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  چکیده
 شبکه در آن عدم رعایت هک است، شهری نقاط در جمعیتی متعادل توزیع به توجه سرزمین آمایش ریزی برنامه در مهم یکی از موارد

 در سرزمین آمایش های هدف کلی طور به .شود محیطی می زیست های آلودگی همچنین و انسانی منابع رفتن بین از سبب شهری

 . است زیست شرایط به بخشی تعادل جهت در شهری مراتب سلسله نظام و های زیستی ن کانو از متوازنی مبانی شهری، مباحث با ارتباط

 را شهر واقعی یك عملکرد و نقش و بیند می فعالیتها از متفاوتی قلمروهای در را جمعیتی کانونهای کارکرد آمایش سرزمین، هایدیدگاه 

 فضایی نظام همواره جنوب کشورهای در شتابان شهرنشینی فرآیند .سازد می نمایان رسانی، خدمات و بهره گیری متعادلِ شرایط در

 نظام شبکه در ناپایداری شرایط بروز آن اساسی پیامد که نماید می فضایی آشفتگی موارد دچارز ا یاریبس در را شهری های سکونتگاه

 نسبتا زیادی کلی های روش و ها مدل ها، نظریه شهری، نظام پایداری، ناپایداری و فضایی تعادل هجدر تحلیل و بررسی در .است شهری

 را آنها انحراف میزان و نموده را روشن کشور یا منطقه یك شهرهای اندازه توزیع وضعیت خود نوبه به قادرند آنها از کدام هر که دارد وجود

 رتبه کاربردی مدل به کارگیری با همراه تحلیلی توصیفی صورت به پژوهش این روش .نمایند تبیین و توزیع استاندارد و تعادل خط از

 جمعیتی، آمارنامة به رجوع با و1390سال  مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج برمبنای راستا این است. دراین مقاله ، در اندازه

 به بهفروز و مدل اختالف طبقه ای تعدیلی مدل و اندازه – رتبه روش از استفاده گیری بهره با آنگاه شده، استخراج نیاز مورد آمارهای

 بکه شهری می پردازد.تحلیل شبکه شهری استان  و به بررسی نقش آمایش سرزمین در تعادل بخشی به ش

 

 شبکه شهری، آمایش سرزمین، مدل رتبه اندازه، مدل تعدیلی بهفروز، استان کردستان :کلیدی هایواژه

 

  مقدمه -1
 یا یك در آن فزاینده تمرکز و رشد سریع جمعیت، درخصوص اجتماعی و علمی چالش مهمترین ، بیستم قرن دوم نیمه در     

 منجر ناهنجاری نوعی را آن و کرد برجسته را پدیده این غرب ابتدا .بود سوم جهان ورهایکش در بخصوص شهری نقطه چند

 به بحث نیز سوم جهان کشورهای ، آن دنبال به نامید. فرآیند نظام ناکارآمدی و ها فرصت توزیع بی عدالتی در و تعادل عدم به

 های ازگذشته که ازمباحثی . یکی{1}برآمدند شکلم این بر غلبه راه های جستجوی در و برخاستند پدیده این خصوص در

 و شهرمطلوب یك برای جمعیتی مقدار که چه و این شهرها مطلوب اندازه بود کرده مشغول خود رابه اندیشمندان ذهن دور
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. {2}است یادکرده شهر مطلوب جمعیت به عنوان نفر 5040 از جمهوریت درکتاب افالطون مثال عنوان به است. ایده آل

 بلکه نمود ترسیم از شهرها هر یك برای مجزا و تجریدی طور به را اندازه شهر حدمطلوب توان نمی که باورندکه براین وزه،امر

 می آورد. بدست شهر وجود دارد مختلف اندازه های درآن که مراتبی نظام سلسله دریك خودرا مفهوم تمام حد مطلوب این

 بهینه اندازه و ازحدمطلوب تر منطقی و مهمتر مراتبی، سلسله نظام دریك طلوبشهری درحد م جمعیت توزیع مسئله بنابراین،

 درسطح وخدمات ها فعالیت توزیع باعث زیرا فضاست ساماندهی شکل بهترین ازنظرکمی، مراتب شهری سلسله .شهراست

اغلب {. 3}گردد می اییجغرافی گوناگون درمحیطهای زندگی مختلف روشهای و پیدایش عملکردها بندی متعادل طبقه جامعه،

ای جمعیت و فعالیتهای اقتصادی خود ی توزیع منطقهها و نحوه ی فضایی سکونتگاهکشورهای در حال توسعه از روند توسعه

ناراضی هستند، که این عدم تعادل موجب ایجاد نابرابری در سکونتگاههای شهری و غیرشهری و نظام سلسله مراتب شهری 

مراتبی ندارد و در جهت تمرکز گرایی)تمرکز در تهران  سلسله ی شهری عملکرد. در ایران نیز شبکهمناطق می شود کشورها و

 هدفنیز از این قاعده مستثنی نمی باشد،  دستانکرو شهرهای بزرگ( در حال تحول است. نظام سلسله مراتب شهری استان

 تعادل جهت در شهری مراتب سلسله نظام و یستیز  هایکانون از متوازنی مبانی شهری، مباحث با ارتباط در سرزمین آمایش

 بینند می ها فعالیت از متفاوتی قلمروهای در را جمعیتی کانونهای کارکرد ،آمایشی  دیدگاه از .است زیست شرایط به بخشیدن

 توسعه الگوی ئهارا {.4} سازند می نمایان رسانی خدمات و گیری بهره شرایط متعادل در را شهر یك واقعی عملکرد و نقش و

امروزه نفوذ عوامل است.  سرزمین آمایش نهایتاً و ای شهری، ناحیه شبکه بخش تعادل مهم مباحث از جمعیت اسکان و فضایی

متعدد باعث به وجود آمدن نقاط ثقل و شبکه ای از مکانهای مرکزی یا سلسله مراتب منظم شهری گردیده که نقاط اطراف 

ای و عدم ی فضایی در ایران نیز وجود نابرابریهای منطقهاز ویژگیهای بارز توسعه {. 5}داده استخود را شدید تحت نفوذ قرار 

تعادل در توزیع جمعیت و امکانات در شهرهای کشور می باشد، که خود موجب شکل گیری نظام شهری ناکارآمد و از هم 

ی شهرهای کلیدی تاثیر اس است و تغییر مرتبهای حسهای ناحیه گسیخته گردیده است. بنابراین نظام شهری به خط مشی

براین اساس الزم است که سازماندهی روابط بین انسان، فضا و فعالیت به گونه ای صورت  .{6}شگرفی بر نظام شهری دارد

ور را ی پایدار اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی، تفاوت میان مناطق و نواحی شهری کشگیرد که بتوان در کنار توسعه

کاهش داد، چراکه در صورت عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی شهرها با ایجاد گسیختگی و فاصله بین نقاط سکونتگاهی، 

ساختار جمعیتی و شغلی در سطح مناطق شهری بهم خورده، که نتایج و محل بروز چنین مشکالتی در ازدحام و تراکم 

 عمومی سرشماری نتایج برمبنای راستا این دراین مقاله ، درار می گردد. جمعیت در کالنشهرها و نخست شهرهای کشور آشک

 از استفاده گیری بهره با آنگاه شده، استخراج نیاز مورد آمارهای جمعیتی، آمارنامة به رجوع با و1390سال  مسکن و نفوس

ری استان  و به بررسی نقش تحلیل شبکه شه به بهفروز ومدل حل اختالف طبقه ای  تعدیلی مدل و اندازه – رتبه روش

 نظام پایداری، ناپایداری و فضایی تعادل درجه تحلیل و بررسی در آمایش سرزمین در تعادل بخشی به شبکه شهری می پردازد.

 توزیع وضعیت خود نوبه به قادرند آنها از کدام هر که دارد وجود نسبتا زیادی کلی های روش و ها مدل ها، نظریه شهری،

نمایند  تبیین و توزیع استاندارد و تعادل خط از را آنها انحراف میزان و نموده را روشن کشور یا منطقه یك ایشهره اندازه

 است. اندازه رتبه کاربردی مدل به کارگیری با همراه تحلیلی توصیفی صورت به پژوهش این روش

 

روش تحقیق -2  
جامعه ی آماری آن  است و شده استفاده ها آمارنامه و کتابخانه ای اطالعات از و بوده تحلیلی -توصیفی تحقیق روش

بهفروز و  تعدیلی مدل و اندازه -رتبه  روش از گیری بهره با آنگاهمی باشد،  1390شامل کلیه ی نقاط شهری استان کردستان 

شهری می تحلیل شبکه شهری استان  و به بررسی نقش آمایش سرزمین در تعادل بخشی به شبکه  به مدل اختالف طبقه ای

 پردازد.



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 3 

 مبانی نظری -3
برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی  آمایش سرزمین به معنای بهره    

است. هدف آمایش  نیسرزم یافتگیمرحله توسعه  ییسازمان فضا ریتوسعه، تصو تیریسند مد كیبه عنوان و  خاص است

بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است، به گونه ای که هر منطقه متناسب با قابلیت ها، نیازها و موقعیت سرزمین، توزیع 

از طیف مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود  خود

هی فضا به منظور بهره وری مطلوب از سرزمین در مقیاس منطقه بپذیرد. به عبارت دیگر، هدف کلی آمایش سرزمین، سازماند

 های زیستی کانون از متوازنی مبانی شهری، مباحث با ارتباط در سرزمین آمایش های وهم چنین هدف ای و استانی می باشد

 های کانون دکارکر آمایش سرزمین، های دیدگاه . است زیست شرایط به بخشی تعادل جهت در شهری مراتب سلسله نظام و

 و بهره گیری متعادلِ شرایط در را شهر واقعی یك عملکرد و نقش و بیند می فعالیتها از متفاوتی قلمروهای در را جمعیتی

در دویست سال گذشته جهان با یك انقالب شهری مواجه  شده است، به گونه ای که از سال سازد.  می نمایان رسانی، خدمات

دارتر شده است، که در برگیرنده ی تغییرات اساسی در سازمان دار و شیب معیت شهری شیببه بعد، نمودار آمار ج 1800

بر این اساس شهرها و منطقه ها را می توان به عنوان سیستم هایی در نظر  {. 7}فضایی جامعه و سازمان اجتماعی فضا است

 و نظام در کنکاش طریق از فضا بر حاکم های تخصل شناخت امروزه، {. 8}گرفت و آنها را مورد مطالعه و پژوهش قرار داد

 روشهای و ها مدل از استفاده به ناگزیر را محققین سکونتگاهی، های نظام بر حاکم ساختار ، همچنین و آن بر مسلط روابط

 به قادر هستند، مکانی - فضایی ابعاد دارای که ها مدل این .است نموده فضا بر حاکم مندی های قانون تعیین برای کمی

 محیطی شرایط با متناسب ها آن سازی بومی صورت در و می باشند آن بر حاکم ساختار و فضایی سازمان موجود وضع تحلیل

 عمومی از یکی {. 9}کرد استفاده برنامه ریزی و توسعه فرآیند در آن نتایج ارائه از توان می جامعه، اجتماعی و اقتصادی ،

 خانم توسط نیز اخیراً که است اندازه  رتبه ، مدل آنها جمعیت و شهرها پراکندگی و توزیع وضعیت تعیین های مدل ترین

 گاه های سکونت اندازه قانون، . این است گشته معروف اندازه  رتبه یافته مدل تعدیل به تغییراتی انجام با بهفروز فاطمه دکتر

 به منجر ارتباط سیستماتیك این می داند. فضایی نظام کالن در سیستمی ای زنجیره صورت به را کشور یا و هر منطقه شهری

 سطوحی همچنین و اهمیت عملکرد، نقش، پایه که بر میگردد گاه ها سکونت سلسه مراتبی نظام صورت به طبقه بندی نوعی

 است. استوار آنها نظام خدماتی و اجتماعی  اقتصادی های ویژگی از

 *مدل رتبه اندازه :

 در موجود ادبیات اساس بر است. توجه قابل آن اساسی نکات اجمال به پژوهش این در اندازه رتبه روش اهمیت لحاظ به        

 باخ اوئر فیلیکس توسط بیستم قرن اوایل در شهرها اندازه توزیع نظام بار اولین برای شهری نظام های فضایی تحلیل

ژوژکینگ  1949تا  1941های  ساال در سپس و لوتکا 0990 سال در او دنبال به سپس گردید. پایه ریزی آلمانی جغرافیدانان

 ناحیه ایی یك فضای در را شهری در الگوی نظری زیپف اگر سکونتگاه های {. 3}است شده بندی فرمول کامل طور به زیپف

شهرنخست  3/1جمیت شهراول، شهر درجه سوم  2/1دوم حدود شهر جمعیت شوند. دهی سازمان جمعیتی اندازه ترتیب به

جمعیت شهر اول خواهد بود.  یکی از مدل های رایج که چگونگی وجود یا   n/1حدود nنهایت در یك عبارت ریاضی شهر ودر 

 {.10اندازه است} –عدم وجود سلسله مراتب شهری را در استان یا کشور مورد بررسی قرار می دهد مدل رتبه 

=nP 

n = جمعیت شهر؛ 

Pn=  جمعیت شهرnشهری منطقه یا کشور؛ ام در طبقه 

P1 =  جمعیت شهر اول منطقه یا کشورn .مرتبه یا رتبه شهری در منطقه یا کشور 
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اندازه اگر به سمت یك یا منهای یك میل کند  –یا همان شیب خط مرتبه  bهمچنین مطابق قانون تئوریك این مدل ضریب 

مدل در یك شبکه شهری متعادل تمامی نقاط شهری از رتبه و  نشانگر تعادل در نظام شهری منطقه خواهد بود. با توجه به این

بدنبال این دانشمند موضوع روابط اندازه و مرتبه شهری در سال {. 11}جایگاه متناسب با جمعیت خود برخوردار هستند 

» رها توسط ، این نوع بررسی در شه1949تا  1941مورد استفاده قرار گرفت و باالخره در سال های « لوتکا» توسط  1926

 . بدین قرار:{12}بطور کامل فرمول بندی و مورد عمل واقع شده است« ژرژکینگ زیپف
1-(n)1=PnP 

  =n P  Pn  جمعیت سکونتگاهn 

N               رتبه سکونتگاها 

  1P             جمعیت شهر نخست 

                                                   q           شیب خط مرتبه و اندازه ) ضریب( که معموالً یك گرفته می شود 

                                                                                                                                                         

 این{. 13ن شهرها می باشد }دهنده توزیع متعادل و همگباشد، نشان 1برابر  qد. اگر باید محاسبه گرد qدر فرمول فوق    

 کانون در ها آن شهری جمعیت فضایی توزیع که هایی استان یا و نواحی که است برخوردار فزاینده ای کاربرد از مانیز الگوی

 دو اول شهر که طوری به .داشت خواهد حاکمیت اه آن در اندازه -مرتبه  قانون واقع در باشد متعادل صورتی به شهری های

 اندازه -رتبه  مدل باشند، می شهری نخست الگوی دارای که هایی استان و نواحی در لیکن .دارد جمعیت دوم، شهر برابر

 جمعیت مدل این مبنای چون و گیرد قرارمی اول شهر در استان شهری جمعیت از عظیمی بخش زیرا ندارد، چندانی کاربرد

 نخست الگوی نیز استان کردستان شهری شبکه در اینکه به توجه نیست. با كنزدی واقعیت به مدل نتایج لذا است، اول هرش

 جمعیت جغرافیایی توزیع در تعادل عدم موجبات استان نخست شهر در حد جمعیت از بیش تمرکز و فرماست حکم شهری

 سازی متعادل منظور روبه ازاین است. بسیار زیاد مدلی و واقعی عیتجم بین جمعیتی و فاصله آورده وجود به را استان شهری

 اندازه - مرتبه تعدیلی مدل بنام پس این از که است شده استفاده بهفروز یافته تعدیل الگوی شهرهای استان از در جمعیت

ی کشور مورد مطالعه را می براساس فرمول پیشنهادی بهفروز، توزیع کل جمعیت شهرهامورد استفاده قرار می گیرد.  بهفروز

اندازه، براساس نسبتی از درصد کل جمعیت شهرها محاسبه کرد. بدین ترتیب، الگویی آینده  –توان ضمن حفظ رابطه مرتبه 

نگر برای توزیع فضایی جمعیت متعادل شده در شهرهای مورد مطالعه به دست خواهد آمد که میزان اضافی جمعیت اولین 

توجه به کاربرد مدل  دهد که بایش جمعیت سایر شهرها را مشخص می نماید نتایج بدست آمده نشان میشهر و کمبود یا افزا

اندازه ی تعدیل شده، تاچه میزان باید از جمعیت شهر اول کاسته شده و در ازای آن به جمعیت شهرهای مرتبه ی دوم و  -رتبه

سازی توزیع فضایی جمعیت در سیستم شهرهای ایران و متعادلبراین اساس بهفروز به منظور تصحیح  {. 11}سوم افزوده شود

 ی رتبه اندازه را به شرح زیر ارائه داده است:ی کشورهایی که دارای الگوی نخست شهری می باشند، مدل تعدیل یافتهو کلیه

 

 قرار دارد  rجمعیت هر شهری که در مرتبه  =

  ی شهرهای مورد مطالعهمجموع جمعیت واقع   =

 rمرتبه شهر  =

 {.11}مورد مطالعهوع نسبتهای مرتبه ای تمام شهرهای مجم =
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معرفی منطقه مورد مطالعه -4  
 ˚و   28 ' تا 34 ˚و  45 'بین  که آسیاست غربی جنوب از نام همین به وسیعی فالت غربی قسمت در کردستان استان      

 در کردستان استان .دارد قرار گرینویچ النهار نصف از شرقی طول 48 ˚و 14 'تا  45 ˚و   34 ' استوا خط از شمالی رضع 36

 استان از قسمتی و غربی آذربایجان استان به شمال از استان این .است سنندج شهر آن مرکز و است شده واقع کشور غرب

 عراق کشور به مغرب از و کرمانشاه استان به جنوب از زنجان، استان از دیگری قسمتی و همدان استان به مشرق از زنجان،

 بوده نفر 1493645 کردستان استان جمعیت 1390 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس بر .است محدود

 است. بوده سکنه دارای آبادی 1703 و شهر 25 دهستان، 84 بخش، 27 شهرستان، 10 دارای کشوری تقسیمات نظر از است

 

 
 : موقعیت استان کردستان در کشور1شکل

 

 نظر ازشامل  1390منطقه مورد مطالعه در تحقیق شامل محدوده نقاط شهری کامل استان کردستان می باشدکه در سال 

است که در  بوده سکنه دارای آبادی 1703 و شهر 25 دهستان، 84 بخش، 27 شهرستان، 10 دارای کشوری تقسیمات

 نشان داده شده است. 1335-1390سیر تحوالت شهرنشینی در استان کردستان و کشورطی سالهایسیر تحوالت  (1جدول)
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 1335-1390:  سیر تحوالت شهرنشینی در استان کردستان و کشورطی سالهای1جدول 

 کشور استان سال

تعداد 

 شهر

نرخ رشد  جمعیت شهری

 جمعیت

نسبت 

 شهرنشینی

تعداد 

 شهر

نرخ رشد  جمعیت شهری

 جمعیت

نسبت 

 شهرنشینی

1335 3 62460 - 11.2 199 6002121 - 31 

1345 6 102407 5.06 16.5 272 9795810 5.02 37.9 

1355 7 190375 6.39 24.3 373 15854680 4.93 47 

1365 10 428213 8.24 39.7 496 26844561 5.40 54.3 

1375 12 705715 5.12 52.4 614 36817789 3.21 61.3 

1385 23 855819 1.95 59.4 1012 48245057 2.73 68.5 

1390 25 985874 2.87 66 1331 53646661 1.43 71.4 

 

 نظام در اساسی تحوالت و تغییر بیانگر 1390 تا ، 1335 زمانی دوره در شهری مراکز در جمعیت توزیع و رشد بررسی

 این از بخشی1390 سال در شهری نقطه 25 به 1335 سال در یشهر نقطه 3 از شهری مراکز افزایش .است استان شهرنشینی

 ( نشان داده شده است.2که در شکل) است جمعیتی تغییرات

 

3
6 7

10
12

23
25

0

10

20

30

1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390

تعداد شهرها

 
 1390-1335: تعداد شهرهای استان کردستان 2شکل

 پرداخته شده است.( به سطح بندی جمعیتی شهرهای استان کردستان  در وضع موجود براساس اندازه 2در جدول)

 ماخذ:نگارنده  جمعیتبر اساس  کردستان بندی جمعیتی شهرهای استان: سطح2جدول

 تعداد شهر نام شهر دامنه تغییرات سطح شهر

 1 سنندج  هزار نفر 500تا  250 1

 2 سقز، مریوان هزار نفر 250تا  100 2

 3 کامیاران، قروه، بانه  هزار100تا 50 3

 2 دیواندره، بیجار رهزار نف 50تا25 4

 هزار نفر 25کمتر از  5

، موچش، یاسوکند، دلبران، آباد یشسردهگالن، کانی دینار

، سور یکانی، سفل ینبوئینه، زر، دزج، صاحب، آرمرده، بلبالن آباد

 چنارهی، بابارشانیشه، شو
17 
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 جمعیت نقاط شهری استان کردستان  ماخذ:نگارنده :3شکل

 

 .{14}سال گذشته نشان می دهد 55در  1390تا  1335 سالهای بین را استان یتجمع تغییرات( 4شکل)

 
 1390تا  1335 سالهای بین را استان جمعیت تغییرات: 4شکل

 یافته ها و بحث-5

اندازه ی تعدیل  -اندازه و مرتبه -بررسی سلسله مراتب شهری استان بر مبنای قانون رتبه* 

 :شده
ترین الگویی که که قدیمی {.15}بندی شهرهای شبکه بر حسب اهمیت آنهاستاز طبقهسلسله مراتب شهری عبارت     

 -بر اساس مدل رتبه {.16}اندازه شهری است -به تجزیه و تحلیل اندازه های شهری در نظام شهری پرداخته، الگوی رتبه

ن نخست شهری وجود دارد، ولی ضعیف ( بدست آمده از آن در استان کردستا5( و شکل)3اندازه با توجه به داده های جدول )

است و نظام شهری استان در حالت نیمه متعادل قرار دارد. در این سلسله مراتب، شهر سنندج به عنوان شهر برتر و شهرهای 
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برابر  2.5های دوم و سوم قرارگرفته اند. جمعیت شهر سنندج به عنوان نخست شهر استان، در حدود سقز و مریوان در رده

ی برابر آخرین شهر )بابارشانی( است. همچنین استخوانبندی شبکه 650برابر)مریوان( سومین شهر و  3.5شهر )سقز( و دومین 

-نفر تشکیل می دهند، بطورکلی سازمان فضایی و سلسله مراتب شهری در استان 20000شهرهای استان را شهرهای باالی 

ادل گرایش دارد، ولی در مراتب باالتر طبقات شهری استان تعادل اندازه به سوی عدم تع -کردستان براساس قانون مرتبه

مریوان حد فاصل شهر بزرگ استان یعنی سنندج و شهرهای  ای که وجود دو شهر میانی سقز وبیشتری وجود دارد، به گونه

متوسط بانه، بیجار، قروه و کامیاران توزیع و آرایشی تا حدودی متعادل را برای تشکیالت شهری استان در سطوح باال رقم زده 

ی مرتبه -ندازهشهرها قرار دارند، شروع گسیختگی در ا -است. ولی در سطوح پایین تر که شهرهای بسیار کوچك و روستا

ی شهری استان به عدم تعادل و گسیختگی در سطح استان شهرهای استان را نشان می دهد و در کل می توان گفت شبکه

گرایش دارد و یك شبکه ی شهری نیمه متعادل را برای استان رقم زده است که در صورت تأمین خدمات و امکانات مورد نیاز 

 ی اقتصادی در استان امیدوار بود.جایگاه خود، می توان به پایداری شبکه ی شهری و توسعه هر یك از مراکز به موازات نقش و

 
 اندازه شهرهای استان کردستان –: اندازه واقعی و تئوری مرتبه 3جدول

 جمعیت شهر ردیف

 1390واقعی 

ساس اجمعیت بر مرتبه

 مدل رتبه اندازه

مازاد یا کمبود 

 جمعیت

 0 373987 1 373987 سنندج 1

 47255- 186993 2 139738 سقز 2

 14198- 124662 3 110464 مریوان 3

 8756- 93946 4 85190 بانه 4

 3565- 74797 5 71232 قروه 5

 9424- 62331 7 52907 کامیاران 6

 5500- 53426 8 47926 بیجار 7

 20094- 46748 14 26654 دیواندره 8

 18480- 41554 16 23074 دهگالن 9

 25983- 37398 33 11415 دینار کانی 10

 26804- 33998 52 7194 سریش آباد 11

 24089- 31165 53 7076 دلبران 12
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 23792- 28768 75 4976 سروآباد 13

 22929- 26713 99 3784 یاسوکند 14

 21484- 24932 34 3448 موچش 15

 20167- 23374 117 3207 بلبالن آباد 16

 19650- 21999 159 2349 آرمرده 17

 18483- 20777 163 2294 صاحب 18

 17393- 19683 164 2290 دزج 19

 16845- 18699 202 1854 زرینه 20

 16350- 17808 257 1458 بوئین سفلی 21

 15692- 16999 286 1307 کانی سور 22

 14967- 16260 290 1293 شویشه 23

 15009- 15582 650 573 بابارشانی 24

 14775- 14959 2032 184 چناره 25

 

0

100000

200000

300000

400000

0 5 10 15 20 25

ندازه زی ف ا مدل رتبه 

1390جمعیت سال 

جمعیت بر اساس 
مدل

 
 اندازه شهرهای استان کردستان  ماخذ: نگارنده –: اندازه واقعی و تئوری مرتبه 5شکل

 

دهد که رتبه شهرها در نشان می 1390بندی در سال و مقایسه آن با این رتبه 1375مراتب شهری در سال  بررسی سلسله    

در سال  5به رتبه  1375در سال  3تغییراتی در رتبه شهرها به وجود آمده است. شهر قروه از رتبه این مدت ثابت نبوده و 

در  6و  4، 3به رتبه  1375در سال  7، 5، 4تنزل پیدا کرده است. شهرهای مریوان، بانه و کامیاران به ترتیب از رتبه  1390
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تنزل پیدا کرده  1390در سال  14به رتبه  1375در سال  11به اند. همچنین شهر یاسوکند از رتارتقا پیدا کرده 1390سال 

 1390نقطه در سال  25به  1375نقطه در سال  12های شهری از جایی، افزایش تعداد کانوناست که علت عمده این جابه

باشد. به طوری که می توان گفت استان دارای نظام شهری نسبتا متعادلیاندازه، می-بر اساس الگوی رتبهباشد. به طور کلی، می

اند. شهرهای استان در های شهری پراکنده شدهمراتب آن، کانونسلسلهتنها در سطح اول فاقد شهر است و در تمامی سطوح 

-شوند. در سطح میانی بزرگ و میانی متوسط تنها یك شهر دیده میبندی میرده شهرهای میانی، کوچك و روستاشهرها طبقه

 به آن اشاره شده است. ( 4شود که در جدول)

 اندازه-: شهرهای استان کردستان بر اساس الگوی رتبه4 جدول

 میزان جمعیت سطح نام شهر سطح شهر

 هزار نفر 500باالی  - شهر بزرگ

 هزار نفر 250-500 سنندج میانی بزرگ

 هزار نفر 100-250 سقز، مریوان میانی متوسط

 هزار نفر 50-100 بانه، قروه، کامیاران میانی کوچک

 هزار نفر 10-50 بیجار، دیواندره، دهگالن، کانی دینار کوچک

 شهر -روستا 
آباد، یاسوکند، موچش، دزج، آرمرده، دینار، سروآباد، بلبانآباد، دلبران، کانیسریش

 سور، بوئین سفلی، بابارشانی، چناره،صاحب، زرینه، شویشه، کانی
 هزار نفر 10کمتر از 

 مأخذ: نگارنده 
( شبکه نظام شهری شهرهای استان کردستان را دروضع موجود و هم چنین ارتباطات شبکه شهری نشان داده شده 6در شکل)

 است

 
 بکه نظام شهری استان کردستان  ماخذ: نگارندهش: 6شکل
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استفاده  اندازه تعدیل شده -به دلیل وجود الگوی نخست شهری در سلسله مراتب شهری ایران، بهتر است از روش رتبه 

اندازه ی تعدیل شده، تاچه میزان باید از جمعیت شهر  -دهد که باتوجه به کاربرد مدل رتبهنتایج بدست آمده نشان می،  شود

براین اساس بهفروز به منظور  {.11}اول کاسته شده و در ازای آن به جمعیت شهرهای مرتبه ی دوم و سوم افزوده شود

ی کشورهایی که دارای الگوی نخست شهری ی جمعیت در سیستم شهرهای ایران و کلیهسازی توزیع فضایتصحیح و متعادل

ی رتبه اندازه ارائه داده است. که استفاده از این فرمول برای بررسی جمعیت شهرها، میزان مازاد یا می باشند، مدل تعدیل یافته

هد داد. با توجه به فرمول مورد نظر و براساس کمبود جمعیت شهرهای مورد نظر را در مقایسه با جمعیت واقعی نشان خوا

،حدود  1390نفر جمعیت داشته باشد که در مقایسه با جمعیت واقعی در سال 253438(، شهر سنندج باید 5جدول شماره)

، شهرهای استان تا مرتبه ی هفتم (5)بر اساس جدول نفر مازاد جمعیت خواهد داشت، با توجه به داده های موجود 120549

اساس مدل تعدیل یافته با مازاد جمعیت روبه رو هستند و از مرتبه ی هفتم به بعد با کمبود جمعیت روبه رو می باشند، به بر 

شهرهای استان می  -شهر در سطح استان با کمبود جمعیت مواجه هستند و عمدتاً شهرهای کوچك و روستا 18عبارتی دیگر 

 استان نیز در همین مراتب شروع می شود.رتبه شهرهای  -باشند که گسیختگی در اندازه

 
 (.1390اندازه) -: جمعیت نقاط شهری استان کردستان بر مبنای مدل تعدیل یافته رتبه5جدول

 جمعیت شهر رتبه

 واقعی

 مازاد یا کمبود مدل تعدیل یافته بهفروز

 جمعیت

 120549 253438 373987 سنندج 1

 13019 1267199 139738 سقز 2

 25985 844799 110464 مریوان 3

 21831 633599 85190 بانه 4

 20545 506879 71232 قروه 5

 10668 422399 52907 کامیاران 6

 11721 362059 47926 بیجار 7

 5025- 316799 26654 دیواندره 8

 5085- 281599 23074 دهگالن 9

 13928- 253439 11415 کانی دینار 10

 15845- 230399 7194 ادبسریش آ 11

 14318- 213949 7076 دلبران 12

 14519- 194959 4976 سروآباد 13

 14318- 181029 3784 یاسوکند 14

 13447- 168959 3448 موچش 15

 12632- 158399 3207 بلبالن آباد 16

 12559- 149089 2349 آرمرده 17

 11785- 140799 2294 صاحب 18

 11048- 133389 2290 دزج 19
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 10817- 126719 1854 زرینه 20

 10610- 120689 1458 بوئین سفلی 21

 10212- 115199 1307 کانی سور 22

 9726- 110199 1293 شویشه 23

 9986- 105599 573 بابارشانی 24

 9953- 101379 184 چناره 25

 

 .ه استنشان داده شد 1390( مدل تعدیل یافته رتبه اندازه شهرهای استان کردستان را درسال 7در شکل )

 

  

 

 

 

 اندازه تعدیل شده شهرهای استان کردستان  ماخذ: نگارنده –: اندازه واقعی و تئوری مرتبه 7شکل

 

 * بررسی سلسله مراتب شهرهای استان با استفاده از مدل حد اختالف طبقه ای
مترین تعداد جمعیت قابل اجرا های آماری با در نظر گرفتن بیشترین تعداد جمعیت و با ک این روش با استفاده از فرمول     

 {.17}( آمده است8می باشد که دارای چهار مرحله می باشد که در شکل)

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 : مدل حل اختالق طبقه ای  8شکل

  

: تعیین دامنه نوسان مرحله اول

 جمعیت شهرها

 

: تعیین میزان حد مرحله سوم

 اختالف طبقه ای

 

تعیین تعداد طبقات با  مرحله دوم:

 استفاده از فرمول استورجس

 

 

 

کیل ماتریس و : تشمرحله چهارم

 تقسیم بندی شهرها
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درصد از کل تعداد شهرهای  0.04ی اول با ، شهر سنندج در طبقه(6)جدول  ایبر اساس نتایج حاصل از مدل حداختالف طبقه

 0.04شهر استان در طبقه ی چهارم با درصد جمعیت شهری استان را دارا می باشد و شهر سقز به عنوان دومین  38استان، 

درصد از کل جمعیت شهری استان را در خود جای داده است. در مرتبه ی پنجم نیز دو شهر  14.17درصد از تعداد شهرها، 

درصد جمعیت شهری  19.83درصد تعداد شهرهای استان،  0.08مریوان)سومین شهر استان(، بانه)چهارمین شهر استان( با 

درصد جمعیت  28درصد تعداد شهرها تنها 0.84شهر با  21خود جای داده اند و سرانجام در مرتبه ی ششم، استان را در 

ی مدل مورد شهری استان را دارا می باشند، که حاکی از تفاوت چشمگیر در توزیع جمعیت شهری در طبقات شش گانه

ری، فاقد هر گونه جمعیتی هستند که نشانگر ی از طبقات شش گانه ی شه(، دو طبقه6بررسی است. که براساس جدول )

 توزیع ناموزون جمعیت و تعداد شهرها در طبقات مختلف در سطح استان است.

 
  1390: طبقه بندی شهرهای استان کردستان مطابق روش حد اختالف طبقه ای 6جدول 

اسامی 

 شهرها

درصد جمعیت طبقات 

 شهری

گروه های  تعداد شهرها درصد تعداد شهرها

 یتیجمع

 ردیف

 1 373987-311440 1 0.04 38 سنندج

. . . . 249109-311440 2 

. . . . 186778-249109 3 

 4 186778-124447 1 0.04 14.17 سقز

 5 124478-62147 2 0.08 19.83 مریوان، بانه

 6 62147-184 21 0.84 28 سایر شهرها

 جمع  25 100 100 

 ماخذ: نگارنده            

 

 شهری شبکه بخشی تعادل در سرزمین مایشآ نقش-6
 مدیریت در واقع سرزمین آمایش رویکرد این با است. مشاغل و فعالیتها منابع، بهینه جغرافیایی توزیع سرزمین، آمایش       

 ها یتفعال مناسب توزیع ای، تعادل منطقه پایدار، توسعه به رسیدن ها ریزی برنامه تمام اصلی غایت شك بی فضاست.  عقالیی

 چند یا یك در ها فعالیت و جمعیت شدید تمرکز مناطق است. توسعه فرآیند در محیطی های قابلیت از حداکثر استفاده و

 و بلندمدت های برنامه به توجه عدم است ایران خصوص به سوم جهان اکثر کشورهای بارز های مشخصه از جغرافیایی نقطه

از  است. یکی کشور ناموزون توسعه اصلی موانع از خود شعارهای تحقق جهت طحیس توسعه های به برنامه سیاستگذاران تکیه

 شبکه در آن عدم رعایت که است، شهری نقاط در جمعیتی متعادل توزیع به توجه سرزمین آمایش ریزی برنامه در مهم موارد

 شود. محیطی می زیست آلودگیهای همچنین و انسانی منابع رفتن بین از سبب شهری

 سلسله نظام و های زیستی ن کانو از متوازنی مبانی شهری، مباحث با ارتباط در سرزمین آمایش های هدف کلی طور به      

 در را جمعیتی کانونهای کارکرد آمایش سرزمین، دیدگاه های . است زیست شرایط به بخشی تعادل جهت در شهری مراتب

 رسانی، خدمات و بهره گیری متعادلِ شرایط در را شهر واقعی یك ردعملک و نقش و بیند می فعالیتها از متفاوتی قلمروهای
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 سلسله مراتب نظام و زیستی کانونهای از متوازنی مبانی شهری، مباحث با ارتباط در سرزمین آمایش هدف .سازد می نمایان

 قلمروهای در را کانونهای جمعیتی کارکرد -آمایشی  دیدگاه از .است زیست شرایط به بخشیدن تعادل جهت در شهری

 می نمایان رسانی خدمات و گیری بهره شرایط متعادل در را شهر یك واقعی عملکرد و نقش و بینند می فعالیتها از متفاوتی

 آمایش نهایتا و ای شهری، ناحیه شبکه بخش تعادل مهم مباحث از جمعیت اسکان و فضایی توسعه الگوی ارائه  {.4}سازند

 دستان می تواند در جهت توازن متعادل و متوازن شهرها گام بردارد. است که دراستان کر سرزمین

 رشد کشاورزی و بخش رکود سبب نفت، به متکی اقتصاد چارچوب در سرمایه داری توسعه ی اخیر، قرن نیم در ایران در     

 رشد مانع زرگشهرهای ب رشد بلکه نگرفت، صورت متعادل، صورت به شهرنشینی سریع رشد این .گردید شهرها سریع

 این شد. ای ناحیه سلسله مراتب و فضایی توزیع در تعادل عدم به فرایند، این نتیجه ی گردید. روستاها و کوچك شهرهای

 رفتن بین از و کشور فضایی در توزیع ای زنجیره شبکه ی پیدایش سبب شهری مراتب سلسله در تعادل عدم و گسیختگی

 عدم و اند شده زیادتری جمعیت جاذب تر بیش امکانات بودن دارا با ها اکز استانگردید، بطوری که مر کهکشانی شبکه ی

 این از نتوانسته شهری زیاد نقاط بودن دارا وجود با نیز کردستان استان اند. آورده وجود جمعیتی به مراتب سلسله در تعادل

 استان شهرهای دیگر با مقایسه در رگبز شهری به زیادی جمعیت جذب با سنندج شهر که به طوری باشد مستثنی قاعده

 مباحث با ارتباط است. بنابراین  هدف آمایش سرزمین در شده موجب را شهری جمعیت توزیع در تعادل عدم شده و تبدیل

 است. زیست شرایط به بخشیدن تعادل جهت در شهری سلسله مراتب نظام و زیستی کانونهای از متوازنی مبانی شهری،

 

 نتیجه گیری: -7

 استفاده و ها فعالیت مناسب توزیع ای، منطقه پایدار، تعادل توسعه به رسیدن ها ریزی برنامه تمام اصلی غایت شك بی     

 نقطه چند یا یك در ها فعالیت و جمعیت شدید است. تمرکز توسعه مناطق فرآیند در محیطی های قابلیت از حداکثر

 تکیه بلندمدت و های برنامه به توجه عدم است ایران خصوص به سوم انجه کشورهای اکثر بارز های مشخصه جغرافیایی از

 موارد از است. یکی کشور توسعه ناموزون اصلی موانع از خود شعارهای تحقق جهت سطحی توسعه های برنامه به سیاستگذاران

 فرآیند دیگر اهداف از است، همچنین شهری نقاط در جمعیتی متعادل توزیع به توجه سرزمین آمایش ریزی برنامه در مهم

 آراسته و ساماندهی با همراه گزینه ها بهترین هدف انتخاب با و کاربری ها بین اولویت تعیین سرزمین، از استفاده ریزی برنامه

 گردد. اگر برقرار منابع و زیست محیط انسان، بین ارتباط پایدارترین و که بهترین نحوی به است یکدیگر کنار در آنها نمودن

 شهرهای و متوسط بزرگ،شهرهای شهرهای شهر، شهری)کالن مختلف های گروه و جمعیتی طبقات برحسب را شهرها یعتوز

 که گیرند می قرار کوچك شهرهای زیادی هرم تعداد قاعده ی در که کرد تشبیه هرمی به را آن توان می کنیم بررسی کوچك(

 نخست همان که ماند می باقی شهر یك تنها هرم رأس در این که تا شود می کاسته باالیی طبقات در آنها تعداد از تدریج به

 مصرف و کار تولید، بازارهای ترین بزرگ محل و است باال رده و انسانی متخصص نیروی جذب نقطه ی شهر این .است شهر

 موضوع، این تبع به .اند شده تشکیل پایین سطوح اقتصادی و خدماتی متعدد مراکز نقاط از بقیة حالیکه در .باشد می منطقه

 که است خدمات بخش های فعالیت در اشتغال به بیانگرگرایش مناطق برخی اقتصادی وضعیت فعالیت تحلیل و بررسی

 شرایط است. این شهری نقاط عملکرد و اقتصادی های فعالیت بر آن افزون روز گسترش و خدمات سیطره ی بخش نمایانگر

 و حد جمعیت از بیش تمرکز است. شده کشور های استان اغلب سطح در روسفالیماک اقتصادی ساخت یك ایجاد منجر به

 ای توسعه های از پتانسیل ای عمده بخش جذب باعث توسعه، حال در کشورهای شهرهای ترین بزرگ در عمدتاً ها، فعالیت

شبکه  در شهر سومین و ومیند از تر حد بزرگ از بیش نسبی طور به شهرها این نتیجه در و شده شهرها این به کشورها این

آنهاست.  در جمعیت تراکم و بزرگ شهرهای رشد در کشور، شهرنشینی نظام های ویژگی ترین مهم از یکی اند. شده شهری ی

 عنوان به دراستان کردستان شهرسنندج .است نبوده مستثنی این قاعده ی از نیز کردستان استان که دهد می نشان بررسی

 سریعی داشته، افزایشی روند شهری نقاط تعداد اینکه وجود با دارد. استان شهرهای دیگر با زیادی تیجمعی شهر فاصله نخست
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در حال افزایش جمعیت  بزرگ شهر عنوان به همچنان شهر این دهد. کاهش را سنندج شهری نخست میزان نتوانسته هم باز

 به کردستان سریز هدایت جمعیت با توان می دارد وجود استان شهرهای بعضی در که های قابلیت و ها پتانسیل وجود است. با

شود.  داده سوق تعادل سمت به شهری استان مراتب سلسله تا آورد وجود به را آنها در جمعیت افزایش و رشد زمینه ی آنها،

 حفظ را خود یبرتر و شهر تفوق نخست یا برتر شهر عنوان به و گرفته قرار شهری نظام تعادل و ترتیب از خارج سنندج شهر

 شود؛ می محسوب شهری، مراتب سلسله گیری شکل در ترین عامل مهم حاکم، ایدئولوژی و حکومتی های است. سیاست کرده

 اندازه مرتبه مدل مبنای بر گردد. می ایجاد آن با منطبق مراتبی سلسله و سیستم شهری اقتصادی، سیستم هر در بنابراین

 منطقه سطح در سنندج به عنوان شهرنخست شهر ندارد. وجود ها آن ی مرتبه و شهرها نبی منطقی و معقول رابطه گونه هیچ

 مسئله این است. نموده حفظ شهرها بر سایر را خود تسلط و تمرکز سیاسی و اجتماعی اقتصادی، های سرمایه جذب با ای

  .کند می بازگو را استان مناطق سایر به سنندج از تمرکززدایی ضرورت

 شهری استان نظام در توازن ایجااد و امکانات و خدمات بهینه توزیع ی توسعه روند در موجود مشکالت رفع جهت در

 پرهیز و ای منطقه توازن و تعادل ایجاد راستای در شهری تسهیالت و اعتبارات تخصیص -1است:  توجه قابل زیر پیشنهادهای

 به -3 .استان آمایش ی توسعه و ریزی برنامه در استان ختلفم مناطق و شهرها نسبی های مزیت به توجه -2 .تمرکزگرایی از

 تقویت رشد و ضمن تا است ضروری آن، در فضایی تعادل عدم و استان شهری ی شبکه نظام در گسیختگی کاهش منظور

 سایر با بین سنندج حلقه اتصال و میانی شهرهای عنوان به بانه وقروه و مریوان  نظیرسقز، شهرهایی استان، کوچك شهرهای

 .گیرد قرار بیشتری توجه مورد شهرها
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