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صديقه لطفي ،1كيومرث ايراندوست 2و ادريس باباخانزاده
1استاد گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه مازندران
2استاديار گروه شهرسازي دانشگاه كردستان
3كارشناس ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه اصفهان
تاريخ دريافت 22/4/11 :؛ تاريخ پذيرش22/11/2 :

چكیده
نظام شهري و شهرنشيني در ايران متاثر از صنعتي شدن غرب و رواج الگوي توسعه برونزا و همزمان با
از ميان رفتن نظام مبتني بر زمين و كشاورزي دچار تحول و دگرگوني عميقي شد .ويژگي بارز اين تحول
توسعه متمركز بر شهرها ،مهاجرت فزاينده سلسله مراتبي از روستاها و شهرها كوچك به شهرهاي بزرگ
بود كه دگرگوني تدريجي الگوي سنتي سلسله مراتب سكونتگاهها و به هم خوردن توزيع جمعيتي در كشور
شد .منطقه زاگرس با پنج استان در غرب ايران نيز كه داراي سابقه كهن شهرنشيني و تراكم باالي جمعيتي
است ،از اين دگرگوني مستثني نبوده و تحول چشمگيري را در چند و چون پراكنش سكونتگاههاي انساني
تجربه كرده است .هدف از اين پژوهش بررسي نظام شهري اين منطقه از كشور ميباشد و با استفاده از
روش تحقيق توصيفي -تحليلي انجام گرفته و براي جمعآوري دادهها از منابع كتابخانهاي و دادههاي
سرشماريهاي رسمي كشور استفاده شده است .نتايج بهدست آمده نشان ميدهد كه در منطقه زاگرس با
وجود رشد تعداد و اندازه شهرها در تمامي استانها ،پديده نخست شهري وجود ندارد و تعادل در بيشتر
دورهها ي سرشماري در شبكه شهري وجود داشته است ،به گونه اي كه شاخص نخست شهري از 171.1
به  171.0رسيده است .همچنين شاخص عدم تمركز منطقه از  17..0در سال  1330به  17.01در سال
 1300رسيده كه نشان ميدهد كه در مجموع به ميزان تمركز در منطقه اضافه شده است ،هر چند تا سال
 13.0از تمركز شهري منطقه كاسته شده است.
واژههاي كلیدي :نظام شهري ،نخست شهري ،سلسله مراتب شهري ،منطقه زاگرس ،ايران
* نويسنده مسولs.lotfi@umz.ac.ir :
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مقدمه
از پديدههاي مهمي كه در قرون اخير در زندگي اجتماعي و اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان رخ
داده است ،ظهور شهرهاي متعدد و جديد و توسعه شهرهاي كهن ،پيشرفت شهرنشيني و توسعه شهري
است(فرهمند )2 :1321 ،از سال  1201به بعد شهرنشيني يك پديده جهاني شده است اگرچه سرعت
تغييرات آن بطور قابل توجهي در كشورها و مناطق مختلف جهان متغير بوده است ،اما سرعت آن در
كشورهاي جهان سوم زياد بوده است ( .)Pacione, 2005: 618امروزه بيش از نيمي از جمعيت كره
زمين در شهرها زندگي مي كنند و رشد جمعيت شهرنشين ،به ويژه در كشورهاي در حال توسعه غير
قابل اجتناب مي نمايد(رضويان .)120 :1301 ،بر طبق گزارش سازمان ملل جمعيت شهري جهان از
 .32ميليون در سال  1201به  270ميليارد نفر در سال  2111و به بيشتر از  372ميليارد نفر در سال
 211.رسيده است .تنها  41درصد از جمعيت شهري جهان در سال  1201در كشورهاي كم درآمد
3
بوده اند اما پيش بيني شده كه اين نسبت به  4بعد از سال  2111برسد( Worldwatch Institute,
 .)2007: 7شهرها با توجه به نقشهاي متفاوت تأثيرگذار خود بر روستاها و مناطق پيراموني و عوامل
فيزيكي و جغرافيايي ناحيه ،داراي شكل و اندازه واحدي نيستند و بهصورت متراكم و يا پراكنده توزيع
مييابند (صدرموسوي .)13. :1300 ،روند شهرنشيني و كالنشهرگرايي به مراتب با رشدي سريعتر از
رشد جمعيت جهان در حال اتفاق است .بنابر آمارها در سال  2111تعداد  311ناحيه كالنشهري با
جمعيت بيش از يك ميليون نفر وجود داشته است در حالي كه اين ميزان در سال  1211تنها برابر با
 13ناحيه كالنشهري بوده است .شهرنشيني مداوم و بهويژه رشد شهرهاي بزرگ به يكي از مهمترين
چالش هاي شهري كشورهاي در حال توسعه در آينده تبديل خواهد شد (حاجيپور .)30 :130. ،با توسعه
كشورها ،شهرنشيني در آنها گسترش مي يابد .پيشرفت فناوري در هر كشور باعث انتقال نيروي كار از
توليد كاالهاي كشاورزي به توليد كاالهاي شهري ميگردد .همچنين ،انتقال جمعيت روستايي به مناطق
شهري باعث تغيير شكل فضايي و اقتصادي كشور ميگردد (اكبري )04 :1300 ،در ايران رشد جمعيت
شهري تا دهه  1341رشد بطئي داشته و تحولي آرام را تجربه كرده است .بعد از اين دهه ايران شاهد
تحرك جمعيتي و تمركز شهري ناشي از مهاجرت روستائيان به شهرها ،بهويژه شهرهاي بزرگ شد .اين
تحركات سبب شد كه جمعيت شهرنشين در سال  130.نيمي از جمعيت كشور را شامل شود (حبيبي،
 ). :1303و اين مسئله با كشف منابع نفت و استخراج آن از قرن سيزدهم هجري شمسي به بعد شتاب
گرفت .عالوه بر اين در حال حاضر شاهد بهم خوردن سلسله مراتب شهري و پديدار شدن الگوي نخست
شهري در سطح كشور و بيشتر مراكز استانها ميباشيم (ابراهيمزاده .)103 :1303 ،كشور ايران بر اساس
آمار منتشره سازمان ملل درسال  2112با  .47.درصد جمعيت شهر نشين در رده  .قاره آسيا بعد از
كشورهايي چون عربستان سعودي ،ژاپن و كره قرا گرفته است ( .)Pacione, 2005: 146رشد شتابان
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شهرنشيني در ايران از يكسو ،نتيجه رشد طبيعي جمعيت شهرهاست و از سوي ديگر پيامد برخي اقدامات
دولت نظير تبديل روستاها به شهر ،ادغام آباديهاي مجاور به شهر و نيز مهاجرت گسترده روستائيان به
نقاط شهري مي باشد .عالوه بر اين ،توزيع فضايي ناموزون جمعيت شهري در پهنه جغرافيايي كشور كه
حاصل عوامل طبيعي و برخي دخالتهاي ارادي انسانها به ويژه دولت مركزي ميباشد (بردي آنامرادنژاد،
.)4. :1321
سهم جمعيت شهري ايران مطابق با آمار سال  ،1300حدود  .070درصد است كه اين نسبت در
سالهاي  1330تا  13.0بهترتيب  .173 ،0473 ،4.71 ،3.72 ،3174درصد بوده است .در سال 1330
تعداد  122نقطه شهر بوده كه در سال  1300به  1112نقطه رسيده است .در سال  1330در استان
كهگيلويه و بويراحمد ،هيچ نقطه شهري موجود نبوده است و بيشترين درصد شهرنشيني مربوط به استان
تهران بوده است .در سال  1300نيز مطابق آمار مركز آمار ايران بيشترين نرخ شهرنشيني متعلق به استان
قم ( 2472درصد) و كمترين نرخ نيز مربوط به استان هرمزگان ( 4074درصد) بوده است (مركز آمار
ايران) .بطوركلي بايد گفت با توجه به برآوردهاي كارشناسي جمعيت ايران در سال  1411به احتمال
قريب به يقين ،به  131ميليون نفر خواهد رسيد كه نزديك به  111ميليون نفر از اين جمعيت در شهرها
زندگي خواهند كرد و ما در اين سال حداقل  11مادرشهر بسيار گسترده خواهيم داشت (ابراهيمزاده،
 .)1.3 :1303از آنجا كه يكي از مهمترين مشكالت مرتبط با نظام شهري كشور به ويژه در طي پنجاه
سال گذشته ،گسيختگي سازمان فضايي و عدم تعادل در سلسله مراتب مبتني بر رابطه تعاملي ميان
سكونتگاه ها و ظهور شهرهايي با جمعيت بسيار زياد بوده است ،هدف از پژوهش حاضر بررسي نظام سلسله
مراتب شهري و نخست شهري در منطقه زاگرس (استانهاي ايالم ،كردستان ،كرمانشاه ،لرستان و همدان)
ميباشد.
هدف پژوهش
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نخست شهري ،سير تحول توزيع رتبه-اندازه شهرها و روند
تمركزگرايي در منطقه زاگرس بر اساس دادههاي آمار سرشماري نفوس و مسكن سالهاي  1340تا 1300
است .سؤال اصلي پژوهش اين است كه آيا سلسله مراتب شهري و نخست شهري در منطقه زاگرس به
شكل مطلوب است يا نه و روند آن بسوي تعادل است يا خير؟
روش تحقیق
روش مورد استفاده در اين پژوهش با توجه به نوع آن توصيفي -تحليلي بوده و از نظر هدف كاربردي
است .براي تدوين مباني نظري و آمار و ارقام از منابع كتابخانه اي استفاده و براي گردآوري دادهها نيز از
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منابع و دادههاي مركز آمار ايران در طي سالهاي  1340تا  1300استفاده شده است .جامعه آماري مورد
نظر در اين پژوهش شهرهاي منطقه زاگرس ميباشد كه بصورت رسمي در سرشماريها اعالم شدهاند.
شاخصهاي بكار برده شده در پژوهش براي بررسي نخست شهري شامل شاخص نخست شهري ،شاخص
دو شهر ،شاخص چهار شهر ،شاخص چهار شهر مهتا ،شاخص تمركز هرفيندال ،شاخص مامو و الوصابي بوده
و براي ارزيابي توزيع اندازه شهرها مدل حد اختالف طبقهاي و قانون رتبه -اندازه و براي تعيين ايجاد تعادل
يا عدم تمركز فضايي از شاخص آنتروپي استفاده شده است.
پیشینه
 در طرح كالبدي منطقه زاگرس نظام شهرها و خدمات ( )13..ضمن رتبهبندي شهرهاي منطقه براساس مدلهايي چون مدل جاذبه استيوارت و شاخصهايي چون شاخص فاصله مكاني ،زماني و مشخصات
حوزه نفوذ بر اساس مراجعات خريد و خدمات  ،در پايان نيز به اين نتيجه رسيده كه الگوي كالن شبكه
شهري در منطقه شامل يك مركز منطقهاي 4 ،مركز با عملكرد زيرمنطقهاي و  11مركز در مقياس ناحيه
است .در اين طرح شهر كرمانشاه بهعنوان مناسبترين مكان براي ايفاي نقش مركزيت در سطح كالن
منطقه و شهرهاي سنندج ،همدان ،ايالم و خرمآباد نيز بهعنوان مراكز برتر سطوح زيرمنطقهاي انتخاب
گرديدهاند.
 نتايج پژوهش زياري و همكارن ( ،)1304هوشيار ( ،)1300صدرموسوي ( ) 1300در ارتباط با سلسلهمراتب شهري استان آذربايجان غربي بصورت جداگانه و بر اساس شاخصهاي مختلف نشان ميدهد كه
الگوي پراكنش سكونتگاه هاي شهري تصادفي و متمايل به منظم بوده و عدم تعادل در سلسله مراتب
شهري استان مشهود است.
 نظريان ( )1300در كتاب خود ضمن بررسي تاريخ شهرنشيني در ايران به بررسي نظام و سلسله مراتبشهري كشور بر اساس سرشماريهاي  1330تا  1300پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه نخست شهري
در كشور حاكم بوده و كالنشهر تهران بهعنوان بزرگترين شهر كشور به همراه چند كالنشهر ديگر در
كشور ،سلسله مراتب شهري را نامتعادل كرده است.
 دخت ليوارجاني و همكاران ( ) 1300در پژوهش خود پديده نخست شهري و سلسله مراتب شهري رادر كشور بر اساس شاخصهاي مختلف مورد بررسي قرار داده و نتايج آن بيانگر آن است كه نخست شهري
در ايران بيش از اينكه نتيجه انباشتگي سرمايه و صنعت باشد ،نتيجه انباشتگي سياسي و خصوصيات
جغرافيايي است.
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 فرهمند و همكاران ( )1300در تحقيق خود پيرامون تأثير نخست شهري بر رشد اقتصادي كشور ،ضمنبررسي تمركز شهري و نخست شهري به اين نتيجه رسيدهاند كه نخست شهري بهعنوان معياري از درجه
تمركز شهري بر رشد اقتصادي مؤثر است و شكل اثر گذاري آن پويا و تابعي از سطح درآمد است.
 رهنمايي و همكاران ( ) 1321در پژوهش خود سير تحوالت نخست شهري منطقه آذربايجان را موردبررسي قرار دادهاند و نتايج بيانگر عدم تعادل ،تمركز و وجود پديده نخست شهري در نظام شهري منطقه
ميباشد كه در طول دوره در اغلب شاخصها روند كاهشي داشته و به سمت تعادل پيش ميرود.
 داداشپور و همكاران ( )1321در بررسي و تحليل ساختار سلسله مراتب شهري استان اردبيل ،ضمن ارزيابيسلسله مراتب شهري در استان بر اساس اطالعات مختلف به اين نتيجه رسيدهاند كه با وجود گذشت يك دوره
 31ساله فقدان تعادل سلسله مراتب شهري هنوز يكي از مشخصههاي نظام شهري استان است.
 در مطالعات خارجي نيز مي توان به پژوهش  Fragkias et al.,در ارتباط با سلسه مراتب شهريمجموعه شهرهاي جنوب چين در سال  ،2112مطالعات  Anderson et al.,در ارتباط با توزيع اندازه
شهرهاي چين در سال  ،2110مطالعات  Gangopadhyay et al.,در ارتباط با توزيع اندازه شهرهاي
هند و چين در سال  2112اشاره كرد.
منطقه مورد مطالعه
منطقه زاگرس شامل پنج استان كرمانشاه ،كردستان ،ايالم ،لرستان و همدان در غرب كشور مي
باشد.در طرح كالبد ملي ،كشور به ده منطقه برنامه ريزي 12 ،حوزه جمعيتي و شهري و  00ناحيه برنامه
ريزي كه امروزه به  21ناحيه افزايش يافته ،تقسيم شده است .منطقه زاگرس در غرب ايران با  121نقطه
شهري در سال  1300يك شبكه سطحي منزوي را در غرب ايران تشكيل داده است .مساحت محدوه
زاگرس  121231كيلومترمربع است كه  .740درصد از كل مساحت كشور را تشكيل مي دهد .بيشترين
جمعيت منطقه بر اساس سرشماري سال  1300مربوط به استان كرمانشاه و كمترين نيز استان ايالم
بوده و جمعيت شهري منطقه  272درصد كل جمعيت شهري كشور بوده است.
جدول  -2جمعیت شهري منطقه زاگرس به تفكیك استان در طی سالهاي  2911تا 2931
1300
13.0
13.0
1300
جمعيت شهري درصد جمعيت شهري درصد جمعيت شهري درصد جمعيت شهري
331231
0372
202.0.
41
10..00
127.0
40020
ايالم
0320..
0274
.10.10
327.
420213
24733
1213.0
كردستان
1200312
.17.
1120202
0.72
021...
4272
441000
كرمانشاه
1121001
037.
00111.
4.7.
.32130
3271.
224.10
لرستان
201..1
4073
011.41
3.74
0.331.
22700
3201..
همدان
442...2
0471.
3.24341
40711
2.10221
32711
1311.42
كل

درصد
.17.
0073
..70
0274
0.7.
.172
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مبانی نظري
كشورهاي اروپايي نخستين گروه از كشورهايي بودند كه با رشد فزاينده جمعيت ،موجب صنعتي شدن
و رفاه نسبي رهآورد آن مواجه شده و تحركات جمعيتي بين شهر و روستا را در پاسخ به شكل نوين اقتصاد
تجربه كردهاند (امكچي .)04 :1303 ،در سال  1011ميالدي حدود  22ميليون نفر در شهرها زندگي
ميكردهاند ،اما در سال  2111اين رقم به  270ميليارد نفر رسيده است .از عمده ترين پيامدهاي اين افزايش
جمعيت شهري رشد شهرهاي بزرگ است .در سال  1011ميالدي تنها  4شهر با بيش از يك ميليون نفر
جمعيت در جهان وجود داشته است ،در حالي كه در سال  2111نه تنها بيش از  411شهر ميليوني وجود
داشته ،بلكه بيشتر مردم در شهرهاي بسيار بزرگ به زندگي مشغول بودهاند (شورت .)1 :1300 ،با به هم
خوردن نظام منطقي سلسله مراتبي سكونتگاههاي انساني به خصوص شهرها موجب پيدايش مشكالت
بسياري در كليه مقياس هاي سكونتگاهي از روستاها گرفته تا مقياس ملي شده است .افزايش هزينههاي
اقتصادي و اجتماعي ناشي از تمركز بيش از حد در منطقه كه در نتيجه آن تقويت بيش از حد مركز به
قيمت تضعيف شدن پيرامون را منجر ميشود (رهنمايي.). :1321 ،
سلسله مراتب شهري
سلسله مراتب شهري 1در منابع جغرافيايي به مفهوم طبقه بندي عمودي شهركها و شهرها بر اساس
يك متغير منفرد نظير اندازه جمعيت ،وسعت شهر ،وضعيت مكان مركزي و ...آمده است (بردي آنامرادنژاد،
1- Urban Heirarchy
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 )4. :1321توزيع سلسله مراتب شهري از جهات مختلف بهترين شكل سازماندهي فضاست ،وجود سلسله
مراتب شهري منظم سبب توزيع كاالها و خدمات به تمام جامعه ،انتقال تكنولوژي جديد و ابداعات به
سراسر جامعه و وجود روشهاي مختلف زندگي در محيطهاي گوناگون مي گردد .وجود اين نوع سلسله
مراتب شهري باعث مي شود كه تقريباً هر اندازه شهري با حد مطلوب سازگار باشد(زياري/1.. :1304 ،
رهنمايي .)11 :1321 ،كوان 1در تعريف سلسله مراتب شهري از دو اصطالح "سلسله مراتب سكونتگاهها"
و "سلسله مراتب فضاها" نام برده است .اولي را به نظم در آوردن سكونتگاهها بر اساس اندازه و عملكردشان
تعريف كرده و دومي را مجموعه اي از فضاهاي به هم پيوند با اندازه و عملكردهاي متفاوت مورد اشاره
قرار ميدهد (داداشپور .)114 :1321 ،پير ژرژ 2معتقد است كه تعيين سلسله مراتب شهري مبتني بر
شمار ساكنين شهر و يا منطقه شهري نمي تواند سيماي كامالً روشني از سلسله مراتب شهري را نشان
دهد ،لذا او توصيه ميكند سلسله مراتب شهري با اتكاء به ماهيت عملكرد شهرها تعيين گردد (فريد،
 .)402 :13.0ار تباط بين رتبه و اندازه هر شهر در يك سيستم براي شهري براي اولين بار در سال 1242
توسط زيپف ارايه گرديد .هر چند اين قانون به طور كامل موقعيت يك شهر را در توزيع نشان نميدهد
( .)Badcock, 2002: 40بهطوركلي مي توان گفت سلسله مراتب شهري عبارت است از "طبقهبندي
شهرهاي شبكه بر حسب اهميت آنها" يا اينكه به مقياسي كه شهر در آن جاي گرفته است گفته ميشود
و بر حسب جمعيت شهرها ،ماهيت ،نقش و موقعيت جغرافيايي آنها تعيين ميشود (هوشيار.)0 :1300 ،
نخست شهري
تمركز جمعيت در يك يا چند نقطه برنامهريزي آمايش سرزمين را دستخوش نابساماني كرده ،پيش
بينيها را تغيير داده و عدم تعادل در موازنه توزيع جمعيت در سطح كشور را سبب شده است (وارثي،
 )10. :1300شهرهايي كه در باالترين قسمت سلسله مراتب شهري قرار مي گيرند شهرهاي برتر
ميباشند زيرا آنها به طور كامل بر ديگر شهرها در سيستم شهري تسلط پيدا ميكنند بهعنوان مثال در
كشور فرانسه جمعيت پاريس  0برابر شهر دوم يعني مارسي است ( .)Badcock, 2002: 42سادهترين
شاخص تمركز ،شاخص نخست شهري است كه از طريق نسبت جمعيت بزرگترين كالنشهر به كل جمعيت
شهري كشور محاسبه ميشود (فرهمند .)110 :1300 ،نخست شهر ،شهر برتر يا شهر مسلط در سال
 1232براي اولين بار توسط مارك جفرسون جغرافيدان معروف آمريكايي وارد مباحث جغرافيايي شد.
وي معتقد بود نخست شهر در هر كشور به صورت يك شهر مستقل و بزرگ مورد توجه بوده و بيان
كننده توانايي و احساس ملي است ،لذا در منطقهاي نخست شهر مفهوم پيدا ميكند كه سيستم متعادل
1- Cowan
2- Pierre George
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سلسله مراتب شهري وجود نداشته باشد شهرهاي مسلط ،شهرهايي هستند كه از نظر ميزان جمعيت يا
كاركرد بر ديگر شهرهاي يك كشور تأثير مي گذارد و حداقل دو برابر دومين شهر يك كشور جمعيت
داشته باشد (بردي آنامرادنژاد40 :1321 ،؛ دخت ليوارجاني10. :1300 ،؛ زبردست31 :130. ،؛ زياري،
1.. :1304؛ شكويي .)40. :1301 ،فريدمن و كلينگسون ( )12..نخست شهري را پديده اي جداي از
"شهرنشيني بيش از حد "1نميدانند .آنها معتقدند كه شهرنشيني بيش از حد در اثر تمركز فزاينده
فعاليتهاي شهري اتفاق مي افتد ،كه يكي از پيامدهاي آن نخست شهري است (زبردست32 :130. ،؛
رهنمايي .)13 :1321 ،كشورهايي كه داراي الگوي منظم رتبه -اندازه در سلسله مراتب شهري خود
هستند ،قاعدتاً بايد نسبت جمعيت اولين شهر به دومين شهر آن ،معادل  2باشد (دخت ليوارجاني:1300 ،
.)10.
تحوالت شبكه شهري منطقه زاگرس در طی دوره  90ساله ( 2911تا)2931
شبكه شهري منطقه زاگرس در سال 2911
در اين دوره تعداد كل جمعيت منطقه  41.220.نفر بوده كه  1311.42نفر در نقاط شهري و
 2..233.نفر در نقاط روستايي زندگي ميكردهاند .تعداد نقاط شهري منطقه زاگرس بر پايه آمار مركز
آمار در سال  1300تعداد  41نقطه شهري بوده است .بطوركلي خصوصيات شبكه شهري منطقه زاگرس
در اين دوره سرشماري عبارتند از:
 شهر باالي  011هزار نفر در منطقه زاگرس وجود نداشته و بزرگترين شهر منطقه(شهر كرمانشاه) دررديف شهرهاي بين  201تا  011هزار نفر بوده است.
  .شهر منطقه نيز بين  20تا  01هزار نفر جمعيت داشتهاند ،كه در اين رديف جمعيتي از تمام استانهايمنطقه شهري وجود داشته است.
 تعداد روستا -شهرها و شهرهاي كوچك منطقه (كمتر از  20هزار نفر) نسبت به كل شهرهاي منطقهتفوق چشمگيري داشته است ،به گونه اي كه از  41شهر منطقه  31شهر آن كمتر از  20هزار نفر جمعيت
داشتهاند.
شبكه شهري در منطقه زاگرس در سال 2931
بر اساس آمار سرشماري سال  13.0تعداد كل جمعيت منطقه  0.2.32.نفر بوده كه 2.10221
نفر در مناطق شهري و  310.330نفر در مناطق روستايي ساكن بوده اند .نسبت شهر نشيني و
روستانشيني بهترتيب برابر  4071و  0472درصد بوده است .تعداد نقاط شهري  02نقطه بوده كه نسبت
1- Over-Urbanization
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به دهه گذشته  10نقطه شهري به آن اضافه شده است .ويژگي شبكه شهري منطقه زاگرس بر اساس
سرشماري سال  13.0به شرح ذيل بوده است:
 در اين دوره نيز درصد شهرنشيني منطقه ( 4071درصد) كمتر از درصد شهر نشيني كشور (0473درصد) است.
 بزرگترين شهر منطقه شهر كرمانشاه مي باشد كه  2710برابر بزرگتر از شهر دوم منطقه (همدان)ميباشد.
 بيشترين ميزان جمعيت شهري منطقه نيز متعلق به استان كرمانشاه و كمترين ميزان نيز مربوط بهاستان ايالم است
 در اين دوره بخاطر وجود جنگ تحميلي تعدادي از شهرهاي منطقه(سرپل ذهاب ،قصر شيرين ،نوسوددر استان كرمانشاه و دهلران ،مهران و موسيان در استان ايالم) خالي از سكنه بوده و جمعيت آنها صفر
بوده است.
شبكه شهري منطقه زاگرس در سال 2931
در اين دوره تعداد كل جمعيت منطقه  .0.020.نفر كه  0472درصد ( 3.24341نفر) در نقاط
شهري و  4070درصد ( 310121.نفر) در نقاط روستايي ساكن بوده اند .تعداد نقاط شهري منطقه در
اين دوره  .2شهر بوده است كه نسبت به دوره قبل  13شهر به آن اضافه شده است .اين دوره نقطه
عطفي در تاريخ منطقه محسوب ميشود كه در آن سهم جمعيت ساكن در نقاط شهري از جمعيت
روستايي پيشي ميگيرد در حالي كه در دورههاي قبل چنين نبوده است .ويژگي شبكه شهري منطقه
زاگرس در اين دوره بدين شرح بوده است:
 براي اولين بار در اين دوره جمعيت شهري از جمعيت روستايي پيشي گرفته است. شهر كرمانشاه با عنوان شهر مسلط منطقه در ميان تمامي شهرها خودنمايي ميكند. در اين دوره شهرهاي خالي از سكنه دوره قبل (ناشي از جنگ تحميلي) دوباره پذيراي جمعيت شدهاند. تعداد شهرهاي كوچك نسبت به دوره قبل افزايش چشمگيري يافته است. تعداد شهرهاي زير  01هزار نفر منطقه در اين دوره  04شهر ،شهرهاي  01تا  111هزار نفر  11شهر،شهرهاي  111تا  201هزار نفر  4شهر ،شهرهاي  201تا  011هزار نفر  3شهر و نهايتاً شهر كرمانشاه
بعنوان تنها شهر باالي  011هزار نفر از مهمترين تحوالت شهري منطقه زاگرس در اين دوره بوده است.
از نكات قابل توجه در اين زمينه اين است كه در استان ايالم به غير شهر ايالم تمامي شهرهاي آن زير
 20هزار نفر بودهاند.
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شبكه شهري منطقه زاگرس در سال 2931
بر اساس نتايج مستخرج از دادههاي اين دوره سرشماري تعداد كل جمعيت منطقه  .2.2.11نفر
بوده كه  .1درصد ( 442...2نفر) در نقاط شهري و  32درصد ( 2041032نفر) نيز در نقاط روستايي
ساكن بودهاند .در اين دوره نيز هم تعداد شهرها و هم جمعيت شهري افزايش يافته است .ويژگيهاي
شبكه شهري منطقه در اين دوره عبارتند از:
 تعداد شهرها افزايش فوق العاده يافته به گونهاي كه از  .2نقطه شهري در سال  13.0به  121نقطهدر سال  1300رسيده است.
 تعداد روستاشهرها (شهرهاي كمتر از  0هزار نفر) به  02نقطه رسيده كه جمعيت كل آنها به نسبتدرصد آنها از تعداد شهرها ،رقم ناچيزي بوده است.
شهر كرمانشاه به مثابه دومين شهر بزرگ و پرجمعيت منطقه غرب و شمال غربي كشور (پس از شهر
تبريز) ،بزرگترين شهر استان و منطقه زاگرس محسوب ميشود .اين شهر مهمترين كانون جذب مهاجرين
روستايي استان كرمانشاه و بخشي از استانهاي ايالم و كردستان است (رستمي.)31 :1300 ،
جدول  -1جمعیت كل ،جمعیت شهري و تعداد شهرهاي منطقه زاگرس طی سالهاي  2911تا 2931
سال
جمعيت
جمعيت منطقه زاگرس

1300

13.0

13.0

1300

41.220.

0.2.32.

.0.020.

.2.2.11

درصد جمعيت منطقه به كشور

12710

117.

1174

1173

جمعيت شهري منطقه زاگرس

1311.42

2.10221

3.24341

442...2

0721

27.

1171

272

41

02

.2

121

درصد جمعيت شهري منطقه به جمعيت شهري كشور
تعداد شهرهاي منطقه زاگرس

1170

1170
1172
11
درصد شهرهاي منطقه به كل كشور
مأخذ :محاسبات نگارندگان بر اساس آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  1330تا 1300

روشهاي بررسی نخست شهري
شاخص نخست شهري :2شاخص نخست شهري نسبت جمعيت بزرگترين شهر (  )𝑝1به كل جمعيت
شهري (𝑝) كشور و يا منطقه اي كه شاخص نخست شهري براي آن محاسبه مي شود ،است .هر چه
مقدار عددي اين شاخص بيشتر باشد ،بزرگترين شهر داراي نخست شهري بيشتري است (زبردست،
34 :130.؛ دخت ليوارجاني121 :1300 ،؛ رهنمايي)10 :1321 ،

𝑃1
𝑃

=UPI

1- Urban Primacy Index- UPI
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شاخص دوشهر :2اين شاخص مرتبط با توزيع رتبه -اندازه شهري و شاخصي نسبي است ،بدينترتيب
كه از طريق محاسبه نسبت جمعيت شهر نخست به دومين شهر بدست ميآيد .اين شاخص هر چه بزرگتر
باشد ،بزرگترين شهر داراي نخست شهري بيشتري است (زبردست34 :130. ،؛ دخت ليوارجاني:1300 ،
123؛ رهنمايي . )10 :1321 ،در اين شاخص مقدار عددي بدست آمده اگر به  2ختم شود ،داراي تعادل
بوده و نخست شهري حاكميت ندارد ولي اگر باالتر از  2باشد شاخص نخست شهري تسلط دارد (تقوايي،
𝑃1

TCI= 𝑃2

)34 :1321

شاخص چهارشهر 1یا شاخص گینزبرگ :9شاخص چهار شهر همانند شاخص دوشهر مبتني بر توزيع
رتبه -اندازه شهري است و نسبت جمعيت شهر نخست به مجموع جمعيتهاي شهرهاي رتبه دوم ،سوم و
چهارم را شامل ميشود (زبردست34 :130. ،؛ دخت ليوارجاني124 :1300 ،؛ رهنمايي)1. :1321 ،
مبناي عددي اين شاخص  .223ميباشد كه بيشتر از آن نشاندهنده تسلط نخست شهري است (تقوايي،
𝑃1

.)30 :1321

𝑃2+𝑃3+𝑃4

=GI

شاخص چهار شهر مهتا :4براي تعيين ميزان نخست شهري ،مهتا شاخص چهار شهر گينزبرگ را با
اضافه كردن جمعيت نخست شهر به مخرج كسر ،اصالح نمود و آنرا شاخص چهار شهر مهتا ناميد .در
اين شاخص مقدار عددي  17.0تا  1بيشترين نخست شهري (فوق برتري) ،مقدار عددي  1704تا 17.0
نخست شهري بيشتر (برتري) ،مقدار عددي  1741تا  1704نخست شهري مطلوب و در نهايت مقدار
عددي كمتر از  1741كمترين ميزان نخست شهري را نشان ميدهد (زبردست30 :130. ،؛ دخت
𝑃1

ليوارجاني120 :1300 ،؛ رهنمايي1. :1321 ،؛ داداشپورMFCI= 𝑃1+ 𝑃2+ 𝑃3+ 𝑃4 )111 :1321 ،
شاخص تمركز هرفیندال :1از اين شاخص براي بررسي ميزان تمركز در كل نظام شهري و اينكه آيا در
مقاطع مختلف زماني از شدت تمركز كاسته شده و نظام شهري به سمت تعادل نسبي پيش مي رود يا
نه استفاده مي شود .طبق فرمول  piجمعيت شهر  iو  pكل جمعيت شهري منطقه مورد مطالعه است
(زبردست30 :130. ،؛رهنمايي)1. :1321 ،

𝑖𝑝

( 𝑝 )2

Hi= ∑𝑛𝑖=1

1- Two-City Index- TCI
2- Four-City Index-fcI
3- Ginsberg Index- GI
4- Mehtas Four City Index
5- Herfindall Concentration Index

82

مجله آمایش جغرافيایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل هشتم/تابستان 23

شاخص مامو و الوصابی :2اين شاخص از تقسيم مجموع جمعيتهاي دو شهر اول و دوم به مجموع
جمعيتهاي دو شهر سوم و چهارم بهدست ميآيد ،كه در آن هر چه مقدار عددي اين شاخص بزرگتر باشد،
نظام شهري مورد نظر داراي نخست شهري بيشتري است (زبردست30 :130. ،؛ رهنمايي)1. :1321 ،
𝑝1+𝑝2

𝑝3+𝑝4

= شاخص مامو و الوصابي

جدول  -9شاخصهاي نخست شهري در منطقه زاگرس ( 2991تا )2931
سال
13.0
13.0
1300
1340
1330

شاخص
1710.
17214
17223
17230
171.1
شاخص نخست شهري
17.2
2710
17.0
1701
1720
شاخص دو شهر
17.2
1701
17.0
1703
17..
شاخص چهار شهر
1742
1744
1743
1742
1732
شاخص چهار شهر مهتا
1720
2711
2721
2721
2701
شاخص موماو و الوصابي
مأخذ :محاسبات نگارندگان بر اساس آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  1330تا 1300

1300
171.0
17..
17.1
1741
172.

با توجه به آمار و ارقام جدول فوق می توان اینگونه بیان كرد كه:
 بر اساس شاخص نخست شهري كه هر چه مقدار عددي آن بيشتر باشد شهر نخست داراي تسلطبيشتري است از سال  13.0به بعد با توجه به كاهش ارقام بدست آمده مي توان گفت كه از تسلط شهر
كرمانشاه بر منطقه كاسته شده است.
 با توجه به اينكه در شاخص دو شهر اگر عدد بدست آمده بيشتر از  2باشد شاخص نخست شهر تسلطدارد ،اعداد بدست آمده براي منطقه زاگرس فقط در سال  13.0باالتر از عدد  2بوده است و ما در منطقه
فقط در اين دوره با توجه به شاخص داراي نخست شهر هستيم و در ديگر دورهها عدد بدست آمده كمتر
از  2ميباشد.
 مبناي عددي شاخص چهار شهر  .223ميباشد كه بيشتر از آن نشاندهنده تسلط نخست شهري استو با توجه به جدول در هيچ دورهاي تسلط شهر نخست بر منطقه وجود نداشته است.
 بر اساس شاخص چهار شهر مهتا نيز در منطقه در سال  1330حداقل برتري و در ديگر سالهايسرشماري در منطقه زاگرس برتري مطلوب حكم فرما بوده است.
 در شاخص مامو و الوصابي نيز هر چه مقدار عددي بدست آمده بزرگتر باشد نظام شهري داراي نخستشهري بيشتري است كه براي منطقه با توجه به كاهش اعداد بدست آمده در هر دوره نسبت به دوره قبل
ميتوان گفت كه از شدت تسلط شهر نخست منطقه (كرمانشاه) بر كل منطقه كاسته شده است.
1- Moomaw - Alwosabi Index

بررسی سير تحوالت نخست شهري و نظام شهري منطقه زاگرس ()5811-5831

شاخصهاي عدم تمركز

81

2

براي بررسي اينكه آيا اثرات سياستهاي اتخاذ شده منجر به ايجاد تعادل و يا عدم تمركز فضايي شده
اند اغلب از دو شاخص آنتروپي و شاخص عدم تمركز هندرسون استفاده ميشود.
شاخص آنتروپی :1آنتروپي از جمله تئوريهاي برگرفته از قوانين احتماالت و مدلهاي متكي بر
احتماالت ميباشد كه در ابتدا توسط فيزيكدانها و براي شناسايي نظم و بينظمي در طبيعت بكار گرفته
شد و مبين ميزان عدم ثبات و يكنواختي در يك سيستم است (مرصوصي .)22 :132 ،اين شاخص يك
معيار ناپارامتري براي نشان دادن تعادل در يك توزيع است و هر چه ميزان آن بيشتر شود ،توزيع بسوي
تعادل در حركت است .در اين فرمول  piنسبت جميت شهر  iبه كل جمعيت شهري است .با استفاده از
اين مدل ،مي توان به ميزان تعادل فضايي استقرار جمعيت و تعداد شهرها در سطح شبكه شهري ،استاني،
منطقه اي و ملي پي برد (زبردست30 :130. ،؛ رهنمايي1. :1321 ،؛ داداشپور )111 :1321 ،اگر
آنتروپي به طرف صفر ميل كند حكايت از تمركز بيشتر و يا افزايش تمركز يا عدم تعادل در توزيع جمعيت
بين شهرها دارد و حركت به طرف يك و باالتر از آن توزيع متعادلتري را در عرصه منطقه نشان ميدهد
(حكمت نيا)121 :1300 ،
شاخص عدم تمركز هندرسون :9شاخص عدم تمركز هندرسون كه از فرمول زير قابل محاسبه است،
نشان دهنده كاهش تمركز در نظام شهري است .در اين فرمول  piجمعيت شهر  iو  pكل جمعيت شهري
و  nتعداد شهرها در نظام شهري است(زبردست30 :130. ،؛ رهنمايي)1. :1321 ،
جدول  -4ضریب آنتروپی نسبی و مطلق منطقه زاگرس در طی سالهاي  2991تا 2931
سال

آنتروپي مطلق()H

تعداد طبقات()K

لگاريتم نپري طبقات()Ln K

آنتروپي نسبي()G

1330

173.

.

17.21

17..0

1340

1742

.

17.21

17.2.

1300

174.

.

17240

17.0.

13.0

1701

0

271.2

170.3

13.0

1700

0

271.2

17022

271.2
0
170.
1300
مأخذ :محاسبات نگارندگان بر اساس آمارهاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي  1330تا .1300

17.01

1- DE concentration Index's
2- Entropy Index
3- Henderson's DE concentration Index

مجله آمایش جغرافيایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل هشتم/تابستان 23

82

روشهاي تعیین سلسله مراتب شهري
براي تعيين و تشريح سلسله مراتب شهري بر اساس متغير جمعيتي از مدلهاي مختلفي همچون
حد اختالف طبقهاي ،قانون رتبه-اندازه ،منحني لورنز ،ضريب تراكم جيني ميتوان استفاده نمود (زياري،
 .) 1.. :1304كه در اين پژوهش از دو مدل حد اختالف طبقهاي و قانون رتبه -اندازه استفاده شده است:
مدل حد اختالف طبقهاي :اين روش علمي با استفاده از فرمولهاي آماري بهويژه با بيشترين و كمترين
تعداد جمعيت قابل اجرا ميباشد (حكمتنيا100 :1300 ،؛ زياري )1.0 :1304 ،ساختار كلي مدل به
اين شرح ميباشد:
)- R= Max(p)- Min(p

 -مرحله اول :تعيين دامنه نوسان جمعيتي شهرها

K= 1+ 3.3 Log N

مرحله دوم :تعيين تعداد طبقات با استفاده از فرمول استورجس
كه  =Kتعداد طبقات و  =Nتعداد شهرها ميباشد

𝑃

 -مرحله سوم :تعيين ميزان حد اختالف طبقهاي

𝐾

=H

 مرحله چهارم :تشكيل ماتريس و تقسيم بندي شهرهاجدول  -1طبقهبندي شهرهاي منطقه زاگرس مطابق روش حد اختالف طبقهاي ()2911
رديف

گروههاي جمعيتي
شهرها

درصد از كل
جمعيت شهري

درصد از كل
جمعيت منطقه

نام شهر

تعداد
شهرها

درصد از تعداد
كل شهرها

1

221.11-242413

22734

.710

كرمانشاه

1

2744

2
3

242413-21022.
21022.-1..132

-

-

-

-

-

4

1..132-120002

127.4

4710

0

120002-04..0

23723

.743

همدان
خرمآباد،
بروجرد ،سنندج

1

2744

3

.731

.

04..0-434.0

37.2

171.

مالير

1

2744

.

434.0-2221

3071.

12710

ساير شهرهاي
منطقه

30

0073.

111

32

-

41

111

مجموع
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جدول  -3طبقهبندي شهرهاي منطقه زاگرس مطابق روش حد اختالف طبقهاي ()2931
رديف

گروههاي جمعيتي
شهرها

درصد از كل
جمعيت شهري

درصد از كل
جمعيتمنطقه

نام شهر

تعداد
شهرها

درصد از تعداد
كل شهرها

1

0.1014-401442

21740

27..

كرمانشاه

1

17.2

2

401442-4113.1

-

-

-

-

-

3

4113.1-321220

-

-

-

-

-

4

321220-24122.

11744

47.1

0

24122.-1.1104

22700

11722

همدان
خرماباد ،سنندج،
بروجرد

1

17.2

3

0712

.

1.1104-01102

11701

47.2

مالير ،ايالم ،سقز

3

0712

.

01102-11

347.0

107.1

ساير شهرها

01

0.744

مجموع

111

40

-

02

111

جدول  -3طبقهبندي شهرهاي منطقه زاگرس مطابق روش حد اختالف طبقهاي ()2931
رديف

گروههاي جمعيتي
شهرها

درصد از كل
جمعيت شهري

درصد از كل
جمعيت منطقه

نام شهر

تعداد شهرها

درصد از تعداد
كل شهرها

1

-.1.413
.2220.

107..

1170

كرمانشاه

1

1732

2

-012021
.1.413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117..

070

همدان

1

1732

0

-2.11.1
34..04

0712

0

خرم آباد،
سنندج

2

27..

.

-1.3400
2.11.1

0700

372

بروجرد

1

1732

.

1.3400-0.210

127.3

.72

مالير ،ايالم،
سقز ،درود

4

070.

0

0.210-322

4370

1270

ساير شهرها

.3

0.70

111

0472

.2

111

3
4

-43323.
012021
-34..04
43323.

مجموع
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جدول  -3طبقهبندي شهرهاي منطقه زاگرس مطابق روش حد اختالف طبقهاي()2931
رديف

گروههاي جمعيتي
شهرها

درصد از كل
جمعيت شهري

درصد از كل
جمعيت استان

نام شهر

تعداد
شهرها

درصد از تعداد
كل شهرها

1

.240.3-.20014

1.702

11721

كرمانشاه

1

1703

2
3

.20014-02.1.0
02.1.0-42.01.

-

-

-

-

-

4
0

42.01.-32.4..
32.4..-220110

1170
14702

.700
070.

همدان
خرم آباد ،سنندج

1
2

1703
17..

.
.

220110-120..2
120..2 -22421

071.
1273.

3710
.704

بروجرد
ايالم ،دورود ،مالير ،سقز

1
4

1703
3734

0

22421-.1

3272.

2370.

ساير شهرهاي منطقه

111

2270

111

.172

-

121

111

مجموع

بر اساس این مدل براي منطقه زاگرس در طی چهار دوره سرشماري مورد بررسی می توان
اینگونه بیان كرد كه:
 در سالهاي  1300و  13.0تعداد طبقات منطقه  .طبقه و در سالهاي  13.0و  1300تعداد طبقاتمنطقه به  0طبقه رسيده است كه در طبقه اول شهر كرمانشاه و در طبقات دوم و سوم هيچ شهري قرار
نگرفته است .همين مسئله فاصله جمعيتي شهر كرمانشاه را با شهر دوم منطقه (همدان) نشان ميدهد.
شهر كرمانشاه در اين چهار دوره بهترتيب 107.. ،21740 ،22734 ،و  1.702درصد جمعيت شهري،
 1170 ،27. ،.710و  1172درصد از كل جمعيت منطقه زاگرس را تشكيل داده است.
 در طبقه چهارم شهر دوم منطقه (همدان) جاي گرفته كه  117. ،1174 ،127.4و  1170درصد كلجمعيت شهري و  070 ،47. ،4710و  .700درصد كل جمعيت منطقه زاگرس را تشكيل داده است.
 در طبقه پنجم در سال  13.0سه شهر خرمآباد ،سنندج و بروجرد قرار گرفتهاند كه  22700درصدجميعت شهري و  11722درصد كل جمعيت منطقه زاگرس را تشكيل داده است .در سالهاي  13.0و
 1300در اين طبقه دو شهر خرم آباد و سنندج قرار داشتهاند.
 در طبقه ششم نيز سه شهر (مالير ،ايالم و سقز) قرار گرفتهاند كه  1170درصد جمعيت شهري و 47.2درصد كل جمعيت منطقه زاگرس را تشكيل دادهاند .در سال  13.0و  1300در اين طبقه تنها شهر
بروجرد قرار گرفته است.
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 در طبقه هفتم در سال  01 ،13.0شهر منطقه قرار گرفته كه بيشترين جمعيت شهري ( )347.0وجمعيت كل منطقه ( )107.1را تشكيل ميدهند .در سالهاي  13.0و  1300چهار شهر ايالم ،دورود،
مالير و سقز قرار داشتهاند.
 در سرشماري سالهاي  13.0-00در طبقه هشتم ساير شهرهاي منطقه قرار داشتهاند.سلسله مراتب شهري منطقه زاگرس بر اساس قانون رتبه -اندازه
بر اساس اين قانون براي منطقه زاگرس در طي سرشماري سالهاي  1300 -00براي شهرهاي باالي
 31هزار نفر ترسيم گرديده و شاهد نوعي تعادل در نظام شهري منطقه زاگرس از سال  .0به بعد هستيم.
با توجه به اينكه بيشتر شهرهاي منطقه داراي جمعيتي كمتر از  31هزار نفر هستند ،به خاطر اينكه اين
شهرها آشكارا باعث بهم ريختگي نمودار مي شوند ،لذا اين شهرها از نمودار حذف و فقط شهرهاي باالي
 31هزار در اين قانون بررسي شدهاند .در نمودار  1كه مربوط به سال  1300ميباشد نوعي عدم تعادل
در جمعيت واقعي با جمعيت مدلي اين قانون هستيم ،بهطوريكه جمعيت واقعي در بيشتر شهرها بيشتر
از جمعيت مدلي بوده است .در سرشماري سال  .0نمودار جمعيت واقعي با جمعيت مدلي انطباق بيشتري
يافته ،با اين حال در شهرهاي مياني شاهد نوعي كشش جمعيتي هستيم كه از جمعيت مدلي اين دوره
بيشتر است .در سال  13.0فاصله ميان دو خط كمتر شده و به تعادل نزديكتر شده است ،در نهايت در
سرشماري سال  1300با توجه به افزايش تعداد شهرها در اين دوره همچنان اين تعادل حفظ گرديده
است و دو خط تقريباً بر روي يكديگر قرار گرفتهاند.
400000
300000
واقعي 1355

200000

مدلي 1355

100000
0

نمودار  -2وضع موجود سلسله مراتب شهري و وضع بدست آمده از قانون رتبه -اندازه()2911
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600000

400000
200000

واقعي 1365
مدلي 1365

كرمانشاه
همدان
خرم آباد
سنندج
بروجرد
مالير
ايالم
سقز
اسالم آباد
درود
اليگودرز
نهاوند
كوهدشت
هرسين
كنگاور
قروه
اسدآباد
بيجار
سنقر

0

نمودار  -1وضع موجود سلسله مراتب شهري و وضع بدست آمده از قانون رتبه -اندازه()2931
800000
600000
400000

واقعي 1375

200000

مدلي 1375

صحنه

ازنا

سنقر

بيجار

نوراباد

هرسين

مريوان

نهاوند

كوهدشت

درود

ايالم

بروجرد

سنندج

كرمانشاه

0

نمودار  -9وضع موجود سلسله مراتب شهري و وضع بدست آمده از قانون رتبه -اندازه()2931
1000000
800000
600000
واقعي 1385

400000

مدلي 1385

200000

سرپل ذهاب

تويسركان

سنقر

كامياران

هرسين

نورآباد

بانه

اليگودرز

اسالم آباد

دورود

مالير

بروجرد

خرم آباد

كرمانشاه

0

نمودار  -4وضع موجود سلسله مراتب شهري و وضع بدست آمده از قانون رتبه -اندازه ()2931
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نمودار  -1سلسله مراتب  10شهر نخست منطقه زاگرس در طی سالهاي  2911تا 2931

چنانچه در نمودار  0نيز كه جايگاه بيست شهر اول منطقه را در طي سالهاي  1300تا  1300نشان
مي دهد ،فقط جايگاه دو شهر كرمانشاه و همدان در تمام دورههاي مورد بررسي ثابت مانده و جايگاه
ديگر شهرهاي منطقه متغير بوده است .بهعنوان مثال شهر ايالم كه تا سال  13.0در رتبه هفتم بوده،
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در سال  1300به رتبه ششم رسيده است .ديگر شهرهاي باالي نمودار نيز به تناوب و در طول سالهاي
مختلف تغييراتي را داشته اند .شهر خرم آباد پس از يك دهه نزول دوباره در سال  1300جايگاه سومي
خود را بدست آورده است .از نكات قابل توجه در نمودار خروج شهرهاي زيادي از شبكه شهري بوده است.
در اين نمودار تعداد زيادي از شهرهاي منطقه به ويژه در سال  13.0از شبكه شهري منطقه خارج شده
اند .بطوركلي بايد گفت كه بر اساس اين نمودار يك نوع آشفتگي در پايين آن مشاهده شده كه بيانگر
تغييرات جمعيتي شهرهاي منطقه ميباشد .همچنين از پنج استان منطقه چهار استان آن در جايگاه اول
تا چهارم قرار گرفته و تنها شهر ايالم بهعنوان مركز استان ايالم با يك جايگاه فاصله نسبت به ساير مراكز
استاني در رتبه ششم قرار گرفته است .اين مسئله خود به وضوح بيانگر آن است كه مراكز استان منطقه
زاگرس بيشترين جمعيت را دارند بعنوان نمونه شهر كرمانشاه بعنوان بزرگترين شهر استان و منطقه 070
برابر بزرگتر از شهر دوم استان يعني اسالم آباد غرب و بيش از  170برابر شهر دوم منطقه يعني همدان
بوده است.
نتیجهگیري
منطقه زاگرس با پنج استان (ايالم ،كردستان ،كرمانشاه ،لرستان و همدان) در غرب كشور يكي از
مناطق بسيار قديمي با سابقه كهن شهرنشيني در ايران و حتي خاورميانه مي باشد .در اين منطقه با
توجه به خصوصيات جغرافيايي و اجتماعي ساكنين خود به نسبت كشور داراي شهرنشيني پاييني است.
در اين منطقه شهرهاي مياني نقش بارزي را در تعادل جمعيتي داشته و در مقابل از ارزش و اهميت
شهرهاي بزرگ منطقه چون كرمانشاه و همدان كه در تمام دورههاي مورد بررسي جايگاه اول و دوم را
داشته اند ،كمي كاسته شده است .فاصله جمعيتي كالنشهر كرمانشاه با ساير شهرهاي منطقه در تمام
دورهها زياد بوده و بعنوان يك بزرگ سر در ميان شهرهاي منطقه خودنمايي مي كند ،بعنوان مثال جايگاه
اين شهر در كشور بر اساس سرشماري سال  1300نهم بوده و جايگاه سومار بعنوان يكي از شهرهاي
منطقه در سال  1111 ،1300بوده و اين فاصله بسيار در رتبه شهرهاي منطقه كمي عدم تعادل در شبكه
شهري را شدت بخشيده است .اين منطقه در دوران جنگ تحميلي به علت داشتن مرز مشترك با كشور
عراق و درگير بودن مستقيم استانهايي چون كرمانشاه ،ايالم و كردستان شبكه شهري منطقه را كامالً
بهم ريخته و حتي باعث خروج شهرهايي چون سرپل ذهاب و قصر شيرين از شبكه شهري منطقه شده
است .در اين دوره (سال  )13.0ش هرهايي از منطقه خالي از سكنه بوده اند و علت آن نيز تنها جنگ
تحميلي بوده است ،جمعيت مهاجر اين شهرهاي خالي از سكنه رو به شهرهاي بزرگ مانند كرمانشاه و
سنندج آوردند و باعث رشد بيش از حد جمعيتي آنها شده است .بررسي شاخصهاي نخست شهري
بيانگر كاهش تسلط شهر كرمانشا ه بعنوان بزرگترين شهر منطقه در تمام دورهها بوده است .با توجه به
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اينكه در ردههاي بعدي طبقات جمعيتي بين شهرهاي دوم ،سوم ،چهارم آن چنان اختالفي وجود ندارد
اين مسئله بغير از موارد خاصي (سال  )13.0آن چنان احساس نشده است .همچنين بررسي شاخص
عدم تمركز آنتروپي منطقه زاگرس نشان از كاهش تمركز و گرايش منطقه بهويژه در سال  1300بسوي
عدم تمركز داشته است.
منابع
 -1ابرهيمزاده ،عيسي ،.نگهبان مرئي محمد .1303 .تحليلي بر شهرنشيني و جايگاه شهرهاي جديد در ايران،
فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،سال نوزدهم ،شماره  4پياپي  ،.0صفحات .102-1.2
 -2اكبري ،نعمتاله ،علي عسگري ،فرهمند ،شكوفه .1300 .تحليل توزيع اندازه شهرها در سيستم شهري ايران،
فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ،سال ششم ،شماره چهارم ،صص .03-110
 -3امكچي ،حميده .1303 .شهرهاي مياني و نقش آن در چارچوب توسعه ملي ،انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات
شهرسازي و معماري ايران ،چاپ اول ،تهران.
 -4بردي آنامرادنژاد ،رحيم .1321 .بررسي تحليلي سلسله مراتب شهري در استان كردستان با استفاده از روش
رتبه -اندازه و مدل تعديلي بهفروز ،فصلنامه علمي -پژوهشي جغرافياي انساني ،سال سوم ،شماره دوم ،صفحات
.40-0.
 -0تقوايي ،مسعود ،موسوي ،ميرنجف .1321 .نقدي بر شاخصهاي تعيين نخست شهري و ارائه شاخصي جديد (با نگاهي
تحليلي بر شاخصهاي نخست شهري در ايران) ،فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي ،صفحات .32-42
 -.فرهمند ،شكوفه ،عسگري ،علي ،.سامتي ،مرتضي .130. .تحليل فضايي توسعه شهري در ايران (رشد اندازه
شهرها) ،فصلنامه تحقيقات اقتصادي ،شماره  ،02صحفات .1.3-100
 -.فرهمند ،شكوفه ،طيبي ،سيدكميل ،.اكبري ،نعمتاله ،)1300( .تأثير نخست شهري بر رشد اقتصادي كشور،
فصلنامه تحقيقات اقتصادي ،شماره  ،)0.( 44صفحات .110-13.
 -0فريد ،يداله .13.0 .جغر افيا و شهرشناسي ،انتشارات دانشگاه تبريز ،چاپ سوم ،تبريز
 -2رهنمايي ،محمدتقي ،منوچهري مياندوآب ،ايوب ،.ابراهيمپور ،احد .1321 .سير تحوالت نخست شهري و نظام
شهري منطقه آذربايجان ( ،)1330-11300فصلنامه آمايش سرزمين ،سال سوم ،شماره پنجم ،صفحات .0-32
 -11رستمي ،مسلم ،شاعلي ،جعفر .1300 .تحليل توزيع فضايي خدمات شهري در شهر كرمانشاه ،فصل نامه چشم
انداز جغرافيايي ،سال چهارم ،شماره  ،2صص .2.-01
 -11رضويان ،محمدتقي .1301 .جهاني شدن ،تمدن و شهرنشيني ،پژوهشنامه اقتصادي ،شماره  ،0صفحات .120-12.
 -12شكويي ،حسين .1301 .ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري ،انتشارات سمت ،جلد اول ،چاپ پنجم.
 -13شورت ،جانرنه  .1300نظريه شهري-ارزيابي انتقادي ،مترجمين كرامتاله زياري ،حافظ مهدنژاد ،فرياد پرهيز،
انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول ،تهران.

22

مجله آمایش جغرافيایی فضا /سال سوم/شماره مسلسل هشتم/تابستان 23

 -14صدرموسوي ،ميرستار ،.طالبزاده ،ميرحيدر .1300 .بررسي و تحليل تغييرات در سلسله مراتب شهري استان
آذربايجان غربي در يك دوره  01ساله ( ،) 1330-1300فصلنامه فضاي جغرافيايي ،سال نهم ،شماره ،2.
صفحات .133-102
 -10داداشپور ،مولودي ،جمشيد .1321 .بررسي و تحليل ساختار سلسله مراتب شهري در استان اردبيل ،فصلنامه
فضاي جغرافيايي ،سال يازدهم ،شماره  ،34صفحات .112-131
 -1.دخت ليوارجاني ،پروين ،.شيخ اعظمي ،علي .1300 .بررسي پديده نخست شهري در ايران در سال :1300
سياست و سرزمين ،فصلنامه فضاي جغرافيايي ،سال نهم ،شماره  ،2.صفحات .101-212
 -1.حكمت نيا ،حسن ،.ميرنجف ،موسوي .1300 .كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامهريزي شهري و ناحيهاي،
انتشارات علم نوين ،چاپ اول ،يزد.
 -10هوشيار ،حسن .1300 .ارزيابي سلسله مراتب شهري استان آذربايجان غربي در دوره زماني(،)1330-1300
نشريه جغرافيا و برنامهريزي (دانشگاه تبريز) ،سال  ،14شماره  ،31صفحات .1-2.
 -12وارثي ،حميدرضا ،سروري ،زهتاب .1300 .تحليلي بر ارتباط متقابل توسعه ،مهاجرت و شهرنشيني در ايران،
مجله جغرافيا و توسعه ناحيهاي ،شماره  ،.صفحات .1.2-12.
 -21حاجيپور ،خليل .130. .بررسي علل و عوامل اثرگذار در فرايند شكل گيري و تكوين مناطق كالنشهري،
نشريه هنرهاي زيبا ،شماره  ،34صفحات .3.-40
 -21حبيبي ،سيدمحسن ،اهري ،زهرا .1303 .بررسي تطبيقي دگرگوني جمعيت ،خانوار ،سكونت و شهرگرايي
ايران ،روماني و فرانسه ،نشريه هنرهاي زيبا ،شماره  ،12صفحات .0-1.
 -22زبردست ،اسفنديار .130. .بررسي تحوالت نخست شهري در ايران ،نشريه هنرهاي زيبا ،شماره  ،22صفحات
.22-30
 -23زياري ،كرامتاله ،موسوي ،ميرنجف .1304 .بررسي سلسله مراتب شهري در استان آذربايجان غريي ،مجله
پژوهشي دانشگاه اصفهان ،جلد هيجدهم ،شماره  ،1صفحات .1.3-1.0
 -24مرصوصي ،نفيسه ،.حكمتنيا ،حسن ،.پورمحمدي ،محمدرضا ،.نظم فر ،حسين .1321 .تحليل سازمان فضايي
نظام شهري (مطالعه موردي :استان آذربايجان شرقي) ،فصلنامه مطالعات مديريت شهري ،سال سوم ،شماره
پنجم ،صفحات .02-11.
 -20نظريان ،اصغر .1300 .پويايي نظام شهري ايران ،انتشارات مبتكران ،چاپ اول ،تهران.
 -2.وزارت مسكن و شهرسازي ،معاونت شهرسازي و معماري  .13..طرح كالبدي منطقه زاگرس نظام شهرها و
خدمات ،جلد دوم ،انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران ،تهران.
27.Anderson, Gordon, Ying Ge, 2005. The Size of Chinese cities, Regional Science
and Urban Economics 35, Pp: 756-776.
28.Badcock, B. 2002. Making sense of cities (A Geographical Survey), CoPublished in the United States of America by Oxford University Press,

21

)5811-5831( بررسی سير تحوالت نخست شهري و نظام شهري منطقه زاگرس

29.Fragkias, M., Karen, C. Seto. 2009. Evolving rank-size distributions of intrametropolitan urban clusters in South China, Computers, Environment and urban
systems 33, Pp: 189-199.
30.Gangopadhyay, Kausik, B. Basu. 2009. City size distributions for India and
China, Physica A. 388, Pp: 2682-2688.
31.Pacione, M. 2005. Urban Geography (A Global Perspective), Rutledge
Publication, Second edition, London and New York.
32.World watch Institute, 2007. State of the world Our Urban Future, A World watch
Institute Report on Progress toward a Sustainable Society.

