
        

   بر شاخص توسعه     بررسي تاثير شهرنشيني      

   1385 - 90با تاكيد بر نتايج سرشماريهاي 

                                                                                       

محمد صادق علي پور                                              
1
  

    3 و   خديجه كريمي 2قدرت طاهري                                                                                 

  :چكيده

اين پديده . اند كرده ميالدي، نيمي از جمعيت جهان در مناطق شهري زندگي مي 1990در سال 

كار در  به سبب عرضه مازاد نيروي. در كشورهاي مختلف جهان همچنان رو به افزايش است

روستاها، روستاييان به سوي شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ مهاجرت كرده و اين امر درصد 

  .شهرنشيني را در مقياس جهاني افزايش داده است

توزيع . شده استت زيادي  دهه گذشته دستخوش تحوال چندطي  نيزايران  در شهرنشيني

امل مهم در عدم تعادلهاي منطقه اي عوها در پهنه سرزمين يكي از  ناموزون جمعيت و فعاليت

وجود  خدمات رساني به و  اين پديده مشكالت گوناگوني را به لحاظ توزيع امكانات. مي باشد

 . بيشتر احساس مي شوددر مناطق كمتر توسعه يافته اين مسئله آورده و 

سپس با  در اين مقاله ابتدا موضوع شهرنشيني و عوامل موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفته،

 .توجه به آزمونهاي آماري، رابطه هاي مورد انتظار بين موضوعات فوق بررسي گرديده اند

جمله مهمترين عواملي هستند كه بر  توزيع،  چگونگي توزيع امكانات و شاخص هاي توسعه از

اين مطالعه نشان داده است كه در استانهايي . تراكم جمعيت ومهاجرت در جامعه اثر مي گذارند

و اغلب استانهاي توسعه يافته هستند،  كشور كه از امكانات بيشتري برخوردار هستند از

  .شهرنشيني در آنها نيز بيشتر است

  

  شاخص هاي توسعه ، ميزان شهرنشيني ،شهرنشيني: گان كليدي واژه

  

  

  

                                                 
                                                      پژوهشكده آمار، مركز آمار ايران عضو هيات علمي -1

                                                      مركز آمار ايران –سياست هاي كالن مدير كل دفتر محاسبه شاخص برنامه ها و  -٢

 مركز آمار ايران  - كارشناس دفتر استانداردها و نظارت بر طرح هاي آماري  -3
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  :مقدمه - 1

از  بتدريج مردم بيشتري محل سـكونت خـود را  . شهرنشيني پديده جمعيتي قرن بيستم است   

مناطق روستايي به مناطق شهري تغيير مي دهند و بخش زيادي از آنها نيز شـهرهاي بـزرگ را   

امين ( ، رشد جمعيت شهري را باعث مي گرددافزايش جمعيتي مناطق شهري. انتخاب مي كنند

آغـاز انقـالب   شهرنشيني معلول عوامل مختلفي مي باشد كه از نظـر تـاريخي،    ). 1378مظفري،

عامـل  ) تـا امـروز  (پيدايش فن آوري بصورتهاي مختلـف  . توان از اهم آنها برشمرد را مي صنعتي

 پيدايش شهر و شهرنشيني عوامل متعدد ديگـري  در . مهم ديگري در گسترش شهرها بوده است

توسعه شبكه راهها و تمايل بشر بـه ايجـاد يـك زنـدگي     ، مازاد توليد محصوالت كشاورزيمانند 

عوامـل طبيعـي ماننـد وجـود آب،      ،ت كاال و پيشرفت هاي تـاريخي توسعه مبادال ،دسته جمعي

 .وجود داشته كه منجر به تكـوين و شـكل گيـري شـهرها شـده انـد      .... و  زمين مساعد و خاك 

ازديـاد   ،پيدايش تخصـص و تقسـيم كـار    ،تحول در حمل و نقل و سرعت مبادالتعواملي مانند 

پيـدايش و   ،تنوع در مشـاغل  ،تن سطح درآمدباال رف مبادالت تجاري، توسعه صنعت و  ،جمعيت

  .، گسترش شهر ها  را سبب شده اندگسترش وسايل ارتباط جمعي

اين پديده به عنوان . پديده شهرنشيني در جوامع مختلف در حد وسيعي به وقوع مي پيوند

پيامدهاي رشد جمعيت از يك طرف و تغييرات اجتماعي از طرف ديگر، به طور وسيعي در نقاط 

 .لف جهان در جريان استمخت
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 بيان مسئله  -2

هـاي اساسـي بـه     هاي انساني هستند و به طور معمول تفاوت ترين سكونت گاه شهرها پرجمعيت

براسـاس  . لحاظ اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و در نهايت شـكلي و كالبـدي بـا روسـتاها دارنـد     

از عوامل اصـلي پيـدايش شـهر     هاي متفكران و دانشمندان قديم جغرافيا و اقتصاد، روستا نظريه

يـل پيـدايش شـهر را وجـود توليـدات مـازاد كشـاورزي و         دال)1358 كاظمي،(پل سينجر . است

دليل پيـدايش  ) 1336 گنابادي،(داند و ابن خلدون خودكفايي روستا و احتياج شهر به روستا مي

ــي    ــت او م ــاز و نعم ــدگي در ن ــر و زن ــواهي بش ــل خ ــهر را خصوصــيت تجم ــد ش ــد و معتق  دان

نشينان است كه به سـوي آن در حركـت هسـتند و     شهرنشيني به منزلة هدفي براي باديه«است

خواهي و ناز و نعمـت   رسند، به عادات و رسوم تجمل كه به فراخي معيشت و توانگري مي هنگامي

شوند و به قيـود شهرنشـيني تـن     آورند و آن وقت به آرامش و استقرار زندگي متمايل مي مي  رو

  .ددهن مي در

بنا بر آنچه كه گفته شد، جمعيت شهر نشين گسـترش قابـل تـوجهي يافتـه اسـت و ايـن يـك        

. موضوعي جهاني بوده، بطوريكه جمعيت در تمام كشورهاي جهان از اين الگو پيـروي مـي كنـد   

در نقاط شهري زنـدگي مـي كردنـد؛ طبـق      1975درصد جمعيت جهان در سال  39بطور كلي 

 63بـه   2025درصـد رسـيد و در سـال     50بـه   2000رقم در سال برآوردهاي سازمان ملل اين 

  ). 1388چاوشيان،(درصد مي رسد

 71,4به  1335درصد در سال  31,67سال گذشته، نسبت شهرنشيني در ايران از  50طي 

تعداد . افزايش يافته و اين روند همچنان ادامه دارد 1390در سال ) بيش از دو برابر( درصد 

. افزايش يافته است 1390شهر در سال  1139به  1335شهر در سال  199شهرها نيز از 

بطوركلي مي توان گفت تركيب جمعيت كشور از يك وضعيت روستايي و عشايري به يك 

  . تركيب  اكثريت شهر نشين تبديل شده است

هاي توسعه  الزم به توضيح است هر چند تحوالت شهرنشيني در كشور به عنوان يكي از شاخص

شود و اساساً جريان حركت تكاملي فرهنگ و تمدن، انسان را به سوي  محسوب مييافتگي 

دهد، اما شواهد موجود از تحوالت شهرنشيني در كشور حاكي از آن است  شهرنشيني سوق مي

كه حداقل بخشي از اين تحوالت به موازات تكوين و تكامل نظام توليد و همچنين بهبود 

ست، بلكه معلول تشديد شكاف درآمدي بين مناطق شهري و كاركردهاي شهرها صورت نگرفته ا

مندي از امكانات، درآمدهاي انتظاري بيشتر در مناطق شهري، ضعف  روستايي، تفاوت در بهره

 .باشد ها مي ها و نظير آن نظام توليد در جوامع روستايي، نارسايي سياست

و شهرگرايي در ايران مانند توان چنين عنوان كرد كه گسترش شهرنشيني  به اين ترتيب، مي 

بسياري از جوامع در حال توسعه نشأت گرفته از روابط، مناسبات و ساختارهاي توليدي، 

توان از اين شاخص  هاي توسعه نبوده و نمي اقتصادي و در نهايت، از الزامات و ضرورت
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مده از پويايي يافته به عنوان معياري از پيشرفت و توسعه برآ مانند كشورهاي توسعه) شهرنشيني(

 .اقتصاد و توسعه ياد نمود

بخش اعظم افزايش جمعيت شهري كشور از مهاجرپذيري يا تغيير موقعيت روستا به شهر و يا  

طي سالهاي گذشته تعداد زيادي از شهرها از بافت . جذب و ادغام روستاها در شهر است

اورزي قابل توجه و حاصلخيز روستايي ايجاد شده و تعداد زيادي از نقاط روستايي با اراضي كش

  . اند به شهر تبديل شده در نتيجه توسعه شهري تغيير كاربري داده و

كه به دنبال آن . با گذشت زمان اين روند منجر به رشد شهرنشيني و حاشيه نشيني خواهد شد

از يك طرف مسائل مديريت شهري كشور را با بحران مواجه خواهد كرد و از طرف ديگر در اكثر 

 .شود ارد مهاجرت باعث تغييرات و تحوالت فرهنگي در خانوارها ميمو

  مروري بر تغييرات جمعيتي كشور - 3

  1335-90بررسي تغييرات جمعيت كشور طي دوره  -1- 3

      1335  -90هاي   تغييرات جمعيت كشور طي سال: 1 جدول

       

 جمعيت سال

شاخص  افزايش دوره

تغييرات  

100=1335 

تغييرات 

بت به نس

 سال پايه

متوسط رشد 

 نسبي مطلق )درصد(ساالنه 

1335 18954704 - - 100 - - 

1345 25788722 6834018 36,05 136,05 36,05 3,13 

1355 33708744 7920022 30,71 177,84 77,84 2,71 

1365 49445010 15736266 46,68 260,86 160,86 3,91 

1370 55837163 6392153 12,93 294,58 194,58 2,46 

1375 60055488 4218325 7,55 316,84 216,84 1,47 

1385 70495782 10440294 17,38 371,92 271,92 1,62 

1390  75149669  4653887  6,6  396,47 296,47 1,29  

  

نفر بوده كه در سرشماري  18954704، 1335جمعيت كشور بر اساس سرشماري سال 

، به 1335با توجه به اينكه از سال . نفر رسيده است  75149669جمعيت كشور به 1390سال 

ها بيانگر اين است كه نرخ  بعد هر ده سال يكبار سرشماري انجام گرفته است، نتايج سرشماري

از ). درصد 91/3(هاي ديگر بيشتر بوده است  نسبت به دهه 1355-65رشد جمعيت در دوره 
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، كمترين مقدار 1385- 90هاي  جمعيت در سالهاي مورد بررسي، نرخ رشد  طرفي در بين سال

  ).1جدول ). (درصد 29/1(بوده است 

    

 1335- 1390هاي   تغييرات جمعيت نقاط شهري طي سال: 2جدول

 

    جمعيت    سال

شاخص     افزايش دوره

تغييرات  

100=1335    

تغييرات 

شاخص نسبت 

    (%)به سال پايه 

متوسط رشد 

    نسبي    مطلق    )درصد(ساالنه 

1335   6002621 - -  100 - - 

1345   9795810 3793189 63,19 163,19  63,19 5,02 

1355   15854680 6058870 61,85 264,13  164,13 4,93 

1365   26844561 10989881 69,32 447,21 347,21 5,41 

1370   31836598 4992037 18,60 530,38 430,38 3,47 

1375   36817789 4981191 15,65 613,36 513,36 2,95 

1385   48259964 11442175 31,08 803,98 703,98 2,74 

1390  53646661  5386697 11.16 893,7  793,7  2,14  

  سرشماري هاي مختلف: ماخذ

  

  1335-1390طي سال هاي  1335تغييرات شاخص جمعيت نقاط شهري نسبت به سال پايه  -1نمودار

  

                               



  

  

  

  

54
                                                                                                                                       

  83/84شماره فصلنامه جمعيت 

  

 53646661به  1390نفر بوده كه در سال 6002621، 1335كشور در سال  جمعيت شهري

در بين سالهاي مورد بررسي نرخ رشد متوسط ساالنه جمعيت شهري در . سيده استنفر ر

افزايش قابل توجه ). درصد 41/5(، بيشترين مقدار رشد را داشته است 1355-65سالهاي 

جمعيت در اين دوره بيشتر ناشي از مهاجرت جمعيت از نقاط روستايي به نقاط شهري بوده 

  .ري جمعيت نيز از سطح بااليي برخوردار بوده است هاي فوق ميزان بارو طي سال. است

همانطور كه در رابطه با افزايش جمعيت در نقاط شهري گفته شد، گسترش شهرنشيني در 

پيروي كرده،  بطوريكه ميزان شهرنشيني از ) گسترش شهرنشيني(كشور نيز از الگوي جهاني 

  .است رسيده 1390درصد در سال  71,4به  1335درصد در سال  67/31

بطوريكه نرخ رشد . در سالهاي اخير شاهد كاهش رشد جمعيت نسبت به ساليان گذشته بوده ايم

درصد رسيده، اما ميزان مذكور در نقاط شهري در   3/1در كشور به  1385- 90جمعيت در دهه 

 .درصد بوده است 1/2اين دوره 

افـزايش تعـداد   نشـان دهنـده    رشد جمعيت شهري نسبت به كـل جمعيـت كشـور   افزايش نرخ 

جمعيت شهرها و كاهش جمعيت روستايي است كه ناشي از مهاجرت روستاييان به شهر، تبديل 

شهرنشيني در كشور ما  ميزان نيم قرنطي . مي باشد شهرهابه  روستاها به شهر و ادغام روستاها

 1390شـهر در   1139بـه   1335در  199بيش از دو برابر شده است و تعداد شهرهاي كشور از 

روسـتائي بـه    تركيب جمعيت كشور از يك وضعيت غالباً اين اتفاق در نتيجه .افزايش يافته است

  .ستا شده تبديليك تركيب اكثريت شهرنشين 

  

  توزيع نقاط شهري در استانهاي كشور-3-2

محدودي بخش عمـده ا  بزرگ نشان مي دهد كه شهرهاي  ،كشورها بررسي تحوالت شهرنشيني

كشـور را بـه خـود    ، اجتماعي و فرهنگي امكانات توسعه اقتصادي ري وي از جمعيت مناطق شه

اين كشورها  اقتصادي ـ اجتماعي فراواني را بر نظام اجتماعي پيامدهايناخواستة و جلب نمودند 

   .كرده اندتحميل 

در ايران نيزعواملي چون تغييرات اجتماعي،اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي در ايجـاد شـهرهاي      

از طرفـي بـا نگـاهي بـه مسـاحت      . اند ثر بوده برخي روستاها به شهر در كشور مؤجديد و تبديل 

برخي استانها، جمعيت و تعداد شهرهاي موجود در آنها برخي عدم تعادلهاي جغرافيايي مشاهده 

درصـد از كـل   4/3درصد از مساحت كشـور،   2/11استان سيستان و بلوچستان با سهم . شود مي

.  باشـد  درصد مي2/3د و سهم آن از تعداد كل شهرهاي كشور نيز شو جمعيت كشور را شامل مي

درصد جمعيت كل كشـور را  16,2درصد كل مساحت كشور،  0,8از طرفي استاني مثل تهران با 

البتـه در  . شـود  درصد از تعداد شهرهاي كشور را نيـز شـامل مـي    3,4و است  در خود جاي داده

هاي شغلي فـراوان نسـبت بـه سـاير      و وجود فرصترابطه با استان تهران به علت پايتخت بودن 

  .مساحت و تعداد شهرهاي آن قابل توجيه است  استانها، چنين عدم تعادلي بين جمعيت،
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شهرنشين را در  از جمعيت درصد15,2تنهايي حدود ه ببزرگ در ايران پايتخت به عنوان شهري 

، اهـواز  ،بريز، كرج، شـيراز  و كالن شهرهاي ديگري چون مشهد، اصفهان، ت خود جاي داده است

ـ    500بيش از با  شهر14. حال رشد هستند به دنبال آن در... قم و تنهـائي  ه هزار نفـر جمعيـت ب

  . شهرنشين كشور را در خود جاي داده اند از جمعيت درصد 43,3
 

 

 1365 -90هاي  بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال طبقه:   3جدول

         

 بندي جمعيتي طبقه

1365 1375 1385 1390 

تعداد 

 )1(شهر
 )درصد(

تعداد 

 شهر
 )درصد(

تعداد 

 شهر
 )درصد(

تعداد 

 شهر
 )درصد(

 100,00 1139 100,00 1012 100,00 612 100,00 496 جمع

 2,55 29 2,67 27 3,76 23 3,23 16 تر نفر و بيش 250000

 5,00 57 5,34 54 5,88 36 5,04 25 نفر 100000 - 249999

 7,11 81 6,92 70 9,80 60 9,27 46 نفر 50000 -99999

 9,04 103 9,88 100 15,36 94 13,51 67 نفر 25000 -49999

 19,40 221 20,75 210 27,12 166 29,23 145 نفر 10000 -24999

 24,32 277 23,62 239 24,51 150 22,78 113 نفر 5000 -9999

 32,57 371 30,83 312 13,56 83 16,94 84 نفر 5000كمتر از 

       اند دو نقطه شهري ري و تجريش جزء محدوده شهر تهران منظور شده 1365از سال ) 1(

  طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور  و وزيع جغرافيائيت -3- 3

. توزيع شهرها و به تبع آن تمركز جمعيت شهري در نقاط مختلف كشور يكسان نيست       

ور عالوه بر برخورداري از آب و هواي خوب و موقعيت مناطق شمالي ، غربي و جنوب غربي كش

و تمدن شهري بوده و همواره از نقاط  يجغرافيايي خاص، مهد نخستين كانونهاي يكجانشين

اند و در حال حاضر نيز بيشترين نسبت از جمعيت كشور را  شده پرجمعيت كشور محسوب مي

وضعيت طبقه بندي جمعيتي براي  با اين توصيف نگاهي به .)1379رفيع پور،(باشند دارا مي

   .شهرهاي ايران مي پردازيم

با توجه به طبقه بندي كه از نظر جمعيتي براي شهرهاي كشور انجام گرفته است، در 

نفر قرار  10000-24999، در طبقه )شهر 496(درصد كل شهرها  23/29، 1365سال 

از طرفي . اند نفر بوده 5000- 9999درصد شهرها نيز داراي جمعيتي در طبقه  78/22اند،  داشته

، 3جدول شماره . است  درصد كل شهرها در اين سال بوده 23/3نفر،  250000شهرهاي باالي 
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نفر نسبت به تعداد كل شهرها در 10000دهد كه تعداد و سهم شهرهاي داراي كمتر از  نشان مي

گرچه افزايش نفر،  250000درصد رسيده است، تعداد شهرهاي باالي  56,9به  1390سال 

  .، اما كمترين سهم را به خود اختصاص داده است شهر رسيده 29يافته و به 

  شهرنشيني و روستانشيني در سطح استان هاي كشور   - 4- 3

جنبه هاي توزيع جغرافيايي جمعيت، تفكيك آن بر حسب جمعيت شهرنشين و  يكي ديگر از

  . روستانشين در سطح استان است

سبت شهرنشيني در استانهاي مختلف تفاوت چشمگيري دارد، به طوري ، توزيع ن1390در سال 

و حداكثر آن ) سيستان و بلوچستانبراي استان درصد  49(كه بين حداقل نسبت شهرنشيني 

در برخي از استانها نسبت . رصد فاصله وجود داردد 46,2، )درصد براي استان قم95,2(

دارد كه بعضاً بيشتر يا كمتر از ميزان  شهرنشيني فاصله قابل توجهي با متوسط كل كشور

البرز پس از استانهاي قم و تهران، نسبت شهرنشيني در استانهاي . باشد متوسط مي

از باالترين ميزان ) درصد77(و سمنان ) درصد82,8(يزد ، )درصد 85,4(اصفهان  ،)درصد90,5(

  . )4(جدول برخوردار است

ستان، خراسان شمالي وكهگيلويه و بويراحمد به هاي سيستان و بلوچستان، گل در مقابل استان

عليرغم افزايش . ترين ميزان روستانشيني را داشتند درصد بيش 47,4و  48,5، 49، 49ترتيب با 

هاي اخير، استان سيستان و بلوچستان تنها استان كشور  ميزان شهرنشيني در كشور طي سال

  . كنند ياست كه جمعيت غالب استان  در نقاط روستايي زندگي م
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  1390شور هاي ك نسبت شهرنشيني، روستانشيني و تعداد شهرهاي استان:  4جدول 

    نام استان

  شهرها  نسبت

    روستانشيني    شهرنشيني

سهم از كل   تعداد

    كشور

 100 1139 28,6 71,4    كل كشور

 5,1 58 30,8 69,2    آذربايجان شرقى 

 3,7 42 37,3 62,7    آذربايجان غربى  

 2,1 24 36,0 64,0    اردبيل  

 8,9 101 14,6 85,4    اصفهان 

 1,4 16 9,5 90,5  البرز 

 1,8 21 36 64,0    مايال 

 2,8 32 31,8 68,2    بوشهر  

 3,4 39 7,2 92,8    تهران  

 2,7 31 41,8 58,2    چهارمحال وبختيارى 

 2,2 25 44 56,0    خراسان جنوبى 

 6,3 72 28.1 71,9    خراسان رضوى  

 1,6 18 48.5 51,5    خراسان شمالى  

 5,4 61 29 71,0    خوزستان  

 1,6 18 37.5 62,5    زنجان  

 1,5 17 23 77,0    سمنان  

 3,3 37 54 46,0    سيستان وبلوچستان  

 8,2 93 32.4 67,6    فارس 

 2,2 25 26.9 73,1    قزوين  

 0,5 6 4.8 95,2    قم  

 2,2 25 34 66,0    كردستان  

 5,6 64 42.5 57.5    كرمان  

 2,6 29 30.3 69.7    كرمانشاه  

 1,4 16 47.4 52.6    كهگيلويه وبويراحمد  

 2,2 25 49 51    گلستان  

 4,5 51 39.7 60.3    گيالن  

 2,2 25 38.7 61.3    لرستان  

 4,7 53 45.3 54.7    مازندران 

 2,8 32 26.1 73.9    مركزى  

 2,8 32 50 50    هرمزگان  

 2,4 27 40.8 59.2    همدان  

 2,1 24 17.2 82.8  يزد 
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  روش پژوهش  -4

اجتماعي و فرهنگي بر ميزان شهرنشيني در  -هاي توسعه اقتصادي براي بررسي تأثيرات شاخص

  . استفاده شده است  TOPSIS1هاي كشور از روش تحليل    استان

2هاي  هاي جبراني از مدل اين روش  يكي از روش
MADM
در اين روش امكان تعيين . باشد مي  

سو و امكان تعيين بدترين نقطه  ها را داشته باشد از يك نقطه كه باالترين ميزان شاخص بهترين

عالوه بر آن اهميت نسبي متغيرها و . ها را داشته باشد، وجود دارد ترين ميزان شاخص كه كم

با توجه به دو نقطه بهترين و بدترين، فاصله اقليدسي نقاط مورد  .شود ها نيز مشخص مي شاخص

از دو نقطه مزبور امكان پذير بوده و به اين ترتيب رتبه ) بخش/ شاخص هاي شهرستان( نظر 

  )1381آذر ،. (بندي انجام مي گيرد

 

گزينه به  mدر اين روش . ارائه گرديد 1توسط هوانگ و يون 1981در سال   TOPSISروش  

ن يك سيستم گيرند و هر مسئله را مي توان به عنوا شاخص مورد ارزيابي قرار مي nوسيله 

اين تكنيك بر اين مفهوم بنا . بعدي در نظر گرفت  nنقطه در يك فضاي  mهندسي شامل 

بهترين حالت (شده است، كه گزينه انتخابي بايد كمترين فاصله را با راه حل ايده آل مثبت 

ممكن، 
+

iA ( و  بيشترين  فاصله را با راه حل ايده آل منفي)ت ممكن، بدترين حال
−

iA (

فرض بر اين است كه مطلوبيت هر شاخص به طور يكنواخت افزايشي يا كاهشي . داشته باشد

 . است

  : باشد مرحله به شرح زير مي 6شامل  TOPSISحل يك مسئله به روش 

به كمك فرم اقليدسـي بـه يـك    ) شاخص nگزينه و  m*n ،mماتريس ( Dماتريس  -1

 . شود تبديل مي ماتريس بي مقياس

( , ,..., )j n= 1 2        

( )

ij

ij

ij

d
r

d
=

∑
1

2 2

 

ijd   : مقدار اوليه شاخص در ماتريسD  

     ijr   مقدار شاخص در ماتريس استاندارد شده :   

  .شود ناميده مي NDماتريس به دست آمده، 

 :نماتريس بي مقياس موزو -2

nnD WNV *∗=  

                                                 
 
1
- Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution 

2 - Multiple Attribute Decision Making 
٣- Hwang & Yoon 
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V  ماتريس بي مقياس موزون وW هاي بـه دسـت آمـده بـراي      يك ماتريس قطري از وزن

  . باشد ها مي شاخص

iA(حل ايده آل مثبت  راه -3
iA(و راه حل ايده آل منفي ) +

 . شوند مشخص مي) −

{ }(max ), (min ) , ,...
IJ ij

A V j j V j j i m+
= = ∈ ∈ =

1 2
1 2   

  آل مثبت ينه ايدهگز

{ }(min ), (max ) , , ...
IJ ij

A V j j V j j i m−
= = ∈ ∈ =

1 2
1 2   

 آل منفي گزينه ايده

آل منفـي و گزينـه مثبـت و     حـل ايـده   اندازه فاصله بر اساس فرم اقليدسي به ازاء راه -4

 : شوند همين اندازه را به ازاء راه حل مثبت و گزينه منفي به صورت زير محاسبه مي

( , ,..., )i m= 1 2                   
( )

n

i i j j

j

d V V
+ +

=

 
= − 
 
∑

1

2

2

1

 

( , ,..., )i m= 1 2               ( )
n

i ij y

y

d V V− −

=

 
= − 
 
∑

1

2

2

1

  

نزديكي نسبي  -5
iA به راه حل ايده آل به صورت زير محاسبه مي گردد. 

( , ,..., )i m= 1 2                          
)( +−

−

+
=

ii

i
i

dd

d
C

 

گيرد و بر اساس ترتيب نزولي  اين مرحله انجام ميها در  بندي گزينه رتبه -6
iC تـوان   مي

  . بندي كرد ترين اهميت رتبه هاي موجود را بر اساس بيش گزينه

هاي كشور، با استفاده از  ها و تعيين سطح توسعه يافتگي در استان سازي شاخص بعد از يكسان

  .ي مختلف را تعيين نمود)متغيرها(ها  رابطه بين شاخصتوان  هاي مناسب پارامتري مي آزمون

هاي اقتصادي اجتماعي استاني برشهرنشيني در ايران ابتدا با  به منظور بررسي تأثير شاخص  

بندي كرده و سپس اثر آن بر تحرك و جابجايي نيروي  ها را رتبه شاخص استان 40تعيين 

  .قرار خواهدگرفتانساني از يك استان به استان ديگر مورد تبيين 

  

  :ها عبارتند از اين شاخص 

ميـزان نـرخ باسـوادي نقـاط     ، ميزان باسوادي نقاط شهري، جواني جمعيت، شهرنشيني

روستاهاي ، روستاهاي برخوردار از آب آشاميدني سالم، تراكم خانوار در واحد مسكوني، روستايي

كه توزيع آب روستايي به هـزار  طول شب، حجم مخازن آب روستايي به هزار نفر، برخوردار از گاز
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نسـبت  ، سـرانه ماليـاتي  ، سـرانه شـهرداري  ، نسبت جمعيت تحت پوشش بـه كـل  ، نفر روستايي

نسبت طول شبكه توزيع آب شـهري بـه   ، هزار نفر 10كاركن و بيشتر به  10هاي صنعتي  كارگاه

هـاي آسـفالته    درصـد راه ، تراكم راه روستايي آسـفالته ، نسبت شهرهاي گازرساني شده، هزار نفر

درصد راه فرعي   ،نسبت راه اصلي به كل راهها، ها راه به كل راه نسبت آزاد، روستايي به كل راهها

ضريب نفـوذ  ، برق صنعتي، )كل راهها به مساحت استان(تراكم راه شهري   ،آسفالته به كل راهها

تـراكم  ، كـالس  آمـوزان ابتـدايي در   تـراكم دانـش  ،  )هاي منصوبه به جمعيت اسـتان  تلفن(تلفن 

اي  تعداد مراكز فني و حرفـه ، تراكم دانش آموز متوسط در كالس، آموز راهنمايي در كالس دانش

تعـداد پزشـك متخصـص بـه     ، نفر جمعيت 1000تعداد پزشك عمومي به ، نفر جمعيت 100به 

تعداد ، نفر 1000تعداد داروساز به ، نفر جمعيت 1000تعداد دندانپزشك به ، نفر جمعيت 1000

تعـداد مراكـز بهداشـتي و      ،نفـر  10000تعداد تخت بيمارسـتان بـه   ، نفر 10000بيمارستان به 

تعـداد  ، نفـر  1000تعداد مراكز بهداشتي و درماني روسـتايي بـه   ، نفر 10000درماني شهري به 

نفـر جمعيـت    10000تعداد كتابخانه به   ،نفر روستايي 10000تعداد بهورزان به ، خانه بهداشت

عملكرد محصـوالت كشـاورزي   و  نفر جمعيت شهري 10000اكز فرهنگي و هنري به مر  ،شهري

  .)تن در هكتار(

  تحليل يافته ها-5

در اين بررسي با استفاده از شاخص هاي اقتصادي اجتماعي فوق الذكر ، اسـتانهاي كشـور رتبـه    

دي در جـدول  نتيجه رتبه بن.بندي شده و رابطه آن بر شهر نشيني مورد ارزيابي قرار گرفته است

  .          مشاهده مي شود 5
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    1385نها، سال آرتبه بندي استانهاي كشور براساس سطح توسعه : 5جدول

 
  

    امتياز    استان    رتبه 

  100 سمنان  1

 99.82 تهران 2

 90.29 اصفهان 3

 88.66 مركزي 4

 85.52 آذربايجان شرقي 5

 80.52 بوشهر 6

 78.86 گيالن 7

 78.28 يزد 8

 75.9 ازندرانم 9

 73.71 گلستان 10

 73.35 فارس 11

 69.24 همدان 12

 68.93 قزوين 13

 68.92 چهارمحال وبختياري 14

 68.35 خوزستان 15

 65.75 قم 16

 59.17 زنجان 17

 56.3 اردبيل 18

 55.45 خراسان رضوي 19

 54.37 كرمانشاه 20

 54.04 كردستان 21

 53.73 ايالم   22

 52.04 جنوبيخراسان  23

 50.34 آذربايجان غربي 24

 49.64 هرمزگان 25

 49.03 كهگيلويه و بويراحمد 26

 46.63 كرمان 27

 42.84 لرستان 28

 41.19 خراسان شمالي 29

 29 سيستان و بلوچستان  30
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استان  8، 1385استان كشوردر سال  30بر اساس اين نتايج مي توان عنوان كرد كه از 

ران، اصفهان، مركزي، آذربايجان شرقي، بوشهر، گيالن و يزد از استان هاي توسعه سمنان، ته

استان سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، لرستان، كرمان، كهگيلويه و بوير  8يافته كشور و 

استان  14احمد، هرمزگان، آذربايجان غربي و خراسان جنوبي از استان هاي توسعه نيافته و

  . توسعه تشخيص داده شده است باقيمانده در حال

  1385ها از نظر سطح توسعه يافتگي سال  تعداد استان: 6جدول 

  درصد  فراواني  شرح

  26,7  8  هاي توسعه يافته استان

  46,7  14  استانهاي در حال توسعه

  26,7  8  استانهاي توسعه نيافته

  100  30  جمع

  

ان قم، تهران، اصفهان، يزد، است 9در رابطه با شهرنشيني استان ها مي توان گفت كه 

، خراسان رضوي و البرز ميزان شهرنشيني باالتر از متوسط كشور ، قزوينمركزي سمنان،

  .دارا هستند

  

  1390 ها نسبت به متوسط كشور، سال شهرنشيني استان: 7جدول 

  درصد  فراواني  شرح

  29,03 9  باالتر از متوسط كشور

  70,97 22  پايين تر از متوسط كشور

  100  31  معج
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  شهرنشيني –ها  توسعه يافتگي استان: 8جدول 

  جمع
  توسعه يافتگي استانها  شهرنشيني

  تر از متوسط كشور پايين  باالتر از متوسط كشور

  

8  

%100,0  

%26,7  

%26,7  

  

0  

%0  

%0  

%0  

  

8  

%100,0  

%33,3  

%26,7  

  توسعه نيافته

  تعداد 

  درصد سطري

  درصد ستوني

  درصد كل

  

14  

%100,0  

%46,7  

%46,7  

  

1  

%7,1  

%16,7  

%3,3  

  

13  

%92,9  

%54,2  

%43,3  

  در حال توسعه

  تعداد 

  درصد سطري

  درصد ستوني

  درصد كل

  

8  

%100,0  

%26,7  

%26,7  

  

5  

%62,5  

%83,3  

%16,7  

  

3  

%37,5  

%12,5  

%10,0  

  توسعه يافته

  تعداد 

  درصد سطري

  درصد ستوني

  درصد كل

  

30  

%100,0  

%100,0  

%100,0  

  

6  

%20,0  

%100,0  

%20,0  

  

24  

%80,0  

%100,0  

%80,0  

  كل

  تعداد 

  درصد سطري

  درصد ستوني

  درصد كل

  

. مي توان وضعيت توسعه يافتگي و شهر نشيني استانهاي كشور را بررسي كرد 8بر اساس جدول 

، تمام استانهاي توسعه نيافته كشور، داراي ضريب شهر نشيني كمتر از متوسط 1385در سال 

از استانهاي در حال توسعه داراي ضريب شهر ) درصد 1/7(تان تنها يك اس. كشور بوده اند

در حال توسعه كشور نيز داراي ) درصد9/92(استان  13نشيني باالتر از متوسط كشور بوده و 

توسعه يافته  نيز )  درصد 5/62(استان  5. ضريب شهر نشيني كمتر از متوسط كشور بوده اند

توسعه يافته نيز  پايين تر از ) درصد5/37(استان  3و داراي ضريب شهر نشيني باالتر از متوسط 

بنابراين مي توان گفت بيشتر استانهايي كه داراي . ميزان متوسط شهر نشيني كشور بوده اند

 3/83و باضريب شهر نشيني باالتر از متوسط كشور بوده اند، استانهاي توسعه يافته هستند 

  .ور دارندنشين كشدرصد سهم قابل توجهي در جمعيت شهر

چگونگي توزيع امكانات و شاخص هاي توسعه از جمله مهمترين عواملي هستند كه بر توزيع، 

اين مطالعه نشان داده است كه در استانهايي . تراكم جمعيت و مهاجرت در جامعه اثر مي گذارند

از كشور كه از امكانات بيشتري برخوردار هستند و اغلب استانهاي توسعه يافته هستند، 

  . هرنشيني در آنها نيز بيشتر است ش
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با توجه به اينكه در اين مطالعه سطح توسعه يافتگي استانها اندازه گيري شده است و استانها از 

نظر توسعه يافتگي مشخص گرديده اند، در رابطه با استانهاي توسعه نيافته و بعضا در حال 

ب اعتبارات عمراني، سرمايه گذاري توسعه بايد گفت، در اين استانها به علت عدم توزيع مناس

بخش هاي دولتي و خصوصي و بهره برداري از منابع طبيعي، پديده مهاجرت در اين استانها 

در اين فرايند برخي استانها ناگزير نيروي . اتفاق مي افتد) بصورت  مهاجرت به خارج از استان(

نيروي كار وجود دارد، گسيل مي  كار اضافي خود را به استانهاي ديگر كه در آنها، تقاضا براي

شايد بتوان گفت كه . ميزان شهر نشيني در استانهاي مهاجر پذير معموال باالست. دارند

برخورداري از ميزان باالي شهرنشيني سبب گرديده اين استانها امكانات رفاهي و فرصت هاي 

  .ها قابل توجه باشدشغلي فراوني را ايجاد نمايند كه براي نيروي كار مازاد در ساير استان

، 1385با توجه به محاسبه ضريب توسعه يافتگي استان ها بر اساس ميزان شهرنشيني سال 

با سطح  590/0ميزان ضريب همبستگي بين شاخص هاي توسعه يافتگي و شهرنشيني 

گرچه انتظار مي رفت در استان هايي كه از ميزان شهرنشيني .مي باشد  001/0معناداري 

دار ند سطح توسعه به همان ميزان نيز باال باشد، با وجود اين ضريب همبستگي باالتري برخور

بدست آمده گرچه از نظر آماري معنادار مي باشد و رابطه مثبت بين سطح توسعه يافتگي و 

شهرنشيني استان هاي كشور پذيرفته مي شود، اما انتظار مي رفت كه ضريب همبستگي بيشتر 

ضوع نشانگر آن است كه افزايش ميزان شهرنشيني در استان هاي اين مو. از اين بدست بيايد

كشور تنها براساس سطح توسعه نبوده است، بلكه در مواردي معلول تعامالت سياسي بوده است 

 .  

  

  نتيجه گيري -  6

ارتباط ميزان شهرنشيني و نقش آن چه به صورت علت و چه بصورت معلول با سطح توسعه 

بر اساس نتايج اين .راي برنامه ريزي سازماندهي كشور مي باشد استان ها راهنماي خوبي ب

بررسي ارتباط معنا داري بين سطح توسعه و ميزان شهرنشيني وجود دارد كه مي تواند در 

راستاي كاهش نابرابري هاي نواحي و مناطق كه از اهداف اصلي برنامه ريزي هاي توسعه است، 

  .راهگشا باشد

حـدود  شهري كشور نشان مـي دهـد كـه شـهر تهـران بـه تنهـايي        بررسي توزيع جمعيت نقاط 

و كـالن شـهرهاي ديگـري چـون      شهرنشين را در خود جاي داده اسـت  از جمعيت درصد15,2

بـا   شـهر 14. حال رشد هستند به دنبال آن در... ، قم واهواز ،مشهد، اصفهان، تبريز، كرج، شيراز 

شهرنشـين كشـور را در خـود     از جمعيـت  درصد 43,3تنهائي ه هزار نفر جمعيت ب 500بيش از 

  . جاي داده اند

بايد گفت ، در اين استانها به  topsisبا توجه به محاسبه سطح توسعه يافتگي استانها به روش

علت عدم توزيع مناسب اعتبارات عمراني، سرمايه گذاري بخش هاي دولتي و خصوصي و بهره 
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) بصورت  مهاجرت به خارج از استان(ستانها برداري از منابع طبيعي، پديده مهاجرت در اين ا

در اين فرايند برخي استانها ناگزير نيروي كار اضافي خود را به كالن شهرها كه . اتفاق مي افتد

ميزان شهر نشيني در استانهاي . در آنها، تقاضا براي نيروي كار وجود دارد، گسيل مي دارند

برخورداري از ميزان باالي شهرنشيني سبب  شايد بتوان گفت كه. مهاجر پذير معموال باالست

گرديده اين استانها امكانات رفاهي و فرصت هاي شغلي فراوني را ايجاد نمايند كه براي نيروي 

  .كار مازاد در ساير استانها قابل توجه باشد

چگونگي توزيع امكانات و شاخص هاي توسعه از جمله مهمترين عواملي هستند كه بر  توزيع، 

اين مطالعه نشان داده است كه در استانهايي . عيت و مهاجرت در جامعه اثر مي گذارندتراكم جم

از كشور كه از امكانات بيشتري برخوردار هستند و اغلب استانهاي توسعه يافته هستند، 

  . شهرنشيني در آنها نيز بيشتر است 

ه طي سال هاي بررسي توزيع جغرافيايي و طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور نشان ميدهد ك

هزار نفر جمعيت نسبت به كل شهرهاي در 10مختلف تعداد و سهم شهرهاي داراي كمتر از 

مي توان عنوان كرد كه گسترش شهرنشيني و بنابراين .  درصد رسيده است 56,9به  1390سال 

شهرگرايي در ايران مانند بسياري از جوامع در حال توسعه نشأت گرفته از روابط، مناسبات و 

توان از  هاي توسعه نبوده و نمي اختارهاي توليدي، اقتصادي و در نهايت، از الزامات و ضرورتس

يافته به عنوان معياري از پيشرفت و توسعه   مانند كشورهاي توسعه) شهرنشيني(اين شاخص 

  .برآمده از پويايي اقتصاد و توسعه ياد نمود
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