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 ریزي و توسعه شهريالمللی برنامهاولین کنفرانس بین 

          

 
 
 

 

  پدیده نخست شهري و الگوي نظام شهري در ایران
  

  شهرام امیر انتخابی
   دکتراي جغرافیاي روستایی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،

  1آذرکریمی حصاري
  اسالمی واحد علوم و تحقیقاتکارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 

 علی اصغر کیانیان
  کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر 

  چکیده
اداري و سیاسی به شمار  فرهنگی، صنعتی، ،هاي بازرگانیجمعیت و فعالیت بخششهرها به عنوان مراکز اصلی تجمع و تمرکز 

  بندي و چارچوب اصلی سازمان فضایی کشور را شبکه سلسله مراتبی از مراکز شهري تشکیل در نتیجه، استخوان .روندمی
 -مدل رتبه (هاي فضایی خاصی برخی پژوهشگران همچون اویرباخ مدل براي تبیین اندازه شهرها در درون این شبکه، .دهندمی

اما رشد نامتوازن و افسار  .کندترین شهرها بیان میگاند که اندازه جمعیتی شهرها را نسبت به بزررا پیشنهاد نموده )اندازه
گسیخته شهرهاي بزرگ و برتري بیش از اندازه آنها بر دیگر شهرها چه در سطح ملی و چه در چارچوب استانی، به پیدایش 

عدالتی فضایی قطبی شدن هرچه بیشتر فضاي کشور و بی به تدریج بر اي انجامیده است که تشدید و تداوم این فرایند،پدیده
تهران طی . میانی و نواحی پیرامون آنها است ي کوچک،م توسعه اجتماعی و اقتصادي شهرهاکه نتیجه آن عد شودمنجر می

بیشتر مراکز  در مرحله بعدي، .چون چراي خود را بر شبکه شهري کشور تحمیل کرده استیک سده اخیر پایتخت سیطره بی
موقعیت  به علت تازه تاسیس بودن، ها،تنها برخی مراکز استان .اندگر شهرها برقرار نمودهها نیز همین رابطه را با دیاستان

اما روند کنونی و الگوهاي رایج  اند،شان هنوز به پدیده نخست شهري نرسیدهمکانی خاص و شرایط تاریخی و جغرافیایی
  .ادامه یابدتواند اي بحرانی و غیرقابل بازگشت میشهرنشینی آنها نیز تا مرحله

 

   .سازمان فضایی و شبکه شهري اندازه، –الگوي رتبه  پدیده نخست شهري، :واژگان کلیدي
   

_________________________________________________________________________ 
١. Azarkarimi٢٠٠٦@yahoo.com  
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