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: نمونه موردي استان ایینقش شبکه شهري در توسعه منطقه
  مازندران

  دکتر علی شیخ اعظمی
  20/02/1394تاریخ پذیرش:     08/10/1393تاریخ دریافت: 

  :چکیده
 ییفضا ي، الگوها یاییجغراف يها ینتبا یرتحت تأث ياقتصاد و یاجتماع یهايدر جهان امروز نابرابر

 يالگو ینقرار داده است. ا یررا بوجود آوردند که توسعه مناطق را تحت تأث يا یژهو یتو فعال یتجمع
با توجه به  کهآورده  یاز سکونتگاهها را بوجود م ییشبکه ا یندر سطح زم یتو فعال یتجمع ییفضا
کند  یم يرا در توسعه مناطق باز یو مهم یديدارند ، نقش کل یارکه در اخت یعذکرشده و مناب یناتتبا

در  ییبر توسعه منطقه ا يشبکه شهر یدينقش کل یمقاله بررس ینراستا ، هدف عمده ا ین. در هم
) از دو دسته یلیتحل-یفی(توصیقمقاله با توجه به نوع تحق یناستان مازندران است . در ا یساحل یطمح

 یکهاي) و تکنیاضیر يو مشخص کننده ها یمیترس یکهاي، تکن یونرگرس یل(تحل یقتحق روش فنون
، مدل نقطه  یافته یلاندازه تعد-اندازه،مدل رتبه-، مئل رتبه ينخشت شهر ي(شاخص ها یتخصص

پژوهش به آن  ینکه ا یجیو اشتغال) استفاده شده است . از جمله نتا ینی، مدل اندازه شهرنش ییجدا
 یاو  یوابستگ یچدر استان مازندران ه ينخست شهر یزاناست عبارت است از ؛  م هیافتدست 

مسلط  يالگو ياستان مازندران دارا ياستان ندارد ، شبکه شهر ینا ینیشهرنش یزانبا م یهمبستگ
 یناستان و درصد شاغل يشهرستان ها ینیشهرنش یزانپراکنده است ، م يبا هسته ها یوستهپ یخط

سه بخش  یندر استان مازندران در ب ینی، اما شهرنش یکدیگرنددر ارتباط با  "ا کامالشهرستان ه ینا
در  یاديز یربخش تأث ینبوده و ا یکتربه بخش خدمات نزد يصنعت ،خدمات و کشاورز ياقتصاد
  .شته استاستان و بالعکس دا ینیشهرنش

  زندران، استان ماایی ،فضا، توسعه منطقه، توسعهشبکه شهريها: کلید واژه
  
  مقدمه            - 1

و رو به گسترش قابل  یرفراگ ییا یدهبه عنوان پد یو اجتماع ياقتصاد یهايدر جهان امروز , نابرابر
در شهرها دو چندان شده است .  یتو فعال یتاز حد جمع یشها با تمرکز ب ينابرابر ینمشاهده است.ا

از کشورهاست ، و  یاريخاطر بس يتوسعه دغدغه ها ، مقوله  ينابرابر ینا یل) به دل1386(زبردست ، 
پردازان  یهاز نظر یاري. بسیستمردم ن یزندگ یتبخش تر کردن وضع یتجز رضا یزيچ یزتوسعه ن

 یدتوسعه تأک یاز اهداف اساس یکیها به عنوان  یموجود و رفع دوگانگ يها يتوسعه ، بر کاهش نابرابر
 ينابرابر یعاد شکاف و تسریجمناطق گوناگون موجب ا ین، بتوسعه  يها یانکنند. نبود توازن در جر یم

  .)64، 1389 یزي،و تبر ی( ضراب توسعه است یردر مس یشود ، که خود مانع یم ییمنطقه ا
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سؤاالت  یست؟توسعه چ ینهدر زم ییمنطقه ا يعامل بوجود آمدن عدم تعادلها ینکهدر ارتباط با ا 
عدم تعادل در سطح  یااست که ، آ یناز آن سؤاالت ا یکی شود. یبه اذهان متخصصان متبادر م یاديز

 عیلیانو اسما يآباد یشده ( زنگ يمنطقه ا يها ينابرابر یدمنطقه موجب تشد یتیخدمات جمع يبند
خدمات را بوجود  يعدم تعادل در سطح بند یننبوده و شهرها خود ا ینگونها ینکها یا)  167، 1382، 

عدم  یجاددر ا ینقش یینتوسعه از باال به پا يها ياستراتژ یااست که آ نیا یگرد یديآوردند؟  سؤال کل
توسعه از  يها ياستراتژ یژهتوسعه و بو يها ينقش استراتژ "نه ؟  قطعا یاداشته  ییمنطقه ا يتعادل ها
 یهناح یا يمنطقه ا يها یستمس یرادارند ، ز یینقش بسزا ییمنطقه ا يدر عدم تعادل ها یینباال به پا

، کاال و اطالعات  يانرژ یاناتدر جر ییفضا يساخت ها يها یوستگیها و پ یاز وابستگ يمجموعه ا ییا
 يرهاساز يآنها برا يکه نقش شهرها و آستانه اقتصاد ینجاستدر ا. ) 292، 1388، یان( نظر باشند یم

در توسعه تر  یینتوسعه به سطوح پا ینا یتهدا يمناسب برا يو شبکه شهر  یینتوسعه به سمت پا
 يدر کشورها ییو توسعه منطقه ا يارتباط شبکه شهر کند. یمهم  جلوه م یاربس یو مل ییمنطقه ا

 یاییو توسعه در مناطق جغراف يدر جهت تعادل در شبکه شهر یمنطق ییاز ابتدا ، رابطه ا یشرفتهپ
در توسعه منطقه  یهاحن ينامتقارن رو یارتباط به علت رشد ناهماهنگ و پرتو افشان یننداشته است .  ا

به  یابیدست ینددر فرا ينامتقارن تر شده آثار مخرب تر یپرتو افشان ینداشته و هر چه ا ینقش منف ییا
،  یهگذار ( کاال ، پول و سرما یرتأث یانهايجر یراز .)1368،481ید،داشته است ( فر ییتوسعه منطقه ا
 يبزرگتر يبه فضا نیازکنند که  یم یداا ارتباط پبا شهره یزمان یی) در توسعه منطقه اياطالعات و انرژ

 یرتحت تأث ییدر ابتدا توسعه منطقه ا یشرفتهپ يانباشته شدن را احساس کنند  .در کشورها يبرا
 ییرتوسعه تغ يها یانبه شهرها ، جهت جر ییانشدن روزافزون قرار داشت ، و با مهاجرت روستا يشهر

عدم  یناز ا یريجلوگ يکشورها برا ینشد. ا یینبه جهت باال به پا لیبه باال تبد یینکرد ، و از  جهت پا
به نوع اقتصاد کشورها دارد  یکینزد یتوسعه وابستگ يها یانمنطق که حرکت جر ینتعادل با توجه به ا

جهت  یکفعال کردند و فقط به  يبه باال در شبکه شهر یینو پا یینحرکت را از دو جهت باال به پا ین، ا
بود که حجم  ینبوجود آمد و آن ا یشرفتهپ يکشورها يبرا یديدند. اما در ادامه مشکل جداکتفا نکر

 ياز بخشها یشترکرد چون ب یشبکه حرکت م يکه به سمت سطوح باال ییتوسعه ا يها یانجر
شبکه را نداشت و تا  يهمه شهرها يشد ،  قدرت عبور از اندازه اقتصاد یم یدتول یو خدمات يکشاورز

 يها یانکردن به جر یهتک یجهبرود ، در نت یشتوانست پ ینم یشترشبکه ب یانیسطوح مو  یانهم
هم توسعه بخش صنعت  یکرد ،  از طرف یرا محقق نم یی، توسعه منطقه ا یینمنتشرشده توسعه از پا

شبکه ،  یینتوسعه و حرکت آن به سمت پا يها یانجر یدتول يبرا یافتهتوسعه  يکشورها يدر شهرها
 يبرا یافتهبزرگ جهان توسعه  يکالنشهرها یلدل ینمواجه بود،  به هم ییفضا يها یتودبا محد
و  ياقتصاد يها یتبه فعال یازباشد ، ن یم یعیوس یارخود که اندازه بس ياندازه اقتصاد یدندرنورد
 يبه فضا یازن یلدل ینشان قابل اجرا نبود ، به هم ییداشتندکه در وسعت فضا یعیدر سطح وس یخدمات

دو  ینکشورها از ب ین. ایافتنددر حال توسعه  يرا در کشورها یاتیح فضاي ینکردند و ا یداپ یاتیح
کار ارزان  یرويها و استفاده از ن یآلودگ یلبخش خدمات و صنعت در ابتدا بخش صنعت را بدل

که در  نییزاکار به هر م ینکشورها انتخاب کردند.با ا ینانتقال به ا يدر حال توسعه برا يکشورها
توسعه  يها یانمنتقل کردند ، اما جر یگرد يصنعت کالن شهرشان را به کشورها شتوانشان بود ، بخ
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توسعه از اندازه  يها یانجر یحت یجهکردند، در نت یم یرمبدأ سراز يبخش را به کالنشهرها ینا
رکت کرده اند، تر شبکه ح یینهم عبور کرده و به سمت سطوح پا "لندن"مانند  یشهر بزرگ ياقتصاد

توسعه  يدر کشورها ییبه باال ، توسعه منطقه ا یینو پا یینتوسعه از باال به پا يها یانجر  یقکه با تلف
  روبه تکامل حرکت کرد. یافته

انسان ها ،  یتبه فروش منابع است تا فعال یمتک یشترب ياقتصاد یستمدر حال توسعه س يکشورها در
و  یردگ یبر فروش منابع ) با مشارکت  همه شهروندان صورت نم یمبتن یستم( س ياقتصاد یستمس ینا

چون دولتها و  یژگیو ینشود ، به دنبال ا یانجام م یخاص يتوسط دولت ها و گروهها "معموال
توسعه ( پول ،  يها یانجهان در حال توسعه مستقرند ، جر يدر کالن شهرها "خاص معموال يگروهها

در کل شهر  ینکها يشوند ، و بجا یم یعشهرها توز ینا یق) هم از طريرژ، اطالعات و ان یهکاال ، سرما
 یزمان یچدر ه یستمس ینبا ا یلدل ینشود . به هم یانباشته م یدولت يانباشته شوند ، ابتدا در شبکه ها

آنها عبور کند.  یتیو فعال ي، کالبد یتیتواند از اندازه جمع یکشورها نم ینا يشهرها ياندازه اقتصاد
و  ي، کالبد یتیجمع يشهر با اندازه ها يتوسعه قبل از منطبق شدن اندازه اقتصاد يها یانجر رایز

تر سلسله  یینبه سطوح پا یدولت يشبکه ها ياز کانالها یحکومت يها یستمس يبقا يبرا یتیفعال
وردن منطقه بوجود آ ینوع انباشتگ ینا ییانعکاس فضا ینشوند. اول یم یعمراتب نفوذ کرده و در آنها توز

 یچون انباشتگ یراانعکاس آن مهاجرت است . ز ینشمال و جنوب در  داخل شهرها و کشور ، و دوم
تر است ، به   یمدر کالن شهرها هم حج يادار یستمافتد و س یاتفاق م يادار يها یستمدر س یانهاجر
د و  مهاجرت از کن یم یدانمود پ يشهرها  در سطح  سلسله مراتب شهر ینتوسعه در ا یلدل ینهم

منطقه  يعدم تعادلها يبرا يخود سرآغاز ین، که ا یردگ یشبکه به سطوح باال شدت م یینسطوح پا
 ینمنجر شده که ا ينخست شهر  یري، به شکل گ جمعیتپر يشهرها یدایش، پ یجهاست . در نت ییا

را بوجود آورده  يدعا یرسلسله مراتب  غ یو نوع یدهرا موجب گرد يامر عدم تعادل در کل نظام شهر
  .)3، 1388،  يو موسو یضراب(است 

خود قرار داده و  یررا تحت تأث ینسرزم ین، ا ییخود در چهار حالت فضا یخدر تار یرانا يشبکه شهر 
 ین. ا يو منظومه شهر ي، منطقه کالن شهر ییا یره، زنج ییدهدکه عبارت است از ؛ شبکه منطقه ا یم

و منابع  یهناح یعیبستر طب یلاز قب یعوامل یربر نفت ، تحت تأث یمبتن ياقتصاد یستمشبکه عالوه بر س
را از تعادل خارج کرده است  یراندر ا یتجمع یشاست که نظام پخشا یاشکال و انواع متفاوت ي، داراآب

 یرشد ، تأث یحاکم م یرانا ياز چهار حالت فوق که در شبکه شهر یکهر  .) 184، 1388یان،(نظر
 یراندر ا ییتوسعه منطقه ا اصلیدر کشور داشت ،که از مسائل  ییبر توسعه منطقه ا ییا یژهخاص و و

  است. 
 یانگراستان ب ینا يدر طبقات شهر یتجمع یعشهر بود . توز 53 يدارا 1390مازندران در سال  استان

ق مناط ینا يشهر یتکوچک که حداقل جمع يشهرها یاداست . تعداد ز ينامتوازن توسعه شهر يالگو
 وانندنامناسب شان در سطح منطقه موجب شده تا آنها نت یپراکندگ یندادند و همچن يرا در خود جا

و  يو شناخت شبکه شهر ی، بررس ین. بنابرایندنما یفاانتشار و توسعه ا يبه عنوان کانون ها يقو ینقش
منظور ،  ینارد. به همد ییبسزا یتتوسعه اهم یزيبرنامه ر یندآن در فرا يها و تنگناهها یتقابل یلتحل
 يو شاخص ها یتیجمع ارهاي، آم یکم ياز مدل ها یري، با بهره گ یممقاله در صدد آن هست یندر ا
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 یلو تحل یاستان مازندران را مورد بررس يدر توسعه منطقه ا ي، نقش شبکه شهر ییاشتغال منطقه ا
و همکاري به برنامه ریزي هاي  پژوهش عبارت است از ؛  کمک ین. از جمله اهداف عمده ا یمقرار ده

عمرانی و توسعه ملی ، شناخت  ايموضوعی، موضعی در سطوح ملی و محلی ، کمک به برنامه ریزي ه
 ينقش شبکه شهر ییندر استان مازندران  ، تع يحاصل از شبکه شهر ییسازمان و نابرابري هاي فضا

توسعه  يها یانجر یکتحر يبرا یاريهم يشبکه شهر يالگو یکدر نوع توسعه استان مازندران ، ارائه 
استان مازندران بر توسعه منطقه  يشبکه شهر یرگذارينحوه تأث ییندر استان مازندران ، تع ییمنطقه ا

  استان . ینا ییا
استان مازندران ، چهار سؤال مطرح  ییبر توسعه منطقه ا ينقش شبکه شهر یقو تدق یینتع بمنظور

سواالت عبارت است از ؛  ینشود. ا یسرتر م یقف پژوهش آسانتر و دقبه اهدا یابیشده است ، تا دست
؟  ارداستان د ینتوسعه در ا يها یانبر جر یرياستان مازندران چگونه است و چه  تأث يشبکه شهر

استان چگونه است ؟ حوزه نفوذ  ینا يدر استان مازندران در ارتباط با شبکه شهر ییتوسعه منطقه ا
 یراستان تأث ینا ییبر توسعه منطقه ا یقیاستان مازندران از چه طر  يشهر بازار شهرها در شبکه

 جریانهاي یکتواند موجب تحر یدر استان مازندران م يچه نوع شبکه شهر یینگذاشته است؟ تع
  استان شود؟ یندر ا ییتوسعه منطقه ا

 یقتحق يه سوالهادر پاسخ ب یقتحق یبه هدف اصل یابیدست يمناسب و هدفمند برا یرمس یینتع براي
 یاتفرض ین. ا یدرس یمعدم اثبات آنها به اهداف پژوهش خواه یابا اثبات  "شده که قطعا یهارا یاتیفرض

 یرويپ یخط ويالگ یکاز  یاییجغراف یطشرا یلدر استان مازندران  بدل يعبارت است از ؛ شبکه شهر
در  ییسوس است .  توسعه منطقه ااستان نامح یندر ا یزهپوالر يمرکز عملکرد یلدل ینکند و بد یم

کند. حوزه نفوذ بازار  شهرها  یم يباز يدر آن نقش کمتر یاستان مازندران درون زا بوده و توسعه مل
گذاشته  یرتأث ییمنطقه ا سعهبر تو یاريهم یامتعادل  "نسبتا يقطب ها یقدر استان مازندران از طر

در شبکه  يشهر یتتعداد شهرها و استقرار جمع یعکه نحوه توز ییاست .  با توجه به نقش عمده ا
شبکه "حال حاضر استان مازندران  به  يسلسله مراتب شهر یلرسد تبد ی،  بنظر مکنند یم یفاا يشهر
 ییبه توسعه منطقه ا یابیدست يتوسعه در راستا یانهايجر یجبتواند موجب بس "یارمکمل و هم يشهر
  استان شود.   یندر ا

  ينظر یمبان-2
  منطقه -1- 2

 یژگیاز و ياز فضا بوده و و در تعداد یبخش یدشود با یفتعر یو با هر تخصص یدگاهیاز هر د منطقه
محدوده کوچکتر از  ینباشد ، ا يروابط عملکرد يدارا ینوجه اشتراك باشد و همچن يخود دارا يها

ن گفت که توا یدر مجموع م. )60، 1378،  یاري(ز باشد  یم يو بزرگتر از سطح شهر یسطح مل
حاکم است که  یدهنده آن روابط یلعناصر تشک یننظام بزرگتر هستند که ب یکاز  یرنظامهاییمناطق ز

را  ییروابط ساختارها ینکند . ا یرا برقرار م یمتقابل ينظام ها کنش ها و واکنش ها یرز ینا یطبا مح
  .) 40-70،  1370، ورستیلهه(است  یاسیو س ي، اقتصاد یاجتماع یتماه يآورد که دارا یبوجود م

  يشبکه شهر  -1- 3
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 یهو ته يشهر يسکونتگاهها یندهد که ب یرا نشان م یروابط متقابل ي، الگو يشهر يها شبکه
 ینا ینها حاکم است. بنابرا یتفعال یگرو د ي، اقتصاد یاسی، س یاجتماع يها یتفعال يبرا ییساختارها

 یرنظ یکیآکادم يقطه نظرات مختلف و رشته هان یقو جامع است که از طر یعوس یمفهوم ، مفهوم
دهد  یم یلرا تشک يکه شبکه شهر یشده است .روابط یمعرف یو انسان شناس یا، جغراف یجامعه شناس

روابط  ینا يکارکردها یژهدر اشکال و یاديمنابع است ، اما تنوع ز یبطور معمول شامل تبادالت برخ
باشد ،  انیو انس ی،اطالعات يمل تبادالت اشکال موادممکن است شا يوجود دارد .روابط شبکه شهر

و  یاسی، س ی، فرهنگ یاجتماع يممکن است به کارکردها یتبادالت ینمانند مهاجرت ،کاالها و .... . چن
و  یهواحد تجز یابر سطح  یمبتن یعرصه به سه طبقه عموم ینخدمات بدهند . پژوهش در ا ياقتصاد

ها  یتماه ینب يها ه( شبک یکرودر سطح م ياست از ؛ شبکه شهر شود، که عبارت یم یمتقس یلتحل
  .)Neal,2011( شهرها ) ینب يماکرو ( شبکه ها يشهر ) ، شبکه شهر یکنهادها در  یا
   ییو سازمان فضا يشبکه شهر -

  با دو عامل مرتبط باشد :  یدبا يشهر يو شبکه ها یی، انسجام فضا یتیمفهوم چند مرکز یخیتار بطور
 ییآن بتواند به عنوان راهنما یکه، بطور يشهر يها یستمس ییدر سازمان فضا یزيبرنامه ر یاصل نجریا

  و دولت ارائه بکند. ییفضا یزيبا توجه به سطوح مناسب برنامه ر یاستگذارانو س یزانبرنامه ر يبرا
و پژوهش  يمکان مرکز يکه در تئور ییفضا يساختارها ینهدر زم یشده قبل یلو تحل یهتجز کارهاي

  .)Bourne and Simmons,1975(  شود یم یافت يشهر يها یستمس
،  يشهر يها یستممراکز بزرگ در س یت، فقدان سلسله مراتب با توجه به اهم یممفاه ینتوجه به ا با

توسعه  یاستهاياز س یاريچون بس .)McMillan, 2001( کند یم یینرا تع یتیچند مرکز یتاهم
  طالعاتکاال ، مردم و ا یزیکیمراکز با توجه به حرکات ف ینب يروابط کارکردبر  یمبتن یتیچند مرکز

 ینشان م یدها ینا ینباشد، همچن یداغلب مف يکارکرد يمناطق چند مرکز یدهرسد ا یاست. بنظر م
ارتباط داشته  یکدیگربا  يتواند بصورت نظر یم یو شکل شناخت يکارکرد يدهد که منطقه چند مرکز

 یو هر دو م ددارن يشهر يها یستمس یاتو ادب يمکان مرکز يدر تئور یشهر دو آنها ره یراباشند،ز
 یسهو مقا یابیارز ينخست شهر يشاخص ها یا و "اندازه –مرتبه " یونهايتوانند با استفاده از رگرس

که رتبه  یاش است . در صورت يفضا یکپارچگیدرجه  يشهر يشبکه ها یتاهم یگربشوند. جنبه د
جهت  بوسیلههستند  يشهر يها یستمدر س يکارکرد یتیچند مرکز يکه دارا یدر مناطقها  يبند

ارتباط  یزانم یلهها بوس یستمس ینا يفضا یکپارچگیشود ، درجه  یم یینروابط شان تع یريگ
  .)Green,2007( شود یم یینتع یکدیگرمراکزشان  با  يکارکرد

  
  ییتوسعه منطقه ا  -1- 4

مانند رشد ، درآمد و اشتغال بوجود آمده  ياقتصاد يها یبواسطه نگران یخیاربطور ت ییمنطقه ا توسعه
 ياشتغال ،درآمد و بهره ور یدارپا یشو رفاه را به افزا ییمنطقه ا یتموفق  "استورپر"مثال  ياست .برا

  داند .  یوابسته م  يدرست همراه با توسعه اقتصاد
در دهه  یسنت یکنئوکالس ياقتصادها يعه و انتقادهاتوس یاصل یکردهايها از رو یتیتوجه به نارضا با
 يبا تمرکز اقتصاد ییبوجود آمد که در آن توسعه منطقه ا یگزینیجا یکردهاي، رو 1970و  1960 يها
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 یاخاص ،  جاريهن یتموقع یکبود. اتخاذ  یو مل یالملل ینب ياقتصاد يها ینهغالب بر شرکتها در زم
 يها ياز استراتژ یبه عنوان بخش یاجتماع یشبا گرا یکردهاییرو در سطح اجتماع و یحت یمحل یشترب

در  یزچالش برانگ يکرد و اغلب چارچوب ها یدامتحده ظهور پ یاالتو ا یتانیا،  در بر یگزینجا ياقتصاد
 یدهپد یک ییتوسعه منطقه ا لآمد . به هر حا یبوجود م ییدر سطح منطقه ا ید،جد ينهادها یانم

 ینم يجا یاییجغراف يها یها و وابستگ ینهاز زم یخال ییخالء فضا یکو در  مهم است یاییجغراف
فضا  یاییجغراف یمبه درك مفاه یازاست و ن یی، فضا ییتوسعه منطقه ا یاجتماع یندفرا ". ضرورتا یردگ

،  یکی، اکولوژ یاسی، س یو روابط فرهنگ یندهادهنده فرا یلدارد . فضا تشک یاس، مکان و مق ین، سرزم
را شکل  ییتوسعه ا یندهايفرا ینچن یقیاش است و بطور عم یاییجغراف یطو شرا ي، اقتصاد یجتماعا
  .)Pike et al ,2007(دهد  یم
  ییتوسعه منطقه ا یرهايمتغ -
 یم یمعن یاجتماع يمناطق و گروهها ینرا در و ب یاییجغراف یکنواختتوسعه  يآرزو "توسعه مطلق" 

 ییکند.ارتباط با موضوع توسعه منطقه ا یهمسان اشاره م یرتوسعه غبه  یبه نوع یکند؛ توسعه نسب
و  فعمنا یامناطق خاص  یتوسعه نسب يها یتو مز یها، برتر یشخص براساس قصور ، طراح یک يبرا

 ینب یذات يکند .تفاوتها یم یدمناطق را اغلب تشد ینب یو پراکندگ ي، نابرابر یاجتماع يگروهها
  ق وجود دارد . مناط یتوسعه مطلق و نسب

  یگاهجا یین: تعییو توسعه منطقه ا يشبکه شهر يها یهنظر -
رشد مرتبط است .  يها یندفرا یچارچوب مفهوم ییربه تغ یاديبطور ز ییتوسعه منطقه ا يها تئوري

ابزار  یهو ته ییمنطقه ا يبه تفاوت ها یلاز تما ینزيک ياقتصادها یبانیبا پشت 1930ارتباط در دهه  ینا
توسعه   تصادهاياق 1960و  1950 يها آغاز شد . بعد از آن در دهه ها یپراکندگ یینتع يبرا یدجد
) Eraydin,2012( .را شکل دادند ییمنطقه ا يها یاستو س یزي، برنامه ر یلو تحل یهتجز یاصل یمبان

شده است خارج  یو انگاره غرب يرشد اقتصاد يها یدگاهاز انحصار د یرچند دهه اخ یمفهوم توسعه ط. 
و تعادل  یی، خود اتکا تماعیعدالت اج یدگاههاي، د یستمصرف سرانه ن یشهدف توسعه ، افزا یگرو د
 یپ یگرياز هر زمان د یشجنوب ب يخوردند. کشورها یوندتوسعه پ ینبوم شناسانه با مفهوم نو يها

 یگرد ییبوده و از سون یآنها تکرار شدن یتمام يشمال برا يسو راه توسعه کشورها یکبرده اند که از 
  .)40،  1377 افی،(صر یستن یشانا يآمال و آرزو یزن یشانمحصول توسعه ا

) و يتک نفر يسرپرستان خانوار و خانوارها یت(مانند رشد جمع یتیجمع ییراتتغ "یونچمپ" یدهعق به
بخش  حمل و نقل و ارتباطات و رشد يبوجود آمدن اقتصاد شبکه ( مانند منافع موجود در تکنولوژ

 دلیل ینبه هم .)champion, 2001(  شهرها و منطقه ها دارد ییبر ساختار فضا یخدمات) اثرات مهم
 "يچند مرکز یتنیمتروپل" یدر نواح يتک مرکز ي، شهرها یو محل يشهر ینب یاساست که در مق

معاصر  ییفضا یاستو س یزيدر برنامه ر. ) Meijers, 2007کنند  ( ینم یداآشکار نشده و توسعه پ
 می یدهد ییمنطقه ا يمسائل توسعه اقتصاد يبرا یبه سمت مدل شبکه اغلب به عنوان عالج یلیتما

 يتوسعه چند مرکز یاستهايشدند و س یو شبکه شهرها مطالعه م یتیمنظور چند مرکز ینشد. به هم
 شد یفمعر ییو منطقه ا يشهر يسطوح باالتر رقابت ها ینو همچن یناز انسجام سرزم یتحما يبرا
)Meijers and Romein, 2003(. یدر سه شاخه علم یشهر "عمدتا ییتوسعه منطقه ا يها يتئور 
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 یکايبار در آمر یناول یکآکادم يشاخه ها ینا . دارند یاو جغراف یی، اقتصاد منطقه ا ییمنطقه ا علوم؛
 یدر دو دسته کل ییه اتوسعه منطق يها یه. نظر یدنددر اواخر دهه پنجاه به ظهور رس یتانیاو بر یشمال

 اجتماعی – ياقتصاد ايه یتفعال یمتقس یههستند که بر پا یاتیشوند . دسته اول نظر یم يطبقه بند
است و  یکقابل تفک ییتوسعه منطقه ا يبرا یبخش یزيبر برنامه ر  یهو تک يعملکرد يبه بخش ها

آنها در  یکپارچکیها و  یت، فعالانسان ها  ییفضا يتقدم قلمرو یههستند که بر پا یاتیدسته دوم نظر
رشد  يها یهدسته اول نظر يهستند . برا یمتک ییتوسعه منطقه ا يبرا ییفضا یزيبه برنامه ر یطمح
 يو برا "صادرات یهتوسعه برپا يتئور"و  "ياقتصاد یهپا"،  "یبخش يتئور"،  "ياقتصاد يبخش ها"

 ینظام سلسله مراتب"،  ")یتن(اگروپل شهري – کشت منظومه" ، "قطب رشد" يها یهدسته دوم نظر
  .)1389،  یرو دل يشده اند (منزو یانب "یدارمنطقه و توسعه پا - یستز"،  "سکونتگاهها

  
   یقتحق یشناس روش-2
  محدوده مورد مطالعه -

خزر قرار گرفته است . مرکز  یايدر یمربع ، در ساحل جنوب یلومترک 23842مازندران با وسعت  استان
سمنان ،  ي، از جنوب به استان ها "خزر یايدر"استان از شمال به  یناست . ا ير ساراستان شه ینا

استان  یناست. ا ودمحد"یالنگ"و از شرق به استان  "گلستان"، از غرب به استان  ینتهران ، البرز و قزو
و درجه  36و  یقهدق 47درجه و  35و  یطول شرق یقهدق 10درجه و  54تا  یقهدق 34درجه و  50در 
خزر که عرض آن  یايسواحل در یانیقرار دارد . استان مازندران در جلگه م یعرض شمال یقهدق 35

 ینو گلستان بزرگ تر است ، قرار دارد ، ا یالناست و نسبت به دو استان گ یلومترک 50حداکثر تا 
اس براس .)121،  1389، ییو رهنما ینیشاه حس(معتدل و مرطوب است  يآب و هوا ياستان دارا

در استان  یتاست . جمع ينقطه شهر 53 ياستان مازندران دارا 1390در سال  يکشور یماتتقس
) 132شده است (همان ،  یعشهرستان آن توز 21بطور همگن و متناسب در سطح  "یبامازندران تقر

، آمل و قائمشهر  يبابل ، سار يشهرستان ها یباستان مازندران بترت يشهرستان ها ینتر یتپرجمع
شهرستان ها  ینهزار نفر هستند ، بعد از ا 300 يباال یتجمع يدارا یشهرستان ها همگ ینباشند. ا یم

بابلسر، نکا و چالوس قرار دارند  ،بهشهر ، تنکابن ، نور ، نوشهر  يشهرستان ها یاديز یتیبا شکاف جمع
 یتیجمع يندران دارااستان ماز یگرشهرستان د 10 یههزار نفر دارند. بق 200تا  100 ینب یتیکه جمع

  هزار نفر هستند . 100 یرز
  مدل ها و مراحل تحقیق -

 يکاربرد یقتحق یکموضوع  ینا یپژوهش برحسب هدف، با توجه به سوابق جهان یندر ا یقتحق نوع
 یاديبن یقاتتحق یقکه از طر یو معلومات یو بستر شناخت ینهشده با استفاده از زم یسع یرااست ، ز

 ینکهبه ا نظر.  شود ییناستان مازندران تع يدر توسعه منطقه ا ينقش شبکه شهر تا فراهم شده است 
منابع داده و اهداف پژوهش  یلدل ینشهرها وجود دارد ، به هم ياز شبکه ها یگونه شناس ینچند

شبکه شهرها را مورد استفاده قرار دهد .. در  یینتع يبرا یروش شناس ینمحقق را وادار کرده تا چند
. یمکن یاستفاده م یلو تحل یهتجز ییشده آنها به عنوان واحد فضا یدله از شهرها  و شبکه تولمقا ینا

شبکه  یلو تحل یهاطالعات و تجز یدتول ياست اما برا ییرساله کتابخانه ا یندر ا یقروش عمده تحق
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را  يشبکه شهر ییفضا یبررس یتمختلف که قابل ي، آمارها را در مدلها یاییجغراف يدر فضا يشهر
مورد  ییتوسعه منطقه ا يها یانجر ریکدر تح يشبکه شهر یننقش ا یقطر یندارند ، قرار داده و از ا

مختلف قرار داده  ينقش در مراحل مختلف ، امارها در مدلها ینا یبررس ي. برایردگ یقرار م یبررس
نقش  یمختلف بررس مقاله ارائه شده است . مراحل ینو اثبات آنها در ا یهشده که در قالب چند فرض

  استان مازندران عبارت است از : ییدر توسعه منطقه ا يشبکه شهر
) و یو موما الوصاب ینزبرگ( نخست شهر ، دو شهر ، مهتا ، ک ينخست شهر یزانم یاول: بررس مرحله

شان در توسعه منطقه  يگذار یرتأث ییردو متغ ینا یسهاستان مازندران و مقا ینیشهرنش یزانسپس م
 یم یینتع یاردو مع یناستان براساس ا ینا ییتناسب منطقه ا یزان. و م یردگ یقرار م یمورد بررس ییا

  شود. 
 ینا يشهر یستمس یافتگیاستان مازندران براساس توسعه  ییتناسب منطقه ا یدوم:  بررس مرحله

متداوم  یزانم یقطر نیبهفروز . از ا یافته تعدیل اندازه –و رتبه  یپفمدل رتبه اندازه ز یقاستان از طر
  د . یرگ یقرار م یمورد بررس یزاستان ن یندر ا ییتوسعه منطقه ا يها یانبودن حرکت جر

تعادل  یبررس یقتوسعه در استان مازندران از طر یانهايمرحله تعادل انباشت جر ینمرحله سوم : در ا
 یینتع یمدل آنتروپ یقطراستان مازندران از  يو تعداد شهرها در شبکه شهر یتاستقرار جمع ییفضا

  شود . یم
استان مازندران  بطور مجزا  ياقتصاد یوابستگ یاو  ییخودکفا یزانمرحله م ینمرحله چهارم : در ا 

بهتر نقش  یینتب يشود.و برا یم یینتع یمکان یبمدل ضر یقنسبت به اقتصاد کشور و منطقه از طر
و از   "غالو اشت ینیاندازه شهرنش"مدل  یقطر استان مازندران ، از ییدر توسعه منطقه ا يشبکه شهر

 ینا يو توسعه  ییاستان و خودکفا ینا يدر شبکه شهر ینی، رابطه شهرنش یونیمدل رگرس یقطر
  . یرندگ یاستان مورد آزمون قرار م

 یکدر  "حوزه نفوذ بازار یهمپوشان"به  یازتوسعه ن يها یانانتشار جر ینکهپنجم : با توجه به ا مرحله
استان مازندران  يشهرها يتجار يمرحله از پژوهش ، مرزها ینعلت در ا یندارد ، به هم يه شهرشبک

 يشهرها ییبا نام مدل موجود نقطه جدا یبخش مدل ینشود .در ا یم یینتع ییمدل نقطه جدا یقاز طر
  شود.  یاستان مازندران ارائه م

در تراکم  یزندگ يها ینههز یشتر، به کاهش بمتمرکز  یدو منافع همراه با تول یامزا ینکهتوجه به ا با
بر  ياثر کمتر  ينسبت به نخست شهر   ینیدرصد شهرنش یلدل ینکند. به هم یباال کمک م یتیجمع

 ، اندازه –براساس روش رتبه  ينوع شبکه شهر یینمقاله بعد از تع یندر ا یجهدارد. در نت يرشد اقتصاد
در قالب   يو تمرکز شهر یعاثر تجم یبررس یقتوسعه از طر ياه یانشبکه در انباشت جر این اثر و نقش

 یق، و از طر یردگ یقرار م ی، مورد بررس یعتجم يبرا ینیبه عنوان جانش یو آنتروپ يمدل نخست شهر
نسبت به اقتصاد کشور  ازندراناستان م ياقتصاد یوابستگ یاو  ییخودکفا یزانم یمکان یبروش ضر

شوند. در ادامه  یم يطبقه بند ياقتصاد ییو خودکفا یوابستگ یزانساس ماستان برا ینشده و ا یینتع
مختلف  يبا اشتغال در بخشها ینیشهرنش یزانو اشتغال ، ارتباط م ینیمدل اندازه شهرنش یقاز طر
 يها یاناثر انباشت جر ییناز تع بعدشود.  یم یدهو خدمات) سنج يشهر(صنعت ، کشاورز ياقتصاد

شعاع  یااستان مازندران  نسبت به اقتصاد کشور ، حوزه نفوذ  ياقتصاد یوابستگ یزانم یینتوسعه و تع
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 يمقاله از مدلها ینشود. در ا یم یینتع ییمدل نقطه جدا یقاستان از طر ینا يبازار شهرها يعملکرد
 يبرا  Auto Cad  ،Excel،Spss ينرم افزارها نینو همچ ییو توسعه منطقه ا يمختلف شبکه شهر

  شود . یداده ها استفاده م یلتحلو  یهتجز
  

  ها یافتهو  بحث
  استان مازندران یاسیس يشهرها در واحدها یعتوز -2- 4

شهرستان بود که در سال  21و 16، 14 يدارا 1390و  1385، 1375 يمازندران در همه سالها استان
هم شان  ینو کوچکتر یتنفر جمع 478370با  "يسار" یتجمع یثانها از ح ینبزرگتر 1390

 7/54 ياستان مازندران دارا 1390در سال  1بود. مطابق جدول  یتنفر جمع 18324با  "یمرغس"
آمل، بهشهر ،  "استان هفت شهرستان  ینشهرستان ا 21 یناست  ، از ب ینشهرنش یتدرصد جمع

 انگینیاز م یشترب ینیدرصد شهرنش يدارا "یدونکنار، سوادکوه ، قائمشهر و فر يعباس آباد ، رامسر ،سار
، نور ،  یمرغ،س ی، سوادکوه شمال یاندورودبابل ، تنکابن ، م "شهرستان  14) هستند و %7/54استان(

کمتر از  ینیدرصد شهرنش يهم دارا "و گلوگاه یبارنوشهر ، بابلسر ، محمود آباد ، نکا ، چالوس ، جو
  استان است. یانگینم

  )1390شهرستان ( یکتفکاستان مازندران به  ییو روستا يشهر یتجمع  -1 جدول
  پارامترها
  شهرستان

  درصد و رتبه   1390سال جمعیت 
  شهرنشینی 

  درصد و رتبه سهم
  جمعیتی شهرستان 

  تعداد
  مراکز 
  شهري 

مساحت 
  شهرستان
(کیلومتر 

  بهرت  درصد  رتبه  درصد  کل  روستایی  شهري
  4/3074  5  3  06/12  6  7/60  370774  145391  225383  آمل
  1/1578  6  1  1/16  9  1/52  495472  237056  258416  بابل

  27/1416  3  5  05/5  2  4/71  155247  44302  110945  بهشهر
  311  3  17  5/1  8  55  47591  21412  26179  عباس آباد

  2/2043  4  6  5  13  8/45  153940  83420  70520  تنکابن
  8/729  2  14  2/2  1  75  68323  17067  51256  ررامس

  94/2972  3  2  5/15  4  6/62  478370  178844  299526  ساري
  36/712  1  16  81/1  21  16  55776  46846  8930  میاندورود
  4/488  1  20  76/0  20  7/34  23409  15280  8129سوادکوه 
  2078  3  18  3/1  7  2/59  40969  16708  24261  سوادکوه
  50/758  1  4  8/9  3  8/64  302417  106367  196050  قائمشهر
  085/0  1  21  59/0  17  9/41  18324  10633  7691  سیمرغ

  2675  5  11  5/3  15  4/44  109281  60750  48531  نور
  1734  2  7  1/4  19  8/35  128647  82463  46184  نوشهر

  2/99  1  15  88/1  5  4/62  57980  21788  36192  فریدونکنار
  5/246  3  8  4  12  8/49  124323  62339  61984  بابلسر

  8/262  2  12  1/3  18  2/39  96019  58327  37692محمود 
  8/1358  1  10  6/3  14  2/45  111944  61264  50680  نکا

  3/1597  3  9  9/3  10  1/51  122736  59944  62792  چالوس
  5/285  2  13  3/2  16  3/42  73554  42371  31183  جویبار
  23/451  1  19  2/1  11  5/50  38847  19222  19625  گلوگاه
  3/24873  53  ...  100  ....  7/54  3073943  1391794  1682149  جمع 

  1390منبع:  سرشماري 
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  استان مازندران يشبکه شهر -2- 4

دهد که تعداد نقاط  ینشان م 1390تا  1335 ياستان مازندران از سال ها یتیبر تحوالت جمع مروري
بزرگ و  ياست . شهرها یدهرس 1390شهر در سال  53به  1335شهر در سال  19استان از  يشهر

 رهزار نف 100از  یشتر، بابل ، آمل و قائمشهر هستند که ب يسار ياستان شامل شهرها ینا یتپرجمع
 1345-1355 "، "1335-1345"استان در شش دوره  یندر ا ینیشهرنش یشافزا یزاندارند. م یتجمع

،  %9/7،  %1/8 یببترت "1385-1390"و   "1385-1375 "، "1375-1365"،  "1365-1355"،  "
استان  یندر ا ینیشهرنش یزانم ییراتروند تغ یباشد ، بررس یدرصد م %8/1و  1/7%،  7/6%،  1/7%

استان روبه کاهش بود  ینشهرنش یتجمع یشافزا یزانم 1375تا سال  1335دهد که از سال  یم اننش
تا  1385از سال  یراره شروع شده بود ، اما در پنجساله اخدوب یشیروند افزا 1385تا  1375، اما از سال 

است .  یدهرس یرقرن اخ یمخود در ن یزانم یناستان به کمتر ینشهرنش یتجمع یشافزا یزانم 1390
  دهد .  ینشان م یلدر استان مازندران را به تفص ینیتحوالت رشد شهرنش 2جدول 

 1355 يسال ها یاستان مازندران در ط تییو تراکم جمع يشهر یتتعداد و درصد جمع -2 جدول
  1385تا

درصد  جمعیت شهري جمعیت استان تعداد سال
 شهرنشین

1335 19 973964 156329 16 
1345 16 1247102 301729 1/24  
1355 22 1596565 511787 32 
1365 33 2274862 890581 1/39  
1375 35 2602008 1194233 8/45  
1385 51 2893087 1531706 9/52  
1390 53 3073943 1682149 7/54  

  1335- 1390منبع: سرشماري هاي رسمی 
دارد. در سلسله مراتب شبکه  یسه سطح ییاستان مازندران الگو يسلسله مراتب شبکه شهر نظام
)  و سطح دوم ی، سطوح اول (متروپل مل  1390و  1385، 1375  ياستان مازندران در سال ها يشهر

سه  يدارا 1390و  1385،  1375  يدر سال ها يشبکه شهر ینوجود ندارد . ا )ییا یه(متروپل ناح
 ياستان مازندران سطح سوم شبکه شهر ياست ، سطح اول شبکه شهر يسلسله مراتب شهر طحس

، بابل، آمل  يچهار شهر سار يسطح استان مازندران دارا یناست . در ا ییا یهمتروپل ناح یعنی یکتئور
استان صعود و  يدر سطوح شبکه شهر 1390تا  1375سال از سال  15 یهمواره طو قائمشهر است که 

و  %1/54،  %9/54 یببترت 1390و  1385، 1375 يمتروپل ها در سال ها یننداشتند، ا قوطیس
از  یشهمواره ب یرسال اخ 15 یط یجهشود . در نت یاستان را شامل م ینشهرنش یتاز جمع 3/55%
شدند . روند  یعتوز یگرد يآن در شهرها یگرد یمندران در چهار شهر و ناستان ماز یتاز جمع یمین

که در فاصله سال  یاز کاهش اندک یراستان مازندران در چهار متروپل فوق بغ ینیسهم شهرنش یشافزا
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است . در سطح سوم سلسله مراتب  یافته یشافزا يداشته در دوره پنجساله بعد 1385تا  1375 يها
و سه شهر به  یک،  یک يدارا یببترت 1390و  1385، 1375 يندران در سال ها، استان ماز يشهر

باشند . سطح مراکز خرده  یبهشهر ، نکا و بابلسر م يهستند ، که شهرها ییا یهمراکز خرده ناح نوانع
 ینشهرنش یتاز جمع%3/3و  %03/6  یببترت 1385و  1375 ياستان در سال ها یندر ا ییا یهناح

سطح  ینبابلسر و نکا به ا يبا اضافه شدن شهرها 1390داده است . اما در سال  يود جااستان را در خ
  استان ساکن بودند .  يا یهسال در خرده مراکز ناح یناستان در ا ینشهرنش یتجمع 3/11%

 یاستان مازندران م يکه سطح دوم سلسله مراتب شهر یکتئور يچهارم سلسله مراتب شهر سطح
استان در سال  ینکوچک ا يدر مراکز شهر ینیشهرنش یزانکوچک است ، م يهرباشد، شامل مراکز ش

 ینکه تعداد ا ینباشد ، با توجه به ا یم %4/17و  %6/20،  %1/20 یببترت 1390و  1375،1385 يها
بود اما مقدار  یدهرس 1390و  1385 يبه هشت شهر در سال ها 1375از هفت شهر در سال  زمراک

چالوس ، " ياست ، شهرها یافتهاستان مازندران کاهش  يسلسله مراتب شهر سطح از ینا ینیشهرنش
در  تاناس ییا یهمراکز خرده ناح "یرکالو ام یبار، رامسر ،محمود آّباد ، جو یدونکنارتنکابن ، نوشهر ، فر

تا  1375در فاصله پانزده سال از سال  يسطح از سلسله مراتب شهر ینباشند . در ا یم 1390سال 
محمود آباد ،  "يسطح خارج شده و سطوح باالتر رفتند و شهرها یناز ا "بابلسر و نکا" يشهرها 1390

  سطح وارد شدند . ینتر به ا ییناز سطوح پا" یرکالو ام یبارجو
استان مازندران  يشهرها) ، سطح سوم سلسله مراتب شهر -(روستا یکپنجم سلسله مراتب تئور سطح

 یتاز جمع %8/15و  %8/21،  %8/18 یببترت 1390و  1375،1385 يشود، در سال ها یمحسوب م
 یشترینب ینکهکنند. با توجه به ا یم یاستان زندگ ینا شهرهاي –استان مازندران در روستا  ینشهرنش
 ینشهرنش یتجمع یزاناستان قرار دارد اما از نظر م يسطح از سلسله مراتب شهر ینشهرها در ا تعداد

کوچک قرار دارد . در استان  يو مراکز شهر ییا یهناح يمتروپل ا يتب شهربعد از دو سطح سلسله مرا
 10شهر کمتر از  22هزار نفر ، و  یکشهر کمتر از  6سطح قرار دارند  ینکه در ا يشهر 36مازندران از 

 یتجمع یشمانند افزا یلی، بنا به دال يشهرها با وجود نداشتن عملکرد شهر یندارند. ا یتهزار نفر جمع
ادغام  یاو  "یجانو الر ینهنشتارود ، ر" یرنظ يمانند گردشگر یطیمح يستاهها ،جاذبه ها و توانهارو

 یرشهرها تأث ینا یلدل ینشدند. به هم تبدیلبه شهر  "گلوگاه و زرگر محله" یرنظ یکدیگرچند روستا با 
 يت خود هستند. براخود ندارند و تابع شهر باالدس یرامونپ يدر شکل و اقتصاد روستاها یقابل توجه

از  یارياطراف خود شکل گرفته و هنوز بس یو صنعت يکشاورز يدر ارتباط با کانونها "نکا"نمونه شهر 
  گردند. یخود برم يبه روستاها ییالقاستفاده از  یا اورزيکش یتهايانجام فعال يساکنان شهر برا

  آن یافته یلاندازه و نوع تعد - رتبه يبراساس الگو يسلسله مراتب شهر -5- 4
شهر  11شود ، فقط  یم تنظیم آن براساس "اندازه –رتبه " يکه الگو ياز شهر سار یربغ 1375سال  در

رتبه اندازه  ياستان نسبت به الگو ینا یگرشهر د 23بودند و  یتجمع يکسر يالگو دارا یننسبت به ا
 يدارا "اندازه –رتبه " يگوکه نسبت به ال ییاز شهرها یرسال بغ ینهستند . در ا یتاضافه جمع يدارا

 -رتبه " ياستان مازندران نسبت به الگو يشهرها یتجمع يکسر ینهستند ،  کمتر یتاضافه جمع
(آالشت)  35هم به شهر رتبه  يکسر یشترینو ب يکسر  % 3/2) با ید( پل سف  25به شهر رتبه  "اندازه

رتبه  ياز شهرها یرن مازندران بغدر استا1375شود . در مجموع در سال  یمربوط م يکسر %4/92با 
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دارند ،  یتجمع يکسر %50از  بیش اندازه –رتبه  ي(آالشت) که نسبت به الگو 35) و ینه(ر34
و هفتم (علمده) ،  یستو ششم (مرزن آباد) ، ب یست) ، بیدو پنجم (پل سف یستب يرتبه ها يشهرها

و  ی(نشتارود) ، س یکمو  یمستان) ، سام (چ یو نهم (کالرآباد) ، س یستو هشتم (کالردشت)، ب یستب
  هستند .  %40 یرز يکسر ي) دارایاسرو سوم (ک ی) و سیاکالدوم (ک

دوم ( آمل) ، سوم (بابل) ، چهارم (قائمشهر) ،  يشهرها "یافته یلاندازه تعد -رتبه  يالگو "براساس اما
 یزدهم) ، سیدونکنارهم (فر(رامسر) ، دوازدیازدهمپنجم (بهشهر) ، نهم (نوشهر) ، دهم (تنکابن) ، 

 یشهرها همگ یهو بق ستنده یتاضافه جمع ي) و پانزدهم(محمودآباد)  دارایرکال) ، چهاردهم (امیبار(جو
 -رتبه" يو کاهش آن همانند الگو یشهستند . روند افزا یتجمع يکسر يالگو دارا یننسبت به ا

است ، اما  یشیروند افزا يدارا یینپا استان از باال به ياست و در طول سلسله مراتب شهر "اندازه
 يمازندران نسبت به الگو ستاندر ا ینشهرنش یتجمع يکسر یزانم یگرد ياز استان ها یبرخالف برخ

اندازه  -رتبه " یکتئور ينسبت به الگو يکسر یناز ا یشترب "یافته تعدیل اندازه –رتبه " یکتئور
 "اندازه -رتبه" يتمرکز گرا يمازندران به الگواستان  يسلسله مراتب شهر یجهاست . در نت "یپفز

شبکه  یاصل يها یژگیاز و یجهته است . در نتیاف یلتعد "اندازه -رتبه"تمرکز زدا  ياز الگو یکترنزد
  اشاره کرد ؛ یرتوان به موارد ز یم 1375استان مازندران در سال  يشهر

( کتالم و سادات محله)  یجدهمبلسر) تا هرتبه هفتم (با يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار یهمبستگ
  منطبق است .  یافته یلتعد "اندازه -رتبه" يبر الگو "یباتقر

) یدو پنجم (پل سف یست(رستمکال) تا بیستمرتبه ب يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار همبستگی
رتبه  يدازه شهرهارتبه و ان ینب یتمیلگار یمنطبق است . همبستگ "اندازه - رتبه" يبر الگو "یباتقر

 عکوسم یهمبستگ یشده نوع یمترس یکتئور يبا الگوها یارتباط یچو سوم بدون ه ینوزدهم تا س
  شود . یم یلتبد یدمعکوس شد یو پنجم به همبستگ یو چهارم و س یاست که در دو رتبه س یممال
شهر  11شود ، فقط  یم تنظیم آن براساس "اندازه –رتبه " يکه الگو ياز شهر سار یربغ 1385سال در

 –رتبه "ياستان نسبت به الگو ینا یگرشهر د 23بودند و  یتجمع يکسر يالگو دارا یننسبت به ا
 "اندازه – هرتب" يکه نسبت به الگو ییاز شهرها یرسال بغ ینهستند . در ا یتاضافه جمع داراي "اندازه
رتبه " يزندران نسبت به الگواستان ما يشهرها یتجمع يکسر ینهستند ،  کمتر یتاضافه جمع داراي

 35هم به شهر رتبه  يکسر یشترینو ب يکسر  % 3/2) با ید( پل سف  25به شهر رتبه  "اندازه -
از  یربغ اندر استان مازندر1375شود . در مجموع در سال  یمربوط م يکسر %4/92(آالشت) با 

 یتجمع يکسر %50از  بیش ازهاند –رتبه  ي(آالشت) که نسبت به الگو 35) و ینه(ر34رتبه  يشهرها
و هفتم  یستو ششم (مرزن آباد) ، ب یست) ، بیدو پنجم (پل سف یستب يرتبه ها يدارند ، شهرها

 یکمو  یام (چمستان) ، س یو نهم (کالرآباد) ، س یستو هشتم (کالردشت)، ب یست(علمده) ، ب
  هستند .  %40 ریز يکسر ي) دارایاسرو سوم (ک ی) و سیاکالو دوم (ک ی(نشتارود) ، س

بل)، چهارم (قائمشهر)، ، سوم (بادوم ( آمل) يشهرها "یافته یلاندازه تعد -رتبه  يالگو "براساس اما
، )یبار(جو یزدهم، س)یدونکنار، دوازدهم (فر(رامسر) یازدهم، پنجم (بهشهر)، نهم (نوشهر)، دهم (تنکابن)

نسبت به  یشهرها همگ یهو بق ستنده یتجمعاضافه  ي) و پانزدهم(محمودآباد)  دارایرکالچهاردهم (ام
است و  "اندازه -رتبه" يو کاهش آن همانند الگو یشهستند . روند افزا یتجمع يکسر يالگو دارا ینا
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از  یاست ، اما برخالف برخ یشیروند افزا يدارا ییناستان از باال به پا يدر طول سلسله مراتب شهر
 –رتبه " یکتئور يمازندران نسبت به الگو ستاندر ا ینشهرنش یتجمع يکسر یزانم یگرد ياستان ها

 یجهاست . در نت "یپفاندازه ز -رتبه " یکتئور ينسبت به الگو يکسر یناز ا یشترب "یافته تعدیل اندازه
تمرکز زدا  ياز الگو یکترنزد "اندازه -رتبه" يتمرکز گرا ياستان مازندران به الگو يسلسله مراتب شهر

 1385استان مازندران در سال  يته است . با توجه به موارد فوق شبکه شهریاف یلدتع "اندازه -رتبه"
رتبه دوم تا پنجم  يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار همبستگی باشد؛ یم یرز يها یژگیو يدارا

ه شد یمترس یکتئور ينامنظم بوده و با هر دو الگو یارقائمشهر و بهشهر) استان مازندران بس (آمل، بابل 
  فاصله دارد .

رتبه هفتم (نکا) تا نوزدهم ( کتالم و سادات محله)  يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار یهمبستگ   
-رتبه یتمیلگار یهمبستگ 1385منطبق است . در سال  یافته یلتعد "اندازه -رتبه" يبر الگو "یباتقر

منحرف شد و به  خط ینق بود ، از افو يمنطبق بر الگو "یباتقر 1375اندازه شهر بابلسر که در سال 
انطباق رتبه مهم است و در رتبه مورد  ینا يرسد  برا یحرکت کرد. بنظر م "اندازه-رتبه" يسمت الگو

 يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار همبستگی ه شهرها در رتبه ها جابجا شوند. ماند هرچند ک ینظر م
منطبق است .  "اندازه -رتبه" يبر الگو "یبا) تقریدو نهم (پل سف یست(کالردشت) تا بیستمرتبه ب

و هشتم (مرزن آباد) بدون  ی) تا سیاکالام (ک یرتبه س يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار یهمبستگ
و  یاست که از رتبه س یممعکوس مال یهمبستگ یم شده، نوعیترس یکتئور يبا الگوها یارتباط یچه

  شود . یم یلتبد یددمعکوس ش ی) به همبستگیاسرنهم (ک
شهر  34شود ،  یم تنظیم آن براساس "اندازه –رتبه " يکه الگو ياز شهر سار یربغ 1390سال  در

 "اندازه –رتبه "ياستان نسبت به الگو ینا یگرشهر د 18بود و  یتجمع يکسر يالگو دارا یننسبت به ا
 يدارا "اندازه –رتبه " يبه الگو که نسبت ییاز شهرها یرسال بغ ینهستند . در ا یتاضافه جمع داراي

 - رتبه " ياستان مازندران نسبت به الگو يشهرها یتجمع يکسر ین،  کمترهستند یتاضافه جمع
 53هم به شهر رتبه  يکسر یشترینو ب يکسر  % 8/17شهر) با  یل( خل  24به شهر رتبه  "اندازه

از  بغیردر استان مازندران  1390شود . در مجموع در سال  یمربوط م يکسر %4/96(گزنک) با 
 يکسر %50از  بیش اندازه –رتبه  ي(گزنک) که نسبت به الگو 53) تا ی(خوشرودپ41رتبه  يشهرها

رتبه اندازه  ي(عباس آباد) تا چهلم (کله بست) نسبت به الگو یستمب يرتبه ها يدارند ، شهرها یتجمع
  دارند.   یتجمع يکسر %50کمتر از 

رتبه دوم تا پنجم (آمل ، بابل ، قائمشهر و  يشهرها  "یافته یلاندازه تعد -ه رتب يالگو "براساس اما
، رامسر ، محمودآباد ،  یدونکناررتبه هشتم تا پانزدهم (چالوس ، تنکابن ، نوشهر ، فر ینبهشهر) و همچن

 ینت هستند . براساس ایاضافه جمع ياستان مازندران دارا ي) سلسله مراتب شهریرکالو ام یبارجو
) ، ششم يرتبه اول (سار ياستان شهرها ینا يسلسله مراتب شهر ییدر سطوح باال یکتئور يالگو

 يالگو برا ینهستند که ا ییکوچکتر از اندازه ا ییاندازه ا یا یتجمع يکسر ي(نکا) و هفتم (بابلسر) دارا
رتبه  يشهرها یافته یلاندازه تعد- هرتب يشهرها ، از نظر الگو ینآنها متصور است . عالوه بر ا

 يدارا یزن -شود   یشهر استان مازندران را شامل م 38که  -شانزدهم(نور) تا پنجاه و سوم (گزنک) 



  1393 نزمستام،هشتي سال دوم، شمارهریزي شهري، فصلنامه مطالعات برنامه..... ...........................48
  

رتبه اندازه  يشهر از نظر الگو 41شهر استان  53از  1390هستند ، در مجموع در سال  یتجمع يکسر
  . یدندمدل نرس ینشده به اندازه مناسب از نگاه ا یمترس

 یکداشته نزد 1375نسبت به سال  1385استان مازندران در سال  يکه شبکه شهر يعمده ا تفاوت
و نوع  "اندازه -رتبه" یکتئور يالگوها يشده برا ترسیم "اندازه – رتبه"نرمال  یشدن خط همبستگ

 شارها 1390در سال  يسلسله مراتب شهر ینا يها یژگیاز و یاش است . در ادامه به برخ یافته یلتعد
  شود : یم
)، دوم (آمل) و سوم (بابل)  ياول (سار يرتبه ها يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار یهمبستگ 

اندازه  یتمشهرها لگار ینرتبه ا یتمدارند و با اضافه شدن لگار یکم یسارب یهمبستگ یکدیگرنسبت به 
) و ائمشهررتبه چهارم (ق يشهرها يبرا یهمبستگ ینماند . اما ا یدر همان سطح م "یباآنها تقر

رتبه  يدر ادامه شهرها یکهشود  ، بطور یم یدمعکوس شد یبه همبستگ یلپنجم(بهشهر) تبد
 - رتبه" يبر الگو "یباعبور کرده و تقر یافته یلتعد "اندازه -رتبه" يششم(نکا) و هفتم(بابلسر) از الگو

  شوند.  یمنطبق م یپفز "اندازه
رتبه هشتم (چالوس) تا هجدهم ( کتالم و سادات محله)  يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار همبستگی

مهم سلسله مراتب  يها یژگیاز و یکیمنطبق است .   یافته یلتعد "اندازه -رتبه" يبر الگو "یباتقر
بر  یچگاهه تاناس يشهرها یاندازه واقع -است که خط رتبه  ینا 1390استان مازندران در سال  يشهر
  منطبق نشده است .  "اندازه -رتبه" یکتئور يالگو

و نهم (نشتارود) بدون  ی(عباس آباد) تا س یستمرتبه ب يرتبه و اندازه شهرها ینب یتمیلگار همبستگی
 یاست که با همبستگ یممعکوس مال یهمبستگ یشده، نوع یمترس یکتئور يبا الگوها یارتباط یچه

معکوس  یهمبستگ ینبه بعد ااست ، اما از رتبه چهلم (کله بست)  يمواز يتئور يالگوها یتمیلگار
  شود .   یم یدمعکوس شد یبه همبستگ یلتبد یممال
  
  یمنطقه ساحل شمال يو تعداد شهرها در شبکه شهر یتاستقرار جمع ییتعادل فضا -6- 4

 يدر سال ها یتیتعداد شهرها در  استان مازندران براساس طبقات جمع ییفضا یعتوز یآنتروپ شاخص
 ییفضا یعتوز یآنتروپ  یکهبوده در صورت  87/0و   83/0،  93/0 یببترت 1390و  1385،  1375

 ضاییتعادل ف یزانبوده است . م  85/0،  77/0،  72/0 یبسال ها بترت یناستان در ا یتاستقرار جمع
  است که از جمله آنها عبارت است از ؛ یژگیچند و ياستان دارا یندر ا یتتعداد شهرها و استقرار جمع

 یعمتعادل تر از توز 1390و 1385،  1375 يعداد شهرها در استان مازندران در سال هات ییفضا توزیع
تعداد شهرها  ییفضا یعاستان است ، روند توز ینمختلف ا یتیدر طبقات جمع یتاستقرار جمع ییفضا

 استقرار یعروند توز یکهتمرکزگرا است در صورت يروند 1385تا  1375در استان مازندران از سال 
رود . در  یم یشپ ییبه سمت تعادل فضا یشترتمرکز زدا است و ب يدوره روند یندر ا يشهر یتجمع

براساس  یتتعداد شهرها و استقرار جمع ییفضا یعروند توز 1390تا  1385 يسالها ینفاصله پنجساله ب
و د ینکه ا رکتیح یزانتمرکز زدا و روبه تعادل بود.اما م ياستان مازندران روند یتیطبقات جمع

 ییفضا یعتوز یدوره پنجساله شاخص آنتروپ ینشاخص به سمت تعادل داشتند متفاوت بود. در ا
  به سمت تعادل داشته است. یشتريتعداد شهرها ، حرکت ب ییفضا یعنسبت به توز یتاستقرار جمع
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  در استان مازندران ينخست شهر -7- 4
دو " ي، در گروه اول شاخص ها رندیگ یاستان مازندران در دو گروه قرار م ينخست شهر يها شاخص

قرار  "نخست شهر"و  "ینزبرگک"،  "مهتا" يشاخص ها یزو در گروه دوم ن  "یموما و الوصاب"و  "شهر
 1390تا سال  1355از سال  یراشباهت دارند ، ز یکدیگردر روند تحوالت با  يشاخص ها ین. ایرندگ یم

موما "و  "دوشهر" يشاخص ها 1355تا  1335ال به هم داشتند اما از س یهشب یشیافزا يروند یهمگ
 یاربس یشافزا یابا رکود  یگرسه شاخص د یکهداشتند ، در صورت یمحسوس یروند کاهش "یو الوصاب

توان  یاستان مازندران م ينخست شهر يشاخص ها یزانم یاندك روبرو بودند. آنچه که از بررس
خود در  یب(آمل ، بابل و قائمشهر) رقنسبت به سه شهر يشهر سار ينخست شهر یتاهم یافتدر

 ياز کل شبکه شهر یشتردر استان مازندران در چهار شهر اول استان ب ينخست شهر یرااستان است . ز
 کهرا نسبت به کل شب يشهر سار ينخست شهر یزانم یشاخص نخست شهر که به نوع یرااست ، ز

و  "دو شهر"قرار دارد و شاخص  یگرد يمقدار نسبت به شاخص ها ینشنجد در کمتر یاستان م يشهر
  مقدار خود . یشتریندر ب "یموما و الوصاب"

کوچک و  يشهر در طبقه شهرها 46تعداد  ینشهر بود که از ا 53 يدارا 1390مازندران در سال  استان
کوچک) قرار  یانیو م یطمتو یانیبزرگ ، م یانی(م یانیم يکوچک و هفت شهر در طبقه شهرها یاربس

و شرق و  داستان قرار دارن ي یانهاستان در مرکز و شرق م ینکوچک ا یاربس يشهرها یشتر. بگرفتند 
 یانیشهر م يشوند . سرتاسر غرب استان مازندران دارا ینم یدهکوچک د يدر غرب استان شهرها یژهبو
 استان در یانیم ي، و همه شهرها یرندگ یکوچک قرار م يآن در طبقه شهرها يو همه شهرها یستن

دارد ،  ییا یژهو يالگو یانیم يشهرها یعاستان قرار دارند البته در شهرق استان هم توز ینشرق ا
 یشمتوسط گرا یانیم ياستان و شهرها یشرق یهال یدر منته یشترکوچک ب یانیم يشهرها یکهبطور

  به مرکز استان دارد . یشتريب
  استان مازندران يحوزه نفوذ شهرها   -8- 4

 يدارند ، و شهر سار يجاذبه را نسبت به شهر سار ینکمتر یببترت یبارو جو اکالیسورك ،ک شهرهاي
شهرها  ینا يشهر يبه مرزها یحت یاکالسورك و ک يخود را در ارتباط با شهرها ییجدا یانقطه جاذبه 

و قائمشهر  ابلشهرها بهتر است. سه شهر آمل، ب یناز ا یکم یبارجو یتکرده است ، اما وضع یکنزد یزن
 يو... برا یهمختلف پول،کاال،سرما يها یانشوند و جر یمحسوب م یبرق یبنوع يشهر سار يه براک

 یکدیگرنسبت به  یمتفاوت ییشهرها عبور کند ، نقاط جدا یناز ا یدبا يسار یعنیبه مرکز استان  یدنرس
 يو شهرهابرخوردار است  یشتريسه شهر ، شهر بابل از قدرت جاذبه ب ینا یندارند .در ب يبا سار

رامسر ،تنکابن ، نوشهر ،  يشهرها ییقرار دارند. نقطه جدا يبعد يدر رتبه ها یبقائمشهر و آمل بترت
 یشترینشهرها رامسر ب ینا یناستان متفاوت است ، در ب یگرد يبا شهرها یزچالوس و عباس آباد  ن

 یشافزا یناست ، ا یشترب شهر ینبه ا نسبت يتنکابن تا سار ییدارد اما نقطه جدا يفاصله را تا سار
  باشد. یشهر تنکابن نسبت به رامسر م یشترنشان دهنده قدرت جاذبه ب

برخوردار  ییا یهپا یژگیبخش خدمات استان مازندران نسبت به کشور از و ي،اقتصاد يبخش ها ینب در
استان  بخش خدمات در ینشود  شاغل یاستان شناخته م ینا يبرا ییا یهبوده و به عنوان اقتصاد پا
 ین. ا اردد ياقتصاد یگرد ينسبت به بخش ها یشترياستان قرابت ب ینا ینیمازندران با درصد شهرنش
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 یخدمات در منطقه م یعتوز یکه در تعادل بخش ینقش یلرا بدل يشبکه  شهر یتو قرابت اهم یکینزد
استان مازندران  ياقتصاد يبخش ها یمکان یب، ضرا 10دهد . براساس جدول  یکند، نشان م یفاتواند ا

 ینا یمکان ریبض يسه گانه متفاوت است . در بخش کشاورز ينسبت به منطقه و کشور در بخش ها
تفاوت  ینتوجه است که ا یانتر است . البته شا یینبخش نسبت به کشور باالتر اما نسبت به منطقه پا

صنعت استان بخش  یمکان یباست . ضر يصنعت و خدمات کمتر از بخش کشاورز يدر بخش ها
 یندارند . و در هر دو سطح به عنوان اقتصاد تبع یکدیگربا  یاديمازندران  در منطقه و کشور  تفاوت ز

مقدار  ینا یرااست، ز يبرعکس بخش کشاورز "بخش خدمات کامال یمکان یبشود . اما ضر یمحسوب م
استان محسوب  یهتصاد پااست تا کشور. اما نسبت به هر دو سطح به عنوان اق یشترنسبت به منطقه ب

  شود .   یم
  و اشتغال استان مازندران ینیاندازه شهرنش -9- 4

را نشان  يدار یدر استان مازندران رابطه معن ینیو صنعت با اندازه شهرنش يدر بخش کشاورز اشتغال
 ینا ینکهباشد ، با توجه به ا یم 047/0بخش خدمات  يجدول آنووا برا يدار یدهد ، اما سطح معن ینم

در استان  ینیشهرنش یزانو م یخدمات يها یتفعال ینرسد که ب یکمتر است بنظر م 05/0مقدار از 
مقدار  ینباشد، ا یم 449/0بخش خدمات  يبرا  βوجود دارد  ، اما مقدار  يدار یمازندران ارتباط معن

 یجادا ییرتغدر بخش خدمات  449/0 ینیدر اندازه شهرنش ییرواحد تغ یک يدهد که به ازا ینشان م
 یم 004/0و  -391/0 یبو صنعت بترت يکشاورز يبخش ها يمقدار برا ینا یکهشود ، در صورت یم

اندك بوده  یارمثبت و اما بس ینیاندازه شهرنش ییرتغ يبخش صنعت در ازا ییرمقدار تغ یجهباشد . در نت
استان مازندران  يها در شهرستان ینیبا اندازه شهرنش يدار یارتباط معن یچهم ه يو بخش کشاورز

  استان دارد . یندر ا ینیبا اندازه شهرنش یندارد و رابطه معکوس
  یقتحق یاتفرص اثبات

  اول : یهآزمون فرض -1-1- 5
  در استان مازندران يو نخست شهر ینیشهرنش یسهمقا   - 1-1-1- 5

تان مازندران سگذار بر اقتصاد ا یر) تأثيو نخست شهر ینی(شهر نش ییرروند تحول دو متغ 1شکل  در
در  ینیشهرنش یزاناز م ينخست شهر یزانم ینکهنمودار عالوه بر ا ینبا توجه به ا ،نشان داده شده است

، دارد یاساس تفاوت  یکدیگرنسبت به  یزن ییردو متغ ینا ییراتتغ یا، تحوالت مناطق کمتر است ینا
داشته است ، و   یکاهش يدهمواره رون 1355تا  1335استان از سال  یندر ا ينخست شهر یزانم

هر دو شاخص  یزن 1390تا  1355داشته است . از سال  یشیسالها همواره روند افزا یندر ا ینیشهرنش
 ینیشهرنش یشافزا یزانم ما، اداشته است یشیدر استان مازندران روند افزا يو نخست شهر ینیشهرنش

  .بوده است یشتزب یاربس ينخست شهر یشافزا یزاننسبت به م
  استان مازندران يو نخست شهر ینیشهرنش یزانم یقیتطب یسهمقا  - 1 کلش
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  ییمدل نقطه جدا یقاز طر ينوع شبکه شهر یینتع - 1-1-2- 5
 یژهخاص و و "دادند کامال یلآن را تشک یااستان مازندران در آن قرار گرفتند و  يکه شهرها ییا شبکه

شده  یلتشک ییدر شبکه فضا یاديکشور نقش ز یتختااستان با پ یناست . البته واضح است که فاصله ا
در  یتجمع یعتوز یااستان  ینا يشهرها یتیاستان نداشته است اما در شبکه جمع ینا يشهرها  یلهبوس

 یاییجغراف ياستان مازندران در فضا يکه شهرها یینبوده است . الگو یرتأث یاستان ب ینا يشهرها
استان  يشبکه شهر یجهباشد ، در نت یپراکنده م يبا هسته ا ستهیوپ یخط ییالگو یکردند ، نوع یجادا

  پراکنده است يبا هسته ها یوستهپ یمسلط خط يالگو يمازندران دارا
  در  استان مازندران  ياقتصاد يو بخش ها ینیاندازه شهرنش یونیرگرس یبررس - 1-1-3- 5

و اندازه اشتغال در  یزاندران با ماستان مازن يدر شهرستان ها ینیشهرنش يتحوالت و اندازه ها روند
استان مازندران در  يدارند . شهرستان ها یهمبستگ یکدیگردر ارتباط بوده و با  "شهرستانها کامال ینا

، آمل ،  يسار تانهفت شهرس یکهبودند ، بطور یندرصد شهرنش 54,7 يدارا یانگینبطور م 1390سال 
بود .  یاستان یانگینشان باالتر از م ینرامسر درصد شهرنش ، عباس آباد و یدونکناربهشهر ، قائمشهر ، فر

آمار و نقشه  ینبود . با توجه به ا یاستان یانگینتر از م یینپا  یگرشهرستان د 13 ینو درصد شهرنش
درصد  يهسند که دارا ییشهرستان ها مراکز "استان مازندران اکثرا یفرع يشهر يشماره  ، هسته ها

در شرق مازندران قرار گرفتند .  یشترمراکز ب ینباشند ، و ا یم یاستان انگینیباالتر از م ینیشهرنش
در ارتباط با  "شهرستان ها کامال ینا یناستان و درصد شاغل يشهرستان ها ینیشهرنش یزانم

به  يصنعت ،خدمات و کشاورز يسه بخش اقتصاد یندر استان مازندران در ب ینی. اما شهرنشیکدیگرند
  استان و بالعکس داشته است . ینیدر شهرنش یاديز یربخش تأث ینبوده و ا کتریبخش خدمات نزد

که در آن قرار گرفته است تنها در بخش  ییاستان مازندران نسبت به منطقه ا  3توجه به جدول  با
به  ینسبت به منطقه حت يصنعت و کشاورز ياست ، اما در بخش ها یدهرس یهاقتصاد پا یکخدمات به 

باشد  یم یهاقتصاد پا ينسبت به کشور دارا ياست ، هرچند که در بخش کشاورز یدهنرس هم ییخودکفا
 ياقتصاد يدر بخش ها يشهر يو اندازه ها ینیشهرنش يگذار یرتأث یزانکه م 4. اما با توجه به جدول 

 خود را در بخش یرتأث یشتریندر استان مازندران ب ینیشهرنش يدهد ، اندازه ها یاستان را نشان م
گذار است  یرتأث ورزيبر بخش صنعت و کشا یبگذارد و بعد از آن بترت یاستان م ینخدمات ا ياقتصاد

 یار) بس0,004مثبت ( یربر بخش صنعت تأث یرادو بخش متفاوت است ، ز ینبر ا یرگذاري، البته تأث
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به مقدار  یکدنز "یبا) دارد و تقر-0,391(یمنف یرتأث يو بر بخش کشاورز یستدارد که ملموس ن یاندک
  دارد . يبر بخش کشاورز یمنف أثیر) که بر بخش خدمات دارد به همان اندازه ت0,449( یمثبت یرتأث

  در استان مازندران ياقتصاد يبخش ها یمکان یبضر  :3جدول
  پارامترها

  
  محدوده

  بخش خدمات  بخش صنعت  بخش کشاورزي

نسبت به   نسبت به منطقه  نسبت به کشور
  کشور

نسبت به 
  طقهمن

نسبت به 
  نسبت به منطقه  کشور

استان 
  1,06  1,01  0,81  0,77  0,84  1,16  مازندران

  ..................  0,95  ..................  0,94  .............  1,3  منطقه
  (مطالعات  نگارنده)منبع: 

 ینیسشهرن یزانم یلهبوس ياقتصاد يدر بخش ها ییرتغ یزانو برآورد م يدار یسطوح معن  4 جدول
  استان مازندران

  پارامترها
  
  محدوده

  برآورد شیب مدل  سطح معنی داري جدول آنووا

  خدمات  صنعت  کشاورزي  خدمات  صنعت  کشاورزي

استان 
  0,449  0,004  - 0,391  0,047  0,987  0,088  مازندران

  (مطالعات  نگارنده)منبع: 
  یتیبراساس طبقات جمع يتمرکز شبکه شهر یزانم - 1-1-4- 5
استان  یاییجغراف يحاکم بر فضا يشبکه شهر يالگوها ینهصورت گرفته در زم يها یسهبه مقاتوجه  با

دو منطقه  ینا يدر شبکه شهر ینیشهرنش يو اندازه ها ياقتصاد يبخش ها یسهمقا ینمازندران همچن
ه بود "ندهپراک يبا هسته ها یوستهپ یخط يالگو" یاستان مازندران نوع يحاکم بر شبکه شهر ي، الگو

 یقاز طر ییفضا يالگوها ینکه ا یگذاشته است ، اما نقش یشرا به نما ینامحسوس یزاسیونکه پوالر
آن بر  یقو از طر ياقتصاد يخود بر توسعه بخش ها يشده در شبکه شهر یعتوز یتیجمع يالگوها

صورت  يها قایسهو م 5کنند متفاوت است ، با توجه به جداول  یم یجادمناطق ا ینا ییتوسعه منطقه ا
 یرتواند تأث ینم ینامحسوس در منطقه ساحل شمال یزاسیونبا پوالر یوستهپ یخط يگرفته در آن ، الگو

مازندران  يدر شهرها یتجمع یعنوع توز یراخرد منطقه داشته باشد ، ز ینا ییبر توسعه منطقه ا یمثبت
) 0,449( یران است تأثاست ریسمتو یلاست که بر بخش خدمات که بخش فعال کننده پتانس ییبگونه ا

استان مازندران  يرشد بعد یلبر پتانس ی) نقش مخرب-0,391( یبدارد ، و عالوه بر آن با برآورد ش یکم
در شهرها در استان  یتجمع یعشهرها در استان و هم نوع توز یعهم توز یجهدارد. در نت يکشاورز یعنی

 یداريان داشته و استان را به سمت ناپااست ینا ییبر توسعه منطقه ا یمازندران نقش مخرب و منف
  سازد . یرهنمون م
و استان  یدر منطقه ساحل شمال يشهر یتتعداد شهرها و استقرار جمع یشاخص آنتروپ  5 جدول

  مازندران
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  پارامترها
  
  
  

  شاخص آنتروپی توزیع تعداد شهرها  شاخص آنتروپی استقرار شهرها

  منطقه ساحل شمالی  استان مازندران  شمالی منطقه ساحل  استان مازندران

1375  0,72  874/0  0,93  847/0  
1385  0,77  872/0  0,83  8/0  
1390  0,85  929/0  0,87  812/0  

  
  دوم یهآزمون فرض -1-2- 5

شبکه  یندر استان مازندران در سطوح مختلف ا يشبکه شهر ییتناسب منطقه ا یهفرض یناثبات ا براي
استان (کالنشهر   ، شهر  ینا يتناسب سطوح مختلف شبکه شهر یقطر یناشود ، تا از  یم یدهسنج

 وسعهشده و نوع ت یینشهرها) تع -، شهر کوچک و روستا ییا یه، مرکز خرده ناح یانیبزرگ ، شهر م
  استان مشخص شود . يشبکه شهر ییمنطقه ا

نشان دهنده عدم  "اندازه -هرتب" يکمتر شهرها نسبت به رتبه شان در مطابقت با الگو یابزرگتر  اندازه
اندازه    6است . با توجه به جدول  یاکشورو متداوم شهرها براساس شهر نخست منطقه  یکنواخت یعتوز
عدم و  ین، البته ا تاس بیشتر آنها اندازه –رتبه  ياستان مازندران از الگو يشهرها یتیجمع یواقع

 یودعدم تطابق در حال کاهش  ینا 1385تا  1375متفاوت است، از سال  یگربه سال د یتطابق از سال
. با توجه به  یافت یشعدم تطابق دوباره افزا ینا 1390تا  1385 يسال ها یناما در فاصله پنج ساله ب

استان   يشهرها یتیجمع واقعیصورت گرفته عدم تطابق اندازه   یلکه در جدول ذ ییا یسهمقا
  است . بیشتر منطقه به نسبت آن "اندازه –رتبه " يمازندران با الگو

 يبراساس الگو یرانا یمناطق زاگرس و ساحل شمال يشبکه شهر یافتگیتوسعه  یسهمقا  6 جدول
  اندازه -رتبه

  پارامترها
  اندازه شهر

1375  1385  1390  
  منطقه  استان  منطقه  استان  منطقه  استان

مجموع اندازه 
  واقعی شهرها

1194234  2831199  1531706  3603596  1682149  4021398  
مجموع اندازه 

  شهرها 
809275  2095589  1170743  2976360  1253240  3149795  

میزان اضافه یا 
کسري جمعیت 

384959  735610  360963  627236  428909  871603  
درصد تفاوت 

  اندازه واقعی و
الگوي اندازه 

32,2  9/25+  23,5  4/17+  25,4  6/21+  

  (مطالعات نگارنده)منبع: 
به  یتر است بلکه حرکت ییناستان مازندران نتنها از منطقه پا يشبکه شهر یافتگیتوسعه  یجهنت در

استان مازندران ، با توجه به  يشبکه شهر یافتگیتوسعه  یزانم یینسمت عدم توسعه دارد . بعد از تع
 یدهو به عق بودهمنطقه  یک يو اقتصاد یاجتماع یشان دهنده همگنن "اندازه - رتبه يالگو"تحقق  ینکها
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 یینتع يباشد ، برا یمناطق م یافتگیتوسعه  یزانالگو نشان دهنده م ینتحقق ا یزانم "يبر یانبرا"
 يالگو"استان مازندران ،  يدر سطوح مختلف شبکه شهر "اندازه -رتبه يالگو" یافتگیتحقق  یزانم

قرار گرفتند . مطابق جدول  هاستان مورد مطالع ینا ینا شهري شبکه مختلف وحسط در "اندازه –رتبه 
، مراکز  ییا یهناح يمتروپل ها یدر استان مازندران اندازه واقع يسطوح مختلف شبکه شهر یندر ب 7

که  یهستند درصورت یتاضافه جمع يدرصد دارا 26,1و  39,4، 70,1 یبشهرها بترت -و روستا يشهر
مواجه  "اندازه -رتبه" ينسبت به الگو یتجمع يدرصد کسر 55,8استان با  ینا ییا یهناحمراکز خرده 

  هستند .
در  یرانا یاستان مازندران با منطقه ساحل شمال يتناسب سطوح مختلف شبکه شهر یسهمقا  -7 جدول

  1375سال 

  ردیف

  پارامترها
  
  

سطوح شبکه 

مجموع اندازه واقعی 
  جمعیتی شهرها

ازه الگوي مجموع اند
  اندازه شهرها -رتبه

  درصد تفاوت اندازه
  واقعی با الگوي

منطقه ساحل   استان  اندازه -رتبه
  شمالی

منطقه   استان
ساحل 

منطقه   استان
  ساحل

متروپل ناحیه   1
  اي 

656606  1502223  195882  1083075  70,1%+  9/27%+  

مرکز خرده   2
  ناحیه ایی

72067  280353  163235  178386  55,8-%  3/36%+  

  مرکز شهري  3
25000 - 

240910  573373  145776  379017  39,4%+  8/33%+  

  شهر -روستا  4
کمتر از 

224651  603426  304382  455111  26,1%+  5/24%+  

  +%9/25  +%32,2  2095589  809275  283119  1194234  جمع
  رنده )(مطالعات نگا منبع: 
 یم یدهشهرها د-استان مازندران در سطح روستا يتناسب در شبکه شهر یشترینجدول فوق ب مطابق

مواجه  یشتريبا عدم تناسب ب یمکن یاستان حرکت م ینا يشود و هرچه به سطوح باالتر شبکه شهر
که  ییااستان مازندران نسبت به کالن منطقه  يشبکه شهر ياما در مجموع عدم تناسب ها یم،شو یم

  است. یشترب یاراستان در آن قرار گرفته بس این
 یببترت 1390و  1385، 1375 ياستان مازندران در سالها ییا یهناح يمتروپل ها یواقع یتیجمع اندازه
آمار  یناضافه اندازه بودند ، ا يسطح دارا این اندازه –رتبه  يدرصد نسبت به الگو 52,1و 53,1، 70,1

 يمراکز شهر راياندازه و ب يدرصد کسر 17,9و  58,8، 55,8 ییا یهده ناحمراکز خر يبرا یببترت
اضافه  26,1استان مازندران با  يشهرها -باشد ، اما روستا یدرصد اضافه اندازه م 25,7و  39,4،50,9

  روبرو بود . 1390و  1385 يدر سال ها یتجمع يدرصد کسر 41,6،  32,6و  1375درسال  یتجمع
استان مازندران نسبت به  ییا یهناح ي، متروپل ها 1390و 1375 يدر سال ها  8توجه به جدول  با

عدم تناسب به مراکز  یشرینب 1385تناسب هستند ، اما در سال  ینکمتر ياندازه دارا - رتبه  يالگو
 يدر سال ها يتناسب سطوح شبکه شهر یشترینب یکه. در صورت یافتاختصاص  ییا یهخرده ناح

به مراکز خرده  1390در سال  یزگیو ینشهرها محقق شده بود ، ا-طح روستادر س 1385و  1375
از عوامل مهم  یکیبه عنوان  یانیم يشهرها ینکهبا توجه به ا یجهنت در . یافتاختصاص  ییا یهناح
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در استان مازندران با توجه به  ییشوند ، توسعه منطقه ا یمحسوب م یاییتوسعه درونزا در مناطق جغراف
علت از نظر توسعه  ین،  درونزا نبوده اند ، به هم یکتئور يآن با الگوها یانیم يتر شهرهاتناسب کم

مطابق جدول شماره روند حرکت به سمت توسعه  یقرار ندارند ، ول یمناسب یتدر وضع اییمنطقه 
  است .  ياستان مازندران روند رو به روشد يدر شبکه شهر ییمنطقه ا
  ياندازه در سه دوره آمار -رتبه يتان مازندران نسبت به الگواس يتناسب شبکه شهر  8 جدول

  

  رتبه
  سطح و طبقات جمعیتی

  (به نفر)
 -تفاوت اندازه واقعی با الگوي رتبه

  اندازه
  (به درصد)

  1375  1385  1390  

1  
 -100000شهر متوسط : متروپل ناحیه اي (

500000(  
70,1+  53,1+  52,2

+  
17,9  - 58,8  - 55,8  )100000 -50000مرکز خرده ناحیه ایی (

25,7  +50,9  +39,4  )50000 -25000شهر کوچک: مرکز شهري (  2
41,6  - 32,6  +26,1  )25000شهر (کمتر از  -روستا  3

19,7  +23,5  +32,2  کل استان
  (مطالعات نگارنده) منبع: 

  سوم یهاثبات فرض  -1-3- 5
استان مازندران  يحوزه نفوذ بازار شهرها ینیپژوهش از تع ینسوم ا یهاثبات فرض يبخش برا ینا در

را نسبت به  يعملکرد ياستفاده شده است ، نمودار حوزه نفوذ بازار قطب ها ییمدل نقطه جدا یلهبوس
  دهد ، که عبارت است از : یمرکز استان نشان م

حوزه  ینکمتر يدهند که دارا یم یلبابل ، آمل و قائمشهر تشک يدرصد): را شهرها 60تا40اول( سطح
  هستند . ياستان مازندران نسبت به سار يشهرها یننفوذ در ب

بهشهر ، بابلسر ، نکا، چالوس ، تنکابن ، نوشهر  يسطح شامل شهرها یندرصد) : ا 80تا  60دوم ( سطح
حوزه نفوذ و  ینکمتر يسطح بهشهر دارا ینو نور هستند. در ا یباررامسر، محمودآباد ، جو یدونکنار،، فر

  باشد . یم يحوزه نفوذ نسبت به سار یشترینب ينور دارا
، سورك ، عباس آباد و پل  یالکال، ک یرگاهگروه پنج شهر ، ش یندرصد) : در ا 100تا  80سوم ( سطح

  شهر عباس آباد در غرب مازندران قرار دارند . یکقرار دارند، که چهار شهر در شرق مازندرن و  یدسف
متعادل استان  "نسبتا يعملکرد يبر نقش قطب ها یمقاله مبن ینسوم ا یه، فرض2توجه به شکل   با

شود ،  یشکل مشاهده م ینکه در ا يهمانطور یرااست . ز ییدمورد تأ ییمازندران بر توسعه منطقه ا
 کرديقطب عمل یک ياستان دارا یندهد که ا یاستان مازندران نشان م يعملکرد يسطح اول قطب ها

  متعادل است . "نسبتا يدعملکر يقطب ها ينبوده و دارا
  1390در سال  ياستان مازندران نسبت به شهر سار يحوزه نفوذ مراکز شهرستان ها -3  شکل
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  (مطالعات نگارنده) منبع:                                   

  چهارم یهآزمون فرض  -1-4- 5
 یارمکمل و هم يبکه شهرو ش یسلسله مراتب يبا نشان دادن تفاوت شبکه شهر یهفرض یناثبات ا براي
 يبرا یارمکمل و هم يبه شبکه شهر یازن یزان، م یافته یلاندازه تعد -مدل رتبه یقشده از طر یمترس
عدم  یاز، اثبات یامقدار ن ینا یینشود ، با تع یم یینتوسعه در استان مازندران تع يها یانجر یکتحر

  روشن خواهد شد .  یهفرض یناثبات ا
  و مکمل در سطوح شبکه یسلسله مراتب يرشبکه شه  - 1-4-1- 5

اندازه  -رتبه يکه استان مازندران دارد ، براساس الگو یتیجمع یزانبا توجه به م  9جدول  براساس
 ییا یهناح يباشند . سطح  متروپل ها یمتروپل مل یاکالنشهر  يتوانند دارا یاستان نم ینا یافته یلتعد

شبکه به  ینا یلتبد يموجود استان مازندران برا یاتبسلسله مر يکوچک در شبکه شهر يو شهرها
مواجه است . اما دو  يو هم از نظر تعداد شهرها  با کسر یتهم از نظر جمع یارمکمل و هم يشبکه شهر

و  هم از نظر تعداد شهرها با  یتشهرها هم از نظر جمع - و روستا ییا یهمراکر خرده ناح یگرسطح د
  مطلوب مواجه است . ياز الگو یشترب ییو تعداد شهرها یتاضافه جمع

و مکمل در سال  یارهم يشبکه شهر يموجود  و الگو يسلسله مراتب شبکه شهر يالگو  - 9 جدول
1390  

  ردیف
الگوهاي شبکه 
  شهري

بقات جمعیتی ط
  شهرها

  الگوي سلسله مراتب شهري موجود  الگوي شبکه شهري همیار و مکمل
  هاشهر  جمعیت شهري  شهرها  جمعیت شهري

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
شهر متوسط   1

  (متروپل ناحیه اي ):
676811  40,2  3  5,6  931849  55,3  4  7,5  

مرکز خرده ناحیه   2
  ایی:

280392  16,6  4  7,5  190408  11,3  3  5,6  

شهر کوچک(مرکز   3
  شهري):

243171  14,4  7  13,2  294062  17,4  8  15  
  71,6  38  15,8  265830  73,5  39  28,6  481775شهر:  کمتر  -روستا  4

  100  53  100  1682149  100  53  0  1682149  جمع  
  (مطالعات نگارنده) منبع:

 يشدن به شبکه شهر یلتبد ياستان مازندران برا یسلسله مراتب يشبکه شهر یازن یزانم 10 جدول
  و مکمل یارهم

  سطح و طبقات جمعیتی  ردیف
  تعداد  جمعیت شهري  (به نفر)

  500000 - 100000شهر متوسط (متروپل ناحیه اي ):   2
  

15,1-  1,9 -  
  +1,9  +5,3  100000 -50000مرکز خرده ناحیه ایی:   3
  50000 -25000شهر کوچک(مرکز شهري):   4

  
3 -  1,8 -  

  +1,9  +12,8  25000شهر: کمتر از  -روستا  5
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  (مطالعات نگارنده)نبع: م
  یارمکمل و هم يو شبکه شهر یسلسله مراتب يتعادل شبکه شهر  - 1-4-2- 5

موجود استان  یسلسله مراتب يتعداد شهرها در سطوح مختلف شبکه شهر یعتوز یآنتروپ میزان
در  یعتوز یناست ، اما ا 0,87و  0,83، 0,93 یببترت 1390و  1385، 1375 يمازندران در سال ها

است . با  0,77و  0,76،  0,77برابر با  یباستان بترت يشده برا یو مکمل طراح یارهم يکه شهرشب
تعداد  یعاستان مازندران ، توز یسلسله مراتب يتعداد شهرها در شبکه شهر يها یآنتروپ ینبه ا وجهت

 يزم برااستان مازندران از تمرکز ال یسلسله مراتب يشبکه شهر يشهرها در سطوح مختلف شبکه شهر
 1390تا  1375ذکر است که از سال  یانو مکمل برخوردار نبوده است ، البته شا یارشبکه هم یک یجادا

مکمل  يشبکه شهر یتعداد شهرها در سطوح مختلف شبکه به سمت تمرکز بوده و به آنتروپ یعروند توز
  داشته است . ییشده و روند رو به توسعه ا یکشده نزد یطراح
موجود استان  یسلسله مراتب يشهرها در سطوح مختلف شبکه شهر یتجمع یعتوز یآنتروپ میزان

در  یعتوز یناست ، اما ا 0,85و  0,77، 0,72 یببترت 1390و  1385، 1375 يمازندران در سال ها
است . با  0,87و  0,90،  0,86برابر با  یباستان بترت يشده برا یو مکمل طراح یارهم يشبکه شهر

 یعاستان مازندران ، توز یسلسله مراتب يدر شبکه شهر يشهر یتجمع یعتوز يها یبه آنتروپ وجهت
نسبت  یشترياستان مازندران از تمرکز ب یسلسله مراتب يدر سطوح مختلف شبکه شهر يشهر یتجمع

استان  يشهرها در شبکه شهر یعتوز آنتروپی شده برخوردار است. یو مکمل طراح یاربه شبکه هم
و  0,07، 0,16به  یازن یببترت 1390و   1375،1385 يشبکه در سالها ینمختلف امازندران در سطوح 

 یعتوز یآنتروپ ینهروند در زم ینتوسعه برخوردار بشود ، اما ا يکاهش دارد تا از تمرکز الزم برا 0,1
 یناستان مازندران در ا يدر سطوح مختلف شبکه کامال برعکس است ، و شبکه شهر يشهر یتجمع

در سطوح مختلف نسبت به  يشهر یتموجود جمع یعتوز یعنیدارد ،  یآنتروپ یشبه افزا زیان ینهزم
 0,02و  0,13،  0,14به  یازن یبفوق بترت يآمار يو مکمل متمرکز تر بوده و در سالها یارهم یعتوز
  توسعه شبکه برسد . يدارد به عدم تمرکز مورد نظر برا یشافزا

 يو تعداد شهرها در سطوح مختلف شبکه شهر يشهر یتجمع یعزتو یآنتروپ یتوجه به روند کاهش با
 یتجمع یعتوز یکاهش آنتروپ 0,02تعداد شهرها و  یآنتروپ یشافزا 0,1به  یازاستان مازندران و تنها ن

 یانجر یجو مکمل در بس یارهم يبر نقش مؤثر شبکه شهر یچهارم مبن یه،  فرض1390در سال  يشهر
  شود . یم ییدشبکه تأ ییبه توسعه منطقه ا بییادست يتوسعه در راستا يها
  يجمعبند  - 6
استان  ینا ینیشهرنش یزانبا م یهمبستگ یاو  یوابستگ یچدر استان مازندران ه ينخست شهر یزانم 

استان تا  يهمواره در حال رشد بوده اما نخست شهر يسرشمار يدر دوره ها ینیشهرنش یزانندارد ، م
  بود . اندکی یارس یشیروند افزا يدارا 1390تا  1355بود ، اما از سال روند کاهش  يدارا 1355سال 
 یژهخاص و و "دادند کامال یلآن را تشک یااستان مازندران در آن قرار گرفتند و  يکه شهرها ییا شبکه

شده  یلتشک ییدر شبکه فضا یاديکشور نقش ز یتختاستان با پا یناست . البته واضح است که فاصله ا
در  یتجمع یعتوز یااستان  ینا يشهرها یتیاستان نداشته است اما در شبکه جمع ینا يشهرها  یلهبوس

 ياستان مازندران در فضا يکه شهرها ییاساس الگو یننبوده است . بر هم یرتأث یاستان ب ینا يشهرها
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شان داده باشد ، را ن یپراکنده م يبا هسته ا یوستهپ یخط ییالگو یکردند ، که نوع یجادا یاییجغراف
 يبا هسته ها یوستهپ یخط سلطم يالگو ياستان مازندران دارا يشبکه شهر یجهشده است ، در نت

درصد  يهسند که دارا ییمراکز شهرستان ها "اکثرا یپراکنده و فرع يهسته ها ینپراکنده است. ا
، قائمشهر ،  ، آمل ، بهشهر يمراکز (سار ینباشند ، و ا یم یاستان یانگیناز م يباالتر ینیشهرنش

  در شرق مازندران قرار گرفتند . یشتر، عباس آباد و رامسر) ب یدونکنارفر
در ارتباط با  "شهرستان ها کامال ینا یناستان و درصد شاغل يشهرستان ها ینیشهرنش میزان

به  يصنعت ،خدمات و کشاورز يسه بخش اقتصاد یندر استان مازندران در ب ینی. اما شهرنشیکدیگرند
بر  ااستان و بالعکس داشته است . ام ینیدر شهرنش یاديز یربخش تأث ینبوده و ا یکتردمات نزدبخش خ

 یرتأث يو بر بخش کشاورز یستدارد که ملموس ن یاندک یار) بس0,004مثبت ( یربخش صنعت تأث
مان ) که بر بخش خدمات دارد به ه0,449( یمثبت یربه مقدار تأث یکنزد "یبا) دارد و تقر-0,391(یمنف

  دارد . يبر بخش کشاورز یمنف یراندازه تأث
بوده  "پراکنده يبا هسته ها یوستهپ یخط يالگو" یاستان مازندران نوع يحاکم بر شبکه شهر الگوي

 یقاز طر ییفضا يالگوها ینکه ا یگذاشته است ، اما نقش یشرا به نما ینامحسوس یزاسیونکه پوالر
 برآن  یقو از طر ياقتصاد يخود بر توسعه بخش ها يشده در شبکه شهر یعتوز یتیجمع يالگوها

بر توسعه  یمثبت یرتواند تأث یالگو  نم ینکنند ، متفاوت است ، ا یم یجادمناطق ا ینا ییتوسعه منطقه ا
است که بر بخش  ییدر شهرها بگونه ا یتجمع یعنوع توز یراخرد منطقه داشته باشد ، ز ینا ییمنطقه ا

دارد ، و عالوه بر آن با  ی) کم0,449( یراستان است تأث یسمتور یله پتانسخدمات که بخش فعال کنند
شهرها و  یعتوز یجهدارد. در نت يرشد بخش کشاورز یلبر پتانس ینقش مخرب  -0,391یببرآورد ش

استان داشته و  ینا ییبر توسعه منطقه ا یدر استان مازندران نقش مخرب و منف يشهر یتجمع یعتوز
  سازد . یرهنمون م یداريناپا استان را به سمت

به سمت عدم  یتر است بلکه حرکت ییناستان مازندران نتنها از منطقه پا يشبکه شهر یافتگی توسعه
در  یکه، بطور یستن ینظم و همگن ياستان در سطوح مختلف خود دارا ینا يتوسعه دارد . شبکه شهر

 اکزو در سطح مر یتاضافه جمع ياراشهرها د-و روستا ي، مراکز شهر ییا یهناح يسطح متروپل ها
ذکر است که  یاناست . البته شا یتجمع يکسر يرتبه اندازه دارا ينسبت به الگو ییا یهخرده ناح

شود و هرچه به  یم یدهشهرها د -استان مازندران در سطح روستا يتناسب در شبکه شهر یشترینب
  .یمشو یمواجه م یشتريناسب ببا عدم ت یمکن یاستان حرکت م ینا يسطوح باالتر شبکه شهر

حوزه نفوذ  یشترینب يدارا يبابل ، آمل و قائمشهر در استان مازندران نسبت به شهر سار شهرهاي
رامسر،  یدونکنار،بهشهر ، بابلسر ، نکا، چالوس ، تنکابن ، نوشهر ، فر ي، اما در سطح دوم شهرهاهستند

 ، سورك ، عباس آباد و یالکال، ک یرگاهش يسوم شهرهاو نور قرار دارند ، و در سطح  یبارمحمودآباد ، جو
حوزه نفوذ  نسبت  ینکمتر يهستند و دارا يشهر سار یرتحت تأث یادز یارقرار داشتند که بس یدپل سف

قطب  یک یرتواند تحت تأث یاستان نم ییتوسعه منطقه ا یجههستند. در نت يسار يبه قطب عملکرد
خواهد  یرگذاراستان تأث ینا ییا همتعادل بر توسعه منطق "سبتان يباشد و چند قطب عملکرد يعملکرد

شود، از جمله  یآورده م یارمکمل و هم یشنهاديپ يشبکه شهر يالگو يها یژگیبخش و ینبود .در ا
  استان مازندران عبارت است از : يبرا يشبکه شهر یشنهاديسطوح پ
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استان مازندران با شبکه  یسلسله مراتب يشبکه شهر یانیم يشهرها یا ییا یهناح يمتروپل ها تعداد
. از  یابد یلاز چهار متروپل به سه متروپل تقل یدشده مطابقت ندارد و با یطراح یارمکمل و هم يشهر

وجود  یدبا یارهم وکه در شبکه مکمل  ییسطح از شبکه نسبت به اندازه ا ینا یزن یتیجمع ينظر اندازه 
از اندازه  یجه. در نتیابد یلنفر تقل 676811نفر به  931849از  یدبوده است ، و با یادداشته باشد ، ز

  نفر کاسته شود .  255038   یداستان با ینا ییا یهناح يسطح متروپل ها يشهر
 یارمکمل و هم ياستان مازندران با شبکه شهر یسلسله مراتب يشبکه شهر ییا یهمراکز خرده ناح تعداد
 ینا یزن یتیجمع يه مرکز به چهار مرکز برسد . از نظر اندازه از س یدشده مطابقت ندارد و با یطراح

، کم بوده است ،  شدوجود داشته با یدبا یارکه در شبکه مکمل و هم ییسطح از شبکه نسبت به اندازه ا
 ییا یهسطح  مراکز خرده ناح يبه  اندازه شهر یجهنفر  برسد. در نت 280392نفر به  190408از  یدو با

استان  یسلسله مراتب يشبکه شهر يمراکز شهر تعداد نفر اضافه شود .  89984   دیاستان با ینا
مرکز  7از هشت مرکز به  یدشده مطابقت ندارد و با یطراح یارمکمل و هم يمازندران با شبکه شهر

که در شبکه مکمل و  ییسطح از شبکه نسبت به اندازه ا ینا یزن یتیجمع ي. از نظر اندازه  یابد یلتقل
. در یابد یلنفر تقل 243171نفر به  294062از  یدبوده است ، و با یادوجود داشته باشد ، ز یدبا اریهم
  نفر کاسته شود .  50891   یداستان با ینا يسطح مراکز شهر ياز اندازه شهر یجهنت

 یارمکمل و هم ياستان مازندران با شبکه شهر یسلسله مراتب يشبکه شهر يشهرها -روستا تعداد
 ینا یزن یتیجمع يمرکز برسد . از نظر اندازه  39مرکز به  38از  یدشده مطابقت ندارد و با یطراح

داشته  يوجود داشته باشد ، کسر یدبا یارکه در شبکه مکمل و هم ییسطح از شبکه نسبت به اندازه ا
- روستا سطح يبه اندازه شهر یجه. در نتیابد یشنفر افزا 481775نفر به  265830از  یداست ، و با

 یلهشده بوس یجادا ییفضا يبه الگوها پرداختن نفر اضافه شود .  215945   یداستان با ینا يشهرها
 ینتبا یلو نوع توسعه مناطق مختلف بدل یزانکشور و ارتباط آنها با م یاییجغراف يسکونتگاهها در فضا

عدم توسعه  یکتار يجنبه ها از یاريتواند بس یشود ، م یمشاهده م یرانکه در ا یاديز یاییجغراف يها
تواند  ینوع مطالعه م ینپرداختن به ا یلدل ینروشن سازد ، به هم ار یرانمختلف ا يموزون استان ها

  داشته باشد . ییتوسعه منطقه ا یشناس یاندر جر یینقش بسزا
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