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  .ناحیه اي - نابرابري شهرير درویکرد سیاسی  نییتع یابیارز
  خراسان شمالی موردي: همطالع

  

  ور علی اصغر پیله
  استادیار و هیات علمی دانشگاه بجنورد

  10/10/94 ؛ تاریخ پذیرش: 18/1/94فت: تاریخ دریا
  چکیده

سـعی  ،اي ناحیه -کنترل بیشتر بر فضاي محلیریزي توسعه و امکان منظور تسهیل در امر برنامه بهها  دولت ،اخیر ۀدهدر چند
صورت گرفته اي اي و منطقهدر فضاي ناحیه يادار-یاسیاند و در راستاي چنین هدفی تقسیمات سبر کوچک سازي فضاها داشته

رود و در دراز مدت، باعث  یآنها به شمار م یاسیو امور س یاسیس يها يریگمین عامل در تصمیتر ، مهمها دولت یقدرت داخلاست.
و تمرکـز  یاسـیس - يت اداریـن مرکزیبـ ،رانیـهمواره دراشود.  یم يو نظام سلسله مراتب شهر يشهر يها ستمیدر س یراتییتغ

ر یـبـه تعب ای يتوسعۀ شهر در رشد و قدرتمند يشهر عنوان عنصر را دولت بهیز م وجود داشته است؛یتقه رابطۀ مسیاقدرت و سرم
و برخـی دولت ، ارائۀ تحلیل رویکرد سیاسی مقاله نیا یهدف اصل دارد. داشته و ینقش اساس ییو شهرگرا ینیشهرنش بهتر توسعۀ

در اسـت.  م خراسانیبعد از گذشت ده سال از زمان تقس ،ین شمالاي استان خراسا ناحیه -ت عدم تعادل شهرينتایج آن در شناخ
 اسـتفاده و يآمـار يافزارهـا و نـرم یکمـ يهـااز مـدل ايهیناح -شناخت نابرابري شهريمنظور  هب. شده است یسع ،ن پژوهشیا

 -یفیتوصـ«از نـوع وهش پـژروش  .ردیـگ مورد آزمون قـرار کالبدي) بهداشتی، فرهنگی، اقتصادي، ،(اجتماعی انتخابی يارهایمع
شهرسـتان  منطقـه، يها شهرسـتان zن یـیتع رات وییـب تغیمـدل ضـرکه براساس نشانگر آن است  پژوهشج ینتا. است» یلیتحل

شهرسـتان روان بـه عنـوان یشبا يفاصله آشکار)، 57/8آن ( z مقدارداراست و  اول را رتبۀ یانتخاب اریمع11 از اریمع 6 در بجنورد
دة یـپد بـر یاسیتحوالت س شتریب ریتأث و شهر بجنورد یابیارتقا انگریب ،يا هیناح یابیارز جۀینتن رو یاز ا .رددا) -54/3(، دوم استان

 بـا بجنـوردکـه آن اسـت  يایـام رسیده و به وضـوح گواندازه به انج -با استفاده از مدل رتبه تحلیلن یا.بوده است ينخست شهر
  است.داشته  یرا در پ يساختار یتحوالت وم نموده یتحک را ت خودیمرکز ،يادار -یاسیس کارکرد

  
  ،خراسان شمالیي، نخست شهرنابرابريرویکرد سیاسی،  :کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه
کارکرد  و ها دولت ییو شهرگرا ینیاست شهرنشیس

ــا ــر س يدئولوژی ــه تشــکياســت شــهریحــاکم ب ل ی، ب
 یو سلســـله مراتبـــ يمختلـــف شـــهر يها ســـتمیس
ــ. ادانجامــ یمــ ، یاســت حکــومتیحــاکم و س يدئولوژی

 يمراتـب شـهرسلسـله  يریـگن عامل درشکلیمهمتر
، يســتم اقتصــادیشــود؛ پــس در هــر س یشــناخته مــ

جـاد یمنطبـق بـا آن ا یمراتب و سلسله يستم شهریس
 یقـدرت داخلـ ).338-339: 1385 ،ی(شکوئ گردد یم

 یاسـیس يها يریگ مین عامل در تصمی، مهمترها دولت

                                                
 apilehvar@yahoo.co.uk ول:ئنویسنده مس*

، در دراز مـدترود و  یشـمار مـ آنها بـه یاسیمور سو ا
و نظـام سلسـله  يشهر يها ستمیدر س یراتییباعث تغ

ل تحــوالت یــتحل و یابیـارزشــود.  یمـ يمراتـب شــهر
 یاسـیسطح س يارتقا( یابیارتقا و يکارکرد ،يساختار

) يا هیـناح يادار -یاسـیس به مرکـز يرک مکان شهی
 در ن رونـدیـدهـد ا یران نشان مـیسطوح جغرافیایی ا

موجب گسترش ، رانیریزي شهري ا و برنامه يزهرساش
 یل نظــام اجتمــاعن مســائیش مهمتــریدایــشــهرها وپ
ــاد ــت يواقتص ــده اس ــهی(پ ش  در .)438: 2007 ،2ورل

 ش تحوالتِیدایپ انِیجر در ثرل عوامل مؤیتحل ن وییتب
 تـرهمواره نقـش دولـت و حکومـت پررنـگ ،يساختار

                                                
2. Pilehvar 



  59 زمستان/ بیست و دوم/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                  78

 :1385،  و همکـاران ياکبـر یعلـ(جلوه کـرده اسـت 
 یاسـیس - يت ادارین مرکزیب ،رانیا مواره دره ).161

م وجـود داشـته یمستق ه رابطۀیو تمرکز قدرت و سرما
قدرتمنـد در  يرا دولت بـه عنـوان عنصرشـهریزاست؛ 

ــد و ــهر رش ــعه ش ــه تعبی يتوس ــاب ــعه ی ــر توس ر بهت
به دارد،  داشته و ینقش اساس ییو شهرگرا ینیشهرنش

ط دولـت پـی ن توسـایرا شهري در عبارت دیگرتوسعۀ
ر د). 46:1381(رضـویان،  ریزي و مهندسی شده است

د ي شهري متحول و کـارکرها این جریان ساختار مکان
بـه منظـور ، اخیـر در چند دهۀ شوند. آنها دگرگون می

 و ریـزي و امکـان کنتـرل بیشـتر تسهیل در امر برنامـه
سعی  ها دولت ،اي ناحیه -بر فضاي محلی ت بهتریریمد
اند و در راسـتاي چنـین  ا داشتهازي فضاهکوچک س بر

اي و  سیاسی در فضاي ناحیه –تقسیمات اداري  ،هدفی
اي صـورت گرفتـه اسـت. بخشـی از تحـوالت و  منطقه

در حـوزة  ،کارکردي مـورد اشـاره تغییرات ساختاري و
سرزمینی خراسان شمالی نمـود یافتـه اسـت. یکـی از 
 ،اقدامات دولـت در اجـراي طـرح تقسـیمات کشـوري

سازماندهی سیاسـی شـرق و شـمال  تقسیم خراسان و
ظهور استان خراسـان شـمالی و  شرق ایران بوده است.

ضمن تمرکزگرایـی  ،پذیري از این رویکرد سیاسیثیرتأ
در جهت پژوهش ن یا نیز دامن زده است. ها به نابرابري

تحلیل رویکرد سیاسی و برخـی نتـایج آن در شـناخت 
، در واقع رائه شده است.ناحیه اي ا -ل شهريعدم تعاد

یـابی شـهر نگاه دولت به خراسـان شـمالی و مرکزیـت
عنوان نخسـت موجب قدرت یافتن بجنورد به  ،بجنورد

 قتصــادي وسیاســی، اداري، اشــهري و ایجــاد فاصــله (
هاي استان و گسترش نفـوذ اجتماعی) آن با دیگر شهر

ي ها مالی، اقتصـادي و...) بـه دیگـر شهرسـتان -(اداري
شده اسـت. از سـوي دیگـر تحـوالت سیاسـی و استان 

اداري، نقش مهمـی در عـدم  -طرح تقسیمات سیاسی
ساختارهاي مختلف شـهري  تعادل در عرضه و تقاضاي

ن و مسـکن ، اشـتغال، خـدمات ی(عرضه وتقاضا در زم
از  یناشـ يهـا ...) و در نتیجه پیدایش نابرابريشهري و

ادل در و عدم تع ییکرد سیاسی دولت در تمرکزگرایرو
سلسله مراتب جمعیت شهري و تقویت پدیده نخسـت 

پژوهش حاضـر شهري در خراسان شمالی شـده اسـت.

اي در سـطح  ناحیـه -يشـهر هدف شناخت نـابرابريبا
 يو فنون آمـار ها استان خراسان شمالی به کمک مدل

تعیین میزان برخورداري شهرستان و شهر بجنـورد از و
ه رائـا م خراسـانمواهب رویکرد سیاسی دولت در تقسی

ب یاز مـدل ضـر يریـبـا بهـره گن یهمچنـه است. دش
ل رونـد یو تحل یبررس اندازه به –رات و مدل رتبه ییتغ

بعـد  يه ایناح –يشهر يش نابرابریدایو پ ییتمرکزگرا
  .م خراسان پرداخته استیاز گذشت ده سال از تقس

  
  قینۀ تحقیشیپ

 یقـات خـارجیتحق نۀیشـیارزنده پیکی از تجارب 
تبیینـی لـورا  –، بررسی تحلیلی ژوهشپن یابط با مرت

هلسینکی از مرکـز "کولبی در کار ارزشمند ایشان بنام 
است. اهمیت ایـن پـژوهش  "ناحیه به سوي مرکز ملی

در بررسی و تحلیل شرایط شـهر هلسـینکی (پایتخـت 
فنالند) در جریان ارتقایـابی از مرکزیـت ناحیـه اي بـه 

ز نقـش دولــت اســت. مرکزیـت ملــی بـا تأثیرپــذیري ا
ــابراین ــزي در پیــدایش شــهر و ایجــاد  ،بن ــت مرک دول

داشـته و  یآن نقش اساسـ يساختارها و تغییر کارکرد
هـاي گسـترده و گـذارياین رویکرد منجر بـه سـرمایه

ایجاد ساختارهاي ملـی ماننـد مجلـس سـنا و اهمیـت 
یابی موقعیت مکانی و رشد و توسـعه شـهر و پیرامـون 

ــده اســت نــه ین زمیــدر ا. )2004:74 ،1ی(کــولب ش
در ارتباط با ردیـابی نقـش دولـت در  "ولفگانگ سون"

کارکردي ناحیه برلین، تحقیقـات –تغییرات ساختاري 
انجام داده است. وي معتقد است هـیچ ناحیـه  يجدید

اي در قرن بیستم مانند برلین دچار تغییـرات ناشـی از 
آفرینـی ردهاي سیاسی دولت نبـوده اسـت. نقـشرویک
موجب پیدایش ساختارهاي جدیـد و د این ناحیه، جدی

تغییر نقش آن با محوریت کارکرد ملی شده اسـت کـه 
اداري و شـکل گیـري نهادهـا و  -نقش پذیري سیاسی

ي مهـم ها ي دولتی موجب ساخت سـاختمانها سازمان
ــر ســاخت ــی و ایجــاد زی ــه ها دولت ــه ب ي الزم در ناحی

گردیـد ي ناحیه بـرلین ها خصوص شهر برلین و تفاوت
در حوزة داخلی مطالعات  .)199-204: 2004 ،2ی(سون

                                                
1. Kolbe  
2. Sonne  
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ــون شــناخت  ــاوتی پیرام ــدد و متف ــات متع و تحقیق
اي در  ناحیـه -ياي و نـابرابري شـهر ي ناحیـهها تفاوت

اي و محلیصورت گرفته است. یکـی  مقیاس ملی، ناحیه
ــا از تحقیقــات مــرتبط، پــ ژوهش موســوي در رابطــه ب

ایـران اسـت. وي  توسعه یافتگی نـواحی سنجش درجۀ
ي ها در تحقیق خود نشان می دهد با توجه به شـاخص

)، آشکار 063/0انتخابی، نابرابري ناحیه اي در (تلفیقی 
است و ایـن نـابرابري در عامـل اقتصـادي و اجتمـاعی 
بیشتر ظهور داشته اسـت. وي ایـن نـابرابري را بیشـتر 

ریـزي،  هاي سیاسـی، برنامـه ناشی از ضعف در عملکرد
داند. از سـوي دیگـر تمرکـز  .. میی، اقتصادي و.اجتماع

ــا فضــایی کانون ــاعی، سیاســی و  ي اقتصــادي،ه اجتم
ــت  ــایی ناشــی از رویکــرد دول ي هــا در نابرابريجغرافی

 نقش مهمـی داشـته اسـت (موسـوي،ناحیه اي ایران، 
اقـدام  همکـاران وموسوي ). در تحقیقی مشابه، 1382

ــعه  ــطوح توس ــرات س ــورد تغیی ــژوهش در م ــه پ و ب
 )1355-1375ي ناحیه اي در اسـتان یـزد (ها نابرابري

دهد نابرابري  یشان نشان میکردند که نتایج تحقیقات ا
اي در نواحی یزد، اردکان و بافق با تمرکز بیشـتر  ناحیه

ي تلفیقی انتخابی نمایان و توسـعه یافتـه ها در شاخص
لـذا از نظـر ایشـان  .تر از نواحی دیگر به نظر می رسـد

دل براي تعـا ،مطلوب راهبرداز این نواحی ایی زدتمرکز
رسـد. ایـن اقـدام  بخشی به نواحی دیگـر بـه نظـر مـی

ها در برخـورداري از یابی دیگر شهرستانموجب فرصت
 ،موسـوي و همکـاران( شود اي می ناحیه مواهب توسعۀ

به بهره قات ینه تحقیشیپ ،نیبنابرا ).112-101: 1383
 يهـانـد پـژوهشیفرا ن درج و کاربست آیاز نتا يریگ

  کمک موثر خواهد کرد. ،دیجد
  

  قیتحق ينظر یمبان
دگاه یـاسـت در دیس: ییو عدم تعادل فضااست یس

 .شـده اسـت ئـهکرد ارایبا سه رو یاسیمحققان علوم س
و نهادهـاو  یستگاه رسـمد یعنیبه مثابه حکومت  یکی

ت اخـدمک کشـور اسـت.دوم بـه مثابـه ی يها سازمان
 ینـه خصوصـ و یعموم يها کرداست که به کار یدولت

ع یـز بـه توزیـاست در مفهوم سـوم نیس معطوف است.
 ع منــابع اســتیــد و توزیــبــاره تولهــا در مرانــه ارزشآ

اسـت یس اصوالً. )21-32: 1387 ،همکاران و (کاپوراسو
 يگر هستند. فضـایکدیبا  یارتباط تنگانگ يو فضا دارا

اراده و اعمـال  ییک سو عرصه فرمـانروایاز  ییایجغراف
 يهـاهـا و ارزشگـاه آرمـانیحکومـت و تجلـ یاسیس
گــر حکومــت ید يباشــد و از ســویک آن مــیدئولوژیــا

ها را به عهـده ق امور آنیم و تنسیتنظ ت اداره،یمسئول
ــــا آن س و نظــــام  يارذاســــتگیدارد و متناســــب ب

ــم ــگ  میتص ــ يری ــکل م ــود را ش ــابرایخ ــد. بن ن یده
 يا هیـناحو  يشـهر يزیردر عرصه برنامه يریگ میتصم

ا و یـن(حـافظ شـودیقلمداد مـ یاسیس یضرورتا اقدام
ــاران  يکردهــایهمــواره رو ).117-119: 1389، همک

د فضـا داشـته یدر تول ياجتماعی و سیاسی نقش موثر
کـه آفریننـده اجتماعی  -. یکی از مناسبات سیاسیندا

سیاست به اتکـا اقتصـاد است. سیاست فضاست، عرصه 
فضاي شهري را جهت استفاده  ، در شهرهافضا یاسیس

سـازمان فضـایی  زیـنکنـد.  بهینه شهرنشینان مهیا می
 شهرها به کمـک عنصـر دولـت دگرگـون مـیو ینواح
نقـش اساسـی در  يورزاسـتیها با س دولت یعنی. شود

از . )170:1376، يشـــکل دادن آنهـــا دارنـــد. (هـــارو
هاي سـازمان  دولـت یکـی از شـیوه ،شناساننظرجامعه

 اسـت (آنـدرو، يورز اسـتیق سیـمعه از طردادن به جا
 و یاسـیبرخی دیگـر از متفکـران علـوم س ).27:1371
ر یو تـدبدولت  يارذاستگیبر این باورند که ساجتماعی 

امـور حکومـت از همــه چیـز فراتـر اســت و هـیچ امــر 
(هـاوکز و گیـرد  خارج از اراده دولت شکل نمی یاسیس

نهـادي  ،تدولـ ،در تعریفی دیگر. )1992:44 ،همکاران
قــانونی اســت کــه دربرگیرنــده تمــام افــراد  -سیاســی

). بـا 17:1375شـود (محمـدي، سرزمین یک کشور می
ترین مظهـر قـدرت  عـالی ،پذیرش این رویکـرد دولـت

ــت ــی اس ــهی(پ سیاس ــه در تول21: 1392 ور، ل ــ) ک د ی
 يرات ساختاریهمچون شهرها و تغ ییایجغراف يفضاها

ا عـدم تعـادل یـادل جادتعـیدر فضا مانند ا يو کارکرد
 -يشــهر يفضــا.کنــد یمــ ینــیفرآنقــش ییایــجغراف

 يو اقتصـاد یاسـیس ياز کارکردهـا یبازتـاب ،يا هیناح
در  يو اقتصـاد ی، اجتمـاعیاسـیس يکارکردها و است

ــتول ــا نی ــد و فض ــش دارن ــا نق ــد فض ــر ی ــتر و مق ز بس
ه در یـناح شهر و مختلف است که توجه به يکارکردها
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رشد و توسعه هدفمند و  يا هیو ناح يشهر يزیربرنامه
فـه ینـد وظین فرایـسـازد. در ایمـ يمتعادل را ضـرور

بـر  ين رشد اقتصادیتام يا هیناح و يزان شهریربرنامه
، ییفضــا ياز نــابرابر يریه مفهــوم انباشــت، جلــوگیـپا

، یراث فرهنگـیو م یطیاز منابع ارزشمند مح يپاسدار
وسـعه تحقق ت ي... در راستافرهنگ و آموزش و ۀتوسع

 باشـدیمـاز عـدم تعـادل يریجلـوگ و ياهیـناح داریپا
 ،ن مهـمیـا يبرا. )205: 1386، همکاراننژاد و یحاتم(
 یبا هـدف عـدالت اجتمـاع ياهیناح يها ياستگذاریس
، از  يکـاریشـتر، کاسـتن از بیب يجاد برابـریصورت ا به
و تحقـق  يل سـاختاریشـبرد تعـدیان بردن فقـر، پیم

(هنسـن و  شـود یانجـام مـتوسعه،  يهاتیکاملتر قابل
و  یـین تمرکزگرایهمچن ).362-363: 1376، همکاران

 ییایـجغراف ه و منطقـۀیهر ناحشهرها در  یابیتیمرکز
 و يگـذار هیباعث جذب سـرما يادار -یاسیبه لحاظ س

و بــه تبــع آن  ی، خــدماتيادار يگســترش کارکردهــا
بـا  ه شـده ویـر موازنـه در ناحییتغ و نیرش مهاجریپذ
بــروز  ياهیــناح ينـابرابر يشــهر يهـاش قطــبیدایـپ
و  یاجتمـاع –يگر تمرکز اقتصـادید. از طرف دینما یم
 شــود یمــ رامــونیغفلــت از پســبب ره در شــهرها، یــغ

 از مرکـــز یطین شــرایدر چنــ ).31: 1999 ن،یــ(آال
رامــون از فراموشــی و ید و پبــر یمــ رنــج یــیتمرکزگرا

 و هـااستیس ،نیبنابرا ند.یب یب میآس يا هیناح ينابرابر
 ینــد دگرگــونگیدر فرا يا هیــو ناح يشــهر يها برنامــه

همــواره  يکالبــد و ياقتصــاد -یاجتمــاع يســاختارها
در تعـادل ن کننـده یـیعوامـل تعاز و  مورد توجه بوده

رشد و توسـعه و  يها هستند که در قالب سند يا هیناح
  .رندیگ یمقرار  یبررس ش موردیآما

در  :شهر و روسـتا  و روابط مسلط يه شهرهاینظر
ن بـار، عنـوان شـهر مسـلط بـه یاولـ ي، برا1939سال 

در شـد.  ییایلۀ مارك جفرسن، وارد مباحث جغرافیوس
 يمربوط بـه شـهرها يها هیجهان سوم، نظر يکشورها

شـود و  یهمراه مـ یاسیا اقتصاد سی یمسلط با وابستگ
ن روند ین است. ایالت يکایآمر يشگاه آن، شهرهایآزما

اقمـار بـه  -گوندر فرانک در مـدل مـادر شـهررا آندره 
شـگامان یاز آن زمان به بعـد، پکند.  ین مییتب یروشن
، ياقتصـاد ین وابسـتگییمسلط، در تب يۀ شهرهاینظر

مســلط از  ين شــهرهایــیمســلط و در تب ياز شــهرها
 ،ی(شـکوئ آورنـد یان مـیسخن به م ياقتصاد یوابستگ
ــهر مســلط )486 :1373 ــز ،ش ــاخص تمرک ــیگرا ش  ی

ا یـن شـهر یتـر بـزرگ یطیشود و در شرا یمحسوب م
، نقـش يسـتم شـهریک سیچند شهر بزرگ در داخل 

  رند.یگ یشهر مسلط را بر عهده م
ۀ یـله نورکس مطرح شد که بر پایه به وسین نظریا

دن بـه یرسـ يه، براین نظریبود. طبق ا ينزیتفکرات ک
در  ین عــدالت اجتمــاعیاســت توســعه و تــأمیک سیــ

 يها ن امکانـات، فرصـتیسـوم ، تـأمجهان  يکشورها
کوچــک و  ياز در شــهرهایــو خــدمات مــورد ن یشــغل

ه توســعه یــن نظریــدر اد. یــنما یمــ يروســتاها ضــرور
 يهـا سـتمیاز س يل کارکردیو تحل يه ایکپارچه ناحی

شتر مـورد توجـه ی، بیو نقش آنها در اقتصاد مل يشهر
رفع و دفع دور تسلسل فقـر و اثـار  يبرا،نیبنابرااست. 

ازمنــد یان، نیاز آن در مهــاجرت روسـتائ یانبـار ناشـیز
بـوده  ینـواح هموجود در گسـتر ياستعدادها ییشناسا
بلنــد مــدت و  يها ين خــود در قالـب اســتراتژیــکـه ا

 تـوأم بـا نظرانشمندان و صاحبیمطالعات گستردة اند
و  يزدیـ ی(پـاپل قابل تحقـق اسـت انیروستائمشارکت
  ).270: 1382، همکاران

ه یـمطـابق نظر: رامونیپ –مرکز  و ه مهاجرتینظر
توان از آثار آن جدا کرد؛  یرا نمعلل مهاجرت  یوابستگ

ک طـرف معلـول توسـعۀ نـابرابر و از یرا مهاجرت از یز
ه یـن نظریـا. استق یگر عامل گسترش و تعمیطرف د

ت بـاور دارنـد و علـت یـپردازان به عامـل دافعـۀ جمع
روسـتا و شـهر  هعسطح توس ينابرابر اغلبمهاجرت را 

ت توسـعۀ یـک طرف عامل تقویدانند و مهاجرت از  یم
گـر عامـل یفرسـت و از طـرف دمنطقه مهاجر یافتگین
 راسـتیپذ منطقـه مهـاجر يها یید نارسایجاد و تشدیا
منـاطق و  ییدرك سـاختار فضـا يبـرا ).234، همان(
 ،دمنیـ، فرتحـوالت رونـد توسـعه روییـتغ ینـیب شیپ

ــو ــز  يالگ ــیپ –مرک ــه  ونرام ــردرا عرض ــفر .ک  دمنی
نظـام  ریـشـامل دو ز ییایـهـر نظـام جغراف :دیـگو یم

نظـام  ییایـو پو شـتازیکه قلب پمرکزیکی است.ییفضا
بـه  ظـامن هیرا بق آن توانیکه مرامونیپ يگریاست و د
 يریپــذ ســلطه ایــ یحالــت وابســتگ و در آورد حســاب
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. )26 –1370:27،لهورستیه( دارد نسبت به مرکز قرار
 يا تــوان رابطــهیمــ را اصــوالً رامــونیپ -مرکــز هرابطــ

 یسـاختار قطبـ کیـبـروز  معمـوالً دانست. ياستعمار
 هیاز حاشدیتولیاصلعوامل ییجاهجاب يسر کی، با شده

 :1382 ،و همکـاران يزدیـ ی(پـاپل به مرکز همراه است
204.(  

شـهر و  ه در ارتبـاط بـا رابطـۀکـ یاتیعالوه بر نظر
ان یـارتباط موجـود م ن نوعِیمهاجرت و همچن روستا و

ه ین تجرید، الزم به اشاره است که اولیآنها، مطرح گرد
بـه  يشهر يها ع اندازه شهرها در نظامیتوز ،ییایجغراف

 1 اوئربـاخ کسیگـردد. فلـ یسـتم بـر مـیل قـرن بیـاوا
انـدازه  –رتبـه قانون  1913در سال یدان آلمانیجغراف
ن انـدازه شـهرها و رتبـه آنهـا یرا ارائه داد که ب يشهر

ــان ــدها توســط کس ــود دارد. بع ــوس وج ــه معک  یرابط
 4نگری) ســ1926( 3چی، گــودر)1924( 2همچــون لوتکــا

ن یـا 1949) مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1936(
صـورت  بـه 5 پـفیدر شهرها توسط جرج ز ینوع بررس

قـرار گرفـت.  یو مورد عمل و بررس يکامل فرمول بند
 يشـهر يکنـد کـه اگـر سـکونتگاهها یمـ انیـپف بیز

ت شهر دوم ی، جمعشودمرتب  یتیب اندازه جمعیترت به

  ت شهر اول، شـهر درجـه سـوم حـدود یجمعحدود 

ــاالخره جمع ــشــهر نخســت و ب ــدود  nت شــهر ی   ح
د وجـود ت شـهر اول خواهـد بـود. او معتقـد بـویجمع

صـورت خـط  آنهـا بـه و مرتبـۀ ن شـهرهایب یهمبستگ
هـر  ،نیمطرح است. بنابرا یخط یا همبستگیم یمستق

دا کنـد بـه یـک کشور توسعه پی يستم شهریاندازه س
ن یـان موضـوع در یـک تراست کـه ایع نرمال نزدیتوز

عنـوان نمونـه  به یمقاله با مطالعه استان خراسان شمال
مفصـل مـورد بحـث  به نسـبت یطالعه، به شکلمورد م

  .  شده استواقع 
  
  
  

                                                
1. Felizt Auerbach 
2. Lotka 
3. Goodrich 
4. Siger 
5. Gk Zipof 

  روش تحقیق 
 يبـرا یکمـ يها از روش يریگ کاربرد مدل و بهره

 نـدیفرآ لیتسـه يسودمند بـرا یگام یابیو ارز لیتحل
با توجه  .باشد یم يریگ میو کمک به تصم يزیبرنامه ر
 -يکــاربرد« نــوع تحقیــق، پــژوهشن یــا کــردیبــه رو

ــعه ــ» يا توس ــده هو روش ب ــه ش ــیفی«کارگرفت  -توص
از  يریـگ از بـا بهرهیمورد ن يها دادهباشد.  یم» تحلیلی

 یمعمـو يمربـوط بـه سرشـمار یرسـم يمنابع آمـار
 نامۀ آماري، سالیشمالنفوس و مسکن استان خراسان 

در  آوري شـده اسـت. مرتبط جمع يها و سازمان استان
درك  يبــرا یدانیــن حــال انجــام مطالعــات میعــ
مـر ا یاجتماعـات انسـان يرفتار يایجغراف يها تیواقع

 همکــاران، و ياســت (بــدر يو الــزام آور يضــرور
ســـطوح  یابیــارز ســـنجش و ي). در راســتا1385:6
 يارهـایمع تـوان از یمـ يامنطقـه و ياهیـناح ينابرابر

ــاع ــاوت اجتم ــدد و متف ــادیمتع ــي، اقتص  ،ی، فرهنگ
... اسـتفاده کـرد. و یطـیست محیز ،ی، بهداشتيکالبد
 و ارهـایمع یزان پراکنـدگین میین به منظور تعیهمچن

عنـوان  بـه یاسـتان خراسـان شـمال در يسطح نـابرابر
براساس شناخت، قابل  ییها ه مورد تحقیق،شاخصیناح

ــودن و ویژگی ــا دســترس ب ــاعه ، ياقتصــاد ،یي اجتم
ي اسـتان در ها شهرستان يو کالبد یبهداشت فرهنگی،

ارها یتوجه به تعدد مع ارانتخاب شده است. بایازده معی
 يارهـایکـدام از مع هر ق ازین تحقیا آنها، در یو فراوان

، يو کالبــد یبهداشــت ،ي، اقتصــادیمهــم اجتمــاع
 در دسترس و براساس اهمیـت، انتخـاب و يها شاخص

 spss وبه کمک نرم افزارآماريها ل جدول دادهیتشک با
 ها یابیارز ل ویرتبه اندازه تحل رات وییب تغیمدل ضر و

    در دو مرحله انجام شده است:
منظـور از  . بـدینها به کمـک مـدل ها داده یبایارز الف:

بـراي تعیـین میـزان نـابرابري رات ییـمـدل ضـریب تغ
اندازه بـراي تعیـین سلسـله  -اي و از فرمول رتبه ناحیه

ــت شــهرها ي اســتان خراســان شــمالی مراتــب جمعی
 وصـورت تطبیقـی  ههـا بـتحلیل داده ب:. استفاده شد

هـا و مـدلتأکید بر و با  اسنادي با رویکردي سیستمی
  کمیت گرایی است.
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  معرفی مدل
جهـت فهـم : اندازه –رتبه و راتییضریب تغمدل 

ي رشد وتوسـعه ها میزان برخورداري مناطق از شاخص
اي ازمـدل ضـریب  ي ناحیـههـا و تعیـین میـزان تفاوت

 توان استفاده کرد. ضریب تغییرات مـدل و تغییرات می
را مشــخص  ها فرمـولی اســت کــه پراکنـدگی شــاخص

یکــی از ). در واقــع 3:1380صــباغ کرمــانی،کنــد ( مــی
ــا روش ــه ــراي ب ــی ب ــت آ هي اساس ــابرابري دس وردن ن

اسـت. بـا اسـتفاده از  راتییـتغ ، روش ضریباي منطقه
توان مشخص نمود که یک شاخص تا چه  این روش می

 بین مناطق توزیـع شـده اسـت طور نامتعادل در حد به
  .)129:  1377(کالنتري، 

  است. کیرابطه ه شرح ب مدلساختار کلی 
  

  )کیرابطه 
  

  در این رابطه :
CV ،ضریب پراکندگی :  

iX ،برابر با مقدار یک متغیر در یک منطقه خاص :  
X ،برابر است با مقدار متوسط همان متغیر :  
n .تعداد مناطق :  
دهنده نـابرابري  نشانرات ییتغضریب  مقدار باالي      

 یکـی. دربین منـاطق اسـت ها بیشتر در توزیع شاخص
ن سلسـله مراتـب یـیدر تع يکـاربرد يها گر از مدلید

 مـدلن یـابـه کمـک  اندازه اسـت. –مدل رتبه يشهر
 را مورد بررسی شهرها یتیجمعتوان اندازه و مرتبه  می

از  يریـگهبهر). به منظور 70: 1373 قرار داد (نظریان،
  :  استفاده شد دو از رابطهن مدل یا

  =Pn                                            )2رابطه 
Pn:  جمعیت شهر مورد نظر در طبقه شهري ناحیـه یـا

  کشور
P1: جمعیت بزرگترین شهر (شهر اول) ناحیه یا کشور  
N: یا کشور مرتبه شهر مورد نظر در ناحیه  

 و ين سلسله مراتب شـهرییتع ،ن مدلیهدف از ارائه ا
  ه مورد مطالعه است.یدر ناح ،ينخست شهر پدیدة

  
  محدوده مطالعه موقعیت و

ازشـمال  یخراسان شـمالاستان ت، یبه لحاظ موقع
 مربـع مـرزکیلومتر 270با کشـور ترکمنسـتان حـدود 

و  يشرق و جنوب به استان خراسان رضـو از ،مشترك
بـا  یسمت جنـوب غربـ رب به استان گلستان و ازغ از

براساس قـانون . )1 شکل( ه استیاستان سمنان همسا
بـه  ی، اسـتان خراسـان شـمالیاسیمات سید تقسیجد

و شــش شهرســتان در ســال  ت شــهر بجنــوردیــمرکز
ــک 1383 ــدیتش ــتاندار ل ش ــمال ي(اس ــان ش  ،یخراس
اساس آخـرین تقسـیمات کشـوري، اسـتان  . بر)1386

 17شهرسـتان،  7داراي 1390الی در سـالخراسان شم
لـه ور، ی(پ دهسـتان بـوده اسـت 42شهر و  18بخش، 
1392 :27.(  

  
  معرفی معیارها یا نماگرها

هاي سطوح نابرابري یابرابري تحلیل ها وبررسی در
 این معیارها شود. برخی معیارها استفاده می اي ازناحیه

 و نوسـانات سـنجش و گیـرياندازه براي ارقام در گروه
ــل ــر عوام ــول در متغی ــی ط ــان محســوب م ــوند زم  ش

). بنابراین، انتخاب آنها مهم ترین 204:1381 (آسایش،
برابـري  نـا تعیـین برابـري یـا تـرین گـام، در اساسی و

تـوان گفـت بیـان آمـاري  اي است. در واقـع مـیناحیه
 یـک ناحیـه ومنطقـه بـه شـمار ي موجـود درها پدیده

ایـن تحقیـق بـراي  در ).1381:111 (کالنتري، رود می
وجه مثبت آنها (به  بیان آماري معیارها از و ها اخذ داده

عنـوان  منفی) اسـتفاده شـد. بـه معکوس یا جاي مقدار
مثال براي تعیین تعـداد پزشـک دربرابـرده هزارنفربـه 

 روش ذیل محاسبه شده است.
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  محدوده سیاسی خراسان شمالی در نقشه ایران: موقعیت و  1شکل 

  
   یاجتماع يارهایمع

ن یـیتع ن سـطح دریگسـترده تـر ،یحوزه اجتماع
 يارهـایاسـت. در مع ییایـه جغرافیـک ناحی تعادل در

ن رفاه یتأم به منظور یشرفت منابع انسانیبرپ یاجتماع
خانواده  ت،ی(جمع یت سطوح اجتماعیحما و یاجتماع
 1ی(روسات شود یم دیتأک آنها یح زندگسطء ارتقا و...) و

 یعنصراصـل ،یاجتماع اریمع در )1999:30 همکاران، و
ن شـده یـیار تعیمع دو ،قین تحقیا در ت است ویجمع
  :است
سـطح  در اریـن معیـا :بـه درصـد يت شهریجمع الف:
ن شـده اسـت. یـیتع شهرستان بـه درصـد ه و هریناح
 ینیانگر سطح شهرنشـیب ،يت شهریجمع درصد اریمع

ــت و  ــیاس ــایمع از یک ــعه، م ياره ــد و توس ــرش زان ی
دهد  ینشان م ارین معیا ه است.یناح هر در ینیشهرنش

بـه  شـتر ویکدام حوزه ب در ینیت شهرنشیتمرکز جمع
چگونـه بـوده  زیـن هـا تیت و فعالیتبع آن تمرکز جمع

  است.
رستان به ازاء ده یدب آموزت دانشیجمع تعداد اریب: مع

 یانسـان يهـاهیزان سـرمایم انگریب ارین معیا :نفر هزار
 جامعه اسـت. ةندیآ بالقوه در یمنابع انسان متخصص و

 شـتر باشـد دریار در شهرسـتان بین معیهر قدر عدد ا
 يشــترینقــش ب یبع انســانن و منــایجامعــه متخصصــ

دانش  جامعۀ تعداد جمع، ارین معیا . درداشت خواهند
                                                
1. Rosati 

 واسـت رستان به ده هزارنفر مشخص شـده یآموزان دب
  دهد. یمنشان  را هیسطح تمرکز در ناح

  
  ياقتصاد اریمع

زان توان شهر یبه م یتوجه اصل ،ياقتصاد اریمع در
و تمرکــز انــواع  هــا تیجــذب فعال شهرســتان در و

تـوان  ین راسـتا مـیـا در اسـت. ياقتصـاد يها تیفعال
 در ل کـرد.یـمتعدد و متفاوت انتخاب و تحل يارهایمع

 ار ازیـمع 3 ت حوزه اقتصادیاهمتوجه به  ق باین تحقیا
  انتخاب شده است. ياقتصاد اریمع

سـال نسـبت بـه کـل ده  يدرصـد شـاغالن بـاال الف:
ک طـرف یـ ار ازین معیا :ت در سن کارشهرستانیجمع

ــم پا ــفه ــو م ياقتصــاد يداری ــتغال رای نشــان  زان اش
ر یـغ ای يا هیپا زان اقتصادیبه م گریطرف د دهد و از یم
ت یـل اهمیبـدل اریـن معیـانتخاب ا د.اشاره دار يا هیپا

  است. ياقتصاد يها تیآن در فعال یاساس
 به ازاءده هـزار یو عمده فروش یخرده فروش ب: تعداد

 يهـا تیتمرکـز فعال دهـدیار نشـان مـیـن معیـا :نفر
شهرستان و مرکز آن بـه چـه  هر در یو جزئ یکارگاه

زان یـم اریـن معیـن ایهمچنـ انـد. افتـهیزان تمرکـز یم
 را یخـدمات يسطوح واحـدها در ياقتصاد يها تیفعال

 یزان پراکنـدگیـتوان م یق مین طریا از دهد. ینشان م
 یجزئـ ياقتصـاد – یخدمات يها فعالیت در يا نابرابری

  ل کرد.یو تحل ص دادیراتشخ
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ار ین معیا :نفر ده هزار به ازاء یبانک يواحدها ج: تعداد
ســتم یس ت ازیــحما در يارز و یانگر تبــادالت مــالیــب

 ییایـک حـوزه جغرافیـ آن در يهـا تیو فعال ياقتصاد
ن یـتمرکـز ا بـا یزان پراکنـدگیـن میـیتب يبـرا است.

ار یمع ان است ازینما يمراکز شهر دراغلب ستم که یس
نفر استفاده شده  هزارده برابر در یبانک يواحدها تعداد
  است.

  
  یدرمان -یبهداشت يارهایمع

رابطه  ه دریاحک نیک یستم اکولوژیس با ارین معیا
ر کمت ای یافتگی رشد جامعه و یزان سالمتیم با است و

رابطه  یو بهداشت یسطوح درمان یافتگیتوسعه 
 يداریزان پایم ن بایهمچن ارین معیا م دارد.یمستق

 تواند یم يا هیل ناحیتحل در ه ارتباط دارد ویک ناحی
 ن منظوریبد ش بدهد.ینما یرابه خوب ها يزان نابرابریم

 - یبهداشت يارهایمع از اریمع دو )ها يش نابرابری(نما
  انتخاب شده است. یدرمان
 انگریار بین معیا :یدرمان - یمراکز بهداشت تعداد الف:

 –یزات بهداشتیسات و تجهیاز تأس يسطوح برخوردار
ش ین افزایتوان رابطه ب یم ارین معیا است. در یدرمان

  ل قرارداد.یسالمت وطول عمرراموردتحل
ن یا در :نفر هزارهر ده  يازاپزشک به  تعداد اریب: مع

پزشکان سطح  تعداد یتوان پراکندگیم اریمع
پزشکان مورد توجه  تعداد شهرستان را از هر يبرخوردار

 م بایرابطه مستق ار درین معین ایهمچن وداد  قرار
  باشد. یه میسطح سالمت مردم ناح و ش طول عمریافزا
  
  يکالبد-ییار فضایمع

و  یسطح شهرستان اردرین معیبه ا ،قیتحق نیا در
سطح شهرستان به تراکم  در توجه شده است. يشهر
توجه داشته و  ییآسفالت روستا يهاراه صدو در ینسب
 و يسبز شهر يبه سرانه فضا ياس شهریمق در
ساخته شده  يبنا ن تعدادیو همچن یعموم يها ركپا
 يارهاین معیبنابرا اساس بتن آرمه اشاره شده است. بر
  شود. یف میر تعریز

زان ی، میمنظوراز تراکم نسب :یتراکم نسب اریالف: مع

 یحوزه شهرستان هر ت دریتمرکز جمع ای یپراکندگ
چه  دهد در یار نشان مین معیاست. ا يجامعه آمار در

شتر و یلومتر مربع بیک ت دریتمرکز جمع یشهرستان
به  توجه توان با یق مین طریا از است. کدام کمتر در

  افته پرداخت.    یل یبه تحل يجدول آمار يها داده
نسبت به کل راه  ییراه آسفالته روستا درصد ب:

 هر يروستاها يزان برخورداریار مین معیا :ییروستا
 یزان اعتبارات عمرانیم ه را ازیناح شهرستان در

فهم  يها وهیش از یکیتوان گفت  یم دهد. یش مینما
 يساخت بسترها يا هیناح رشد و یافتگیزان توسعه یم

 بطور و يار باحوزه کشاورزین معیا توسعه است. رشد و
 چند هر م است.یرابطه مستق در ياقتصاد با یکل
 رشد و یاجتماع يها تیتمرکز فعال انگریتواند نما یم
 ز باشد.ین گرید يها حوزه در عدم رشد ای یافتگی

 يها نهیزان هزین مییجهت تع از ارین معین ایبنابرا
 راه آسفالته جهت بهبود یاپراکندگیتمرکز  عمران و

  مهم است. ۀیسطوح ناح ل تردد دریتسه و يترابر
ن یا :یعموم يها و پارك يشهر سبز يسرانه فضا ج:
ت یمطلوب از یچه سطح در دهد شهرها یار نشان میمع
 ارین معین ایهمچن دارند. قرار یطیت محیفیک بهبود و

 يسبز نقاط شهر يفضا يها زان سرانهیل میتحل در
 و ثرآن مؤ در موجود يها میاقلکرویتوجه به م ه بایناح

  رسد. یم مهم به نظر
نقاط  ساخته شده براساس بتن آرمه در يبنا تعداد: د

زان ین مییار تعین معیا :به ازاء ده هزارنفر يشهر
 در شهر هر يکالبد-یکیزیف يفضا بناها و يداریپا

 کند. یکمک م يزیلزله خزمان ز ژه دریمواقع بحران بو
 یکیتکتون يها تیه فعالین ناحیا نکه دریباتوجه به ا

 ک عامل مهم دری داشته است و ها همواره وجودگسل
ن یرود، ا یبه شمار م یساختمان يبناها يمقاوم ساز

ار ین معیانتخاب ا هدف از تواند مهم باشد. یار میمع
طه نق هر بناها در یا کم دوامیزان دوام ین مییتع

ن یا از است. یمورد بررس يها شهرستان در يشهر
 در را ناهاب يداریناپا ای يداریزان پایتوان م یم قیطر

  ل کرد.یتحل شهرسطوح 
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  تحقیق ها افتهی و ها داده
ن شده و ییتع يارها و نماگرهایبا توجه به مع

 نهاآزمون آ رات وییب تغین ضرییوتع یضرورت بررس
ک باتوجه به مدل یدول ج ارائه شده است. کیجدول 

دهد.  یرانشان م يدیجد يها افتهیب تغییرات یضر
جدول  يها داده استفاده از رات باییش سطوح تغینما

دهد  ینشان م  spssافزار  نرم استفاده از با شده و ادی
از لحاظ سطح  یخراسان شمال يها شهرستان
مختلف  يارهایاز مع ياعدم برخورداری يبرخوردار

اوت بوده شهرستان بجنورد در تمرکز متف یانتخاب
 (جدول دارد یسهم قابل توجه ها رساختیامکانات و ز

1(.
  

  یخراسان شمال دررات ییب تغین ضرییتع يبرا يو کالبد یبهداشت ،یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاجتماع يارهایمع:  1جدول 
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  شاخص
  
  

فیرد  

 1 بجنورد 354015 61 5/56 35/40 60/18 89/51 89/267 36/1 58 36 84/601 80 57/8

 2 نیاسفرا 121717 23 1/49 20/8 09/28 59/39 77/186 62/1 25 17 58/718 65 -18/2

 3 روانیش 147931 39 3/56 04/7 40/22 06/50 69/217 02/1 22 16 50/725 60 -54/3

77/1- 46 57/644 11 6 22/2 48/256 75/53 33/46 55/28 3/70 20 60286 4 جاجرم 

26/1 - 84 30/408 15 7 01/2 55/261 09/24 33/5 56/1 04/27 17 101748 
مانه و 
 سملقان

5 

 6 فاروج 50792 33 30 32/0 39/31 97/21 61/100 94/0 8 8 16/874 52 18/0

 جمع - 836489 - 100 - - - - - 126 103 - - -

  تان گرمه با جاجرم محاسبه شده استشهرس یخراسان شمال 1390سال یعموم يج سرشماریران ،نتایمرکز امار امنبع: 
  

 ارها وازهمه مهمیمع راتییتغزان یل میتحل يبرا
 یقیل تطبیوعدم تعادل از تحل ين سطح نابرابرییترتع
استفاده شده  2و  1جدول  يها ارها با توجه به دادهیمع

ي ها ارانتخابی در بخشیارزیابی و بررسی مع. است
بهداشتی در کالبدي و  -اجتماعی - مختلف اقتصادي

شهرستان خراسان شمالی بیانگر عدم  ششسطح 
ارها و برابري نسبی در دیگر یتعادل در برخی مع

تشکیل ک یموضوع، جدول  یابیجهت ارز ارهاست.یمع
 ه صورت میزان اهمیت آن در حوزةار بیمع ازدهیو

ي خام تهیه و به ها شهري و روستایی انتخاب و داده
 Z تحلیل شد. ابتدا تجزیه و  SPSSافزار  کمک نرم

score  ار بدون محاسبه یمع ازدهیهر شهرستان در
                                                

* Z score :  نشـان مـی دهـد هرچـه عـدد در معیارهـا بیشـتر
هاي  باشـــد آن شهرســـتان امکانـــات، تجهیـــزات و زیرســـاخت

  توسعه بیشتري را به خود اختصاص داده است.

ار جمعیت محاسبه و میانگین و انحراف معیار یمع
جه محاسبات یونترابطه سه به دست آمدآنهابه کمک 

  درجدول دو ارئه شد.
  )3رابطه 

  
  

  ها افتهیل یه و تحلیتجز
ب یضـر نتیجـه حاصـل از فرمـول: يا هیناح ينابرابر

حاصل بیشتر باشـد  هرچه عدد، دهد ینشان م راتییتغ
بیـانگر برقـراري  ،باشد چه کمتر نشان از نابرابري و هر

تعــادل و کــاهش ضــریب تغییــرات در آن شهرســتان 
دهـد  ي انتخابی نشان میها اریمع  Zاست.تعیین میزان 

سیاســی و  -شهرســتان بجنــورد بعنــوان کــانون اداري
ــزان ــتان، می ــرین شهرس ــوده و در  57/8آن  Z مهمت ب

متغیر بـوده  -54/3تا  18/0از  ها عوض دیگر شهرستان

x-xi= Z  
Σ 
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دهد شهرستان بجنورد  بجنورد نشان می Z رااست. مقد
و  هــا سـهم بیشــتري در تمرکـز فعالیت 57/8بـا عــدد 

بـاالترین سـهم را  ،ارهایمع جذب امکانات و در مجموعِ
 -Z  54/3در مقابل شهرستان شـیروان بـا  داشته است.
ي انتخـابی بـه هـا اریخورداري را در بین معکمترین بر

روان بـه یآنجا که شهرستان ش از نمایش گذاشته است.
 از شهرستان استان و بعد ن شهر ویت دومیلحاظ جمع

ــرار ــورد ق ــا ،دارد بجن ــکار دری ــاوت آش ــم ن تف زان ی
ح توسـعه قابـل توجـه امکانـات و سـطو از يبرخوردار

فـاروج  قابل توجـه سـهم شهرسـتان نکتۀ وتأمل است.
باشــد و  مــی 18/0ارهــا، یآن در کــل مع Zاســت کــه 

ــر  ــورد و دیگ ــه بجن ــبت ب ــوبی را نس ــعیت  مطل وض
کـه شهرسـتان رغم این علیدهد.  نشان می ها شهرستان

جاجرم و مانه و سملقان از وسعت زیـادي برخـوردار و 
 -26/1و  -77/1آنهـا بـا  Zجمعیت آنها نیز کم اسـت، 

مــین شهرســتان) و عنــوان دو هنســبت بــه شــیروان (بــ
دهد. نتیجـه کـل  اسفراین وضعیت مطلوبی را نشان می

چـه ( ي استان و ناحیـهها تمام شهرستان Zاز محاسبه 
 جمعیـت و چـه بـدون محاسـبه جمعیـت) با محاسبۀ

ار بـین شهرسـتان بجنـورد و دیگـر یبیانگر نابرابري بس
ک از یـهـر  Zscoreزان یـن میـیبا تعست.ها شهرستان
دست آمده ه ب يها توان به کمک داده یم ،ها شهرستان

 هـر يهـا لیتحل، رات ییـب تغیق محاسـبه ضـریاز طر
رات از ییـب تغیل هر چه ضریار را ارائه داد. در تحلیمع

 ي، نشانگر عـدم تعـادل و نـابرابرک بزرگتر باشدیعدد 
چـه  اسـت و هـر یمورد بررس يارهایشهرستان در مع

ز کمتـر یـن راتییـب تغیو ضر باشد تعادل برقرارزان یم
ار مـورد یـعم ازدهیاز  يآمار يها لیتحل 2است.جدول 

  .)2(جدول  نظر را ارائه داده است

   
  یخراسان شمال يهاگانه شهرستانازدهی يها ارین معیانگیار و میرات، انحراف معییب تغیش ضرینما : 2جدول 

  ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین تعداد اریمع

  75/0 26/10 52/13 6 کل جمعیت

 59/0 12/20 66/33 6 تراکم نسبی به نفر

 15/1 85/17 50/15 6 جمعیت شهري به درصد

 57/0 26/17 16/30 6 ي عمومیها سرانه فضاي سبز و پارك

 70/0 62/39 83/55 6 هزار نفر 10تعداد بنا ساخته شده بر اساس بتن آرمه در نقاط شهري در برابر 

 46/0 41/16 66/35 6 سال نسبت به کل جمعیت در سن کار 10درصد شاغالن شهري باالي 

 29/0 14/64 17/215 6 هزار نفر 10تعداد خرده فروشی و عمده فروشی در برابر 

 23/0 09/15 50/64 6 هزار نفر 10تعداد واحد بانکی در برابر 

 48/0 75/23 16/49 6 هزار نفر 10تعداد پزشک در برابر 

 57/0 82/9 16/17 6 مانیتعدادا مراکز بهداشتی در

 94/0 87/19 00/21 6 هزار نفر 10تعداد دانش آموز در برابر 

 0058/1 37/36 16/36 6 درصد راه آسفالته روستایی نسبت به کل راه روستایی

 کیاز جدول ستخراج ممنبع: 

  
دهد با توجه به وسعت و  ینشان م 2 جدول یبررس

درصد  ینعیار یدو مع ءجزه ت هر شهرستان بیجمع
که نشان  ییو درصد راه آسفالته روستا يت شهریجمع

ه یناح ها اریگر معیدارد در د يشتر و نابرابریاز تمرکز ب
  روبه تعادل است.

رویکــرد دولــت در اجــراي طــرح : يشــهر ينــابرابر
ــراي تقســیم خراســان موجــب  تقســیمات کشــوري ب

از یک سو و شـکاف  یابی کانون ناحیه (بجنورد)اهمیت
ي شـهري و روسـتایی از سـوي ها ون بین کانونافزروز

دیگر خود به همگرایی و تمرکز گـرایش داشـته اسـت. 
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مورد مطالعـه تشـدید نـابرابري  هاین روند در محدود با
م خراســان یبــا تقســ1383از ســال اي آشــکار وناحیــه

در شهرســتان و شــهر ها تمرکــز امکانــات و زیرســاخت

بـه اتکـا  خست شهري بجنوردپدیده نش ویافزا بجنورد
نمایان شده  يچند کارکرد یوجه اندازه با –مدل رتبه 

  . )1(نمودار  است
  

  
 ي مختلف تاریخیها روند تغییر و تطور در نقش پذیري بجنورد در دوره:  1نمودار 

  )132: 1387 ور، لهی(پ منبع:
  

عنـوان مرکـز  هبجنورد بـ یتین وزن جمعییتع يبرا
ــناح ــم س يه ای ــز مه ــیو مرک ــناخت  يادار -یاس و ش

 –از مدل رتبه  یخراسان شمال يسلسله مراتب شهرها
دو  یقـیتطب یبررسـ ين بـرایاندازه استفاده شد.همچن

 15 ی(دوره زمـان1390و1385 یرسم يدوره سرشمار
ــورد  ــاله) م ــس ــت یبررس ــرار گرف ــناخت  .ق ــراي ش ب

ي ي شـهري و سلسـله مراتـب جمعیـت شـهرها کانون
تعداد و ، شهرها با توجه به جمعیت ناحیه مورد مطالعه

ــا در  ــانآنه ــه 1390و 1385 یمقطــع زم ــدي و طبق  بن
  تحلیل شده اند.

اسـتان خراسـان  يشهرها یتیطبقات جمع یبررس
شـهر بجنـورد  ،دهـد ی، نشان مـ1385در سال  یشمال

وان نخســت شــهر، نقــش غالــب را در نــع همچنــان بــه
 اســـتان دارد. يت شـــهریـــدرصـــد جمعن یشـــتریب
ن، در یت شهرنشـیـدرصـد جمع 99/44که بـا  يطور هب

  .)3(جدول  اول قرار دارد هطبق
  

 1385سال  یشهرهاي استان خراسان شمال یتیت جمعطبقا :3جدول 
  درصد  جمعیت  تعداد شهر  طبقات جمعیتی  ردیف

  99/44  176726  1  هزار نفر 100شهرهاي باالي   1
  3/41  162522  3  رهزار نف 100تا  25شهرهاي بین   2
  8/8  34679  3  هزار نفر 25تا  5شهرهاي بین   3
  7/4  18842  8  هزار نفر 5شهرهاي کمتر از   4

  100  392769  15  -  جمع
  .یخراسان شمال1385سرشماري عمومی نفوس و مسکن   یلیمنبع: نتایج تفض

 دوره هاي تاریخی

1383
 

دوره 
جمهوري اسالمی

 

 دوره پهلوي

دوره قاجاریه
 

 دوره صفویه

 قبل از صفویه

دوره صفویه
قبل از صفویه 

 

دوره 
پهلوي

 

 دوره قاجاریه

1383 

 دفاعی -نظامی 

 سیاسی - نظامی       

 

 سیاسی و بازرگانی –نظامی
 و کشاورزي

سیاسی و  –اداري 
 کشاورزي

سیاسی و  -اداري
 کشاورزي و خدماتی



  59 زمستان/ بیست و دوم/شماره مسلسل  ششممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                  88

 دهـد ینشان م 1385سال  یتیجدول طبقات جمع
بـا  هزار نفـر  100تا  25شهرهاي بین  یتیجمع طبقۀ

گـاه یاز جا 1385در سال  يت شهریدرصد جمع 3/41
ش یعلـت افـزان یتـر مهـمبرخوردار بوده اسـت.  یمهم

ت شـهرگرمه یش جمعیافزا ،ن طبقهیتعداد شهرها در ا
ل وجـود یدله جاجرم بو جاجرم بوده است. شهر گرمه 

 اغلـب يهـاجاجرم و به تبع مهاجرت ينایمجتمع آلوم
ت شـهر از رشـد یـجمع یعـید طبشهر به شـهر و رشـ

در  55/17ب جـذب آن بـا یبرخوردار بوده و ضر يادیز
در اســتان  تیــدر رتبــه دوم جــذب جمع 1385ســال 

 ینشان مـ چهارارقام جدول بوده است. یخراسان شمال
شـهر بجنـورد  ،1390در سال  یدهد در خراسان شمال

در  .ت داشته استیهزار نفر جمع100 ي، باالییبه تنها
. در دارداسـتان را  يت شـهریـدرصـد جمع 7/44واقع 

هـزار  100تـا  25ن یت بیبا جمع يشهرها ،طبقه دوم
 2/33ن بـا یروان و اسـفراینفر قرار دارند کـه شـهر شـ

ــدر ا يت شــهریــدرصــد جمع ــد. ی ــرار دارن ن طبقــه ق
شـود، طبقـه  یمشاهده مـ چهارکه در جدول طور همان

شــهر بــا  شـشنشـانگر آن اســت کــه  یتــیسـوم جمع
هزار نفر وجود داشته اسـت. از نکـات  25تا  5ت یجمع

ت یــن جــدول، درصــد جمعیـمهـم و قابــل توجــه در ا
شهر است و  نهطبقه چهارم است که متشکل از  يشهر

ت دارنـد و در واقـع یـهزار نفر جمعپنجعمدتاً کمتر از 
ــدرصــد جمع 2/5 ــهری ــه خــود اختصــاص  يت ش را ب

نقش غالـب  انگریب ،ن جدولیل ایو تحل یبررساند.  داده
اسـتان و  ين کانون شهریشهر بجنورد به عنوان مهمتر

  .)چهارباشد( جدول  ینخست شهر بودن آن م

  
 1390سال  یشهرهاي استان خراسان شمال یتیطبقات جمع :4جدول 

  درصد  جمعیت  تعداد شهر  طبقات جمعیتی  ردیف
  7/44  199791  1  هزار نفر 100شهرهاي باالي   1
  2/33  148626  2  هزار نفر 100تا  25شهرهاي بین   2
  7/16  74771  6  هزار نفر 25تا  5شهرهاي بین   3
  2/5  23678  9  هزار نفر 5شهرهاي کمتر از   4

  100  446866  18  -  جمع
  .1390منبع: نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن خراسان شمالی، 

  
  گیرينتیجهبحث و 

نشان ، دودر جدول شماره پژوهش حاضر يهاافتهی
تان بجنـورد بـا بـین شهرسـ يشکاف و نـابرابردهد  می

ارهـاي یحاظ تمرکز سرمایه و معاز ل ها دیگر شهرستان
است و رویکرد سیاسی  آشکار ناحیه اي -محلی هعتوس

 بـه نـابرابري ،يمات کشـوریطرح تقس يدر اجرا دولت
، هـا و ارزیابی ها بررسـیبیشتر دامن زده اسـت.  موجود

ــورد ــاه بجن ــت جایگ ــانگر اهمی ــاي  بی ــذب مزای در ج
بـه تبـع آن تمرکـز  سیاسی دولت و ارتقایابی و رویکرد

. اي در آن بـوده اسـت ناحیـه -محلی ۀارهاي توسعیمع
ن یـیاي دامـن زده کـه تع این رویه بر نـابرابري ناحیـه

نشــان از  57/8شهرســتان بجنــورد بــا عــدد  Zزان یــم
ــابرابر ــکاف و ن ــ يش ــن ایب ــا دی ــتان ب ــر ین شهرس گ

بدسـت  zمیـزان  ن و ناحیـه دارد.اسـتا يها شهرستان

شهرسـتان نشــان  هـابراي هـرتمـام شـاخص آمـده در
 فاصله بجنورد به لحـاظ میـزان برخـورداري از دهد می

ــی ــب سیاس ــادي –مواه ــی و... از-اقتص ــر فرهنگ  دیگ
بخشـی  حال افزایش اسـت. چشمگیر و در هاشهرستان

ظهـور پدیـده ی و ر سلسله مراتب جمعیتـنابرابري د از
اسـت کـه بـا مـدل افته ینمود  ،بجنورد رينخست شه

این پدیـده در  چهار و سه اندازه و با ارائه جدول -رتبه
گرفتـه  شهرهاي خراسـان شـمالی مـورد تحلیـل قـرار

از نگاه دیگر انجام کارکردهاي تخصصـی ماننـد،  است.
مبادالت ارز و کاال، اقدامات گمرکی، ایجـاد و اسـتقرار 

... موجـب ان تخصصـی و.المللی، بیمارستنمایشگاه بین
است. در ایـن  اي شدهکارکرد تخصصی مرکزیت ناحیه

نفـوذ و کشـش اداري  و مـالی،  ارتباط، افزایش حـوزه
اي، کـانون  ش آفرینـی سیاسـی، سـازماندهی ناحیـهنق
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 و غیـره از عوامـل اصـلی در تعـامالتهمگرایی شـدن 
بجنورد با شـهرهاي ناحیـه در سلسـله مراتـب شـهري 

رد دولت در ایجاد زیرساخت و ضرورت بوده است. رویک
ساماندهی مجـدد فضـا نیـز در شـرایط کارکردپـذیري 
جدید (مرکزیت استان) منجر به تمرکـز و برخـورداري 

ــت ــاي مرکزی ــب و مزای ــر از مواه ــدم آن ب ــابی و تق ی
اي بجنـورد شـده پذیري ناحیـهبسترسازي جهت نقش

اي و است. چنین رویکردي در تمرکـز نـابرابري ناحیـه
یدایش کانون شهري مهـم و پدیـده نخسـت شـهري پ

 یتـیامن -یاسـیکردسیرونقش اساسـی داشـته اسـت. 
بـه  یکـیل نزدیدل به ،دولت درگذشته وحال حکومت و

بجنـورد  یابیت یشمال شرق و اهم یالملل نیب يمرزها
ت یتقو بهمشهد  بعداز یتین کانون جمعیبعنوان مهمتر

ن بجنـورد یب يش سطوح نابرابریگاه بجنورد به افزایجا
یکـی از دالیـل شـده اسـت.  منجر ها شهرستان گرید و

یـابی شـهر بجنـورد در گرایی و مرکزیتمهم در تمرکز
(مرکـز  مشهد از دوري این شهر ،ناحیه خراسان شمالی

از شـهرهاي ران) و گرگـان (منطقه اي شمال شـرق ایـ
در اي)  ناحیــه -زرگ و کــانون همگرایــی محلــیبــ

 ،بنـابراین ي و گلسـتان اسـت.خراسان رضو يها استان
اي هی مجدد فضاي ناحیـهسازماندپیشنهاد می شود در

تعـادل  تـا گیـرد مبنا قـرار محوربرنامه  يرویکرد یدبا
خراسـان همچـون بخشی به نواحی کمتر توسعه یافته 

اي  ناحیـه –رشـد و توسـعه شـهري نوید بخشِ شمالی
که بتواند مجموعـه خصوصـیات  یلذا الگوي عمل .باشد

ر هـم و بـه صـورت سعه و عدالت اجتماعی را در کناتو
تأمین کنـد و یـا حـداقل دسـتیابی بـه تعـداد  متوازن

ــراهم نمابیشــتري از خص ــورد نظــر را ف ــوصــیات م  دی
 ياز سـو ياطرح توازن منطقـهدرست  ياجرا همچون
اسـتان و کشـور  یشـیز توجـه بـه اسـناد آمایدولت ون

 توان می يکردین روی. چرا که با چنتواند موثر باشد می
 توسـعه رشـد و ای يا هیو ناح يشهر يکاهش نابرابر به

  اي امید داشت. منطقه -متوازن محلی
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