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  20/2/1391تأیید نهایی:           25/09/1390پذیرش مقاله: 

  چکیده
توسعه در یک تبع آن توزیع اندازه شهري مطلوب یکی از عوامل  نظام شهري مطلوب و به

 مـدیریت  ي نحـوه  و سیاسـی  اقتصـاد  فضـایی  تجسم شهري منطقه و کشور است. نظام

 شـهرها  جمعیـت  تعادل میزان و پخشایش  ي شهري، نحوه نظام مطالعه با سرزمین بوده،

شود. باتوجه به اهمیت مقوله نظام شهري، در ایـن مقالـه سـعی شـده بـه       می تر مشخص
هاي کهن مدنیت در ایران  یکی از خاستگاه به عنوان زيبررسی نظام شهري در استان مرک

-1355سـاله (  . همچنین قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره زمـانی سـی  پرداخته شود
در گـردآوري   به کار رفتـه و تحلیلی  -روش توصیفی ،انجام این پژوهش در) است. 1385

منظور تحلیل نظام  به اي و مطالعات اسنادي استفاده شده است. اطالعات از روش کتابخانه
هاي هرفینـدال، هندرسـون،    هاي مختلفی مانند شاخص شهري در استان مرکزي از روش
تعادل فضایی در استان  دهد، عدم نتایج پژوهش نشان می آنتروپی و ... استفاده شده است.
گسـترش شـهري    رشـد و نقطه شهري در این استان،  27مرکزي مشهود است و با وجود 

بیشتر مختص به دو شهر اصلی و قطب صنعتی اسـتان یعنـی اراك و سـاوه بـوده اسـت.      
همچنین با گذشت زمان برخالف کاهش نخست شهري در اسـتان مرکـزي نظـام شـبکه     

تعادل میل کرده است. با وجود افزایش تعداد شهرهاي کوچک شاهد  شهري به سمت عدم
باشـیم؛ ایـن    هاي اخیـر مـی   اي بزرگ در سالکاهش نسبت جمعیت این شهرها به شهره

یافته در سطح شهرهاي کوچک نظام شبکه شهري را بـه   درحالی است که جمعیت کاهش
تعادل سوق داده است. در این دوره نخست شهري نیز کاهش یافته است. ایـن  سمت عدم

  کاهش باعث هدایت نظام شبکه شهري به سمت تعادل نشده است. 
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  1مقدمه

ویـژه نظـام شـهري     ریزي در سطح منطقه، شناخت نظام سکونتگاهی به هاي الزم براي برنامه شرط یکی از پیش
پرتـو  اقع نظامی است که در و، درکار برده شد به "بریان بري"آن اولین بار توسط  آن است. نظام شهري که واژه

هـاي   ). هر نظام شـهري داراي ویژگـی  11:1381 (عظیمی، گیرد ناپذیر متقابل بین شهرها شکل میگریز ارتباط
هاي مرتبط فراوانـی بـراي تحلیـل     ها و روش ها، مدل هاي آن نظریه اساسی و زیادي است و در ارتباط با ویژگی

 نحوه توزیع جمعیت شهرهاي آن منطقـه  هاي نظام شهري در هر منطقه نظام شهري وجود دارد. یکی از ویژگی
واقع اگر انـدازه هـر شـهر را بـا جمعیـت آن تعریـف       شود. در نامیده می  "توزیع اندازه شهر"که اصطالحاً  است

). 93-94:1382 هاي خاص خـود خواهـد بـود (درکـوش،     کنیم، توزیع اندازه شهري در هر منطقه داراي ویژگی
  است. اندازه شهري مطلوب یکی از عوامل توسعه در یک منطقه و کشورتبع آن توزیع  نظام شهري مطلوب و به

اي داراي  ریـزي منطقـه   و برنامـه  ي، این مبحث در ادبیات جغرافیـایی باتوجه به اهمیت موضوع نظام شهر
یستم توسـط آوربـاخ   توزیع اندازه شهرها در اوایل قرن ب ي جغرافیایی برها اولین تحلیل است. ازاي  جایگاه ویژه

توزیـع  ، کردنـد  . آنها بیان مـی ) انجام شد1949) و بعدها توسط زیپف (1926)، گودریخ (1924()، لتکا 1913(
روي اندازه شـهري در دهـه    ). کارهاي تجربی13:1385(جعفري،  2کنند اندازه شهرها از توزیع پارتو تبعیت می

کشـور انجـام داد. در    58روي توزیع اندازه شـهري  با مطالعه شد. او کار خود را  ) شکوفا1954با کار آلن ( ،50
مراتـب   توصـیف مصـنوعی سلسـله    ي منزله اندازه به -مطالعات باعث مقبولیت عمومی مدل رتبه ،90اواخر دهه 

تعریـف شـهر و حـداقل     ثیربـه تـأ   شناسی مربوط روي نیازهاي روش شهري در یک کشور شد. مباحث این دهه
زه متمرکـز شـد. آخـرین مطالعـات     اندا -ن پارامتر پارتو و همچنین انحراف از توزیع رتبهروي تخمی اندازه شهر

هاي مکانی رشد  ) بیشتر بر رابطه بین توزیع اندازه شهري و تئوري2003)، بلک و هندرسون (2002سو ( مانند
اي  ) مطالعه مقایسـه 1 اند: دو رویه متفاوت را در پیش گرفته اند. بیشتر مطالعات یادشده اقتصادي متمرکز شده

 انـد  د بحث منطقه در درون یک کشور شدهتعداد معدودي از مطالعات وار  ) مطالعه روي یک کشور.2کشورها؛ 
  ).1385جعفري، (

بر مطالعات خارجی در رابطه با نظام شهري، طی سنوات گذشته در کشور ایران نیز مطالعات چندي  افزون
اند و کمتـر وارد   مطالعات در ایران به توصیف توزیع اندازه شهري پرداخته در این زمینه انجام شده است. بیشتر

اکـز علمـی و پژوهشـی کشـور و     هـا و مر  ترین این مطالعات در سطح دانشـگاه  اند. مهم تحلیل و ارزیابی آن شده
خـویش بـا   نامه  در پایان ،)1385ابوذر جعفري ( ،مثال دانشجویی تهیه شده است. براي هاي صورت پایان نامه به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انداز آینده آن بررسی روند تحوالت الگوي نظام شهري استان مرکزي و چشم. مقاله حاضر مستخرج از نتایج طرحی باعنوان 1

 است که از محل اعتبارات دانشگاه پیام نور استان مرکزي تهیه شده است.
 کند. را توصیف می ژئوفیزیکیو  علمی، اجتماعیهاي  توانی است که بسیاري از پدیده توزیع احتمالیتوزیع پارتو  .2
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چـارچوبی نظـري بـراي     ابتـدا  "1375تـا   1335منطقـه آذربایجـان    در شهرها اندازه توزیع تحول سیر"عنوان 

مراتب شـهري، نخسـت    سلسله مانند( هاي نظام شهرها میان آن و سایر ویژگی مبحث توزیع اندازه شهر و رابطه
نـدازه شـهرها در منطقـه آذربایجـان در دوره     ا در ادامه با بررسی سیر تحول توزیـع  کند و شهري و ...) تهیه می

ت. انـدازه نبـوده اسـ    -نظام شهري منطقه آذربایجان هیچگـاه داراي توزیـع رتبـه   کند که  اشاره می ،75-1335
زمـان   (تبریـز) بـا گذشـت    هاي نخست شهري بیانگر کاهش میزان تسلط شهر نخسـت  تعداد زیادي از شاخص

 بیسـت متوسـط) در   شـهرهاي  ویژه هدالیل عمده رشد شهرها (ب ازهمچنین مهاجرت بین شهري یکی  هستند.
مـورد مازنـدران؛   ، در)1385هاي لیال حبیبی ( نامه توان به پایان همچنین می .استاله دوم دوره مورد مطالعه س

مراتب شهري در یک حـوزه   جنوب اشاره کرد که به بحث سلسله مورد منطقه ساحلی، در)1386صداقت ( احمد
تعـادل و پایـداري نظـام شـهري در آن حـوزه       اند و در این مطالعات نیز نشانگر عدم ایران پرداخته جغرافیایی از

  اند. جغرافیایی بوده
 ،دهد می نشان قرن اخیر طی نیم ایران شهري نظام بررسی تی کشور،اساس تجارب مطالعاطورکلی و بر به
 انـواع  پیـدایش  و 1385 سـال  شـهر در  1012 بـه 1335 سـال  درشـهر   200 از ایران فزونی شهرهاي برخالف

 و کـارکرد  سـاختار،  در الزم فاقـد همـاهنگی   ایـران  شـهري  نظام ، شهرها کالن و بزرگ کوچک، میانی، شهرهاي
 زاي بـرون  و زاي طبیعـی  درون از عوامـل  ثرمتـأ  ایـران  شـهري  سیستم در تعادل عدم بوده، مراتب شهري سلسله

 کوچک شهرهاي روستاها و از جمعیت جایی هجاب در مهمی نقش گذاري بوده و این سیاست (تصمیات سیاسی)

 ارتبـاط  عـدم  دیگـر  سـوي  از .اسـت  ها داشـته  بزرگ کشور در مقیاس وسیع و در سطح استان شهرهاي کالن به

 ملـی  و اي منطقـه  مقیـاس  در شهري هاي ناکارآمدي سیستم باعث یکدیگر، با مختلف سطوح منطقی شهرهاي

  .شده است
تمرکز بیش از حد صنایع و خدمات در شـهر  یکی از مناطق مرکزي ایران،  ي منزله ي نیز بهدر استان مرکز

 مراتـب شـهري   سلسـله تعـادل در   عدم ایجادباعث ، چهارمین شهر صنعتی کشور و مرکز استان ي منزله هاراك ب
بر افزایش تعـداد   افزون ،استان گرفتهشهرهاي  سایر افشانی را ازکه اجازه هرگونه پرتو طوري به ؛استان شده است

مطلق جمعیت شهرنشینی و تعداد شهرها، وضعیت و جایگاه شهرها در نظام شبکه شهري استان دچار خدشـه  
تـرین شـهر آن    شهر بـوده کـه جمعیـت بـزرگ     27استان مرکزي داراي ، 1385ر سال که د نحوي به ؛شده است

  است. برابر بوده 800ترین شهر در حدود  به کوچک (شهر اول ) نسبت
هاي شهري در پهنـه اسـتان    مراتب شهري و نحوه پراکنش و توزیع کانون توجه به نظام سلسله واقع عدمدر

در ساختار فضایی شهرها تعادل و گسیختگی  دیگر به عدم طرف و رشد سریع شهرنشینی از طرف مرکزي از یک
اصولی به این موضوع دامـن  ي غیرها ریزي برنامه دنبال آن تصمیمات نادرست سیاسی، اقتصادي و به منجر شده،

هاي انسانی اعـم از شـهر و    مانع مهمی در راستاي رشد و توسعه پایدار سکونتگاه زند. مجموعه این تحوالت، می
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شک رشد و توسعه پایدار جغرافیایی در سطح استان مرکزي را  روستا در منطقه خواهد شد و ادامه این روند بی

هـاي زیـادي در    اي که در این وضعیت و با ادامه این روند نابسامانی گونه ساخت. به با چالش جدي روبرو خواهد
  :هاي این استان مشهود است مانند عرصه سکونتگاه

  ؛هاي شدید روستاییان و ساکنین شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ مهاجرت -
  ؛وجود امکانات و خدمات حداقلی در شهرهاي کوچک عدم -
  ؛انات و تسهیالت موجود در شهرهاي بزرگ در مقابل سیل عظیم جمعیتگویی امک پاسخ عدم -
  ؛هاي بزرگ نشینی و اسکان غیررسمی در شهر گسترش حاشیه -
  ؛هاي اجتماعی و فقر در شهرهاي بزرگ افزایش بیکاري، ناهنجاري -
  . و شهرهاي کوچک و ... ها هاي فرسوده و متروك در سکونتگاه گسترش بافت -
و  رونـد حرکـت آن  ، کـه الگـوي نظـام شهرنشـینی در اسـتان     ست ا  گفته ضروري ل پیشسائبا توجه به م 

رسـیدن   ، راهبردهایی برايانداز آتی در راستاي ساماندهی و طراحی چشم، هشدتحلیل وضعیت نخست شهري 
  د.  وي مناسب رتبه و اندازه ارائه شوبه الگ

  هاي پژوهش به ترتیب زیر هستند: سؤال
) متعادل  85تا  55اندازه شهرهاي استان مرکزي در طی دوره مطالعاتی ( سرشماري  -آیا توزیع رتبه -

  چگونه است؟   بوده است؟ و روند آن
با نخست شهري مواجه بوده است؟ و میزان آن با گـذر   ،1385-1355هاي  آیا استان مرکزي طی سال -

 زمان چه وضعیتی داشته است؟

 ها مواد و روش

هـاي توصـیفی و تحلیلـی اسـتفاده      گویی به آنها از روش و پاسخهاي پژوهش  اي بررسی سؤالردر این پژوهش ب
تـرین   اي و مطالعـات اسـنادي اسـتفاده شـده اسـت.  مهـم       شده است. در گردآوري اطالعات از روش کتابخانـه 

-1355( سـاله  سـی ، میزان جمعیت شهرهاي استان مرکزي در یک دوره زمـانی  پژوهشنیاز این ات مورداطالع
هاي عمومی نفـوس   . اطالعات جمعیتی شهرها از سالنامه آماري استان مرکزي منتج از سرشمارياست) 1385

پژوهش شـامل  تحلیل نظام شهري استان، در این  ايرستان استخراج شده است. فنون مورداستفاده بو مسکن ا
و...  بـوده   گینزبـرگ  ،انند روش مهتاهاي نخست شهري م و شاخص یافته ، رتبه و اندازه تعدیلتوزیع رتبه اندازه

  استفاده شده است.   SPSSو Excel افزارهاي آماري مانند از نرم پژوهشانجام بهتر  است. همچنین براي
 راتب شهري، توزیع انـدازه شـهرها و  م گذشته، سلسله ، وضعیت موجود وپژوهشکلی در فرآیند این طور به

ارائه راهبردهـا  ن مرکزي بررسی و ارزیابی شده است و در انتها به میزان تمرکز و تعادل نظام شبکه شهري استا
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  توزیع مناسب و بهینه اندازه شهرها در این استان پرداخته شده است. و پیشنهادهایی براي

  نظري و تجربی سنجش نظام شهري هاي دلمها و  شاخص
شـهر و نظـام شـبکه شـهري در      یع اندازههاي بررسی توز شاخص ي هاي مطرح درباره در یک ارزیابی کلی مدل

قابـل   "گرایـی ي تمرکـز و تمرکز ها شاخص"و  "ي توزیع تعادلها شاخص"، "ي نخست شهريها شاخص"قالب 
  ها در این بخش ارائه شده است: به هر یک از این شاخص هاي مربوط ند که تعدادي از مدلهست بندي دسته

  ي نخست شهريها شاخص
 به اول شهر جمعیت تقسیم از را شاخص این اندیشمندان برخی بوده ویک نوع توزیع  ي منزله نخست شهري به

 هـا  شـاخص  ایـن  تمـام  هـدف  .آورنـد  می دست به شهراول چهار مجموع یا سوم و دوم شهرهاي مجموع جمعیت
 باالترآمده  دست به عدد هرچه ها مدل این در. است نظام شهري در  تمرکز میزان و شهري نخست درجه شناخت

براي  ).67-66: 1381 عظیمی،( است شهري نظام کل در تمرکز بیشتر و شهري نخست غلبه هدهند نشان ،باشد
  :مختلفی ارائه شده است هاي مدلگیري نخست شهري  اندازه

  دو شهرمدل نخست شهر 
ساده و کلی نسبت جمعیت شهر نخست به جمعیت دومین شهر بزرگ در درون یک سیسـتم   هاي مدلیکی از 

  ):Mutlu, 1989( است

  )1ي  رابطه
2

1

P
PP   

  در کل نظان شهري است.کید بر شهر اول ودوم و تأ شهرها توجه به کلیه از نقدهاي وارد بر این مدل عدم

  شاخص سه شهر 
(دومین و سـومین شـهر) در درون سیسـتم     ترین شهر به دو شهر بزرگ دیگر دیگر، نسبت جمعیت بزرگ مدل

شهري انـدازه نزدیـک بـه     رود که شهرهاي بزرگ در درون سیستم کار می در مواردي به این مدل .شهري است
  .)Moomaw & Alwosabi, 2003؛ 41: 1385جعفري، ( همی دارند

  )2ي  رابطه
32

1
PP

PP


  

  یموما و الوصاب مدل
سـنجد.   هاي سوم و چهارم) می (شهر بعدي نسبت مجموع جمعیت دو شهر اول را نسبت به دو شهر بعدي مدل

  دهد: این شاخص اهمیت شهر اول را در میزان نخست شهري کاهش می
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  )3ي  رابطه

43

21

PP
PPP




  

 مدل کالرك گینزبرگ

پیشنهاد کرد که در آن نیز چهار شهر اول در نظر گرفته مـی شـود بـا ایـن تفـاوت کـه       " 1کالرك" شاخصی را
  ):66:1381 (عظیمی، سنجد نسبت شهر نخست به سه شهر بعدي می

  )4ي  رابطه
432

1

PPP
PP



 

    معروف است. 2شاخص اخیر به شاخص چهار شهر

  مدل مهتا 
فرمول کالرك، بهترین روش را براي تشخیص نخسـت شـهري را نسـبت      در اصالحاتی با 1964 در سال 3مهتا

 ،عظیمـی ( صـورت زیـر پیشـنهاد کـرد     بـه  مـدل را  دانسـته،  اندازه شهر نخست به چهار شهر اول نظام شـهري 
66:1381:(    

  )5ي  رابطه
4321

1

PPPP
PP


  

  گراییو تمرکز ي تمرکزها شاخص
هاي چهارگانه قبلی میزان نخست شهري و یا تسـلط شـهر    و مدلهاي نخست شهري  که شاخص با توجه به این

هایی نیز الزم است تا میزان تمرکز در کـل نظـام شـهري و     شاخص ،کردند نخست بر نظام شهري را بررسی می
نظام شـهري بـه سـمت تعـادل نسـبی پـیش        ف زمانی از شدت تمرکز کاسته شده وکه آیا در مقاطع مختل این
مـدل تقـوایی اسـتفاده     و ي  هرفیندال، مدل هندرسـون ها کار از شاخص براي این .ی کندرود یا نه را بررس می
  شود. می

  مدل هرفیندال
  )35 :1386، (زبردست آید دست می همدل هرفیندال از طریق زیر ب

2  )6ي  رابطه

1
][




n

i p
piHi  

سـایر   اشکال وارده بـر  .کل جمعیت شهري منطقع مورد مطالعه است ،pو   i؛جمعیت شهر ،)Piکه در آن (
در ایـن روش نسـبت هـر شـهر را نسـبت بـه کـل         ؛ زیـرا صادق نیست شده در این روش تقریباً هاي بحث روش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clarke 
2. Four City index 
3. Mehta 
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همچنـین نسـبت شـهرها بـه کـل       شـود و  دهد اما به مبناي یک ختم نمی بررسی قرار می جمعیت شهري مورد

  اندازه در آن دخیل نباشد. -رتبه شهرها و اصول قاعده رتبه ودش جمعیت شهري موجب می

  تمرکز هندرسون مدل عدم
نده کاهش تمرکـز در نظـام شـهري    ده نشان ،محاسبه است تمرکز هندرسون که از فرمول زیر قابل شاخص عدم

  )6: 1390(رهنمایی و سایرین است 

])([1  )7ي  رابطه 2

1
 



n

i p
piUD  

  تعداد شهرها در نظام شهري است. ،nکل جمعیت شهري و  ، pو   i ؛جمعیت شهر )،Pi(که در آن 

  توزیع تعادلي ها شاخص
  ضریب آنتروپی مدل

 کرد. جغرافیایی استفاده يها پدیده فضایی پراکندگی و تمرکز گیري درجه اندازه اي بر توان می شانون آنتروپی از

 ایـن  میـزان  هرچـه  و اسـت  توزیـع  در یک سیسـتم  تعادل دادن نشان براي براي ناپارمتري معیار آنتروپی یک

  )35 :1386 زبردست، است ( حرکت در تعادل سوي به توزیع شود، شاخص بیشتر
 اهمیـت  شـاخص  باشـد، آن  بیشـتر  شـاخص  یـک  مقـادیر  در پراکندگی هرچه که است آن روش این ایده

 سطح در شهرها تعداد و جمعیت استقرار فضایی تعادل میزان به توان می مدل، این از استفاده با دارد. بیشتري

  است:زیر شرح  فرمول آنتروپی به .برد پی ملی و اي منطقه استانی، شهري، شبکه

  )8ي  رابطه



n

i
LnpiPiH

1

 

  :که در آن
 pi، ؛نسبت جمعیت شهر i، ؛به کل جمعیت شهري    

G؛: ضریب آنتروپی  
K؛:  تعداد طبقات  
Pi؛: فراوانی نسبی  

LnPi؛: لگاریتم نپري فراوانی  
Hمجموعه فراوانی در لگاریتم نپري فراونی :.  

  )9ي  رابطه
Lnk
HG   

 توزیع عادالنه نشانگر ،باشد تر نزدیک یک به آن مقدار دارد؛ هرچه یک و صفر بین اي دامنه آنتروپی ضریب

  است.  جمعیت توزیع در تعادل  عدم دهنده نشان ،باشد تر نزدیک صفر به هرچه و
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  و فرمول تعدیل یافته آن 1اندازه -قانون رتبه

بـر نظـم و    انـدازه مبتنـی   -تم شهرهاي یک کشـور، قـانون مرتبـه   الگو یا قانون نخست شهري در سیس در برابر
 اسـاس جمعیـت و مرتبـه   ده اسـت. سـاختار ایـن فرمـول بر    کـر  ئـه ا) ار1949( زیپفرا  ترتیبی در این سیستم

   .استشهرهاي مورد مطالعه متکی 

  )10ي  رابطه
R
PPr

1  

rP= 1 ؛نظرجمعیت شهر موردP؛ ترین شهر = جمعیت بزرگRمرتبه شهر مورد نظر =.  
صورت خط مستقیم یا همبسـتگی خطـی    بین جمعیت شهرها و مرتبه آنها بهاین قانون وجود همبستگی 

رها از شوند. هر اندازه سیستم شهرهاي یک کشور توسعه پیدا کنند، رابطه بین انـدازه جمعیـت شـه    مطرح می
 -رسد و باالخره بـه الگـوي توزیـع نرمـال یعنـی مرتبـه       به حالت حد واسط می ،الگوي نخست شهري دور شده

  ).321: 1374 شود (بهفروز، اندازه تبدیل می
بـه و جایگـاه   هـاي شـهري از رت   با توجه به این مدل، در یک شبکه شهري متعـادل و همگـن همـه گـروه    

در میان سایر شهرهاي منطقه برخوردارند. به این ترتیـب کـه جمعیـت دومـین شـهر       متناسب با جمعیت خود
ی کـه توزیـع   یکشـورها . خواهد بود تا الی آخر 3/1 مسوجمعیت شهر  و جمعیت شهر اول 2/1نصف یا منطقه، 

انـدازه در آنهـا    -واقع قانون مرتبـه در ،صورتی متعادل باشد هاي شهري به ی جمعیت شهري آنها در کانونیفضا
ي که شهر اول دو برابر شهر دوم جمعیـت دارد. لـیکن در کشـورهایی کـه دارا     طوري به ؛حاکمیت خواهد داشت
زیرا بخش عظیمی از جمعیت شهري کشـور   ؛ند، مدل یادشده کاربرد چندانی نداردهستالگوي نخست شهري 
نتـایج مـدل بـه واقعیـت      پـس  ن این مدل جمعیت شهر اول اسـت، گیرد و چون مبناي ای در شهر اول قرار می

ال مطرح است که آیا جمعیت شهر اول در نظام شـهري کشـور مطلـوب هسـت یـا      سؤزیرا این  ؛نزدیک نیست
  نها مالك نیست؟  خیر؟ آیا در توزیع جمعیت تعداد شهرها و مرتبه آ

شده آن بهـره گرفـت کـه توسـط بهفـروز ارائـه        اندازه تعدیل -توان از قانون مرتبه براي رفع این مشکل می
  :  شود حاصل می زیرشده است و از رابطه 

  )11ي  رابطه





 

n

rthn
rth

RRR

RP
P

111

21

1  

rthp جمعیت شهري که در رتبه =r د؛قرار دارن  
 np1؛مطالعه= مجموع جمعیت واقعی شهرهاي مورد  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rank size rule    
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 np1؛مطالعه= مجموع جمعیت واقعی شهرهاي مورد  

rthRنظر= مرتبه شهر مورد.  

  : اي تمام شهرهاي موردمطالعه هاي مرتبه مجموع نسبت
nRRR

111

21
   

 مطالعه را ضمن حفـظ رابطـه  یع کل جمعیت شهرهاي یک کشور موردتوز ،پیشنهادياساس این فرمول بر
بـه   اي براي جمعیت هر شـهر را نیـز نسـبت    توان میزان درصد سهمیه می یادشدهدر شهرهاي ›› اندازه -مرتبه‹‹

ی جمعیـت  ینگر براي توزیـع فضـا   ی آیندهیترتیب الگو مجموعه سیستم جمعیتی آن شهرها محاسبه کرد. بدین
دست خواهد آمد که میزان اضـافی جمعیـت اولـین شـهر و کمبـود یـا        همطالعه بشده در شهرهاي مورد متعادل
  ).63: 1371 (بهفروز، دکن جمعیت سایر شهرها را مشخص میزیادي 

  بررسی و شناخت محدوده مطالعاتی(استان مرکزي)و چگونگی نظام شهري آن
ایـن گسـترش   . انـد  به شهرهاي بزرگ تبدیل شده ،ش یافتههرها با سرعت زیادي گسترش ،اخیر ي در چند دهه

صـورت   نیافته حادتر است. در این میان رشد سریع شهرنشـینی در همـه کشـورها بـه     مورد کشورهاي توسعهدر
  ).66: 1373 (نظریان، ها بوده است پایتخت در شهرهاي بزرگ و اًنگرفته است بلکه عمدت متعادل صورت

رشد وگسترش شهري بیشـتر مخـتص بـه دو     ،نیز از این قاعده مستثنی نبوده در این میان استان مرکزي
هاي مختلف آمـاري ایـن دو شـهر     شهر اصلی و قطب صنعتی استان یعنی اراك و ساوه بوده است. در طی دوره

اسـاس  جمعیـت شـهرهاي اسـتان بر    )15 :1390 ،(شـیخی  انـد.  رتبه اول را در میـان شـهرهاي اسـتان داشـته    
  ارائه شده است: )1(در جدول شماره  ، استخراج شده،1385تا  1355ماري از سال هاي سرش دوره

  

  
 85تا  55هاي  . نمودار مقایسه جمعیت شهرهاي استان مرکزي در سال1شکل 
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 13851 تا  1355سرشماري  -جمعیت شهرهاي استان مرکزي. 1جدول 

 1385سال  1375سال  1370سال  1365سال  1355سال  شهرها ردیف
 446760 380755 331354 265349 116832 اراك 1
 180548 111245 87621 64081 25751 ساوه 2
 64788 56335 47991 38920 16028 خمین 3
 36036 30022 27821 24349 14152 محالت 4
 32272 24861 20905 17412 9499 دلیجان 5
 23452 5577 4757 3817 2728 کرهرود 6
 19896 17509 15429 12639 6910 شازند 7
 17411 13735 12496 10287 6857 مامونیه 8
 15311 12555 11497 10280 6657 تفرش 9
 10877 7461 5365 4934 3869 سنجان 10
 10405 8407 6239 5467 5738 آشتیان 11
 8931 9004 8986 7862 5171 میالجرد 12
 7722 7150 6545 6291 3543 کمیجان 13
 7233 6523 7237 6531 5002 خنداب 14
 6998 9642 6068 5692 5162 آستانه 15
 6188 5002 4044 3243 1967 پرندك 16
 6146 5404 5124 4454 2341 زاویه 17
 5797 5207 5115 4294 2865 نیمور 18
 5523 4986 5118 4759 3715 داودآباد 19
 4503 4334 4410 4101 2725 غرق آباد 20
 3656 2358 1534 1343 844 فرمهین 21
 2819 3088 2562 2511 2139 نراق 22
 2353 2006 1950 1904 1478 توره 23
 2164 2497 2490 2609 2182 هندودر 24
 2128 1479 1350 1562 1568 نوبران 25
 1603 1723 2047 1883 1461 باشى قورچى 26
 553 596 589 715 608 رازقان 27

 932073 739461 636644 517289 257792 جمع

 1355 يها سال طی استان مرکزي شهرهاي اندازه رتبه ،باال نمودار مطابق  و اندازه و رتبه قاعده مبناي بر
 جـدول  در انـدازه  رتبه نظر از که آرایشی واقعدر. است مانده ثابت تقریباً ،ساله ده زمانی يها بازه در و  1385تا 

 حجـم  شـدن  بـزرگ  و اسـت  شـده  طـی  همان منـوال  به ،1385 سال تا است شده استخراج ،1355 سال نمونه

 و اراكماننـد   شـهرهایی  در نسـبت  ایـن  البته. بوده است هم زمان گذشت با متناسب استان شهرهاي جمعیت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـاي عمـومی نفـوس و     کلیه آمارهاي خام جمعیتی ارائه شده در این طرح از سالنامه آماري استان مرکزي و نتایج سرشـماري  .1

  استان مرکزي از سایت مرکز آمار ایران استخراج شده است. 55-85مسکن سالهاي 
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 .است شده پیموده بیشتري گرایانه مثبت تندي با ساوه

 ؛توان تشخیص داد چهار سطح شهري در نظام و شبکه شهري آن می ،با توجه به جمعیت شهرهاي استان
شـهرهاي بـین پنجـاه تـا      ،دوم اسـت؛ هزار نفر جمعیت که شـامل اراك و سـاوه   نخست، شهرهاي باالي یکصد

پـنج تـا   و شـهرهاي بـین بیسـت    ،سوم ؛گیرد شهر خمین در این طبقه جاي می تنهایکصدهزار نفر جمعیت که 
هـاي زیـر    شـهر  ،محالت جاي گرفت و باالخره گروه چهـارم و  هاي دلیجاناین طبقه شهرهزار نفر که در  پنجاه
شـود در   شهر استان را شامل می هفتو بیستهزار نفر یا روستا شهرها که بیشترین تعداد شهرها که  پنجو بیست

 اقتصـادي تقریبـاً  از حیث ساختار و کارکردهاي جمعیتی و غیر از شهر جدید مهاجران  هباین طبقه قرار دارند و 
 مشابه یکدیگرند.

اسـتثناي شـهر اراك و سـاوه کـه فاصـله جمعیتـی زیـادي بـا          بـه ، دهد عبارت دیگر، مطالعات نشان می هب
 بررسـی  .مراتبی قـرار دارنـد   اندازه در یک نظم و قاعده سلسله -هاي دیگر دارند، بقیه شهرها از حیث رتبه شهر

 تعداد شهرها بیشترین نفرهزار  بیست زیر شهرهاي که دهد می شانمختلف ن طبقات در شهرها جمعیت و تعداد

 اند. داده اختصاص خود به ي آماريها دوره تمام در را جمعیت میزان کمترین و

 از برخـی  تبـدیل  و طبیعی جمعیـت،  رشد سیاسی، تصمیمات کوچک شهرهاي افزایش تعداد عمده دلیل

 بقیـه  معـدودي،  تعـداد  از غیر به باشیم، داشته توجه شهرها این غالب اقتصاد به اگر .است بوده شهر به روستاها

 نفـر  هـزار  100تـا   20 کوچـک  شـهرهاي  عنوان تعداد با را آنها توان می و هستند اقتصاد روستایی داراي عمدتاً
 کرد.  بندي طبقه

  تحلیل نخست شهري در استان مرکزي
هاي درصـد   از روش ،1385تا  1355سرشماري ي ها بررسی نخست شهري در استان مرکزي در طی دوره ايرب

، روش کل جمعیت شهري استان، نخست شهري، شاخص دو شهر، شـاخص گینزیـرگ   جمعیت شهر نخست به
  مهتا و شاخص موما والوصابی استفاده شده است.

  ررسی نخست شهري در استان مرکزيي موردبها . شاخص2جدول 

 
سال 
1355 

سال 
1365 

سال 
1370 

سال 
1375 

سال 
1385 

 47/93 51/49 52/05 51/30 45/32  درصد جمعیت شهر اراك نسبت به کل جمعیت شهري استان
 0/48 0/51 0/52 0/51 0/45 نخست شهر

 2/47 3/42 3/78 4/14 4/54 شاخص دو شهر(تقسیم جمعیت شهر اول به شهر دوم)
 1/59 1/93 2/03 2/08 2/09 گینزبرگ (سه شهر) جمعیت شهر اول تقسیم بر مجموع جمعیت سه شهر بعدي

 0/61 0/66 0/67 0/68 0/68 شهر اول چهارجمعیت شهر اول تقسیم بر جمعیت چهار شهر مهتا 
 6/22 5/70 5/53 5/21 4/72 شاخص موما و الوصابی

  محاسبات پژوهش منبع:
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 32/45برابـر بـا    ،1355به کل جمعیـت شـهري اسـتان در سـال      بررسی درصد جمعیت شهر اراك نسبت

در حـدود   ،1375در سـال  درصـد؛   05/52، 1370در سـال   درصـد؛  30/51، درحـدود  1365صد؛ در سـال  در
دهـد کـه نخسـت شـهري از      . این شاخص نشان میدرصد است 93/47، معادل 1385ال درصد و در س 49/51

 ،1385تـا   1370از سال  ؛است به اوج رسیده ،1370در سال ، با شیب نسبتاً تند افزایش یافته، 65تا  55سال 
، بـا  1370شیب رو به کاهش گذاشته است. بیشترین میزان نخسـت شـهري براسـاس ایـن شـاخص در سـال       

  درصد رخ داده است. 05/52
  

  
  85تا  55هاي  . نموداردرصد جمعیت شهر اراك نسبت به کل جمعیت شهري استان مرکزي در طی سال2شکل 

  مرکزيشاخص تعادل آنتروپی در استان 
 توزیع در تعادل میزان و چگونگی دادن نشان پی در تعادل يها شاخص ،گونه که درمبانی نظري آورده شد ناهم

هاي بررسی توزیع تعادل در رتبه و اندازه شـهرها   ترین روش یکی از مهم ،ندهست شهري نظام سطح در جمعیت
  .است روش مدل آنتروپی

  در استان مرکزي  85تا 55هاي  محاسبه شاخص آنتروپی در طی سال .3جدول 

  1355 1365 1370 1375 1385 

H 2/26 1/98 1/92 1/91 1/93 

LN K 3/295837 3/295837  3/295837 3/295837 3/295837 

 G 0/685876 0/600976 0/581977 0/578639 0/584754 ضریب آنتروپی

  : محاسبات پژوهشمنبع
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  85تا  55هاي  . نمودار منحنی شاخص آنتروپی در استان مرکزي در سال3شکل 

و در سـال   60/0معـادل   ،1365در سـال  ؛ 685/0، برابـر بـا   1355آنتروپی استان مرکزي در سال ضریب 
 توزیع که است این دهنده نشان د،باش تر بزرگ آنتروپی که هرچه شاخصرسیده است. از آنجا 584/0، به 1385

 است) بر حرکت در تعادل سوي به باشد، توزیع بیشتر شاخص این مقدار (هرچه است حرکت در تعادل سمت به

در نظام توزیع و رتبـه   تعادل کاهش از نشان استان شهري نظام در شاخص این آمده دست میزان به اساس، این
  .است ) 1385تا  1355(دوره  و اندازه شهرنشینی استان در

  هندرسون در استان مرکزي تمرکز بررسی شاخص عدم
 تمرکـز  میـزان  بیشتر باشـد،  ها شاخص این عددي مقدار هرچه، دهد بررسی و تحلیل مدل هندرسون نشان می

  .دهد نشان می را بیشتري
  بررسی شاخص هندرسون در طی دروه مطالعاتی در استان مرکزي .4 جدول

 1385سال  1375 سال  1370 سال 1365 سال  1355 سال  
 0/2773 0/2986 0/3009 0/2902 0/2287 هندرسون عدم تمرکز ضریب

  محاسبات پژوهش منبع:
  

بـه   ،1355در سـال   2287/0از  رونـد صـعودي داشـته و    ،1385تا  1355میزان شاخص آنتروپی از سال 
یعنـی سـطوح مختلـف نظـام      ؛اسـت  1370رین مقـدار در سـال   تش، رسیده است و بی1385در سال  2773/0

چنـد در ایـن   ؛ هربه سمت تمرکز بیشتر در حرکت بوده است ،1385تا  1355شهري در استان مرکزي از سال 
مت کاهش تمرکـز حرکـت   این توزیع به س ،1385تا  1370رخ داده و از سال  ،1370دوره بیشترین تمرکز در 
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دهـد و نتـایج    ز روند مشابهی با شاخص آنتروپی را نشان میتمرکز هندرسون نی میزان شاخص عدم ده است.نمو

  باهم سازگار هستند. این دو شاخص کامالً
، هم هماهنـگ بـوده   تمرکز با هاي نخست شهري و شاخص عدم کارگیري شاخص دست آمده از به هنتایج ب

  دهند. می ها روند یکسانی را از نظر تحوالت میزان نخست شهري در سطح استان نشان همه این شاخص
  

  
 85تا 55هاي  . نمودار منحنی ضریب هندرسون در استان مرکزي در طی سال4شکل 

  بررسی شاخص هرفیندال در استان مرکزي
ي هـا  این شـاخص در سـطح اسـتان در دوره    است.تمرکز شهري شاخص هرفیندال  هاي بررسی یکی از شاخص

معـادل   ،1365در سـال  ؛ 2287/0، برابـر بـا   1355ایـن سـاخص در سـال     .ه استشدبررسی  1385تا  1355
در سـال  ، شاخص کـاهش یافتـه؛   به بعد1370از سال  .بوده است 3009/0حدود ، در1370در سال  و 2902/0
 شـاخص  عـددي  مقـدار  هرچـه کـه  . از آنجارسـیده اسـت   2773/0بـه   ،1385و در سـال   2986/0به  ،1375

هـا در   بررسی روند افزایشـی و کاهشـی شـاخص    .دهد ن مینشا را بیشتري تمرکز میزان بیشتر باشد، هرفیندال
یعنی در ایـن   ؛شدت افزایش یافته است به ،1370تا  1355تمرکز شهري از سال ، دهد طی این دوران نشان می
 با کـاهش تمرکـز نخسـت شـهري،     ،بعد به 1370از سال ، توزیع تعادل حرکت کرده دوره توزیع به سمت عدم

  حرکت کرده است. و تعادل توزیع به سمت کاهش تمرکز
  محاسبه ضریب هرفیندال در استان مرکزي .5جدول 

 1385سال  1375سال  1370سال  1365سال  1355سال  

 2773/0 2968/0 3009/0 2902/0 2287/0 ضریب هرفیندال
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  دراستان مرکزي 85تا  55هاي  . نمودار شاخص هرفیندال در سال5شکل 

  جمعیت مطلوب شهرهاي استان مرکزياندازه و محاسبه  –مدل رتبه
هاي ایـن مـدل اسـتفاده شـده، رتبـه مطلـوب شـهر         بررسی رتبه و اندازه شهرهاي استان مرکزي از روش ايرب

همچنـین اخـتالف    .اساس جمعیت موجود و جمعیت مطلوب شهر براساس رتبه موجود محاسبه شـده اسـت  بر
  دست آمده است. هل با جمعیت موجود بآ جمعیت ایده

با فرض رتبه یـک شـهر اراك در    ،ارائه شده است شده که نتایج آن در جدول باال براساس محاسبات انجام
و  47/2مطلوب شهر ساوه (شهر رتبه دوم در حال حاضر) برابـر  هزار نفري آن رتبه  446وضع موجود و جمعیت

بـه   27در رتبـه   و 278بـه   26 در رتبه ،209به  25مطلوب در شهر با رتبه این رتبه است.  9/6رتبه شهر سوم 
توان گفت که که در باالي هـرم (نسـبت شـهر     ل محاسبه شده میآ با توجه به رتبه موجود و ایده .رسد می 807

در  شـکاف در رتبـه انـدازه عمـدتاً     .شهر دوم به رتبه موجود نزدیک شده است مناسب بوده، اول به دوم) نسبتاً
  ند.هست آل زیاد رتبه موجود و ایده داراي فاصله نسبتاًاین شهرها بخش شهرهاي کوچک رخ داده، 

براساس این شاخص جمعیت مطلوب شهرها محاسبه شده است و میزان کاسـتی یـا فزونـی جمعیـت در     
هـاي صـحیح کلیـه     رسیدن به رتبـه براساس این شاخص و نتایج جدول باال براي  .ستون نهایی ارائه شده است

 اسـت.  هزار نفر 180مثال شهر رتبه دوم داراي جمعیتی معادل ؛ براي ندهست شهرها با کاستی جمعیت مواجه
نفر محاسبه شده است که در حال حاضـر بـا    223380با توجه به رتبه دوم این شهر حداقل جمعیت این شهر 

  .است نفري مواجه 42832کاستی 
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  اندازه و جمعیت موجود در شهرهاي استان مرکزي -رتبه. نمودار مقایسه جمعیت مطلوب محاسبه شده براساس 6شکل 
  
یع کل جمعیت شهرهاي یـک کشـور موردمطالعـه را ضـمن حفـظ      توز ،بهفروز اساس فرمول پیشنهاديبر

اي بـراي جمعیـت هـر شـهر را نیـز       توان میزان درصـد سـهمیه   می یادشده،در شهرهاي ›› اندازه -مرتبه‹‹رابطه
ی ینگر بـراي توزیـع فضـا    ی آیندهیترتیب الگو شهرها محاسبه کرد. بدین به مجموعه سیستم جمعیتی آن نسبت

دست خواهد آمد کـه میـزان اضـافی جمعیـت اولـین شـهر و        همطالعه بجمعیت متعادل شده در شهرهاي مورد
 .)63: 1371 (بهفروز، دکن جمعیت سایر شهرها را مشخص میکمبود یا زیادي 

که نتـایج حاصـله در    شدي استان بررسی هامورد شهرن دریافته آ اندازه و فرمول تعدیل -لذا فرمول مرتبه
  آورده شده است. )6( شماره جدول

با توجه به انتقاداتی  مقایسه شده است. یافته ارائه و مدلی و جمعیت تعدیل ،در نمودار باال جمعیت موجود
(مبنـا قـرار دادن جمعیـت شـهر     ل وارد شـده اسـت   آ که به روش رتبه و اندازه در محاسبه رتبه و جمعیت ایده

  ارائه شده است. شرح جدول زیر نخست) در روش بهفروز این نقص رفع و محاسبات به
هـا و مجمـوع جمعیـت     هـاي موجـود شـهر    یافته بهفروز، با توجه به رتبه براساس روش رتبه واندازه تعدیل

که جمعیت شهرهاي نخسـت و   شهرها براي رسیدن به یک الگوي مناسب رتبه واندازه لگاریتمی ضروري است
دهد که در اسـتان مرکـزي دو شـهر     یافته و به جمعیت سایر شهرها افزوده شود. این الگو نشان می دوم کاهش 

  صورت نخست شهر مطرح بوده، داراي فاصله زیادي با سایر شهرها هستند. اراك و ساوه به
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  1385 یافته در سال محاسبه جمعیت شهرها براساس روش تعدیل .6جدول 

 نام شهرها
جمع سال 

1385 
جمعیت مطلوب 

 85سال 
روش  یافته جمعیت تعدیل

 بهفروز  
و  یافته تعدیلاختالف جمعیت 

 موجود

760/446 760/446 اراك  971/241  789/204 - 
380/223 548/180 ساوه  986/120  562/59- 

788/64 خمین  920/148  657/80  869/15 
036/36 محالت  690/111  493/60  457/24 
272/32 دلیجان  352/89  394/48  122/16 
452/23 کرهرود  460/74  329/40  877/16 
896/19 شازند  823/63  567/34  671/14 
411/17 مامونیه  845/55  246/30  835/12 
311/15 تفرش  640/49  886/26  11,575 
877/10 سنجان  676/44  197/24  320/13  

405/10 آشتیان  615/40  997/21  592/11  

931/8 میالجرد  230/37  164/20  233/11  

722/7 کمیجان  366/34  613/18  891/10  

233/7 خنداب  911/31  284/17  051/10  

998/6 آستانه  784/29  131/16  133/9  

188/6 پرندك  923/27  123/15  935/8  

146/6 زاویه  280/26  234/14  088/8  

797/5 نیمور  820/24  443/13  646/7  

523/5 داودآباد  514/23  735/12  212/7  

503/4 غرق آباد  338/22  099/12  596/7  

656/3 فرمهین  274/21  522/11  866/7  

819/2 نراق  307/20  999/10  180/8  

353/2 توره   424/19  520/10  167/8  

164/2 هندودر  615/18  082/10  918/7  

128/2 نوبران   870/17  679/9  551/7  

603/1 باشى قورچى  183/17  307/9  704/7  

547/16 553 رازقان  962/8  409/8  

  مأخذ: محاسبات پژوهش
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 85تا  55هاي  یافته در استان در سال . نمودار محاسبه جمعیت شهرهاي استان براساس مدل تعدیل7شکل 

  گیري نتیجهبحث و 
تان مرکـزي در طـی دوره مطالعـاتی    اندازه شـهرهاي اسـ   -آیا توزیع رتبهاشاره شده که  در سؤال اول پژوهش،

  چگونه است؟   آن) متعادل بوده است؟ و روند 85تا  55(سرشماري 
نشـان   را بیشـتري  تمرکز میزان هرفیندال و هندرسون بیشتر باشد، شاخص عددي مقدار که هرچهاز آنجا

دهد که تمرکـز شـهري از    در طی این دوران نشان می ي باالها بررسی روند افزایشی و کاهشی شاخص ،دهد می
توزیـع تعـادل حرکـت کـرده      ع به سمت عـدم یعنی در این دوره توزی ؛افزایش یافته است ،1385تا  1355سال 
ي از این سال به بعـد تاحـد   ، با شدت افزایش یافته،1370ها تا سال  ست که این شاخصا الزم به توضیح .است

 متعادل و رو به کاهش بوده است.

 در تعادل سمت به توزیع که است این هندهد نشان باشد، تر بزرگ آنتروپی که هرچه شاخص باتوجه به این

در نظـام توزیـع و    تعـادل  کاهش  از نشان استان شهري نظام در شاخص این آمده دست میزان به ،ستا حرکت
 .است) 1385تا  1355دوره ( رتبه و اندازه شهرنشینی استان در

ه مـورد  رو، در طـی د دهـد  ) نشـان مـی  ه مدل (تمرکز هندرسون و هرفیندال) و آنتروپـی (تعـادل  نتایج س
میـزان   ،حقیقـت . دررتبه و اندازه شهر بـر تمرکـز آن افـزوده شـده اسـت      لعه ضمن کاهش تعادل در توزیعمطا

 دهد و نتایج این دو شـاخص کـامالً   شاخص هرفیندال و هندرسون روند مشابهی با شاخص آنتروپی را نشان می
تان مرکزي در طـی  اندازه شهرهاي اس -توزیع رتبه« نین نتیجه گرفت که توان چ  یباهم سازگار هستند. پس م
  ».) به سمت تعادل نبوده، در راستاي توزیع متعادل نیست85تا  55دوره مطالعاتی (سرشماري 
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بـا نخسـت    ،1385-1355هاي  آورده شده که آیا استان مرکزي طی سال پژوهشال دوم همچنین در سؤ

 چه وضعیتی داشته است؟ شهري مواجه بوده است؟ و میزان آن با گذر زمان

 و مهتـا  گینزبـرگ،  شهر چهار يها شاخص ،هاي نخست شهر، دو شهر بررسی نخست شهري از روش ايرب
پدیده نخسـت شـهري در    ،در کل این دوره ،دهد ها نشان می نتایج این مدل .استفاده شده است الوصابی و موما

تـا  1370از سـال   اسـت و  بـه اوج خـود رسـیده   ، 1370استان مرکزي در طی کل دوره وجود داشته و در سال 
 بعـد  اما داشته افزایشی روند، 1370 سال تا این روند .باشیم با کاهش شاخص نخست شهري مواجه می ،1385

 نتـایج  اسـاس  ایـن  بـر  .دهـد  مـی  نشـان  را وضـعیت مطلـوب   به شدن نزدیک و کاهشی روندي ،1385 تا آن از

 شهري نخست پدیده وجود از و نشان است بوده سازگار و همسو شهري نخست شاخص چهار  هر در محاسبات

الوصـابی بـرخالف    و الزم به توضیح است که مـدل مومـا   است.1385 سال در آن کاهش رغم به سطح استان در
به شـهر دوم   ها نشان از ادامه و افزایش شاخص نخست شهري دارد که در حقیقت این افزایش مربوط سایر مدل

 ابتـدا  در شـهر  نخستاست،  معتقد هندرسون که این وضعیت با نظربه شهر اراك نیست.  بوط(ساوه) بوده و مر

 یکی است. هندرسون گیرد مطابقت داشته خود می به کاهشی روند درآمدها سطح رشد با سپس یابد می افزایش

 شـهرهاي  در بیشـتر  گـذاري  سـرمایه  و دولـت  درآمـد  سـطح  رفتن باال  را  شهري نخست روند کاهش دالیل از

شهر دوم شبکه نظام شهري انطباق گذاري شدید در  این روند با شرایط رشد و سرمایه ؛کند پیرامونی عنوان می
  دارد.

استان مرکزي در دوره مطالعاتی با نخسـت شـهري مواجـه بـوده     «شود که  گیري می نتیجه ،بر این اساس
  ».کاسته شده استنی مورد بررسی نخست در دوره زما از میزان تسلط شهر«و » است

 و استان اول شهر چند یا استان مرکزي اصلی شهر در جمعیت تمرکز افزایش باتوجه به مباحث پیشین، با
 نظام در توزیع نابرابري شهرهاي بزرگ شاهد افزایش شهرها، شهرهاي کوچک و روستا بین رابطه ریختن هم به

در مرحلـه بعـد در شـهر     رهاي دوم و سـوم و ایم و بیشترین جذب جمعیت در مرحلـه اول در شـه   شهري بوده
 در انـدازه  -رتبـه  اند. همچنـین نظـام   نخست روي داده و در مقابل شهرهاي کوچک با کاهش رشد مواجه بوده

- توسـعه  نظـر  از سـاوه  و اراك شهر دو ،بر این افزون .است نداشته محسوسی چندان تغییر استان شهرهاي میان
براي ایجاد توزیـع متعـادل    ،دشو رو توصیه می ازاین .اند گرفته توجهی قابل فاصله استان شهرهاي سایر با یافتگی

 يهـا  سیاسـت  ،گـذاري  در سطح استان ضمن توجه بیشتر به شهرهاي کوچک در اعطاي اختیـارات و سـرمایه  

 ونقـل،  حمـل  يهـا  سـامانه  توسـعه  پیرامونی شهرهاي کوچک، نقاط در مستقر صنایع براي ي مالیاتیها معافیت

  از شهرهاي اراك و ساوه در اولویت قرار گیرد. فضایی تمرکززدایی
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  هاپیشنهاد

هاي عمـده شهرنشـینی    تراکم و سابقه شهرنشینی باال و تعداد شهرهاي زیاد از کانون با جمعیت، استان مرکزي
ی یافتـه و  هاي اخیر جمعیت و تعداد شهرها در سطح استان مرکزي فزون در سال آید. شمار می در مرکز ایران به

هـاي   استان در سرشماري سال. جمعیت شهرنشین جمعیت شهري با رشد بسیار شتابانی در حال افزایش است
جمعیـت کـل اسـتان و جمعیـت     به نرخ رشـد   باالیی نسبت با نرخ رشد نسبتاً ،متفاوت بوده 85و  75، 65، 55

با رشد بیشتر نسبت  نیز اد شهرهاي استاندر این دوره  تعد .اي را تجربه کرده است توجه افزایش قابلروستایی 
بر افزایش تعـداد مطلـق جمعیـت شهرنشـینی و تعـداد شـهرها،        افزونبه میانگین کشوري افزایش یافته است. 

اسـتان   1385اي کـه در سـال    گونـه  ؛ بهوضعیت و جایگاه شهرها در نظام شبکه شهري دچار خدشه شده است
تـرین شـهر در حـدود     به کوچک ترین شهر آن (شهر اول ) نسبت گشهر بوده که جمعیت بزر 27مرکزي داراي 

  .استبرابر  800
ن در طی چهار دهه گذشـته  افزایش تعداد شهرهاي استا، دهد ها و مطالعات نشان می واقع نتایج بررسیدر

ده است. با وجود تعادل میل کر کاهش نخست شهري در این استان نظام شبکه شهري به سمت عدم و برخالف
هـاي اخیـر    در سـال  جمعیت این شهرها به شهرهاي بزرگ افزایش تعداد شهرهاي کوچک شاهد کاهش نسبت

یافته در سـطح شـهرهاي کوچـک نظـام شـبکه شـهري را بـه         این در حالی است که جمعیت کاهش ؛باشیم می
هـدایت   این کاهش باعـث  .تعادل سوق داده است. در این دوره نخست شهري نیز کاهش یافته است سمت عدم

توان بـه جـذب مهـاجرین شـهرهاي      ثیر می. از دالیل عدم این تأنظام شبکه شهري به سمت تعادل نشده است
همین دلیـل رتبـه و جایگـاه ایـن      اشاره داشت. به کوچک در شهرهاي حاشیه نخست شهر (سنجان و کرهرود)

جمعیتی رخ داده و فشـار  حقیقت کاهش ضریب نخست شهري در آمار . درشهرها با سرعت افزایش یافته است
همچنـین یکـی از دالیـل کـاهش نخسـت       جمعیتی و تراکم آن در مجاورت شهر نخست افزایش یافتـه اسـت.  

در این دوره روند سریع در شهر سـاوه اتفـاق    است. به سایر شهرها حرکت و رشد سریع شهر دوم نسبت ،شهري
  ت.افتاده و فاصله این شهر از شهرهاي سوم وچهار بیشتر شده اس

شـاهد تخلیـه شـهرهاي     ، در آینده درصـورت ادامـه رونـد بـاال،    توان گفت با توجه به وضعیت رخ داده می
مجموعـه شـهري    هاي پیرامونی شهر نخست (اراك) خواهیم بود و عمالً کوچک و افزایش جمعیت در سکونتگاه

ه نخسـت شـهري بـا شـدت     پدیـد وجود آمده،  کرهرود و سنجان) به -هم پیوستن شهر اراك و شهر بزرگ (با به
گیـري الگـوي بهینـه از     اندازه مناسب و شکل ایجاد چشم، براي ستا بیشتر ادامه خواهد یافت. بنابراین ضروري

از پـایین بـه بـاال صـورت      گذاري و ایجـاد اشـتغال و....   در استان مرکزي سرمایه ،هاي آتی نظام شهري در سال
اي، اولویـت اول بـه شـهرهاي کوچـک و اولویـت دوم بـه        طقهها و توسعه شهري و من گذاري در سیاستگرفته، 

  شهرهاي رتبه سوم تا پنجم اختصاص یابد. 
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تـر   دهی مناسـب  جهت ايرزیر بشرح  ه برخی پیشنهادها بهشد مقاله و براساس مطالعات انجام در پایان این

  شود. ه مینظام شهري استان مرکزي ارائ
 ي اساسـی هـا  زیرشـاخه  گذاري سرمایه و میانی و کوچک شهري مراکز توسعه يها طرح تقویت و تدوین - 1

 ؛مناسب ارتباطی يها شبکه احداث مانند

 ؛شهري شبکه مراتبی سلسله نظام در اي منطقه مراکز و اصلی هاي قطب تقویت - 2

 هـاي  به قطـب  آنها هدایت و اراك شهر در بازرگانی و درمانی -بهداشتی آموزشی، اداري، تمرکز کاهش - 3

 ؛اقماري يها شهر و منطقه دیگر

 ؛منطقه سطح در ها فعالیت انجام در بیشتر تنوع ایجاد و خدماتی توان افزایش - 4

 ؛ها شهر این در صنعتی توسعه و تدارکاتی توان تقویت و میانی يها شهر به بیشتر توجه - 5

 درمـانی،  -بهداشـتی  آموزشـی،  تسـهیالت  و امکانـات  از مناطق بهینه گیري بهره در الزم شرایط ایجاد - 6

 ؛مناسب رفاهی و تجاري

 ؛روستاها به بخشیدن تحرك و روستایی خدمات و امکانات توسعه - 7

 ؛روستایی صنایع ویژه به غیرکشاورزي هاي فعالیت در بیشتر تنوع ایجاد - 8

ـ  وآستانه آباد غرق نوبران، خنداب، فرمهین، مانند استان کوچک شهرهاي تجهیز و تقویت - 9  ایجـاد  ايرب

 در کوچـک  صـنایع  ایجـاد  و اسـتان  منـاطق  در شهري جامعه و روستایی جامعه بین قوي اتصال حلقه

 .منطقه کشاورزي هاي قابلیت بر شهري و شهرهاي کوچک مبتنی روستایی مناطق
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