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 چکیده 
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 مقدمه
دهد. تمعیت و،ری ت،اان از  همچ ان ب  روند افزایشی مود ادام  می هاو،رنشی ی و رود و،ر

میلیارد ن ر در سا   3/2تمعیت ت،ان( ب  کل درید  51) 5311میلیون ن ر در سا   211حدود 

تمعیت ت،ان( رسید؛ همچ ین تعداد و،رهای باظی یک میلیون ن ار از  کل درید  11) 2111

 . افازایش تمعیات وا،ری   افازایش یافات   2111وا،ر در ساا     733با    5311و،ر در سا   53

های انسانی و اکولوژیکی سبب ودا اسات کا  موتاب اهمیات یاافمن      تغییراتی را در زیسمواا

هاا در تماامی   های و،ری برای افزایش رفاا انسان و کاهش بار مدمات اکوسیسممب،بود سیسمم

 (. Scholes et al, 2005: 797ت )ها ودا اسمهیا 

هاای گذوام ، گسامرش    دورا در کشور ایران، افزایش بیش از حاد رواد تمعیات کشاور در    

روسامایی،   -های ،ی ی و  ه ای معیشات در زنادگی وا،ری    و،رهای بزرگ و وتود نابرابری

مراتب و،رها و روسماها، مشکالتی نیز سبب ودا است ک  ،الوا بر ایزاد گسسموی در سلسل 

ی یورت ناامموازن در ساۀک کشاور و نیاز وا،رها     های مالی و اتمما،ی ب مان د تمرکز سرمای 

. ب ابراین، ضاروری اسات تعاادلی    ب  وتود آیدبزرگ، تخریب بیش از حد محیط زیست و ... 

های محیط زیست تلوگیری ک اد و  در ناا  و،ری یک کشور ایزاد وود تا بمواند از تخریب

برداری درست اسم ادا واود. همچ این در یاورت تمرکاز     ها و امکانات در ت،ت ب،رااز توان

 (.593: 5731)ی یعی،  وودایزاد می -،دالمی اقمدادیرگ، بیسرمای  در و،رهای بز

هاای اترایای مداوّب    ب  ماطر مشوّش بودن سیسمم و،ری در اسمان گلسمان، یکی از سیاست 

،ا، افزایش توان نو،داوت تمعیت در آنسازی توسع  نواحی و طرا توسع  این اسمان، مموزان

تمعیت است )س د ملّی توسع  اسامان گلسامان،   سازی حسب مورد در و،رها با رویکرد ممعاد 

درید از کل تمعیت وا،ری   73/73 ، وان مرکز سیاسی اسمان گلسمانو،ر گرگان ب (. 5731

دریاد از کال    21/1برون ت ،ا است. در حالی ک  تمعیت و،ر ای چ  نمودارا در مود مممرکز 

برابر از وا،ر   511دود تمعیت و،ر گرگان ح(. 5731)مرکز آمار ایران،  استتمعیت و،ری 

 دهد.  برون بیشمر بودا ک  این امر نیز توزیخ نامموازن تمعیمی را نشان میای چ 

مراتب و،ری و ورود ب  مهول  روابط سیسامماتیک  از آنزا ک  بررسی مهدماتی تئوریکی سلسل 

یاان،  ک اد )ب،اارلو ی و نار  ها را ایزااب مای  ناا  و،ری، نهش، اهمیت و تحهیق در مهایس  آن
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 حیااتی (؛ ب ابراین، باید آن دسم  از نیروهایی ک  در روند تحوّ  وابک  وا،ری نهاش    17: 5737

های آن،ا گسمرش یاباد و یاا از اداما     ها و گرایشدارند، ب  درسمی و اسایی و با تحلیل ویژگی

(. در ایان یاورت   3: 5735الحسای ی و ،باسای،   ها تلوگیری وود )مااد  روی  آنگسمرش بی

  الووی توزیخ تمعیت در و،رهای اسمان گلسمان  ب،باود یافما  و روساماییان با  تاای      است ک

های کشاورزی و ساکونت در حاوای  وا،ر گرگاان، وابساموی ماود را با  باازار         ترک زمین

واوند.  و،رهای کوچک اسمحکا  بخشیدا و موتب رواد اقمدااد کشااورزی در اسامان مای     

ریزان و مسئووظن را مموت  ،وامال  ایی ماص، برنام هب ابراین بررسی توزیخ تمعیت در کانون

 -ای ک  موتب ،د  تعاد  و بروز مشکالت و ،هب ماندگی در توسع  اقمدادیدافع  و تا ب 

ریازی، بساین نیروهاا و    گرداند و گاامی ت،ات بازاندیشای، برناما     اند، میاتمما،ی اسمان ودا

. با ،ۀف ب  ایان ماوارد،   وودن بر داوم  میهای توسع  اسماها در طرا و برنام اممداص تعرف 

پژوهش حاضر با هادح بررسای نااا  وا،ری اسامان گلسامان از لحاا، تمعیات، موقعیات و          

 های زیر است:پاسخوویی ب  سوا  در یددوضعیت اقمدادی و،رها انزا  ودا است و 

 بین موقعیت آیا -2 چوون  بودا است؟ 31تا  5711های اسمان گلسمان طی سا  و،ریناا   -5

آیاا   -7 هاا ارتبااطی وتاود دارد؟   پاذیری آن و،رها نسبت ب  و،ر گرگان و تمعیت تغرافیایی

 ها ارتباطی وتود دارد؟)تمعیت( و اومغا  )بُعد اقمدادی( آن هابین اندازۀ و،ر
 

 ادبیات نظری تحقیق

کادیور از  دان د ک  در یک فضاای معاین در ارتبااا باا ی    وبک  و،ری را آرایشی از و،رها می

 دهیهای تمعیمی، تریان کاظ، افکار و ،رضا  مادمات گسامردا وادا و ساامان     طریق تحرک

 -(. کاابرا  سیسامم وا،ری را مرکاز توساع  اتمماا،ی      551: 5737)ف ای و همکااران،    وودمی

هاای مساکونی، تزااری، کشااورزی و یا عمی      ک د ک  با ترکیب فعالیتاقمدادی تعریف می

هاای وا،ری را   سیسامم  (. ترسا اوریااکو Cabral et al, 2013: 5228وود )مشخص می

ک اد. وی ایان   دادا و ادارا مای  داند ک  زندگی م اطق وا،ری را ساازمان  وامل فرای دهایی می

ریازی، مادیریت و   ها، سامت محیط زیسات/ برناما   زیرسامتفرای دها را ب  چ،ار دسم  ایلی 
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کاوان در تعریاف   (. Theresa Oriaku, 2017: 5-6)ک اد  تهسایم مای  مدمات انساانی  

ناا   « مراتاب فضااها  سلسال  »و « هاا مراتب سکونموااسلسل »مراتب و،ری از دو ایۀالا سلسل 

ها بر اساا  انادازا و ،ملکردواان و دومای را     بردا است. اولی را ب  نام در آوردن سکونمواا

ای )میرا در نار گرفم  استاوت با اندازا و ،ملکردهای مم  پیوندهم ای از فضاهای ب مزمو، 

هسام د کا  از   هاای وا،ری   هاایی در وابک   امروزا و،رها ب  مثاب  گرا (.11: 5739و همکاران، 

یکادیور ممدال واادا و با  تززیا  و تحلیاال       هااای ارتباطاات مخاابراتی باا  طریاق زیرساامت  

 (.Trullen & Boix, 2005: 1-2پردازند )می« دانش» توزیخفرای دهای تولید و 

 -5 ک اد: ه زبرگ هر و،ر س  ویژگی دارد کا  انادازۀ آن تعیاین مای    ب  ا،مهاد دسمت و راسی

ی یا ب  وری یا ب  یادرات مارتوری: این ،امل ب  قدرت تولید یک و،ر اوارا دارد. ب،راب،را

امکانات: این ،امل ب  هر چیزی )مثبت یا م  ای( اواارا دارد کا      -2اقمداد تزمخ بسموی دارد. 

وری آن طور مسمهیم از ب،راک  ب دهد، بدون این، وان محل اقامت تغییر میت و،ر را ب تذابی

با  تاراکم تمعیات اواارا      حساسیت بیش از حاد:  -7 بکاهد یا بازار کار و،ر را تحریف ک د.

ک  این ممکان اسات با      بعضی و،رها کارآیی کممری در موات  با تراکم تمعیت دارنددارد. 

 هاای محلای و ریارا رباط داوام  باواد.      وظن و،ری یا نرخ بااظی مالیاات  ،ملکرد ضعیف مسئ

رود، حساسیت بیش از حد و،ر بیانور تحریف زیاد از آنچ  ک  از اندازۀ واقعی و،ر انماار مای 

وری بااظتر، امکاناات و رفااا بیشامر و حساسایت      تر مواه د ود اگار ب،ارا  و،رها بزرگ است.

تری داوم  باود، اگار وا،رهای   تواند تمعیت کمار مولد میکممری داوم  باو د. یک و،ر بسی

تواناد بسایار ممعااد  ،مال     بسیار مولد دیوری وتود داوم  باو د. چ ین سیسممی از و،رها مای 

برای تززی  و تحلیال پویاایی ایان    (. Desmet & Rossi-Hansberg, 2014: 5ک د )

اندازۀ و،ر کا  در فضاا و در طای زماان     های م اسبی برای مهایس  سیسمم پیچیدا، باید از روش

کارگیری ررم ب،لی .(Bretagnolle et al, 2009: 198اند، اسم ادا کرد )تشکیل ودا

،لو  کمّی و فضایی، ب،مر است و،رها را در قالب ساممارها و کارکردهای ویژا در چاارچوب  

ایاش فضاایی   اقمداد سیاسی یک کشور تبیین کرد. مؤثرترین ماد  بارای تبیاین چواونوی آر    

ب دی بر پایا  انادازا و کاارکرد آن،اسات     مراتب و،ری و رتب های و،ری اسم ادا از سلسل ناا 
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کاظهااا و  مراتااب واا،ری ماا ام ساابب توزیااخ(. وتااود سلساال 13: 5733)تهااوایی و یااابری، 

هاای مخملاف زنادگی در    ها ب  سراسر تامع  و روش، انمها  تک ولوژی تدید و ابداعمدمات

وود کا  تهریبااه هار انادازۀ     مراتبی موتب میوود. وتود چ ین سلسل گوناگون می هایمحیط

(. در ایان توزیاخ م اساب،    23: 5732و،ری با حد مۀلوب سازگار باواد )لۀ ای و همکااران،    

ها، در ارتباا با یکدیور فعالیت دارناد و انادازۀ   ترین و،ر تا ممروپلتمعیت و،ری از کوچک

مشکالت توسع  و،ری با  واکل ماؤثری     در چ ین ورایۀی بق دارد.و،رها با ،ملکردوان تۀا

 (.  353: 5731د یافت )ویخی و ویسی،  کاهش مواه

( 5377وسایل  والمار کریسامالر )   هاا با   مراتب سکونموااهای مرکزی و سلسل اولین تئوری مکان

د ارا   ود. وی در مۀالعاات ماود مموتا  واد کا  رابۀا  مشخدای باین انادازۀ وا،ر و تعادا           

و،رهایی ک  در آن طبه  از اندازۀ و،ر است، وتود دارد  و بالمرا برای پای باردن با  انادازۀ     

تاور   . واود و،ر، باید در مورد تما  کاظها و یا مدماتی ک  در آن و،ر تولیاد و ،رضا  مای   

اندازا را ارا   داد ک  توزیاخ انادازۀ وا،ری     -مراتب و،ری، قانون مرتب زیپف در تعیین سلسل 

(. در این قانون تمعیات  533: 5732نیا و موسوی، ت مایی از توزیخ پارتو است )حکمتحال

 و،ر دو ،
 

 
  و،ر او  و و،ر سو  حدود 

 
 حادود   nوا،ر او  و وا،ر     

 
وا،ر او  اسات. او    

یاورت ماط مسامهیم اسات؛      معمهد بود وتود همبسموی بین تمعیت و،رها و مرتبا  آن،اا با    

وود. پیار  تر میو،ری توسع  پیدا ک د ب  الووی توزیخ نرما  نزدیکب ابراین، هر اندازا سیسمم 

د. بوژوگارنیا  در  نماو مراتاب وا،ری تیکیاد    ژرژ بر ماهیت ،ملکارد وا،رها در تعیاین سلسال     

. داوات مراتب و،ری بر ماهیت تز،یزات و وسعت فضای تا ب  وا،ری تیکیاد   ارزیابی سلسل 

( و 5313(، اساموارت ) 5319د )ر(، ایازا 5313پف )(، زی5329(، لوتکا )5357همچ ین او رباخ )

 (. 7: 5731و،ری پردامم د )محمدی و رسممی، ب دی نخست( ب  فرمو 5391بری )

( ب  بررسی تعاد  در ناا  و،ری اسمان ک،ویلویا  و بویراحماد   5731پور و همکاران )سید،لی

هاای وادیدی   د  تعااد  پردامم د ودریافم د ک  ناا  و،ری اسمان بر مالح ورایط ملی ک  ،ا 

بین و،ر او  و دو  دارد، و،رهای او  تا سو  ت اوت تمعیمای چ ادانی باا هام ندارناد و ت ،اا       

(. 213: 5731پاور و همکااران،   مسیل ، فایل  آن،ا با و،رهای بسایار کوچاک اسات )ساید،لی    
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انی مراتب و،ری اسمان زنزان در دورۀ زما ( ب  تحلیل تغییرات سلسل 5731محمدی و رسممی )

پردامم د. ایشان دریافم د ک  در ابمدای دورا سیسمم وا،ری زنزاان ممعااد  باود و      31تا  5711

کا  از  تر گشت. با آناندکی ممعاد  5731بسیار نامموازن ودا و سپس تا  5731رفم  تا سا  رفم 

نیاز   RNتر ودن اسات. ماد    نخست و،ری وتود داوم ، اما در حا  ممعاد  31تا  5791سا  

(. وایخی و ویسای   5: 5731ان داد ک  پراک ش و،رها نسبماه م ام است )محمدی و رسممی، نش

های و،ری اسمان گایالن پردامم اد.   ( ب  بررسی و تحلیل سازمان فضایی ناا  سکونمواا5731)

وبک  و،ری اسمان گیالن ناممعاد  باودا و   31تا  5711نمیز  رسیدند ک  طی دورۀ    اینایشان ب

( 5739ای و همکااران ) (. میارا 353: 5731ی موات  بودا است )ویخی و ویسی، با نخست و،ر

بویراحماد، باا اسام ادا از    در مهال  تحلیل تحوظت و الواوی نااا  وا،ری اسامان ک،ویلویا  و      

اسامهرار تمعیات در وا،رها ممعااد       31تاا   5771نمیز  گرفم د کا  در باازۀ   های ممداو  روش

فایال  زیاادی از ساایر    باا  مرتبا  ثاابمی،     گچساران و دهدوتتوزیخ نشدا و و،رهای یاسو ، 

ریازی و  ها ناا  و،ری اسمان ک،ویلوی  و بویراحمد را ممایثر از نااا  برناما    اند. آنو،رها داوم 

 (.519: 5739ای و همکاران، د )میرانمودناداری کشور و ،مدتاه با گرایش ب  تمرکز قلمداد 

های و،ر را با توت  با  مهاادیر مخمل ای از    همیش  تمایز اندازاهای و،ری سیسمم توان گ تمی

زیپاف. ایان    -ده د ک  یا لوگ نرما  است یا از نوع پاارتو نشان می یتوزیخ آماری بسیار م ام

وا،ری  مراتبی از کارکردهای وا،ر و الووهاای   مراتب اندازۀ و،رها نیز مربوا ب  سلسل سلسل 

  در تئوری مکان مرکزی والمار کریسامالر گ زانادا    طور مالیکوچک و بزرگی است ک  ب 

ک ااد رونااد تکاااملی مااود را طاای ماای   هااا ت و هاام اک ااون در تئااوری سیساامم  واادا اساا 

(Bretagnolle et al, 2009: 198,200 .) ،طاور فضاایی با  طارز     یک و،ر ب ب ابراین

ی اد  وود و در طو  زماان نیاز از طریاق یاک فرا    یک ایل مرکزی سازماندهی می بام سزمی 

 (.  Theresa Oriaku, 2017: 7-8یابد )رود فضایی تمعی نسبماه مداومی، ثبات می
 

 روش تحقیق

تحلیلای دارد. باارای گااردآوری   -پاژوهش حاضاار، رویکااردی کااربردی و ماااهیمی تویاای ی  

هاای تمعیمای   و آمارهاا  هاا، مهالا   ک  وامل کماب ای اسم ادا ودا از روش کمابخان اطال،ات 
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مد  ممداو  بررسای سیسامم وا،ری از لحاا،      22پژوهش از تعداد  اهداحب   نیل. برای است 

(، مد  ارتباا انادازا و اوامغا  وا،ر و    RNترین همسایوی )پراک ش تمعیت، تحلیل نزدیک

هاا از نار    هاا و ترسایم واکل   محاساب   انزاا  . برای اسم ادا ودLinear ، رگرسیون Tآزمون 

 (.5ا ود )تدو  اسم اد SPSSو  EXCEL،GISافزارهای 
 کار رفم  در پژوهشهای ب : مد 5تدو  

 شرح فرمول مدل گروه

ی
،ر

 و
ت

خس
ن

 

با  ترتیاب    P4 و P2 ،P3وا،ر،   تارین پرتمعیات  P1کل تمعیت و،ری،   UPI = P1 ÷ P P و،رنخست 
تمعیات وا،رهای دو ، سااو  و چ،اار  اسات. مهاادار ب،ی ا  نخسات واا،ر از       

مهادار ب،ی ا  واامص دو     واود. محاساب  مای   UPI=1 ÷ Σ 1 ÷ iرابۀا   
اساات.  327/1اساات. مهاادار ب،ی اا  وااامص کااالرک براباار   2واا،ری براباار 

ب ادی ریچاردساون بادین    مهادیر ب،ی   وامص چ،ار و،ری م،ماا مۀاابق طبها    
 11/1نخسات وا،ری در حالات فاوت برتاری اسات،        5تا  91/1ترتیب است: 

باواد، حاداقل    15/1برتاری مۀلاوب، کممار از     11/1تاا  15/1برتری،  91/1تا 
 است. 13/2وامص موماو و الویابی برابر با   برتری. مهدار ب،ی 

 TCI = P1 ÷ P2 دو و،ر

 TCI = P1 ÷ P2 + P3 س  و،ر

چ،ار 
 ICI= P1 ÷ P2 + P3 + P4 و،رکالرک

چ،ار و،ر 
 م،ما

MI= P1 ÷ P1 + P2 + P3 + 
P4 

موماو و 
 الویابی

MAI = P1 + P2 ÷ P3 + 
P4 

د 
تعا

 

تحلیل 
لوارتیمی 
 تمعیت

 =
   P1    P 

    
 

 

P1  تارین وا،ر،  پرتمعیاتR       مرتبا  وا،ر در مزمو،ا  وا،رها وPn  
ا   Rنیز تمعیت وا،ر در مرتبا  ماورد ناار یاا تمعیات وا،ر مرتبا          

 5تار از  بازرگ  qباواد، توزیاخ ممعااد ؛ اگار      5برابر باا   qاست. اگر 
-کوچاک  qباود، بیانور ،د  تعاد  و وتود نخست و،ری، و اگار  

 باود، و،رهای میانی اهمیت بیشمری در ناا  و،ری دارند. 5تر از 

= i  ضریب تی ی
 

   ̅
∑ i   i  ̅ 

 

i= 

 

 nمیاانوین تمیعات وا،رها،     ̅ تمعیات هار وا،ر،     xiدر این فرمو  
رتب  هر و،ر در سلسل  مراتاب وا،ری اسات. مهادار      iتعداد و،رها و 
توزیاخ   5بیانور توزیخ کاماله برابار و   1است ک   5و  1این ضریب بین 

گاروا تهسایم کارد:     1توان ضریب تی ی را ب  کاماله نابرابر است. می
نیما  ممعااد ،    1/1 -31/1تهریباه ممعاد ،  21/1 -1/1ممعاد ،  1 -21/1
 ناممعاد . 31/1 -5

ضریب 
=    تغییرات

  

 ̅
 1   

SD  میانوین تمعیت و،رهاست. هر چا  هار چا      ̅ انحراح معیار و
 مهدار ضریب کممر باود، تعاد  بیشمر است.

اندازا  -رتب 

 ب، روز
P   =

∑ P1  
    

∑
1
P1

 
1
P 

   
1
P 

 

Prth   تمعیت و،ری ک  در رتبr  ،قرار دارد Rrth ،رتب  و،ر∑ P1-  

∑د و نا قارار دار r مزموع تمعیت و،ری ک  در رتب  
1

 1

   
1

  

 

 ا .  nمزموع نسبت رتب  و،رهای او  تا و،ر 

کز
مر

ت
 

تهوایی و 

 موسوی

P  = 

1

( )
 ∑(

P1

P 
 
1

 i

)

 

 =1

 

وود، ناا  و،ری فاقد تمرکز است و هر چا  از   5اگر حایل فرمو  

فرماو    ایان  فایل  بیشمری بویرد، ،د  تمرکز بیشمر مواهد ود. در 5

N تعداد و،رها وRi  رتب  و،ر i.ا  است 

کز
مر

ت
 

تمرکز 

 هرفی دا 
 I=∑(

Pi

P
)
  

i=1

 Pi  تمعیت و،رi  وP .کل تمعیت و،ری است 
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،د  تمرکز 

=I  ه درسون [∑(
Pi

P
)
  

i=1

]

 1

 این وامص، معکو  وامص تمرکز هرفی دا  است. 

ضریب 

 آنمروپی
 = ∑Pi   Pi

 

i= 

 
اگر ضریب ب  سمت ی ر میال ک اد، نشاانور ،اد  تعااد  و اگار با         

 ناا  و،ری دارای تعاد  بیشمری است. میل ک د، 5سمت 

) 
 و

ۀ ن
وز

)ح
ب  
تا 

 

نهۀ  وکست 
 ریلی

  =
   

1 √
P  
P  

 

 

dAB  ،فایل  بین دو و،رPB  تمعیت و،رB  وPA   تمعیت وا،ر 

Aتر باواد،  و،ر از و،ر دیور بزرگ یک تسوک  . هر چ  نهۀاست
آن و،ر برای تذب و کشش مدرح ک  دگان دارای قدرت بیشمری 

 است.

اسمیوارت و 

 زیپف
 i= ∑

P 

 i 

 

 =1

 

Vi  پمانسیل کل و،رi ،K  است،  5،موماه برابرPj    تمعیات وا،رj  و

dij  فایل  بین دو و،ر است. هر چ Vi    ،بیشمر باود، تریاان تمعیات

 کاظ و اطال،ات بین دو و،ر بیشمر است.

ش
کش

ب 
ضری

 

ی
ذیر

پ
 

 = 
  (     1 )

 (     1 )
 

E   برابر است با ضریب کشش پذیری در فایلt, t+10 ،Yu  نرخ رود ساظن  تمعیت و،ر وr    نارخ رواد

 1/1-9/1ضاعیف،   2/1-1/1بسایار ضاعیف،    1-2/1ساظن  تمعیت کل اسات. پا ن حالات کشاش پاذیری      

از توان بارای محاساب  نارخ رواد تمعیات      اند. میب دی ودابسیار قوی طبه  3/1-5قوی،  9/1-3/1مموسط، 

⁄ P P√=  رابۀ    اسم ادا کرد.    1 1- 

ی )
دگ

شی
 ک
ب

ضری
E

P
) 

 P=
 
 

  
   

 
 
= 

∑( i  )
 

 
 

میاانوین    انحاراح معیاار و    σتمعیات وا،رها،    xiتعاداد وا،رها،    Nگشماور مرتب  چ،اار  مرکازی،      

توزیاخ از توزیاخ نرماا      E>0توزیاخ نرماا  اسات؛ اگار      E=0تمعیت در سروماری مورد نار اسات. اگار   

توزیاخ تهریبای نرماا  اسات؛      1/ ≥| |تر است؛ اگار  توزیخ از توزیخ نرما  کوتاا E<0تر است؛ اگر کشیدا

امامالح توزیاخ و توزیاخ     5/ ≥| |>1/ اممالح توزیخ و توزیخ نرماا  زیااد اسات و اگار      E|>0/5|اگر 

 نرما  زیاد نیست.

-مد  حل اممالح طبه 

 ای

( تعیاین دام ا    2تارین وا،ر)  ترین و کم تمعیات پرتمعیت ( تعیین5ساممار کلی این مد  بدین ورا است: )

هاای  هاا یاا گاروا   ( تعیین تعاداد طبها   R = MAX (P) – MIN (P)( ،)7نوسان با اسم ادا از این رابۀ  )

ای باا  ( تعیین میازان حاد امامالح طبها     1، )K = 1+3, 3+ Log Nو،ری با اسم ادا از فرمو  اسمورتس

 .ب دی آن،ااتریس و،رها و طبه ( تشکیل م1، )H = R / Kرابۀ  

نژاد: ، وما،ی و حاتی5732نیا و موسوی: ، حکمت5733، رنزبران: 5733، تهوایی و گودرزی: 5735میمذ: ،ایمی: 

 www.statsdirect.com، 5737، ف ی و همکاران: 5737، پوراحمد و همکاران: 5737

 
 محدوده و قلمرو پژوهش

 ن ر 5333151 کیلوممر مربخ و تمعیمی برابر با 523/21793بالغ بر  مساحمی دارایاسمان گلسمان 

ن ر در کیلاوممر مرباخ باودا اسات. در سرواماری       33تراکم تمعیت  بودا است. 5731در سا  

؛ با   ودن ار با   319532وا،ر باا تمعیات معااد       21و،رسمان و  51این اسمان دارای  5731سا  

 (.5اند )وکل ادرید اسمان و،رنشین بود 15دیور،  ،بارت
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 (5731میمذ: نوارندگان: )  : محدودا و قلمرو پژوهش5وکل 

 
 بحث اصلی

( 2اسامان گلسامان )تادو      31تاا   5711هاای  با بررسی نماین سروماری ن و  و مسکن ساا  

ن ر در ساا    319532ب   5711ن ر در سا   231135وود ک  تمعیت و،ری اسمان از می روون

برابار وادا اسات.     7ساا  بایش از    71، تمعیات وا،ری طای    یع ای افزایش یافم  است.  5731

وا،ر در ساا     59است. تعاداد نهااا وا،ری از     5791بیشمرین نرخ رود ساظن ، مربوا ب  سا  

برابار(. دلیال ایان افازایش، وا،ر       2حادود  یش یافم  است )افزا 5731و،ر در سا   21ب   5711

ودن روسماهای بزرگ و پرتمعیت بودا اسات. بیشامرین نارخ رواد سااظن  تمعیات وا،ری        

اسات.   31تا  5731های بودا و کممرین نرخ رود مربوا ب  سا  31تا  5731های مربوا ب  سا 

واود کا  بیشامر    ، دریافما  مای  31 تاا  5711هاای  با بررسی و،رهای اسمان گلسمان در طی ساا  

کوچک  و کممرین و،رهای اسامان از ناوع   بسیار و،رهای اسمان از نوع سکونمواا کوچک و 

ساکونمواا   5731تاا ساا     . ظز  ب  اوارا است ک  اسمان گلسامان است سکونمواا مموسط بودا

 .وتندا )و،ر بزرگ( هزار ن ر 111و،ری باظی 
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 (5711 -31تعداد تمعیت و،ری اسمان گلسمان )ب دی و : طبه 2تدو  

هر
 ش

ع
نو

 

ی
عیت

جم
ت 

بقا
ط

 

ر(
 نف

ار
هز

 (
 

 5509سال  5531سال  5531سال  5539سال  5531سال  5511سال 

اد
عد

ت
ت 

معی
ج

 

اد
عد

ت
ت 

معی
ج

 

اد
عد

ت
ت 

معی
ج

 

اد
عد

ت
ت 

معی
ج

 

اد
عد

ت
ت 

معی
ج

 

اد
عد

ت
ت 

معی
ج

 

ک
وچ

ر ک
سیا

ب
 

1- 5 1537 1 1 1 1 7 3321 2 1179 2 1757 

51- 1 51 93922 1 23155 7 21173 9 17799 3 13535 3 15332 

21- 51 7 11112 3 525175 3 571131 3 513111 3 212191 3 551131 

ک
وچ
ک

 

11- 21 1 1 2 13175 7 33139 1 573317 3 517711 3 291721 

511- 11 2 513311 5 33511 1 1 1 1 1 1 1 1 

سط
ممو

 

211- 511 1 1 5 573171 2 291279 2 233397 5 523593 5 511119 

111- 211 1 1 1 1 1 1 1 1 5 231173 5 723179 

 319532 21 312533 21 973112 21 121395 59 171117 59 231135 59 مزموع 

 551/5 533/5 531/5 593/5 711/5 - مموسط رود ساظن  

 %33/11 %95/13 %39/11 %3/73 %33/73 %227/71 ضریب و،رنشی ی 

 5731های پژوهش: و یافم  5711-31میمذ: سال ام  آماری اسمان گلسمان: 
 

 شبکۀ شهری استان گلستان برایهای نخست شهری بررسی مدل

هاای سرواماری، وا،ر گرگاان از ساایر      دهاد کا  در تماا  دورا   نشان می نخست و،ری محاسب 

نخسات وا،ری در ایان    وایان  کر است ک  پدیادۀ  . و،رها تمعیت بیشمری را دارا بودا است

 ماد  دو وا،ری  نشادا اسات.    79/1ها بیشمر از اسمان ودید نبودا، چون مهدار آن در تمامی دورا

 آن ساا  و بعاد از   2 از حد کممر 5731دهد ک  ناا  و،ری اسمان گلسمان قبل از سا  نشان می

ی رونادی از  بود. ب ابراین، ناا  و،ری اسمان گلسمان در وامص دو وا،ر  2بیشمر از حد مب ای 

 ماد  سا  وا،ری   رود. تعاد  تا ،د  تعاد  را طی کردا و همچ ان ب  سوی ،د  تعااد  پایش مای   

ماد  چ،اار وا،ری    . سازدآباد نمایان می  و و،ر ،لیتسلط و،ر گرگان را بر دو و،ر گ بدکاوو

افزایش داوم  است، این یع ی ک  میزان تعااد    31تا  5711( طی سا  327/1)حد مب ای کالرک

سیر نزولای داوام  اسات. محاساب       31تا  5711در ناا  و،ری اسمان گلسمان از سروماری سا  

در  31تاا ساا     5711هاای  دهد ک  پدیدۀ نخست و،ری طی ساا  نشان می مد  چ،ار و،ری م،ماا 

در حالات برتاری مۀلاوب     نخست و،ر نیز ب دی ریچاردسونبر اسا  طبه . استتشدید حا  
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 -دو و،ری، س  و،ری و چ،ار و،ری کالرک بر اسا  قا،ادۀ رتبا    هایاگر مد بودا است. 

وود ک  و،ر او  در مهایسا  باا ساایر وا،رهای     د، مشخص میناندزاۀ ریچاردسون بررسی وو

اسات و پدیادۀ ماکروسا الی در نااا  وا،ری اسامان گلسامان        « فاوت برتاری  »یورت  اسمان ب 

آبااد نشاان ده ادۀ ضاعف     و،ر ،لای  ه ت برابر بودن تمعیت و،ر گرگان از وود.مشاهدا می

 ایان اسات کا    نشاان ده ادۀ    مومااو و الویاابی  ماد    اندازا در اسمان گلسمان اسات.  -قا،دۀ رتب 

کا   طاوری  بااظ باودا، با     5711وامص برتاری دو وا،ر او  بار دو وا،ر دو  در سرواماری      

ب  مرور  وآباد و ب درترکمن است برابر دو و،ر ،لی 1تمعیت دو و،ر گرگان و گ بدکاوو  

 (.7)تدو   رسیدب  باظترین حد مود  5731در سروماری  افزایش یافت تا
 (5711-31های نخست و،ری برای اسمان گلسمان ):  محاسبات مد 7تدو  

 5509سال  5531سال  5531سال  5539سال  5531سال  5511سال  نام مدل

 791/1 712/1 239/1 75/1 725/1 721/1 نخست و،ری

 23/2 521/2 939/5 135/5 915/5 11/5 دو و،ری

 939/5 19/5 279/5 597/5 533/5 553/5 س  و،ری

 719/5 21/5 339/1 372/1 315/1 353/1 چ،ار و،ری کالرک

 131/1 111/1 139/1 132/1 133/1 133/1 چ،ار و،ری م،ما

 355/1 731/1 315/7 311/7 311/7 253/1 موما و الویابی

 5731پژوهش: های میمذ: یافم 

 

 شبکۀ شهری استان گلستان برای و جاذبه های تعادلبررسی مدل

کممار باودا و    5میازان ماد  از    31تا  5711های دهد ک  طی سا نشان می مد  لواریممی تمعیت

اناد )وا،ر   این بدین مع است ک  و،رهای میانی در اسمان گلسامان دارای اهمیات زیاادی باودا    

نااا  وا،ری اسامان گلسامان در      5731گرگان یک و،ر مموسط انادا  اسات(. در سرواماری    

برتاری وا،ر گرگاان     5731یک حالت تهریباه ممعاد  مممایل ب  نخست و،ری و در سروماری 

هاای سرواماری،   در تماامی دورا  ضاریب تی ای  بر سایر و،رهای اسمان بیشمر ودا است. مهادار  

قرار داوت ک  نشان ده دۀ نیم  ممعااد  باودن نااا  وا،ری در اسامان       1/1تا  31/1در محدودۀ 

ساال  سرواماری، تعااد  بیشامری در نااا        71گلسمان است. گ م ی است ک  در ابمادای دورۀ  

 آمارین سرواماری  اسمان گلسمان وتود داوم  است، ولی در طی زمان ناممعاد  واد و   و،ری
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و در  اسامان  هازار ن ار و کوچاک    211تاا   511 وا،رهای  بیانور فایال  زیااد وا،ر گرگاان از    

تاا   5711سرواماری   ازدهاد کا    نشاان مای   ضاریب تغییارات  میل ب  نخست و،ری است.  ن،ایت

تاا آمارین    5731  و،ری اسمان گلسمان رو ب  تعاد  گذاوم  بود، ولی پاس از ساا    انا 5731

 (.1)تدو  سروماری روند تغییرات و گسیخموی رو ب  تشدید ن،اد 
 

 (5711-31های تعاد  برای اسمان گلسمان ): محاسب  مد 1  تدو
 5509سال  5531سال  5531سال  5539سال  5531سال  5511سال  نام مدل

 533/5 133/5 392/1 995/1 933/1 179/1 تحلیل لوارتیمی و،ر

 923/1 959/1 131/1 117/1 125/1 123/1 ضریب تی ی

 219/539 131/539 593/513 133/537 739/533 121/533 ضریب تغییرات

 5731های پژوهش: میمذ: یافم 
 

هاا نشاان   (. محاسب 1محاسب  ود )تدو   5731برای سا   اندازۀ ب، روز -مد  رتب در این پژوهش 

اند، پذیری داوم و،ر کالل ، گرگان و گ بدکاوو  بیش از حد مۀلوب تمعیت 7دهد ک  می

اند. وا،ر  رتب  مود، از اندازۀ تمعیمی م اسبی برموردار نبوداک  مابهی و،رها مۀابق با در حالی

،اد   تارین  و و،رهای می ودوت، کردکوی و کالل  ب  ترتیب کم ترینآباد بیشگرگان و ،لی

دهاد  نشاان مای  نهۀ  وکست مد  اند. اندازا را در ناا  و،ری اسمان گلسمان داوم  -ت اسب رتب  

ک  ادۀ کااظ و   مدارح  تارین ترین و کمتپ  ب  ترتیب بیشو،ر تلین و مراوا 5731ک  در سا  

وا،رهای تلاین و گ بادکاوو     اسامیوارت و زیپاف   اناد. در الواوی   مدمات و،ر گرگاان باودا  

تریان تمعیات، اطال،اات و مادمات را باا     تپ  کممرین برون و مراواو،رهای ای چ و بیشمرین 

تار و  یی کا  دارای تمعیات بایش   دهاد کا  وا،رها   . این مۀالب نشان مای و،ر گرگان داومم د

باا   ترین مبادل  اطال،ات، تمعیت و مدمات راو،ر گرگان هسم د، بیش تاتری مسافت نزدیک

پذیری ایان  گذاری بیشمر و تمعیتدارند و این امر با،ث تذب مدمات و سرمای  مرکز اسمان

برابر با  11/1ن و سۀک ،د  اطمی ا df = 23اسمودنت با  T(. آزمون 3و،رها ودا است )تدو  

( 11/1فایل  و،رها از و،ر گرگاان )  sig( و 115/1تمعیت ) sigاست ک  این مهدار از  193/2

 است. پذیری و،رها و فایل  تا و،ر گرگانت اوت مع ادار بین تمعیت بیانور باظتر بودا و
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 (5731)اندازۀ ب، روز و تا ب  برای اسمان گلسمان  -های مد  رتب محاسب : 1تدو  

 نا  و،ر
تمعیت 
 واقعی

تمعیت 
 مۀلوب

ت اضل تمعیت 
 واقعی از مۀلوب

فایل  و،رها تا 
 گرگان )کبلوممر(

نهۀ  وکست 
 و،رها تا گرگان

اسمیوارت و زیپف 
 و،رها تا گرگان

 725 51/77 57 -3151 13131 73131 آزادو،ر

 1735 30/15 21 -2233 77321 75929 قال آت

 101 30/30 73 -7331 51721 9111 انبارآلو 

 23 53/53 31 -3253 3133 2235 ای چ  برون

 1132 51/22 31 -51972 13793 13379 ب درترکمن

 035 5/30 73 -2311 25133 53371 ب درگز

 233 7/35 77 -7371 51312 55113 ببین مان

 101 53/72 51 -1333 57393 3332 دل د

 175 02/57 53 -7193 51375 52297 رامیان

 305 5 3 -1519 51331 9933 سرم کالت 

 003 52/05 35 -2323 53293 51173 و،ر سیمین

 1173 25/03 30 -23717 33513 13311 آباد ،لى

 732 25/20 22 -2151 59392 51113 آباد فاضل

 1172 51/23 00 -5777 73133 73219 کردکوى

 227 30/25 123 5191 29739 23315 کالل 

 121 1/35 132 -2359 27313 21375 گالیکش

 - - - 32191 273132 723179 گرگان

 223 52/33 53 -2515 53333 53913 تپ  گمیش

 1751 07/77 22 21351 553379 511119 گ بد کاوو 

 05 0/137 213 -1233 57537 3319 مراوا تپ 

 221 53/57 23 -5219 23931 23133 می ودوت

 23 0/52 33 -1915 52133 3313 نوین و،ر

 01 32/32 23 -9397 3331 7172 نودا ماندوز

 133 37/33 71 -1517 55713 3511 نوک دا

 1771 03/3 7 -1525 55331 3317 تلین

 5731های پژوهش: میمذ: یافم 
 

 استان گلستان برایپذیری و کشیدگی یب کششاضر و های تمرکزبررسی مدل

طای  اسمان گلسمان ابمادا دارای ،اد  تعااد  وادید و      ناا  و،ری مد  تهوایی و موساوی بر اسا  

با    5731سایر نزولای پیماودا و در ساا       5731ممعااد  و ساپس از ساا      ،ساا   21 ۀیاک دور 

نیز با نمایزی مشااب ، تیییادی اسات     ضریب آنمروپیترین وضخ مود رسیدا است. محاسب  ناممعاد 
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دهد ک  ناا  و،ری اسمان گلسامان  می نشان تمرکز هرفی دا مد  تهوایی و موسوی. محاسبات  بر 

مممرکزترین حالت است. نامممرکزین حالت نااا  وا،ری اسامان در     در 5731و  5711در سا  

 ،اد  تمرکاز ه درساون    و،ر کوچک ب  ناا  و،ری اسامان اضااف  وادند.    3است ک   5731سا  

 ضریب کشش پاذیری  دهد.نشان می 5731ترین وضخ ناا  و،ری اسمان گلسمان را در سا  ممعاد 

های و،ری را در یک م ۀه  و همچ ین نسبت با  کال   پذیری تمعیت کانونکشش و انعۀاح

 5791پاذیری در سرواماری   (. کشش13: 5731ک د )تهوایی و آکوچکیان، م ۀه ، محاسب  می

قوی و در سروماری  5731مموسط، در سروماری سا   5731ضعیف، در سروماری  5731و 

و،ر اسات کا  در ساا      21ب   59قوی بودا است ک  افزایش تعداد و،رها از بسیار  5731سا  

س زش پراک دگی تامع  نسبت ب  توزیاخ نرماا     ضریب کشیدگی تیییدی است بر این امر. 5731

دهد کا   (. محاسب  این ضریب برای و،رهای اسمان گلسمان نشان می73: 5733است )رنزبران، 

تر )ناممعاد ( باودا اسات و در   نرما  از توزیخ نرما  کشیداپراک دگی تمعیت و،رها از توزیخ 

 (.9ترین وضعیت مود رسیدا است )تدو  ب  ناممعاد 5731تا  5731سروماری 
 

  برای اسمان گلسمان های تمرکز، کشش پذیری و کشیدگی: محاسب  مد 9تدو  
 5509سال  5531سال  5531سال  5539سال  5531سال  5511سال  نام مدل

 113/1 113/1 199/1 311/1 311/1 133/1 تهوایی و موسوی

 537/1 59/1 573/1 519/1 591/1 531/1 تمرکز هرفی دا  

 339/1 295/9 231/3 127/9 557/9 373/1 ،د  تمرکز ه درسون

 31/1 319/1 333/1 327/1 313/1 337/1 ضریب آنمروپی

 139/1 312/1 325/1 773/1 719/1 - ضریب کشش پذیری

 111/55 311/51 339/3 133/7 972/7 532/7 ضریب کشیدگی

 5731های پژوهش: میمذ: یافم 
 

 ای در استان گلستانحل اختالف طبقهتحلیل نزدیکترین همسایگی و های بررسی مدل

مشاخص واد کا  پاراک ش وا،رها در ساۀک اسامان باا میاانوین          نزدیکمرین همساایوی   از تحلیل

مماار فایاال ،  3225/52233انماااار  فایاال  و میااانوین مااوردمماار  3233/51531مشاااهدا واادۀ 

 (.2ریزی ودا( است )وکل دورت پراک دا و یک وامت )م ام و برنام ب
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 : تحلیل مزاورت نزدیکمرین همسایوی برای و،رهای اسمان گلسمان2وکل 

 5731های پژوهش: میمذ: یافم 

ترین وا،ر  تمعیتو،ر )گرگان( و کم ترین، از اممالح پرتمعیتایمد  حل اممالح طبه برای 

( بار اساا  فرماو     Kن ر محاسب  واد. تعاداد طبهاات )     723211برابر با  Rبرون( مهدار )ای چ 

دهاد کا    نشان میمد  ن ر محاسب  ود. محاسب  این  11117و حدود ردۀ طبهات  9اسمورتس 

در طبه چ،ار  ت ،ا و،ر گ بدکاوو  و در طبها  آمار   . ت ،ا و،ر گرگان در طبه  او  قرار دارد

ن ار )وا،رهای کوچاک و بسایار      11111سایر وا،رها قارار دارناد کا  ،مادتاه وا،رهای زیار        

کوچک( هسم د. این مد  نمایانور این است ک  در توزیاخ تمعیات وا،رهای اسامان گلسامان      

د از وا،رها در ردۀ  دریا  32گسیخموی وتود دارد و توزیخ تمعیات بسایار ناممعااد  باودا و     

 (.3وشم قرار دارند )تدو  
 (5731ای برای اسمان گلسمان ): مد  حل اممالح طبه 3تدو  
 نا  و،رها درید کل تعداد و،رها های تمعیمیگروا ومارا

 گرگان 1 5 231337-723179 5

2 221111-231337 - - - 

7 591313-221111 - - - 

 گ بدکاوو  1 5 555791-591313 1

1 19325-555791 - - - 

 سایر و،رها 32 27 2235-19325 9

 - 511 21 - مزموع

 5731های پژوهش: میمذ: یافم 
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 ها در شبکۀ شهری استان گلستانبررسی رابطۀ بین اندازۀ شهرها و اشتغال آن

دهد ک  بین اندازۀ تمعیت و،رها با بخش یا عت رابۀا  مع ااداری وتاود     ها نشان میبررسی

تر بودا و فار  یا ر مب ای بار ،اد  ارتبااا باین        بیش 11/1ی عت از  sigندارد، زیرا مهدار 

وود. این بادان مع اسات   های وغلی در بخش ی عت تییید میافزایش تمعیت با ایزاد فریت

چ دانی وتود ندارد. ولی بین اندازۀ تمعیت و،رها با  های ی عمیک  در اسمان گلسمان پمانسیل

،بارت دیور با افزایش تمعیات  بخش کشاورزی و مدمات رابۀ  مع ادار مثبمی وتود دارد؛ ب 

هاای   sigوود، چون مهادیر برای وارالن بخش کشاورزی و مدمات فریت وغلی ایزاد می

تیییدی بر مبم ای باودن اقمدااد    تر است و این نیز کوچک 11/1بخش کشاورزی و مدمات از 

وری در دو وتاود امکاناات و ب،ارا    با  دلیال   . همچ یناسمان گلسمان بر اقمداد کشاوری است

افزایش تمعیت در این دو و،ر با وارالن بخاش مادمات رابۀا     و،رگرگان و گ بدکاوو ، 

ازای یاک   دهد کا  با   مع ادار مثبمی دارد. مهادیر بما برای بخش کشاورزی و مدمات نشان می

در این دو بخاش تغییار ایزااد     337/1و  251/1واحد تغییر در اندازۀ تمعیت و،رها، ب  ترتیب 

 (.3 و 3 وود )تدو می
 

 (5731های اقمدادی در اسمان گلسمان )های بخش: دادا3تدو  
نام 

 شهرستان
 نام شهرها

 جمعیت بندی بر حسب تعداد های اقتصادی و رتبهبخش

 R تعداد R مدمات R ی عت R کشاورزی

 51 19751 3 5111 52 2159 57 1975 ب درگز، نوک دا ب درگز

 51 31211 3 5352 3 2319 3 1315 کردکوی کردکوی

 3 32317 9 2113 9 7315 51 7917 ب در ترکمن ترکمن

 55 97113 57 5131 3 2137 52 1353 و،رتپ ، سیمینگمیش گمیشان

 5 192111 5 51953 5 25113 2 51995 گرگانسرم کالت ، تلین،  گرگان

 1 521531 1 2172 1 1339 1 51537 قال، انبارآلو آت قالآت

 7 572313 7 7292 7 1221 1 3113 آبادآباد، فاضل،لی آباد،لی

 3 31721 52 5722 51 2132 3 9131 ببین، دل درامیان، مان رامیان

 9 35393 1 2713 1 1533 3 1139 ماندوزو،ر، نوداآزادو،ر، نوین آزادو،ر

 2 721333 2 3951 2 59125 5 53575 برونگ بدکاوو ، ای چ  گ بدکاوو 

 3 31913 55 5733 55 2711 9 9137 می ودوت می ودوت

 52 13331 51 5159 57 5331 55 1293 گالیکش گالیکش

 1 551137 3 5322 3 2399 7 51211 کالل  کالل 

 57 11325 51 159 51 5735 51 1123 تپ مراوا تپ مراوا

 5731های پژوهش: میمذ: یافم 
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 های اقمدادی اسمان گلسمان: نماین تحلیل رگرسیون برای اندازۀ و،ر و وارالن بخش3تدو  

 معناداری a b sig β بخش اقتصادی

 مع ادار است 251/1 112/1 -9/39153 725/29 کشاورزی

 مع ادار نیست 171/1 335/1 75/79931 313/59 ی عت

 مع ادار است 337/1 112/1 13/31393 319/52 مدمات

 5731های پژوهش: میمذ: یافم 

 
 گیرینتیجه

برابار تمعیات دارد و از وا،ر ساو       2و،ر گرگان از گ بدکاوو  د ک  دهها نشان میبررسی

سیسامم وا،ری اسامان    در ساۀوا بااظی   گ ات،  تاوان  برابر تمعیت، ب ابراین مای  3آباد( )،لی

همچ ین  اندازا و در سۀوا میانی و پایین آن، نخست و،ری وتود دارد. -گلسمان، قا،دۀ رتب 

نمااین پاژوهش    ایان ماوارد   .و،رها در طبه  کوچک و بسیار کوچاک قارار دارناد   درید  32

ز کا  در برمای ا  ( را مب ی بر ایان 5739ای و همکاران )( و میرا5731پور و همکاران )سید،لی

اناد و  ها ن  یک و،ر، بلک  دو یا س  و،ر از سایر و،رها تمعیت بیشمری را تاذب نماودا  اسمان

فایل  زیادی تا و،رهای کوچک اسمان دارند را در مورد وابک  وا،ری اسامان گلسامان تیییاد      

تاا   5711ده دۀ تسلط و،ر گرگان را طای  ک د. با وتود این، محاسبات نخست و،ری نشانمی

ان نخست و،ری در اسمان گلسمان روندی از تعاد  نسبی تا ،د  تعااد  پیماودا   میزو  است 31

 31تاا   5711هاای  واود کا  در ساا    گیری مای چ ین نمیز « تعاد  و تمرکز»های است. از مد 

ها وتود داوم  است ولی پاس از آن رو با  ،اد     تعاد  تهریبی بین تعداد و،رها و تمعیت آن

اندازۀ ب، اروز   -ترین وضعیت مود رسید. مد  رتب ب  ناممعاد  5731تعاد  گذاوت و در سا  

نشان داد ک  و،رهای مموسط با ازدیاد تمعیت و و،رهای کوچک و بسیار کوچک با کمباود  

در ساۀوا بااظی تمعیمای، تمرکزگرایای و در ساۀوا پاایین،        یع ای تمعیت مواتا  بودناد؛   

 ،امال  7واود کا    چ این دریافما  مای    های تا ب  نیاز . از مد وتود داردتمعیت  تمرکززدایی

تمرکاز تمعیات در وا،رهای    وری، امکانات و حسیاست زیااد در وا،ر گرگاان موتاب     ب،را

نیاز   RNوادا اسات. ماد      گرگاان کیلوممری  1نزدیک و حمی و،ر ودن روسمای تلین در 

هاای  ریزی ودا است کا  ایان نیاز مشااب  یافما      ک  توزیخ فضایی و،رها م ام و برنام  نشان داد
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دهاد  نشان مای  RN( در مورد و،ر زنزان است. نماین مد  5731پژوهش محمدی و رسممی )

های و،ری از روند نسبماه م امی پیروی کردا است، ولای  سکونمواا« توزیخ مکانی»ک  اگر چ  

ریزی و اداری کشوری و سرازیر وادن ا،مباارات دولمای با  مراکاز اسامانی،       دنبا  ناا  برنام ب 

های وا،ری بار هام ماوردا اسات. در وابک        سکونمواا« توزیخ تمعیمی»و مموازن  روند م ام

ن ر تمعیات دارناد ولای     1111برون کممر از ماندوز و ای چ و،ری اسمان گلسمان دو و،ر نودا

باو د ک  این نیز مغایر با قاانون تهسایمات اداری کشاوری اسات و ،مادتاه      دارای و،رداری می

ای پرتمعیت بر اسا  یک سری مالحااات سیاسای اسات. نمیزا      نمایانور و،ر ودن روسماه

روندی از تعاد  نسابی تاا    31تا  5711ن،ایی این است ک  ناا  و،ری در اسمان گلسمان از سا  

هاای  تر وادن اسات. از ایان لحاا، باا یافما       ،د  تعاد  طی کردا ک  همچ ان در حا  ناممعاد 

در  5731تاا   5791ری در اسمان زنزان طای  ( مب ی بر این نخست و،5731محمدی و رسممی )

رابۀا  مثبات    و،ر گرگان تر ودن است، مغایرت دارد. بین فایل  فیزیکی و،رها تاحا  ممعاد 

مع اداری وتود دارد. بدین دلیل ک  و،رهایی ک  از فایل  فیزیکای کمماری تاا وا،ر گرگاان      

م م خ ووند و این امار   و،ر گرگانوری و ،وامل ب،راو،ر  امکانات از اندبرموردارند، توانسم 

بخاش کشااورزی و    2دو ممغیار تمعیات و    پاذیری آن،اا نهاش داوام  اسات. باین      در تمعیت

مدمات رابۀ  مع ادار و بین دو ممغیر تمعیت و واارالن یا عمی رابۀا  ریار مع ااداری وتاود       

باین   دریاد تمعیات در روساماها،    11یع ی ب  ،لت اقمداد کشاورزی اسمان و ساکونت   دارد.

وا،رها رابۀا  مع اادار مثبمای      تمعیتتذب  های اومعا  در بخش کشاورزی و ایزاد فریت

کا  وارایط    واود گیاری مای  وتود دارد، اما این رابۀ  چ دان قوی نیست. ب ابراین  چ ین نمیز 

باا   سازایی داوام  اسات.   محیۀی، اقلیمی و سیاسی بر روی وبک  و،ری اسمان گلسمان تایثیر با   

هاای  راا  -2باازار وا،رهای کوچاک تهویات واود؛        -5واود:  موارد پیش ،اد می توت  ب  این

هاای  گاذاری ب  سرمای   -7سازی وود؛ ب،ی   ارتباطی بین و،رهای کوچک با و،رهای مموسط

مدماتی وا،ر   -اداری از مراکز -1. اولویت دادا ووددولمی و مدویی در بخش کشاورزی 

مریاد محداوظت    -1تمرکززدایای واود؛    ای روسامایی ها گرگان ب  ن خ و،رهای با پساکران  

و،ر وادن روساماهای    از -9تضمین وود؛  های کشاورزیکشاورزی از سوی دولت و تعاونی
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کی یات زنادگی    -3.وود تلوگیری هاهای کشاورزی آنبزرگ برای حمایت بیشمر از فعالیت

ن د مادمات ب،داوات و   روسماهای پرتمعیت با ارا   مدمات روب ایی )ما مدویاهدر روسماها 

 .  ب،بود یابد کشی(درمان( و مدمات زیرب ایی )مان د آب لول 

 
 منابع
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 ، مالیر.23-99، یص 23، ومارۀ 3موردی: اسمان ای ،ان(، فدل ام  آمایش محیط، دورا 

(. تحلیال وابک  وا،ری اسامان ایاال  طای دورۀ       5737احماد. محمادی، ،لیرضاا. پیشاویر، ال،ا  )      پوراحمد، -2

 ، مازندران.77-17، یص1، ومارۀ2ریزی و،ری، دورا ، فدل ام  مۀالعات برنام 5731-5731

،ری اساامان آ ربایزااان ررباای طاای (. تحلیلاای باار سیساامم واا5737تهااوایی، مسااعود. آکوچکیااان، م،اادی ) -7

 ، ت،ران.11-99، یص51، ومارۀ 1 ۀهای بو  و اسی و،ری، دورپژوهش مزل ، 5731ا ت 5771،ای سال

تاا   5771هاای  هاای وا،ری ایاران طای ساا      (. تحلیلای بار سیسامم   5733تهوایی، مساعود. یاابری، حمیاد )    -1
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 ای،  انمشارات آزادپیما، چاپ سو ، ت،ران.ناحی 

هاای کمّای )نمونا     مراتاب وا،ری باا ماد     (. بررسی سلسل 5735الحسی ی، احمد. ،باسی، محمدرضا )ماد  -9

، 3-53، یااص 5، واامارۀ5ا و مۀالعااات محیۀاای، دورا مااوردی اساامان آ ربایزااان ررباای(، نشااری  تغرافیاا

 نزف آباد.
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Analysis of the dynamics of the urban hierarchy Golestan province 

(1976-2011) 

 

Focus political and administrative activities of the commercial 

activities, social services and so on in the first, acts as a deterrent to 

develop in other areas. this study aimed to analyze the hierarchy of 

urban system is built on the basis of population and activities. This 

study was conducted with practical strategies and analytical in nature. 

Methodology for data collection library (sample) was used. For the 

purpose of this study of 22 first model city, balance, focus, gravity, 

elasticity coefficient and elongation, class conflict resolution, CV, 

non-contact analysis and nearest neighbor models were used in the 

relationship between size and employment. For a better analysis of 

student T-test and Linear Regression models and software, excel, 

SPSS and GIS was used. The calculations showed that high levels of 

urban system in Golestan province (Gorgan and gonbadcavoos), 

Rank-size rule, and since then, there primate city phenomenon. Prior 

to 1996 there was relative balance in the province of Golestan's urban 

areas, but by then the imbalance institution and in the last census 

(2011) the situation reached its most unbalanced. The distance 

between the cities of Gorgan and high population there are strong 

positive relationship; Also, the employment opportunities in the 

service sector strongly and employment opportunities in the 

agricultural sector, on average, a significant relationship exists with 

the population of cities. Finally, it was concluded that half the 

population distribution and activities are balanced in Golestan 

Province and The government, with the support of various economic 

sectors doesn general and agriculture in particular is improved. 

 

Key words: the hierarchy of urban, urban systems, urban systems, 

urban network, Golestan province. 


