يجه جمعيت ايان شاهر باا تدر ندرصد رسيده است،3/1نرخ رشد اين شهر نيز كاسته شده و به 

 افزايش يافته است. 1631نفر در سال  3231درصد به  3/1رشد ساالنه 

 

  اله ود 

به عنوان نقطاه شاهري شاناخته شاده  31ا ماهيت روستايي طي دهه شهر الهرود نيز ب  

نفر جمعيت بوده است كه جمعيت آن با نرخ رشاد  4233داراي  1631است. اين شهر در سال 

كاهش يافته است. روند نزولي رشد جمعيات  1631نفر در سال  6334درصد در سال به  -1/2

نفار در ساال  2231درصاد باه  -3/2ا ميازان در شهر الهرود طي دهه بعد نيز ادامه يافته و ب

كاهش يافته است. اين شهر طي دو دهه اخير پايين ترين ميزان رشد جمعيت شاهري را  1631

 در استان اردبيل به خود اختصاص داده است.
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   مشگين شه 

مشگين شهر عمده ترين كانون شهري در غرب استان اردبيل به شمار مي آيد. اين شهر   

 42333درصد باه  4/4نفر جمعيت بوده است كه با رشد ساالنه  62412داراي  1631در سال 

باا رشاد سااالنه  1631-31افزايش يافته است. اين تعداد جمعيت طي دهه  1631نفر در سال 

ميزان رشاد  1631-31افزايش يافته است. طي دهه  1631نفر در سال  36311درصد به  1/2

 اهش قابل توجهي داشته است.جمعيت مشگين شهر نسبت به دهه قبل ك

 

 نمين 

نفر جمعيت بوده است كه با نرخ رشاد سااالنه  1163داراي  1631شهر نمين در سال   

افزايش يافته است. طي دهاه بعاد ميازان نارخ رشاد  1631نفر در سال  3312درصد به  6/4

تعاداد درصد رسيده است. با ايان ميازان رشاد  2/2جمعيت در اين شهر نيز كاهش يافته و به 

 نفر افزايش يافته ا ست. 11413به  1631جمعيت در سال 

 

   ني 

به بعد( به عنوان نقطه شهر در استان  1631شهر نير پس از شكل گيري استان اردبيل )  

نفر جمعيت بوده اسات كاه باا  4442داراي  1631اردبيل مطرح شده است. اين شهر در سال 

افزايش يافته است. اين ميزان  1631فر در سال ن 1121درصد جمعيت آن به  4/1رشد ساالنه 

درصد در سال رسيده اسات. باا ايان ميازان رشاد سااالنه  3/1طي دهه بعد كاهش يافته و به 

 نفر افزايش يافته است. 1431به  1631جمعيت شهر نير در سال 

 

 هشتجين 

ن شهر به جرگه نقاط شهري استان پيوسته است. اي 1631شهر هشتجين نيز بعد از سال   

درصاد در ساال باه  4/2نفر جمعيت بوده است كه با رشد ساالنه  4111داراي  1631در سال 

درصد در  2/1به  1631-31افزايش يافته است. اين ميزان طي دهه  1631نفر در سال  1131

 1631نفار در ساال  1141درصاد باه  2/1سال كاهش يافته و جمعيت اين شهر با نرخ رشاد 

 افزايش يافته است.
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  هي 

باه جرگاه نقااط شاهري  31شهر هير نيز يكي از نقاط روستايي بوده است كه طي دهه   

نفر جمعيت بوده است كاه باا رشاد  6133داراي  1631استان پيوسته است. اين شهر در سال 

افزايش يافته است. رشاد جمعيات در  1631نفر درسال  6121درصد تعداد آن به  1/1ساالنه 

كاهش بسيار زيادي داشته و سير نزولي يافته است. جمعيت اين شهر طي شهر هير طي دهه بعد 

 كاهش يافته است. 1631نفر در سال  2313درصد در سال به  -4/1با رشد  1631-31دهه 

 

 تاز  كند ينگوت 

 332داراي  1631شهر تازه كند آنگوت نقطاه اي روساتايي باوده اسات كاه در ساال   

 1631نفر در سال  1113درصد به 1/4 معيت با رشد ساالنهنفرجمعيت بوده است. اين تعداد ج

افزايش يافته است. رشد جمعيت در اين نقطه روستايي بر خالف ساير نقااط روساتايي كشاور و 

افازايش قابال مالحظاه اي را  1631-31استان كه عمدتا  داراي روند نزولي بوده اند طي دهاه 

 نشان مي دهد.

درصاد در ساال افازايش  1/3باه  31-31هي طي دهه اين نقطه سكونتگا نرخ رشد در  

نفر افزايش يافته اسات. الزم  1313به  1631يافته است و در نتيجه تعداد جمعيت آن در سال 

 به جرگه نقاط شهري پيوسته است. 1631به ذكر است اين شهر طي دهه 

 

 يبي بيگلو 

گه نقاط شهري پيوسته به جر 31آبي بيگلو نيز از ديگر نقاط روستايي است كه طي دهه   

 2نفر جمعيت داشته اسات كاه باا رشاد سااالنه  6211 حدود  1631است. اين شهر در سال 

-31افزايش يافته است. اين روناد طاي دهاه  1631نفر در سال  4331درصد جمعيت آن به 

نتيجه جمعيت آبي  درصد در سال ادامه يافته و در 1كاهش يافته و رشد جمعيت با نرخ  1631

 نفر افزايش يافته است. 1242و به بيگل

 

 عنب ان 

داراي  1631به شهر تبديل شده است. اين شهر در ساال  31شهر عنبران نيز طي دهه   

نفار در ساال  4331درصد جمعيت آن به  -3/1رشد  نفر جمعيت بوده است كه با نرخ  1314

افازايش  1631-31كاهش يافته است. رشد نزولي جمعيت در شهر عنباران طاي دهاه  1631

درصد در سال افزايش يافته است كه در نتيجاه آن جمعيات در شاهر  3/2صعودي يافته و به 

 افزايش يافته است. 1631نفر در سال  3131عنبران به 
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 كوراييم 

به جرگه نقاط شهري پيوساته اسات. كاوراييم درساال  1631شهر كوراييم نيز در سال   

درصاد باه  -4/2تعداد جمعيت با رشد سااالنه  نفر جمعيت بوده است، اين1612داراي  1631

كاهش يافته است. روند نزولي رشد جمعيت در اين شهر طي دهه بعد  1631نفر در سال  1163

درصد در سال تعداد جمعيات ايان شاهر در  -2/1نرخ ) با ( همچنان ادامه يافته و 31-1631)

 نفر كاهش يافته است. 314به  1631سال 

د تغييرات رشدجمعيت در نقاط شهري استان اردبيل طي دو دهه در مجموع بررسي رون  

مورد بررسي حاكي از تبعيت رشد شهرنشيني دراين استان از نظاام شهرنشايني در كال كشاور 

است. افزايش رشد جمعيت شهري و يا ميل به تعادل و كاهش جمعيت در نقاط شاهري اساتان 

ست. سياستهاي مبتني بر رشد جمعيات تابع مستقيمي از تحوالت جمعيت شهري در كل كشور ا

متاثر از جنگ ايران و عراق، ديدگاه هاي سنتي نسبت به شيوه هاي كنترل جمعيت  31طي دهه 

شهري، اراياه امكاناات و خادمات  -و بعاا  مخالفت با آنها، افزايش و تسريع مهاجرتهاي روستا

جمعيت شهري را در اكثر  سياسي طي يك دهه رشد فزاينده –تحوالت اداري  ،بيشتر به شهرها

 نقاط كشور و از جمله استان اردبيل به همراه داشته است.

با توجه به بررسي هاي انجام شده برروي روند تحوالت جمعيات نقااط شاهري اساتان   

اين استان طاي  اردبيل فارغ از ماهيت بعاي از نقاط طي اين دهه رشد جمعيت نقاط شهري در

)جعفرآبااد،  شهر ايان اساتان 1درصد در نوسان بوده است،  -1/2تا  1/3بين  1631-31دهه 

درصد بوده اند، شهرهاي  4بيش از  يخلخال، مشگين شهر، نمين و تازه كندآنگوت( داراي رشد

درصد بوده اند. شهرهاي بيله ساوار، هشاتجين و آباي  4تا  6اصالندوز و گرمي داراي رشد بين 

 2تاا  1رضي، سرعين، گيوي و نير بين هرهاي اردبيل،درصد رشد داشته اند. ش 6تا  2بيگلو بين 

اند شهر هير تنها نقطه شهري است كه بين صفر تا يك درصد رشاد داشاته  درصد رشد داشته

 .درصاد( 1/1ايان شاهر بيشاتر منفاي باوده اسات) كه البته ميل به افزايش جمعيت در است.

اراي رشد نزولاي و منفاي باوده اناد شهرهاي كلور، الهرود، عنبران و كوراييم نيز طي اين دهه د

 متغير بوده است. -1/2اين شهرها كمتر از صفر بوده و تا  رشد جمعيت در

درصاد  2درصد از شهرهاي استان رشد جمعيت بايش از  12اين اساس در بيش از  بر  

 بوده و اين شهرها داراي روند صعودي رشد با ميل باالي جمعيت پذيري بوده اند.

در كل كشاور  1631-31اعمال سياستهاي كنترل رشد جمعيت طي دهه از سوي ديگر   

به همراه كاهش رشد طبيعي جمعيت تا حد زيادي از رشد فزايناده جمعيات شاهري در اساتان 

اردبيل نيز كاسته است. مقايسه رشد جمعيت طي اين دهه با دهه قبل نشان ماي دهاد باه جاز 

كه داراي افزايش ميزان نرخ رشاد  نوت و عنبراتازه كندآنگشهرهاي اردبيل، اصالندوز، سرعين،
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جمعيت بوده اند در ساير نقاط شهري استان كاهش قابل مالحظاه ميازان نارخ رشاد مشااهده 

شهري به دليل تمايزات ميان نقاط شاهري و  -شود. اين در حالي است كه مهاجرتهاي روستامي

 روستايي همچنان پابرجاست.

 
 عيت )نرخ رشد( كل كشور شهري استان اردبيل و مقايسه آن با كل كشورروند تحوالت جم (:   1-1جدول) 

 شرح
 نرخ رشد تعداد جمعيت

1631 1631 1631 31-1631 31-1631 

جمعياااات 

 شهري

 1/2 3/2 311193 136992 444312 استان اردبيل

 4/2 3/2 43241931 63294939 29933291 كل كشور

 1/9 1/1 1224931 1133393 1943263 استان كل جمعيت

 3/1 2 39432343 39911913 49444194 كل كشور

 

  
1631و  1631،  1631( : روند تحوالت جمعيت ساكن  در نقاط شهري استان اردبيل به تفكيک شهرستان طي دوره هاي آماري    1-3 جدول )

نرخ رشد تعداد جمعيت
شرح

     

     اردبيل

     بيله سوار

     خلخال

     مشكين شهر

     گرمي

     پاره آباد

     كوثر

     نمين

     نير

     كل استان

 . 1639سياسي سال  -مركز آمار ايران، بازسازي و برآورد جمعيت شهرستانهاي كشور بر اساه محدوده تقسيمات اداري  -1مأخذ : 

 1631ستان اردبيل، مركز آمار ايران، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوه و مسكن، ا -2               
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 1631و  1631، 1631(: روند تحوالت جمعيتي شهرهاي استان اردبيل طي مقاطع آماري 1-3جدول )

 نام شهر
 نرخ رشد تعداد جمعيت

1631 1631 1631 31-1631 31-1631 

 1/2 9/1 413232 649633 231936 اردبيل

 4/6 6/6 6931 2363 2942 اصالندوز

 3/9 3/2 14139 16216 19933 بيله سوار

 1/6 1/3 32213 39431 29463 پاره آباد

 2 1/4 3133 1336 6922 جعفرآباد

 1/1 2/4 69314 61312 26342 خلخال

 3/9 1/1 1391 1333 1393 رضي

 1/2 1 4199 6136 6263 سرعين

 -1/2 -3/9 2341 6332 6911 كلور

 6/9 1/6 23962 23133 19943 گرمي

 3/9 1/1 3231 3391 3121 گيوي

 -3/2 -1/2 2931 6334 4933 الهرود

 1/2 4/4 36311 49333 62419 مشكين شهر

 9/2 6/4 19413 3312 1163 نمين

 3/9 4/1 1439 1991 4449 نير

 2/9 4/2 1141 1931 4991 هشتجين

 -4/1 1/9 2393 6121 6933 هير

 1/3 1/4 1313 1993 332 تازه كند آنگوت

 1 2 1242 4331 6919 آبي بيگلو

 3/2 -3/1 3131 4339 1394 عنبران

 -9/1 -4/2 314 1963 1619 كوراييم

 2 4/2 311193 133399 411161 جمع نقاط شهري استان

 

جمعيت در نقاط شهري ، با توجه به اطالعات استخراج شده از منابع اطالعاتي بازسازي شده در مركز آمار اياران جمعيات جهت  رديابي روند تحوالت 

سياسي استان نيز از سوي مشاور مورد بررسي و بازسازي قرار گرفته و در بررسي هاا اعماال  -ساير نقاط شهري افزوده شده به آخرين تقيسمات اداري

 شده است.
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 شهرها  –: گرايش جمعيت شهري به تمركز در شهرهاي بزرگ / متوسط / كوچک / روستا 6-1-1

 
 1631- 1631هاي استان طي دوره : تغييرات تعداد و جمعيت شهر1-6-1-1

شهرنشيني در پهنه استان اردبيل، پديده نسبتا  جديدي است. شارايط مناساب اقليماي،  

غلبه فعاليتهاي كشاورزي را در استان باعث شده است. به همين دليل تمركز جمعيات در ياك 

شاده نشاان نقطه و تشكيل شهر در سالهاي قبل رونق چنداني نداشته است. بررسي هاي انجاام 

شهر اردبيل بزرگترين مركز شهري شرق آذربايجان به شمار ماي آماده  1641دهد تا سال مي

هزار نفر در محدوده مطالعااتي وجاود نداشاته  11است و هيچ كانون شهري با جمعيتي بيش از 

 است. 

براساس بررسي هاي انجام شده برروي روند تغييرات تعاداد شاهرهاي اساتان در ساه  

مشخص شد روند تغييرات تعداد شهرهاي اساتان بايش از  1631و  1631، 1631ي مقطع زمان

همه تحت تاثير فرآيندهاي مربوط به افزايش تعداد جمعيت و تقسيمات اداري و سياساي قارار 

نقطاه شاهري  3و قبل از شكل گيري استان اردبيل تنها  1631داشته است، به طوريكه در سال 

گين شهر ، خلخال ، پارس آباد، بيلاه ساوار ، گرماي، نماين در مههم شامل شهرهاي اردبيل، مش

سياسي ناشاي از  –استان اردبيل وجود داشته اند. با شكل گيري استان اردبيل و تحوالت اداري 

تعاداد نقااط  1631آن و توجه به قابليت ها و پتانسيل هاي بعاي از نقااط روساتايي، در ساال 

يافته است. به عنوان مثال در اين دوره شهر سرعين به نقطه شهري افزايش  14شهري استان به 

دليل موقعيت توريستي و جذب يكسري امكانات و خدمات بيشتر، سرمايه گذاريهاي انجام شده 

جهت توسعه و بهره برداري از چشمه هاي آب گرم مستقر در اين شاهر باه سارعت گساترش 

ح شده و عاالوه بارنقش منطقاه اي، يافته و به عنوان يك شهر توريستي در استان و كشور مطر

نقش و كاركردهاي ملي نيز يافته است. شهرهاي اصالندوز و جعفرآباد نيز در اين دوره متااثر از 

توسعه فعاليت هاي كشاورزي در منطقه مغان با افزايش و جذب جمعيت بيشتر به كاركردهاا و 

 نقش محلي آنها افزوده شده و به نقاط شهري تبديل شده اند. 

هرهاي گيوي، كلور و هشتجين در جنوب استان و شهر نير تقريبا  درمركز استان نيز از ش 

مساتثني نباوده و تحات تااثير  1631-31اين قاعده و تحوالت روي داده در استان طاي دهاه 

تحوالت روي داده از يك نقطه روستايي به يك نقطه شهر )هر چند با چهره يا ماهيت روستايي( 

سياسي كشاور  –داده اند. طي دهه بعد و بر اساس آخرين تقسيمات اداري تغيير هويت و نقش 

تمامي روستاهاي مركز بخش در كشور به عنوان نقااط شاهري در نظار گرفتاه  1631در سال 

شدند. همچنين تبديل بعاي از بخش ها به شهرستان نيز در تغييرات نقاط روساتايي باه شاهر 

نقطه شهري افزايش يافت، به طوريكه  21اي استان به موثر بوده است. براين اساس تعداد شهره
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شهرهاي نير، تازه كند آنگوت، آبي بيگلو، عنبران، الهرود، كوراييم و هيار نياز باه جرگاه نقااط 

 شهري در استان اردبيل پيوستند. 

شاهر باوده  3معادل  1631براين اساس تعداد شهرهاي استان اردبيل در مقطع آماري  

نقطاه شاهري و در  14( تعداد شهرهاي استان به دو برابر و 1631ي بعد )است. در مقطع آمار

 نقطه افزايش يافته است.  21به  1631مقطع آماري 

بررسي نحوه توزيع و پراكنش شهرهاي مستقر در استان طاي دوره هااي آمااري ماورد  

ياسي س –بررسي به تفكيك شهرستان در جدول شماره نشان مي دهد، براساس تقسيمات اداري 

بااه ترتيااب در هاار يااك از  1631نقطااه شااهري مسااتقر در اسااتان در سااال  3حااال حاضاار، 

هاي اردبيل، بيله سوار ، پارس آباد، خلخال ، مشگين شهر، گرمي و نمين يك شاهر باا شهرستان

 همين نام مستقر بوده است. 

 شاهر تغييراتاي در توزياع و 14با افزايش تعاداد شاهرهاي اساتان باه  1631در سال  

شاهر بيشاترين تعاداد  6پراكنش نقاط شهري روي داده است. در اين دوره شهرستان خلخال با 

نقاط شهري را در استان دارا بوده است. سهم شهرستان هاي اردبيل، بيلاه ساوار و پاارس آبااد 

شهر و سهم هريك از شهرستان هاي مشگين شهر، گرمي ، نمين، نير و گيوي يك شهر  2هريك 

شاهر  6شهرستان هاي اردبيل خلخال، مشگين شهر و نمين هار ياك  1631سال بوده است. در 

شاهر و شهرساتان  2بوده است. سهم شهرستان هاي بيله سوار، پارس آباد، گرمي و نير هر يك 

 كوثر نيز داراي يك شهر بوده است. 

 
 (: توزيع و پراكنش نقاط شهري استان اردبيل به تفكيک شهرستان1-3جدول )

 1631 1631 1631 ننام شهرستا

 نام شهر تعداد نام شهر تعداد نام شهر تعداد

 اردبيل، سرعين، هير 6 اردبيل، سرعين 2 اردبيل 1 اردبيل

 بيله سوار، جعفرآباد 2 بيله سوار، جعفرآباد 2 بيله سوار 1 بيله سوار

 پاره آباد، اصالندوز 2 پاره آباد، اصالندوز 2 پاره آباد 1 پاره آباد

 خلخال، هشتجين، كلور 6 خلخال، كلور، هشتجين 6 خلخال 1 خلخال

 مشگين شهر، رضي و الهرود 6 مشگين شهر 1 مشگين شهر 1 مشگين شهر

 گرمي، تازه كندآنگوت 2 گرمي 1 گرمي 1 گرمي

 نمين، آبي بيگلو، عنبران 6 نمين 1 نمين 1 نمين

 نير، كوراييم 2 نير 1 نير - نير

 وثرك 1 گيوي 1 كوثر - كوثر

  21  14  3 جمع
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هر يك از شهرهاي مذكور طي دوره هاي زماني مختلف براساس ميازان پتانسايل هاا و  

قابليت هاي در اختيار حجم و تعداد مشخصي از جمعيات را در خاود جااي داده اناد. براسااس 

ه شهر باود 3كه تعداد شهرهاي استان اردبيل معادل  1631اطالعات ارايه شده در جدول  سال 

نفر در اين شهرها ساكن بوده اند. شهر اردبيل با دارا  412334است، در مجموع جمعيتي معادل 

از مجموع جمعيت استان اردبيل را در خود جااي 1درصد 31نفر جمعيت حدود  231236بودن 

داده است. اين شهر بيش از دو سوم جمعيت استان را به خود اختصاص داده است. شهر مشگين 

درصد پس از اردبيل دومين شهر پرجمعيت استان بوده است. شهر نوپا و  1/3اص شهر با اختص

درصد از جمعيت شهرنشين استان رتبه سوم را از نظر اندازه  6/3جديد پارس آباد با دارا بودن 

 جمعيتي به خود اختصاص داده است. 

درصد  6/1و  1/2، 1، 2/1شهرهاي خلخال، گرمي، بيله سوار و نمين به ترتيب هر يك  

 از جمعيت شهرنشين استان را طي اين مقطع به خود اختصاص داده اند. 

شاهر باه تعاداد  14( با افزايش تعداد شهرهاي استان باه 1631طي دوره آماري بعد ) 

جمعيت شهرنشين استان نيز به همراه رشد طبيعي افازوده شاده اسات. در ايان دوره جمعيات 

درصد  4/31نفر معادل  641633ه است. از اين تعداد نفر بود 136636شهرنشين استان معادل 

درصاد از كال  3/11ساكن شهر اردبيل بوده اند. در اين دوره شهر پاارس آبااد باا اختصااص 

جمعيت شهري استان به خود به عنوان دومين شهر استان مطرح شاده اسات. جمعيات سااكن 

نسبت باه دوره قبال باه  نفر بوده است. جمعيت ساكن در اين شهر 31431دراين شهر معادل 

 برابر افزايش يافته است.  2بيش از 

درصد از جمعيت شهرنشين استان رتباه ساوم را از  3/3شهر مشگين شهر با دارا بودن  

 نظر اندازه جمعيتي به خود اختصاص داده است. 

درصد از كل جمعيت شهري اساتان را  1و  6/3شهرهاي خلخال و گرمي نيز به ترتيب  

داده و رتبه هاي چهارم و پنجم را از اين نظر داشته اند. شهرهاي بيله سوار، نمين،  در خود جاي

 تا يك درصد از جمعيت شهرنشين استان را دارا بوده اند.  4/2گيوي و جعفرآباد نيز بين 

شهرهاي عنبران، نير، سرعين ، اصالندوز و كلور نياز كمتار از ياك درصاد از جمعيات  

 وره در خود جاي داده اند. شهري استان را در اين د

تعداد شهرهاي استان معادل  1631در آخرين دوره سرشماري عمومي جمعيت در سال  

نفر جمعيت بوده است. از مجموع جمعيت شهرنشين استان در اين  311123نقطه شهري با  21

درصاد در شاهر پاارس  1/11درصد در شهر اردبيل به عنوان نخستين شهر استان  4/13دوره 
                                                 

نشيني استان اردبيل اين مبحث براساس تعداد شهرهاي موجود در دوره هاي مورد بررسي جهت تشريح دقيق تر تغييرات روند شهر 1

 سياسي حال حاضر تنظيم شده است. –و بدون در نظر گرفتن تقسيمات اداري 
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درصد در شهر مشگين شهر به عنوان شهرهاي دوم و سوم ساكن بوده اند. شهرهاي  2/3اد و آب

درصد از جمعيت شهرنشين استان را به عنوان شاهرهاي چهاارم و  4و  3/1خلخال و گرمي نيز 

، 2پنجم در خود جاي داده اند. شهرهاي بيله سوار نمين، گيوي و جعفرآباد نيز هر يك به ترتيب 

درصد از جمعيت استان رتبه هاي ششم تا نهم را به خود اختصاص داده اند. سااير  1و  1، 1/1

شهرهاي استان شامل عنبران، نير، آبي بيگلو، هشتجين، سرعين، اصالندوز، الهارود، كلاور، هيار، 

رضي، تازه كند آنگوت و كوراييم نير با اختصاص كمتر از يك درصد از جمعيت استان به خاود 

 هم تا بيست و يكم قرار گرفته اند. در جايگاه هاي د

 
 1631و  1631، 1631(: تعداد جمعيت شهرهاي استان اردبيل به تفكيک شهرستان طي سالهاي 1-9جدول) 

 1631 1631 1631 نام شهر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 4/13 413232 4/39 649633 39 231936 اردبيل

 1/11 32213 3/19 39431 6/3 29463 پاره آباد

 9/3 36311 3/3 49333 1/3 62419 مشكين شهر

 3/1 69314 6/3 61312 9/1 26342 خلخال

 4 23962 1 23133 1 19943 گرمي

 2 14139 4/2 16216 1/2 19933 نمين

 1/1 19413 4/1 3312 6/1 1163 بيله سوار

 1 3231 2/1 3391 - - گيوي

 1 3133 1 1336 - - جعفرآباد

 9/9 3131 - - - - عنبران

 3/9 1439 9/9 1991 - - نير

 3/9 1242 - - - - آبي بيگلو

 3/9 1141 - - - - هشتجين

 3/9 4199 3/9 6136 - - سرعين

 3/9 6931 1/9 2363 - - اصالندوز

 4/9 2931 - - - - الهرود

 4/9 2341 3/9 6332 - - كلور

 4/9 2393 - - - - رضي

 6/9 1391 - - - - هير

 6/9 1313 - - - - زه كند انگوتتا

 1/9 314 - - - - كوراييم

 199 311193 199 136636 199 492334 جمع نقاط شهري استان
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 : رتبه بندي شهرها براساه سلسله مراتب خدمات رساني 2-1

 

يكي از مشكالت اساسي توسعه فاايي و ناحيه اي، گسايختگي ساازمان فااايي و عادم  

ر رابطه تعاملي ميان سكونتگاههاسات. در هماين راساتا تعياين و تشاكيل سلسله مراتب مبتني ب

خدمات و  سلسله مراتبي از سكونتگاهها كه بتواند چارچوب موثري براي توزيع جمعيت، فعاليتها،

 1كاركردها در سطوح مختلف باشد، ضروري است.

ي مابين آنها به منظور سطح بندي سكونتگاههاي شهري و روستايي و پي بردن به تفاوتها 

كاربرد مدل در جغرافيا با »شناسايي معيارها و شاخصهاي اساسي، الزم و ضروري است. دركتاب 

، به منظور سنجش سطح بندي سكونتگاهها طي نمودن «تاكيد بر برنامه ريزي شهري و ناحيه اي

رح مراحل زير را اساسي است. مراحل تعيين و تشخيص سطوح سلسله مراتبي سكونتگاهها به شا

 زير است:

 ،تعيين هدف مطالعه و تدوين  چارچوب آن 

 ،تعيين سطح مطالعه 

 ،شناخت نوع آمار قابل دسترس 

 ،انتخاب شاخص هاي توسعه 

 در انتخاب نوع شاخص توجه به موارد زيرضروري است:

  در دسترس داشتن اطالعات تكامل و پاردازش شاده باه منظاور شاناخت وضاعيت

 مكانهاي جغرافيايي، 

 اهميت شاخص هاي توسعه و نقش آن در بيان آماري پديده هاا ضاروري  براي بيان

 است تا مفاهيم مربوط به متغير و شاخص به طور عميق روش شود. 

 در اين مطالعه سعي شده كه موارد مذكور مورد توجه بوده و اساس كار قرار گيرد.

خادماتي در اين بندسعي شده است كه ضمن بيان تجارب مختلف در زميناه ساطح بنادي 

سكونتگاههاي كشور، معيارها با توجه به منطقه و استان مورد نظار انتخااب )باا ذكار داليال( و 

 براساس آن به سلسله مراتب خدمات رساني شهري استان پرداخته شود.

در طرح كالبدي ملي منطقه آذربايجان سطح بندي سكونتگاههاي شهري باا اساتفاده از  

محاسبه شاخص مركزيت شهرها ) باا اساتفاده از مااتريس  گروه خدماتي و با 3شاخص در  22

گاتمن( انجام گرفته است. هر گروه خدماتي ممكن است از يك يا چناد شااخص تشاكيل شاده 

                                                 
حكمت نيا، حسن و موسوي، ميرنجف؛ كاربرد مدل در جغرافيا با تاكيد بر برناماه ريازي شاهري و ناحياه اي،  1

 .212، ص 1631، سال انتشارات علم نوين
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باشد. در مواردي كه سطوح سلسله مراتب براي شااخص هاا معناي دار نباوده و ياا داده هااي 

ياك شااخص در آن گاروه بهاره  موجود امكان سطح بندي آنها را فراهم نمي كرد، حاداكثر از

گرفته شده است. بدين ترتيب با محاسبه شاخص مركزيت و ضرايبي كه بر هار كادام از اناواع 

شاخص هاي خدماتي به تناسب سطح برتري و تخصصي بودنشاان داده شاده اسات، در نهايات 

 شهرهايي كه در مجموع از امتياز )شاخص مركزيت( بيشاتري برخاوردار باوده اناد در سلساله

 1مراتب خدماتي موجود، رده باالتري در مكانهاي مركزي خدمات كسب كرده اند.

درطرح كالبدي ملي منطقه خوزستان سطح بندي و سلسله مراتاب خادمات رسااني باا  

گروه خدماتي و با محاسبه شاخص مركزيت شهرها ) روش ماتريس  3شاخص در  26استفاده از 

لبد ملي منطقه آذربايجان هر گروه خدماتي از يك يا گاتمن( صورت گرفته است. همانند طرح كا

چند شاخص تشكيل شده اند. الزم به ذكر است كه اساس سطح بندي در اين طرح انتخاب نوع 

شاخص يا سنجه هاي مناسب است. به طوري كه شاخص هاي انتخاب شده كه هم بيانگر آستانه 

هم اين كه اين گونه خادمات  مشخصي براي پيدايش چنين خدمتي در شهر محسوب مي شود و

 2داراي تعريف سلسله مراتب روشن و مشخص هستند. 

آذربايجان شرقي نيز كه شامل اساتان  21در طرح سطح بندي خدمات در طرح اسكان  

اردبيل نيز مي شود، با استناد به تقسيم بندي فاايي طرح هاي قبل و بعد از انقالب و باه وياژه 

را در منطقه آذربايجان تشخيص داده است. پس از اين تقسيم  طرح كالبدي ملي، سطوح فاايي

گفته شاده اسات كاه هار « نظام سلسله مراتب خدماتي» بندي فاايي، در بخشي تحت عنوان 

بخش يا كانوني از منطقه بنا بر رده اي كه در نظام تقسيمات كالبدي احراز مي كند، نقاش خاود 

ا مي نمايد و در همان سطح نيازمندي هاي خادمات را در سازمان اجتماعي و اقتصادي توليد ايف

 را بر طرف خواهد كرد.

براساس اين مطالعات، استقرار خدمات در يك واحد جغرافيايي بسته به دو عامل عمده،  

يعني اندازه و ميزان نياز جمعيت و توان خدمات رساني به جمعيت تعيين شده است. بناابراين از 

ر يك منطقه، ارتباط تنگااتنگي باا انادازه جمعيات دارد، نظاام آنجا كه سطح و تعداد خدمات د

                                                 
طارح كالبادي منطقاه آذربايجاان، شابكه شاهرها و » مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري اياران؛ 1

 .1633، جلد سوم : سطح بندي خدمات، آذر « خدمات درمنطقه آذربايجان

ها و خادمات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران؛ طرح كالبدي منطقه خوزستان، شبكه شهر 2

 .1632درمنطقه آذربايجان، جلد سوم ،
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توزيع خدمات در فاا نيز تا حدي تابع جمعيت خواهد بود و در موقعيات اساتقرار خادمات در 

 1يك پهنه بر مراكز تراكم جمعيت منطبق مي گردد.

مطالعات مهم ديگري به صورت موردي در سطح اساتانهاي منطقاه، در گذشاته انجاام  

ها است و هركدام به سطح بندي خدمات رساني سكونتگاهها براساس انتخاب نوع شاخص گرفته

نه گروه از معيارها « روش شناسي شبكه سكونتگاها» پرداخته اند.  به طور مثال دركتابي با عنوان 

به عنوان پيشنهاد براي سطح بندي سلسله مراتب خدماتي شهرها باه روش شااخص مركزيات 

ين مرجع مي تواند به عنوان مرجع كاملي در سطح بندي ساكونتگاهها قارار معرفي شده است. ا

 بگيرد، هر چند بديهي است روش هاي ديگري نيز مي تواند مبناي سطح بندي قرار گيرد.

به منظور سطح بندي و سلسله مراتاب خادمات رسااني ساكونتگاههاي شاهري اساتان  

كشور، موقعيت مكاني و زماني منطقاه ماورد اردبيل با توجه به تجارب مختلف در اين زمينه در 

مطالعه و ساير عوامل دخيل در اين امر، به انتخاب نوع شاخص ها پرداخته شده و داليل ماورد 

نظر براي هر يك نيز به صورت موردي ذكر شده است. در اين قسمت سنجه هاي انتخاب شده 

شهري ارتباط دارد. باراي مثاال كه و وجود آنها به آستانه اقتصادي و جمعيتي شهرها در شبكه 

وجود لوله گشي گاز يا عبور خطوط راه آهن، دليل بر آستانه برخورداري نيست. بلكه وجاود آن 

 به اين دليل است كه در مسير شبكه گاز قرار گرفته است.

در زير شاخصهاي انتخابي براي سطح بندي سلسله مراتب خدماتي شهرها در استان اردبيل 

 معرفي شده است؛

 مالي –سنجه هاي خدمات بانكي  .1

 بانك ملي -

 بانك صادرات -

 ممتاز 

  1درجه 

  2درجه 

  6درجه 

  4درجه 

  و باالتر 1درجه 

                                                 
مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري ايران؛ طرح كالبدي منطقه آذربايجان، شبكه شهرها و خدمات  1

 .1633درمنطقه آذربايجان، جلد سوم: سطح بندي خدمات ، آذر 
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 سنجه هاي خدمات مخاب اتي بين شه ي  .2

 (SC)مراكز ثانويه  -

 (PC)مراكز اوليه  -

 (Tx)مراكز نهايي  -

 سنجه هاي خدمات يموزش عالي .3

 اسي ارشددانشگاه هاي داراي مقطع دكتراي تخصصي و كارشن -

 دانشگاه هاي داراي مقطع كارشناسي )دولتي، آزاد و پيام نور( -

 مجتمع آموزش عالي -

 دبيرستان فني و حرفه اي -

)براساس ساطح بنادي شابكه بيمارساتاني  سنجه هاي خدمات بهداشتي و درماني .4

 وزارت بهداشت و درمان(

 بيمارستان  قطبي -

 بيمارستان منطقه اي -

 بيمارستان ناحيه اي -

 شهرستاني بيمارستان -

 بستر) مركز سالمت( -مراكز درمان -

 شبكه خدمات حمل و نقل و ارتباطات .5

 پايانه هاي مسافربري بين شهري -

 فرودگاه )بين المللي و داخلي( -

 خدمات پستي )دفاتر پست شهري مستقل و تابع( -

- ISP )خدمات سرويس دهي اينترنت( 

 خدمات ف هنگي و ورزشي .3

 كتابخانه -

 سالن تئاتر -

 سينما -

 افرهنگسر -

 روزنامه -

 هفته نامه -

 مجتمع ورزشي -

 ورزشگاه )استاديوم( -
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 خدمات گ دشگ ي و اقامتي .5

 هتل -

 مهمانپذير -

 

 : بررسي سلسله مراتب خدمات در شهرهاي استان اردبيل1-2-1

 

در اين قسمت با توجه به توضيحات ارايه شده به چگونگي توزياع خادمات كاه عامال  

سي مردم به خدمات مي باشد، پرداختاه ماي مهمي در ساخت يابي سيستم شهري و نظام دستر

شود. اين رتبه بندي براساس شاخص مركزيت صاورت گرفتاه و پاس از دساتيابي باه ميازان 

شاخص مركزيت تحليل هاي بعدي صورت مي گيرد. در اين ارتباط سطح بندي عمودي خدمات 

 بايد انجام گيرد.

 
 : شاخص هاي خدماتي1-1-2-1

 
 مالي  –كي : شبكه خدمات بان1-1-1-2-1

به طور كلي سلسله مراتب بانكي نشان دهنده حجم و جريان سرمايه، پول و اعتبارات در  

سطح انواع مراكز شهري است. به عبارت ديگر، اين شاخص مي تواند ضمن نمايش الگوي توزيع 

مالي در سطح منطقه، نشان دهنده جريان اعتبارات و سارمايه هااي جااري در  –خدمات بانكي 

شبكه شهري استان باشد. بدين منظور دو بانك ملي و صادرات براي تبيين اين موضوع به  مراكز

 داليل زير انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت؛

 نظام شبكه اي گسترده و خدمات تعريف شده در سطح كشور، .1

درجه بندي بانك صادرات براساس ساز و كار بازار و كاارايي شاعبات آن در جاذب  .2

 اعتبارات، 

 گي طيف مراجعه كنندگان به منظور انجام امور بانكي،دهگستر .6

بدين ترتيب به كار بردن اين سنجه با انتخاب دو بانك ملي و صادرات ايران قاادر اسات 

مالي شهرهاي منطقه را نشان دهد. زيرا همانطور كه در بااال گفتاه  –سطح بندي خدمات بانكي 

و اعتبارات در شاهر و حاوزه نفاوذ عامال شد در تاسيس و درجه بندي آنها، حجم گردش پول 

 1اصلي بوده است.

                                                 
 .1631و، نشر گيالن، سال اجتماعي گيالن، نگاهي ن -عظيمي، ناصر؛ تاريخ تحوالت اقتصادي 1
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توزيع جغرافيايي شبكه خدمات بانكي )بانك ملي و صاادرات( (،1-11در جدول شماره ) 

 در شهرهاي منطقه نمايش داده شده است.
 

( بانك ملي در استان اردبيل 1-11( و)1-11براساس اطالعات ارايه شده جداول شماره) 

باجاه  2و  1شعبه درجه  11شعبه درجه چهار،   14شعبه درجه سه،  4متاز، داراي يك شعبه م

 بانكي در شهر اردبيل است. در ساير شهرهاي استان نيز به ترتيب زير مي باشد؛

  4سرعين : يك شعبه درجه، 

  4و سه شعبه درجه  2پارس آباد: يك شعبه درجه، 

  6اصالندوز: يك شعبه درجه، 

 و يك باجه بانكي، 4، دو شعبه درجه 2 مشگين شهر : يك شعبه درجه 

  1الهرود : يك شعبه درجه، 

  1و يك شعبه درجه  4، يك شعبه درجه 2خلخال: يك شعبه درجه، 

  4تازه كند انگوت : يك شعبه درجه، 

  4و دوشعبه درجه 6گرمي: يك شعبه درجه، 

  و يك باجه بانكي، 1، يك شعبه درجه 6بيله سوار : يك شعبه درجه 

 :6يك شعبه درجه  جعفرآباد، 

  1و يك شعبه درجه  6نمين: يك شعبه درجه، 

  4گيوي: يك شعبه درجه 

، 4، يازده شاعبه درجاه 2بانك صادرات نيز در استان اردبيل داراي يك حوزه و دو شعبه درجه 

و يك باجه بانكي در شهر اردبيل مي باشد. در سااير شاهرهاي اساتان باه  1هفت شعبه درجه 

 :ترتيب زير مي باشد

  1و سه شعبه درجه  6پارس آباد: يك شعبه درجه، 

  4و دو شعبه درجه  6مشگين شهر: يك شعبه درجه، 

  1و يك شعبه درجه  4خلخال: دو شعبه درجه، 

  4گرمي: يك شعبه درجه، 

  و يك باجه بانكي، 6بيله سوار : يك شعبه درجه 

  1نير: يك شعبه درجه، 

  1نمين : يك شعبه درجه، 

 1ه درجه اصالندوز: يك شعب، 

  1سرعين: يك شعبه درجه. 
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 ماخذ: بانک ملي استان اردبيل

 1633(: شعبات بانكي بانک صادرات ايران در استان اردبيل، سال 1-19جدول  )

 باجه بانكي 1درجه  4درجه  6درجه  2درجه  1درجه  حوزه مركزي محل استقرار شعبه وابسته

 اردبيل      

 پاره آباد      

 مشكين شهر      

 خلخال      

 گرمي      

 بيله سوار      

 نير      

 نمين      

 اصالندوز      

 سرعين      

 مجموع      
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 1633اردبيل، سال (: شعبات بانكي بانک ملي ايران در استان 1-11جدول )

محل استقرار شعبه وابسته ممتاز ب 1درجه  2درجه  6درجه  4درجه  1درجه  باجه بانكي

اردبيل       

- آبي بيگلو -     

اصالندوز - -     

بيله سوار       

پاره آباد       

تازه كند انگوت       

ادجعفرآب       

خلخال       

رضي       

سرعين         

كلور       

گرمي       

گيوي       

الهرود       

مشكين شهر       

نمين       

نير       

هشتجين       

هير        

عنبران       

كورائيم       

مجموع       

 ماخذ: بانک ملي استان اردبيل
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 : شبكه مخابرات بين شهري 2-1-1-2-1

ارائه خدمات مخابراتي در هر نقطه اي عموما  مشروط بروجود تقاضاست. باه عباارتي  

  -عي بيانگر ميزان و تراكم جمعيت و فعاليتهااي اقتصااديديگر، سطوح خدمات ارائه شده به نو

 اجتماعي مراكز استقرار خدمات مخابراتي است.

شبكه خدمات مخابرات بين شهري در اياران داراي ساه مركاز باا سلساله مراتاب  

 مي باشد؛ (SC)و مراكز ثانويه  (PC)، مراكز اوليه (TX)مشخص يعني مراكز نهايي 

  مراكز نهايي(TX)كترين واحد  مراكاز مخاابراتي هساتند كاه در ساطح ملاي : كوچ

موجب ارتباطات مخابراتي بين مصرف كننده و شبكه مخابراتي ماي شاوند. در واقاع 

ارتباط مصرف كننده نهايي در سطح محلي عمال  از طريق اين مراكز برقرار مي شاود. 

شاهرهاي  وجاود دارد. درايان مياان (TX)مركز نهايي  236در استان اردبيل تعداد 

اردبيل، كلور و هير فاقد مراكز نهايي هستند. توزيع جغرافيايي ايان مراكاز باه خاوبي 

 اهميت محورهاي فعال اين خدمات را روشن مي كند.

  مااااااراكز اوليه(PC) اين مراكز در واقع مراكز تلفن خودكار ناحيه اي محساوب :

پيراماون خاود هساتند، را كه مراكز محلي  (TX)مي شوند و هر كدام چندين مركز 

از طريق اين مراكز امكان ارتبااط باا نقااط ديگار در  TXتحت پوشش دارند. مراكز 

سطح ناحيه و يا منطقه را مي يابند. بنابر اطالعات در دسترس تنها شهر اردبيل داراي 

تبرياز وصال  (SC)اين مركز است. اين مركز مستقيما  به مركز باالترين سطح يعناي 

 شود.مي

 ثانويه  مراكز(SC) در واقع مراكز تلفن خودكار منطقه اي محسوب ماي شاوند و در :

باالترين سطح خدمات مخابراتي واقع شده و قلب اين شابكه باه حسااب ماي آيناد. 

ارتباط با نقاط خارش از كشور و در سطح ملي نيز از كانال اين مركز عبور مي كند. در 

 SCاستان اردبيل تحت پوشاش  PCو  وجود ندارد (SC)استان اردبيل مركز ثانويه 

تبريز )استان آذربايجان شارقي( قارار دارد و از نظار كااركردي تاابع مركاز تبرياز 

(تعداد و انواع مراكز مخابراتي موجود در سطح استان را 1-12باشند. جدول شماره)مي

 نشان مي دهد.
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 ستان اردبيل: تعداد واحدهاي مراكز مخابراتي و موقعيت آن در ا( 1-12) جدول 

 محل استقرار
  واحدهاي مراكز مخابراتي

 (PCمراكز اوليه ) (TXمراكز نهايي ) (SCمراكز ثانويه )

 اردبيل  

 آبي بيگلو  

 اصالندوز  

 بيله سوار  

 پاره آباد  

 تازه كند آنگوت  

 جعفرآباد  

 خلخال  

 رضي  

 عينسر  

 كلور  

 گرمي  

 گيوي  

 الهرود  

 مشگين شهر  

 نمين  

 نير  

 هشتجين  

 هير  

 عنبران  

 كورائيم  

 مجموع  

 1633مركز مخابرات استان اردبيل سال ماخذ:                
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 ش عالي:خدمات آموز6-1-1-2-1

در امر استقرار موسسات آموزش عالي در شهرهاي مختلف، عموما  سطوح گونااگوني  

از موسسات آموزش عالي با توجه به شاخص هاي معين در شهرها تاسيس مي شود. به عباارت 

آموزش عاالي وجاود ديگر رابطه معناداري بين سلسله مراتب شهرها و سلسله مراتاب خادمات

ايي كه در سطوح باالي سلساله مراتاب نظاام شاهري قارار دارناد از دارد. به طوري كه شهره

 امكانات و  خدمات آموزشي عالي باالتري برخوردارند:

دراين مطالعه به منظور شناخت سلسله مراتب خدمات آموزش عالي، سطح بندي باه  

 قرار زير ارائه شده است:

 و غيرپزشكي( دانشگاههاي داراي مقطع دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد)پزشكي .1

 دانشگاههاي داراي مقطع كارشناسي )پزشكي و غيرپزشكي( .2

 مجتمع آموزش عالي .6

 دبيرستان فني و حرفه اي )دولتي و غير انتفاعي( .4

دانشگاه دولتي و آزاد در مقطع  1(، تعداد 1633با توجه به اطالعات موجود )در سال  

لتي، آزاد و پيام ناور در مقطاع دانشگاه دو 21دكتري تخصصي و كارشناسي و كارشناسي ارشد، 

 دبيرستان فني و حرفه اي درسطح استان وجود دارد.132مجمتع آموزش عالي و  6كارشناسي، 

(، تعداد و انواع موسسات آموزش عالي به تفكيك نقاط شهري 1-16درجدول شماره) 

 نشان مي دهد.
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دبيل(: تعداد و نوع موسسات آموزش عالي موجود در استان ار1-16جدول )

محل استقرار

دانشگاههاي داراي مقطع دكتري 

 تخصصي و كارشناسي ارشد

)پزشكي و غيرپزشكي(

دانشگاههاي داراي مقطع 

 كارشناسي

)پزشكي و غيرپزشكي(

مجتمع 

 آموزش

عالي 

دبيرستان فني و حرفه اي

دولتي آزاد پيام نور دولتي آزاد پيام نور دولتي غيرانتفاعي

اردبيل         

آبي بيگلو         

اصالندوز         

بيله سوار         

پاره آباد         

تازه كند انگوت         

جعفرآباد         

خلخال         

رضي         

سرعين          

كلور         

گرمي         

گيوي         

الهرود         

مشكين شهر         

نمين         

نير         

هشتجين          

هير          

عنبران         

كورائيم         

مجموع         
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 درماني –: خدمات بهداشتي 4-1-1-2-1

درماني استان اردبيل از نظاام ساطح بنادي  -به منظور سطح بندي خدمات بهداشتي 

شبكه بيمارستاني وزارت بهداشت و درمان استفاده شده است. در اين طبقه بنادي شاش ساطح 

بيمارستاني در نظر گرفته شده است. پيش فرض اصلي در اين مطالعه بدين صاورت در خدمات 

نظر گرفته شده است كه بيماران براي بستري شدن بايد باه گوناه سلساله مراتباي و براسااس 

اهميت بيماري خود به سطوح فوقاني و تخصصي تر ارجاع داده شاوند. باه گوناه اي كاه الزماه 

تر و تخصصي عبور از سطوح پاييني خدمات است. مراكاز شاش گاناه ارجاع بيمار به سطوح باال

 خدمات بيمارستاني به شرح زير است:

 

 )الف(: بيمارستان قطبي

اين بيمارستان عمدتا  بيمارستاني است كه در مراكاز دانشاگاهي وجاود دارد و داراي  

نادين اساتان خدمات فوق تخصصي بوده و قابليت خدمات رساني نه تنها به يك استان بلكاه چ

 همجوار را دارا است. با توجه به اطالعات در دسترس استان اردبيل فاقد بيمارستان قطبي است.

 

 ) ب (: بيمارستان منطقه اي

هر چند اين نوع بيمارستان به عنوان بيمارساتان منطقاه اي نامياده شاده لايكن ايان  

داراي كليه بخشهاي تخصصي  بيمارستان همان بيمارستان موجود در مراكز استان خواهد بود كه

بيمارستان منطقه اي وجود دارد كاه هماه  4موجود در استان را در خود دارد. در استان اردبيل 

 آنها در مركز استان قرار گرفته است.

 

 ) پ (: بيمارستان ناحيه اي

در اين مراكز كه به عنوان مراكز ارجاع يك بلوك )مجموعه چند شهرستان( در نظار  

بخشهاي تخصصي بر پايه شاخصهاي مورد نظر محاسبه و تاسيس مي شاود. محال   گرفته شده،

استقرار اين بيمارستان نيز در مركز يكي از شهرستانهاي ناحيه است. از اين نظر اساتان اردبيال 

بيمارستان ناحيه اي است كه به ترتياب در شاهرهاي پاارس آبااد، خلخاال، گرماي و  4داراي 

 مشگين شهر واقع اند.
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 ت (: بيمارستان شه ستاني) 

در اين مراكز، بخش هاي داخلي، جراحاي، زناان ، اورژاناس و تختهااي وياژه جهات  

واحد بيمارستان شهرساتاني  2بيماران نيازمند مراقبتهاي ويژه قلبي وجود دارد. در استان اردبيل 

 وجود دارد كه در شهرهاي بيله سوار و نمين مكان گزيني شده اند.

 

 بست  سابق( –سالمت ) درمان  ) ث (: م اكز

اين مراكز با امكان كاافي جهات بساتري موقات بيمااران و اعازام ساريع آنهاا باه  

بيمارستانهاي شهرستان تاسيس شده اند. استان اردبيل فاقد هرگونه مركز ساالمت اسات. تنهاا 

 1توان به دو مركز كه در شهرهاي سرعين و نير در حال احداث است اشاره كرد.مي

(، تعاداد و اناواع بيمارساتانهاي موجاود در اساتان اردبيال را 1-14ل شاماره )جدو 

 برحسب موقعيت آنها نشان مي دهد.

                                                 
 1633ن. ك: نظام خدمات درمان بستري و تخصصي كشور، وزارت بهداشت و درمان، سال  1
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(: تعداد و انواع بيمارستانهاي موجود در استان اردبيل برحسب موقعيت آنها1-14جدول  )

محل استقرار

سطح بندي انواع بيمارستانها

بيمارستان قطبي ايبيمارستان منطقه  بيمارستان ناحيه اي بيمارستان شهرستاني
بستر  -مراكز درمان

)مركز سالمت(

اردبيل     

آبي بيگلو     

اصالندوز     

بيله سوار     

پاره آباد     

 تازه كند انگوت    

جعفرآباد      

خلخال     

رضي     

ن سرعي     

كلور     

گرمي     

گيوي      

الهرود     

مشكين شهر     

نمين     

نير     

هشتجين     

هير       

عنبران     

كورائيم     

مجموع     

 1633سال  ان بستري و تخصصي كشور، وزارت بهداشت و درماننكته: براساه سطح بندي نظام خدمات درم

.1633ماخذ: دانشگاه علوم پزشكي  و خدمات درماني استان اردبيل، 
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 : شبكه خدمات حمل و نقل و ارتباطات 1-1-1-2-1

به منظورسطح بندي خدماتي حمل و نقال و ارتباطاات در ساطح اساتان اردبيال باه  

ه هاي مسافربري بين شهري، فرودگاه )بين المللي و داخلي(، خادمات انتخاب چهار شاخص پايان

بسانده شاده  (ISP)پستي و دفاتر پستي شهري مستقل و تابع و خدمات سرويس دهي اينترنت 

 است.

 

 )الف(: پايانه مساف ب ي بين شه ي

پايانه مسافربري بين شهري محوطه اي با خدمات معين است كه در آن وسايل نقليه  

مسافربري مسافران بين شهري را سوار و پياده نموده و خدمات و تسهيالت ماورد نيااز  عمومي

پاياناه  3تعاداد  1633در اختيار مسافران قرار مي دهد. طبق اطالعات بدست آماده در ساال 

استان اردبيل  كار حمل و نقل و جابه جايي مسافران بين شهري را بر  مسافربري بين شهري در

 1واحد در خلخال ،  1واحد در پارس آباد،  1واحد در شهر اردبيل،  2عهده دارند. از اين تعداد 

 شهر وجود دارد.واحد نيز مشكين 1واحد در گيوي و 

 

 ) ب (: دفات  پست شه ي  مستقل و تابع

ستي هستد كه عمليات مربوط به قبول مرسوالت، آماده ساازي، اين دفاتر واحدهاي پ 

ارسال و توزيع آنها و نيز فروش اوراق بهادار پستي در آن انجام مي شود و شامل دفااتر پساتي 

وجود  1633دفتر پست شهري )مستقل و تابع( در سال  42باشد. دراين استان مستقل و تابع مي

مختلف خدمات ارائه مي دهد. در اين ميان شهر اردبيال دارد كه به ساكنان استان در شهرهاي 

 1دفتر پست شهري برخوردارترين شهر معرفي مي شود. 11با اختصاص دادن 

 

 ) پ (:ف ودگا  )داخلي و بين المللي(

داخلي، فرودگاههايي هستند كه تنها به نشسات و برخاسات پروازهااي  فرودگاه هاي 

هد. اين در حالي است كه فرودگاههاي باين المللاي باه داخلي كشور خدمات پروازي ارائه مي د

پروازهايي كه به خارش از كشور به داخل و يا از خارش به داخل صورت مي گيرد، ارائه خادمات 

مي نمايد. پرواز خارجي از فرودگاه شهر اردبيل تنها به مقصد مكه و به منظور حج تمتع صاورت 

شهرهاي اردبيل و پارس آباد وجود دارد كه به جا به مي گيرد. در استان اردبيل دو فرودگاه در 

 جايي مسافران مشغول هستند.

                                                 
 .1631معاونت برنامه ريزي استانداري اردبيل؛ سالنامه آماري استان اردبيل ، دفتر آمار و اطالعات، سال  1
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 (ISP)) ت (: خدمات س ويس دهي اينت نت 

وجود خدمات سرويس دهي اينترنت به ويژه تعداد و ظرفيت آنهاا در ساطح اساتان  

آن گوياي نشان دهنده تقاضاي مشخصي براي استفاده از اين گونه خدمات است . بنابراين وجود 

 (ISP)24پذيرش نقش هاي نوين شهرها در نظام شهري كشور است. در سطح اساتان اردبيال 

كيلو بايتي در شاهرهاي  13462كيلو بايتي تا 34وجود دارد كه با ظرفيت هاي مختلفي همچون 

 مختلف به كاربران ارائه خدمات مي دهند.

ارتباطات در ساطح اساتان (، تعداد و انواع خدمات حمل و نقل و 1-11جدول شماره) 

 اردبيل را نشان مي دهد.
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(: تعداد و انواع خدمات حمل و نقل و ارتباطي در استان اردبيل1-11جدول )

 محل استقرار

تعداد خدمات حمل و نقل تعداد و ظرفيت خدمات ارتباطي

پايانه هاي مسافربري 

بين شهري

 فرودگاه 

المللي( ن)داخلي يا بي
)مستقل و تابع( دفاتر پست شهري

خدمات سرويس دهي اينترنت 

(ISP) 

تعداد ظرفيت

 اردبيل   K 

 آبي بيگلو    

 اصالندوز    

 بيله سوار   K 

 پاره آباد   K 

 تازه كند انگوت    

 جعفرآباد    

 خلخال   K 

 رضي    

 سرعين     K 

 كلور    

 گرمي    K  

 گيوي   K 

 الهرود    

 مشكين شهر   K 

 نمين   K 

 نير    

 هشتجين    

 هير     

 عنبران    

 كورائيم    

 مجموع    

 1633ماخذ: سازمان حمل و نقل و ارتباطات استان اردبيل ،
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 ورزشي –:خدمات فرهنگي 3-1-1-2-1

وزرشاي بار  -شاخصهاي انتخابي براي سنجش و تحليل چگونگي شبكه خدمات فرهنگي 

اساس تجارب مختلف در سطح كشور گزينش و انتخاب شده است. بر ايان اسااس شاخصاهايي 

تعداد سالن نمايش، تعداد صندلي سينما، تعداد فرهنگسارا، تعاداد عنااوين چون تعداد كتابخانه، 

هفته نامه منتشره، تعداد عناوين ماهنامه منتشر شده، تعداد سالن هااي چناد منظاوره )مجتماع 

(          1-13ورزشي( و تعداد اساتاديوم هااي وزرشاي در نظار گرفتاه شاده اسات. جادول شاماره)

 كند.ي و ورزشي در استان اردبيل را به تفكيك نقاط شهري ارائه ميتعداد و انواع خدمات فرهنگ

 

(: تعداد و انواع خدمات فرهنگي و ورزشي در استان اردبيل به تفكيک شهر1-13جدول  )

 محل استقرار

خدمات فرهنگي و ورزشي

كتابخانه
سالن تئاتر 

)نمايش(

تعداد صندلي 

سينما
فرهنگسرا

تعداد عناوين هفته 

تشرهنامه من

تعداد عناوين 

ماهنامه منتشره

مجتمع ورزشي )سالن 

چند منظوره(

ورزشگاه 

)استاديوم(

 اردبيل       

 آبي بيگلو       

 اصالندوز        

 بيله سوار       

 پاره آباد       

 تازه كند انگوت       

 فرآبادجع        

 خلخال       

 رضي       

 سرعين         

 كلور       

 گرمي       

 گيوي       

 الهرود       

 مشكين شهر       

 نمين       

 نير       

 شتچينه       

 هير        

 عنبران       

 كورائيم       

 مجموع       
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 اقامتي –: خدمات گردشگري 3-1-1-2-1

اقامتي تنهاا مشاتمل بار دو ناوع خادمات هتال و  –در اين بحث خدمات گردشگري   

ستاره و...( و براي  2ستاره،  1هتل ها تعداد تخت هتل ها برحسب نوع هتل)مهمانپذير است. از 

 مهمانپذير نيز تعداد تخت به منظور سطح بندي گزينش و محاسبه گرديده است.
 

 (: تعداد و انواع خدمات گردشگري و اقامتي استان اردبيل به تفكيک نقاط شهري1-13جدول )

 محل استقرار

 خدمات گردشگري و اقامتي

تعداد تخت هتل
 تعداد تخت

ستارههتل ستاره ستاره ستاره ستاره و ...

 اردبيل      

 آبي بيگلو      

 اصالندوز      

 بيله سوار      

 پاره آباد      

 تازه كند انگوت       

  جعفرآباد     

 خلخال      

 رضي      

 سرعين       

 كلور       

 گرمي      

 گيوي      

  الهرود     

 مشكين شهر      

 نمين      

 نير      

 هشتجين      

 هير        

 عنبران      

  كورائيم     
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 (: تعداد و انواع خدمات گردشگري و اقامتي استان اردبيل به تفكيک نقاط شهري1-13جدول )

 محل استقرار

 خدمات گردشگري و اقامتي

تعداد تخت هتل آپارتمان
 تعداد تخت

ستارهتخت هتل آپارتمان ستاره ستاره  ارهست  ستاره و ...

 اردبيل      

 آبي بيگلو      

 اصالندوز      

 بيله سوار      

 پاره آباد      

 تازه كند انگوت      

 جعفرآباد      

 خلخال      

 رضي      

 سرعين        

 كلور       

 گرمي      

 گيوي      

 الهرود      

 مشكين شهر      

 نمين      

 نير      

 هشتجين      

 هير       

 عنبران       

 كورائيم      
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 : سطح بندي عمودي خدمات 2-1-2-1

باين انادازه و بزرگاي بر طبق نظريه مكان مركزي والتر كريستالر ) جغرافيدان آلماني(،  

شهرها با سطح خدمات رساني رابطه مستقيمي وجود دارد. باه عباارت ديگار هار چقادر شاهر 

نظرياه بعادها  بزرگتر باشد، سطح خدمات و انواع آن از تنوع بيشتري برخوردار است. البته اين

توسط جغرافيدانان آمريكايي همچون برايان بري بسط و توسعه داده شد. بنابر اين فرض اساسي 

در اين مطالعه بر اين مبنا قرار دارد كه بين سلسله مراتب جمعيتي شاهرها باا سلساله مراتاب 

منظاور  خدماتي شهرها ارتباط تنگاتنگي وجود دارد  كه در ادمه به آن خواهيم پرداخات. بادين

متغير خدماتي جهت سطح بندي و رتبه بندي خدماتي شهرهاي استان اردبيل مورد آزماون  64

 قرار گرفت.

روش كار نيز بدين صورت است كه در دو مرحله و با احتساب فروضي كه هم انادازه و  

مقدار متغير را در نظر مي گيرد و هم امتيااز آساتانه اقتصاادي خادمات و ميازان كمياابي آن 

سبه گردد، انجام مي گيرد. بدين معني كه ابتدا وجود يا عدم وجود خدمات ماورد  نظار در محا

شهر نظام شهري براي هر خدمت شمرده شده و سپس كل امتياز هر خدمات بدسات  21تعداد

شهر داراي بيمارستان شهرستاني باشند،  4شهر استان اردبيل  21آيد. براي مثال، اگر در بين مي

 21/1يعناي 1( 1÷4=21/1ر شهر براي داشتن بيمارساتان شهرساتاني معاادل )ضريب امتياز ه

شاهراز ايان ناوع  PC  ،12است. اما اگر در بين شهرهاي استان از نظار برخاورداري از مركاز 

(، 1-11÷ 13/1خدمات برخوردار باشد. ضريب امتياز هر شهر برخوردار ازاين خدمات معاادل )

رخورداري از خدمات كمياب تر، امتياز بيشتري را باراي آن محاسبه مي گردد. بنابراين ب 13/1

آورد. البته براي ايان كاه ضاريب يكساان باراي تماامي شاهرها در ماورد تنهاا شهر به بار مي

برخورداري از يك خدمات موجب عدم محاسبه تفاوتها در مورد ميزان و تعاداد خادمات ارائاه 

ه شده نيز به گونه اي در امتياز دهي شهرها به شده در شهرها نباشد، تعداد و ميزان خدمات ارائ

حساب آمده است. به عنوان مثال بيشترين تعداد صندلي سينما در يك شهر و به عناوان مثاال 

فرض شده و ساير شهرها باه تناساب تعاداد صاندلي نسابت باه شاهر اول  1اردبيل به عنوان 

شخصاي نيساتند و تنهاا محاسبه مي گردد. در نهايات در ماورد خادماتي كاه داراي كميات م

( ضريب ماورد TX , PCمثل مراكز برخوردار و عدم برخورداري در مورد آنها صدق مي كند)

 نظر صفر قلمداد گرديده است.

(، پراكنش خدمات موجاود در شاهرهاي اساتان اردبيال را ، ساال 1-12جدول شماره) 

 نشان مي دهد. 1633

                                                 
 البته ميتوان فرمول مذكور را به صورت زير نيز بيان كرد: 1

21(=4÷111) 
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( نشاان ماي دهاد كاه رتباه 1-21)( و 1-12محاسبات انجام شده در جداول شاماره ) 

اختصاص دارد. شهر دوم مشگين شهر با امتيااز  21/22نخست خدماتي به شهر اردبيل با امتياز 

خلخال و بيله (  است كه فاصله زيادي با شهر اول يعني اردبيل دارد. شهرهاي پارس آباد،32/2)

ه هاي سوم، چهارم و پنجم قرار در رتب 63/1و   26/3، 23/3سوار به ترتيب با دارا بودن امتياز 

دارند.الزم به ذكر است كه شهرهاي هير، كلور و عنبران در پايين تارين رده هااي خادماتي در 

سطح استان اردبيل قرار گرفته اند. پايين بودن رتبه هاي خدماتي شاهرهاي ماذكور در  نتيجاه 

 شهري آنهاست. -تازه تبديل شدن آنها به شهر و داشتن چهره روستا

ساال ( رتبه بندي عمودي خدماتي شهرهاي استان اردبيل را در ، 1-22جدول شماره )  

 نشان مي دهد.1633
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شعبات ممتاز و 

درجه 1

شعبات 

درجه 2 و 3

شعبات 

درجه 4، 5 و باجه 

بانکی

مرکز حوزه 

و شعبات درجه 1

شعبات 

درجه 2 و 3

شعبات 

درجه 4، 5 و باجه 

بانکی

SC مرکز PC مرکز TX مرکز
پایانه 

مسافربری بین شهری

تعداد فرودگاهها 

)داخلی و بین 

المللی(

دفاتر پست شهری

)مستقل و تابع(

IS P

(کیلوبایت بر ثانیه)

اردبیل 1 4 5 1 2 19 1 2 1 15 16432K  

آبی بیگلو 8 0

اصالندوز 1 1 1 15 2

بیله سوار 1 1 1 1 6 2 1024 K  

پارس آباد 1 1 1 3 23 1 1 3 1024K

تازه کند انگوت 11 1

جعفرآباد 1 1 14 1

خلخال 1 1 3 27 1 4 768K  

رضی 10 1

سرعین  1 8 2 128 K   

کلور 1

گرمی 1 1 1 25 3 512 K  

گیوی 29 1 2 64 K  

الهرود 9 1

مشکین شهر 1 1 1 2 40 1 3 1512 K  

نمین 1 1 1 13 3 1256 K  

نیر 1 15 2

هشتجین 8 1

هیر  1

عنبران 2 1

کورائیم 10

برخورداري 1 12 13 1 5 33 0 1 273 6 2 49 0

جدول ) 19-1 ( پراکنش و توزیع خدمات موجود در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

 نام شهر

خدمات بانکی و امور مالی
خدمات مخابراتی حمل و نقل و ارتباطات

بانک ملی بانک صادرات
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دولتی 

)پیام نور(
آزاد

دولتی

)پیام نور(
آزاد

بیمارستان 

قطبی

بیمارستان 

منطقه ای

بیمارستان 

ناحیه ای

بیمارستان 

شهرستانی
مرکز سالمت

اردبیل 2 2 1 2 58 4

آبی بیگلو

اصالندوز 3

بیله سوار 1 1 7 1

پارس آباد 27 1

تازه کند انگوت 2 1 2

جعفرآباد 2

خلخال 2 1 13 1

رضی 1 3

سرعین  1 2

کلور 2

گرمی 1 1 12 1

گیوی 4

الهرود 4

مشکین شهر 2 1 26 1

نمین 1 2 1 8 1

نیر 1 1 2

هشتجین 4

هیر 

عنبران

کورائیم

برخورداري 3 2 14 6 3 179 0 4 4 2 0

ادامه جدول ) 19-1 ( پراکنش و توزیع خدمات موجود در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

 نام شهر

دانشگاههای دارای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای دارای مقطع کارشناسی
خدمات درمانی

مجتمع 

آموزش عالی

دبیرستان 

فنی و حرفه ای

)دولتی و غیرانتفاعی(

موسسسات آموزش عالی
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تعداد 

کتابخانه

تعداد 

سالن 

نمایش

تعداد 

صندلی سینما

تعداد 

فرهنگسرا

تعداد 

عناوین هفته نامه منتشره

تعداد 

عناوین ماهنامه 

منتشره

تعداد 

سالنهای چند منظوره

تعداد 

استادیومهای 

ورزشی

تعداد تخت هتل 

و هتل آپارتمان

تعداد تخت 

مهمانپذیر

اردبیل 11 2 1780 2 27 3 18 1 510 760

آبی بیگلو 1 1 1 1 0 0

اصالندوز 1 1 1 1 0 0

بیله سوار 3 1 1 4 0 98

پارس آباد 6 1 450 1 8 1 0 144

تازه کند انگوت 1 2 0 0

جعفرآباد 1 1 1 1 0 0

خلخال 5 1 1 1 11 439 90

رضی 1 1 1 1 0 0

سرعین  1 1 2523 3818

کلور 1 1 0 0

گرمی 1 1 1 6 0 50

گیوی 3 1 1 5 25 21

الهرود 1 1 0 0

مشکین شهر 5 1 409 1 2 8 1 122 93

نمین 1 3 1 0 0

نیر 2 1 1 6 1 0 0

هشتجین 1 1 1 1 0 0

هیر  1 1 0 0

عنبران 1 3 0 0

کورائیم 1 1 0 0

برخورداري 49 14 2639 14 30 3 84 5 3619 5074

ادامه جدول ) 19-1 ( پراکنش و توزیع خدمات موجود در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

 نام شهر

خدامات فرهنگی و ورزشی خدمات گردشگری- اقامتی
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شعبات ممتاز و 

درجه 1

شعبات 

درجه 2 و 3

شعبات 

درجه 4، 5 و 

باجه بانکی

مرکز حوزه 

و شعبات درجه 1

شعبات 

درجه 2 و 3

شعبات 

درجه 4، 5 و 

باجه بانکی SC مرکز PC مرکز TX مرکز

پایانه 

مسافربری بین 

شهری

تعداد فرودگاهها 

)داخلی و بین 

المللی(

دفاتر پست شهری

)مستقل و تابع(

IS P

 کیلوبایت بر)

(ثانیه

اردبیل 1 0.11 0.08 1 0.25 0.1 0 1 0 0.2 0.5 0.052 0.111

آبی بیگلو 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0

اصالندوز 0 0.11 0 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0

بیله سوار 0 0.11 0.08 0 0.25 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0.111

پارس آباد 0 0.11 0.08 0 0.25 0.1 0 0 0.05 0.2 0.5 0.052 0.111

تازه کند انگوت 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

جعفرآباد 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

خلخال 0 0.11 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0.2 0 0.052 0.111

رضی 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

سرعین  0 0 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0.111

کلور 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.052 0

گرمی 0 0.11 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0.111

گیوی 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.05 0.2 0 0.052 0.111

الهرود 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

مشکین شهر 0 0.11 0.08 0 0.25 0.1 0 0 0.05 0.2 0 0.052 0.111

نمین 0 0.11 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0.111

نیر 0 0 0.08 0 0 0.1 0 0 0.05 0 0 0.052 0

هشتجین 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

هیر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.052 0

عنبران 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.052 0

کورائیم 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0

 جدول ) 20-1 ( ضریب برخورداری شاخص های خدماتی در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

خدمات مخابراتیحمل و نقل و ارتباطات

 نام شهر

خدمات بانکی و امور مالی

بانک ملی بانک صادرات
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دولتی 

)پیام نور( آزاد

دولتی

)پیام نور( آزاد

بیمارستان 

قطبی

بیمارستان 

منطقه ای

بیمارستان 

ناحیه ای

بیمارستان 

شهرستانی مرکز سالمت

اردبیل 0.5 1 0.111 0 0.5 0.058 0 1 0 0 0

آبی بیگلو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

اصالندوز 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

بیله سوار 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0 0.5 0

پارس آباد 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0.25 0 0

تازه کند انگوت 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0 0 0

جعفرآباد 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

خلخال 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0.25 0 0

رضی 0 0 0.111 0 0 0.058 0 0 0 0 0

سرعین  0 0 0.111 0 0 0.058 0 0 0 0 0

کلور 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

گرمی 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0.25 0 0

گیوی 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

الهرود 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

مشکین شهر 0 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0.25 0 0

نمین 0.5 0 0.111 0.166 0 0.058 0 0 0 0.5 0

نیر 0 0 0.111 0 0.5 0.058 0 0 0 0 0

هشتجین 0 0 0 0 0 0.058 0 0 0 0 0

هیر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

عنبران 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

کورائیم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ادامه جدول ) 20-1 ( ضریب برخورداری شاخص های خدماتی در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

موسسسات آموزش عالی

دانشگاههای دارای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دبیرستان 

فنی و حرفه ای

)دولتی و 

غیرانتفاعی(

دانشگاههای دارای مقطع کارشناسیخدمات درمانی

مجتمع 

آموزش عالی

 نام شهر
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تعداد 

کتابخانه

تعداد 

سالن نمایش

تعداد 

صندلی سینما

تعداد 

فرهنگسرا

تعداد 

عناوین هفته نامه 

منتشره

تعداد 

عناوین ماهنامه 

منتشره

تعداد 

سالنهای چند 

منظوره

تعداد 

استادیومهای 

ورزشی

تعداد تخت هتل 

و هتل آپارتمان

تعداد تخت 

مهمانپذیر

اردبیل 0.047 0.076 0.333 0.076 0.333 1 0.047 0.2 0.2 0.125 10.009

آبی بیگلو 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.296

اصالندوز 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.616

بیله سوار 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0.125 1.959

پارس آباد 0.047 0.076 0.333 0.076 0 0 0.047 0.2 0 0.125 2.665

تازه کند انگوت 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.611

جعفرآباد 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.516

خلخال 0.047 0.076 0 0.076 0.333 0 0.047 0 0.2 0.125 2.192

رضی 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.517

سرعین  0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0.2 0.125 0.981

کلور 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.204

گرمی 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0.125 1.459

گیوی 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0.2 0.125 1.122

الهرود 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.334

مشکین شهر 0.047 0.076 0.333 0.076 0.333 0 0.047 0.2 0.2 0.125 2.975

نمین 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0.2 0 0 2.132

نیر 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0.2 0 0 1.397

هشتجین 0.047 0.076 0 0.076 0 0 0.047 0 0 0 0.406

هیر  0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.146

عنبران 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.196

کورائیم 0.047 0 0 0 0 0 0.047 0 0 0 0.144

ادامه جدول ) 20-1 ( ضریب برخورداری شاخص های خدماتی در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

ضریب برخورداری

خدامات فرهنگی و ورزشیخدمات گردشگری- اقامتی

 نام شهر
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شعبات ممتاز و 

درجه 1

شعبات 

درجه 2 و 3

شعبات 

درجه 4، 5 و 

باجه بانکی

مرکز حوزه 

و شعبات درجه 1

شعبات 

درجه 2 و 3

شعبات 

درجه 4، 5 و 

باجه بانکی SC مرکز PC مرکز TX مرکز

پایانه 

مسافربری بین 

شهری

تعداد فرودگاهها 

)داخلی و بین 

المللی(

دفاتر پست شهری

)مستقل و تابع(

IS P

 کیلوبایت بر)

(ثانیه

اردبیل 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

آبی بیگلو 0.276

اصالندوز 0.25 0.052 0.517 0.133

بیله سوار 0.25 0.076 0.5 0.052 0.207 0.133 0.062

پارس آباد 0.25 0.115 0.5 0.157 0.793 0.5 0 0.2 0.062

تازه کند انگوت 0.038 0.379 0.066

جعفرآباد 0.25 0.483 0.066

خلخال 0.25 0.076 0.157 0.931 0.5 0.266 0.046

رضی 0.345 0.066

سرعین  0.038 0.052 0.276 0.133 0.007

کلور 0.000 0.066

گرمی 0.25 0.076 0.052 0.862 0.2 0.031

گیوی 0.038 1.000 0.5 0.133 0.003

الهرود 0.038 0.310 0.066

مشکین شهر 0.25 0.115 0.5 0.105 1.379 0.5 0.2 0.092

نمین 0.25 0.038 0.052 0.448 0.2 0.076

نیر 0.038 0.052 0.517 0.133

هشتجین 0.276 0.066

هیر  0.000 0.066

عنبران 0.069 0.066

کورائیم 0.345

جدول ) 21-1 ( ضریب کمیت شاخص های خدماتی در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

 نام شهر

خدمات بانکی و امور مالی

بانک ملی بانک صادرات خدمات مخابراتی حمل و نقل و ارتباطات
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دولتی 

)پیام نور( آزاد

دولتی

)پیام نور( آزاد

بیمارستان 

قطبی

بیمارستان 

منطقه ای

بیمارستان 

ناحیه ای

بیمارستان 

شهرستانی مرکز سالمت

اردبیل 1 1 0.5 0 1 0

آبی بیگلو

اصالندوز 0.051

بیله سوار 0.5 0 0.12 0

پارس آباد 0.465 0

تازه کند انگوت 1 0 0.034 0

جعفرآباد 0 0.034

خلخال 1 0 0.224 0

رضی 0.5 0 0.051

سرعین  0.5 0.034

کلور 0.034

گرمی 0.5 0 0.206 0

گیوی 0.068

الهرود 0.068

مشکین شهر 1 0 0.448 0

نمین 0.5 1 0 0.137 0

نیر 0.5 0 0.034

هشتجین 0.068

هیر 

عنبران

کورائیم

ادامه جدول ) 21-1 ( ضریب کمیت شاخص های خدماتی در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

 نام شهر

خدمات درمانی

مجتمع 

آموزش عالی

دبیرستان 

فنی و حرفه ای

)دولتی و 

غیرانتفاعی(

موسسسات آموزش عالی

دانشگاههای دارای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای دارای مقطع کارشناسی
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تعداد 

کتابخانه

تعداد 

سالن نمایش

تعداد 

صندلی سینما

تعداد 

فرهنگسرا

تعداد 

عناوین هفته نامه 

منتشره

تعداد 

عناوین ماهنامه 

منتشره

تعداد 

سالنهای چند 

منظوره

تعداد 

استادیومهای 

ورزشی

تعداد تخت هتل 

و هتل آپارتمان

تعداد تخت 

مهمانپذیر

اردبیل 1 1 1 1 1 1 1 0 0.2 0.199 19.899

آبی بیگلو 0.09 0.5 0.5 0.055 0 1.4208621

اصالندوز 0.09 0.5 0.5 0.055 0 2.1482414

بیله سوار 0.27 0.5 0.5 0.222 0.025 3.4168966

پارس آباد 0.54 0.5 0.252 0.5 0.444 0 0.037 5.3151034

تازه کند انگوت 0.09 0.111 0 1.7183103

جعفرآباد 0.09 0.5 0.5 0.055 0 1.9777586

خلخال 0.45 0.5 0.5 0.037 0.61 0.17 0.023 5.7400345

رضی 0.09 0.5 0.5 0.055 0 2.1068276

سرعین  0.09 0.055 1 1 3.1848621

کلور 0.09 0.055 0 0.245

گرمی 0.09 0.5 0.5 0.333 0.013 3.613069

گیوی 0.27 0.5 0.5 0.277 0.009 0.005 3.303

الهرود 0.09 0.055 0 0.6273448

مشکین شهر 0.45 0.5 0.229 0.5 0.07 0.444 0 0.048 0.024 6.8543103

نمین 0.09 0.166 0 0 2.9572759

نیر 0.181 0.5 0.5 0.333 0 0 2.7882414

هشتجین 0.09 0.5 0.5 0.055 0 1.5548621

هیر  0.09 0.055 0 0.211

عنبران 0.09 0.166 0 0.3909655

کورائیم 0.09 0.055 0 0.4898276

ادامه جدول ) 21-1 ( ضریب کمیت شاخص های خدماتی در شهرهای استان اردبیل در سال 1386

ضریب کمیت نام شهر

خدامات فرهنگی و ورزشی خدمات گردشگری- اقامتی
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 (: رتبه بندي عمودي خدمات در شهرهاي استان اردبيل1-22جدول  )

 امتياز كل نام شهر رتبه امتياز كل نام شهر رتبه

 اردبيل   رضي 

 ن شهرمشكي   جعفرآباد 

 پاره آباد   تازه كند انگوت 

 خلخال   هشتجين 

 بيله سوار   آبي بيگلو  

 نمين   الهرود 

 گرمي   كورائيم 

 گيوي   عنبران  

 نير   كلور 

 سرعين    هير   

 اصالندوز 
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 : ارتباطهاي افقي خدمات 6-1-2-1

در يك حالت منطقي شهرهاي با جمعيت بيشتر به دليل بهره مندي از تقاضاي باال براي  

از تنوع خدماتي بيشتري بهره مند هستند. به جذب خدمات و تا حدودي آستانه اقتصادي باالتر،

ديگر شهرهاي با اندازه يكسان داراي خادمات يكنواخات و يكسااني هساتند. ايان مهام عبارت 

تواند در ارتباط مستقيم بين سلسله مراتب شهري برحسب جمعيت و سلسله مراتب  شاهري مي

برحسب خدمات تاثير بسزايي داشته باشد. با اين حال در ايران به دليل تاثير پذيري شاهرها از 

با وجود جمعيات از امكانات و خدمات ) جايگاه آنها در تقسيمات سياسي،نقش سياسي شان و يا 

نفاري اساتان اردبيال  1313كم( باالتري برخوردار باشند. به طوري كه مي بينيم در يك شاهر 

سه نوع دانشگاه دولتي، پيام نور و آزاد در مقطاع كارشناساي وجاود دارد. در  )تازه كند آنگوت(

دومين شهر استان اردبيل از نظر جمعيتي فاقد هرگونه دانشگاه است.  صورتي كه شهر پارس آباد

بدين ترتيب عدم ارتباطات افقي با يك ديگر ابتدا  هم در عدم بهره مندي از صرفه هاي تجماع 

خدمات در يك ناحيه جلوگيري مي نمايد و هم دسترسي به خدمات با هزينه باالتري همراه مي 

اسبي ارائه نمي شود. بدين منظور بايد به تعياين ناواحي اقادام شود و در مجموع كاركردهاي من

كرد كه با تجمع خدمات در مركز آن بتوان ناحيه مورد نظر را پوشش داد. در اين صورت است 

كه مي توان از طريق تجمع خدمات به دسترسي به امكانات و خدمات به صورت مطلوبي دست 

 يافت.

( طراحي گرديد.تا ارتباط افقي 1-26ول شماره)برحسب رتبه بندي عمودي خدمات ، جد 

 خدمات موجود در نقاط شهري مشخص گردد.

خدمات وجود  1براساس اطالعات ارايه شده در جدول مذكور شهر اردبيل كه در سطح  

دارد فاصله تقريبا  زيادي با شهرهاي بعد از خاود دارد. اماا باه هرحاال از نظار خادماتي داراي 

خادماتي باا  1هرهاي سطح دوم است. اين اشتراكات در مقايساه ساطوح اشتراكات زيادي با ش

خدماتي اشتراكات كمتري را نشان مي دهد.  چنانچه ارقام مربوط به شاخص مركزيت  6سطوح 

را برروي يك نمودار نيمه لگاريتمي نشان دهيم مي توان سطوح خدماتي شهرهاي استان اردبيال 

ي مربوطه به طور كامال  دقيق تعيين نماييم. با توجه به را از طريق شكستگي هاي حاصل در منحن

و شهر دوم استان از اردبيل(يابيم كه تنها تفاوت بين شهر اول استان)(، در مي1-1نمودار شماره )

نظر خدماتي زياد مي باشد و بقيه شهرها در ادامه از يك منحني نرمال تبعيت ماي كنناد. البتاه 

 از نظر خدماتي( در انتهاي خط مذكور بيشتر مي شود. شيب منحني)يعني تفاوت شهرها
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 1633(: سطح بندي و عملكرد خدماتي شهرهاي استان اردبيل بر پايه جدول گاتمن در سال 1-26جدول )

 خدمات موجود  امتياز بندي سطوح امتياز كل نام شهر

 اردبيل  

)بانک ملي(، مجتمع آموزش عالي،  1)بانک صادرات(، شعبه ممتاز و درجه  1، مركز حوزه و شعبه درجه PCو دكتري تخصصي )آزاد(، مركز  بيمارستان منطقه اي، دانشگاه داراي مقطع ک. ارشد

)بانک صادرات(، هتل و هتل  6و  2جه ا، شعبه دردانشگاه داراي مقطع ک. ارشد و دكتري تخصصي دولتي )پيام نور(، فرودگاه داخلي و بين المللي، ماهنامه منتشره، هفته نامه منتشره، سينم

و باجه بانكي  1و  4)بانک ملي(، دانشگاه داراي مقطع كارشناسي دولتي )پيام نور(، شعبه درجه  6و  2، شعبه درجه ISPآپارتمان، استاديوم ورزشي، پايانه مسافربري بين شهري، مهمانپذير، 

 لي(، فرهنگسرا، سالن نمايش، دبيرستان فني و حرفه اي، دفاتر پست شهري )تابع و مستقل(، سالن ورزشني چند منظوره و كتابخانه.و باجه بانكي )بانک م 1و  4)بانک صادرات(، شعبه درجه 

 مشكين شهر

 

ورزشي، پايانه مسافربري بين شهري، دانشگاه داراي مقطع كارشناسي )بانک صادرات(، استاديوم  6و  2فرودگاه داخلي و بين المللي، هفته نامه منتشره، سينما، بيمارستان ناحيه اي، شعبه درجه 

و باجه بانكي )بانک صادرات(، فرهنگسرا، سالن نمايش، دبيرستان  1و  4)بانک ملي(، دانشگاه داراي مقطع كارشناسي دولتي )پيام نور(، شعبه درجه  6و  2، شعبه درجه ISP)آزاد(، مهمانپذير، 

 ، دفاتر پست شهري )مستقل و تابع(، سالن ورزشي چند منظوره و كتابخانه.TXفني و حرفه اي، مركز 

 پاره آباد

 خلخال

 بيله سوار

 

)بانک ملي(، دانشگاه داراي مقطع  6و  2، شعبه درجه ISP)بانک صادرات(، استاديوم ورزشي، دانشگاه داراي مقطع كارشناسي )آزاد(، مهمانپذير،  6و  2بيمارستان شهرستاني، شعبه درجه 

و باجه بانكي )بانک ملي(، فرهنگسرا، سالن نمايش، دبيرستان فني و حرفه اي، دفاتر پست شهري  1و  4و باجه بانكي )بانک صادرات(، شعبه درجه  1و  4كارشناسي دولتي )پيام نور(، شعبه درجه 

 ه.)تابع و مستقل(، سالن ورزشي چند منظوره و كتابخان

 نمين

 گرمي

 گيوي

 نير

 سرعين 

 اصالندوز

 
و باجه بانكي  1و  4و باجه بانكي )بانک صادرات(، شعبه درجه  1و  4)بانک ملي(، شعبه درجه  6و  2، شعبه درجه ISPهتل و هتل آپارتمان، دانشگاه داراي مقطع كارشناسي )آزاد(، مهمانپذير، 

 )بانک ملي(، فرهنگسرا، سالن نمايش، دبيرستان فني و حرفه اي، دفاتر پست شهري )تابع و مستقل(، سالن ورزشي چند منظوره و كتابخانه.

 رضي

 جعفرآباد

 تازه كند انگوت

 هشتجين

 آبي بيگلو

 الهرود

   و باجه بانكي )بانک ملي(، دبيرستان فني و حرفه اي، دفاتر پست شهري )تابع و مستقل(، سالن ورزشي چند منظوره و كتابخانه. 1و  4شعبه درجه 

 كورائيم

 عنبران

 كلور

 هير 
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جمعیت سال 1385 نام شهر
 

کتابخانه

 

سالن ورزشی 

چند منظوره

دفاتر پست شهری

)مستقل و تابع(
TX مرکز

دبیرستان 

فنی و حرفه ای

)دولتی و 

غیرانتفاعی(

 

سالن نمایش

 

فرهنگسرا

شعبات 

درجه 4، 5 و باجه 

بانکی )بانک ملی(

شعبات 

درجه 4، 5 و باجه 

بانکی )بانک 

صادرات(

دانشگاه دارای 

مقطع کارشناسی 

دولتی

)پیام نور(

شعبات 

درجه 2 و 3 

)بانک ملی(

 خدمات سرویس 

دهی اینترنت 

)IS P (

مهمانپذیر

دانشگاه دارای 

مقطع کارشناسی 

)آزاد(

پایانه 

مسافربری بین 

شهری

 

استادیوم ورزشی

 هتل 

و هتل آپارتمان

شعبات 

درجه 2 و 3

)بانک صادرات(

بیمارستان 

ناحیه ای

 

 سینما

 

 هفته نامه منتشره

 فرودگاه 

)داخلی و بین 

المللی(

دانشگاه دارای 

مفطع ک. ارشد 

و دکتری دولتی 

)پیام نور(

مجتمع آموزش 

عالی

بیمارستان 

شهرستانی

شعبات ممتاز و 

درجه 1 )بانک 

ملی(

مرکز حوزه 

و شعبات درجه 

1)بانک صادرات(

PC مرکز

دانشگاه دارای 

مقطع 

ک. ارشد و 

دکتری آزاد

بیمارستان 

منطقه ای

 

 ماهنامه منتشره
SC مرکز

بیمارستان 

قطبی
مرکز سالمت

اردبیل 418262

پارس آباد 82256

مشکین شهر 63655

خلخال 39754

گرمی 28932

بیله سوار 14180

نمین 10456

گیوی 7261

جعفرآباد 7178

عنبران 6161

نیر 5460

آبی بیگلو 5242

هشتجین 5145

سرعین  4599

اصالندوز 3971

الهرود 2971

کلور 2841

هیر  2707

رضی 1895

تازه کند انگوت 1817

کورائیم 854

21 21 19 18 17 13 13 12 10 9 9 9 8 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0

جدول شماره )24-1(: شاخص مركزيت نقاط شهري بر اساه روش گاتمن

برخورداری از خدمات
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نمودار نیمه لگاریتمی شاخص مرکزیت خدماتی شهرهای استان اردبیل در سال 1386 نمودار ) 1-1 ( : 
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 ي مراكز جمعيتي(: نظام سلسله مراتبي شهرهاي استان اردبيل )سطح بند2-2-1

 

در روابط سيستماتيك ميان شهرها هر شهر نقش و اهميت خاود را دارد  جهات تعياين  

شاود ميزان نقش و اهميت آنها و جايگاه هريك در اين رابطه تحقيق در مقايسه آنها ضروري مي

كه نتيجه منطقي، به يك طبقه بندي منتهي خواهد شد. اين طبقه بندي ماي تواناد باا مشاخص 

اجتماعي و خادمات عماومي  -ن بعاي از شهرها بر مبناي سطوحي از ويژگي هاي اقتصاديكرد

استوار باشد. بدين ترتيب شبكه شهري كه به تبع شرايط جغرافيايي با نظم فاايي خاصي شاكل 

گرفته اند، مي تواند از نظر كمي )تعداد جمعيت( و يا از نظر كيفي )اهميت و نقاش آنهاا( طبقاه 

نظمي از يك پايه و ارتفاع و در رديف يا مرتبه اي پشت سرهم قرار گيرند كاه  بندي شده و در

 اصطالحا  به نام سلسله مراتب شهري ناميده مي شود.

در طبقه بندي كيفي شهرها، سليقه هاي مختلفي به كاار گرفتاه شاده اسات كاه از آن  

ش سوم ، فعاليت هاي توان ارزيابي سلسله مراتب شهري يا سطح فعاليت شهرها در زمينه بخمي

 شغلي، يا ارزيابي سلسله مراتب بر مبناي تجهيزات و وسعت فاايي جاذبه شهري را نام برد.

به طور كلي امروزه نفوذ عوامل متعدد باعث به وجود آمادن نقااط ثقال و شابكه اي از  

مكانهاي مركزي يا سلسله مراتب منظم شهري گرديده كه نقاط اطراف خود را به شدت تحات 

اثير قرار داده است. تحوالت اقتصادي و دخالت هاي انسان نيز نظم جديدي از آرايش فاايي و ت

نظام تشكيالتي جديدي را در سطح جهاني مطرح ساخته است كه مطالعه و بررسي آنها جاز باا 

نگرش و طبقه بندي مجموعه آنها در يك نظام و سيستم و پيوندهاي ارگانيكي بين آنهاا امكاان 

. از طرف ديگر افزايش روز افزون جمعيت شهرها به خصوص در كشورهاي توساعه پذير نيست

نيافته موجب آن شده است كه توجه حقيقي به مسائل و مشاكالت ناشاي از افازايش جمعيات 

اول آنكه حاد مطلاوب جمعيات شاهر چقادر  جلب شود. در اين ميان دو سوال مطرح مي شود،

ميليون يا بيشتر، دوم اينكاه آياا مساائل و مشاكالت هزار نفر، يك  211هزار نفر،  111است؟ 

موجود در شهرها بيشتر ناشي از افزايش سريع جمعيت يعني توسعه اندازه شهرهاسات؟ ياا باه 

خاطر اصول سرمايه داري يا نظام حاكم بر اين جوامع مي باشد؟ مسلما   امروز به دليل مشكالت 

ميليوني را پيشنهاد كرد ولاي وجاود آنهاا  در شهرهاي بزرگ نمي توان شهرهاي ميليوني و چند

واقعيتي اجتناب ناپذير است. به خصوص در شرايطي كه مقياس ها در سطح ملي تغيير نمايناد و 

 مسائل خاص اقتصادي، عدم تعادل ناحيه اي و روابط شهر و روستا را تغيير دهد.

كاه در آن حد مطلوب اندازه شهر تمام مفهوم خاود را در ياك نظاام سلساله مراتباي  

آورد. بنابراين توزياع جمعيات شاهري در حاد هاي مختلف شهر وجود دارد، به دست مياندازه

مطلوب در يك نظام سلسله مراتبي مهم تر و منطقي تر از حد مطلوب و اندازه بهينه شهر است. 
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سلسله مراتب شهري از نظر كمي بهترين شكل سازماندهي فااست. زيرا باعث توزيع فعاليت ها 

خدمات در سطح جامعه، طبقه بندي متعادل، عملكردها و پيدايش روشهاي مختلف زندگي در  و

 محيط هاي گوناگون جغرافيايي مي گردد.

در اين نوع توزيع منطقي جمعيت شهري از كاوچكترين اجازاو و جواماع دور افتااده تاا  

و تنوع اندازه شهرها باا  متروپلها، قطب ها و مراكز توسعه كه در ارتباط با همديگر فعاليت دارند

 1سلسله مراتبي از اين عملكردها مطابق مي نمايد.

 
 : سلسله مراتب شهري استان اردبيل با استفاده از منحني لورنز1-2-2-1

نقطه شاهري وجاود دارد. كاه  21در استان اردبيل كال  1631برمبناي آمار گيري سال  

استان را در برداشته است. در اين ميان درصد كل جمعيت  13نفر يا 311121جمعا  نزديك به 

 3/13هزار نفر جمعيت دارد. از كل جمعيات شاهري اساتان اردبيال  111شهر اردبيل بيش از 

درصد در دو شهر پارس آباد و مشاگين  1/21درصد از جمعيت شهري استان در شهر اردبيل، 

دو شهر بيله سوار و درصد در  4/6درصد در سه شهر خلخال، گرمي و اصالندوز ،  4/16شهر ، 

شهر ساكن هستند. با اين تفاسير به منظاور  -شهر كوچك و روستا 2درصد بقيه در  1/1نمين و 

نمايش بهتر درصد تراكمي تعداد شهرها منحني لورنز ترسيم شده است. طبق اين منحني هرچاه 

يات فاصله منحني با خط توزيع اساتاندارد فاصاله داشاته باشاد باه هماان نسابت توزياع جمع

تر مي باشد. منحني لورنز نشان دهنده اين امر است كه در داخل استان اردبيال تعاداد نامتعادل

اندكي از سكونتگاههاي شهري )همانند اردبيل ، پارس آباد و مشگين شاهر(، بيشاترين جمعيات 

 شهري استان را به خود اختصاص داده اند.

 

                                                 
 .113، ص 1632اصغر؛ جغرافيايي شهري ايران، انتشارات پيام نور،نظريان، 1
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 ا استفاده از منحني لورنز(: توزيع گروههاي شهري و جمعيت شهري ب1-2نمودار)
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 اندازه شهري -: سلسله مراتب شهري از نظر قاعده رتبه2-2-2-1

قديمي ترين الگويي كه به تجزيه و تحليل اندازه هاي شهري در نظام شاهري پرداختاه،  

اندازه شهري است. اين الگو اولين بار از يك بررسي و مشااهده كاامال  تجرباي در  –الگوي رتبه 

لماني به نام فليكس اوئرباخ پيشنهاد شد. اوئر باخ ضامن به وسيله يك جغرافيدان آ 1216سال 

مرتب كردن اندازه سكونتگاههاي شهري منطقه اي در غرب آلمان متوجه شد كاه باين انادازه 

اگار  شهرها و رتبه آنها رابطه اي معكوس وجود دارد. او اين رابطه را بدين صاورت بياان كارد:

ام برابار nترتيب اندازه جمعيتي آنها مرتب كنيم، جمعيت شهر  سكونتگاهها را به
n

بزرگتارين  1

شهر منطقه خواهد بود. در واقع در اين الگو رابطه اي معكوس بين جمعيت هر شاهر و رتباه آن 

 اندازه ناميده شده اسات. رابطاه رياضاي -در نظام شهري پديد مي آيد كه اصطالحا  قاعده رتبه

 چنين مفهومي به صورت زير است:

q

r
r

P
D 1 

كه درآن  
r

P جمعيت شهرr ،ام
1

p،جمعيت شهر نخستr  رتبه شهرr ام وq  ضاريب

 در نظام شهري مي باشد كه از فرمول زير قابل محاسبه مي باشد.ثابت 

 

r

r
p

p

q
log

log 1

 

 اين رابطه رياضي را به صورت رابطه لگاريتمي زير تعريف كرد:(Zipf)زيپف 

rr
qpp logloglog

1
 

به اعتقاد زيپف اگر اندازه و رتبه شهرهاي نظام شاهري را در ياك كاغاذ لگااريتمي دو  

( تشكيل خواهد شد. ايان خاط شااخص اساتاندارد -1ي ترسيم كنيم خط راستي با شيب )محور

توزيع اندازه شهري در يك نظام شهري تلقي شده است و بنابراين انحراف از اين خاط در واقاع 

 انحراف از اندازه مطلوب شهري به حساب آمده است.

انادازه شاهرها و همچناين در اين الگو تعيين كننده انواع اصلي خاط توزياع  (q)مقدار  

مشخص كننده ميزان تسلط شهر نخست در نظام شهري است. هاري ريچاردسون باا توجاه باه 

 q=1سه شكل از توزيع اندازه شهري در نظام هاي شهري تشخص داده اسات، اگار  (q)مقدار 

ل باشاد شاك q>1اندازه خواهد بود. زماني كاه  -باشد، توزيع اندازه شهري براساس قاعده رتبه

ميزان بزرگتار باشاد، (q)توزيع نخست شهري خواهد بود. در اين گونه از توزيع هر چه مقادار 
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باشاد نشاانه آن اسات كاه   q<1تسلط شهر نخست بيشتر خواهد بود و سرانجام اين كه اگار 

 1شهرهاي مياني از اهميت مهم ترين نسبت به حالت قبلي برخوردارند.

 
 ي استان اردبيلاندازه شهر –:قاعده رتبه 6-2-2-1

به صورت كامال  1242اندازه شهري در سال  –همانطور كه گفته شد مدل قانون رتبه  

فرمول بندي و مورد عمل و بررسي واقع گرديد. زيپف بياان ماي كناد كاه اگار ساكونتگاههاي 

جمعيات شاهر اول، 2/1شهري را به ترتيب اندازه جمعيتي مرتب كنيم جمعيت شهر دوم حادود 

، جمعيت شاهر اول n /1حدود n، شهر نخست و باالخره جمعيت شهر 6/1م حدود شهر درجه سو

خواهد بود. او معتقد بود وجود همبستگي بين جمعيت شاهرها و مرتباه آنهاا باه صاورت خاط 

 مستقيم با همبستگي خطي مطرح است.

با اين تفاصيل سلسله مراتب شهرهاي استان اردبيل نشان داد كه نظاام شاهري اساتان 

اندازه شهري انحراف زيادي دارد. اين اختالف در شهرهاي كوچكتر و در  -از قاعده رتبه اردبيل

(، بيانگر اين است 1-21سطوح پايين جمعيت اختالفات بيشتري را نشان مي دهد. جدول شماره)

برابار  3برابر شهر دوم استان يعني پارس آبااد،  1كه جمعيت شهر اردبيل به عنوان اولين شهر 

اساتان )كاوراييم(  21برابر آخرين شهر يا شاهر رتباه  432استان )مشكين شهر( و سومين شهر

( به ويژه اين كاه باا 1-23نيز به همين منوال بوده است.جدول) 1631است. اين معادله درسال 

افزايش يافته است. البته شهر شدن تعدادي  1631رشد سريع شهر اردبيل اين اختالف در سال 

استان اردبيل در گسيختگي اين نظام بي تاثير نبوده است. الزم باه ذكار از روستاهاي پرجمعيت 

( 1631-31ساله ) 21( ، در مي يابيم كه تنها يك دوره1-23است كه با توجه به جدول شماره )

 اندازه مطابقت بيشتري يافته است. -اندازه واقعي جمعيت شهرهاي استان با تئوري رتبه

                                                 
 .11، ص1631ناصر؛ پويش شهرنشيني در نظام شهري ايران، عظيمي دو بخشري، 1
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(1631اندازه شهرهاي استان اردبيل )سال  -تئوري مرتبه (: اندازه واقعي و1-21جدول )

مرتبه نام شهر
 تعداد جمعيت واقعي

(1631)سال 

تعداد جمعيت در ارتباط با 

اندازه -تئوري رتبه

 اردبيل   

 مشكين شهر  

 پاره آباد  

 خلخال  

 گرمي  

 بيله سوار  

 گيوي  

 نمين  

 الهرود  

 نير  

 هشتجين   

 جعفرآباد  

 كلور  

 آبي بيگلو  

 سرعين  

 هير  

 اصالندوز  

 رضي  

 تازه كند انگوت  
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(1631اندازه شهرهاي استان اردبيل )سال  -(: اندازه واقعي و تئوري مرتبه1-23جدول )

مرتبه نام شهر
 تعداد جمعيت واقعي

(1631)سال 

تعداد جمعيت در ارتباط با 

اندازه -تئوري رتبه

 اردبيل  

 پاره آباد  

 مشكين شهر  

 خلخال   

 گرمي  

 بيله سوار  

 نمين  

 گيوي  

 جعفرآباد  

 نير  

 هشتجين  

 آبي بيگلو  

 هرودال  

 كلور  

 سرعين  

 هير  

 اصالندوز  

 رضي  

 تازه كند انگوت  
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(1631اندازه شهرهاي استان اردبيل )سال  -(: اندازه واقعي و تئوري مرتبه1-23جدول )

مرتبه نام شهر
 جمعيت واقعي تعداد

(1631)سال 

تعداد جمعيت در ارتباط با 

اندازه -تئوري رتبه

 اردبيل  

 پاره آباد  

 مشكين شهر  

 خلخال  

 گرمي  

 بيله سوار  

 نمين  

 گيوي  

 جعفرآباد  

 عنبران  

 نير  

 آبي بيگلو  

 هشتجين  

 سرعين  

 اصالندوز   

 الهرود  

 كلور  

 هير  

 رضي  

 نگوتتازه كند ا  

 كورائيم  

 

 

بر طبق جداول مذكور ميزان جمعيت شهر پاارس آبااد )دوماين شاهر اساتان از نظار  

انادازه جمعيات  -نفر بوده است. براسااس قاعاده رتباه 32213معادل  1631جمعيتي( درسال 

ماي باود كاه نفر  212161مطلوب اين شهر در سلسله مراتب شهري استان مي بايستي معادل 

نفركسري جمعيت دارد. نكته مورد توجه در اين مطالعاه ايان اسات كاه  123331رقمي برابر 

اندازه را بايد در ميزان زياد جمعيت شهر  –اختالف زياد جمعيت شهرهاي استان با تئوري رتبه 

نفري شاهر اردبيال در ياك دوره دهسااله در ارتبااط باا  31111اردبيل جستجو كرد. افزايش 
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نفري شهر دوم استان خود حاكي از اين مسئله است. به نظر مي آيد كه توسعه  11111يش افزا

شهري در ديگر نقاط استان براساس توانها و پتانسيلهاي موجود در پسكرانه هاا صاورت گرفتاه 

است. بدين ترتيب الزم است كه از تمركز گرايي شديد در اردبيل به نفع ساير شهرهاي اساتان 

 كاسته شود.

( الي 1-23ه منظور تحليل بهتر نظام سلسله مراتب شهري استان اردبيل جداول شماره)ب 

اندازه شاهري را بارروي  –(، طراحي گرديد  كه بتوان براساس آن توزيع لگاريتمي رتبه 61-1)

و  1631منحني هاي ترسيم كرده و اختالف آنها با شيب خط نرماال و روناد آنهاا در ساه دوره

 (.1-3( و )1-1( ، )1-4( ،)1-6مود نمودارهاي شماره )مشخص ن 1631، 1631

 1631و   1631، 1631اندازه شهرهاي استان اردبيل در سه دوره -توزيع لگاريتمي رتبه 

 با استفاده از مدل رگرسيوني به دست آمده است كه نشان مي دهد؛

دازه هاا( و لگااريتم اناxهمبستگي معكوس بااليي بين لگاريتم مرتبه شاهرها ) محاور  .1

ها( در هر سه دورهبرقرار است. به عبارت ديگر هرچه لگاريتم رتباه yشهرها )محور 

 يابد از ميزان لگاريتم جمعيت كاسته مي شود.ها افزايش مي

، -321/1، 1631اندازه با خط تعادل براي سال –مقدار ضريب خط يا شيب خط رتبه  .2

شاد. ايان بادان معناي مي با -333/1، 1631و براي سال  -363/1، 1631در سال  

است كه يك عدم تعادل درشيب خط رگرسيون در نظام سلسله مراتب شهري استان 

اردبيل برقرار است. اعداد بدست آمده نشاان از نخسات شاهري اردبيال بار شابكه 

 تا حال حاضر مي باشد. 1631شهري استان  از سال 

اين است كه هرچاه  نشان دهنده 1631اندازه در سال  –منحني توزيع لگاريتمي رتبه  .6

قدر از جمعيت شهرهاي استان كم مي شود منحني به سمت خط تعادل بيشتر تمايال 

اصالندوز باا پيدا مي كند. شايان ذكر است كه شهرهايي مانند تازه كند آنگوت، رضي،

جمعيت خيلي پايين در شكاف و اختالف انتهاي منحني با خط نرمال بسيار موثر باوده 

، شكاف و اختالف شهرهاي مياني نسبت به خط نرمال 1631سال  است. در مقايسه با

 كاسته شده و نشان از نقش بيشتر اين شهرها در نظام سلسله مراتب شهري مي باشد.

، و ايجااد اخاتالف 1631به دليل شهر شدن تعدادي از روساتاهاي موجاود در ساال  .4

منحناي توزياع فاحش شهر اول استان و شهر دوم به دليل جمعيت كم آنها انحاراف 

 بيشتر شده است. 1631لگاريتمي شهرها در سال 

( گرايش به حاد مطلاوب 1631و 1631، 1631مقايسه سه دوره مختلف سرشماري) .1

جمعيت را در گذشت زمان بازگو مي كند ولي به علت اختالف )منحني ترسايم شاده 

دتر با خط شيب(، عدم تعادل هنوز باقي است گراش به تعادل در ساطوح بااال مشاهو
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عدم تعادل بيشتر مي شاود. اخاتالف  1631است، اما در سطوح پايين نسبت به سال 

 –ميزان جمعيت واقعي نيز نسبت به جمعيت پيش بيني شده براسااس تئاوري رتباه 

 اندازه بيشتر مي شود.

توسعه شهرهاي بزرگ و تراكم جمعيت در آنها، مشخصه اصلي نظاام شاهري اساتان  .3

پي خواهيم برد شهر اردبيل خارش از ترتيب نظاام شاهري است. در مقايسه سه دوره 

كشور به عنوان شهر برتر يا شهر نخساتين تفاوق و برتاري خاود را در زميناه هااي 

اجتماعي ارتقاو داده است.البته بهبود وضعيت نظام شهري در ياك  -مختلف اقتصادي

 كامال  مشهود است. ( 1631-1631ساله) 21دوره 

ي بودن بر مدلها مي تواند نقش كيفي اقتصادي و اجتماعي شهرها را ناديده با توجه به آن كه متك

بگيرد و نتيجه بهينه حاصل شود. نظام سلسله مراتب شهري استان اردبيل توسط دو قاعده ديگر 

 تحت آموزن قرار گيرد.
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(1631اندازه شهرهاي استان اردبيل )سال  -(: لگاريتم رتبه1-23جدول )

رتبه نام شهر
 عداد جمعيت ت

(1631)سال 
Log R (x) Log p (y) 

 اردبيل   

 مشكين شهر   

 پاره آباد   

 خلخال   

 گرمي   

 بيله سوار   

 گيوي   

 نمين   

 الهرود   

 نير   

 هشتجين   

 جعفرآباد   

 كلور   

 آبي بيگلو    

 سرعين   

 هير   

 اصالندوز   

 رضي   

 تازه كند انگوت    
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 (1631اندازه شهرهاي استان اردبيل )سال  -(: لگاريتم رتبه1-29جدول )

رتبه نام شهر
 تعداد جمعيت 

(1631)سال 
Log R (x) Log p (y) 

 اردبيل   

 پاره آباد   

 شكين شهرم   

 خلخال    

 گرمي   

 بيله سوار   

 نمين   

 گيوي   

 جعفرآباد   

 نير   

 هشتجين   

 آبي بيگلو   

 الهرود   

 كلور   

 سرعين   

 هير   

 اصالندوز   

 رضي   

 تازه كند انگوت   
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(1631هاي استان اردبيل )سال اندازه شهر -(: لگاريتم رتبه1-69جدول )

رتبه نام شهر
 تعداد جمعيت 

(1631)سال 
Log R (x) Log p (y) 

 اردبيل   

 پاره آباد   

 مشكين شهر   

 خلخال   

 گرمي   

 بيله سوار   

 نمين   

 گيوي   

 جعفرآباد   

 عنبران   

 نير   

 آبي بيگلو   

 هشتجين   

 سرعين   

 اصالندوز   

 الهرود   

 كلور   

 هير   

 رضي   

 تازه كند انگوت   

 كورائيم   
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اندازه شهرهای استان اردبیل و تفاوت آن نسبت به خط نرمال در سال 1365 نمودار ) 3-1 ( : لگاریتم رتبه - 

y  = -1.6202x  + 5.2818

R 2 = 0.9351

0

1

2

3

4

5

6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
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اندازه شهرهای استان اردبیل و تفاوت آن نسبت به خط نرمال در سال 1375 نمودار ) 4-1 ( : لگاریتم رتبه - 

y  = -1.737x  + 5.4898

R
2 = 0.9675

0

1

2

3

4

5

6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

L og R

L
o
g

 P



 اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 87 

اندازه شهرهای استان اردبیل و تفاوت آن نسبت به خط نرمال در سال 1385 نمودار ) 5-1 ( : لگاریتم رتبه - 

y  = -1.7888x  + 5.5996

R
2

 = 0.9748

0
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اندازه شهرهای استان اردبیل در دوره های مختلف سرشماری 1365 و 1375 و 1385 نمودار ) 6-1 ( : مقایسه  لگاریتم رتبه - 

0
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3

4

5

6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
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L
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سال 1365
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 : محاسبه ضريب آنتروپي4-2-2-1

ر ياك توزياع اسات و هرچاه آنتروپي يك معيار ناپارامتري براي نشان دادن تعاادل د 

 ميزان اين شاخص بيشتر شود، توزيع به سوي تعادل در حركت است:

PiiXLPH
n

n

i






1

 

طبق فرول محاسبه مي شاود 1به كل جمعيت شهري است.  Iنسبت جمعيت شهر  Piكه در آن 

 كه :

  23.1)23.1(
)1365( i

PiLNPH  

687.0
79.1

23.1

79.1
6





LNK

H
G

LNLNK

 

 

  47.1)47.1(
)1375( i

PiLNPH 

821.0
79.1

47.1

79.1
6





LNK

H
G

LNLNK

  

54.1)54.1(
)1385(

  ii
LNPPH 

79.1
6
 LNLNK 

860.0
79.1

54.1


LNK

H
G 

براساس اين مدل  هرچه ضريب آنتروپي به طرف صفر ميل كند حكايت از تمركز بيشتر و عدم 

عادل منطقاه اي برقارار اسات. تعادل در توزيع جمعيت و اگر به طرف يك ميل نمايد توزيع مت

در ساال 321/1باه  1631درساال  333/1بدين ترتيب با توجه به اين كه ضاريب آنتروپاي از

رسيده است نشان دهنده اين است كه نظام سلساله مراتباي  1631در سال  331/1و به  1631

 شهرها در استان اردبيل گرايش به تعادل دارد.

                                                 
 .161، ص 1633اسفنديار؛ تحوالت نخست شهري درايران، نشريه هنرهاي زيبا، سال زبردست، 1
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1631ي استان اردبيل در سال (: طبقات جمعيتي شهرها1-61جدول )

رديف طبقات جمعيتي شهرها تعداد شهرها تعداد شهرها برحسب اندازه درصد جمعيت

 هزار نفر و بيشتر   

 هزار نفر 
 

 

 هزار نفر  

 هزار نفر 




 هزار نفر  

 4999كمتر از    

مجموع   

 

1631(: طبقات جمعيتي شهرهاي استان اردبيل در سال 1-62جدول )

رديف طبقات جمعيتي شهرها تعداد شهرها تعداد شهرها برحسب اندازه درصد جمعيت

 هزار نفر و بيشتر   

 هزار نفر 




 هزار نفر  

 هزار نفر 




 هزار نفر  

 4999كمتر از    

مجموع   

 

1631(: طبقات جمعيتي شهرهاي استان اردبيل در سال 1-66جدول  )

رديف طبقات جمعيتي شهرها تعداد شهرها تعداد شهرها برحسب اندازه درصد جمعيت

 هزار نفر و بيشتر   

 هزار نفر 




 هزار نفر  

 هزار نفر 




 هزار نفر  

 4999كمتر از    

مجموع   
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(: محاسبات تغييرات ضريب آنتروپي در طبقات شهري استان اردبيل1-64جدول  )  

رديف طبقات شهري


1631سال  1631سال 

Pi LNPi Pi.LNPi Pi LNPi Pi.LNPi Pi LNPi Pi.LNPi 

  رهزار نفر و بيشت          

 هزار نفر         

 هزار نفر         

 هزار نفر         

 هزار نفر         

 4999كمتر از          

مجموع          
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 : شاخص چهار شهر مهتا1-2-2-1

براي تعيين ميزان نخست شهري، مهتا شاخص چهار شاهر پيشانهادي گنيزبارگ را باا   

به مخرش كسر شاخص فوق اصاالح و آن را شااخص   (P1)اضافه كردن جمعيت نخست شهر  

هار شهر مهتا از تقسيم جمعيت نخست شهر به مجموع چهار شهر ناميد. بدين ترتيب شاخص چ

 جمعيت شهرهاي رتبه اول تا چهارم به دست مي آيد:

 

=شاخص چهار شهر مهتا
4321

1

PPPP

P


 

 

اندازه شهري و شاخص چهار شهر مهتا باراي تعياين ميازان  -ريچاردسون با بررسي قاعده رتبه

ين شرح زير مطرح كرده است؛ اگر مقدار عاددي نخست شهري دامنه اي از اين شاخص را به ا

تاا  14/1باشد نخست شهري بيشترين )فوق برتاري( ، باين  1تا  31/1شاخص چهار شهر بين 

نخست شهري مطلاوب و اگار مقادار  14/1تا  41/1نخست شهري بيشتر )برتري(، بين  31/1

 .1باشد، نخست شهر كمترين است 41/1عددي آن كمتر 

 شهر با استفاده از شا خص چهار شهر مهتا به شرح زير مي باشد؛روش تعيين نخست   

 

=شاخص چهار شهر مهتا
4321

1

PPPP

P


 

 

76.0 =سال 1631
236422943832459281973

281973



 

 

70.0 =سال 1631
486270

340386

356124978760485340386

340386



 

 

69.0 =سال 1631
603927

418262

397546365582256418262

418262



 

 

 

                                                 
 .61، ص 1633ت نخست شهري در ايران ، نشريه هنرهاي زيبا، سال زيردست، اسفنديار؛ تحوال 1
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(: ضرايب محاسبه شده براي شاخص چهارشهر1-61جدول)  

 نوع برتري شهري شاخص چهار شهر

 فوق برتري 31/9تا  1

 برتري 14/9تا  31/9

 برتري مطلوب 41/9تا  14/9

 حداقل برتري 41/9كمتر از 

 

با توجه به توضيحات مذكور در مي يابيم كه طباق فرماول نخسات شاهري، در اساتان 

حاكم بوده است. با توجه  اردبيل شهر اردبيل در هر دو دوره با بيشترين جمعيت بر نظام شهري

تفاوت آنچناني نداشته است و از يك  1631تا سال  1631به اين فرمول، نخست شهري از سال 

بهبود نسابتا  زياادي يافتاه  1631نظم فوق برتري تبعيت مي كند. البته اين رقم نسبت به سال 

 (1-63است. جدول)

اردبيل در هر سه دوره عناوان بنابراين مطالبي كه در مبحث رتبه بندي شهرهاي استان  

شد شهر اردبيل در راس هرم سلسله مراتب شهري ايران قرار دارد و بعد  از شاهر اردبيال دو 

شهر قطب هاي اصلي جمعيت استان به شمار ماي رود. ايان دساته از شهر پارس آباد و مشگين

فوذ خود از مراجعه شهرها با تمركز خدمات و امكانات در خود در اغلب زمينه ها ساكنان حوزه ن

 به شهر اردبيل معاف ميكنند.

در بحث جايگاه شهرها از نظر سلسله مراتب جمعيتي تفاوت زيادي بين شهرهاي استان  

وجود ندارد. تنها مي توان باه ورود دو شاهر عنباران و كاوراييم در 1631و  1631در دو دوره 

تغييار رتباه شاهرهاي اساتان در سلسله مراتب شهري استان اشاره كرد. الزم به ذكر است كه 

شهرهاي با جمعيت كم خيلي بيشتر بوده است. اين مهم بر اين نكته داللات دارد كاه شاهرهاي 

كوچكتر نظام شهري استان در جذب جمعيت و ارتقاو رتبه خود تاا حادودي موفاق باوده اناد. 

 (.1-63( و )1-63جداول )



 سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 اردبیل

 94 

 

 1631ه مراتب جمعيتي درسال (: جايگاه شهرهاي استان بر اساه سلسل1-63جدول )

مرتبه نام شهر
 تعداد جمعيت 

(1631)سال 

 اردبيل 

 مشكين شهر 

 پاره آباد 

 خلخال 

 گرمي 

 بيله سوار 

 گيوي 

 نمين 

 الهرود  

 نير 

 هشتجين 

 جعفرآباد  

 كلور 

 آبي بيگلو 

 سرعين 

 هير 

 اصالندوز 

 رضي 

 تازه كند انگوت 
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(: جايگاه شهرهاي استان بر اساه سلسله مراتب جمعيتي درسال 1-63جدول )

1631 

مرتبه نام شهر (1631تعداد جمعيت )سال 

 اردبيل 

 دپاره آبا 

 مشكين شهر 

 خلخال 

 گرمي 

 بيله سوار 

 نمين 

 گيوي 

 جعفرآباد 

 نير 

 هشتجين 

 آبي بيگلو 

 الهرود 

 كلور 

 سرعين 

 هير 

 اصالندوز 

 رضي 

 تازه كند انگوت 
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(: جايگاه شهرهاي استان بر اساه سلسله مراتب جمعيتي درسال 1-63جدول )

1631 

مرتبه نام شهر  (1631تعداد جمعيت )سال 

 اردبيل 

 پاره آباد 

 مشكين شهر 

 خلخال 

 گرمي 

 بيله سوار  

 نمين 

 گيوي 

 جعفرآباد 

 عنبران 

 نير 

 آبي بيگلو 

 هشتجين 

 سرعين 

 اصالندوز 

 الهرود 

 كلور 

 هير 

 رضي 

 تازه كند انگوت 

 كورائيم 
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 دي خدمات و سلسله مراتب جمعيتي شهري:بررسي ارتباط رتبه بن6-2-1

 

همانطور كه در ابتداي بررسي مذكور ذكر شد يكي از فروض اصلي اين مطالعاه ارتبااط  

(        1-62بين اندازه و جمعيت شهرها با سطح بندي خدمات است. اين همبستگي در جدول شماره)

اسات. در ايان جادول  كه در آن ارتباط عمودي خدمات نيز موجود اسات، نماايش داده شاده

شهرهاي استان اردبيل براساس خدمات موجود و جمعيت آنها رتبه بندي و سطح بندي شاده و 

توان مشاهده نمود. همانطور كه از جدول پيداست در مجموع مي توان گفت كه تفاوت آنها را مي

تاري شهرهاي با انادازه و جمعيات بيشاتر از امتيااز بيشاتر و باه تباع آن از خادمات متناوع 

برخوردارند. البته شايان ذكر است كه در استان اردبيل همانناد ديگار اساتانهاي كشاور توزياع 

خدمات در شهرها به تناسب جمعيت اتفاق نيافتاده است. باه عباارت ديگار توزياع و پاراكنش 

 خدمات تابع جمعيت شهرها و نقاط سكونتگاهي نيست.

مات از جمعيات شاهرها در رده هااي نكته قابل توجه در اين جا عدم تبعيت توزيع خد 

( قارار دارد. 21پايين جمعيتي است. براي مثال تازه كند آنگوت از نظر جمعيتي در رده بيساتم)

( قرار مي گيرد. يا اين كاه 14حال آنكه اين شهر از نظر سطح بندي خدماتي در رده چهاردهم )

 14ي در آن از رتباه شهر سرعين به دليل برخاورداري و تمركاز خادمات گردشاگري و اقاامت

 سطح بندي خدماتي ارتقاو پيدا نموده است. 11جمعيتي به رتبه 

با توجه به محاسبات رگرسيوني بارروي شااخص مركزيات خادماتي شاهرهاي اساتان  

 26/1اردبيل و جمعيت آنها و ترسيم نمودار لگاريتمي ، ضريب همبستگي اين دو متغيار معاادل 

تگي نسبتآ  بااليي را نشان مي دهد. الزم باه ذكار اسات كاه بدست آمد كه تقريبا  در كل همبس

 (، مكمل توضيحات مذكور مي باشد.1-3نمودار شماره )
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(: ارتباط سطح بندي خدماتي با سلسله مراتب جمعيتي1-69جدول )

 رتبه بندي شهرها 

براساه جمعيت

 جمعيت

1631سال 

 سطح بندي شهرها 

براساه آمتياز
امتياز كل

اردبيل  اردبيل 

پاره آباد  مشكين شهر 

مشكين شهر  پاره آباد 

خلخال  خلخال 

گرمي  بيله سوار 

بيله سوار  نمين 

نمين  گرمي 

گيوي  گيوي 

جعفرآباد  نير 

عنبران  سرعين  

نير  اصالندوز 

آبي بيگلو  رضي 

هشتجين  جعفرآباد 

سرعين   تازه كند انگوت 

اصالندوز  هشتجين 

الهرود  آبي بيگلو 

كلور  الهرود 

هير   كورائيم 

رضي  عنبران 

ند انگوتتازه ك  كلور 

كورائيم  هير  
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ارتباط سلسله مراتبی جمعیت با سطوح خدماتی شهرهای استان در سال 1386 نمودار ) 1-7 ( : 

y  = 7E -05x  + 2.5037

R 2 = 0.9307

0.1

1.0
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100.0

100 1000 10000 100000 1000000

امتیاز کل

Linear (امتیاز کل)
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 : تحليل عوامل موثر بر شكل گيري نظام شهري 6-1

 

 : شهرنشيني استان اردبيل در ارتباط با محيط طبيعي 1-6-1

 
 : ويژگي هاي توپوگرافيک و نقش آن در مكان گزيني شهرها1-1-6-1

غرافيايي طبيعي باه خصاوص عامال در توزيع جغرافيائي شهرهاي استان ويژگي هاي ج

ناهمواري يكي از عوامل مهم در مكان گزيني شهرها بوده است. عوارض ناهمواري در درجه اول 

اي دارند و شرايط اقليمي نيز خود به صورت عامل اصلي ، نقش تعيين كننده در تقسيمات ناحيه

راين در رابطه باا مكاان گزيناي نتيجه نحوه پراكندگي ناهمواريها به ويژه عامل ارتفاع است. بناب

شهرها و پراكندگي آنها جهت گيري كوهها و ناهمواريهاي آن عامل اصلي و ساير عوامل طبيعاي 

اند. اهميت اين عامل و تناوع آن از ياك طارف موجاب كم وبيش به تبع از آن نقشي ايفا كرده

حادوده واحادهاي پيدايش نواحي متعدد طبيعي و از طرف ديگر ، پيچيادگي هاايي در تعياين م

آن را به وجود ماي آورد. نقاش ناهمواريهاا از دو جهات مشاخص : شاكل  جغرافيايي و اشكال

ناهمواريها و ميزان ارتفاع ظاهر استان به طور موثر مشاركت دارند. نواحي جغرافيايي اساتان در 

ويژگي هاي ارتباط با عامل ناهمواري و ويژگي هاي مشخص جغرافيايي ، گونه هاي متفاوتي را از 

 توپوگرافيك نشان مي دهند كه در تقسيمات ناحيه اي زير قابل تفكيك هستند.

 متر 111كمتر از  -

 متر ارتفاع 1111تا  111 -

 متر ارتفاع 1411تا  1111 -

 متر ارتفاع  1311تا  1411 -

 متر ارتفاع  2211تا  1311 -

 متر به باال  2211كوهستاني  -

 

ولوژيكي و زيستي معيني را اراياه ماي دهناد. هريك از نواحي جغرافيايي فوق شرايط اك

بنابراين استقرار جوامع انساني از جمله توزيع جغرافيايي شهرهاي استان اردبيل به تناسب نقش و 

چگونگي كاركرد شهرها در تمام نواحي جغرافيايي يكسان نيست. به طور كلي مي توان گفت كاه 

جلگه اي ياا داخال دره ياا دشات هااي  بيشتر شهرهاي استان در دشت هاي پايكوهي و نواحي

هموار پاي گرفته اند. زيرا شرايط زيست محيطي و معيشتي مساعد در اين نواحي امكان استقرار 

 انسانها را بيشتر فراهم مي سازد.
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 1631- 1631(: توزيع شهرها و جمعيت شهري استان اردبيل برحسب ارتفاع مكان در دوره سرشماري 1-49جدول )

 اعارتف رديف
 1631سال  1631سال 

 تعداد جمعيت درصد تعداد تعداد جمعيت درصد تعداد

 161932 36/13 4 41439 66/19 4 متر 199كمتر از  1

 1313 24/9 1 - - - متر 1999تا  199 2

 412939 31 4 693196 1/39 4 متر 1499تا  1999 6

 192121 31/16 9 16943 91/12 3 متر 1399تا  1499 4

 11314 93/3 6 66991 1/3 6 متر 2299تا  1399 1

 - - - - - - متر به باال 2299 3

 

شاهر باا  4،  1631شهر استان در سرشاماري  13( از كل  1-41طبق جدول شماره )  

 1/31شاهر باا  4متار ،  611درصد از كل جمعيت شهري اساتان در ارتفااع كمتار از  66/11

درصاد از كال  11/12شهر باا  3متر ،  1411تا  1111درصد از كل جمعيت شهري در ارتفاع 

درصد از كل جمعيت شهري در  1/3شهر با  6متر ،  1311تا  1411جمعيت شهري در ارتفاع 

 متر استقرار داشته اند.  2211تا  1311ارتفاع 

درصد از  36/13شهر با  4،  1631شهر استان در سال  21بر طبق همان جدول از كل 

درصد از كل جمعيت  24/1متر، يك شهر با  611در ارتفاع كمتر از كل جمعيت شهري استان 

درصاد از كال جمعيات شاهري اساتان در  31شهر با  4متر ،  1111تا  611شهري در ارتفاع 

درصد از كل جمعيت شاهري اساتان در ارتفااع  31/16شهر با  3متر ،  1411تا  1111ارتفاع 

تاا  1311ل جمعيت شهري استان در ارتفاع درصد از ك 23/3شهر با  6متر و  1311تا  1411

 متر استقرار داشته اند. 2211

پراكندگي و مكان گزيني شهرهاي استان اردبيل را برحسب ارتفاع مكان  ،(1-14نقشه )

 دهد.نشان مي
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 : نواحي كوهستاني 1-1-1-6-1

ظااير آن عامل ناهمواري و عوارض ناشي از آن همانند دره ، تپه ، رودخاناه، جنگال و ن

نقش موثري در شكل گيري شهرهاي استان دارند. اصوال  شهرهاي كوهستاني به دليل مشاكالت 

نفوذ در آنها كه فقط از طريق دره ها ميسر مي باشد، مشكالت دسترسي باه علات محادوديت 

گذرگاه هاي ارتباطي و محدوديت فاا، فرم خاصي از شكل ياابي و مكاان گزيناي جغرافياايي را 

ارند. نواحي كوهستاني به دليل شكل ظاهري زمين ، اقليم نامساعد، وجود زمين هاي عرضه مي د

ناهموار ، دره هاي پرشي و تنگ ، عدم امكان تشكيل خااك و رساوبات كاافي مراكاز ساكونتي 

نمايناد. چندان مساعدي را نشان نمي دهند و شهرنشيني و استقرار شاهرها را دچاار مشاكل مي

ي در نواحي كوهستاني باعث پراكندگي جوامع انساني شده و از تاراكم  اساسا  وجود عوارض طبيع

 تمركز بيشتر آنها در اكثر نواحي جلوگيري مي نمايد.

هاي جمعيتي هم از نظر استعداد و هم از نظر روابط با همديگر دچار در اين نواحي كانون

دگي و عادم ارتبااط مشكل هستند. عوامل نامساعد اقليمي به خصوص در زمستان به اين پراكنا

هاي عريض با امكان  دسترسي به آب اساتقرار كمك مي كند. جوامع انساني اكثرا  در داخل دره

اند.)نمونه بارز اين مورد در استان اردبيل شهر خلخال مي باشد( و كانون هاي پرجمعيت نيز يافته

و موقعيت رياضي هر  در داخل اين دره ها شكل مي يابند. به طور كلي متناسب با شرايط محيطي

مكان تحت تاثير درجه حرارت ، هر چه ارتفاع افزايش يابد از تعاداد شاهرها و جواماع انسااني 

هاي باال شهرها به ارتفاعات پايين ولي در عرض هااي كاسته مي شود. به اين معنا كه در عرض

 كم به ارتفاعات بلند كشيده مي شود.

، ناهمواريها از عوامل حدود كننده در توساعه  با اين همه عامل ارتفاع و عوارض طبيعي

ها ، شاهرها كاه اكثارا  پساكرانه گردناد. موقعيات ناحياهورشد و گسترش شهرها محسوب مي

تري را طلب مي نمايند در نواحي كوهستاني محدود مي گردد و همچناين باه علات عادم وسيع

كم و مبادله باازار توليادات هاي مستعد كافي براي كشاورزي زمينه توليدات زراعي وجود زمين

 كشاورزي در آنها دچار مشكل مي شود.

هايي را در نتيجه اينكه نواحي كوهستاني و عوارض ناشي از آن عالوه براينكه محدوديت

توسعه فاايي شهرها، تشكيالت اجزائي ، ارتباطي و فني داخلي ايجاد ماي نمايناد، سااخت هااي 

در كنار همديگر قرار دارد و زمينه هاي ارتباط با فااي  فاايي را به طور مبهم پيوسته و فشرده

ها ، توسعه فاايي در روابط با پسكرانه ها را نيز محدود ماي نمايناد. وجاود پيراموني ، پيوستگي

ريزي هااي توساعه و برناماهچنين ناهمواريها ، عمال  شهرهاي كوهستاني را با مشكالتي در طرح

گر ارتفاع گزيني شهرها و توزيع نامتعادل آنها در ارتفاعاات فاايي مواجه مي سازد. از طرف دي

هاي عدم تعادل در نظم فاايي را خواهم مي آورد . بدين طريق عامل ناهمواري به مختلف زمينه
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كناد و عادم اي در توسعه و گسترش شاهرها باازي مينسبت افزايش ارتفاع نقش محدودكننده

جمعيت پذيري وزمين هاي مناساب و كاافي باراي دسترسي به زمين هاي مناسب و كافي براي 

 اي محدوديت و تنگناهاي جدي مطرح مي نمايد.توليدات كشاورزي در فااي ناحيه

 
 1631(: نحوه توزيع شهرهاي استان اردبيل موجب ارتفاع از سطح دريا و جمعيت در سال 1-41جدول)

 جمعيت)نفر(

 

 

 ارتفاع )متر(

 جمع

كمتراز 

1999 

تا  1999

9999 

تا  19999

24999 

تا  21999

49999 

تا  19999

99999 

تا  199999

249999 

تا  219999

499999 

3 3 2 6 2 - 1 

42-699 4  1 1 1 1 - - 

 - - - - - - 1 1 1999تا  699

 - - - - - - 2 4 1499تا  1999

 - - 1 - 1 4 6 9 1399تا  1499

 - - - 1 - 1 1 6 2299تا  1399

 - - - - - - - - 2399تا  2299

 - - - - - - - - به باال 2499
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 1631( توزيع جغرافيائي شهرها بر اساه ارتفاع در سال 1-3نمودار ) 
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 1631( توزيع جغرافيائي شهرها بر اساه ارتفاع در سال 1-9نمودار )
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  نفر  305803شهر  4

 نفر 48450، شهر  4

  نفر 33003 ،  شهر 3

 نفر 333131شهر ،  4

 نفر 481050شهر ،  4

 نفر 301813شهر ،  1

 نفر  83534شهر ،  3

 نفر 83045شهر ،  5
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هرها در موقعيت سرزميني و شرايط جغرافيايي منطقه موجب شاده اسات كاه اكثار شا

نقطاه شاهري در  21متر شكل بگيرند. در يك نگاه كلي از  2211متر تا  1111ارتفاعات باالي 

درصد از ل جمعيات شاهري در ارتفااع باين  32درصد با  12/33شهر يعني  13،  1631سال 

متر استقرار يافته اند. چنين ارتفاع گزيني در شهرهاي استان شناخت همه جانبه  2211تا  1111

و جغرافيايي و سازگاري با شرايطي را كه ايان محايط بارآن عرضاه ماي دارد ضاروري  طبيعي

سازد. مكان گزيني شهرهاي استان در اين نواحي معلول عوامل گوناگوني اسات. بادون شاك مي

تاريخ پرآشوب كشورمان در زايش شهرها و ارتفاع گزيني جمعيت شهري نقش قااطعي داشاته 

دوران گذشته جمعيت شهرنشين را به منظور دفااع از خاود باه  هاياست. عدم امنيت و ناامني

هاي ناامن كه هميشه در معارض تاخات و تااز اقاوام كش كوهها كه ناظر بر معابر و جلگهسينه

 مهاجر بوده است كشانده و در خلي از شهرها جاي پاي ضرورت هاي تاريخي قابل درك است.

 

 
 ي : نواحي پايكوهي و دره هاي داخل2-1-1-6-1

متر با توجه باه حاد متوساط  1111متر و در شرايطي تا  1211تا  1111مرتفعات بين 

گزيني شاهرهاي ترين مكاان را باراي مكاانارتفاع فالت ايران و موقعيت جغرافيايي آن مناسب

ها ايران نشان مي دهند. چنين ارتفاعي در داخل دره هاي كوهستاني و پايكوهي مشرف به دشت

هااي كاافي باراي اساتقرار شاهر و پساكرانه ات الزم را جهت دستيبابي به زمينها امكانو جلگه

آورد. اصاوال  تراز همه دستيابي به مناابع آب جااري و زيرزميناي را فاراهم ماياي  و همناحيه

شهرهاي اوليه كه جنبه سياسي و نظامي هم داشتند. ناگزير بودند كه در هار منطقاه حاصالخيز 

به اقتصاد روستايي و كشاورزي ادامه حيات دهند. اين شهرها اساسا  وابساته قرار گيرند و با اتكا 

كنناد ياا اي در دامنه وبر روي جلگه هاي پايكوهي توساعه پيادا ميبه يك جريان آب رودخانه

 اينكه به وسيله قنوات و آبهاي زيرزميني مشروب مي شوند.

آمده اسات. در طاول تااريخ  الذكر بوجودشهر اردبيل در استان با توجه به شرايط فوق

اي و چنين شرايطي با توجه به موقعيت دفاعي و امكان دسترسي به نواحي حاصل خياز جلگاههم

 پايگوهي موجب رشد و شكوفائي اين شهر باستاني شده است.

 
 هاي ساحلي : نواحي جلگه6-1-1-6-1

ه اسات تركيب اقليم و خاك در اين نواحي موجب پيدايش پوشش گياهي متراكمي شاد

هاي مزروعي پيوسته ظاهر شده اند. اثرا ين موضوع به جميع زندگي كه به صورت مرتع و زمين

انسانها منعكس شده است. شيوه زندگي ، مسكن ، توليد، اقتصاد و طرق ارتباطي و مهم تر از همه 



 سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 اردبیل

 111 

 توزيع جغرافيايي جمعيت بر همين مبنا صور گرفته اسات. توزياع جغرافياايي انساان در ناواحي

 هاي ساحلي معتدلتر و موزون تر از جاهاي ديگر استان مي باشد.جلگه

اقتصاد ناحيه بر كشاورزي خصوصا  كشت متمركز تكيه مي كند. از صنايع تبديلي مهم و 

سنگين خبري نيست و در نتيجه از اجتماعات خيلي فشرده نيز خبري نيست. فرهنگ شهرنيشين 

ني برخوردار مي باشد براي نمونه مي توان باه شاهر در نواحي جلگه هاي ساحلي از قدمت طوال

با تاسيس بنگاه عماران دشات  1621ورثان در حوالي روستاي دوستان اشاره كرد. از اواخر دهه 

مغان در اين منطقه شهرنشيني پيشرفت كرده است. وجود نظم سلسله مراتبي ماوزون در نظاام 

م عوارض طبيعي خشن ، از ويژگاي هااي شهري ، فواصل نه چندان زياد شهري از همديگر ، عد

 عمده اين نواحي مي باشد.

 
 :آب و نقش آن در مكان گزيني و توزيع جغرافيايي شهرهاي استان اردبيل2-1-6-1

هاي خاص زمااني و پيدايش ، توسعه و مكان گزيني شهرهاي استان به تبعيت از ويژگي

كاي آب شاكل گرفتاه اناد. علاي رغام مكاني از گذشته هاي دور تا امروز ، در وابستگي و نزدي

ضرورت شرايط امنيتي ، دفاعي و غيره بر روي فالت ايران در طول تاريخ ، خيلاي ساريع لازوم 

اي و پايكوهي بوجاود آماده اناد. گر شده وشهرهاي جلگهايجاد شهر در نزديكي منابع آب جلوه

ك قناات ، گساترش بدون شك به موازات پيشرفت ها و توسعه كشاورزي آبي و بااالخره تكنيا

 فاائي شهرها و افزايش جمعيت آنها ، نقش آب افزايش يافته است.

( پراكنش شهرهاي اساتان را در ارتبااط باا مناابع آب نشاان ماي دهاد. 1-11نقشه )

صورت امكاان پاذير  6همانطور كه مشخص است دسترسي به منابع آب در شهرهاي استان به 

 است : 

 اي آبهاي جاري رودخانه -1

 جاري زيرزميني شامل چشمه و قناتآبهاي  -2

 آبهاي ذخيره اي شامل سدها  -6

تامين آب شهرها، امروزه به دنبال افزايش سريع جمعيات شاهري باه يكاي از مساائل 

پراهميت زندگي شهري تبديل شده است و در كنار خود به بروز مشكالت جانبي نيز دست زده 

كشي استفاده مي كنند كه خود مسائلي است. امروزه صد در صد نقاط شهري استان از آب لوله 

 را مطرح مي نمايد.

استفاده از آبهاي كشاورزي، كاهش سطح زيركشت ، مسئله آبهاي مصرفي و تخليه آنها 

در اراضي شهري ، بروز ناهنجاريهاي فيزيكي در سطح و عمق زمين ، بااال آمادن ساطح آبهااي 

وژيكي و عموميت يافتن استفاده از مواد زيرزميني در اراضي پايين دست شهرها، عدم تعادل اكول
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شيميايي مار از مسائلي هستند كه امروز در تامين آب و استفاده از آن در سطح شاهر مطارح 

 گردد.مي

با اين همه در بررسي جغرافيايي شهري استان اردبيل به خوبي وابساتگي مياان زنادگي 

 شهري و دسترسي به منابع آب مشخص و روشن است. 
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 : مكان گزيني شهرها در ارتياط با كاربري اراضي 6-1-6-1

پويايي شهرها عالوه بر عوامل فرا منطقه اي به پسكرانه زراعي آنها نيز مربوط مي شاود 

كه در كشور ايران قبل از ورود درآمدهاي نفتي پسكرانه شهر بيشترين تاثير را در رشد و توسعه 

ردبيل همائطور كه نقشه نيز نمايش مي دهد در پسكرانه هاي آن داشته است . شهرهاي استان ا

كه زراعت آبي و ديم صورت مي گيرد شكل گرفته اند . شكل گيري شهري مانند پارس آباد را 

 مي توان در توسعه كشاورزي توجيه كرد .

 
 ( ارتباط بين رشد شهرها و كاربري اراضي در استان اردبيل1-42دول )ج

31جمعيت 31جمعيت 31جمعيت شهر
نرخ رشد 

31-31
كاربري اراضي

زراعت آبياردبيل

زراعت آبيپاره آباد

زراعت ديممشگين شهر

زراعت ديمخلخال

زراعت ديمگرمي

زراعت ديمسواربيله 

زراعت ديمنمين

زراعت ديمگيوي

زراعت ديمجعفرآباد

زراعت ديمعنبران

زراعت ديم نير

بيزراعت آآبي بيگلو

زراعت ديم هشتجين

زراعت ديمسرعين

زراعت آبياصالندوز

زراعت آبيالهرود

مرتع نيمه انبوهكلور

زراعت ديم هير

زراعت ديمرضي

زراعت ديمتازه كندانگوت

زراعت ديمكوراييم

 ماخذ : برداشت نگارنده
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 اجتماعي موثر در رشد شهرها  -:  عوامل فرهنگي  2-6-1

 
 : آموزش عالي1-2-6-1

د ، آموزش عاالي از جمله عوامل فرهنگي كه در توسعه شهرهاي استان اردبيل ناثير دار

مي باشد .در اين بين مي توان به مراكز دانشگاهي پيام نور و دانشگاه آزاد اساالمي اشااره كارد.  

به طور نمونه مي توان به شهرهاي خلخال ، مشگين شهر ، گرمي ، پارس آبااد و بيلاه ساوار در 

 استان اشاره كرد. 

اسات كاه در شاهرهاي  سياستهاي آموزش عالي مخصوصا دانشگاه آزاد اسالمي طوري

دور افتاده و با امكانات كم توسعه اقدام به تاسيس رشته هاي تحصيلي ناياب مي كند كه اين امر 

 به نوبه خود سبب ترغيب دواطلبان براي ادامه تحصيل در اين شهرها مي شود. 

براي مثال در واحد دانشگاه آزاد شهر خلخال رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي داير ماي 

.  وجود اين قيبل رشته هاي تحصيلي باعث جذب دانشجويان به اين شاهر ماي شاود كاه  باشد

 سبب رونق كسب و كار ) خرده فروشي ( و بازار مسكن اجاره اي مي شود . 

از نمونه ديگر شهر تازه كند انگوت مي باشد ، كه در واحد دانشاگاه آزاد اساالمي ايان 

نفار پاذيرش  111داير مي باشد و ساالنه تعاداد شهر رشته تحصيلي معماري در سطح كارداني 

 دانشجو در اين رشته را دارد . 

بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه توسعه آموزش عالي در قالب دانشگاه آزاد و پيام 

 نور به رشد و پويايي شهرهاي استان كمك مي كند . 

 
 :توريسم 2-2-6-1

. اليتهاي مربوط به توريسم مي باشدان فعيكي از ديگر عوامل موثر در توسعه شهري است

ساالنه هزاران نفر از گردشگران داخلي كشور به خاطر وجود جاذبه هاي مختلاف در اساتان باه 

شهرهاي مختلف استان مسافرت مي كنند . ورود گردشگران داخلي و خارجي به شهرهاي استان 

شاگري در ساطح شاهرهاي سبب مطرح شدن نيازهاي جديدي با توجه نياز بازار تقاضااي گرد

استان مي شود كه اين امر منجر به رشد و توسعه شهرهاي استان مي شود .  در باين شاهرهاي 

استان ، اردبيل ، سرعين ، مشگين شهر ، خلخاال ، نيار ، نماين بيشاترين تااثير را از فعاليتهااي 

 گردشگري كسب مي كنند. 
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 : تاثير عوامل سياسي در رشد شهرهاي استان 6-6-1

 

تبديل شهر اردبيل به مركز سياسي استان اردبيل ، مهمترين عامل سياساي در رشاد و  

توسعه شهري استان بويژه شهر اردبيل محسوب مي شود. براي بررسي تاثير اين عامل در رشاد 

) قبال و بعاد از  1631و  1633شهري اردبيل از تصاوير ماهواره اي دو دوره مربوط به سالهاي 

 ر اردبيل( استفاده شد كه روش كار به شرح زير مي باشد . مركزيت سياسي شه

 
 :مواد و روش ها1-6-6-1

براي بررسي روند رشد فيزيكي شهر اردبيل نياز به تهيه تصاوير مااهواره اي دوره هااي 

متر  61با قدرت تفكيك   Landsat TMزماني مذكور بود. تصاوير مورد استفاده  شامل تصوير 

از ساازمان  1631متر بهارسال  61با قدرت تفكيك  Landsat ETMر و تصوي 1633بهارسال 

 فاائي كشور تهيه شد . 

 

باشد تصوير مزباور در هجري شمسي مي 1633تاريخ برداشت برابر با  Landsat TMتصوير  

هفت باند تهيه شده بود كه با تركيب باندها و قرار دادن تمام باندها در يك فايل تصاوير رنگاي 

شهر اردبيل را در  Land Sat TM( تصوير ماهواره اي 1-1بدست آمد .  شكل ) كاذب منطقه

 اين تصوير مورد استفاده قرار نگرفت. 3نشان مي دهد. باند  1633سال 

مطالعاه مورد استفاده در ايان  LandSat ETMتصوير ماهواره اي  ETM Landsatتصوير

نشان مي دهد. تصوير فاوق در ( اين تصوير را 1-2برداشت شده است.شكل ) 1631در سال 

و   Low gainآن باناد حرارتاي باوده كاه در دو حاال  3باند تهيه شده است كاه باناد  3

Height gain  .تهيه شده است. اين باند مورد استفاده قرار نگرفت 
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 4-6-2تركيب باندهاي  LandSat TM 1633(: تصوير ماهواره اي 1-1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 4-6-2تركيب باندهاي  2992شهر اردبيل سال   LandSat ETMير ماهواره تصو :(1-2شكل )

 
 

 

 

 

 

 

 1631ماخذ : سازمان فضائي كشور ، 
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 اي  : پردازش داده هاي ماهواره2-6-6-1

 

  پ دازش مقدماتي و اوليه 

اولين مرحله پردازش تصوير ، معموال  پردازش اوليه ناميده مي شود . چون قبل از سااير 

هااي تصوير پردازي انجام مي شود . مقدار تصوير پردازي اوليه مورد نياز به كيفيت دادهمراحل 

 رقومي و نيز به نوع تصوير به كار رفته براي پردازش بستگي دارد . 

 

 ) الف (: تصحيح چرخش زمين و تصحيح هندسي 

راري اتي قرار دارند كاه پوشاش تكاهاي در حال حركت قطبي ، معموال  در مدارماهواره

كنناد و از مكرر( هر قسمت از كره زمين را تقريبا  در وقت محلي يكساان ) مشاابه ( تهياه مي)

جهات آنجائي كه كره زمين نيز در حين كار ماهواره در حال چرخش است ، تصااوير هرگاز در

 گيرند . جنوبي قرار نمي –صحيح شمالي 

راف پيدا كناد تاا چارخش هر خط يا رديف از تصوير بايد نسبت به خط قبلي كمي انح

زمين تصحيح شود . تصحيح چرخش زمين كه طي آن تصوير مربع مستطيل به تصوير لوزي ياا 

شود كه موقعيت نسبي عوارض موجود در تصوير را تاحدودي اصالح متوازي االضالع تبديل مي

 كند .مي

ماهواره  تبديل تصوير اوليه مربع شكل به يك لوزي كه به طور صحيح تر و بهتري مسير

ها اي از پيكسال( مجموعاه  Resamplingكند را باا نموناه بارداري مجادد ) را مشخص مي

توان بدست آورد . در تصاوير مورد استفاده نيز چون موقعيت زميني درست تصوير شاناخته مي

شده نبود يا وضعيت چرخش زمين تصحيح نشده بود ه عمل زمين مرجع كاردن روي تصااوير ، 

 (46، 1631يك سري نقاط كنترل زميني اعمال شد ) لگ ،با توجه به 

سازمان جغرافياائي  11111/1نقاط كنترل زمين در محدوده مورد مطالعه از نقشه هاي 

نيروهاي مسلح بدست آمد.  با استفاده از اين نقاط و مشخص كردن نقاط كنترلاي مشاترك در 

راري ارتباط بين اين دو اليه عمال   هر دو ) تصوير مختصات دار و تصوير بدون مختصات ( و برق

به صورت مجازا انجاام گرفات ، باراي   ETMو    TMتصحيح چرخش زمين را روي تصاوير 

و باا توجاه باه  WGS1233، دياتم  UTMمحاسبا ت دقيق تصاوير فوق در سيساتم تصاوير 

 زمين مرجع شدند .  Zone 62 Nموقعيت منطقه در 
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  ) ب (: كاهش ) كم كردن ( پارازيت

( است . اين پارازيت ها ي اتفاقي ممكان  Noiseبيشتر تصاوير رقومي داراي پارازيت ) 

گير هاي اصلي فااايي عباور ها از ميان حساست در حين مراحل متعدد الكترونيكي كه سيگنال

 گر بوجود آمده باشند. كنند يا توسط پردازشگر استفاده شده از سوي مشاهدهمي

داول پارازيت سيستماتيك مطاابق باا ناوع حاس گيار ، شاكلهاي بيشتر انواع رايج و مت

( از اخاتالف در  Image stippingدار ) دهد . رديف تصوير دنبالهبخصوصي از خود نشان مي

آيد . پارازيات هااي حساسيت و درجات بين عناصر گوناگون اين سيستم حس گير به دست مي

اليش فوريه حذف كرد و از باين بارد . تصااوير توان با استفاده از روشهاي پاسيستماتيك را مي

مورد نظر با به كارگيري تبديل فوريه سريع ) نوعي الگاوريتم ( باه ياك حوضاه بساامد مبادل 

 آيد . شود و يك تصوير بزرگ به دست ميمي

شاود و فيلتاري تهياه پارازيت سيستماتيك به وضوح در چناين تصاويري مشااهده مي

ل از تغيير شكل معكوس اصالح نمايد . اين تكنيك ها خصوصاا  در شود تا تصوير بزرگ را قبمي

،  1631جايي كه پارازيت سيستماتيك از نظر هندسي پيچيده است كااربرد خاوبي دارد )لاگ ، 

41 ) 

دساتورات مرباوط باه   ERMAPPERبراي انجام اين كار روي تصاوير در نرم افزار 

وير ، جداگانه انجاام شاده اسات و فيلتاري تهياه الگوريتم فوريه يا كم كردن پارازيتها روي تصا

 هاي موجود در تصوير اصالح گرديدند .  گرديد كه بر اساس آن پارازيت

 

 ) ش(: تصحيح اتمسفري 

شود كه امواش الكترومغنااطيس وجود آئروسل ها  و هواويزه ها در جو شهر ها باعث مي

اي بين بردن آئروسلها در تصاوير ماهوارهبطور دقيق به سنجنده ماهواره نرسد . براي كاهش و از 

 شود .از اين عمل استفاده مي

 

 ) د (:  تصحيح راديومتريك 

هاي بزرگ كردن تصوير و استخراش اطالعاات آغااز شاود تصاحيح قبل از آنكه فرايند

تواند انجام شود تا تصاوير از نقطه نظر راديو مترياك تصاحيح شاوند . تصاوير راديو متريك مي

مده از يك ناحيه در زمانهاي مختلف ممكن است ارزشهاي رقومي متفاوتي داشته باشد بدست آ

اين امر شايد به علت تغيير ارتفاع خورشيد درطول سال يا تغييرات مقادار پراكنادگي و جاذب 

 اتمسفر و باالخره به علت تغيير پوشش زمين در ناحيه مورد مطالعه باشد . 
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تالف ارتفاع خورشيد در حاين زمانهااي تصاوير بارداري و تصحيح راديومتريك براي جبران اخ

گيري به منظور تشخيص تغييرات از راه مقايساه مقادار براي جبران تغييرات درجه بندي حس

تواند بخش اعظم اثار ارتفااع خورشايدي را انعكاس نور عملي ضروري است . نسبتهاي باند مي

است كه بر اساس مادلي سااده از  حذف كند . تصحيح در ساده ترين شكلش يك عمل حسابي

شود . گرچه تصحيح دقيق تر ممكن اسات باه همااهنگي و تطاابق هندسه اسكنر طرح ريزي مي

اطالعات انعكاسي در هر دو جهت و ياا حتاي ساه جهات نيااز داشاته باشاد ايان تصاحيحات 

ده راديومتري اختالف ناشي از ارتفاع خورشيد و موقعيت پيكسل ها را در داخال خطاوط گساتر

لگ شود . )ييرات توپوگرافي حذف نميتواند حذف كند ، اما تغييرات تابشي ناشي از تغاسكن مي

،1631 ،61) 

 

 ) و  (:  باال بردن قدرت تفكيك باندها 

 3باشد كاه باناد باند مي 3داراي  ETMهمانطور كه در صفحات قبل ذكر شد تصاوير 

 3به همين منظور ابتدا باا اساتفاده از باناد  باشد ؛متري مي 11اين تصوير داراي قدرت تفكيك 

متري ساخته شد)شكل  11ا قدرت تفكيك اااااتصوير رنگي ب  1،2،6،4،1،3تصوير ، از باندهاي 

6-1.) 

 
 4-6-2با باندهاي  ETM 3( تركيب باند 1-6شكل )
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 : بحث6-6-6-1

ات ايجاد شده در محادوده بعد از انجام پردازش روي تصاوير براي بدست آوردن تغيير

مورد مطالعه تصاوير با روش حداكثر احتمال طبقه بندي شدند .روش حداكثر احتمال ، واريانس 

بدسات آوردن نتيجاه مطلاوب از و كواريانس نمونه ها ارائه شده را ارزياابي ماي كناد. باراي 

 جام مي شود:هاي آموزشي متعددي استفاده شد. اين روش طي سه مرحله به شرح زير اننمونه

 محاسبه بردار ميانگين ، واريانس و همبستگي براي كالس ها در نمونه هاي آموزشي .1

 لحاظ كردن پراكندگي پيكسل هاي اطراف بردار ميانگين از طريق تابع احتماالت .2

معرفي كل داده ها به كالس هايي كه حداكثر احتمال عاويت در آن كالس را داشته  .6

 باشند.

االت در هر كالس ، پيكسل ها به كالس هايي كه بيشترين شباهت را بعد از ارزيابي احتم

 (611، 1632دارند ، اختصاص مي يابند . )علوي پناه ، 

نتايج  (1-1( و )1-4)طبقات و كالس مربوط به هر كاربري و شكل هاي ( 1-46)جدول 

 طبقه بندي به روش حداكثر احتمال را نشان مي دهد.

 
 اله مربوط به هر كاربريطبقات و ك:  ( 1-46)جدول 

 كد كاله

 1 شهر

 2 راه

 6 آب

 4 زراعت

 1 باير
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 MLCبا استفاده از روش  1633سال  Landsat TM(: طبقه بندي تصوير ماهوارهي 1-4شكل )

 

 

 MLCبا استفاده از روش  1631سال  LandSat ETMطبقه بندي تصوير ماهواره اي  :(1-1شكل )
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هاي را در طي اين دو دوره نشان مساحت و ميزان كاربري  (1-41و ) (1-44) جداول

 دهد. مي

 
 2992و  1933(: مساحت كاربريها در سال 1-44جدول )

 1631مساحت به هكتار سال  1633مساحت به هكتار سال  نوع كاربري

 6193 1413 شهر

 193 161 آب

 14199 13312 زمين زراعي

 4111 1111 باير

 

هكتار بوده كاه در  1413،  1633شود كه مساحت شهر در سال ل مشخص ميبر طبق جدو

رسد البته اين مساحت بدون در نظر گارفتن زمينهااي بااير هكتار مي 6123، به 1631سال 

 باشد .  داخل شهر و محدوده خدماتي شهر  مي

تغييارات در  پس از تهيه نقشه طبقه بندي تصاوير ماهواره اي تصاوير فوق با استفاده از تاابع

نتيجه اعمال تاابع  (1-3محيط سيستم اطالعات جغرافيائي مورد مقايسه قرار گرفتند. شكل  )

 را بر روي دو تصوير طبقه بندي شده نشان مي دهد. 

براي نشان دادن نوع كاربري هاي تغيير يافته در سيستم اطالعات جغرافيائي از توابع خالصه 

 سازي استفاده گرديد  

و مقايسه  1633(مساحت و نوع كاربري در مناطق تغيير يافته در سال 1-44ه )جدول شمار 

 را نشان مي دهد. 1631آن با نوع كاربري ها در مناطق تغيير يافته در سال 

(نيز نشان مي دهد مساحت كااربري مرباوط باه شاهر و منااطق 1-44انطور كه جدول )هم

هكتار بوده است كه ايان مسااحت  131ر با براب 1633مسكوني در مناطق تغيير يافته ، در سال 

هكتار رسيده است . يعني از كل مساحت مناطق  1341به  1631در مناطق تغيير يافته در سال 

درصد زير ساخت و سازهاي شهري رفته است .  46چيزي در حدود  1631تغيير يافته در سال 

ين از مجموع كاربري هااي داراي كاربري زراعي بودند. همچن 1633اين مناطق در تصوير سال 

درصد تبديل به اراضي باير شده است . اين امر در  63يعني  1141،  1631تغيير يافته در سال 

اطراف شهر اردبيل حكايت از آماده سازي و تفكيك اين زمين ها براي ساخت و ساز هاي آتاي 

 دارد . 

تغييارات باراي  بررسي ها نشان مي دهد در طي دوره زماني مورد مطالعاه ، بيشاترين

درصاد باه  46كاربري هاي شهري بوده است . بطوريكه از كل اراضي تغيير يافته در ايان دوره 
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درصد به اراضي باير كه در حاال آمااده ساازي و تفكياك  63زير ساخت و ساز هاي شهري و 

جازو كااربري  1633براي شهرسازي مي باشد ، رفته اسات .  زمينهااي ماورد نظار در ساال 

اطراف شهر بوده است . يعني  توسعه شهر اردبيل در اراضاي زراعاي پيراماون شاهر كشاورزي 

صورت گرفته است . همانطوريكه  نقشه نيز نشان  مي دهد در طي توساعه فيزيكاي روساتاهاي 

اطراف شهر اردبيل به شهر پيوسته اند براي مثال مي تاوان از روساتاي نياار در جناوب شارق 

 اردبيل نام برد . 

روند توسعه در طي دو دوره نشان مي دهد توسعه شاهر در محورهااي شامال آنچه كه 

 غرب ، غرب و جنوب غرب بيشتر از ساير جهات بوده است . 

بدين ترتيب مي توان اين نتيجه را گرفت كه تغييرات كاربري اراضي در پيرامون شاهر 

 اردبيل در ارتباط با تغيير مركزيت سياسي استان صورت گرفته است . 

ديگر تاثيراتي كه عامل سياسي در توساعه و رشاد شاهرهاي اساتان داشاته اسات ،  از

افزايش تعداد شهرهاي استان مي باشد .كه از اين ميان مي توان به شهرهاي آبي بيگلاو ، هيار ، 

عنبران ، رضي ، الهرود ، كورائيم ، تازه كند انگوت ، اصالندوز و جعفر اباد اشاره كرد . شهرهاي 

 جزو مناطق روستائي محسوب مي شدند .   1631سال  ذكر شده تا
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 1631-1633(: مناطق تغيير يافته به لحاظ كاربري طي دو دوره زماني 1-3شكل )

 

 1631و  1633(: نوع كاربري در مناطق تغيير يافته به تفكيک در سال 1-3شكل )
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 1631قايسه آن با نوع كاربري ها در مناطق تغيير يافته سال و م 1633(:  نوع كاربري در مناطق تغيير يافته در سال 1-41جدول )

 1631مساحت به هكتار در سال  1633مساحت به هكتار در سال  نوع كاربري در مناطق تغيير يافته

  شهر

 آب

 زمين زراعي

3 باير

49914991 جمااااع

 

 

 : تاثير مركز بر پيرامون 4-6-1

 

براي بررسي تاثير مركز سياسي استان بر شهرهاي پيرامون خود در سطح استان نياز باه 

جمع آوري اطالعات دقيق در رابطه با روابط اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي مي باشاد . 

جمع آوري اين قبيل اطالعات در ايران به آساني مقدور نمي باشد و از طرف ديگر بررسي تاثير 

ي در پيرامون خود كاري نيست كه به راحتي صورت گيرد بنابراين به توضايح مادل مركز سياس

 پيرامون جان فريدمن مي پردازيم .  –مركز 

 
 پيرامون  –:مدل مركز 1-4-6-1

پيرامون معروف  –جان فريد من الگوي فاائي ساده اي پيشنهاد كرد كه به الگوي مركز 

در مقياس جهااني در درون نظاام سارمايه داري شده است . فريد من معتقد است كه اين مدل 

جهاني و در مقياس ملي و محلي در آن كشورهايي كه توسعه صنعتي خود را ديرتر آغااز كارده 

 اند شكل مي گيرد . 

در چارچوب نظام سرمايه داري ، نيازهاي مكان در ابعااد ساريعتري گساترش يافتاه و 

به طور خود بخودي به وياژه كشاورهاي  موجب مي شود كه بخشهاي مدرنتر تكنولوژي صنعتي

تازه صنعتي شده را به سوي فرايند تمركز جغرافيائي سوق دهد . اين تمركز همانطور كه كشاور 

به مراحل پيشرفته تري از ضنعتي شدن گام بر ماي دارد ، افزونتار ماي شاود . ايان مرحلاه را 

تيجه ساختار فاائي كشور به شكل اصطالحا گذار به اقتصاد صنعتي توسعه يافته ناميده اند. در ن

پيرامون تقسيم مي شود . در مركز منابع و فعاليتهاي  –كامال آشكاري به دو بخش متمايز مركز 

پيش برنده اقتصاد ، به طور روز افزوني رونق مي گيرد در حالي كه پيرامون يعني آن بخشاهايي 

عه حاشيه اي و توسعه نايافته باقي مي كه با حداقل عنايت و توجه روبرو بوده اند ، در فرايند توس

ماند . ظهور خصيصه قطبش شديد  در اين مرحله ، خود خبر از نيروي نامتعادل درون منطقه اي 

در قلمرو اقتصادي ، اجتماعي و سياسي مي دهد ) در مقياس كالن درسطح كشور ماي تاوان باه 
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ل باا توجاه باه مادل در ايان شهر تهران اشاره كرد. در مقياس خرد در سطح استان شهر اردبي

 مرحله مي باشد . ( 

در مدل فريد من بازتاب اين فرايند قطبش به چهار مرحله متمايز از يكديگر باه شارح 

 زير تقسيم شده است : 

مرحله اول با خصيصه ثبات نسبي مشخص شده و در آن سكونتگاهها منازوي هساتند .  .1

هنوز سلساله مراتباي شاكل نگرفتاه هر سكونتگاه به طور نسبي مستقل و در ميان آنها 

، شهرهاي بزرگ كشور ) تهران ، تبريز ، اصفهان  1621است . ) در ايران تا قبل از دهه 

 و...( در اين مرحله بودند. (

در مرحله دوم ، الگوي فاايي ، آغاز مرحله صنعتي شدن را به نمايش ماي گاذارد . در  .2

حيه پيرامون به دور خاود ، بار اطاراف اين الگو يك مركز يا هسته قوي با ايجاد يك نا

خود مسلط مي شود . در اين مرحله پتانسيل تجاري و حركت نبروي كار به سوي مركز 

 ، عمال اقتصاد ملي را در يك منطقه مادر شهري يگانه متمركز مي كند . 

 –در مرحله  سوم به موازات توساعه در بخشاهاي از پيراماون ، سااختار سااده مركاز  .6

تدريج تبديل به يك ساختار چند هسته اي مي شود . اين هسته جديد ممكن  پيرامون به

است داراي بازار بزرگ منطقه اي ، مستقل از مركز باشد . در اين مرحله اثرات پخاش 

در سطح ملي به مراتب قويتر مي گردد ليكن در درون منااطق جاايي كاه رشاد در آن 

 ش است . متمركز شده ، اثرات پس موش فراتر از اثرات پخ

و سر انجام مرحله چهارم با ظهور يك نظام كاركردي متقابل شهرها مشخص مي شود .  .4

در اين مرحله به نظر مي رسد كه پس موش محلي و اثرات پخش به طور كلي به تعادل 

 مي رسند . 

ارتباطي كه مركز با پيرامون دارد ، ارتباطي است كه در آن مراكز بايش تارين نفاع را ماي 

ين نوع ارتباط بعد از ورود درآمدهاي ناشي از نفت شدت بيش تري به خود گرفات در برند . ا

حالي كه قبل از دوره  مدرنيزاسيون ، شهرها در ايران در ارتباط با پسكرانه زراعي خاود توساعه 

 پيدا مي كردند . 

 شهر اردبيل به عنوان مركز در شبكه شهري استان ، درآمدها و سرمايه هااي مختلاف را از

شهري هاي پيراموني به سوي خود جذب كرده و به عنوان ياك ساكوي پرتااب سارمايه هااي 

 جدب شده را به سوي تهران مي فرستد . 

شهر تهران نيز به عنوان مركز در شبكه شهري كشور ، سرمايه ها و منابع را از سطح كشور 

شاهرها ) نيوياورك ، جمع كرده و به عنوان يك سكوي پرتاب ، اين سرمايه ها را به سمت جهان
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توكيو ، لندن و...( مي فرستد . يعني ارتباط مركز با پيرامون هميشه باه نفاع مركاز و باه زياان 

 پيرامون مي باشد . كه از سطح خرد تا سطح كالن ارتباط مركز با پيرامون بدين شكل مي باشد . 

يدايش مراكز قاوي اگرچه بر طبق مدل فريد من ، در مراحل سوم و چهارم ، اين ساخنار با پ

جديد شكسته مي شود ولي واقعيت اين است كه اين عمل باه ايان ساادگي اتفااق نماي افتاد و 

ساخنار نظام سرمايه داري جهاني اجازه تعادل در شبكه شهري كشاورهاي جهاان ساوم را نماي 

دهد . باقي بودن اين ساختار در كشورهاي جهان سوم هميشه به نفع كشورهاي سلطه گر خواهد 

 ود . ب

حال سوال اين است كه چه سياستي را مي توان بكار گرفت كه به جاي خروش سرمابه هااي 

 كشور از مركز ، مراكز تبديل به مركز ورود و جذب سرمايه باشند ؟ 

در عصر جهاني شدن كه سرمايه ها در قالب شركتهاي چند مليتي در حال حركات در دنياا 

ور به خاطر تمركز سرمايه و نيروي كار ، ماي توانناد مي باشد ، كالنشهرهاي اصلي در سطح كش

تواند ين عمل با سرمايه گذاري معكوس ميكانون جذب سرمايه هاي در گردش جهاني باشند . ا

 روند حركت سرمايه از پيرامون به مركز را به حركت سرمايه از مركز به پيرامون تبديل نمايد . 

 
 


