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 1داود شيخي

دهیچک  

نظام شهري در طول زمان در حال تغيير و تحول و حتي تکامل مي باشد. در يک نظام سکونتگاهي مطلوب دستيابي 

در فضاي منطقه اي توسعه يکپارچه ناحيه اي سي توسعه به شمار مي آيد و به توسعه متوازن و يکپارچه از نيازهاي اسا

يکي از وجوه مهم و اساسي آمايش سرزمين كه هدف آن كاهش عدم تعادل بين نواحي شهري و روستايي و نواحي 

همين امر باعث توجه برنامه ريزان به شهرهاي كوچک و روستاشهرها شده است.  باشد. مختلف است، مي

هرها در حد واسط مراكز شهري و روستايي قرار دارند و عالوه بر تقويت شبکه سلسله مراتب سکونتگاهي و روستاش

ايجاد يکپارچگي و نظم فضايي ـ مکاني نواحي روستايي و شهري، با ارائه خدمات برتر به روستاهاي حوزه نفوذ و 

در نظام سلسله  مين فرصتهاي اشتغال، نقش مهمي در تعادل و توازن بين شهرها و نواحي روستايي خواهند داشت.أت

شهر به عنوان روستاشهر مي باشند كه مي توانند نقش مهمي در  32شهر از  20مراتب شهري استان مركزي  تعداد 

قاله سنجش و ارزيابي جايگاه اين روستاشهرها در تعادل بخشي به نظام ساسله مراتب شهري داشته باشند. هدف اين م

ها نشان  نتايج حاصل از تحليل .استنظام سلسله مراتب شهري استان مركزي با استفاده از روشهاي متداول و رايج 
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هاي بارز در نظام سلسله مراتب شهري استان مي باشد كه دو شهر اراک و  مي دهد كه عدم تعادل يکي از ويژگي

 به جذب جمعيت و خدمات مي پردازند. ،يل موقعيت جغرافيايي و صنعتي به عنوان دو قطبساوه به دال

 

 كزي.ان مراندازه، است -روستاشهر، سازماندهي فضايي، سلسله مراتب شهري، قاعده رتبه :یدیکل واژگان

 

 مقدمه 

عناصر  در سطح ملي، شهرها بخشي از سیستم پیچیده مکانهاي شهري به هم پیوسته و

وابر   رکلیدي در ساختار اقتصادي، اجتماعي و سیاسي مناطق و سطوح بزرگترر هسرتند.   

نروان  متقابل بین شهرهاي کوچک و بزرگ از اين نظر کره کشرور يرا منطقره اي را بره ع     

ري شرکل  ي بپذيريم، داراي اهمیت است. اين نظام شره سیستم يا نظامي از مکانهاي شهر

ي شدن گرفته )متعادل يا نامتعادل( حاصل عوامل عمده اي است. عوامل تجاري، تخصص

، بعضي از شرهرها در عرهره کااهرا و خردماژ ويروه، روابر  سرنتي و تراريخي شرهرها         

ک و وژير توپوگرافي و عوامل فیزيکي انسان ساخت، تصمیماژ دولتي، زمینه هراي اکول 

زمین اقتصادي شهرهاي جهان از جمله عواملي است که نظام شهري را در پهنه يرک سرر  

سلسله  شکل مي دهد. در يک نظام شهري متعادل، به علت وجود عملکردها و فعالیتهاي

سلسله  مراتبي در شهرهاي مختلف و ارائه خدماژ متناسب با جمعیت موجود، پیوندهاي

ي متوس  . شهرهاي بزرگ منطقه با شهرهاي اطراف، شهرهامراتبي بین آنها برقرار است

با شهرهاي کوچک و روستاشهرها و در پري آن شرهرهاي کوچرک و روسرتا شرهرها برا       

لرودي،  نقاط روستايي منطقه داراي ارتباط و رواب  عملکرردي هسرتند)داداپ پرور و مو   

1390 ،102 .) 

ظرام  نهراي زيسرتي از ن  در کشورهاي در حال توسعه، الگوي استقرار جمعیرت و کانو 

ن بهررره گیررري متناسررب ارفیتهررا و اسررتعدادهاي موجررود تبعیررت نکرررده و سرریماي اسررکا

ي ترثيیر  جمعیت، تصوير نامتعادلي به دست مي دهد. الگوي توزيع نامتوازن مراکرز شرهر  

 (.1382،45بازدارنده اي بر روند توسعه شهري بر جاي گذاشته است)فني،
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ي سیاستهاي هد شهري بخصوص شرهرهاي برزرگ   بويوه شاهد بکارگیر 1950دهه 

 بود که منجر بره مطالعره پیامردهاي شرهرهاي برزرگ از يرک طررف و توجره بره ايجراد          

 شهرهاي کوچک و روستاشهرها از طرف ديگر شد. 

ختگي از آنجا که يکي از مشکالژ اساسي توسعه فضايي و ناحیه اي در ايرران گسری  

سرت  برر روابر  تعراملي میران سکونتگاهها    سازمان فضايي و عردم سلسرله مراترب مبتنري     

پ ( در طري دهره هراي اخیرر نیرز برا رشرد و گسرتر        102، 1390)داداپ پور و مولرودي،  

ه ظرام سلسرل  نبرنامه هاي آمايشي براي متعادل سازي  ،شهرنشیني و تبديل روستاها به شهر

 لسلهسمراتبي شهري وجود نداشته است که اين امر به گسیختگي و شکل گیري ساختار 

 شده است.  منجر مراتبي نامتعادل و نامناسب در سطح سرزمین

 وروستاشهرها و شهرهاي کوچک با هدف جلوگیري از رشد شتابان مناطق مرکرزي  

رها بره  اسرماعیل شریعه از روستاشره    پخش توسعه به نواحي عقب مانده ايجاد مي گردند.

تبراط برا   توانند در ارعنوان شهرکهاي روستايي ياد مي کند. اين شهرکهاي روستايي مي 

 يفاي نقشاعملکرد روستايي منطقه )اعم از کشاورزي، دامپروري يا صنايع روستايي( به 

تیرار  بپردازند و همه گونه تسهیالژ مورد نیاز يرک شرهر را بره صرورژ کروچکتر در اخ     

هزار نفر  25تا  5که گروه شهرهاي (. نظريان اعتقاد دارد93-1369،94داشته باشند)شیعه،

 روسرتايي  مراکرز شرهري ر     بر اساس اهداف خدماژ روستايي بنا شده اند عمالً اًلبکه غا

 (.1375،60محسوب مي شوند)نظريان،

اين اساس در نظام سکونتگاهي استان مرکزي نوعي عدم تعادل وجود دارد. وجود  بر

 در حردود شهر اراك با توجه به اينکه سابقه تاريخي زيادي نداشته و از عمرر ايرن شرهر    

اما تمرکز بیش از حد صنايع و خدماژ در اين شهر که هرم مرکرز    ،سال مي گذرد 200

استان و هم مرکز شهرستان مي باشد و به عنوان چهرارمین شرهر صرنعتي کشرور شرناخته      

به طوري که  .شده است باعث اين عدم تعادل در سطح نواحي و مناطق استان شده است

شهر  32کونتگاهي ديگر استان گرفته است. از اجازه هر گونه پرتو افشاني را از مراکز س

شرهر عملکررد هراي روسرتا شرهري دارنرد و بره عنروان          20، تعرداد  1390استان در سرال  
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که اين مراکرز   هزار نفر مي باشد 10و جمعیت آنها کمتر از  روستاشهر شناخته مي شوند

ه سرطح  شهر اراك و نظام سکونتگاهي رشد کنند مي توان بر  اگر به صورژ هماهنگ با

 معیني از توسعه ناحیه اي دست يافت.

حقیرق  تبه خاطر اهمیت روستا شهر ها در نظام سلسله مراتب سکونتگاهي، هدف اين 

شرهرهاي  بررسي و تحلیل نظام سلسله مراتب شهري در استان مرکزي با تثکیرد برر روستا  

 ررسي اينباستان مي باشد که از طريق آمارهاي جمعیتي و مدلها و روشهاي کاربردي به 

 موهوع پرداخته شده است.

 

 مبانی نظری

از سرروي جرران فريرردمن و مايررک داگررالس ارائرره  1975 هبرررد روستاشررهر در سررالرا

ه مرانع  فريدمن و داگالس با توجه به هعف مدل مرکز ر پیرامون کر   (.1375،43شد)فني،

قطرب   نطقاصلي توسعه منطقه را در زهکشي منابع به سوي خارج مي ديد و با توجه به م

سرت و  رشد که حداقل تجمعي را ازمه صرفه جوئیها و کارائي سرمايه گرذاري مري دان  

 یادي عقببرخواسته از انتقاد جانبداري شهري که فقدان قدرژ سیاسي روستا را علت بن

 فرع فقرر و  يیر مستقیم راهبرد نیازهراي اساسري کره ر   ثماندگي اعالم مي کرد و نیز تحت ت

هیافرت  مین نیازهراي اساسري را محرور قررار مري داد، ر     ثو تر ايجاد اشرتغال، خوداتکرائي   

اد برا اکرريرت روسرتايي پیشرنه     آگرروپلیتن يرا روستاشرهري را جهرت توسرعه منطقره اي      

 (.123-1379،124کردند)صرافي،

ي ه پراره ا کاين راهبرد تجسم ايجاد شهرها در کشتزارها بود يعني روستاشهرهايي     

ته شر اواحي کوچک و پر تراکم روستايي در خرود د از عناصر کلیدي شهرگرائي را در ن

 امره توسرعه  نباشند. ناحیه روستاشهري به صرورژ واحرد مناسربي برراي طراحري يرک بر      

من و آمايشي از طريق برنامه ريزي و تصمیم گیرري نرامتمرکز بره نظرر مري رسرد )فريرد       

 (.1363داگالس،
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ين مین اثرژ تطرفداران نظريه نقش شهرهاي کوچک در امر توسعه معتقدند در صو

زرگ، بر قبیل نیازها در شهرهاي کوچک مسیرهاي مهاجرتي تغییر يافته، بجاي شهرهاي 

 (. 413، 1374شهرهاي کوچک مقصد نهايي مهاجران روستايي خواهد بود)شکويي،

ه کند ک نیل هنسن در نقش شهرهاي کوچک و متوس  در توسعه ملي چنین بیان مي

ر دارد، بر که توسعه شهرهاي کوچرک و متوسر  را در    شهرنشیني اشاعه يافته از پايین را

يرن  وسیله اي میسر و عملي جهت توسعه کشورهاي در حرال توسرعه دانسرته اسرت. برر ا     

اساس، مناسب ترين راه برراي تحقرق ايرن هردف مهیرا نمرودن وسرايل رشرد وپیشررفت          

تم شهرهاي کوچک و متوس  از پايین میباشد به نحوي که در روند توسرعه، يرک سیسر   

 1365هري بس  يافته به صورژ ارگانیک به اهداف جمعیتي پیونرد يابد)شرعله نروري،   ش

،30.)   

کاماندا با مطالعه شهرهاي کوچک در آمريکاي جنوبي به اين نتیجه رسیده است که 

توسعه و تقويت شهرهاي کوچک منجر به ايجاد اشتغال، تمرکز زدايي، جرذب سررمايه   

 (.63: 2007، 1)کاماندااي شده است گذاريها و کاهش نابرابريهاي ناحیه

نتقرال  مهمترين نقشي که براي روستاشهرها و شهرهاي کوچک مي توان بیان نمرود، ا 

هرد هرر   دباشد. نقشي که امکان مي مي و تقويت و توسعه در ناحیه تحت نفوذ روستايي 

 اي توسرعه يک از اين شهرها، عملکرد خاص خود را در به کارگیري استعدادها و قابلیته

( کانونهراي  1382،42احیره موجرب گردنرد)فني،    نروستايي در  -و تحرك شبکه شهري

ي مر کوچک شهري، اولین هسته هاي شهري و بالفصل نقاط و نواحي روستايي قلمرداد  

تي ايرن  شوند. يکي از راهبردهاي مهم توسعه اينگونه شهرها، هدايت جريانهراي مهراجر  

م آوردن ن شهرها برا زمینره سرازي و فرراه    شهرهاست. با اطمینان مي توان پذيرفت که اي

ز حیرث  اشراي  مساعد، مي توانند در برقراري يک نظام منظم و منطقري سلسرله مراتبري    

 (.45جمعیت و کارکرد در يک منطقه موفق باشند)همان، 

 

                                                 
1. kamanda 
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 مواد و روشها:

 1الگوی نخست شهری

 ل وبر اساس اين قانون، نخست شهر در هر کشور همیشه به صورژ يک شرهر مسرتق  

ر دخاص کشورهاي اً بزرگ مورد توجه مي باشد. امروزه الگوهاي نخست شهري عمدت

لري پرر   حال توسعه جهان مي باشند. اين کشورها داراي شهر پايتختي يا نخسرت شرهر خی  

 چنرردين برابررر شررهر دوم کشررور اسررت.   جمعیررت برروده و میررزان کلرري جمعیررت آن    

 (.1376،319)بهفروز،

در میران سلسرله مراترب شرهرهاي     ” نخسرت شرهري   “ نحوه محاسبه نسبت يا شاخص

دسرت  ه با تقسیم نمودن جمعیت نخست شهر آن به جمعیت دومین شهر آن بعمورد مطال

  “ر اندازه مرتبه”و کمتر از آن باشد معرف الگوي منظم  2مي آيد. اگر اين نسبت معادل 

نده عدم ان دهنش  2طقه است اما شاخصهاي بااتر از عدد مندر سلسله مراتب شهري آن 

منطقره   بوده و رونرد الگروي نخسرت شرهري را در آن      “مرتبه ر اندازه  ”الگوي شهري  

 (.19و1371،17نشان مي دهد )بهفروز،

 

 2شاخص برتری شهری
 

نسبت جمعیت بزرگترين شهر به مجموع جمعیت سه  ساسبر اشاخص برتري شهري 

 ي باشد:شهر بعدي بدست مي آيد. فرمول اين شاخص به صورژ ذيل م

(1)                                                                                      
432

1

PPP

P
Pr


 

بدسرت بیايرد، ايرن شراخص نشران مري دهرد کره          5/1برابر برا   rPبعنوان مرال اگر     

ديگر، جمعیت دارد. از طريق محاسربه   برابر سه شهر بزرگ 5/1بزرگترين شهر به اندازه 

شاخص، براي چندين دهه مي توان تراکم جمعیت در چنرد شرهر و يرا توزيرع بهینره       اين

                                                 
1. the primate city 

2. city primate index 
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  ،1380جمعیرررت در شرررهرهاي مختلرررف را در سررررزمین بدسرررت آورد. )کالنترررري ،   

 (.243و244

 
 شاخص چهار شهر مهتا:  

برا   دي گنیزبررگ را براي تعیین میزان نخست شهري، مهتا شاخص چهار شهر پیشرنها 

اهافه کردن جمعیت نخست شهر به مخرج کسر شاخص فوق اصرالح و آن را شراخص   

ر بره  چهار شهر نامید. بدين ترتیب شاخص چهار شهر مهتا از تقسیم جمعیت نخسرت شره  

 مجموع جمعیت شهرهاي رتبه اول تا چهارم بدست مي آيد.

(2                                               )       
432

1

1 PPPp

P


 شاخص چهار شهر مهتا 

و شراخص چهرار شرهر مهترا برراي       اندازه شرهري  -ريچاردسون با بررسي قاعده رتبه

اگرر   تعیین میزان نخست شهري دامنه اي از اين شاخص را مطرح کرد بدين ترتیرب کره  

 54/0بین باشد نخست شهري بیشترين)فوق برتري(،  1تا  65/0مقدار عددي شاخص بین 

گرر  نخسرت شرهري مطلروب و ا    54/0تا  41/0نخست شهري بیشتر)برتري(، بین  65/0تا 

 (.35، 1386باشد نخست شهر کمترين است)زبردست،  41/0مقدار عددي آن کمتر از 

 
  1ضریب تفاوتها

اطق براي سنجش اينکه تا چه حد مقدار يک شراخص بطرور نامتعرادل در برین منر         

اده مند استفريب تفاوتها که گاهي آنرا عامل ويلیامسون نیز مي ناتوزيع شده، از روپ ه

 مي شود.

 هريب تفاوتها با استفاده از فرمول ذيل محاسبه مي گردد:

(3                                                               )                                    
X

S
CV  

Sانحراف معیار =      Xمیانگین = 

                                                 
. Coefficient of variation 
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برین   اين روپ براي  بررسي روند نابرابريهراي موجرود در شاخصرهاي توسرعه در        

دهنرده   ( نشران cvنواحي در سطح وسیع مورد استفاده قرارگرفته است که مقدار بااي )

 (.141،  1380نتري،نابرابري بیشتر در توزيع شاخص فوق مي باشد)کال

 
 و فرمول تعدیل یافته آن 1قانون رتبه ـ اندازه

 ن مرتبه رالگو يا قانون نخست شهري در سیستم شهرهاي يک کشور، قانو در برابر    

ده اسرت.  ( ارئره شر  1949اندازه مبتني بر نظم و ترتیبي در اين سیستم، بره توسر  زيپرف)   

 شد.رهاي مورد مطالعه متکي مي باساختار اين فرمول بر اساس جمعیت و مرتبه شه

(4                                                               )                                     
R

P
Pr

1 

rP1،= جمعیت شهر مورد نظرPجمعیت بزرگترين شهر =،Rمرتبه شهر مورد نظر = 

اين قانون وجود همبستگي برین جمعیرت شرهرها و مرتبره آنهرا بره صرورژ خر           در

وسعه مستقیم يا همبستگي خطي مطرح مي شوند. هر اندازه سیستم شهرهاي يک کشور ت

 به حالت پیدا کنند، رابطه بین اندازه جمعیت شهرها از الگوي نخست شهري دور شده و

ود ديل مري شر  رسد و بااخره به الگوي توزيع نرمال يعني مرتبه ر اندازه تب حد واس  مي

 (.1374،321)بهفروز،

با توجه به اين مدل، در يک شبکه شهري متعادل و همگن همه گروههاي شرهري از  

رتبه و جايگاه متناسب با جمعیت خود، در میان ساير شهرهاي منطقه برخوردارند. به اين 

جمعیرت شرهر     و جمعیت شرهر اول  2/1نصف يا ین شهر منطقه، ترتیب که جمعیت دوم

کشورهائي که توزيع فضائي جمعیرت شرهري آنهرا در    . خواهد بود تا الي آخر  3/1مسو

کانونهاي شهري به صورتي متعادل باشد در واقع قانون مرتبه ر اندازه در آنهرا حاکمیرت    

دارد. لرریکن در  خواهررد داشررت برره طرروري کرره شررهر اول دو برابررر شررهر دوم جمعیررت  

کشورهايي که داراي الگوي نخست شهري مي باشند، مردل يراد شرده کراربرد چنرداني      

ندارد، زيرا بخش عظیمي از جمعیت شهري کشور در شهر اول قرار مري گیررد و چرون    
                                                 
. Rank size rule    
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مبناي اين مدل جمعیت شهر اول است، لذا نتايج مدل به واقعیت نزديک نیست زيرا ايرن  

عیت شهر اول در نظام شهري کشور مطلوب هست يا خیر؟ سوال مطرح است که آيا جم

 آيا در توزيع جمعیت تعداد شهرها و مرتبه آنها مالك نیست؟ 

 هرره گرفرت  ببراي رفع اين مشکل مي توان از قانون مرتبه ر اندازه تعديل شرده آن      

 که توس  دکتر بهفروز ارائه شده است و از رابطه ذيل حاصل مي شود : 

(5)                                                                       











n

rthn

rth

RRR

RP
P

111

21

1 

rthp جمعيت شهري كه در رتبه =r قرار دارند                   np1مجموع جمعيت واقعي شهرهاي مورد مطالعه = 

 np1ت واقعي شهرهاي مورد مطالعه= مجموع جمعي                                    rthR مرتبه شهر مورد نظر = 

nRRR

111

21

  = مجموع نسبتهاي مرتبه اي تمام شهرهاي مورد مطالعه 

عره  بر اساس اين فرمول پیشنهادي توزيع کل جمعیت شهرهاي يک کشور مورد مطال

رصرد سرهمیه   در شهرهاي مذکور میتوان میزان د‹‹ مرتبه ر اندازه  ››  ظ رابطهرا همن حف

سربه  اي براي جمعیت هر شهر را نیز نسبت به مجموعره سیسرتم جمعیتري آن شرهرها محا    

ر کرد. بدين ترتیرب الگروئي آينرده نگرر برراي توزيرع فضرائي جمعیرت متعرادل شرده د          

مبرود  افي جمعیت اولین شرهر و ک شهرهاي مورد مطالعه بدست خواهد آمد که میزان اه

 (.1371،63يا زيادي جمعیت ساير شهرها را مشخص مي نمايد)بهفروز،
 

 روش استاندارد کردن

د نشان دا از طريق ديگري نیز مي توان تعادل و عدم تعادل را در سلسله مراتب شهري

برا ايرن روپ مري تروان جمعیرت       .که روپ اسرتاندارد کرردن يکري از ايرن روشهاسرت     

ل د و تحلیرا نشان دا ي مورد نظر در منطقه مورد مطالعه در دوره هاي متفاوژ آنشهرها

 کرد.
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یرار،  در اين روپ با تقسیم کردن انحراف مقرادير صرفت از میرانگین بره انحرراف مع     

خص قادير شاممقادير اصلي استاندارد شده و متغیرها از مقیاس رها مي شود. براي تبديل 

 ل اسرتفاده ما شاخص را جمعیت فرض کرده ايم( از فرمول ذير به استاندارد )که در اينجا 

  ( :1380،126مي شود)کالنتري،

(6                                                               )                               
S

XX
Z


 

 یافته های تحلیلی

برديل  به شهرهاي بزرگ ت رپ يافته ودر چند دهه اخیر شهرها با سرعت زيادي گست

ان رشرد  شده اند. اين گسترپ در مورد کشورهاي توسعه نیافته حادتر اسرت. در ايرن میر   

در  اًسريع شهرنشیني در همه کشورها به صورژ متعادل صورژ نگرفته است بلکه عمدت

 (.1373،66پايتختها بوده است)نظريان، شهرهاي بزرگ و

شرهري   ز از اين قاعده مسرترني نبروده و رشرد وگسرترپ    در اين میان استان مرکزي نی

ت. در بیشتر مختص به دو شهر اصلي و قطب صنعتي استان يعني اراك و ساوه بروده اسر  

 اشته اند.دهاي مختلف آماري اين دو شهر رتبه اول را در میان شهرهاي استان  طي دوره

طبیعري   یجه افزايشطي دو دهه اخیر برخي از کانونهاي روستايي استان مرکزي در نت

تانه و جمعیت و مهاجرژ، از روستا به نقاط شرهري تبرديل شرده انرد. نرراق، نیمرور، آسر       

ي سیاسرتها  ر مواردي نیرز بره دلیرل اعمرال    د. داز اين قبیل شهرهاي نواهور هستن مامونیه

نند کوچک ما دولتي )مانند نوبران( يا ادغام برخي روستاها، پاره اي از شهرهاي نواهور

ر هرورژ بيا اينکه مرکز بخش بوده و بنا  .شکل گرفته اندو جاورسیان خنداب  ،سنجان

 هري محسوب شده اند.ناحیه اي در زمره نقاط ش -ايفاي کارکردهاي اداري

اجتمراعي مکمرل    -رواب  حاکم میان شهر و روستا بطور کلي از نوع رابطه اقتصادي

يک روستاي بزرگ را دارند فت است و نه متضاد واغلب شهرهاي استان هنوز چهره و با

نه سیماي شهري و متفاوژ از ده. الگوي فضايي استقرار جمعیت منطقره از يرک طررف    

تحت جاذبه ها و جدا کننرده هراي بیررون از منطقره، از سروي ديگرر ارتباطراژ هرعیف         
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دروني با توجه به شراي  زيست محیطي بره صرورژ يرک الگروي سره ناحیره اي )خررد        

 منطقه(شکل گرفته است:

 برق اسرت و  ناحیه اول)شمالي( شمال استان را در بر مي گیرد و به شهرستان ساوه منط

دوم)مرکرزي(   ناحیره  بیشتر ارتباط و مبادله با تهران است تا اراك به عنوان مرکز اسرتان. 

شري از  جنوب شرق استان را در بر مي گیرد و شامل شهرستانهاي محالژ، دلیجران و بخ 

ن در یه تحت نفوذ دو قطب بزرگ قم در شمال و اصرفها شهرستان اراك است . اين ناح

ه سروم  ناحی از نظر اقتصادي تابع محور مرکزي در سطح ملي است. جنوب است و اساساً

ايرن   و خمین اسرت.  ، خنداب)جنوبي( شامل شهرستانهاي اراك، آشتیان، تفرپ، سربند

د ازند پديخمین و شناحیه بر پايه جغرافیاي طبیعي رود شراء و آبخوانهاي دشت اراك و 

احیه شمالي و آنرا تکامل داده است. میان ن تهران بعداً–آمده و محور ارتباطي خوزستان 

ي و جنوبي را عامل طبیعي )ارتفاعاژ تفررپ( مررز بنردي نمروده و میران نرواحي مرکرز       

 انداخته جنوبي يک خالء جمعیتي )بدلیل کوهستاني بودن محدوده بین دو ناحیه( فاصله

 ت.وي ديگر شهرستان و شهر قم بین ناحیه شمالي و مرکزي واقع شده اساست از س

 ادل برودن نکته مهم در ارتباط با نظام شهري و توزيع فضايي کانونهاي شرهري، نامتعر  

ونهراي  اين نظام و عدم ارتباط وکارکرد منطقي آن اسرت. منطقره غررب اسرتان فاقرد کان     

کره پراره اي نقراط کره شرهر      شهري شاخص با قدرژ و عملکرد خاص منطقه اي اسرت  

 وبرنامره   عملکردي در حد روستا شهر دارند)سرازمان  نامیده شده اند )مرل خنداب(عمالً

 (.1373،25بودجه استان مرکزي،

، با توجه بره اهرداف طررح آمرايش سررزمین برنامره دوم )و سروم( توسرعه اقتصرادي         

ا روستا شهرهاجتماعي و فرهنگي استان مرکزي که ايجاد و گسترپ شهرهاي کوچک، 

و روستاهاي مرکزي در منطقه جهت تعادل در نظام خدماژ رسراني هرروري تشرخیص    

داده شد. اين تحول در توزيع فضايي جمعیت در جهت کمک بره اهرداف طررح جرامع     

ي ( وهرعیت شرهرها  2(و ) 1جرداول شرماره)   (.1377،158شهرستان خواهد بود )زيسرتا، 

 استان را نشان میدهد.
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ن مي چهار سطح شهري در نظام و شبکه شهري آ ،شهرهاي استانبا توجه به جمعیت 

 وتوان تشخیص داد. نخست، شهرهاي بااي يکصد هزار نفر جمعیرت کره شرامل اراك    

خمرین   ساوه مي باشد، دوم شهرهاي بین پنجاه تا يکصد هزار نفر جمعیت که فقر  شرهر  

ن ه در اير که هزار نفر در اين طبقه جاي مي گیرد، سوم شهرهاي بین بیست و پنج تا پنجا

شرهر هراي زيرر     محالژ جاي گرفرت و برااخره گرروه چهرارم    و  هاي دلیجانطبقه شهر

شرهر   فرت بیسرت و ه بیست و پنج هزار نفر يا روستا شهرها که بیشترين تعداد شهرها کره  

 از حیرث ان بغیر از شرهر جديرد مهراجر   استان را شامل مي شود در اين طبقه قرار دارند و 

 مشابه يکديگرند. کردهاي جمعیتي و اقتصادي تقريباًساختار و کار

 ن مرکزيدرصد جمعیت ساکن بر حسب طبقاژ جمعیتي در نقاط شهري استا -1شماره  جدول
 طبقه بندي جمعيت شهرها

 5/46 4/54 56 7/55 - - هزار نفر 200باالي 

 8/18 8/15 - - 7/54 - هزار 100تا  200

 8/6 8 15 5/13 - 6/57 هزار  50تا  100

 7 7/7 8/12 2/8 12 - هزار  25تا  50

 3/11 3/6 10 7/15 14 4/32 هزار  10تا  25

 5/9 8/7 2/6 9/6 3/19 10 هزار  10كمتر از 

 29،ص1376سازمان برنامه و بودجه استان مركزي ، منبع:

 بقاژ جمعیتيتعداد شهرهاي استان مرکزي بر حسب ط  -2شماره  جدول
 دوره زماني

 

  25تا  10 هزار نفر 10كمتر از 

 هزار نفر

  50تا 25

 هزار نفر

 100تا  50

 هزار نفر 

 200تا 100

 هزار نفر

 جمع كل هزار نفر 200باالي 

1345 2 3 - 1 - - 6 

1355 6 2 1 - 1 - 10 

1365 7 5 1 1 - 1 15 

1370 7 4 2 1 - 1 15 

1375 10 3 2 1 1 1 18 

1381 15 4 1 1 1 1 23 

1390 20 7 2 1 1 1 32 

 1390و  1381وزارت كشور،: منبع
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اصرله  فبعبارژ ديگر، مطالعاژ نشان مي دهد که به استرناي شرهر اراك و سراوه کره    

و  ندازه در يک نظما -جمعیتي زيادي با شهر هاي ديگر دارند، بقیه شهرها از حیث رتبه

شراهده  مقابرل   1 شرماره  شرکل نکته به وهروح در  قاعده سلسله مراتبي قرار دارند و اين 

 است.

 نسبت نخست شهري در مورد سلسله مراتب شهري استان مرکزي در طري پرنج دوره  

ه شرده  ارائ 3در جدول شماره  محاسبه شد که نتايج محاسباژ 1385تا  1345سرشماري 

 . است

 اترب همانطوري که از محاسباژ مشاهده مي شود الگوي نخست شهري در سلسله مر

 است.‹‹ ندازها -مرتبه››استان مشاهده مي شود و اين نسبتها نشان دهنده عدم الگوي 

هراي مختلرف تغییراتري     ذکر اين نکته هروري است که ايرن نسربت در طري دوره   

ر سرال  دامرا   .، اين نسبت رو به افزايش بوده اسرت 1355داشته است به طوري که تا سال

ر اول و ه نشان دهنده گرايش به تعادل بین شهک ،کاهش يافته است1385و  1375 ،1365

ترب  لسله مراسسفانه در سطوح بااي ثاما اين گرايش به تعادل مت .دوم در منطقه مي باشد

 .د دارداستان مي باشد و بين شهرهاي بعدي با سطوح باال هنوز عدم تعادل وجو شهري

 
 1385: نمودار رتبه اندازه شهرهاي استان مركزي در سال  1شکل  
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 شاخص برتري شهر در مورد سلسله مراتب شهري استان مرکزي در طي دوره هاي

 ارائه گرديد. 3در جدول شماره محاسبه شد که نتايج آن  85-1345

ن( اين شاخص نشان مي دهد که شهر اراك )بزرگترين و پرجمعیت ترين شهر استا

برر سره شرهر    برا 6/1و  9/1 ، 1/2،   1/2،  8/1به ترتیب در دوره هاي مختلف به ترتیرب   

 محالژ ( جمعیت داشته است. و ديگر استان )ساوه خمین

سرت  در حال افزايش بوده ا1365همانطوري که مالحظه مي شود اين نسبت تا سال 

سوي بکاهش يافته است که اين امر نشان دهنده حرکت 1385و  1375هاي  هدهولي در 

مرا ازم  اتبي شرهري اسرتان مري باشرد.     سطح تعادل و يکنواختي بیشتر در نظام سلسله مرا

هري شر گفته شود که اين گرايش به تعادل در سطوح بااي سلسرله مراترب   دوباره است 

ده مري  استان مشاهده مي شود و عدم تعادل بین سطوح پايین و سرطوح براا هنروز مشراه    

 شود و تقويت شهرهاي کوچک و روستاشهرهاي استان راه حرل گررايش بره تعرادل در    

 .سلسله مراتب شهري مي باشد کل سطوح

دوره  5در مررورد جمعیررت شررهرهاي اسررتان مرکررزي در طرري   نیررزهررريب تفاوتهررا 

به  وبه منظور تشخیص تمرکزگرايي مورد بررسي قرار گرفت  1385تا  1345سرشماري 

ب بدين ترتیب مالحظه مي شرود کره هرري    هر دوره هرايب زير بدست آمد. ترتیب در

سرید کره   ر 1385در سرال   75/2به 1345در سال  05/2استان از تفاوتها در میان شهرهاي 

ن يک روند افزايشي داشته اسرت. چنرین اسرتنباط مري شرود کره توزيرع جمعیرت در میرا         

ارد و دمتعادل پخش نشده است و نرابرابري در توزيرع آن وجرود     روشهرهاي استان به ط

 اين نابرابري رو به افزايش بوده است. 
 شاخص ها و روشها در استان مركزي ررسي بر اساسنتايج ب -3جدول شماره 

 1385 1375 1365 1355 1345 سال

 61/0 66/0 68/0 68/0 64/0 شاخص چهار شهر مهتا

 5/2 4/3 1/4 5/4 1/4 نخست شهري

 6/1 9/1 1/2 1/2 8/1 شاخص برتري شهري

 75/2 86/2 8/2 38/2 05/2 ضريب تفاوتها
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از  خص چهار شهر مهتا نشان میدهرد کره نشران   نتايج را براساس شا 3جدول شماره 

 د.حرکت به سمت تعادل در رأس سلسه مراتب شهري استان در طي دهه اخیر مي باش
و جمعيت آنها بر اساس قانون 1385جمعيت شهرهاي استان مركزي در سال  -4شماره  جدول

 مرتبه ـ اندازه و فرمول تعديل يافته آن
 رديف

 نام شهر
 جمعيت بر اساس فرمول تعديل يافته آن جمعيت بر اساس قانون مرتبه ـ اندازه 1385جمعيت در سال 

 238618 446760 446760 اراک 1

 119309 223380 180548 ساوه 2

 79539 148920 64788 خمين 3

 59654 111690 36036 محالت 4

 47724 89352 32272 دليجان 5

 39770 74460 23452 كرهرود 6

 34088 63823 19896 شازند  7

 29827 55845 17411 مامونيه 8

 26513 49640 15311 تفرش  9

 23862 44676 11113 مهاجران 10

 21693 40615 10877 سنجان 11

 19885 37230 10405 آشتيان 12

 18355 34366 8931 ميالجرد 13

 17044 31911 7722 كميجان 14

 15908 29784 7233 خنداب 15

 14914 27923 6998 آستانه 16

 14036 26280 6188 پرندک 17

 13257 24820 6146 زاويه 18

 12559 23514 6119 خشکرود 19

 11931 22338 5797 نيمور 20

 11363 21274 5523 داود آباد 21

 10846 20307 4586 جاورسيان 22

 10375 19424 4503 غرق آباد  23

 9942 18615 3656 فرمهين 24

 9544 17870 3642 كارچان 25

 9178 17183 2819 نراق 26

 8838 16547 2353 توره 27

 8522 15956 2283 ساروق 28

 8228 15406 2164 هندودر 29

 7954 14892 2128 نوبران 39

 7697 14412 1603 قورچي باشي 31

 7457 13961 553 رازقان 32

 959820 1797055 959816  جمع

 نگارنده محاسبه:                       

نتیجه  .محاسبه شد 1385تا  1345در طي دوره هاي زماني  روپ استانداردکردن نیز

تعرداد بیشرتري از    zاي که از اين محاسباژ مي توان گرفت اين است که هر چه مقدار  
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نترايج   .شهرها مربت باشد نشان دهنده گرايش به تعرادل در پرراکنش جمعیرت مري باشرد     

شرهر اول   پرنج  zمقاطع زماني فق  مقدار  اين هد که در حاصل از محاسباژ نشان مي د

مقردار آن  بقیره شرهرها    برراي ( مربت بوده اسرت و و دلیجان )اراك،ساوه،خمین،محالژ

. اين امر نشان دهنده تعادل در سطوح بااي سلسله مراتب شرهري اسرتان مري    است منفي

سلسله مراترب شرهري   بقیه شهرها منفي است و عدم تعادل نسبت به کل  zباشد و مقدار  

تمرکزگرائري در شرهرهاي برزرگ اسرتان بخصروص شرهر       ،که ناشي از را دارا مي باشند

 اراك به عنوان مرکز استان و مرکز شهرستان مي باشد.

توزيع کل جمعیت شهرهاي يرک کشرور مرورد     بهفروز، بر اساس فرمول پیشنهادي

یرزان درصرد   میتوان م ،مذکوردر شهرهاي ‹‹ مرتبه ر اندازه  ›› مطالعه را همن حفظ رابطه

ها سهمیه اي براي جمعیت هر شهر را نیرز نسربت بره مجموعره سیسرتم جمعیتري آن شرهر       

 ل شده درمحاسبه کرد. بدين ترتیب الگوئي آينده نگر براي توزيع فضائي جمعیت متعاد

مبرود  شهرهاي مورد مطالعه بدست خواهد آمد که میزان اهافي جمعیت اولین شرهر و ک 

 .(1371،63معیت ساير شهرها را مشخص مي نمايد)بهفروز،يا زيادي ج

ن مرورد  ي اسرتا هار اندازه و فرمول تعديل يافتره آن در مرورد شرهر     لذا فرمول مرتبه

 آورده شده است. 4شماره  بررسي قرار گرفت که نتايج حاصله در جدول
 

 نتیجه گیری:

گیري از تمرکرز  آنچه مسلم است به منظور تعادل بخشي به نظام سرکونتگاهي و جلرو  

سعه و تقويت بیشتر در شهرهاي بزرگ، اتخاذ رويکرد نوين توسعه فضايي با تثکید بر تو

شهرها امري هروري است. هدف اين مقاله، بررسي و تحلیل شهرهاي کوچک و روستا

ساختار سلسله مراتب شهري و تحواژ آن و جايگاه روستا شهرها در ايرن نظرام سلسرله    

اي تحقیق نشان مي دهد که ساختار سلسله مراتب شهري استان داراي مراتبي بود. يافته ه

دوره سرشرماري   5عدم تعادل مي باشد. با توجره بره تحلیلهراي صرورژ گرفتره در طري       

شرهر اراك بره عنروان قطرب جمعیتري در رأس       1385ترا   1345نفوس و مسکن از سرال  
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اصلي جمعیرت اسرتان    سلسله مراتب شهري استان قرار دارد و بعد از آن شهر ساوه قطب

به شمار مي رود که شهرهاي بعدي با فاصله بسیار زيادي از اين دو شهر در نظام سلسرله  

مراتبي قرار دارند. اين دو شهر با تمرکز امکاناژ وخدماژ در خود در اغلرب زمینره هرا    

اکرر ساکنین حوزه نفوذ خود حتي خارج از حوزه نفوذ و از استانهاي ديگر را بره سروي   

جذب مي کنند. اين عدم تعادل در سلسله مراتب شهري استان مرکرزي بره دايلري    خود 

نظیر در نظر گرفتن يکي از قطبهاي صنعتي و اصلي توسعه قبل و بعد از انقالب، موقعیت 

جغرافیايي و دسترسي به راههاي اصلي، نزديکي به تهران و امکاناژ و خدماژ مختلرف  

از سراکنین روسرتاها و شرهرهاي  اطرراف بروده       در اين شهرها و مهاجرژ تعداد زيرادي 

را نشان گرايش به تعادل در سطوح بااي سلسله مراتب شهري استان است. نتايج تحقیق 

. شرهرهاي  و عدم تعادل بین سطوح پايین و سطوح باا هنوز مشراهده مري شرود    مي دهد

که اين نکته  اندازه در يک نظم و قاعده سلسله مراتبي قرار دارند -کوچک از حیث رتبه

تقويت شهرهاي کوچرک   در اين رابطه قابل مشاهده است. 1به وهوح در شکل شماره 

و روستاشهرهاي استان راه حل گرايش به تعادل در کل سطوح سلسله مراتب شهري مي 

. با توجه به بررسي هراي انجرام شرده و نترايج حاصرل از آن پیشرنهاداتي در جهرت        باشد

 کوچک استان ارائه مي شود: توسعه روستاشهرها و شهرهاي

هر اها به شر جلوگیري از تبديل بي هابطه روستاها به شهر. چرا که با تبديل اين روست .1

یر و کارکرد اصلي اين سکونتگاهها که بیشتر متکي بر کشاورزي است دستخوپ تغی

 تحول گشته و کارکرد خود را از دست مي دهند.

ي مرور تولیرد  ارتباط با ايجاد صرنايع در ا توجه به زيرساختها و امکاناژ توسعه اي در  .2

 شهرهاي استان -در روستا 

 جلوگیري از تبديل اراهي مرغوب کشاورزي و باغراژ بره کاربريهراي مسرکوني و     .3

 بورس بازي زمین در شهرهاي کوچک

ه در تقويت و بهبود ارتباطاژ و حمل و نقل و دسترسي به شهرهاي کوچک استان ک .4

 ود.ل موجود در نظام شهري استان مؤير خواهد بتعديل نابرابريها و عدم تعاد
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