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 ١تحليلي بر شبکه شهري استان لرستان
  

  پرهام بقايي
  تحقيقات بروجرد  علوم و ، واحدآزاد اسالميدانشگاه  معماريعضو هيات علمي گروه 

parham.baghaie@gmail.com )مسئول مكاتبات(  
  حجت شيخي

  استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه ايالم
  اسماعيل جعفري

 شهري دانشگاه شهيد بهشتي ريزي برنامهکارشناس ارشد جغرافيا و
 
  چكيده

يافته  بروز پديده ماکروسفالي در نظامِ شهري بيشتر کشورهاي کمتر توسعه :مقدمه و هدف پژوهش
ع و تجم. ي جمعيت شهرِ دوم است برابرِ اندازه ۱۰تا  ۵نمايان است و اندازه شهر بزرگ در اين کشورها 

در شهرِ اول به عنوان  ...متعاقبِ آن فعاليتهاي بازرگاني ـ اجتماعي و اداري ـ سياسي وهاي  تمرکز فعاليت
در نتيجه، علت تمرکزِ جمعيت، در اين شهرها، شده . کند مي ي توسعه، در ساير مناطق، عمل عاملِ بازدارنده

، بررسي و تحليل شبکه هدف اين پژوهش.اند و ملي شدهاي  و بدنبال آن باعث بر هم خوردن تعادلِ منطقه
 .باشد مي شهري در استان لرستان

تحليلي است و در آن از مدلهاي  ـ توصيفيهاي  روشِ كار در اين پژوهش، تركيبي از روش :روش پژوهش
ورنز منحنيِ ل ،ضريبِ آنتروپي، شاخصِ تمركزِ شهري ،مرتبه ـ اندازه تعديل شده ،ي زيپف قانون رتبه ـ اندازه

پرداخته شده است و نقش اقتصادي استان طي  ،ي شهري استان لرستان و ضريبِ جيني به تحليلِ شبکه
 اخير مورد بررسي واقع شده استهاي  دهه
 دهد؛ كه نظام شهري استان لرستان از قانون رتبه ـ اندازه پيروي مي اين پژوهش، نشانهاي  يافته :ها يافته
توزيع . برقرار است ،مناسبي بين تعداد جمعيت و تعداد شهرها در سطحِ استان تعادلِ فضايي نسبتاً. كند نمي

خرم ( نخست شهري ،و در نهايت در سطحِ استان. شهري نيمه متعادل، استهاي  جمعيت شهرها و گروه
 .رود پديده ماکروسفالي در سطح استان تشکيل شود مي حدي است که در آينده احتمال تا ،)آباد

گيريِ نخست شهري، در سطح استان بايد ضمن تمرکز زدايي و  جهت جلوگيري از شکل :نتيجه گيري
 .جلوگيري از مهاجرتهاي درون استاني، شهرهاي کوچک و مياني را تقويت کرد

  استان لرستان ،ماکروسفالي، شبکه شهري :واژگان كليدي
  
  
  
  
  

                                                      
  8/9/1390 :تاريخ پذيرش مقاله                                  20/6/1390: تاريخ دريافت مقاله

 
  فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1390 تابستان/ ششمشماره/ومسسال
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  مقدمه
روستايي  شهري و مهاجرين بسياري را از مناطق ،بروز جنگ تحميلي از سوي عراق

تحت فشار جنگ روانه شهرهاي استانهاي همسايه و يا شهرهاي ديگر استانهاي جنگ 
شهرها باعث رکود جمعيتي  زده کرد اين امر عالوه بر تشديد شهرنشيني در برخي از

يا  ناهماهنگي در نظام شهري استانهاي غرب کشور شده است و نهايت در ساير شهرها و
عوامل اقتصادي يا ترکيبي از آنها موجب  سياسي و هاي شده تصميم در ادامه شرايط ياد

شده است که بعضي از شهرها به تدريج به مراکز بزرگ عملکردي داراي نقشهاي 
ساير شهرهاي همجوار  و تبديل شوند... ـ اقتصادي ـ بازرگاني و چندگانه سياسي اداري

نکه؛ در دو دهه اخير شهر در مکمل عبارت فوق اي .کوچک باقي بمانند در حد متوسط و
ـ اجتماعي جامعه تبديل شده است و آن چه به مشکالت  ايران به محور زندگي اقتصادي

شهري معروف است، هر روز بيشتر نمايان گشته است انعكاس اين تحوالت ساختاري 
گسترش سريع شهرهاي كوچك و ) سياسي ـ اقتصادي دولتهاي  از سياست ناشي(

زوال  ،شهري بوده و افزايش درآمدهاي نفتي به مصرف در شهري ها بزرگ و فعاليت
روستانشيني و مهاجرت جمعي روستائيان به شهرها منجر شده است  ،كشاورزي

  ).۱۳۷۹كاتوزيان (
افزايش قابل توجهي داشته  ۱۳۶۵و  ۱۳۵۵، ۱۳۴۵جمعيت شهري ايران در سالهاي 

و تحوالت اصالحاتي در ها  ترا دوره انعكاس سياس ۱۳۵۵ـ  ۶۵توان دهه  مي است كه
ايران دانست كه عمدتاً در فضاي شهري بازتاب داشته و شهر نشيني با نرخ رشد قابل 

موجب گسست  ،ضمن ايجاد عدم تعادل در شبكه و نظام شهري كشور درصد ۲۶/۵توجه 
اي و ملي  منطقه ريزي برنامه و تباين در فضاي ملي شده كه خود در توسعه فضايي و

استان لرستان هم متاثر از ). ۱۳۸۸ور  پيلهو پوراحمد ( مطلوبي را گذاشته استاثرات نا
  .نصيب نمانده است جنگ هشت ساله از اين اثرات نامطلوب بي سياستهاي نفتي و

در فضاي ملي لزوم مطالعه و بررسي در شبکه و نظام اي  منطقههاي  امروزه عدم تعادل
ه تا از اين رهگذر به الگوي پراکنش جمعيت سلسله مراتب شهري را الزم و ضروري ساخت

پي اي  در نظام سلسله مراتب شهري هر منطقهها  شهرنشين و باالخره تعادل و عدم تعادل
   ).۱۳۷۲ سرور( سپس با شناخت وضع موجود به ارائه راه حل پرداخت برد و
 

                     پژوهش                                                           پيشينه
توان در مقياس ملي،  مي صورت گرفته در خصوص بررسي شبکه شهري را پژوهشهاي

توان به مقاله شبکه شهري گيتي  مي ـ استاني دسته بندي نمود در سطح ملياي  منطقه
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نامه دوره دکتري  اعتماد، مقاله نظام سلسله مراتبي شهرهاي ايران اصغر نظريان، پايان
متعادل سازي آن هاي  ي تحت عنوان تحليلي بر شبکه شهري کشور و روشمسعود تقواي

نام برد رساله دوره دکتري حسن بيک محمدي تحت عنوان تحليل جغرافيايي تحوالت 
جمعيت در استان اصفهان و تأثير آن بر شبکه شهري، و پايان نامه کارشناسي ارشد 

ي استان ايالم و پايان نامه حسن پرويز راد تحت عنوان تحليلي جغرافيايي بر شبکه شهر
نوربخش تحت عنوان تحليل نظام شبکه شهري استان چهارمحال و بختياري را در سطح 

بر  نکته قابل توجه در بررسي اين مطالعات تاکيد. توان ذکر کرد اي مي استانيـ منطقه
ايي را ر آخر راهکارهباشد و د مي مشکالت کالنشهرها و عوامل بوجود آورنده اين مشکالت

 ايجاد انگيزه به بخش خصوصي و با(کالنشهري کشور هاي  سازي شبکه براي متعادل
ارائه ) سياسي، سرمايه گذاري و تقويت شهرهاي کوچک و متوسط تمرکز زدايي اداري ـ

به مطالعه شبکه شهري  ٣و نظام يافته ٢با نگرشي فضاـ مکانيپژوهش  در اين. شده است
  استاستان لرستان پرداخته شده 

  
  پژوهشاهداف 

  ؛ـ شناخت و بررسي شبکه شهري استان لرستان
  ؛ـ شناخت نقش و عملکرد اقتصادي استان لرستان

  ؛پيشنهادات و راهبردهايي در راستاي متعادل سازي شبکه شهري استان لرستان ارائهـ  
  

  محدوده مورد مطالعه
کيلومتر مربع  ۲۸۲۹۴اين استان . است ايرانهاي غربي  استان لرستان يکي از استان

. است  نفر گزارش شده ۱۷۱۶۵۲۷، جمعيت آن ۱۳۸۵مساحت دارد و در سرشماري سال 
هاي پرجمعيت ايران  از نظر جمعيت و يکي از استان ايرانستان سيزدهمين استان اين ا

. بيستمين شهر بزرگ کشور است آباد خرم، ۱۳۸۵طبق آمار سال  .رود به شمار مي
کوههاي لرستان سرزميني کوهستاني است و غير از چند دشت محدود، سراسر آن را 

ارتفاع بلندترين نقطه استان و پست ترين  متر ۴۰۵۰با  اشترانکوه. است پوشانده زاگرس
ارتفاع  سطح دريامتر از  ۵۰۰ترين ناحيه استان واقع شده و حدود  نقطه آن در جنوبي

هاي  گاه ين منطقه يکي از نخستين سکونتا ،شناسي هاي باستان بر اساس يافته. دارد
لرستان . شناسي زيادي برخوردار است از شهرت باستان مفرغ لرستانقديمي بشر است و 

بخش اصلي  چهارکه به دليل اهميت فوق العاده تاريخي يکي از تنها استان ايران است 
ارتند از پيش از بخش اصلي عب چهاراين  .است را به خود اختصاص داده موزه ملي ايران

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  پرهام بقايي، حجت شيخي و اسماعيل جعفري 
  

116 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

استان لرستان سومين استان پر آب . تاريخ، تاريخي و لرستان، دوران اسالمي، مهر و سکه
مرزي بودن  همچنين عليرغم غير .درصد آبهاي کشور را در اختيار دارد ۱۲کشور است و

  .لرستان دومين استان خسارت ديده از جنگ تحميلي است
  

  ها يافته بحث و 
هـاي   هاي پرجمعيت و شهرنشين کشور است که در طـول دوره  نلرستان يکي از استا

. تغيراتي تـوأم بـا فـراز و فـرود داشـته اسـت       ۱۳۷۵تا  ۱۳۳۵مختلف سرشماري از سال 
هاي ميزان توسعه يـافتگي مـدني و اجتمـاعي و نيـز      شهرنشيني جمعيت يکي از شاخص

 بيـانگر وجـود   افزايش تعداد شهرها و جمعيت شهر نشين معمـوالً . اقتصادي جامعه است
سطحي از تغيرات اجتماعي، اقتصادي در جامعـه و بالنـدگي جامعـه بـراي طـي مراحـل       

 . متکامل پيشرفت و توسعه است
  

  شهر اول استان لرستان در نظام شهري ۱۰جايگاه : ۱جدول 
۱۳۸۵ ۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ ۱۳۴۵ 

 بروجرد آباد خرم آبادخرم آبادخرم آبادخرم

 خرم آباد بروجرد دبروجر بروجرد بروجرد

 دورود دورود درود دورود دورود

 اليگودرز اليگودرز  اليگودر کوهدشت کوهدشت

  کوهدشت کوهدشت اليگودرز اليگودرز

  ازنا نورآباد نورآباد نورآباد

  نورآباد ازنا ازنا ازنا

  الشتر الشتر الشتر الشتر

   دخترپل دخترپل دخترپل

   ناناشتري اشترينان معموالن

  نگارندگان: ماخذ
  

، ۶/۳۱به فاصله هر ده سال برابر  ۱۳۷۵تا  ۱۳۳۵نسبت شهر نشيني در کشور از سال 
دهد که نسبت جمعيت شهر  توجه به آمار نشان مي. درصد بود ۳/۶۱، و ۲/۵۴، ۴۷، ۹/۳۷

بطور فاحشـي   ۱۳۵۰از دهه ) شامل جمعيت روستا نشين و عشاير(نشين به کل جمعيت 
، ۳/۵۵، ۴/۵۷، ۲/۵۱، ۱/۴۸اين نسبت در استان لرستان به ترتيب برابر . استرشد داشته 
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مقايسه نسبت شهرنشيني کشـور و اسـتان لرسـتان نشـانگر بـاال      . درصد بوده است ۵/۶۲
صـرف  . ها است بودن نسبت شهر نشيني استان نسبت به متوسط کل کشور در همه دوره

ين نسـبت شهرنشـيني را در کشـور داشـته     ها بيشتر نظر از استان تهران که در همه دوره
ساير اسـتانهاي   و گوي سبقت را از لرستان ۱۳۴۵هاي اصفهان و يزد از سال  است، استان

  . ربايند مي نوپا
دهـد   مي مختلف نشانهاي  اول استان را طي دهه شهر ۱۰که جايگاه  ۱شکل شماره 

از  وجرد بـوده اسـت و  نخست شهري منطقه بر عهده بر ۱۳۴۵ست که تا سال اين ابيانگر 
  .به بعد تقريبا ثابت مانده است ۴۵شهر جايگاه بيشتر شهرها از دهه  ۱۰ميان 

شبکه شهري استان لرستان وارائه راهکارهايي جهت تعـادل   در راستاي درک وتحليل
شبکه شهري استان لرستان را با چند نمونه از مـدلهاي كمـي    ،سازي آن، در اين پژوهش

  .نيمك مي تجزيه و تحليل
  

  
  موقعيت شهرستانهاي استان لرستان :۱شکل 

  
  تمرکز شهري )۱

تخصصـي و نوگرايانـه   اي  در مقالـه  ،۱۹۳۹آمريكـايي در سـال    ٤مارك جفرسون
نخست شـهر در هـر كشـور     ،بر اساس اين قانون .را ارائه نمود ،»قانون نخست شهر«

ئاً بيـان كننـده   هميشه به صورت يك شهر مستقل و بزرگ مورد توجه بوده و استثنا
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به عبـارت ديگـر نخسـت    ) ۱۳۷۴بهفروز (. باشد مي توانايي و احساس ملي آن كشور
سياسي يك شهر بر تمام  اجتماعي و ،اقتصادي ،شهر عبارت است از تسلط جمعيتي

، بهتـرين روش بـراي   ۱۹۶۴مهتا در سـال . شهرهاي ديگر در داخل يك نظام شهري
 اول نظام شهري به صورت زيرپيشنهاد تشخيص نخست شهر را نسبت به چهار شهر

   )۱۳۸۱عظيمي . (كند مي
مطلوبترين نسبت جمعيت شهر اول به چهار شهر  ،بر اساس قاعده اندازه ـ مرتبه 

درجه تسلط و برتري شهر اول بـر نظـام    ،بر پايه چنين معياري ،است درصد ۴۸اول 
و برتـري   شهري بر اساس جدول زير پيشنهاد شده اسـت كـه در آن دامنـه تسـلط    

  .فرض شده است درصد ۵۴تا  درصد ۴۱مطلوب شهر نخست بين شاخص 
   

4321

1

pppp
p

+++
  

  
  درجه نخست شهري در نظام شهري بر پايه شاخص چهار شهر :۲جدول 

  شاخص چهار شهر نوع برتري شهري
  ۱تا ۶۵/۰ فوق برتري
  ۶۵/۰تا ۵۴/۰ برتري

  ۵۴/۰تا۴۱/۰ برتري مطلوب
  ۴۱/۰متر از ك حداقل برتري

  ۶۷، ۱۳۸۱منبع عظيمي 
  

هاي  كنيم شاخص دو شهر اول در کليه دوره مي همانطور كه در جدول باال مشاهده
اخير نيز شدت هاي  بوده است وبتدريج طي دهه برتري مطلوبمورد مطالعه به صورت 

يافته وبسمت شکلگيري پديده ماکروسفالي در سطح استان پيش رفته است بر اساس 
) خرم آباد(شهر اول استان  ۷۵ـ۸۵ي سه شهري وچهار شهري نيز طي دههشاخصها

بسمت برتري مطلوب تمايل دارد اين موضع بدليل حضور رقيب قدرتمند آن يعني شهر 
بروجرد بوده است که توانسته تاکنون از ماکروسفال بودن خرم آباد جلوگيري کند وتعادل 

  .جمعيتي را در استان برقرار کند
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  ومس سال
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  شاخص نخست شهري در شبكه شهري استان لرستان  :۳جدول 
  ۱۳۴۵ ـ ۸۵مقايسه آن با كشور در دوره زماني  و

نخست شهري برپايه شاخص نخست شهري برپايه شاخصنخست شهري برپايه شاخص  سال
  استان لرستان استان لرستان استان لرستان

۴۵  0/455 0/411 0/375 

۵۵  0/509 0/449 0/408 

۶۵  0/531 0/458 0/410 

۷۵  0/556 0/471 0/419 

۸۵  0/591 0/500 0/443 

  نگارندگان :منبع
  اندازه  ـقانون مرتبه  )۲

يابد  مي تعداد شهرها، در هر طبقه از اندازه شهر، همراه با افزايش اندازه شهرکاهش
د به صورت توزيع نرمال باشد بسياري از توان نمي بنابراين، سيستم توزيع اندازه شهرها

اند و به اين نتيجه  مختلف درباره اندازه مناطق شهري مطالعه کردههاي  محققين رشته
 .که تابعهاي توزيع اندازه شهر مورب است و توزيعي مانند توزيع پاره تو دارداند  رسيده

ت خاصي از توزيع جورج زيپف مدعي است که شکل تابع توزيع اندازه شهر به صورت حال
توان به راحتي  مي نامند از روش مرتبه اندازه مي پاره تو است که آن را توزيع مرتبه اندازه

استنباط کرد که شهري که از لحاظ اندازه داراي مرتبه دو است جمعيتي برابر با نصف 
ام قرار گرفته nجمعيت شهري که در مرتبه ،بزرگترين شهر خواهد داشت وبطور کلي

ام جمعيت بزرگترين شهر خواهد بود بحث باال توسط جورج زيپف بصورت  nرابر است ب
  :فرمول زير درآمد

1P : جمعيت شهر اول  

nP : جمعيت آخرين و كوچكترين شهر  
N : رديف يا رتبه  

  
  اندازه تعديل يافته  ـمدل مرتبه  )۳

توانـد   ، نمـي ظامهاي شهري با الگوي نخست شهري استفاده از قانون رتبه ـ اندازه در ن
تمركـز زدايـي از نخسـت شـهر بـا ارائـه راهبردهـا و         ،در اين نظام شهري. مناسب باشد

بـه  ) ۱۹۶ ،۱۳۸۵حكمت نيا و موسـوي  ( .تواند راه حل بهينه باشد مي استراتژيهاي كالن
سازي توزيع فضايي جمعيت در نظـام شـهري    منظورحذف مشکالت و تصحيح و متعادل

در  .كه داراي الگوي نخست شهري است استفاده از روش تعديلي مناسـبتر اسـت   ،استان

( ) 1

1

−= NpPn
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

اين فرمول اضافه جمعيت شهر اول يا نخست شهرمحاسبه شده اسـت تـا بـدين ترتيـب     
تعـادل   و) ۲۲۸ ،۱۳۷۴بهفـروز  (. ديگـر سـوق داد  هـاي   بتوان سرريز آن را به سوي شهر

  :اصل آيدح
   :در اين فرمول

hrp   قرار دارد rجمعيت شهري كه در رتبه : +

hrp    rمرتبه شهر  :+

∑ −
p

n1 : مجموع جمعيت واقعي شهرهاي مورد مطالعه  

nRRR
1...11

21

  تمام شهرهاي مورد مطالعه اي  مرتبههاي  مجموع نسبت :∑+++

  
۱۳۴۵  

  
  
۱۳۵۵  

  

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

++
=
∑
∑ − +

+

n

p

n hr
hr

RRR

R
P 1...11

/

21

1
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  ومس سال
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  ١٣٩٠ تابستان

۱۳۶۵  

  
  

۱۳۷۵  

  
  
۱۳۸۵  
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

اين نتايج حاصل ازتحليل مدلهاي بررسي نظام شبکه شهري استان لرستان بيانگر 
هاي  کارکردهاي فرهنگي و و سياسي، اقتصادي،هاي  ست که شهرخرم آباد بعلت زمينها

 شده و همچنين وقوع جنگ تحميلي سبب جذب مهاجرين به اين شهر و ،چندگانه
دورکرده است ) ـ اندازه مرتبه( ه مراتب شهري استان را تاحدودي از توزيع پارتوسلسل

دهدکه بين جمعيت واقعي وجمعيت در ارتباط با تئوري  مي ـ مرتبه نشان مدل اندازه
به عبارت . اندازه ـ مرتبه در تمام سطوح سلسله مراتب شهري استان اختالف وجود دارد

  كند نمي اندازه تبعيت ،تان از تئوري رتبهديگر سطوح سلسله مراتب شهري اس
  
  منحني لورنز) ۴

شهرها از هر کدام از طبقات جمعيتي  براي رسم منحني لورنز از درصد تجمعي تعداد 
شود سپس براي  مي استفاده oyتجمعي جمعيت شهري در محور  درصد و  ox در محور

طرف خط شود که هر چقدر منحني ب مي سرشماري يک منحني رسمهاي  هر يک از دوره
  )۱۳۷۴زياري ( باشد مي تر يابي نقاط شهري استان مطلوب نرمال رسم سوق يابد جمعيت

  
  در صد تراکمي گروههاي جمعيت شهرها و جمعيت شهرنشين: ۴جدول 

    ۱۳۶۵،۱۳۵۵،۱۳۴۵استان لرستان در سالهاي  

  محاسبات نگارندگان: منبع  

فاصله جمعيتي 
 شهرها

۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ 
 جمعيت شهرها جمعيت اشهره جمعيت شهرها
تعداد درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصد

0/76 10/010/00/76 0 0 0 0 0 0 0 0 4999ـ0

0/76 10/00/00 0/0 37/537/58/168/16 0 0 0  0 9999ـ5000

4/78 62/512/4620/6220/030/04/02 25  17 17 50 50 24999ـ10000

20/38 9/3829/9930/060/015/60 12/575 17 0 50 0 49999ـ25000

29/9920/080/018/2138/58 0 75 1000 10083 50 99999ـ50000

100 10070/0110020/0100/061/42 25 0 0 0 2499990ـ100000

  0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0وبيشتر٢٥٠٠٠٠

  100 100/0 0 0 0 0 100 100 جمع
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  ومس سال
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

  توزيع گروههاي شهري و جمعيت شهري با استفاده از منحني لورنز: ۲شكل 
  استان لرستان ۱۳۳۵،۱۳۵۵،۱۳۴۵در سال  

  
  

  در صد تراکمي گروههاي جمعيت شهرها و جمعيت شهرنشين: ۵جدول 
  ۸۵ـ۷۵استان لرستان از سال  

فاصله جمعيتي 
 شهرها

۱۳۷۵ ۱۳۸۵ 
 جمعيت شهري شهرها جمعيت شهري شهرها

 عدادترصددتعداددرصد تعداد درصد تعداد درصد
 3 3/0 52/2 52/2 0 0 0/0 0/0 4999ـ0

4/278838 1/3 60/9 8/7 0/64 0/64 10/0 10/0 9999ـ5000

6/518613 2/2 65/2 4/3 5/31 4/67 30/0 20/0 24999ـ10000

13/05817 6/5 73/9 8/7 15/26 9/95 50/0 20/0 49999ـ25000

34/93366 21/9 87/0 13/0 42/28 27/02 80/0 30/0 99999ـ50000

67/46484 32/5 95/7 8/7 100 57/72 100/0 20/0 249999ـ100000

100/0425 100/032/6 4/3  0  0/0 وبيشتر٢٥٠٠٠٠

  100 100/0  100  100/0 جمع

  محاسبات نگارندگان: منبع
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  

  
  گروههاي شهري و جمعيت شهري با استفاده از منحني لورنزتوزيع  :۳شكل  

  استان لرستان ۱۳۸۵و ۱۳۷۵در سال  
  

توان از ضريب جيني  مي براي سنجش وضعيت توزيع جمعيت در نقاط شهري منطقه
  :استفاده نمود

BA
Aj
+

=  

J = ضريب جيني        A = مساحت بين منحني لورنز و خط نرمال  
A+B = احت مثلثمس  

در صورتيکه توزيع . در اين حالت مقدار ضريب جيني بين صفر ويک خواهد بود
 Aفضايي دو متغير يکسان باشد، منحني لورنز بر خط نرمال منطبق است، و مساحت 

در صورتيکه ضريب جيني، يک و . برابر صفر و ضريب جيني نيز بربرابر صفر خواهد بود
   .نامتعادل است" ط شهري کامالصفر باشد جمعيت يابي نقا Bمساحت 
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  ومس سال
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

 
  استان لرستان) ۱۳۵۵،۱۳۴۵،۱۳۷۵،۱۳۶۵،۱۳۸۵(دوره مختلف ۵ضريب جيني : ۶جدول شماره 

698/۰J= ۱۳۸۵ 633/۰J= ۱۳۷۵ 652/۰=J۱۳۶۵ J=0/678۱۳۵۵ ۶۶۲/۰ =J۱۳۴۵  

  
 : کنند مي دسته تقسيم ۴مقدار ضريب جيني را به 

=J ۲۵  متعادل     ۰درصدـJ = ۵۰  متعادل " تقريبا ۰درصد ـJ = ۷۵  درصد  ۵۰درصد ـ  
  ).۱۹۹، ۱۳۸۵حکمت نيا و موسوي، (درصد نامتعادل  ۷۵ـ J = ۱نيمه متعادل  
رسيم که توزيع  مي ضريب جيني در سالهاي مختلف به اين نتيجه تطبيقي از بررسي

  .جمعيت شهرها و گروههاي شهري در سطح استان نيمه متعادل است
  
  ضريب آنتروپي )۵

ب آنتروپي معياري براي سنجش توزيع جمعيت شهري و توزيع تعداد شـهرها در  ضري
توان بـه ميـزان تعـادل فضـايي      مي طبقات شهري يك منطقه است با استفاده از اين مدل

و ملـي پـي   اي  منطقـه  ،استان ي ،در سطح شبكه شهريها  استقرار جمعيت و تعداد شهر
   :مدل به شرح زير استساختار ) ۱۸۹، ۱۳۸۵حكمت نيا و موسوي (برد 

  
H : مجموع فراواني در لگاريتم نپري فراواني  
pi : فراواني  
piln: لگاريتم نپري فراواني  
k : تعداد طبقات  

G :ميزان آنتروپي  
  
سمت صفر ميل كند حكايت از تمركز بيشتر و يا افزايش تمركز يا  اگر آنتروپي به  

عدم تعادل در توزيع جمعيت بين شهرها دارد و حركت به سمت يك و باالتر از آن توزيع 
  .دهد مي نشاناي  متعادل تري را در عرصه منطقه

  
  
  
  
  

Lnk
HG

pipiH

=

−= ∑ ln
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  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

  محاسبات تغييرات ضريب آنتروپي در طبقات شهري: ۷جدول 
  ۱۳۸۵‐ ۱۳۴۵اي ه استان لرستان سال 

 0-49995000- 
9999 

10000- 
24999 

25000- 
49999 

50000- 
99999 

100000- 
249999 

۲۵۰۰۰  
 جمع بيشتر و

13
45

 

fi 0 0 2 0 2 0 0 4 

pi 0 0 0/5 0 0/5 0 0 1 

lnpi 0 0 -0/693 0 -0/693 0 0 -1/386 

pilnpi 0 0 -0/347 0 -0/347 0 0 -0/693 

13
55

 

fi 0 3 2 1 0 2 0 8 

pi 0 0/375 0/25 0/125 0 0/25 0 1 

lnpi 0 -0/9808-1/3863-2/07940 0 0 -4/4466 

pilnpi 0 -0/36781-0/34657-0/259930 0 0 -0/97431 

13
65

 

fi 1 0 2 3 2 2 0 10 

pi 0/1 0 0/2 0/3 0/2 0/2 0 1 

lnpi -2/3030 -1/609 -1/204 -1/609 0 0 -6/725 

pilnpi -0/23 0 -0/322 -0/361 -0/322 0 0 -1/235 

13
75

 

fi 0 1 2 2 3 2 0 10 

pi 0 0/04 0/07 0/07 0/11 0/07 0 0/37 

lnpi 0 -3/3 -2/6 -2/6 -2/2 -2/6 0 -13/3 

pilnpi 0 -0/12 -0/19 -0/19 -0/24 -0/19 0 -0/94 
13

85
 

fi 12 2 1 2 3 2 1 23 

pi 0/444 0/074 0/037 0/074 0/111 0/074 0/037 0/852 

lnpi -0/811-2/603 -3/296 -2/603 -2/197 -2/603 0 -14/112 

pilnpi -0/36 -0/193 -0/122 -0/193 -0/244 -0/193 0 -1/305 

  محاسبات نگارندگان: منبع
  

 ۱۳۴۵ضريب آنتروپي سال 
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

==

−−=

35.0
95.1
693.0

)693.0(

G

H  ۱۳۵۵ضريب آنتروپي سال
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

==

−−=

49.0
95.1
974.0

)974.0(

G

H  

  
 ۱۳۶۵آنتروپي سال ضريب 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

==

−−=

63.0
95.1

235.1
)235.1(

G

H  ۱۳۷۵ضريب آنتروپي سال  
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

==

−−=

66.0
6.1

06.1
)06.1(

G

H  

  
 ۱۳۸۵ضريب آنتروپي سال 

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

==

−−=

54.0
6.1
87.0

)87.0(

G

H  
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  ومس سال
  ششمشماره 
  ١٣٩٠ تابستان

رسيم که بين  مي با تجزيه و تحليل ضريب آنتروپي در سالهاي مختلف به اين نتيجه
. فضايي نسبتاً مناسبي وجود دارد استقرار جمعيت و تعداد شهرها در سطح استان تعادل

  .ديگر بهتر بوده استهاي  اين تعادل نسبت به دهه ۶۵و۷۵هاي  و در دهه
  

  بررسي نقش اقتصادي استان لرستان
شبکه شهري استان لرستان حاصل تأثير عوامل گوناگوني است که شدت و ضعف 

تا استان يني در نش توسعه شهر. است  هاي مختلف يکسان نبوده تأثيرات آنها در زمان
الجيشي خاصي  حدودي متفاوت از کل کشور است استان لرستان از موقعيت سوق

 ۲۰۰استقرار استان در ميان هفت استان کشور و حداکثر با فاصله  .برخوردار است
چندان افزوده  کيلومتر و قرار گرفتن استان در کريدور شمال جنوب بر اهميت آن دو

رشد و توسعه بازار مصرف و تجارت هاي  اهم شدن زمينهتواند در صورت فر مي است و
 .آن را تضمين نمايدهاي  فرآورده

حلقه چاه عميق  ۵۰۰۰رشته قنات و بالغ بر  ۱۴۸۷بيش از  ،چشمه و سراب ۷۱۳۴  
مهم دز و کرخه در اين استان که بالغ بر هاي  رودخانههاي  وجود سرشاخه ،و نيمه عميق

هاي  و تاالب) کاکارضا ،يمره، تيره، ماربره،سزار،بختياريکشکانرود، س(سرشاخه اصلي  ۷
بين المللي گري بلمک در منطقه پلدخترو وجود درياچه طبيعي گهر بر دامنه اشترانکوه 

آبشار زيبا و  ۱۵متري قرار دارد و نيز بيش از  ۳۰۰۰در منطقه دورود که در ارتفاع تقريبا 
  .است از منابع غني خدادادي در استان پر آب حاکي

درصد معادن سنگ تزئيني کشور در استان لرستان يک فرصت استثنايي و  ۲۵وجود  
يک توانمندي بالقوه در بحث منابع طبيعي استان است معادن عظيم و ذخاير معدني 

ي کچ و آهک استان فرصت مناسبي ها  قابل توجه و همراه با درجه خلوص مطلوب سنگ
  .فراهم نموده استرا براي احداث کارخانجات توليد کچ 

وجود ذخائر کشف شده نفت و گاز در منطقه پلدختر از ديگر فرصتهاي توسعه استان 
 ۱۲۰۰۰حلقه چاه نفت اکتشافي استان روزانه  چهار درحال حاضر از .شود مي محسوب

گردد در منطقه بلوک خرم آباد بين مناطق کوهدشت و  بشکه نفت خام استخراج مي
لعات اوليه و لرزه نگاري يک بعدي و دو بعدي در حال انجام پلدختر در حال حاضر مطا

است و با احتمال زياد ذخائر عظيم نفت و گاز در اين منطقه تحول چشمگيري را براي 
  .نمايد مي استان پيش بيني

کيلومتر با سرعت و کيفيت  ۱۰۴وجود و احداث آزاد راه خرم آبادـ پل زال به طول 
نساجي  مهمترين صنايع استان عبارتند از. ي استان استدر خور تحسين يکي از فرصتها

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  پرهام بقايي، حجت شيخي و اسماعيل جعفري 
  

128 

 

  ومسسال 
  ششمشماره 
 ١٣٩٠ تابستان

فوالد صدر و فوالد   ، کارخانه فوالد اليگودرز،)پارسيلون(بروجرد، کارخانه توليد نخ نايلون
کارخانه جات سيمان و فارسيت دورود،  ،)فرو آلياز ازنا(کارخانه توليد پودر ميکرونيزه  ،ازنا

ژنراتور  ،يخچال سازي خرم آباد ،زاگرس خودرو ،داروسازي داملران ،داروسازي اکسير
در بحث توليد آبزيان . )سازي و ماشين سازي خرم آباد و ساير واحدهاي توليدي استان

  .استان لرستان داراي مقام اول کشور در زمينه توليد بچه ماهي است
استخر پرورش ماهيان سردآبي و گرم آبي با مساحتي معادل   ۳۱۴  هم اکنون تعداد

  معادل مترمربع در استان وجود دارد که داراي ظرفيت توليدي ميليون چهارش از بي
  .تن ماهي هستند ۶۷۰۰

هاي  يکي از فرصتهاي اقتصادي استان کشاورزي و دامپروري است که علي رغم تالش 
ها  وري صحيح از پتانسيل به بهرهبا ظرفيت كامل اخير هنوز هاي  مناسب طي سال
ميلون واحد دامي و توليد بالغ  ششاستان لرستان با جمعيت حدود  .پرداخته نشده است

دامپروري هاي  يکي از قطب هزار تن گوشت قرمز و رتبه هشتم كشور از اين حيث ۴۰بر 
درصد اين جمعيت در اختيار عشاير استان قرار دارد که بصورت  ۸۰بالغ بر  .کشور است
عوامل ديگر اين اي  ي چند ساله و پارهخشکسال ،نبود مراتع مناسب ،شوند مي سنتي اداره

بهينه سازي واحدهاي  براي ريزي برنامهصنعت استان را با خطراتي مواجه نموده که لزوم 
مجتمع کشت و صنعت و (استان نظير واحدهاي دامپروري صنعتي   توليد صنعتي

و گاو وگوساله و گوسفند و نيز موسسات توليد مرغ گوشتي هاي  پرواربندي ،دامپروري
  .سازد مي تخم گذار و مرغ مادر را بيش از پيش نمايان

  ؛گردشگري طبيعي و آثار باستاني متعددهاي  وجود جاذبه •
شامل خطوط فشار قوي و  ،تبديل و توزيع برق ،برخورداري از شبكه انتقال •

  ؛مربوطهاي  پست
  ؛الزم براي توسعه صنعتيهاي  برخورداري نسبي از زمينه •
  ؛جنگلي و مرتعيهاي  ورداري از اراضي حاصلخيز و عرصهتنوع آب و هوايي و برخ •
غير فلزي با كيفيت باال؛ هاي  وجود كاني .بهره مندي از قابليت توليد انرژي برق آبي •

   .ساختمانيهاي  به ويژه سنگ
براي تعيين نقش اقتصادي منطقه از روش ژاکلين بوژوگارنيه وژرژشاپو دو جغرافيدان 

در اين روش مشاغل اجتماعي به سه گروه عمده نيروي فرانسوي استفاده شده است 
نيروي انساني  ساختمان و انساني وابسته به کشاورزي، نيروي انساني وابسته به صنايع و

روي  استان بصورت درصد بر يک در اقتصاد جذب شده در بازرگاني وخدمات که سهم هر
  . رسيم مي ده استاننمايش و از تقاطع سه بخش عمده به نقش عم) ۴(شماره  نمودار
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 ۱۳۸۵تا ۱۳۵۵هاي  نقش اقتصادي استان لرستان در سال :۱ نمودار

  
به (دهد نقش شبکه شهري استان لرستان  مي نشان) ۴( که نمودارشماره همان طور
مورد هاي  درطول دوره) ـ دامداري داشته است که نقش کشاورزي ۱۳۶۵جز در سال 

بدليل وقوع جنگ تحميلي از نقش  ۶۵ـ۵۵بررسي چند نقشي بوده است طي دهه 
   .صرفاً بر کشاورزي خود متکي بوده است ـ خدماتي لرستان کاسته شده و صنعتي

  
  نتيجه گيري

وجود سلسله مراتب شهري  .سلسله مراتب شهري بهترين شکل سازماندهي فضاست
توزيع متعادل امکانات وخدمات  خدمات به تمام جامعه و منظم سبب توزيع کاالها و

از تغييرات مهم در ) ۸۶ ،۱۳۸۱درکوش(. گردد مي رساني به تمامي بخشهاي يک منطقه
شهري در سطح ملي و منطقه از تغييرات تعداد شهرها و جمعيت آنها در هاي  نظام شبكه

نسبت ها  اين تغييرات هم بواسطه رويكردهاي سياستي دولت. شود مي طول زمان ناشي
دهد و هم از تغييرات كمي جمعيت  مي ر رويبه سطح شهها  به ارتقاء سكونتگاه

ز تحت تأثير اين دو عامل و شبكه شهري لرستان ني. شود مي زيستي ناشيهاي  مجتمع
پذيري از عامل مهم جنگ شاهد تغييرات شگرفي در تعداد و جمعيت شهرها بوده  تأثير
اين انگر تحليل مدلهاي بررسي نظام شبکه شهري استان لرستان بي نتايج حاصل از. است
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هاي  کارکردهاي فرهنگي و و سياسي، اقتصادي،هاي  که شهرخرم آباد بعلت زمينه است
 شده و همچنين وقوع جنگ تحميلي سبب جذب مهاجرين به اين شهر و ،چندگانه

 .دورکرده است) ـ اندازه مرتبه( حدودي از توزيع پارتو سلسله مراتب شهري استان را تا
جمعيت در ارتباط با تئوري  که بين جمعيت واقعي و دهد يم ـ مرتبه نشان مدل اندازه

به عبارت . اندازه ـ مرتبه در تمام سطوح سلسله مراتب شهري استان اختالف وجود دارد
نتايج  ،كند نمي اندازه تبعيت ،ديگر سطوح سلسله مراتب شهري استان از تئوري رتبه
در سطح استان ها  تعداد شهر ضريب آنتروپي نيز بيانگرآن است که بين تعداد جمعيت و

بررسي الگوي نخست شهري در اين استان نشان  ،تعادل فضايي مناسبي برقرار است
ترتيب سلسله مراتب شهري  دهنده وجود نخست شهري است و شهر خرم آباد خارج از

مختلف اقتصادي و هاي  تاکنون به عنوان يك شهر برتر، برتري خود در زمينه ،استان
ضريب جيني در سالهاي مختلف نيز به اين  تطبيقي از بررسي. كرده استاجتماعي حفظ 

  .باشد مي رسيم که توزيع جمعيت شهرها و گروههاي شهري نيمه متعادل مي نتيجه
  

  راهکارها وپيشنهادات
از جملـه  اي  ناحيـه هـاي   ارائه راهکارهاي الزم بـراي برقـراري تعـادل    متعادل سازي و

و آگاهي از وضع موجـود  هاي پژوهش  اساس يافته اين بر اهداف پژوهش حاضر است بنابر
شهرهاي استان در نظام سلسله مراتب شبکه شهري پيشـنهاد راهکارهـاي زيـر ضـرروي     

  :است
 تقويت ساختارهاي نهادي ـ تصميم گيري در شهرهاي مياني و  تمرکززدايي اداري و -

  ؛کوچک
 و شــتغالزاييبسترســازي تمهيــدات ا تقويــت مزيــت نســبي در شــهرهاي اســتان و -

 ؛جلوگيري از مهاجرتهاي درون استاني
بـه   ارائه خـدمات برتـر   ارائه مکانيسم ايجاد فرصت برابر براي همه شهرهاي استان و -

 ؛ميسرسازي امکان پيشرفت اين شهرها ساير شهرهاي کوچک و
ميـزان   روستا به لحاظ کيفيت زيسـت،  تثبيت امر مهاجرت از طريق نزديکي شهر و -

 ؛شتغالدرآمد وتنوع ا
 ؛توزع جمعيتهاي  هماهنگ با سياستاي  استقرار صنايع به گونه -
 متوسـط و  از شهرهاي بزرگ،اي  توزيع اکثريت جمعيت کشور در شبکه بهم پيوسته -

 .کوچک
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  و ماخذ منابع
 :تهران .چاپ دوم .هاي غالب در جفرافياي انساني زمينه . )۱۳۷۴(. بهفروز، فاطمه )۱

 .دانشگاه تهران
روند رشد و توسعه كالنشهرهاي  ).۱۳۸۳.(پيله ورعلي اصغر  و دپوراحمد، احم )۲

تابستان  ۴۸هاي جغرافيايي، شماره  پژوهشواحد علوم و تحقيقات  : تهران. كشور
۱۳۸۳.  

كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد  ).۱۳۸۵. (موسويمير نجف   و نيا، حسن حكمت )۳
  .نوين يزدعلم  :يزد .چاپ اول .ريزي شهري و ناحيه اي بر برنامه

  .سمت :تهران، جغرافياي کاربردي و آمايش سرزمين ).۱۳۸۴. (سرور، رحيم )۴
  .نشر نيكا :تهران. پويش شهر نشيني و مباني نظام شهري ).۱۳۸۱. (عظيمي، ناصر )۵
ترجمه محمد رضا نفيسي،  .اقتصاد سياسي ايران ).۱۳۷۹. (كاتوزيان، محمد علي )۶

  .پاپيروس :تهران
 .دانشگاه پيام نور :تهران. غرافياي شهري ايرانج ).۱۳۷۹. (نظريان، اصغر )۷

  
  يادداشتها

                                                      
اين مقاله حاصل طرح پژوهشي بوده كه با حمايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد به انجام رسيده است بدينوسيله  1

 .ردداز مسئولين دانشگاه ، كه شرايط اجراي فعاليتهاي پژوهشي را فراهم مي آورندصميمانه تشكر و قدرداني مي گ
2 Spatial 
3 systematic 
4 Mark. Jefferson 
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