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  :چكيده

  

افزايش جمعيت و مهاجرت و تمركز جمعيت در يك مكان زمينه را براي پيدايش شهرها فراهم آورد و شهرها به دليل 

شهرها را روز به روز موقعيت ويژه اي كه به دست آورده بودند محلي براي جذب جمعيت شدند و همين تمركز، 

. سياره نام گرفته است ت و يكم قرن كالن شهرهابزرگ تر و بيشتر كرد به طوريكه قرن بيستم قرن شهرها و قرن بيس

در  شهر نشيني پديده غالب زندگي انسان هاي روي زمين شده است. و روستايي جاي خود را به سياره شهري داده

فضاي جغرافيايي قرار گرفته اين چگونه در استان  يشهرها .مورد شهرهاي استان كرمان با اين سواالت مواجه هستيم

، آيا شهرها از سطح يكساني برخوردارند، سطح بندي ؟فضايي مكاني آنها از چه عواملي تأثير مي پذيردتوزيع  اند؟

ها از چه عواملي تأثير مي پذيرد،يافته هاي تحقيق نشان مي دهد توزيع فضايي شهرها ناهمگون،و شهرهاي استان شهر

لكرد وحوزه نفوذ آنها متفاوت مي باشد.كه از سطوح و درجه مركزيت متفاوتي برخوردارند،تعداد جمعيت ،سطوح عم

روش تحقيق اسنادي و ميداني است با استفاده از اطالعات در پژوهش حاضر در اين مقاله به آن پرداخته شده است.

 GISموجود و اطالعات به دست آمده به روش ميداني  داده هاي تحقيق جمع آوري گرديده و با استفاده از نرم افزار 

  قرار گرفته و نقشه ها مورد نياز تهيه و سپس نتيجه گيري و راهكار هاي الزم ارائه گرديده است.مورد پردازش 

  

  ،سيستم اطالعات جغرافيايي.سطح بندي شهرها، استان كرمان ،مكاني -توزيع فضايي :كلمات كليدي
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  مقدمه:

م از شهر و روستا عحوزه پيراموني خود اشهر پديده مجزا و مجرد نيست بلكه پديده اي است كه ارتباط گسترده اي با 

است كه انسان هاي ساكن با يكديگر برقرار مي كنند.اين ارتباطات  مناسباتي شهرها با يكديگر به دليل اتارتباطدارد.

،سرمايه گذاري به منظور افزايش در شامل مبادله كاالو توزيع توليداتتامين نيازهاي مادي   اقتصادي در زمينه هاي

براي  تحصيل، اشتغال،سكونت آمدوتوليدثروت است. يا ارتباطات از نوع اجتماعي و فرهنگي است كه شامل

يالت شهري است يا ارتباطات از نوع اداري و سياسي است.به عبارتي الزامات اداري هبرخورداري از امكانات و تس

رار مي كند.كه در مجموع ارتباطات گسترده اي و ارتباط گسترده را بين روستا ها با شهرها و يا شهرها با يكديگر برق

پيچيده اي بين شهرها شكل مي گيرد.هر نوع ارتباط زمينه تاثير گذاري و تاثير پذيري را فراهم مي آورد.در يك سو 

ويژگي  و در سوي ديگر عامل تاثير پذير يعني شهر كوچكتر يا روستا مي باشد.عامل تاثير گذار يعني شهر بزرگتر 

لي و منطقه اي شهر و يا روستا تعيين كننده نوع و ميزان ارتباطات برقرار شده بين شهر و روستا مي باشد هاي مح

و خدمات ارائه شده توسط آن تخصصي تر باشد ميزان ارتباط برقرار شده آن با روستاها شهر بزرگتر يعني هر چه 

برقرار مي شود  آن هارده و ارتباط گسترده اي بين يكديگر را تأمين كشهرها نيازهاي گسترده تر خواهد بود. بيشتر و

چنانچه شهرها در دو سطح متفاوت باشند شهر سطح باالتر خدمات بيشتري به شهر سطح پايين تر مي دهد و به 

همين اساس شهرها از سطوح باال به پايين درجه فوذ شهر بزرگتر قرار مي گيرد و بر عبارتي شهر كوچكتر در حوزه ن

مكاني  -بندي مي شوند كه در اين مقاله به اين سطح بندي خواهيم پرداخت. توزيع فضايي بندي و سطح

ديگري  چگونگي قرار گرفتن آنها ، ارتباطات شهرها با يكديگر، نقش هريك از شهرها در شبكه شهري مقوله،شهرها

  .است كه به آن خواهيم پرداخت

  

  روش تحقيق:

 اي و كتابخانه شيوه دو از نياز مورد اطالعات آوري جمع با كهاست.  تحليلي -توصيفيروش تحقيق در اين مقاله 

 گزارشات، مقاالت، كتابها، از آماري و توصيفي اطالعات گردآوري اي،به كتابخانه بخش در .است شده انجام ميداني

و نتايج به صورت نقشه  GISو تجزيه تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار آماري پرداخته شده  هاي وسالنامه

  استخراج شده است.

 

  دف تحقيق:ه

وت شهرها مي باشد هدف اين مقاله پي بردن به توزيع فضايي مكاني شهرهاي استان، سطح بندي و تعيين سطوح متفا

و جايگاه هر يك از شهرها را در نظام شهري استان  بردتوان به چگونگي سلسله مراتب شهرها پي كه بر اساس آن مي 

  .تعيين كرد
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  مباني نظري تحقيق:

و گروه  گروه اول معتقد به توسعه ي متوازن -1نظريه پردازان ساماندهي فضا را مي توان به دو گروه تقسيم نمود 

و از گروه دوم  والتر كريستالر و زيپفاز گروه اول مي توان از آگوست لوش،  ،تمركزگرا و دوم معتقد به توسعه قطبي

نسبت به  )نام برد. تئوري مكان مركزي بر اساس موقعيت نسبي مكان هاي مركز(شهر، روستا فرانسوپرو را مي توان

در بين شهرها، مناطقي وجود دارند كه وزن  .مي پردازد،اجتماعي شكل گرفته اند -يكديگر در فضاي رقابتي اقتصادي

و اهميت بيشتري نسبت به نقاط ديگر پيدا نموده و مناطق نفوذ وسيع تري در مقايسه با نقاط كوچكتر به خود 

اختصاص داده و در نتيجه در خالل زمان يك سير تطور از مكان هاي مركزي با اندازه و حوزه نفوذ متفاوت در فضا 

به گونه اي كه در يك فضاي مشابه سطوح متفاوتي از وضعيت  .)1384طرح جامع ناحيه كرمان، (بوجود آورده اند

روش هاي متعددي براي د در يك سلسله مراتب قرار گيرند. شهري را مي توان مشاهده كرد كه اين شهرها مي توانن

روش  14حداقل  .)Randinely and Rodel(وجود دارد، راندنيلي و رادلتعيين سلسله مراتب سكونت گاه ها 

سكونت گاه ها بر شمرده اند كه به دو دسته ساده و پيچيده طبقه بندي مي مختلف براي تعيين سلسله مراتب 

  .)56، 1382شود.(زبردست، 

يكي از مسائل مهم در برنامه ريزي فضايي، تعيين و تشكيل سلسله مراتبي از سكونت گاههاست كه بتواند چارچوب 

گاهها نبست به  ريزي مكان باشد. منظور از سلسله مراتب سكونت گاهي ترتيب استقرار سكونت مؤثري براي برنامه

  .)Misra and Achyutha 1990, 227(يكديگر است. 

سلسله مراتب شهري از نظر كمي بهترين شكل ساماندهي فضاست، زيرا جمعيت شهري از كوچك ترين اجزا تا 

  .)68، 1373فعاليت دارند (نظريان، متروپل ها در ارتباط با يكديگر 

برنامه ريزي فضايي با اين هدف شكل مي گيرد كه بتواند منابع، همراه با پيش بيني وضعيت آينده و استقرار مطلوب 

اقتصادي بر پهنه زميني را فراهم انسان و عملكرد وي در طبيعت به منظور تأمين رشد معقول، متعادل و مطلوب 

هاي مختلف براساس قابليت ). در حقيقت برنامه ريزي فضايي تخصيص بهينه فضا به فعاليت 35، 1378سازد(زياري، 

هاي مناطق در دوره زماني معين است و بدون برنامه ريزي فضايي، حركت و هدايت به سوي توسعه موزون و متعادل 

بايد ن كرمان داشته باشيم ابتدا منطقه اي وجود ندارد. بنابراين براي اينكه توزيع فضايي متعادل شهري در سطح استا

، 1388فضاي جغرافيايي را شناسايي كرده و متناسب با فضا، توزيع متعادلي از نظام شهري را ايجاد كنيم.(غضنفرپور، 

33(.  

دانست. فضا جايي است كه روابط متقابل  فضا را مي توان ميدان تأثير بخش متقابل ميان پديده ها ،در يك تعريف

در آن صورت مي گيرد و به اعتبار ديگر هر رابطه فضايي داراي يك سازمان فضايي پديده ها ميان عوامل و 

  .)1362است.(محمودي، 

سازمان فضايي هر منطقه متشكل از سه عنصر اساسي، مكان مركزي يا نقطه مياني، منطقه پيراموني و كنش متقابل و 

  .)88، 1374روابط فضايي است.(رضواني، 

چه عواملي تأثير پذيرفته است آنها چگونه است و اين توزيع از  و مكان توزيع شده اند اما توزيعپديده ها در فضا 

. تحليل نظام سوالتي است كه در بحث فضا مطرح مي باشدزيع بهينه اي در سطح فضا ايجاد كردوچگونه مي توان ت
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طبقه بندي  -2مرفولوژيكي سكونت گاهها طبقه بندي  -1سكونت گاهي عمدتاً از سه طريق صورت مي پذيرد 

كه در آن سكونت گاهها بر اساس انواع، تركيب و تنوع فعاليت  ،طبقه بندي عملكردي سكونت گاهها -3جمعيتي 

  ).56، 1382زبردست، د(نهاي اقتصادي و اجتماعي موجود در آن طبقه بندي مي شو

   بحث و نتيجه گيري:

ذاري دسته بندي يع جغرافيايي، وزن و سطح عملكردي و حوزه نفوذ و تأثيرگشهرهاي استان كرمان را بر اساس توز

  نموده ايم كه در ذيل به اين موارد مي پردازيم.

  سطح بندي:

هدف از سطح بندي قراردادن پديده ها در يك طبقه مشخص  مي باشد. بطوري كه سطوح مختلف از هم متمايز 

ن طبقات قائل شده ايم و براي هر طبقه كميت يا كيفيت مشخصي گردند. در واقع با سطح بندي كردن تمايزي بي

  تعريف كرده ايم.

يكي از مهمترين، مؤثرترين و شاخص ترين عوامل، پارامترها و معيارها در برنامه ريزي منطقه اي مؤلفه جمعيت مي 

 ته هاتاثير مي گذارد.اجتماعي و نيز نيازها، خواسباشد. زيرا اين شاخص بر تمامي كنشها و واكنش هاي اقتصادي 

  .)148، 1376برنامه ريزي در تمام ابعادش براي جمعيت انجام مي شود(معصومي، شكوري، 

منطقه اي و فضايي را بررسي هاي جمعيتي در گذشته حال  -بنابراين هيچ ترديدي نيست كه اساس مطالعات شهري

  .)38، 1385و آينده تشكيل مي دهد(حكمت نيا، موسوي، 

شاخص هاي آن را نبايد از رشد و توسعه به معناي وسيع كلمه جدا كرد چون سطح باالي توسعه اقتصادي، جمعيت و 

اجتماعي معموالً با كاهش جمعيت همراه است. پس تجزيه و تحليل جمعيت در برنامه ريزي منطقه اي، چگونگي 

  .)154، 1387يد(زياري، نگريستن به سطح روستا، منظومه، ناحيه، منطقه، كشور و جهان تبيين مي نما

ميزان جمعيت به منزله منعكس كننده ميزان نقش و كاركرد ناحيه در جوابگويي به سطحي از نيازهاي خدماتي است. 

بدين ترتيب با استفاده از نقشه هاي جمعيتي مي  توان مكان بهينه را انتخاب كرد. در نتيجه جمعيت به عنوان يك 

مكاني نمي توان جمعيت را ناديده  -زي فضايي است كه در تحليل فضاييشاخص محوري و مؤثر در برنامه ري

   .)182، 1382(آسايش، استعالجي،  گرفت

با توجه به اهميت جمعيت در برنامه ريزي منطقه اي و سطح بندي بخش هاي يك منطقه، ضرورت دارد از اين جهت 

به اينكه اختالف زيادي بين شهرهاي استان وجود دارد استان كرمان را در طبقات مختلف دسته بندي نمائيم. با توجه 

و نمي توان آنها را به صورت گروهي و بدون در نظر گرفتن طبقات مشخصي مطالعه كرد لذا سطح بندي جمعيتي 

  .شهرها ضرورت پيدا مي كند

 جمعيت، يايي،رافجغ براساس معيارهاي مختلفي صورت ميگيرد كه در اين مقاله سطح بندي براساس مكان سطح بندي

  عملكرد و درجه مركزيت انجام گرفته است.

 پتانسيل هاي اقتصادي، سابقه تاريخي، توزيع جغرافيايي:توزيع جغرافيايي شهر هاي استان متاثر از عوامل محيط طبيعي،

ت.در موقعيت ارتباطي بوده و از گذشته تا كنون اين عوامل نقش با اهميتي در شكل گيري و توزيع شهرها داشته اس

  اين قسمت به توزيع شهرهاي استان با در نظر گرفتن اندازه شهر ها مي پردازيم.
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 :كرمان شهر هاي استان توزيع جغرافيايي

توزيع فضايي و مكاني شهر هاي استان كرمان متاثر از سابقه و پيشينه تاريخي ،موقعيت ارتباطي ومواصالتي،امكانات 

رشد  و توسعه منطقه اي ،زمينه هاي اقتصادي،شرايط و عوامل سياسي است . هر يك از اين عوامل در نقاط مختلف 

گذشته  تا كنون نقش خود را ايفا نموده اند.در رشد و توسعه  استان به عنوان عامل تاثيرگذار بر رشد و توسعه شهر از

  شهر هاي بزرگ استان مانند شهر هاي كرمان،سيرجان،رفسنجان و بم .عوامل زير موثر بوده اند.

در رشد و توسعه شهر كرمان پيشينه تاريخي،موقعيت ارتباطي و عوامل سياسي تاثير گذار بوده است.يا در رشد شهر 

تاريخي ،موقعيت ارتباطي و مواصالتي،زمينه هاي اقتصادي موثر بوده است. در رشد و پيشرفت شهر  سيرجان سابقه

و شرايط سياسي تاثير گذار بوده است. و همچنين  رفسنجان امكانات رشد و توسعه منطقه اي ،زمينه هاي اقتصادي

  عه منطقه اي،موثر بوده اند.در رشد و توسعه شهر بم عواملي مانند  پيشينه تاريخي ،امكانات رشد و توس

در مورد شهرهاي متوسط مانند جيرفت،زرند،شهربابك،بردسير،كهنوج عواملي مانند.امكانات رشد و توسعه منطقه 

.در مورد شهر هاي كوچك عمدتا عوامل استاي،زمينه هاي اقتصادي و شرايط سياسي تاثير گذار بوده 

  .استثير گذار بوده سياسي،موقعيت ارتباطي،و زمينه هاي اقتصادي تا

  را در چند نقطه از استان مي توان مشاهده كرد كه به صورت لوپ هاي شهري درآمده است. ي استانتمركز شهر ها

از شهر هاي بزرگ و كوچك  تعدادياين مجموعه شهري با محوريت كرمان شكل گرفته و  :استان لوپ شمالي -1

وزه سياسي شهرستان هاي كرمان،زرند،راور و رفسنجان قرار گرفته اند حي كه در يرا شامل مي شود و شهر ها

 د راين مجموعه شهري قابل مشاهده اند.

اين مجموعه با محوريت شهر سيرجان شكل گرفته و شهر سيرجان در مركز جغرافيايي لوپ شهري غرب استان: -2

دارد و شهر هايي كه در حوضه جغرافيايي شهرستان هاي سيرجان،شهربابك،بردسير،بافت قرار آن قرار 

 دمجموعه اي از شهرها را ،به وجود آورده اند.ندار

در اين مجموعه شهري كه با مركزيت جيرفت شكل گرفته شهر هايي هستند كه در لوپ شهري جنوب استان: -3

شهر ها اكثرا شهر هاي كوچك و يا روستا شهر هايي هستند كه مركز سال هاي اخير به وجود آمده اند، اين 

 دهستان،بخش و يا شهر ستان را تشكيل مي دهند.

ه نظر جمعيت شهري نسبت به سه مجوع اين مجموعه شهري هم از نظر تعداد،هم ازلوپ شهري شرق استان: -4

چك شهري را با مركزيت شهر بم شهري ديگر استان اهميت كمتري دارند اما در شرق استان  يك مجموعه كو

به وجود آورده اند.به جز اين چهار مجموعه شهري در نقاط ديگر استان شهر هاي كوچك و پراكنده اي نيز 

وجود دارد كه به نوعي به يكي از اين چهار لوپ شهري وابسته و يا متمايل هستند. بنابراين به لحاظ توزيع 

  كي از اين چهار مجموعه شهري قرار مي گيرند. فضايي و جغرافيايي شهر هاي استان در ي

 مكاني شهرهاي استان كرمان -:نقشه توزيع فضايي 1شكل
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  سطح بندي شهرها براساس جمعيت:

سطح دسته بندي كرد،  6شهرهاي استان را مي توان در شهرها، با توجه به تعداد شهرها، جمعيت شهري و اندازه 

  تعداد جمعيت شهرها مي باشد.فاكتور مهم در اين سطح بندي 

) بزرگترين و مهمترين 1385نفر جمعيت،(مركز آمار،  515114با  شهر كرمان 3851در سال  :شهر برتر: سطح اول

شهر استان بود و طي پنجاه سال گذشته كه آمار رسمي از جمعيت وجود دارد همواره شهر مهم و پرجمعيت و برتر 

ركزي از انواع كاركردها را در خود دارد و به تنهايي بيش تم شد،مركز استان مي باتوجه به اينكه  استان بوده است با

 درصد از جمعيت شهري استان را به خود اختصاص داده است. 30از 

: در استان كرمان دو شهر در اين سطح جمعيتي قرار دارند. شهر نفري 100000-200000شهرهاي  :سطح دوم-

نفر داشتند. اين دو 130000نفر و شهر رفسنجان جمعيتي در حدود  175000جمعيتي بالغ بر  1385سيرجان در سال 

درصد از جمعيت شهري استان را  20شهر پس از كرمان مهمترين شهرهاي استان محسوب مي شوند. اين دو شهر 

را به خود  درصد از جمعيت شهري استان 50به خود اختصاص داده اند، سه شهر كرمان، سيرجان و رفسنجان 

 اختصاص داده اند. لذا اين سه شهر نقش تعيين كننده در نظام شهري استان دارند.

: شهر متوسط در كشورهاي مختلف و در مناطق و نواحي نفري 50000-100000شهرهاي متوسط  :سطح سوم-

طق مختلف انيك كشور بر اساس جمعيت بزرگترين و كوچك ترين شهر محاسبه مي شود. اندازه شهر متوسط در م

نفر را شهر مياني مي  20000-25000نفر در آسيا 2000 -100000جهان متفاوت است. در فرانسه و آلمان

نفر را شهر متوسط مي نامند كه در اين زمينه نيز  50000-100000) در كشورما شهرهاي 14، 1383خوانند(امكجي، 

 اختالف نظر وجود دارد.

د قرار دارند كه جزو شهرهاي متوسط محسوب مي شوند. اين سه شهر با در اين سطح سه شهر بم، جيرفت و زرن

  درصد از جمعيت شهري استان را دارند. 15نفر، حدود 230000جمعيتي بالغ بر 
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در اين سطح چهار شهر كهنوج، بافت، شهربابك و بردسير قرار  :نفري 25000-50000شهرهاي  :سطح چهارم-

درصد از جمعيت  10) 1385برنامه ريزي استانداري، جمعيت(معاونت نفر  155000دارند كه اين چهار شهر با حدود 

 75نفري استان، حدود 25000شهر باالي  10شهري استان را به خود اختصاص داده اند. به عبارتي مي توان گفت 

 صد از جمعيت شهري را تشكيل مي دهنددر

كوچك بستگي كامل به در كشورهاي پيشرفته با توجه به قانون كلي تشكيل شهر، ايجاد شهرهاي  شهرهاي كوچك:

هزار  50هزار نفر تا  20درآمد، طبيعت، وسايل آسايش رفاهي آن شهرها دارد. جمعيت استاندارد شهرهاي كوچك از 

 اين اساس يع كوچك محلي و كشاورزي مشغول به فعاليت هستند. برتوليدكنندگان آن در صناد كه اكثر نفر مي باش

شهرهاي كوچك يا وابسته به شهرهاي بزرگ هستند يا از چند شهر كوچك با تشكيل يك گروه، روستاهاي تحت 

ت روستاها و ) در ايران شهرهاي كوچك از افزايش جمعي12 ،1382نفوذ خود را سرپرستي مي كنند.(حسين اف، 

پديد آمدن يك مركز جمعيتي كه نقش خدمات رساني را به حوزه پيراموني خود دارد بوجود مي آيد.معموالً شهرهاي 

  اقتصادي و مبادالتي را نيز بر عهده دارند. نقش كوچك عالوه بر نقش اداري،

دارند كه عبارتند از راور، شهر از شهرهاي استان در اين سطح قرار  9: نفري 10000-25000شهرهاي  :سطح پنجم

نفر، حدود 135000گنج، كوهبنان، اين شهرها با جمعيتي در حدود  هعنبرآباد، ماهان، براوت، انار، رابر، منوجان، قلع

 .درصد از جمعيت شهري استان را شامل مي شوند9

شهر  42) 1389اكنون(شهر و هم  38در اين سطح  1385: در سال نفري10000شهرهاي كمتر از  :سطح ششم

، به عبارتي شهرهاي كوچك و خيلي درصد جمعيت شهري استان را شامل مي شوند16وجود دارد كه كمتر از 

مالحظه مي بنابراين .درصد از جمعيت شهري استان را داشته اند25شهر فقط 47، با داشتن 1385كوچك در سال 

درصد  50مي شود، بطوريكه سه شهر اول استان شود در سطح بندي شهرهاي استان وضعيت مناسبي مشاهده ن

درصد از جمعيت شهري را داشته اند كه  50) حدود 1389شهر(در سال  58) و 1385شهر(در سال  54جمعيت و 

ي مكاني شهرها و سطح بندي جمعيت شهر -.در نقشه بعد توزيع فضاييرا نشان مي دهد توزيع ناهمگون جمعيت

  استان مشاهده مي شود
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  سطح بندي شهرها بر اساس سطح عملكرد: 

ه اين فضا تنها محدود ب ،يافته سعهنقش و عملكرد شهرها متأثر از فضاي جغرافيايي است كه شهر در آن تكوين و تو

  .)244، 1368در بر مي گيرد. (فريد، فضاي طبيعي نيست بلكه فضاي سياسي و اقتصادي را نيز 

اقتصادي به صورت جريان هاي ترافيك مانند مسافرت به  -اجتماعيمعموالً با استفاده از معيارهاي  روابط عملكردي

، مسافرت براي خريد كه مراكز كار و مراكز خريد را با مراكز فرعي مربوط مي سازند ظاهر مي گردد.(رضواني، كار

1374 ،97(.  

استان را بر حسب سطح عملكرد يا حوزه عملكرد و به لحاظ نقشي كه در سطوح مختلف از محلي تا فراملي  شهرهاي

سطح مي توان تقسيم نموده فاكتور مهم تأثير گذاري در اين سطح بندي نقش و عملكرد شهرها در ابعاد  5دارند به 

  فضايي است

در اين سطح شهر كرمان قرار دارد، زيرا عالوه بر خدمات رساني و تأثير گذاري در سطح استان  سطح اول(فراملي):

 رج از مرزهاي كشور نيز كشيده شده، بنابراين عملكرد فراملي داردو كشور عملكرد آن به خا

شهر، سيرجان، رفسنجان و بم قرار دارند كه از نظر ورود و خروج كاال و مسافر  سه در اين سطح ملي):سطح دوم، (

ارتباطات الكترونيكي و مخابراتي، ارائه خدمات بيمه و بانكداري، ارتباطات اجتماعي و فرهنگي، خدمات قابل 

استان به لحاظ توجهي را در سطح ملي ارائه مي دهند. دو شهر سيرجان و رفسنجان در غرب استان و بم در شرق 

 توزيع فضايي قرار دارند

خدمات رساني آنها در سطح منطقه اي و  در اين سطح شهرها عملكرد منطقه اي دارند و سطح سوم (منطقه اي):

زرند، بافت، عبارتند از: استان در اين سطح قرار دارند كه شهر از شهرهاي  6. گاهي نيز خدماتي در سطح ملي دارند
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يرفت و كهنوج مي شود. به لحاظ توزيع فضايي، يك شهر در شمال استان، سه شهر در مركز و بردسير، شهربابك، ج

 غرب و دو شهر در جنوب استان در اين سطح قرار دارند.

خدمت  ناحيه اي و گاهي در سطح منطقه ايشهرهايي كه در اين سطح قرار دارند در سطح  احيه اي):سطح چهارم(ن

شهر قرار دارد كه عبارتند از:  10. در اين سطح رساني آنها به ندرت به سطح ملي مي رسددارند. خدمات رساني 

 رودبار جنوب و عنبرآباد. نج،قلعه گرابر، انار، راور، ماهان، كوهبنان، بروات، منوجان،

شهر شهر در جنوب استان، دو شهر در مركز غرب استان، سه شهر در شمال استان و يك  4به لحاظ توزيع فضايي 

  در شرق استان قرار دارند كه توزيع نسبتاً متعادلي است.

شهرهاي اين سطح، مركز دهستان يا بخش مي باشند و در سطح محلي خدمات رساني دارند  سطح پنجم(محلي):-

زيع فضايي وشهر از شهرهاي استان در اين سطح قرار دارند. به لحاظ ت 38و از حوزه نفوذ گسترده اي بهرمند نيستند. 

غرب استان قرار دارند كه توزيع و مركز  شهر در 12شمال و شرق استان و  شهر در 21شهر در جنوب استان،  5

  نشان داده شده است. استان هايشهر زير سطح عملكردي و توزيع فضاييتعادلي را نشان مي دهد. در نقشه تقريباً م

 : نقشه سطح بندي شهرهاي استان بر اساس عملكرد3شكل 

 

  
 

 شهرها براساس مراجعه به آنها به عنوان شهر اول: سطح بندي درجه مركزيت

محدوده اي در اطراف شهر است كه بيشترين ارتباط عملكردي را با شهر اصلي داراست. با ساكنين آبادي حوزه نفوذ 

در روزمره  هاي واقع در آن براي برخورداري از خدمات شهري(مدرسه، درمانگاه، خريد و فروش و غيره) به طور

اصطالح حوزه نفوذ نمايانگر، ميدان تأثير و نفوذ خدمات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي يك  ارتباط است.

با روش  .)70، 1387شهرهاي كوچك مجاور آن است.(زياري،  ،شهر، شهرك ها، بخش ها -شهر در روستاها، روستا
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هاي متفاوتي مي توان حوزه نفوذ را سنجيد از جمله مي توان از طريق تحليل جهت و شدت جريان ها حوزه نفوذ 

جريان هاي حمل  را تعيين كرد. روش تحليل بر اين استدالل مبتني است كه تالقي روابط وابستگي در جهت شدت

 عي، مسافرت و ارتباطات الكترونيكي و مخابراتي، جريانات اقتصادي، سياسي، خدمات اجتماو نقل و ارتباطات

  .)149، 1380.(حسين زاده دلير، انعكاس دارد

و حال با حوزه نفوذشان مبتني بر چهار اصل مالكيت سنتي و قديمي، تسلط الً روابط بيشتر شهرها در گذشته واص

 شهر و نقش اداري و خدماتي دائم تجاري روز افزون شهرها، بهره داري وسيع و متمركز از نيروي انساني روستا در

  .)34، 1383شهرها بوده است.(شايان، حميد،  التزايد

تأثير و نفوذ شهرها بر حوزه پيراموني خود در درجه اول با شهرها، خصوصاً شهرهاي كوچكتر و نيز روستاها برقرار 

كنند به همين دليل شهرهايي كه  را برقرار مي بيشترين تعداد ارتباطات ،مي شود. روستاها به دليل مراجعات زياد

  پسكرانه روستايي بزرگتري دارند حوزه نفوذ روستايي قوي تري نيز دارند.

دهي به نواحي پيراموني خود دسته بندي كرده ايم و مبناي دسته بر همين اساس شهرهاي استان را از نظر خدمات 

قيمي بين حوزه نفوذ و ات است رابطه مستبندي تعداد مراجعات روستاها به شهر اول جهت خريد و دريافت خدم

درجه مركزيت وجود دارد، هر چه حوزه نفوذ بيشتر و گسترده تر باشد درجه مركزيت آن شهر باالتر است. لذا 

  سطح تقسيم كرده ايم. 6شهرهاي استان را از نظر درجه مركزيت به 

شهر استان  5 سطحدر اين  روستا مي باشد. 530تا  259شهرهايي كه روستاهاي مراجعه كننده به آنها بين سطح اول: 

  قرار دارد. شهرهاي كرمان، سيرجان، بافت، بم و جيرفت.

اين شهرها به دليل اينكه پسكرانه روستايي قوي دارند و مركز استان يا شهر مهم در استان محسوب مي شوند 

ه لحاظ فضايي سه شهر در حوزه شمالي مراجعات گسترده اي دارند و لذا در سطح اول خدمات رساني قرار دارند. ب

 و غربي استان و دو شهر در حوزه شرقي و جنوبي استان قرار دارند.

روستا را در حوزه نفوذ خود دارند در اين  258تا  111شهرهايي كه در اين سطح قرار مي گيرند بين سطح دوم: 

رودبار جنوب، ريگان، كهنوج و ردسير، عنبرآباد، شهر قرار دارند كه عبارتند از: رفسنجان، زرند، شهربابك، ب 9طبقه 

قلعه گنج. در اين طبقه شهرهاي بزرگ، متوسط و كوچك استان در يك طبقه قرار گرفته اند زيرا شهرهاي كوچكتر 

به دليل داشتن حوزه نفوذ روستايي قوي تر در رديف شهر هاي بزرگ استان قرار گرفته اند مانند شهر قلعه گنج با 

شهر در حوزه  5شهر در حوزه غربي و مركزي استان و  4ر يك سطح قرار گرفته اند. به لحاظ فضايي رفسنجان د

 .شرقي و جنوبي قرار دارند

  روستاست. 110تا  53در اين سطح شهرهايي قرار دارند كه روستاهاي تحت پوشش آنها بين سطح سوم: 

شهر قرار دارند كه عبارتند از: كوهبنان، راور، هجدك، راين، رابر، درب بهشت، ارزوئيه، جبالبارز،  10در اين سطح 

حوزه نفوذ آنها نسبتاً باالست. فارياب و منوجان. در اين طيف شهرهاي كوچك استان قرار دارند اما تعداد روستاهاي 

  شهر در حوزه جنوبي قرار دارند. 4ركزي استان و شهر در حوزه شمالي و م 6مكاني  -به لحاظ فضايي

 

شهر از شهرهاي  12روستا را در حوزه نفوذ خود دارند.  52تا  26در اين سطح شهرهايي قرار دارند كه سطح چهارم: 

گلزار، استان در اين سطح قرار مي گيرند كه عبارتند از: دهج، انار، كشكوئيه، پاريز، نجف شهر، شهداد، ماهان، نگار، 



 كمانداري و همكاران                       

1058 

 

شهر در حوزه شمالي و غربي و دو شهر در حوزه شرقي  10مكاني  -فهرج،  نرماشير و چترود. به لحاظ فضايي

 استان واقع اند.

نظام و شهرهاي كيان شهر، گلباف،  .روستا را تحت حوزه نفوذ خود دارند 25تا  10اين شهرها بين سطح پنجم: 

شهر در حوزه شمالي و  3مكاني  -ضايي. به لحاظ فح قرار گرفته انددر اين سط گلبافشهر، مردهك، كاظم آباد. و 

 .غربي و دو شهر در حوزه شرقي و جنوبي قرار دارند

روستا را  9محسوب مي شوند و حداكثر اين شهرها پايين ترين سطح از سلسله مراتب مكان مركزي  سطح ششم:

كه عبارتند از: يزدان شهر، بهرمان، حسين آباد، ريحان  شهر قرار دارند 15تحت حوزه نفوذ خود دارند. در اين گروه 

ت و نودژ. به لحاظ اورد، سرچشمه، زيدآباد، بزنجان، برشهر، خانوك، زنگي آباد، باغين، محي آباد، جوپار، اندوهج

  اند. شرقي و جنوبي استان واقع شدهشهر در حوزه شمالي و غربي استان و دو شهر در حوزه  13مكاني  -فضايي

 

   : سطح بندي شهرهاي استان براساس درجه مركزيت به عنوان شهر اول مراجعه4كل ش
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  : نقشه سطح بندي شهرهاي استان براساس درجه مركزيت به عنوان شهر اول مراجعه5شكل 

  

  ر دوم:هسطح بندي درجه مركزيت شهرها بر اساس مراجعه به آنها به عنوان ش

شهرها بر حسب وزن جمعيتي، پسكرانه روستايي، توان ارائه خدمات به حوزه نفوذ، مركزيتي براي خود ايجاد مي 

ن كننده تأميفاصله كمتري داشته ويند به نقاطي مراجعه كنند كه مي نماكنند. روستائيان جهت دريافت خدمات سعي 

شهر راحت تر و ساده تر باشد لذا بر اساس اين پارامترها و هم اينكه مسير دسترسي به آن نياز خدماتي آنها باشد 

روستائيان مكان مورد نظر را انتخاب مي نمايند. چنانچه به هر دليلي نتوانند به شهر اول انتخابي خود دست يابند، 

 شهر دوم را انتخاب نموده و به آنجا مراجعه مي نمايند همانگونه كه در قسمت قبل توضيح داده شد و شهرهاي

ت به سطح بندي شهرهاي استان به عنوان مقصد دوم مي ممقصد اول روستائيان سطح بندي گرديد در اين قس

پردازيم. با مقايسه سطح بندي شهر اول  و دوم، به تأثير پسكرانه روستايي و توان ارائه خدمات شهرها به انتخاب 

  آنها پي مي بريم.مركزيت 

 

 -556جيرفت و كهنوج قرار دارند، روستاهاي تحت پوشش اين سطح در اين سطح سه شهر كرمان،  سطح اول:

ر توزيع در سطح اول قرار گرفته اند. از نظ ،قوي تر روستا مي باشد. جيرفت و كهنوج به دليل پسكرانه روستايي 333

 مكاني يك شهر در شمال استان و دو شهر در جنوب استان قرار دارند -فضايي

 

 182-332ر سيرجان، بافت و بم قرار دارند كه روستاهاي تحت پوشش آنها بين در اين سطح سه شه سطح دوم:

باعث بافت بم و پسكرانه قوي روستايي روستا مي باشد. وزن جمعيتي و توان ارائه خدمات شهرهاي سيرجان و 
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ربي استان در حوزه مركزي و غمكاني دو شهر سيرجان و بافت -در اين طبقه قرار گيرند. از نظر توزيع فضاييشده 

 دارد.و شهر بم در حوزه شرقي استان قرار

 

 98-182جان و عنبرآباد قرار گرفته اند. روستاهاي تحت پوشش آنها بين هر رفسن: در اين سطح دو شسطح سوم

ته است. م سطح شهر بزرگ رفسنجان قرار گرفروستا مي باشد. به دليل اينكه عنبرآباد پسكرانه روستايي قوي دارد ه

 مكاني رفسنجان در غرب استان و عنبرآباد در جنوب استان قرار گرفته است -نظر توزيع فضايياز 

 

 شهر قرار دارند كه عبارتند از: شهرهاي شهربابك، نجف شهر، پاريز، بردسير، نگار، 9در اين سطح  سطح چهارم:

ه قوي روستايي مي باشد. پسكران روستا 43 -97روستاهاي تحت پوشش آنها بين زرند، ريگان، رودبار و قلعه گنج. 

اريز، نگار و ريگان آنها را در رديف شهرهاي متوسط شهربابك، زرند و بردسير قرار داده شهرهاي نجف شهر، پ

 است.

پاريز،  شهر در حوزه مركزي و غربي استان قرار دارند كه عبارتند از نجف شهر، 5مكاني  -از نظر توزيع فضايي

در شمال استان، شهر ريگان در شرق استان و شهرهاي رودبار و قلعه گنج در  شهر زرند ،شهربابك، بردسير و نگار

  جنوب استان قرار دارند.

 

روستا را تحت پوشش خود دارند اين  11-42شهر از شهرهاي استان قرار دارند كه  24در اين سطح  سطح پنجم:

عبارتند از انار، كشكوئيه، زيدآباد، ارزوئيه، رابر، بزنجان، در  دنشهرها كه از شهرهاي كوچك استان محسوب مي شو

حوزه مركز و غربي استان، شهرهاي درب بهشت، جبالبارز، فارياب و منوجان در حوزه جنوبي استان، و شهرهاي 

و نظام آباد  ت، فهرج، نرماشيراو، باغين، ماهان، جوپار، راين، بركوهبنان، راور، هجدك، چترود، كاظم آباد، زنگي آباد

 شهر در حوزه شمالي و شرقي استان قرار دارند. 14جمعاً 

روستا را تحت حوزه نفوذ خود  10شهر از شهرهاي استان قرار دارند كه حداكثر  15: در اين سطح سطح ششم

مه شامل شهرهاي دهج، حسين آباد، بهرمان، مس سرچش ،شهر در حوزه مركزي و غربي استان 5دارند. از اين شهرها 

در  شهر به نام هاي كيان شهر، يزدان شهر، ريحان شهر، خانوك، اختيار آباد، محي آباد، اندوهجرد، گلباف8 .و گلزار

ژ در حوزه جنوب استان واقع اند. توزيع فضايي و قرار دارند. دو شهر مردهك و نود حوزه شمال و شرق استان

 سطح بندي شهرها در نقشه زير قابل مشاهده است.

 

 

 

    

  

 سطح بندي شهرهاي استان به عنوان شهر دوم جهت دريافت خدمات : نقش6شكل 
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 سطح بندي شهرهاي استان به عنوان شهر دوم جهت دريافت خدمات : نقشه7شكل 

  

  

  

  

   :نتيجه گيري
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برقرار مي كند لذا براي شناخت شهر شناخت حوزه  با پيرامون خود شهر پديده اي است كه ارتباط گسترده اي-1

 .پيراموني آن ضرورت اجتناب ناپذيري است

در شناخت شهرهاي يك منطقه نمي توان آنها را در يك سطح قرار داد بلكه بايد متناسب با اندازه و عملكرد شهرها -2

 .آنها را طبقه بندي كرد و هر طبقه را مورد مطالعه قرار داد

ندي شهرها مؤلفه هاي مختلفي مورد توجه قرار مي گيردكه برخي از آنها عبارتند از: سطح بندي در سطح ب -3

 .سطح بندي بر اساس مركزيت و حوزه نفوذ جمعيتي، سطح بندي عملكردي،

ت زيرا اكثر شهرها در حوزه شمالي، نيستوزيع فضايي و مكاني شهرها در استان كرمان توزيع متعادل و بهينه اي -4

بطوري  تر استكمو اهميت آنها نيز مناطق جنوبي و شرقي تعداد شهرهاي كمتر در مركز و غربي استان قرار دارند و 

شهر در حوزه  6شهر در حوزه مركزي و غربي  19شهر در حوزه شمالي  21شهر استان  57از  1385كه در سال 

 شهر در حوزه جنوبي قرار دارند. 11شرقي و 

نشان مي دهد كه نيمي از جمعيت شهري استان در سه شهر كرمان،  85سطح بندي شهرها بر اساس جمعيت سال -5

نظام برابر جمعيت در  شهر قرار دارد كه توزيع نا 54سيرجان و رفسنجان و نيم ديگر از جمعيت شهري استان در 

 كامالً مشهور است. شهري 

درصد جمعيت شهري را در خود جاي  75نفر، 25000شهر باالي  10توزيع جمعيت در شهرها نشان مي دهد كه -6

 .درصد جمعيت شهري را دارند 25نفر فقط 10000شهر زير  47داده اند و 

ن) در سطح اول و عملكرد فراملي دارد سه شهر سطح بندي عملكردي شهرها نشان مي دهد يك شهر(مركز استا-7

 38شهر در سطح ناحيه اي  9شهر در سطح منطقه اي ،  6سيرجان، رفسنجان و بم عملكردشان در سطح ملي است. 

 .شهر در سطح محلي عملكرد دارند

رفت قرار شهر كرمان، سيرجان، بافت، بم و جي 5در سطح اول سطح بندي بر اساس درجه مركزيت نشان مي دهد -8

شهر رفسنجان، زرند، شهربابك، بردسير، عنبرآباد، رودبار جنوب، ريگان، كهنوج و قلعه گنج  9دارند در سطح دوم 

شهر قرار  16و در سطح ششم  شهر5 شهر، در سطح پنجم 12شهر در سطح چهارم  10قرار گرفته اند، در سطح سوم 

  .دارد

مراجعه نشان مي دهد كه در سطح اول سه شهر، در سطح دوم سه سطح بندي درجه مركزيت بر اساس شهر دوم -9

 .شهر قرار دارند 15شهر و در سطح ششم  24شهر، در سطح پنجم  9شهر، در سطح سوم دو شهر، در سطح چهارم 

  .مكاني شهرها و جمعيت شهري توزيع نابرابري را نشان مي دهد -توزيع فضايي-10

  ركزيت و جمعيت نشان مي دهد توزيع شهرها در سطح متعادلي نيستسطح بندي بر اساس عملكرد، درجه م-11

  

  

  

  

  پيشنهادات:
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مكاني نامتعادل نظام شهري الزم است در ايجاد شهرها به گونه اي عمل شود كه  -فضاييبا توجه به توزيع  •

 در مناطق مختلف استان تعداد شهرها روند رو به تعادلي داشته باشد

بخش عمده جمعيت شهري استان را در  ،نشان مي دهد تعداد اندكي از شهرهاسطح بندي جمعيتي شهرها  •

از سر عت رشد شهرهاي استان جمعيت شهري اندكي دارند لذا الزم است  تعداد زيادياختيار دارند و 

 زرگ كاسته شود تا تعادل نسبي در جمعيت شهري برقرار گرددجمعيت شهري شهرهاي ب

ثريت شهرهاي استان عملكرد منطقه اي يا محلي دارند الزم است عملكرد در سطح بندي عملكرد شهرها، اك •

 ا كنندتا نقش بيشتر و با اهميت تري پيداين دسته از شهرها ارتقاء يابد 

سطح بندي درجه مركزيت شهرها نشان مي دهد شهرهاي بزرگ و شهرهايي كه پسكرانه روستايي قوي تري  •

رند الزم است تمركز بيشتري از خدمات در شهرهاي كوچك تر دارند از درجه مركزيت باالتري برخوردا

  .ايجاد شود تا بتوانند ضمن خدمات رساني بهتر، درجه مركزيت خود را ارتقاء دهند

  منابع:

 ). شهرهاي مياني و نقش آنها در چارچوب توسعه ملي، چاپ گستر.1383امكجي، حميده( . 1

). اصول و روشهاي برنامه ريزي ناحيه اي، انتشارات ددانشگاه 1382عليرضا(آسايش، حسين واستعالجي،  . 2

 آزاد شهر ري.

). همكاران. برنامه ريزي و ساخت شهرهاي كوچك، ترجمه غالمرضا خسرويان، 1382ف.م(-حسين اف . 3

  انتشارات فروزش.

 ). برنامه ريزي ناحيه اي، انتشارات سمت.1380حسين زاده دلير، كريم( . 4

).كاربرد مدل در جغرافيا با تأكيد بر برنامه ريزي شهري و 1385ن و مير نجف موسوي(حكمت نيا، حس . 5

 ناحيه اي، انتشارات علم نوين يزد.

 ).روابط متقابل شهر و روستا با تأكيد بر ايران، انتشارات دانشگاه پيام نور.1374رضواني، علي اصغر( . 6

مراتب و سطح بندي سكونت گاه ها در رويكرد ).ارزيابي روش هاي تعيين سلسله 1382زبردست، اسفنديار،( . 7

 ، بهار.13عملكردهاي شهري در توسعه روستايي، مجله هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، شماره 

 ). اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي، انتشارات دانشگاه يزد.1378زياري، كرامت اهللا( . 8

ي در شهرستان مشهد، مجله پژوهش هاي ). نظام سطح بندي خدمات رساني روستاي1385شايان، حميد،( . 9

 85، زمستان 58جغرافيايي، شماره 

، طرح پژوهشي، دانشگاه 1335-85). سير تحوالت جمعيت استان كرمان طي دوره 1387غضنفرپور، حسين( .10

 شهيد باهنر كرمان.

شماره ). بررسي نظام سلسله مراتب شهري استان كرمان، مجله پژوهشگران فرهنگ، 1388غضنفرپور، حسين( .11

24. 

 ). جغرافيا و شهرشناسي، انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ اول.1368فريد، يداهللا( .12

  .12). جغرافياي حمل و نقل، انتشارات مركز نشر دانشگاهي، ص1365محمودي، علي( .13



 كمانداري و همكاران                       

1064 

 

 1385مركز آمار ايران، سرشماري نفوس و مسكن و سال  .14

  1385معاونت برنامه ريزي استانداري، مطالعات اقتصادي و اجتماعي  استان كرمان،  .15

 ). اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي ، چاپ توكل صومعه سرا.1376معصومي اشكوري، سيد حسن( .16

 ) طرح جامع ناحيه كرمان.1384(مهندسين مشاور آتي فن، .17

، 32ايران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره  ). نظام سلسله مراتبي شهرهاي1373نظريان، اصغر( .18

 1373مشهد

19-Misra,R,P,and Achyutha,R.N.(1990)Micro level Rural Planniny,Principles, ethods and 

case studies. New Dehli. Concept Pub,co 

 

 

  


