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  ١٣٨۵ ناتسمز  ـ مراهچ هرامش ـ مشش  لاس ـ يداصتقا ياهشهوژپ همانلصف
  
  

  ناريا يرهش متسيس رد اهرهش هزادنا عيزوت ليلحت 
  

    ٢٠/١٢/٨٥ :شريذپ خيرات        ٢٥/٧/٨٥  :تفايرد خيرات
  

 1يربکا هلا تمعنرتکد
  2يرگسع يلعرتکد

  3دنمهرف هفوکش
  هديکچ
 فناوري در هر آشور باعث تفرشيپ .دباي يم شرتسگ اهنآ رد ينيشنرهش ،اهروشآ هعسوت اب

يد آاالهاي آشاورزي به توليد آاالهاي شهري و همچنين، انتقال انتقال نيروي آار از تول
اين . گردد جمعيت روستايي به مناطق شهري باعث تغيير شكل فضايي و اقتصادي آشور مي

تغيير شكل مستلزم رشد شهرهاي موجود، يا خلق شهرهاي جديد و رشد روستاها و تبديل آنها 
هاي مختلف  شهرهايي با اندازه,  هر اقتصاددر. به مراآز شهري، و يا هر دو فرايند است
  .وجود دارد که اين شهرها با هم در ارتباطند

 مدلهاي مختلفي توزيع اندازه شهرها را در سيستم شهري مورد بررسي و آزمون قرار   
، ) اندازه-رتبه(مدلهايي که در اين مطالعه مطرح مي شوند، عبارتند از قاعده زيف . دهند مي

بنابراين، در اين مقاله توزيع اندازه شهرهاي ايران . و ضريب جيني فضاييقاعده جيبرات 
نتايج اين مدلها بيانگر . گردد  از طريق مدلهاي بيان شده، بررسي مي١٣٣۵-٨٠براي سالهاي 

  .افزايش نابرابري در توزيع اندازه شهرهاي ايران در طول زمان است
 

، قاعده جيبرات، ضريب جيني فضايي، ) اندازه-رتبه(توزيع اندازه شهرها، قاعده زيف : کليد واژه
  . سيستم شهري ايران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ناهفصا هاگشناد يملع تأيه وضع .١

   اداناک کروي هاگشناد يملع تأيه وضع .٢

   ناهفصا هاگشناد يرتکد يوجشناد .٣
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 دنمهرف هفوكش و يرگسع يلع رتآد و يربآا هلا تمعن رتآد

 

۸۴

  مقدمه
پيشرفت فناوري در هر آشور باعث . يابد با توسعه آشورها، شهرنشيني در آنها گسترش مي

همچنين، . گردد انتقال نيروي آار از توليد آاالهاي آشاورزي به توليد آاالهاي شهري مي
مناطق شهري باعث تغيير شكل فضايي و اقتصادي آشور انتقال جمعيت روستايي به 

اين تغيير شكل مستلزم رشد شهرهاي موجود، يا خلق شهرهاي جديد و رشد روستاها . گردد مي
در هر اقتصاد شهرها بدين دليل شكل . و تبديل آنها به مراآز شهري، و يا هر دو مورد است

وجود اين . ليدات صنعتي وجود دارد در تو1هاي ناشي از مقياس جويي گيرند آه صرفه مي
ها، به جاي آنكه در طول  شود آارگران و بنگاه هاي ناشي از مقياس باعث مي جويي  صرفه

پراآنده گردند، در آنار هم ) با و يا بدون وجود بخش آشاورزي(فضاي جغرافيايي يك اقتصاد 
املي مانند ارتباطات، مقياس بزرگتر فعاليتهاي اقتصادي در شهرها، از طريق عو. جمع شوند

  . دهد وري را افزايش مي جويي ها و ايجاد فرصتهاي بيشتر براي تخصصي شدن، بهره صرفه
شوند و   متمرآز مي2در يك شهر، معموًال فعاليتهاي اقتصادي در ناحيه تجاري مرآزي  

 رفت و آمد  افراد از مناطق مسكوني اطراف، به محل آار خود در ناحيه تجاري مرآزي
هايي مانند افزايش جرم و  هاي ناشي از مقياس، هزينه ترتيب، همزمان با صرفه بدين. نمايند مي

هاي رفت و آمد در اثر بزرگتر شدن  جنايت، آلودگي، برخوردهاي اجتماعي و افزايش هزينه
هاي مذآور، منافع ناشي از  با بزرگ شدن اندازة شهر، هزينه. آيد اندازه شهر نيز پديد مي

 3هاي تعادلي ها، اندازه جويي ها و عدم صرفه جويي ارتباط صرفه. آند يد را خنثي ميمقياس تول
بنابراين، در هر اقتصاد انواع مختلفي از شهرها . نمايد متفاوتي را براي شهرها ايجاد مي

آند و  وجود دارند و هر نوع شهر در يك بسته از آاالهاي تجاري بخصوصي تخصص پيدا مي
اندازة شهرها برحسب . شوند  تجارت آاالهاي ومذآور با يكديگر مرتبط ميلذا شهرها از لحاظ

اند، متفاوت خواهد بود و لذا شهرهاي آوچك و بزرگ  نوع صنايعي آه در آن تخصص يافته
به طور همزمان در آشور وجود خواهند داشت و براي هر کشور يک توزيع اندازة شهرها 

  . قابل ترسيم است
ل بررسي توزيع اندازة شهرهاي ايران از طريق مدلهاي تجربي مطرح اين مطالعه به دنبا  

ادامه مقاله . باشد  مي١٣٣۵-٨٠با توجه به آمار موجود، دورة مطالعه . شده در اين زمينه است
سازي توزيع  ابتدا، مدلهاي تجربي مطرح شده در ارتباط با مدل. گردد  قسمت دنبال مي۵در 

اي از تعداد محدودي از مطالعات  خش دوم به بيان خالصهب. شود اندازة شهرها ارائه مي
اي از  در بخش سوم، خالصه. يابد  صورت گرفته بر اساس مدلهاي مختلف اختصاص مي

نتايج حاصل از . گردد تغييرات تعداد و اندازة شهرهاي ايران در طول دورة مطالعه بيان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Economies of Scale 

2. Central Business District (CBD) 

3. Equilibrium City Size 
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۸۵

شود و در نهايت،  تشريح ميبررسي اين مدلها براي سيستم شهري ايران در بخش بعد 
  .خالصه و نتيجه گيري مطالعه ارائه خواهد شد

 
  سازي توزيع اندازه شهرها  مدل-١

همانگونه که در بخش قبل بيان شد، به دليل وجود صرفه جويي هاي ناشي از مقياس در 
اما . گيرند گردند و بنابراين شهرها شکل مي مصرف و توليد، جمعيت در کنار هم متجمع مي

هاي متفاوت آنها  هاي مختلفي وجود دارند که اندازه در هر اقتصاد، شهرهاي مختلف با اندازه
از اين رو، براي هر اقتصاد يک تابع توزيع . به دليل تخصص در توليد کاالهاي مختلف است

در مطالعات اقتصاد شهري به . يابد اندازه شهرها قابل ترسيم است که در طول زمان تغيير مي
  . اي متفاوت به بررسي توزيع اندازه کشورهاي مختلف پرداخته شده استه شيوه
در اين مطالعه، براي بررسي تحول فضايي سيستم شهري ايران، از ابزار تحليل تجربي   

 1براي اين منظور، تحليل تحول سيستم شهري با بررسي قاعدة زيف. شود بهره گرفته مي
ادبيات اقتصاد شهري، متخصصان مختلف بسياري در . شود  شروع مي2) اندازه-قاعدة رتبه(

بر اين قاعده متمرآز شده و تالش نموده اند تا يك قاعده مندي را ميان رتبه و اندازة شهرها در 
در اين راستا، مطالعات متعددي براي آشورهاي مختلف و . يك سيستم شهري توضيح دهند

 3توان به روزن و رزنيك هاي زماني متفاوت صورت گرفته است از آن جمله مي دوره
، ايتون )١٩٩۶ (6، آروگمن)١٩٩۴ (5، ميلز و هميلتون)١٩٩١ (4، آالرك و استابلر)١٩٨٠(

، گابياآس و )٢٠٠٣ (9، بلك و هندرسن)٢٠٠١( 8و اورمن ، آيونيدز)١٩٩٧ (7و اشتاين
   12و اندرسون وگي) ٢٠٠٣ (11، هندرسن و وانگ)٢٠٠٣(، هندرسن )٢٠٠٣ (10آيونيدز

  .اره نموداش) ٢٠٠۵(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zipf 

2. Rank-Size Rule 

3. Rosen and Resnick 

4. Clark and Stabler 

5. Mills and Hamilton 

6. Krugman 

7. Eaton and Eckstein 

8. Ioannides and Overman 

9. Black and Henderson 

10. Gabiax and Iannides 

11. Henderson and Wang 

12. Anderson and Ge 
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اين رابطه در ارتباط با شكل توزيع اندازة شهرها در سيستم شهري است و از زمان   
يكي از مباحثي آه در ادبيات شهري به آن اشاره . مطرح شد) ١٩۴٩(و زيف ) ١٩١٣ (1اربك

   : شده، شكل نمايي توزيع اندازة شهرها در سيستم شهري است؛ به عبارت ديگر
 
( ) ζn

aNnp =f                     (1) 
  

اي بزرگتر   احتمال اين است آه يك شهر اندازه)p(n>N.  توان استζ يك مقدار ثابت و aآه 
 ζ=١شود آه اين توان معادل يك است، يعني  اندازه گفته مي-در قاعدة رتبه.  داشته باشدNاز 

بر اين است آه اندازة شهرها از يك توزيع در واقع، فرض ). ٢٠٠٣گابياآس و آيونيدز، (
.  اندازه توان اين توزيع پرتو يك است–آند که تحت قاعدة زيف يا قاعدة رتبه  پرتو پيروي مي

به عبارت ديگر، اگر شهرهاي يك مجموعه شهري از بزرگ به آوچك مرتب شده و  به 
  :  داده شودmبه ام رتmو به شهر ... ، ٢، به شهر دوم رتبة ١بزرگترين شهر رتبة 

R(n)=An-a                      (2) 
 است، يعني a=1اندازه -در قاعدة رتبه.  استnرتبة شهر با اندازه  )R(n اندازة شهر و nآه 

براي هر شهر  R(n).n. جمعيت شهر تناسب معكوسي با رتبة آن در مجموعة شهري دارد
در مطالعات تجربي، از . اهد بودخو) جمعيت بزرگترين شهر (Aعددي ثابت، يعني معادل 

  :گردد رابطة فوق لگاريتم گرفته و معادله زير برآورد مي
Ln R(nit)=lnAt-atln nit+εit        ,i=1,…,mt          (3)  

هاي  اين رابطه براي آشورهاي مختلف و در دوره.  استt در زمان i جمعيت شهر nitآه 
 2 تالش رسمي در آزمون اين رابطه توسط سيموناولين. زماني متفاوت برآورد گرديده است

  ). ١۶، ص٢٠٠٣گابياآس و آيونيدز، (صورت گرفت ) ١٩۵۵(
استدالل ) ٢٠٠٣(گابياآس و آيونيدز .  است3يكي از قواعد تجربي ديگر قاعدة جيبرات  
آنند آه ظهور قاعدة زيف، بر اساس قاعدة جيبرات براي دنبالة بااليي توزيع اندازة شهرها  مي
قاعدة جيبرات . ست، يعني نرخ رشد شهرها تصادفي و مستقل از اندازة دورة پاية آنها استا

  4و چمپرنن) ١٩٣١(هاي رشد تصادفي، بر پايه مطالعات جيبرات  بر اساس تئوري

دهد آه قاعدة جيبرات يك فرايند تصادفي است  نشان مي) ب١٩٩٩(گابياآس . است) ١٩۵٣(
 t معادل سهم آن در دورة t+1 جمعيت شهري آل در دورة  ازiآه مطابق با آن سهم شهر 

iضربدر 
t 1+γ است، يعني it

i
tit nn .11 ++ = γ .i

t 1+γ نرخ رشد آلي شهرi از جمعيت شهري آل 
. باشد آه داراي توزيع يكسان و مستقل در بين شهرها و در طول زمان است  ميt+1در دورة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Auerbach 

2. Simon 

3. Gibrat’s Law 

4. Champernown 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ناريا يرهش متسيس رد اهرهش هزادنا عيزوت ليلحت

 

۸۷

آنند آه آزمون قاعده جيبرات معادل آزمون ريشه  اشاره مي) ١٩٩١(رك و استابلر آال
  . در تحول اندازة شهرهاي سيستم شهري است1واحد
قاعدة جيبرات در مطالعات تجربي به صورت آزمون تأثير اندازة پاية شهرها بر نرخ رشد   

آزمون اين قاعده در اين رابطه تجربي مورد استفاده در . گيرد آنها مورد بررسي قرار مي
  :مطالعه به صورت زير است

Ln(nit+1)-ln(nit)=α+δε+γln(nit)+εi            (4) 
 مربوط به tδ، ضريبt در آل جمعيت شهري در زمان iسهم جمعيت شهر  nitآه در آن 

با . است γ ٠=اثرات ثابت زمان و فرضية صفر مورد آزمون تحت قاعدة جيبرات، فرضية
 در برآورد رابطه فوق OLS، استفاده از روش تخمين it εتوجه به توزيع مستقل و مستقيم 

  .آند اشكالي ايجاد نمي
براي محاسبه .  است3 و محاسبه ضرايب جيني فضايي2روش ديگر، ترسيم منحني لورنز  

ه و بر  مرتب شدxضريب جيني، همة شهرهاي نمونه از آوچكترين به بزرگترين بر محور 
گردد و بدين ترتيب منحني لورنز  ، سهم تجمعي آنها از آل جمعيت نمونه محاسبه ميyمحور 

) تقريبًا(يكساني داشته باشند، خط ترسيم شده ) تقريبي(اگر همة شهرها اندازة . شود ترسيم مي
 و منحني ترسيم شده از º۴۵ضريب جيني، سهم ناحيه بين خط .  خواهد بودº۴۵منطبق بر خط 

 بزرگترين شهر نمونة s رتبه بندي شوند و s تا oاگر شهرها از .   استº۴۵احيه زير خط ن
) تا o از y و محور s تا o از xمورد بررسي باشد، محور  ) ( )

1

)(
1

−

∑=
s

z
sNNi خواهند بود آه 

sNمساحت زير خط .  اندازة ميانگين استº۴۵ ،s/2 و مساحت ناحيه بين خط º۴۵ و منحني 
)لورنز،  ) i

s

i
Nis

Ns
s ∑

=

+−−
+

1
11

2
بنابراين، ضريب جيني فضايي معادل اين .  است1

هر چه اين سهم بيشتر و ضريب جيني فضايي بزرگتر باشد، .  استs/2مساحت تقسيم بر 
توزيع اندازة شهرها نابرابرتر خواهد بود، چرا آه در اين صورت شهرهاي آوچكتر سهم 

  . يت شهرهاي نمونه خواهند داشتآمتري از جمع) تجمعي(
  
   مروري بر مطالعات انجام گرفته-٢

هاي مختلف صورت  مطالعات تجربي مختلفي در زمينه هر يک از اين مدلها براي نمونه
گرفته است که در ادامه به منظور جلوگيري از طوالني شدن مقاله، براي هر يک از آنها 

  .گردد نمونه هاي مختصري بيان مي
 و سو ) ٢٠٠١(، برآمن و سايرين )١٩٨٠( اندازه، روزن و رزنيك -ه مدل رتبهدر زمين  

توزيع اندازة ) ١٩٨٠(روزن و رزنيك . جامعترين مطالعات تطبيقي در اين زمينه اند) ٢٠٠٢(
يافتة اصلي آنها اين است آه متوسط . آنند  آزمون مي١٩٧٠ آشور را در سال ۴۴شهرهاي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Unit Root 

2. Lorenz Curve 

3. Spatial Gini Coefficient 
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توان . ـ است١٩/٠ با انحراف ١٣/١نزديك به يك ـ دقيقًا توان زيف در بين اين آشورها 
، ١٩٩٩( و سايرين 1برآمن.  است۵/١ و ٨/٠زيف در همة آشورها به غير از يك مورد بين 

هاي مربوط  دهند آه توان زيف براي داده نشان مي) ٢٢٠-٢٢١ و ٢٠۶-٢٠٨، صص ٢٠٠١
   2سو). ۵٠/١ در مقابل ١٣/١(به شهرها، بزرگتر از اين ضريب براي تجمعات شهري است 

 سال اخير ٣٠ آشور در طول ٧۵هاي روزن و رزنيك را براي نمونة  بيشتر يافته) ٢٠٠٢(
  .  به دست آمده است١٠/١براي دورة اخير متوسط توان زيف . آند تأييد مي

اين قاعده را براي فرانسه و ژاپن به طور مجزا برآورد نموده و ) ١٩٧٧(ايتون و اشتاين   
هاي مورد بررسي به غير از دورة آخر در  اند آه توان زيف براي همه دوره گرفتهنتيجه 

براي ژاپن، . داري با يك نداشته و فقط در دورة آخر از يك آوچكتر است فرانسه تفاوت معني
ضريب برآورد شده آمي از يك آوچكتر است و نشان دهندة نابرابري باالتر در اندازة 

آنند آه توان  بيان مي)  الف٢٠٠١ (3دابكينز و آيونيدز. سه استشهرهاي ژاپن نسبت به فران
. يابد  آاهش مي١٩٩٠ در ٩۴٩/٠ به ١٩٠٠ در ٠۴۴/١زيف براي آالن شهرهاي آمريكا از 

 آشور برزيل، چين، هند، اندونزي، ١۴توان زيف را براي ) ٢٠٠٣(هندرسن و وانگ 
نيا، اوآراين، انگلستان و آمريكا در سالهاي مكزيك، نيجريه، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، اسپا

دهد آه تمرآز شهري در   ضرايب برآورد شده نشان مي4. برآورد نموده اند٢٠٠٠ و ١٩۶٠
  . آلمان باالترين و در روسيه آمترين بوده است

قاعدة رتبه ـ اندازه را براي توزيع اندازة شهرهاي آمريكا در طول ) ٢٠٠٣(لك و هندرسن   
). هاي دابكينز و آيونيدز است هاي آنها اندآي متفاوت از داده داده(آند  زمون ميقرن بيستم آ

 ١٩٩٠ در سال ٨۴٢/٠ به ١٩٠٠ در سال ٨۶١/٠دهد آه ضريب زيف از  نتايج آنها نشان مي
 در ٠١/١يابد و با به آارگيري يك سوم بااليي اين نمونه، ضريب بر آورد شده از  آاهش مي

اين قاعده را ) ٢٠٠۵(اندرسن و گي . يابد  افزايش مي١٩٩٠ال  در س١٨/١ به ١٩٠٠سال 
ضريب برآورد شده در دورة قبل از اصالحات چين، . براي سيستم شهري چين آزمون نمودند

، توزيع اندازة ١٩٩٠ تا ١٩٨٠از . داري با يك ندارد  تفاوت معني١٩۴٩ -١٩٨٠يعني دورة 
، ١٣٨١(عابدين درکوش .  است به سمت همگرايي رفته١٩٩٩ تا ١٩٩۴شهرها بجز 

 واحد ۵اي از شهرهاي ايران که مرتبه آنها   اندازه را براي نمونه-رابطه رتبه) ٩۴-٩٩صص
 برآورد نموده که ضرايب برآوردي به ١٣٧٠ و ١٣۶۵، ١٣۵۵فرق دارد، براي سالهاي 

  . اطمينان معني دارند٩٩/٠ و همه با احتمال ٩۵/٠ و ٨۶/٠، ٩١/٠ترتيب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Berckman 

2. Soo  

3. Dobkins and Iannides 

   ٣٢/١ نيچ ،)۶٩/٠( ٨٧/٠ ليزرب :زا دنترابع )١٩۶٠ و( ٢٠٠٠ لاس رد روشآ بسح رب بيش بيارض قلطم ردق .۴

 ،)٩٣/٠(٩٧/٠ هسنارف ،)۵٣/١( ٩٨/٠ هيرجين ،)٩۶/٠(٠۴/١ كيزكم ،)٩۴/٠(٩٠/٠ يزنودنا ،)١۴/١( ٠٧/١ دنه ،)١٠/١(

 ١١/١ اكيرمآ ،)٨٢/٠( ٨٣/٠ ناتسلگنا ،)٠١/١( ٩٨/٠ ايناپسا ،)١٨/١( ٠۶/١ نپاژ ،)٨٣/٠( ٧۶/٠ ايلاتيا ،)٧۴/٠( ٧۴/٠ ناملآ

   .)٠٣/١( ٣١/١ نيارآوا و )١۴/١( ٣۴/١ هيسور ،)٠٨/١(
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اين مدل را براي شهرهاي اياالت متحده ) ٢٠٠٣(جيبرات، بلك و هندرسن براي مدل   
 به 0pαدر مدل آنها .  رد شدγ=0 برآورد نمودند و فرضية صفر ١٩٠٠-١٩٩٠در دورة 

م الز. دست آمد آه نشان دهندة رد قانون جيبرات در رشد شهري شهرهاي اياالت متحده است
 منطقة شهري ۵٠به ذآر است آه آنها اين مدل را عالوه بر آل شهرهاي سيستم شهري براي 

بزرگتر و نيز يك سوم شهرهاي بزرگتر موجود در سلسله مراتب شهري برآورد نمودند آه در 
  . هر سه حالت قاعدة جيبرات رد شد

) ٢٠٠٣(و هندرسن و وانگ ) ٢٠٠٣(براي بررسي نابرابري هاي فضايي، هندرسن   
 آشور و گروه مختلف ١۵ براي ٢٠٠٠ و ١٩۶٠ضريب جيني فضايي را براي سالهاي 

 در برابر سال ١٩۶٠ضريب جيني محاسبه شدة جهان در سال . اند آشورها محاسبه آرده
، براي ۵٨/٠ در برابر ۶۵/٠، براي آشورهاي توسعه يافته ۵۶/٠ در برابر ۵٩/٠، ٢٠٠٠

 ۵٢/٠ و براي اقتصادهاي در حال گذار ۵۶/٠در برابر  ۵٧/٠آشورهاي آمتر توسعه يافته 
دهد، نابرابري توزيع اندازة  همان گونه آه ضرايب بيان شده نشان مي.  است۴۵/٠در مقابل 

همچنين توزيع اندازة شهرها در اقتصادهاي در حال . شهرها در طول زمان آاهش يافته است
اند از طريق محدوديتهاي ضمني و   توانستهاست و اين اقتصادها» برابرتر«گذار نسبت به بقيه 

  . آشكار مهاجرت، رشد شهرهاي ميليوني را آنترل آنند
 به ٢٠٠٠ و ١٩۶٠ضرايب جيني محاسبه شده در آشورهاي مورد بررسي براي سالهاي   

، اندونزي ۵٨/٠ و ۵۶/٠، هند ۴٣/٠ و ۴٧/٠، چين ۶۵/٠ و ۶٧/٠برزيل : ترتيب عبارتند از
، ۵٩/٠ و ۶١/٠، فرانسه ۶٠/٠ و ٣١/٠، نيجريه ۶٠/٠ و ۶١/٠ك ، مكزي۶١/٠ و ۵٢/٠

، ۵٢/٠ و ۵٣/٠، اسپانيا ۴۶/٠ و ۵۴/٠، روسيه ۶۶/٠ و ۶٠/٠، ژاپن ۵۶/٠ و ۶٣/٠آلمان 
  اوآراين

. ۵۴/٠ و ۵٨/٠ و اياالت متحدة آمريكا ۶٠/٠ و ۶٨/٠، انگلستان ۴٠/٠ و ٠/۴۴ 
ب مربوط به آشورهاي ژاپن و برزيل  به ترتي٢٠٠٠ترين توزيع شهري در سال  نابرابرانه

در همة آشورهاي مورد بررسي به غير از هند، اندونزي، نيجريه، و ژاپن در طول . است
) ١٩٩٧(همچنين، ايتون و اشتاين . زمان نابرابري توزيع اندازة شهرها آاهش يافته است

منحني لورنز .  شهر بزرگ فرانسه و ژاپن را ترسيم نمودند۴٠منحني لورنز توزيع اندازة 
دهد آه توزيع اندازة نسبي شهرهاي بزرگ فرانسه در  فرانسه در سالهاي مختلف نشان مي

در ژاپن، توزيع اندازة شهرها به سمت نابرابري بيشتر رفته و . طول زمان نسبتًا پايدار است
  .سهم شهرهاي بزرگتر بيشتر شده است

  
  
   شهرهاي ايران در دوره مطالعهة تعداد و انداز-٣

 نقطه شهري در ٢٠٠مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ايران، تعداد نقاط شهري آشور از 
.  برابر شده است۵/۴ افزايش يافته آه حدود ١٣٨٠ نقطة شهري در سال ٨٨٩ به ١٣٣۵سال 
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 درصد رسيده ٠۵/٩ به ١٣٣۵-۴۵ درصد در دورة ۶/٣نرخ رشد ساالنه تعداد شهرها از 
اي  دهند آه سهم عمده آمارها نشان مي. اين دوره تغيير يافته استالبته، تعريف شهر در . است

باشند و سهم اين شهرها در   هزار نفر جمعيت مي۵٠از اين شهرها، شهرهاي داراي آمتر از 
به عبارت ديگر، حداقل از هر پنج شهر، .  درصد است٨٠تمام سالهاي مورد بررسي بيش از 

  .دارند هزار نفر جمعيت ۵٠چهار شهر آمتر از 
 هزار ۵٠ تا ٢۵ هزار و ٢۵ تا ١٠ هزار ، ١٠ تا ۵عمدة شهرهاي ايران به ترتيب شهرهاي  

 ميليون نفر و بيشتر و ١ هزار تا ۵٠٠آمترين سهم عمدتًا مربوط به شهرهاي . باشند نفر مي
 ميليون نفر و بيشتر از يك شهر در ١تعداد شهرهاي داراي . باشد   هزار نفر مي۵٠٠ تا ٢۵٠
 نسبت به سال ١٣٨٠در سال .  افزايش يافته است١٣٨٠ شهر در سال ۶ به ١٣٣۵ سال

 هزار نفر جمعيت آاهش يافته و در مقابل سهم جمعيت شهرهاي ١٠٠ تا ١٠، شهرهاي ١٣٣۵
با اين آه تعداد نقاط شهري .  ميليون نفر جمعيت افزايش يافته است١ هزار تا ١٠٠تر  بزرگ

شترين گروه جمعيت شهري است، باالترين درصد جمعيتي  هزار نفر جمعيت بي۵آمتر از 
  .  ميليون نفر و بيشتر يعني آالن شهرها است١مربوط به گروه شهرهاي 

 به علت تغييرات ١٣۵۵روند آاهش سهم اين شهرها به خصوص در گروه دوم از سال   
ادي شديد در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ظاهر شدن تحوالت اقتص

با توجه به اين آه نواحي روستايي و شهرهاي آوچك با فرهنگ . ، تشديد شد١٣۵٠دهة 
روستايي مبتني بر مناسبات توليدي سنتي، توان ايستادگي در مقابل مناسبات توليدي 

داري شهري را نداشتند، مهاجرت به سمت شهرهاي بزرگتر تشديد شد و شهرهاي  سرمايه
  آه جايي در سلسله مراتب شهري ايران نداشتند، در سال ميليون نفري ١ هزار تا ۵٠٠

درصد از جمعيت شهري آشور را در خود جاي دادند و البته در سالهاي بعد ٢/١٢، ١٣۵۵ 
، ١٣٨٠روند مهاجرت بيشتر به سمت شهرهاي خيلي بزرگ بود و سهم اين شهرها در سال 

  . درصد رسيد٢/٧به 
  
   توزيع اندازة شهرها در ايران-۴
 آزمون و چگونگي تغييرات آن در ١٣٣۵ -٨٠ا توزيع اندارة نسبي شهرها در طول دورة ابتد

 -اين بررسي از طريق آزمون قواعد تجربي رتبه. گيرد طول زمان مورد مطالعه قرار مي
همچنين، ضريب جيني فضايي شهرهاي مورد مطالعه، . گيرد اندازه و جيبرات صورت مي

  .گردد بوط به آنها ترسيم ميمحاسبه و منحني لورنز فضايي مر
نكته الزم به ذآر در اين بخش آن است آه بايد تعريف سازگاري از شهرها را در طول   
ها در دستيابي به نتايجي  اي سازگار از داده هاي مختلف به آار گرفت، زيرا ايجاد مجموعه دهه

عريف شهر در طول همان گونه آه در بخشهاي قبل بيان شد، ت. قابل اعتماد مؤثر خواهد بود
سالهاي مورد مطالعه تغيير يافته و حداقل جمعيت الزم براي اين آه يك منطقه به عنوان شهر 
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روش استانداردي آه در مطالعات مختلف مورد . تعريف گردد، متفاوت تعريف شده است
گيرد، اين است آه نقطة برش يكساني در هر دهه براي تعريف شهر لحاظ  استفاده قرار مي

اما .  هزار نفر جمعيت دارد، به عنوان شهر تعريف شود۵٠د و مثًال هر منطقه آه حداقل گرد
ها و  تواند روش مناسبي باشد، زيرا پيشرفت هاي تكنولوژي در طول زمان، هزينه اين نمي

بنابراين، . گردد منافع نسبي تجمع شهري را تغيير داده و باعث افزايش اندازة شهرها مي
پيش به عنوان يک شهر متوسط بوده، با همان اندازه، امروزه به عنوان  سال ۵٠شهري که 

شود، در  اي آه تعريف مي بدين ترتيب بهتر است حد آستانه. گردد يك شهر آوچك تعريف مي
  .طول زمان متغير باشد

بايد نقطة برشي را لحاظ نمود آه رشد . حال سؤال اين است آه اين حد چگونه تعريف شود  

براي اين منظور، يك نقطه برش نسبي لحاظ . ا در طول زمان را مشخص نمايداندازة شهره

 به ميانگين اندازة ١٣٣۵شود آه معادل نسبت اندازه آوچكترين شهر موجود در سال  مي

اين حد را براي هر دهه به آار . است) ١٨٠٠ / ٣٠٠١١ (= ٠۵٩/٠شهرها در آن سال يعني 

 آنها باالتر از آن باشد، به عنوان نمونه در اين بخش گرفته و همة شهرهايي آه اندازة نسبي

. آنيم به بياني ديگر، در هر دهه شهرها را از آوچكتر به بزرگتر مرتب مي. شود انتخاب مي

گردد آه   شهر اول به عنوان مجموعه شهرهاي مورد بررسي انتخاب ميsسپس، در هر دهه، 

در شرط
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

≤⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
++ ∑

+

=

059/01//1,min
1

1

s

i
is sNNsصدق آنند .  

 است، در هر sتوجه به اين آه عبارت سمت راست نابرابري فوق، تابع يكنواختي از با   

 به اين ترتيب، تعداد شهرهاي نمونه مورد 1.آيد دهه يك عدد منحصر به فرد به دست مي

 ١جدول . رسد  مي١٣٨٠ شهر در سال ٧١٨ به ١٣٣۵ شهر در سال ٢٠٠بررسي از 

ميانگين و ميانه جمعيت آنها را در سالهاي مورد ويژگيهاي مختلف شهرهاي نمونه، از جمله 

  . دهد بررسي نشان مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكيرمآ يرهش متسيس يسررب رد )١٩٩٧( نسردنه و كلب هلمج زا .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم فلتخم تاعلاطم رد شور نيا .١

 ناونع هب ار هعلاطم دروم ةرود يناياپ لاس نيگنايم ةزادنا هب لقادح ةزادنا تبسن ،)٢٠٠٣( نسردنه و كلب .دنا هتفرگ راآ هب ار نآ

   .دنا هدومن ظاحل يبسن شرب هطقن
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 ١٣٣۵تعداد و اندازه شهرها با لحاظ نمودن نقطه انقطاع اندازه نسبي سال : ١جدول 

  ١٣٣۵-٨٠در دوره 

  ١٣٨٠  ١٣٧۵  ١٣٧٠  ١٣۶۵  ١٣۵۵  ١٣۴۵  ١٣٣۵  سال

تعداد 

  شهرها
٢  ٢٠٠۵٣٧٢  ٣  ۴۵٧  ۴٨۴  ۵۶٧١٨  ٩  

اندازه 

  ميانگين
٣٨١  ٣٠٠١١۴٣  ۴٢٣٣٧  ۶٠٢۴٠  ۶۵۶۶٧  ۶۴۵١۶  ۵٨٢٣٧  

اندازه 

  ميانه
٩۶٢۴  ١٠۴۵۴  ١٠۴١  ٢٧۴٣۶۵  ١۶۶١  ٣١۵١٣  ٧٠٢۴٧٢  

اندازه 

  حداکثر
١۵٢٧١٩٧٣٠  ١٢٠٨٢  ۴۵٣٠٢٢٣  ۶٠۴٢۵٨۴  ۶۴٧۵۵٢٧  ۶٧۵٨٨۴۵  ۶٩٧۶٧٢٨ 

اندازه 

  حداقل
١٨٠٠  ۴٣  ٢٩٠٢  ٧٢٣۶۴۴  ٣٩۵٣٩٠  ٨۴  ٣۵٠٩  

انحراف 

  معيار
١١٢٧۵۴  ١٧٨١٨۶  ٢۴٣١١  ٣٨٩١۵۵٣٢٢٠٧  ٩۴  ٣١۵۵٧۶  ٢٩۴٧٠١  

 

 هزار نفر است و اين رقم در سالهاي ٣٠، حدود ١٣٣۵ شهر در سال ٢٠٠ميانگين اندازة   
 هزار، ۴٢ هزار، ٣٨ به ترتيب به حدود ١٣٨٠ و ١٣٧۵، ١٣٧٠، ١٣۶۵، ١٣۵۵، ١٣۴۵
 صعودي ١٣٧٠ هزار نفر رسيده آه روند آن تا سال ۵٨ هزار و ۶۵ هزار، ۶۶ هزار، ۶٠

اندازة . اين روند در اندازه ميانه نيز قابل مشاهده است. عد از آن آاهش يافته استبوده و ب
 هزار ١٣ و سپس ١٣٧٠ هزار در سال ١٧ به ١٣٣۵ هزار نفر در سال ١٠ميانه از حدود 

  .  رسيده است١٣٨٠در سال 
 
  ) اندازه-قاعده رتبه(قاعدة زيف . ١-۴

براي توزيع اندازة ) ٣(م شهري ايران، رابطه به منظور آزمون قاعدة رتبه ـ اندازه در سيست
 براي آل ١٣٧۵ و ١٣۵۵، ١٣٣۵ابتدا اين رابطه براي سالهاي . شود شهرها برآورد مي

شهرهاي موجود در سيستم شهري و سپس در هر دهه هم براي شهرهاي موجود در سيستم 
يي موجود در شهري با توجه به نقطه برش نسبي بيان شده و هم براي يك سوم شهرهاي باال

 نتايج حاصل از برآورد اين مدلها را ۵جدول شماره . گردد سلسله مراتب شهري برآورد مي
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 و ٩٣/٠، ٩۵/٠قدر مطلق ضريب زيف براي آل سيستم شهري به ترتيب . دهد نشان مي
.  است آه روند نزولي آن نشانگر افزايش تمرآز شهري در آل سيستم شهري است٧٣/٠

  .دهد  اندازه را در سالهاي مورد بررسي نشان مي-ه  منحني رتب١نمودار 
  
  
  

  ١٣٣۵- ٨٠منحني رتبه ـ اندازه کل شهرهاي ايران در دوره : ١نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضريب زيف را براي هر دهه در فاصله مورد  )الف(بخش دوم و سوم جدول، در بخش   
راي يك سوم بااليي بررسي براي شهرهاي انتخاب شده با توجه به نقطه انقطاع نسبي و ب

 درصد ٩٩در قسمت دوم همه ضرايب برآوردي در سطح اطمينان . دهد شهرها نشان مي
 ٧٩/٠ آه نزديك به يك است به ٩۵/٠معني دارند و قدر مطلق آنها روند نزولي دارد و از 

 مشابه است با ضرايب برآورد شده ١٣۶۵ و ١٣۵۵ضرايب برآوردي براي سالهاي . رسد مي
در . است) ٩۶، ص ١٣٨١(اي انجام شده  عابدين درکوش که به صورت نمونهدر مطالعه 

به . داري با يك ندارد بخش سوم ضريب براي همة دهه ها نزديك به يك است و تفاوت معني
شود آه  عبارت ديگر قاعدة رتبه ـ اندازه در يك سوم شهرهاي بزرگتر سيستم شهري رد نمي

  . رهاي ديگر نيز سازگار استاين با نتايج مطالعات مربوط به آشو
گوياي آن است که در ) ٢(شايان ذکر است در مجموع ضرايب برآوردي در جدول شماره   

تمرکز شهري روند صعودي ) ١٣٣۵-٨٠(اي ضرايب در مقاطع زماني مذکور  تحليل مقايسه
ان مقايسه ضرايب برآوردي نش.  است١٣٨٠داشته و نابرابرترين توزيع اندازه مربوط به سال 

 و ١٣۶۵ مشابه هم و در سالهاي ١٣۴۵ و ١٣٣۵دهد که توزيع اندازه شهرها در سالهاي  مي
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بيشترين شدت تغيير در ضرايب برآوردي مربوط به سال .  نيز مشابه هم است١٣٧٠
در .  کاهش يافته است٨٢/٠ به ٩٣/٠ است که قدرمطلق آن از ١٣۵۵ نسبت به سال ١٣۶۵

 در ٩٨/٠ به ١٣٣۵ در سال ٠١/١ضريب برآوردي از نمونه مربوط به شهرهاي بزرگ، 
 ٠٢/١مقدار اين ضريب در نهايت به .  رسيده و در دو دهه بعد ثابت مانده است١٣۴۵سال 

نوسانات اين ضريب در سالهاي مختلف نسبت به نوسانات ضرايب . رسد  مي١٣٨٠در سال 
  .ارائه شده در قسمت دوم جدول کمتر است

توان گفت که در اثر پيشرفت فناوري در کشور،  و تحليلهاي فوق ميبا استنتاج از ضرايب   
نيروي کار توليد کاالها با ساختار سنتي و کشاورزي به بخش توليد کاالهاي صنعتي و مورد 

اي از جمعيت روستايي  و نيز مهاجرت بخش قابل مالحظه. تقاضاي شهري انتقال يافته است
اقتصادي، جغرافيايي و در مجموع بافت جمعيتي به طرف شهرها موجب تغيير شکل فضايي، 

ايجاد شهرهاي کوچک و شهرکهاي اقماري نتيجة اجتناب ناپذير . شهرهاي کشور گرديده است
باشد که به نوعي بيانگر روابط کّمي و کيفي شهرها با يکديگر هستند و از  تغييرات مذکور مي

  . والت استويژگيهاي بارز مدل مورد استفاده تبيين مقداري اين تح
، نزديك به يك بوده و ١٣٣۵در  at  شود، ضريب  ديده مي٢همان گونه آه در نمودار   

نمودار نشان . باشد و در زمانهاي اخير آامًال آمتر از يك است قاعدة رتبه ـ اندازه برقرار مي
دهد آه منحني رتبه ـ اندازه عالوه بر انتقال به سمت باال، در طول زمان خالف جهت  مي
از طرفي . دهد قربه ساعت حرآت نموده است و اين تمرآز شهري فزاينده را نشان ميع

شود آه  تر شدن اين منحني، همگرايي سازگاري است آه در طول زمان حاصل مي مسطح
  .البته روند آن بسيار آهسته است

  
اندازه در شهرهاي  – قاعده رتبه: ٢نمودار 

راساس اندازه نسبي سال بانتخاب شده 
  ١٣٣۵- ٨٠ در دوره ١٣٣۵

 اندازه در يک سوم ـقاعده رتبه : ٣نمودار 
   در دورهبزرگترين شهرهاي نمونه

 ١٣٣- ٨٠۵  
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    ) اندازه- قاعده رتبه( توزيع پارامتري اندازه شهرهاي ايران  :٢جدول 
     کل شهرهاي ايران-١بخش 

    ١پارامتر پرتو) الف  ٢ اندازه-معادله مرتبه دوم رتبه) ب
R2 Bt  at  mt  R2  at٣   

٩٨/٠  
**٠٣/٠-  

)٠٠۵/٠(  

*٢۵/٠-  
)١٠١/٠(  

٩٨/٠  ٢٠٠  
**٩۵/٠  

)٠٠٩/٠(  
١٣٣۵  

٩٩/٠  
**٠١۶/٠-  
)٠٠٢/٠(  

**۶٠/٠-  
)٠۴۵/٠(  

٩٩/٠  ٣٧٣  
**٩٣/٠  

)٠٠۴/٠(  
١٣۵۵  

٩٩/٠  
**٠٩/٠-  

)٠٠١/٠(  

**١٢/١  
)٠٢٧/٠(  

۶٩٣/٠  ١٢  
**٧٣/٠  

)٠٠٨/٠(  
١٣٧۵  

    ١٣٣۵قطاع اندازه نسبي شهرها در سال  شهرهاي انتخاب شده بر اساس نقطه ان-٢بخش 
    پارامتر پرتو) الف   اندازه-معادله مرتبه دوم رتبه) ب

R2  Bt  at  mt  R2  at   

٩٨/٠  
**٠٣/٠-  

)٠٠۵/٠(  

*٢۵/٠-  
)٠١٠/٠(  

٩٨/٠  ٢٠٠  
**٩۵/٠  

)٠٠٩/٠(  
١٣٣۵  

٩٩/٠  
**٠١٢/٠-  
)٠٠٣/٠(  

**۶٧/٠-  
)٠۵٣/٠(  

٢۵٩٩/٠  ٣  
**٩٣/٠  

)٠٠۴/٠(  
١٣۴۵  

٩٩/٠  
**٠١٣/٠-  
)٠٠٢/٠(  

**۶۶/٠-  
)٠۴١/٠(  

٩٩/٠  ٣٧٢  
**٩٣/٠  

)٠٠۴/٠(  
١٣۵۵  

٩٨/٠  
**٠۶/٠-  

)٠٠٣/٠(  

**۴٨/٠  
)٠۶۶/٠(  

۴۵٩  ٧۶/٠  
**٨٢/٠  

)٠٠٨/٠(  
١٣۶۵  

٩٩/٠  
**٠٧/٠-  

)٠٠٢/٠(  

**۶٩/٠  
)٠٣٩/٠(  

۴٨۴  ٩٧/٠  
**٨٢/٠  

)٠٠٧/٠(  
١٣٧٠  

٩٩/٠  
**٠٧/٠-  

)٠٠١/٠(  

**۶٩/٠  
)٠٣٠/٠(  

۵۶٩٧/٠  ٩  
**٨١/٠  

)٠٠۶/٠(  
١٣٧۵  

٩٩/٠  
**٠٧/٠-  

)٠٠١/٠(  

**۶٨/٠  
)٠٢١/٠(  

٩٧/٠  ٧١٨  
**٧٩/٠  

)٠٠۵/٠(  
١٣٨٠  

     يک سوم از بزرگترين شهرهاي نمونه واقع در بخش دوم-٣بخش 
    پارامتر پرتو) الف   اندازه-معادله مرتبه دوم رتبه) ب

R2  bt  at  mt  R2  At   

٩٩/٠  
**٠۴/٠  

)٠٠٩/٠(  
**٠١/٢-  

)٢٠٢/٠(  
۶۶  ٩٩/٠  

**٠١/١  
)٠١۴/٠(  

١٣٣۵  

٩٩/٠  
**٠٢/٠  

)٠٠٧/٠(  
**۵۴/١-  

)١٧٠/٠(  
٨۴  ٩٨/٠  

**٩٨/٠  
)٠١٢/٠(  

١٣۴۵  

٩٩/٠  
**٠٢/٠  

)٠٠۵/٠(  
**۴١/١-  

)١٢١/٠(  
١٢۴  ٩٩/٠  

**٩٨/٠  
)٠٠٩/٠(  

١٣۵۵  

٩۵/٠  
٠١۵/٠-  

)٠١٢/٠(  
*۶٢/٠-  
)٢٩٢/٠(  

١۵٩  ٢۵/٠  
**٩٨/٠  

)٠٢٠/٠(  
١٣۶۵  

٩٩/٠  
٠٠٣/٠  

)٠٠۴/٠(  
**١٠/١-  

)١٠٠/٠(  
١۶٩٩/٠  ١  

**٠٣/١  
)٠٠۶/٠(  

١٣٧٠  

٩٩/٠  
٠٠۵/٠-  

)٠٠٣/٠(  
**٩١/٠-  

)٠٨٣/٠(  
٩٩/٠  ١٩٠  

**٠٣/١  
)٠٠۵/٠(  

١٣٧۵  

٩٩/٠  
**٠٢۵/٠-  
)٠٠٣/٠(  

**۴٣/٠-  
)٠٧۶/٠(  

٢۴٩٩/٠  ١  
**٠٢/١  

)٠٠۵/٠(  
١٣٨٠  

 .)ln(Rank) = ct+at.ln(Size):  اندازه-قاعده رتبه (عادله پرتو م
 .ln(Rank) = ct+at.ln(Size)+bt.ln(Size)2  اندازه-معادله مرتبه دوم رتبه . ٢ 
  اعداد داخل پرانتز. ٣ 

  . درصد اطمينان١معني دار در سطح **  درصد اطمينان، ۵معني دار در سطح .*  مقادير انحراف معيار مي باشند
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گردد آه نتايج آن  بنابراين رابطة مرتبة دوم ميان لگاريتم اندازه و لگاريتم رتبه برآورد مي
ضريب توان دوم اندازه براي يك .   بيان شده است٢جدول ) ب (براي هر سه حالت در ستون

دار نيست و روابط   معني١٣٧۵ و ١٣٧٠، ١٣۶۵، ١٣۵۵سوم شهرهاي بزرگتر در سالهاي 
  .براي آنها خطي است

 اندازه اختالف -توان گفت که در کل سيستم شهري ايران ضريب رتبه  به طور کلي مي  
به عبارت ديگر، توان تابع توزيع نمايي . گردد ف تأئيد نميداري با يک دارد و قاعده زي معني

 اندازه در طول زمان نزولي و -سيستم شهري ايران متفاوت از يک و روند ضريب رتبه 
يعني تعدادي از شهرها بيش . نشانگر نابرابرتر شدن توزيع اندازه شهرها در طول زمان است

. ه مراتب شهري افزايش يافته استاز حد بزرگ شده و تفاوت اندازه شهرها در سلسل
بنابراين، دولت بايد از طريق گسترش سياستهاي حمايتي از شهرهاي کوچکتر و متوسط 
توزيع مجددي از جمعيت در اين شهرها ايجاد نمايد و نابرابري در توزيع اندازه شهرها را 

  .کاهش دهد
به عبارت ديگر . ر است اندازه يک سوم بااليي نمونه نزديک به يک معني دا-ضريب رتبه  

شود و حاصل ضرب رتبه و اندازه آنها   اندازه در نمونه شهرهاي بزرگ رد نمي-قاعده رتبه
 به ١٣٣۵ در سال ۶۶اين شهرها که تعداد آنها از  توزيع اندازه. گردد تقريبًا عدد ثابتي مي

 اندازه -تبهاختالف ضرايب برآوردي ر.  افزايش يافته تقريبًا ثابت است١٣٨٠ در سال ٢۴١
داري   اندازه است و معني-کل نمونه و شهرهاي بزرگ نشان دهنده غيرخطي بودن قاعده رتبه

رابطه رتبه و توان دوم اندازه نشان دهنده . اين امر را تأئيد مي کند ضريب توان دوم اندازه
  .پراکندگي در اندازه شهرها است

  
  قاعدة جيبرات . ٢-۴

 شهر آشور ۶١٢هاي جمعيت هماهنگ شدة  دة جيبرات، از دادهدر اينجا به منظور آزمون قاع
ابتدا به صورت ) ۴(رابطه . گردد  انتشار مرآز آمار ايران استفاده مي١٣٣۵-٧۵در دورة 

 و سپس براي ١٣۵۵-٧۵ و ١٣٣۵-۵۵ و دو زير دورة ١٣٣۵-٧۵مقطعي در دورة آلي 
بدون و با وارد نمودن اثرات  ١٣٣۵ -٧۵هاي ده ساله در فاصلة  هاي ترآيبي از دوره داده

مطابق .  بيان شده است٣نتايج برآورد اين مدلها در جدول . شود ثابت زمان تخمين زده مي
ارقام جدول، در همه موارد ضريب برآورد شده آوچكتر از صفر و از نظر آماري معني دار 

 تخمين زده شده، آاهش γبا وارد نمودن اثرات متقابل زمان و متغير مستقل ضريب . است
داري ضريب  معني.  ضرايب برآورد شده نشان دهندة رد قاعدة جيبرات استtآمارة . يابد مي

  .پذيرد دهد آه رشد شهرها از اندازة اوليه آنها تأثير مي برآوردي نشان مي
هاي  هتوان گفت که با توجه به ضرايب برآوردي براي داد هاي زماني مي در مقايسه دوره  

از سرعت همگرايي در کل ) ١٣٣۵-۵۵( ساله اول ٢٠مقطعي سرعت همگرايي در دوره 
اّما . نسبت به کل دوره مطالعه کمتر است) ١٣۵۵-٧۵( ساله دوم ٢٠دوره بيشتر و در دوره 

هاي  هاي ترکيبي، سرعت همگرايي شهرها نسبت به حالت استفاده از داده بر حسب داده
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هاي ترکيبي، سرعت  با وارد کردن اثرات زمان در مدل داده. کند مقطعي کاهش پيدا مي
هاي مقطعي در کل دوره  يابد و به ضريب برآوردي مربوط به داده همگرايي افزايش مي

با ورود متغير اثر متقابل زمان و اندازة اوليه شهرها به مدل سرعت . شود نزديک مي
  .يابد همگرايي کاهش مي

هاي رتبه ـ اندازه نيز قابل مشاهده است   شهرها توسط منحنياين همگرايي در رشد اندازة  
دهد آه  به عبارت ديگر، نتايج اين برآورد نشان مي. آه در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت

آند آه  تحول توزيع اندازة شهرها تصادفي نيست و از فرايند معكوس ميانگين پيروي مي
آنند و  تر از شهرهاي بزرگتر رشد ميمطابق آن، شهرهاي آوچكتر به طور متوسط سريع

نيز به همين نتيجه براي ) ٢٠٠٣(هندرسن و وانگ . البته سرعت همگرايي بسيار آهسته است
با برآورد اين مدل نتيجه ) ١٩٩٧(ايتون و اشتاين . سيستم شهري اياالت متحده دست يافتند

زي دارند، آه يكي از گيرند آه شهرهاي آشورهاي ژاپن و فرانسه در طول زمان رشد موا مي
تواند ثابت در نظر گرفتن تعداد شهرها در طول زمان مطالعة آنها  داليل چنين نتيجه گيري مي

مطابق با ضريب برآوردي براي کل دوره مورد بررسي، با توجه به رابطه همگرايي، . باشد
ف  درصد از شکا۶/٠آيد؛ يعني در هر سال تنها   درصد به دست مي۶/٠سرعت همگرايي 

  . ميان وضعيت جاري و حالت پايا پر خواهد شد
  

   آزمون قاعده جيبرات در سيستم شهري ايران :٣جدول 
  

  
* Ln(nit(  اثرات ثابت

  زمان

تأثير متقابل اثرات 
ثابت زمان و متغير 

  مستقل

اندازه 
  نمونه

R2 
تعديل 
  شده

  -٠١١/٠**  ١٣٣۵-۵۵راي فاصله مقطعي ب
)٠٠١١/٠(  

-  -  ۶١  ١٢۴٢/٠  

  -٠٠۶٨/٠**  ١٣۵۵-٧۵مقطعي براي فاصله 
)٠٠١١/٠(  

-  -  ۶٠  ١٢۶٠/٠  

 ١٠هاي  هاي ترکيبي از دوره داده
  ١٣٣۵-٧۵ساله در فاصله 

**٠٠٨٧/٠-  
)٠٠١١/٠(  

  ٠٢٣/٠  ٢۴۴٨  ندارد  ندارد

 ١٠هاي  هاي ترکيبي از دوره داده
  ١٣٣۵-٧۵ساله در فاصله 

**٠٠٩۵/٠-  
)٠٠١٢/٠(  

  ٠٢۶/٠  ٢۴۴٨  ندارد  دارد

 ١٠هاي  هاي ترکيبي از دوره داده
  ١٣٣۵-٧۵ساله در فاصله 

**٠٠۶۴/٠-  
)٠٠١۴/٠(  

  ٠٣٢/٠  ٢۴۴٨  ٢دارد   دارد

  
 در متغير ١٣۶۵ در اين مدل تنها ضريب حاصل ضرب متغير مجازي سال ٢. اعداد داخل پرانتز مقادير انحراف معيار مي باشند

  .ل معني دار استمستق
  
  

  توزيع اندازه نسبي شهرها، ضريب جيني فضايي و منحني لورنز . ٣-۴

  ١٣٣۵-٧۵مقطعي براي فاصله 
**٠١٠/٠-  

)٠٠٠٨/٠(  
-  -  ۶٢٠٧/٠  ١٢  
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براي بررسي وضعيت توزيع اندازة نسبي شهرهاي مورد بررسي ابتدا نمودار توزيع 
گردد و سپس ضرايب جيني فضايي براي سالهاي  اندازة آنها در طول زمان مقايسه مي

. گردد و منحني لورنز فضايي شهرها ترسيم مي مقايسه ١٣٨٠ و ١٣٧۵، ١٣۵۵، ١٣٣۵
را هم ) اندازه نسبت به ميانگين در همان سال( توزيع اندازة نسبي شهرها ۵ و ۴نمودارهاي 
هاي واقعي نشان   شهر آشور و هم بر اساس داده۶١٢هاي جمعيت هماهنگ شده  بر اساس داده

 سلول در نظر گرفته شده ٢٠براي اين نمودارها سهم تعداد شهرها را در هر سلول . دهند مي
 سلول، خطي به طول ٢٠براي تعيين اين . آنند در هر سال ترسيم مي

( ) ( )[ ]tttt NNNN /ln/ln minmax شود آه  اي تقسيم مي  سلول با طول مساوي به گونه٢٠ به −
 Nmaxt. با حرآت به سمت باالي توزيع اندازه، تغيير درصد اندازة شهرها تقريبًا يكسان بماند

جمعيت ( جمعيت حداقل Nmint و tدر زمان ) جمعيت بزرگترين شهر( حداآثر جمعيت
  .باشد  ميانگين اندازة شهرها در آن زمان ميtN است و tدر زمان ) آوچكترين شهر

  
وزيع اندازه نسبي شهرهاي ت: ۴نمودار 

 در هاي هماهنگ شده ايران بر اساس داده
  ١٣٣۵- ٧۵ دوره

توزيع اندازه نسبي شهرهاي  :۵نمودار 
-٨٠ در دورههاي واقعي ايران بر اساس داده

١٣٣۵  

    

 آمي به ١٣٣۵ نسبت به سال ١٣۵۵، منحني توزيع اندازة شهرها در سال ۴در نمودار   
. تر شده است ، به چپ منتقل و مسطح١٣٧۵سمت راست منتقل شده و در مقابل منحني سال 

دازة شهرها در همة سالهاي مورد بررسي حفظ شده آه نشان البته شكل آلي منحني توزيع ان
دهندة وجود شهرهاي آوچك، متوسط و بزرگ در سلسله مراتب شهري است و با اين ايده 

هاي نسبي مختلف وجود دارد آه  سازگار است آه در هر سيستم شهري، شهرهايي با اندازه
 نسبي شهرهاي ايران بر اساس نوسانات منحني توزيع اندازة. آارآردهاي متفاوتي دارند

منحني توزيع اندازة نسبي شهرهاي ايران در سال .  بيشتر است۵هاي واقعي در نمودار  داده
 بلندتر و به سمت چپ آشيده شده آه نشان دهندة افزايش تمرآز ١٣٣۵ نسبت به ١٣۵۵

دازه  توزيع ان١٣٨٠ و ١٣٧۵در سالهاي . شهري و رشد تعداد اندآي از شهرهاي بزرگ است

0

0 . 0 5

0 . 1

0 . 15

0 . 2

0 . 2 5

0 . 3

0 . 3 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

سهم

توزيع اندازه نسبي شهرها،  1335 توزيع اندازه نسبي شهرها،  1355
توزيع اندازه نسبي شهرها،  1375 توزيع اندازه نسبي شهرها،  1380

0

0 .0 5

0 .1

0 .15

0 .2

0 .2 5

0 .3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0

سهم

توزيع اندازه نسبي شهرها،  1335 توزيع اندازه نسبي شهرها،  1355 توزيع اندازه نسبي شهرها،  1375

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 دنمهرف هفوكش و يرگسع يلع رتآد و يربآا هلا تمعن رتآد

 

۱۰۰

به سمت راست آشيده شده و آوتاه تر شده آه نشان دهندة رشد بيشتر شهرهاي داراي 
ها به سمت راست نشان دهندة تعداد  در آل آشيدگي زياد اين منحني. اندازة نسبي متوسط است

هاي توزيع  در اينجا نيز شكل منحني. زياد شهرهاي بسيار آوچك در سيستم شهري ايران است
  . هاي نسبي متفاوت در سيستم شهري است نشان دهندة وجود شهرهايي با اندازهاندازة شهرها 

در اين مطالعه، . روش ديگر ترسيم منحني لورنز و محاسبه ضريب جيني فضايي است  
، ١٣۵۵، ١٣٣۵منحني لورنز و ضريب جيني فضايي براي سيستم شهري ايران در سالهاي 

سيستم شهري و هم براي شهرهاي انتخاب  هم براي آل شهرهاي موجود در ١٣٨٠ و ١٣٧۵
 منحني لورنز را ۶نمودار .  ترسيم و محاسبه شده است١٣٣۵شده براساس اندازة نسبي سال 

و )  شهر٨۵۵ و ۶١٢، ٣٧٣، ٢٠٠با تعداد (براي سالهاي مورد بررسي در آل سيستم شهري 
، ٢۵٣، ٢٠٠ تعداد به ترتيب با( آن را براي همان سالها در شهرهاي انتخاب شده ٧نمودار 
  .دهند نشان مي)  شهر٧١٨ و ۵۶٩

  
 فضايي زمقايسه منحني لورن: ۶نمودار 

  ١٣٣۵-٨٠در دوره شهرهاي ايران 

 فضايي زمقايسه منحني لورن: ٧نمودار 
 ١٣٣۵-٨٠  در دوره ايران انتخابيشهرهاي

  

    

    

 و º۴۵ه بين خط دهد، در طول زمان فاصل همان گونه آه مقايسه اين نمودارها نشان مي  
ضرايب جيني فضايي محاسبه . منحني لورنز بيشتر و توزيع اندازة شهرها نابرابرتر شده است

اي آه ضرايب محاسبه شده براي سالهاي مورد  باشند، به گونه شده نيز مؤيد اين امر مي
   و براي شهرهاي انتخابي٨٠/٠ و ٧٧/٠، ٧۵/٠، ۶٩/٠بررسي براي آل شهرها به ترتيب 

هاي لورنز و ضرايب جيني فضايي نشان دهندة  منحني.  است٧٧/٠ و ٠/٧۶، ٧٣/٠، ۶٩/٠ 
افزايش نابرابري توزيع اندازة شهرها در طول زمان است آه اين نتيجه با نتايج حاصل از 
قاعدة رتبه ـ اندازه و قاعدة جبيرات و نيز روند تغيير منحني توزيع اندازة شهرها در طول 

مقايسه ضرايب جيني فضايي با .  نشان داده شده، سازگار است۵ و ۴ زمان آه در نمودارهاي
دهد آه  نشان مي) ٢٠٠٣(و هندرسن و وانگ ) ٢٠٠٣(ضرايب محاسبه شده در هندرسن 
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توزيع اندازة شهرهاي ايران نسبت به آشورهاي مورد بررسي در مطالعه آنها نابرابرتر 
  . است

  
   نتيجه گيري و پيشنهادات-۵

   :نتيجه گيري
 اندازه در طول زمان نشانگر افزايش تمرکز شهري در -روند نزولي ضريب رابطة رتبه )١

کل سيستم شهري ايران است؛ يعني فاصله شهرهاي بزرگ با شهرهاي متوسط و کوچکتر 
  .در سيستم شهري بيشتر وتوزيع اندازه نابرابرتر شده است

 شهرهاي بزرگ نشان  اندازه براي کل سيستم شهري و-اختالف ضرايب برآوردي رتبه )٢
باشد و استفاده از   اندازه براي کل شهرها به صورت غير خطي مي-دهد که رابطة رتبه مي

  .تواند نتايج تورش داري را ارائه نمايد رابطه رتبه ـ اندازه مرسوم مي
دهد که اين قاعده   اندازه براي يک سوم شهرهاي بزرگتر نشان مي-برآورد رابطة رتبه )٣

شود و حاصل ضرب رتبه و اندازه آنها  رگتر سيستم شهري رد نميبراي شهرهاي بز
  .شود تقريبًا عدد ثابتي است؛ در حاليکه اين قاعده در کل سيستم شهري ايران تأئيد نمي

 اندازه بر خالف جهت عقربه ساعت در طول زمان نيز نشانگر - حرکت منحني رتبه )۴
شد اندازه شهرها را نشان تر شدن آن همگرايي ر افزايش تمرکز شهري است و مسطح

توان گفت که سرعت همگرايي در  البته با توجه به روند آهسته تغيير شيب آن مي. دهد مي
  . طول زمان آهسته است

 ١٣٧٠ و ١٣۶۵ مشابه و در سالهاي ١٣۴۵ و ١٣٣۵توزيع اندازه شهرها در سالهاي  )۵
 ١٣۶۵ه سال بيشترين شدت تغيير در ضرايب برآوردي مربوط ب. نيز مشابه هم است

   . کاهش يافته است٨٢/٠ به ٩٣/٠ است که قدرمطلق آن از ١٣۵۵نسبت به سال 
دهد آه رشد شهرها از اندازة  داري ضريب برآوردي در مدل جيبرات نشان مي معني )۶

هاي رتبه ـ  اين همگرايي در رشد اندازة شهرها توسط منحني. پذيرد اوليه آنها تأثير مي
  .ستاندازه نيز قابل مشاهده ا

دهد آه تحول توزيع اندازة شهرها تصادفي نيست و از فرايند  نتايج برآوردها نشان مي )٧
آند آه مطابق آن، شهرهاي آوچكتر به طور متوسط سريعتر  معكوس ميانگين پيروي مي
  .آنند و البته سرعت همگرايي بسيار آهسته است از شهرهاي بزرگتر رشد مي

هاي نسبي  نشان دهندة وجود شهرهايي با اندازههاي توزيع اندازة شهرها  شكل منحني )٨
  .متفاوت در سيستم شهري ايران است

هاي  توان گفت که با توجه به ضرايب برآوردي براي داده هاي زماني مي در مقايسه دوره )٩
از سرعت همگرايي در کل ) ١٣٣۵-۵۵( ساله اول ٢٠مقطعي سرعت همگرايي در دوره 

  .نسبت به کل دوره مطالعه کمتر است) ١٣۵۵-٧۵(م  ساله دو٢٠دوره بيشتر و در دوره 
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هاي لورنز و ضرايب جيني ـ فضايي نشان دهندة افزايش نابرابري توزيع  منحني )١٠
اندازة شهرها در طول زمان است آه اين نتيجه با نتايج حاصل از قاعدة رتبه ـ اندازه و 

 .ل زمان سازگار استقاعدة جبيرات و نيز روند تغيير منحني توزيع اندازة شهرها در طو
  

  :پيشنهادات
بايد اجراي سياستهاي مؤثر در جهت  توان گفت که دولت مي طبق نتايج مقاله مي )١

برابرتر نمودن توزيع اندازه شهرها را دنبال نمايد؛ چرا که اگر شهرها کوچک باشند، 
از هاي ناشي از مقياس کافي نيست و  جويي گيري از اثرات صرفه اندازه آنها براي بهره

طرف ديگر بزرگ شدن اندازه شهرهاي بزرگ در سيستم شهري هزينه هاي زندگي در 
بنابراين در کل کارآيي . يابد آنها از جمله هزينه هاي تراکم و آلودگي به شدت افزايش مي

يابد و الزم است سياستهايي در جهت کاهش جمعيت شهرهاي  سيستم شهري کاهش مي
ها در شهرهاي متوسط و کوچکتر  رار افراد و بنگاهخيلي بزرگ و افزايش جذابيت استق

 . اعمال گردد
هاي زيربنايي در شهرهاي متوسط و کوچکتر و اجراي  گذاري با گسترش سرمايه  

توان اختالف موجود در اندازه شهرهاي  سياستهاي مناسب براي جذب جمعيت به آنها مي
  .دتر در سيستم شهري را کاهش دا بزرگ و شهرهاي رتبه پايين

هاي شهري صورت گيرد و عوامل مؤثر  الزم است که مطالعات بيشتري در زمينه سيستم) ٢
تعيين اين عوامل و . بر رشد تعداد و رشد اندازه شهرها بطور جداگانه مشخص گردد

  .تواند در تعيين راهکارهاي سياستي مؤثر باشد ميزان اثربخشي آنها مي
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