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 شبكه شهري در ايران تعادل واي  منطقه ريزي برنامه

  پروانه زيويار
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري- استاديار جغرافيا

  ١امين فرجي مالئي 
علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي و دانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه ريزي شهري پژوهشگاه پژوهشگر 

  دانشگاه تهران 
  10/02/1391تاريخ پذيرش مقاله:   17/11/1390تاريخ دريافت مقاله: 

  چكيده
فضاي جغرافيايي صورت گرفته و محصول آن ايجاد  اي به عنوان اقدامي براي رقع عدم تعادل در يك ريزي منطقه برنامه

تدا به بررسي نخست شهري و شبكه شهري پرداخته شده و سپس به طرح مقاله اب سازماني متوازن از فعاليت و جمعيت است. در اين
 دهي به شبكه شهري ايران پرداخته شده است. ساماندهي جمعيت و نقش آن در شكل هاي قبل و بعد از انقالب در ريزي اثرات برنامه

ترين منابع در ارتباط با شبكه  باشد كه در آن ابتدا بر اساس مطالعات اسنادي به گردآوري مهم ميتحليلي -روش اين مقاله توصيفي
پرداخته شده ها دست آمده به تحليل داده ساس اطالعات بهاي در ايران پرداخته شده است. سپس بر ا ريزي منطقه شهري و نيز برنامه

اي در تعادل جمعيتي  ريزي منطقه است و نتايج در قالب تحليل اطالعات ارائه شده است. نتايج تحقيق حاكي از تاثيرات عميق برنامه
  بكه شهري ايران دارد. و توازن در ش

  
  اي، ايران. ريزي منطقه شبكه شهري، نخست شهري، جمعيت، برنامه :ها واژه كليد
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  طرح مساله
ميليون يا به ،48259964شهر وجود دارد كه جمعاً نزديك به 994در ايران كالً،1385بر مبناي آمارگيري سال

شهر بيش از يكصد هزار 77درصد جمعيت كل كشور را به خود اختصاص داده است.در اين ميان نزديك به68عبارتي
درصدديگر  48شهر بيش از نيم ميليون نفر و 6درصد در 9اين جمعيت در منطقه تهران، 9/15نفر جمعيت دارند

هزار  250درصد نيز در شهرهاي زير 27)3-3شمارههزار نفرهستند،(جدول  500تا 250جمعيت  در شهرهاي بين
، جمعيت شهري 1345-55دهد كه در دهه ميباشند. مقايسه آمارها از نظر تعداد جمعيت شهرنشين نشان  مينفري 

رشد شهرنشيني و  دهندة روند روبه ، درصد رسيده است.اين ارقام نشان 69/1به 1355-65و در دهه 62/1ايران به
 هزارنفر در 30هاي سرشماري تعداد شهرهاي باالي باشد.در اين دوره مياي اخير در كشورمان ه شهرگرايي در دهه

شهر بوده است.بنابراين تعداد شهرهاي مذكور در  131، 1365شهر و در سال 74، 1350شهر در سال 51، 1345سال
اين امر بيانگر رشد و توسعه  اند برابر افزايش يافته 7/1به ميزان 1355-65برابر و در دهه 4/1معادل 1345-55دهه

طبق تعريف تقسيمات كشوري،يعني  1365).در سال23،1371-24جمعيتي در سيستم مذكور بوده است(بهفروز،
بندي آمار شهرهاي ايران  طبقه 1در جدول شماره ).11،1369شهر بوده است(زنجاني، 496نقاطي كه شهرداري دارند،

  ائه شده است.در قالب جمعيت ار 1385تا 1335هاي در سال
 1335-1385هاي بندي آمار شهرهاي ايران در سال :طبقه1جدول شماره 

1385 1375 1365 1355 1345 1335 
تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد  درصد سطح شهرها

 بيشتريك ميليون و   1 5/0 1 36/0 1 26/0 2 4/0 4 65/0 6 58/0

58/0 6 65/0 4 2/1 6 53/0 3 0 0 0 2  500000-1000000  
17/1 13 28/2 14 6/1 8 1 3 8/1 5 1 3  250000-500000 

68/4 48 02/6 37 5 25 7/3 14 49/2 8 5/2 5 100000-250000 

46 70 44/9 58 2/9 46 8/5 22 2/2 15 4 8 50000 -100000 

5/9 97 3/15 94 5/13 67 5/11 43 3/3 29 11 22 25000 -50000 

8/21 202 5/28 175 2/29 145 7/29 111 5/5 73 28 56 10000 -25000 

  10000كمتر از  105  76/52 141 1/5 176 5/45 188 9/37 228 7/38 552 5/54

  جمع كل 199 100 272 100 373 100 496 100 614 100 994 100
  يافته هاي تحقيقو  1335- 1385:مركز آمار ايران،سرشماري عمومي نفوس و مسكن،منبع     

شهري باشد، روند تحوالت شبكه  فيا ميدر اين ميان آنچه كه بيش از هر موضوعي مورد توجه پژوهشگران جغرا
 يزداني و همكاران، ؛1386هاي صورت گرفته در منابع مختلف(زبردست، در ايران است. بر اساس مطالعات و بررسي

 پورمحمدي و زالي، ؛1376احمدي و چهاردولي،، 1385اكبري و ديگران، ؛1388ليوارجاني و شيخ اعظمي، ؛1386
توان گفت الگوي شبكه  مي و. . .) 1373ان،نظري؛1372؛ ايزدي،1373اعتماد، ؛1381عظيمي،؛1382عظيمي، ؛1386

شده اسن سوال مطرح است كه  آنچه كه گفته شهري در ايران يك الگوي بزرگ سر و نامتوازن است. لذا با توجه به
باشد؟ و اينكه در طول چند دهه روند تعادلي را طي نموده و يا عدم  ميروند شبكه شهري در ايران به چه شكلي 

اي و  ريزي منطقه تشديد شده است؟ اگر روند تعادلي در اين شبكه طي شده است، نقش برنامه تعادل در اين شبكه
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 179...  و تعادل شبكهاي  ريزيي منطقه برنامه

هاي توسعه در اين تعادل چيست؟ در عين حال اين سوال نيز مطرح است كه در واقع روند شبكه شهري در  طرح
شده در سطح ملي  د طيسطح مناطق داراي چه الگويي است؟ آيا در سطح مناطق(منظور استان) روند مشابه با رون

  شود؟ ميمشاهده 
  روش تحقيق

باشد. رويكرد تحقيق اكتشافي بوده و  ميتحليلي است و اين مقاله از انواع مطالعات بنيادين -روش مقاله توصيفي
باشد. در اين  اي در آن مي ريزي منطقه هدف اصلي مقاله نيز بررسي و مطالعه شبكه شهري ايران و تحليل اثرات برنامه

هاي مركز  هاي ثانويه(داده هاي تحقيق استفاده شده و از داده دادهاي جهت گردآوري  ستا از تكنيك مطالعه كتابخانهرا
  فاده شده است.جهت تحليل و بررسي شبكه شهري استآمار) 
  ها يافته

  بخش نخست:
  شبكه شهري ايران -1

جهت رشد  جمعيتي شهرهاي بزرگ و ، در )2 (بررسي مقدماتي شهرهاي ايران را  با توجه به جدول شماره
دهد.جود منطقه تهران به عنوان يك شهر برتر و نخستين شهر در طول چند دوره سرشماري و  ميپرتراكم را نشان 

توان بررسي نمود.تحوالت شهرها و جمعيت شهري در طول زمان  ميافزايش اين برتري از گذشته تا به حال را 
خصوص  ري در جمعيت كل كشور، افزايش تعداد و جمعيت شهرها بهگير است.افزايش سهم جمعيت شه چشم

باشد.بررسي رابطه اندازه و مرتبه ايران در چند دوره سرشماري حقايق را  ميدرسطح باالي جمعيت شهري مشهود 
  كند. ميتر  ملموس

 بندي تعداد شهرها بر اساس جمعيت :طبقه2جدول شماره
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0 105 56 22 8 5 2 0 1 199 4/31 5997161 1335 1  
0 141 73 29  8 5 0 1 272 39 9714612 1345 2 

0 176 111 43 14 14 3 3 1 373 47 15854680 1355 3 

9 188 145 67 25 25 8 6 2  496 3/54 2695284 1365 4 

0 228 175 37 37 37 14 4 4 614 3/61 36817789 1375 5 

0 552 202 48 48 48 13 6 6 994 4/68 48259964 1385 6 

  و يافته هاي تحقيق 1385-1335نفوس و مسكن، :مركز آمار ايران،سرشماري عموميمنبع  

نقطه شهري در ايران بنا به تقسيمات  994، توزيع1385به استناد سرشماري عمومي نفوس ومسكن در سال
ربا جمعيتي شه 13شهر بين يك ميليون تا پانصد هزار نفري، 6شهر يك ميليون به باال، 6كشوري به شرح زير است:
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شهر با جمعيتي  98، 50000-100000شهر بين  66، 100000-250000شهر بين 53، 250000-500000بين
نفر  10000شهر با جمعيت كمتر از 559نفر وجود دارد. حدود 10000-25000شهر بين 224، و25000-50000بين

  در ايران وجود دارد.
، نسبت به نقاط جديد(روستاهايي كه به آستانه جمعيت 1335هاي قبل از سال توجه اين كه در دوره نكته شايان
 42درصد بيشتر نبود كه در دهه اخير اين نسبت به 34اند و نوشهرها) به كل شهرهاي هر دوره از شهري رسيده

  ).43،1372درصد افزايش يافته است(توفيق،
  رد،به نحوي كه وجود خو ميدر شبكه شهري ايران مسئله كالن شهري و تمركز متروپل به وضوح به چشم 

متروپل تهران از نظر فضايي جمعيتي، عملكردي و غيره همة شبكه را تحت تأثير خود قرار داده است. در ايران 
شود.اين امر در دو دهه گذشته همواره تشديد شده  ميهيچ گونه رقابتي در اين زمينه نسبت به تهران ديده ن

درصد  10برابر دومين شهر ايران(اصفهان) و 7تقريباً 1355يت در سالميليون نفرجمع 5كه تهران با حدود است،چنان
  جمعيت شهري، جمعيت داشته است. 4/1كل جمعيت كشور و

وجود آمده است(مانند اصفهان ،مشهد وتبريز)كه خود حاصل  همچنين در نقاطي كه يك شهر بسيار بزرگ به
خورد .اين  ميچشم ن ت،شهر بزرگ ديگري بهشرايط تاريخي اقتصادي اجتماعي و عوامل جغرافيايي بوده اس

  هاي مختلف به خود اختصاص داده است. ها و رشد عمده منطقه را در زمينه شهر همة فعاليت كالن
در دسترس بودن تهران با  در قسمت شمالي كشور خواه به داليل تاريخي، اقليمي و يا نزديك بودن به متروپل و

شهري مانند مشهد كه به هر حال نقش يك مركز منطقه دور از دسترس تهران را همة امكاناتش براي مردم اين منطقه 
  به خوبي ايفا كند،دور است.

در جنوب شرقي به سبب مسائل جغرافيايي و توسعه نيافتگي منطقه موجب عدم جذب جمعيت مهاجر از نقاط و 
  باشد كه فاقد شهر بسيار بزرگ است. ميبرون كوچكي زياد 

جود شبكه شهري معاصر از لحاظ فضايي، جمعيتي و ارتباطات متقابل بين شهري و بين باتوجه به وضع مو
 توان در آن گسيختگي چشمگيري از لحاظ اندازة ميداري ايران  مناطق مقايسه، شبكه شهري دوران قبل سرمايه

  ).1383 ،121-124كردها است(اعتماد، شهرها، ارتباطات و غيره را ديد كه حاصل تحوالتي در زمينة عمل
سال و دوبرابر شدن متوسط جمعيت شهرها و سه برابر  40شش برابر شدن جمعيت شهري يك كشور در طي

جانبه در تركيب جمعيت و موقعيت و ميزان استقرار  شدن تعداد شهرها، همگي حاكي از تغيير و تحول سنگين و همه
ادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و آن است.چنين تحول و دگرگوني جمعيت در سطح ملي باعث مشكالت اقتص

  ).1379؛78حتي امنيتي است(كامروا،
 بررسي نخست شهري در ايران -2

، 1247، خورشيدي در ايران نخست شهري وجود نداشته است.در سال1279دهند كه تا سال ميمطالعات نشان 
جمعيت تهران، كه پايتخت ، هزار نفر 11ترين شهر ايران بود، حدود خورشيدي جمعيت تبريز كه درآن زمان بزرگ

هزار نفري، شهرهاي كرمان، كرمانشاه، همدان و اروميه هر يك  60هزار نفر، اصفهان 70هزار نفر، مشهد 85بود حدود
هزار  200، خورشيدي هنوز جمعيت شهر تبريز تقريباً مساوي شهر تهران هر يك1297هزار نفر بود.در سال 30حدود
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هزار جمعيت داشتند.نسبت شهر دوم به اول در  75و شهرهاي مشهد و يزد هر يكهزار نفر  100نفر بود.شهر اصفهان
  ).14،1375-2تا14-3بود(توفيق، 1به 1خورشيدي حدود 1279، در سال 3/1به 1خورشيدي حدود 1247سال

از اواخر دورة قاجاريه و به دنبال خواستار حضور هرچه بيشتر دولت مركزي در ايالت و واليات، يعني تمركز 
رت توسط برخي از اصالح طلبان اجتماعي آن زمان و در نتيجه اتخاذ تدابير تمركزگرايانه، توزيع جمعيت شهري قد

هزارنفر)به طور محسوس  540جمعيت شهر تهران( 1318كند، به طوري كه در سال ميكشور به سوي تمركز حركت 
)نخست شهر را، در 2جدول شماره( شود در ميهزار نفر)بيشتر 214دومين شهر كشور، يعني تبريز( از جمعيت

هاي سنجش نخست شهري به  توان بر اساس روش ميحال  توانيم بررسي نماييم. ميهاي متفاوت سرشماري  دوره
كرده است، پاسخ گفت. بر  هاي سرشماري مختلف چه روندي را طي اين سوال كه شبكه شهري ايران در طول دوره

است. در  1350هاي حاكي از روند تعدلي شبكه شهري بعد از دهه ي روشاساس نمودارهاي ارائه شده، نتايج تمام
رسد و اين بيانگر ظهور پديدةالگوي  مي 5/2نسبت جمعيت شهر اول به شهر دوم (شاخص شهر)به 1318هاي سال

اي در شبكه شهري ايران با شدت كمتر  نخست شهري درنظام شهري ايران است. كه تا به امروز نيز چنين مساله
  شود. ميهده مشا
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  )1385اي( نخست شهري در سطح منطقه -3
شود بر اساس آنچه كه در  ترين شهر با كل جمعيت منطقه در نظر گرفته مي در اين فرمول نسبت جمعيت بزرگ

ترين  استان قم بيشترين و كردستان كم 1385توان گفت در سال مياست  ارائه شده 1و نقشه شماره 6نمودار شماره
دهد كه تهران نسبت كمتري از نخست شهري را نشان  ميشهري را دارد. در عين حال نمودار نشان ميزان نخست 

است كه روند شبكه شهري در ايران در سطح كالن ملي روندي  توان گفت اين ميدهد. آنچه كه در اين رابطه  مي
  شاهده كرد. توان م ميچنان كه اين مساله را در كاهش سهم تهران  نمايد آن ميمتعادل را طي 

  
  1385: ميزان نوسانات نخست شهري در ايران بر اساس شاخص نخست شهريدر سال6نمودار شماره

  1388منبع: ليوارجاني و شيخ اعظمي،

  
  : توزيع نظام شهري در ايران بر اساس شاخص نخست شهري 1نقشه شماره

  1388 منبع: ليوارجاني و شيخ اعظمي،
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) شبكه شهري ايران وارد 1386ل شهرنشيني ديفرانسيل(يزداني و همكاران،اي بر اساس مد اما در سطح منطقه
اي كشيده  است يعني فرايند تمركز از سطح ملي به سطوح منطقه مرحله جديدي تحت عنوان واگرايي قطبي شده

است. در واقع بر اساس مدل شهرنشيني ديفرانسيل شبكه شهري ايران شاهد رشد شهرهاي متوسط است كه در  شده
توان به شهرهايي چون اراك، قزوين وزنجان در مركز  مينمايند. كه از اين ميان  ميسطح منطقه به عنوان قطب عمل 

كشور، همدان و اروميه در غرب، رشت و اردبيل در شمال و كرمان و زاهدان در جنوب و جنوب شرق كشور، اشاره 
  كرد.

، شبكه شهري كشور در حال رنشيني ديفرانسيلگانه شه3توان گفت در مراحل مي 7بر اساس نمودار شماره
ها  اي يعني در سطح استان كردن عدم تمركز و گرايش به سوي تعادل فضايي است. در عين حال در يزح منطقه تجربه

باشيم. بنابراين شبكه شهري ايران در دو سطح كالن  ميشاهد بروز مرحله نخست يعني شهرنشيني و تمركزگرايي 
دهد. بر اساس  مينمايد ولي در سطح خرد(يعني استاني) روندي تمركزگرايانه را نشان  ميرا طي ملي روندي تعادلي 

توان گفت چنين فرايندي(يعني گذر از شهرنشيني به واگرايي قطبي و  ميالگوي تئوريك شهرنشيني ديفرانسيل 
  شهرگريزي) در آينده در سطح منطقه نيز تكرار خواهد شد.

  
  شهرنشيني ديفرانسيل : مراحل7نمودار شماره

  Geyer,199منبع:
هاي(مناطق) مختلف تا حدودي روند  بايد به اين نكته توجه نمود كه روند تحوالت شبكه شهري در استان

توان به وجود رشد انگلي نخست شهري در سطح  ميدهد به عنوان مثال در سيستان و بلوچستان  ميمتفاوتي را نشان 
اط) و ناحيه(زابل در مقايسه با ساير نواحي) هرچند با شدت كمتر از سطح ملي اشاره استان(زاهدان نسبت به ساير نق

  ).1390رهنمايي و همكاران،كرد(
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 75و 55،65هاي توان رشد قابل توجه شهرها در سال مي، در منطقه آذربايجان غربيبر اساس مطالعات انجام شده 

هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي منجر به برهم  علت زمينهرا مشاهده نمود. كه در اين ميان رشد شهر اروميه به 
اندازه)شده است. اما در عين حال به علت وجود چند شهر متوسط مانند؛ خوي، -خوردن توريع پارتو(رتبه

مطالعات انجام شده  ).1384مياندوآب، بوكان و مهاباد تا حدودي داراي نظام شهري متعادلي است(زياري و موسوي،
دهد. عدم تعادل در اين شبكه از  مينشان  1355تا 1335شبكه شهري در اين محدوده را از سالروند تعادلي 

  ).1388زاده، به بعد روند تشديد شده را طي نموده است(صدر موسوي، طالب 1365سال

  
  اندازه واقعي شهرهاي آذربايجان غربي : توزيع لگاريتمي مرتبه10نمودار شماره

  1384منبع: زياري و موسوي،

توان به عدم  مي)، نيز 1388اميدوار و همكاران،ي صورت گرفته از شبكه شهري در استان هرمزگان( در مطالعه
شود بندرعباس خارج از نظام  مشاهده مي 11كه در در نمودار شماره تعادل در شبكه شهري اين منطقه اشاره كرد.چنان

توان گفت  ميهاي استان تعادل نسبي برقرار است. لذا كه در ميان ساير شهر سلسله مراتبي قرار گرفته است، حال آن
  اين منطقه در مراحل نخست توسعه شبكه شهري قرار داشته و ويژگي بارز آن رشد شهرهاي بزرگ است.
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  1385: جمعيت واقعي و جمعيت مدلي شهرهاي استان هرمزگان در سال11نمودار شماره

) صورت گرفته، نتايج حاكي از روند صعودي 1389دركي( اي كه در منطقه كرمان توسط ضرابي و در مطالعه
به ترتيب در طول چهار دوره  1385تا 1355باشد. اين منطقه در بازه زماني مينخست شهري در اين منطقه 

دهه تعداد شهرهاي  4در اين منطقه در طولبوده است.  0.58و 057،0.55،0.56سرشماري داراي نخست شهري برابر.
در عين حال نسبت  است. برابر افزايش يافته 4.5يعني نزديك به 1385مورد در سال 57به 1355مورد در سال13از

 2.8برابر، 3.5جمعيت شهر اول اين منطقه(كرمان) به شهر دوم(سيرجان) در طول اين چهار دوره به ترتيب
باديگر روند  85ته اما در سالروند نزولي داش 75تا 55برابر بوده است. اگرچه در يك بازه زماني يعني 3برابر و2برابر،

  دهد. صعودي را نشان مي
  )نمونه مورديتحليل شبكه شهري در تهران( -4

روند صعودي داشته  1355تا 35هاي صورت گرفته سهم جمعيت تهران به كل جمعيت از سال بر اساس بررسي
روند نزولي را آغاز  1365، كه اين روند از سال1355در سال 28.6و 1345در سال 35،27.8در سال 25.2به عبارتي

 1385در سال 15.9و 80در سال 75،16.6در سال 70،18.4در سال 1365،20.3در سال 22.5توان گفت مينموده است. 
نشان دهنده روند رو به كاهش سهم تهران از كل جمعيت شهرنشين كشور است. هر چند روند رشد تهران متوقف 

 است. توان گفت اسن روند به مراتب كاهش يافته ميحال  اما در عين نمايد چنان روندي مثبت را طي مي نشده و هم
در  3.2(نسبت به تبريز) به1335در سال 5.2توان گفت نسبت جمعيت تهران به دومين شهر از ميدر عين 

توان گفت روند تهران در شبكه شهري ايران روندي  ميبنابراين  (نسبت به مشهد) كاهش يافته است.1385سال
  مشاهده نمود.12توان در نمودار شماره مينمايد. اين مساله را  ميطي  تعادلي را
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  1385تا 1335: روند رشد جمعيت شهري تهران در مقايسه با روند رشد جمعيت شهري و نخست شهري براي سال هاي 12نمودار شماره

  هاي مركز آمار منبع:داده         

  بخش دوم
  اناي در اير هاي منطقه روند تهيه طرح -3

گردد. تفكر و اقدام  مي، يعني شروع اولين برنامه عمراني، باز 1327هاي اي در ايران به سال ريزي منطقه تفكر برنامه
اي به تدريج دچار دگرگوني شد تا اينكه در برنامه پنجم عمراني قبل از انقالب در شكل طرح  ريزي منطقه برنامه

نيز در برنامه اول توسعه تحت عنوان سازماندهي فضايي و توزيع جامع سرزمين يا آمايش سرزمين و پس از انقالب 
  تري پي گرفته شد. هاي دوم و سوم توسعه، به شكل جامع جغرافيايي جمعيت مطرح گرديد و در برنامه
اي مربوط به تهيه برنامه عمران دشت مغان است كه در  ريزي منطقه نخستين اقدام مهم در ارتباط با برنامه

هايي در زمينه كشاورزي، صنايع  و برنامهها ).اين برنامه شامل طرح381،ص1385را گذاشته شد(توفيق،به اج1332سال
  ).31،ص1381و اكتشافات، امور بهداشتي و آموزش و پرورش و غيره بود(مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي،

عنوان ابزار توسعه مناطق عقب اي به  ريزي منطقه برنامه 1334-1341هاي و اما د برنامه دوم عمراني يعني شال
اي كه استعداد كافي را داشته باشند. در اين راستا خوزستان به  افتاده مطرح گرديد. اما مناطق تنها مناطق عقب افتاده

عنوان محور عمل اين برنامه قرار گرفت. داليل انتخاب اين قطب به عنوان محور و موتور توسعه منطقه وجود آب 
). حاصل اين برنامه تنها در چارچوب تغييراتي اداري و سازمان برنامه و بودجه 270،ص1370فراوان بود(وحيدي،

توان گفت تمركزگرايي و  ميخالصه شد و همچنان محور توسعه تهران بود. در ارتباط با برنامه عمراني اول و دوم 
ه را بيش از پيش به پايتخت و گرايي محصول يگانه آنها است. به عبارتي ديگر فقدان زيرساخت مناسب سرماي بخشي

  چنان شكاف توسعه برجاي بود. داد و هم ميشهر كشور سوق  چند كالن
اي  ريزي منطقه اي به مفهوم خاص زده شد و برنامه ريزي منطقه هاي برنامه از برنامه سوم بود كه نخستين جرقه

اصل تمركززدايي تاكيد اساسي داشته و  قانون برنامه مطرح گرديد. اين ماده بر 17وجاهت قانوني يافت و در ماده
  نظر گرفت. اختيارات چندي را براي مسئوالن محلي در
براي اولين بار اقدامات موثري در راستاي تمركززدايي  1346-1351هاي در برنامه چهارم عمراني كشور در سال

ابعاد گوناگون از قبيل  اي شامل هاي جامع منطقه هاي صورت گرفت. در اين برنامه فكر تهيه برنامه فعاليت
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به نقل  272،ص1370يافته، عدم تمركز و مشاركت محلي مطرح گرديد(وحيدي، گذاري در مناطق كمتر توسعه سرمايه
  اقداماتي به شرح زير ارائه شد: 1349). از سال86،ص1389الديني و پناهنده خواه، از سيف

  براي هر وزارت خانه.ها هاي بخش اي شدن برنامه اي و منطقه گانه منطقه11تقسيمات -
  گانه تحت عنوان طرح بتل. 11انجام مطالعات مناطقق -
  اي فراهم شد. ريزي منطقه زمينه براي ايجاد دفاتر برنامه -

هاي بخشي رايج و مقبول در آن دوره، راه به جايي  اما در عمل مطالعات بتل نيز به علت عدم همخواني با طرح
  ).206،ص1380نبرد(حسين زاده دلير،

ريزي كشور بازي  در برنامه پنجم افزايش قيمت نفت به عنوان تحولي اساسي نقش مهمي در تغيير مكانيسم برنامه
سازمان برنامه طي قراردادي با شركت ستيران اقدام به  1353). در اين راستا در سال420،ص1378كرد(حاج يوسفي،

اي و عدم  هاي منطقه طرح در ارتباط با توجه به شكافتهيه طرح آمايش نمود. در اين دوره با توجه به الزامات م
ريزي فضايي نخستين بار مركزي تحت عنوان مركز آمايش  هاي فضايي و نيز ضرورت استفاده از برنامه تعادل

  شكل گرفت. 1353سرزمين در سازمان برنامه و بودجه در سال
بود كه در آن به  1359انقالب در سال نخستين اقدام در قالب فصل سوم گزارش نهايي شوراي عالي طرح هاي

هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي(آمايش سرزمين) پرداخته شده است. اما نخستين اقدامات  توزيع فضايي فعاليت
است كه توسط كارشناسان برنامه و بودجه براي بررسي  1360اي مربوط به دو سال نخست دهه ريزي منطقه برنامه

  ).401،ص1385غرب هامون جازموريان تهيه شد(توفيق، امكانات توسعه حوزه آبخيز
مطرح  1362انديشه آمايش سرزمين مجددا مطرح و در قالب طرح پايه آمايش سرزمين در سال 1361در سال

مطالعات طرح پايه آمايش سرزمين اسالمي را شروع  1362اي از سال ريزي منطقه گرديد. كه در اين راستا دفتر برنامه
 (صرافي، هاي آمايش استاني پرداخت و مقدمات تهيه طرحها ه تدوين چارچوب نظري توسعه استانب 1364و در سال

تهيه شد. ها هاي جامع استاني نيز پس از چندي از سوي سازمان برنامه و بودجه براي همه استان ). طرح84،ص1377
در حالي تصويب  1368-72برنامه نخست توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سال

  گرديد كه يكي از اهداف ده گانه آن سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت است.
 ها ) با محوريت عدالت اجتماعي به مساله تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي براي استان1374-78برنامه دوم(

اي است كه در آن فرايند  ريزي منطقه از ديدگاه برنامهها مهترين برنا تهيه گرديد. در برنامه سوم يكي از جامع
  گردد. ميتمركزگرايي در ابعاد مختلف مطرح 

  اي در ايران ريزي منطقه تحليل فرايند نخست شهري و برنامه -4
آورد كه هر حركتي در درون يك سيستم  ميتوجه و اعتقاد به سيستم و نظزيه سيستمي اين انگاره را بع ارمغان 

يده و متولد شده از حركت و يا حركاتي در همان سيستم و يا خارج از سيستم است. تحليل علل و عوامل رمند زاي
هاي فضايي در كشور ايران محصول تمركزگرايي است كه با شروع مدرنيسم  گيري عدم تعادل نخست شهري و شكل

با كمي تامل در فرايند تحوالت رضاخاني و حركات مبتني بر قطب رشدي پهلوي دوم است. به عبارتي ديگر 
اوج تمركزگرايي در نظام شهري و  1350نخست شهري در ايران(براساس آنچه در اين مقاله ارائه شده) دهه
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اي و رويكردهاي آمايشي در كشور نيز  ريزي منطقه است. كه روند تاريخي برنامه 2هاي روستاوشهرپايتختي مهاجرت
ريزي است. در  اند. لذا جمعيت به عنوان جذب شده آهن رباي تمركزگراي برنامه تا اين زمان حركتي تمركزگرا داشته

  را برجاي نگذاشت. 3ريزي در ايران قبل انقالب محصولي جز تهران و كوير ايران واقع برنامه
كر ذ اي در ايران قابل ريزي منطقه آنچه از نظر آماري در ارتباط با تحوالت جمعيتي و نخست شهري با روند برنامه

بستگي معكوس است. كه با  اي) از نوع هم ريزي منطقه است اين است كه رابطه اين دو(نخست شهري و برنامه
  اي، نخست شهري رو با افزايش است. ريزي منطقه برنامه گرايش روبه پايين

هاي  هاي قبل از انقالب موفق به ايجاد تعادل هاي عمراني كشور در سال ريزي واقعيت اين است كه برنامه
ريزي  گاه برنامه توان گفت چه بسا هيچ ميهاي فضايي و قطبي شدن را دامن زد.  اي نشد و حتي نابرابري منطقه
باشد كه  مي 1355). گواه اين مدعا مطالعات بانك جهاني در سال79،ص1377اي وجود نداشته است(صرافي، منطقه

اي بر مبناي معيار سرانه  ي بيشترين اختالفات منطقهكشور منتخب از شمال و جنوب، برزيل و ايران دارا 17در ميان
گويي مناسب به علل مهاجرت به  تواند پاسخ ميخود  اي به خودي كه اين تضاد منطقه اند. چنان ناخاص منطقه داشته

توان اختالف درآمدي بين شهر و روستا را  ميترين شهر كشور باشد. در عين حال  پايتخت و تبدبل تهران به بزرگ
رسيده(همان) و اين مساله موتور محرك براي  1350برابر در سال 8به 1348برابر در سال 5/5مطرح نمود كه از نيز

  تبديل روستا به ايستگاه حركت مهاجرين به شهرهاي بزرگ و پايتخت گردد.
ت آن اقدامي مهم در راستاي پراكنش سرمايه و به موازا 4قانون اساسي 48هاي پس از انقالب طرح اصل در سال

پراكنش جمعيت و كاهش و حتي حذف نخست شهري است. به باور كارشناسان اقدامات پس از انقالب(با نگاهي 
يابد اما در عين حال  كه نتوانسته به اهداف تعيين شده در افق طرح خود دست به تجربه قبل از انقالب) با وجود اين

اي گذشته بود.  بودجه رديدند برتر از ديدگاه بخشيهاي مطرح شده كه با توجه به فضاي ملي مطرح گ اين سياست
گذاري تمركزگرا(هرچند نه چندان منسجم) را در  توان اثرات سرمايه چنان كه با گذشت چنديد دهه از انقالب مي
  قالب تعديل شبكه شهري كشور مشاهده نمود.

به بعد(با توجه به  1350دهه هاي هاي صورت گرفته از سال توان اين چنين مطرح نمود شبكه شهري و تعادل مي
اي  ريزي منطقه گرفته از نخست شهري و شبكه شهري در اين مقاله) گواهي بر تالش برنامه هاي صورت تحليل

  تمركزگريز است.
گانه برنامه نخست توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با  در واقع طرح يكي از اصول ده

زيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت گواهي بر آگاهي مسئولين وقت بر همبستگي شديد عنوان سازماندهي و تو
                                                 

از روستا و  هاي اين دوره نه از روستا به شهر بلكه هم پايتختي اين است كه اكثريت مهاجرت-هدف از مطرح نمودن اصطالح مهاجرت روستاوشهر  2
  گذاري نيز است. هم از شهر به پايتخت(تهران) است. كه نه تنها پايتخت سياسي بلكه پايتخت سرمايه

  برگرفته از كتاب گراويه با عنوان پاريس و كوير فرانسه  3
  اي ملي.ه استانها و شهرستانها) مختلف كشور از منابع طبيعي و سرمايه رفع هرگونه تبعيض در استفاده مناطق ( -1  4
  استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده. فراهم كردن زمينه رشد همه مناطق ( -2
  استانها و شهرستانها) مختلف كشور. توزيع مناسب فعاليتهاي اقتصادي در مناطق ( -3
  المللي كشور. بيناي و  هاي نسبي در راستاي نقش منطقه ها و مزيت استفاده بهينه از قابليت -4
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است.  جمعيت و فعاليت دارد. در .اقع موضوعي كه در آن راه حل ساماندهي به تمركزگرايي جمعيت در تهران نهفته
سرمايه به مناطق  برنامه اول با تمركز بر روي سازماندهي فضايي جمعيت و فعاليت به هدايت 6و5از طرفي تبصره

  محروم و توزيع متعادل آن در بين مناطق محروم گرديد.
  تهراناي در تعادل شبكه شهري  ريزي منطقه تحليل اثرات برنامه -3

هاي  ريزي اي در كشورهاي در حال توسعه چون ايران، بر پايه برنامه ، نگرش به توسعه منطقه1970تا قبل از دهه
 )،1957( 6)، دومار1948(5هاي رشد هارود ها، مدل استوار بود. از جمله اين ديدگاه اقتصادي و رشد اقتصادي منطقه

) را 1958(11)، و هيرشمن1953(10)، نوركس1954( 9)، ايكيتووسكي1943(8)، رودان روزنشتاين1956(7روستو
 من بودها تئوري اقتصادي، رشد نامتعادل هيرش ترين اين ديدگاه ). مطرح6،ص1381توان برشمرد(براهمن، مي

). نتيجه چنين تفكري بروز عدم تعادل و توازن جغرافيايي نيروهاي توليد و بروز نخست 185،ص1379 (روزبهان،
اي به  گردد. در اين راستا بر اساس نظر فريدمن نوعي انباشتگي شهري و تمركز منطقه شهري در پهنه سرزميني مي

 گيلبرت و گالگر،يرامون به صورت استعماري است(گيرد كه روابط بين مركز و پ صورت مركزپيرامون شكل مي
  ). 103،ص1382ماند(عظيمي، ميطوري كه پيرامون در فرايند توسعه در حاشيه باقي  ). به64،ص1375

اي كه مطرح گرديد در واقع نمود عيني آن در رابطه تهران به عنوان مركز تحوالت با پيرامون(يعني تمام  مساله
جريان سرمايه و نيروي كار را  1355هاي نظري مطرح شده تا دهه توان مشاهده كرد. بنيان ميشهرها و نواحي ديگر)، 

اي(تالش براي رفع  ريزي منطقه توان برنامه ميدهد. با توجه به اين عدم تعادل فضايي توسعه  ميبه سوي تهران نشان 
) و 1970(12كار جانسونظريه اي) را به عنوان اهرم تعادل مطرح نمود. حال بر اساس ن هاي منطقه نابرابري

)، اين سوال مطرح است 16،ص1382اي(فني، ) در ارتباط با نگرش سيستمي و توسعه يكپارچه منطقه1976(13فائل
حال چه اقداماتي  اي تابه ريزي منطقه كه در اتباط با تمركززدايي تهران به عنوان نخست شهر ايران در چارچوب برنامه

  انجام شده است.
اقدامات و تصميمات دولت نقش اساسي را در تحوالت شهر ور روستا دارد. اقتصاد دولتي  هر به طور كلي در

كه در نظام شهري ايران تصميمات دولت به تمركز منجر به گسيختگي شبكه شهري در ايران شده است.  چنان
ريزي  با سياست برنامهباشد. رفع اين مشكل جز  ميكه در هر منطقه فاصله بين شهر اول و دوم بسيار مشهود  چنان
باشد(ضرابي و  پذير نمي اي و تزريق متعادل سرمايه و امكانات در شهرهاي ميانه و متوسط هر منطقه امكان منطقه

  ).1388موسوي،

                                                 
5 Roy Harrod 
6 Domar 
7 W.Rostow 
8 Rosenstin Rodan 
9 Eskitoveski 
10 Nurkse 
11 Hirschman 
12 Janeston 
13 Fauel 
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اي كه منجر به  اي با هدف تعادل منطقه ريزي منطقه هاي پس از انقالب در برنامه هاي صورت گرفته در سال تالش
بستگي فعاليت و جمعيت است و  ز بازگشت تعادل در شبكه شهري بود گواه روشني بر همكاهش ماكرسفالي و ني

بخشد. در ارتباط با تهران و اثرات  ميبيش از پيش اين نظريه را كه جمعيت تابعي از فعاليت است را قوت 
اقدامات  1340توان گفت از ميشهر بزرگ ايران  اي در تعادل و كاهش بزرگ سري اين كالن ريزي منطقه برنامه

توان مواردي را به  ميگوناگوني در جهت تمركززدايي سياسي، اداري، صنعتي، اقتصادي و مالي صورت گرفت كه 
  قرار زير مطرح نمود:

  معافيت ماليات بر درآمد براي صنايعي كه در ساير استان استقرار يابند، -
  گذاري. ارايه وام بانكي آسان براي سرمايه -
 1340هاي اشتغال در مناطقي كه در دهه گذاري به منظور ايجاد فرصت الي و تسهيل سرمايهتخصيص منابع م -

  اند. مهاجرفرست بوده
  اي. تشويق و حمايت دولت از محصوالت و صنايع منطقه -
  اي. هاي توسعه منطقه اولويت دادن به ايجاد مراكز ارائه خدمات رفاهي در قطب -
  ).57،ص1371اي(زبردست، طقهاحداث صنايع دولتي در شهرهاي من -
و تبديل آن به سازمان برنامه و بودجه در  1352ها در سال تاسيس دفاتر برنامه و بودجه در مراكز استان -
  .)1388(اكبري و همكاران،1359سال

  .تبديل روستاها به شهر -
  تشكيل شوراي آمايش سرزمين. -
  .اي شوراهاي هماهنگي توسعه منطقهتشكيل  -

(نگاه كنيد به اي در ايران برشمرد هاي توسعه منطقه توان در ارتباط با چالش ميتمام مواردي را كه با توجه به 
شهر تهران  اما در عين حال با توجه به هماهنگي روند نزولي تمركزگرايي در كالن )،1389خواه، الديني و پناهنده سيف

اي توانسته در سطح ملي از نقش تهران  ريزي منطقه توان گفت برنامه مياي  ريزي منطقه با آغاز توجهات به برنامه
  بكاهد.
  گيري نتيجه

دهد كه در اين دهه جمعيت واقعي مناطق شهري  نشان مي 1345-55هاي بررسي ارقام جمعيتي مربوط به سال
ب ميليون نفر كمتر شده است.اين مطل 5) ميليون نفر و جمعيت واقعي روستا7/2باالتر از ميزان تخميني آن حدود(

شك سيل عظيم چنين  بينشان دهندة مهاجرت سنگين و مسئله برانگيز روستاييان به مناطق شهري كشور است 
هايي كه در شهرهاي كوچك و حتي متوسط و گاها بزرگ به سوي پايتخت متاثر از جريان سرمايه به مركز  مهاجرت

سرمايه  برايند انباشت براي انباشت به جذريزي قطب رشد است كه در آن تهران در ف هاي برنامه تحت تاثر انديشه
هاي قبل از انقالب شكاف فضايي فعاليت و به موازات آن  اي در سال ريزي منطقه پردازد. فقدان برنامه ميو جمعيت 

گواه روشني بر حركت جمعيت و تمركز  1350چنان كه نخست شهري دهه پي داشته آن توزيع نامتعادل جمعيت را در
  ركز سرمايه است.آن به موازات تم
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توان به اين  اي مي هاي صورت گرفته از شبكه شهري در دو سطح كالن ملي و خرد منطقه بر اساس بررسي
اي روندي يكسان در عين حال معكوس را  واقعيت مهم اشاره نمود كه روند تعادلي در شبكه شهري ملي و منطقه

ملي كاهش يافته و شاهد ظهور شهرهايي در كل شبكه  نمايند. در عين حال كه روند تمركزي تهران در سطح ميطي 
اي مطابق با  دهد، اما در عين در سطح منطقه هاي آتي مي شهري هستيم كه نويد تعادل در شبكه شهري را در سال

منطق شهرنشيني ديفرانسيل شاهد تمركزگرايي در شهرهاي اصلي(مراكز استان) هستيم. بنابراين از يك سو سطح ملي 
هاي تعادلي در  توان نتيجه گرفت كه برنامه ميبنابراين  اي رو به تمركزگرايي دارد. ركززدايي و سطح منطقهرو به تم

بايست طي شده تا بتوان به روند متعادل شبكه شهري در دو سطح كالن و خرد دست  مياي  دو سطح ملي و منطقه
تعادل در شبكه شهري در سطح منطقه را به همراه  اي با رويكرد ملي زمينه ريزي منطقه يافت. در واقع لزوما برنامه

 ندارد.

دهد كه به رغم دستيابي به رشد اقتصادي  ريزي توسعه در دوران سي ساله قبل از انقالب نشان مي بررسي برنامه
گير درآمد سرانه، رژيم گذشته در پيشبرد اهداف توسعه با مشكالتي مواجه شد.  در چند بخش و حتي افزايش چشم

ريزي توسعه با نگرش صرف اقتصادي و بدون توجه به بازتابهاي  اين مشكالت عمدتاً ناشي از تنظيم برنامهريشه 
اي به شدت دامن زد و مانع از برخورداري  اي آن بود كه به نابرابريهاي اجتماعي، اقتصادي و منطقه اجتماعي و منطقه

  هاجرت گسترده و ماكرسفالي را شكل داد.و به موازات آن م متعادل همه مناطق از مواهب توسعه گرديد
 60و 50پردازان توسعه در دهه توان مطابق با ديدگاههاي نظريه ريزي و توسعه را مي اين نوع نگرش به برنامه

دانسته و  دانست كه توسعه را به مفهوم رشد تلقي كرده و تنها رشد اقتصادي و افزايش درآمد سرانه را عين توسعه 
هاي پس از انقالب در  اي سال ريزي متعادل منطقه اما در عين حال توجه به برنامه اند. ا رها كردهتعادل منطقه اي ر

قالب تقويت شهرهاي متوسط و تبديل روستاها به شهرها به منظور ارتقاء استانداردهاس زيست منجر به كاهش روند 
و بخ  50يروي كار تا حدودي پس از دههگر سرمايه و ن نخست شهري ملي گرديد يعني نقش تهران به عنوان انباشت

توان گفت مكانيزم تقويت  مينخست شهري وجود داشته و اي  فروكش كرد. اما در عين در سطح منطقه 60خصوص
شهرهاي متوسط و تبديل روستاها به شهر از روند مهاجرتي نيروي كار و در عين حال سرمايه به مراكز استان(منطقه) 

  نمايد. ميجلوگيري 
  منابع

  .وزارت، كشور ريزي برنامه مطالعات مركز:تهران .شهري مراتب سلسله .)1376اله( احمدي، حسن و چهاردولي، حبيب
  انتشارات آگاه، چاپ چهارم،. . تهران:شهرنشيني در ايران .)1383(اعتماد گيتي، حساميان فرخ، حائري

  25 .و 26 ، شمارهشهرسازي و معماري مجله اخير، دهه در ايران شهري شبكه تغييرات .)1373اعتماد، گيتي(
 نامة فصل .ايران سيستم شهري در شهرها اندازة توزيع تحليل .)1385فرهمند، شكوفه( و علي عسگري، اله، نعمت اكبري،

  چهارم. شماره ششم، تهران، سال ،اقتصادي هاي پژوهش
 در شهري نخست پديدة بر بنزين يارانة پرداخت تأثير بررسي .)1388اله، فرهمند، شكوفه و نجارزادگان، مانده( نعمت اكبري،

  .20تا1، صص1388 زمستان سوم، شماره اول، ، سالاي همنطق و شهري هاي پژوهش و مطالعاتايران، 
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هاي  تحليل شبكه شهري و توزيع فضايي جمعيت در كانون .)1388اميدوار، كمال، بيرانوندزاده، مريم و رستم گوراني، ابراهيم(
  .132تا 109، صص2، سال اول شمارهانداز زاگرس نامه جغرافيايي چشم فصلزگان، شهري استان هرم

 و مسكن وزارت ، 11شماره نشريه ايران، ملي كالبدي طرح كشور، مهم شهرهاي شبكه مطالعه .)1372ايزدي، كاظم(

  .شهرسازي
 نشر و چاپ شركت :تهران كلي،مرتضي تو و افتخاري الدين عبدالرضاركن هترجم. گرا مردم توسعه .)1381جان( براهمن،

  .بازرگاني
مجله سازي توزيع فضايي جمعيت در سيستم شهرهاي ايران:  تحليل نظري تجربي براي متعادل .)1371(بهفروز فاطمه
  ، فروردين.28، شمارههاي جغرافيايي مؤسسه جغرافيايي دانشگاه تهران پژوهش

 طرح ، پذيري كشش و آنتروپي هاي مدل بر مبتني شهري كهشب سازي شبيه .)1386پورمحمدي، محمدرضا و زالي، نادر(

  .تبريز دانشگاه تحقيقاتي،
  سال سوم، شماره نهم،. مجله آبادي،گسترش شتابان شهرنشيني در ايران،  .)1372(توفيق فيروز
ت شهرسازي و شبكه شهرها و خدمات، جلد اول، مباني نظري و ادبيات موجود، مركز مطالعات و تحقيقا .)1376(ـــــــــــ

  معماري ايران، تهران.
  ، جلد سوم وزارت مسكن و شهرسازي، تهران،.گزارش تلفيق طرح كالبدي ايران .)1385(ــــــــــ

  ، مركز مطالعات اقتصاد ايران. تهران.اي در ايران ريزي منطقه برنامه .)1378حاج يوسفي(
)، تعيين وضعيت نخست شهري در 1390و خمر، غالمرضا( اله، ضياء توانا، محمدحسن رهنمايي، محمدتقي، فرهودي، رحمت

  .28، سال نهم شماره مجله جغرافيااي(زابل)،  سطوح استاني(سيستان و بلوچستان) و ناحيه
  .تابان انتشارات :،تهراناقتصادي توسعه مباني .)1379محمود( روزبهان،

  ، بهار.29، شماره نرهاي زيبا دانشگاه تهرانمجله هبررسي تحوالت نخست شهري در ايران،  .)1386(زبردست اسفنديار
هاي شهرسازي، جمعيت، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و  مجموع مباحث و روش .)1369(اله زنجاني حبيب

  معماري،.
مجله پژوهشي غربي،  آذربايجان استان در شهري مراتب سلسله بررسي .)1384اله و موسوي، ميرنجف( زياري، كرامت

  .178تا163، صص1، جلد هجدهم، شماره گاه اصفهان(علوم انساني)دانش
، هاي جغرافياي انساني مجله پژوهشاي در ايران،  و موانع توسعه منطقهها چالش .)1389الديني، ف و پناهنده خواه،م( سيف

  .98- 83، صص73شماره
سلسله مراتب شهري استاد آذربايجان  بررسي و تحليل تغييرات در .)1388زاده، ميرحيدر( صدر موسوي، ميرستار و طالب

  .159تا  133، صص27، سال نهم شمارهمجله فضاي جغرافيايي .)1385تا 1335ساله( 50غربي در يك دوره 
  ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران.اي در ايران ريزي منطقه هاي برنامه بنيان)، 1377صرافي، مظفر(

اي(مورد استان  منطقه توسعه و شهري نظام در كوچك شهرهاي كاركرد بررسي .)1388ضرابي، اصغر و موسوي، ميرنجف(
  .388 تابستان ،2شماره ، 34 پياپي ، شمارهمحيطي ريزي برنامه و جغرافيا مجلهيزد)، 

تحليل توزيع جمعيت در نظام سلسله مراتبي شبكه شهري استان كرمان طي  .)1389ضرابي، اصغر و دركي، افشين(
  .72و  71شماره نامه جمعيت فصل، 1385ات 1355هاي سال
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 193...  و تعادل شبكهاي  ريزيي منطقه برنامه

  .نيكا نشر .شهري نظام مباني و شهرنشيني پويش .)1381ناصر( عظيمي،
  .ايران معماري و شهرسازي تحقيقات و مطالعات مركز: تهران. اه سكونتگاه شبكه شناسي روش .)1382(ـــــــــــ

  .كشور هاي سازمان شهرداري انتشارات:هرانت .اي منطقه توسعه در رويكردي كوچك شهرهاي .)1382زهره( فني،
، 8، دانشگاه تهران، شماره نامه هنرهاي زيبا فصلروند تغيير مكان جمعيت شهري در ايران،  .)1379(كامروا سيدمحمدعلي

  زمستان.
 :نتهرا ناصري، كريمي ترجمه پرويز .سوم جهان در شهرنشيني توسعه، و شهرهافقر .)1375گالگر( ژوزف و آلن گيلبرت،

  .شهرداري انتشارات
: سياست و 1385بررسي پديده نخست شهري در ايران در سال  .)1388ليوارجاني، پروين دخت و شيخ اعظمي، علي(

  .27، سال نهم شماره مجله فضاي جغرافياييسرزمين، 
  سرشماري عمومي نفوس و مسكن. .)1335مركز آمار ايران(
  و مسكن. سرشماري عمومي نفوس .)1345مركز آمار ايران(
  سرشماري عمومي نفوس و مسكن. .)1355مركز آمار ايران(
  سرشماري عمومي نفوس و مسكن. .)1365مركز آمار ايران(
  سرشماري عمومي نفوس و مسكن. .)1375مركز آمار ايران(
  سرشماري عمومي نفوس و مسكن. .)1385مركز آمار ايران(

  ريزي كالبدي، اصفهان. تي، مجموعه مقاالت برنامهمتن مقدما .)1381مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي(
  32 . شماره ،جغرافيايي تحقيقات نامه فصل ايران، شهرهاي مراتبي سلسله امظن .)1373اصغر( علي نظريان،

  ريزي كالبدي، اصفهان. اي در ايران و جايگاه قانوني آن، همايش برنامه ريزي منطقه فرايند برنامه .)1369وحيدي، م(
ريزي  مجله برنامهبررسي شهرنشيني ديفرانسيل در ايران،  .)1386محمد حسن، نظريان، اصغر و پوراحمد، احمد(، يزداني

  .205تا  181).صص59، دوره يازدهم، شماره اول(پياپي آمايش فضا
Geyer,H.S(1996); Expanding the Theoretical Foundation of the Concept of Differential 

Urbanization. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 87, . pp.44- 59,. 
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