
 

 1 

  

ارزيابي وضعيت و ارائه راهكارهايي براي تعادل بخشي به نظام شهري 

 خراسان شمالي
 مهسا ضميري، *محمدرضا ضميري

 mr.zamiri@hotmail.com،  کارشناس معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالیکارشناس ارشد شهرسازی و  -1

 mahsa.zamiri@hotmail.com، انشگاه بجنوردکارشناس ارشد شهرسازی و عضو هیأت علمی د -2

 

 

 

 

  چكيده
رشد و توسعه اقتصادی و کالبدی نامتوازن در سده حاضر  یدر پ رانیاز جمله ا  در حال توسعه جهان یاز کشورها یاریبس

و  تیجمع عی. برهم خوردن نظم توزاند خود شده یو کالبد ییو عدم تعادل در ساختار فضا یو نابرابر دیدچار تمرکز شد

خواهد بود.  یاریبس یو اجتماع یمنابع و بروز مشکالت اقتصاد فتنکشور سبب هدر ر یشهر یها سکونتگاه انیخدمات م

و  ییفضا یزیر از هرگونه برنامه شیدر کشور و مناطق مختلف آن پ ینظام شهر تیوضع یابیرو شناخت و ارز نیاز ا

شبکه  یبوده و بر اساس آن مطالعه و بررس یلیو تحل یفیپژوهش توص نید خواهد بود. روش اکارا و سودمن یا منطقه

شاخص   ،یآنتروپ بیسنجش تمرکز )مانند ضر یها ها و مدل به کمک روش یخراسان شمال یدر استان نوپا یشهر

( نشان پفیو قانون زشاخص مهتا   )مانند قاعده چهار شهر، ینخست شهر هایلورنتز( و شاخص یو منحن ندالیهرف

دارد. اما با  یمناسب و متعادل یسلسله مراتب شهر ظامن یهنوز به طور نسب 1390استان در آغاز دهه  نیکه ا دهد یم

خدمات و امکانات  نیبزرگ به شهر( و همچن یروستاها لیبا تبد ژهی)به و تیجمع کوچک و کم یشهرها سیتوجه به تأس

خود گردد. به  ینزدیک دچار عدم تعادل در نظام شهر ندهیممکن است در آ بدای یکه به استان اختصاص م یدیجد

و  ییفضا یها یزیر در برنامه ییگرفتن راهکارها شیخدمات و در پ عیاست با دقت در نحوه توز یضرور ببس نیهم

شهر بجنورد  لیداز تب  ،یکوچک نظام شهر یاز شهرها تیرتبه دوم و سوم و حما یشهرها تیاستان، تقو یبرا یا منطقه

 شود. یریشگیاستان پ یدر فضا یاحتمال یها یابرنابر یریگ ( به شهر مسلط منطقه و شکلی)مرکز استان خراسان شمال

 

 سلسله مراتب شهری، نخست شهری، قانون رتبه اندازه، خراسان شمالی كليدي: هاي واژه
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  مقدمه -1
دوم سده بیستم میالدی در سراسر جهان و پیامدهای ناگوار و پس از رشد شتابان در روند شهری شدن جوامع در نیمه 

 انسانی و طبیعی توان از نادرست برداریبهره و منابع رفتن هدر اقتصادی، و اجتماعی شدید هایپرشمار آن، همچون نابرابری

 ویژه به. برخیزند اینین پدیدهیران بر آن شدند که به مقابله با چگتصمیم نیز و اندیشمندان از بسیاری گوناگون، هایسرزمین

 های   نظام و منابع بودن ناکارآمد و ناکافی همچنین و اداری و سیاسی باالی تمرکز که توسعه حال در کشورهای در

ز باالی جمعیت و فعالیت تمرک ویژه به) شتابان شهری رشد هایپیامد توسعه روند در آشفتگی و نظمیبی کنار در گیریتصمیم

 سطح در جمعیت نامتعادل و نامناسب توزیع. خوردمی چشم به جهان هایاصلی کشور( بیش از سایر سرزمیندر شهرهای 

 مهم موانع از یکی جدی طور به کشور انسانی و طبیعی ظرفیت و توان از کمتر یا بیشتر برداری بهره با همراه منطقه، یا و کشور

 در عمده رویکردهای از یکی سبب همین به. رودبه شمار میتوسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور  روند در اصلی و

 . باشدمی مطلوب نظام یک در آنها اندازه پایه بر شهرها توزیع و شمار بینیپیش و شناخت ای،منطقه و ملی هایریزیبرنامه

رهای در حال به طور کلی امروز پذیرفته شده است که دخالت در شکل نظام و سلسله مراتب شهری )به ویژه در کشو

 رسد می نظر به. است ناپذیراجتناب و ضروری توسعه روند اثر بر داده رخ تعادل عدم و هاتوسعه( به منظور تعدیل نابرابری

 وضعیت از درست و دقیق شناخت بدونی در فضای یک سرزمین شهر فشردگی و تمرکز کاهش جهت در کوششی هرگونه

 هاروش از گیریبهره با است شایسته سبب همین به. نیست ممکن سرزمین آن در یشهر مراتب سلسله و توزیع نظام در جاری

( ریزیامهبرن مناطق یا کشور سطح در) شهری نظام وضعیت و ساختار ارزیابی و شناخت جهت در تالشی مناسب هایمدل و

 و ملی توسعه های طرح و هانامهبر در مناسب صورت به و شده تفسیر و تبیین درستی به آمده دست به نتایج و گرفته صورت

 از حاصل نتایج تا کندمی کمک پژوهشگران به زمینه این در کمی هایمدل و هاروش از گیریبهره. کنند پیدا بازتاب ایمنطقه

 .گیرند بهره آن از مناسب طور به و کرده مقایسه یکدیگر با را گوناگون هایشابه در سرزمینم موارد بررسی و مطالعه

 

 (پژوهش پيشينه و هافرضيه و هاپرسش اهداف،) كليات – 2
 هابه کمک روش 1390در این پژوهش تالش شده است با بررسی سلسله مراتب شهری در استان خراسان شمالی در سال 

 از یگیربهره با راستا همین در. گردد شناسایی استان شهری نظام در تعادل عدم یا و تعادل کلی وضعیت مناسب، هایمدل و

اکم بر توزیع فضایی شهرهای ح کلی قانون و استان در شهری نخست الگوی وجود عدم یا و وجود شده معرفی هایشاخص

 استان با استفاده از شاخص جمعیت مطالعه و ارزیابی شده است. 

 متعادل در الیشم خراسان استان در شهری نظام آیا که هاستبه طور کلی این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش

 و جمعیت لحاظ به بجنورد شهر اندازه به توجه با رسدمی نظر به. نه یا دارد وجود استان این در شهری نخست الگوی آیا و است

و موقعیت اداری و سیاسی آن به عنوان مرکز استان خراسان شمالی، نظام شهری  کشور شرق شمال منطقه در آن کلی جایگاه

 . کندمی پیروی مناسبی و مندشهرهای آن از الگوی به نسبت قاعدهاستان بر پایه جمعیت 

منطقه یا سرزمین در جهان  کی یشهر یها در مجموعه سکونتگاه تیجمع عیتوز تیوضع یابیشناخت و ارز یکوشش برا

 در کشورهای رد شهری شبکه وضعیت خصوص در امریکایی دان، جغرافی1به نسبت طوالنی دارد. مطالعات برایان بری یا سابقه

میالدی صورت گرفت. او با مطالعه  1960بوده است که در دهه  هاژوهشپ این ترینبرجسته از یکی یافته توسعه و توسعه حال

 که افتدمی اتفاق کشورهایی در معمول طور به نرمال اندازه -رتبه توزیع که رسید نتیجه این به شهری هایاندازه -توزیع رتبه

)مثل چین( و یا در فرایند توسعه  شندبا زیاد جمعیت با متعدد و بزرگ شهرهای دارای باشند، داشته ایتهیاف توسعه اقتصاد

 [1]یافتگی قرار گرفته باشند )مانند السالوادور(.  
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 یکشور و برخ ینظام شهر تیوضع لیو تحل یابیشناخت، ارز نهیپژوهش در زم یادیتعداد ز ریاخ یها در سال زین رانیا در

بهره گرفته شده  یسلسله مراتب شهر نییبه منظور تب یکم یها ها و روش آنها از مدل شتریها صورت گرفته که در ب ناستا

 یها و استان یدر نواح تیکشور، وضع یو عدم تعادل در نظام شهر ینابرابر دوجو رغم یعل شود یمشاهده م یاست. به طور کل

 رینظ ییها مناطق وجود دارد. چنانکه در استان ریسا ایبا کل کشور  یادیوت زموارد تفا ینبوده و در برخ کسانیمختلف کشور 

 دهید تیجمع عیدر توز ینسب دلوجود دارد و عدم تعا ینخست شهر دهیپد یشرق جانیو آذربا یکرمانشاه، خراسان رضو

است مطالعه نظام  یب ضرورسب نی. به همشود ینم دهید یتیوضع نیکرمانشاه چن رینظ ییها حال در استان نیبا ا شود، یم

حاصل به منظور  جیانجام گرفته و نتا یکم یها کشور به طور جداگانه و با استفاده از روش یها مناطق و استان یشهر

 و مناسب به کار گرفته شود. قیدق یزیر برنامه

 

 ها  مدل معرفي و نظري مباني مفاهيم، – 3
بر آن ابزاری کارآمد و مناسب برای شناخت نظم فضایی شهرها و و بررسی نظام شهری و سلسله مراتب حاکم  مطالعه

 سلسله نظام در. شودمی شناخته منطقه یا کشور یک شهری هایوضعیت تعادل در توزیع امکانات و خدمات در میان سکونتگاه

 سلسله مرتبه الترینبا در خود خاص هایویژگی سبب به شهرها از یکی موارد بیشتر در منطقه، یا کشور یک شهرهای مراتبی

 به وابسته شهرهای از ایمنظور از نظام شهری مجموعه [2]. شودمی نامیده 2شهر نخست اغلب که گیردمی قرار شهری مراتب

 محدود تنها شهری نظام. آورندمی پدید جهان یا کشور منطقه، ناحیه، یک در را شهری هایسکونتگاه نظام ساختار که است هم

 هادد. این جریانگرمی شامل نیز را آنها میان های  جریان و ارتباطات و نیست شهری هایسکونتگاه این یکالبد مجموعه به

 مارك بار نخستین را شهر نخست اصطالح [3]. فناوری و اطالعات تولیدی، عوامل سرمایه، جمعیت، از هستند عبارت

 و جمعیت از ایعمده بخش که بزرگی بسیار شهرهای پدیده توصیف برای 1939 سال در امریکایی دانجغرافی 3جفرسون

ها در آنها متمرکز شده و اغلب پایتخت این کشورها هستند بیان کرد. از نظر جفرسون نخست کشور اقتصادی هایفعالیت

به نخست شهرها در کشورهای صنعتی و توسعه یافته، به طور نسبی جمعیتی  نسبتشهرها در کشورهای در حال توسعه 

در برخی موارد از پدیده نخست شهری به عنوان ماکروسفالی یا  [4] از دومین و سومین شهر نظام شهری کشور دارند.بیشتر 

ول از معیارهایی همچون جمعیت، مساحت و یا تراکم معم طور به شهرها اندازه شناخت برای. کنندبزرگ سری نیز یاد می

 سایر از بیش شهر، اندازه کردن مشخص منظور به جمعیت شاخص از گیری بهره حال این با. شودجمعیتی استفاده می

 . دارد کاربرد هاشاخص

دو برابر شهر دوم  از بیشتر اول شهر جمعیت که دارد وجود هاییاساس ایده جفرسون پدیده نخست شهری در سرزمین بر

ز جمعیت چهار شهر نخست پیشنهاد کرد به جای جمعیت دو شهر ا 4سرزمین بر اساس جمعیت باشد. چندی بعد کالرك

شود. این شاخص به عنوان شاخص کالرك نام  استفادهسلسله مراتب شهری هر سرزمین برای تشخیص پدیده نخست شهری 

 [5]گرفته است. 

 

(1                                                                         )GI =  

 در یا برابر شهر چهار شاخص اگر کالرك ایده اساس بر. باشدام می i شهر جمعیت تعداد دهندهنشان Piکه در این رابطه 

 . است گرفته صورت مناسبی صورت به شهری نظام در جمعیت توزیع باشد، 923/0 مقدار حدود
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خیص میالدی شاخص چهار شهر کالرك را تصحیح کرد. به این ترتیب شاخص جدیدی برای تش 1964در سال  5مهتا

نخست شهری تعریف نمود. بر این اساس در یک نظام شهری بهینه باید نسبت جمعیت شهر اول به مجموع جمعیت چهار شهر 

 [6]باشد.  447/0اول آن نظام شهری، برابر با 

 

(2                                                                )MFCI = 



 

 

 نخست شهري در نظام شهري بر پايه شاخص چهارشهر مهتادرجه : 1جدول 

 نوع برتری شاخص چهار شهر

 فوق برتری 1 - 65/0

 برتری 64/0 – 55/0

 برتری مطلوب 54/0 – 41/0

 حداقل برتری 41/0کمتر از 

 1381به نقل از عظیمی  1390مأخذ: آنامراد نژاد، 

 

 ،6آنتروپی مدل مانند تمرکز هایشاخص از توانرها )جمعیت آنها( میبرای شناخت سلسله مراتب شهری بر پایه اندازه شه

 نیز منطقه یا کشور یک در شهر نخست وجود تشخیص برای همچنین. گرفت بهره 8لورنتز منحنی یا و 7هرفیندال شاخص

 . کرد استفاده  شهری نخست هایشاخص از توانمی

 بیان برای دانانفیزیک سوی از بار نخستین است احتماالت انینقو و هاضریب آنتروپی که مفهومی برگرفته از نظریه

 در هاپدیده توزیع پراکندگی یا تمرکز درجه تعیین برای کلی طور به شاخص این از. رفت کار به طبیعی فرایندهای در نظمیبی

شهری و توزیع تعداد  ضریب آنتروپی معیاری برای سنجش توزیع جمعیت [7] .شودمی استفاده سرزمین یک فضایی سازمان

 استقرار فضایی تعادل میزان به توانشهرها در طبقات جمعیتی شهرهای یک کشور یا منطقه است. با استفاده از این مدل می

استانی پی برد. چنانچه مقدار آنتروپی به سمت صفر  یا ایمنطقه ملی، سطح در شهری شبکه سطح در شهرها تعداد و جمعیت

کز بیشتر و عدم تعادل در توزیع جمعیت بین شهرها دارد و مقدار آنتروپی نزدیک یا بیشتر از یک میل کند بیانگر تمر

 [8]. دارد منطقه سطح در شهرها ترمتعادل توزیع دهندهنشان

 :شودضریب آنتروپی به طور کلی به روش زیر محاسبه می

 

(3                                                          )  H = - 

(4)                                                                         G = 

 

بین صفر و  G مقدار شد گفته چنانکه. باشدتعداد طبقات می kاز کل جمعیت و  iسهم فراوانی طبقه  Piکه در این رابطه 

  . کندیک تغییر می
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6
 Entropy 
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 Herfindhal 

8
 Lorenz curve 
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 هرفیندال شاخص سرزمین یک سطح در هاپدیده سایر یا جمعیت توزیع نابرابری تعیین و تمرکز هایاز دیگر شاخص

. بود خواهد باالتر تمرکز معنای به تربزرگ مقدار و بیشتر برابری وجود معنی به  باشد، نزدیک صفر به مقدار این هرچه. باشد می

ظام شهری به چه میزان به حالت تعادل نزدیک شده است. شاخص ب به طور کلی بیانگر این موضوع است که نضری این [9]

  :باشدهرفیندال به این شکل قابل محاسبه می

 

(5                                                                        )Hi = 
2

 

 . باشدمنطقه می بیانگر کل جمعیت شهری Pو  iبیانگر جمعیت شهر  Piکه در این رابطه 

 این در. باشدمی لورنتز منحنی از استفاده آن، در تمرکز وضعیت و شهری مراتب سلسله سنجش هاییکی دیگر از روش

 جغرافیایی توزیع در. شودعیت و درصد تراکمی تعداد شهرها در طبقات جمعیتی استفاده میجم تراکمی درصد از منحنی

. کند می پیدا کمانی حالت نمودار تعادل عدم حالت در. گرددمی ظاهر مستقیم خط یک تصور به لورنتز منحنی همگن و نرمال

 [10]ی سرزمین خواهد بود. شهر نظام در جمعیت باالتر تمرکز دهندهنشان نرمال خط از بیشتر فاصله

. است اندازه – رتبه قانون آنها، جمعیت اساس بر شهرها توزیع وضعیت شناخت هایروش پرکاربردترین و ترینیکی از مهم

ت جمعی پایه بر شهرها توزیع وضعیت مطالعه با میالدی 1913 سال در 9اوئرباخ فلیکس آلمانی، دانجغرافی بار نخستین برای

 مقدار که فرض این با دهد، نمایش درستی به را شهرها اندازه توزیع خوبی به تواندمی 10آنها پیشنهاد کرد که توزیع پارتو

بنابراین میان اندازه شهرها و رتبه آنها در نظام سلسله مراتب شهری رابطه  [11]. شود گرفته نظر در یک با ابربر پارتو شاخص

مقدار یک برای شاخص پارتو نشانگر توزیع یکنواخت اندازه شهرهاست. مقدار باالی شاخص پارتو  [12]معکوس وجود دارد. 

 اصلی شهر چند یا یک در جمعیت تمرکز دهندهنشان آن پایین مقدار و هرهاش میان در جمعیت قاعدهبیانگر توزیع نامنظم و بی

میالدی به صورت قانون  1949آلمانی توسعه یافت و در سال  11ه از سوی اوئرباخ توسط جورج زیپفایده مطرح شد [11]. است

 . گردید بیان زیپف اندازه –رتبه 

  :شودتوزیع پارتو به این شکل نوشته می

 

(6       )                                                            log Pr = log P1 – b log r

شاخص یا ضریب پارتو است. در توزیع  bجمعیت شهر نخست و  P1؛ rجمعیت شهر با رتبه  Prکه در این رابطه منظور از 

برابر با یک خواهد شد. بر اساس پیشنهاد  bمقدار   نرمال و زمانی که جمعیت و رتبه شهرها به طور همگن توزیع شده باشند،

توان  در یک نظام سلسله مراتب شهری در یک منطقه خاص مقدار آن با یک متفاوت باشد می bزیپف در صورتی که با محاسبه 

 .کرد برآورد را منطقه آن شهری هایبا تفسیر آن وضعیت کلی توزیع جمعیت میان سکونتگاه

 

(7                 )                                                       b =  

 گردد، ترسیم منطقه یک شهری هایبه بیان دیگر اگر نمودار لگاریتمی جمعیت بر حسب رتبه درباره توزیع سکونتگاه

 شیب این مقدار که افتدی اتفاق میخواهد بود. روشن است که حالت توزیع نرمال در صورت b مقدار با برابر  حاصل، خط شیب

 [13]. باشد واحد با برابر

 

 

                                                 
9
 Felix Auerbach 

10
 Pareto distribution 

11
 George Zipff 
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 (هاروش و مواد) تحقيق روش – 4
از  ازیمورد ن یها داده یآور جمع یدر آن براصورت گرفته و  یلتحلی – یفیو به روش توص یپژوهش از نوع کاربرد نیا

 نیآخر جیموجود بر اساس نتا یآمار یها از سالنامه یتیجمع زایبهره گرفته شده است. آمار مورد ن یا و کتابخانه یمطالعه اسناد

ها و  پژوهش از مدل یها افتهی نییبه منظور تب نیاست. همچن دهیگرد تخراجاس 1390کشور در سال  یعموم یسرشمار

 یو بررس لیاستفاده شده است. به منظور تحل ینخست شهر یها سنجش تمرکز و شاخص یها شاخص رینظ یکم یها روش

 نیو همچن SPSS 19همچون  یآمار ینرم افزارها تیبه حد کفا یکم یها ها و مدل روش یریبه کارگ نیها و همچن ادهد

Excel 2010  .به کار گرفته شدند 

 

  پژوهش قلمرو و محدوده – 5
با  کیلومتر مربع وسعت در شمال شرق کشور قرار گرفته است. این استان از شمال 28434خراسان شمالی با  استان

جمهوری ترکمنستان، از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غرب با استان سمنان و از غرب با استان گلستان 

 کشور استان امینپی تقسیم استان خراسان به عنوان سی رو د 1383مرز مشترك دارد. استان خراسان شمالی در سال 

 7ی دارا استان این ،1390 سال در کشوری تقسیمات اساس بر( یشمال خراسان استانداری پورتال. )است شده تأسیس

 سال آبان در مسکن و نفوس عمومی سرشماری از آمده دست به هایشهر بوده است. همچنین بر اساس داده 18شهرستان و 

 29/48 ،شهرها ساکن درصد 50/51 تعداد این از که است بوده نفر 867727 با برابر شمالی خراسان استان جمعیت 1390

 [14]. اندبوده ساکن غیر بقیه و روستاها ساکن درصد
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 هاي شهري در استان خراسان شمالي(: توزيع فضايي سكونتگاه1تصوير شماره )

 1391مأخذ: نگارندگان با استفاده از اطالعات پورتال استانداری خراسان شمالی در سال 

 

  پژوهش هاييافته – 6
با استفاده از عامل  یدر استان خراسان شمال یو سازمان نظام شهر تیجمع عیتوز یکل تیوضع لیبه منظور شناخت و تحل

 مورد استفاده قرار گرفته است.  ریاستان به شرح ز نیدر ا یتمرکز و نخست شهر یها شاخص ت،یجمع

 

 تمرکز  یها : شاخصالف

به دست آمد که بنا به تعریف،  1.006ار محاسبه مقدار ضریب آنتروپی برای جمعیت شهری استان خراسان شمالی مقد با

 بهتر توصیف شدن پذیر امکان منظور به همچنین. باشدبیانگر توزیع به نسبت متعادل جمعیت در میان شهرهای این استان می

 شماره جدول در و شده محاسبه نیز استان جمعیتی هایقدار برای بازهم این آنتروپی، ضریب کمک به جمعیت توزیع وضعیت

 .گردید ارائه( 2)
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 (: محاسبه ضريب آنتروپي براي شهرهاي استان خراسان شمالي2جدول شماره )

 هزار 5کمتر از  هزار 10تا  5 هزار 25تا  10 هزار 50تا  25 هزار 100تا  50 هزار 200تا  100 

H 0 0.675 - 1.338 0.692 2.137 

G 0 0.377 - 0.747 0.386 1.193 

 مأخذ: نگارندگان

 نشان زیادی تفاوت یکدیگر با شمالی خراسان استان جمعیتی هایبازه در جمعیت توزیع وضعیت شودنکه دیده میچنا

جمعیت در شهرهای دارای جمعیت کمتر از  که گفت چنین توانمی آنتروپی ضریب برای آمده دست به مقادیر پایه بر. دهدمی

این   شده است. با توجه به تعداد باالی این شهرها در نظام شهری استان، هزار نفر استان به طور نسبی متعادل و همگن توزیع 5

همگنی سبب شده است وضعیت کلی توزیع جمعیت در شهرهای استان نیز به سوی تعادل میل کند. چنانکه تمرکز نسبی در 

 از. شودپوشش داده می هزار نفر در مجموع شهرهای استان تا حد زیادی 10تا  5هزار نفر و شهرهای  100تا  50شهرهای 

 اساس بر که آیدمی دست به 263/0 مقدار شمالی خراسان استان شهرهای برای هرفیندال شاخص محاسبه با دیگر سوی

هرهای استان تا حدی به اندازه نرمال و وضعیت تعادل نزدیک است. ش در جمعیت توزیع که است آن بیانگر شاخص، این تعریف

 . اندین شاخص نشانگر وضعیتی است که جمعیت به طور کامل در سطح شهرهای منطقه توزیع شدهزیرا نزدیک به صفر بودن ا

 ( ارائه شده است.1نتیجه به کارگیری منحنی لورنتز در شکل شماره )

 (: وضعيت توزيع جمعيت در طبقات جمعيتي شهرهاي استان3جدول شماره )

 درصد تجمعی درصد تعداد شهر تعداد شهر طبقات جمعیتی

 تعداد شهر

درصد تجمعی  درصد جمعیت جمعیت

 جمعیت

 44.74 44.74 199971 5.57 5.57 1 هزار نفر 200تا  100

 77.99 33.25 148624 16.67 11.11 2 هزار نفر 100تا  50

 77.99 0 0 16.67 0 0 هزار نفر 50تا  25

 92.28 14.29 63871 38.89 22.22 4 هزار نفر 25تا  10

 94.71 2.43 10900 50.00 11.11 2 رهزار نف 10تا  5

 100.00 5.29 23684 100.00 50.00 9 هزار نفر 5کمتر از 

 مأخذ: نگارندگان

 
 هاي شهري خراسان شمالي (: منحني لورنتز درباره توزيع جمعيت در سكونتگاه2تصوير شماره )

 مأخذ: نگارندگان
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 ینخست شهر یها ب: شاخص

 جمعیت برابر 2/2 از بیش استان نخست شهر عنوان به بجنورد شهر جمعیت شوده می( مشاهد4در جدول شماره ) چنانکه

یروان( است. همچنین با در نظر گرفتن مقادیر تعریف شده برای نظام سلسله مراتب متعادل شهری بر پایه ش) شهر دومین

 در برتر کامل طور به و مسلط هرش یک عنوان به توانرا نمی نوردبج شهر که شودمی دیده نیز مهتا و کالرك هایشاخص

 حد از باالتر ایاندازه تا استان این در شهری نخست هایخصشا آنکه با دیگر بیان به. گرفت نظر در شمالی خراسان استان

شهر بجنورد ضمن آنکه رتبه  نبنابرای. دانست متعادل توانمی را جمعیت توزیع کلی وضعیت حال این با  است، بوده تعادل

به لحاظ جمعیتی تعادل کلی و توزیع جمعیت در استان را بر هم نزده   ر نظام سلسله مراتب شهری استان را داراست،نخست د

، چهار شهر نخست کشور بر اساس 1390نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار هایبر اساس داده  گردد یم یادآوریاست. 

 از کشور کل برای شهری نخست هایکرج. بنابراین در محاسبه شاخصاز: تهران، مشهد، اصفهان و  اند بودهعبارت  تیجمع

 تیجمع عیتوز تیوضع یبه طور کل شود یم دهدی( 4) شماره جدول در همچنانکه. است شده گرفته بهره شهرها این جمعیت

تر  ها در کشور متعادل شاخص نیا یکل تیضعنسبت به و ینخست شهر یها به لحاظ شاخص یدر استان خراسان شمال

را کمتر از  ینخست شهر دهیپد یبه طور کل یگردد که استان خراسان شمال یموضوع تلق نیا دیمؤ تواند ینکته م نی. اباشد یم

 است. افتهین شیگرا یعدم تعادل و نابرابر یبه سو نهیزم نیو هنوز در ا کند یکل کشور تجربه م

 

 (1390هاي نخست شهري در خراسان شمالي ) (: شاخص4جدول شماره )

 شاخص مهتا شاخص کالرك شاخص دو شهر جمعیت چهار شهر اول جمعیت شهر اول 

 0.538 1.165 2.263 371292 199791 خراسان شمالی

 0.571 1.332 2.966 14.274.177 8.154.051 ایران

 مأخذ: نگارندگان

 

( ارائه شده 5که در جدول شماره ) یلخراسان شما یدر شهرها پفزی اندازه –حاصل از کاربرد مدل رتبه  جینتا یبا بررس

 اندازه – رتبه رابطه در شده بینیکه به جز شهرهای رتبه دوم و سوم که تا حدی نزدیک به مقدار پیش شود یاست؛ مشاهده م

 مثال برای که طوری به. دارد مذکور بینیشمالی فاصله زیادی با مقدار پیش انخراس استان شهرهای دیگر جمعیت است، زیپف

 در این. یابد افزایش برابر 5/9 حدود در باید متعادل مقدار به رسیدن برای استان شهری مراتب سلسله شهر آخرین معیتج

 با دیگر بیان به. شودزیپف دیده می انونق با نسبی همخوانی( استان اول شهر سه) شهری نظام باالتر هایرتبه در که حالیست

 ترپایین رتبه شهرهای  کنند،می پیروی اندازه – رتبه قانون در نرمال حالت از حدی تا یشمال خراسان استان برتر شهرهای آنکه

تا  25جمعیتی  ازهب در شهری وجود عدم دلیل به چنانکه. اند گرفته فاصله شده یاد قانون از زیاد اختالفی با و ناگهانی شکل به

 .است آمده پدید استان هریش هایهزار نفر فاصله زیادی میان طبقات جمعیتی سکونتگاه 50

 

 (: نتايج مدل رتبه اندازه زيپف در خراسان شمالي5جدول شماره )

رتبه 

(R) 

جمعیت در سال  نام شهر

1390 (PR) 

جمعیت بر مبنای 

 مدل زیپف

خطای نسبی به 

 درصد

 - 199791 199791 بجنورد 1

 13.19 99896 88252 شیروان 2

 10.31 66597 60372 اسفراین 3

 118.33 49948 22877 انهآشخ 4

 115.44 39958 18547 جاجرم 5

 183.85 33299 11731 فاروج 6
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 166.34 28542 10716 گرمه 7

 334.56 24974 5747 راز 8

 330.80 22199 5153 درق 9

 422.52 19997 3827 تیتکانلو 10

 380.12 18163 3783 ایور 11

 372.04 16649 3527 صفی آباد 12

 419.93 15369 2956 قاضی 13

 485.84 14271 2436 شوقان 14

 502.44 13320 2211 پیش قلعه 15

 489.10 12489 2120 سنخواست 16

 608.81 11752 1658 حصار گرمخان 17

 851.99 11100 1166 لوجلی 18

 مأخذ: نگارندگان



 
 

هاي شهري خراسان شمالي اندازه سكونتگاه –(: توزيع رتبه 3تصوير شماره )  
 مأخذ: نگارندگان

 

 پيشنهادها و بندي جمع – 7
است که آیا نظام سلسله مراتب شهری در ه چنانکه گفته شد هدف اصلی این پژوهش دست یافتن به پاسخ این پرسش

 سخن استان این در شهری نخست پدیده وجود از توان در حالت تعادل بوده و آیا می 1390استان خراسان شمالی در سال 

 بهبود جهت در پیشنهادهایی  زمینه، این در مطرح کمی های مدل و ها روش از گیری بهره با که شود تالش همچنین گفت؟

 تشخیص های روش و ها م شهری در این استان ارائه گردد. بر این اساس و چنانکه نتایج به دست آمده از شاخصنظا وضعیت

 و ترین بزرگ عنوان به بجنورد شهر دهد، می نشان استان شهرهای جمعیت مورد در شهری نخست های شاخص و تمرکز

رد. با این حال تمرکز جمعیت در این شهر به نحوی نبوده دا قرار استان این شهری نظام نخست رتبه در استان شهر ترین مهم

ه نخست است که ساختار و تعادل کلی جمعیت در شهرهای استان را دچار عدم تعادل و نابرابری فاحش سازد. دست کم در ده

تشکیل استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد، روند تحوالت جمعیتی در این استان به سمت تمرکز باال و عدم تعادل 
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 های ریزی برنامه در است شایسته و داشت داوری سادگی به روند این درباره کلی طور به توان نمی گرچه. است نرفته ای منطقه

 و نسبی تعادل این در تغییر شاهد استان این آینده های سال در تا شود گرفته نظر در کتهن این استان این ای منطقه و شهری

 که کرد توجه نکته این به بایست می استان تر ننده قوی نباشد. با این همه درباره شهرهای کوچکک جذب قطب آمدن وجود به

 تحول این برای را الزم جمعیتی توان ها سکونتگاه ینا آنکه بدون اخیر های سال در شهر به روستایی های سکونتگاه تبدیل با

 به گرچه. شود دیده زیادی تناسبی ی استان عدم تعادل و بیشهر نظام پایین های رتبه در که است شده موجب باشند، داشته

 جذب در استان سوم و دوم شهرهای باالی توان و باالتر رتبه شهرهای با کوچک شهرهای این جمعیت زیاد فاصله دلیل

کلیت  در( است شدید هم نسبت به که) تعادل عدم این استان، تر بزرگ های سکونتگاه میان موجود نسبی رقابت و جمعیت

 . شود ساختار و نظام شهری استان دیده نمی

 سلهسل نظام و ساختار وضعیت بهبود جهت در را راهکارهایی توان می کلی طور به بندی جمع و ها با توجه به مجموعه یافته

ی شهر نظام در موجود نسبی تعادل خوردن برهم و شهری نخست پدیده وقوع از پیشگیری ویژه به و استان شهری مراتب

 ها زیرساخت آمدن پدید و شمالی خراسان استان بودن نوبنیاد به توجه با شود خراسان شمالی به شرح زیر ارائه داد. یادآوری می

 این برای شده ارائه های برنامه تمامی در است شایسته  استان، مرکز عنوان به بجنورد ویژه به  استان، در جدید های فرصت و

 شهری در اولویت قرار داشته باشد.  نظام در تعادل حفظ استان

 یها یزری برنامه در امکانات و خدمات توزیع در استان شهری های سکونتگاه های محدودیت و ها الف: شناخت ظرفیت

 . آیندهتوسعه در 

: توجه ویژه به شهرهای کوچک استان با هدف ارتقای توان جذب جمعیت و نگهداشت آن به نحوی که فاصله بسیار زیاد ب

 نقش استان کوچک شهرهای در جمعیت حفظ که داشت نظر در باید. گردد جبران باالتر های میان این شهرها با شهرهای رتبه

 یتعداد شهرها قاعده یب شیتعادل نسبی موجود در آن دارد. افزا فظح و شهری نظام کلی وضعیت بهبود در اساسی و مهم

 یشیپ نیرشهرنشیغ تیبار از جمع نینخست یدر استان )که برا نیشهرنش تیسهم جمع شیو افزا ریاخ یها استان در سال

در نظر گرفته  یا نطقهتوسعه م نهیدر زم یمانع جهیاستان و در نت ینظم و ثبات نظام شهر یبرا یدیتهد تواند یگرفته است( م

 شود. 

: پیشگیری از تمرکز باالی خدمات و امکانات در مرکز استان و توزیع منطقی و مناسب آنها در میان شهرهای بزرگ پ

 یا و ها زیرساخت وجود نیازمند استان به شده ارائه امکانات و خدمات از برخی که برد یاد از توان استان. گرچه این نکته را نمی

 ای منطقه نگاه شدن لحاظ با حال این با  شود، می مستقر استان مرکز در ناچار به و است خاص جمعیتی های آستانه هب رسیدن

 در خدمات ارائه و تأسیس جهت بیهوده های هزینه از پرهیز ضمن توان می استان های گیری تصمیم و سازی تصمیم در

استان در بجنورد پرهیز کرد با  دممر استفاده مورد امکانات و تخدما برخی مورد بی تمرکز از ظرفیت، کم های سکونتگاه

در مرتبه بعد شهر آشخانه از وقوع پدیده نخست شهری در استان خراسان  و اسفراین و شیروان شهرهای نقش شدن تر پررنگ

 شمالی پرهیز نمود.
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