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   چکیده

عـدم تعـادل در  توزیع فضایی جمعیت در کشورهاي جهان بخصوص در کشورهاي در حال توسـعه،
هـاي اخیـر ایـن عـدم در دهـه دهد.برداري از منابع سرزمینی را نشان میشبکه استقرار جمعیت و بهره

هایی در جهت اه حلهاي مختلف هریک به فراخور حال خود رتري یافته است و کشورتعادل شدت بیش
 در ایـران نظیـر هسـتند. تعادل سازي شبکه شهري برگزیده و به دنبال خطوطی براي توسعه آتی خود

هـاي اخیـر بـه دنبـال دگرگـونی شـرایط شـبکه شـهري در دهـه کشورهاي در حال توسعه، بسیاري از
و اشـکال مختلفـی را دگرگونی شده  بیش متغیر دچار شتابی کم و اجتماعی ایران با آهنگ و -اقتصادي

        هـايپـژوهش حاضـر بررسـی سـاختار شـبکه شـهري لرسـتان در سـال از عرضه داشـته اسـت. هـدف
آوري بوده است. بـراي جمـع تحلیلی -. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفیباشدمی 1375-1390

هاي هـا از شـاخصدادههاي سرشماري رسمی کشور و بـراي تحلیـل اي و دادهمنابع کتابخانه ها ازداده
نشـان هـاي پـژوهش افتهنخست شهري، عدم تمرکز و الگوي سلسله مراتب شهري استفاده شده است. ی

البتـه چنـین  ،متعـادلی بـوده اسـت داراي توزیـع نسـبتاً لرستان استان شهري نظامکه تاکنون دهد می
ار مشکالت شهرهاي بزرگ در استان از درون خود دچ يهاتعادلی در صورتی تداوم خواهد یافت که شهر

میزان نخست به طوري که  آینده فراهم کنند. مقیاس خرد نشوند و فضاي مناسب را براي نسل کنونی و
علیرغم افزایش ولی  به شکل تدریجی و متعادل رو به افزایش بوده است. 1390تا  1375شهري از سال 

نوان شهر اول با شهر دوم (بروجرد) بیشتر میزان نخست شهري در این استان، فاصله شهر خرم آباد به ع
   نبوده و هنوز نخست شهري در نظام شهري استان لرستان وجود ندارد.
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  مقدمه  -1

یـت، رشـد ترین چالش علمـی و اجتمـاعی در خصـوص جمعدر نیمه دوم قرن بیستم، مهم
ي آن در یک یا چند نقطه شهري به خصوص در کشورهاي جهـان سـوم سریع و تمرکز فزاینده

). در همـین حـال جمعیـت و فعالیـت در کشـورهاي در حـال توسـعه، 13: 1383بود(امکچی، 
 ). از طرفــی55: 1384(فرهــودي،  نامتعــادل و نــابرابر از کشــورهاي توســعه یافتــه بــوده اســت

هاي شهري کشورهاي صـنعتی عمـدتاً کوچک و بزرگ درسیستم يهرهاگیري و توسعه ششکل
هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و داراي الگوي متعادلی اسـت، امـا در کشـورهاي 
در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشـکالت 

بـه ). 26 -28: 1384اسـت(پاتر و ایـوانز،  جدیدي در نظام شـهري ایـن کشـورها بوجـود آورده
دهد کـه جمعیـت ایـن بررسی تحوالت جمعیتی در کشورهاي حال توسعه نشان میطوري که 

ایـن  هـا بوجـود آورده اسـت.کشورها با نرخ رشد باالیی افزایش یافته و مشکالتی را براي دولت
ستایی به شـهرها و بـویژه کشورها از یک طرف با افزایش جمعیت و از طرف دیگر با مهاجرت رو

بنـابراین مطالعـات انجـام شـده نشـان  .)44: 1383(خـاکپور،  هاي بزرگ روبه رو هسـتندشهر
دهند که اغلب کشورهاي در حال توسعه از روند توسعه فضایی سـکونتگاهها و نحـوه توزیـع می

نقـل از  به 30: 1386(زیردست،  هاي اقتصادي خود ناراضی هستنداي جمعیت و فعالیتمنطقه
Mathur, 1997: 65 بـه همـین دلیـل امـروزه توزیـع مناسـب جمعیـت در پهنـه فضـاهاي .(

اي با تاکید بر آمایش سرزمین از اهمیـت جغرافیایی و ساماندهی و آمایش نظام شهري و منطقه
ریزي ریزي در جهان برخوردار است. زیـرا برنامـهبسیار زیادي در عرصه سیاست گذاري و برنامه

رزمین با مطالعات همه جانبه، راهبردي و جامع در صدد ارزیـابی مناسـب از امکانهـا و آمایش س
منابع، تولیدات و پراکنش جمعیت، تأسیسات، تسهیالت و ارتباط هاي درونی بمنظور طراحـی و 

  ).38:  1381(حاج یوسفی،  ساماندهی توسعه پایدار فضایی است
ر از این قاعـده مسـتثنی نبـوده اسـت و بـا کشور ایران هم در نیم قرن اخیشبکه شهري در 

جمعیت شـهري دسـت زده اسـت.  شهرها وتعداد افزایش  سرعت بیشتري به رشد شهرنشینی و
تنهـا نـه این موضوع  افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی باعث رشد ناموزون شهرها شده است و

اقتصـاد متکـی بـر داري در چهـارچوب توسعه سرمایه بلکه نبوده، طبیعی جمعیت ناشی از رشد
صادرات نفت موجب کاهش اهمیت بخش کشاورزي و رشد سریع شهرها گردیده اسـت(نظریان، 

). البته الگوي استقرار و توزیع جمعیـت بـیش از همـه تـابع عملکردهـاي سیاسـی، 151: 1386
اقتصادي و اجتماعی است. حرکات مکانی جمعیت که در الگوي استقرار جمعیت موثر اسـت، در 

اقتصـادي  -کنشی در برابر عدم توازن و ناهمـاهنگی کارکردهـا و سـاختارهاي اجتمـاعیواقع وا
ها در راسـتاي تـامین نیازهـاي اساسـی است و علت اصلی آن توزیع نامتعادل امکانات و فرصت

). در 15: 1371(توفیـق،  هـاي اجتمـاعی اسـتتمام نقاط جغرافیایی و براي همه قشرها و گروه
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زن و نامتعادل توزیع فضایی جمعیت در ابعاد مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی، نتیجه الگوي نامتوا
). این الگو باعث تقویـت بـیش 35: 1381(بابایی درمنی،  سیاسی و اداري تاثیرات آشکاري دارد

از حد مرکز به قیمت تضعیف شدن پیرامون و حذف نقش شـهرهاي میـانی و کوچـک در نظـام 
مـوثر در بـروز عـدم تعـادل در نظـام  ن نیز از عوامـلکه ایسلسله مراتبی شهري را در پی دارد 

  شهري است.
       بـه 1335 سـال درصـد در 15 از شهرنشـینی در اسـتان لرسـتان درصـد هاي اخیردر سال

. اسـت شهرنشـینی جمعیت فزاینده رشد دهنده نشان که است رسیده1385 سال درصد در 70
سلسله مراتب شـهري کشـور و رسـیدن بـه توسـعه بنابراین از آن جا که الزمه ایجاد تعادل در 

ي شهري و توجه به شهرهاي کوچک و متوسط در پایدار، مطالعه شهرها در سلسله مراتب ناحیه
ي دقیق و تحلیل همـه جانبـه نظـام ریزي غیر متمرکز است، بنابراین باید با مطالعهقالب برنامه

ها در آن، به نقـاط ضـعف موجـود شبکه شهري استان و مشخص ساختن جایگاه هر یک از شهر
پی برده و نسبت به ساماندهی نظام شبکه شهري اقدامات الزم صورت گیرد. بـر ایـن اسـاس در 

 1390تـا  1375این پژوهش به مطالعه و تحلیل نظام شـبکه شـهري اسـتان لرسـتان از سـال 
  پرداخته شده است. 

  
  هدف پژوهش -1-1

در راسـتاي رویکـرد آمـایش  ستان لرسـتانهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نظام شهري ا
باشـد. می 1390تـا  1375هاي آمار سرشماري نفوس و مسکن سـالهاي و براساس داده سرمین

سازمان فضایی حاکم بـر شـبکه شـهري اسـتان در این رابطه سؤال اصلی پژوهش این است که: 
  ؟ لرستان به چه شکلی است و روند آن چگونه است

  
  پیشینه تحقیق -1-2

اي متعـادل و متـوازن و اهـداف ي منطقـهجام هر حرکتی در جهت نایل شدن بـه توسـعهان
ي پایدار در راستاي مدیریت آمایش سرزمین، نیاز به شناخت و تحلیـل از شـبکه شـهري توسعه

هاي شهري تحقیقـات و مطالعـاتی در داخـل و هر منطقه دارد. تاکنون در رابطه با مطالعه نظام
هاي اخیـر صـورت ه که در زیر به چند نمونه از این تحقیقاتی که در سالخارج کشور انجام شد

کنیم. هندرسن و وانگ، توان زیپف را براي چهارده کشـور برزیـل، چـین، هنـد، گرفته اشاره می
اندونزي، مکزیک، نیجریه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا، اوکـراین، انگلسـتان و آمریکـا در 

دهد تمرکز شـهري آلمـان نسـبت اند. نتایج آنها نشان میبرآورد نموده 2000و  1960هاي سال
). همچنـین 88: 1385(اکبري، عسـگري و فرهمنـد، به سایر کشورها باالترین میزان بوده است

در ارتباط با سلسله مراتب شهري مجموعه شهرهاي جنوب چـین در  ,.Fragkias et alپژوهش 
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در ارتبـاط بـا توزیـع انـدازه شـهرهاي چـین در سـال  ,.Anderson et al، مطالعات 2009سال 
در ارتباط با توزیع انـدازه شـهرهاي هنـد و چـین در  ,.Gangopadhyay et al، مطالعات 2005
ي توان مقاله). در سطح ملی هم می27: 1392توان اشاره کرد(لطفی و همکاران،می 2009سال 

اصـغر نظریـان،  "له مراتبـی شـهرهاي ایـراننظام سلسـ"ي اعتماد، مقاله "شبکه شهري گیتی"
تجربـی بـراي متعـادل سـازي توزیـع  -تحلیلی نظـري"فاطمه بهفروز در پژوهشی تحت عنوان 

ي دوره دکتري مسعود تقوایی بـا عنـوان ، پایان نامه"فضایی جمعیت در سیستم شهرهاي ایران
ي ، مقالـه"تانیهـاي متعـادل سـازي آن، در سـطح اسـتحلیلی بر شبکه شهري کشور و روش"

(نمونـه مـوردي:  ايي منطقـهسطح بندي نظام شـهري و توسـعه"محمد رحیم رهنما با عنوان 
ي ارزیـابی مـدلهاي کمـی در شـبکه"ي حسین حاتمی نـژاد بـا عنـوان ، مقاله"استان خراسان)

بررسی تحوالت نخست شـهري در "ي اسفندیار زبردست با عنوان ، مقاله"شهري استان خراسان
رویکرد آمایشی در تحلیل نظام شهري بـا تأکیـد بـر مفهـوم "ي نادر زالی با عنوان ، مقاله"نایرا

آمایش سـرزمین و ایجـاد تعـادل در "ي احمد پور احمد با عنوان ، مقاله"مناطق همگن و اداري
بررسـی، تحلیـل و "ي خلیل حاجی پور و اسفندیار زبردست با عنوان ، مقاله"نظام شهري کشور

ي محمـد تقـی رهنمـایی و همکـاران بـا ، مقاله"گویی براي نظام شهري استان خوزستانارائه ال
ي ، مقاله")1385 -1335سیر تحوالت نخست شهري و نظام شهري منطقه آذربایجان ("عنوان 

بررسی سیر تحوالت نخست شهري و نظـام شـهري منطقـه "صدیقه لطفی و همکاران با عنوان 
  کر کرد.و ... ذ ")1355 -1385زاگرس (

  
   تحقیق نظري چارچوب -1-3

داننـد کـه در شبکه شهري را آرایشی از شـهرها میمفهوم شبکه شهري و نظام شهري: 
هاي جمعیتی، جریان کاال، افکار و عرضـه یک فضاي معین در ارتباط با همدیگر از طریق تحرك

و عرضه خـدمات،  یابد، جریان کاال، افکار و تحرکات جمعیتیخدمات گسترده شده و سامان می
). در 93: 1373(رضـوانی،  سـازدنیروي حیاتی و محرکه سیستم شـهري اسـت و آن را پویـا می

شـود کـه در ناحیـه و یـا در محـدوده اي از شـهرها اطـالق میشبکه شهري بر مجموعـه«واقع 
هاي به هم پیوسته نشر یافتـه و بـه علـت رشـد ناهماهنـگ، پرتوافشـانی جغرافیایی مانند حلقه

چنـین نظـام شـهري را از منظـر نگـرش ). هم481: 1368(فریـد، » فاوتی روي ناحیه دارنـدمت
اي از شهرها دانست، که با هم در یک کنش متقابـل بـوده و در یـک توان مجموعهسیستمی می

اي ها و عملکردها نقش کلیدي را در توسعه ملی و منطقـهترکیب ویژه با سلسله مراتبی از نقش
در واقع، چیدمان شهرها در یک بستر جغرافیایی معین و ارتباط و کنش متقابـل بر عهده دارند، 

توان نظـام شـهري آنها با یکدیگر از طریق تحرکات جمعیتی، جریان کاال، افکار و خدمات را می
(حاجی پور،  ساختاري دهد -دانست به شرطی که تشکیل یک سیستم به هم پیوسته عملکردي
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مجموعـه شـهرهاي ملـی یـا «کنـد: ها را ایـن چنـین تعریـف مینظام شـهر 1پرد ).14: 1381
هاي اقتصـادي، دار در فعالیتاي که وابسته به هم هستند، به طوري که هر تغییري معنیمنطقه

ساختار شغلی، درآمد کل، یا درآمد جمعیت یکی از این شهرها، به طور مستقیم یا غیر مستقیم 
ساختار شغلی، درآمد کل، یـا جمعیـت یـک شـهر یـا هاي اقتصادي، بعضی تغییرات در فعالیت

  ).  44: 1385یزدانی، »(شهرهاي دیگر آن مجموعه را به وجود خواهد آورد
اي در مقالـه 1939ایده نخست شهري اولین بار توسط جفرسون در سـال نخست شهري: 

مطرح گردید. او بـراي توضـیح پدیـده بـزرگ شـهري، کـه » قانون نخست شهري«تحت عنوان 
هاي اقتصادي کشورها در آنها متمرکز شده و اغلب پایتخـت اي از جمعیت و فعالیتعمده بخش

 شوند، اینگونه شهرها را نخست شهر و پدیده مذکور نخست شـهري نامیـدکشورها محسوب می
). بعد از جنگ جهانی دوم، جمعیت شهري خاورمیانـه بـه شـدت افـزایش 30: 1386(زبردست،

هاي سیاسـی داخلـی، ه اعتقاد کاستللو تمرکز اقتصادي، کشـمکشیافت، عوامل چنین رشدي ب
 تغییرات در الگوهاي تجارت خارجی و روابط با بیگانگان و بـاالخره اسـتخراج نفـت بـوده اسـت

). که موجبات به هم خوردن نظام شـهري 12: 1390؛ رهنمایی و همکاران،71: 1368(کاستللو، 
ت. از اینرو کم کم پدیده نخست شهري در این کشـورها اندازه شهرها را فراهم آورده اس -و رتبه

اجتماعی و بسط نظام سـرمایه  -مشاهده شده است. این در حالی است که با دگرگونی اقتصادي
داري در این کشورها از جمله ایران به موازات عمده شدن مـازاد اقتصـادي حاصـل از صـادرات 

در امکانـات اشـتغال در پایتخـت نداشـت، ها اي جز تمرکز سرمایه و زیر سـاختنفت که نتیجه
شبکه شهري نظام ارگانیک خود را از دست داده و روابط ارگانیک موجود در آن گسـیخته شـده 

  ).  13: 1390؛ رهنمایی و همکاران،136 -125: 1363(اعتماد،  و به کلی دگرگون شد
یش از شهرنشـینی بـ"اي جـداي از ) نخست شـهري را پدیـده1967فریدمن و کلینگسون (

هـاي دانند. آنها معتقدند که شهرنشینی بـیش از حـد در اثـر تمرکـز فزاینـده فعالیتنمی "حد
 -افتد، که یکی از پیامدهاي آن نخسـت شـهري اسـت. انحـراف از قاعـدة رتبـهشهري اتفاق می

تواند نشانگر وجود نخست شهري باشد. یا به عبارت دیگـر نخسـت شـهري اندازه شهري نیز می
(نرمال)، پیشنهادي زیپـف  اندازه -اندازه شهرها از قاعدة رتبه -باعث انحراف توزیع رتبهتواند می

انـدازه در سلسـله مراتـب  -). کشورهایی که داراي الگوي منظم رتبـه31: 1386(زبردست، شود
 باشـد 2شهري خود هستند، قاعدتاً باید نسبت جمعیت اولین شهر به دومین شـهر آن، معـادل 

ترین شــاخص ). بنــابراین ســاده30: 1392؛ لطفــی و همکــاران،187: 1388،(دخــت لیوارجــانی
تمرکز، شاخص نخست شهري است که از طریق نسـبت جمعیـت بزرگتـرین کالنشـهر بـه کـل 

  ).11: 1388(فرهمند،  شودجمعیت شهري کشور محاسبه می

                                         
1  Pred 
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سـی اي، به برررویکرد آمایش سرزمین به فضاهاي ملی و منطقهرویکرد آمایش سرزمین: 
هـا در فضـاي درباره عوامل گوناگون و تعیین کننـده نظـام اسـکان جمعیـت و اسـتقرار فعالیت

دهد. در چارچوب نظام اسکان، شناخت شبکه شهري یعنـی شـناخت سرزمین کشور اولویت می
اي و حوزه نفوذ هر یک از آنها، سلسله مراتب بـین شـهرها و اسـتخوان هاي منطقهمنابع و قطب

معناي بررسی توأم تـار و پـود سلسـله مراتـب شـهرها در ارتبـاط بـا محـدوده  بندي شهرها به
ریزي آمایش سرزمین با مطالعـات اي شهرها از اهمیت بسیاري برخوردار است. زیرا برنامهمنطقه

همه جانبه، راهبردي و جامع در صدد ارزیابی مناسب از امکانهـا و منـابع، تولیـدات و پـراکنش 
هاي درونی بمنظور طراحی و سـاماندهی توسـعه پایـدار الت و ارتباطجمعیت، تأسیسات، تسهی

). بنـابراین راهبردهـاي آمـایش سـرزمین تلفیـق بهینـه 38: 1381(حاج یوسـفی، فضایی است
اي استراتژیهاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فیزیکی در چارچوب توسعه فضاهاي ملی و منطقـه

تـوان بـه مـواردي چـون، هاي آمایش سـرزمین میو شهري و روستایی است. از مهمترین ویژگی
هاي مکـانی از محتویـات گیرينگرش همه جانبه به مسـائل، آینـده نگـري، درونگـري و نتیجـه

(پـور  اي اشـاره نمـودهاي منطقـههاي کالن و برنامـهاستراتژي توسعه ملی و عامل پیوند برنامه
جهت رسیدن به توسعه پایدار فضایی،  از اینرو در ).1370به نقل از بحرینی،  481: 1380احمد،

هاي شـهري و تعـادل در نظـام کاهش خالء جمعیتی و کارکردي در سطح میانی و پایین کانون
باشد. چرا که هـدف میاي توجه به رویکرد آمایش سرزمین الزامی سلسله مراتب شهري و ناحیه

مقیـاس و عملکـرد شـهرها غایی ساماندهی فضاي ملی به منظور جلوگیري از رشد نامتعادل در 
اي) و کاهش تمرکز در متروپل کشور، تنظیم فضاهاي توسـعه در قالـب هاي منطقه(ایجاد قطب

هاي سازمان یافته و مولد توسعه و سازماندهی جامعه شهري و روستایی محورها، نواحی و کانون
ایی هماهنگ با ضرورت توسعه ملـی در راسـتاي کـاهش تفـاوت بـین شـهرها و منـاطق روسـت

گیري بهینه از امکانات طبیعـی و پیرامونی و نهایتاً سازماندهی فضاهاي زیست و فعالیت، با بهره
  باشد.در جهت حفاظت و احیاي منابع طبیعی و محیط زیست می

 
  معرفی محدوده مورد مطالعه -2

هـاي کیلومتر مربـع در غـرب ایـران در بـین رشـته کـوه 28064استان لرستان با مساحت 
درصد از سطح کشور را به خود اختصـاص داده اسـت. ایـن  8/1واقع شده است و حدود زاگرس 

استان از شمال به شهرهاي خمین و اراك از استان مرکزي و مالیر و نهاوند از اسـتان همـدان از 
هاي فریدن و گلپایگان از اسـتان اصـفهان و از جنوب به استان خوزستان و از شرق به شهرستان

). 1390(سـالنامه آمـاري اسـتان لرسـتان،  شـودکرمانشاه و ایالم محـدود مـیمغرب به استان 
دهسـتان  84بخـش،  26شهر،  25شهرستان،  11داراي این استان  ،براساس تقسیمات کشوري
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نفـر  1754243، برابـر 1390جمعیت کـل اسـتان براسـاس آخـرین سرشـماري سـال .باشدمی
  باشد. می

    
  

  (مآخذ: نگارندگان) نقاط شهري آن استان لرستان و مکانی): موقعیت 1شکل شماره (
  

 روش تحقیق -3
سـاختار حـاکم  که در آند باشتحلیلی می_توصیفی  بکار گرفته شده در این پژوهش روش

بررسی شـده  1390تا  1375نظام شهري استان لرستان و تحوالت شبکه شهري آن در سال بر 
گردآوري اي و اسنادي ق، از طریق منابع کتابخانهتحقی نیاز در همین راستا اطالعات مورد است.

تـا  1335هاي کمی مورد نیـاز از نتـایج سرشـماري نفـوس مسـکن سـالهاي شده و سپس داده
از هـاي پـژوهش ه.ش استخراج و طبقه بنـدي شـده اسـت. بـراي تجزیـه و تحلیـل داده 1390

مراتـب شـهري  هاي تعیین سلسـلههاي عدم تمرکز و روشهاي نخست شهري، شاخصشاخص
انجـام شـده و  Excelاستفاده شده است. محاسبات کمی و رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار 

   هاي منتج از محاسبات فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.سپس یافته
 

  هاي مطالعهشاخص -3-1
رستان پرداخته ع به بررسی نظام شهري در استان لوپس از مرور مبانی نظري و ادبیات موض

هاي هاي نظام شهري استفاده شده اسـت. شـاخصشود. در این راستا از سه دسته از شاخصمی
نخست شهري که نشان دهنده میزان تفوق و تسلط شهر اول به سـایر شـهرهاي منطقـه اسـت. 
شاخص تعدیل شده و رتبه اندازه که توزیـع انـدازه شـهرها را در نظـام سلسـله مراتبـی نشـان 
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هایی مانند آنتروپی و هندرسون که بیانگر میزان تمرکز و عدم تمرکز در نظام و شاخص دهدمی
  اند.شهري

  
  هاي نخست شهريشاخص -3-1-1

) نسـبت جمعیـت بزرگتـرین شـهر UPIشاخص نخست شهري(:  2شاخص نخست شهري
)P1 به کل جمعیت شهري ()P( اي کـه شـاخص نخسـت شـهري بـراي آن کشور و یـا منطقـه

  شود، است:میمحاسبه 

p
pUPI 1  

هر چه مقدار عددي این شاخص بیشتر باشد، بزرگترین شهر داراي نخست شهري بیشتري 
  است.

اندازه شهري است و شاخص نسـبی  -این شاخص مرتبط با توزیع رتبه : 3شاخص دو شهر
دسـت است، بدین ترتیب که از طریق محاسبه نسبت جمعیت شهر نخسـت بـه دومـین شـهر ب

  آید:می

2

1

p
pTCI   

  این شاخص نیز هر چه بزرگتر باشد، بزرگترین شهر داراي نخست شهري است.
هماننـد شـاخص  ،)FCIشاخص چهار شهر ( : 5گینزبرگ یا شاخص 4شاخص چهار شهر

انداه  شهري است و نسبت جمعیـت شـهر نخسـت بـه مجمـوع  -دو شهر مبتنی بر توزیع  رتبه
شود. این شاخص بـه شـاخص گینزبـرگ رتبه دوم، سوم و چهارم را شامل می جمعیت شهرهاي
  نیز مهروف است.

  

432

1

ppp
pGI


   

براي تعیین میزان نخست شـهري، مهتـا شـاخص چهـار شـهر :  6شاخص چهار شهر مهتا
) به مخرج کسر شـاخص فـوق P1پیشنهادي گینزبرگ را با اضافه کردن جمعیت نخست شهر (

                                         
2  Urban primacy Index- UPI 
3  Two - City Index- TCI 
4  Four City Index- FCI 
5  Ginsberg 
6  Mehtas Four City Index 
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آن را شاخص چهار شهر نامید. شاخص چهار شهر مهتا از تقسیم جمعیت نخست شـهر اصالح و 
  ):  33: 1386(زبردست،  آیدبه مجموع جمعیت شهرهاي رتبه اول تا رتبه چهارم به دست می

4321

1

pppp
pMFCI


 

  
انـدازه تطبیـق داد.  -چهار شهر اول را با معیارهـاي قاعـده رتبـهبعدها ریچاردسون شاخص 

اندازه شهري، اندازه مطلوب شـهرها در نظـام شـهري  -ن صورت که اگر براساس قاعده رتبهبدی
این گونه باشد که شهر اول دو برابر شهر دوم، سه برابر شهر سوم و چهار برابر شهر چهـارم بـاد، 

باشـد. کـه  48/0بنابراین نسبت شهر اول به مجموعه چهار شهر نخست نظام شهري بایـد برابـر 
ترین شکل برتري شهري خواهد بود. بر پایه چنین معیـاري، درجـه مهمترین و عادي این توزیع

تسلط و برتري شهر اول بر نظام شهري براساس جدول زیر پیشنهاد شده است، که در آن دامنه 
/. فـرض شـده اسـت و بـراي فـوق 54/. تـا 41تسلط و برتري مطلوب شهر نخست بین شاخص 

  ).67-66: 1381(عظیمی،  شنهاد شده استپی 1/. تا 65برتري، شاخص بین 
 

  ): درجه نخست شهري در نظام شهري بر پایه شاخص چهار شهر1جدول شماره (
  شاخص چهار شهر  نوع برتري شهري

  1تا  65/0  فوق برتري

  65/0تا  54/0  برتري

  54/0تا  41/0  برتري مطلوب

  41/0کمتر از   حداقل برتري

  Gilbert et al, 1989: 198ز به نقل ا 67: 1381مآخذ: عظیمی، 
  

از این شاخص براي بررسی میزان تمرکز در کل نظام شـهري :  7شاخص تمرکز هرفیندال
و اینکه آیا در مقاطع مختلف زمانی از شدت تمرکز کاسته شده و نظام شهري به سـمت تعـادل 

یـت کـل جمع Pو  iجمعیـت شـهر  Pi شود. طبـق فرمـولرود یا نه استفاده مینسبی پیش می
  ).16: 1390؛ رهنمایی، 35: 1386شهري منطقه مورد مطالعه است(زبردست،





n

i

i

P
PHI

1

2)( 

  

                                         
7  Herfindall Concentration Index  
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هاي دو شهر اول و دوم این شاخص از تقسیم مجموعه جمعیت:  8شاخص مامو و الوصابی
آید، که در آن هر چه مقـدار عـددي هاي دو شهر سوم و چهارم به دست میبه مجموع جمعیت

رگتر باشد، نظام شهري مـورد نظـر داراي نخسـت شـهري بیشـتري اسـت(همان این شاخص بز
 منبع).

43

21MAI
pp
pp




   

  هاي عدم تمرکزشاخص -3-1-2
هاي اتخاذ شده منجر به ایجاد تعادل و یـا عـدم تمرکـز فضـایی براي بررسی اینکه سیاست

شـود(لطفی و تفاده میاند اغلب از دو شاخص آنتروپی و شاخص عدم تمرکز هندرسـون اسـشده
  ).35: 1392همکاران، 

آنتروپی یک معیار ناپارامتري براي نشان دادن تعادل در یک توزیع است شاخص آنتروپی: 
 Pi و هر چه میزان این شاخص بیشتر شود، توزیـع بسـوي تعـادل در حرکـت اسـت کـه در آن

تفاده از ایـن . بـا اسـ)35: 1386(زبردسـت، به کل جمعیـت شـهري است iنسبت جمعیت شهر 
توان به میزان تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در سـطح شـبکه شـهري، مدل، می

    اي و ملی پی برد. ساختار کلی مدل به شرح زیر است.استانی، منطقه
: H  مجموع فراوانی در لگاریتم نپري  

 : Pi فراوانی  
 : Lnpiلگاریتم نپري فراوانی  

 : Kطبقات تعداد  
 : Gزان آنتروپیمی  

 نشـانگر هرچه مقدار آن به یک نزدیکتر باشـد یک دارد و اي بین صفرضریب آنتروپی دامنه
نزدیکتـر باشـد نشـان دهنـده عـدم تعـادل در توزیـع جمعیـت  چه به صفر هر توزیع عادالنه و

  ).4: 1388؛ رضائی و تقوایی، 190: 1385حکمت نیا، است(
رکـز هندرسـون نشـان دهنـده کـاهش شاخص عـدم تمشاخص عدم تمرکز هندرسون: 
تعـداد  nکـل جمعیـت شـهري و  Pو  iجمعیت شهر  Piتمرکز در نظام شهري است. که در آن 
  ).35: 1386شهرها در نظام شهري است(زبردست، 

 
  هاي تعیین سلسله مراتب شهريروش -3-1-3

حد  هاي مختلفی همچونبراي تعیین سلسله مراتب شهري براساس متغیر جمعیتی از مدل
 تـوان اسـتفاده نمـوداندازه، منحنی لورنز، ضریب تراکم جینی می -اي، قانون رتبهاختالف طبقه

                                         
8  Moomaw – Alwosabi Index 

LnK
HG 
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اي، ). که در این پژوهش از دو مـدل حـد اخـتالف طبقـه36: 1392؛ لطفی،167: 1384(زیاري،
  اسمایلز و سلسله مراتب شهري زیپف استفاده شده است. آرتور الگوي

  
  تحقیق هايیافته -4

سه شـهر ، پر جمعیت خرم آباد و بروجرداز دو شهر  لرستان استانالگوي شهرنشینی  از نظر
اي از شهرهاي کوچک تشکیل شده که مجموعه متوسط دورود، کوهدشت و الیگودرز و مجموعه

ترین شهرهاي استان (خـرم شهرهاي کوچک استان از نظر جمعیت با اختالف زیاد از پرجمعیت
د کـه طـی دهـبررسی روند تغییرات نظام شهري استان نشـان می. اندهآباد و بروجرد) قرار گرفت

شهر افزایش پیدا کرده است و به پیروي از رشـد  10تعداد شهرهاي استان به  1355 -75دوره 
شتابان شهرنشینی، جمعیت شهرهاي استان لرستان نیز طی این سالها  افزایش یافته است. طی  

شهر افزایش داشته که حدوداً  23شهر به  10تعداد شهر هاي استان از  1385تا  1375سالهاي 
نقطـه  25، تعداد نقاط شهري در اسـتان لرسـتان بـه 1390دو برابر مقاطع قبلی است. در سال 

  شهري رسیده است.
، استان لرسـتان داراي 1355دهد که در سال بندي جمعیتی شهرهاي استان نشان میطبقه

ي هزار نفـر 50شهر کمتر از  6هزار نفري (شهرهاي بروجرد و خرم آباد) و  100دو شهر بیش از 
 3هـزار نفـري  100تعداد شهرهاي بـیش از  1385سال، در سال  30بوده است. بعد از گذشت 

 2هـزار نفـري،  50تـا   25شهر، شـهرهاي بـین  3هزار نفري،  100تا   50شهر، شهرهاي بین 
شهر بـوده  14هزار نفر  10شهر  و شهرهاي کمتر از  1هزار نفري  25تا  10شهر، شهرهاي بین 

هزار نفـري  10دهد که تعداد شهر هاي زیر نشان می 1375و  1385ن سالهاي است. مقایسه بی
شهر افزایش یافته است. در جدول زیر طبقه بندي جمعیتـی شـهرهاي اسـتان  14شهر به  1از 

  آمده است. 1390تا  1355لرستان طی سالهاي 
  

  1355-90) : طبقه بندي جمعیتی شهرهاي استان لرستان : سالهاي 2جدول شماره (

  تعداد شهرها  طبقات جمعیتی
1355  1365  1375  1385  1390  

  2  2  2  2  2  هزار نفر 500تا  100بین 
  4  3  3  2  -  هزار نفر 100تا  50بین 
  3  2  2  3  1  هزار نفر 50تا  25بین 
  -  1  2  2  2  هزار نفر 25تا  10بین 

  16  14  1  1  3  هزار نفر 10کمتر از  
 25  23  10  10  8  جمع

  1390تا  1355هاي ار ایران، نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن سالمآخذ: مرکز آم
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که آمـار و  1390تا  1375هاي براي بررسی میزان نخست شهري در استان لرستان در سال
ها بـه آسـانی در دسـترس اطالعات مربوط جمعیت شهرها از سرشماري انجام شده در این سال

قبلی معرفـی گردیـد، اسـتفاده گردیـد. نتـایج  هاي نخست شهري که در بخشاست، از شاخص
در منطقـه مـورد مطالعـه  1390تا  1375هاي هاي نخست شهري از سالحاصل از کاربرد مدل

هـاي دهد که پدیده نخسـت شـهري در نظـام شـهري اسـتان لرسـتان در تمـام دورهنشان می
بـه شـکل  1390تـا  1375سرشماري وجود نداشته است. ولی میـزان نخسـت شـهري از سـال 

). روند افزایش میزان نخست شهري در هر 3(جدول  تدریجی و متعادل رو به افزایش بوده است
 1385پنج شاخص به کار رفته همسو بوده اسـت و فقـط در شـاخص مومـا والوصـابی در سـال 

هاي دیگر بوده همسو با شاخص 1390رو به کاهش بوده و دوباره در سال  1375نسبت به سال 
توان گفت علیرغم افزایش میزان نخسـت شـهري در اسـتان لرسـتان از لت کلی میاست. در حا

، فاصله شهر خرم آباد به عنـوان شـهر اول بـا شـهر دوم (بروجـرد) بیشـتر 1390تا  1375سال 
  نبوده و هنوز نخست شهري در نظام شهري این استان وجود ندارد.  

ایسه آن بـا مقـادیر پیشـنهادي همچنین بررسی مقادیر عددي شاخص چهار شهر مهتا و مق
دهد که درجه تسلط و برتري شـهر اول ریچارسون براي سنجش شدت نخست شهري نشان می

  .بر نظام شهري در هر سه دوره سرشماري نخست شهري در حد برتري مطلوب بوده است
  

  1375 - 90هاي نخست شهري در استان لرستان، ): شاخص3جدول شماره (
  1390  1385  1375  سال

  323/0  327/0  309/0  شاخص نخست شهري
  44/1  45/1 25/1  شاخص دو شهر

 804/0  801/0 727/0  شاخص چهار شهر

  445/0  444/0  419/0  شاخص چهار شهر مهتا
  104/0  106/0  095/0  شاخص تمرکز هرفیندال
  060/3  009/3  061/3 شاخص موما و الوصابی

  1375 - 90ي عمومی نفوس و مسکن مأخذ: محاسبات نگارندگان براساس آمارهاي سرشمار
  

دست آمده از دو شاخص نشان دهنده عدم تمرکز، یعنـی شـاخص آنتروپـی و عـدم نتایج به
  باشد:نشان داده شده به شرخ زیر می 4تمرکز هندرسون که در جدول شماره 

باشد و این میزان نزدیک بـه می 6/0باالي  آنتروپی در هر سه دوره  سرشماري مقدار شاخص -
 برخوردار بیشتري تعادل از شهري شبکه شود نزدیکتر 1 به آنتروپی ک بوده، و زمانی که مقداری

 داراي توزیـع نسـبتاً آنتروپـی روش براسـاس اسـتان لرسـتان شـهري نظام شد، بنابراین خواهد
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 در شـهرها تعـداد تـراکم از این استان ناشی در شهري شبکه تعادل واقع بوده است. در متعادل
    .است کوچک و یمیان رده

تري دهد، نظام شهري از توزیع متعادلمیزان شاخص عدم تمرکز هندرسون نشان می -
  کاهش یافته است. 1390تا  1375برخوردار است و تمرکز در نظام شهري استان از سال 

  1390 - 1335هاي عدم تمرکز در استان لرستان ): شاخص4جدول شماره(
  1390  1385  1375  سال

  643/0  658/0  647/0  پیشاخص آنترو
  618/1  450/1  102/1  شاخص عدم تمرکز هندرسون

  1393مأخذ: محاسبات نگارندگان، 
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هاي نخست شهري و عدم تمرکز در استان ): روند افزایش وکاهش میزان شاخص2شکل شماره (
  75 -90لرستان در طی سالهاي 

  
  ايطبقه اختالف حد مدل -

 ویژه به کشور هايجمعیت شهر خصوص در آماري هايفرمول از استفاده با علمی روش این
ساختار کلـی  ).152: 1380 الممالکی، مستوفی( باشدمی اجرا قابل جمعیت کمترین با شهرهاي

  باشد:مدل به شرح زیر می
 جمعیـت کـم و نفر 348216 با آباد خرم که استان شهر ترینجمعیت پر تعیین: اول مرحله

  .باشدمی نفر 1048  با چشمه استان هفت شهر ترین
 مرحله دوم :  تعیین دامنه نوسان:

R = Max(P) - Min(P) 
  

  مرحله سوم: تعیین تعداد طبقات یا گروههاي شهري با استفاده از فرمول استورجس:
K=1+3,3+LogN  

  :ايطبقه اختالف حد میزان تعیینمرحله چهارم: 
H = R / K  

  استان شهرستانهاي نديب تقسیم و ماتریس تشکیل: پنجم مرحله
  :نوسان دامنه

  R = Max(P) - Min(P) 
R=  1048 – 348216 =  347168  

  :ايطبقه اختالف حد میزان
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  1390اي سال ): طبقات جمعیتی شهرها بر اساس مدل حد اختالف طبقه5جدول شماره (

نعداد   طبقات جمعیتی  ردیف
  رهااسامی شه  درصد شهرها  شهرها

  خرم آباد  4%  1 298618 -348213 1
2 298618- 249023 -  -  -  
  بروجرد  4%  1  199428 -249023 3
4  199428- 149833 -  -  -  
5  149833- 100238  -  -  -  
 دورود کوهدشت، نورآباد، الیگودرز، 16% 4  50643 -100238  6

7  50643- 1048  19  76%  

 ونانی،ک اشترینان، معموالن، الشتر،پلدختر، ازنا،
 چغلونــدي، فیروزآبــاد، گراب،زاغــه، چقابــل،
 چـاالنچوالن، دوره، سـراب آباد، مومن ویسیان،

سپیدشـت، هفـت چشـمه،  نورآباد، گنبد، درب
  شول آباد

  1393نگارندگان،  محاسبات:  مآخذ
 داشـت نظر در باید اما. اندکرده ارائه متفاوتی نظریات شهرها، اندازه براي شهري پژوهشگران

 کـه هاییویژگی به باید بلکه ساخت مطرح تواننمی کوچک شهر براي مشخصی تعریف چهی که
 عنـوان بـه دارنـد، شـهرها نـوع ایـن کـه اشـتراکاتی بیشترین و کرد تکیه دارند شهرها نوع این

 بـه مفهـوم ایـن اسـت، نسـبی مفهوم یک کوچک شهر. پذیرفت کوچک شهرهاي هايمشخصه
 آن تبـع به و دارد بستگی کشور یک اقتصادي ساختار و گییافت توسعه سطح شهرنشینی، درجه

 امـا. باشـدمی متغیـر کوچـک شـهر تعریف دیگر منطقه به ايمنطقه از نیز کشور یک داخل در
 بـار بایـد کـه دارنـد کمی بار غالباً معیارها این دارد، وجود شهر اندازه تشخیص براي معیارهایی

 شـهرها، بنـدي سـطح بـراي شاخص ترینرایج. باشد لترکام آن تعریف تا افزود بدانها نیز کیفی
 کـه اسـت الزم سـرزمین پهنـه در شـهرها جمعیتـی وزن ارزیـابی براي. است جمعیتی شاخص

 در که را نقشی مفهوم عیناً شهر جمعیتی اندازه که چند هر. شود کارگرفته به رسمی معیارهاي
 منطقـه و شـهري شبکه در شهر نقش و دعملکر بر لکن ندارد، بر در کندمی ایفا پیرامون منطقه

  :است زیر قرار به کوچک شهر هاي ویژگی. داشت تأکید نیز آن پیرامون
  دارد؛ قرار کشور یک شهري شبکه جمعیتی سطح آخرین در -1
 خـدماتی و کشـاورزي مشـاغل با ارتباط در بیشتر کوچک شهر عمده هايفعالیت و عملکرد -2

 شود؛می دیده آنها در مقیاس کوچک و تبدیلی عصنای اغلب صنایع، بخش در و است
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 کشـاورزي تولیـد بـازار و سـازمانی نقـش یک بتواند تا است روستایی نفوذ قلمرو یک داراي -3

 نماید؛ ایجاد
 نفـر هزار 50-25 بین آنها براي جمعیتی آستانه بهترین و است نفر هزار 50 نیز آن جمعیت -4

 باشد؛ تواندمی
 خوابگـاهی، عملکـرد داراي شـهرهاي اقمـاري، شـهرهاي صنعتی، يهاشهرك اساس این بر

 شـوند،می ایجاد مادرشهر جوار در که جدیدي شهرهاي و) نفوذ يحوزه فاقد( مستقل شهرهاي
 و برخوردارنـد کمتـري استقالل از شهرها این که چرا. شوندنمی محسوب کوچک شهرهاي جزء
  ).15: 1382 فنی،( اندشده ادغام مادرشهر و بزرگ شهرهاي اجتماعی و اقتصادي ساختمان در

کـه شـهر  اسـت ایـن کرد استخراج توانمی اي)(حد اختالف طبقه 5جدول  از اي کهنتیجه
خرم آباد در طبقه اول و بروجـرد در طبقـه سـوم قـرار گرفتـه اسـت و ایـن دو شـهر بیشـترین 

دوم، چهـارم و پـنجم انـد. از طرفـی در طبقـات جمعیت شهري استان را به خود اختصاص داده
هیچ شهري قرار نگرفته است. همین مسئله گویاي افزایش فاصله جمعیتی شهر اول (خرم آبـاد) 
با شهر دوم (بروجرد) و همچنین فاصله بیشتر این دو شهر (خـرم آبـاد و بروجـرد) بـا شـهرهاي 

باشد. بنـابراین گروهبنـدي شـهرهاي اسـتان بیشـتر در رده شـهرهاي کوچـک طبقه ششم می
اند هاي ششم و هفتم بیشترین تعداد شهرها را به خود اختصاص دادهباشد به طوري که رتبهمی

اند و اکثـر ایـن هر چند از لحاظ تعداد جمعیت، این شهرها جمعیت کمتري را به اختصاص داده
  باشند.  هزار نفري (بسیار کوچک) می 10شهرها داراي جمعیت زیر 

  اسمایلز آرتور الگوي -
 نمـوده بندي طبقه را شهرها جمعیت آماري، خواص و جمعیتی سقف براساس نشمنددا این

 فضـاي گیريشـکل در خـود کـه دهد،می قرار خود تکاملی و سنی مرحله یک در را گروه هر و
 عمیقـی تـأثیرات شـهري اعتبـار و یـابینقش دهی، خدمات و نفوذ حوزه اداري، قدرت فیزیکی،

  :از تاس عبارت بنديطبقه این. دارد
  شهري نوزاد مرحله در نفري هزار 5 تا 2 شهرهاي – 1
  نوجوانی مرحله در نفري هزار 20 تا 5 شهرهاي – 2
  جوانی مرحله در نفري هزار 100 تا 20 شهرهاي – 3
  سالی میان مرحله در نفري هزار 500 تا 100شهرهاي  – 4
  تکامل و املک رسیدگی مرحله در نفر میلیون یک تا نفري هزار 500 شهرهاي – 5
  شهر مادر نام به نفر میلیون یک از بیش جمعیت با شهرهاي – 6

 فواصـل بـا معقـول رابطـه یـک بایـد منظم، نسبتاً شهري مراتب سلسله نظام یک در قاعدتاً
 ترتیـب بـدین و باشد موجود شده، ذکر جمعیتی هايگروه و شهرها تعداد بین منظمی طبقاتی
 در شـهر شـدن واقـع مـالك باال به نفر هزار 10 سقف کشور رد که آنجایی شود. ازمی مشاهده
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 یعنـی اول طبقـه در اسمایلز بندي تقسیم طبق لرستان استان در باشدمی شهري مراتب سلسله
 دیده گنبد درب و آباد فیروز زاغه، گراب، چقابل، کونانی، سپیدشت، شهر،7 شهري، نوزاد مرحله

 چغلونـدي و ونـد محمـود آباد، مومن دوره، سراب ن،چاالنچوال شهر 5 است ذکر شایان شود.می
 شـهر 2شـامل ) نوجـوانی( نفري هزار20تا 5شهرهاي  رده در. دارند جمعیت نفر 2000 از کمتر

  6شـامل) جـوانی( نفـر هزار 100 تا 20 با جمعیت شهرهاي گروه. باشدمی معموالن و اشترینان
 واقـع در نفـر، هزار 500 تا 100 باشد.می دخترپل و الشتر الیگودرز، نورآباد، ازنا، کوهدشت، شهر

  .است برگرفته در را دورود و بروجرد آباد، خرم شهر 3 که سال، میان شهرهاي و جوان شهرهاي
 کوچـک شـهرهاي گرفته، تعداد ساختار شهري در این استان با صورت هايبررسی براساس

 ایـن در میـانی و کوچـک شهرهاي هب بیشتر توجه بر ریزانبرنامه سیاست بایستیمی و باشدمی
  .باشد استان

  الگوي سلسله مراتب شهري  لرستان بر اساس الگوي زیپف -
، بررسی سلسله مراتب شهري توسط ژرژکینگ زیپـف مـدل سلسـله 1949تا  1941در سالهاي 

  طور کامل فرمول بندي و مورد عمل واقع شده است. بدین قرار:مراتب شهري به
Pn = 푃11

푛 
  صورت خیلی ساده یا به

P1 = 푝2 ∗ 2 = 푝3 ∗ 3 = 푝4 ∗ 4 = 푝푛 ∗ 푛 
P1 =  جمعیت شهر اول
P2 =  جمعیت شهر دوم
P3 =  جمعیت شهر سوم

) بـا کمـک ایـن فرمـول 1973(هاگت، ردیف و مرتبه شهرهاي مورد نظر n...  3، 2، 1ارقام 
بـا توان اندازه و مرتبه شهرها را مورد بررسی قرار داد. به طور مثـال جمعیـت دومـین شـهر می

تقسیم اولین شهر بر دو و پنجمین شهر با تقسیم جمعیت اولین شهر به پنج بـه طـور تئوریـک 
  ).219: 1388(نظریان، شودحاصل می

  
  1390تئوریکی نقاط شهري استان لرستان در سال-): اندازه واقعی6جدول شماره (

 شهر مرتبه جمعیت واقعی جمعیت در ارتباط با تئوري زیپف

 آبادخرم  1 348216 -
 بروجرد 2 240654 174108
 دورود 3 99499 116072
 کوهدشت 4 92927 87054

 الیگودرز 5 87967 69643,2
 نورآباد 6 61142 58036

 ازنا 7 40145 49745,14
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 الشتر 8 30257 43527
 پلدختر 9 25092 38690,67
 کونانی 10 8242 34821,6
 معموالن 11 7502 31656
 بلچقا 12 5176 29018

 اشترینان 13 5083 26785,85
 گراب 14 3200 24872,57
 فیروزآباد 15 2876 23214,4
 زاغه 16 2685 21763,5

 سپیددشت 17 2545 20483,29
 درب گنبد 18 2191 19345,33
 ویسیان 19 1988 18327,16
 مومن آباد 20 1561 17410,8
 شول آباد 21 1553 16581,71

 رهسراب دو 22 1515 15828
 چاالنچوالن 23 1478 15139,83

 چغلوندئ 24 1409 14509
 هفت چشمه 25 1048 13928,64

  1393مأخذ: مطالعات نگارندگان،
بررسی ساختار سلسله مراتب شهري بیانگر وجود یک شهر برتر (خرم آباد) در سطح منطقه 

گویـاي افـزایش هاي مختلف افزایش پیـدا کـرده و همـین مسـئله است و این امر در طول دوره
باشد. ولـی بـا وجـود ایـن برتـري فاصله جمعیتی شهر خرم آباد با شهرهاي میانی و کوچک می

وجود ندارد. بـر اسـاس الگـوي زیپـف  پدیده نخست شهري در نظام شهري استان لرستانهنوز 
جمعیت واقعی و جمعیت تئوریک نقاط شهري در استان لرستان اختالف فاحشی دارند، ارقـامی 

  چند دهه آتی محقق نخواهند شد. که تا
 

  گیري  بحث و نتیجه -5
مقاله حاضر به بررسی و تحلیل نظام شـهري و تحـوالت آن در طـول سـه دوره سرشـماري 

) در استان لرستان را مدنظر داشت. براي دستیابی به این هـدف از سـه روش 1390الی  1375(
هـاي تعیـین سلسـله و روش هاي عدم تمرکـزهاي نخست شهري، شااخصبه کارگیري شاخص

پدیده نخسـت شـهري در نظـام دهد، مراتب شهري استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان می
هاي سرشـماري وجـود نداشـته اسـت. ولـی میـزان نخسـت شهري استان لرستان در تمام دوره

علیـرغم  به شکل تدریجی و متعادل رو بـه افـزایش بـوده اسـت. 1390تا  1375شهري از سال 
فزایش میزان نخست شهري در استان لرستان، فاصله شهر خرم آباد به عنوان شهر اول با شـهر ا

 بـردوم (بروجرد) بیشتر نبوده و هنوز نخست شهري در نظام شهري ایـن اسـتان وجـود نـدارد. 
متعادل بوده  داراي توزیع نسبتاً لرستان استان شهري شبکه آنتروپی و هندرسون اساس شاخص
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 در اسـتان شـهرهاي تعـداد تـراکم از ناشی لرستان استان در شهري شبکه تعادل واقع در است،
  .  باشدمی کوچک و میانی رده

شهر خرم آباد در طبقه اول و بروجرد در طبقه سوم قـرار  ايطبقه اختالف حد براساس مدل
ري اند. بـه طـواند و این دو شهر بیشترین جمعیت شهري استان را به خود اختصاص دادهگرفته

نفـر بـوده کـه  588،870جمعیت شهرهاي خرم آباد و بروجرد  1390که طبق سرشماري سال 
شـود. ولـی نفر) را شامل می 1،075،951درصد از کل جمعیت شهري استان لرستان( 55حدود 

باشند به طوري که از نظر گروهبندي شهرهاي استان بیشتر شهرها در رده شهرهاي کوچک می
انـد هـر چنـد از لحـاظ بیشترین تعداد شهرها را به خود اختصـاص دادههاي ششم و هفتم رتبه

انـد و اکثـر ایـن شـهرها داراي تعداد جمعیت، این شهرها جمعیت کمتري را به اختصـاص داده
 بنـدي تقسـیم طبـق لرسـتان اسـتان باشند. درهزار نفري (بسیار کوچک) می 10جمعیت زیر 

 زاغـه، گراب، چقابل، کونانی، سپیدشت، شهر، 7 هري،ش نوزاد مرحله یعنی اول طبقه در اسمایلز
 شهر 2 شامل) نوجوانی( نفري هزار 20تا 5 شهرهاي رده. شود می دیده گنبد درب و آباد فیروز

 6شـامل) جـوانی( نفـر هزار 100 تا 20 با جمعیت شهرهاي گروه. باشدمی معموالن و اشترینان
 هـزار 500 تـا 100 باشد و شـهرهاي می پلدختر و نورآباد، الیگودرز، الشتر ازنا، کوهدشت، شهر

 و بروجـرد آبـاد، خرم شهر 3 شوند، کهسال را شامل می میان شهرهاي و جوان نفر نیز شهرهاي
بررسی ساختار سلسله مراتب شـهري بیـانگر وجـود یـک شـهر برتـر  .است برگرفته در را دورود

ي مختلف افزایش پیدا کـرده اسـت. ها(خرم آباد) در سطح منطقه است و این امر در طول دوره
همچنین بر اساس الگوي زیپف جمعیـت واقعـی و جمعیـت تئوریـک نقـاط شـهري در اسـتان 

  باشند.لرستان اختالف فاحشی می
 متعـادل نسـبتاً لرستان استان در شهري شبکه بر حاکم فضایی سازمان تاکنون کلی طور به
 از شـهرها ایـن خود که یافت خواهد داومت صورتی در تعادلی چنین رسد می نظر به ولی است،
 نسـل بـراي را مناسب فضاي و نشوند خرد مقیاس در بزرگ شهرهاي مشکالت دچار خود درون

 مـدنظر باید دیگر ايمسئله هر از بیش چه آن محلی سطح در لکن. سازند فراهم آینده و کنونی
 از کالبـدي و اقتصـادي -اعیاجتمـ ابعـاد و شاخصها براساس برابري و عدالت به توجه گیرد قرار

 سـهمی بـه دسـتیابی. باشـدمی شهري با تأکید بر رویکرد آمایش سرزمین پایدار توسعه نظرگاه
 شـمار به شهري ریزانبرنامه براي اهمیت حائز بسیار هدفی عمومی هايدارایی توزیع در عادالنه

 بـدان هـاکاربري یـا هاییدارا مکان تعیین دربرگیرنده متعادل چیدمان و مناسب توزیع. رودمی
 تـا همگـی گوناکون،) فضایی( مکانی خصوصیات با معین اجتماعی هايگروه در که است صورت

 و طراحـی منظـور بـه آنچـه. باشـند داشـته دسترسـی بدان و گردند مند بهره آنها از امکان حد
 آنهـا تشـکیالت و شـهري ریزانبرنامه که است این است، برخوردار زیادي اهمیت از ریزيبرنامه
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 را عمـومی هايسـرمایه و هادارایی ،)مکانی(جغرافیایی انتظام اساس چیدمانی، اصول که دریابند
  .دهدمی تشکیل

   : منابع
 .آگاه انتشارات ران،یا در ینیشهرنش ،)1363( ؛ حسامیان فرخ و حائریان محودرضایتیگ عتماد،ا -
ع اندازه شـهرها در سیسـتم شـهري ایـران، )، تحلیل توزی1385( اکبري، نعمت اهللا و همکاران  -

 هاي اقتصادي، سال ششم، شماره چهارم.فصلنامه پژوهش
)، شهرهاي میانی و نقش آنهـا در چـارچوب توسـعه ملـی، نشـر مرکـز 1383امکچی، حمیده ( -

 مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، چاپ اول، تهران.
وچک در توزیع فضایی جمعیت (مطالعه مـوردي: )، نقش شهرهاي ک1381بابایی درمنی، علی ( -

استان سیستان و بلوچستان)، پایان نامـه کارشناسـی ارشـد جغرافیـا، دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان، 
 زاهدان.

)، مفهوم و مشخصات طـرح ریـزي کالبـدي، مجموعـه مقـاالت اولـین 1370بحرینی، حسین ( -
ي)، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات شهرسـازي و اکنفرانس بین المللی طرح ریزي کالبدي(ملی و منطقـه

 معماري ایران.
ت در یـجمع ییع فضـایـسازي توزتجربی براي متعادل -لی نظريیتحل)، 1371بهفروز، فاطمه ( -
 .28، شماره ییایپژوهشهاي جغراف، رانیستم شهرهاي ایس
 کیـومرث ترجمـه توسـعه، حـال در جهـان در شـهر ،)1384( لویـد سـلی ایـونز، و رابرت پاتر، -

 چـاپ کشـور، شهرداریهاي سازمان انتشارات تهران احمدي، میترا و منشادي دهقان مهدي. ایراندوست
  .اول

)، آمایش سرزمین و ایجاد تعادل در نظام شهري کشور، مجله دانشکده 1380پور احمد، احمد ( -
 .490 -479ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، صص 

لبدي در ایران و محورهـاي اصـلی آن، مجموعـه مقـاالت )، طرح ریزي کا1371توفیق، فیروز ( -
 طرح ریزي کالبدي ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، تهران.

)، آمایش سرزمین(مفهوم و رویکردها)، فصلنامه مددکاري اجتمـاعی، 1381حاج یوسفی، علی ( -
 .39-35سال سوم، شماره ده و یازده، صص 

)، بررسی نظام مطلوب شـهري، مـورد مطالعـاتی؛ اسـتان خوزسـتان، 1381(حاجی پور، خلیل  -
 .23نشریه هنرهاي زیبا، شماره 

 يزیـر برنامـه بر دیتاک با ایجغراف در مدل کاربرد، )1385(میرنجف موسوي  و ا،حسنین حکمت -
  .زدی اول، چاپ ن،ید و علم تشاراتنا ،ياهیناح و يشهر

 و ياقتصـاد يهـايزیـر برنامـه منظـور بـه یتیجمع التتحو یبررس ،)1383( یبراتعل خاکپور، -
 برنامـه و ایجغراف ژهیو یانسان علوم و اتیادب دانشکده مجله ،)روانیش شهرستان يمورد نمونه( یاجتماع

 .2شماره ،ياهیناح يزیر
)، بررسی پدیده نخست شهري در ایران در 1388دخت لیوارجانی، پروین و شیخ اعظمی، علی ( -

 .181 -202، صص 27ست و سرزمین، فصلنامه فضاي جغرافیایی، سال نهم، شماره : سیا1385سال 
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)، جایگاه شهرهاي کوچک در تعادل بخشی توزیع فضایی 1388رضائی، مریم و تقوایی، مسعود ( -
 .67/68جمعیت(نمونه موردي استان ایالم)، فصلنامه جمعیت، شماره 

وستا با تأکید بر ایـران، انتشـارات دانشـگاه )، راوابط متقابل شهر و ر1373رضوانی، علی اصغر ( -
 پیام نور، تهران.

ــت، - ــفند زبردس ــ، )1386( اریاس ــوالت یبررس ــت تح ــهر نخس ــریا در يش ــا هیران،نش  يهنره
  .38 -29، تهران، صص 29شماره:بایز
)، بررسـی سلسـله مراتـب شـهري در اسـتان 1384زیاري، کرامـت الـه و موسـوي، میرنجـف ( -

 .163 -178، صص 1وهشی دانشگاه اصفهان، جلد هیجدهم، شماره آذربایجان غربی، مجله پژ
  .1385تا  1355سالهاي  لرستان استان يآمار سالنامه -
 .اول چاپ نیکا، انتشارات مشهد، ،شهري نظام ومبانی شهرنشینی پویش ،)1381( ناصر عظیمی، -
بـر رشـد  )، تاثیر نخست شهري1388فرهمند، شکوفه، طیبی، سید کمیل و اکبري، نعمت اله ( -

 .115 -137، صص 44اقتصادي کشور، فصلنامه تحقیقات اقتصادي، شماره 
اي، درسـنامه ریزي شـهري و منطقـهها در برنامـه)، کاربرد تکنیک1384فرهودي، رحمت ا... ( -

 اي دوره کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه تهران.ریزي ناحیهبرنامه
 ، چاپ اول، تبریز.زیتبر دانشگاه انتشارات ،یشهرشناس و ایجغراف ،)1368( داهللای د،یفر -
ــه توســعه در کوچــک يهــا شــهر نقــش، )1382( زهــره ،یفنــ -  ســازمان انتشــارات ،يامنطق

 .اول چاپ کشور، يهايشهردار
)، بررسـی تحـوالت نخسـت 1392( باباخـانزاده ادریـسو   کیـومرث ، ایراندوستلطفی، صدیقه -

، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال سـوم، شـماره )1355 -1385شهري و نظام شهري منطقه زاگرس (
 مسلسل هشتم.

)، سـیر تحـوالت نخسـت شـهري و 1390( ؛ منوچهري میاندوآب و ابراهیم پور احد محمد تقی -
)، مجله آمایش سرزمین، سال سوم، شماره پـنجم، صـص 1385 -1335نظام شهري منطقه آذربایجان (

5- 32. 
 انتشـارات ایـران، جغرافیـاي بسـتر در نشـینی شـهر و شـهر ،)1380( رضا الممالکی، مستوفی -

 اسالمی. آزاد دانشگاه
)، از سلسله مراتب شهري تا شبکه شهري(تحلیل تحقیقـات جغرافیـایی 1385میجرس، اورت ( -

در مورد ماهیت روابط بین شهري)، ترجمه یزدانی، محمد حسـن، نشـریه رشـد آمـوزش جغرافیـا، دوره 
 .41 -48، صص 2بیست یکم، شماره 

 )، جغرافیاي شهري ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ هشتم، تهران.1386نظریان، اصغر ( -
- Mathur, O.P. (1997), Regional Development Planning and Management in 
Asia: A Retrospective and Persprctive Review, in Regional Development Planning 
management of Urbanization: Experiences from Developing Countries, UNCHS, 
Nairobi, Kenya, pp. 63-103. 

- Gilbert, A (Ed) (1989), Development planning and Spatial Structure, John 
Wiley. 


