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  چكيده

. مختلف در حال رخ دادن است ييبه طور همزمان در سطوح فضااست كه  وستهيپ ينديفرا يشهر يدر نظام ها رييتغ

از  قيتدوين شده است. روش تحق سال گذشته 60 در استان مازندران يالت نظام شهراين مقاله با هدف بررسي تحو

در اين تحقيق . مي باشدو مبناي آماري داده ها، نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن  تحليلي -نوع توصيفي

، رتبه اندازه يبا استفاده از مدل هاو  ي شدطبقه بند ينقاط شهر يداده هاي جمعيت Excelاستفاده از نرم افزار با 

قرار  و تحليل يبررس مورداستان مازندران  ينظام شهرضريب كشش پذيري  تصحيح شده وطبقه اي حداختالف 

نتايج نشان مي  .شد ميترس نيز شهري تيجمع تراكم ينقاط و پهنه ها ييفضا عيتوزهاي نقشه   Gisبا كمك گرفت.

 .هر چند همگام با كل كشور حركت مي كند، ليكن شتاب آن نسبت به كشور كندتر است در مازندرانشهرنشيني دهد 

. افتي شيدرصد افزا 42,2به  زين ينيبرابر و نسبت شهرنش 12 نيشهرنش تيبرابر، جمع 6تعداد شهرها  اين دوره در

ديده  تيصورت مازاد جمعبين جمعيت واقعي و مطلوب شهرها اختالف رو به افزايشي به اندازه  هرتبمدل  بر اساس

و همان گونه كه گرايش به تعادل در سطوح باال نظام سلسله مراتبي مشهود است در سطوح پايين آنچنان  ،مي شود

 10به  تعداد طبقاتو  برابر 6/5 به حد اختالف طبقات قاعده تصحيح شده استورجسدر  بهبودي مالحظه نمي گردد.

در آخرين طبقه اين مدل  بين تعداد شهرها و جمعيت آنها ياختالف چشمگير ، وافزايش يافته است شهري طبقه

نتايج مدل ضريب  .استنظام شهري سلسله مراتب  تيوضعي ختگيگسو عدم تعادل  انگريب ، اين امرمشاهده مي شود

 كه منفي داشته اندپايين و اخير رشد هاي كوچك و روستاشهرها در دهه  يشهرهاكشش پذيري نيز نشان مي دهد 

  جدي روبرو شود.خطر  باموجب شده است جهت تعادل در نظام شهري مازندران نقش آن ها افول 

  مازندران تعادل،عدم ، شهر كوچكنظام شهري،  كليد واژه:
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  مقدمه

 ,Liu and et al( است يجهان رييهاي تغ جنبه نيهمتر، از مينيشهرنش ةو درج تيجمع شيافزا ر،يقرن اخ ميدر ن

 شيدايتكامل و پ خيبا تار در ارتباط نيسطح زم رييتغ يينها حد"مذكور كه ينيو شهرنش تيجمع شيافزا). 597 :2007

شهري اشاره دارد كه از  ينواح در تيبه رشد نسبت جمع ).Buyantuyev and et al, 2010: 206( انسان است

 Carlson( گرددي دوم باز م يجهان دوران پس از جنگ ژهيو به) Chen, 2007: 1( 19به اواخر قرن  يخينظر تار

and Arthur, 2000: 49.( ايدن نيشهرنش تيسهم جمع 2007در سال  بشر، خيبار در تار نيبراي اول"ارتباط نيدر ا 

، 2030و پيش بيني مي شود تا سال  )8: 1391(پوراحمد و همكاران،  جهان فراتر رفت تيدرصد كل جمع 50از مرز 

اين توسعه در مورد كشورهاي در حال  ).Pietro & et al, 2005: 11( رقم اضافه شود نيبه ا زينفر ن ارديليم 2

توسعه حادتر است. در اين ميان رشد سريع شهرنشيني در دنيا در همه ي شهرها بطور متعادل صورت نگرفته است. 

 ياساس يهااز چالش يكيامروزه ). 209: 1392زرگ و پايتخت ها بوده است (نظريان، امل شهرهاي بشبلكه عمدتاً 

 نيكه چن ياست؛ به طور يمطلوب مل ييساختار فضا يدر حال توسعه سازمانده يدر كشورها ژهيها به ودولت

فراهم آورد  يو منطقه ا يرا در سلسله مراتب شهر يمتعادل ياجتماع -ياقتصاد يكاركرد ميامكان تقس يساختار

 يهاچالش نيتراز مهم يكيبزرگ به  يرشد شهرها ژهيمداوم به و ينيرنش). شه75: 1385، دريرحيم و ي(صدرموسو

مطالعات نشان مي دهد كه ). 24:1392همكاران، و يخواهد شد (لطف ليتبد ندهيدر حال توسعه در آ يكشورها يشهر

ي در حال توسعه، نامتعادل تر و نابرابرتر از كشورهاي توسعه جمعيت و فعاليت در نظام شهري كشورها يتوزيع فضاي

). كشور ايران به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسعه تا قبل از 56: 1388 ،همكارانو  ييافته بوده است (فرهود

جرت ) و مها1351تا  1341نسبتا متعادلي بوده است اما پس از اصالحات ارضي ( ريآغاز قرن حاضر داراي نظام شه

عدم و  )56: 1389 ،يو صابر ييروستاييان به شهرها، نظام شهري ايران دچار عدم تعادل و ناهمگوني شده است (تقوا

ارتباط منطقي شهرهاي سطوح مختلف با يكديگر، باعث ناكارآمدي سيستم هاي شهري در مقياس منطقه اي و مّلي 

است.  بودهنيز از اين قاعده مستثني ن استان مازندران، ). در همين راستا56-57: 1389 ،يو صابر ييشده است (تقوا

سرعت بيشتري يافته است و به  استان نيچند دهه گذشته رشد شتابان شهرنشيني و افزايش جمعيت شهري در ا يط

 ليپژوهش به مطالعه و تحل ني. در ادستخوش تغييرات زيادي شده استآن  ينظام شهر تعادلميزان رسد  ينظر م

هدف  پرداخته شده است. 1395تا  1335از سال  كوچك يبر شهرها ديبا تأك استان مازندران يام شهرنظتحوالت 

است،  1395تا  1335طي سال هاي استان مازندران عمده اين پژوهش، شناخت تحوالت كمي و جمعيتي نظام شهري 

  مشخص گردد. دهه اخير 6طي نظام شهري استان مازندران تعادل تا ميزان 

  ي نظريمبان

به هم پيوسـته كـه در درون يـك  يعبارت است از مجموعه اي از شهرها و شهرك ها  ينظام شهر: 1نظام شهري 

نظام شهري، در عمومي ترين حالت خود، به ). Gregory et al; 2009: 791قلمـرو خاص، اسقرار يافته اند (

و ارتباط  يدر حقيقت وابستگ ).Berry, 1964(عنوان شبكه اي از مكان هاي شهري به هم وابسته تعريف مي شود 

 ريي). تغWitherick, 2001: 278دهد. ( يرا تشكيل م يشهر يسيستم ها يسكونتگاه ها به يكديگر مهمترين ويژگ

                                                           

1. Urban System 
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مختلف در حال رخ دادن است  يياست كه به طور همزمان در سطوح فضا وستهيپ ينديفرا يشهر يدر نظام ها

)Vander Laan, 1998: 235.(  و منطقه  يبرنامه ريزان شهر يبيشتر راهبردها يشهر يها سيستمبه دليل اهميت

 يپايين به باال در جهت تعادل بخش يتمركز زداي يباال به پايين و نيز رويكردها يتمركز گراي ياز قبيل رويكردها يا

 ريمتغ كيبه عنوان  يرشه سيستمشهرها در  گاهيجا ).Batty, 2005: 20انجام گرفته است ( يشهر يدر سيستم ها

 شودي مطالعه م يو جهان يتا سطح مل يا و منطقه ياز سطح مادر شهر ييايمختلف جغراف يها اسيو مق ها در دامنه

)Limtanakool, 2006: 26.(  

بزرگ دارد،  يدر مراكز شهر تيبه تمركز جمع ليمناطق تمابيشتر در  ينيشهرنش نديهرچند كه فرا: 1شهرهاي كوچك

 نيكنند كه ا يم ياندام زندگ انهيكوچك و م يجهان در شهرها يشهر تيدرصد از جمع 47نون حدود اما هم اك

 هژيامروزه بر همگان و به و). De Vries etal, 2001: 4( هر منطقه است لك تيجمع درصد از 35برابر با  تيجمع

در  يشهرها نقش مهم نيا اندام مشخص شده است، چرا كه انهيكوچك و م يشهرها تينقش و اهم يمحققان شهر

 يراهبرد ييفضا يزيمعادالت برنامه ر ةمهم در عرص ينقش) و Rich, 2007: 33( كشورها دارند يادصموتور اقت

ها را  آن ديبلكه با ست؛يگونه شهرها تنها به عنوان سكونتگاه نگر نيبه ا دينبا ،جهيكنند. در نت يم يدر مناطق باز

 .Gloersen et al( مشترك دانست عبا مناف يو مدن يادصاقت ةجامع بر فعاالن لمبالقوه و مشت ليبا پتانس يگروه

بزرگ اند. چرا كه مضرات  يرقابت با شهرها يبرا يخاص يها ليپتانس ياندام دارا انهيكوچك و مي شهرها ).4 :2007

 ،يو آلودگ تيجرم و جنا ،ياجتماع يها ينيگز ييها، جدا متيق يسطح باال ك،يتراف لياز قب تيتراكم و ازدحام جمع

 رنديكوچك اندام بهتر كنترل پذ يدر شهرها لعوام نيا جه،ي. در نتابدي يم شيشهرها افزاة انداز شيهمراه با افزا

)Giffinger et al, 2007: 4 .(نسبت  يشتريبا سرعت ب يزيو برنامه ر يريگ ميمصت ،يانيم كوچك و يدر شهرها

محاسن  گريشود. از د ينم دهيد يمحل يها استيس در يخاص يدگيچيپ . عموماًرديگ يبه كالن شهرها صورت م

 ,Kunzmann( آنها است ةو پس كران ييروستا آن ها با منطق ةثر و سازندواندام، ارتباط م انهيكوچك و م يشهرها

 ةديپد نيانسبت به را  يمتفاوت ديران دظكرده است و صاحب ن رييكوچك اندام تغ يامروز نگاه به شهرها ).12 :2000

كوچك و  يرشد شهرها لعوام، خالق يشهرها جاديچون ا ييانجام گرفته به جنبه ها يوهش هاژدارند. پ ييايجغراف

(رضايي و همكاران،  اشاره داشته اندي و اقتفاد فرهنگي ساز ميمصو ت يريگ ميمصتي، تيجمع راتييتغ، اندام انهيم

 ،ي(فن شهر كوچك به حساب مي آوردهزار نفر را  100تا  30 نيابم يتيجمعشهرهاي با  ينليراند سيدن .)470: 1394

 يعل(. شودي م فيشهر همان سرزمين تعر نيو كوچكتر نيبا اندازه بزرگتر ياندازه شهر در هر كشور، اما )16: 1392

چك، هزار نفر شهر كو 75تا  5شهر، شهرهاي -هزار نفر روستا 5). در اين پژوهش شهرهاي زير 10: 1381 ،ييبابا

  ميليون نفر شهر بزرگ در نظر گرفته شده اند. 1هزار نفر تا  250هزار نفر شهر مياني و شهرهاي  250تا  75شهرهاي 
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  1395تا  1335طي سال هاي  استان مازندران شهرنشيني درتحوالت 

ه شهرها، باعث فرايند تحوالت و شكاف عميق اقتصادي بين جامعه روستايي و شهري، مهاجرت گسترده از روستا ب

كه  شهر بود 10 ياستان مازندران دارا 1335درسال رشد سريع و شتابان جمعيت شهرها و تعداد آن ها شده است. 

ساكن كوچك  يدر شهرها تيدرصد جمع 98,2 قرار نمي گرفتند. در اين دوره يانيشهر بزرگ و م كدام در طبقه چيه

تعداد شهرها  1345اين دوره بود. در سال نوشهر تنها روستاشهر  ي استان را شامل مي شد.درصد شهرها 90بودند كه 

درصد جمعيت  17ترين شهر استان يعني بابل به تنهايي برابر دهه قبل افزايش يافت. بزرگ 2شهر و با جمعيتي  15به 

درصد  3/93شهر ساكن بودند كه در مجموع  14درصد جمعيت شهرها در  8/96شهري را شامل مي شد. در اين دوره 

درصد جمعيت شهري  4/1شهرها را  شامل مي شدند. در اين دوره شهر بزرگ و مياني وجود نداشت و شهر نور با 

درصد جمعيت  100شهر افزايش يافته است  22تعداد شهرها به  1355استان تنها روستاشهر اين دوره بود. در سال 

اي بزرگ و مياني و روستاشهر خبري نيست. در شهرهاي استان در شهرهاي كوچك ساكن بودند. همچنان از شهره

آمل و قائم  ساري، هزار نفر به وجود آمدند كه شامل چهار شهر (بابل، 50اين دوره براي اولين بار شهرهاي باالتر از 

ترين شهر استان درصد جمعيت شهري و عباس آباد كوچك 8ترين شهر استان شهر ساري به عنوان بزرگ شهر) است.

و در اولين سرشماري بعد از انقالب تعداد شهرها به  1365گيرد. در سال صد جمعيت شهري را در بر ميدر 1تنها 

درصد افزايش يافته است، داليل اين افزايش را مي  74شهر و جمعيت شهري نيز به طرز چشمگيري به بيش از  32

دوره براي اولين بار شاهد شكل گيري توان تبديل نقاط روستايي به شهر و سياست افزايش جمعيت دانست. در اين 

شهر  32شدند. از مي شهري را شامل درصد از جمعيت 2/54شهر  برتر استان در مجموع  4شهرهاي مياني هستيم كه 

را در  درصد از جمعيت شهري 9/42كه  در طبقه بندي شهرهاي كوچك جاي داشتند.) درصد 5/62شهر ( 20موجود 

درصدي داشته اما اين طبقه جمعيت زيادي را در خود  80ها نسبت به دوره قبلي رشد برمي گرفتند. تعداد روستاشهر

را در خود جاي  درصد جمعيت شهري 2,9 ، فقط تعداد شهرها درصد 25جاي نداده است. به طوري كه اين نقاط با 

عيت شهري استان به شهر افزايش يافت. براي نخستين بار جم 35 تعداد شهرها به 1375داده اند. در سرشماري سال 

درصد از جمعيت شهري  43و  تعداد شهرها درصد از 66نفر رسيد. در اين دوره شهرهاي كوچك  باالي يك ميليون

دوره  درصد ازجمعيت شهري را در بر مي گرفتند. در اين 2شهر روستاشهر موجود نيز تنها  8را در برگرفته است.  

كه اختالف فاحشي را نشان مي  ترين شهر استان بودتر از بزرگكوچكبرابر  462ترين شهر آالشت به عنوان كوچك

درصد جمعيت شهري استان به  17شهر افزايش يافت و ساري با  49تعدادشهرها به  1385داد. در سرشماري سال 

طبقه شهرهاي بزرگ راه يافت. با تبديل شدن شهر بهشهر از يك شهر كوچك به شهري مياني شمار شهرهاي مياني 

ها به درصد كاهش يافته ولي تعداد آن 39مان عدد چهار باقي ماند. در اين دوره درصد جمعيت شهرهاي كوچك به ه

نقطه شهري افزايش داشت، مقدار جمعيت  12به  8درصد افزايش يافته است. همچنان كه تعداد روستاشهرها از  4/65

 1412ترين شهر بوده كه نفر جمعيت كوچك 185نها با درصد كاهش يافت. در اين دوره شهر فريم  ت 2/1اين طبقه به 

شهر افزايش يافت. ساري تنها  53تعداد شهرها به  1390ترين شهر استان جمعيت داشت. در سال بار كمتر از بزرگ

درصد جمعيت شهري استان را در برگرفته است. در طبقه بندي  5/17نفر  296417شهر بزرگ اين دوره با جمعيت 

 35اند، درصد از جمعيت شهري را شامل شده 43نفر  724683شهر آمل، بابل، قائم شهر و بهشهر با  4ني شهرهاي ميا

گرفتند. درصد از جمعيت شهري استان را در بر مي 38درصد از تعداد شهرها را شامل مي شدند  66شهر كوچك كه 
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ترين درصد جمعيت را شامل مي شدند. كوچك 2درصد شهرها را در بر مي گرفتند اما فقط  25روستاشهرهاي اين دوره 

ترين شهر استان بود. در تر از بزرگبار كوچك 1482نفر جمعيت  200شهر اين طبقه شهر كوهستاني گزنگ بود كه با 

 1395بودند. در سال  نفر را در خود جاي داده 3106شهر جمعيتي كمتر از هزار نفر داشتند كه در مجموع  6اين طبقه 

ميليون نفر افزايش يافت. در اين دوره با ارتقاء  9/1شهر و با  58آخرين دوره سرشماري تعداد شهرها به به عنوان 

درصد جمعيت شهري  5/29شهر و  2هزاري به طبقه شهر بزرگ، تعداد شهرهاي بزرگ به  250شهر بابل با جمعيت 

درصد تعداد  69عيت، شهرهاي كوچك با درصد جم 28درصد تعداد شهرها و  5شهرهاي مياني با  كل افزايش يافت.

درصد جمعيت شهري استان را در بر مي گرفتند.  2/1درصد تعداد و تنها  4/22درصد جمعيت و روستاشهرها با  41و 

ترين شهر اين دوره گزنگ با شهر استان است و كوچك 40نفر معادل  309820ترين شهر اين دوره با بزررگ جمعيت

بابل، آمل  توان به شبكه شهري ساري،تر از شهر ساري است. نكته جالب اينكه ميكوچك بار 971نفر جمعيت  319

گيرند. در مجموع بايد درصد از جمعيت استان را در بر مي 52و قائم شهر با جمعيت يك ميليون نفري اشاره كرد كه 

درصد در سال  36از  ن نسبتاياست،  رو به افزايش بودهسال گذشته  60 يطي در مازندران نيشهرنش زانيم گفت

 17/4با رشد  1335نفر در سال  155327از  نيز يشهر تي. جمعافزايش يافت 1395درصد در سال  2/42به  1335

برابر و تعداد  12طي اين  سال ها  جمعيت شهري بيش از  ،است دهيرس 1395نفر در سال  1897238به  يدرصد

  ).3و  2، 1نقطه شهري به استان اضافه شده است (شكل  10يعني هر سال برابر شده است،  6نقاط شهري نيز تقريباً 

  
  )1335-1395استان مازندران ( ي درطبقات شهر كيتعداد شهرها به تفك -1شكل 
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  )1335-1395در استان مازندران ( يطبقات شهر كيشهرها به تفك جمعيت -2شكل 

  
  )1335-1395بر حسب درصد ( تان مازندراناس يطبقات شهر تيسهم تعداد و جمع راتييتغ -3شكل 

  روش تحقيق

 يشامل كل نقاط شهر يباشد. جامعه آمار يم يو از نظر هدف كاربرد يليتحل - يفيروش تحقيق اين پژوهش توص

 يضمن طبقه بند Excelدر اين تحقيق با استفاده از نرم افزار باشد.  يم 1395تا  1335 يدر دوره ها استان مازندران

حداختالف  ، رتبه اندازه ياستان مازندران با استفاده از مدل ها ينظام شهر يبه بررس ينقاط شهر يي جمعيتداده ها

 ينقاط شهر ييفضا عينقشه توز  Gis با كمك زيپرداخته شده است و ن يريكشش پذ بيضر و طبقه اي تصحيح شده

  ).1(جدول  شده است. ميترس 1395استان مازندران در سال 
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استان مازندران ينظام شهر تعادل يبررس يمنتخب برا يمدل هاشرح  -1جدول   

  توضيحات  اجزاي فرمول  فرمول  مدل

pr  1اندازه -رتبه  �
P₁

R	�
 

Pr جمع :شهر مورد نظر شهر  تي

r  ،امp₁جمع :شهر نخست، تيR  :

  اندازه خط رتبه بي: ش bرتبه شهر،

  > -1بيانگر توزيع نرمال و  =b-1مقدار 

b انگر اهميت نسبي شهرهاي متوسط و بي

1- >  b  حاكي از تسلط نخست شهري

  است.

حداختالف طبقه 

  اي (تصحيح شده)

r � max�p � min�p 

K �
1
2
logR � 4logN 

H �
R

K
 

r ،دامنه نوسان :k ،تعداد طبقات :

Hيحد اختالف طبقه ا زاني: م  

با قاعده ي طبقات استورجس  نييتع

  باشد. يشده م حيتصح

ريب كشش ض

  2پذيري
E��.��10 �

Y���.��10

r��.��10
 

E��.��10 يريكشش پذ بي= ضر 

= نرخ رشد  �Yي، در فاصله زمان

= نرخ  r ،  يشهر تيساالنه جمع

  كل تيجمع انهيرشد سال

توان  يشود نشان دهنده  1از  شتريب Eاگر 

 1كمتر از  Eشهر و اگر  تيجذب جمع

عدم توان جذب  ي شود نشان دهنده

  باشد. يشهر م تيجمع

  .Raym, 1975؛ small and witherick, 1990 ؛1385پورطاهري و مهدوي، ؛ 1385 ،يو موسو ايحكمت نمنبع: 

  محدوده مورد مطالعه

استان  نيا .درصد از مساحت كشور را در بر داشته است 1/46دود ح ،مربع لومتريهزار ك 24استان مازندران با حدود 

نفر  137،7برابر  1395و تراكم جمعيت آن در سال  است يتياز لحاظ تراكم جمع رانيمناطق ا نيترتياز پرجمع يكي

 3280582 آنجمعيت  1395 سال يبر اساس سرشمار شهرستان است. 22 ياستان دارا نيا در كيلومتر مربع مي باشد.

سكونت  ياز سه هزار پارچه آباد شيو ب يشهرنقطه  58كه در درصد جمعيت كل ايران مي باشد  3,4معادل نفر 

در مناطق جلگه اي و نزديك به ساحل استقرار يافته اند و در مناطق  يشهر تيتراكم جمع و . اكثر اين نقاطدارند

و تراكم نقاط شرق استان مازندران از  و وجود دارد كمتري يشهر تيتراكم جمعو كوهستاني و مرتفع استان نقاط 

  .)1395سرشماري نفوس و مسكن، (مي باشد استان برخوردار  نينسبت به غرب ا يشتريمراتب ببه  يشهر تيجمع

  
                                                           

1. The Rank-Size Rule 
2. Elasticiablity Index 
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  )1335و 1395(استان مازندران  يشهرهاو پهنه هاي تراكم جمعيت  نقاط ييفضا عينقشه توز -4شكل 

  يافته هاي تحقيق

  اندازه – رتبهمدل 

دارد  يم انيقانون ب نيمطرح شده است. ا يمراتب شهر است كه در مورد سلسله ييها يتئور نيمهمتراين مدل از 

 2/1 بيبه ترت تشانيجمع يستباي) �دوم، سوم و  يشهر ها (شهرها ريمنطقه، سا كيشهر اول  تيبه جمع كه با توجه

و  محاسبه ها ورهدجمعيت مطلوب شهرهاي استان در تمام  ابتدابر اساس اين مدل  .باشد اول شهر �و  4/1، 3/1، 

به دست آمد. نتايج نشان داد اين شكاف دائم در حال بيشتر مطلوب  تيجمع و يواقع تيجمع بينختالف اسپس 

  .)5شكل (به سمت عدم تعادل در حركت است نظام شهري شدن بوده و 

  
  )1335-1395استان مازندران ((زيپف) شهرهاي  مطلوب تيبا جمع يواقع تياختالف جمع -5 شكل

همبستگي معكوس شهرها با لگاريتم اندازه شهرها رتبه نشان مي دهد بين لگاريتم اندازه  -رتبه  يتميلگار عيتوزمنحني 

زان لگاريتم جمعيت كاسته به عبارت ديگر هرچه لگاريتم رتبه ها افزايش مي يابد از مي در تمام دوره ها برقرار است.

اال نظام سلسله مراتبي مشهود است در سطوح همان گونه كه گرايش به تعادل در سطوح بطبق اين منحني مي شود. 

  ).6 شكل( .آنچنان بهبودي مالحظه نمي گردد به خصوص روستاشهرها پايين
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  )1335-1395استان مازندران ( يشهرهااندازه واقعي شهرهاي  -منحني توزيع لگاريتمي رتبه  -6 شكل

رسيده است كه بيانگر آن  -1روند نزولي داشته و به پايين تر از  1355تا  1335در سال هاي  رتبه اندازه شيب خط

 يانيم يشهرها ينسب تينشان دهنده اهماست كه توزيع جمعيت در نظام شهري اندكي رو به تعادل بوده و همچنين 

 شيافزاشيب خط  1365و به خصوص سال  1390تا  1355اما از سال  .استطي اين سال ها  استان يدر نظام شهر

سال  نيا يط استان مازندران يدر مجموعه شهرها تيجمع عيتوزكه نشان دهنده ي اين است كه داشته  يادينسبتاً ز

شي و روند كاه1395سال  ، اما اين روند ازكرده است داينخست شهر سوق پ شتريها به سمت عدم تعادل و تسلط ب

اندازه مشخص مي –ك از مراتب شهري و قانون رتبه تعداد هرياختالف بين  )2رو به تعادل به خود مي گيرد (جدول 

به خاطر سياست هاي اقتصادي و ازدياد شهرهاي كم جمعيت تر بزرگ افزايش شهرها با اندازه كه گرايش به كند 

  .نتيجه سياست هاي اداري كشور است

  )1335-1395استان مازندران (معادله شيب خط نظام شهري  -2جدول 

  ضريب رگرسيون)( R²  معادله شيب خط  سال

1335  y = -1.015x + 4.7406  0,8123  

1345  y = -0.962x + 4.9395  0,8787 

1355  y = -0.9922x + 5.1538 0,92  

1365  y = -1.3379x + 5.6154 0,8639  

1375  y = -1.4174x + 5.8011 0,8364  

1385  y = -1.5947x + 6.0117 0,7664 

1390  y = -1.6774x + 6.1805  0,8144  

1395  y = -1.5677x + 6.142  0,8494  

  )1335-1395نفوس و مسكن ( يعموم يپژوهش بر اساس سرشمار يها افتهيمنبع: 
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  قاعده استورجس حيبا استفاده از تصح يمدل حد اختالف طبقه ا

وه گر نيا يتيسهم جمعاست، در حالي كه  شيافزا آخرين طبقه رو به شهرهايتعداد  يسهم باالاين مدل بر اساس 

منظم  وضعيت سلسله مراتب شهري درشبكه شهري استان هماهنگ و مي باشد، بنابراين كساندر تمام دوره ها ي باًيتقر

  ).7(شكل  شود  فاحشي بين آنها ديده مي و عدم تعادل نبوده و گسيختگي

  زندراندر نظام شهري استان ما قاعده استورجس حيبا استفاده از تصح يمدل حد اختالف طبقه ا -3جدول 

  سال
  كمترين

  جمعيت
  تعداد طبقات  حداختالف  بيشترين جمعيت

  آخرين طبقه  اولين طبقه

  درصد

  تعداد 

درصد 

  جمعيت

  درصد

  تعداد 

درصد 

  جمعيت

1335  2717  36194  5579  6  10 23,3  40  14,56 

1345  4083  49973  6556 7  13,33  32,42 40 14,18  

1355  5290  70753  8183  8  18,18  52,98  50 18,44  

1365  890  141020  15570  9  3,03  15,8  57,58  15,01  

1375  424  195882  21718 9  2,86 16,4  62,86 16,81  

1385  185  261293  29012  9  2,04  16,96  75,51 21,1  

1390  200  296417  29622  10  1,89  17,62  75,47 19,2  

1395  319  309820  30950  10  1,72  16,33 75,86  19,51  

  )1335-1395ته هاي پژوهش بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن (منبع: ياف

  
  )1335-1395( جمعيتي استان مازندران طبقه نيآخردرصد جمعيت و درصد تعداد شهرهاي  -7شكل 

  ضريب كشش پذيري

مشخص مي كند. اين را نسبت به كل منطقه  يشهر يهاكانون جمعيت پذيريكشش و  زانيم دتوانيشاخص م نيا

 محاسبه شد. يافته ها نشان مي دهد در دوره 1395تا  1375ب براي شهرهاي استان مازندران طي سال هاي ضري

مربوط به  تينرخ رشد جمع نيدهه باالتر نيدر ا بوده است. 0,53 مازندران استان يريكشش پذ بيضر 1385-1375

به  3,92و  3,96 بين ها به ترتآ يريذكشش پ بيضر كه درصد بوده  8,78 با و آالشت 8,87 با كالردشت هاي شهر
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 بيكه ضر يياز جمله شهرها. اندبوده تيتوان جذب جمعداراي درصد شهرها  26,5دهه تنها  ني. در ادست آمد

همچنين  اشاره كرد.و كياكال  نشتارودبابلسر، تنكابن، نكا، نور، زيرآب، توان به  يداشته اند م 1از  شتريب يريكشش پذ

نرخ  نيشتريب 1385-1390دهه كياسر داراي ضريب كشش پذيري منفي و دافع جمعيت بوده اند. در  شهر شيرگاه و 2

در  بوده است. 5,31 يريكشش پذ يباال بيبا ضردرصد و  8,01 با ميشهر فرروستامربوط به  يشهر تيرشد جمع

 بيكه ضر يكوچك يشهرها از جمله هستند. كيباالتر از  يريكشش پذ بيضر يدرصد شهرها دارا 24دهه تنها  نيا

ي خشرودپ، رويان، كياسر، كالرآباد، بهنمير وچمستاننكا، محمود آباد، توان به  يداشته اند م 1از  شتريب يريكشش پذ

، نشتارود، مرزن آباد، ديپل سف، رگاهيش، سلمان شهر، كالردشت، خرم آباد، رآبيشهر كوچك ز 13 نيهمچن اشاره كرد.

 ورهددر  بوده اند. تيفع جمعاو د يمنف يريكشش پذ بيضر يداراو گزنك  بلده، گر محلهزر، جانيالر نهير، آالشت

كشش  يباال بيبا ضر درصد و  56,6 با زرگرمحله مربوط به شهر يشهر تينرخ رشد جمع نيشتريب 1390-1395

دارا بوده  را 10,39 يريكشش پذ بيضر و 21,19) نرخ رشد يگلوگاه (بندپ كوچك و شهر مي باشد 27,7 يريپذ

 هايسرشمار ادوارهستند كه در تمام  كيباالتر از  يريكشش پذ بيضر يدرصد شهرها دارا 52دهه  نيدر ااست. 

توان به  يداشته اند م 1از  شتريب يريكشش پذ بيكه ضر يكوچك ياز جمله شهرها. ديآيبه حساب م ييرقم باال

، عباس آباد و رامسر سلمان شهر، آالشت، جانيالر نهير، رودسرخ، دابودشت، گزنگ، ميفر، كال يمرز، هادي شهر، پول

(جدول  بوده اند تيفع جمعاو د يمنف يريكشش پذ بيضر يو بلده دارا اسريشهر كوچك ك 2 نيهمچن اشاره كرد.

4.(  

  )1375-1395(استان مازندران  يشهرها تيجمع يريكشش پذ بيضر -4جدول 

  دوره

 شهر

  دوره  95-90  90-85  85-75

    شهر

85-75  90-85  95-90  

  0,72  -1,60  0,58  پل سفيد  1,03  0,71  0,53 استان

  0,44  0,38  2,52  كياكال  0,44  1,69  1,31  ساري

  1,45  -2,65  0,41  مرزن آباد  1,3  1,15  1,09  بابل

  1,24  -0,74  1,01  نشتارود  0,76  1,29  1,03  آمل

  0,55  1,1  0,42  كالرآباد  0,44  1,54  0,9  قائم شهر

  -7,42  1,55  -0,13  كياسر  0,58  0,79  0,7  بهشهر

  3,15  -1,55  3,92  آالشت  3,12  0,64  0,44  چالوس

  0,84  1,5  0,57  رويان  1,72  0,12  1,17  بابلسر

  2,28  -5,57  0,43  رينه الريجان  2,01  0,45  1,2  تنكابن

  0,83  0,02    خليل شهر  1,29  0,37  0,82  نوشهر

  0,64  1,05    بهنمير  0,52  0,64  0,63  فريدونكنار

  0,63  0,17    ايزدشهر  1,85  1,21  1,24  نكا

  0,18  0,54    گتاب  1,22  0,91  0,58  جويبار

  10,39  0,64    گلوگاه بندپي  0,81  1,4  0,78  اميركال

  1,23  0,5    سرخرود  1,59  0,28  1,35  نور

  5,69  1,25    خشرودپي  0,11  0,17  0,26  رستمكال
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  27,77  -0,06    زرگر محله  1,08  0,09  0,46  رامسر

  0,83  0,74    كوهي خيل  0,02  1,82  1,47  دآبادمحمو

  4,17  0,86    دابودشت  0,83  0,62  0,58  گلوگاه

  -0,65  -3,31    بلده  0,88  0,73  0,45  كتالم و سادات محله

  4,59  0,74    مرزي كال  0,32  -2,08  1,65  زيرآب

  3,08  5,31    فريم  1,5  0,37  0,83  عباس آباد

  4,8  -7,41    گزنگ  2,37  -1,15  0,03  خرم آباد

  0,86      شيرود  3,92  -3,53  3,96  كالردشت

  0,3      سورك  0,52  1,49  3,07  چمستان

  6,86      هادي شهر  1,09  -1,45  0,68  سلمان شهر

  1,15      پول  0,64  -0,76  -0,46  شيرگاه

  )1375-1395نفوس و مسكن ( يعموم يپژوهش بر اساس سرشمار يها افتهيمنبع: 

  نتيجه گيري

در استان مازندران مؤيد آن است كه شهرنشيني و فزايندگي جمعيت شهري هر چند همگام ن آو تحليل نظام شهري 

 كياكولوژ ماتياستان مازندران به لحاظ تقسبا كل كشور حركت مي كند، ليكن شتاب آن نسبت به كشور كندتر است. 

را در نحوه  يمتفاوت طيراقلمروها ش نياز ا كيشود كه هر  يم ميجلگه و كوهستان تقس يعنيبه دو محدوده مجزا 

 استان مازندران شهريو جمعيت توزيع نقاط  هاي نقشهبر اساس . دهند ياو ارائه م يها تيفعال ييانسان و برپا تقراراس

و  يغرب ينسبت به نواح يتريشبتراكم استان مازندران از  يو ساحل يجلگه ا يو نواح يشرق يحانو ، 1395 در سال

شبكه  ر،يقرن اخ كيكشور در  ياجتماع - ياقتصاد طيشرا يبه دنبال دگرگونبوده است.  برخوردار يستانهكو ينواح

، برابر 6تعداد شهرها  ريدهه اخ 6 يط. گرفته است شيپ ررا د يآهنگ و شتاب پر نوسان زياستان مازندران ن يشهر

 شيكه ب يي. آمارهاافتي شيافزادرصد  42,2به رشد  درصد 6,2 با زين ينيبرابر و نسبت شهرنش 12 نيشهرنش تيجمع

 نظامدر  رييتحول و تغ نيا آغازسردارد.  رياخ يدر دهه ها ينيشهرنش يامدهايپ ندهياز رشد فزا تيحكا زياز هر چ

مهاجر به مراكز برتر مرتبط دانست كه  يرويو جذب ن يبه طور عمده با توسعه اقتصاد ديرا با استان مازندران يشهر

 يبررسفراتر رفته است.  نهيبه ياقتصاد اسيشهرها از مق نيبزرگ سرعت و رشد ا يادر شهره تيبا استقرار جمع

كند،  يرا با گذشت زمان بازگو م استان يبه حد مطلوب سلسله مراتب شهر شيپژوهش گرا نيانجام شده در ا يها

نظام شهري در استان  ز مشخصه هاي بارزا .مشهود استنيز در آن عدم تعادل  ،اختالف با خط نرمال وجود به علت اما

مجموع  مازندران، سهم باالي جمعيت شهرنشين و تعداد نقاط شهرهاي كوچك و روستاشهرها است. اين دو طبقه در

كه به تنهايي شهرهاي كوچك  به ويژه. به خود اختصاص داده اند را يدرصد جمعيت شهر 2/42درصد شهرها و  3/91

اما تحوالت دهه هاي اخير كشور موجب شده است روند  گرفته است،درصد جمعيت را در بر  69درصد تعداد و  41

شهرهاي  گردد. طي شش دهه اخير سهم جمعيت جمعيت پذيري اين طبقات شهري به شدت دستخوش تغييرات

دهنده جايگاه رو به افول  است. اين امر نشان درصد) كاهش داشته -21(سهم تعداد آنها درصد) و  -2/57( كوچك

به علت تمركز نشان دهنده اين واقعيت است كه  ، كهاستاستان مازندران در ساختار شبكه شهري هرهاي كوچك ش

اين شهرها در حال از دست دادن اهميت  و مياني فعاليت و سرمايه، زير ساخت و امكانات اشتغال در شهرهاي بزرگ
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ناكارآمدي در گسترش توسعه  با ت ونگهداشت جمعيجذب و با ناتواني در  . اين شهرهامي باشند آنهاخود در برابر 

روند چنين شرايطي مي دهند. با تداوم  از دستشهرهاي بزرگ  نفع به سطوح پايين تر، به تدريج جمعيت شان را به

الگوي استقرار جمعيت از نظام بهره گيري متناسب ظرفيت و استعداد هاي موجود تبعيت نكرده و تصوير متعادل و 

به جذب نيروي كار و حوزه هاي بي رونق و كم  ي باالدستد. حوزه هاي پرتوان و اشتغال زامتناسبي را ارائه نمي ده

خود عملكرد سلسله مراتبي از . در نتيجه شبكه شهري مي شوندبه دفع نيروي كار و جمعيت مواجه  پايين دست توان

درحالي كه امروزه توجه به  مطلوب محروم مي شود،يك نظام كاركردي ارائه و توزيع فضايي آن از  فاصله گرفته

از داليل آن مي توان شهرهاي كوچك از مهمترين راهبردهاي توسعه و عمران منطقه اي در جهان به شمار مي رود. 

تغيير جمعيت آنها از نواحي  ياكاهش مهاجرت ها  اجتماعي به حوزه محلي، –عرضه كاركردهاي مختلف اقتصادي  به

ن هاي كوچكتر و همچنين جايگاه و تأثير سلسله مراتبي اين شهرها در شبكه و كانون هاي شهري بزرگتر به كانو

كه مي تواند موجب توزيع متعادل جمعيت و جلوگيري از تمركز آن شود. به همين دليل شاره نمود اشهري منطقه 

به عنوان  روستاشهرها مطرح شود. در استان مازندران راهبرد شهرهاي كوچك مي تواند به عنوان يك سياست محوري

 نقطه 13با  گرچه. اين طبقه به شمار مي رونداستان مازندران چهارمين طبقه شهري، مشخصه ديگر شهرنشيني در 

با اين كه . شاهد بوده اندجايگاه دوم را دارند اما به لحاظ جمعيت پذيري توفيق كمي را در ميان انواع طبقات ي شهر

و  درصد جمعيت را به خود اختصاص داده اند 1ل مي شوند تنها را شام مازندراندرصد شهرهاي  22اين شهرها 

از داليل عمده افزايش در تعداد روستاشهرها و سهم كم جمعيتي  .استسهم ناچيز رو به كاهش اين اين كه  عجيب

، تبديل تعداد زيادي از سكونت گاه هاي روستايي به مناطق شهري با ايجاد شهرداري ها در كل جمعيت شهريآن 

روستاشهرها نتوانستند با ايفاي نقش بازار مركزي ت كه اساين  در عدم جمعيت پذيري اين نقاطت. علت اصلي هاس

حوزه نفوذ روستايي، ضمن ارائه خدمات متنوع در اين زمينه محرك مهمي در تقويت و استحكام اقتصادي نواحي 

وستا اكثراً به سبب نبودن شبكه منظم بدون نقش نظام روابط شهر و ر در چنين شرايطي .روستايي پيرامون قلمداد شوند

مياني شهرهاي كوچك و روستاشهرها پايه ريزي شده و روستاها مستقيماً و بدون واسطه به مركز شهرستان در ارتباط 

-نظام اداري تناقض هاي جدييكي از  بلكه نيست،نشانه خوبي براي آينده نظام شهري نه تنها  اين امر مي باشند.

براي اين كاذب  سازيهويت  رب كنار اصرار دولتدر  زيرارود،  لب و نظام اجتماعي موجود به شمار ميسياسي غا

به  يچندان تمايل مردمهم  و بودهدر تأمين منابع مالي خود به شدت درمانده  اين مراكزهم  ،شهرهاي تازه تأسيس

 سبت به نقاطي مثل آالشت، فريم و گزنگاختالف فاحش و رو به افزايش ساري ن .شان نمي دهندآن نماندگاري در 

و همچنين كشش پذيري منفي شهرهايي مثل كياسر و بلده مي تواند تأييد كننده اين موضوع  در دوره هاي مختلف

با جهت تعادل در نظام شهري مازندران و  مطلوب نبودهزندگي شهري در شهرهاي كوچك و روستا شهرها باشد كه 

   ت.سشده اتهديدهاي جدي روبرو 
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