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  چکیده

نیاز ندارد  افزارجنگگردد که به است و به مجموعه اقداماتی اطالق می ظامیدفاع غیر نپدافند غیرعامل نوعی 

حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی  تتأسیساتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و و با اجرای آن می

اقدامات پدافند . هش دادو تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کا

، استحکامات، قابلیت بقا، اعالم خبر، مکان یابی، فریبی، ، تفرقه و جابجایپراکندگی، پوششغیرعامل شامل 

 نفوس عمومی سرشماری نتایج اساس بر پژوهش این در .استهای امن و سازه ریبندهت فماک، اختفاء، استتار

 غیرعامل پدافند رویکرد با خوزستان استان شهری جمعیت جغرافیایی پراکندگی وضعیت ،1395 سال مسکن و

از  آن در و است تحلیلی و توصیفی اسنادی، هایروش از ترکیبی پژوهش این در کار روش .است شدهبررسی

  .است شدهاستفاده زیپف اندازه -رتبه قانون ی درصد جمعیت شهر مرکز استان با سایر شهرهای استان و مقایسه

 مدل قانون  نتایج .دارد قرار  در شهر اهواز  استان خوزستان شهری درصد جمعیت 33/  55نتایج نشان داد 

 قرار خوزستان استان شهری شبکه نظام در برتر شهر نخست عنوانبه  هوازا شهر که دهدمی نشاناندازه  -رتبه

 تبامر سلسه عمجمودر  .است کم بسیار استان این شهری سیستم در کوچک و میانی شهرهای نقش و دارند

 یشهر شبکهدر  شهر نخستین انعنو  هـب ازهوا شهرو  ستا دلنامتعا ریساختادارای  نستازخو نستاا یشهر

 اندازه -رتبه مدل به نسبت  خوزستان شهری شبکه در شهری مراتبسلسله وزنه و .دکن می نماییدخو نستاا

 در شهر اهواز رشد کاهش و میانی و کوچک شهرهای تقویت و خدمات ارائه با لذا  رد.دا زیادی فاصله زیپف

 و شد؛ استان این سطح در مطلوب شهری مراتبسلسله جمعیت و  بهینه توزیع باعث توانمی ناستا  این

 .یافتدست غیرعامل پدافند بحث و جمعیتی مطلوب پراکندگی بحث به وسیلهینبد

 غیرعامل. پدافنداندازه،  – رتبه قانون، ن خوزستانجغرافیایی، استا جمعیت شهری، پراکندگی های کلیدی:واژه
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 مقدمه و بیان مسئله

نشینی افزایش شدید جمعیت و روند شتابان شهرجهان در حال حاضر دارای دو ویژگی عمده جمعیتی است؛ 

است)شفقی و همکاران، شهرنشینی روند غالب در سازمان فضایی جمعیت جهان  کهطوریبه .گرایی شهرو 

های شهری، و بروز مسائلی، همچون ازدحام شدید جمعیت در شهرها، آلودگی شهرنشینیرشد  (.7 - 8:  1383

ره، محققان را بر آن داشته که بررسی این مسائل را در دستورالعمل تراکم شدید واحدهای مسکونی و غی

دهد که نشان می شدهانجاممطالعات  (. 39:  1388یاری و همکاران، های تحقیقاتی خود قرار دهند)زفعالیت

-ای جمعیت و فعالیتی توزیع منطقهها و نحوهاز روند توسعه فضایی سکونتگاه توسعهدرحالاغلب کشورهای 

 در کشورها شهری نظام در توزیع جمعیت در نابرابری ایجاد امر این نتیجهی اقتصادی خود ناراضی هستند. اه

 شمرده فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هایبرنامه در بنیادی عناصر از یکی جمعیت است. گذشته قرن دو

 مهم آن فضایی دگیترگس و ابعاد ساختار، شناخت و جمعیت چندوچون از آگاهی اساس، این بر. شودمی

آگاهی از ترکیب جمعیت و نحوه توزیع آن در هر کشوری نقش (.58: 1391 همکاران، و معصوم قدیری)است

 مکانی توزیع جمعیت، ساختار مهم  مباحث از یکی (.16: 1381در رشد و توسعه آن دارد)آشفته،  ایکنندهتعیین

 کشوری بندیبخش جغرافیایی، نواحی سرزمین، در جمعیت تراکم چگونگی مکانی، توزیع بحث در. است آن

 روستایی جمعیت توزیع چگونگی و شهری یشبکه و شهری مراتبسلسله روستانشینی، -شهرنشینی تغییرات و

 جمعیت فضایی توزیع ازآنجاکه (.58: 1391 همکاران، و معصوم قدیری)گیردمیقرار  موردمطالعه عشایری، و

 عوامل بر دیگر طرف از و آیدمی وجود به مختلف عوامل تأثیر تحت طرفازیک شهری، نظام سطح در

:  1388)فرهودی،  است دقیق بررسی و بحث درخور گذارد،می تأثیر و مدیریتی اجتماعی اقتصادی، مختلف

 هاقسمت برخی در. است شدهتوزیع نامناسبی و نامتعادل صورتبه ایران جمعیتدهد مطالعات نشان می(. 55

 ایعمده سهم شهری مناطق بعضی. کنندمی زندگی ایپراکنده جمعیت مناطق، ایپاره در و است بوهنا جمعیت

 قدیری)هستند اندکی جمعیت دارای بسیاری مسکونی نقاط ،قابل درم و انددادهجای خود در را جمعیت از

در حال و چه آینده ی پراکندگی جمیعت چه عدم توجه به نحوه ازآنجاکه (.58: 1391 همکاران، و معصوم

 از یکی شهر .داردتوجه به این امر اهمیت فراوانی  درنتیجهکشور خواهد شد؛  منجر به مشکالتی برای

 اجتماعی، کالبدی، ابعاد همه در ایمنی نیازمند انسان، حضور دلیل به که است انسانی متراکم هایزیستگاه

. کند بیمه را آن مصنوع و طبیعی محیط و انسانی جامعه که است اقدامی نوع هر و مدیریتی فرهنگی، اقتصادی،

 برای اقدام حوزه یا و بحران نوع بحران، تأثیر حوزه اساس بر است ممکن شود،می نامیده ایمنی که فرآیندی

 را شهر و اندازندمی مخاطره به را شهری ایمنی که هاییبحران ،طورکلیبه. شود بندیتقسیم بحران با مقابله

 فرهنگی، سیاسی، عوامل اقتصادی، و اجتماعی عوامل انسانی، عوامل طبیعی، عوامل: از اندعبارت کنندمی دتهدی

 مصون و سازیآماده پیشگیری، مستلزم ایمنی، کاهش در مؤثر عوامل و فضاها شناخت بنابراین. نظامی و فضایی

 بیشتری توجه آن به باید شهری مدیران و ریزانبرنامه که است بحرانی نوع هر مقابل در انسانی محیط نمودن

 اقدامات ،یافتهافزایش شدتبه هاآسیب و هابحران نوع و تعداد که کنونی شرایط در چنینهم. باشند داشته
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 تبریزی، و کاظمی)سازدمی مطرح را غیرعامل پدافند موضوع مداقه ضرورت نیز حادثه وقوع از قبل حتی تدافعی

را  حوادث مخرب طبیعی یا نظامی برخوردهای از متفاوتی هایشکل همواره تاریخ طول در بشر (.12:  1394

ها به درجات مختلفی همواره با تلفات جانی و مالی فراوانی بوده آن یک از که هر است دیده خود به

 که است نظر این مؤیّد گذشته یدهه های دوجنگ از حاصل تجارب (.60:  1395است)حشمتی و همکاران، 

 اتخاذ با موردتهاجم کشور سیاسی و نظامی اقتصادی، توان و ملت یاراده شکستنجهت درهم مهاجم ورکش

 مراکز شهری همچنین و حساس و حیاتی مراکز انهدام و بمباران صرف را خود توجه ثقل، مراکز راهبرد انهدام

 وقوع و بشری تاریخ طول رد هاجنگ وقوع بودن ناپذیراجتناب (.122، 1392کنند)حسینی و همکاران، می

 که داردمیآن  بر را ما ، ایران علیه عراق تحمیلی جنگ از پس کشورمان مرزهای در حریم مهم چندین جنگ

کنیم)مقیمی و  دشمن با تهدیدات مقابله یآماده را خود پدافندی، مؤثر تدابیر و اقدامات انجام با همواره

اهمیت  کشور های مرزیو مخصوصاً شهرهای استان شهرها از دفاع مسئله به همین دلیل (.78:  1391همکاران، 

پراکندگی  اصل ویژهبه فریب و ، اختفاء استتار، ،یابیمکان مثل، رعایت اصول پدافند غیرعامللذا زیادی دارد. 

در کاهش  تواندمیخوزستان  کیاستراتژکشور و مخصوصاً استان  هایجمعیت شهری در سطح استان مناسب

شود. به همین دلیل نگارندگان  مؤثر  در جنگ احتمالی آینده حمالت دشمنحوادث طبیعی و ت ناشی از خسارا

 .بپردازند مرزی خوزستان پراکندگی جغرافیایی جمعیت شهری در استانی بر آن شدند که به بررسی  نحوه

 

 روش تحقیق

 روش از ها و داده عاتالاط آوریجمع برای. است تحلیلی – توصیفی حاضر پژوهش در تحقیق روش

از لحاظ  .است شدهاستفاده ،(مختلف هایسال مسکن نفوس عمومی های سرشماری)ثانویه تحلیل و ایکتابخانه

 جمعیت شهرهای استان وضعیت پراکندگی به ازآنجاکه است؛ ایتوسعه -کاربردی حاضر پژوهشهدف 

پدافند  ارزیابی برای خاص روشی ازآنجاکه و بوده یکاربرد پردازدمی غیرعامل پدافند با رویکرد خوزستان 

 .شودمی تلقی ایتوسعه شده،واقع مورداستفاده کمتر که است شده کاربردهبه غیرعامل

 

 پیشینه تحقیق

 جدید نسبتاً جهانی و ایمنطقه هایبحران کانون در ایران قرارگیری رغمعلی ایران در غیرعامل پدافند موضوع

 اقدامات و مطالعات اساس همین بر. گرددبرمی کشور غیرعامل پدافند سازمان ایجاد و 1382 سال به و بوده

 غیرعامل پدافند و آمایش دانشگاهی مجتمع ایجاد با 1387 سال از. نیستند پربار چندان نیز گرفته صورت اجرایی

. (67:  1396محلی، )ملکی و است قرارگرفته موردتوجه بیشتر موضوع این اشتر، مالک صنعتی دانشگاه در

 سوآن به متعددی مطالعات و یافته اهمیت غیرعامل پدافند موضوع به توجه نیز هادانشگاه در همچنین

 :گرددمی مورداشاره چند به زیر در که است شدههدایت

 دژها در -کارگیری اصول پدافند غیرعامل در بنای شهر(، در تحقیقی با عنوان، به1390مجیدی و همکاران) -

 یابیمکان، معماران و مهندسان ایران باستان، اصل نظامیفرماندهان  ازنظراند که ایران باستان، به این نتیجه رسیده
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عامل در هر سه دوره)مادها، اشکانیان و ساسانیان(، غیر ی کار پدافندگیری از عوارض جغرافیایی سرلوحهو بهره

پدافند  مالحظاتتوان دریافت که از دژهای این سه دوره، می شدهاستخراجهای بوده است. با توجه به مشخصه

های جدید و های پایانی مطالعه روشدر دوره کهطوریبهغیرعامل در هر دوره روند روبه رشدی داشته است؛ 

 .   گیردبرمیدژها را در  غیرعامل پدافند یپیچیده

 در غیرعامل پدافند بر جنوبی زاگرس ژیرفولوژئومو (، در تحقیقی با عنوان تأثیر1391مقیمی و همکاران) -

 ،موردمطالعه اند که منطقه، به این نتیجه رسیده(جمعیتی ثقل مراکز یابی برمکان تأکید با) هرمز تنگه شمال منطقه

و  .دارد غیرعامل پدافند برای( دلتاها شیب،لیتولوژی، جهت ارتفاع، شیب،)مناسبی ژئومورفولوژیکی هایقابلیت

 عمق سمت ساحلی به خط از است؛ و جمعیتی مراکز استقرار برای مساعد هایمکان دارای: العهدمطمور منطقه

 اصول پدافند با متناسب شهرها بیشتر گزینی مکان حاضر حال و در ؛شودمی بهتر شرایط ،(شمال) منطقه

 .نیست غیرعامل

ترافیک، به این  مدیریت بر غیرعامل پدافند اقدامات (، در تحقیقی با عنوان تأثیر1391حسینی و همکاران) -

 متناسب عملکردها توزیع در پراکندگی فضا، در فعالیت و جمعیت استقرار یهبهین مقیاساند که  نتیجه رسیده

 در جمعیت تخلیۀ عملیات بر هادرصحنه دفاعی بحران مدیریت و عملکردها استقرار یابیمکانتهدیدها،  با

 .است ترافیک مدیریت و بزرگ تهران شهرکالن در وقوع بحران زمان

 و ایران جغرافیایی نواحی در جمعیت (، در تحقیقی با عنوان، تحرکات1392و همکاران) معصوم قدیری -

 و اقتصادی اجتماعی، محیطی، عوامل ایران، جمعیت توزیع مکانی دراند که آن، به این نتیجه رسیده پیامدهای

 روند جنوب به شمال از و شرق به غرب از ایران، جمعیت شمار هک گونه بدین . دارند مهمی نقش سیاسی

 منابع و حاصلخیز خاك بارندگی، توپوگرافی،)محیطی عوامل از ناشی پراکنش، ینحوه که این دارد ایکاهنده

سیاسی)  عوامل ،(آن مانند و اشتغال هایفرصت درآمد، اشتغال،)اقتصادی عوامل ،(آن و مانند آب

 مهاجرت، پیوندهای) اجتماعی عوامل ،(آن مانند و دولت هایگذاریسرمایه دولتی، هایگذاریسیاست

 اثرات و پیامدها تواندمیجمعیت،  پراکنش نحوه این. است غیره و( آن مانند و مذهبی هایجاذبه خویشاوندی،

 مانند ق،اطمن برخی تراکم رفتن باالموجب  ، جمعیت پراکندگی نحوه این. باشد داشته پی در را مختلفی

 را منابع از برداریبهره فشار تواندمی خود افزایش تراکم، این که شده مازندران و گیالن تهران، هایاستان

 .باشد داشته پی دررا  محیطیزیست هایآسیب و داده افزایش

 ونهمل)نمغیرعا پدافند اساس بر ایمحله بافت طراحی راهبردهای در تحقیقی با عنوان، بررسی(، 1394وثیق) -

 پدافند منظر از بومی و معماری ساختمان معماری بهینه هایمؤلفهاند که ایالم(، به این نتیجه رسیده موردی

 فضای امن بینیپیش و دسترسی نحوه بازشوها، موقعیت بنا، هندسی طرح تعیین شامل ایالم شهر در غیرعامل

 .باشندمی متوسط تا باال میتها درجه با هایساختمان برای عملکردی چند فضای عنوانبه

 غیرعامل در پدافند سازهای الزامات کارگیریبه و اعمال میزان (، در تحقیقی با عنوان، ارزیابی1394حجازی) -

 .است پذیرآسیب احتمالی، تهدیدات برابر در مذکور اند که سامانهاهواز، به این نتیجه رسیده شهری قطار سامانه
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 پدافند هایشاخص بر تأکید با شهری فضای ایمنی رزیابیدر تحقیقی با عنوان ا (،1394کاظمی و تبریزی)-

 در غیرعامل پدافند معیارهای ازنظر آمل اند که شهر، به این نتیجه رسیده(آمل شهر: موردی نمونه)عاملغیر

 ندارد. قرار مناسبی شرایط

 در خصمانه سازانسان تهدیدات ندیباولویت و (، در تحقیقی با عنوان ارزیابی1395فیضی و همکاران) -

 ذکرشده تهدیدات نمیا اند که ازغیرعامل، به این نتیجه رسیده پدافند رویکرد با آهنراه های تشکیالتیایستگاه

 آهنراه تشکیالتی ایستگاه فضای کل تهدید برای تریناصلی فیزیکی و خرابکاری گذاریبمب دیداتته

 د.نباشمی

از منظر  یدفاع یهاکارو ارائه راه یالمشهر ا یمنیا یابیارزدر تحقیقی با عنوان،  (،1395)ملکی و سروستان -

های شهر ایالم نزدیک بودن شهر به اند که بیشترین عامل و عملکرد تهدیدبه این نتیجه رسیده، عاملیرپدافند غ

گسترده و ضعف نظارتی با  ینشینحاشیهمربوط به  تهدیدهایامتیاز، و کمترین عامل و عملکرد  2.250سد با 

شهر ایالم باالترین عملکرد به آموزش  غیرعاملپدافند  زمانیسابرون که عوامل دهدمینتایج نشان  امتیاز. 1.123

نشینی گسترده و ترین عامل عملکردی به حاشیهامتیاز و پایین 4.917تخصصی ضد بحران نیروی انسانی با 

داشتن پدافند غیرعامل باالترین عملکرد به  سازمانیدرونین از عوامل امتیاز و همچن 1.123ضعف نظارتی با 

ترین عملکرد مربوط به موانع مالی و امتیاز و پایین 4.000با  در مواجهه با بحران دیدهآموزشزبده و نیروهای 

 . استامتیاز  1.500اعتباری با 

 منظر از هابیمارستان ایسازه پذیریآسیب تحلیل و در تحقیقی با عنوان، بررسی (،1394)و همکاران ملکی -

 سه، با بررسی وضعیت (دزفول شهر: موردی نمونه) FAHP تکنیک از استفاده با غیرعامل پدافند تمهیدات

 بیمارستان اند کهبررسی؛ به این نتیجه رسیده موردی نمونه عنوانبه( افشار نبوی، اهللآیت گنجویان،) بیمارستان

 بیمارستان. دارد دزفول شهر هایبیمارستان میان در را ایسازه پذیریآسیب میزان بیشترین 069158/2 با افشار

 426003/1 با گنجویان بیمارستان. دارد قرار بعدی رتبه در 834399/1 پذیریآسیب میزان با نبوی اهللآیت

 .دارد دزفول شهر هایبیمارستان سایر میان در را ایسازه پذیریآسیب میزان ترینکم

ریزی شهری، در برنامه اهمیت و ضرورت پدافند غیرعاملدر تحقیقی با عنوان،  (، 1394)و همکاران ملکی  -

تواند در کاهش خسارات ناشی از حمالت دشمن رعایت اصول پدافند غیرعامل میاند که به این نتیجه رسیده

 واقع شود. مؤثردر شهرهای مرزی 

 
 تعاریف و مفاهیم -

 

وجه تمایز پدافند عامل و غیر عامل را باید عامل انسان . شودمی تقسیم غیرعامل و عامل نوع دو به پدافند -

ابزاری است نیازمند به مدیریت مستقیم و کاربردی انسان و مشتمل بر دانست. به این معنی که پدافند عامل 

 م حضور انسان، آن ابزار بهابزار و آالت جنگی، سازماندهی، آموزش و مدیریت نیروهاست که در شرایط عد

 (.7:  1394موغلی و همکاران، خودی خود فاقد اعتبار است)
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 عامل پدافند

 پدافند به عبارتی است. شدهعنوان دشمن پیشروی از ممانعت هدف با آفندی اقدامات کارگیریبه عامل پدافند -

 جنگی تجهیزات و سالح کارگیریبه ممستلز که است پدافندی اقدامات و هاریزیطرح تمامی دربرگیرنده عامل

 .(68:  1396)ملکی و محلی، است

 حمالت اثرات کاهش یا و کردن خنثی منظوربه افزار،جنگ مستقیم کارگیریبه از است عبارت عامل پدافند -

 اهداف روی بر دشمن تروریستی عملیات و خرابکارانه نفوذی دریایی، زمینی، هوایی، یخصمانه عملیات و

 (.4: 1390احمدی، و ملکی) نظرمورد

 عامل ریپدافند غ

آن را به  ایاز اقدامات دشمن را بکاهد  یناش یهاانیاست که آثار ز ییهاروش یریکارگبه رعاملیپدافند غ -

 (. 68:  1396 ،یو محل یحداقل برساند )ملک

 ،یریپذبیکاهش آس ،یگبازدارند شیکه موجب افزا یارمسلحانهیبه مجموعه اقدامات غ رعاملیپدافند غ -

 یو اقدامات نظام دهایبحران در مقابل تهد تیریمد لیو تسه یمل یداریارتقاء پا ،یضرور یهاتیتداوم فعال

 (.705: 1390،یفیو ظر ی)ملکشودیدشمن م

 

 موردمطالعهمنطقه 

 27ایطبق آخرین تقسیمات کشوری دار .استاستان خوزستان  جمعیت شهری  شامل موردمطالعهی محدوده

کشور را تشکیل  شهری درصد جمعیت 6؛ و هست )جمعیت شهری(نفر جمعیت 3،554،205شهرستان و 

  دهند.می
 موردمطالعه منطقه سیاسى تقسیمات و جغرافیایى موقعیت

 استان خوزستان  -

 یچگرینو النهارنصف از شرقی طول دقیقه 39 و درجه 50 تا دقیقه 42 و درجه 47 محدوده در خوزستان استان

، 64057با مساحت  این استان .دارد قرار استوا خط از شمالی دقیقه 58 و درجه 32 تا دقیقه 58 و درجه 29 و

 ایالم، استان به غربی شمال از بختیاری، و چهارمحال استان به شرق ، ازلرستان استان به شمال از کیلومترمربع

 به غرب از و فارسخلیج و بوشهر استان به نوبج از بویراحمد، و کهگیلویه استان به شرقی جنوب و شرق از

نفر جمعیت،  3،554،205شهرستان و  27طبق آخرین تقسیمات کشوری دارای  .شودمی محدود عراق کشور

 اندعبارتآن  هاىشهرستان. استو مرکز آن شهر اهواز  .هستجمعیت شهری  ازلحاظچهارمین استان کشور 

ادان، اندیمشک، بهبهان، خرمشهر، ایذه، شوشتر، شوش، مسجدسلیمان، ، آبماهشهر بندراهواز، دزفول،  :از

، گتوند، هندیجان، رامشیر، هویزه، حمیدیه، ملکباغآزادگان، امیدیه، باوی، کارون، شادگان،  رامهرمز، دشت

 و  اندیکا. آغاجری، هفتگل، آللی

 



 4شماره 3، دوره1400 بهارفیا و روابط انسانی، جغرا                      

254 

 

 
 

 .1396 نگارندگان،: منبع کشور، در خوزستان استان موقعیت نقشه ،(1)شکل

 

 هابحث و یافته

 بحث طبق را خوزستان استان هایشهرستان شهری جمعیت پراکندگی وضعیت داریم قصد پژوهش این در

شهری را در استان با  مراتبسلسلهوضعیت و عالوه بر این . کنیم بررسی ،( پراکندگی)غیرعامل پدافند رویکرد

 .قرار گرفته است مورد مطالعهزیپف  اندازه رتبه استفاده از تئوری
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 . 1395، طبق سرشماری سال شهری های استان خوزستان به ترتیب جمعیتستان(، شهر1جدول)

 

 .1396 نگارندگان، هاییافته: منبع* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ره
ما

ش
 

 جمعیت نام شهر

ره
ما

ش
 

 جمعیت  شهر نام

 69023 باوی 15 1192439 اهواز 1

 56252 کارون 16 323019 دزفول 2

 51241 شادگان 17  274655 ماهشهر بندر 3

 48204 ملکباغ 18 250555 آبادان 4

 44357 گتوند 19 149726 اندیمشک 5

 30207 هندیجان 20 139238 بهبهان 6

 27104 رامشیر 21 135328 خرمشهر 7

 23278 هویزه 22 124889 ایذه 8

 22057 حمیدیه 23 121765 شوشتر 9

 18473 آللی 24 104991 شوش 10

 15802 هفتگل 25 101586 مسجدسلیمان 11

 11912 آغاجری 26 74285 رامهرمز 12

 4081 اندیکا 27 69954 آزادگان دشت 13

 3554205 استان شهری جمعیت کل 28 69784 امیدیه 14

 131،637 استان شهری جمعیت میانگین    
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: * منبع. 1395 سال سرشماری طبق استان، شهری جمعیت مجموع با اهواز تانشهرس شهری، جمعیت مقایسه ،(1)نمودار

 .1396 نگارندگان، هاییافته

 

نفر  3،554،205آن در همین سال شهری جمعیتشهرستان بوده و  27دارای  1395در سال  استان خوزستان

تشان بیشتر از میانگین شهرستان آن جمعی 8نفر هست؛ که  131،637بوده است. میانگین جمعیت شهری استان 

شهر  بوده است. استان شهری جمعیت میانگین از کمتر شهرستان جمعیتشان 19جمعیت شهری استان بوده و 

 .تان را به خود اختصاص داده استدرصد جمعیت شهری اس 33/  55اهواز به تنهایی 

 ها بر اساس مدل رتبه اندازه زیپفیافته -  

  زیپف اندازه – مرتبه مدل

 در مدل این اندازه است.  –ها قانون رتبه های خاصی هستند که یکی از آنهای شهری دارای قانونمندیظامن

 است معتقد او. شد بندیفرمول جمعیت اساس بر هاسکونتگاه بندیرتبه برای زیپف جرج وسیلهبه 1949 سال

 است؛ مطرح خطی همبستگی یا مستقیم خط صورتبه هاآن مرتبه و شهرها جمعیت بین همبستگی وجود که

رابطه بین اندازه جمعیت شهر از الگوی نخست   کند، پیدا توسعه کشور یک شهری سیستم هراندازه بنابراین

اندازه تبدیل  –یعنی مرتبه  نرمال توزیع الگوی هرسد و باالخره بحالت واسط میشهری دور شده و به 

 شهری هایکانون در هاآن شهری جمعیت فضایی توزیع که کشورهایی(. 5:  1391  ،لطفی و همکاران)شودمی

 دو اول شهر کهطوریبه. داشت خواهد حاکمیت هاآن در اندازه -مرتبه قانون درواقع باشد متعادل صورتی به

 .دارد جمعیت دوم، شهر برابر

 اندازه – مرتبه فرمول قانون -1 فرمول

P n
𝑃1

𝑝𝑟
= 

P1 : موردنظرت شهر نخست در استان جمعی     PR :جمعیت شهر در مرتبه مرد نظر 

R  :           مرتبه شهر در استانPn :  یا جمعیت شهر مرتبه  موردنظرجمعیت شهر در مرتبه R  ام 

33.55%

66.45%

شهرستاندیگراستان26مقایسهجمعیتشهریشهرستاناهوازباجمعیتشهری

خوزستان

اهواز سایر جمعیت شهری استان
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 .1395استان خوزستان، طبق سرشماری سال شهرهای اندازه(، – آل)مرتبهجمعیت واقعی و  جمعیت ایده -(2) جدول

 

 .1396 نگارندگان، هاییافته: * منبع

 

 کمبود یا ازادم

 جمعیت

 رتبه شهر نام 1395جمعیت واقعی  جمعیت ایدئال)زیپف(

 1 اهواز 1192439 1192439 0

 2 دزفول 323019 596220 -273201

 3 ماهشهر بندر 274655 397480 -122825

 4 آبادان 250555 298110 -47555

 5 اندیمشک 149726 238488 -88762

 6 بهبهان 139238 198740 -59502

 7 خرمشهر 135328 170348 -35020

 8 ایذه 124889 149055 -24166

 9 شوشتر 121765 132493 -10728

 10 شوش 104991 119244 -14253

 11 مسجدسلیمان 101586 108404 -6818

 12 رامهرمز 74285 99370 -25085

 13 آزادگان دشت 69954 91726 -21772

 14 امیدیه 69784 85174 -15390

 15 باوی 69023 79496 -10473

 16 کارون 56252 74527 -18275

 17 شادگان 51241 70143 -18902

 18 ملکباغ 48204 66247 -18043

 19 گتوند 44357 62760 -18403

 20 هندیجان 30207 59622 -29415

 21 رامشیر 27104 56783 -29679

 22 هویزه 23278 54202 -30924

 23 دیهحمی 22057 51845 -29788

 24 آللی 18473 49685 -31212

 25 هفتگل 15802 47698 -31896

 26 آغاجری 11912 45863 -33951

 27 اندیکا 4081 44164 -40083

 جمع  3554205 4،640،326 -1086121
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: منبع* 1395سال خوزستان استان شهرهای ،(اندازه – مرتبه)آلایده جمعیت  و واقعی جمعیت ایمقایسه نمودار -(2)نمودار

 .1396 نگارندگان، هاییافته

 

 

 گیرینتیجه

 مالی و جانی امنیت حفظ و برقراری باشند،می روبرو آن با جهان کشورهای تمام امروزه که ایعمده مسائل از

 مرزی نواحی در همسایه کشورهای هجوم از جلوگیری حاظازل چه و داخلی امنیت ازلحاظ چه کشور در

 همسایه تعداد ازنظر جهان کشور دومین ایران بگیریم، نظر در هابحران فیزیکی هایدروازه را مرزها اگر. هست

 مخازن وجود و جغرافیایی فضاهای تنوع و استراتژیکی موقعیت وجود دلیل به ایران لذا. است( همسایه 15) 

 امر این و است بوده غربی و شرقی کشورهای موردتوجه دیرباز از استکباری، ضد ماهیت ویژهبه وو گاز  نفت

به همین دلیل  .است خوزستان استان خصوصبه کشور مرزی نواحی در حفاظت و دفاع پدیده افزایش مستلزم

 بارا  خوزستان استراتژیک استان شهری جمعیت جغرافیایی پراکندگی وضعیتبر آن شدیم  پژوهش این در

 وضعیت غیرعاملبا نگاه به بحث پراکندگی در پدافند لذا در این پژوهش  بررسی کنیم. غیرعامل پدافند رویکرد

 وضعیت این بر عالوه و. قراردادیمو مطالعه  موردبررسی را خوزستان استان شهری جمعیت پراکندگی

نتایج نشان داد  .ایمسنجیده زیپف اندازه رتبه تئوری از دهاستفا با ؛مطالعه مورد استان در را شهری مراتبسلسله

 نفر 3،554،205سال همین در آن شهری جمعیت و بوده شهرستان 27 دارای 1395 سال در خوزستان استان که

 میانگین از بیشتر جمعیتشان آن شهرستان 8 که هست؛ نفر 131،637 استان شهری جمعیت میانگین. است بوده
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نمودار مقایسه ای جمعیت شهری شهرستان های خوزستان با جمعیت

(زیپف)ایده آل
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 شهر. است بوده استان شهری جمعیت میانگین از کمتر جمعیتشان شهرستان 19 و بوده اناست شهری جمعیت

 مدل از حاصل نتایج و است؛ داده اختصاص خود به را استان شهری جمعیت درصد 33/  55 تنهاییبه اهواز

 بوده شهری جمعیت نفر 3،554،205 دارای 1395 سال در خوزستان استان که دهدمی نشان اندازه -رتبه قانون

 نفر -1،086،121 زیپف مدل با آن جمعیت کمبود و باید باشد نفر ،4،640،326 آن ،(زیپف)ایدئال جمعیت و

درصد 23/  41، (زیپف)نسبت به جمعیت ایدئال 1395جمعیت واقعی استان خوزستان در سال  درواقع. است

 نستازخو نستاا یشهر جمعیت کنشاپر که دهدمی نشان اندازه -رتبه قانون مدل  نتایج درنهایت .داردکمبود 

 شهر نخست هیژو بهو  نستاا رگبز یشهرهادر  جمعیت تمرکز تیوضع ینا علت باشدیم دلنامتعا تشد به

  خوزستان استان شهری یشبکه نظام در برتر شهر نخست عنوانبه  اهواز شهر .باشدیشهر اهواز م یعنیآن 

 هنوز درمجموع. است کم بسیار هااستان این شهری سیستم در ککوچ و میانی شهرهای نقش و دارد قرار

 دارند، زیادی فاصله زیپف اندازه -رتبه مدل به نسبت  خوزستان استان شهری شبکه در شهری مراتبسلسله

 کاهش در که گرددمی محسوب غیرعامل پدافند مهم مباحث از یکی کالبدی عناصر جا که پراکندگیاز آن

 هاینیروگاه صنعتی، عظیم هایمجتمع ایجادلذا . است مؤثر بسیار دشمن تخریبی ضربه ایراد از ناشی خسارت

 احتمالی جنگ در است ممکن که کشور در...  و مختلف شهرهای در جمعیت غیراصولی تراکم و تمرکز بزرگ،

 استان میانی و ککوچ شهرهای تقویت و خدمات ارائه با لذا. نیست صالح به گیرد قرار دشمن موردحمله آینده

 این در (استان کزصنعتی متمرکز در مر تدریجی مراکز انتقال امکان صورت )دراهواز بزرگ شهر رشد کاهش و

 پراکندگی بحث به وسیلهبدین و شد استان این سطح در شهری مراتبسلسله بهینه توزیع باعث توانمی استان

 .یافتدست غیرعامل پدافند بحث و جمعیتی مطلوب

 

 منابع -

 

 .تهران گستره، انتشارات جمعیتی، جستارهای تحلیل و شناسیجمعیت ،(1381)امیر تهرانی، آشفته -1

 شهری قطار سامانه غیرعامل در پدافند سازهای الزامات کارگیریبه و اعمال میزان (، ارزیابی1394حجازی) -2

 ، تابستان.2 شماره هفتم، غیرعامل، سال پدافند ترویجی - علمی اهواز، فصلنامه

 (،  تأثیر1392علی خوشبخت)خواه و میرزاحسین نیکحسینی، سید تیمور و محسن مرادیان و محمد -3

 ، بهار.4 دوم، شماره سالپژوهشی راهور،  مطالعات فصلنامهترافیک،  مدیریت بر غیرعامل پدافند اقدامات

 از اسالمی -ایرانی شهرهای در نیتام و (، دفاع1395حشمتی، مهدی، موحد، علی و محمدرضا بشارتی) -4

 دفاعی)دافوس(، سال پژوهشکده و دانشکده دفاعی هایپژوهش و مدیریت پدافند غیرعامل،  فصلنامه منظر

 پاییز. ، 28 شماره پانزدهم،

 در سکونتی و جمعیتی تحوالت (، بررسی1388مریم) گورانی، ابراهیم، بیرانوند، رستم اله، زیاری، کرامت -5

 تابستان. ،2 شماره ،1 دوره ،1 ای، مقالههای شهری و منطقه، مطالعات و پژوهش1405 افق تا قشم شهر



 4شماره 3، دوره1400 بهارفیا و روابط انسانی، جغرا                      
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 طی ترکمن بندر جمعیت تحوالت (، روند1383رحیم) آنامرادنژاد، بردی اصغر، ضرابی، سیروس، شفقی، -6

 ان.تابست و بهار، 3توسعه، شماره  و جغرافیا آن، فصلنامه آینده افق و 1335 - 75 هایسال

(،  چگونگی توزیع فضایی جمعیت 1388)رامین، ساعد موچشی، سعید،  زنگنه شهرکی، رحمت الهفرهودی،  -7

 شماره ،42 دوره ،4 انسانی، مقاله جغرافیای های،  پژوهش1385تا  1335های در نظام شهری ایران طی سال

 تابستان. ،68

 تهدیدات بندیاولویت و (، ارزیابی1395اله) حزفرقندی، فت شمسایی یحیی،  سید فیضی، احسان، صفوی، -8

 ترویجی- علمی غیرعامل، فصلنامه پدافند رویکرد با آهنراه های تشکیالتیایستگاه در خصمانه سازانسان

 ،پاییز.3 شماره هفتم، غیرعامل، سال پدافند

 نواحی در تجمعی (، تحرکات1392مطهره)معصوم  معصوم، مجتبی، باغبانی حمیدرضا، قدیری قدیری -9

 زمستان. ،4 ه شمار ، 45 دوره انسانی، جغرافیای هایآن، مجله پژوهش پیامدهای و ایران جغرافیایی

 

 پدافند هایشاخص بر تأکید با شهری فضای ایمنی (، ارزیابی1394کاظمی، شهربانو، تبریزی، نازنین) -10

 بهار. نهم، یشماره سوم، سال شهری، ریزیبرنامه مطالعات فصلنامه، (آمل شهر: موردی نمونه)غیرعامل

 جمعیت فضایی توزیع و شهری شبکه تحلیل ،(1391)رحیم غالمحسینی، فرزانه، احمدی، صدیقه، لطفی،  -11

 .تابستان ،4 شماره ،2 دوره ،1 مقاله فضا، جغرافیایی آمایش مجله مازندران، استان شهری هایکانون در

-کارگیری اصول پدافند غیرعامل در بنای شهر(، به1390کرمانی علی )یچی سعید، نورمجیدی، داود، گیوه -12

 اسالمی، شماره چهارم، تابستان. –ی مطالعات شهر ایرانی دژها در ایران باستان، فصلنامه

 .کشور کل مسکن و نفوس عمومی سرشماری نتایج ،(1395)ایران آمار مرکز -13

 (، تأثیر1391فخری) سیروس مرادیان و محسن یگلو و ب جعفر یمانی و مقیمی، ابراهیم و مجتبی -14

 ثقل مراکز یابی برمکان تأکید با) هرمز تنگه شمال منطقه در غیرعامل پدافند بر جنوبی زاگرس ژئومورفولوژی

 زمستان. دوازدهم، سال ، 48 نظامی، شماره مدیریت پژوهشی -علمی ، فصلنامه(جمعیتی

از منظر پدافند  یدفاع یهاکارو ارائه راه یالمشهر ا یمنیا یابیارز (،1395، رسول)سروستانملکی، سعید،  -15

 . ،پاییز3شماره هفتم، ، سالرعاملیپدافند غ ترویجی  -علمی فصلنامه، عاملیرغ

ها از منظر تمهیدات ای بیمارستانپذیری سازهبررسی و تحلیل آسیب (،1396محلی، یوسف)ملکی، سعید،  -16

ترویجی پدافند  –شهر دزفول(، فصلنامه علمی  )نمونه موردی: FAHPستفاده از تکنیک پدافند غیرعامل با ا

 ، پاییز.  3غیرعامل، سال هشتم، شماره 

 و اهمیت باستان، ایران شهرهای در غیرعامل پدافند جایگاه ،(1390)، رضا ،یاحمد ،ملکی،سعید -17

 صنعتی دانشگاه غیرعامل، پدافند رویکرد با معماری و شهرسازی پژوهشی -علمی همایش اولین آن ضرورت

 .اردیبهشت،تهران 21و20اشتر، مالک
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نشر غیرعامل، امنیت ملی و شهر،  (، پدافند1394حسن )،ینیام ینیحسافشین،  ،متقی موغلی، مرضیه، -18

 انتخاب، چاپ اول.

 موردی مل)نمونهغیرعا پدافند اساس بر ایمحله بافت طراحی راهبردهای (، بررسی1395وثیق، بهزاد) -19

 ،زمستان.4 شماره هفتم، غیرعامل، سال پدافند ترویجی - علمی ایالم(، فصلنامه

 8و7 غیرعامل، پدافند ملی همایش سومین غیرعامل، پدافند تحلیل ،(1390)، کوکب، ،ظریفی ،سعید ملکی، -20

 .ایالم دانشگاه اردیبهشت،

 

 


