
 

 

  33-53، صفحات 1393، بهار پنجمي  ، شمارهدومريزي شهري، سال فصلنامه مطالعات برنامه
  

  1375 -1390 ةتحليل شبكة شهري استان ايالم طي دور
   پوراحمد  احمد
  محمدي  عليرضا

  پيشگر الهه 
  03/10/1393:تاريخ پذيرش    08/10/1392:تاريخ دريافت

  چكيده
هاي امروز در  در شبكه شهري برخي از مناطق جغرافيايي كشور، يكي از مسائل و چالش  تعادل عدم

اي  شهري منطقه  در اين راستا تحليل وضعيت شهرها در درون شبكه. اي است ريزي منطقه برنامه
در اين راستا، هدف اين مقاله . هاي متعادل كننده است برنامهضرورتي مبرم براي درك تغييرات و تدوين 

بررسي و تحليل شبكه شهري استان ايالم با تأكيد بر ميزان و توزيع جمعيت در شهرهاي استان ايالم و 
قلمرو مكاني پژوهش . هاي خدمات و عمران شهري است بررسي سطح خدماتي شهرها از نظر شاخص

هايي  در اين مقاله از مدل. بوده است 1390تا  1375زماني پژوهش دورة  شهر استان ايالم و قلمرو 21
و شاخص  3، ضريب تغييرات2، مدل تحليل لگاريتمي جمعيت، ضريب آنتروپي1اندازه  - چون مدل رتبه 

توان به اين موارد اشاره  هاي اين پژوهش مي ترين يافته از مهم. استفاده شده است 4ارزش مركزيت وزني
اغلب ) 2. شبكة شهري استان ايالم نامتعادل بوده و با پديدة نخست شهري مواجه است) 1: كرد
بندي خدماتي  هاي نوبنياد و كوچك استان، در سطوح پايين خدماتي در شبكه شهري از نظر سطح شهر

، به 1375 - 1385به اين سو برخالف دهة  1385شبكة شهري استان ايالم از سال ) 3. اند تهقرار گرف
در پايان، پيشنهادهايي بر اساس . سمت تعادل حركت نموده است و اين روند به كندي در جريان است

  . اند هاي پژوهش جهت ايجاد تعادل در شبكه شهري استان ارائه شده يافته
 . هاي تحليل شبكه شهري هري، استان ايالم، مدلشبكة ش: واژگان كليدي

 
 
 
  
  

                                           
  تهران، تهران، ايران  استاد گروه جغرافيا، دانشگاه  
  محقق اردبيلي ، اردبيل، ايران  استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه  
   نويسنده مسئول(تهران   ريزي شهري، دانشگاه برنامهكارشناس ارشد جغرافيا و(Pishgarelahe@yahoo.com  

ي  در دانشكده 1392ي مسئول است كه در سال  ي كارشناسي ارشد نويسنده اين مقاله برگرفته از بخشي از مباحث پايان نامه -
  .شده استجغرافياي دانشگاه تهران انجام 

1  -  Rank- Size model 
2 - Entropy Model 
3 - Coefficient of Variation 
4 - Weighted Centrality Index 
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  مقدمه
ها مشروط  هايي است كه آنها را ايجاد كرده و توسعة اين شبكه واسطة شبكهوجود شهرها به

 .)Rozenblat and Pflieger, 2010: 2724( باشدبه خصوصيات حاكم بر فضاي شهري آن مي
ها در سلسله  ها و فعاليت علت وجود عملكردهاي پيشرفتة صنعتي به شبكة شهري در كشور

اجتماعي و فضايي به  –ي و همگوني نسبي امكانات اقتصاديهاي مختلف و يكنواخت مراتب شهر
اي دركل شبكه را دارا  طور نسبي هيچ شهري برتري فوق العادهصورت كهكشاني است و به

هاي  ها در شهر و زيرساختهاي در حال توسعه به دليل تمركز امكانات  نيست، اما در كشور
اي  گيري شبكة شهري زنجيره رنگ و باعث شكل هاي مياني و كوچك كم بزرگ، اهميت شهر

شورت، نظام شهري جهان سوم را با دو  رنه ).130: 1389زنگي آبادي، صابري، (شده است 
افزايش تمركز جمعيت و  - 2رشد باالي جمعيت شهري  - 1: كندويژگي مشخص مي

در همين راستا مانوئل كاستلز اين جريان را نشان . اقتصادي در بزرگترين شهرهاي  فعاليت
دهندة رشد انگلي يك يا دوشهر و ناتواني و عقب ماندگي ساير شهرهاي كشور در نتيجة توسعة 

اي در كشور  بر هم خوردن تعادل و توازن منطقه ).2: 1377شكويي، باقري،(داند  ميزا  برون
رود، اين روند همراه با گسترش شمار مياي به ر سر راه توسعة منطقهيكي از موانع اصلي ب

زا بر شكل و شيوة شهرنشيني و فزوني تعداد شهرها به دليل عدم تبعيت از الگوي توسعة برون
گيري نظام شهري موجود بيشترين تاثير را داشته است، كه محصول آن اسكان و شكل

شخصة آن نخست شهري كالنشهر تهران در سطح گيري يك نظام شهري ناكارامد كه م شكل
    ملي و چند شهر بزرگ در برخي از مناطق و انبوهي از شهرهاي كوچك و روستاهاست

با توجه به افزايش تمركز جمعيت در شهر اصلي و يا چند  ).6: 1384حاجي پور، زبردست، (
و افزايش نابرابري توزيع در ها  ها و شهر ها، شهرك شهر اول كشور و بهم ريختن رابطة بين روستا

نظام شهري و به منظور تمركز زدايي از ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مجموعه 
ها را  اقداماتي در چند دهة اخير صورت گرفته است و اخيرا واگذاري اختيارات بيشتر به استان

ن مسئله كه اندازة با توجه به اي ).56: 1388فرهودي، زنگنه، ساعد موچشي، (ايم  شاهد بوده
هاي مختلف اقتصادي وغيره به  گذاريجمعيت، تاثير زيادي در اختصاص امكانات و سرمايه

ها دارد، در مطالعات شبكة شهري به خصوص در كشورهاي درحال توسعه، بهترين راه  شهر
ارائه بر اساس آمار . باشدهاي جمعيتي با توجه به در دسترس بودن آن مي مطالعه، توجه به آمار

شهر در  105نفر كشور از  10000شده توسط مركز ملي آمار ايران، تعداد شهرهاي كمتر از 
اين افزايش  ).61: 1391هراتي، زيويار، (رسيده است  1385شهر در سال  552به  1335سال 

همراه با پيشرفتي كند در ارائة خدمات به  تنها در تعداد شهرها و بدون تغيير آنچناني و بعضاً
  .. ها بوده استآن
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ها، همواره با مسئلة نخست شهري شهر ايالم روبرو بوده  استان ايالم در تمامي سرشماري
در دو دهة اخير . همچنين مرزي بودن، شرايط اين استان را خاص تر كرده است. است

تصميماتي براي ايجاد تعادل در نظام شهري اين استان صورت گرفت است كه از جملة اين 
هاي سرشماري متوجه  با مقايسة آمارها در دوره. تبديل نقاط روستايي به شهر مي باشداقدامات 

 13به  1385 در دهة طوريكه تعداد اين شهرها  مي شويم به10000افزايش تعداد شهرهاي زير 
مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن (شهر استان رسيده است  21شهر از 

1385 -1335.(   
مشخص ساختن تغييرات جمعيتي و روند شبكة شهري هميت اين پژوهش، ضرورت و ا

با توجه به اين مسئله كه مطالعات جمعيتي پايه و اساسي براي ساير مطالعات . باشداستان مي
ها و قوانين حاكم بر نظام و  باشد، بر اين اساس مقالة حاضر تالش دارد تا ضمن آزمون روشمي

ها را بررسي كرده و در  ها و عدم تعادل ة توزيع جمعيت و تعادلشبكة شهري استان ايالم، نحو
هاي اصلي  سوال .هاي مختلف باشد اي براي ساير مطالعات در بخش نهايت اين پژوهش پايه

اين است كه آيا با وجود اقدامات صورت گرفته در دودهة اخير، شبكة شهري  اين پژوهش
اند  ير؟ و آيا شهرهاي كوچك و نوبنياد توانستهاستان ايالم به سمت تعادل در حركت است يا خ
  در راستاي تمركززدايي از شهر ايالم گام بردارند؟ 

  
  مباني نظري 

در طول  "گروهي از شهرهاي وابسته و مرتبط با يكديگر"عنوان مطالعة شبكة شهري به
عظيمي، ( .اي برخوردار بوده است اي در برنامه ريزي ملي و منطقه قرن بيستم از اهميت ويژه

، شبكة )2002(به عقيدة تيلور. شود در ذيل به برخي از تعاريف مربوط اشاره مي). 9: 1382
ها را برعهده داشته و روابط  شهري نوعي سازمان جغرافيايي است كه در آن بازيگران نقش گره

م اجتماعي و اقتصادي نقش پيوند دهنده دارند كه در مجموع يك ساختار جغرافيايي را در نظا
ها و  اي از شهر شكويي، شبكة شهري را مجموعه). Boix, 2003: 4(آورند  جهاني بوجود مي

هاي شهري را در يك حوزة معين تشكيل  داند كه اساس و بافت و سكونتگاه هايي مي شهرك
دانند  ها مي همچنين رضواني شبكة شهري را آرايشي از شهر ).331: 1387شكويي، (دهند  مي

هاي جمعيتي، جريان كاال، افكار و  عين در ارتباط با همديگر از طريق تحرككه در يك فضاي م
هاي جمعيتي و عرضة  جريان كاال، افكار و تحرك. يابد عرضة خدمات گسترده شده و سامان مي

). 93: 1373رضواني، (سازد  خدمات، نيروي حياتي و محركة سيستم شهريست و آن را پويا مي
هايي هم پيوند هستند  ها، گره كند كه در آن شهر ، شبكة شهري را ساختاري تعريف مي1باايكس

ساختار سلسله . اند اجتماعي به يكديگر پيوند خورده –هاي متفاوت اقتصادي  كه توسط جريان
                                           

1 Rafael Boix   
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ترين  هاي ناشي از اين همكاري از مهم ها و خلق مزيت مراتبي و افقي، همكاري بين شهر
  ). Boix, 2003: 4(ريست هاي شبكة شه ويژگي

نمايد كه  ورود به مقولة نظام شبكة شهري شهرها، تحقيق در مقايسة آنها را ايجاب مي
تواند از نظر  از اين رو شبكة شهري مي. بندي منجر گرددنتيجة منطقي آن بايد به يك طبقه

ظمي از يك طبقه بندي شده و در ن) تعداد جمعيت(يا از نظر كمي ) اهميت و نقش آنها(كيفي 
اي پشت سرهم قرار گيرند كه اصطالحا سلسله مراتب شهري  پايه و ارتفاع در رديف و مرتبه

شود كه از آن ميان  هاي متفاوتي بكارگرفته مي در طبقه بندي كيفي سليقه. شود ناميده مي
هاي اقتصادي  ها در زمينة بخش سوم فعاليت ارزيابي سلسله مراتب شهري يا سطح فعاليت شهر

توان نام برد  اي شهر را مي يا ارزيابي سلسله مراتب بر مبناي تجهيزات و وسعت جاذبه) خدمات(
سلسله مراتب شهري از نظر كمي بهترين شكل سازماندهي فضاست زيرا ). 68: 1372نظريان، (

ها و  در اين نوع توزيع منطقي، جمعيت شهري از كوچكترين اجزا جوامع دور افتاده تا متروپل
ها  توسعه با همديگر فعاليت دارند و تنوع اندازة شهر با سلسله مراتبي از اين عملكردمراكز 

  ).  67: ضرابي، دركي(تطابق دارد 
اي عملكرد شهر در نظام  ويژه نيمة دوم آن به نقش شهر در بستر منطقهدر قرن بيستم به

ايي در خصوص كارآيي ه اين موضوع با ارائة نظريه. سلسله مراتب شهري و ملي اهميت داده شد
اقتصادي همراه بود كه در آن سامان يافتن اقتصادي و توسعه يافتگي را بايد در تعادل فضايي و 

كرد و نمود كالبدي اين نظام  هاي شهري جستجو مي تر جمعيت در سكونتگاه توزيع موزون
  ). 11: 1383امكچي، (يافت يافتگي در وجود نوعي توزيع سلسله مراتبي شهرها معنا مي

با طرح نظرية مكان مركزي كريستالر براي اولين بار موقعيت، پراكندگي، جمعيت و حوزة  
ها در يك نظام سلسله مراتبي  ها و ديگر سكونتگاه نفوذ خدمات و كاالهاي توليد شده در شهر
ها در داخل يك سيستم منطقي تعيين  ها و سكونتگاه قرار گرفت و ميزان اهميت هر يك از شهر

اي از مراكز  ه تحليل مجموعهدر نظرية سيستمي، برايان بري ب). 393: 1386شكويي، (شد 
در اين نظريه هر سكونتگاهي . كند اي در يك سيستم سكونتگاهي تأكيد مي ناحيه –شهري

و در اين . دهد داراي حوزة نفوذي است كه يك قلمرو جغرافيايي را تحت پوشش قرار مي
ها، جريان كاال،  اي از راه اراي كاركردي هستند و به وسيلة شبكهها هركدام د سيستم سكونتگاه

پاپلي، رجبي سناجردي، (پذيري دارند  ها و نيروي كار، قابليت نظام خدمات، عقايد، سرمايه
1382 :126 .(  

و  3، ريچاردسون 2، بلسكي1ميالدي به اين سو افراد مختلفي چون فريدمن 1970از دهة 
اي پرداختند و همگي آنها به نحوي به  هاي شهري و منطقهستمبه مطالعة سي 1راندينلي

                                           
1 Fridman 
2 Belsky 
3 Richardson 
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هاي سلسله مراتبي  هاي شهري و سيستم ارتباطات و اندازة هر شهر و نقش آن در سيستم
  .)Maksoud, 2003: 1(اي توجه داشتند  منطقه

، 2تحليل جغرافيايي نظام شهري از اوايل قرن را پيشگاماني همچون فيليكس اوئرباخ
، اوئرباخ براي اولين بار قانون 1913اگرچه در سال . صورت دادند 5و سينگر 4،گودريج3لوتكا
اندازة شهري را مطرح ساخت اما اولين بررسي نظام مند و فرمول بندي شده در اين  - مرتبه

اي  در مقاله 1939مارك جفرسون در سال . ارائه كرد 1949زمينه را جورج زيپف در سال 
 44او براي تعيين نخست شهر در . ر ايدة نخست شهر را مطرح كردتخصصي براي اولين با

هاي پرجمعيت  همچنين به عقيدة او شهر. كشور پيشرفته جهان از روش نسبي استفاده كرد
اندازة جمعيت شهر اول تا هشتم كشور  با هيچ مدلي سازگار نيستند و معموالً نظام شهري غالباً

  ). 58: 1388دي، زنگنه، ساعد موچشي، فرهو(بيشتر از مقدار مورد نظر است 
ها مطالعات زيادي در سطح بين  در رابطه با شبكة شهري و نظام سلسله مراتبي سكونتگاه

  .توان به موارد زير اشاره كرد المللي و ملي صورت گرفته است كه در اين بين مي
  

  هاي شهري برخي مطالعات صورت گرفته در تحليل شبكه: 1جدول 
پژوهشگر ن پژوهشعنوا توضيحات

اي دركشور  به بررسي نقش شهرهاي كوچك در چارچوب توسعة منطقه
اي خود  ها با ايفاي نقش واسطه ويتنام پرداخته است كه چگونه اين شهر

 مي توانند تغييرت اساسي در شبكة شهري ويتنام ايجاد كنند

بررسي نقش شهرهاي كوچك در
اي  چارچوب توسعة منطقه

 دركشور ويتنام
 6وون بلو
 

هاي شهري پرداخته و مطالعة خود را  هاي توسعة سيستم به بررسي تئوري
 هاي كانادا و تغيير و تحوالت آنها متمركز مي كند بيشتر بر روي شهر

هايهاي توسعة سيستمتئوري
 شهري

 7الوين واي
 

هاي شهري در كشورهاي  هاي آيندة سيستم در پژوهشي به نام گرايش
منظر جهاني شدن به اين موضوع مي پردازد كه جهاني  درحال توسعه از

هاي شهري  شدن به جز بعد اقتصاداي داراي ابعاد وسيعي است و سيستم
و به بررسي ماهيت و . خواسته و ناخواسته تحت تاثير آن قرار مي گيرند

 .ها در مواجهه با اين شرايط مي پردازد نوع رفتار اين سيستم

ي ها هاي آيندة سيستم گرايش
شهري در كشورهاي درحال 
  توسعه از منظر جهاني شدن

 8عبدول مقصود
 

به تحليل شبكة شهري استان ايالم با توجه به شهرهاي كوچك پرداختند 
 و به وجود پديدة نخست شهري در استان تاكيد داشتند

تحليل شبكة شهري استان ايالم
 تقوايي و رضايي با تاكيد بر شهرهاي كوچك

اي اگرچه مي تواند براي مديريت توسعه  در مقياس منطقههاي شهري نظام
اي را در  اي موثر باشد اما الزم است كه نظام شهري منطقه در سطح منطقه

ها در پهنة ملي  ارتباط با مناطق همجوار و در ربط توزيع فضايي شهر
 مدنظر قرار داد

بررسي و تحليل و ارائة الگويي 
 براي نظام شهري استان خوزستان

ردست، حاجي زب
 پور

ها، نظام شهري كشور به  تاكنون عليرغم وجود نابرابري 1355از سال 
 سمت تعادل در حركت بوده است

چگونگي توزيع فضايي جمعيت در
هاي  نظام شهري ايران طي سال

1385-1335 

فرهودي، زنگنه، 
 ساعد موچشي

                                                                                                   

1 Rondinelli 
2 Auerbach  
3 Lotka  
4 Goodrich 
5 Singer   
6 Hannah von bloh 
7 Elvin Wyly 
8 Abdul Maksoud 
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  شهريهاي  برخي مطالعات صورت گرفته در تحليل شبكه: 1جدول ادامه 
پژوهشگر عنوان پژوهش توضيحات

 .شبكة شهري استان به سمت تعادل در حركت است
مديريت سرزمين و تحليل شبكة
شهري استان اردبيل طي دورة 

 1345-1385زماني

زاده  قرخلو، عمران
 و سراسكانرود

 .نظام شهري كشور با توزيع متعادل هنوز فاصلة زيادي دارد
تحليل ساختار سلسله مراتب

-1385شهري ايران در دهة 
1375 

زنگي آبادي و 
 صابري

 1385متعادل بودن شبكة شهري استان بوشهر در سال 
بررسي شبكة شهري در استان

 بوشهر
 تقوايي و گودرزي

 وجود پديدة نخست شهري در شبكة شهري استان لرستان
بررسي شبكة شهري استان

 لرستان
بقايي، شيخي
 وجعفري

  نگارندگان: ماخذ
  

  هاي پژوهش روش و داده
 21محـدودة پـژوهش   . تحليلي و مبتني بر مطالعات اسـنادي اسـت   -اين پژوهش توصيفي

شـده توسـط    شهر استان ايالم بوده و آمار مورد استفاده در اين پژوهش بر اساس اطالعات ارائه
جمعيت در  در اين پژوهش از پارامتر. باشد هاي آماري استان مي سالنامه مركز ملي آمار ايران و

اندازه، تعديلي بهفروز، ضريب آنتروپي، تحليل لگاريتمي جمعيـت شـهر و    -هاي رتبه قالب مدل
شـاخص   23همچنـين از  . ضريب تغييرات براي تحليل شبكه شهري استان استفاده شده اسـت 

از نـرم  . خدمات و عمران شهري براي تعيين ارزش مركزيت مكاني شهرها استفاده شـده اسـت  
. اي اسـتفاده شـده اسـت    پردازي و تحليل نقشـه  ، به عنوان ابزارهاي دادهGISكسل و افزارهاي ا
  : هاي مورد استفاده در تعيين ارزش مركزيت مكاني به شرح موارد زير هستند شاخص

  
 هاي استفاده شده در مدل ضريب مكاني و يا ارزش مركزيت مكاني شاخص: 2جدول 

هاي فرهنگي،  زيرساخت
 آموزشي و ورزشي

  خدمات شهري درماني -هاي بهداشتي زيرساخت
تعداد آموزشگاه فني و حرفـه اي بـه   

 نفر 10000ازاي
 100تعداد مدارس متوسطه در ازاي 

  نفر دانش آموز
 100تعداد مدارس ابتـدايي در ازاي  

 نفر دانش آموز
نفـر  10000تعداد كتابخانه بـه ازاي  

 جمعيت
تعـــداد صـــندلي ســـينما بـــه ازاي 

  نفر1000
 ورزشيسرانة  

ــه ازاي  ــتان بـــ ــداد بيمارســـ تعـــ
 نفر100000

تعداد تخت بيمارسـتان بـه ازاي هـر    
  نفر 10000

 10000تعداد داروخانه بـه ازاي هـر   
  نفر

 10000مراكز راديولوژي به ازاي هـر  
 نفر

  نفر 10000فيزيوتراپي به ازاي هر 
 نفر 10000آزمايشگاه به ازاي هر 

تعــداد مراكــز بهداشــت بــه ازاي هــر 
 نفر10000

نفر10000تعداد دستگاه حمل زباله به ازاي
  نفر 10000تعداد ايستگاه آتش نشاني به ازاي

  نفر 10000تعداد ميادين ميوه و تره بار به ازاي
 نفر10000تعداد وسايل نقلية درون شهري به ازاي

 نفر 50000پايانة اتوبوسراني به ازاي 
 نفر 10000تعداد سرويس بهداشتي عمومي به ازاي 

 )متر مربع به ازاي هر نفر(پارك سرانه 
 )متر مربع به ازاي هر نفر(سرانه گورستان 

 نفر 10000كشتارگاه به ازاي 
 )متر مربع به ازاي هر نفر(سرانه فضاي سبز 

  نگارندگان: مأخذ
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  اندازه –مدل رتبه 
ارائه  1913اندازه را براي اولين بار فيليكس اوئرباخ، جغرافيدان آلماني در سال  -قانون رتبه

صورت كامل فرمـول بنـدي و مـورد    اين مدل توسط جورج زيپف به 1949داد كه بعدا در سال 
    ايـن قاعـده بيـان   ). 80: 1387قرخلـو، عمـران زاده، سراسـكانرود،    (عمل و بررسي واقع گرديد 

     هاي شـهري در يـك منطقـه بـر اسـاس جمعيـت بـه صـورت نزولـي           كند كه اگر سكونتگاهمي
جمعيـت بزرگتـرين    n/1ام بـه انـدازة   n، جمعيـت سـكونتگاه   )nتـا   1يعني از (ندي شوندبرتبه

 :اندازه به صورت زير مي باشد –فرمول قاعدة رتبه . سكونتگاه خواهد بود

  
P r=  جمعيت سكونتگاهnام 

P1= جمعيت بزرگترين سكونتگاه  
r= رتبة سكونتگاه  
q= 218: 1387كالنتري، .(تواني كه معموال حدود يك مي باشد .(  

دهندة توزيع متعادل و باشد، نشان 1برابر با  qاگر . بايد محاسبه شود qدر فرمول فوق 
باشد، نشان دهندة نبود تعادل و وجود پديدة نخست  1بزرگتر از  qباشد اگر همگن شهرها مي

ر شبكة شهري دهندة اهميت شهرهاي مياني دباشد، نشان 1كوچكتر از  qباشد و اگر شهري مي
  ).80: 1387قرخلو، عمران زاده، سراسكانرود، (باشد مي

  
 تحليل لگاريتمي جمعيت شهر

  : آيددست ميدر معادلة مطرح شدة مبحث قبلي نيز از رابطة زير به qمقدار 
  

 
  

دهندة توزيع متعادل و همگن باشد، نشان 1برابر با  qهمان طور كه در قبل ذكر شد، اگر 
باشد، نشان دهندة نبود تعادل و وجود پديدة نخست شهري  1بزرگتر از  qاگر . باشدشهرها مي

   دهندة اهميت شهرهاي مياني در شبكة شهري باشد، نشان 1كوچكتر از  qباشد و اگر مي
  باشدمي

  
  مدل تعديلي بهفروز

 در اين فرمول اضافه جمعيت شهر اول يا نخست شهر محاسبه شده است، تا بدين ترتيب
  :باشدلي اين مدل به شرح زير مي:فرمول . بتوان سرريز آن را به سوي شهرهاي ديگر سوق داد
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_n^b
p_ o/r_n	

1/r_1	 1/r_2	 1/r_3	 ⋯ 1/r_n	
 

P  = جمعيت هر شهر كه در مرتبةn قرار دارد  
p =مجموع جمعيت واقعي شهرهاي مورد مطالعه  

 r = مرتبة شهرnم  
  اي تمام شهرهاي مورد مطالعه هاي مرتبه مجموع نسبت=  ⋯ 

  
 )C.V(ضريب تغييرات 

يكي ديگر از مدل هاي محاسبة ميزان تعادل يا عدم تعادل نظام سكونتگاهي مناطق و 
 :رابطة مربوطه به صورت ذيل مي باشد. كشورها، استفاده از ضريب تغييرات است

  
SD= انحراف معيار جمعيت شهرها  

X= ين جمعيت شهرهاميانگ  
مقدار ضريب به دست آمده، اگر در سالي به نسبت سال ديگر كوچكتر شود، نشانگر اين 

صورت اگر ضريب بزرگتر رود و در غير اينباشد كه توزيع جمعيت به سمت تعادل ميمسئله مي
  ).122: 1383مهدوي، طاهرخاني، (شود، نشانگر حركت به سمت عدم تعادل است 

  
 ضريب آنتروپي

شود ولي در مسائل شهري و دهي استفاده مي يابي براي وزن اين ضريب در مباحث مكان
اين مدل معياري براي . رودكار مياي براي نشان دادن تمركز و عدم تمركز در سيستم به منطقه

رابطة . سنجش توزيع جمعيت شهري و توزيع تعداد شهرها در طبقات شهري يك منطقه است
 :باشدل ذيل ميشاخص آنتروپي به شك

  
H= مجموع فراواني در لگارتيم نپري فراواني  
Pi= نسبت جمعيت شهر به كل جمعيت شهري  

در اين . باشدآنتروپي يك معيار ناپايداري براي نشان دادن يك تعادل در يك توزيع مي
ها هرچه ميزان شاخص به سمت صفر ميل كند، حكايت از تمركز  مدل برخالف ديگر مدل

ها دارد و هرچه ميزان  يا افزايش تمركز و عدم تعادل در توزيع جمعيت بين شهربيشتر و 
زاده، سراسكانرود، قرخلو، عمران(شاخص بيشتر شود، توزيع به سوي تعادل در حركت مي باشد 

1387 :80 .(  
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 )شاخص مركزيت وزني(رتبه بندي خدماتي بر اساس ارزش مركزيت 

خص كرد كه مركزيت در ناحيه تا چه حد است و اينكه توان مش با استفاده از اين روش مي
. هاي ناحية خود عرضه نمايند توانند خدماتي را براي ديگر سكونتگاهها مي كداميك از سكونتگاه

در اين . شوندها نسبت به ناحية خود مقايسه و سنجيده مي در واقع در اين روش، سكونتگاه
از ضرب . شوديب مكاني به هر كاركرد داده ميمدل بر اساس كاركردهاي مورد بررسي، يك ضر

از جمع . آيدضريب مكاني هر كاركرد در تعداد آن براي هر مكان، شاخص مركزيت به دست مي
. باشدرسيم كه عدد بزرگتر نشان دهندة اهميت بيشتر مكان ميها به عددي مياين شاخص

   . د آن عملكرد در منطقهتقسيم بر كل تعدا 100ضريب مكاني هر عملكرد عبارت است از 
توان گفت كه ضريب مكاني اهميت كاركردي عملكردها را نه تنها بر مبناي تعداد عملكرد مي

كند و عملكردها گيري ميدر يك مكان، بلكه بر اساس فراواني اين عملكرد در كل منطقه اندازه
اهميت اين مدل . ندناموزني معادل نسبت معكوس آنها به خود مي گيرند كه ضريب مكاني مي

ها وجود  به خدمات عمومي كه در اكثر سكونتگاه. باشددر نظر گرفتن خدمات تخصصي مي
شود، بنابراين مي توان گفت شاخص مركزيت براي يك مكان برابر دارد، وزن كمتري داده مي

است با مجموع وزن آن عملكردهاي موجود در آن مكان، كه هر چه ميزان اين شاخص بيشتر 
  :باشدصورت ذيل ميقاعدة كلي آن به. شد، اهميت كاركردي آن افزايش مي يابدبا

  

  
 تعداد عملكرد مورد نظر در ناحيه* ضريب مكاني =شاخص مركزيت

C= ضريب مكاني  
  

  ها نتايج و يافته
جمعيت استان ايالم از اولين سرشماري رسمي تاكنون افزايش چشمگيري به نسبت ديگر 

نداشته است به طوريكه مطابق آمار ارائه شده در مركز آمار ايران، استان ايالم هاي كشور استان
باشد، افزايش آنچه بيشتر مشهود مي. ترين استان كشور بوده است، كم جمعيت1389در سال 

هاي اين استان جزو يكي از شهرستان 1335درسال . تعداد نقاط شهري در دهه هاي اخير است
به دنبال تغييرات تقسيمات كشوري به فرمانداري  1345است و درسال استان كرمانشاه بوده 

امل چهار ش(يابد به جايگاه استان ارتقاء مي 1355شود و درسال كل ايالم و پشتكوه تبديل مي
شهرستان شيروان و چرداول به  1365در سال ). مهران و بدره - دهلران - شهرستان ايالم

ايوان و ( شهرستان ديگر 2، 1375و همچنين در سال شوند هاي موجود اضافه ميشهرستان
هاي اخير هم شهرستان ملكشاهي به جمع در سال. شوندبه اين ليست اضافه مي) آبدانان

 1389هم اكنون استان ايالم مطابق سرشماري سال . هاي استان اضافه شده است شهرستان
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يت استان و افزايش تعداد نقاط با توجه به افزايش جمع. باشدشهر مي 21شهرستان و  8داراي 
 عنوان پاية اقدامات زيربنايي اهميت بيشتري شهري، نقش بخش خدمات و عمران شهري به

 5000دهد جمعيت بسياري از شهرهاي استان كمتر از  نشان مي 3همانطور كه جدول . يابدمي
تواند مسئلة خدمات رساني و قرارگيري امكانات و تاسيسات شهري و اين موضوع مي. نفر است

مقرون به صرفه بودن آن و همچنين بحث درآمدهاي شهرداري براي ارائة وظايف را بيشتر 
       توان به عنوان  با توجه به مقياس شهرها، شهرهاي استان را بيشتر مي. مطرح سازد

سياسي استان براساس تقسيمات  - مراكز اداري تلقي نمود كه محل استقرار» شهر - روستا«
  . دهند رساني به روستاهاي پيرامون خود را انجام مي كشوري بوده كه كار خدمات

  
 )1345-  1390(جمعيت شهرهاي استان ايالم : 3جدول 

  نام شهر
 سال

 )1345- 1390(جمعيت شهرهاي استان ايالم 

1345 1355 1365 1375 1385 1390 

 179774 160355 124693 154933247689035ايالم

 24590 21934 20514 3112405821879آبدانان
 6623 5908 - ---آبادآسمان
 16070 14334 10644 36913087403اركواز
 31260 27883 23395 ---ايوان
 4242 3784 3701 106215903501بدره
 720 642 - ---توحيد
 4962 4426 4662 ---پهله
 6356 5669 5465 6129234041چوار
 20628 18400 14542 27622928831شهردره

 31750 28320 23160 -25926980دهلران
 3280 2926 - ---زرنه
 10991 9804 6380 56511663037سرابله
 2193 1956 2183 88111681530آبادصالح

 3043 2714 753 ---لومار
 3950 3523 - ---مورموري
 3463 3086 2179 -8561054موسيان
 14884 13276 11311 -10436847مهران
 2565 2288 1118 10238192332ميمه

 2273 2273 - ---سراب باغ
 3931 3931 - ---دلگشا

  
بسيار ضعيف هاي ارتباطي در استان ايالم  همچنين ذكر اين نكته ضروريست كه زيرساخت

زياد بودن فواصل ارتباطي . بوده و استان ايالم تنها استاني است كه حتي يك متر بزرگراه ندارد
بين نقاط مختلف مشكل ديگري است كه دسترسي به خدمات را با سختي مواجه كرده است 

آنها به اين سو شهر شدند و بسياري از  1375شهر استان از دهة  9 تقريباً). 48: 1392پيشگر، (
. نفر جمعيت را دارا هستند 3000از جمله شهر لومار، توحيد، سراب باغ، دلگشا و زرنه كمتر از 
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به دليل جنگ تحميلي خالي از سكنه  1365در اين بين شهرهاي دهلران و موسيان در سال 
  . بودند

  

  
 1375 -1390هاي  تغييرات شبكة شهري استان ايالم طي سال: 1شكل 

  
 اندازه - مدل رتبه

برابر جمعيت  5، 1390در سال ) شهر اول(اندازه، جمعيت شهر ايالم -با محاسبة مدل رتبه 
بر حسب حالت مطلوب رابطـة  . باشدمي) توحيد(امين  21برابر شهر  250و ) دهلران( شهر دوم

اينگونـه   برابر شـهر توحيـد باشـد كـه عمـالً      21برابر شهر دهلران و  2زيپف، شهر نخست بايد 
جـدول  . رسـاند اين مسئله وجود پديدة نخست شـهري در نظـام شـهري اسـتان را مـي     . نيست
را  1390هـاي اسـتان ايـالم در سـال      اندازة شـهر  –، اندازة واقعي و نتايج تئوري رتبه  4شمارة

  .دهدنشان مي
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  1390هاي استان ايالم در سال  اندازه شهري شهر - اندازة واقعي و تئوري رتبه: 4جدول 
 رتبة موجود رتبة واقعي 90جمعيت  سال  شهرنام 

تعداد جمعيت در ارتباط 
 اندازه -با رتبه

 179774 17977411ايالم
 89887 3175052دهلران
 59925 3126063ايوان
 44944 2459074آبدانان

 35955 5 9 20628 شهردره

 29962 16070116اركواز

 25682 14884127مهران
 22472 10991168سرابله
 19975 6623279آبادآسمان

 17977 10 28 6356 چوار

 16343 49623611پهله
 14981 42424212بدره

 13829 39504513مورموري
 12841 39314614دلگشا

 11985 34635215موسيان

 11236 32805516زرنه
 10575 30435917لومار
 9987 25657018ميمه

 9462 19 79 2273 سراب باغ

 8989 21938220آبادصالح

 8561 72025021توحيد

  نگارندگان: ماخذ
  

 تحليل لگاريتمي جمعيت شهر

دهندة توزيع باشد، نشان 1برابر با  qطور كه در قبل ذكر شد، در اين معادله، اگر همان
دهندة نبود تعادل و وجود پديدة باشد، نشان 1بزرگتر از  qاگر . باشدمتعادل و همگن شهرها مي

دهندة اهميت شهرهاي مياني در باشد، نشان 1كوچكتر از  qباشد و اگر نخست شهري مي
 1385و  1385، 1375در سه سال  qبر اين اساس به محاسبة مقدار . باشدشبكة شهري مي

  .دهدمينتايج اين محاسبه را نشان  5جدول شمارة . پرداختيم
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 qنتايج محاسبة مقدار : 5جدول 

  نگارندگان: مأخذ
  

هاي مورد بررسي كمتر و يا  در دوره qكنيم، مقدار همانگونه كه در جداول فوق مشاهده مي
دهندة بوده و نشان 1بزرگتر از  1390و  1385، 1375نبوده و در هر سه دورة  1مساوي با 

  . باشدتسلط پديدة نخست شهري در استان ايالم مي
نشانگر نوساني ناچيز به سمت  1385با مقايسة جداول فوق، نتايج به دست آمده از سال 

. باشدد بررسي و البته همچنان تسلط شهر ايالم به عنوان نخست شهر ميتعادل در دورة مور
دهد اما  بزرگتر شده و عدم تعادل را نشان مي 1375به نسبت سال  1385در سال  qمقدار 

، qمقادير . باشدنشانگر حركت به سمت تعادل در بسياري از شهرها مي 1390مقادير سال 

براي  qمقدار 
 1390سال 

 شهر
براي سال  Qمقدار

1385 
 شهر

براي سالQمقدار
1375 

 شهر

 ايالم - ايالم 0 ايالم -

 ايوان 1.178 دهلران 1.181 دهلران 1.179

 دهلران 1.188 ايوان 1.192 ايوان 1.189

 آبدانان 1.211 آبدانان 1.231 آبدانان 1.228

 شهر دره 1.27 شهر دره 1.264 شهر دره 1.26

 مهران 1.318 اركواز 1.311 اركواز 1.306

 اركواز 1.336 مهران 1.330 مهران 1.325

 سرابله 1.445 سرابله 1.393 سرابله 1.387

 چوار 1.488 آباد آسمان 1.509 آباد آسمان 1.5

 پهله 1.535 چوار 1.527 چوار 1.518

 بدره 1.605 پهله 1.599 پهله 1.587

 آباد صالح 1.778 دلگشا 1.641 بدره 1.639

 موسيان 1.79 بدره 1.661 مورموري 1.668

 ميمه 2.076 مورموري 1.691 دلگشا  641/1

 لومار 2.305 موسيان 1.742 موسيان 1.726

   زرنه 1.769 زرنه 1.752

   لومار 1.804 لومار 1.787

   ميمه 1.877 ميمه 1.857

   سراب باغ 1.891 سراب باغ 1.914

   آباد صالح 1.962 آباد صالح 1.938

   توحيد 2.615 توحيد 2.562
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. دهدهاي قبل را نشان ميرقم كوچكتري به نسبت سال 1390تقريبا در تمام شهرها در سال 
 1385در سال  qتنها در شهر دلگشا خالف اين قضيه صورت گرفته است به طوريكه مقدار 

افزايش پيدا  1.678اين رقم به  1390دهد و در سال را نشان مي 1.641براي شهر دلگشا عدد 
باشد كه ازه تاسيس ملكشاهي ميشهر دلگشا يكي از شهرهاي جديد شهرستان ت. كرده است

اين . برمي گردد 1388قدمت شهر شدن آن كمتر از ساير شهرهاي استان بوده و به سال 
دهندة حركت ها اگرچه مقدار ناچيزي را نشان مي دهد اما به هرحال نشانافزايش و كاهش

 .نظام شهري استان ايالم در سه دورة مورد بررسي به سمت تعادل است
  

  ل شدة بهفروزمدل تعدي
تري به نسبت مدل با محاسبة مدل تعديلي بهفروز در شهرهاي استان ايالم، نتايج مطمئن

هاي كه  به ساير شهر) ايالم( بر اين اساس اضافه جمعيت نخست شهر. دست آمداندازه به - رتبه
ان به بدين ترتيب با محاسبة اين مدل، شهر دهلر. با كمبود جمعيت روبرو هستند، انتقال يافت

نفر جمعيت داشته باشد كه به نسبت جمعيت تعديل شدة شهر  51719عنوان دومين شهر بايد 
نفر جمعيت داشته باشد كه  4926بايد ) توحيد( در تعادل است و آخرين شهر) 103438( ايالم

  .آمده است 5نتايج اين مدل در جدول شماره . با واقعيت بيشتر هم خواني دارد
  

  1390هاي استان ايالم در سال  قعي و جمعيت مدل تعديل شدة بهفروز در شهراندازة وا: 5جدول 
 جمعيت مدل تعديل شده بهفروز رتبة موجود 90سال  جمعيت نام شهر

 103438 1797741ايالم
 51719 317502دهلران
 34479 312603ايوان
 25859 245904آبدانان

 20688 206285 شهردره

 17240 160706اركواز

 14777 148847مهران

 12930 109918سرابله
 11493 66239آبادآسمان
 10344 635610چوار

 9403 11 4962 پهله

 8620 424212بدره
 7957 395013مورموري
 7388 393114دلگشا
 6896 346315موسيان
 6465 328016زرنه
 6085 304317لومار
 5747 256518ميمه

 5444 19 2273 سراب باغ

 5172 219320آبادصالح
 4926 21 720 توحيد

  نگارندگان: مأخذ
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اندازه را  - همچنين نمودار زير به خوبي تفاوت بين جمعيت مدل تعديل شده و مدل رتبه
اندازه جمعيت شهر نخست را ثابت  - دهد مدل رتبههمانطور كه نمودار نشان مي. دهدنشان مي

گيرد اما در مدل تعديل شده اضافه جمعيت نخست شهر محاسبه شده و ساير در نظر مي
  .شوندشهرها بر اين اساس سنجيده مي

  

  
 اندازه و مدل تعديلي  -مقايسة توزيع اندازة شهرهاي استان ايالم براساس مدل رتبه: 2شكل 

  
 )C.V(ضريب تغييرات 

اگر در سالي به نسبت سال ديگر همانطور كه در قبل ذكر شد، مقدار ضريب به دست آمده، 
رود و در غير باشد كه توزيع جمعيت به سمت تعادل ميكوچكتر شود، نشانگر اين مسئله مي

مهدوي، ( اين صورت اگر ضريب بزرگتر شود، نشانگر حركت به سمت عدم تعادل است
هاي  شهر 1390و  1385و  1375هاي  بدين تريب جمعيت سال ).122: 1383طاهرخاني، 

  .استان ايالم در مدل فوق قرار گرفتند
  

  نتايج به دست آمده از مدل ضريب تغييرات: 6جدول 
 C.V سال مورد بررسي

1375 29/181 

1385 8/211 

1390 98/207 

  
. تعادل استدهندة حركت نظام شهري استان ايالم به سمت ، نشان6جدول شمارة 

 1375به نسبت سال) 211.8(1385در سال  C.Vدهند، مقدار همانطور كه نتايج نشان مي
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با كاهش  1385به نسبت سال )207.98( 1390افزايش داشته است اما در سال ) 181.29(
  .روبرو بوده است

  
 ضريب آنتروپي

كند، حكايت از ها هرچه ميزان شاخص به سمت صفر ميل  در اين مدل برخالف ديگر مدل
ها دارد و هرچه ميزان  تمركز بيشتر و يا افزايش تمركز و عدم تعادل در توزيع جمعيت بين شهر

قرخلو، عمران زاده، سراسكانرود، (باشد شاخص بيشتر شود، توزيع به سوي تعادل در حركت مي
دست به 0 1390و 1385، 1375هاي  بدين منظور ضريب آنتروپي را براي سال).  80: 1387
  .آورديم

  نتايج به دست آمده از مدل آنتروپي: 7جدول 
 ضريب آنتروپي سال مورد بررسي

1375 86/1 

1385 05/2 

1390 04/2 

  
هاي استان ايالم،  شهر 1390و 1385، 1375هاي  براي سال  مقايسة ضرايب به دست آمده

شهري استان ايالم در سال ها و نظام اسكان  باشد كه توزيع جمعيت شهرنشانگر اين مسئله مي
 1390به سمت تعادل حركت كرده است و در سال ) 1.86(1375به نسبت سال ) 2.05(1385

. تقريبا بدون تغيير مانده است و تنها يك صدم درصد كوچكتر شده است 1385به نسبت سال 
يير تغ 2.04به  1390بوده است كه در سال  2.05برابر با  1385ضريب به دست آمده در سال 

  .پيدا كرده است
  

  )شاخص مركزيت وزني(رتبه بندي خدماتي بر اساس ارزش مركزيت مكاني
خدمات شهري كه شامل خدمات ارائه شده توسط شهرداري، خدمات  23براي اين منظور 

، 8جدول شمارة  .باشند، در نظر گرفته شده استبهداشتي، آموزشي، ورزشي و فرهنگي مي
  .باشدها در ارائة خدمات به نواحي پيرامون خود مي ننشانگر ارزش مراكز شهرستا
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 بندي خدماتي بر اساس ارزش مركزيت رتبه: 8جدول 

 رتبه جمع مركزيت شهرها رتبه جمع مركزيت شهرها

 12 42.48 پهله 1 739.13 ايالم

 13 39 لومار 2 233.5 ايوان

 14 34.07 موسيان 3 182.67 آبدانان

 15 25.75 مورموري 4 181.33 دهلران

 16 22.71 زرنه 5 180.96 مهران

 17 21.91 ميمه 6 179.34 دره شهر

 18 20.34 آسمان آباد 7 124.61 سرابله

 19 17.01 توحيد 8 74.69 اركواز

 20 12.59 دلگشا 9 65.48 بدره

 21 12.18 سراب باغ 10 58.54 صالح آباد

    11 43.88 چوار

  نگارندگان: ماخذ
  

مركز شهرستان بيشترين مركزيت خدمات را دارا بودند و در اين بين شهر ايالم با هشت 
هاي انتهاي جدول  شهر. باشدفاصلة بسيار زيادي نسبت به شهر دوم، رتبة نخست را دارا مي

هاي آخر جدول قرار باشند كه در رتبهشامل زرنه، آسمان آباد، توحيد، دلگشا و سراب باغ مي
اند و در عين حال  به اين سو شهر شده 1380از دهة  ها نوبنياد بوده و عمدتاً شهراين . گرفته اند

. كنندفاقد بسياري از خدمات شهري بوده و براي تامين آن به مراكز شهرستان خود مراجعه مي
. دهدنشان مي ايالم را از نظر وجود اين خدمات سطوح خدماتي شهرهاي استان 2نقشة شمارة 

دهد تنها شهر ايالم در سطح اول خدماتي قرار دارد و بيشتر شة ذيل نشان ميهمانطور كه نق
  . گيرندشهرهاي استان در سطح سوم جاي مي
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 سطح بندي خدماتي شهرهاي استان ايالم بر اساس ارزش مركزيت مكاني:  3شكل 

  
  بندي جمع

اندازه،  - هاي تحليل نظام شهري استان ايالم شامل مدل رتبه نتايج به دست آمده از روش
تحليل لگاريتمي جمعيت شهر، مدل تعديلي بهفروز، مدل آنتروپي و مدل ضريب تغييرات، 

به  1385نشان داد اقدامات صورت گرفته در راستاي تعادل شبكة شهري استان ايالم از سال 
اگرچه سياست . ، به صورتي كند در حال تاثيرگذاري است1375 - 1385اين سو برخالف دهة 

به اين سو، گامي در راستاي كاهش نقش  1380افزايش تعداد نقاط شهري جديد از دهة 
نخست شهري شهر ايالم بوده است اما نتايج به دست آمده از مدل ارزش مركزيت مكاني در 

       هاي استان  درصد از شهر 62كه  هاي بخش عمران و خدمات، نشان داد تحليل شاخص
شهرهاي نوبنياد استان ايالم شامل . گيرنددر حيطة شهرهاي سطح سوم قرار مي) شهر 13(

هاي آخر از نظر دارا  سراب باغ، دلگشا، توحيد، مورموري، موسيان، آسمان آباد و زرنه در رتبه
ار گرفتند كه اين مسئله نشان بودن خدمات و در نتيجه ارائة اين خدمات به محدودة خود قر

  . نقاط جمعيتي مي باشد ه همه جانبه به معيارهاي شهر شدندهندة عدم توج
نتايج تحليل شبكة شهري استان ايالم نشان داد كه شهر ايالم در فاصلة زيادي نسبت به 

ر ها نيز دچار همين روند در سطحي پايين ت ساير شهرهاي استان قرار داشته و مراكز شهرستان
به اين  1380در اين ميان شهرهاي نوبنيادي كه از دهة . باشندنسبت به ساير شهرهاي خود مي

هايي مواجه  اند، نه تنها از نظر جمعيتي، بلكه از نظر وجود امكانات نيز با كمبودسو شهر شده
عنوان اي براي جذب جمعيت ايجاد كنند و شهر ايالم همچنان به بوده و نتوانستند جاذبه

  :شوند هاي زير بر مبناي نتايج اين پژوهش ارائه مي پيشنهاد. نخست شهر استان مطرح است
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 21شـهر از   13(درصـد از شـهرها    62بر اساس نتايج حاصل از مدل ارزش مركزيت مكاني 
لذا، نياز است تا اختالف سطح برخورداري شهرها . در سطح سوم مراكز خدماتي قرار دارند) شهر

  . تعادل امكانات و خدمات عمران و خدمات شهري به سطح تعادل رسانده شوداز طريق توزيع م
اندازه، تعديلي و ارزش مركزيت مكاني، اين نتيجه به دست  هاي رتبه با توجه به نتايج مدل

لذا . آمد كه تعادل الزم در سلسله مراتب شهري استان از نظر جمعيت و امكانات وجود ندارد
جددي از سلسله مراتب شهري، توزيع جمعيت و امكانات بر مبناي نياز است تا ضمن تعريف م
به اين ترتيب كه ايالم به عنوان شهر بزرگ، دهلران، مهران، ايوان، . اين تعريف جديد قرار گيرد

عنوان شهرهاي كوچك در نظر گرفته آبدانان و سرابله به عنوان شهرهاي ميانه و ساير شهرها به
البته در تعريف اين سلسله مراتب توجه به تغييرات . مبنا صورت پذيردريزي بر آن  شده و برنامه

  . سياسي، اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي شهرها بايد مد نظر باشد
به اين سو شهرهاي جديد استان رو به  80نتايج كلي اين پژوهش نشان داد كه از دهه 

كه در حالي. اند داده درصد از شهرهاي استان را شكل 52طوري كه به. افزايش بوده است
شهر را در خود اسكان داده و از نظر  21درصد جمعيت در كل اين  9جمعيت اين شهرها تنها 

اي،  هاي منطقه لذا الزم است در سياست. اند امكانات نيز در وضعيت نامساعدي قرار داشته
ف شهرهاي نو اي براي تعريف امكانات و خدمات، مبناي تعري هاي منطقه جمعيت و نيز پتانسيل

 . ظهور در شبكه شهري استان قرار گيرد
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