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 27/4/91؛ تاریخ پذیرش:  30/1/91تاریخ دریافت: 

  چکیده
ن آ ریزي شهري است. از کلیدي در حوزه برنامه مسائلامروزه ساماندهی و تعادل بخشی فضا از   

اي از عناصر کالبدي نیست و نقش و اهمیت هر سکونتگاه را میزان  جایی که شبکه شهري تنها مجموعه
شهرهاي بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد  ،کنند در یک نظام باز تعیین می ها و ابعاد ارتباطات و جریان

گیري عدم  ث شکلتداوم این شرایط باع. کنند تسلط خویش را بر شهرهاي کوچک تر اعمال می ،بیشتر
ي ها و بروز مشکالت ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها و تخلیه مکان ها توازن در توزیع فضایی شهر

. این مقاله بر آن است تا با بررسی و تحلیل شبکه شهري در استان مازندران راهکارهایی گردد دیگر می
تحلیلی است و با  -پژوهش توصیفیجهت تعادل بخشی ارائه کند. از این رو روش بکار رفته در این 

اندازه، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی و همچنین براي تحلیل کمی و کیفی  -ي رتبهها استفاده از مدل
به بررسی و تحلیل شبکه شهري استان مازندران پرداخته  Excelافزار  ي آماري، با استفاده از نرمها داده

عدم تعادل شبکه شهري استان مازندران است و فاصله  شده است. نتایج حاصل از هر سه مدل بیانگر
(بهشهر) و دیگر شهرهاي استان فاحش  (ساري، بابل، آمل، قائمشهر) با شهر پنجم شهر اول 4جمعیتی 

اند و تعداد زیادي  دادهتشکیل اي را  باشد. وجود این چهار شهر که با هم یک مگاالپولیس منطقه می
در پیرامون این  هرها که اختالف جمعیتی بسیاري میان آنها استش - شهرهاي بسیار کوچک و روستا

  باعث عدم تعادل شبکه شهري استان مازندران شده است.  دارند که  رقطب مهم قرا
  

 1تعادل فضایی، استان مازندرانرتبه اندازه،  : شبکه شهري، توزیع جمعیت،کلیدي هاي واژه
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  مقدمه
اي جمعیت  و نحوه توزیع منطقه ها ند توسعه فضایی سکونتگاهبیشتر کشورهاي در حال توسعه از رو  

ي عمده از روستاها و ها ). مهاجرت3:1383(زبردست، هستند ي اقتصادي خود ناراضیها و فعالیت
شهرهاي کوچک به سمت شهرهاي بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به 

طق کوچک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهري در چالش کشیده شدن توسعه پایدار در منا
ورود موج صنعتی شدن به کشورهاي  همچنین )Radstrom, 2005:6( بیشتر کشورها شده است

جهان سوم از اوایل قرن بیستم منجر به افزایش تولید و درآمد و به دنبال آن تقاضا براي خدمات شهري 
ا در این کشورها باال برد و از اواسط قرن بیستم زمینه را براي گردید. این روند، تعداد و اندازه شهرها ر

ي ها درطی دوره ).Pumain, 2003:25نابرابري و عدم تعادل در نظام شهري این کشورها فراهم آورد (
وجود ). Rohner,1995:30( تاریخی، نابرابري در اندازه جمعیتی شهرها روندي فزاینده داشته است

منجرشده که این امر عدم تعادل در کل  1»نخست شهري«گیري پدیده  لشهرهاي پرجمعیت به شک
نظام شهري را موجب گردیده و نوعی سلسله مراتب شهري غیر عادي را به وجود آورده است 

نحوه استقرار و توزیع  از جمله شهري هم به مفهوم فضایی آن شبکه ). 156:1377 (دراکاکیس،
نظام مبادله و داد و ستد  از جملههم به مفهوم اقتصادي آن  واز نظر اندازه جمعیت  اي مختلفشهره

ي ها هم حاصل و هم علت بسیاري از مسائل و پدیده ،اي آنها ي پایهها اساس عملکرد بین شهرها بر
 حسامیان( ابسته استاخلی یا خارجی آن وبه روابط د پویایی هر شبکه شهري شهرنشینی معاصر است.

یی که بر حسب ها تمام تغییرات داخلی جوامع انسانی از تعلق به مجموعه اًساسا. )74:1375 همکاران،و 
گردد. در واقع این  شود ناشی می مورد اصطالح فضاي جغرافیایی سیستم یا شبکه به آنها اطالق می

 مخصوصاً ،هستند که جریانات اساسی مثل فعل و انفعاالت اقتصادي یا رفتارهاي جمعیتی ها سیستم
اي از  شبکه شهري مجموعه .)188:1388 نظریان،( کنند وگرافیک را به شهر تحمیل میي دمها جاذبه

ي شهري را در یک حوزه معین تشکیل ها یی است که اساس و بافت سکونتگاهها شهرها و شهرك
  .)331:1387(شکویی، دهد می
  

  طرح مسئله
کونتگاه را میزان و اي از عناصر کالبدي نیست و نقش و اهمیت هر س شبکه شهري تنها مجموعه  

شهرهاي بزرگتر با جذب و تمرکز مازاد  ،کنند در یک نظام باز تعیین می ها ابعاد ارتباطات و جریان
نتیجه چنین فرایندي به روندي تکاثري  تر اعمال می کنند. تسلط خویش را بر شهرهاي کوچک ،بیشتر

                                                             
1-Primate City 
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جر خواهد شد. تداوم این شرایط ي کوچک تر منها ي مسلط و تضعیف کارکردي مکانها براي سکونتگاه
و بروز مشکالت ناشی از ازدحام و تراکم در شهرها  ها گیري عدم توازن در توزیع فضایی شهر باعث شکل

یهی است در پیدایش این عدم تعادل در عین دب. )68:1387،گردد (لطفی ي دیگر میها ه مکانو تخلی
نادیده تر جغرافیایی نمی توان را بعنوان بسحال که نقش عوامل زیست محیطی و تباین شرایط طبیعی 

باتوسعه ، 1به عقیده هندرسون اقتصادي را نیز نباید از نظر دور داشت. - اثر مسائل سیاسی ،گرفت
گذاري کنند و  گردند تا در مناطق پیرامونی نیز سرمایه قادر می ها ، دولتکشورها و افزایش درآمد ملی

(افزایش جمعیت  که نخست شهري دهد ر واقع این نشان میشود، د همین امر باعث عدم تمرکز می
 ,Henderson and Wang)( یابد در ابتدا افزایش و سپس با رشد سطح درآمد، کاهش می شهر)

گیري الگوي فضایی آن در یک منطقه یا یک  پیدایش یک شبکه شهري و چگونگی شکل 2007:283
اجتماعی اقلیمی و جغرافیایی  -دد اقتصاديگیرد با شرایط متع کشور که در طول تاریخ صورت می

  .)34:1373(اعتماد، مرتبط است.در ایران نیز پیدایی شبکه شهري تابع این قاعده کلی بوده است
ي ها از همگونی نسبی برخوردار بوده است اما پس از دگرگونی اخیر شبکه شهري ایران تا چند دهه  

زاد اقتصادي داري در ایران و عمده شدن ما سرمایهم نظابسط  نظیر، اجتماعی چند دهه اخیر -اقتصادي
 ،و امکانات اشتغال در پایتخت ها زیر ساخت، نتیجه تمرکز سرمایه درحاصل از صادرات نفت 

 و در نتیجه ي روستایی و افزایش تعداد شهرها و تبدیل برخی از آنها به شهرهاي بزرگها مهاجرت
ناموزونی در نظام ، شدید جمعیت در برخی از شهرها تمرکز، اهنگی در پراکندگی مراکز شهريمناه

شبکه شهري به کلی ، تعادل در نظام سلسله مراتب شهري شهري و شبکه شهري و باالخره عدم
آن گسیخته شد. با از میان رفتن نقش میانی شهرهاي کوچک و  یدگرگون گردید و روابط ارگانیک

ي ها شهردر این بین،  اي مشهور است. بکه زنجیرهمتوسط نوعی شبکه شهري پدیدار گردید که به نام ش
ي ها دلیل دو عارضه مهم کوه و دریا از ویژگی بهاز جمله شهرهاي استان مازندران  شمالی ایران

شرایط اقلیمی مساعد و... سبب  ،کافی بآمنابع  ،پوشش گیاهی مناسب .ندایی خاصی برخورداریجغراف
اما وجود را نسبت به سایر نقاط کشور داشته باشد  بکه شهرياز ش تري شده که این ناحیه رشد متوازن

وارد شبکه شهري  85 -75شهر و شهرهاي بسیار کوچک که اکثراً در طی دوره  -تعداد زیادي روستا
ساري، بابل، آمل و قائمشهر که بیش از نیمی از جمعیت شهري شهر  4اند و وجود  استان مازندران شده

اند. این  ي سرشماري شهرهاي برتر استان بودهها در تمام دورهو  باشند ا میداران را درصد) است 5/52(
 را شبکه شهري استان مازندراناي در سطح استان شده است و  منطقه باعث زایش یک مگاالپولیس امر

بررسی شبکه شهري استان مازندران و  متعادل جمعیت شهري خارج کرده است. از توزیع کامالً
می تواند الگوي مناسبی را و همچنین تعیین میزان تعادل آن  هر یک از شهرها مشخص کردن جایگاه

                                                             
1- Henderson 
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بندي در زمینه تخصیص منابع در مسیر  ریزان و نهادهاي مربوط قرار دهد تا با الویت در اختیار برنامه
بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه و تحلیل نظام تعادل بخشی شبکه شهري استان عمل نمایند. 

بکه مطالعه شپرداخته شده است.  1385و 1375، 1365ه شهري استان مازندران در طی سه دوره شبک
تعادل بخشیدن به الگوي توزیع خدمات رسانی هر یک از  دالیلی از جمله، شهري استان مازندران به

آسیب ، سامان بخشی و نظم دهی به توسعه شهري، جمعیت تحت پوشش واقعی آنهابه مراکز شهري 
ارائه راهکاري براي اصالح توازن و تقویت آینده شبکه و نیز  اي ي منطقهها ی و بررسی چالششناس

ي ها زمینه مطالعه نظامتاکنون در  .رشد متعادل و متوازن منطقه انجام گرفته استو  شهري استان
روبرت " و "زي ایچون"شود.  شهري تحقیقاتی انجام شده است که به اختصار به معرفی آنها پرداخته می

ارتباط بین توسعه و  تاسیستم شهري در غرب چین (منطقه هیزي) را مورد تحلیل قرار دادند  "وارد
که مسائل  شود و این نتیجه حاصل شد نها شناساسیآتکامل شهرها با شرایط بیرونی و درونی 

). 111:1388 ،گودرزي(تقوایی و  جغرافیایی و طبیعی از عوامل موثر سیستم شهري ناحیه هیزي است
اصغر  "نظام سلسله مراتب شهرهاي ایران "گیتی اعتماد، مقاله  "شبکه شهري"در سطح ملی مقاله 

مسعود تقوایی و مجید  "بررسی و تحلیل وضعیت شبکه شهري در استان بوشهر "نظریان، مقاله
ه مراتبی تحلیل توزیع جمعیت در نظام سلسل"گودرزي و مقاله اصغر نظریان و افشین درکی با عنوان 

 ها و مقاالت متعدد دیگري هم در سطح جهانی و هم در سطح ملی با روش "شبکه شهري استان کرمان
  اند. پرداخته ي مختلف به بررسی و تحلیل شبکه شهري نقاط مختلفها و مدل

  
  روش تحقیقمواد و 

این تحقیق  ي مورد بررسی، ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، رویکرد حاکم برها با توجه به مؤلفه  
ي ها ي عمومی نفوس و مسکن و آمارنامهها عات مورد نیاز از سرشمارياطالاست. » تحلیلی - توصیفی«

منحنی لورنز و ضریب آنتروپی ، اندازه) -(رتبه ي  زیپفها بر اساس مدلاستانی استخراج گردیده است و 
با توجه به تحلیل شده است.  بررسی و  85و  75، 65در سه دوره  جایگاه شهرها در نظام شهري استان

ي شهري این سه مدل از مدلهاي بسیار مهم و اصلی می باشند که هر یک ها اینکه در تحلیل شبکه
از هر سه مدل تر   منظور کسب نتایج بهتر و تحلیل دقیق هباشند و ب ي خاص خود را دارا میها مزیت

  براي هر سه دوره استفاده شده است.
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
شهر در  36، 1365شهر در سال  32جامعه آماري شهرهاي استان مازندران بوده که شامل   
  باشد.  می 1385شهر در سال  51و  1375سال
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 چارچوب نظري تحقیق
دانند که در یک فضاي معین در ارتباط با همدیگر  شبکه شهري: شبکه شهري را آرایشی از شهرها می

یابد. جریان  افکار و عرضه خدمات گسترده شده و سامان می ،ي جمعیتی، جریان کاالها از طریق تحرك
شهري است و آن را  ي جمعیتی و عرضه خدمات نیروي حیاتی و محرکه سیستمها کاال، افکار و تحرك

  .)93:1373 رضوانی،سازد ( پویا می
حقیق در ویژه نقش و اهمیت آنها، ت سلسله مراتب شهري: ورود به مقوله نظام شبکه شهري شهرها و به

بندي  بندي منجر گردد. این طبقه نماید که نتیجه منطقی آن باید به یک طبقه مقایسه آنها را ایجاب می
ي ها تواند بر مبناي نقش آنها با مشخص کردن بعضی از شهرها بر مبناي سطوحی از ویژگی می

ع شرایط جغرافیاي اجتماعی و خدمات عمومی استوار باشد. از این رو شبکه شهري که به تب -اقتصادي
 (اهمیت و نقش آنها) یا از نظر کمی با نظم فضایی خاصی شکل گرفته است می تواند از نظر کیفی

بندي شده و در نظمی از یک پایه و ارتفاع یا مرتبه اي پشت سر هم قرار گیرند  (تعداد جمعیت) طبقه
  .)68: 1389 ی،درکضرابی و مراتب شهري نامیده می شود (که اصطالحاً به نام سلسله 

شهر مسلط یا نخست شهر: در برخی از کشورها، جمعیت شهري در حد باالیی در تک شهر متمرکز 
ترین شهر هر کشور که بیشترین جمعیت شهري را به خود اختصاص داده، نخست  شده است. پرجمعیت

در مرتبه به عقید کالرك نخست شهر  ).Rashid and Khairkar, 2012, 2091( شود شهر نامیده می
ي جمعیتی شهرهاي یک کشور در ردیف اول قرار دارد و تفاوت جمعیتی آن با دومین ها بندي اندازه

بیان دارد که در همه ي جاي جهان،  ). جفرسون 158:1374، (نظریان شهر در حد زیادي باالست
از کشور و  ). بنابراین در مقیاس کوچکترKim, 2009, 195( نخست شهرها هستند معموالً ها پایتخت

در سطح یک استان، نخست شهر، شهري است که در مرتبه اول سلسله مراتب شهري استان قرار گرفته 
باشد و بیشتر امکانات و تسهیالت شهري و بیشترین نیروهاي اقتصادي و سیاسی را در خود متمرکز 

  ).69:1389،درکی(ضرابی و  نموده باشد
 
  ي تحقیقها افتهی

  اندازه –مدل رتبه 
است. این  اندازه -یکی از آنها قانون رتبه ي خاصی هستند کهها ي شهري داراي قانونمنديها ظامن  

و مرتبه آنها را بصورت خط مستقیم یا همبستگی مطرح  ها گی بین جمعیت شهرتقانون وجود همبس
گوي می کند. هر اندازه سیستم شهري یک کشور توسعه پیدا کند، رابطه بین اندازه جمعیت شهر از ال

اندازه  - و باالخره به الگوي توزیع نرمال یعنی مرتبه رسد نخست شهري دور شده و  به حالت واسط می
 ).1374شود (بهفروز،  تبدیل می
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  1365اندازه شهرهاي استان مازندران، سال  - ) رتبه1جدول (

  P 65  Log ai Log xi  شهر  رتبه
جمعیت مطلوب 
بر اساس رتبه 

  موجود

رتبه مطلوب بر 
جمعیت اساس 

 موجود

تفاضل جمعیت 
واقعی و جمعیت بر 

  اساس رتبه اندازه
 0 - 00/141020 - 149/5  141020  ساري  1
 0/47732 193/1 0/70510 077/0 073/5  118242  آمل  2
 3/68313 223/1 7/47006 087/0 062/5  115320  بابل  3
 0/74033 290/1 0/35255 111/0 039/5  109288  قائمشهر  4
 0/24275 688/2 0/28204 429/0 720/4  52461  بهشهر  5
 7/5876 800/4 3/23503 681/0 468/4  29380  تنکابن  6
  3/9162 812/4 7/20145 682/0 468/4  29308  چالوس  7
  5/10961 933/4 5/17627 693/0 456/4  28589  بابلسر  8
  1/12547 998/4 9/15668 699/0  450/4  28216  نوشهر  9
 0/11250 562/5 0/14102 745/0 404/4  25352  رامسر  10
 0/10784 974/5 0/12820 776/0 373/4  23604  نکا  11
 3/9225 723/6 7/11751 828/0 322/4  20977  فریدونکنار  12
 3/8094 445/7 7/10847 872/0 277/4  18942  جویبار  13
 1/8222 708/7 9/10072 887/1 262/4  18295  امیرکال  14
 7/4227 347/10 3/9401 015/1 134/4  13629  گلوگاه  15

 3/4395 676/10 8/8813 028/1 121/4  13209  و سادات کتالم  16

 7/4759 802/10 3/8295 034/1 116/4  13055  نور  17
 6/4021 894/11 4/7834 975/1 074/4  11856  محمودآباد  18
 9/2172 696/15 1/7422 167/1 982/3  9595  زیراب  19
 0/2239 180/15 0/7051 181/1 968/3  9290  رستمکال  20
 8/1453 263/17 2/6715 237/1 912/3  8169  عباس آباد  21
 0/1744 295/17 0/6410 238/1 911/3  8154  خرم آباد  22
 7/1320 924/19 3/6131 277/1 872/3  7452  شیرگاه  23
 2/1211 898/19 8/5875 299/1 850/3  7087  سلمانشهر  24
 2/785 945/21 8/5640 341/1 808/3  6426  پل سفید  25
 -8/663 626/69 8/5423 472/1 678/3  4760  نشتارود  26
 -0/956 049/33 0/5223 519/1 630/3  4267  کالرآباد  27
 -4/1001 949/34 4/5036 543/1 606/3  4035  رویان  28
 -8/832 993/34 8/4862 544/1 605/3  4030  کالردشت  29
 -7/811 261/36 7/4700 559/1 590/3  3889  مرزن آباد  30
 -0/3212 475/105 0/4549 023/2 126/3  1337  رینه  31
 -9/3516 449/158 9/4406 200/2 942/9  890  آالشت  32
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  .1365 رتبه اندازه شهرهاي استان مازندران، سال - 1شکل 

  
 893293شهر بوده و جمعیت کل آن برابر  32داراي  1365شبکه شهري استان مازندران در سال   
 ،118242، 141020ترتیب  شهر ساري، آمل، بابل و قائمشهر داراي جمعیتی به 4بوده است.  نفر

نفر قرار گرفت  52461بوده است. در مرتبه بعدي شهر بهشهر با جمعیتی معادل  109288و  115320
که فاصله زیادي با چهار شهر اول استان بخصوص با شهر ساري داشت. مقایسه جمعیت مطلوب سه 

اندازه و جمعیت واقعی بیانگر مازاد جمعیتی این  -ل و بابل و قائمشهر بر اساس مدل رتبهشهر آم
رو بوده  عنوان برترین شهر در نیمه شرقی استان با مازاد جمعیت روبه هباشد. شهر بهشهر هم ب شهرها می

باشد.  یکه نشان از جذب جمعیت شرهاي کوچک و روستاهاي واقع در نیمه شرقی استان به این شهر م
اند. نمودار رتبه اندازه شهرهاي  نفر با کمبود جمعیت مواجه بوده 5000اکثر روستاشهرهاي کمتر از 

استان بیانگر اختالف زیاد منحنی جمعیت واقعی با جمعیت تئوریک در طبقه اول جمعیتی استان یعنی 
ز نقاط انطباق منحنی عضی اباشد و فاصله بسیار کم و در ب شهر ساري، آمل، بابل و قائمشهر می 4

ي ها ي نخستین و  تعادل در رتبهها ئوریک و  واقعی بوده که نشان از عدم تعادل در رتبهجمعیت ت
است. عدم تعادل در طبقه اول شبکه شهري ناشی از دالیل مختلف  1365پایینی شبکه شهري در سال 

  سیاسی و اقتصادي بوده است. 
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 1375مازندران، سال اندازه شهرهاي استان  -رتبه - 2جدول 

  P 75  Log ai  Log xi  شهر  رتبه
جمعیت مطلوب بر 
  اساس رتبه موجود

رتبه مطلوب بر 
اساس جمعیت 

 موجود

تفاضل جمعیت 
واقعی و جمعیت 

  رتبه اندازه
292/5  195882  ساري  1  - 0/195822  - 0 
202/5  159092  آمل  2  090/0  0/97941  231/1  0/61151  
200/5  158346  بابل  3  092/0  0/65294  237/1  0/93052  
156/5  143286  قائمشهر  4  136/0  5/48970  367/1  5/94315  
858/4  72067  بهشهر  5  434/0  4/39176  718/2  6/32890  
616/4  41345  چالوس  6  676/0  0/32647  738/4  0/8696  
587/4  38646  بابلسر  7  705/0  1/27983  069/5  9/10662  
547/4  35208  نکا  8  745/0  3/24485  564/5  8/10722  
546/4  35133  نوشهر  9  746/0  7/21764  575/5  3/13368  
527/4  33650  تنکابن  10  765/0  2/19582  821/5  8/14061  
462/4  28954  رامسر  11  830/0  5/17807  765/7  5/11146  
447/4  27976  فریدونکنار  12  845/0  5/16323  002/7  5/11652  
379/4  23909  جویبار  13  913/0  8/15067  193/8  2/8841  
328/4  21280  امیرکال  14  964/0  6/13991  205/9  4/7288  
302/4  20054  محمودآباد  15  990/0  8/13058  768/9  2/6995  
257/4  18073  گلوگاه  16  035/1  6/12242  838/10  4/5830  
222/4  16688  نور  17  070/1  5/11522  738/11  5/5165  
211/4  16239  کتالم و سادات   18  081/1  3/10882  602/12  7/5356  
107/4  12785  زیراب  19  185/1  6/10309  321/15  4/2475  
032/4  10773  رستم کال  20  032/4-  1/9794  183/18  9/978  
020/4  10482  کالردشت  21  020/4-  7/9327  678/18  3/1154  
995/3  9881  خرم آباد  22  995/3-  7/8903  824/19  3/977  
980/3  9546  شیرگاه  23  980/3-  6/8516  520/20  4/1029  
972/3  9384  عباس آباد  24  972/3-  8/8161  874/20  3/1222  
919/3  8302  سلمانشهر  25  919/3-  3/7853  595/23  7/466  
916/3  8236  سورك  26  916/3-  9/7533  784/23  1/702  
884/3  7648  پل سفید  27  884/3-  9/7254  612/25  1/393  
812/3  6488  مرزن آباد  28  812/3-  8/6995  191/30  8/507-  
748/3  5592  رویان  29  748/3-  6/6756  029/35  6/1162-  
697/3  4973  کالرآباد  30  697/3-  4/6529  389/39  4/1556-  
689/3  4885  چمستان  31  - 689/3-  8/6318  099/40  8/1433-  
679/3  4770  نشتارود  32  679/3-  3/6121  065/41  3/1351-  
635/3  4319  کیاکال  33  635/3-  8/5935  354/45  8/1616-  
578/3  3782  کیاسر  34  578/3-  2/5761  793/51  2/1979-  
126/3  1337  رینه  35  - 126/3-  6/5596  509/146  - 6/4259-  
627/2  424  آالشت  36  627/2-  2/5441  986/461  2/5017-  
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1375اندازه شهرهاي استان مازندران، سال  - : رتبه2 کلش  

 
ان شهر رسد و میزان کل جمعیت است 36شهري استان به  تعداد شهرهاي شبکه 1375در سال   

. شهر ساري همچنان رتبه نخست خودر را حفظ کرده و سه شهر بابل، آمل و نفر شد 1202469برابر با 
شهرهاي استان که با  . در این دوره همانند دوره قبل بجزء روستاي بعدي قرار گرفتندها قائمشهر در تبه

اندازه   - دیگر شهرهاي استان  مازاد جمعیت داشتند. نمودار رتبهاند،  دهکمبود جمعیت روبه رو بو
رهاي استان نشان از عدم تعادل منحنی جمعیت تئوریک با جمعیت واقعی در طبقه اول شهرهاي هش

که با شکست منحنی و نزدیکتر شدن دو منحنی در  باشد بابل، آمل و قائمشهر) می استان (ساري،
شود. فاصله کم دو منحنی در طبقات بعدي و  (بهشهر) روبه رو می تانردیف پنجم شهرهاي اس

ي پایانی  نشان از تعادل در شبکه شهري است. در این دوره نیز همانند دوره قبل با تمرکز ها رتبه
 امکانات در شهرهاي برتر استان  همچنان عدم تعادل بر شبکه شهري استان وجود دارد.
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 1385اي استان مازندران، سال اندازه شهره -رتبه : 3جدول 

 P 85 Log ai Log xi  شهر  رتبه
جمعیت مطلوب 
براساس رتبه 

  موجود

رتبه مطلوب 
براساس جمعیت 

  موجود

تفاضل جمعیت 
واقعی و جمعیت 
  براساس رتبه اندازه

 0 -  261293 - 417/5  261293  ساري  1
 5/70668 298/1  5/130646 113/0 304/5  201335  بابل  2
 3/112600 308/1 7/87097 117/0 300/5  199698  آمل  3
 8/109444 495/1 3/65322 175/0 242/5  174768  قائمشهر  4
 4/31918 104/3 6/52258 492/0 925/4  84177  بهشهر  5
 2/6483 223/5 8/43568 718/0 699/4  50032  بابلسر  6
 4/8963 645/5 6/37327 752/0 665/4  46291  نکا  7
 4/12963 727/5 6/32661 758/0 659/4  45625  چالوس  8
 4/14809 960/5 6/29032 775/0 642/4  43842  تنکابن  9
 7/16045 195/6 3/26129 792/0 625/4  42175  نوشهر  10
 1/10742 575/7 9/23753 879/0 538/4  34496  فریدنکنار  11
 6/10310 144/8 4/21774 911/0 506/4  32085  رامسر  12
 5/7647 417/9 5/20099 974/0 443/4  27748  محمودآباد  13
 2/8547 602/9 8/18663 982/0 435/4  27211  جویبار  14
 5/7871 331/10 5/17419 014/1 403/4  25291  امیرکال  15
 2/6160 618/11 8/16330 065/1 352/4  22491  نور  16
 8/3356 953/13 2/15370 145/1 272/4  18727  گلواله  17
 7/3871 210/14 3/14516 153/1 265/4  18388  زیراب  18
 7/4202 553/14 3/13752 163/1 254/4  17955  کتالم و سادات  19
 -7/1065 776/21 7/13067 338/1 079/4  11999  کالردشت  20
 -5/1034 904/22 5/12442 360/1 057/4  11408  رستم کال  21
 -0/599 168/23 0/11877 365/1 052/4  11278  عباس آباد  22
 -6/1234 804/25 6/11360 412/1 005/4  10126  خلیل شهر  23
 -2/942 274/26 2/10887 420/1 998/3  9945  محرم آباد  24
 -7/787 038/27 7/10451 432/1 985/3  9664  سلمانشهر  25
 -7/550 507/27 7/10049 439/1 978/3  9499  چمستان  26
 -5/855 618/29 55/9677 472/1 946/3  8822  سورك  27
 -9/623 006/30 9/9331 477/1 940/3  8708  پل سفید  28
  -0/399 344/30 1/9010 482/1 935/3  8611  شیرگاه  29
 -8/1237 970/34 8/8709 544/1 873/3  7472  کیاکال  30
 -8/1326 791/36 8/8428  566/1 851/3  7102  مرزن آباد  31
 -4/1209 564/37 4/8165 575/1 842/3  6956  گتاب  32
 -0/1030 935/37 0/7918 579/1 838/3  6888  ایزدشهر  33
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 -1/837 156/38 1/7685 582/1 836/3  6848  بهنمیر  34
 -5/845 470/39 5/7465 596/1 821/3  6620  سرع رود  35
 -1/907 142/41 1/7258 614/1 803/3  6351  رویان  36
 -0/1095 790/43 0/7062 641/1 776/3  5967  نشتارود  37
 -1/1419 882/47 1/6786 680/1 737/3  5457  کالرآباد  38
 -8/3027 158/71 8/6699 852/1 565/3  3672  کیاسر  39
 -3/2971- 376/73 3/6532 866/1 553/3  3561  کله بست  40
 -0/3351 464/86 0/6373 937/1 480/3  3022  خشرودپی  41
 -3/3702 729/103 3/6221 016/2 401/3  2519  گلوگاه(بابل)  42
 -6/4126 996/133 6/6076 127/2 290/3  1950  کوهی خیل  43
 -5/4598 995/194 5/5938 290/2 127/3  1340  بلده  44
 -5/4593 411/215 5/5806 333/2 084/3  1213  رینه  45
 -3/4584 406/238 3/5680 377/2 040/3  1096  دابودشت  46
 -4/4575 542/265 4/5559 242/2 993/2  984  آالشت  47
 -6/4918  701/497 6/5443 697/2 720/2  525  مرزیکال  48
 -5/4907 807/614 5/5332 789/2  628/2  425  زرگرمحله  49
 -9/4863- 804/321  9/5225 858/2 559/2  362  گزنگ  50
 -4/4938 395/1412 4/5123 150/3  262/2  185  فریم  51

 

 
  1385: رتبه اندازه شهرهاي استان مازندران، سال 3 شکل

 
، شهر تشکیل شده است. اولین شهر استان 51از  1385ان در سال شبکه شهري استان مازندر  
عنوان آخرین شهر  هنفر متعلق به شهر فریم ب 185ن جمعیت با نفر و کمترین میزا 261293ري با سا

در شبکه شهري است. در این دوره تعداد شهرهایی که به شبکه شهري افزوده شده بسیار بیشتر از 
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ي جدول مشاهده می شود که در این سال ها . بر اساس دادهه استسیدشهر ر 15دوره قبل بوده و به 
شهر اول با شهرهاي بعدي  4همانند دورهاي گذشته شبکه شهري استان نامتعادل است و فاصله بین 

شهر از  27زیاد بوده و همین امر سبب عدم تعادل در شبکه شهري استان گردیده است. در این دوره 
ي ها که باعث گردیده همانند دورهنفر جمعیت داشتند 5000شهر زیر  14 نفر و 10000شهر زیر  51

تشکیل دهد که از تبدیل  گذشته بیشترین تعداد شهرهاي استان را شهرهاي بسیار کوچک و کوچک
مراکز بخش به شهر ایجاد گردیده است و همین امر منجر به اختالف زیاد جمعیتی میان شهرهاي 

  هري شده است و بر عدم تعادل افزوده است.نخستین و واپسین در شبکه ش
  

  منحنی لورنز
گیري سلسله مراتب شهري و چگونگی توزیع جمعیت در شهرهاي منطقه،  ي اندازهها یکی از روش  

منحنی  تر باشد استفاده از منحنی لورنز است که هرچه جهت یابی نقاط شهري در منطقه نامتعادل
  د گرفت.لورنز از خط نرمال فاصله بیشتري خواه

  
  85تا  65هاي جمعیت شهرها و جمعیت شهرنشین مازندران از سال  درصد تراکمی گروه - 4جدول

1385  1375  1365  
فاصله(گروههاي) 
درصدتجمعی  جمعیتی شهرها

 تعداد
درصدتجمعی 

 جمعیت
درصدتجمعی 

 تعداد
درصدتجمعی 

 جمعیت
درصدتجمعی 

 تعداد
درصدتجمعی 

 جمعیت
 4999کمتر از  92/2 24/24 2 44/19 15/1 91/22
16/54 40/8 44/44 74/7 45/45 20/9 9999-5000  
91/72 22/17 66/66 68/20 69/69 19/24 24999-10000  
41/85 62/31 11/86 39/40 84/84 96/39 49999-25000  
66/91 52/44 88/88 29/46 88/87 83/45 99999-500000  
91/97 65/82 100 100 100 100 249999-100000  

100 100 0 0 0 0 499999-250000  

 نفر+ 500000 0 0 0 0 0 0

  
شود که منحنی  این نتیجه حاصل می 85و  75،  65با ترسیم منحنی لورنز در سه دوره سرشماري   

ي  ها نسبت به دوره 85داراي فرورفتگی و تعقر نسبت به خط نرمال است که این فرورفتگی در دوره 
امر هم وجود تعداد بسیار زیاد شهرهاي کوچک و بسیار کوچک  قبل بیشتر شده است. دلیل این

شهر  4پذیري کم این شهرها، کمبود شهر در طبقه شهرهاي میانی براي ایجاد تعادل و وجود  جمعیت
بابل، آمل و قائمشهر است که با تمرکز و جذب امکانات اقتصادي و سیاسی در خود کماکان  ساري،
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طور هماهنگ برتري خود را نسبت به دیگر شهرهاي استان حفظ  به صورت میکرومگاالپلیس منطقه به
 کنند. می

  

 
  1385 -1365ي ها منحنی لورنز شهرهاي استان مازندران، سال -4شکل 

  
  ضریب آنتروپی

مدل آنتروپی به منظور تعیین تأثیرهاي جمعیتی شهرهاي کوچک و میانی در یک منطقه یا کشور   
ي ها منظور تحلیل ویژگی ). بدین جهت به1382 (فنی، گرفته می شود ی تعادل فضایی،بکارجهت بررس

محاسبه   85 و 75، 65ي ها توزیع فضایی جمعیت در شبکه شهري استان، ضریب آنتروپی براي دهه
شده است. از آنجا که در ساختار شبکه شهري استان مازندران تعداد زیادي شهر در طبقه  شهرهاي 

یل دقیقتر، ضریب آنتروپی استان یکبار با احتساب شهرهاي کوچک و یک کوچک قرار دارند براي تحل
) و در سال 74/0(1365بار بدون احتساب شهرهاي کوچک محاسبه شده است. میزان آنتروپی در سال 

این ارقام  بیانگر این امر است که   ) افزایش یافته است.85/0به ( 1385بوده که در سال  )73/0( 1375
بوده و نشان از عدم  1داد شهرها در طبقات شهري استان در هر سه دوره کمتر از توزیع فضایی تع

 1385این عدم تعادل بیشتر شده است اما در سال  1365نسبت به سال  1375تعادل دارد که در سال 
آنتروپی بیشتر شده است و به عدد یک نزدیکتر شده است. نتایج حاصل از  1375نسبت به سال 
دهد در صورتی که تأثیر نقش و کارکرد  بدون احتساب شهرهاي کوچک نشان می محاسبه آنتروپی

عدم  85و  75، 65سه دوره  جمعیتی شهرهاي کوچک در نظر گرفته نشود، استان مازندران در هر
 .شود ي شهري بیشتر از زمانی است که نقش شهرهاي کوچک در نظر گرفته میها تعادل کانون
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  1385 -1365ي ها وپی شهرهاي استان، طی سالمحاسبات ضریب آنتر - 5 جدول
  1385  1375  1365  سال

 pi Ln pi  Pi. Ln pi  pi Ln pi Pi. ln pi pi Ln pi Pi. ln pi طبقات شهري

4999کمتر از   026/0  650/3-  095/0  020/0  902/3 -  079/0 -  013/0  320/4 -  057/0 -  
5000-9999  036/0  321/3 -  120/0 -  054/0  922/2 -  157/0 -  074/0  608/2-  192/0 -  
10000 -24999  150/0  897/1 -  285/0 -  124/0  087/2 -  259/0 -  082/0  506/2-  204/0  
25000 -49999  158/0  844/1 -  292/0 -  199/0  614/1-  321/0 -  208/0  570/1 -  327/0 -  
50000 -99999  059/0  832/2  167/0-  059/0  830/2 -  167/0-  086/0  453/2 -  211/0 -  
100000-249999  544/0  610/0  331/0 -  542/0  612/0-  332/0 -  369/0  997/0 -  368/0-  
250000-499999  -  -  -  - - - 167/0  790/1 -  299/0 -  

∑ 973/0  154/14-  289/1 -  998/0  969/13 -  315/1 -  999/0  244/16 -  658/1-  

  
  1385-1365ي ها هاي استان، طی سالنتایج ضریب آنتروپی شهر -6جدول 

  1385  1375  1365  سال
حتساب شهرهاي با ا شرح

  کوچک
بدون احتساب 
  شهرهاي کوچک

با احتساب 
  شهرهاي کوچک

بدون احتساب 
  کوچک شهرهاي

با احتساب 
  شهرهاي کوچک

بدون احتساب 
  شهرهاي کوچک

ضریب 
  آنتروپی

71/0 51/0  73/0  53/0  85/0  70,0  

  
   85تا65تحلیل منحنی نوسانات استان طی سه دوره 

طی سه سرشماري اخیر شهرساري کماکان  دهد که در ن میمنحنی نوسانات شهرهاي استان نشا  
جایگاه خود را به عنوان شهر نخست استان حفظ کرده است. همچنین شهرهاي آمل، بابل و قائمشهر 

اند. شهر بهشهر هم  هاي دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده ترتیب رتبه هدر هر سه دوره سرشماري ب
ست در سه دوره اخیر جایگاه پنجمی خود را حفظ کرده است. این عنوان شهر میانی مطرح ا که به

کماکان به روند  اند و مطالب بیانگر این امر است که شهرهاي بزرگ استان جایگاه خود را تغییر نداده
با تقویت کارکرد خود و پیشرفت  دهند. شهرهاي درجه دوم (کوچک) افزایشی جمعیت خود ادامه می

الزم رتبه جمعیتی خود را ارتقاء داده اند. با پدیدار شدن شهرهاي جدید در  هاي امکانات و زیرساخت
ها تغییراتی ایجاد گردیده است که در کل شبکه شهري بی تأثیر  قسمت پایینی سلسله مراتب شهر

  نبوده است.
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                                   1365                           1375                        1385          

  
  85تا  65روند نوسانات جایگاه جمعیتی شهرهاي استان طی سه دوره  - 5شکل 

  
 بحث 

رغم وجود ساختار محدود سلسله مراتبی در کل استان (البته به غیر از شهرساري که تمایل به  علی  
تنها یک شهر برتر وجود داشته و مابقی شهرها  هادهد) در هر یک از شهرستان شان میبزرگ سري را ن

ي پایین جمعیتی قرار می گیرند. در واقع در رده شهرهاي میانی و شهرهاي بزرگ در هیچ ها در رده
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باشیم و شهرهاي مختلف هر شهرستان  شاهد دو شهر در یک گروه جمعیتی نمی ها یک از شهرستان
ط بوده و نیازهاي خود را با مراجعه به آن تأمین طور مستقیم با شهر مرکز شهرستان در ارتبا به

بیانگر عدم وجود سلسله مراتب مناسب و وجود تفاوت فاحش در سطوح سلسله  ها یافته نمایند. می
ي استان ها شهر اول استان و شهر پنجم (بهشهر)) در شهرستان 4خصوص میان بمراتبی شهرها (

اکی از عدم تعادل شبکه شهري استان و اختالف بسیار اندازه ح -مازندران است.نتایج حاصل مدل رتبه
(ساري، بابل، آمل و قائمشهر) استان با دیگر شهرها است و طبق نمودارهاي سه دوره  شهر اول 4زیاد 

شود که فاصله این چهار شهر با شهر پنجم (بهشهر) و دیگر شهرها زیاد بوده و  آماري مشاهده می
وص شهرهاي واقع در طبقات پایینی شبکه شهري نتوانند نقش شهرهاي بعد از این چهار شهر بخص

 کند چرا موثري در ایجاد تعادل در شبکه ایفا کنند. مدل منحنی لورنز نیز این عدم تعادل را ثابت می
بیشتر شده که خود  85و  75ي ها به دوره 65که بر اساس این منحنی، تعقر و فرورفتگی از دوره سال 

 کتوان نتیجه گرفت که در هر ی همچنین بر اساس مدل ضریب آنتروپی می موید عدم تعادل است.
در  73/0دوره عدم تعادل در شبکه شهري استان مازندران وجود داشته است. البته ضریب آنتروپی از 

توان گفت شبکه شهري استان مازندران یه سوي  افزایش یافته که می 85در سال  85/0به  75سال 
هاي شهري  ساختار سکونتگاه حال حرکت است اما این تعادل خیلی ضعیف است.تعادل و هماهنگی در 

ي روستایی و نیمه شهري در بینابین نقاط شهري موجود، اتصال ها استان و وجود برخی سکونتگاه
ي ناشی از ها ي ناشی از مقیاس و نیز صرفه جوییها فیزیکی و نیز مجاورت با فاصله ناچیز، صرفه جویی

گیري مجموعه شهري ساري، قائمشهر، بابل و  شرایط شکل ...امکان مدیریت یکپارچه و تمرکز منابع،
راهم نموده است. این مجموعه شهري یا میکرو مگاالپولیس در تمامی اسناد ف آمل را در استان مازندران

  گیري آن تأکید شده است. ي فرادست آمایشی و منطقه اي معرفی شده و بر لزوم شکلها و طرح
  

  بندي جمع
شهر برتر (ساري،  4ویژگی بارز شبکه شهري استان مازندران نبود یک شهر برتر و نخستین و وجود   

بابل، آمل و قائمشهر) است که هماهنگ با یکدیگر در حال حرکت هستند و تشکیل یک میکرو 
رکز عنوان م ه) که تمرکز امکانات سیاسی (شهرساري ب1387 لطفی،اند ( اي داده مگاالپولیس منطقه

عنوان قطب  هعنوان شهر صنعتی، بابل و آمل ب هاستان) و امکانات اقتصادي و خدماتی (قائمشهر ب
خدمات درمانی و و اقتصادي) علت این امر است. توزیع فضایی جمعیت استان مازندران حاکی از تمرکز 

ي ها رشمارياند. مروري بر س مرکز استان واقع شده باشد که در در همین چهار شهر می معناداري
دهد که اکثر جمعیت استان در چهار شهر  نشان می 85 تا 65ي ها عمومی نفوس و مسکن طی دوره

نفر وجود دارد  84117اند. در رتبه بعدي بهشهر با جمعیت  ساري، بابل، آمل و قائمشهر استقرار یافته
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هرهاي بزرگ چهارگانه  دهنده این است که ش که فاصله زیادي با چهار شهر نخست دارد، این امر نشان
کماکان با رقابت جویی از یکدیگر پیشتازي خود را نسبت به  تان (ساري، بابل، آمل و قائمشهر)اس
خود را در طی چندین دهه اینکه شهر ساري رتبه اول  با توجه بهاند.  دیگر استان حفظ کرده هرهايش

ي ها . در مجموع یافتهدارد شدن نخست شهر شود که ساري تمایل به این نتیجه حاصل می، حفظ کرده
شهرهاي استان است و شبکه شهري استان  نظام تعادل در سلسله مراتبمده بیانگر عدم وجود بدست آ

بافت شبکه شهري استان به جاي اینکه  باشد. همچنین جمعیت شهري برخوردار نمی از توزیع متعادل
بیانجامد با تمرکز امور و  ها و روستا شهر ها هركاي به روابط و پیوند استوار شهرها و ش در مقیاس ناحیه

  و جمعیت در چهار شهر بزرگ و مرکزي استان به سمت نا متعادلی پیش می رود. ها فعالیت
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