
  
  13651- 85های تحلیل روند تحوّالت سلسله مراتب شهری ایران طی سال

  حمید رضا رخشانی نسب                          
   اصغرضرابیدکتر                          

  :چکیده
های اخیر، به دالیل متعددی جمعیّت و مراکز شهری در ایران دچار تحوّل فضایی         طی سال

ایش شهرهای کوچک و متوسط و عدم تعادل در سلسله مراتب شدیدی شده که حاصل آن افز
تحلیل تحول فضایی شهرها و نابرابری «بر این اساس، این پژوهش با هدف . شهری کشور است

است که بر مبنای مؤلفۀ »  تحلیلی-توصیفی«روش پژوهش . صورت گرفته است» موجود بین آنها
دهد، طی دورۀ های پژوهش نشان مییافته. استهای کمّی انجام شده کارگیری مدلجمعیّتی و به

مورد مطالعه شهرهای تهران، مشهد، اصفهان تبریز و قم در نظام شهری کشور از مرتبۀ ثابتی 
 5 به رتبۀ 1365 در سال 13برخوردار بوده و شهر کرج به دلیل جذب سرریز جمعیّتی تهران از رتبۀ 

» متعادلنیمه«لسله مراتب شهری کشور از حالت عالوه بر این، س.  صعود کرده است1385در سال 
بنابراین با فراهم .  سوق پیدا کرده است1385در سال » بحرانی«، به حالت 1375 و 1365های در سال

توان سلسله مراتب شهری نمودن تسهیالت اقتصادی و اجتماعی در شهرهای کوچک و متوسط، می
  . بهینه را در ایران ایجاد نمود

  
   :دیواژگان کلی

  .جمعیّت شهری، سلسله مراتب شهری، شهرهای ایران، نابرابری فضایی
 

 
 

                                                 
 بررسي روند توسعة پايدار شهري«ريزي شهري با عنوان نامة کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهاين مقاله بر گرفته از پايان. ۱

 .نسب انجام شده استاصغر ضّرابي و توسط حميدرضا رخشانيدکتر است که در دانشگاه اصفهان به راهنمايي » در ايران
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 مقدمه . 1

        مراکز شهری در هر کشور به تبع شرایط جغرافیایی و تحت تأثیر مسایل اقتصادی، اجتماعی و 
توانند از نظر ابعاد کمّی و کیفی یا به عبارت دیگر از لحاظ تعداد جمعیّت، نقش و سیاسی می
 بررسی سلسله مراتب شهری به ).69:  الف1375محمّدی، بیک(بندی شوند طبقه... عملکرد و 

عنوان عاملی برای شناخت چگونگی نظم فضایی شهرها و توزیع متعادل امکانات و خدمات میان 
. ویژه شهرهای کوچک و متوسط، همواره از اهمیت اساسی برخوردار بوده استمراکز شهری به
 سلسله ).86: 1382عابدین دُرکوش، ( شهری بهترین شکل سازماندهی فضاست سلسله مراتب

فرید، (بندی شهرهای شبکه بر حسب اهمیت آنهاست مراتب شهری به طور خالصه عبارت از طبقه
1375 :488 .(  

        آنچه در بررسی سلسله مراتب شهری از اهمیت اساسی برخوردار است، تعیین سلسله مراتب 
های مختلفی به بندی کیفی شهرها، سلیقهدر طبقه. های کمّی و کیفی استساس مالکشهری بر ا

های شغلی کار گرفته شده که از آن میان، ارزیابی سلسله مراتبی شهرها در زمینۀ بخش سوم فعّالیت
توان نام برد یا ارزیابی سلسله مراتب بر مبنای تجهیزات و وسعت فضایی جاذبۀ شهری را می

-  را ارایه داده و معتقد است نخست2»شهرقانون نخست«) 1993 (1»جفرسون«). 68: 1373 نظریان،(

شهر در هر کشور به صورت یک شهر مستقل و بزرگ مورد توجه بوده و بیان کننده توانایی و 
آید شهر موقعی به وجود می جفرسون اعتقاد دارد، نخست).318: 1374بهفروز، (احساس ملّی است 

). 65: 1381عظیمی، (ن شهر در یک نظام شهری چند برابر جمعیّت شهر دوّم باشد تریکه بزرگ
ای معقول با فواصل طبقاتی معتقد است، در یک سلسله مراتب شهری منظم، رابطه» آرتور اسمایلز«

: 1380الممالکی، مستوفی(های جمعیّتی مورد نظر وی موجود است منظم بین تعداد شهرها و گروه
ژ عقیده دارد که سلسله مراتبی که مبتنی بر شمارۀ ساکنان شهر و یا منطقۀ شهری ترسیم  پیرژر).147

بر این مبنا توصیه . تواند سیمای کامالً روشنی از سلسله مراتب شهری را به دست دهدشود، نمی
فرید، (کند که سلسله مراتب شهری را به اتکاء ماهیت عملکرد شهرها باید تعیین و مشخص کرد می

 اندازه را ارایه داد و در - در تعیین سلسله مراتب شهری قانون رتبه3»جورج زیپف «).488: 1375

                                                 
1.Mark. Jeferson 
2.The Law of Primate City  
3.J. K. Zipf 
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نظریۀ وی جمعیّت شهرهای درجه دوّم حدود
2
 شهر اوّل، شهرهای درجه سوّم حدود1

3
 شهر 1

 حدود nشاخص و جمعیّت شهر درجه 
n
 نظریۀ ).Clark, 2000: 25- 28(وّل است  شهر ا1

با . شودهای توزیع جمعیّت مطرح میتوسعۀ مناطق مرزی نیز موضوعی است که گهگاه در سیاست
که مناطق مرزی اغلب مناطق فقیری هستند امّا به دلیل جدایی جغرافیایی، انگیزۀ توسعۀ این این

وجه به این مناطق، به دالیل گوناگون از امنیت ای نیست بلکه تمناطق معموالً نیل به برابری منطقه
   ).220- 219: 1383زیاری، (ملّی است 

اند         در چند دهۀ اخیر مراکز شهری به سرعت گسترش یافته و به شهرهای بزرگ تبدیل شده
در . کردند درصد جمعیّت جهان در شهرها زندگی می37، 1970 در سال ).151: 1374نظریان، (

 50 درصد جمعیّت شهرنشین جهان از مرز 2005 درصد رسید و در سال 45این رقم به  1995سال 
، 2025شود در سال بینی می پیش،)Masika and et al, 1997: 2(درصد عبور نموده است 

  ).2: 1380نظریان، ( درصد تجاوز نماید 61جمعیّت شهرنشین دنیا از مرز 
 با سرعت بیشتری به رشد شهرنشینی، 1355ویژه از دهۀ بهقرن اخیر         کشور ایران نیز در نیم

 جمعیّت شهری کشور ).151: 1374نظریان، (افزایش شهرها و جمعیّت شهری خود دست زده است 
 جمعیّت 1365در سرشماری سال .  افزایش قابل توجهی داشته است1365- 85های در فاصلۀ سال

 شهر و ضریب شهرنشینی به 496 تعداد شهرها به  هزار نفر،845 میلیون و 26شهرنشین کشور به 
 هزار 700 میلیون و 36، جمعیّت شهرنشین کشور به 1375در سرشماری سال .  درصد رسید3/54

- 79: 1378زیاری، (رسد  درصد می3/61 شهر و ضریب شهرنشینی به 614نفر، تعداد شهرها به 
 هزار نفر، تعداد 245 میلیون و 48به  نیز، جمعیّت شهرنشین کشور 1385 در سرشماری سال ).80

). 1385مرکز آمار ایران، ( درصد رسیده است 46/68 شهر و ضریب شهرنشینی به 1012شهرها به 
نمایانگر افزایش اعتبار  بدین ترتیب الگوی توزیع فضایی جمعیّت و مراکز شهری در ایران،

کۀ شهری ایران را فراهم کرده شهرنشینی و شهرگرایی در کشور بوده و موجبات ناموزونی در شب
  .است
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  شرح مسأله و اهداف پژوهش. 2
های اخیر با رشد نسبی شهرنشینی در کشور و ظهور ناخواستۀ شهرهای کوچک، به         طی سال

- ها و نیز اعتباربخشی به نقاط روستایی بزرگ، برنامهدلیل سیاست تمرکز در پایتخت و مراکز استان

ی برای ایجاد فضاهای شهری مناسب در کشور وجود نداشته و در اغلب ریزی منسجم و هماهنگ
که، رشد حال آن. ها تنها به افزایش تعداد شهرها و رشد نسبی شهرنشینی اشاره شده استپژوهش

ویژه شهرهای بزرگ با شهرنشینی در کشور مبتنی بر نظم سلسله مراتبی نبوده و شهرهای ایران به
بدین ترتیب سلسله . اندنسبت به شهرهای کوچک و متوسط، رشد کردهنظمی و اختالف زیاد بی

- شود که بیانگر عدم اجرای برنامهقواره در نظام شهری کشور مالحظه میمراتب شهری نامنظم و بی

   بر این اساس، اهداف پژوهش را . قواره در ایران استهای صحیح شهری و شهرنشینی بیریزی
  :نمودتوان به شرح زیر مطرح می

 ؛1365- 85های تحلیل تغییرات سلسله مراتب شهری ایران طی سال. 1

  شناخت اختالف فضایی موجود میان شهرهای ایران با توجه به نظام سلسله مراتب شهری کشور؛  . 2
سازی نظام شهری ایران و ایجاد سلسله مراتب های مناسب برای متعادلارایۀ راهکارها و سیاست. 3

  . کشورشهری بهینه در
  
  پیشینه پژوهش. 3

اوّلین .         تاکنون در ارتباط با سلسله مراتب شهری مطالعات مختلفی صورت گرفته است
، )1913 (1مطالعات علمی در جهان مربوط به قرن اخیر است که توسط دانشمندانی چون اوئرباخ

و ) 1961 (5بریجیم، )1958 (4، استوارت)1956 (3، والترایزارد)1941(، زیپف )1926 (2لوتکا
    باز75 و 65های این مطالعات در ایران سابقۀ کمتری داشته و عموماً به دهه دیگران انجام شده؛

اند، از جمله مطالعات داخلی که به بررسی سلسله مراتب شهری در سطح ملّی پرداخته. گرددمی
  .های زیر اشاره نمودتوان به پژوهشمی

                                                 
1.F. Auerbach 
2.Lotka 
3.W. Isard 
4.Stewart 
5.J. Berry 
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یع فضایی جمعیّت را در سیستم شهری ایران مورد بررسی قرار داده و به توز) 1371(        بهفروز 
تواند و نظام شهری آنها میدر حال توسعه  مبادرت نموده که در اکثر کشورهای 1ارایۀ فرمولی

شهر استفاده های شهری دارای الگوی نخستتوان در نظاماز این فرمول می. الگویی مناسب باشد
ونگی استقرار مراکز شهری و نقاط شهری را در سواحل جنوب ایران چگ) 1372(سرور . نمود

 - بررسی نموده و معتقد است که علیرغم تبعیت نظام سلسله مراتب شهری منطقه از قانون مرتبه
) 1373(نظریان . اندازه، توزیع جمعیت و پخش شهرها در سطح منطقۀ مورد مطالعه نامتعادل است

ای، توزیع نامتعادل شهرها و ان را مطالعه نموده و تفاوت شدید ناحیهنظام سلسله مراتبی شهرهای ایر
محیطی، سوابق تاریخی و به دنبال آن گزینی آنها را که در ارتباط تنگاتنگ با شرایط زیستمکان

وی . داندتقسیمات سیاسی و توسعۀ اقتصادی است، مبنای اصلی عدم تعادل در نظام شهری ایران می
های گذاریبخشی به نظام شهری، تقویت سرمایهگیری از پایین جهت تعادلصمیماتّخاذ هر گونه ت

- افتاده به منظور ایجاد شبکهاقتصادی در شهرهای متوسط و ایجاد شهرهای جدید را در مناطق عقب

روند نظام )  ب1375(محمّدی بیک. ای ضروری دانسته استای و ناحیهای از مادرشهرهای منطقه
ران با استفاده از ضریب تراکمی جینی مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده شهری را در ای

نظام ) 1379(تقوایی . بوده است» متعادلنیمه «1335- 75که سلسله مراتب شهری کشور طی دوره 
دهد که طی های وی نشان می بررسی نموده و یافته1375 تا 1335شبکۀ شهری کشور را از سال 

وی . دشده، نظام شبکۀ شهری ایران نامتعادل بوده و به سمت تعادل نیز هدایت نشده استهای یاسال
هایی همچون استراتژی عدم تمرکز، گیری از روشسازی شبکۀ شهری در ایران، بهرهبرای متعادل

 شهرها، توزیع -مدیریت کارساز مادرشهرها، توسعه و گسترش شهرهای متوسط، کوچک و روستا
                                                 

 ) :۳۳۰، ۱۳۷۴روز، بهف( ساختار کلي فرمول به شرح زير است - ۴
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ریزی روستایی را های اقتصادی و صنعتی، ایجاد شهرهای جدید و توسعۀ برنامهعّالیتو بازتوزیع ف
دهد که نظام شبکۀ شهری استان ایالم را مورد مطالعه قرار داده و نشان می) 1380(راد . داندمؤثر می

عدم ) 1383(رضایی .  سیاسی آن انطباق دارد-شبکۀ شهری این استان با عملکرد مراکز اداری
بخشی به شبکۀ شهری این زن در سلسله مراتب شهری استان فارس را بررسی نموده و برای تعادلتوا

نابرابری در ) 1386(محمّدی نسب و بیکرخشانی. نمایدهای رشد را پیشنهاد میاستان، تقویت قطب
 اختالف نمایند کهنظام سلسله مراتب شهری استان سیستان و بلوچستان را ارزیابی نموده و اثبات می

 1365- 75شهر منطقه و افزایش شهرهای کوچک از دهۀ بسیار زیاد شهرهای استان با نخست
چنانچه شهرهای کوچک استان . گیری شهرها از حد تعادل شده استموجب عدم تعادل و فاصله

  . سوق پیدا خواهد کرد» بحرانی«مورد توجه واقع نشوند، سلسله مراتب شهری استان به سمت 
های گیری از مدل پژوهش حاضر بر اساس مؤلفۀ جمعیّتی، بر مبنای مطالعات اسنادی و با بهره       

نماید تا ضمن  بررسی و تحلیل می1365- 85های کمّی سلسله مراتب شهری ایران را طی سال
بخشی به نظام شناخت اختالف موجود میان شهرهای کشور، راهکارهای مناسبی را برای تعادل

  . ن ارایه نمایدشهری ایرا
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  فرآیند پژوهش. 4
است که بر »  تحلیلی-توصیفی«        با توجه به موضوع پژوهش، رویکرد حاکم بر این پژوهش 

های جمعیّتی از گزارش نتایج اطّالعات مورد نیاز و داده. صورت گرفته است» جمعیّت«اساس مؤلفۀ 
) 1375(ومی نفوس و مسکن کل کشور ، نتایج تفصیلی سرشماری عم)1365(نهایی شهرهای ایران 

. گردآوری شده است) 1385(و جدیدترین اطّالعات منتشره در سایت اینترنتی مرکز آمار ایران 
ها و گیری از مدلبندی و تجزیه و تحلیل کیفی آنها با بهرهپس از تهیۀ اطّالعات، نسبت به طبقه

.  مبادرت گردید3 و منحنی لورنز2ایقه، مدل آماری حدّ اختالف طب1 اندازه زیپف-الگوهای رتبه
  .  استفاده شده استSPSS و Matlabبرای تهیۀ نمودارهای پژوهش، از نرم افزارهای آماری 

  
  
  های پژوهش یافته. 5

                                                 

ه شده توسط زيپف به صورتي فرمول ارا.۱
n
1

Pn= P1. ۱۵۸ :۱۳۷۴نظريان، (باشد  مي.( 

-ویژه با بیشترین و کمترین تعداد جمعیّت قابل اجرا میهای آماری بهاین روش علمی با استفاده از فرمول. 2
  ) :152 :1380مستوفی الممالکی،  (استحل اجرایی این مدل به شرح زیر مرا. باشد

  ترین شهر،ترین شهر منطقه و کم جمعیتتعیین پرجمعیت. 1
  :تعیین دامنه نوسان جمعیتی شهرها که عبارت است از. 2

R= Max(P) - Min(P)  
  :تعیین تعداد طبقات یا گروههای شهری مطابق فرمول استورجس. 3

       K= 3/3+1 LogN 
  :ای به صورتتعیین میزان حد اختالف طبقه. 4

        H= 
K
R  

 .بندی شهرهای منطقهتقسیم. 5
برای . شودبرای ترسم منحنی لورنز از درصد تجمعی تعداد شهرها و جمعیت مراکز شهری استفاده می. 1

                  ) :168 -167: 1384ری و موسوی، زیا(گردد تعیین ضریب جینی نیز از فرمول زیر استفاده می
                                                                                                        

  می جینیضریب تراک  = مساحت بین منحنی و خط تعادل                                                                   
  مساحت مثلث                                                                                  

  نیمه متعادل= 799/0 -5/0متعادل ضریب تراکمی جینی = 299/0 -0ضریب تراکمی جینی 
  بحرانی= 1 -8/0ریب تراکمی جینی  ضتقریبا متعادل= 499/0 -3/0ضریب تراکمی جینی 

 ABC و مساحت مثلث AB، ضریب تراکمی جینی از تقسیم مساحت واقع بین خط تعادل 4ل شماره در شک
 .آیدبه دست می
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  ایبررسی سلسله مراتب شهری کشور با استفاده از مدل حدّ اختالف طبقه. 1. 5
های جمعیّتی کشور است؛ به دۀ تغییرات شدید گروهدهن نشان3 و 2، 1های شمارۀ         ارقام جدول

 گروه جمعیّتی 12 در 1375 گروه جمعیّتی، در سال 9 در 1365ای که شهرهای کشور در سال گونه
طی دورۀ مورد مطالعه، تهران به صورت ثابت . اند گروه جمعیّتی قرار داشته14 در 1385و در سال 
 در گروه شهرهای بیش از دو میلبون نفر 1375ه و مشهد از سال  اوّل قرار داشت جمعیّتی ردۀدر گروه

در همین دوره اصفهان از نظر جمعیّتی در ردۀ ثابتی قرار داشته و شهرهای تبریز، . قرار گرفته است
 هزار نفر به ردۀ جمعیّتی بیش از 500کرج و شیراز به دلیل افزایش مهاجرت از ردۀ جمعیّتی بیش از 

گرایی شدید شهرهای سه شهر قم، اهواز و کرمانشاه به دلیل قطبی. کنندد مییک میلیون نفر صعو
  .های جمعیّتی باالتر صعود نماینداند به ردهاطراف خود مانند تهران، شیراز و تبریز نتوانسته

بندی شهرهای کشور هماهنگ و منظم دهد، تقسیمای نشان می        مدل آماری حدّ اختالف طبقه
-  85های طی سال. تالف آماری فاحشی میان طبقات جمعیّتی شهرهای ایران وجود داردنبوده و اخ

 درصد نقاط شهری در آخرین ردۀ جمعیّتی قرار 13/99 و 54/98، 6/99 به ترتیب بیش از 1365
» شهر ملّینخست«تهران به دلیل موقعیت سیاسی و تمرکز فضایی بیش از اندازه، به عنوان . اندداشته

تی چند برابر شهرهای دوّم، سوّم و چهارم موجبات ناموزونی و عدم تعادل در شبکۀ شهری با جمعیّ
شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، اهواز، قم و کرمانشاه به . کشور را فراهم آورده است

های شهری کوچک را تحت کنترل درآورده دلیل جذب خدمات اقتصادی و اجتماعی، سکونتگاه
عالوه بر . اندای به عنوان شهرهای برتر در سلسله مراتب شهری کشور ظهور یافته منطقهو در سطح

این، دسترسی آسان به امکانات و خدمات را مشکل نموده و عدم تعادل در دسترسی به توزیع بهینۀ 
به عبارت دیگر، نوعی عدم تجانس و واگرایی را در سطح ملّی پدید . اندامکانات را موجب شده

  .  انددهآور
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ای بندی جمعیّتی شهرهای کشور به روش آماری حدّ اختالف طبقهطبقه. 1جدول 
)1365(1  

گروه جمعیّتی   ردیف
  شهرها

  نام شهرها درصد تعداد شهرها

  تهران  2/0  1  5438327- 6042584  1
2  5438326 -4834068  -  -  -  
3  4834067 -4229809  -  -  -  
4  4229808 -3625550  -  -  -  
5  3625549 -3021291  -  -  -  
6  3021290 -2417032  -  -  -  
7  2417031 -1812773  -  -  -  
  مشهد  2/0  1  1208514- 1812772  8
  سایر شهرهای کشور  6/99  494  0- 1208513  9
  -  100  496  -  کل

  .محاسبات نگارندگان: مأخذ     

                                                 
 حد اختالف ي است که با استفاده از مدل آماريتي طبقات جمع٣ و ٢، ١ در جداول يبند طبقهيمبنا. ١

-شهرها در هريک از سالهاي جمعيتي  به عبارت ديگر، دامنة طبقاتي گروه.ده استي مشخص گردياطبقه

 .هاي آماري استهاي مورد مطالعه، متفاوت از ساير دوره
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ای هبندی جمعیّتی شهرهای کشور به روش آماری حدّ اختالف طبقطبقه. 2جدول 
)1375(  

گروه جمعیّتی   ردیف
  شهرها

تعداد 
  شهرها

  نام شهرها  درصد

  تهران  16/0  1 6101903- 6656619  1
2  6101902 -5547186     -  -  -  
3  5547185 -4992469 -  -  -  
4  4992468 -4437752 -  -  -  
5  4437751 -3883035 -  -  -  
6  3883034 -3328318 -  -  -  
7  3328317 -2773601 -  -  -  
8  2773600 -2218884 -  -  -  
  مشهد  16/0  1 1664167- 2218883  9

  اصفهان  16/0  1 1109450- 1664166  10
تبریز، شیراز، کرج بزرگ، اهواز،   98/0  6  554733- 1109449  11

  قم و کرمانشاه
  سایر شهرها  54/98  603  30 -554732  12
  -  100  612  -  کل
  .محاسبات نگارندگان:  مأخذ
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ای بندی جمعیّتی شهرهای کشور به روش آماری حدّ اختالف طبقهبقهط. 3جدول 
)1385(  

گروه جمعیّتی  ردیف
  شهرها

  نام شهرها درصد تعداد شهرها

  تهران  09/0  1  7196605- 7796316  1
2  7196604 -6596893  -  -  -  
3  6596892 -5997181  -  -  -  
4  5997180 -5397469  -  -  -  
5  5397468 -4797757  -  -  -  
6  4797756 -4198045  -  -  -  
7  4198044 -3598333  -  -  -  
8  3598332 -2998621  -  -  -  
  مشهد  09/0  1  2398909- 2998620  9

10  2398908 -1799197  -  -  -  
 اصفهان، تبریز، کرج و شیراز  39/0  4  1199485- 1799196  11
  اهواز، قم و کرمانشاه  3/0  3  599773- 1199484  12
  سایر شهرها  13/99  1002  78- 599772  13
  -  100  1011  -  کل
  .محاسبات نگارندگان:  مأخذ

  
  پراکنش نامتعادل جمعیّت شهری ایران نسبت به مراکز شهری. 2. 5

        در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه، نه تنها سلسله مراتب شهری بسیار نامنظم و 
ر توزیع جمعیّت شهرنشین در نقاط شهری کشور نیز نظمی و اختالف دریخته است بلکه این بیبهم

نظمی بیانگر نوعی تمرکز شدید در این بی. قاعده و خارج از تعادل قابل قبول، استبسیار بی
  .تر استشهرهای مراکز استانی و شهرهای متروپل و جاذب
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 میلیون نفر 1 شهرهای با جمعیّت 1365- 85های دهد، در سرشماری نشان می4        جدول شمارۀ 
این شهرها به طور متوسط در . شود درصد کل شهرهای ایران را شامل می1به باال، کمتر از 

، 1385 درصد و در سرشماری 24/31، 1375 درصد، در سرشماری 04/28، 1365سرشماری 
به عبارت دیگر شهرهای با بیش از . اند درصد جمعیّت شهری کشور را در خود جای داده84/32

لیون نفر جمعیّت، بیش از یک می
4
در مقابل، . اند جمعیّت شهری کشور را در خود پذیرفته1

 4 درصد نقاط شهری ایران، فقط کمتر از 32/23 هزار نفری با کسب متوسط 10 تا 5شهرهای 
  . انددرصد جمعیّت شهرنشین کشور را در خود پذیرا شده

  
های جمعیّتی شهرها و جمعیّت شهرنشین گروهدرصد معمولی و تراکمی . 4جدول 

  کشور
) 85  -1365(  

  1385سال   1375سال   1365سال 
  جمعیّت شهری  شهرها  جمعیّت شهری  شهرها  جمعیّت شهری  شهرها

  فاصلۀ جمعیّتی
  )نفر(شهرها 

  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د  .ت. د  .م. د

  83/1  83/1  95/30  95/30  09/0  09/0  35/15  35/15  95/0  95/0  83/16  83/16  4999کمتر از 
5000 -9999   68/22  51/39  1/3  05/4  69/23  04/39  03/3  12/3  60/23  55/54  6/3  43/5  
10000 - 24999  13/29  64/68  6/8  65/12  96/26  66  4/7  52/10  7/20  25/75  8/6  28/12  
25000 - 49999  91/13  55/82  63/8  28/21  03/15  03/81  38/9  9/19  84/9  09/85  5/7  73/19  
50000 - 99999  2/9  75/91  73/11  01/33  13/10  16/91  76/12  66/32  02/7  11/92  03/10  76/29  
100000 - 249999  04/5  79/96  98/13  99/46  25/5  41/96  36/13  02/46  34/5  45/97  4/17  16/47  
250000 - 499999  61/1  4/98  27/8  26/55  3/2  71/98  54/13  56/59  28/1  73/98  7/9  86/56  
500000 - 999999   20/1  6/99  7/16  96/71  65/0  36/99  2/9  76/68  69/0  42/99  3/10  16/67  
1000000- 1499999  2/0  8/99  54/5  5/77  32/0  68/99  63/6  39/75  29/0  71/99  31/8  47/75  

  100  53/24  100  29/0  100  61/24  100  32/0  100  5/22  100  2/0   به باال1500000

  .محاسبات نگارندگان: مأخذ 
  

قاعدۀ جمعیّت شهری نظمی شدید در سلسله مراتب شهری کشور و پراکنش بی        ارقام باال، بی
برای بررسی پراکنش جمعیّت در سطح کشور، منحنی لورنز ابزار گرافیکی بسیار . دهدرا نشان می

 که بر اساس درصدهای 1 نمودار شمارۀ ).Coward & et al, 1988: 15(مناسبی است 
دهد، در تنظیم شده نشان می) 4جدول شمارۀ (تراکمی طبقات شهری و جمعیّت شهری کشور 
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توان این اختالف دورۀ مورد مطالعه منحنی لورنز دارای فرورفتگی و تقعّر بسیار زیادی است که می
نماید که ار مذکور مشخص مینمود. گیری از خط توزیع یکنواخت احساس نمودرا در فاصله

گونه تغییر مثبت و یابی نقاط شهری کشور مطلوب نبوده و در طول سه دهۀ اخیر هیچجمعیّت
عالوه بر این، منحنی لورنز در هر دوره از خط توزیع . مطلوبی در آن ایجاد نگردیده است

  .یکنواخت دورتر شده است
  

  و جمعیّت شهری در ایران نمایش پراکنش نامتعادل مراکز شهری . 1نمودار 
  )1365 – 85(با استفاده از منحنی لورنز 

  
  .نگارندگان: مأخذ                   

   
های مورد نظر محاسبه نماییم، نتایج زیر به دست         چنانچه ضریب تراکمی جینی را در طول سال

  :خواهد آمد
   و73/0= 1375، ضریب تراکمی جینی 71/0= 1365ضریب تراکمی جینی 

  8/0= 1385ضریب تراکمی جینی 
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 متغیر 8/0- 71/0شود که ضریب تراکمی جینی در دورۀ مورد مطالعه، بین         بنابراین مالحظه می
دهندۀ افزایش نابرابری و فاصلۀ شهرنشینی در کشور است؛ ارقام ضریب تراکمی جینی، نشان. است

 تا 1375بوده و از » متعادلنیمه «1365- 75ای های که سلسله مراتب شهری کشور طی سالبه گونه
که، ضریب تراکمی نتیجۀ نهایی این.  به سمت عدم تعادل نسبتاً زیادی سوق پیدا کرده است1385

در نظام سلسله مراتب شهری » بحرانی«دهندۀ وجود سلسله مراتب ، نشان)8/0 (1385جینی سال 
  .کشور است

  
  زیپفاساس الگوی کارلسلسله مراتب شهری ایران بر . 3. 5

ترین ترین و پرجمعیّتزیپف چنانچه بزرگگونه که قبالً نیز اشاره شد، در الگوی کارل        همان

 حدود 2را شاخص قرار دهیم، مسلماً شهرهای درجۀ ) تهران(شهر کشور 
2
 3، شهرهای درجۀ 1

حدود 
3
ید حدود  با4 و شهرهای درجۀ 1

4
 تهران دارای جمعیّت و قدرت عملکردی و حوزۀ 1

نفوذ باشند؛ در حالی که این الگو با انحراف معیار بسیار زیادی در کشور ما وجود دارد و از این 
زیپف در نتایج به دست آمده از سنجش الگوی کارل. شودجهت نظمی بین شهرها مالحظه نمی

  :اند ازرتشهرهای ایران عبا
در . شود نفر به عنوان شهر شاخص در نظر گرفته می6042584 تهران با جمعیّت 1365در سال . 1

همین سال شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، باختران، قم، ارومیّه و رشت به ترتیب باید 

2
 تا 1

10
. ها خأل نقاط شهری مشهود استام گروه تهران جمعیّت داشته باشند؛ در حالی که در تم1

مشهد به عنوان دوّمین شهر کشور کمتر از 
4
، اصفهان و تبریز کمتر از 1

6
، شیراز کمتر از 1

7
1 ،

اهواز و باختران کمتر از 
10
، قم کمتر از 1

11
 شهرهای ارومیّه و رشت کمتر از  و1

20
شهر ( تهران 1

 شهرهای اروندکنار، بستان، خرمشهر، دهلران، سرپل ذهاب، 1365در سال . جمعیّت دارند) شاخص
 سال دفاع مقدس خالی از 8قصرشیرین، موسیان، مهران و نوسود به دلیل بروز جنگ تحمیلی و 

ترین شهر ایران بوده و باید جمعیّت آن طبق  نفر جمعیّت، کم جمعیّت6 آبادان نیز با. اندسکنه بوده
  . نفر کمبود جمعیّت دارد12176 نفر باشدکه 12182زیپف الگوی کارل
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در این سال شهرهای مشهد، اصفهان، .  نفر جمعیّت داشته است6656619 تهران 1375در سال . 2
 1375در سال . اندیّه شهرهای دوم تا دهم ایران بودهتبریز، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه و اروم

مشهد کمتر از 
3
 تهران، اصفهان و تبریز کمتر از 1

5
، شیراز کمتر از 1

6
، کرج کمتر از 1

7
، اهواز 1

و قم کمتر از 
8
،کرمانشاه کمتر از 1

9
، ارومیه کمتر از 1

15
 و رشت کمتر از 1

16
 تهران جمعیّت 1

ترین شهر ایران بوده و نسبت به جمعیّت  نفر جمعیّت، کم جمعیّت30در این سال سومار با . دارند
 . نفر کمبود جمعیّت دارد10264زیپف تئوریک الگوی کارل

 نفر جمعیّت، همانند 7796316در آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور، تهران با . 3

 شهر مشهد کمتر از 1385در سال . ترین شهر کشور استهای گذشته پرجمعیّتدوره
3
 تهران، 1

اصفهان کمتر از 
4
، تبریز و کرج کمتر از 1

5
، شیراز کمتر از 1

6
، اهواز کمتر از 1

7
، قم کمتر از 1

8
کمتر از ، کرمانشاه 1

9
 و ارومیّه کمتر از 1

13
 نیز سومار با 1385در سال .  تهران جمعیّت دارند1

زیپف ترین شهر ایران است و با توجه به جمعیّت تئوریک الگوی کارل نفر جمعیّت، کم جمعیّت78
  . نفر کمبود جمعیّت دارد7614)  نفر7719(

 شهرهای اصفهان، اهواز و ارومیّه به 1365- 85های دهد، طی سالقام باال نشان می        مقایسۀ ار
های مناسب برای جذب مهاجرین های دولت، موقعیت مناسب اقتصادی، وجود پتانسیلدلیل سیاست

های کشاورزی و صنعت و در پی آن افزایش مهاجرت، به سمت تعادل و تکامل نظم در بخش
زیپف، سلسله مراتب شهری کشور با نظم خاصی در مجموع طبق الگوی کارل. اندفضایی پیش رفته

ریزی نشده دچار تمرکز جمعیّتی و خدماتی تنظیم نشده و شهرها با یک رقابت نسنجیده و برنامه
 )2نمودار شمارۀ (اند شده

 



  

  

  
  

  
 
  73/74ره شمافصلنامه جمعیت                                                                                                                                       40
  

-  85( شهر نخست کشور در نظام سلسله مراتب شهری ایران 40جایگاه . 2نمودار 
1365(  

  
  .مطالعات نگارندگان: مأخذ 

  
-  85های  شهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و قم طی سال5دهد، جایگاه         نمودار باال نشان می

و تأثیرپذیری از ... تهران به دلیل جایگاه ویژۀ آن از نظر سیاسی، اقتصادی و .  ثابت بوده است1365
سته حاکمیت و برتری خود را بر سایر شهرهای المللی اقتصادی و تکنولوژیکی توانتحوّالت بین

شهرهای مشهد و قم به دلیل نقش زیارتگاهی و مذهبی قوی از جمعیّت نسبتاً . کشور حفظ نماید
های اشتغال و امکانات و شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز به دلیل وجود زمینه. باالیی برخوردارند

 شهر 5. اندکشور را به سوی خود جذب کردهتجهیزات فراوان، بخش عظیمی از جمعیّت شهری 
عمل نموده، ساماندهی مراکز فعّالیت و اشتغال » قطب توسعه«و » ایمادرشهر منطقه«اخیر به صورت 
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 13کرج نیز به دلیل جذب سرریز جمعیّتی تهران بزرگ، از رتبۀ . ای دارا هستندرا در سطح منطقه
سایر شهرهای .  صعود کرده است1385 در سال 5  و رتبۀ1375 در سال 6 به رتبۀ 1365در سال 

، ثبات مرتبۀ شهرهای کشور را در 2نمودار شمارۀ . کشور با فراز و فرودهای جمعیّتی روبرو هستند
اندام کشور جایی و تحرک شدید جمعیّت را در شهرهای متوسط و کوچکهای باال و جابهرده

     .نمایدبازگو می
  

  نتایج و رهیافتها
   :توان به نتایج زیر دست یافت از مجموع مطالب ارایه شده در این پژوهش، می       

دهندۀ حاکمیت عدم تعادل در ، نشان1365- 85های بررسی سلسله مراتب شهری کشور طی سال. 1
 .نظام شهری و تمرکز جمعیّت در چند شهر بزرگ کشور است

های اقتصادی، با جذب جمعیّت و سرمایهشهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج و شیراز . 2
رویۀ این شهرها این مسأله ضرورت جلوگیری از رشد بی. اندمانع از رشد سایر شهرهای کشور شده

 .نمایدرا مطرح می

دهد، سلسله مراتب شهری کشور طی دورۀ مورد مطالعه از  میضریب جینی شهرهای ایران نشان. 3
های بنابراین تجدید نظر در سیاست. سوق پیدا کرده است» رانیبح«به حالت » متعادلنیمه«حالت 

 .بازتوزیع جمعیّت ضروری است

. گونه رابطۀ معقول و منطقی بین شهرها و مرتبۀ آنها وجود ندارد اندازه، هیچ-بر مبنای مدل مرتبه. 4
 و سیاسی های اقتصادی، اجتماعیدر سطح ملّی با جذب سرمایه» شهر انگلی«شهر تهران به عنوان 

این مسأله ضرورت تمرکززدایی از . کشور، تمرکز و تسلط خود را بر سایر شهرها حفظ نموده است
 .نمایدتهران به سایر مناطق کشور را بازگو می

 شهری، میل به افزایش جمعیّت و تبدیل روستاها به شهرها و رشد -های روستاییمهاجرت. 5
 درصد این شهرها در نظام سلسله مراتب شهری شهرهای کوچک و متوسط باعث افزایش سهم و

این مسأله ضرورت توجه به توسعۀ روستایی و تجهیز روستاها به امکانات و . کشور شده است
ریزی بایست برنامهریزی کشور میبه عبارت دیگر، در نظام برنامه. نمایدخدمات اولیه را مطرح می
  .ریزی شهری دانستروستایی را مقدم بر برنامه
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ها به سمت شهرهای کوچک و متوسط، باعث ثبات ها نشان داده است که سوق سرمایهسیاست. 6
بنابراین، پراکنش صنایع . رویۀ شهرهای بزرگ جلوگیری نموده استای گردیده و از رشد بیمنطقه

گذاری در شهرهای متوسط و فراهم از شهرهای بزرگ به سمت شهرهای متوسط، تقویت سرمایه
انات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این شهرها باعث تقویت رابطۀ آنها با شهرهای نمودن امک

بزرگ و کوچک گردیده و با تقویت ارتباط شهرهای کوچک و متوسط با شهرهای بزرگ، سلسله 
مراتب بهینه در نظام شهری کشور ایجاد و سیستم متعادل سکونتگاهی در نظام سلسله مراتب شهری 

  . یافتایران تحقق خواهد
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 فصلنامۀ ،»ای بر روند نظام شهری در ایرانمقدمه«، ) ب1375(محمّدی، حسن بیک •
 .19سپهر، شمارۀ 
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عدم تعادل و نابرابری در نظام «، )1386(محمّدی نسب، حمیدرضا و حسن بیکرخشانی •
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 .مرکز نشر دانشگاهی
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 .ترجمۀ لیال فرّخی، چاپ اول، مشهد، انتشارات واژگان خرد
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