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 چکیده

، تمرکز باالی جمعیت و امکانات در شهرهای ایرانمعضالت کشورهای جهان از جمله کشور  ترینمهمیکی از 

از بین رفتن نظام متعادل سلسله مراتب شهری است که این  و شهرینخست  یپدیده آمدن وجود بهبزرگ و 

پدیده در نتیجه عدم تعادل در پخش امکانات و تسهیالت مختلف در پهنه سرزمینی و همچنین عدم توجه به 

ثیر مراتب شهری و تأ سلسلهباشد. در مقاله حاضر به بررسی نظام شهرهای کوچک و میانی می هایتوانمندی

. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و کمی است ایمبر این نظام پرداخته 1376در سال گلستان شکل گیری استان 

دهد های شاخص نخست شهری، شاخص تمرکز و شاخص تعادل استفاده شده است. نتایج نشان میو از مدل

ز سال دهد، ارا نشان می 1390تا  1375و از  1375تا 1355نظام شهری استان گلستان دو سیر متفاوت از که 

به  1390تا  1375اما از  ،کرده است یا تغییرات آن ناچیز بوده استبه سمت تعادل حرکت می 1375تا  1355

به عنوان واحد سیاسی  1376رود و ایجاد استان گلستان در سال سمت نخست شهری و عدم تعادل پیش می

 نقش زیادی داشته است. نظام شهری آن جدید در افزایش عدم تعادل

 

 شهری، نخست شهری، تمرکز شهری، تعادل شهری، استان گلستان. مراتبسلسله کلمات کلیدی:
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 مقدمه -1

ای را ر منطقهههای پویا و در عین حال پیچیده که کنترل اغلب امور اقتصادی، اجتماعی شهرها به عنوان نظام

ای عیین کنندهبهینه سرزمین نقش ترا هستند در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساختار فضایی اد

و نحوه  هاسکونتگاهاما اغلب کشورهای در حال توسعه، از روند توسعه فضایی (. 58: 1372دارند )ایزدی، 

های لیتفعاتمرکز بیش از حد  ویژه بههای اقتصادی خود ناراضی هستند، ای جمعیت و فعالیتتوزیع منطقه

عث جذب شهر این کشورها )نخست شهر( نه تنها با ترینبزرگ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جمعیت در

ا با مسائل رای این کشورها به این شهر شده است بلکه خود این شهرها های توسعهای از توانمندیبخش عمده

 (.3: 1390اند )آنامرادنژاد، مواجه شده عدیدهایو مشکالت 

قتصادی، اجتماعی و اداری تأثیرات آشکاری دارد. این الگوی نامتوازن توزیع فضایی جمعیت در ابعاد مختلف ا

 های شهری به وجود آید که اینجمعیتی و کارکردی در سطح میانی و پایین کانون خألشود که الگو باعث می

ای های ناحیهو گسترش عدم تعادل 1مراتب شهری سلسلهوثر در بروز عدم تعادل در نظام نیز از عوامل م امر

های کوچک و مراتب شهری تجسم فضایی تمام سکونت سلسلهدر حقیقت، .(35: 1383درمنی، ابایی ب) تاس

بنابراین اثرات منفی ناشی از رشد (.Ronnie short, 1996: 40شود )بزرگ در اقتصاد ملی محسوب می

ریزان و طراحان توسعه برنامهتواند شناسایی این پدیده می ،بارز است ر نظام شهری کشوریده نخست شهری بپد

 .(2: 1388، موسوی)تقوایی و  واداردرا به اتخاذ تدابیری جهت رفع این معضل 

اولین مرحله در مدیریت صحیح  هاآناصوالً شناخت منطقه و سرزمین و بررسی شرایط جاری و وضع موجود 

و دستیابی به تحلیلی واقعی  باشد. به همین دلیل برای شناخت علمی و عینی محیط جغرافیاییمی هاآنو علمی 

-تر پدیدهمدیریت و آمایش سرزمین، ناگزیر، برای درک بهتر و آساناز وضعیت فضای جغرافیایی و در نهایت 

(. 2: 1387ها بپردازیم )قرخلو و همکاران، و ریاضی این پدیده یهای موجود در سطوح فوق باید به بیان کم

آشنایی با ساختار شبکه شهری و چگونگی توزیع جمعیت در طبقات مختلف بسیاری از جغرافیدانان برای 

برند؛ زیرا این آمار بیشتر در دسترس عامل جمعیت شهرها بهره می براساسمراتب شهری  سلسلهشهری، از 

د. گذاراقتصادی به نمایش می –اجتماعی  هایبوده، به طور غیر مستقیم رابطه و اندازه شهرها را در سایر شاخص

کارکردی فضاست )نظریان،  –مراتب شهری از نظر کمی بهترین شکل سازماندهی جمعیتی  سلسلهدر واقع 

های فها و کمبودهای کارکردی در زمینهگاهی در شناسایی شکانتتجزیه و تحلیل نظام سکو (.70-69: 1379

های موجود خدماتی سکونتگاهو در شناسایی نواحی های تولیدی ها و فعالیتمختلف، تسهیالت، زیرساخت

های ظام سکونتگاهی به تدوین استراتژیتر در رابطه با نشوند و با کمک اطالعات جزئیبه کار گرفته می

های خاص، بویژه در زمینه سکونتگاهای ناحیه ای کمک کرده و امکان تهیه پروژهگذاری و توسعه منطقهسرمایه

مراتب  سلسلهرو، شناخت و آگاهی از چگونگی نظام از این (.230: 1387ای را فراهم می کند )کالنتری، 
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ریزی ، از ضروریات برنامهآن به علل شکل گیری از مناطق از جمله استان گلستان و پی بردن هریکشهری در 

از استان  1376در سال  هک استان گلستان ای است.مراتب شهری در سطح ملی و منطقه سلسله نظامبرای تعدیل 

بنابراین هدف پژوهش حاضر  تغییر کرده است. خوشدستنظام شهری استان را منتزع و جدا شده  مازندران

و تغییرات سلسله  1376تأکید بر شکل گیری استان گلستان در سال با  استان بررسی نظام سلسله مراتب شهری

های کمی گوناگون در پژوهش حاضر با استفاده از روش از این رو. استمراتب شهری بعد از این تاریخ بوده 

نظام شهرنشینی استان  تا شدهپرداخته  1355-1385در دوره  نمراتب شهری در استان گلستابه تحلیل سلسله 

 .مورد ارزیابی قرار گیرد

 تحقیق هایسؤال -2 -1

 ؟پیش رفته استه مراتب شهری مطلوبی لسلس به سمت 1385تا  1355سال  آیا نظام شهری استان گلستان از

 کرده ات مثبت یا منفیرا دچار تغییرتوزیع سلسله مراتب شهری  1376در سال  گیری استان گلستانشکل

 ؟است

 فرضیه تحقیق -1-3

پیش نرفته سلسله مراتب مطلوبی به سمت  1385تا  1355سال نظام شهری استان گلستان از  رسدنظرمیبه 

 .است

کرده  ات منفیرا دچار تغییرتوزیع سلسله مراتب شهری  1376در سال  رسد ایجاد استان گلستانبه نظر می

 است.

 تحقیق نظریمبانی  -2

های شهری را در ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاهنظام شهری عبارت است از مجموعه

های شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاهآورند. نظام کشور و جهان پدید می ،یک ناحیه، منطقه

ها عبارتند از: جمعیت، گیرد. این جریانها را نیز در برمیها و ارتباطات میان سکونتگاهشهری نیست، بلکه جریان

شود اساسی مطرح می یها. در بررسی نظام شهری، پرسشها، اطالعات و نوآوریسرمایه، عوامل تولید، ایده

های شهری در ندازه؟ای در ساخت آن دخیل هستندیچه نیروها ؟گیرده اینکه این نظام چگونه شکل میاز جمل

: 1381)عظیمی  ؟ای بین اندازه و رتبه شهرها در شبکه وجود داردآیا رابطه ؟تندتابع چه عواملی هس هرنظام

53.) 

ها را ایجاب تحقیق در مقایسه آن ،هاویژه نقش و اهمیت آنه ورود در مقوله روابط سیستماتیک شهرها و ب

ا بها تواند بر مبنای نقش آنبندی میبندی منجر گردد. این طبقهکند که نتیجه منطقی آن باید به یک طبقهمی
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اجتماعی و خدمات عمومی استوار باشد.  –های اقتصادی مشخص کردن شهرها بر مبنای سطوحی از ویژگی

تواند از شرایط جغرافیایی با نظم فضایی خاصی شکل گرفته است، میاز این رو یک شبکه شهری که به تبع 

ها( طبقه بندی شده و در نظمی از یک پایه و نظر کمّی )تعداد جمعیت( و یا از نظر کیفی )اهمیت و نقش آن

 شودنامیده می« سلسله مراتب شهری»ای پشت سرهم قرار گیرند که اصطالحاً به نام ارتفاع در ردیف یا مرتبه

 (.210، 1388)نظریان، 

های مختلف شهر وجود مراتبی که در آن اندازه سلسلهاندازه شهر تمام مفهوم خود را در یک نظام  حدمطلوب

تر و توزیع جمعیت شهری در حد مطلوب در یک نظام سلسله مراتبی مهم مسئله ؛لذاآورددارد، بدست می

شهر است. سلسله مراتب شهری از نظر کمّی بهترین شکل سازماندهی تر از حد مطلوب اندازه بهینه منطقی

ها، افراد جوامع دور افتاده تا متروپل ترینکوچکفضاست زیرا در این نوع توزیع منطقی، جمعیت شهری از 

ه مراتبی از این لسلسبا شهرها،  فعالیت دارند و تنوع اندازهبا همدیگر  ارتباطها و مراکز توسعه در قطب

 (.212: 1388لکردها مطابقت دارد )نظریان، عم

 پیشینه تحقیق

 :به موارد ذیل اشاره کرد توانحاضرمی در خصوص موضوع پژوهش

بحث توزیع اندازه شهرها: تحلیل مناطق شهری ایالت »( در مقاله ای با عنوان 2012)نبری و اوکالیک کوزاری

. نتایج اندپرداختهبه بررسی ادبیات اندازه شهرها و ارزیابی شهرهای ایالت متحده « شهرهاکالنمتحده و ناحیه

 گیلبرتدهد هنگامی که مناطق شهری درست تعریف شده باشند رشد شهرنشینی ایالت متحده از قانون نشان می

 کند.می تبعیتاندازه زیپف  –و اندازه شهرها از قانون رتبه 

بررسی تحلیل سلسله مراتب شهری در استان کردستان )با استفاده از »ای با عنوان مقاله(در 1390مرادنژاد )آنا

در شهرهای  را سلسله مراتب شهری و تحوالت مربوط به آن «(بهفروزاندازه و مدل تعدیلی  –روش رتبه 

پدیده نخست شهری در  که دهدنتایج تحقیق نشان می .است تحلیل کرده سال گذشته 50استان کردستان طی 

های بعد مثبت بوده و در دوره روندتحوالت( وجود داشته ولی 1335-85ان در اوایل دوره مورد مطالعه )است

 ای گرایش پیدا کرده است.توزیع جمعیت در شهرهای استان به سمت تعادل منطقه

شهری )مطالعه موردی: استان  تحلیل سازمان فضایی نظام»ای با عنوان ( در مقاله1390مرصوصی و همکاران )

 .اندری استان آذربایجان شرقی پرداختهبررسی و تحلیل درجه تعادل فضایی نظام شه به «آذربایجان شرقی(

ها و طبقات شهری به صورت متعادل و همگون توزیع که استقرار جمعیت در کانون دهدنتایج تحقیق نشان می

در حال جریان است و شبکه شهری  ایمالحظهاند و روند تمرکزگرایی در کالن شهر تبریز با سرعت قابل نشده

 های اخیر به سمت شرایط بحرانی سوق داده است.را از حالت نیمه متعادل در دهه
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ان ر استدمراتب شهری  سلسلهبررسی و تحلیل ساختار »ای با عنوان ( در مقاله1390مولودی )و  داداشپور

 سلسلهقدان تعادل فاند. نتایج تحقیق نشان از به ارزیابی سلسله مراتب شهری در استان اردبیل پرداخته «اردبیل

 دهد.مراتب شهری می

ان فارس با بررسی و تحلیل توزیع فضایی جمعیت شهری است»ای با عنوان در مقاله (1389) غالمی و همکاران

ن اهای شهری استبه بررسی نظام توزیع جمعیت در کانون «کزهای نخست شهری و تمراستفاده از شاخص

که شهر شیراز همواره جاذب جمعیت دهد نتایج تحقیق نشان می .نداپرداخته 1335-1385فارس در دوره زمانی 

 ت استان عمل نموده است.ی اخیر به عنوان شهر نخسبوده و در طول پنج دهه

ان در سال شهری در ایر نخستبررسی پدیده »ای با عنوان در مقاله( 1388لیوارجانی و شیخ اعظمی در سال )

اند. تههای نخست شهری پرداخبه بررسی نخست شهری در ایران با توجه به شاخص« : سیاست و سرزمین1385

ه و صنعت دهد که پدیده نخست شهری در ایران بیش از اینکه نتیجه انباشتگی سرماینتایج تحقیق نشان می

 باشد.صنعتی( باشد، نتیجه انباشتگی سیاسی و خصوصیات جغرافیایی )سرزمین( می)کشورهای 

 روش تحقیق

دا با تحلیلی و کمی است. ابت –با توجه به موضوع تحقیق حاضر، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی 

ت شهری نخسهای سپس با استفاده از تکنیک هآوری شدهای تحقیق جمعهای آماری دادهمراجعه به سالنامه

، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص شاخص نخست شهری)

)ضریب  های توزیع نرمالهای تمرکز )تمرکز هرفیندال و شاخص تقوایی( و شاخصوصابی(، شاخصو ال موماو

 .ه استشداندازه( به تحلیل نظام شهری استان گلستان پرداخته  –آنتروپی، توزیع رتبه 

 هامعرفی تکنیک

 ت شهریسنخالف( 

ت شهری ای تحت عنوان قانون نخسدر مقاله 1939ایده نخست شهری اولین بار توسط مارک جفرسون در سال 

 دیاقتصاهای ای از جمعیت و فعالیتمطرح گردید. او برای توضیح پدیده شهرهای بزرگی که بخش عمده

بردست، های این کشورها بودند، این پدیده را نخست شهری نامید )زشده و اغلب پایتخت متمرکزکشورها 

و به  دهدمیقرار  الشعاعتحت(. نخست شهر، شهری است که در یک کشور و یا منطقه همه چیز را 2: 1386

است  است. توزیع نخست شهری در یک منطقه بدین صورت تربزرگطور نامتناسبی نسبت به دیگر شهرها 

ندازه متوسط، ، و نه مرکز شهری با اترکوچکهای بزرگ با تعداد زیادی از شهرها و شهرککه یک شهر خیلی 

 (.3، 1388باشد )لیوارجانی و شیخ اعظمی، در تقابل با توزیع رتبه اندازه خطی می
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 1شاخص نخست شهری -1

ست دبه کل جمعیت شهری کشور یا منطقه به  (1p)شهر  ترینبزرگاین شاخص از تقسیم کردن جمعیت 

 :Krugman, 1996شاخص بیشتر باشد، شهر نخست دارای تسلط بیشتری است ) نآید. هر چه مقدار ایمی

70.) 

UPI =  
p1

p
 

 2شاخص دو شهر -2

ی های تعیین نخست شهری، شاخص دو شهر است که به دلیل سادگی در سطحروش ینترمتداولیکی از 

سبت جمعیت ای به کار رفته است. این شاخص از طریق محاسبه نریزان شهری و منطقهتوسط برنامه تریعوس

 (:3: 1388آید )تقوایی و همکاران، شهر نخست به دومین شهر بدست می

ت ختم شود، دارای تعادل بوده و نخست شهری حاکمی 2در این شاخص مقدار عددی بدست آمده اگر به 

به نقل از  Henderson, 2003: 67باشد شاخص نخست شهری تسلط دارد ) 2ر از ندارد ولی اگر باالت

 (.موسویتقوایی و 

TCI =  
p1

p2
 

 

 3زبرگگکینیا شاخص چهار شهر  -3

ت اندازه شهری است و نسبت جمعیت شهر نخس –این شاخص همانند شاخص دو شهر مبنی بر توزیع رتبه 

 آیدشود و از طریق فرمول زیر به دست میشامل میمجموع جمعیت شهرهای دوم، سوم و چهارم را به 

(Henderson, 1974: 646 مبنای عددی این شاخص به نقل از تقوایی و موسوی .)باشد که می 0.923

 (.4: 1388، و همکاران قواییبیشتر از آن نشان دهنده تسلط نخست شهری است )ت

                                                           
1- Urban Primacy Index 
2- Two City Index 
3 - Four City Index 
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 1ر شهر مهتااشاخص چه -4

هر شر شهر، بهترین روش برای تشخیص نخست شهری را نسبت اندازه ا( با اصطالح فرمول چه1964مهتا )

 : ه استاول نظام شهری به صورت زیر پیشنهاد کرد شهر نخست به چهار

𝑝1

𝑝1+𝑝2+𝑝3+ 𝑝4
 

که اگر بر  اندازه تطبیق داد. بدین صورت –بعدها ریچاردسون شاخص چهار شهر را با معیارهای قاعده رتبه 

ول دو برابر اندازه شهری، اندازه مطلوب شهرها در نظام شهری این گونه باشد که شهر ا –اساس قاعده رتبه 

 (.66: 1381)عظیمی،  .شهر دوم، سه برابر شهر سوم و چهار برابر شهر چهارم باشد

 

 ر شاخص مهتاادرجه نخست شهری در نظام شهری بر پایه چه ( :1جدول شماره )

 نوع برتری شهری شاخص چهار شهر

 فوق برتری 1تا  0.65

 برتری 0.65تا 0.54

 برتری مطلوب 0.54تا  0.41

 حداقل برتری 0.41کمتر از 

 (1389منبع : غالمی و رستگار )

 2وصابیلاو  موماو شاخص -5

رم های دو شهر سوم و چهاهای دو شهر اول و دوم به مجموع جمعیتاین شاخص از تقسیم مجموع جمعیت

ست شهری باشد، نظام شهری مورد نظر دارای نخ تربزرگآید که هرچه مقدار عددی این شاخص به دست می

 (.6: 1386بیشتری است )زبردست، 

p1+p2 

p3+p4
 صابیو الو موماوشاخص =

 

 

                                                           
4 - Mehta Four-City Index 
2 - Moomav and Alwosabi. 
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 های تمرکزشاخصب( 

 1شاخص تمرکز هرفیندال -1

از شدت تمرکز کاسته شده این شاخص میزان تمرکز در کل نظام شهری و اینکه آیا در مقاطع مختلف زمانی 

𝐻𝑖کند:رود یا نه را بررسی میو نظام شهری به سمت تعادل نسبی پیش می = ∑ ( 
𝑃𝑖

𝑝

𝑛
𝑖=1  )2 

 کل جمعیت شهری مورد مطالعه است. Pو  iجمعیت شهر  Piکه در آن 

 شاخص تقوایی -2

بت نسدر یک نظام شهری ممکن است شهر اول نسبت به چند شهر بعدی تسلط آن چنانی نداشته باشد ولی 

به و تعیین به شهرهای رتبه بعدی تسلط بسیار باالیی داشته باشد که این شاخص قادر است آن تسلط را محاس

یک  رتی که کمتر از. شاخص بدست آمده اگر باالی یک باشد نشان دهنده تسلط نخست شهری و در صوکند

 (.6: 1388،موسوی)تقوایی و  باشد بیانگر تسلط شهرهای میانی و کوچک است

pc =
∑ ( 

P1
Pi

×
1

𝑅1
)n

i=1

N
 

 های توزیع نرمالشاخصج( 

 2آنتروپی ضریب -1

ح شبکه شهری، توان به میزان تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در سطبا استفاده از این مدل، می

 . ساختار کلی مدل به شرح زیر است: برد یپای و ملی منطقهاستانی، 

𝐻 = − ∑ 𝑃𝑖𝐿𝑛𝑃𝑖 

𝐺 =  
𝐻

𝐿𝑛𝐾
 

نپری فراوانی،: مجموع فراوانی در لگاریتم  H 

                                                           
1- Herfindal Concentration Index. 
2- Entropy Coefficient 



 و همکارانخمر                      

  

 

447 

 

 𝑃𝑖: فراوانی،

 Ln𝑃𝑖: لگاریتم نپری فراوانی،

 K: تعداد طبقات،

G: میزان آنتروپی 

توزیع جمعیت  و یا افزایش تمرکز یا عدم تعادل در اگر آنتروپی به طرف صفر میل کند حکایت از تمرکز بیشتر

 دهدن میای نشاتری را در عرصه منطقهبین شهرها دارد و حرکت به طرف یک و باالتر از آن توزیع متعادل

 (. 189، 1385)حکمت نیا و موسوی، 

 1اندازه شهری –قاعده رتبه  -2

اندازه  –( پیشنهاد شد که امروزه به نام قاعده رتبه 1913)  2باختوسط فلیکس اوئر بار الگو برای اولین نای

معتقد بود که لگاریتم اندازه جمعیتی یک شهر تابعی خطی از لگاریتم رتبه آن در  اوباشد. زیپف معروف می

سلسله مراتب شهری است. او این رابطه را بدین صورت بیان کرد: اگر سکونتگاه را به ترتیب اندازه جمعیتی 

1ام برابر  nکنیم جمعیت شهر مرتب 
𝑛

ی معکوس شهر منطقه خواهد بود. در واقع در این الگو رابطه نیتربزرگ

شده است. اندازه نامیده  –آید که اصطالحاً قاعده رتبه بین جمعیت هر شهر و رتبه آن در نظام شهری پدید می

 رابطه ریاضی چنین مفهومی به صورت زیر است: 

𝑃𝑟 =
𝑃1

𝑟𝑞
 

ری ضریب ثابت در نظام شه qام و  rرتبه شهر  rجمعیت شهر نخست،  1pام،  rجمعیت شهر  rpکه در آن 

 (.10: 1390و مولودی،  داداش پور)است 

 محدوده مورد مطالعه

 38دقیقه تا  30درجه و  36دقیقه طولی شرقی و  22درجه و  56دقیقه تا  51جه و در 53استان گلستان بین 

دقیقه عرض شمالی در بخش شمالی کشور واقع گردیده است. این استان از شمال به کشور  8درجه و 

                                                           
1- Rank-Size Rule 
10 -Felix Auerbach 
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و از غرب به دریای خزر و استان  ی، از جنوب به استان سمنان، از شرق به استان خراسان شمالترکمنستان

، کردکوی، بندرگزشهرستان )گرگان، گنبد،  14 زمتشکل ا اکنونهم شود. استان گلستانود میمحد مازندران

باشد. مساحت استان ( میگالیکش تپه و، مراوهکاللهینودشت، گمیشان، ،مامیان، آزادشهر،رقالآق آباد،ترکمن، علی

های استان گلستان سال ی و فرهنگی شهرستانسیمای اقتصادی، اجتماعکیلومتر مربع است ) 20437.74بالغ بر 

 تشکیل شده است. مازندرانبا جدا شدن بخش شرقی استان  1376این استان در سال  (.3: 1387، 1385

 

 توزیع فضایی جمعیت استان گلستان

نشان از کاهش جمعیت روستایی و افزایش جمعیت  های اخیرطی سال بررسی روند تحوالت جمعیتی استان

رسیده  1390در سال  906182هنفر ب 270571از  1355در سال  ندهد به طوری که جمعیت شهرنشیشهری می

این افزایش جمعیت شهری که با روندی تقریباً یکنواخت انجام شده باعث افزایش جمعیت در نقاط  است.

دهد که درصد جمعیت است. بررسی افزایش جمعیت شهری استان در مقایسه با کشور نشان می شده شهری

ها درصد نبوده و در سرشماری رشهرنشین استان هرچند روند افزایشی داشته است اما قابل مقایسه با کشو

استان از های سرشماری جمعیت روستایی جمعیت شهرنشین استان کمتر از کشور بوده است. در تمام دوره

افزایش جمعیت شهری استان تقریباً جمعیت  با 1385جمعیت شهرنشین بیشتر بوده است اما در سرشماری 

جمعیت شهرنشین  1390که با ادامه این روند در سرشماری  درسنشهرنشین و روستانشین باهم به برابری می
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دهد که در سرشماری نشان می ررسی تعداد نقاط شهری در سه دورهب. شودبیش از جمعیت روستانشین می

قطه ن 8با اضافه شدن  1375بوده است اما در سرشماری  16نی استاتعداد شهرها 1365و  1355سرشماری 

افزایش نداشته است  1385 رسیده است که این تعداد در سرشماری  24شهرها به  ین،اشهری به تعداد شهرها

 شهر افزایش داشته است. 26نقاط شهری به  1390اما در سال 

 استان گلستان و کشور و درصد شهرنشین ، تعداد شهرهامقایسه جمعیت ( :2ل شماره )جدو

 جمعیت شهری تعداد شهرها درصد شهرنشینی
 سال

 گلستان کشور گلستان کشور گلستان کشور

47.03 34.22 373 16 15854680 270571 1355 

54.3 37.79 496 16 26844561 435009 1365 

61.31 44.76 612 24 36817789 638452 1375 

68.4 49.17 1012 24 48259964 795126 1385 

71.4 51 1331 26 53646661 906182 1390 

 1388( و سالنامه آماری استان گلستان 1390منبع: غالمی و رستگار )

 
 مقایسه جمعیت شهرنشین استان گلستان و کشور         ( :1) شکل شماره

 های تحقیقمنبع: یافته                
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 های تحقیقیافته

 های نخست شهریشاخص -1

شده  ( استفاده3جدول ) شاخص دربرای بررسی تحوّالت نخست شهری در شهرهای استان گلستان از پنج 

شاخص نخست  دهد( نشان می3و 2شکل که جدول و نمودارهای شاخص نخست شهری ) یطورهماناست. 

و شاخص چهار  شهر شاخص چهارهای دو شهر، دی مشابهی و نیز شاخصشهری و موماو و الوصابی رون

نشان  و شاخص موماو و الوصابی نخست شهری شاخص دهند.شابهی را نشان میمبا هم روند  شهر مهتا

دهد و در سال کاهش نشان می 1365در سرشماری  و باال بوده 1355 سال رد یشهردهند که میزان نخست می

 به حداکثر خود رسیده است.  1390رسد و دوباره روند افزایشی گرفته و در سال به حداقل خود می 1375

 1355-1385در چهار دوره سرشماری  های نخست شهری استان گلستانشاخص ( :3جدول شماره )

1390 1385 1375 1365 1355 
            سال 

 شاخص

0.37 0.35 0.30 0.32 0.33 
شاخص نخست 

 شهری

 شاخص دو شهر 1.45 1.60 1.70 2.12 2.28

1.36 1.24 0.99 0.95 0.92 
شاخص چهار 

 شهر

0.58 0.55 0.50 0.49 0.48 
شاخص چهار 

 شهر مهتا

4.81 4.22 3.81 3.74 4.38 
شاخص موماو 

 و الوصابی

 های تحقیقیافته: منبع

دهند به طوری که کمترین میزان نخست مشابهی نشان می ، مهتا و چهار شهر که رونددو شهرهای شاخص

به  1390روندی افزایشی داشته و در سال  1375و  1365های باشد و در سرشماریمی 1355شهری در سال 

 رسد.می خودباالترین میزان 

، 1355های در سال «برتری مطلوب»از یشهرنخست  نوع برتری با توجه به شاخص چهار شهر مهتا

 رسد.می «برتری»به 1390برخوردار است که این وضعیت در سال  1385و 1365،1375
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 1355  -1385استان گلستان دو شهر و شاخص نخست شهر شاخص ( :2شکل شماره )

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 

             1355  -1385چهار شهرمهتا، موماو و الوصابی و چهار شهر استان گلستان شاخص ( :3شکل شماره )

 های تحقیقمنبع: یافته
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 های تمرکزشاخص -3

ت. شده اس رفیندال استفادهه تقوایی و های تمرکزبه منظور بررسی تمرکز در نظام شهری استان گلستان از شاخص

کاهش  1365بوده که در سال  1.27میزان تمرکز  1355دهد در سال که نمودار شاخص تقوایی نشان می مان طوره

زیاد  1355نسبت به سال  1390دهد افزایش تمرکز در سال افزایش نشان می 1390و 1385 ، 1375و در سال  یافته

بوده سپس کاهش و  1355دهد که بیشترین تمرکز در سال بوده است. اما بررسی شاخص تمرکز هرفیندال نشان می

را در روند تمرکز نشان داده و سپس به  نزولی سیر دو مدل یک افزایش داشته است. به هر حال 1385دوباره در سال 

 کنند.میل می سمت تمرکز

 
 1355-1385 استان گلستان های تمرکز نظام سلسله مراتب شهریشاخص ( :4شکل شماره )

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 تعادلهای شاخص -3

 شاخص آنتروپیالف( 

آنتروپی یک معیار ناپارامتری با استفاده از ضریب آنتروپی میزان تعادل در نظام شهری استان گلستان محاسبه شد. 

تعادل در برای نشان دادن تعادل در یک توزیع است و هرچه میزان این شاخص بیشتر شود، توزیع به سوی 

بوده است  0.23میزان این شاخص  1355دهد در سال ( نشان می5شکلر )که نمودا مان طورت. هحرکت اس

و میزان آنتروپی افزایش داشته  1365باشد. در سال که نشان از عدم تعادل در نظام شهری استان گلستان می

دوباره توزیع نامتعادل شده و مقدار ضریب آنتروپی به  1375توزیع به سمت تعادل میل کرده ولی در سال 

داشته و به بهترین حالت خود در چهار دوره  بهبود 1385رسیده و پس از آن ضریب آنتروپی در سال  0.45
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نتروپی به سمت تعادل ضریب آ ،1355-1385سرشماری وره چهار دسرشماری رسیده است. هر چند که در 

ضریب آنتروپی از این روتا یک فاصله زیادی دارد، کهباشدمی 0.57 ،1385سال  آن در میل کرده است اما مقدار

 دهد.نامتعادلی رانشان مینسبتاً توزیع 

 

 
 1355-1385 استان گلستان ضریب آنتروپی سلسله مراتب شهری ( :5) نمودار شماره

 تحقیقهای منبع:یافته

 

 اندازه شهری –قاعده رتبه ب( 

د. دهاندازه در چهار دوره مورد بررسی نتایج متفاوتی را نشان می - بررسی سلسله مراتب شهری با قاعده رتبه

شهرها کمتر از سایر و داشته  بیش از رتبه خود یتیکاووس جمعگنبد  شهر 1355در سال  (6 شکل) ر اساسب

های آخر به های رتبهباشد ولی جمعیتدر شهر سوم بیشتر می جمعیتیکمبوداین  اند.داشته رتبه خود جمعیت

 یابند.به مدل دست می نسبت ترییکنزداندازه جمعیتی 

 تر شدهاندازه نزدیک –به قاعده رتبه  گنبدکاووسجمعیت شهر  شهر گرگانبا افزایش جمعیت  1365در سال 

جمعیت  در شهرهای میانی با این وجود .مواجه هستندبا کمبود جمعیت  تریینپاهای جمعیتی رده اما شهرهای

 اندازه–بهبود پیدا کرده ولی در شهرهایی که در آخر رتبه  1355در سال اندازه  -رتبه هشهرها نسبت به قاعد
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اندازه خود را از  –بهتری برخوردار بودند تناسب بین رتبه  یتوضعاز  1355با توجه که در سال  قرار دارند

 .انددادهدست 

 
   1355-1365اندازه سال  –قاعده رتبه مقایسه جمعیت شهرهای استان گلستان با ( :6شکل شماره )

 های تحقیقمنبع: یافته    

 

قاعده رتبه به  جمعیت شهر گرگان یشافزابه دلیل  جمعیت شهر دوم 1375( در سال 7شکلنمودار )س بر اسا

تری دست پیدا کرده است. شهرهای میانی در متعادلشده است و شهر سوم نیز به حالت  تریکنزداندازه 

 -با قاعده رتبه  یوضعیت بهتری قرار دارند ولی شهرهایی که در انتهای نمودار قرار دارند دچار کمبود جمعیت

 اندازه هستند.

های های زیادی را نسبت به دورهاندازه تفاوت –جمعیت شهرها با توجه به قاعده رتبه 1390و 1385در سال 

 سایر شهرها کمبود جمعیتباعث و افزایش جمعیت گرگان  1376گیری استان در سال شکل دهد.قبل نشان می

 شده است. اندازه -نسبت به قاعده رتبه
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    1375-1385اندازه سال  –مقایسه جمعیت شهرهای استان گلستان با قاعده رتبه ( :7شکل شماره )

 های تحقیقمنبع: یافته        

 

شهر  مذکور دهد که در چهار دورهاندازه نشان می –قاعده رتبه  بر اساس ی استانبررسی روند جمعیتی شهرها

. شهر دوم )گنبد کاووس( در مقابل شهر اول استان داده است گرگان فاصله خود را از شهرهای دیگر افزایش

( شهرهای 7شکل( و )6شکلو سیر نزولی پیدا کرده است. با توجه به نمودارهای ) دچار کمبود جمعیتی شده

نسبت به قاعده رتبه اندازه که در وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار  1375و  1365، 1355های استان در سال

بیشتری از این اصله ، فبه دلیل افزایش رو به تزاید جمعیت شهر گرگان1390و  1385در سال  اند اماهبودند

 .اندقاعده گرفته
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 1390اندازه سال  –مقایسه جمعیت شهرهای استان گلستان با قاعده رتبه ( :8شکل شماره )

 های تحقیقمنبع: یافته

 گیری نتیجه

، 1365، 1335دوره سرشماری  پنجدر  استان گلستان هدف از این مقاله بررسی نظام سلسله مراتب شهری

و تغییرات سلسله مراتب شهری بعد از این  1376با تأکید بر شکل گیری استان در سال  1390و  1385، 1375

 آشکار شود. هاند تغییرات نظام شهری استان در این دورهتا رو تاریخ بوده است،

های شاخص نخست شهری، شاخص مدل یریبه کار گو  استان بررسی جمعیت و نقاط شهری از نتایج حاصل

 دهد که:شاخص تعادل نشان میتمرکز و 

. افزایش دهدروند تحوالت جمعیتی استان نشان از کاهش جمعیت روستایی و افزایش جمعیت شهری می -1

دهد که درصد جمعیت شهرنشین استان هرچند روند افزایشی جمعیت شهری استان در مقایسه با کشور نشان می

ها درصد جمعیت شهرنشین استان کمتر از کشور سرشماریداشته است اما قابل مقایسه با کشور نبوده و در 

 بوده است.

تعداد  در یتأثیر 1376ایجاد استان گلستان در سال  و بوده روبرو 1375د شهرها با افزایش در سال تعدا -2

 است. نداشته 1385شهرها در سال 
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بوده  روبرو 1375تا سال  1355نخست شهری و شاخص موماو و الوصابی با روند کاهشی از سال  شاخص -3

 اند.این دو شاخص با سیر نزولی به شدت تمرکز خود افزوده 1390و 1385ولی در سال 

مراتبی را  سلسلههای دو شهر، چهار شهر و شاخص چهار شهر مهتا روندی افزایشی در تمرکز شاخص -4

 چشمگیر بوده است. 1390تا  1375دهند و این افزایش از سال نشان می

ایجاد استان تمرکز کمتر بوده است و بعد از ایجاد استان تمرکز  از دهد که قبلنشان می دو شهرشاخص  -5

 .زیاد شده است

، 1355های در سال «برتری مطلوب»شاخص چهار شهر مهتا درجه نخست شهری از  مقیاس با توجه به -6

 رسد.می 1390و  1385در سال  « برتری»به  1375 و 1365

دارای بیشترین تمرکز در  1390سال  .دهندسیرصعودی نشان می ،به بعد1376از سال های تمرکز شاخص -6

 نظام شهری استان گلستان است.

ولی هنوز  داردافزایش تعادل در طبقات شهری ز ، نشان انظام سلسله مراتبی در تعادلبررسی میزان آنتروپی  -7

 .تا تعادل فاصله زیادی دارد

روند ولی اندازه پیش می –به سمت قانون قاعده رتبه  1375 و 1365، 1355های جمعیت شهرها در سال -8

 روند.می های قبل پیشبه عدم تطابقی زیادی نسبت به سال 1390سال پس از ایجاد استان در سال  15در 

دهد: از سال را نشان می 1390تا  1375و از  1375 تا 1355دو سیر متفاوت از  ظام شهری استان گلستانن

به  1390تا  1375کرده است یا تغییرات آن ناچیز بوده است اما از به سمت تعادل حرکت می 1375تا  1355

به عنوان واحد سیاسی  1376و ایجاد استان گلستان در سال  رفتهسمت نخست شهری و عدم تعادل پیش 

 تعادل نقش زیادی داشته است.م عد افزایشجدید در 

 

 منابع

(، بررسی تحلیلی سلسله مراتب شهری در استان کردستان )با 1390بردی، )آنامرادنژاد، رحیم -

اندازه و مدل تعدیلی بهفروز(، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال سوم،  –از روش رتبه  استفاده

 .2شماره 

(، مطالعه شبکه شهرهای مهم کشور، طرح کالبد ملی ایران، نشریه شماره 1372ایزدی، کاظم، ) -

 ، وزارت مسکن و شهرسازی.11
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ردی: (، نقش شهرهای کوچک در توزیع فضایی جمعیت )مطالعه مو1383بابایی درمنی، علی، ) -

نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، استان سیستان و بلوچستان(، پایان

 زاهدان.

های تعیین نخست شهری و ارائه (، نقدی بر شاخص1388، )نجف یرمتقوایی، مسعود و موسوی، -

ات های نخست شهری در ایران(، جغرافیا و مطالعا نگاهی تحلیلی بر شاخص)بشاخصی جدید 

 .1محیطی سال اول، شماره 

ریزی (، کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه1385میر نجف، ) حکمت نیا، حسن و موسوی، -

 ای. انتشارات علم نوین.شهری و ناحیه

(، بررسی و تحلیل ساختار سلسله مراتب شهری در 1390، هاشم و مولودی،جمشید، )داداش پور -

 .34ی جغرافیایی، سال یازدهم، شماره استان اردبیل، فصلنامه فضای

(، بررسی تحوالت نخست شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 1386زبردست، اسفندیار، ) -

29. 

 (، پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری، نشر نیکا، تهران.1381عظیمی، ناصر، ) -

جمعیت شهری استان  (، بررسی و تحلیل توزیع فضایی1389) ،غالمی، محمد و رستگار، موسی -

ریزی شهری، سال های نخست شهری و تمرکز، مجله پژوهش و برنامهفارس با استفاده از شاخص

 .شماره دوماول، 

(، مدیریت سرزمین و 1387، بهزاد و اکبرپور سراسکانرود، محمد، )عمران زادهقرخلو، مهدی،  -

نشریه علوم جغرافیایی، جلد ، 1385تا  1345تحلیل شبکه شهری استان اردبیل طی دوره زمانی 

 .11، شماره 8

ها(، انتشارات ها و تکنیکای )تئوریریزی و توسعه منطقه(، برنامه1387کالنتری، خلیل، ) -

 خوشبین، چاپ دوم، تهران.

(، بررسی پدیده نخست شهری در ایران در 1388و شیخ اعظمی، علی، ) دخت ینپرولیورجانی،  -

 .27شماره یایی، سال نهم، جغرافه فضای ، سیاست و سرزمین، مجل1385سال 

(، تحلیل 1390، حسین، )نظم فریا، حسن، پورمحمدی، محمدرضا و حکمت نمرصوصی، نفیسه،  -

ی(، فصلنامه مطالعات مدیریت شرق یجانآذرباسازمان فضایی نظام شهری )مطالعه موردی: استان 

 .5شهری، سال سوم، شماره 

 .نور یامپ(، جغرافیای شهرهای ایران، انتشارات 1379، )اصغرنظریان،  -

 یایی نظام شهری ایران، چاپ اول، انتشارات مبتکران.پو(، 1388نظریان، اصغر، ) -
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