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  چکیده
نظام شهري مجموعه اي از شهرهاي بزرگ و کوچک است که در کنار هم بافت یک ناحیه را 

. از آنجایی که نحوه پراکنش هستندتشکیل می دهند و در طول زمان در حال تغییر و تکامل 
هاي نقاط سکونتگاهی در پهنه سرزمین، گسیختگی و عدم انسجام ساختار فضایی از مشخصه

نظام شهري در سطح کشور است، بنابراین بررسی آن در کلیه مناطق کشور، از جمله استان 
دف اصلی این ناپذیر است. هها امري اجتنابکردستان به منظور شناخت پیوندها و تفاوت

زمانی ساختار نظام شهري و شهرنشینی استان کردستان -پژوهش تحلیل و ارزیابی فضایی
روش گردآوري داده ها به صورت اسنادي و کتابخانه اي بوده و براي تجزیه و تحلیل  است.

هاي اندازه، نیمرخ سلسله مراتب شهري، شاخص -وضعیت نظام شهري استان از مدل هاي رتبه
ضریب  نخست شهري، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر مهتا، ضریب تفاوت،تمرکز و 

پذیري، منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده شده است، همچنین با استفاده از کشش
ها در سطح استان مشخص شده در هر دوره سرشماري، توزیع فضایی شهرستان GISافزارنرم

ي شهري استان گرایش به عدم شبکه ي این است کهدهندهاست. نتایج بدست آمده نشان
در این صورت  .هري نیمه متعادل روبه رو می باشدي شتعادل و گسیختگی دارد و با یک شبکه

ستان و عدم تعادل بیشتر در گسیختگی در نظام شهري ا ، موجبافزایش تمرکز در سطح استان
  خواهد شد.آینده 

  پایدار، استان کردستان.ي سلسله مراتب، نظام شهري، توسعهکلمات کلیدي:  
  

  مقدمه:
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امروزه نفوذ عوامل متعدد باعث به وجود آمدن نقاط ثقل و شبکه اي از مکانهاي مرکزي یا    
سلسله مراتب منظم شهري گردیده که نقاط اطراف خود را شدیدا تحت نفوذ قرار داده 

ینان بین ). با وجود این سلسله مراتب شهري و توزیع شهرنش215: 1388است(نظریان، 
شهرهاي بزرگ و متوسط و کوچک بر حسب کشورها متفاوت است و می تواند تغییر کند(دزر، 

) و تغییرات در سطح محلی نیز مطابق با تغییرات در سطح منطقه اي رخ می 429: 1377
)، بنابراین نقش سیاستهاي ملی و منطقه اي در تعدیل یا Vaanderlaan, 1998: 236دهد(

). 130: 1390پراکنش عناصر فضایی حائز اهمیت است(توکلی نیا و شالی، تعمیق الگوي 
چنانکه تمرکز شهري در جهان در حال توسعه مسائل و مشکلاتی بسیاري را در شهرهاي بزرگ 

)،که در این میان مطالعه ي شبکه ي شهري و نظام choguill,1989:268نتیجه داده است(
سائل از جمله علل و چگونگی جابجایی نیروي کار و سلسله مراتب شهري روشنگر بسیاري از م

سرمایه در بین شهرها و تمرکز شدید در یک منطقه و رکود و تخلیه ي جمعیت در منطقه ي 
دیگري است. از ویژگیهاي بارز توسعه ي فضایی در ایران نیز وجود نابرابریهاي منطقه اي و عدم 

ر می باشد، که خود موجب شکل گیري تعادل در توزیع جمعیت و امکانات در شهرهاي کشو
نظام شهري ناکارآمد و از هم گسیخته گردیده است. بنابراین نظام شهري به خط مشیهاي 

 yeناحیه اي حساس است و تغییر مرتبه ي شهرهاي کلیدي تاثیر شگرفی بر نظام شهري دارد(

et al, 2011ا و فعالیت به گونه اي ). براین اساس لازم است که سازماندهی روابط بین انسان، فض
صورت گیرد که بتوان در کنار توسعه ي پایدار اقتصادي و ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی، 
تفاوت میان مناطق و نواحی شهرهاي کشور را کاهش داد، چراکه در صورت عدم تعادل و توازن 

جمعیتی و  در توزیع فضایی شهرها با ایجاد گسیختگی و فاصله بین نقاط سکونتگاهی، ساختار
شغلی در سطح مناطق شهري بهم خورده، که نتایج و محل بروز چنین مشکلاتی در ازدحام و 

  تراکم جمعیت در کلانشهرها و نخست شهرهاي کشور آشکار می گردد. 
مطالعات انجام شده نشان می دهد، اغلب کشورهاي در حال توسعه از روند توسعه ي     

یع منطقه اي جمعیت و فعالیتهاي اقتصادي ناراضی فضایی سکونتگاه ها و نحوه ي توز
) که این عدم تعادل موجب ایجاد نابرابري در سکونتگاه 56: 1389هستند(تقوایی و صابري، 

هاي شهري و غیر شهري و نظام سلسله مراتب شهري کشورها و مناطق می شود. در ایران نیز 
کز گرایی(تمرکز در تهران و شبکه ي شهري عملکرد سلسله مراتبی ندارد و در جهت تمر

شهرهاي بزرگ) در حال تحول است، که این افزایش و تمرکز به ضرر شهرهاي میانی و کوچک 
) و موجب برهم خوردن تعادل در 4: 1388شهرها عمل می کند(تقوایی و دیگران،  -و روستا

ري شبکه ي شهري و پیدایش نخست شهري در نظام شهري ایران شده است. بررسی نظام شه
سال، نظام  35سال گذشته نشان می دهد علیرغم فزونی تعداد شهرها طی این  35ایران طی 

شهري ایران فاقد هماهنگی لازم در ساختار، کارکرد و سلسله مراتب شهري است و این خود 
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موجب ناکارآمدي نظام سلسله مراتب شهري در مقیاس منطقه اي نیز شده است، که 
کدام به فراخور تصمیم خود و در دوره هاي مختلف، ابعاد  متخصصان مطالعات شهري هر

متفاوت نظام شهري، چگونگی توزیع و پراکنش جمعیت را در نظام هاي شهري مورد بررسی 
قرار داده اند و عده اي دیگر علاوه بر این به ارائه ي راهکارهایی در جهت بهبود و تعدیل، نظام 

هدف اصلی تحقیق  با توجه با آنچه گفته شد، .اند شهري در کشورهاي در حال توسعه پرداخته
زمانی  ساختار سلسله مراتب نظام شهري و شهرنشینی در  -تحلیل و ارزیابی فضاییحاضر 
سوالات اساسی این است که این  است و 1390تا  1355کردستان در طی سال هاي  استان

تحول آن تأثیرگذار است؟ آیا  نظام چگونه شکل می گیرد؟ چه مولفه ها و نیروهایی بر تکوین و
نیروهاي خاصی نظامهاي شهري با خصوصیات مشخصی را می آفرینند؟ و در نهایت رابطه ي 

 میان اندازه و رتبه ي شهرها در شبکه تابع چه الگویی است؟ 
  مبانی نظري:

در دویست سال گذشته جهان با یک انقلاب شهري مواجه  شده است. به گونه اي که از      
دارتر شده است، که در دار و شیببه بعد، نمودار آمار جمعیت شهري، شیب 1800 سال

برگیرنده ي تغییرات اساسی در سازمان فضایی جامعه و سازمان اجتماعی فضا است(رنه شورت، 
)، بر این اساس شهرها و منطقه ها را می توان به عنوان سیستم هایی در نظر گرفت و 1: 1388

جمعیت شهرها و اندازه ي  ).16: 1385عه و پژوهش قرار داد(ابوفاضلی، آنها را مورد مطال
شهرها، بطور گسترده بین سکونتگاه هاي گوناگون با اندازه ها و الگوهاي متفاوتی در مناطق 

) و اصطلاح سلسله مراتب سکونتگاه ها 26، 1388مختلف توزیع شده اند(تقوایی و موسوي، 
یا سکونتگاه ها در داخل گروه هاي متوالی از آنها مبتنی بر  بیان کننده ي مرتبه بندي شهرها

اندازه یا ویژگیهاي مبنایی دیگر نظیر کارکردها یا تسهیلاتی است که عرضه می نمایند(هوشیار، 
)، که در شکل گیري و تخصص یابی سلسله مراتب شهري میزان جمعیت عامل اصلی 3: 1388

بندي شهرهایی که در طبقه ي بالا قرار این تقسیم ). در381: 1387به شمار می رود(شکویی، 
دارند، داراي جمعیت بیشتري، منطقه ي نفوذ بزرگتر و کارکردهاي متنوعتر هستند و شهرهایی 
که در طبقه ي پایینتر قرار می گیرند، داراي کارکرد خدمات و حوزه ي نفوذ کمتري 

ست که شبکه ها بر حسب سلسله ). میسرا معتقد ا134: 1389هستند(زنگی آبادي و صابري، 
مراتب، سازمان یافته اند و ارتباط میان آنها نیز بر حسب سلسله مراتب صورت می 

)، بنابراین سلسله مراتب شهري، بهترین شکل سازماندهی 11: 1384گیرد(طهماسبی، 
) که این سلسله مراتب خود موجب شکل گیري نظام 86: 1382فضاست(عابدین درکوش، 

فضاي معین جغرافیایی، در ارتباط و کنش و واکنش متقابل با یکدیگر از طریق  شهري در یک
محرکهاي جمعیتی، جریان کالا، افکار و عرضه ي خدمات، گسترده شده و یک سیستم به هم 

) و بررسی آن بیانگر 11: 1383پیوسته ي عملکردي و ساختاري را تشکیل می دهند(زبردست، 
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چگونگی جابجایی نیروي انسانی و سرمایه در بین شهرها و تمرکز بسیاري از مسائل نظیر علل و 
آنها در یک منطقه و ناحیه ي شهري و رکود اقتصادي و خالی شدن آنها از شبکه در منطقه ي 

  ).  121: 1380دیگري می باشد(مستوفی الممالکی، 
مفهوم نظام شهري در برگیرنده ي یک مفهوم فضایی و یک مفهوم اقتصادي است، در      

فضایی نظام شهري به معنی چگونگی استقرار و توزیع شهرهاي گوناگون در یک فضاي 
جغرافیایی است و در مفهوم اقتصادي آن، نظام مبادله و داد و ستد میان شهرها براساس 

)، بنابراین شبکه ي 214: 1382عملکرهاي پایه اي آنها مورد توجه قرار می گیرد(فصیحی، 
سکونتگاه هاي همبسته در یک ناحیه، منطقه، کشور و یا جهان است، که شهري مجموعه اي از 

ساختار این مجموعه تنها منحصر به اجزاي کمی و کالبدي سکونتگاه هاي شهري نیست، بلکه 
) و نحوه ي lowe & Pederson, 1983:190به سازمان عمومی جوامع انسانی باز می گردد(

سله مراتبی اندازه ي شهرها، ارتباطات میان آنها و مکانیابی، ترتیب قرارگیري یا وضعیت سل
  ).229: 1390الگوي نظام فضایی آنها را نیز شامل می شود(علی اکبري، 

  روش تحقیق:
تحلیلی است، که در آن به  -توسعه اي و روش آن توصیفی –نوع تحقیق کاربردي      

زمانی ساختار نظام شهري و شهرنشینی استان کردستان طی دوره  -تحلیل و ارزیابی فضایی
) پرداخته شده است، روش گردآوري داده ها و اطلاعات مورد 1355 -1390هاي سرشماري (

هش ضمن طبقه بندي داده هاي نیاز به صورت کتابخانه اي و اسنادي است، که این پژو
انداره، نیمرخ سلسله مراتب  -جمعیتی نقاط شهري استان، با استفاده از مدلهاي قانون رتبه

شهري، شاخص نخست شهري، شاخص ضریب تفاوت، ضریب آنتروپی، ضریب کشش پذیري 
  منحنی لورنز و ضریب جینی تجزیه و تحلیل شده است.

  بحث ویافته ها:
مراتب شهري از آن جهت داراي اهمیت می باشد که توزیع و ساخت  بررسی سلسله      

متعادل آن تاثیرات بسیار عمیقی در سازمان اقتصادي و درجه ي توسعه یافتگی مناطق مختلف 
دارد، چراکه عموما نقاط شهري به عنوان کانونهاي مبادله ي کالا و خدمات و تولیدات صنعتی 

اشتغال و درآمدها و هم در موضوع جذب ارزش افزوده و محسوب می شوند، لذا هم در افزایش 
برگرداندن بخشی از آن به جوامع روستایی تحت اشکال متفاوت و در مجموع در نظم و پایداري 

  اقتصاد یک منطقه نقش بنیادي دارند. 
براساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن جمعیت شهري استان کردستان در       

نفر افزایش یافته است،  985874به 1390نفر بوده که در سال  190375با ، برابر 1355سال 
سال اخیر افزوده شده  35نفر به جمعیت شهري استان طی  795499یعنی جمعیتی معادل 

شهر افزایش پیدا کرده است. به عبارتی  25نقطه ي شهري به  7است. تعداد نقاط شهري از 
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سال اخیر افزوده شده است،  35هري استان طی نقطه ي شهري به نقاط ش 18دیگر، تعداد 
افزایش  1390درصددر سال 66به  1355درصد در سال 3/24همچنین ضریب شهرنشینی از 

یافته است. که این میزان به ترتیب عمدتا ناشی از رشد طبیعی جمعیت شهري، مهاجرتهاي 
وده است. با توجه به شهري در سطح استان به شهرها و تبدیل نقاط روستایی به شهر ب -روستا

مطالعات انجام شده، دهه ي شصت نقطه ي عطف دیگري در تحولات فضایی شهرنشینی در 
) نیز، 1)، که بر اساس داده هاي جدول شماره ي(3: 1386ایران می باشد(یزدانی و دیگران، 

جهش عمده در جمعیت شهري استان کردستان طی دهه ي شصت صورت گرفته که میزان 
درصد رسیده است، که این میزان براي دهه ي  44/8عیت شهري در این دهه به نرخ رشد جم

درصد یعنی 73/0به  1385 -90درصد کاهش یافته و سرانجام در فاصله  12/5به  1365 -75
   سال اخیر رسیده است. 35حداقل خود در طی 

  )، سیر تحولات شهرنشینی در استان کردستان و کشور1جدول شماره(
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  .- 1355ماخذ: نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان کردستان و کشور 
)، تعداد 2براساس بررسی هاي صورت گرفته  و با توجه به داده هاي جدول شماره(     

هزار  25 - 50شهر بوده است که شاهد وجود یک شهر  7برابر با  1355شهرهاي استان در سال 
درصد جمعیت  3/20هزار نفري با  10 - 25درصد جمعیت شهري استان، یک شهر  65نفري با 

درصد حمعیت شهري استان بوده  5/14هزار نفري با  5 -10 شهر -شهري استان و یک روستا
نقطه ي شهري افزایش یافته  10به  7ضمن اینکه تعداد نقاط شهري از  1365ایم. در سال 

هزار نفر  200است، شاهد شکل گیري یک نقطه ي شهري بزرگ میانی با جمعیتی بیش از 
 1365نقطه در سال  3به  1355نقطه در سال  2هستیم، همچنین تعداد شهرهاي متوسط از 

افزایش یافته است، که عموما ناشی از بزرگ شدن شهرهاي کوچک دوره ي قبل می باشند. در 
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نقطه افزایش یافته و تغییراتی در سازمان فضایی آنها  12نیز تعداد تقاط شهري به 1375سال 
انند سال صورت گرفته است، بدین معنی که ضمن وجود تنها یک شهر بزرگ میانی به م

نقطه افزایش یافته است و براي   6هزار نفري) به  50 -100، تعداد شهرهاي متوسط(1365
هزار نفر در سطح استان ظاهر می گردند  و در  5شهري کمتر از  -نقطه ي روستا 2اولین بار 

 23به  1375شهر در سال  12تعداد نقاط شهري استان کردستان افزایش یافته و از  1385سال
رسیده است، که بخش بسیار بزرگی از این افزایش ناشی از تغییر موقعیت  تقسیمات شهر 

شهري  -کشوري تعدادي از آبادیها و تبدیل آنها به شهر است؛ به گونه اي که تعدا نقاط روستا
نقطه  12به یکباره به  1375نقطه ي شهري در سال  2نفر استان، از  5000با جمعیت کمتر از 
 1/52درصد تعداد شهرهاي استان به  6/16یافته است؛ یعنی سهم آنها از ي شهري افزایش 

درصد تعداد نقاط شهري استان افزایش یافته است. همچنین در این دوره ضمن افزایش 
جمعیت شهر سنندج، شهر سقز نیز بعد از سنندج بعنوان دومین شهر استان کماکان جایگاه 

بانه جایگاه خود را به مراتب سوم و چهارم در  خود را حفظ کرده است و شهرهاي مریوان و
سطح استان ارتقاء داده اند. در سایر مراتب شهرهاي متوسط و کوچک استان نسبت به سال 

شهرهاي با  - تغییرات مشهودي حاصل نشده است و بیشترین تغییرات درسطح روستا 1375
تعداد شهرهاي  1390نفر استان مشاهده می شود. درسرشماري سال  5000جمعیت کمتر از 

نقطه شهري به آن افزوده شد در این دوره شهرهاي سنندج و  2شهر رسید که  25استان به 
سقز، شهر اول ودوم، مریوان و بانه سوم و چهارم جایگاه خود را حفظ کرده اند و تغییر آنچنانی 

ري حاصلی نشده است همچنین بر اساس بررسیها در این دوره استخوانبندي شبکه ي شه
نفر تشکیل می دهند که بزرگترین شهر این شبکه، شهر  20000استان را شهرهاي بالاي 

  . )1(شکل است 1390نفر جمعیت در سال  373987سنندج با 
  ).1355 -1390). سیر تحولات تعداد نقاط شهري استان کردستان(2جدول شماره(

  1390  1385  1375  1365  1355  جمعیت  طبقات شهري
شهرهاي 

  بزرگ 
نفر و 200000

  بیشتر
-  -  1  10  1  3/

8  
1  3/

4  
1  4  

  
شهرهاي 

     توسطم

100000 -
200000  

-  -  -  -  1  3/
8  

1  3/
4  

2  8  

50000-100000  1  2/
14  

1  10  3  25  3  13  3  12  

25000- 50000  1  2/
14  

2  20  2  6/
16  

2  6/
8  

2  8  

  8  6/2  6/2  2  30  1/3  4  25000 -10000شهرهاي 
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  8  16  57  کوچک
/2  1  10000- 5000  شهرها -روستا

14  
3  30  1  3/

8  
2  6/

8  
2  8  

/6  2  -  -  -  -  نفر 5000کمتر از   
16  

1
2  

1/
52  

1
3  

52  

10  7    جمع
0  

1
0  

10
0  

1
2  

10
0  

2
3  

10
0  

2
5  

10
0  

 ماخذ: محاسبات نگارندگان بر اساس آمار مرکز آمار ایران.

                       

   
  )1365(   )1355(  

    
   )1385(  )1375 ( 
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اندازه ي  -اندازه و مرتبه - بررسی سلسله مراتب شهري استان بر مبناي مدل رتبه
  تعدیل شده:

که به تجزیه و تحلیل اندازه هاي شهري در نظام شهري پرداخته، الگوي ترین الگویی قدیمی
). فیلکس اوئر باخ جغرافیدان آلمانی جغرافیدان 18: 1386اندازه شهري است(حبیبی،  -رتبه

اندازه ي شهري را ارائه داد،که بین اندازه ي شهرها و رتبه  - قانون رتبه 1913آلمانی در سال 
این نوع بررسی در شهرها توسط  1949ود دارد و بالاخره در سال ي آنها رابطه ي معکوس وج

جوزف زیپف به صورت کامل فرمول بندي و مورد عمل و بررسی واقع گردید(حکمت نیا و 
)،که ساختار این فرمول براساس جمعیت و مرتبه ي شهرهاي مورد 191: 1385موسوي، 

زیپف ایده آل رابطه ي بین اندازه و ). به اعتقاد 321: 1380مطالعه متکی می باشد(بهفروز، 
جایگاه و نقش یا رتبه ي شهرها در سلسله مراتب شهري باید آنچنان باشد که اگر اندازه ي 
شهرها بر روي یکی از محورهاي مختصات و جایگاه آن شهر بر محور دیگر ترسیم شود، خطی 

وري توسعه پیدا کند، ). بنابراین سیستم شهري هر کش80: 1368مستقیم پدید آید(کاستللو، 
رابطه ي بین اندازه ي جمعیت شهر از الگوي نخست شهري دور شده و به حالت حد واسط می 

: 1380اندازه تبدیل می شود(بهفروز،  -رسد و بالاخره به الگوي توزیع نرمال یعنی مرتبه
 kingشود( )،که این ارتباط بین اندازه و مرتبه ي شهر می تواند به تعدادي از روشها بیان321

et al, 1978: 42:که بدین شرح است( 

푝푟 =
푝
푟

 
= 푝         جمعیت بزرگترین شهر با رتبه اول                                                                              
    = r  مرتبه ي شهري در استان  

 q = (شیب خط مرتبه اندازه)مقدار ثابت  
 = Pr شهر با رتبه ي ( جمعیتr ،228: 1388) (هیگینز و ساویه.(  

 
                         )1390( 

 .1355 -1390): توزیع فضایی شهرهاي استان کردستان طی سالهاي 1شکل (
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) و منحنی بدست آمده از 3اندازه با توجه به داده هاي جدول شماره( - بر اساس مدل رتبه 
) در استان کردستان نخست شهري وجود دارد، ولی ضعیف است و نظام 1آن(نمودار شماره 

لسله مراتب، شهر سنندج به عنوان شهري استان در حالت نیمه متعادل قرار دارد. در این س
شهر برتر و شهرهاي سقز و مریوان در رده هاي دوم و سوم قرار گرفته اند. جمعیت شهر 

برابر(مریوان)  5/3برابر دومین شهر (سقز) و  5/2سنندج به عنوان نخست شهر استان، در حدود 
ان بندي شبکه ي برابر آخرین شهر استان(چناره) است. همچنین استخو 547سومین شهر و 

نفر تشکیل می دهند، بطورکلی سازمان فضایی و  20000شهرهاي استان را شهرهاي بالاي 
اندازه به سوي عدم تعادل  - سلسله مراتب شهري در استان کردستان براساس قانون مرتبه

گرایش دارد، ولی در مراتب بالاتر طبقات شهري استان تعادل بیشتري وجود دارد، به گونه اي 
وجود دو شهر میانی سقز و مریوان حد فاصل شهر بزرگ استان یعنی سنندج و شهرهاي  که

متوسط بانه، بیجار، قروه و کامیاران توزیع و آرایشی تا حدودي متعادل را براي تشکیلات شهري 
 - استان در سطوح بالا رقم زده است. ولی در سطوح پایینتر که شهرهاي بسیار کوچک و روستا

مرتبه ي شهرهاي استان را نشان می دهد و در  - ارند، شروع گسیختگی در اندازهشهرها قرار د
کل می توان گفت شبکه ي شهري استان به عدم تعادل و گسیختگی در سطح استان گرایش 
دارد و یک شبکه ي شهري نیمه متعادل را براي استان رقم زده است که در صورت تأمین 

ز مراکز به موازات نقش و جایگاه خود، می توان به پایداري خدمات و امکانات مورد نیاز هر یک ا
  .)2شکل ( شبکه ي شهري و توسعه ي اقتصادي در استان امیدوار بود

 .1390اندازه  -)،  جمعیت شهرهاي استان بر مبناي مدل رتبه3جدول شماره(
جمعیت بر اساس   1390جمعیت سال  شهرها  رتبه

  مدل
  373983  373987  سنندج  1
  186991  139738  سقز  2
  124661  110464  مریوان  3
  93495  85190  بانه  4
  74796  71232  قروه  5
  53426  52907  کامیاران  7
  62330  47926  بیجار  6
  46747  26654  دیواندره  8
  41553  23074  دهگلان  9

  14959  11415  کانی دینار  10
  37398  7194  سریش آباد  11
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  33998  7076  دلبران  12
  31165  4976  سروآباد  13
  28767  3784  یاسوکند  14
  26713  3448  موچش  15
  15582  3207  بلبان آباد  16
  23373  2349  آرمرده  17
  21999  2294  صاحب  18
  24932  2290  دزج  19
  20776  1854  زرینه  20
  17808  1458  بویین  21
  18699  1307  کانی سور  22
  19683  1293  شویشه  23
  16260  573  بابا رشانی  24
  16999  184  چناره  25

ماخذ: نگارندگان براساس نتایج تفصیلی سرشماري عمومی نفوس و مسکن استان کردستان 

1390.   
  ): جمعیت واقعی بر اساس مدل شهرهاي استان کردستان.2شکل(

 -به دلیل وجود الگوي نخست شهري در سلسله مراتب شهري ایران، بهتر است از روش رتبه 
). نتایج بدست آمده نشان می دهد که 228: 1380اندازه تعدیل شده استفاده شود(بهفروز، 

اندازه ي تعدیل شده، تاچه میزان باید از جمعیت شهر اول کاسته  - باتوجه به کاربرد مدل رتبه
). 164: 1371اي آن به جمعیت شهرهاي مرتبه ي دوم و سوم افزوده شود(بهفروز، شده و در از

سازي توزیع فضایی جمعیت در سیستم براین اساس بهفروز به منظور تصحیح و متعادل
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شهرهاي ایران و کلیه ي کشورهایی که داراي الگوي نخست شهري می باشند، مدل تعدیل 
  رائه داده است:یافته ي رتبه اندازه را به شرح زیر ا

  

푃푟푡ℎ =
∑푝 − n ÷ Rrth

∑ 1
푅 + 1

푅 + ⋯+ 1
푅

 

 = 푃푟푡ℎ جمعیت هر شهري که در مرتبهr  قرار دارد  
 = ∑ p1 − n مجموع جمعیت واقعی شهرهاي مورد مطالعه  

 = Rrthمرتبه شهرr  
 =∑ + + مجموع نسبتهاي مرتبه اي تمام شهرهاي مورد +⋯

   ).330: 1380مطالعه(بهفروز، 
استفاده از این فرمول براي بررسی جمعیت شهرها، میزان مازاد یا کمبود جمعیت شهرهاي 
مورد نظر را در مقایسه با جمعیت واقعی نشان خواهد داد. با توجه به فرمول مورد نظر و 

نفر جمعیت داشته باشد که در مقایسه با  )، شهر سنندج باید 4براساس جدول شماره(
نفر مازاد جمعیت خواهد داشت، با توجه به داده هاي   ،سال جمعیت واقعی در 

)، شهرهاي استان تا مرتبه ي ششم بر اساس مدل تعدیل یافته با 4موجود(بر اساس جدول 
مازاد جمعیت روبه رو هستند و از مرتبه ي هفتم به بعد با به جز شهر جدید کانی دینار 

 18اکمبود جمعیت روبه رو می باشند، به عبارتی دیگر مازاد جمعیت دارد بقیه شهرها ب1079
 -شهر در سطح استان با کمبود جمعیت مواجه هستند و عمدتا شهرهاي کوچک و روستا

رتبه شهرهاي استان نیز در همین مراتب  -شهرهاي استان می باشند که گسیختگی در اندازه
  .)3شکل ( شروع می شود

 -کردستان بر مبناي مدل تعدیل یافته رتبه )، جمعیت شهرهاي استان4جدول شماره(
 ).1390اندازه(

ر
  تبه

جمعیت بر اساس   1390جمعیت سال  شهرها
  مدل

 مازاد یا کمبود

  258414  373987  سنندج  1

  129207  139738  سقز  2

  86138  110464  مریوان  3

  64604  85190  بانه  4

  51683  71232  قروه  5

  36916  52907  کامیاران  7

  43069  47926  بیجار  6
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  32302  26654  دیواندره  8

  28713  23074  دهگلان  9


  1079  10336  11415  کانی دینار


  25841  7194  سریش آباد  


  23493  7076  دلبران  


  21534  4976  سروآباد  


  19878  3784  یاسوکند  


  18458  3448  موچش  


  10767  3207  بلبان آباد  


  16151  2349  آرمرده  


  15200  2294  صاحب  


  17228  2290  دزج  


  14357  1854  زرینه  

2
1  

  12306  1458  بویین


  12921  1307  کانی سور  


  13601  1293  شویشه  


  11236  573  بابا رشانی  


  11746  184  چناره  

  بر اساس داده هاي مرکز آمار ایران.گان ماخذ: نگارند

  
 ): جمعیت واقعی بر اساس مدل شهرهاي استان کردستان.3شکل(            

  یمرخ سلسله مراتب شهرينمدل 
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به کار برده شده است. در پیاده کردن این این مدل توسط فیلیپ پنشمل و فرانسوا زکاریز 
روش عوامل و داده هاي آماري بیشتري به کار گرفته شده است. براي ترسیم نیمرخ سلسله 

  مراتبی شهرها باید مراتب زیر باید انجام شود:
تبدیل تعداد جمعیت شهرها - 2طبقه بندي اندام جغرافیایی شهرها با معیارهاي جمعیتی -1

تبدیل اندام جغرافیایی شهرها به مقیاس و وسعت و مشخص -3و وسعت  به مقیاس مساحت
  ).184: 1385محاسبه تعداد آماري شهرها(حکمت تیا و موسوي،-4کردن متوسط آماري آن 

و مجموع جمعیت شهري همان گروه Nهریک از طبقات شهري را ، تعداد شهرها را با حروف 
حاصلضرب تعداد شهرها در اندام  نشان داده می شود و جمعیت برابر Pرا با حرف 

      P=N×Tm  جغرافیایی همان طبقه به عبارت دیگر خواهیم داشت:Tmمتوسط
جایگزین شود Tmsبدون اشکال می تواند با اندام متوسط اماري Tmاما همین اندام متوسط 

 p=N×Tms(یعنی نصف مجموع ارقام هر طبقه) و در این صورت خواهیم داشت:  

(یعنی تعداد آبادي شهرها را N ،Nsمی توان به =N رها برابر است با وقتی تعداد شه
     =Ns    جایگزین کرد) و رابطه زیر خواهیم داشت:

ترسیم نیمرخ سلسله مراتب شهري، به صورتی که هر طبقه از اندام شهري یا ذوزنقه قائم 
عرضی گرافیک و مبین مرز اندام ازاویه نشان داده می شود که هر قاعده آن عمد بر محور 

) و ارتفاع ذوزنقه که روي محور طولی نشان داده شده است با تعداد آبادي Tجغرافیایی شهرها(
متناسب است و نیمرخ شهري به سه شکل بسته، معمولی، گسترده خواهد Nsشهرها و 
  ).495-498: 1384بود(فرید،

طبقه تقسیم می کنیم که  7را به  براساس مدل نیمرخ طبقات جمعیتی استان  کردستان  
  در جدول زیر آورده شده است.

  .1390) طبقات جمعیتی شهرهاي استان کردستان 5جدول شماره(
هزار    5- 2  طبقات شهري

  نفر
5 -

  هزار نفر10
20-10  

  هزار نفر
20-50 
  هزارنفر

100 -50 
  هزارنفر

200 -100 
  هزارنفر

500 -
200 

  هزارنفر
  1  2  3  3  1  2  13  تعدادشهر

تعداد جمعیت 
  شهرها

29062  14270  1145  97654  195371  250202  3739
87  

  مأخذ: نگارندگان
شهر قرار دارد که از میزان  13براساس جدول بیشترین تعدا شهرها در طبقه اول حدود   

تعداد این شهرها جمعیت کمتري دارد و بیشترین گروه جمعیتی طبقه هفتم که مربوط به شهر 
برابر طبق اول  12نفر جمعیت را دارا می باشد که حدود 373987حدود سنندج می باشد که 

براساس مدل نیمرخ   می باشد که بیانگر نا متوازن بودن سلسله مراتب شهري استان می باشد.
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سلسله مراتب شهري استان کردستان،  نیمرخ شهري استان حالت گسترده را دارا می باشد  که 
حول و تکامل است و نیمرخ شهري تصویري از جمعیت طبقات حالت ایستایی ندارد و در حال ت

/ کمترین می باشد که در 21بیشترین و طبقه اول  55/2شهري است براساس طبقه سوم با 
  نمایان شده است. 1390) به طور کلی براي سرشماري سال 2شکل (

  
  .1390): ترسیم نیمرخ شهري سلسله مراتب شهري استان کردستان 4شکل (

  شاخص هاي تمرکز و نخست شهري در استان کردستان:بررسی 
تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتا در بزرگترین شهرهاي کشورهاي در حال 

اي این کشورها به این شهرها شده و توسعه، باعث جذب بخش عمده اي از پتانسیلهاي توسعه
ومین شهر این کشورها شده در نتیجه این شهرها بطور نسبی بیش از حد بزرگتر از دومین و س

)، بنابراین ، گرایش به سوي تمرکز جمعیت در شهرهاي بزرگ متراکم 29: 1386اند(زبردست، 
با چیزي که به عنوان افزایش برتري(نخست شهري) در ساختار شهري کشورها از آن یاد شده 

ي که به ). ایده ي شهر برتر یا نخست شهر، شهرking et al, 1978: 37است، سازگار است(
در نظام شهري نسبت به دیگر شهرها وضعیت بسیار  لحاظ جمعیت و توان ظرفیت اقتصادي

: 1385توسط مارك جفرسون مطرح گردید(تولایی و خزایی،  1939متباینی دارد. در سال 
هم از لحاظ اندازه و هم از  بزرگترین شهر در یک کشور )،   و آن شرایطی را برشمرد که127

). همچنین مهتا بهترین روش 95: 1384و منطقه اي فرادست است(پاتر و ایونز،  بابت نفوذ ملی
براي تشخیص نخست شهر را سنجش اندازه ي شهر نخست به چهار شهر اول نظام شهري 

)؛ بر این اساس براي تعیین میزان نخست شهري، از 58: 1388دانست(فرهودي و دیگران، 
در این پژوهش از شاخصهاي نخست شهري، دوشهر، شاخصهاي گوناگونی استفاده  می شود که 

الوصابی به شیوه ي  -چهارشهر، چهارشهرمهتا، شاخص تمرکز هرفیندال و شاخص موماو
 -1355مقایسه اي براي استان کردستان در مقایسه با شبکه ي شهري کشور طی سالهاي 

که ي شهري استفاده شده است. اگرچه میزان نخست شهري در تمام دوره ها در شب 1390
کشور مشاهده می شود، ولی میزان نخست شهري در کشور بر اساس شاخصهاي یاد شده در 
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) طی دوره هاي مختلف در سطح کشور به نسبت کاهش یافته است. بر این 6جدول شماره(
) از روند تحولات شبکه 7اساس شبکه ي شهري استان کردستان نیز (با توجه به جدول شماره 

یت کرده و نخست شهري بر اساس شاخصهاي مورد بررسی در سطح استان ي شهري کشور تبع
در طول زمان به سوي تعادل گرایش داشته است، به گونه اي که میزان نخست شهري درشبکه 

به  بعد به  1365بوده و از  1355ي شهري استان روندي نزولی داشته که اوج آن در سال 
اندزه شهري و  -ردسون با بررسی قاعده رتبهسمت تعادل گرایش داشته است. همچنین ریچا

شاخص چهار شهر مهتا براي تعیین میزان نخست شهري دامنه ي از این شاخصها را بدین شرح 
  ): 143: 1390مطرح کرده است(توکلی نیا و شالی، 

باشد  نخست شهري(فوق برتري)، بین  1تا  65/0اگر مقدار عددي شاخص چهار شهر بین
نخست شهري( برتري مطلوب ) و اگر  54/0تا 41/0شهري(برتري)، بین نخست  65/0تا 54/0

باشد نخست شهري (حداقل برتري) است، که با توجه به جدول  41/0مقدار عددي آن کمتر از 
 1365و براساس شاخص چهار شهر مهتا میزان نخست شهري در سطح استان براي سال  7و  6

) نخست 1390و 1385،  1375دوره هاي بعد(در حالت نخست شهري برتري قرار دارد و در 
  . )5شکل ( شهري در حالت برتري مطلوب قرار می گیرد

 .1335 -1390)، شاخصهاي نخست شهري در ایران 6جدول شماره(
 شاخص   

  سال       
1355  1365  1375  1385    

نخست 
  شهري

0,289  0,225  0,184  0,162    

    3,21  3,58  4,13  6,78  دو شهر
    1,437  1,556  1,766  2,351  چهار شهر

چهار شهر 
  مهتا

0,701  0,638  0,608  0,589    

تمرکز 
  هرفیندال

0,092  0,061  0,043  0,026  0,23  

موماو و 
  الوصابی

4,31  3,38  3,51  3,41    

 ) و نگارندگان.36: 1386مأخذ: زبردست(
 .1355- 1390کردستان)، شاخص نخست شهري در استان 7جدول شماره(

       شاخص      1
  سال

1355  1365  1375  1385  

    0,370  0,393  0,477  0,503  نخست شهري
  2,38  2,40  2,51  3,12  دو شهر

  1,067  1,169  1,337  1,511  چهار شهر



  1394 زمستان، دهمزدواي وم، شمارهسسال ریزي شهري، فصلنامه مطالعات برنامه ........72
  

  0,516  0,539  0,572  0,601  چهار شهر مهتا

0,128  0,137  0,154  0,228  0,253  تمرکز هرفیندال

  2,75  3,21  3,99  3,86  موماو و الوصابی

 مأخذ: نگارندگان بر اساس داده هاي مرکز آمار ایران.
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  .1355- 1390): شاخص نخست شهري استان کردستان5شکل (
) براي شهرهاي استان کردستان طی coefficient of variationبررسی شاخص ضریب تفاوت(

  :1390- 1355سالهاي 
  این شاخص با الگوي ریاضی زیر محاسبه می گردد:

퐶 .푉 =
 انحراف معیار جمعیت
میانگین جمعیت شهرها

 × 100 

در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی قبل کوچکتر باشد توزیع  C.Vکه هر چه  
یکنواخت شده است، بنابراین اگر میزان شاخص بزرگتر شود، تمرکز شهري در منطقه بیشتر 

براي   c.v)، میزان 6با توجه به جدول شماره( ).130: 1385شده است( معصومی اشکوري، 
به اوج خود  1390ولی به یکباره در  ؛صد استدر 106با  1355شهرهاي استان مربوط به سال 

درصد می رسد، البته این افزایش ناگهانی بیشتر ناشی از سیاستهاي 202طی هفت دوره یعنی
روستا نقطه ي روستایی در سطح  استان به نقاط شهري و افزایش تعداد  13دولتی در تبدیل 

تگی و ایجاد  تفاوت نقطه ي شهري است،که موجب گسیخ  25به  12شهرهاي استان از 
  فاحشی در سطوح پایین شبکه ي شهري استان نسبت به مراتب بالاتر شده است. 
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) شهرهاي استان کردستان c.v): برآورد شاخص ضریب تفاوت(8جدول شماره(         
1390 - 1355.  

  1390  1385  1375  1365  1355  سال
 25  23  12  10  7  تعداد شهر

5881  42821  27196  میانگین اندازه جمعیت شهرها
0  

3721
0  

3943
4 

7297  58153  28898  انحراف معیار
8  

6768
6  

7950
5 

 c.v 106  136  124  182  202شاخص هاي ضریب تفاوت

  مأخذ: نگارندگان و بر اساس داده هاي مرکز آمار ایران.
  ضریب کشش پذیري شهرهاي استان:

این مدل شاخصی است که به وسیله ي آن می توان درصد جمعیت شهرنشین را در مقابل   
جمعیت کل برآورد نمود، یعنی در مقابل هر یک درصد افزایش جمعیت کل(کشور، استان، 
شهرستان) در دوره ي زمانی مشخص، جمعیت شهرنشین(در شهر مورد نظر) چه میزان افزایش 

  یا کاهش دارد. 

퐸(푡, 푡 + 10) =
푦푢(푡, 푡 + 10)
푟(푡, 푡 + 10)  

 =E) 10برابر است با ضریب کشش پذیري در فاصله زمانیt,t+(  
=YU نرخ رشد سالانه جمعیت شهري  

=r  ،208: 1385نرخ رشد سالانه جمعیت کل (حکمت نیا و موسوي.(  
 1355) ضریب کشش پذیري شهرهاي استان کردستان در سال 9براساس جدول شماره(

داراي بیشترین  97/6ضریب کشش پذیري شهرهاي استان در این دوره کامیاران با  میزان
داراي کمترین میزان کشش پذیري  64/1ضریب کشش پذیري در سطح استان  و شهر بیجار با 

ضریب کشش پذیري براي شهرهاي سنندج و بانه 1390بوده است. و سرانجام براي سال 
پیدا کرده است وشهر بیجار در این دوره منفی بوده افزایش و شهرهاي سقز و مریوان کاهش 

است. لازم به ذکر است که ضریب کشش پذیري منفی در سطح استان نیز عموما در مراتب 
شهرها  -پایین شبکه ي شهري استان دیده می شود.که حاکی از عدم کارایی مناسب این روستا

در حالی است که شهرهاي  در ایجاد تعادل جمعیتی در شبکه ي شهري استان دارد؛ این
سطوح بالاي سلسله مراتب شهري استان به نسبت میزان کشش پذیري مناسب تري داشته و 

  جمعیت را به خود جذب کرده اند. 
  . 1345 -1390ضریب کشش پذیري شهرهاي استان کردستان :)9جدول شماره(

ضریب   شهر
کشش 

ضریب کشش 
  1365پذیري 

ضریب کشش 
  1375پذیري 

ضریب کشش 
  1385پذیري 

ضریب 
کشش پذیري 
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پذیري 
1355  

1390  

    1,98  1,38  2,41  2,46  سنندج
    2,17  1,58  3,14  2,37  سقز 

    6,56  12,59  -2,90  5,16  مریوان
    3,61  5,62  0,26  2,58  بانه

    1,10  2,28  3,84  3,47  قروه 
    1,04  1,17  2,17  1,64  بیجار

    1,73  2,37  4,73  6,97  کامیاران
    3,22  2,79  3,65  -  دیواندره
    4,69  3,51  4,52  -  دهگلان

    -0,39  0,54  1,04  -  سریش آباد
    0,13  -  -  -  دلبران 

    3,92  1,34  -  -  سرو آباد
    -1,08  -0,09  -  -  یاسوکند
    2,96  -  -  -  موچش

    1,24  -  -  -  دزج
    -1,15  -  -  -  آرمرده
    8,22  -  -  -  صاحب
    5,65  -  -  -  زرینه

    3,78  -  -  -  شویشه
    1,83  -  -  -  کانی سور

    1,75  -  -  -  بویین
    1,35  -  -  -  چناره

    - 4,96  -  -  -  بابا رشانی
    -  -  -  -  بلبان آباد

    -  -  -  -  کانی دینار

  اساس داده هاي مرکز آمار ایران مأخذ: نگارندگان بر
  توزیع جمعیت در شهرهاي استان کردستان براساس منحنی لورنز و ضریب جینی:

هاي جغرافیایی در یک ناحیه، لزوم عملیاتی را براي اندازه پراکندگی ناهماهنگ غالب پدیده  
لیل ). یکی از روشهایی که براي تح111،1387گیري درجه تمرکز ایجاب می کند(مومنی،

توزیع جمعیت در میان رده هاي مختلف سکونتگاههاي شهري بکار می آید منحنی لورنز است، 
)، براین 36،1383که در آن توزیع جمعیت بین طبقات مختلف شهرها بررسی می شود(امکچی،

اساس در توزیع جغرافیایی متعادل، منحنی لورنز بصورت خطی مستقیم ظاهر می شود و در 
تعادل جمعیت، نسبت به حالت متعادل بصورت کمانی پدیدار می شود که صورت عدم توزیع م
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هرچه از خط نرمال دورتر شود، نشان دهنده ي درجه ي تمرکز بیشتر و عدم تعادل در توزیع 
جمعیت نقاط شهري خواهد بود، همچنین می توان براساس فاصله ي میان خط نرمال و 

بی توزیع جمعیت نقاط شهري در سطح استان منحنی وضع موجود، از ضریب جینی براي ارزیا
و منطقه استفاده کرد، که مقدار آن بین صفر و یک خواهد بود و در چهار دسته طبقه بندي 

  می شود:
J=25/0-0              متعادلJ=5/0-0تقریبا متعادل  
J=75/0-5/0         نیمه متعاJ=1-75/0 (حکمت نیا  بحرانی)(نامتعادل

 .)200،1385وموسوي،
، درصد 1390-1355)و منحنیهاي حاصل از آن براي سالهاي10براساس جدول شماره(

دوره ي آماري مورد بررسی از خط  5تراکمی تعداد و جمعیت شهرهاي استان کردستان طی 
نرمال منحنی لورنز فاصله ي بیشتري پیدا کرده است، که بیانگر توزیع نامتعادل تعداد و 

براي بررسی این عدم تعادل از ضریب جینی نیز با توجه به  جمعیت نقاط شهري استان است.
مساحت ناحیه ي قوس زیر منحنی لورنز و محاسبه ي آن براي هر دوره استفاده شده 

  )، که به شرح زیر است:11است(جدول شماره
به ترتیب  1390 ،1385، 1375، 1365، 1355سال هاي  ضریب جینی بدست آمده براي

نسبت به 1385به گونه اي که ضریب جینی،  می باشد. 73/0 ،55/0 ،58/0، 45/0برابر با 
افزایش داشته است و بیانگر بیشترین افزایش  18/0)،1375و نسبت به دوره قبل( 62/0، 1335
ي شهرها و جمعیت آنها از خط نرمال طی شش دوره سرشماري است، بنابراین افزایش فاصله

نسبت به دوره قبل منجر به بهبود  ه شهري)نقط11(1385تعداد نقاط شهري جدید در سال
توزیع جمعیت شهري و کاهش میزان تمرکز در شبکه ي شهري استان نشده است و از گرایش 

جینی به  بیضر 1390در سرشماري سال    به سوي حالت نامتعادل و بحرانی خبر می دهد.
داشته است و همچنان به دلیل  1/0افزایش حدود  1385به دوره سال  نسبت باشد می 74/0

به  نسبت 1390 ینیجاي که ضریب نقطه شهري دیگر در این دوره است به گونه2افزایش 
افزایش داشته است بنابراین افزایش تعداد شهرها نتوانسته است به بهبود   29/0، 1355

ري استان شود و همچنان گرایش به سوي جمعیت شهري و کاهش میزان تمرکز در شبکه شه
  حالت نامتعادل و بحرانی را نشان می دهد.

  .1335 -1390مأخذ: محاسبات نگارندگان بر اساس سرشماریهاي عمومی نفوس و مسکن 
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                                              1390-1365): منحنی لورنز استان کردستان سرشماري 6شکل (
  .1390-1355))ضریب جینی شهرهاي استان کردستان طی سالهاي10جدول شماره(

  1390  1385  1375  1365  1355  سال
ضریب 

  جینی
0,45  0,58  0,55  0,73  0,74  

  ماخذ:محاسبات نگارندگان.
  نتیجه گیري:

 جامعه ارگانیسم تپنده قلب عنوان به شهرها که موضوع این شدن روشن با امروزه   
 متعددي هايکنند، برنامه رهبري و دهیسازمان را پیشرفت سمت به حرکت جامعه توانندیم
دهی ساختار روابط بین سازمان  است. گرفتهصورت  المللیینب و نهادهاي هاسازمان سوي از

ي پایدار اقتصادي و اي صورت گیرد که بتوان در کنار توسعهانسان، فضا و فعالیت باید به گونه
در  نیبنابرا زندگی اجتماعی تفاوت میان مناطق و نواحی کشور را کاهش داد،ارتقاي کیفیت 

زمانی ساختار نظام شهري و شهرنشینی استان  -تحلیل و ارزیابی فضاییاین تحقیق به  
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)، با استفاده از مدل ها و الگوهاي گوناگون 1355 -1390( يسرشماري دوره 5طی  کردستان
نفر  190375برابر با  1355هري استان کردستان در سال پرداختیم. بر این اساس جمعیت ش

نفر به  795499یافته است که جمعیتی برابر با نفر افزایش 985784به  1390بوده که در سال 
درصد  66درصد به  2/11جمعیت شهري استان افزوده شد. ضریب شهرنشینی در استان از 

ي شهري در سال نقطه 25به  1355سال ي شهري در نقطه 7یافته و تعداد شهرها از افزایش
یافته است و درصد تعداد نقاط شهري در طبقات مختلف جمعیتی نیز در سال افزایش 1390
این عدم تعادل به خوبی قابل مشاهده است به  1390در سال  کهیدرحالمتعادل بوده،  1355

نفر  5000از شهرهاي با جمعیت کمتر  - ي روستازمرهدرصد شهرها در  52اي که گونه
ي شهري ي آن شبکهافتهاندازه و مدل تعدیل ی -اند. همچنین بر اساس مدل رتبهقرارگرفته

سال اخیر به سوي عدم تعادل گرایش داشته است که این وضعیت در  35استان کردستان طی 
 1390ي شهري استان به خوبی مشهود است، چنانکه بر اساس آمار مراتب پایین شبکه

به جز شهر کانی دینار) با کمبود بعد (به  8ي تب بالا با مازاد جمعیت و از مرتبهاشهرهاي مر
براساس مدل نیمرخ سلسله مراتب شهري استان کردستان،  نیمرخ   اند.جمعیت مواجه بوده

شهري استان حالت گسترده را دارا می باشد  که حالت ایستایی ندارد و در حال تحول و تکامل 
هاي مختلف سرشماري، پذیري شهرهاي استان طی دورهیج ضریب کششبر اساس نتا است.

پذیري براي شهرهاي سنندج و بانه کشش بیضر 1390پذیري شهرهاي سال ضریب کشش
افزایش و شهرهاي سقز و مریوان کاهش پیدا کرده است و شهر بیجار در این دوره منفی بوده 

ي شهري استان باشد و سرانجام بر اساس نتایج است نشانگر گرایش به سوي تمرکز در شبکه
شهرهاي استان طی این حاصل از منحنی لورنز و ضریب جینی درصد تراکمی تعداد و جمعیت 

ي بیشتري پیدا کرده است که بیانگر توزیع نامتعادل جمعیت و دوره از خط نرمال فاصله 5
مراتب نظام شهري استان کردستان بنابراین آرایش فضایی و سلسله؛ نقاط شهري استان است

ر آن مراتب بالات در پنج سال اخیر به سوي عدم تعادل و تمرکز گرایش داشته که و طی سی
ي شهري یعنی شهرهاي بسیار در سطوح پایین تر شبکه کهیدرحالتعادل بیشتري وجود دارد، 

توان شود که در کل میي شهري استان شروع میشهرها گسیختگی در شبکه -کوچک و روستا
ي شهري گفت که نظام شهري استان گرایش به عدم تعادل و گسیختگی دارد و با یک شبکه

هاي ه رو هستیم، که با ایجاد تعادل در توزیع امکانات و خدمات و فرصتنیمه متعادل روب
ي متعادل و پایدار و نظام توان به توسعهمناسب براي شهرهاي استان در مراتب مختلف می

شهري بهینه دست یافت و در غیر این صورت افزایش تمرکز در سطح استان گسیختگی در 
  ر در آینده را موجب خواهد شد.ي شهري استان و عدم تعادل بیشتشبکه

  منابع:
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