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 1355 – 90 همراتب شهري استان زنجان دورتحلیل تغییرات سلسله
 

  2، الهام رستمی1جلیل محمدي*
  اردبیلی محقق ریزي شهري دانشگاهدکتري جغرافیا و برنامه دانشجوي1
  زنجان دانشگاه -ریزي شهري فیا و برنامهارشد جغرا دانشجوي کارشناسی2

  3/6/94 ؛ تاریخ پذیرش: 27/10/92تاریخ دریافت: 
  چکیده

ها و  شده و ماهیت کاربردي دارد. با استفاده از مـدل  تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل انتظام شهرهاي استان زنجان انجام    
هاي متعددي به بررسی نظام شهري در استان زنجان پرداخته شده است. در همین راستا تحقیق حاضر بر اسـاس رویکـرد  شاخص

انـدازه، تحلیـل  –هاي تحلیـل فضـایی؛ رتبـه  هاي آماري، با اسـتفاده از مـدل اي و داده تحلیلی و بر پایۀ اطالعات کتابخانه -کمی
شـده اسـت. نتـایج  هـاي موردمطالعـه انجام اي، آنتروپی، هرفیندال و هندرسـون، در دوره طبقه ترین همسایگی، حداختالف نزدیک
دلیل مرکـز اسـتان  شهر اول استان (زنجان) است که بهباشد. علت اصلی آن  دهندة وجود ناموزونی نظام شهري در استان می نشان

هاي دیگـر برقـرار بـوده،  تعادل مطلوبی در نظام شهرها نسبت به دوره 1355 هخدمات و جمعیت است. در دور بودن داراي تمرکز
نیـز  1390هاي پس از آن به سوي تعادل پیش رفته و درنهایـت در دورة  رخ داده ولی در سال 1375 هبیشترین ناموزونی در دور

شـده، نتـایج نشـان  . در مبحث نخست شهري که با سـه شـاخص بررسیاندکی نسبت به دورة قبل، عدم تعادل افزایش یافته است
رسیده است، اما میـزان آن  60/0به  65/0یافته و از  سال به سال کاهش 1390تا  1365 هدهد که میزان نخست شهري از دور می

م و نزدیـک بـه حالـت است که نشانۀ پراکندگی نسبتاً منظ 93/1در استان  RNتوجه است. همچنین میزان شاخص  همچنان قابل
دهد که تنها با ایجاد تعـادل در توزیـع امکانـات و خـدمات و همچنـین ایجـاد  هاست. نتایج پژوهش نشان می گاهتصادفی سکونت

  یافت. مراتب فضایی و شهري بهینه دست توان به توسعۀ پایدار و سلسله هاي یکسان براي تمام شهرهاي استان می فرصت
  

 شاخص، استان زنجان، نخست شهري  مراتب شهري، مدل،  : سلسلههاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
هـم دارد: تغییـر در شهرنشینی سه بُعد پیوسته بـا 

 :Eaton and Eckstein, 1997( شـهرهاانـدازه توزیـع 

 Glaese  et( رشد در اندازة جمعیت نخست شهر ،)444

al., 1995: 118( تعداد شهرها و رشد )Dobkins and 

Ioannides, 2001: 45 .( دلیـل قـاطعی دربـارة توزیـع
شهرها وجود دارد. توزیع اندازة شهرها بـا  هآماري انداز

وجود شـهرهاي کوچـک زیـادي کـه نزدیـک یکـدیگر 
ت و تعـداد کمـی از اند، نامتعـادل شـده اسـ قرارگرفته

ــا انــدازه ــرار مت شــهرها ب وســط و بــزرگ دور از هــم ق
اند. بین تعـداد شـهرها و انـدازة آنهـا در تصـاعد  گرفته

نـوع توزیـع اي معکوس وجود دارد. ایـن  هندسی رابطه
 Moriconi( اندازة شهري در همه جاي دنیا وجود دارد

                                                             
  jalil.m57@gmail.comنویسنده مسئول: *

and Ebrard, 1993: 110( . مطالعـۀ سـازمان فضـایی
شهري بیـانگر بسـیاري از مسـائل نظیـر علـل و  شبکه

ها در بـین  جایی نیروي انسانی و سـرمایه چگونگی جابه
شهرها و تمرکز آنها در یک منطقـه یـا ناحیـۀ شـهري 

ــژة 12: 1380الممالکی،  (مســتوفی اســت ). شــرایط وی
اقتصادي، اجتماعی و سیاسی، نظـام خاصـی از شـبکۀ 

گسیختۀ شهري به وجود آورده کـه در  ناهمگون و ازهم
یک یا چنـد شـهر و  رشد ناموزون دهندة حقیقت نشان

ماندگی سایر شهرهاي کشـور در فرآینـد توسـعه  عقب
ن انسـجام دهندة فقدا است. وجود نخست شهري نشان

اقتصادي، سیاسی و اجتماعی شهرهاي کشـور در یـک 
 ).  23: 1387پور،  (شارع نظام واحد است

هاي دولت در محدودي  گذاري تمرکز بیشتر سرمایه    
هـاي رشـد و  کانون عنوان از شهرها و مناطق کشور بـه

توسعه، سبب افزایش فاصلۀ این مناطق با دیگر مناطق 
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سـیع بـه سـوي شـهرهاي هـاي و سو، و مهاجرت از یک
ــزرگ، بحران ــروز  ب ــاري، ب ــین و مســکن، بیک ــاي زم ه

وي ها و ایجاد فواصل طبقاتی از س ها، آلودگی ناهنجاري
شـبکۀ  ). مطالعـۀ2: 1388(هوشـیار،  دیگر شده اسـت

دلیـل روشـن کـردن  شهري در پویش شهرنشـینی، بـه
جایی ه جمله علل و چگونگی جاب بسیاري از مسائل، از

سرمایه در بین شهرها، تمرکـز شـدید در نیروي کار و 
یک منطقه و رکود جمعیت در مناطق دیگر از اهمیـت 

: 1392نـژاد و همکـاران،  (بدراق بسزایی برخوردار است
ها،  رسد برخی از مسائل توسعۀ اسـتان به نظر می ).85
هاي انرژي، نظـام  هاي زیربنایی، شبکه خصوص شبکهبه

گاهی نظام سکونتشهري و شبکۀ سلسله مراتبی آن و 
در برخی موارد امکان بررسی در قالب کلی را ندارنـد و 
در این برهه از زمان ضـروري اسـت بـا تعریـف دقیـق 
محدودة سیاسی، کارکردي و همگن، نسبت به بررسـی 
دقیق این مسـائل بـا رویکـرد اجرایـی پرداختـه شـود. 
شهرهاي استان زنجان باوجود قدمت تـاریخی، توسـعۀ 

اند؛ فاصلۀ عمیقی که مـابین شـهرهاي  هچندانی نداشت
استان ازنظر توسعه وجود دارد ضرورت توجه به توزیـع 

کنـد. هـدف  مناسب خدمات و تسهیالت را تبیـین می
هـا و نـاموزونی شـبکۀ  پژوهش حاضر شناخت نابرابري

ریزي و رسـیدن بـه  برنامه شهري استان جهت هرگونه
  باشد. تعادل مطلوب می

مراتب  ریزي بـر پایـۀ نظـام سلسـله بنابراین برنامـه     
مراتب آن درارائــۀ خــدمات  شــهري، کــارکرد و سلســله

ـــه وارتباطـــات ـــرون و درون منطق اي،  دادوســـتدي ب
هــاي موجــود و توســعۀ  تمرکززدایــی، کــاهش نابرابري

موزون ساختارفضایی کـل سـرزمین نقـش پراهمیتـی 
این که نـابرابري  ). با توجه به28: 1379(تقوایی،  دارد

ها  ساز نابرابري در سایر بخش جمعیتی، زمینه هدر انداز
ــر فعالیت ــی   نظی ــاعی و سیاس ــادي، اجتم ــاي اقتص ه

اي در  گردد و به دنبال آن مسائل و مشکالت عدیده می
آیـد.  گاههاي شهري و غیرشهري بـه وجـود میسکونت

هـاي روسـتایی و  با توجـه بـه رونـد افـزایش مهاجرت
معیت شهرها، بررسی الگـوي توزیـع فضـایی افزایش ج

جمعیــت در نظــام شــهري هــر منطقــه یــک ضــرورت 
ناپــذیر اســـت. افـــزایش و تمرکـــز جمعیـــت  اجتناب

ازحــد در شــهرزنجان و بــه تبــع آن بــروز پدیــدة  بیش
نخست شهري، زمینه را براي بروز مسـائل و مشـکالت 
ــابراین ضــروري اســت  ــوده اســت. بن ــددفراهم نم متع

تحوالت شبکۀ شـهري اسـتان بررسـی  مراتب و سلسله
ـــود. ـــل  ش ـــه قاب ـــا آنچ ـــه  ام ـــن ک ـــت ای ذکر اس
شهري در استان زنجان تحت تأثیر عامـل  مراتب سلسله

کشاورزي و اقلیمی قرار ندارد. عوامل سیاسـی ازجملـه 
عنوان مرکــز شهرســتان و عوامــل  انتخــاب شــهرها بــه

کارگیري  (بـه اقتصادي در تخصیص منـابع بـه شـهرها
تحـول  ازجمله عوامل اصلیِ گسـیختگی وقطب رشد) 

  مراتب شهري استان زنجان است. در نظام سلسله
  

  مبانی نظري
-1990( هاي توسعۀ انسانی سازمان ملل گزارش

دهد عالوه براین که نابرابري دربرخی  ) نشان می2012
اجتماعی) درمیان  -(اقتصادي هاي توسعه از شاخص

در داخل کشورهاي جهان روند رو به رشدي داشته 
تر بوده است؛ به  ملموس یافته توسعه کشورهاي کمتر

طوري که نابرابري توسعه در این گونه کشورها موجب 
شده که تأثیرات » نخست شهري« به وجود آمدن

(جمالی و همکاران،  عدي را به دنبال داردبُ منفی چند
1389 :123    .(  

مراتب شهري عبارت است از مقیاسـی کـه   سلسله
بنـدي شـهرها  و طبقهآن جـاي گرفتـه اسـت  ر درشه

برحسب جمعیـت شـهرها، ماهیـت، نقـش و موقعیـت 
). 150: 1384(فریـد،  شـود جغرافیایی آنها تعیـین می

گاهها هـم بیـان کننـدة سکونت مراتب سلسله اصطالح
گاههـا بنـدي از شـهرها یـا سـکونتتعیین یک مرتبـه

ه یـا هاي متوالی از آنها، مبتنـی بـر انـداز درداخل گروه
هاي مبنایی دیگر نظیر کارکردها یـا تسـهیالتی  ویژگی

: 1384(آسـایش و مشـیري،  نمایند است که عرضه می
عنوان عـاملی  مراتب شـهري بـه بررسـی سلسـله  ).235

براي شناخت چگونگی نظـم فضـایی شـهرها و توزیـع 
ویژه  متعادل امکانات و خدمات میان مراکـز شـهري بـه

ره از اهمیـت اساسـی شهرهاي کوچک و متوسط، هموا
). کیفیـت 86: 1382(عابدین درکوش،  برخوردار است

سازمان فضایی شبکۀ شهري نقـش مهمـی در مطالعـۀ 
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توسعۀ نواحی جغرافیایی دارد. سـازمان فضـایی شـبکۀ 
گیري و تحــول آن در یــک  شــهري و چگــونگی شــکل

منطقـه یــا یـک کشــور در ارتبــاط بـا شــرایط متعــدد 
زاده  (حســین مـاعی اسـتجغرافیـایی، اقتصـادي و اجت

  ).93: 1388دلیرو هوشیار، 
مراتب شهري، قانون  در تعیین سلسله  1جورج زیپف

در نظریـۀ وي جمعیـت  رده،اندازه را ارائـه کـ -مرتبه 

1شهر دوم 
2
1شهر اول و شهر سوم حـدود  

3
شـهر اول و   

باشد. او معتقد بود وجود  شهر اول می  1حدود   n شهر
صـورت  همبستگی بین جمعیت شهرها و مرتبۀ آنهـا به

خط مستقیم یا همبستگی خطی مطرح است. بنـابراین 
هراندازه سیستم شهري یک کشور توسعه پیدا کند بـه 

 :Clark, 2000( شـود می تر الگوي توزیع نرمال نزدیک

مراتـب   سلسـلهمعتقد اسـت تعیـین  2پیرژرژ). 25-28
تواند سیماي کـامالً  ر ساکنان نمیشهري مبتنی بر شما

مراتب شهري را نشان دهد، لذا وي   مشخصی از سلسله
مراتب شهري با اتکـا بـه   بر این عقیده است که سلسله

(فریـد،  ماهیت عملکرد شهرها بایستی مشـخص شـود
بـر ایـن بـاور اسـت کـه  3میسرا .). آر. پی488: 1375
انـد و  مراتـب، سـازمان یافته  سلسـله حسببر ها شبکه

مراتـب صـورت  سلسـله ارتباط میان آنها نیز برحسـب
تر،  تـر نسـبت بـه مراکـز کوچـک گیرد. مراکز بزرگ می

و بیشتري دارند. در محدودة یک مرکـز  پیوندهاي بهتر
 بــزرگ، چنــد مرکــز کوچــک یــا اقمــاري  وجــود دارد

در ارزیـــابی  4بوژوگارنیـــه ).11: 1384(طهماســبی، 
مراتب شهري، بـر ماهیـت تجهیـزات و وسـعت   سلسله

). 489:  1375(فریـد،  فضاي جاذبۀ شهري تأکید دارد
ــاخ ــین اوئرب ــال  در 6، لوتکــا1913در ســال  5همچن س

 1958 8، اسـتوارت1956 7، ایزارد1949 ،، زیپف1926

                                                             
1. G.K. Zipf 
2. Pierre George 
3. Misra, R. P. 
4. Beaujeu Garnier 
5. Auer Back 
6. Lotka 
7. Isard 
8. Stwart 

(نظریان،  بندي نخست شهر پرداختند به فرمول 9و بري
1382 :158.(  
  
  تحقیقروش 

ــیفی      ــتفاده از روش توص ــا اس ــر ب ــژوهش حاض  –پ
مراتب شـهري  تحلیلی به بررسی وضعیت نظام وسلسله

هـدف آن از استان زنجان پرداخته است و با توجـه بـه 
باشـد. بـدین  اي) می (توسـعههاي کاربردي نوع پژوهش

اي مـرتبط بـا موضـوع از اي و پایهمنظور مبانی اندیشه
هاي  و بـا جسـتجو در سـایتمنابع داخلـی و خـارجی 

ــاالت، کتاب ــر، مق ــی معتب ــا و پایان اینترنت ــه ه  ها نام
آوري و تدوین شده است. جامعۀ آماري پـژوهش،  جمع

 هاي آماري مـورد باشد. داده شهرهاي استان زنجان می
هاي عمومی نفـوس ومسـکن و  نیاز از نتایج سرشماري

 لتحلیـ و  تجزیـه دست آمده است. براي مراکز معتبر به
انـدازه، آنتروپـی، تحلیـل  –هاي رتبـه  ها از مـدل داده

اي،  ترین همسایگی، مـدل حـد اخـتالف طبقـه نزدیک
بـا توجـه بـه نقـاط قـوت و  11و هندرسون 10هرفیندال

ایم. از سـه شـاخص نیـز بــراي  ضعفشـان بهـره جسـته
بررسی نخست شهري در استان زنجان اسـتفاده شـده 

نیز براي محاسـبات  GISو  Excel افزارهاي است. از نرم
  شده است.  استفاده ها و ترسیم نقشه

                                                             
9. Berry 
10. Herfindal 
11. Henderson 
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 هاي استفاده شده در تحقیق ها و شاخص مدل :1 جدول

 شرح
 -مدل 

 شاخص
 توضیحات اجزاي فرمول فرمول

میزان توزیع 
 متعادل

푃 زیپف 			 	 	 	⁄  

= 푃جمعیت شهر اول منطقه  
=푃 در مرتبۀ مورد نظرجمعیت شهر  

R  =رتبۀ مورد نظر یا مرتبۀ شهر در منطقه 

b =  اندازه –شیب خط مرتبه 

به سمت یک یا منفی  bهر چه 
یک میل کند تعادل در نظام 

 شهري برقرار است.

 بهفروز

푃

=
∑푝 	÷	

∑ 1
푟 	

+ 1
푟 + ⋯+ 1

푟
 

∑푝 مجموع جمعیت شهرهاي مورد = 	
푃=  مطالعه    r جمعیت شهر در رتبۀ 

	مجموع	نسبت		شهرهاي	مورد	مطالعه	تا	شهر

=
1
푟 	

+
1
푟

+ ⋯+
1
푟

 

چه میزان باید از جمعیت شهر اول 
کاسته شده و دارایی آن به 

جمعیت شهرهاي رتبه دوم و سوم 
 افزوده شود

 G=H/1n K آنتروپی
H=∑푝 	.		 	 

=푃   فراوانی نسبی 
=  Hآنتروپی مطلق  

=G ضریب آنتروپی یا آنتروپی نسبی  
= K تعداد طبقات 

= ln لگاریتم نپري 

آنتروپی هرچه به طرف صفر میل 
کند نشان دهندة تمرکز بیشتر و 
هرچه به طرف یک و باالتر از آن 

میل کند نشان دهندة توزیع 
 متعادل جمعیت در منطقه است.

حد اختالف 
 طبقه اي

R= MAX(P) – Min(P)  
H =  

=Kتعداد طبقات   
   =Nتعداد شهرها 

 تعیین طبقه و جایگاه هر شهر

میزان نخست 
 شهري

نخست 
 شهري

UP = P1/P = P شهري جمعیت کل  
= P1اول شهر جمعیت 

= P2دوم شهر جمعیت 

 شاخص این عددي مقدار هرچه

 میزان دهنده باشد، نشان بیشتر

 .است شهري نخست باالتر
 TCI = P1/P2 دوشهر

  = FCI چهار شهر

 میزان تمرکز
∑ =Hi هرفیندال ( ) 2 = 푃جمعیت شهر i  

=P کل جمعیت شهري 

 ها  شاخ این عددي مقدار هرچه

 بیشتري تمرکز میزان بیشتر باشد،

∑ UD= هندرسون .می دهد نشان را ( ) 2-1 

میزان پراکنش 
هاي  سکونتگاه
 شهري

میزان 
 مجاورت

Dobs = ∑ 
N =تعداد اندازه گیري  

= D فاصله سکونتگاه ها 

هرچه مقدار این شاخص به صفر 
نزدیکتر باشد نشانگر الگوي توزیع 

 چه به هر اي و خوشه متراکم و
نزدیکترباشد بیانگر الگوي  15/2

 توزیع منظم سکونتگاه هاست.

  

  مطالعه محدودة مورد
و درجه  35استان زنجان در شمال غرب ایران بین 

عـرض جغرافیـایی  دقیقۀ 15درجه و  37دقیقه تا  33
 26درجــه و  49دقیقــه تــا  10و درجــه 47شــمالی و 

طول شرقی قـرار دارد. برابـر آخـرین تقسـیمات  دقیقۀ
شـهر و  18شهرسـتان،  7سیاسی، استان زنجان داراي 

 21773ن برابـر بـا آبادي بوده و مسـاحت اسـتا1188
کیلومتر است. همچنین استان زنجان طبق سرشـماري 

نفر جمعیت داشته کـه تعـداد  1015734، 1390سال
نفر جمعیـت  380925نفر جمعیت شهري و  634809

اند. متوسط رشد ساالنۀ جمعیـت اسـتان  روستایی بوده
درصد بوده است. میزان شهرنشینی  04/1در این دوره 

درصـد بـوده اسـت کـه در  5/62برابـر  1390در سال 
درصد رشـد داشـته  7/3)، 1385( مقایسه با دورة قبل

  .(مرکز آمار ایران) است
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)1391نقشه موقعیت استان زنجان (مأخذ: ادارة کل راه و شهرسازي استان زنجان،  : 1شکل   

 

  جمعیت شهري استان زنجانتحوالت 
، اسـتان زنجـان داراي پـنج شــهر و 1355در سـال     

بـوده 144612جمعیت منـاطق شـهري در ایـن سـال 
ترین شهر اسـتان در ایـن سـال، شـهر  است. پرجمعیت

درصد جمعیت مناطق  39/69زنجان بود که نزدیک به 
، دو 1365بـود. در سـال  شهري را در خود جـاي داده

ي اسـتان و سـلطانیه  نیـز بـر شـهرهاقلعه  شهر صائین
شدند، جمعیـت منـاطق شـهري در ایـن  زنجان افزوده

نفــر بــود. رشــد جمعیــت  317113ســال تعــداد 
ــاطق ــهري در  من ــال ( 10ش ــزایش 55–65س ــا اف ) ب

درصد رسـید. ایـن  17/8گشت و به   اي همراه سابقه بی
گیر جمعیت مناطق شهري بـیش از هـر  افزایش چشم
دوبرابرشدن جمعیت شهرهاي زنجان، ابهر چیز مرهون 

و برابرشـدن جمعیـت قیـدار خرمدره و همچنین سه و
در سـال  بـود.افزایش چشمگیر جمعیت شـهر هیـدج 

، شهر ماهنشان به تعداد شهرهاي استان زنجـان 1375
نفـر  429013اضافه شد و جمعیت مناطق شـهري بـه 

 65 –75رسید. رشد جمعیت منـاطق شـهري در دورة 
درصد بوده است. در این دوره شهرهاي 07/3ود در حد

قیــدار و خرمــدره بیشــترین میــزان رشــد و شــهرهاي 
سلطانیه و هیدج کمترین میزان رشد جمعیـت داشـته 

، تعـداد شـهرهاي اسـتان زنجـان 1385است. در سال 
گیري یافت و به شانزده شـهر رسـید بـه  افزایش چشم

این ترتیب هشـت روسـتاي اسـتان بـه خیـل شـهرها 

یوستند. شهرهایی چون سجاس، آببر و زریـن رود بـا پ
اند. در ایـن  جمعیتی بیش از شهر ماهنشان از آن جمله

نفـر  559340سال جمعیت مناطق شهري اسـتان بـه 
بالغ گردید. افزوده شدن هشت شهر به شهرهاي استان 

ان،  خرمـدره، زنجان بـا کـاهش سـهم شـهرهاي زنجـ
ان همـراه بـوده سلطانیه و ماهنشـهیدج، صائین قلعه، 

کمترین میزان رشد جمعیـت  75 – 85 هاست. در دور
در  مناطق شهري استان زنجان رخ داده است. در سال 

نفـر رسـید.  634809جمعیت شهري استان بـه 1390
در این دوره دو شهر سـهرورد و ارمغانخانـه بـه تعـداد 
شهرهاي استان اضافه گردید وجمعـاً تعـداد شـهرهاي 

الغ گردید. در این سـال نیـز شـهر شهر ب 18استان به 
درصــد بیشـترین سـهم از جمعیــت  93/60زنجـان بـا 

هاي  شهري استان را دارا بـود. ابهـر وخرمـدره در رتبـه
درصـد کمتـرین 17/0بعدي قرار دارنـد. شـهرحلب بـا 

سهم از جمعیت شهري استان را داشته است. درمرتبـۀ 
ــد.  ــرار دارن ــه ق ــورزق و ارمغانخان ــهرهاي چ ــدي ش بع

ــ ــت مشخص ــهم جمعی ــاهش س ــن دوره ک ــلی ای ۀ اص
ــه،  ــائین قلع ــدج، ص ــدره، هی ــان، خرم ــهرهاي زنج ش

ــاب، زرین ــن رود، گرم ــاد،  ســلطانیه، ماهنشــان، زری آب
ــت.  ــتان اس ــهري اس ــت ش ــب از جمعی ــورزق و حل چ
همچنین افزایش سهم جمعیتی شهرهاي ابهـر، قیـدار، 

  باشد.  آببر و دندي از جمعیت شهري استان می



 95 تابستان/ بیستمشماره مسلسل  / ششمسال  مجله آمایش جغرافیایی فضا /                                                                                        6

  )55 – 90جمعیت نقاط شهري استان زنجان (دورة  :2 جدول
 1390 1385 1375 1365 1355 نقاط شهري ردیف

 386851 349713 286295 215261 100351 زنجان 1

 87396 72360 55266 41628 22184 ابهر 2

 52548 48398 39094 28320 12573 خرمدره 3

 30251 26269 18709 10718 3292 قیدار 4

 13003 11873 10727 9107 6212 هیدج 5

 11939 11264 9428 7151 ---  صائین قلعه 6

 7116 6458 5484 4928 ---  سلطانیه 7

 5439 4961 4010 ---  ---  ماهنشان 8

 6725 5212 ---  ---  ---  آببر 9

 5530 5164 ---  ---  ---  زرین رود 10

 6666 5846 ---  ---  ---  سجاس 11

 4021 3739 ---  ---  ---  گرماب 12

 2471 2227 ---  ---  ---  زرین آباد 13

 3962 3017 ---  ---  ---  دندي 14

 1753 1633 ---  ---  ---  چورزق 15

 1089 1206 ---  ---  ---  حلب 16

 6104 ---  ---  ---  ---  سهرورد 17

 1945 ---  ---  ---  ---  ارمغانخانه 18

 634809 559340 429013 317113 144612 جمع

  )55 – 90( مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن
  

  نرخ رشد جمعیت شهري استان زنجان در دوره هاي مختلف سرشماري :3جدول 
1345 - 55 دوره  65 - 1355  75 - 1365  85 - 1375  90 - 1385  

1/5 نرخ رشد  3/7  9/2  1/2  29/2  
  )55 – 90( آمار ایران، سرشماري عمومی نفوس و مسکن مأخذ: مرکز

  

مراتب شـهري اسـتان     بررسی و تحلیل سلسله
  ها زنجان با استفاده از مدل

تـوان  با استفاده از ایـن مـدل می: اندازه –مدل رتبه
جمعیت شهر معینی را از روي جمعیت شهرهاي دیگـر 

 مرتبـــۀ اول بـــه دســـت آورد ت شـــهرو یـــا جمعیـــ
). این الگـو بـه 150: 1388زاده،  موسوي و طالب(صدر

توانـد  یـابی اسـتقرار شـهرها میلحاظ تشـخیص نظـام
بندي تعـادلی یـا عـدم تعـادلی اسـتقرار  جایگاه و رتبه

شهرهاي مختلف در سطح منطقه و کشـور را مشـخص 
). این مدل از نظریۀ جورج زیپف 65: 1382(فنی،  کند

دارد کـه جمعیـت دومـین شـهر  شده و بیان می حاصل

دوم جمعیت اولین شـهر و جمعیـت  منطقه برابر با یک
سـوم جمعیـت اولـین شـهر و  سومین شهر، برابر با یک

جمعیت شهر اول خواهد  1  شهر نیز برابر با nجمعیت 
مرتبۀ  بود. همچنین  همبستگی بین جمعیت شهرها و

 :Clarck, 2000( باشـد میخط مستقیم  صورت بهآنها 

25-28.(  
که درواقع شیب خـط مرتبـه  bبراي تعیین ضریب 

ها و  باشــد از رابطــۀ لگـاریتمی بــین رتبــه انـدازه می –
به  bشود. با این توضیح که هر چه  ها استفاده می اندازه

سمت یک یا منفـی یـک میـل کنـد تعـادل در نظـام 
مراتب شـهرها بـه  شهري بیشتر برقرار بـوده و سلسـله
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کنـد. در ایـن  سمت یک توزیع منطقی سـوق پیـدا می
تـرین  جمعیـت بزرگ r/1برابر با  rحالت جمعیت شهر 

(زیـاري،  شهر یا شهر اول منطقه یا کشور خواهـد بـود
1377 :113.(  

  

  اندازه در دوره هاي مختلف سرشماري در شهرهاي استان –میانگین شیب خط مرتبه  :4 جدول
 1390 1385 1375 1365 1355 دوره

886/0 میانگین شیب خط  68/1  09/2  74/1  77/1  
  مأخذ: محاسبات نگارندگان

  

با تحلیل جمعیتی شهرهاي استان و تنظیم جدول 
هاي مختلف سرشـماري،  مرتبه و اندازة شهرها در دوره
 –ها، شـیب خـط مرتبــه  بامحاسـبات و تحلیـل رابطــه

آمده و نتایج محاسبات در زیر آورده شده  دست اندازه به
  است:
  به علـت تعـداد  1355میانگین شیب خط در سال

ذیري متناســب پـ شــهر) و جمعیت 5( کـم شـهرها
باشد؛  هرکدام از آنها میزان ضریب خط مطلوب می

بنابراین در این دوره تعادل نسبی در بین شهرهاي 
  استان برقرار بوده است.

  ضـریب خـط از  1355هاي بعد از  در تمامی دوره
یــک بیشـــتر بـــوده بنـــابراین عـــدم تعـــادل در 

مراتب شــهري اسـتان وجــود دارد. بـا ایــن  سلسـله
پذیري بیشـتر  با جمعیت 1375سال توضیح که در 

شهر اول استان و عدم افـزایش متناسـب جمعیـت 
باره افزایش  یک سایر شهرهاي استان ضریب خط به

پـیش  از  پیداکرده وعدم تعـادل بـیش توجهی قابل
 دورة شده است. با دو برابر شدن تعـداد شـهرها در

ضریب خط کمترشده ولی همچنان بیشتراز  1385
 باشد.   یک می

  هـاي بعـدي  در تمـامی دوره 1355به غیر از دورة
همبستگی معکوس بین لگـاریتم مرتبـۀ شـهرها و 
لگاریتم اندازة شهرها برقرار بوده، یعنی بـا افـزایش 

 ها، لگاریتم جمعیت پایین آمده است. لگاریتم رتبه

  شود که عدم تعادل  مالحظه می 5با بررسی جدول
ــت.  در سلســله ــهود اس ــتان مش ــهري اس مراتب ش

برابـر  4/4شهر اول اسـتان  1390چنانچه در سال 
برابـر شـهر  7/12برابـر شـهر سـوم،  3/7شهردوم، 
برابر شهر پنجم جمعیت داشته کـه  7/29چهارم و 

ــا افــزایش رتبــۀ شــهرها، افــزایش  ایــن نــابرابري ب
کنـد. همچنـین فاصـلۀ جمعیـت  پیدا می تصاعدي

واقعی شهرها با جمعیت مدلی زیاد است که بیانگر 
 اندازه شهرها در استان است. –عدم تعادل رتبه 

انـدازه  –با توجه به نتـایج غیرواقعـی مـدل رتبـه 
زیپف در مورد شـهرهاي کشـورمان، جهـت کـاربردي 
کردن نتایج، مدلی از طرف بهفروز پیشنهاد شده است. 

ر اساس فرمول پیشنهادي بهفروز، توزیع کل جمعیت ب
تـوان ضـمن حفـظ  شهرهاي کشور موردمطالعـه را می

انـدازه، براسـاس نسـبتی از درصـد کـل  -رابطه مرتبه 
جمعیت شهرها محاسبه کـرد. بـدین ترتیـب، الگـویی 

نگر براي توزیع فضایی جمعیت متعـادل شـده در  آینده
د کـه میـزان شهرهاي موردمطالعه به دست خواهد آمـ

اضافی جمعیت اولین شهر و کمبود یا زیادي جمعیـت 
نماید. نتایج این مدل نشان  سایر شهرها را مشخص می

شـده، تـا چـه  دهد با توجه به کـاربرد مـدل تعدیل می
میزان باید از جمعیت شهر اول کاسـته شـده و دارایـی 
 آن به جمعیت شهرهاي رتبۀ دوم و سوم افـزوده شـود

). برطبق فرمول پیشنهادي بهفروز 63 :1371(بهفروز، 
  باشد. اندازه شهرهاي استان به شرح زیر می –رتبه 
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  بر اساس مدل زیپف 1390 مرتبۀ شهرهاي استان زنجان در سال –: اندازه5جدول 
 bشیب خط  میزان اختالف جمعیت مدلی جمعیت واقعی مرتبه نام شهر

 ---  ---  386851 386851 1 زنجان
53/2 106029 193425 87396 2 ابهر  

75/1 76402 128950 52548 3 خرمدره  
75/1 66461 96712 30251 4 قیدار  
97/1 64367 77370 13003 5 هیدج  

79/1 52536 64475 11939 6 صائین قلعه  
86/1 48148 55264 7116 7 سلطانیه  

80/1 41631 48356 6725 8 آببر  
71/1 36317 42983 6666 9 سجاس  
68/1 32581 38685 6104 10 سهرورد  

64/1 29638 35168 5530 11 زرین رود  
39/1 26798 32237 5439 12 ماهنشان  

63/1 25736 29757 4021 13 گرماب  
60/1 23670 27632 3962 14 دندي  

96/1 23319 25790 2471 15 زرین آباد  
71/1 22233 24178 1945 16 ارمغانخانه  

69/1 21002 22755 1753 17 چورزق  
71/1 20402 21491 1089 18 حلب  

  
  مبناي مدل تعدیلی بهفروز شهرهاي استان بر هانداز –رتبه  :6جدول 

 نقاط شهري رتبه
جمعیت مدلی سال 

1390  

جمعیت مدلی سال 
1385 

جمعیت مدلی سال 
1375 

جمعیت مدلی سال 
1365 

جمعیت مدلی سال 
1355 

 112713 199191 249861 235016 254432 زنجان 1

 56356 99595 124930 117508 127216 ابهر 2

 37571 66397 83286 78338 84810 خرمدره 3

 28178 49797 62465 58754 63608 قیدار 4

 22542 39838 49972 47003 50886 هیدج 5

 --- 33198 41643 39169 42405 صائین قلعه 6

 --- 28455 35694 33573 36347 سلطانیه 7

 --- --- --- 29377 31804 آببر 8

 --- --- --- 26112 28270 سجاس 9

 --- --- --- --- 25443 سهرورد 10

 --- --- --- 23501 23130 زرین رود 11

 --- --- 31232 21365 21202 ماهنشان 12

 --- --- --- 19584 19571 گرماب 13

 --- --- --- 18078 18173 دندي 14

 --- --- --- 16786 16962 زرین آباد 15

 --- --- --- --- 15902 ارمغانخانه 16

 --- --- --- 15667 14966 چورزق 17

 --- --- --- 14688 14135 حلب 18
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تـوان گفـت کـه در تمـامی  با توجه به جـدول می
ان داراي اضــافه زنجــ ، شــهر1355هــا بــه غیــر از  دوره

شـهرها داراي کمبـود جمعیـت  جمعیت بـوده و بقیـه
ــال  ــان در س ــهر زنج ــر  12362، 1355هســتند. ش نف

 16070، 1365کمبود جمعیت داشته اسـت. در سـال 
ــال  ــر، در س ــال  36434، 1375نف ــر، در س ، 1385نف

نفـر اضـافه  132419، 1390نفر و در سـال  114696
ســتان نیــز در ا جمعیــت داشــته اســت. ابهــر شــهردوم

 57967نفـر،  34172ترتیب داراي  هاي نامبرده به دوره
نفــر کمبــود  39820نفــر،  45148نفــر،  69664نفــر، 

جمعیت بوده است. این ارقـام بیـانگر توزیـع نامناسـب 
  باشد. جمعیت دراستان زنجان می

ــی ــدل آنتروپ ــوري، پ: م ــن تئ ــاس ای ــی  یشاس بین
ــ ــب ب ــه متناس ــت ک ــاالت اس ــماحتم ــتن ا نظ ــا داش ی

ــی ــده نظــم ب ــار پدی ــودن رفت ــورد  هاي ب ــه در  م مطالع
ــد در پیش گذشــته می یابی  بینــی جهــات ســازمان توان

گیــري و قــدر شــکل هــا در آینــده مــؤثر باشــد. هــرآن

ــر و تحول ــته منظم تغیی ــده در گذش ــذیري پدی ــر  پ ت
ــد، اح ــال پیشباش ــکل تم ــی ش ــل بین ــول  قاب تري  قب

ــدة آن، امکان ــراي آین ــن  ب ــذیرتر اســت. ای ــوري و پ تئ
ـــــیف  روش ـــــریح و توص ـــــراي تش ـــــاي آن ب ه

ــکونت ــو س ــا و نح ــاي  هگاهه ــت در فض ــع جمعی توزی
ــت در  ــز جمعی ــۀ تمرک ــین، درج ــایی و همچن جغرافی

ــورد ــه م ــک ناحی ــرار می ی ــتفاده ق ــرد اس ــی،  گی (فن
ــل  ).107: 1382 ــی و تحلی ــراي بررس ــدل ب ــن م از ای

اســـتقرار جمعیـــت در شـــهرهاي اســـتان و تعـــادل 
بــا تان اسـتفاده شـده اسـت. فضـایی آن در سـطح اسـ

ــط  ــه اگــر  یم درتحلیــل رواب ــابیم ک ــی  Gی ــا آنتروپ ی
تمرکـز  هدهنـدنسبی به طرف صـفر میـل کنـد نشـان

بیشتر و عـدم تعـادل در توزیـع جمعیـت شهرهاسـت 
ــد  ــل کن ــاالتر از آن می ــک و ب ــرف ی ــه ط ــه ب و هرچ

ــان ــدنش ــه  هدهن ــت در منطق ــادل جمعی ــع متع توزی
  است.

  
  ضریب آنتروپی شهرهاي استان زنجان در دوره هاي مورد مطالعه :7جدول 

 لگاریتم نپري آنتروپی نسبی آنتروپی مطلق تعداد طبقات سال
1355 5 109/1  688/0  61/1  
1365 7 988/0  509/0  94/1  
1375 8 005/1  483/0  08/2  
1385 16 946/1  702/0  77/2  
1390 18 126/2  735/0  89/2  

  مأخذ: محاسبات نویسندگان
  

تـوان نتیجـه گرفـت کـه  یم 7 با مالحظـۀ جـدول
ــی در شــهرهاي اســتان در دورة  1355 ضــریب آنتروپ

بهتر و باالتر بـوده؛ از دورة  75و  65نسبت به دو دورة 
ــوبی داشــته 1385 ــاال و مطل ــه ب ــد رو ب  و در دورة رون
نیز روند صعودي خود را ادامه داده اسـت. ولـی  1390

به یـک نرسـیده  مطالعه مورد يها دورهیک از   یچهدر 
اســت. بنــابراین جمعیــت در شــهرهاي اســتان زنجــان 

به سمت توزیـع متعـادل و مطلـوب حرکـت  رفته رفته
گیري به سمت توزیـع  علت این امر در تصمیمکند.  یم

 پـذیري شـهرهاي متوسـط و مناسب خدمات، جمعیت
  باشد. شهرها می افزایش تعداد

بـراي تعیـین : ترین همسایگی مدل تحلیل نزدیک
ـــوع پراکنـــدگی ســـکونت ـــل ن گاههـــا از روش تحلی

کارگیري  شود. با بـه ترین همسایگی استفاده می نزدیک
بـه دسـت » میزان مجاورت«این روش شاخصی به نام 

متغیـر  15/2آید که دامنۀ آن بـین عـدد صـفر تـا  می
است. این شاخص پراکندگی را در سطح ناحیه جـدا از 

کنـد. درنتیجـه  گیري آن بیان می عوامل مؤثر در شکل
تر باشـد  هرچه مقـدار ایـن شـاخص بـه صـفر نزدیـک

 15/2وهرچه بـه اي نشانگر الگوي توزیع متراکم وخوشه
عدد یک نیز  ترباشد بیانگر الگوي توزیع منظم و نزدیک

 Mayer( گاههاستتصادفی توزیع سکونتبیانگر الگوي 

& Hagget, 1978: 33 .(گیري شـاخص   مراحـل انـدازه
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گـاه شـهري از بدین شرح است: اول فاصلۀ هر سکونت
ترین همسایه آن بدون در نظر گـرفتن طبقـات  نزدیک

شــود؛ دوم محاســبۀ میــانگین  می گیري شــهرها انــدازه
ــوم آمده؛  دســت فواصــل به ــهس ــدار  دســت ب آوردن مق

ــع تصــادفی؛ چهــارم محاســبۀ شــاخص  متوســط توزی
بـا محاسـبه و انجـام مراحــل  همسـایگی. نیتر کیـنزد

 نیتر کیـنزدکـه شـاخص  گـردد یمـمذکور، مالحظه 

ــایگی ــا Rn( همس ــر ب ــان براب ــتان زنج  93/1) در اس
 گاههـا. با دقت در الگـوي پراکنـدگی سـکونتباشد یم

ـــ) 2(شـــکل  ـــوان یم ـــدگی  ت گفـــت الگـــوي پراکن
و مـنظم  شـده يزیر برنامهگاههاي استان نسبتاً  سکونت

تـوان یکنـواختی تقریبـی است. دلیل ایـن امـر را مـی
محیط طبیعی اسـتان و همچنـین تبـدیل روسـتاهاي 

  مابین شهرهاي بزرگ و متوسط به شهر دانست.
  

  (کیلومتر) اندازه گیري فاصلۀ هر سکونتگاه شهري از نزدیکترین همسایۀ آن :8جدول 
 فاصله نزدیکترین همسایه نام سکونتگاه ردیف فاصله نزدیکترین همسایه نام سکونتگاه ردیف

 24 قیدار سهرورد 10 35 سلطانیه زنجان 1

 30 گرماب زرین رود 11 5 خرمدره ابهر 2

 95 زنجان ماهنشان 12 5 ابهر خرمدره 3

 30 زرین رود گرماب 13 17 سجاس قیدار 4

 95 زنجان دندي 14 10 خرمدره هیدج 5

 35 زنجان زرین آباد 15 15 هیدج صائین قلعه 6

 36 زنجان ارمغانخانه 16 35 زنجان سلطانیه 7

 40 آببر چورزق 17 40 چورزق آببر 8

 40 زرین آباد حلب 18 17 قیدار سجاس 9

  1391نویسندگان، مأخذ: محاسبات 
 
 

 
  

 )1388(صدر موسوي و طالب زاده،  مأخذ: الگوي پراکندگی سکونتگاه ها در تحلیل نزدیکترین همسایگی :2شکل 

  
مراتب  در تعیـین سلسـله: اي مدل حد اختالف طبقه

ـــن مـــدل، از بیشـــترین  ـــا اســـتفاده از ای شـــهري ب
شــود.  تعــدادجمعیتوکمترین تعــداد آن بهــره بــرده می

ساختارکلی مدل بدین شرح است: مرحلـۀ اول تعیـین 
دامنــۀ نوســان جمعیتــی شــهرها؛ مرحلــۀ دوم تعیــین 

مرحلـۀ سـوم ؛ 1طبقات با استفاده از فرمول استورجس
ي؛ مرحلۀ چهـارم تشـکیل ا طبقهتعیین میزان اختالف 

موسـوي،  (حکمت نیـا وبندي شهرها یمتقسماتریس و 
1385 :189– 188   .(  

                                                             
1. Sturges 
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موقعیت استان 
 زنجان

 راهنماي نقشه
. نقاط شهري     

___مرز شهرستان   

 ترسیم کنندگان:
 جلیل محمدي

 الهام رستمی

  

  نقشه پراکندگی شهرهاي استان زنجان : 3شکل 
 

  
  1355طبقه بندي شهرهاي استان زنجان با بهره گیري از روش حداختالف طبقه اي سال  :9 جدول

 نام شهرها درصد کل تعداد شهرها هاي جمعیتی شهرها گروه ردیف

 زنجان 20 1 67998 -100351 1

2 67998- 35645 --- --- --- 

 هیدج -قیدار  -خرمدره -ابهر 80 4 3292 -35645 3

  1365طبقه بندي شهرهاي استان زنجان با بهره گیري از روش حداختالف طبقه اي سال  : 10جدول
 نام شهرها درصد کل تعداد شهرها هاي جمعیتی شهرها گروه ردیف

 زنجان 14 1 162678 -215261 1

2 162678- 110095 --- --- --- 

3 110095- 57512 --- --- --- 

 سلطانیه -صائین قلعه - هیدج  -قیدار  -خرمدره -ابهر 86 6 4928 -57512 4

  1375طبقه بندي شهرهاي استان زنجان با بهره گیري از روش حداختالف طبقه اي سال  :11جدول
 نام شهرها درصد کل تعداد شهرها هاي جمعیتی شهرها گروه ردیف

 زنجان 12,5 1 215724 -286295 1

2 215724- 145153 --- --- --- 

3 145153- 74582 --- --- --- 

4 74582- 4010 7 87,5 
 -سلطانیه -صائین قلعه - هیدج  -قیدار  -خرمدره -ابهر

 ماهنشان
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  1385اي سال  اختالف طبقه گیري از روش حد بندي شهرهاي استان زنجان با بهره طبقه :12جدول
 نام شهرها درصد کل تعداد شهرها گروه هاي جمعیتی شهرها ردیف

 زنجان 6,25 1 279771 -349713 1

2 279771- 209829 --- --- --- 

3 209829- 139887 --- --- --- 

 ابهر 6,25 1 69945 -139887 4

5 69945- 3 14 87,5 
 -آببر-ماهنشان-سلطانیه-صائین قلعه -هیدج –قیدار -خرمدره

 حلب -چورزق -دندي -زرین آباد -گرماب -سجاس -زرین رود

  
  1390اي سال  گیري از روش حداختالف طبقه بهره بندي شهرهاي استان زنجان با : طبقه13 جدول

 نام شهرها درصد کل تعداد شهرها گروه هاي جمعیتی شهرها ردیف

 زنجان 5,55 1 309699 -386851 1

2 309699- 232547 --- --- --- 

3 232547- 155395 --- --- --- 

 ابهر 5,55 1 78243 -155395 4

5 78243- 1089 16 88,9 

 -ماهنشان -سلطانیه -صائین قلعه -هیدج –قیدار  -خرمدره
 -چورزق -دندي -زرین آباد -گرماب -سجاس -زرین رود -آببر

 ارمغانخانه -سهرورد -حلب

 
شـود کـه در سـال  یمها مالحظه با بررسی جدول

شــهرهاي اســتان در ســه طبقــه جــاي گرفتــه  1355
؛ طبقۀ اول داراي یـک شـهر و بقیـۀ شـهرها در اند بوده

یک طبقه به  1365. در سال اند گرفتهطبقۀ سوم جاي 
و به غیر از شـهر زنجـان  شده اضافهي جمعیتی گروهها

. انــد کردهسـایر شـهرها یــک طبقـه جمعیتــی سـقوط 
همچنین فاصلۀ طبقاتی شهرها یک طبقـه نسـبت بـه 

تغییـري در  1375دورة قبل افزایش یافته است. سـال 
 1385طبقه و جایگاه شهرها رخ نداده اسـت. در سـال 

یک طبقۀ جمعیتی دیگر اضافه گردیده و شهر ابهر بـه 
یر بودن و شـاخص مهاجرپذي اقتصادي، ها جاذبهدلیل 

شـهرها در طبقـۀ  ترسی باال توانسته خود را از بقیۀدس
نیز بـدون تغییـر در تعـداد  1390آخر جدا کند. سال 

است. نکتـۀ  85طبقات و جایگاه شهرها نسبت به سال 
 موردمطالعهاینکه شهر زنجان در چهار دورة  توجه قابل

 شـهرها حفـظا دیگر طبقه) خود را ب 2( فاصلۀ طبقاتی

کرده که نشان از تمرکز خـدمات و جمعیـت در شـهر 
  زنجان و عدم تعادل است. 

  
  ي سنجش میزان تمرکز شهريها مدل
 تعیـین تمرکز و میزان تعیین يها شاخص جمله از

ي هرفیندال ها شاخص درجامعه امکانات توزیع نابرابري
 صـفر سمت به ها شاخص هرچه این .و هندرسون است

ــکنزد ــد تر ی ــه باش ــري ب ــتر معنــی براب  بــوده بیش
 نتـایج بربنـا تمرکز بیشتراست. معنی بهتر بزرگومقادیر

)، بیشــترین میــزان 14 ول(جــد تمرکــز يها شــاخص
 آن میزان کمترین وجود داشته و1355 سال در تمرکز

 کـه است معنی بدان است. این بوده 1390سال  در نیز
بـه  بعـد بـه1355سـال  از اسـتان زنجـان شهري نظام

اسـت، ولـی  بـوده درحرکـت يتر متعـادل توزیع سمت
  چنان باالست. میزان تمرکز هم

  

  نتایج شاخص هاي سنجش تمرکز در شهرهاي استان زنجان: 14جدول
 1390 1385 1375 1365 1355 شاخص

82/0 هرفیندال  79/0  77/0  74/0  73/0  

01/12 هندرسون  98/11  28/13  19/18  02/20  
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  هاي مورد مطالعه ي در شهرهاي استان زنجان در دورهشاخص نخست شهر :15 جدول
 1390 1385 1375 1365 1355 سال

693/0 شاخص نخست شهري  678/0  667/0  625/0  609/0  
523/4 شاخص دو شهر  171/5  999/4  832/4  426/4  

710/0 شاخص چهارشهر  727/0  716/0  704/0  694/0  
  مأخذ: محاسبات نگارندگان

  
 1390 1385 1375 1365 1355 نام شهر 

     زنجان 1
 

     ابهر 2
 

     خرمدره 3
 

  هیدج 4

 

  
 

     قیدار 5
 

     صائین قلعه 6
 

     سلطانیه 7
 

    ماهنشان 8

  

     آببر 9

 

     زرین رود 10

 

     سجاس 11

 

     گرماب 12

 

     دندي 13

 

     زرین آباد 14

 

     چورزق 15

 

     حلب 16

 

      سهرورد 17

     ارمغانخانه 18
 

   )1355 – 90( تغییرات شبکۀ شهري استان زنجان طی دورة مورد مطالعه: 4شکل 
  

  تحلیل الگوي نخست شهري در استان زنجان
 ترین  : نسبت جمعیت بزرگ1شاخص نخست شهري

هرچـه عـدد  شهر به کل جمعیت شـهري اسـتان؛
ین شـهر داراي تـر بزرگآمده بیشتر باشـد  دست هب

: 1386(زبردسـت،  نخست شـهري بیشـتري اسـت
34.(  

  نسبت جمعیت شهر نخسـت بـه 2دو شهرشاخص :
 –دومین شهر استان کـه مبتنـی بـر توزیـع رتبـه 

  ).(همان باشد و شاخص نسبی است یماندازه 
                                                             
1. UPI- urban primacy index 
2. TCI – TWO City index 

 نسبت جمعیت شهر 3شاخص چهار شهر گینزبرگ :
نخست به مجموع جمعیت شـهرهاي رتبـۀ اول تـا 

 ).Smith, 1995( چهارم
تـوان گفـت کـه شـاخص  می 15 با بررسی جـدول

استان زنجان رو بـه کـاهش اسـت و نخست شهري در 
رود. ولـی هنـوز فاصـلۀ  تقریباً به سوي تعادل پیش می

) 4( زیادي با وضـعیت مطلـوب دارد. همچنـین شـکل
پنج شـهر در اسـتان  1355دهد که در دورة  نشان می

شــهر افــزایش  7بــه 1365موجــود بــوده کــه درســال 
پیداکرده که جایگاه سه شهر اول ثابت بـوده و جایگـاه 
                                                             
3. FCI – Four city index , Ginsberg 
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سوم و چهارم با همـدیگر عـوض شـده اسـت. در  شهر
نیز بدون تغییر جایگاه، یـک شـهر اضـافه  1375دورة 

جایگاه شـهرهاي اول تـا هفـتم  1385شده و در دورة 
ماهنشـان) بـه ردة ( تغییري نکرده ولـی شـهر هشـتم

شهر رسـیده  16یازدهم سقوط کرده و تعدادشهرها به 
ر جایگـاه با افزایش دو شـهر دیگـ 1390است. در سال 

شهرهاي اول تا هفتم ثابت بوده و شهر سـجاس از ردة 
هشتم به نهم، شهرهاي زرین رود، ماهنشـان، گرمـاب، 

آبـاد هرکـدام یـک رتبـه و شـهرچورزق و  دندي، زرین
انـد. در ایـن میـان  حلب هرکدام دو رتبه سـقوط کرده

شهر آببر یک پله صعود داشته است. ودر کل بیشترین 
ین جدول و ده شهر آخر جدول روي ها در پای جابجایی

  داده است.
  
  گیري تیجهن

برمبناي افزایش جمعیت شهرنشـین کشـور، رشـد 
نماید کـه  اندازة شهرها و تعداد شهرها امري ناگزیر می

مسائلی همچون ناهمگونی نظام شهري، ظهـور پدیـدة 
نخست شهري و متعاقب آن مشکالت عدیدة شـهرها و 

وجــود آورده اســت. روســتاها را در ســطح اســتان بــه 
هاي مناسـب در چنـین مسـائلی  یابی به رهیافتدست

بدون بررسی وضعیت توزیع فضایی شـهرها و رونـد آن 
  پذیر نیست.    در قالب نظام شهري امکان

مراتب شـهري اسـتان زنجـان در  با بررسی سلسـله
ساله، عدم تعادل و نابسـامانی در شـبکۀ  35یک دورة 

  هاي سـی نتـایج مـدلشهري استان مشهود اسـت. برر
مراتب شهري نشان داد که عدم تعادل در شبکۀ  سلسله

شهري استان وجود دارد وشهر زنجـان در ایـن عرصـه 
درصد جمعیت شهري را در همـۀ  60تنهایی بیش از  به

ها به خود اختصاص داده است. یکی از دالیل ایـن  دوره
نفـر اسـت کـه  25000امر وجود شهرهاي کوچک زیر 

شهر رسیده است. این  14تعداد آنها به  1390در سال 
کــه فاقــد امکانــات و خــدمات  شــهرها بــه ایــن دلیــل

مقایســه بـــا شـــهرهاي بـــزرگ هســـتند تـــوان  قابل
پــذیري و حتــی نگهداشــت جمعیــت خــود را  جمعیت
انـدازه زیپـف شـهرهاي  –بر طبق مـدل رتبـه  ندارند.

بندي کرد زیرا شهرهاي اسـتان  رتبه توان استان را نمی

کنند. ولی بـا توجـه بـه الگـوي  ین الگو تبعیت نمیاز ا
اندازه، میزان اختالف جمعیت مدلی بـا  –تعدیلی رتبه 

 1390نفـر در سـال  254453جمعیت واقعـی تعـداد 
نفر فقـط در شـهر  132419باشد که از این تعداد،  می

زنجان اضافه بوده بقیـۀ شـهرهاي اسـتان بـه تناسـب، 
در حالی اسـت کـه داراي کمبود جمعیت هستند. این 

نفـر، در  235179این اختالف به تعداد  1385 در سال
تعـداد  1365نفر، در سال  250070تعداد  1375سال 

نفــر  112748تعــداد  1355نفــر و در ســال  199358
رفته با افزایش تعداد شهرها در اسـتان  بوده است. رفته

و همچنــین افــزایش جمعیــت شــهرهاي بــزرگ عــدم 
اختالف جمعیت شهرها بیشـتر شـده و تعادل و میزان 

شــود.  نابســامانی در شــبکۀ شــهري اســتان بیشــتر می
ضریب آنتروپی که نشـان دهنـدة توزیـع جمعیـت در 

 هــاي تعــادل فضــایی آنهاســت درهمــۀ دوره شــهرها و
موردمطالعه کمتر از یک بوده و عدم تعـادل در توزیـع 
جمعیت وجود داشـته اسـت. ولـی بـه نسـبت در دورة 

 75و  65تري نسـبت بـه دورة  یت متعـادلوضع 1355
روند رو بـه  1375داشته است. این ضریب بعد از سال 

تعادل را طی کرده ولی هنوز با تعادل مطلـوب فاصـله 
ــایج تحلیــل نزدیــک ــین  دارد. نت ترین همســایگی در ب

در اسـتان  RNشهرهاي استان نشان داد کـه شـاخص 
ــنظم 93/1 ــبتاً م ــدگی نس ــان از پراکن ــه نش ــوده ک  ب

باشـد. مـدل حــد  گاههـاي شـهري اسـتان میسـکونت
دهد کـه  اي در شهرهاي استان نشان می اختالف طبقه

شهر اول با اختالف یک طبقه، در سـال  1355در سال 
 1385بـا اخـتالف دو طبقـه، در ســال  1375و  1365

نیز با اختالف دو طبقه ولی با این تفاوت که شـهر دوم 
نیـز  1390سـال استان یک طبقه صـعود داشـته و در 

این روند بدون تغییر نسبت به دورة قبل ادامـه داشـته 
است. این روند نشان از گسـیختگی فضـایی و نـامنظم 

مراتب شهرهاي استان است. نتایج حاصـل  بودن سلسله
هاي مختلف کامالً همسو و هماهنگ  از بررسی شاخص

» شـهرينخست«دهند که  با یکدیگر بودند و نشان می
اي که از پیـدایش آن در ایـران بـیش از  دهپدی عنوان به

گـذرد، کماکـان همـراه  نظـام شـهري  چند دهـه نمی
ماست. تحلیل نخست شهري در استان با توجه به سـه 
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ــواره در  ــهري هم ــه نخســت ش شــاخص نشــان داد ک
مطالعه در اسـتان وجـود داشـته اسـت.  مورد هاي دوره
رفته از میزان نخست شهري در استان (در هر سه  رفته

توجـه و  شاخص) کاسته شده ولـی بـاز میـزان آن قابل
بــراي  زیــاد اســت. باتوجــه بــه نتــایج ایــن پــژوهش و

دستیابی به یک نظام متعادل فضایی در استان زنجـان 
مراتــب شــهري   و جلــوگیري از نابســامانی در سلســله

  شود: هایی بدین شرح ارائه می پیشنهاد
 زدایـی خـدمات و  کنترل رشد شهر زنجان، تمرکز

هاي این شـهر بـا وضـع قـوانین و مقـررات  فعالیت
 ها فعالیت بازدارنده وتوجه کافی به توزیع خدمات و

  شهري. هتمام سطوح نظام شبک در
  تقویــت شــهرهاي کوچــک و میــانی از طریــق

اي، شـناخت  منطقـه ریزي گذاري و برنامـه سیاست
هاي  شـاخص  لحـاظ میزان تفاوت مناطق اسـتان از

ســاختن نظــام  هماهنــگ اجتمــاعی و اقتصــادي و
ریزي  شهري با اهـداف آمـایش سـرزمین و برنامـه

 فضایی.
 هاي تمرکـززدا از جملـه  در پیش گـرفتن سیاسـت

توزیع صنایع در نقاط مختلف استان، ارائۀ خـدمات 
شهرها و ایجاد   -زیربنایی به مناطق محروم و روستا

-هاي جدید در مناطق خاص جهت تعـادل شهرك
 بخشی به شبکۀ شهري.

 درآمد جهت  به توان و قابلیت شهرهاي کوچک وکم
رشد و توسعۀ ایـن نـوع شـهرها بـراي کـم کـردن 

ــت و دسترســیشــکاف  ــادل در مرکزی ــدم تع ها  ع
 بایستی توجه بیشتري نمود.

 توانـد راهکـاري  ایجاد مـدیریت جـامع شـهري می
مناســب بــراي رهــایی از مشــکالت اساســی نظــام 

ــه ــور ب ــهري کش ــاط ش ــتر نق ــدیریتی بیش یژه و م
 شهرهاي بسیار کوچک باشد.

 اي مناسـب جهـت تخصـیص بودجـه و  ایجاد رویـه
ــه اینکــه در گــذر از  ــا توجــه ب ســایر تســهیالت، ب

هاي مختلف سیاسی و سرزمینی، این اقـالم در  الیه
شدگی و  راه رسیدن به شهرهاي کوچک دچار ذوب

 شوند. می شدگی تقسیم

 سلطانیه -تقویت و توسعۀ مسیر گردشگري طارم- 
علی صدر با توجه به مصـوب شـدن آن  -تله خورک

 در طرح جامع گردشگري استان.
 اي در زمینــۀ  هاي ملّــی و منطقــه تــدوین سیاســت

توزیع جمعیت و خدمات و توجـه کـافی بـه طـرح 
کـردن جایگـاه واقعـی آمایش سرزمین و مشـخص

 شهرها در طرح مذکور.
  جهت متوازن ساختن شبکۀ شهري استان توجه به

ی و انسانی و بـومی هـر ناحیـه بیشـتر منابع طبیع
 شود.
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