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فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

مصطفي طالشي

1

اسماعيل علياكبري
محمد تقي رهنمايي

2

3

قربان پناهي جلودارلو

4

كاربرد مدل رتبه-اندازه در نظام شهري در استان اردبيل
در دوره زماني بيست ساله ( 58ـ )5638
تاریخ دریافت مقاله90/06/60 :

تاریخ پذیرش مقاله99/61/01 :

چكيده
فرآیند شهرنشيني شتابان در کشورهای جنوب همواره نظام فضایي سكونتگاههای شهری را در بسياری از مووارد داوار
آشفتگي فضایي مي نماید که پيامد اساسي آن بروز شرایط ناپایداری در شبكه نظام شهری اسوت ایو پوهوهب بوا روش
توصيفي-تحليلي سلسلهمراتب و تحوالت نظام استقرار شهرها و نحوه پخشایب جمعيت صورت گرفتوه اسوت در ایو
ارتباط شهرهای استان بر اسوا

نتوای سرشوماریهوای مموومي نفوو

و مسوك در دورههوای  0601توا  0631و بوا

بهرهگيری از مدلهای رتبه -اندازه و هماني رتبه اندازه تعدیلي مورد بررسي و تحليل قرارگرفتهاند
نتای پهوهب حاکي از آن است که الگوی توزیع فضایي سوكونتگواههوای شوهری اسوتان از الگووی تيوادفي تبعيوت
مينماید که در دهه اخير گرایب استقرار جمعيت در کانونها و طبقات شهری نيز بوه سومت بوينظموي فزاینوده اسوت

 -0دانشيار دانشگاه پيام نور و مضو قطب ملمي توسعه پایدار محيط جغرافيایي دانشگاه شهيد بهشتي
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دانشيار سازمان مرکزی دانشگاه پيام نور
3

 -4دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامهریزی شهری دانشگاه پيام نور

 -استاد دانشگاه تهران.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

حاکميت فضایي و مملكردی نخست شهر اردبيل بامث مدم تبعيت سلسلهمراتب شهری استان از قانون رتبه اندازه شوده
است که ای امر ناهمخواني و مدم تعادل فضایي سلسلهمراتب را به وضوح قابلتشخيص موينمایود از سووی دیگور در

دستیابي به الگوی مطلوب انتظام فضایي در استان در پوي سياسوت مودم تمرکزگرایوي از یوس سوو و از سووی دیگور
برخورداری بهينه شهروندان از آستانههای خدمات مناسب و تعادل در برقراری فرصتهای مناسوب اقتيوادی و کالبودی
برای شهرهای متوسط و کواس اندام استان است

كليد واژهها :مدل رتبه-اندازه ،انتظام فضایي ،نظام شهری ،استان اردبيل
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دهه اخير ( )0631ای مدم تعادل پخشایب جمعيت شهری در فضای استان بيب از پيب تشدید یافته است

