
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 1394 پاييز 40جغرافيا و توسعه شماره 

  26/04/1392: وصول مقاله 
  20/11/1393  :نهايي  تأييد

   43- 58:  صفحات      
  

  ي كشور گانه10در نظام شهري مناطق       جمعي تتحليل تطبيقي الگوي توزيع 
  
  2، فاطمه شاكري1دكتر محمود قديري

  
 چكيده 

لذا براي تبيين وضع موجود و . اي و تعادل سرزميني دارد ي منطقه ارتباط تنگاتنگي با توسعه كشورها و مناطق الگوي نظام شهري
ي  از اين رو، با توجه به عدم مطالعه. اي كشورها ضروري است ي و منطقه                                    ّهاي مناسب، تحليل چگونگي نظام شهري مل  ي سياست ارائه
ي ها شاخصي كشور از نظر  گانه10وهش، تحليل وضعيت نظام شهري مناطق مند و تطبيقي از وضعيت نظام شهري كشور، هدف اين پژ نظام

ي  هاي ارزيابي مشخص گرديد و فرضيه     متغي ردر اين راستا، پس از بررسي مباني نظري، . باشد نخست شهري، تمركز و تعادل شهري مي
شهري، تمركز و  ي نخست ها شاخصان مطلوب ي كشور با ميز گانه10ي نظام شهري بيش از نيمي از مناطق  تحقيق نيز مبني بر فاصله

اي  هاي مورد نياز از روش كتابخانه تحليلي، داده -سپس، در چارچوب روش توصيفي. ارائه شد 1390و  1385هاي  تعادل شهري در سال
، موسوي، هرفيندال، ي نخست شهر، دو شهر، كينزبرگ، مهتا، موماو و الوصابيها شاخصها نيز با استفاده از  تحليل داده. گردآوري شد

  . تو انجام شد- اندازه و ضريب پاره -ي رتبه هندرسون، آنتروپي، قاعده
ي تحقيق نشان داد كه مناطق البرز جنوبي، خراسان و فارس باالترين، و مناطق ساحلي شمالي و زاگرس  ييد فرضيهأنتايج ضمن ت

ي مناطق از عدم تعادل رنج  از نظر تعادل توزيع نيز همه ،رنددا 1390و  1385هاي  كمترين ميزان نخست شهري و تمركز را در سال
  .اي ضروري است ي منطقه هاي توسعه ي سياست نتيجه اينكه بازبيني و تداوم بلندمدت و ابتكارانه. برند مي

  .گانه، نظام شهري، نخست شهري، تمركز و تعادل شهري ايران، مناطق ده :ها كليدواژه
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  1394پاييز  ،40شماره ، سيزدهمفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
 لهأبيان مس

نظام شهري روشنگر بسياري از مسائل، از  ي لعهمطا   
جمله علل جابجايي نيروي كار و سرمايه در بين شهرها 

      جمعي تو تمركز شديد در يك منطقه و ركود و تخليه 
حساميان و ديگران، (در منطقه ديگري از كشور است 

در بسياري از كشورهاي جهان سوم، شهر  ).113: 1385
هاي عمده و        فعالي تاكثر توان ديد كه  بزرگي را مي
هاي زيربنايي اجتماعي و اغلب مراكز  بيشتر شكل

گيلبرت و (گيري را در خود جاي داده است  تصميم
" نخست شهري"اين پديده به  ).61: 1375گاگلر، 

نخست شهر، شهري است كه در يك . معروف است
دهد  كشور و يا منطقه همه چيز را تحت شعاع قرار مي

  بي نسبت به ديگر شهرها بزرگتر است و بطور نامتناس
)Radstrom, 2005: 6 .(  

شاخص مشخص و كليدي برتري شهري، تمركز     
 ).127- 128: 1386لينچ، (در شهر مسلط است       جمعي ت

در برخي از كشورهاي در حال توسعه، تسلط شهري 
. )13: 1377اسميت،  -دراكاكيس(بسيار چشمگير است 

وين و كپنهاگ يادآور اين  با اين وجود، برتري پاريس،
اي ويژه جهان سوم  نكته است كه فوق برتري، پديده

  ).62: 1375گيلبرت و گاگلر، (نيست 
هاي توسعه  گذاري در ايران نيز، در ابتدا، سياست     

تحت راهبرد قطب رشد، به رشد ناموزون و عدم 
هاي شديد چه به لحاظ بخشي و چه به لحاظ  تعادل
ها از  گيري اين سياست جهت. ر شدمكاني منج -فضايي

ي فضايي همواره به سود مراكز و  ديدگاه توسعه
هاي شهري عمل نموده و روستاها بيش از پيش        فعالي ت

پيامد مستقيم اين تحوالت، . اند در حاشيه قرار گرفته
باشد  از روستاها به سوي شهرها مي      جمعي تحركت 

رشد،  با شكست سياست قطب). 55: 1383اكبري،  علي(
بعد از جنگ، سياست كلي ايران به سمت سياست 

شهري به خصوص راهبرد يوفرد  -ي روستا توسعه
اين راهبرد بر مبناي عدم تمركز . حركت نمود

كيد بر استراتژي توسعه بر محور أها با ت گذاري سرمايه
مين حداقل شرايط براي مردم روستايي أشهري در ت

روستاهاي بزرگ  اين راهبرد به شكل تبديل. باشد مي
به شهرهاي كوچك در جهت خارج نمودن روستاها از 

اي نمود  هاي ناحيه انزواي جغرافيايي و تحقق تعادل
در اين    ).169: 1386سرايي و اسكندري ثاني، ( پيدا كرد
اي نظير  هاي توسعه منطقه مطابق نظريه امروزه، ارتباط

 شهري -ي روستا و نظريه 1مراكز رشد ميسرا، يوفرد
، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، از جمله داگالس

ها، توزيع فضايي مطلوب  ايران، براي غلبه بر عدم تعادل
و كاهش قطبي شدن؛ به الگوي غيرمتمركز       جمعي ت
الگويي كه محور . اند فضايي گرايش پيدا كرده ي توسعه

 ومياني است كوچك شهرهاي ي توسعهو اصلي آن، تقويت
)Misra, 1978: 170-175؛Rondinelli & Ruddel, 

 .)24: 1383زبردست، ؛ Douglass, 1988: 12؛ 5 :1978
لذا هر چه نظام شهري مناطق مختلف كشور از تمركز 

هاي  مراتبي بيابند زمينه دور شده و خصلتي سلسله 
  .شود اي بيشتر فراهم مي ي منطقه توسعه

 بندي طرح در اين راستا، با مبنا قرار دادن طبقه     
: ال تحقيق چنين طرح شدؤكالبدي ملي ايران، س

ي كشور از نظر  گانه10وضعيت نظام شهري مناطق 
ي نخست شهري، تمركز و تعادل شهري ها شاخص

ي  لهأمس -1: چگونه است؟ در اين ارتباط، با توجه به
پذيرش رويكرد تمركز غيرمتمركز و  -2پژوهش، 

ري و ريزي سلسله مراتبي بر اساس مباني نظ برنامه
فقدان دسترسي مناسب به  -3و  ي پژوهش پيشينه

ي شهرهاي ايران، تحليل نظام  اطالعات كاركردي همه
ي كشور از طريق رويكرد تحليل  گانه10شهري مناطق 

ي پژوهش  بر اين اساس، فرضيه. ي انجام شد     جمعي ت
                                                     

  روستايي ي هعملكردهاي شهري در توسع - 1
              )Urban Functions in Rural Development: UFRD(  
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  ...در نظام شهري                                تحليل تطبيقي الگوي توزيع جمعي ت 

رسد نظام شهري بيش از  نظر ميه ب: چنين ارائه شد
و  1385هاي  ور در سالي كش گانه10نيمي از مناطق 

شهري،  ي نخست ها شاخصبا ميزان مطلوب  1390
  . تمركز و تعادل شهري فاصله دارند

  
 اهداف و ضرورت تحقيق 

سيستم شهري در هر كشور يك امر  ي توسعه
ي آن  اتفاقي نيست و از سوي ديگر كنترل روند آينده

اولين گام در اين . هاي دقيق دارد ريزي نياز به برنامه
ير، شناسايي اين سيستم و بررسي خصوصيات مس

بعالوه، . )2: 1387فرهمند و ديگران، (مختلف آن است 
ي الگوي نظام شهري با سطح  با توجه به رابطه

اي و فراگير بودن آن، بررسي وضعيت  ي منطقه توسعه
نظام شهري مناطق مختلف كشور از اهميت بااليي 

اي فوق، ه چراكه مطابق نظريه. گردد برخوردار مي
 يافتگي را بايد در تعادل يابي اقتصادي و توسعه سازمان

هاي  در سكونتگاه      جمعي تتر  فضايي و توزيع موزون
بنابراين تحليل تطبيقي مناطق . جستجو كرد  شهري

شهري،   ي نخستها شاخصي كشور از نظر  گانه10
ي تمركز شهري از ها شاخصي تعادل و نيز ها شاخص

  . باشد اهداف اين پژوهش مي
  

  مباني نظري پژوهش
ها و  اي از شهرك نظام شهري عبارت است از مجموعه  

يكديگر كه ساختار نظام سكونتگاهي  به شهرهاي وابسته
 آورند وجود ميه شهري را در يك منطقه يا كشور ب

نظام شهري در مفهوم  ).56: 1388فرهودي و ديگران، (
مركز هاي شهري كه ت ي آن، بر مبناي كانون گسترده

هاي داخل ناحيه يا كشور        فعالي تفضايي مردم و انواع 
   ).332: 1385شكويي، ( گيرند، قرار دارد را در برمي

نيز اصطالح نظام شهري را به معناي گروهي  "بري"  
برد  از شهرهاي وابسته و مرتبط به هم به كار مي

  ).10: 1381عظيمي، (

ريزي  هنظران، هدف غايي در برنام صاحب ي عمده     
نظام شهري را بيش از هر چيز دستيابي به راهبردي 

و سكونت در فضاي        فعالي تي  مناسب براي توزيع بهينه
در اين راستا، مرور ادبيات . دانند اي مي ي و منطقه  ّمل 

و راهبردهاي معطوف  فضايي ي نظري در رابطه با توسعه
هاي  يابي شهرها، سه گروه از نظريه به چگونگي سازمان

گروه اول در چارچوب ديدگاه . دهد عه را نشان ميتوس
هايي هستند كه  ي قطب رشد، نظريه نوسازي و نظريه
كمك رشداقتصادي را شرط دستيابي  افزايش كارايي به

نيافتگي  اين ديدگاه علت توسعه. دانند به توسعه مي
كشورها را كمبود سرمايه و تكنولوژي و راه برون رفت 

 را نوسازي اقتصادي، افزايشاز بن بست عقب ماندگي 
تجسم اين نظريه . داند توليد و انباشت سرمايه مي

گيري يك يا تعدادي قطب رشد به عنوان موتور  شكل
ي فارس،  طرح كالبدي منطقه( پيش برنده توسعه است

، براي رسيدن به 1970 ي لذا، در دهه ).52- 54: 1386
طلوبي هاي رشد ابزار م اي بهتر، قطب هاي منطقه موازنه

هم در جهان  1980 ي اما در دهه. تشخيص داده شد
هاي رشد  صنعتي و هم در جهان سوم، اعتماد به قطب

  ).111 :1368 سرا،يمابوگونج و م(از ميان رفت 
نيافته  تجربي اين نظريه در كشورهاي توسعه ي نتيجه  

با تشويق شهرهاي بزرگ، به الگوي نخست شهري 
از (زياد  ي قطب با فاصلهانجاميده است كه در آن شهر 

تر از  با ساير شهرهاي پايين) و امكانات      جمعي تنظر 
شهري اين  ي ميان عناصر شبكه      ًعموما . خود قرار دارد

هاي  گسيختگي وجود داشته و افزون بر حلقه الگو
ميان شهر بزرگ و  يافتگي توسعهمفقوده، از نظر سطح 

دومين  .شود ها دوگانگي شديد ايجاد مي ساير سكونتگاه
ها در چارچوب ديدگاه وابستگي و  گروه از نظريه

شهري،  -ي روستا پيرامون و توسعه - هاي مركز نظريه
عدالت اجتماعي را در مسير توسعه، مقدم بر رشد 

طرفداران اين نظريه برآنند كه . دانند اقتصادي مي
نيافتگي كشورها، وابستگي آنها به نظام  عوامل توسعه
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ت منابع آنها توسط كشورهاي توسعه داري و غار سرمايه
هاي        فعالي تي  راهبرد پيشنهادي آنها توسعه. يافته است

. متكي به منابع داخلي و در صدر آنها كشاورزي است
هاي  به تبع اين الگوي اقتصادي، الگوي سكونتگاه

اي از  جاي كالنشهرها، مجموعه پيشنهادي نيز به
مراكز  شهرها، به مثابه - شهرهاي كوچك و روستا

هاي كشاورزي و نيز مراكز        فعالي ترسان به  خدمات
. باشد ها مي بازاري توليدات كشاورزي و انتقال نوآوري

الگوي نظام شهري اين گروه، تا حد زيادي همگن و 
مراتبي است و لذا نوعي نظام   سلسله فاقد نظام

: 1386ي فارس،  طرح كالبدي منطقه(غيرمتمركز است 
، فريدمن و داگالس 1975در سال در واقع، . )52- 54

شهري به نقد راهبرد  -ي روستا ي توسعه با طرح نظريه
اي قطب رشد و صنعتي شدن شتابان  منطقه ي توسعه

  ).22: 1373اصالني و جواد، (پرداختند 
ارتباط متقابل (اي  ناحيه ي اي كه به توسعه نظريه

ي روستا و  يكپارچه ي و توسعه) نفوذ ي مركز و حوزه
  ).Douglass, 1988: 12(كيد دارد أت شهر

سلسله "ي  ها، موسوم به نظريه ي سوم نظريه دسته
ها در  اين نظريه. است "ي سكونتگاهي مراتب شبكه

هاي مكان مركزي، يوفرد، مراكز رشد  چارچوب نظريه
اي از دو حد  اندازه، ميانه -ي رتبه ميسرا و قاعده

اهبرد تمركز تمركزگرايي و تمركززدايي را برگزيده و ر
اعتقاد بر اين است كه  .غير متمركز را پيشنهاد كردند

 ي ي روستايي بطور منزوي و جداي از توسعه توسعه
لذا  .)Rondinelli, 1983: 119(شود  شهري حاصل نمي

ها  ريزي چند سطحي، از تركيب نظريه بر مبناي برنامه
كند و هدفش يكپارچه  و راهبردهاي قبلي دفاع مي

هاي توسعه در سطوح سرزميني گوناگون  كردن كوشش
در همين راستا، در  ).288- 290: 1368ميسرا، ( است
ي دوم قرن بيستم، به عملكرد شهر در نظام  نيمه

سلسله مراتب شهري و جايگاه آن در نظام شهري 

ها سازمان  در اين نظريه. سرزمين اهميت داده شد
ل فضايي را بايد در تعاد يافتگي توسعهيافتن اقتصادي و 
  در سكونتگاههاي شهري      جمعي تتر  و توزيع موزون

در واقع، در  ).10- 11: 1383 امكچي،( جستجو كرد
ي  دوم قرن بيستم گرايش خاصي به مطالعه ي نيمه
ها و راهبردهاي  شهرها در قالب نظريه      جمعي تي  اندازه
  زاده حسين(وجود آمد ه اي ب ي و منطقه  ّمل  ي توسعه
كه به دنبال افزايش مسائل  بطوري ).34: 1375دلير، 

ناشي از رشد شهرگرايي و تمركز نامطلوب در شهرهاي 
ها به نفع شهرهاي مياني و كوچك  بزرگ، روند برنامه

  ).29- 30: 1375باقري، (تغيير يافت 
  

  پيشينه تحقيق
نخست شهري اولين بار توسط جفرسون در  ي ايده

ست قانون نخ"اي تحت عنوان  در مقاله 1939 سال
: 1388ليوارجاني و شيخ اعظمي، (مطرح گرديد  "شهري

نخست شهري را ) 1967(فريدمن و كلينگسون ). 183
. دانند نمي "شهرنشيني بيش از حد"اي جداي از  پديده

آنها معتقدند كه شهرنشيني بيش از حد در اثر تمركز 
افتد كه يكي از  هاي شهري اتفاق مي       فعالي ت ي فزاينده

  ).32: 1386زبردست، ( شهري است ستپيامدهاي آن نخ
اندازه و رشد شهرها  آثاراشميت و هنري در بررسي 

روستايي، نتيجه گرفتند كه       جمعي تبر تغييرات 
شهرهاي مياني بيشترين اثر مثبت را بر تغيير جوامع 

). Schmitt & Henry, 2000:1-21( اند روستايي داشته
شهر، كالرك پيشنهاد كرد كه بهتر است به جاي دو

ميزان  ي چهار شهر اول نظام شهري براي محاسبه
 نخست شهري انتخاب گردد، از همين رو اصطالح

نيا و  حكمت(را مطرح كرد  "چهار شهر شاخص"
در ادامه، ريچاردسون با تطبيق . )198: 1385موسوي، 

اندازه نسبت مطلوب -شاخص چهارشهر با قاعده رتبه
م شهري را شهر اول به مجموع چهار شهر نخست نظا

  ). 58: 1388فرهودي و ديگران، ( دانسته است 48/0
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نشان دادند كه اگر ) 2003(ديويس و هندرسون 
آن حدود  ي نخست شهر، پايتخت كشوري باشد، اندازه

آنها . درصد بزرگتر از اندازه نرمال آن خواهد بود 20
هاي  درزيرساخت گذاري دادند كه سرمايه نشان همچنين

اطق پيراموني باعث كاهش ميزان حمل و نقل در من
زي و  ).32: 1386زبردست، (شود  نخست شهري مي

وارد در شناخت ارتباط بين توسعه و تكامل شهرها در 
مسايل جغرافيايي  رسند كه چين به اين نتيجه مي غرب

و طبيعي از عوامل مؤثر بر سيستم شهري ناحيه است 
)Xie & Ward, 2007: 60-73.(  كواتك)با  نيز) 2011

بررسي موانع و عوامل رشد شهرهاي كوچك لهستان 
كند كه امروزه عوامل مثبت به تنهايي براي  بيان مي

 نظر اقتصادي كافي كوچك از  كردن شهرهاي  فعال
   ).Kwiatek - Solltys, 2011: 365(نيست  

مطابق تحقيقات الكور و پوسانت نيز خالقيت در 
گردد  يشهرهاي كوچك منجر به فرهنگ اقتصادي م

)Laccour & Puissant, 2009: 6.(  ي نيز،          ّدر سطح مل
هاي مختلفي در خصوص تحليل توزيع و  پژوهش

اي صورت گرفته  تمركز نظام شهري در مقياس منطقه
است كه در ادامه به طور خالصه مهمترين مطالعات 

) 1384(پور و زبردست  حاجي. اند انجام شده بيان شده
الگويي براي نظام  ي ائهدر پژوهشي به تحليل و ار

نتايج پژوهش حاكي .اند پرداخته خوزستان شهري استان
از آن است كه بخشي از عدم تعادل در توزيع فضايي 

فضاي  توان به زيستي استان را مي هاي و كانون      جمعي ت
ناهمگن طبيعي و بستر جغرافيايي منطقه نسبت داد، 

اجتماعي در  -ثير عوامل اقتصاديأچند كه ت هر
  .توان ناديده گرفت گيري نظام موجود را نمي كلش
كارگيري  هدر پژوهشي با معرفي و ب) 1386(زبردست   

  هاي تحليل ميزان نخست شهري، به اين نتيجه روش
تا  1335توزيع نظام شهري كشور از سال : د كهسر مي

با روند تمركز بيش از حد و يا نخست شهري  1355
به  1375به بعد و تا  1355بيشتر همراه بوده و از سال 

آن كاسته شده و به سمت توزيع  تدريج از تمركز
در حال حركت بوده است و اعمال  تري متناسب
به بعد  1340ي  هاي تمركززدايي از اواسط دهه سياست

باعث كاهش ميزان نخست شهري تهران شده و در 
  .ثيرگذار بوده استأگيري نظام موجود كشور ت شكل
در تحقيقي با عنوان ) 1388(كاران فرهودي و هم     

در نظام شهري ايران       جمعي تچگونگي توزيع فضايي "
هاي  بندي روش ، با دسته1385تا  1335هاي  سال   طي 

تحليل توزيع و تمركز نظام شهري، به نتايجي مشابه 
ليوارجاني و . اند الذكر دست يافته نتايج پژوهش فوق

ي ها شاخص، ضمن تحليل )1388(شيخ اعظمي 
گيري  هاي كشور، چنين نتيجه نخست شهري در استان

الگوي نخست شهري در ايران از الگوي : اند كه نموده
نخست شهر به الگوي نخست شهرها تبديل شده و در 

جاي يك شهر برتر و يك نظام شهري متعادل،  هآينده ب
بعالوه، . شهرهاي برتر خواهيم بود داراي نخست

ي  بيش از اينكه نتيجه ي نخست شهري در ايران پديده
ي انباشتگي  انباشتگي سرمايه و صنعت باشد، نتيجه

  .باشد مي) سرزمين(سياسي و خصوصيات جغرافيايي 
 در پژوهشي با) 1392(الديني و همكاران  سيف     

 رويكرد مبناي بر و رتبه تحرك شاخص از استفاده

زماني  -فضايي پويايي مكاني، هاي دادهاكتشافي تحليل
را  1335- 1390  زمانيي  هدور در ايران  شهرينظام

شهرهاي داراي  ،تحت مطالعهي  هنمون. اند بررسي كرده
 .است 1390هزار نفر در سال  100باالتر از       جمعي ت

 مراتب  سلسله كه دهد مي نشان دست آمدهه ب نتايج

 حال در شدت به گذشته سال 55ايران در  شهري

 در تغييرات تشد حال، با اين است؛ بوده تغيير

 پاييني و سطوح مياني از كمتر مراتب به باالتر سطوح

 نيز در پژوهشي از طريق) 1393(حيدري . است بوده
زيپف، شاخص نخست شهري، شاخص چهار شهر   مدل

فضايي تمركزگرايي  -ابعاد كالبدي ؛و ضريب جيني
بررسي  85و  75هاي  سال   طي  را نظام شهري در ايران
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جهت اصالح نظام  گيرد كه مي  يجهوي نت .است نموده
شهري و دستيابي به نظام شهري متوازن در كشور، 

هاي آمايش  توجه به شهرهاي كوچك و مياني و طرح
) 1393(رجايي و همكاران .سرزمين بسيار ضرورت دارد

ها و  ها، نظريه به بررسي ديدگاه نيز در پژوهشي،
  يشهرنشين. اند پرداخته      متغي رتجربيات شهرنشيني 

شهرنشيني، برگشت تمركز و  ي در سه مرحله      متغي ر
تواند به عنوان  اين مدل مي. گردد شهرگريزي مطرح مي

مدلي با توانايي تفسير مراحل توسعه شهري در سطوح 

 ي همچنين مرحله. ملي و كالنشهري به كار گرفته شود
 ي از مراحل توسعه را تفسير مناسبي ،برگشت تمركز

هاي در حال توسعه ارائه در كشور           ًشهري خصوصا 
 .دهد مي

  ي مورد مطالعه و روش تحقيق محدوده
ي  ي ايران، كشور به ده منطقه                   ّمطابق طرح كالبدي مل   

ي  ي مطالعه ريزي تقسيم شده است كه محدوده برنامه
  . دهند تشكيل مي) 1(اين پژوهش را مطابق شكل 

  

  

  
  ي كشور در طرح كالبدي ملي گانه مناطق ده :1شكل 

  1391، مطالعات ميداني نگارندگان :أخذم
  

تحقيقي تحقيق، از نظر ماهيت و روش، عمدتا اين      
با توجه به . باشد مي تحليلي -ي و از نوع توصيفي  كم 

ي تحقيق نيز، از رويكرد تحليل تطبيقي  لهأت مس    ماهي 
ي ها شاخصمقادير  ي مناطق با توجه به مقايسه در قالب

تحليل نظام شهري رويكرد ر از نظ .مختلف انجام شد
ي پژوهشي نشان داد  نظري و پيشينه مباني نيز، بررسي

پذير  تحليل نظام شهري از طريق دو رويكرد امكانكه 
  :است

هاي ساده  روش رويكرد تحليل كاركردي، كه شامل-1
شاخص  روش مقياس گاتمن، روش اسكالوگرام دستي،(

عددي و   مركزيت، امتياز استاندارد شده، تاكسونومي
تحليل (هاي پيچيده  و روش) روش انحراف از اپتيمم
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رويكرد تحليل -2باشد؛ و  مي) اي و تحليل خوشه عاملي
  ي نخست شهري،ها شاخص -الف ي از طريق     جمعي ت

ي ميزان ها شاخص -ي ميزان تمركز، و جها شاخص-ب
لذا با توجه به فقدان دسترسي مناسب . توزيع متعادل

ي شهرهاي ايران، در اين  مهبه اطالعات كاركردي ه
ي آن ها شاخصي و      جمعي تپژوهش از رويكرد تحليل 

  .براي تحليل نظام شهري استفاده شد
هاي مورد نياز  دادهدر چارچوب اين رويكرد،      

مطابق نتايج سرشماري  كشورشهرهاي  ي همه      جمعي ت
هاي مورد  داده .باشد مي 1390و 1385نفوس و مسكن 

اي و استفاده از  روش كتابخانه طريق نياز نيز از
هاي آماري در سطح  ها و مراجعه به سازمان آمارنامه

ها و آزمون  تحليل داده. ي و استاني گردآوري شد  ّمل 
تحليل ميزان نخست : فرضيه نيز بدين شرح انجام شد

شهر،  ي نخست شهر، دوها شاخصاساس  شهري بر
حليل كينزبرگ، مهتا، موماو و الوصابي، و موسوي؛ و ت

ي هرفيندال و ها شاخصميزان تمركز شهري با 
 - ي رتبه از شاخص آنتروپي، قاعده. هندرسون انجام شد
تو نيز براي تحليل ميزان تعادل  -اندازه و ضريب پاره
گانه نيز 10ي مناطق  براي مقايسه. شهري استفاده شد

 .استفاده شد Excelافزار  از نمودار خطي در محيط نرم

ي تطبيقي در قالب ترسيم نمودارهاي  تحليل و مقايسه
ن حالت يتر خطي به نحوي انجام شد كه در ساده

ممكن، امكان مقايسه و بررسي تفاوت در وضعيت 
   .مناطق از نظر هر شاخص فراهم شود

  
    هاي تحقيق يافته

تحليل تطبيقي ميزان نخست شهري در نظام  -
  گانه شهري مناطق ده

عيت شهر اول مجشاخص نخست شهر بيانگر نسبت    
ي  اندازه. شهرهاي هر منطقه است      جمعي تبه مجموع 

باشد و مقادير بيشتر بيانگر  مي 1/0 مطلوب اين شاخص
نشان ) 2(نتايج مطابق شكل . نخست شهري است

به ترتيب مناطق خراسان  1385دهد كه در سال  مي
و فارس با  466/0 البرز جنوبي با ميزان، 517/0 با

ود شهرهاي متراكم تهران، مشهد و به دليل وج 464/0
. شيراز بيشترين نخست شهري را در كشور دارند

و زاگرس با  151/0 مناطق ساحلي شمالي با ميزان
وضعيت  اين. شهري را دارند كمترين نخست نيز، 179/0

مطابق . نيز تغيير چنداني نيافته است 1390در سال 
ي مناطق از ميزان  نتايج، ميزان نخست شهري همه

  . ي اغلب آنها نيز زياد است مطلوب فاصله دارد و فاصله
  

  
  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص نخست شهري نظام شهري مناطق ده مقايسه: 2شكل 

  1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
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شهر اول       جمعي تنتايج شاخص دو شهر يعني نسبت    
 ي دهنده ، نيز نشان2ي مطلوب برابر با  به دوم با اندازه

نخست شهري بسيار باال در مناطق خراسان، فارس و 
   11/5 و 86/9 ،36/11 البرز جنوبي به ترتيب با ميزان

  

ه مطابق نتايج ب). 3شكل (باشد  مي 1385در سال 
نيز تغيير چنداني در اين  1390دست آمده، در سال 

حدود نيمي از مناطق از . اصل نشده استوضعيت ح
  .نظر اين شاخص نزديك به حد مطلوب هستند

 

  
  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص دوشهر نظام شهري مناطق ده مقايسه :3شكل 

   1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
  

شهر اول       جمعي تشاخص كينزبرگ بيانگر نسبت      
شهرهاي دوم تا چهارم هر منطقه       جمعي تبه مجموع 

              ً               نظام شهري كامال  متعادل، ميزان  در يك. باشد مي
نتايج مطابق شكل. باشد مي 93/0 مطلوب اين شاخص

دهد كه همچنان مناطق خراسان، فارس  نشان مي) 4(
و  1385هاي  و البرز جنوبي بدترين وضعيت را در سال

مالي و مناطق جنوب شرقي، ساحلي ش. دارند 1390
  .زاگرس نيز به ترتيب بهترين وضعيت را دارند

  

  
  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص كينزبرگ نظام شهري مناطق ده مقايسه:  4 شكل

  1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
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 65/0دست آمده بين  هشاخص مهتا اگر مقدار عدد ب در
 برتري، بين 65/0تا  54/0 باشد فوق برتري، بين 1و 

 41/0نخست شهري مطلوب، و كمتر از  54/0تا  41/0
نتايج اين شاخص . باشد نخست شهري كمترين مي

فارس،  ي نشان داد كه سه منطقه) 5( مطابق شكل

خراسان و البرز جنوبي در مرتبه فوق برتري قرار دارند 
نخست شهري كمترين ، 4/0 شرقي با ي جنوب و منطقه

مطابق نتايج، بيش از نيمي از مناطق در . راسترا دا
وضعيت برتري و فوق برتري قرار دارند كه وضعيت 

  . دهد نامناسبي را نشان مي
  

  
  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص مهتا نظام شهري مناطق ده مقايسه: 5شكل 

   1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
  

دو       جمعي تو الوصابي، بيانگر نسبت شاخص موماو      
شهر اول به دو شهر بعدي هر منطقه با ميزان مطلوب 

مقادير بيشتر بيانگر نخست شهري و . باشد مي 6/2
. باشد مقادير كمتر بيانگر تسلط شهرهاي مياني مي

هاي دهد كه در سال نشان مي) 6(نتايج مطابق شكل 

لبرز به ترتيب مناطق فارس، خراسان، ا 90 و 85 
. جنوبي و مركزي از نخست شهري بااليي برخوردارند

اما در مقابل، در مناطق ساحلي شمالي و زاگرس 
  . شهرهاي مياني تسلط دارند

  

  
  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص موماو و الوصابي در نظام شهري مناطق ده مقايسه :6شكل 

  1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
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در شاخص تسلط موسوي، مقدار يك، بيانگر تعادل      
مقادير بيش از يك بيانگر حالت . در نظام شهري است

ي شهرهاي  نخست شهري و كمتر از آن، بيانگر توسعه
شهر اول منطقه  4مطابق آن، اگر بين . باشد مياني مي

تعادل نسبي برقرار باشد ولي در پايين نظام شهري، 
خود از  ي اشند كه نسبت به رتبهشهرهاي كوچكي ب

الزم برخوردار نباشند، همچنان نوعي عدم       جمعي ت
نشان داد ) 7(نتايج مطابق شكل . تعادل وجود دارد

مربوط  1390كمترين فاصله از ميزان مطلوب در سال 
جنوب شرقي با  66/1به مناطق ساحلي شمالي با 

 ترين نامناسب. باشد مي 9/1و ساحلي جنوبي با  89/1

وضعيت نيز به ترتيب مربوط به مناطق البرز جنوبي و 
  .باشد خراسان مي

ي زاگرس  تغيير قابل توجه منطقه) 7(مطابق شكل    
ها نشان داد كه  بررسي. مشخص است 1390در سال 

شهر سومار در       جمعي تاين تغيير بدليل كاهش شديد 
ذكر است كه شهر سومار  شايان. باشد مي 1390سال 

هرستان قصر شيرين در استان كرمانشاه، در از توابع ش
اين شهر در . تبديل به شهر شده است 1374سال 
نفر  78و  326به ترتيب  1385و  1375هاي  سال

آن       جمعي ت 1390ولي در سال . داشته است      جمعي ت
  .نفر كاهش يافته است 9به 

 

  
  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص موسوي در نظام شهري مناطق ده مقايسه :7شكل 

  1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
  

  

در نظام       جمعي تتحليل تطبيقي ميزان تمركز  -
  ي كشور گانه شهري مناطق ده

ترين شرايط بايد  شاخص تمركز هرفيندال در مطلوب
 1385هاي  مطابق نتايج، در سال. باشد 1/0 بين صفر و

 لي با مقاديري حدودتنها مناطق ساحلي شما 1390و 
در  093/0 و جنوب شرق با 065/0 زاگرس با 047/0

  چه  در مقابل، هر). 8شكل (وضعيت مناسبي قرار دارند 
  

مقدار شاخص هندرسون بيشتر باشد و به سمت مقادير 
تر خواهد  حركت كند بيانگر وضعيت مناسب 10باالي 

دهد كه بهترين وضعيت  مي نتايج اين شاخص نشان. بود
 مربوط به مناطق ساحلي شمال با 1385سال  در

 65/10 با شرق  و جنوب 38/15 زاگرس با 85/20
نيز وضعيت در  1390در سال ). 9شكل ( باشد مي

.همين حدود است و تغيير چنداني حاصل نشده است
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  90 و 85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص هرفيندال در نظام شهري مناطق ده مقايسه :8شكل 

1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
  

  
 90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص هندرسون در نظام شهري مناطق ده مقايسه :9شكل 

   1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
  

در نظام       جمعي تتحليل تطبيقي ميزان تعادل  -
  ي كشور گانه شهري مناطق ده

هاي  اندازه نيز مطابق شكل -ي رتبه قاعدهنتايج تحليل   
ي مناطق عدم تعادل  نشان داد كه در همه 12تا  10

تر باشد،  هر چه نظام شهري توسعه يافته. وجود دارد
ي شهرها به عدد يك نزديكتر  اندازه   -شيب خط رتبه

 كه aتو نيز هر چه مقدار -در ضريب پاره. خواهد بود

هاي توزيع لگاريتمي  ي خط منحني در معادله R2همان

 باشد، نزديكتر 1عدد  ي شهرها است، به اندازه -رتبه

نتايج مطابق شكل . دارد بيشتري تعادل شهري نظام
. باشد بيانگر وجود عدم تعادل در همه مناطق مي 13

در شاخص آنتروپي نيز مقادير باالتر از چهار، بيانگر 
ي  نتايج نشان داد كه تنها منطقه. تعادل بيشتر است

باشد  ي تعادل نزديك مي ساحلي شمالي به محدوده
  ).14شكل (
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  1394پاييز  ،40شماره ، سيزدهمفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  1390ي كشور در سال  منطقه 5ي شهرهاي  اندازه - توزيع لگاريتمي رتبه :10شكل 

   1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
  

  
  1390ي كشور در سال   منطقه  5ي شهرهاي  اندازه - توزيع لگاريتمي رتبه :11شكل 

   1391، طالعات ميداني نگارندگانم :مأخذ
  

  
  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي نظام شهري مناطق ده اندازه - ي شيب خط رتبه مقايسه :12شكل 

  1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
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  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه تو در نظام شهري مناطق ده- ي ميزان ضريب پاره مقايسه :13شكل 

   1391، مطالعات ميداني نگارندگان :ذمأخ
  

  
  90و  85هاي   ي كشور در سال گانه ي ميزان شاخص آنتروپي در نظام شهري مناطق ده مقايسه :14شكل 

   1391، مطالعات ميداني نگارندگان :مأخذ
  

   نتيجه
نتايج تحقيق در مجموع بيانگر وجود حالت نخست     

عدم تعادل  در نظام شهري، و      جمعي تشهري، تمركز 
مراتب شهري در مناطق  بويژه در سلسله      جمعي تتوزيع 

وضعيتي كه هر چند از برخي جهات . باشد مختلف مي
از شدت بسيار بااليي  ها شاخصو بر حسب بعضي از 

ي وضعيت  دهنده برخوردار نيست ولي در مجموع نشان
ييد أها نيز ضمن ت ه يافتهكچنان. است نامناسبي

ن داد كه مناطق مختلف از نظر ي تحقيق نشا فرضيه
و نيز الگوي توزيع       جمعي تتعادل و تمركز در توزيع 

در نظام شهري از وضعيت مطلوبي برخوردار       جمعي ت

با وضع  ها شاخصنيستند و اغلب مناطق در اكثر 
در تبيين نتايج پژوهش . ي زيادي دارند مطلوب فاصله

در هايي  بايد اذعان داشت كه عليرغم وقوع دگرگوني
و       جمعي تنظام شهري ايران، سيماي اسكان و استقرار 

ه در واقع، ب. دهد دست نمي هشهرها تصوير مناسبي را ب
هاي مبتني بر صنعتي شدن و قطب  دنبال سياست
تمركز و عدم تعادل در  50تا  30هاي  رشد در دهه

با آغاز مطالعات . نظام شهري ايران تشديد گرديد
هايي نيز از  تالش 1354آمايش سرزمين در سال 

هاي  ي قطب در راستاي توسعه به بعد 50و 40هاي  دهه
و  60هاي  اي، تمركززدايي از تهران و نيز در دهه منطقه
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  1394پاييز  ،40شماره ، سيزدهمفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

در قالب توسعه شهرهاي كوچك و مياني اتفاق  70
ثير أافتاد كه در تحول نظام شهري كشور و مناطق ت

هاي انتخابي در  در واقع، يكي از سياست 1.داشته است
اي در ايران،  هاي شهري و ناحيه جهت تعديل نابرابري

سياست محدود ساختن رشد شهرهاي بزرگ و فراهم 
هاي مساعد اقتصادي در شهرهاي كوچك  كردن زمينه
نيز ) 1356(كه در طرح ستيران  بطوري. و مياني است

توجه به شهرهاي كوچك به عنوان عامل اصلي حفظ 
در . شده استتعادل محيطي جامعه روستايي مطرح 

- 1373(پنج ساله اول توسعه بعد از انقالب  ي برنامه
شهرهاي كوچك و  ي ، افزايش سرعت توسعه)1369

مياني و كاهش سرعت رشد كالنشهرها به عنوان عامل 
. انگاشته شده است      جمعي تو        فعالي تمهمي در توازن 

 ي و سوم توسعه) 1374-1378(در برنامه دوم 
به ) 1379- 1383(هنگي اجتماعي و فر -اقتصادي

حمايت از شهرهاي كوچك و متوسط با تأكيد بر 
. كالنشهرها پرداخته شده است ي جلوگيري از توسعه

اما . كيد شده استأها نيز بر اين امر ت در ساير برنامه
هاي  از جنبه شهرهاي كوچك و مياني در ايرانهنوز 

ي مناسبي برخوردار  و توسعه گسترشمختلف از 
   2.نيستند

هاي  دهد كه برنامه نتايج اين پژوهش نيز نشان مي     
مذكور هنوز با هدف تعادل بخشي مطلوب به نظام 
شهري كشور و مناطق فاصله دارند و لذا نيازمند 

. باشد بخشي در بلندمدت مي بازبيني، جامعيت و تداوم
بعالوه، مطابق نتايج، تغييرات ميزان نخست شهري در 

ي مختلف ها شاخصبرحسب ي كشور  گانه مناطق ده
 ها شاخص ي در همه.روند مشابه و يكساني نداشته است

                                                     
 هاي تمركززدايي و تحوالت ي بيشتر در مورد اعمال سياست براي مطالعه -1

 .1386زبردست، : ، رجوع شود به75تا  35نخست شهري در ايران از 

 ميزان گسترش شهرهاي كوچك و مياني دري بيشتر در مورد  براي مطالعه -2
  .1393قديري، : ، رجوع شود بهايران هاي مختلف استان

بجز شاخص تسلط شهري موسوي، مناطق خراسان، 
شهري  فارس و البرز جنوبي همواره از بيشترين نخست

در واقع، وضعيت در اين مناطق . اند برخوردار بوده
تر است كه خود بيانگر  بسيار قطبي شده و نامناسب

ريزي و مديريت راهبردي است و عدم  امهضعف برن
  .هاست گذاري بيني شده در سياست تحقق اهداف پيش

 ي در مقابل، مناطق ساحلي شمالي، زاگرس و ناحيه    
جنوب شرق بهترين وضعيت را نسبت به ساير مناطق 

مناطقي كه . اند در رسيدن به ميزان مطلوب دارا بوده
منابع طبيعي هاي سرزميني و  داراي ظرفيت      ًعمدتا 

هاي مساعد طبيعي  هستند و بيانگر نقش بيشتر زمينه
ريزي در تحقق تعادل در اين مناطق  و نه برنامه

هاي  اين امر بيانگر نقش نسبي تنوع و قابليت. باشند مي
سرزميني كشور در تعديل نخست شهري و نيز علل 

كشور بخصوص  تفاوت نظام شهري مناطق مختلف
كه بدرستي بايد در  هآنچ. مناطق مذكور است

اي  ي شهري و منطقه ها و راهبردهاي توسعه ريزي برنامه
ي ميزان تمركز  در زمينه .كشور مورد توجه قرار گيرد

برحسب شاخص هرفيندال نيز مناطق ساحلي شمال، 
، 065/0، 047/0 زاگرس و جنوب شرق با مقادير

اند ولي در ساير  تري داشته ، وضعيت مناسب093/0
صوص خراسان، فارس و البرز جنوبي تمركز مناطق بخ

اين است كه  ها ديگر در يافته ي نكته. نسبي وجود دارد
ي  تو و قاعده - ي آنتروپي، ضريب پارهها شاخصاز نظر 

اندازه، هيچ كدام از مناطق در رسيدن به تعادل  -رتبه
آنچه كه به نوعي اغلب مرتبط . اند مربوطه موفق نبوده

شهرهاي كوچك  ي روستاها به ويهر تبديل بي با سياست
ي و      جمعي تبدون توانمندسازي و توجه به جايگاه 

  بنابراين با توجه . عملكردي آنها در نظام شهري است
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هاي سكونتگاهي  مند سيستم ي نظام اينكه توسعه به
ي مطالعاتي و پژوهشي، منجر به نتايج  بدون پشتوانه

هر و ها به ش تبديل روستا. سودمندي نخواهد شد
هاي الزم و با توجه  افزايش شهرها بايد بر اساس بررسي

به جايگاه آنها در نظام شهري صورت گيرد و متناسب 
همچنين . بيني گردد با آن امكانات و خدمات الزم پيش
هاي تمركززدايي و  اتخاذ و تداوم بلندمدت سياست

هاي اشتغال و خدمات  مراتبي فرصت توزيع سلسله
ه نظام شهري مناطق بخصوص از جهت تعادل بخشي ب

طريق تقويت شهرهاي مياني و كوچك ضروري و از 
در اين راستا توجه به نقاط . باشد پيشنهادهاي مهم مي

هاي مراكز رشد و يوفرد و نيز راهبرد تمركز  قوت نظريه
مراتبي بسيار راهگشا  سلسله ي هغيرمتمركز و توسع

نظام شهري و اينكه، تعادل بخشي به        ًنهايتا  .خواهد بود
گسترش شهرهاي كوچك و مياني از نظر تعداد، تراكم 

ي مناسب نيازمند      جمعي تو توزيع فضايي و نيز سهم 
هاي  ي فضايي با سياست هاي توسعه هماهنگي سياست

خالقانه، ابتكارات  هاي       فعالي تاقتصادي،  -اجتماعي
هاي الزم و درازمدت، در  مقامات محلي و نيز مشوق

  .باشد اي و محيطي مي اي مثبت منطقهه كنار قابليت
  
  منابع

 ريزي  برنامه .)1373(جواد اصغر  علي ؛اصالني، رضا
ي كارشناسي  نامه فضايي شهرستان بيجار،پايان ي توسعه

  .دانشگاه شهيد بهشتي .تهران .ارشد شهرسازي
  شهرهاي مياني و نقش آنها  .)1383(امكچي، حميده

مركز  .رانته. چاپ اولدر چارچوب توسعه ملي، 
  مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري

 نقش شهرهاي مياني در  .)1375(السادات  باقري، اشرف
  .دانشگاه تربيت مدرس .رساله دكترا .اي ي ناحيه توسعه

 بررسي و . )1384( زبردست ؛ اسفنديارپور، خليل حاجي
 ،استان خوزستان ي الگويي براي نظام شهري تحليل و ارائه
  .5 - 14صفحات  . 23ي شماره  .زيبا  ينشريه هنرها

 ،1385(محمدرضا حائري  گيتي اعتماد؛ فرخ؛ حساميان(. 
  .انتشارات آگاه .شهرنشيني در ايران، چاپ پنجم

 ي درسي متون  جزوه .)1375(كريم  دلير، زاده حسين
اي، گروه جغرافيا و  ريزي شهري و منطقه تخصصي برنامه

  .دانشگاه تبريز. ريزي شهري برنامه
 كاربرد مدل  .)1385(موسوي  رنجف؛ مينيا، حسن حكمت

اي،  ريزي شهري و ناحيه در جغرافيا با تأكيد بر برنامه
  .انتشارات علم نوين .چاپ اول

  فضايي  - تحليل ابعاد كالبدي ).1393(حيدري، علي
ي مسكن و  شهري ايران، فصلنامه تمركزگرايي در نظام

  .83- 100 تصفحا.147ي شماره.33ي هدور.روستا محيط
 شهر جهان سومي،  .)1377(اسميت، ديويد  - دراكاكيس

 .نشر توسعه
 1393(زبردست ؛اسفنديار پوراحمد؛احمدرجايي،سيدعباس(. 

ديدگاهها، نظريات و تجربيات جهاني، :      متغي رشهرنشيني 
  .201- 217 صفحات. 41ي  هشمار. 12 ي هدور .جغرافيا

  مركز . راني شهر، ته اندازه .)1383(زبردست، اسفنديار
  .چاپ اول .تحقيقات شهرسازي و معماري

   تحوالت نخست  بررسي .)1386(زبردست، اسفنديار
  .29- 38صفحات.29شماره.زيبا نشريه هنرهاي.اندر اير شهري

 1386(ثاني  اسكندري ؛ محمدحسين سرايي، محمد(. 
تبديل روستاهاي بزرگ به شهرهاي كوچك و نقش آن در 

 ،ريوش شهرستان كاشمر: داي، مور تعادل بخشي ناحيه
  .165 - 182حاتصف.10شماره .5ي هدور .جغرافيا و توسعه

 ؛ پوراحمد؛ احمد منصوريان ؛ حسينالديني، فرانك سيف
زماني  - پويايي فضايي .)1392(زاده  درويشروشنك 

جغرافيايي  هاي ،پژوهش)1335- 1390(شهري ايران نظام
  .21- 42صفحات.1ي هشمار.1ي  هدور.ريزي شهري برنامه

  هاي نو در فلسفه  انديشه .)1385(شكوئي، حسين
  .نشر گيتاشناسي .چاپ سوم. جغرافيا، جلد دوم

 ي شهرها و  شبكه .)1386(ي فارس  طرح كالبدي منطقه
سازگان  ي بوم خدمات،گروه مهندسين مشاورهمكار توسعه

 .شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي پايدار، معاونت
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  1394پاييز  ،40شماره ، سيزدهمفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  هرنشيني و مباني نظام پويش ش .)1381(عظيمي، ناصر
  .نشر نيكا .شهري، چاپ اول

 شهري و  ي توسعه .)1383(اسماعيل  اكبري، علي
هاي  شناسي اجتماعي در ايران، مجله پژوهش آسيب
  .49- 70 صفحات. 48ي  شماره .فياييجغرا

 1387( سامتي؛ مرتضي عسگري ؛ عليفرهمند،شكوفه(. 
 رشد اندازه(تحليل فضايي توسعه شهري در ايران 

ي  شماره. 43ي  هدور .، مجله تحقيقات اقتصادي)شهرها
  .163- 185 صفحات. 82

 ساعد  ؛ رامين شهركي زنگنه ؛ سعيداهللا فرهودي، رحمت
در       جمعي تچگونگي توزيع فضايي  .)1388(موچشي 

، 1385تا  1335هاي  سال                   نظام شهري ايران طي 
. 68شماره . انساني هاي جغرافياي شي پژوه مجله

  .55- 68صفحات 
 ،بررسي ميزان گسترش . )1393( محمود قديري

ي جغرافيا و  فصلنامه، شهرهاي كوچك و مياني در ايران
  .31- 47 صفحات. 36شماره  .12 ي هدور .توسعه

  شهرها فقر و . )1375(گيلبرت، آلن و گاگلر، ژوزف
مترجم  .توسعه شهرنشيني در جهان سوم، چاپ اول

كل روابط عمومي  انتشارات اداره .پرويز كريمي ناصري
  .الملل شهرداري تهران و بين

   روابط متقابل شهر و روستا در  .)1386(لينچ، كنت
ترجمه محمد رضا  .كشورهاي در حال توسعه، چاپ اول

  .انتشارات پيام .تهران. رضواني و داود شيخي
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