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چكيده 
عدم تعادل هاي منطقه اي در فضاي ملي لزوم مطالعه و بررسي در شبكه و نظام سلسله مراتب شهري را الزم 
و ضروري ساخته تا بتوان از اين طريق به الگوي پراكنش جمعيت شهرنشين و باالخره تعادل و عدم تعادل ها در 
نظام سلسله مراتب شهري هر منطقه اي پي برد و سپس با بررسي و شناخت و وضعيت موجود به ارائه راهكارهايي 
پرداخت. از اهداف اصلي اين پژوهش بررسي وضعيت شبكه شهري و پديدة نخست شهري استان يزد مي باشد. 
مقاله حاضر با استفاده از مدل هاي مرتبهـ  اندازه زيپف، مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، شاخص نخست شهري و تمركز 
شهري به تحليل نظام شبكه شهري استان يزد در طي سال هاي 35 تا 90 پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان 
مي دهد كه اين استان از يك سو با افزايش تعداد شهرها و جمعيت شهرنشين روبرو بوده است و از سوي ديگر 
از سال 1335 به اين طرف از نظم سلسله مراتبي شهرهاي استان كاسته شده و عدم تعادل در توزيع و پراكنش 
فضايي آن ها خود را بيشــتر آشكار مي سازد. عدم تعادل در توزيع منطقي جمعيت شهري در استان يزد معلول 
سيســتم تمركز گرايي در اين گسترة جغرافيايي است. به طوري كه، شاخص نخست شهري كماكان در استان 
وجود دارد. عالوه بر اين، توزيع نظام شهري استان در سال 1335 با روند تمركز بيش از حد و يا نخست شهري 
بيشتر همراه بوده و از سال 1335 به بعد و تا 1365 به تدريج از تمركز آن كاسته شده و به سمت توزيع مناسب 

تري در حال حركت بوده است و از سال 65 تا 1390 شاخص نخست شهري افزايش پيدا كرده است.

واژگان كليدي: شبكه شهري، مرتبهـ  اندازه، نخست شهري، جمعيت، استان يزد.
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1- مقدمه
توزيع جمعيت شــهري در يك سرزمين از خصوصيات هر جامعه انساني است كه شامل شهرها، شهرك ها و 
روستاها مي باشد. علل توزيع فضايي از جمعيت باال و منطقي از مقدمات فضايي ست كه در ميان سيستم هاي 
اجتماعي متفاوت است. عالوه بر اين، توزيع فضايي از جمعيت تنها يك خصوصيات ظاهري و قراردادي نيست 
كه به طور سيستماتيك روابط اجتماعي معيني را منعكس مي نمايد. به طوري كه توزيع اندازه شهر هميشه بايد 
  (Chase-Dunn,1985:2) .همراه با مطالعه و اطالعات بر روي روابط اقتصادي و سياسي در ميان شهرها باشد
شهرها نقش اساســي در توسعه اجتماعي و اقتصادي كشــورها ايفا مي كنند. توليد كارآمد و پوياي شهرها 
براي رشــد اقتصاد ملي و اقتصاد شــهري ضروري است. به طوري كه نياز به منابع توليدي براي سرمايه گذاري 
عمومي و خصوصي در ساختار زير بنايي، آموزش، بهداشت، ايجاد شرايط زندگي و كاهش فقر ضروري مي باشد.  
لذا مســايل زيست محيطيـ  اجتماعي شــهرها و افزايش سريع جمعيت شهرها با رشــد شهري ارتباط دارد. 
(Johnson-Lehmann,2005:1) عدم توجه به نظام شــهري و نحوه پراكنش مراكز و كانون هاي شهري در 
پهنه سرزمين از يك سو و رشد شتابان شهرنشيني از سوي ديگر به گسيختگي و عدم انسجام در ساختار فضايي 
منجر خواهد شد. در چنين شرايطي بسياري از سياست هاي موجه توسعه در سطوح ملي و منطقه اي كارآمدي 
خود را از دست داده و نتايج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت. به طوري كه تمركز بيش از حد جمعيت و 
فعاليت، عمدتاً در بزرگترين شــهرهاي كشورهاي در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده اي از پتانسيل هاي 
توســعه اي اين كشورها به اين شهرها شده است(حاجي پور، زبردست،1384: 5). بنابراين برنامه ريزي بر پايه ي 
نظام شــهري و كاركرد و سلســله مراتب آن در ارائه خدمات و ارتباطات دادوســتدي برون و درون منطقه اي، 
تمركز زدايي، كاهش نابرابري هاي موجود و توســعه موزون ساختار فضايي كل سرزمين نقش پر اهميتي دارد 

(تقوايي،1379: 28).  
از اهداف اصلي اين پژوهش مي توان به بررسي و ارزيابي وضعيت موجود شبكه شهري استان با بهره گيري از 
مدل هاي تجربيـ  نظري در جهت متعادل سازي آن و تجزيه و تحليل و ارائه مدل ها و ارائه راهكارهاي مناسب 
به منظور ساماندهي شبكه شهري استان را بيان نمود. همچنين نگارنده به اثبات يا رد دو فرضيه ذيل پرداخته 
اســت:1- توزيع فضايي جمعيت در سلسله مراتب شهري استان نامتعادل مي باشد،2- الگوي نخست شهري در 

نظام شبكه شهري استان يزد حاكميت دارد.
با توجه به مباحث فوق، پژوهشگر سعي دارد در اين مقاله با استفاده از مدل هاي مرتبهـ  اندازه زيپف، مرتبهـ  
اندازه تعديل يافته، شاخص نخست شهري و تمركز شهري به بررسي و تحليل پراكنش جمعيت در نظام شبكه 

شهري استان يزد طي سال هاي 35-90 بپردازد. 

1-1- روش تحقيق
در مقاله حاضر نوع تحقيق بنياديـ  كاربردي و روش بررســي توصيفيـ  تحليلي مي باشد. روش جمع آوري 
اطالعات به صورت اسنادي(كتابخانه اي) ست. جامعه آماري مورد مطالعه دراين پژوهش با استفاده از نتايج تفضيلي 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي مختلف استخراج مي شود. داده هاي استخراج شده با بهره گيري از 
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مدل هاي مرتبهـ  اندازه زيپف، مرتبهـ  اندازه تعديل يافته ، شاخص نخست شهري و تمركز شهري مورد تجزيه و 
تحليل قرار گرفت. همچنين در اين راستا از نرم افزارهاي آماري  excel , spss نيز استفاده شده است. 

2- مباني نظري تحقيق
2-1- تعاريف و مفاهيم 

- تعريف شهر: امروز تعريف جامعي از شهر كه بتواند شامل كليه شهرها ي جهان باشد مشكل است، چرا كه 
شهرها به سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي همسان وابسته نبوده و نكات مشتركي بين آن ها وجود ندارد. بنابراين 
هريك از جغرافيدانان بنا به ادراك و برداشت خود تعريفي از شهر كرده اند(فريد،1368: 1). از جمله تعاريف مربوط 
به شــهر عبارت است از«شهر مجموعه اي از تركيب عوامل طبيعي، اجتماعي و محيط هاي ساخته شده توسط 

انسان است كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده است(شيعه،1384: 4).
- شبكه شهري: شبكه ي شهري به مجموعه اي از شهرها گفته مي شود كه از فضاي جغرافيايي نواحي مانند 
حلقه هاي زنجيره اي به هم پيوسته، شكل گرفته اند و به علت رشد ناهماهنگ، پرتو افشاني متفاوتي روي ناحيه 
دارند (رضواني،1374: 27). بنابراين از آنجا كه شــبكه شــهري هم به مفهوم فضايي و هم به مفهوم اقتصادي از 
نظام مبادله و دادوستد شهرها بر اساس عملكرد پايه اي آن ها حاصل شده و علت بسياري از مشكالت را در بر 
مي گيرد، شــناخت چگونگي اين شبكه و تغييرات آن در يك منطقه مي تواند روشنگر حداقل بخشي از مسايل 

باشد(اعتماد،1373: 34).
- سلسله مراتب شهري :سلسله مراتب شهري عبارت  از طبقه بندي شهرهاي شبكه بر حسب اهميت آنهاست. 

اين طبقه بندي بايستي بر داده هاي كمي و يا بر عوامل كيفي متكي باشد(فريد،1365: 488). 
- سيستم شهري : سيستم شهري آرايشي است از شهرهايي كه در يك فضاي معين و در ارتباط با هم از طريق 

تحرك هاي جمعيتي، جريان كاال، عرضه خدمات، گسترده مي شوند و سازمان مي يابند(شكويي،1374: 331). 
در شــرايط كلي، ممكن است يك سيستم شــهري به عنوان شبكه اي وابسته از مكان هاي شهري مشخص 
شده باشد. به طوري كه هر تغيير اساسي در يك شهر نتايجي را براي شهرهاي ديگر در سيستم خواهد داشت 

    .(Berry1964:147)
- نظام شــهري : نظام شــهري عبارت از مجموعه اي از شهرهاي وابســته به همديگر است كه ساختار نظام 
ســكونتگاه هاي شــهري در يك ناحيه، منطقه، سرزمين و جهان را پديد مي آورند. نظام شهري تنها منحصر به 
مجموعه اي كالبدي از سكونتگاههاي شهري نيست، بلكه همچنين شامل جريان ها و ارتباطات ميان سكونتگاه ها 
نيز مي شود(عظيمي،1381: 53). بنابراين نظام هاي شهري، نظام هاي بازي هستند كه مطالعه دربارة آن ها مستلزم 

مطالعه روابط گسترده آن ها با محيط پيرامون آنهاست.  
- حد مطلوب جمعيت يا اندازه بهينه شهر: حد متناسب جمعيت را به ميزاني از تمركز و تراكم جمعيتي اطالق 
مي كنند كه از نظر عامل كار و نيروي انســاني حداكثر بازدهي اقتصادي را تأمين نمايد(زنجاني، 1370: 85). 
بنابراين مســئله توزيع جمعيت شهري، در حد مطلوب در يك نظام سلسله مراتبي، مهمتر و منطقي تر از حد 
مطلوب و اندازه بهينه شهر است. سلسله مراتب شهري از نظر كمي بهترين شكل سازماندهي فضاست. زيرا باعث 
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توزيع فعاليت ها و خدمات در سطح جامعه، طبقه بندي متعادل، عملكردها و پيدايش روش هاي مختلف زندگي 
در محيط هاي گوناگون جغرافيايي مي گردد(نظريان،1385: 157-158).   

- شهر مسلط يا نخست شهر:شهري است كه از نظر كاركرد و جمعيت بر ديگر شهرها برتري داشته و شهرهاي 
ديگر كشور به نحوي از آن متأثرند(شكويي،1374: 386). بنابراين در مقياس كوچكتر از كشور، در سطح استان 
«نخست شهر» مي تواند شهري باشد كه در مرتبه اول سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته و اكثر تسهيالت و 
امكانات شهري و بيشترين نيروهاي اقتصادي و سياسي را در خود متمركز نموده است. غالباً مراكز استان ها در 

نظام شبكه شهري آن ها به عنوان نخست شهر( شهر مسلّط) محسوب مي شوند.

2-2-معرفي روش ها و تكنيك ها 
- مدل مرتبهـ  اندازه زيپف1: نزديك به يك قرن است كه اوئرباخ2 ارتباط اندازه شهرها را با مرتبه يا رديف آن ها 
مورد بحث قرار داده است. و به دنبال او در سال 1926 توسط لوتكا3 و سپس در سال هاي 1941تا 1949 اين نوع 
بررسي در شهرها توسط ژرژكينگ زيپف4 به طور كامل فرمول بندي و مورد استفاده واقع شد(حاتمي نژاد،1371: 65). 

P= جمعيت آخرين شهر
n
P1= جمعيت شهر اول             

ارقام n....،2،1 = رديف يا مرتبه شهرهاي مورد بررسي

زيپف بيان مي كند كه اگر ســكونتگاه هاي شهري را به ترتيب اندازه جمعيتي مرتب كنيم جمعيت شهر دوم 
حدود     جمعيت شهر اول، شهر درجه سوم، حدود     شهر نخست و باالخره جمعيت شهر n حدود    جمعيت 
شهر اول خواهد بود(حكمت نيا، موسوي،1385: 191). بريان بري5 با مطالعه توزيع هاي رتبه ـ اندازه شهري به 
اين نتيجه رســيد كه توزيع رتبهـ  اندازه6 نرمال(نظري) معموالً در كشورهايي اتفاق مي افتد كه اقتصاد توسعه 
يافته اي داشته باشند، داراي شهرهاي بزرگ متعدد با جمعيت زياد باشند، و يا در فرايند توسعه يافتگي باشند. 

  (Berry,Horton, 1971 :66-73)
- مدل مرتبهـ  اندازة تعديل يافته: در كشورهايي كه داراي الگوي نخست  مي باشند، مدل مطرح شده كاربردي 
چنداني ندارد، زيرا بخش عظيمي از جمعيت شــهري كشور در شهر اول قرار مي گيرد و چون مبناي اين مدل 
جمعيت شهر اول است، لذا نتايج مدل به واقعيت نزديك نيست. بنابراين مي توان از قانون مرتبهـ  اندازة تعديل 

يافته بهره گرفت، كه از رابطه ي ذيل حاصل مي شود (تقوايي، 1379: 105-106). 
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P= جمعيت شهري كه در رتبه ي r قرار دارد     
rth

 
R= مرتبه شهر مورد نظر 

rth
P= مجموع جمعيت شهري يا شهرهاي مورد مطالعه        

 1-n
 

  مجموع نسبت رتبه هاي شهرهاي اول تا شهر      
RnRR
1...11

21



 به طوري كه، اين مدل جمعيت شهر نخست را كاهش مي دهد و شهرهاي رتبه هاي بعدي را به صورتي تنظيم 
مي نمايد كه به الگوي رتبهـ  اندازه شهري نزديك تر گردند. 

روش تعيين نخســت شهر: مارك جفرسون1 جغرافيدان آمريكايي در ســال 1939، در مقاله اي تخصصي و 
نوگرايانه «قانون نخســت شــهر»2 را ارائه نمود. او براي توضيح پديده شهرهاي بسيار بزرگي كه بخش عمده اي 
از جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي كشورها در آن ها متمركز شده و اغلب پايتخت هاي اين كشورها بودند، اين 
گونه شهرها را نخست شهر و پديده را نخست شهري ناميد. (Jefferson,1939:277) شاخص نخست شهري 
در سلسله مراتب شهري يك كشور (يا استان) از تقسيم جمعيت شهر اول به جمعيت شهر دوم آن كشور حاصل 
مي شود. هر چقدر مقدار اين شاخص بزرگتر باشد، ميزان نخست شهري باالتر است و برعكس هر چه قدر پايين 
تر باشد، نماينده پايين بودن يا عدم وجود الگوي نخست شهري مي باشد. كشورهايي كه داراي الگوي منظم مرتبه 

اندازه هستند، قائدتاً بايد شاخص مذكور عدد 2 باشد. 
شاخص تمركز شهري از تقسيم جمعيت شهر اول به مجموع جمعيت شهرهاي دوم، سوم و چهارم به دست 
مي آيد(تقوايي، 1379: 53). لذا با توجه به مطالب فوق شــاخص هاي نخســت شهري و تمركز شهري از طريق 
فرمول هاي زير به دســت مي آيد: كه در آن P1جمعيت بزرگترين شــهر و P2 و P3  و P4  به ترتيب شهرهاي 

بعدي به حساب مي آمدند.

شاخص نخست شهري

شاخص تمركز سه شهري

شاخص تمركز چهار شهري

3- بررسي تغيير و تحوالت شبكه شهري استان يزد با بهره گيري از مدل مرتبه ـ 
اندازه زيپف، مدل تعديل يافته و شاخص نخست شهري 

براي مطالعه روند تحوالت نظام شبكه شهري استان يزد طي سال هاي 35 تا 90 از مدل قانون مرتبهـ  اندازه، 
مدل تعديل يافته زيپف و شاخص نخست شهري استفاده شده و ابتدا جداول اين سال ها كه مرتبه، اندازه جمعيت 
واقعي، اندازة جمعيت در رابطه با مدل مرتبهـ  اندازه و مدل تعديل يافته زيپف و تفاضل هر يك از آن ها را در بر 

مي گيرد، تهيه و سپس نمودار مربوطه  آن ترسيم گرديده است.

1. Mark  Jefferson
2. The  Law  Of  Primate  city
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تحليلي بر پراكنش جمعيت در نظام شبكه شهري استان يزد طي سال هاي 1335 تا1390

3ـ1- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1335:
با توجه به به بررسي صورت گرفته بر طبق نمودار و جدول شماره (1)مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 

- از كل جمعيت اســتان در اين ســال، تعداد 84711 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند. در اين سال 
اســتان يزد شامل اســتان اصفهان و يزد بوده است. شهر يزد با 63502 نفر جمعيت در مرتبه اول نظام سلسله 
مراتب شهري استان قرار گرفته است و 74/96 درصد جمعيت شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است. 
شهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 8490 نفر جمعيت، 10/02 درصد جمعيت شهري 
استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به 64/94 درصد 

مي رسد كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال معادل 7/48 بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري 
استان 7/48 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. اين رقم نمايانگر وجود الگوي نخست شهري 
در نظام سلسله مراتبي شهر استان و عدم تبعيت نظام مذكور از قانون مرتبهـ  اندازه مي باشد. به طوري كه توزيع 
جمعيت در ســطح سكونتگاه هاي شهري استان با  عدم تعادل و ناهنجاري هايي روبه رو مي باشد. و شهر اول با 
شهر دوم فاصله ي زيادي دارد، كه بر روي  نمودار به صورت خط عمودي با شيب بسيار تند قابل مشاهده است. 
- شاخص تمركز سه شهري معادل 2/99 است و جمعيت شهر يزد 2/99 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم، 

سوم، چهارم مي باشد. 
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  

مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه، 47584/83 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اساس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشان مي دهد كه شهر يزد با مازاد جمعيت(معادل 22840/72 
نفر جمعيت)  روبرو اســت و شــهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت بين 
شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي زيادي 
وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه وجود دارد.(به عبارتي هماهنگي وجود دارد) 

جدول شماره1-محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1335

      مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1335 و محاسبات نگارندگان

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت 
مدل مرتبه ـ 

z اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل 
z مرتبه ـ اندازه

مدل تعديل 
يافته

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل
 تعديل يافته

6350263502040661,2822840,72يزد1

11840-2326120330,64-849031751اردكان2

7102,76-14716,3313553,76-645121167,33تفت3

3897,32-9607,510165,32-626815875,5ابرقو4

47584,8384711,00-84711132295,83-جمع



72

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

تحليلي بر پراكنش جمعيت در نظام شبكه شهري استان يزد طي سال هاي 1335 تا1390

   نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1335                           نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1335

3-2- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1345:
- از كل جمعيت اســتان در اين ســال، تعداد 124542 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند. در اين سال 
اســتان يزد شامل اســتان اصفهان و يزد بوده است.  شهر يزد با93241 نفر جمعيت در مرتبه اول نظام سلسله 
مراتب شهري استان قرار گرفته است و 74/86 درصد جمعيت شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است. 
شهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 14333 نفر جمعيت، 11/5 درصد جمعيت شهري 
استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به 63/36 درصد مي 

رسد، كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شــاخص نخست شهري در اين سال 6/51 بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري استان 
6/51 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. اين شاخص نسبت به سال 35 كاهش يافته است، 
اما هنوز الگوي نخست شهري در نظام شبكه شهري استان وجود دارد، و شهر اول با شهر دوم فاصله ي زيادي 

دارد، كه بر روي نمودار به صورت خط عمودي با شيب بسيار تند قابل مشاهده است.
-  شاخص تمركز سه شهري معادل 3/55 است و جمعيت شهر يزد 3/55 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم، 

سوم، چهارم مي باشد.
- شاخص تمركز چهار شهري معادل 2/98 است و جمعيت شهر يزد 2/98 برابر مجموع شهرهاي دوم، سوم، 

چهارم و پنجم مي باشد.   
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه 

مي باشند. به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه، 88358/28 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شــهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل38697/06 نفر جمعيت) و شــهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي 
زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد، كه هماهنگي را نشان 
مي دهد. در مجموع در مقايسه با سال 35 تغييراتي در زمينه ي نظام شبكه شهري استان يزد صورت نگرفته است 
و همچنان شــهر يزد در مرتبه اول شهري استان قراردارد و جمعيت آن نسبت به ساير شهرهاي استان افزايش 
يافته است و اين مسأله عدم تعادل توزيع جمعيت در شهرهاي استان را نشان مي دهدكه وضعيت نامطلوبي است.
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تحليلي بر پراكنش جمعيت در نظام شبكه شهري استان يزد طي سال هاي 1335 تا1390

جدول شماره2- محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1345

مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1345 و محاسبات نگارنده

نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال1345                             نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1345

3-3- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1355:
- از كل 356849 جمعيت استان در اين سال، تعداد 212193 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند كه 
اين تعداد59 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص مي دهد. شهر يزد با 135925 نفر جمعيت در مرتبه اول 
نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و به تنهايي 38 درصد جمعيت استان و64/05درصد جمعيت 
شهرنشــين استان را در خود متمركز نموده است. شهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 
20914 نفر جمعيت، 9/85 درصد جمعيت شهري استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد 

از كل جمعيت شهرنشين استان به 54/20 درصد مي رسد كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال 6/50  بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري استان 
6/50 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. (بر روي نمودار شاخص نخست شهري اين اختالف 

با شيب بسيار تند قابل مشاهده مي باشد.)
- شاخص تمركز سه شهري معادل 2/68 است و جمعيت شهر يزد 2/68 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم 

تا چهارم 

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت 
مدل مرتبه ـ 

z اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل مرتبه 

z اندازه
مدل تعديل 

يافته
تفاضل جمعيت 

واقعي و مدل تعديل 
يافته

9324193241054543,9438697,06يزد1

12938,97-32287,527271,97-1433346620,5اردكان2

11525,31-24424,3318181,31-665631080,33تفت3

8345,99-18020,2513635,99-529023310,25بافق4

5886,79-13626,210908,79-502218648,2بغدادآباد5

88358,28124542-124542212900,28جمع
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مي باشد.
- شاخص تمركز چهار شهري معادل 2/36 است و جمعيت شهر يزد 2/36 برابر مجموع شهرهاي دوم تا شهر 

پنجم مي باشد. 
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  
مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه  z، 172334/51 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شــهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل60917/79 نفر جمعيت) و شــهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي 

زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد.
- در مجموع در سال 55 تغييراتي در زمينه ي نظام شبكه شهري استان يزد ايجاد شده است، از جمله افزايش 
تعداد شهرهاي استان، افزايش شديدجمعيت شهر يزد، تبديل شهر يزد به عنوان شهر كوچك به شهر متوسط، 
كاهش جمعيت ساير شهرها و تبديل شدن شهرهاي كوچك به شهرهاي بسيار كوچك. اين امر نشان دهنده اين 
است كه شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود امكانات و خدمات مواجه  مي باشند، كه اين عوامل منجر به 
كاهش جمعيت شهرها گرديده است. به طوري كه توزيع نامتعادل جمعيت در سطح شهرهاي استان مشكالت و 

معضالت زيادي را ايجاد كرده است.

جدول شماره3- محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1355

مأخذ: محاسبات نگارندگان

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت 
مدل مرتبه ـ 

z اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل مرتبه 

z ـ اندازه
مدل تعديل 

يافته
تفاضل جمعيت 

واقعي و مدل تعديل 
يافته

135925135925075007,2060917,80يزد1

16589,60-47048,537503,60-2091467962,5اردكان2

7154,40-27460,3325002,40-1784845308,33ميبد3

6822,80-22052,2518751,80-1192933981,25بافق4

8137,44-2032115001,44-686427185تفت5

6233,20-16386,1712501,20-626822654,17زارچ6

4538,31-13240,8610715,31-617719417,86اشكذر7

3777,90-11392,639375,90-559816990,63بغدادآباد8

7664,13-14432,788334,13-67015102,78مهريز9

172334,51212193-212193384527,51جمع
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نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1355                            نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1355

3-4-  بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1365:
- از كل 574028 جمعيت استان در اين سال، تعداد 381989 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند كه اين 

تعداد 66 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص مي دهد.
- شهر يزد با 230483 نفر جمعيت در مرتبه اول نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و به تنهايي 

40 درصد جمعيت استان و60/33درصد جمعيت شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است.
- شــهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 34838 نفر جمعيت، 9/12 درصد جمعيت 
شهري استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به 51/21 

درصد مي رسد، كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال معادل 6/62  بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري 
استان 6/62 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. اين رقم نسبت به سال هاي گذشته به تدريج 
افزايش پيدا كرده و همچنان الگوي نخست شهري حاكميت  دارد. شاخص تمركز سه شهري معادل 2/78 است 

و جمعيت شهر يزد 2/78 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم تا شهر چهارم مي باشد.
- شــاخص تمركز چهار شهري معادل 2/23 است و جمعيت شــهر يزد 2/23 برابر مجموع شهرهاي دوم تا 
شهر پنجم مي باشد. طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود 
جمعيت مواجه  مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه  z، 333248/31 نفر كمبود 

جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد، كه شهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل107388/23 نفر جمعيت) و شهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شــهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصلة 

زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد.
- در مجموع در سال 65 تغييراتي در زمينه ي نظام شبكه شهري استان يزد ايجاد شده است از جمله افزايش 
تعداد شــهرهاي اســتان (از تعداد 9شهر در سال 55 به 12 شهر در ســال 65 رسيده است)، تبديل شهرهاي 

بسياركوچك به شهرهاي كوچك و همچنان پراكندگي جمعيت در سطح شهرهاي استان نامتعادل مي باشد. 
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نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1365                             نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1365

جدول شماره 4- محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1365

مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1365 و محاسبات نگارندگان

3-5-  بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1375:
- از كل 750769 جمعيت استان در اين سال، تعداد 570903 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند كه 
اين تعداد76 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص مي دهد. شهر يزد با 326776 نفر جمعيت در مرتبه اول 
نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و به تنهايي 43 درصد جمعيت استان و57/23درصد جمعيت 

شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است.
 شهر اردكان به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 44398 نفر جمعيت، 7/77 درصد جمعيت شهري 

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت 
مدل مرتبه ـ 

z اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل مرتبه 

z ـ اندازه
مدل تعديل 

يافته
تفاضل جمعيت 

واقعي و  مدل تعديل 
يافته

2304832304830123094,77107388,23يزد1

26709,38-80403,561547,38-34838115241,5اردكان2

13885,59-49681,6741031,59-2714676827,67ميبد3

9943,69-36790,7530773,69-2083057620,75مهريز4

4102,95-25580,624618,95-2051646096,6بافق5

9142,79-27040,8320515,79-1137338413,83تفت6

7146,97-22488,1417584,97-1043832926,14زارچ7

5749,85-19173,3815386,85-963728810,375اشكذر8

7980,20-19912,2213677,20-569725609,22هرات9

6716,48-17455,312309,48-559323048,3مروست10

7625,43-1738811190,43-356520953بهاباد11

8384,90-17333,9210257,90-187319206,92نير12

333248,31381989-381989715237,31جمع
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استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي اردكان و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به 49/46 درصد 
مي رسد، كه اختالف فاحشي مي باشد.

- شاخص نخست شهري در اين سال معادل 7/36  بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري 
اســتان 7/36 برابر دومين شهر استان (اردكان) جمعيت داشته است. اين ميزان نسبت به سال گذشته افزايش 

يافته و بيانگر عدم تبعيت نظام مذكور از قانون مرتبه – اندازه مي باشد.  
- شاخص تمركز سه شهري معادل 3/03 است و جمعيت شهر يزد 3/03 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم 

تا شهر چهارم مي باشد.
- شاخص تمركز چهار شهري معادل 2/46 است و جمعيت شهر يزد 2/46 برابر مجموع شهرهاي دوم تا شهر 

پنجم مي باشد. 
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  
مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه  z، 533838/10 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل1579068/20 نفر جمعيت) و شهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي 

زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد.
در مجموع در سال 75 تغييراتي در زمينه ي نظام شبكه شهري استان يزد ايجاد شده است، از جمله افزايش 
تعداد شهرهاي استان ، تبديل شهريزد به شهر بزرگ و افزايش شديد جمعيت يزد. بنابراين تنها شهر يزد در حال 

رشد و توسعه است و شهرهاي ديگر حالت ركود دارند.

نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1375                              نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1375
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جدول شماره5- محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1375

مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1375 و محاسبات نگارندگان
3-6- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبهـ  اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1385:

- از كل 983025 جمعيت اســتان در اين سال، تعداد 789803 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند كه 
اين تعداد80 درصد جمعيت استان را به خود اختصاص مي دهد. شهر يزد با 432194 نفر جمعيت در مرتبه اول 
نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و به تنهايي 43 درصد جمعيت استان و54/72درصد جمعيت 
شهرنشــين استان را در خود متمركز نموده است. شــهر ميبد به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 
58872 نفر جمعيت، 7/45 درصد جمعيت شهري استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي ميبد و يزد از 

كل جمعيت شهرنشين استان به 47/37 درصد مي رسد، كه اختالف فاحشي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال 7/34  بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري استان 
7/34 برابر دومين شهر استان (ميبد) جمعيت داشته است. (بر روي نمودار شاخص نخست شهري اين اختالف با 
شيب بسيار تند قابل مشاهده مي باشد.) به طوري كه توزيع جمعيت در سطح سكونتگاه هاي شهري استان با عدم 

تعادل و ناهنجاري هايي روبه رو مي باشد.
- شاخص تمركز سه شهري معادل 3/01 است و جمعيت شهر يزد 3/01 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم 

تا شهر چهارم مي باشد.

جمعيت شهرمرتبه
واقعي

جمعيت مدل 
z مرتبه ـ اندازه

تفاضل جمعيت 
واقعي و مدل مرتبه 

z ـ اندازه
مدل تعديل 

يافته
تفاضل جمعيت 

واقعي و مدل تعديل 
يافته

3267763267760168869,79157906,21يزد1

40036,90-11899084434,90-44398163388اردكان2

18228,93-70864,3356289,93-38061108925,33ميبد3

16978,45-5645542217,45-2523981694مهريز4

8705,96-40287,233773,96-2506865355,2بافق5

8980,97-35298,6728144,97-1916454462,67ابركوه6

9009,26-31567,2924124,26-1511546682,29تفت7

8008,72-2774721108,72-1310040847حميديا8

6386,31-23931,4418763,31-1237736308,44زارچ9

5473,98-21264,616886,98-1141332677,6اشكذر10

4236,80-18591,9115351,80-1111529706,91شاهديه11

5385,48-18544,3314072,48-868727231,33هرات12

6055,98-18202,6212989,98-693425136,62مروست13

5392,13-16671,1412062,13-667023341,14مهردشت14

6431,99-16959,0711257,99-482621785,07بهاباد15

8594,36-18463,510554,36-196020423,5نير16

533838,10570903-5709031104741,10جمع



79

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

تحليلي بر پراكنش جمعيت در نظام شبكه شهري استان يزد طي سال هاي 1335 تا1390

- شاخص تمركز چهار شهري معادل 2/47 است و جمعيت شهر يزد 2/47 برابر مجموع شهرهاي دوم تا شهر 
پنجم مي باشد. 

- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  
مي باشند، به طور كلي با تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه  z، 824135/39 نفر كمبود جمعيت داريم.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شهر يزد با مازاد جمعيت روبرو است 
(معادل220693/90 نفر جمعيت) و شهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع جمعيت 
بين شهرهاي استان نا متعادل مي باشد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر دوم فاصله ي 
زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شــيب كمي نســبت به نمودار مرتبهـ  اندازه  z  وجود دارد. بنابراين در سال 
85 از مهمترين تغييرات نظام شبكه شهري در استان يزد افزايش تعداد شهرهاي استان به عبارتي رشد سريع 

شهرنشيني مي باشد، همچنان توزيع نامتعادل جمعيت در شهرهاي استان وجود داشته است.
جدول محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال 1385

مأخذ:مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1385 و محاسبات نگارندگان

تبه
تفاضل جمعيت واقعي و جمعيت مدل مرتبهـ  اندازه zجمعيت واقعيشهرمر

z تفاضل جمعيت واقعي و  مدل تعديل يافتهمدل تعديل يافتهمدل مرتبه ـ اندازه

4321944321940211500,09220693,91يزد1

-105750,0546878,05-58872216097157225ميبد2

-70500,0317619,03-52881144064,6791183,67اردكان3

-52875,0220927,02-31948108048,576100,5طبس4

-42300,0211254,02-3104686438,855392,8بافق5

-35250,027635,02-2761572032,3344417,33حميديا6

-30214,303102,30-271126174234630مهريز7

-26437,514619,51-2181854024,2532206,25ابركوه8

-23500,017046,01-1645448021,5631567,56تفت9

-21150,016776,01-1437443219,428845,4شاهديه10

-19227,285270,28-1395739290,3625333,36اشكذر11

-17625,016712,01-1091336016,1725103,17هرات12

-16269,246285,24-998433245,6923261,69زارچ13

-15107,157498,15-76093087123262مروست14

-14100,016713,01-738728812,9321425,93بهاباد15

-13218,766011,76-720727012,1319805,13مهردشت16

-12441,187683,18-475825423,1820665,18احمدآباد17

-11750,017009,01-474124010,7819269,78عشق آباد18

-11131,588128,58-300322747,0519744,05ديهوك19

-10575,008194,00-238121609,719228,7ندوشن20

-10071,438414,43-165720580,6718923,67نير21

-9613,648004,64-160919645,1818036,18عقدا22

-9195,668912,66-28318791,0418508,04خضرآباد23

789803-7898031613938,39824135,39جمع
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نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1385                          نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1385

3-8- بررسي شبكه شهري استان يزد براساس مرتبه ـ اندازه z و مدل تعديل يافته در سال 1390:
- از كل جمعيت استان در اين سال، تعداد 889583 نفر در مناطق شهري سكونت داشته اند. به عبارت ديگر 

82/8 درصد افراد در سال90 شهرنشين بودند.
- شهر يزد با 486152 نفر جمعيت در مرتبه اول نظام سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته است و54/54 

درصد جمعيت شهرنشين استان را در خود متمركز نموده است.
- شهر ميبد به عنوان دومين شهر استان با جمعيتي معادل 66907 نفر جمعيت، 7/52درصد جمعيت شهري 
استان را در بر گرفته و اختالف سهم جمعيتي ميبد و يزد از كل جمعيت شهرنشين استان به47/02درصد مي رسد 

كه اختالف زيادي مي باشد.
- شاخص نخست شهري در اين سال معادل 7/27 بوده، به عبارتي يزد به عنوان اولين شهر در نظام شهري 

استان 7/27 برابر دومين شهر استان (ميبد) جمعيت داشته است.
اين رقم نمايانگر وجود الگوي نخست شهري در نظام سلسله مراتبي شهر استان و عدم تبعيت نظام مذكور از 
قانون مرتبه ـ اندازه مي باشد. به طوري كه توزيع جمعيت در سطح سكونتگاه هاي شهري استان با  عدم تعادل 
و ناهنجاري هايي روبه رو مي باشد. شهر اول با شهر دوم فاصله ي زيادي دارد، كه بر روي  نمودار به صورت خط 

عمودي با شيب بسيار تند قابل مشاهده است. 
- شــاخص تمركز سه شهري معادل 3/02 است و جمعيت شهر يزد 3 برابر مجموع جمعيت شهرهاي دوم، 

سوم، چهارم مي باشد. 
- طبق جدول، با توجه به محاسبات صورت گرفته شهرهاي استان به جزء شهر يزد با كمبود جمعيت مواجه  

مي باشند.
- بر اســاس مدل تعديل يافته، آمار و ارقام جدول نشــان مي دهد كه شــهر يزد با مــازاد جمعيت(معادل 
235339/42 نفر جمعيت)  روبرو اســت و شــهرهاي ديگر با كمبود جمعيت مواجه  مي باشند. بنابراين توزيع 
جمعيت بين شــهرهاي استان نا متعادل مي باشــد. در نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل يافته، بين شهر اول با شهر 
دوم فاصله ي زيادي وجود ندارد. به طوري كه، شيب كمي نسبت به نمودار مرتبهـ  اندازه وجود دارد.(به عبارتي 

هماهنگي وجود دارد) 
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جدول محاسبه جمعيت در مدل مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته شهرهاي استان يزد در سال1390

مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، سال 1390 و محاسبات نگارندگان
 

تبه
جمعيت شهرمر

تفاضل جمعيت واقعي و مدل مرتبهـ  اندازه zواقعي
z مدل مرتبه ـ اندازه

مدل تعديل 
تفاضل جمعيت واقعي و تعديل يافتهيافته

4861524861520,00235339,42250812,58يزد1

50762,71-6690733453,533453,50117669,71ميبد2

21670,47-5677618925,3337850,6778446,47اردكان3

21406,85-37428935728071,0058834,85حميديا4

11917,88-35150703028120,0047067,88طبس5

5341,24-33882564728235,0039223,24بافق6

5136,92-28483406924414,0033619,92مهريز7

5431,43-239862998,2520987,7529417,43ابركوه8

9577,82-165711841,2214729,7826148,82شاهديه9

7816,94-157171571,714145,3023533,94تفت10

5731,49-156631423,9114239,0921394,49اشكذر11

7219,62-123921032,6711359,3319611,62هرات12

7350,03-10753827,159925,8518103,03زارچ13

7944,96-8865633,218231,7916809,96مروست14

8037,29-7652510,137141,8715689,29بهاباد15

7318,71-7390461,8756928,1314708,71مهردشت16

7357,50-6486381,536104,4713843,50بفروئيه17

8055,41-5019278,834740,1713074,41احمدآباد18

7763,29-4623243,324379,6812386,29عشق آباد19

8420,97-3346167,33178,7011766,97ديهوك20

8874,64-2332111,052220,9511206,64ندوشن21

8888,25-180982,231726,7710697,25عقدا22

8612,15-162070,431549,5710232,15نير23

9224,81-58124,21556,799805,81خضرآباد24

جمع- 889583



82

فصلنامه جمعيت. پاييز و زمستان91

تحليلي بر پراكنش جمعيت در نظام شبكه شهري استان يزد طي سال هاي 1335 تا1390

     نمودار مرتبهـ  اندازه زيپف شهرهاي استان يزد در سال 1390         نمودار مرتبهـ  اندازه تعديل شده شهرهاي استان يزد در سال 1390
 3-9- بررسي شاخص نخست شهري، شاخص تمركز سه شهري، شاخص تمركز چهار شهري 

براي بررسي ميزان شاخص نخست شهري، تمركز سه شهري و تمركز چهار شهري در استان طي سال هاي 
1335ـ  1390 آمار و اطالعات مربوط جمعيت شهرها از سرشماري  هاي عمومي نفوس و مسكن گردآوري گرديد 
و مقادير عددي اين شاخص ها در استان در سرشماري 1335ـ  1390 محاسبه گرديد. نتيجه اين محاسبات در 

جدول و نمودار منعكس گرديده است. اين نتايج گوياي نكات زير هستند : 
- ميزان نخست شهري در سال 1335 در اوج خود بوده است ولي در سال 1345 كاهش يافته است. به طوري 
كه از ســال 1345 تا 1365 با طي روندي صعودي افزايش پيدا كرده اســت و از ســال 1365 تا 1385 روندي 

صعودي داشته است. (با توجه به اين كه يزد از سال 1335 تا 1345 جزء استان اصفهان بوده است)
- شاخص هاي نخست شهري در سال هاي 1335 تا 1390 حركت به سمت عدم تعادل در نظام شهري استان 

را نشان مي دهند. 
- شاخص تمركز سه شهري حركت به سمت تعادل در نظام شهري استان را نشان مي دهند. اين شاخص در 
سال 1345 به اوج خود رسيده است، و تا سال 1365 مقداري كاهش يافته است و از سال 1365 تا 1390با مقدار 

كمي افزايش تثبيت شده است. 
- شاخص تمركز چهار شهري در سال 1335 وجود نداشته است ولي از سال 1345 تا 1390 با طي روندي 

نزولي به تدريج كاهش پيدا كرده است. و از سال 1375 تاكنون تقرياً تثبيت شده است.
- نتايج كليه شــاخص ها نشان مي دهند كه پديده نخست شهري در نظام شهري استان در همه اين دوران 

وجود داشته است. 
جدول شاخص هاي نخست شهري در استان يزد، 1390ـ  1335

1385 و محاسبات نگارنده  مأخذ: مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان يزد، طي سال هاي  135ـ 

سال
1335134513551365137513851390شاخص

7/486/516/506/627/367/347/27شاخص نخست شهري
2/993/552/682/783/033/013/02شاخص تمركز سه شهري
2/982/362/232/462/472/48ـشاخص تمركز چهار شهر
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نمودار شاخص نخست شهري، تمركز(سه شهري)، تمركز چهار شهري استان يزد در سال هاي 1335-1390

 

4- نتيجه گيري 
در بررسي و ارزيابي نظام شبكه شهري استان يزد در ارتباط با دو فرضيه ي مطرح شده در پژوهش، بر اساس 

تجزيه وتحليل مدل ها اين فرضيات اثبات شده است. كه مي توان به نتايج ذيل اشاره نمود: 
- بر اساس مدل مرتبهـ  اندازه روند افزايش موجود ميان جمعيت نخستين و دومين شهر و حتي سومين شهر 
يزد نشان دهندة عدم تعادل در توزيع فضايي جمعيت شهري، امكانات و فرصت هاي شغلي، تمركز سرمايه گذاري ها 

و به طور كلي تمام پتانسيل هاي محيطي و برنامه ريزي هاي فيزيكي در مركز استان مي باشد. 
-در مقايسه دوره هاي زماني مي توان گفت نمودارهاي مرتبه ـ اندازه به تدريج از حالت نرمال و طبيعي خود 
خارج شــده و منحني وضع موجود جمعيت با منحني هاي «قانون مرتبهـ  اندازه» و «قانون مرتبه اندازه تعديل 

يافته» ناهماهنگي را نشان مي دهد. 
- شهر يزد به عنوان شهر مرتبه اول استان، توسعه شهري استان را تشكيل داده و با رشد و پيشرفت تدريجي 
خود و با توجه به امكانات و تسهيالت جمعيت مهاجر روستايي و همچنين شهرهاي توسعه نيافته استان را در 

خود متمركز نموده و در مجموع به ضرر ساير شهرهاي شبكه عمل مي نمايد. 
-  درصد جمعيت شهرنشين استان در طي دوره هاي زماني 1355تا 1390 به ترتيب به 59، 66، 76 ، 80 و 
82/8 درصد افزايش يافته است. بدين ترتيب افزايش جمعيت شهري استان در مقابل كاهش جمعيت روستايي 
اســتان مي باشد. بر اين اســاس لزوم تدابير مختلف براي جلوگيري از كاهش جمعيت روستا و پديدة مهاجرت 

ضرورت دارد. 
- در رابطه با بررسي نمودارهاي مرتبهـ  اندازه زيپف و تعديل يافته در دوره هاي مورد بررسي بيانگر آن است كه 
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شيب اين منحني ها در مورد شهر رديف اول تا دوم زياد، اما از شهر رديف دوم به بعد تاحد زيادي از شيب منحني 
كاهش يافته و بقيه شهرها هم تابع يك پيوستگي منظم بوده و منحني هاي مذكور در يك امتداد قرار گرفته اند 

كه نشان از هماهنگي نسبي مرتبهـ  اندازه جمعيت شهرهاي بسيار كوچك استان دارد. 
- شاخص نخست شهري در طي سال هاي (90-1335) به ترتيب 7/48، 6/51، 6/50، 6/62، 7/36، 7/34 و 
7/27 بوده است. به طوري كه اين شاخص بيانگر حاكميت الگوي نخست شهري در نظام شبكه شهري استان و 

فاصله گرفتن نظام مذكور از الگوي مرتبهـ  اندازه مي باشد. كه اين شاخص در سال 35 در اوج خود بوده است. 
- شــاخص تمركز سه شهري در طول اين سال ها به ترتيب 2/99، 3/55، 2/68، 2/78، 3/03 ، 3/01 و 3/2 

بوده است كه افزايش ميزان اين شاخص بيانگر تمركز قابل مالحظه جمعيت در نخست شهر استان مي باشد. 
- شاخص تمركز چهارشهري در طول سال هاي مورد مطالعه (90-1345) به ترتيب 2/98، 2/36، 2/23، 2/46، 
2/47 و2/48 بوده است. شدت نخست شهري و حركت به سمت عدم تعادل در نظام شهري استانبا توجه به اين 

شاخص مشهود مي باشد. 
- با توجه به نمودارهاي مرتبهـ  اندازه طي سال هاي 35 تا 90 سهم جمعيتي يزد از جمعيت شهرنشين استان 
به ترتيب 74/96، 74/86، 64/05، 60/33، 57/23، 54/72 و 47/02 درصد مي باشد. با توجه به اين كاهش هنوز 
شهر يزد سهم بسياري در جمعيت شهرنشين استان دارد. به طوري كه سهم جمعيتي اين شهر از كل جمعيت 
استان طي سال(90-1355) به ترتيب 38، 40، 43 ، 43 و45/24 درصد مي باشد. اين روند افزايش بيانگر عدم 

تعادل فضايي در شبكه شهري استان مي باشد. 
- افزايش تعداد شهرهاي موجود در شبكه شهري از 4 شهر در سال 1335 به 24 شهر در سال 1390 بيانگر 

روند رو به افزايش تبديل سكونتگاههاي روستايي به شهر مي باشد. 
- ايجاد فاصله بين منحني اندازة واقعي جمعيت و منحني اندازة جمعيت در رابطه با قانون مرتبهـ  اندازه تعديل 
يافته در مورد شهرهاي مرتبه اول و دوم بيانگر اين موضوع است. كه به جزء شهر اول بقيه شهرها با كمبود جمعيت 

مورد انتظار با قانون مرتبه مواجه هستند. 

5- راهكارها
به منظور متعادل ســازي توزيع فضايي جمعيت ، مي بايســتي توجه نمود كه شكل گيري يك نظام موزون 
ســكونتگاهي در ســطح منطقه اي نيازمند اتخاذ راهبردهايي مناسب در ســطح ملي نيز هست. بر اين اساس 

راهكارهاي زير ارائه شده است : 
- لزوم بررسي و شناخت پتانسيل ها، امكانات و كمبودهاي مختلف شهري استان يزد در راستاي رسيدن به 

توسعه ي پايدار شهري ضرورت دارد.
- ايجاد مديريت جامع شهري مي تواند راهكاري مناسب براي رهايي از مشكالت اساسي نظام مديريتي بيشتر 

نقاط شهري استان به ويژه شهرهاي بسيار كوچك باشد. 
- لزوم توجه به گســترش سرمايه گذاري هاي زيربنايي در شهرهاي متوسط و كوچك و اجراي سياست هاي 
مناسب براي جذب جمعيت آن ها ضرورت دارد. به عبارتي سازماندهي نظام فضايي سكونتگاههاي شهري استان 
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در چهارچوب برنامه ريزي چند سطحي (مبتني بر سلسله مراتب مكاني).  
- اهميت و توجه به برجســته كردن نقش شهرهاي كوچك و مياني استان ازطريق فراهم نمودن زمينه هاي 
توسعه در اين شهرها كه در چارچوب راهبردهاي ملي شهرنشيني، بتوانند يكپارچگي و انسجام فضايي سرزمين 
را به دنبال داشــته باشند و همچنين از مهاجرت پلكاني شــهروندان اين نقاط به ساير شهرهاي بزرگتر استان 

جلوگيري گردد.
- تالش در جهت كنترل و تمركز زدايي رشد شهرهاي درجه اول استان و ايجاد تعادل در شبكه شهري

- ايجاد و توســعه مراكز و فعاليت هاي صنعتي در مناطق روســتايي به منظور اشتغال زايي، تمركز و جذب 
جمعيت  

بنابراين اگر يك نظام شبكه شهري بتواند به گونه اي سازمان يابد كه شهرهاي آن شهري مولد باشند، ابتكار 
و نوآوري را به حوزه نفوذ خود انتشار دهند و محركي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و انباشت سرمايه بومي 

گردند، نظام شهري به كاركرد مطلوبي دست يافته است.
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