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  چكيده

هدف مقالة حاضر بررسي وضعيت تعادل و تناسـب در نظـام   ، اسكان در آمايش سرزمين و توسعة نواحيبا توجه به اهميت و جايگاه نظام 

بـه  . تحليلـي اسـت   -و به لحاظ ماهيت توصيفي، اي تحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقيقات توسعه. شهري استان نوظهور قم است

، شـهري  نخسـت (شاخص  12كارگيري  نظام شهري استان قم نيز با بهكار گرفته شد و تحليل  منظور گردآوري اطالعات روش اسنادي به

شـاخص  ، انـدازه  -شدة رتبه  اندازه و اصالح - رتبه، آنتروپي شانون، هرفيندال، ضريب پراكندگي، كينزبرگ، موما و الوصابي، مهتا، دو شهر

ية نقاط سابقة شهرنشيني زيادي ندارنـد و پـس از   بق، جز شهر قم دهد به نتايج تحقيق نشان مي. صورت گرفت) و تناسب مكاني، مجاورت

را ) هـزار نفـر جمعيـت    10(در حالي كه حتي معيـار تعريـف جمعيتـي شـهر     ، اند به شهر تبديل شده، ارتقاي شهرستان قم به مرتبة استان

سـب مكـاني در نظـام    عـدم تعـادل و عـدم تنا   ، تمركز، شهري شده حاكي از شديدترين ميزان نخست هاي بررسي همة شاخص. اند نداشته

. گيري استان قم و ايجاد خدمات و نهادهاي شهري در نقـاط نوظهـور عـدم تعـادل را كـاهش نـداده اسـت        حتي شكل. شهري قم است

پيشـنهادهايي  ، در پايـان . را ندارد تيجمع نيا رشيپذتوان طبيعي مطلوب براي ، شهر مسلط شهر قم به عنوان بزرگترين و تك، همچنين

ويـژه   بـه (هاي شهرهاي كوچـك اسـتان    بخشي نظام شهري قم مطرح شده است كه اهم آن بر شناخت ظرفيت و توان دلدر راستاي تعا

  .ها است ها به آن و انتقال بخشي از فعاليت) شهر كهك

  كليدواژگان

  .نظام شهري، شهري نخست، تمركززدايي، استان قم
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  بيان مسئله

شهري مطلوب يكي از عوامل توسعه در يك منطقـه   توزيع اندازة، نظام شهري مطلوب و به تبع آن
 مطالعة سرزمين است و با مديريت نحوة و سياسي اقتصاد فضايي تجسم شهري نظام. و كشور است

نظـام شـهري طـي    . شـود  مي تر مشخص شهرها جمعيت تعادل ميزان و پخشايش نحوة، شهري نظام
بـه خـود اختصـاص داده     سـرزمين ريزي  برنامه مديريت و متونهاي اخير جايگاه مهمي را در  دهه

  ).55ص، 1388، تقوايي( است
گسـترش شـديد شهرنشـيني در جغرافيـاي     ، ترين عوامل مؤثر بر اهميـت نظـام شـهري    از مهم

هـاي شـهري دنيـا بـا سـرعت زيـادي       گـاه  طوري كه در چند دهة اخير سـكونت  به. سكونت است
توسـعه   سـترش در كشـورهاي درحـال   اين گ. گسترش يافته و به شهرهاي بزرگ تبديل شده است

هاي شهرنشيني در اين كشـورها توزيـع فضـايي     طوري كه يكي از بارزترين ويژگي به، حادتر است
توسـعه   بسياري از كشورهاي درحال، بر اين اساس). 66ص، 1373، نظريان(نامناسب شهرها است 

بررسـي  . اند جويي چارهگاهي خود ناراضي بوده و در فكر  از چگونگي توسعة فضايي نظام سكونت
از نظـام  ، توسـعه  درصـد كشـورهاي درحـال    90دهـد    نشـان مـي   1993سازمان ملل متحد در سال 

هـاي اخيـر رونـد     در ايـران نيـز در دهـه   . )Mathur, 1997, p.65( انـد  گاهي خود نارضايتي سكونت
ويـژه   بـه ، ط شهريانگيز روستاييان به نقا هاي شديد و مسئله رشد شهرنشيني همراه با مهاجرت روبه

اند كه الگوي نظام شهري ايران را با توزيع فضـايي نامتعـادل    از جمله عواملي بوده، شهرهاي بزرگ
  ). 7ص، 1371، بهفروز(اند  شهري مواجه كرده و بروز نخست

بعيد است نقـاط ديگـر كشـور از     -مانند ايران -شهر  در كشوري با يك نخست، به نظر هانسن
). 28-29ص، 1386، زبردست(اند  مانده باشند و به احتمال زياد مناطقي عقب منظر توسعه هماهنگ

بـا  . هاي نظام شهري در سطوح مناطق و نواحي نيز قابل تأمـل اسـت   نابرابري، عالوه بر سطح ملي
در مقالة حاضر با انتخاب اسـتان قـم   ، توجه به اهميت موضوع نظام شهري متعادل در سطح مناطق

هـاي   با توجه به بررسـي هاي نوظهور ايران است كه  قم يكي از استان. شود اين موضوع بررسي مي
شـهري را بـين    باالترين ميزان نخست، چندان مطلوب برخالف شرايط و بستر طبيعي نه، گرفته انجام
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 ةبـا توجـه بـه اينكـه نـابرابري در انـداز       ).82ص، 1391، زيويار و فرجـي (هاي كشور دارد  استان
اجتماعي و سياسـي  ، هـاي اقتـصادي فعاليـت مانند ي ديگرها نابرابري در بخشساز  زمينه، جمعيتي

ـ    گاه در سكونت متعددي رامسائل و مشكالت ، دنبال آن و بهشود  مي ه هاي شـهري و غيرشـهري ب
اي و اقـدامات آمايشـگرانة    ريـزي توسـعة منطقـه    هاي برنامه بررسي آن از اولويت، دورآ مي وجـود

  .شود ه ميسرزمين در نظر گرفت

  مباني نظري 

ـ ، يك منطقـه شناخت وضعيت موجود ، اي منطقه ةريزي و توسع اولين گام در برنامه ويـژه نظـام   ه ب
اي از شـهرهاي وابسـته بـه يكـديگر اسـت كـه        عبارت از مجموعه 1نظام شهري«. شهري آن است

» آورنـد   مـي  سـرزمين و جهـان را پديـد   ، منطقه، هاي شهري در يك ناحيه گاه ساختار نظام سكونت
ـ  « ةاولين بار توسط برايان بري در مقال »نظام شهري« واژة .)53ص، 1381، عظيمي(  ةشهرها بـه مثاب

نظام شهري گاهي بـه عنـوان   ، در مطالعات مختلف. مطرح شد» هاي شهرها هايي در درون نظام نظام
  .)11ص، 1381، عظيمي( شود نيز شناخته مي 2شهري ةشبك

، يمشـهري مشـخص مـواجه    ةهاي نظام شهري با دو نوع توزيع انـداز  سيدر برر، به اعتقاد بري
هـا در درون يـك كشـور در     شهرها طبق كـالس جمعيتـي آن   ةاندازه كه طبق آن توزيع انداز -رتبه

اي از شهرهاي كوچك توسـط   شهري كه در آن طبقه و نخست، شود قالب نمودار لگاريتمي بيان مي
مشـاهده  و در تعداد شـهرهاي ميـاني نقـص و كمبـود     شود  تسلط مييك شهر يا چند شهر بزرگ 

اندازه را به عنوان معيار برتـري  -نيز انحراف از قانون رتبه )1982( 3شپارد .)Berry, 1964(شود  مي
  .)37ص، 1385، جعفري( است معرفي كردهشهري 

تمركز باالي جمعيت شهري كشورها در يـك ، شهري ويژگي نخست، طبق تعريف سازمان ملل

                                                           
1. Urban System 
2. Urban Network 
3. Sheppard 
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 شهري نخست، پژوهشگران برخي). United Nations, 2004, p.97( شهري استة ـهر يـا مجموعـش

 سخن كشورها نحيف ةجث بر شهر نخست سرِ بزرگيِ از ديگر برخي و اند كرده تعبير به ماكروسفالي را

 از شهر دومين به شهر بزرگترين جمعيت نسبت كه زماني معموالً اما). 2ص، 1376، توفيق(اند  گفته

 دراكـاكيس ). 31ص، 1386، زبردسـت ( گوينـد  مـي  شـهر  نخست را شهر اندازة، باشد بيشتر 2 عدد

 شـهرهاي   همـة  بـر  شهر يك سياسي و اجتماعي، اقتصادي، جمعيتي تسلط را شهر نخست، 1اسميت

شـهري در   نخسـت ). 51ص، 1377، اسـميت دراكـاكيس  ( دانـد  مـي  شهري نظام يك داخل ديگر در
 قانوندر كتاب  جغرافيدان آمريكايي )1939( 2كه براي اولين بار مارك جفرسون ترين معنايي اصلي

ـ    ينخسـت  ةبه اين معنـي اسـت كـه انـداز    ، بيان كرد 3يشهر نخست طـور   هن شـهر در يـك كشـور ب
  .)Mutlu, 1989(دومين شهر بزرگتر باشد  ةغيرمتناسبي نسبت به انداز

شـهري را خاصـيتي    نخسـت ، شهري نخست جفرسون از كردن تعريف الشخص نيز براي روشن
-El( طـور غيرعـادي بـزرگ اسـت     داند كه در آن بزرگتـرين شـهر بـه    شهر مي ةكيفي از توزيع ويژ

Shakhs, 1972(.  
پايتخت . شهري در يك كشور يا منطقه شود تواند باعث ايجاد حالت نخست عوامل مختلفي مي
نرخ رشد جمعيت بـاال  ، شيني باالنرخ شهرن، مديريت متمركز در يك كشور، سياسي بودن يك شهر

ـ   توانند در به همه مي. جز آن و ، جعفـري (داشـته باشـند   ثيري مثبـت  أوجودآمدن شهرهاي مسـلط ت
كشورهايي كه تا همين اواخر از نظر «: گويد چنين شهرهاي مسلطي مي بارةبري در ).38ص، 1385

اراي شهرهاي بزرگـي هسـتند   معموالً د، اند سياسي يا اقتصادي به كشوري خارجي وابستگي داشته
مراكز فرهنگي يا اقتصادي و غالباً بنادر عمده بوده و كانون شخصـيت ملـي و   ، هاي ملي كه پايتخت

انـد نيـز    هاي وسيعي بـوده  كشورهاي كوچكي كه زماني امپراتوري. روند احساس مليت به شمار مي
ليسـبون و  ، مادريـد ، ويـن (» پايتخـت امپراتـوري  «باشند كه از يك طرف  داراي چنين شهرهايي مي

                                                           
1. Drakakis-Smith 
2. Mark Jefferson 
3.The Law of Primate City 
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كه در شهرهاي متوسط ميسـر  ، هايي مقياس جويي ند كه صرفها يمراكز، بوده و از طرف ديگر) غيره
   ).Berry, 1964, p.152( »شود ها حاصل مي در آن، نيست

شهري  بندي كرد كه نخست جمع زمينهرا در اين  همكارانبري و  هاي يهتوان نظر مي، در نهايت
انـدازه اثـر تعـدد نيروهـا از      -هري اثر نيروهاي قوي ليكن محدود و در مقابل رتبـه در يك نظام ش

ترين حالت يـك توزيـع    شهري ساده نخست .)1381، عظيمي( ق مختلف بر الگوي شهري استرط
ـ     پايتخـت  ماننـد  شهري با نيروهاي قوي ولي محدودي ةانداز  آيـد  وجـود مـي  ه شـدن يـك شـهر ب

  ).39ص، 1385، جعفري(

  ورد مطالعهمحدودة م

پـس از اسـتان البـرز    ، )درصد از مساحت كشـور  68/0(كيلومتر مربع  11238استان قم با مساحت 
درصد از كـل جمعيـت    5/1، از لحاظ ميزان جمعيت، با اين حال. ترين استان ايران است وسعت كم

قـرار   استان قم در مركز ثقل جمعيتي كشـور ). 3ص، 1391، استانداري قم(شود   كشور را شامل مي
هـاي ارتبـاطي كشـور و     گزيني در كنار شـاهراه  و به دليل مكان) 365ص، 1368، فريد(گرفته است 

همـواره در  ، كيلومتري شـمال  120در فاصلة  -اداري كنوني ايران، مركز سياسي -قرارگيري تهران 
 وجود دشت كوير و درياچـة نمـك در  ، همچنين. طول تاريخ موقعيت ارتباطي ممتازي داشته است

   .اي به قم بخشيده است انداز جغرافيايي ويژه  شرق و جنوب شرقي قم چشم
، در واقـع . تأسيس است كه فقـط از يـك شهرسـتان تشـكيل شـده اسـت       هاي تازه قم از استان

استان قـم  . از استان تهران جدا شد و به تنهايي استان قم را تشكيل داد 1375 سال در قم شهرستان
 330دهسـتان و   9، شـهر  6، بخـش  5، شهرسـتان  يـك ، حال حاضـر  رد، از نظر تقسيمات كشوري

اند كه سـابقة   شهرهاي نوپايي، ديگر شهر 5، اي طوالني دارد به غير از شهر قم كه سابقه. آبادي دارد
هاي اخيـر بـه    اند كه در سال ها روستاهايي بوده رسد و همة آن ها به يك دهه هم نمي شهرنشيني آن

روسـتاي  ، هيئت وزيران 9/5/75هاي مورخ  ين صورت كه با توجه به مصوبهبد. اند شهر تبديل شده
گازران مركز بخش جعفرآباد به شهر جعفريه و روستاي كهك مركز بخش كهـك بـه شـهر كهـك     

آبـاد   روستاي دستجرد به شـهر دسـتجرد و روسـتاهاي حـاجي     1379در سال ، همچنين. تبديل شد
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، 1387 ارديبهشـت  در. عرابي به شهر قنوات تبديل شده استآباد ا مرادآباد و حسن، واليجرد، ها لك
 نفر 102 با برابر 1390 سال استان در جمعيت تراكم. شد تبديل سلفچگان به شهر سلفچگان روستاي

  ).3ص، 1391، استانداري قم(مربع بوده است  كيلومتر در
در حالي كه استان . رتبة اول را در كشور دارد، درصد جمعيت شهرنشين 94استان قم با حدود 
  . ترين تعداد نقاط شهري را دارد قم در سطح كشور كم

، 1385هـاي پـيش از سـال     شهرهاي استان در سرشماري، شايان توجه است كه غير از شهر قم
هـا بـر اسـاس     جمعيـت آن ، ليكن به منظور تحليل و سنجش نظام شهري استان قـم ، اند شهر نبوده

  .به عنوان نقطة شهري بازسازي شده است 1365 اطالعات مركز آمار ايران از سال
 

  1365-1390هاي  جمعيت و نرخ رشد شهرهاي استان قم به نفر در سال. 1جدول 

  سال

  نام شهر
1365  1370  1375  1385  1390  

  نرخ رشد

75-65  

  نرخ رشد

90-75  

  18/2  6/3  1074036  964706 777677  681253  543139 قم
  5/2  98/1  9662  7695  6675  6481  5486 قنوات
  93/1 76/5  7203  6771 5404  4143  3088 هيجعفر

  15/1 -42/0  2906  2789 2448  2837  2554 كهك
  36/1 -42/0  1334  1333 1089  1199  1222 دستجرد
  61/1  0  730  707  666  767  666  سلفچگان

 1390، مركز آمار ايران: مأخذ    

  روش تحقيق

بـه منظـور   . تحليلـي اسـت   -اظ ماهيـت توصـيفي  اي و به لحـ  تحقيق حاضر به لحاظ هدف توسعه
كار گرفته شـد و اطالعـات مـورد نيـاز از اسـناد موجـود        اي به آوري اطالعات روش كتابخانه جمع

هاي اطالعاتي وضعيت طبيعي  هاي تهيه شده توسط مركز آمار ايران و همچنين اليه آمارنامه، ويژه به
قلمرو مكـاني تحقيـق شـامل نقـاط     . ج شده استاستخرا) استانداري GISاخذشده از واحد (استان 

اسـت كـه در    1390تا  1365هاي  ساله از سال 25شهري استان قم و قلمرو زماني يك دورة زماني 
  .برگيرندة پنج دوره سرشماري ملي در ايران است
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، ميـزان تمركـز  ، شـهري  براي تحليل وضعيت نظام شهري استان پنج پـارامتر نخسـت  ، همچنين
، ش و تناسب سرزميني مورد نظر بوده است كه بـراي سـنجش هـر يـك از پارامترهـا     پراكن، تعادل

  .نمايش داده شده است 2كار گرفته شد كه در جدول  ها و معيارهاي رايج متنوع به  شاخص
 

  قمبررسي نظام شهري هاي  و شاخص ها مدل. 2ادامة جدول 

  توضيحات  اجزاي فرمول  فرمول  شاخص  پارامتر

  شهري نخست

���  شهري ستنخ � �1�  

P :شهري جمعيت كل 

P1: اول شهر جمعيت 

P2  :دوم شهر جمعيت 

P3  :سوم شهر جمعيت 

P4  :چهارم شهر جمعيت  

 اين عددي مقدار هرچه

 نش، بيشتر باشد شاخص

باالتر  ميزان دهندة ن
 يا شهري نخست

يا  منطقه در سري بزرگ
 بررسي مورد كشور

  .است

دوشهر 
���  )جفرسون( � �1�2

 

شاخص 
���  كينزبرگ � �1�2 � �3 � �4

 

��  شاخص مهتا � �1�1 � �2 � �3 � �4
 

شاخص موما 
���  و الوصابي � �1 � �2�3 � �4

 

  ميزان تمركز

شاخص 
  هرفيندال

	
 � � ��� � 2
�
�1

 
 اين عددي مقدار ههرچ

، بيشتر باشد شاخص
تمركز بيشتر  ميزان

 .است

ضريب 
.�  تغييرات � � �� 

s :انحراف معيار  
X :ميانگين  

وضعيت 
  تعادل

قاعدة زيپف 
��  )اندازه -رتبه( � �1�� 

P2: جمعيت شهر مورد نظر  
P1: جمعيت بزرگترين شهر  

R: شهر مورد نظر ةمرتب  

حوزة اگر در يك 
اي  جغرافيايي چنين رابطه

ها برقرار  گاه بين سكونت
توزيع فضايي ، باشد

ولي اگر ، متعادلي دارند
ارقام جمعيتي با مرتبة 

شهرها در جدول 
هماهنگي نداشته باشد 

سلسله مراتب شهري در 

قاعدة 
شده  اصالح

  اندازه –رتبه 

���� � ∑ �1‐n � ����

∑ 1
�1

� 1
�2

� � � 1
�n

 

جمعيت شهري كه در = ����
  .قرار دارد r ةرتب
∑ �1‐n = مجموع جمعيت

 واقعي شهرهاي مورد مطالعه

 شهر مورد نظر ةمرتب=  ����
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  قمبررسي نظام شهري هاي  و شاخص ها مدل. 2ادامة جدول 

  توضيحات  اجزاي فرمول  فرمول  شاخص  پارامتر

� 1
�1

� 1
�2

� � � 1
�n 

هاي  مجموع نسبت =
شهرهاي مورد  همةاي  رتبهم

  مطالعه

قاعده و به  آن منطقه بي
سري  صورت بزرگ

  .باشد مي
  

شاخص 
  آنتروپي

	 �  � �
�

�1
! "�� 

# � 	"$% 

 

نسبت جمعيت  piكه در آن 
  به كل جمعيت شهري iشهر 

G :ضريب آنتروپي  
K :تعداد طبقات  
Pi :فراواني نسبي  

LnPi :لگاريتم نپري فراواني  
H : مجموعة فراواني در

  راونيلگاريتم نپري ف

 اين مقدار هرچه

، باشد بيشتر شاخص
 تعادل سوي به توزيع

 .است حركت در

وضعيت 
  پراكنش

شاخص 
مجاورت و 

ترين  نزديك
  همسايه

�� � &'obs&�+� 

&',-. � 5/0 /0�12 

&'3�4 �  مجموع فواصل 
گيري اندازه تعداد 

 

A=مساحت منطقه  
N =ها گاه تعداد سكونت  

شده بين  عدد محاسبه
. متغير است 15/2صفر تا 

توزيع  5/0از صفر تا 
تا  5/0بين ، اي خوشه

توزيع تصادفي و  15/1
توزيع  15/2تا  15/1بين 

يكسان و منظم 
  .هاست گاه سكونت

تناسب و 
قابليت 
  سرزمين

 ايران در يتجمع اسكان براي مناسب ارتفاع(ي توپوگراف –) هاگسل از دوري( زلزله و كيتكتون -
) آبي ديگر منابع و ها رودخانه به نزديكي( آب منابع به يدسترس -) .است متر 1500 تا 900 بين مركزي

آب و  طيشرا – ياراض تيقابل -) است انهيسال بارش زانيم شيافزا، مطلوب طيشرا(يبارندگ مقدار -
  ييهوا

  1382، ياستعالجآسايش و ؛ 1385، نيا و موسوي ؛ حكمت1381، ؛ عظيمي1388، فرهودي و همكاران



 �217                         )استان قم: مورد مطالعه( هاي نوظهور ايران با رويكرد آمايش سرزمين بررسي نظام شهري استان  

   

 

  هاي تحقيق  يافته

در اين قسمت سـعي شـده اسـت نظـام     ، شده در مباني نظري و روش تحقيق بر اساس مباحث بيان
هـا در ادامـه    نتـايج و يافتـه  . ها و معيارهاي يادشده سنجيده شود شهري استان قم بر مبناي شاخص

  .تشريح خواهد شد

  شهري وضعيت نخست

 به اول شهر جمعيت تقسيم از را شاخص اين انديشمندان است و برخيتوزيع  يشهري نوع خستن

بـراي   .آورنـد  مـي  دسـت  بـه  شـهر اول  چهـار  مجمـوع  يـا ، سـوم  و دوم شهرهاي مجموع جمعيت
، )دوشـهر (جفرسـون  ، شـهر  در مقالة حاضر پنج شاخص شـامل نخسـت   شهري گيري نخست اندازه
 درجـة  شـناخت هـا   شـاخص  ايـن  هـدف  .رفته شده اسـت كار گ مهتا و كينزبرگ به، الوصابي، موما

 آمـده بـاالتر   دسـت  بـه  عدد هرچه ها مدل اين در .است نظام شهري در تمركز ميزان و شهري نخست

، 1381، عظيمـي (اسـت   شـهري  نظـام  كـل  در تمركز بيشـتر  و شهري نخست غلبة دهندة نشان، باشد
 5تا  1هاي  شكلدر  90تا  65اي ه شهري در استان قم طي سال نتايج وضعيت نخست ).60-67ص

  . بيان شده است
نظام شهري قـم كـامالً نـامتوازن اسـت و     ، هاي موجود نكتة بسيار مهم اينكه بر اساس شاخص

هـاي   بـر اسـاس شـاخص   ، در واقـع . شهري با شديدترين حالت در اين منطقه نمايان است نخست
دهنــدة وجــود  تر از آن نشــاناســت و بــاال 2مقــدار مطلــوب عــدد ، مومــا و كينزبــرگ، جفرســون

در منطقة قم هر سه شاخص يادشده بسـيار بـاالتر از حـد مطلـوب     . شهري در منطقه است نخست
اين واقعيت بيانگر تفاوت فاحش  است كه  100آمده حتي باالتر از  دست طوري كه ارقام به به، است

  . شهر اول استان با شهرهاي ديگر منطقه به لحاظ جمعيت است
هـر چـه   . شهري شديد در اسـتان قـم اسـت    شهري و مهتا نيز مؤيد نخست نخست دو شاخص

شـود و   شهري تشديد مي ميزان نخست، آمده از اين دو شاخص به يك نزديكتر باشند دست اعداد به
بايد تأكيد كرد وضعيت نظام شهري در اسـتان قـم   ، باتوجه به نتايج مدل مهتا در استان قم. بالعكس

  .شهري را دارد شديدترين حالت نخست شرايط فوق برتري و
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شـهري در نظـام    ميزان نخسـت ، اين قسمت هاي پنجگانة  نكتة بسيار مهم اينكه در همة شاخص
 . همچنان افزايش يافته است، گيري استان قم به بعد و حتي با شكل 65شهري استان قم از دهة 

           

  نمودار شاخص جفرسون در استان قم. 2شكل                       قم     شهري در استان  نمودار شاخص نخست. 1شكل        

 

  

  نمودار شاخص مهتا در استان قم. 4نمودار شاخص كينزبرگ در استان قم                                      شكل . 3شكل 

هري توزيع نخست ش، گيري شديد نخست شهري در استان قم شايان ذكر است باتوجه به شكل
كه در آن رقابت اقتصادي ناقص و نايكساني بـين  ، پذيرد عموماً در مناطق و كشورهايي صورت مي

موجود در منطقه تنهـا بـه نقـاط موضـعي خاصـي       ةمراكز شهري وجود دارد و فضاهاي تجهيزشد
مولـد   نيـروي كـار و فعاليـت   ، با تسلط كامـل بـر جـذب سـرمايه     كه اين نقاط محدود شده است

هـا بـه    شدن فعاليـت  اين فرايند در نظام شهري با قطبي .باشند مي همگرا ةگون غناطيسيهاي م جريان
ترين ويژگي الگوهاي  مهم، يعني در واقع .شهري شناخته شده است اصلي نظام نخست ةلفؤعنوان م
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 شـود  رساني نمـي  طور مساوي خدمات هاي يك منطقه به شهري اين است كه به همه قسمت نخست
)Smith, 1976(. شـهري   نابرابري توسعه بين نواحي موجب ايجـاد پديـدة نخسـت   ، به عبارت ديگر

شهري باعث نابودي اقتصادي و اجتماعي شهرهاي كوچك و نواحي اطراف خـود   نخست. شود مي
شـهري در نظـام شهرنشـيني بسـياري از      وجـود پديـدة نخسـت   ). 158ص، 1389، نسترن(شود   مي

شهرها به دليل تـراكم   نخست، در واقع. هاي اقتصادي باشد ادلتواند بازگوكنندة عدم تع كشورها مي
سرمايه و خدمات در يك شهر بزرگ باعث رشـد اقتصـادي بسـيار نـاهمگون در كشـور      ، مهاجران

  ).Rannie Short, 1996, p.45(شوند  مي
  
  
  
  
  
  

  نمودار شاخص موما و الوصابي در استان قم. 5شكل 

 

  هاي تمركز و تمركزگرايي  شاخص

يـا تسـلط شـهر    ، شهري هاي قبلي ميزان نخست شهري و مدل هاي نخست اينكه شاخص توجه به با 
هايي نيز الزم است تا ميزان تمركز در كـل نظـام    شاخص، كنند نخست بر نظام شهري را بررسي مي

شهري و اينكه آيا در مقاطع مختلف زماني از شدت تمركز كاسته شده و نظـام شـهري بـه سـمت     
هاي هرفيندال و ضريب  شاخص، به اين منظور. را بررسي كند، رود يا نه ي پيش ميعدم تمركز نسب

نشـانگر تمركزگرايـي در   ، ها در طـي زمـان   افزايش اين شاخص. كار گرفته شده است پراكندگي به
هـاي   آنچه از نتايج بررسي وضـعيت شـاخص  . مراتب موزون است و بالعكس منطقه و نبود سلسله

ايـن وضـعيت از   . شرايط كامالً متمركز نظام شـهري اسـتان قـم اسـت    ، استيادشده كامالً مشهود 
بـا سـرعت افـزايش يافتـه      1385ابتداي دورة مورد بررسي وجود داشته است و طي دوره تا سـال  
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وضعيت نظام اسكان . ميزان تمركز تقريباً ثابت مانده است 1390تا  1385هاي  ليكن طي سال. است
نشـان داده شـده    7و 6هاي  بر اساس اين دو شاخص در شكل 85تا  65هاي  در استان قم طي سال

  .است

  

  در استان قم راتييتغ بيشاخص ضر تيوضع نمودار. 7شكل                 قم استان در نداليهرف شاخص نمودار. 6 شكل    

 

  هاي توزيع متعادل  شاخص

، سه شاخص آنتروپي، ستان قمبه منظور بررسي وضعيت توزيع متعادل و شرايط بهينة نظام شهري ا
كار گرفته شده است كه نتايج هر يـك   اندازة بهفروز به -شدة رتبه اندازة زيپف و مدل اصالح -رتبه

  .در ادامه بيان شده است

  مدل ضريب آنتروپي

 ايـن  ميـزان  هرچـه  و اسـت  توزيع در يك سيستم تعادل دادن نشان براي ناپارامتري آنتروپي معياري

  ).35ص، 1386، زبردست(است  حركت در تعادل سوي به توزيع، شود شاخص بيشتر
 اهميـت  شـاخص  آن، باشـد  بيشـتر  شـاخص  يك مقادير در پراكندگي هرچه روش اين براساس

 شهرها تعداد و جمعيت استقرار تعادل فضايي ميزان به توان مي، مدل اين كارگيري به با. دارد بيشتري

  .برد پي ملي اي و منطقه، استاني، شبكة شهري سطح در
 دهنـدة  نشان، باشد نزديكتر يك به آن مقدار هرچه. دارد يك و صفر اي بين دامنه آنتروپي ضريب

بـا  . اسـت  جمعيـت  توزيـع  در عدم تعادل دهندة نشان، باشد نزديكتر صفر به هرچه و، توزيع عادالنه
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ادل شـديد  در بررسي وضعيت تعادل نظام شهري استان قـم عـدم تعـ   ، توجه به توضيحات يادشده
پـيش و پـس از   ، عدم تعادل در نظام شـهري اسـتان قـم     جالب است كه. نظام شهري مشهود است

 . شدن وجود داشته است و حتي پس از اين اتفاق نيز همچنان عدم تعادل افزايش يافته است استان
 
  

  
  
  
  
  
  

 
 
  

 نمودار وضعيت آنتروپي در نظام شهري استان قم. 8شكل 

 
  

زهقانون رتبه ـ اندا
1
  يافته آن    لو فرمول تعدي 

ـ اندازه مبتنـي بـر    قانون مرتبه، شهري در سيستم شهرهاي يك كشور الگو يا قانون نخست در برابر
ساختار اين فرمول بـر اسـاس   . شده است بيان) 1949(2توسط زيپف، نظم و ترتيبي در اين سيستم

همبستگي بين جمعيت شهرها و  اين قانون وجوددر  .استشهرهاي مورد مطالعه  ةجمعيت و مرتب
هر انـدازه سيسـتم شـهرهاي    . شود ها به صورت خط مستقيم يا همبستگي خطي مطرح مي آن ةمرتب

و بـه   شود ميشهري دور  جمعيت شهرها از الگوي نخست ةانداز ةرابط، يك كشور توسعه پيدا كند
 شـود  انـدازه تبـديل مـي    -به الگوي توزيع نرمال يعني مرتبـه ، در نهايت. رسد ميحالت حد واسط 

  ).321ص، 1374، بهفروز(

                                                           
1. Rank size rule    
2. Zipf 
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رتبـه و  ، شـهري هـاي   گـروه  ةشهري متعادل و همگـن همـ   ةدر يك شبك، با توجه به اين مدل
به اين ترتيـب كـه جمعيـت    . منطقه دارند ديگر در ميان شهرهاي، جايگاه متناسب با جمعيت خود

، خواهـد بـود   سوم يك مسور جمعيت شه و جمعيت شهر اولدوم  نصف يا يك، دومين شهر منطقه
هاي شهري به صورتي متعادل  ها در كانون ي جمعيت شهري آنيي كه توزيع فضايكشورها .الي آخر

طوري كه شهر اول دوبرابـر   به، ها حاكميت خواهد داشت قانون مرتبه ـ اندازه در آن ، در واقع، باشد
مـدل يادشـده كـاربرد    ، ارنددشهري  ليكن در كشورهايي كه الگوي نخست. شهر دوم جمعيت دارد

  .گيرد از جمعيت شهري كشور در شهر اول قرار مي زياديزيرا بخش ، ندارد زيادي
نتايج مدل بـه واقعيـت نزديـك    ، جمعيت شهر اول استاندازة  -رتبهمبناي مدل  به دليل اينكه

ـ  امطرح است كه آيا جمعيت شهر اول در نظام شهري كشور مطلوب  ها الؤاين س ونيست  ا سـت ي
  ها مالك نيست؟ آن ةخير؟ آيا در توزيع جمعيت تعداد شهرها و مرتب

 بيـان كه توسط دكتـر بهفـروز   ، را شده تعديل ةتوان قانون مرتبه ـ انداز  براي رفع اين مشكل مي
در » انـدازه -رتبـه «عالوه بر حفـظ رابطـة   ، بر اساس اين فرمول پيشنهادي. كار گرفت به، شده است

توان بر اساس سهميه و درصدي از كـل   جمعيت هر يك از شهرها را مي، توزيع نظام شهري منطقه
ي جمعيـت  ينگر بـراي توزيـع فضـا    ي آيندهيالگو، بدين ترتيب. جمعيت شهري منطقه محاسبه كرد

دست خواهد آمد كه ميزان جمعيت اضافي اولـين شـهر و   ه شده در شهرهاي مورد مطالعه ب متعادل
  ).63ص، 1371، بهفروز(كند  را مشخص مي گري ديكمبود يا زيادي جمعيت شهرها

 9هـاي   شكلدر  1390اندازه در سال  -كارگيري قوانين رتبه  نتايج سنجش نظام شهري قم با به
نتـايج  . مشخص است نظام شهري قم از وضـع مطلـوب كـامالً فاصـله دارد    . بيان شده است 10و 

دهندة عدم توازن و تعـادل در ايـن    انمراتبي شهري قم نش ها با وضعيت نظام سلسله تطبيق اين مدل
شهر باقيمانده قـرار دارد   5با فاصلة بسيار زيادي از ) قم(طوري كه جمعيت شهر اول  به، نظام است

مراتب شهري در استان  و جمعيت اين شهرها بسيار كمتر از حد انتظار براي ايجاد توازن در سلسله
  .قم است
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 اندازه -كارگيري مدل رتبه با به 90نظام شهري استان قم در سال نمودار وضعيت موجود و مطلوب. 9شكل 

  

 
 

  اندازه -كارگيري مدل اصالحي رتبه با به 90نمودار وضعيت موجود و مطلوب نظام شهري قم در سال. 10شكل 

جمعيت شهرهاي مراتب دوم الي ششم اسـتان قـم بايـد    ، اندازه –بر اساس بررسي قانون رتبه 
مراتب شهري  برابر وضع كنوني جمعيت داشته باشند تا نظام منطقي در سلسله 100برابر تا  50بين 

اندازه به منظور اصالح سازمان فضايي  -شدة رتبه بر اساس نتايج مدل اصالح، همچنين. حاكم شود
نظام شهري استان قم بايد جمعيت شهر قم به نصف كاهش يابد و جمعيت شهرهاي ديگـر اسـتان   

  .برابر شود 20حداقل 
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  )شاخص تحليل نزديكترين همسايگي(وضعيت پراكنش 

هـا   گـاه  تـرين الگوهـاي تحليـل پراكنـدگي فضـايي سـكونت       شاخص نزديكترين مجاورت از مهـم 
متغير است  15/2اين شاخص بين صفر تا  عدد مربوط به ، طور كه گفته شد همان. شود محسوب مي

نظـام شـهري در هـر    ، ده از اين شاخصآم دست با توجه به عدد به). 1391، محمديسوگل و بيك(
  ).11شكل (منطقه سه حالت متفاوت دارد 

  
  
  
  
  
  
  

 
  ).191ص، 1382، آسايش و استعالجي(ها در روش تحليل نزديكترين همسايگي  گاه الگوهاي پراكندگي سكونت. 11شكل

ا لـذ ، اسـت  96/0ميزان شـاخص يادشـده معـادل    ، گرفته در استان قم  بر اساس محاسبات انجام
) نشـده و اتفـاقي   ريـزي  برنامـه (هاي شهري استان قم الگوي تصـادفي   گاه الگوي پراكندگي سكونت

هـاي   اين وضعيت را بايد در تفـرق و شـرايط جغرافيـايي متفـاوت عرصـه      ترين توجيه  مهم. است
  .شود سرزميني استان قم دانست كه در ادامة مقاله بحث مي

  شهري استان قم هاي گاه تناسب و قابليت سرزميني سكونت

گزينـي شـهرهاي اسـتان قـم بـا       سعي شد دربارة مكان، به منظور تحليل بهتر نظام شهري استان قم
معيارهاي مورد بررسي براي قابليـت و تـوان محيطـي    . توجه به شرايط طبيعي استان قم بحث شود

اقلـيم و  ، يخيـز  تكتونيك و لـرزه ، مقدار باران، شهرهاي استان شامل دسترسي به منابع آب سطحي
  .توپوگرافي است كه نتايج آن به اجمال بيان شده است

  

  

  
 

                

                                                          
 

   

Rn value 

  اي خوشه                                 تصادفي                        يكنواخت                           
  )هاي كششي وجود قطب)         (ريزي و اتفاقي بدون برنامه(        )        شده ريزي منظم و برنامه(  

         15/2                    1                                                    0  
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  خيزي  تكتونيك و لرزه

داراي خطـر  » اينـدوس «و » نصـرت  كوشك«هاي فعال و طوالني مانند  دليل عبور گسل استان قم به«
دوچـاه و گسـل   _انـد از ميـل   هايي كه در منطقة قم وجود دارند عبارت ترين گسل مهم. نسبي است

هـاي طـولي اسـت كـه در هسـتة       شمال منطقة گسستة بورون كه شامل گروهي از گسـل  يزدان در
گسل بـورون  ، كه در واقع دنبالة گسل كلنگي است، طاقديس بورون بين كوه كلنگي و كوه جنداب

گسـل  ، گسل كمركـوه واقـع در غـرب منطقـه    ، كه در امتداد يال برگشتة طاقديس بورون قرار دارد
گسـل  ، گسـل ايـدجيك  ، گسـل لنگـرود  ، گسل تيزتختـي ، در جنوب گسل خضر، اوغون در شمال

از بين شـهرهاي   ).12ص، 1364، نوگل سادات(» هاي عرض دوچاه  شادقلي در غرب شهر و گسل
بدترين وضعيت از اين لحاظ بـه  ، در واقع، استان قم بيشترين تعداد گسل در اطراف شهر قم است

شهري استان نسبت به شهر قم از لحاظ ايـن شـاخص   بزرگترين شهر استان تعلق دارد و بقية نقاط 
  .وضعيت مناسبتري دارند

  و شيب  گرافيتوپو

اي هموار و صاف با شيبي حدوداً كمتـر از يـك درصـد قـرار      اي از استان قم در منطقه بخش عمده
سـطح   ازمتر در مناطق كوهستاني  3300كوير تا  ةمتر در حاشي 800 بيندر ارتفاعي  گرفته است و

 تشـكيل داده  اى را مناطق كوهستانى و كوهپايه قم درصد از وسعت استان 25 حدود .قرار دارد دريا
توان بـه سـه    قم را مي ستانتوپوگرافي ا). 51ص، 1378، پايان(است به صورت دشت  بقيهو  است

  :قسمت تقسيم كرد
شـود كـه    مـي  متر از سطح دريـا را شـامل   1500نواحي با ارتفاع باالتر از : نواحي كوهستاني. 1

بارش بيشـتر و ارتفـاع از سـطح    . جنوب غرب و جنوب قرار دارد، عمدتاً در نواحي غرب
اند كه چهرة اقليم اين نواحي را از نقاط ديگر منطقه متمايز كرده است و منشـأ   دريا عواملي

شـهر كهـك در حـوزة    . جريان رودهاي فصلي و پيدايش جمعيـت روسـتايي شـده اسـت    
  .واقع شده است جغرافيايي اين ناحيه

در پاي ارتفاعـات قـرار   ، اين نواحي نيز در جنوب و جنوب غربي منطقه: اي نواحي كوهپايه. 2
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دليـل   بـه . ها است افكنه دارند و جنس خاك اين نواحي بيشتر از رسوبات ريزدانه و مخروط
هاي زيرزميني اين نقاط غني است و به صـورت چـاه و    سفرة آب، نفوذپذيري اين رسوبات

اقليم مساعد و آب فراوان اين نواحي باعث پيـدايش و  ، در واقع. شود برداري مي ات بهرهقن
جعفريـه و  ، شـهرهاي دسـتجرد  . هاي متعدد و تمركز جمعيت شده است گاه توسعة سكونت

 .سلفچگان در اين ناحيه قرار دارد
رياچة نمك شمال و شرق منطقه با شيب كم به سمت د، اين نواحي بيشتر در مركز: ها دشت. 3

، هاي خـالي از سـكنه   ها بيشتر به شكل بيابان اين دشت. و حوض سلطان كشيده شده است
شهرهاي قم و قنوات در اين ). 4ص، 1391، استانداري قم(آب و علف هستند   خشك و بي

  .نواحي واقع شده است
تـا   900ن هـا بـي   ترين ارتفاع براي سـكونت انسـان   مناسب، با توجه به شرايط جغرافيايي ايران

شايان ذكر است از بين شهرهاي ، بنابراين). 1385، نظريان(متر از سطح دريا بيان شده است  1500
و  جعفريـه ، كهـك ، دسـتجرد (قم و قنوات وضعيت مناسبي نداشته است و شهرهاي ديگـر  ، استان

  .به لحاظ اين شاخص وضعيت مناسبتري دارند) سلفچگان

  آب و هوا

ترين مناطق كشور است كه بارندگي بسيار كم و گرماي بسيار زيـاد   شكاستان قم يكي از گرم و خ
قم در تيپ اقليمي خشك بياباني حاره با تابستان خشـك  ، »كوپن«بر اساس تقسيمات اقليمي . دارد

هايي از جنوب قم به علت وجود ارتفاعات ايـن شـرايط تعـديل شـده      البته در بخش. گيرد قرار مي
سه منطقة متمايز از جهت ، در سطح استان قم، طور كلي به). 54ص، 1378، كاظمي محمدي(است 

دستجرد و شمال كهك كـه  ، منطقة كوهستاني خلجستان. 1: آب و هوايي تشخيص داده شده است
. 2 شـوند و آب و هـواي مناسـب دارنـد؛     طور نسبي از مناطق سردسير استان قـم محسـوب مـي    به

مرود و اراضي حاشية رودخانة قم كه آب و هـواي  دهستان ق، هايي از شهرهاي قم و قنوات قسمت
نـواحي  . 3فرسـا اسـت؛    بسـيار طاقـت  ، كويري دارند و گاهي به علت دمـاي بـاال    گرمسيري و نيمه

  . هاي استان قم هستند كه آب و هوايي نسبتاً معتدل دارند از بخش، راهجرد و سرداب و سلفچگان
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حـدود  ، 80تـا   66هاي  شهر قم در فاصلة سال متوسط بارندگي ساليانه در، پيرو مطالب يادشده
بـارد   هاي فصلي زمستان و بهار مـي  ميليمتر بوده است و بيشترين ميزان بارندگي ساليانه در ماه 165

، بنـابراين  .هاي جوي بسيار كم و حـدود صـفر اسـت    و در پنج ماه سال شامل خرداد تا مهر ريزش
ميـزان بـارش   ، برخالف بارش بسياركم. شود مي بترين مناطق ايران محسو بارش استان قم جزء كم

هـاي   غالـب بـارش  ، مشهود است 15طور كه در نقشة شكل  همان. در استان تنوع و پراكندگي دارد
بـاز هـم شـهرهاي قـم و     ، 15باتوجه به نقشة شكل  .افتد مي استان در مناطق جنوبي و غربي اتفاق

  .جعفريه و سلفچگان دارند، جرددست، قنوات وضعيت نامناسبتري نسبت به شهرهاي كهك

  منابع آب

مسـئلة  ، رو كرده اسـت  قم را با تهديدهاي جدي روبهاستان يكي از معضالتي كه همواره حيات در 
زيرا در اين منطقه از كشور به دليل بارندگي كم و تبخير بـيش از  ، تأمين آب شرب مردم بوده است

دليل شوري خاك  مين منابع آبي ناچيز نيز بههاي سطحي و دائمي بسيار كم است و ه حد منابع آب
منابع آبي موجود در ايـن منطقـه بـه دو دسـتة     ، طور كلي به. شور است و كيفيت پاييني دارد، منطقه

  : شود سطحي و زيرزميني تقسيم مي
چـاي و رودهـاي فرعـي و     هاي اصلي و مهم قمـرود و قـره   شامل رودخانه: هاي سطحي آب. 1

استان بـا كمبـود   ، هاى طبيعى يدليل ويژگ به. سو طغرود است قره، )ابرجس(بيدهند  _فصلي بيرقان
رودهاي كـرج و جـاجرود نيـز از شـمال     ، عالوه بر اين. استمواجه  زيرزمينىمنابع آب سطحى و 

  ؛)4ص، 1391، استانداري قم(ريزند  شود و به درياچة نمك مي وارد استان قم مي
تعـداد   و، عميـق    چـاه نيمـه   127، حلقه چاه عميق 720درحال حاضر از « :هاي زيرزميني آب. 2

ميليون متر مكعب در سـال   640آبى معادل ، زيادى قنات و چندين دهنه چشمه در سطح شهرستان
  ).35ص، 1380، كل محيط زيست استان قم هادار( »گردد استحصال مي

، اسـتان قـم  برخالف محدوديت منـابع آبـي در   ، مشهود است 16همان طور كه در نقشة شكل 
، جعفريـه ، بازهم منابع آبي عمدة استان در جنوب غربي منطقه متمركز است و شـهرهاي دسـتجرد  

  .كهك و قم بيش از قنوات و سلفچگان به منابع آبي دسترسي دارند
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 منقشة وضعيت سطوح ارتفاعي استان ق. 13شكل           هاي قم              ترين گسل نقشة  پراكنش مهم. 12شكل 

  

 
  نقشة خطوط همبارش در استان قم. 15شكل                 نقشة تنوع اقليمي استان قم و وضعيت شهرها    . 14شكل          
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  قابليت اراضي استان قم. 17شكل                                   نقشة پراكندگي رودهاي استان قم            . 16شكل 

  

  قابليت اراضي 

شناسي مجموعـة متنـوعي از    قم با توجه به تنوع عوارض طبيعي و گوناگوني واحدهاي زميناستان 
مساحت زيادي از شمال شرق استان توسط اراضي مسـطح و شـور حاشـية    . واحدهاي اراضي دارد

ي، گسـترة جنـوب و   هاي زياد ها و تپه حوض سلطان اشغال شده است، كوهدرياي نمك و درياچة 
 فقـط  و زيـادي نـدارد   اقتصـادي  بازده است كه غالباً  به خود اختصاص دادهجنوب غربي منطقه را 

فـردو ارزش ييالقـي    دهسـتان  جنوب و منطقه جنوب و غرب انتهاي در دستگرد كوهستاني منطقة
هـاي   اي و آهكي متشكل از مارن هاي قهوه جنس خاك در قسمت شمالي قم خاك .تفرجگاهي دارد

هاي نمكـي و گچـي    هاي آهكي و متشكل از مارن قم خاك در قسمت جنوبي. نمكي و گچي است
هاي مادري نرم وجـود دارد و خـاك    هاي سيروزوم همراه با سنگ در قسمت غربي قم خاك. است

عالوه بر ايـن، از كـل   ). 143، ص1365الرضا،  ابن(قم شور و قليايي است استان در قسمت شرقي 
 45سـه،   ةدرصد مرتع درجـ  15دو،  ةاتع درجدرصد مر 4يك،  ةدرصد مراتع درج 2مراتع استان، 

در نـواحي مرتفـع غـرب و جنـوب     . اسـت پنج  ةدرصد مراتع درج 34چهار و  ةمراتع درج درصد
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زارهـا و   درخـت و بوتـه   هـا تـك   الي آن هاي كوهستاني كه البه غربي استان پوشش گياهي از استپ
تـر اسـت،    تر و شيب ماليـم  غني در اين نواحي نقاطي كه خاك. شود هاي رنگارنگ نيز ديده مي گل
هـا   مراتع استان كـه وسـعت آن  . كاري نيز رايج است ، ديم)ميليمتر 300بيش از (دليل باران كافي  به

پوشش گياهي مناطق دشتي . طور عمده در اين نواحي قرار دارد هكتار است، نيز به 200000بالغ بر 
دهند و هرچـه   تع قشالقي استان را تشكيل ميبياباني است و اين مناطق مرا بيشتر از نوع استپ نيمه

يابـد و پوشـش گيـاهي     از غرب به شرق دشت حركت كنيم، وجود گياهان شورپسند افـزايش مـي  
  ).5، ص1391استانداري قم، (شود  تر مي تر و ضعيف اهميت كم

ـ . اي كه دربارة تناسب و قابليت سرزميني استان قم بيان شـد  باتوجه به مباحث گسترده ان در پاي
بيـان شـده    3وضعيت هر يك از شهرهاي استان به لحاظ معيارهاي مكـاني در جـدول   ، اين بخش

  .است
  بندي وضعيت تناسب و قابليت سرزميني شهرهاي استان قم جمع. 3جدول 

  قابليت اراضي  منابع آب  بارندگي  آب و هوا  توپوگرافي  زلزله و تكتونيك  معيارها

  3  2  1  1  2  1  قم
  2  1  1  1  2  2  قنوات
  4  3  3  4  4  4  كهك

  4  2  2  3  3  4  دستجرد
  3  2  2  2  3  4  جعفريه

  3  2  2  2  3  3  سلفچگان
  مطلوب: 5نسبتاً مطلوب    : 4شرايط متوسط  : 3نسبتاً نامطلوب  : 2نامطلوب  : 1:  توضيح اعداد

  بحث و نتيجه 

سـاماندهي   صـولي ا و صحيحهاي  برنامه تدوين راه در ها گام شناخت و ارزيابي نظام شهري از اولين
 اسـتناد  بـه  بنـدي  گـذاري و بودجـه   ملـي جهـت سـرمايه   هاي  سياست از آنجا كه. يك منطقه است

 و جمعيـت شـهرها  ، شـود  مي گيري جمعيتي و ميزان شهرنشيني و روستانشيني جهتهاي  مشخصه
اي هـ  برنامـه  تنظيم مبناي كه بايد استهايي  شاخص ترين مهم از يكي، زمان طي در آن هاي دگرگوني

استان قم به لحـاظ شـرايط   ، سياسي ايران -در بين مناطق جغرافيايي .دگير قرار ريزان برنامه و دولت
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اين استان در برگيرندة هشتمين شـهر پرجمعيـت   . شرايط بسيار خاصي دارد، سكونتي و شهرنشيني
. سياسي ايران و مركـز جهـان تشـيع اسـت     -علمي، ترين شهر مذهبي كه به نوعي مهم) قم(كشور 

، در واقـع . شهر قم از شهرهايي است كه سابقة ارتقاي آن به مركزيت استان كمتر از دو دهه اسـت 
فرهنگي و موقعيت جغرافيايي خاص خويش موفق شده است  -دليل شرايط سياسي شهرستان قم به

همان طور كـه پـيش   . تنهايي يك استان را تشكيل دهد از استان تهران جدا شود و به 1375در سال 
  .هاي ايران به قم تعلق دارد شهري بين استان شديدترين ميزان نخست، اين نيز ذكر شد از

هاي اخير جمعيت و تعداد شـهرهاي اسـتان قـم زيـاد      طي سال، گرفته بر اساس مطالعات انجام
نكتة قابل تأمل اينكـه بـازهم   . شده است و جمعيت شهري آن با رشد زيادي در حال افزايش است

، و از بين همة شهرهاي استان، افزايش جمعيت در استان قم مربوط به شهر قم استبيشترين ميزان 
نرخ رشد باالتري نسبت به شهر قم داشته است و بقية شهرها رشـد  ، فقط شهر جعفريه در مجموع

كمتري نسبت به شهر قم دارد و حتي ظهور خدمات و نهادهاي شهري در ايـن نقـاط نتوانسـته بـه     
بتوان چنين بيـان كـرد    ترين علل پيدايش اين وضعيتي را  مهمشايد . نجر شودها م رشد چشمگير آن
اند و حتي معيار جمعيـت شـهر    شهر ديگر استان پتانسيل شهرشدن را نداشته 5، كه غير از شهر قم

اند و فقط بـر اسـاس مالحظـات     يك از اين شهرها نداشته را نيز هيچ) نفر 10000حداقل(در ايران 
برخالف روند رايج در شهرهاي نوزاد ديگر كشـورمان كـه   . اند تبديل به شهر شدهسياسي اين نقاط 

، ويـژه كهـك   بـه (رشد كـم  ، اين نقاط برخالف شهرشدن، بر اثر شهرشدن رشد بسيار سريعي دارند
   .دارند) دستجرد و سلفچگان

تمركز و عدم تعادل شديد در ، شهري هاي تحقيق مبين وجود نخست مجموع شاخص، همچنين
ظام شهري قم از ابتداي دورة مورد بررسي است و اين روند نامناسب با گذر زمـان تشـديد يافتـه    ن

توان چنين قضاوت كرد كه حتي با تبديل قم به استان اثرگذاري مثبتي بر تعـادل   مي، در واقع. است
هـايي از توقـف رشـد شـديد      اگرچه طي آخرين دورة سرشماري نشانه. نظام سكونتي منطقه ندارد

هـايي ماننـد مومـا و الوصـابي بايـد       با استناد به شاخص، شود دم تعادل در نظام استان مشاهده ميع
هنوز هم اين عدم ، شهري و عدم تعادل اذعان كرد حتي در صورت قبول توقف رشد شديد نخست

  .بلكه رشد آن كاهش يافته است، تعادل در باالترين وضعيت است و از ميزان آن كم نشده است
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تمركز و عدم تعادل در نظام شـهري اسـتان   ، شهري ت بسيار مهم ديگر در توجيه نخستاز نكا
، همچنين، بخش هاي جاذب جمعيت و رونق قم نگاهي به توزيع جغرافيايي صنايع به عنوان فعاليت

هاي استان  نگاهي به نقشة توزيع صنايع و راه. اند هاي محرك توسعه هاي ارتباطي به عنوان كانال راه
گزينـي شـهرهاي اسـتان كـامالً منطبـق       هاي اصلي با مكان دهد اوالً توزيع صنايع و راه شان ميقم ن

هاي ارتباطي استان با شهر قم قرابت مكاني دارد كه موجب تمركـز   ثانياً بيشترين صنايع و راه، است
  .شديدتر و بسيار وسيع جمعيت در قم خواهد شد

هاي بسـيار زيـادي    شك موجب آسيب بي، شهري استاننكتة قابل تأمل اينكه نابساماني در نظام 
شـهر را   شرايطي كه هم خود نخست. بر بدنة سكونت و شهرنشيني پايدار در اين منطقه خواهد شد

برخـي  . هـاي ديگـر اسـتان خواهـد شـد      گاه با چالش مواجه كرده است و هم تهديد براي سكونت
  :است هاي ناشي از اين مسائل در استان قم به شرح زير چالش
  ؛مهاجرت شديد ساكنان استان به مركز استان به عنوان قطب جاذب فعاليت و جمعيت -
  هاي كشاورزي در حوزة شهر قم؛ تخريب زمين، بازي زمين بورس -
اقتصـادي ديگـر ماننـد گسـترش اسـكان       -هـاي اجتمـاعي   بيكاري و چـالش ، گسترش فقر -

  شهر؛ غيررسمي در نخست
  ها؛ افتادن فعاليت در آن نقهاي كوچك و ازرو گاه انزواي سكونت -
هـاي   گـاه  شهر و عدم دسترسـي مناسـب سـكونت    شدن امكانات و خدمات در نخست قطبي -

  . كوچك به خدمات مورد نياز و جز آن
، براي تكميل و تقويت بررسي نظام شـهري اسـتان قـم   ، طور كه در روش تحقيق بيان شد همان

، منظور سنجش تناسب نظام شهري اسـتان  به، شهري تعادل و نخست، هاي تمركز عالوه بر شاخص
هاي طبيعي نيز بررسي شد كه اهم نتايج ايـن مطالعـات    گزيني شهرهاي استان به لحاظ ويژگي مكان

  .در ادامه بيان شده است
، شهري بسـيار شـديد در منطقـه    برخالف تمركز باالي جمعيت استان قم در شهر قم و نخست

طـوري   بـه . قم واجد شرايط پذيرش چنين جمعيتي نيستهاي مكاني شهر  شرايط طبيعي و قابليت
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هـاي جغرافيـايي    تـوان نتيجـه گرفـت شـرايط و ويژگـي      شده مي كه با توجه به شرايط طبيعي بيان
گرفته در حاشية بيابان مركزي ايران در دشتي همـوار بـا    اي شكل دهندة عرصه محدودة تحقيق نشان

ايـن  . ي نسبي و شرايط آب و هوايي نامناسب اسـت خيز خطر لرزه، هاي منابع آبي انواع محدوديت
گيري و توسعة يك شـهر بـزرگ و پرجمعيـت ماننـد قـم را       عرصه توان و ظرفيتي باال براي شكل

نداشته است و عامل توسـعة قـم ناشـي از شـرايط طبيعـي نبـوده اسـت و تنهـا عامـل از عوامـل           
  .موقعيت قم است كه باعث توسعة قم شده است، جغرافيايي
دليـل نزديكـي بـه     شهر قنوات نيز شرايط مكاني و طبيعي مناسبي ندارد و بـه ، ه بر شهر قمعالو

ليكن بخشـي عمـده از پـذيرش    . هاي زيادي به شهر قم دارد شهر قم به لحاظ اكولوژيكي مشابهت
. اين شهر دانسـت   جمعيت در اين شهر را بايد در نزديكي به شهر قم و سرريز جمعيت شهر قم به

، آب و هـوا ، دوري از گسـل ، دسترسـي بـه منـابع آب   (ررسـي شـرايط طبيعـي اسـتان     بر اسـاس ب 
جعفريـه و كهـك وضـعيت مطلـوب     ، دسـتجرد ، اگرچه شهرهاي سـلفچگان ) توپوگرافي و جز آن

هاي آمايش استان  وضعيت مناسبتري نسبت به شهرهاي قم و قنوات دارند كه بايد در برنامه، ندارند
  .مدنظر قرار گيرد

در پايان ، ه شرايط موجود و وضعيت نظام شهري استان قم كه در اين مقاله بحث شدبا توجه ب
  :شود برخي پيشنهادها به شرح زير مطرح مي

گرفته در  هاي انجام با توجه به بررسي: انتخاب مركز ثانوية رشد جمعيت استان و تقويت آن -
ايـن  . ناسـبتري دارد شهر كهك نسبت به شهرهاي ديگر استان قم توان محيطـي م ، اين مقاله

توپوگرافي مناسب و جـز  ، آب و هواي نسبتاً مناسب، شهر باتوجه به دسترسي به منابع آب
قرارگيري در مجموعـه روسـتاهاي متعـدد حـوزة جنـوب اسـتان       ، همچنين، آن از يك سو

تواند به عنوان مركز ثانوية رشد استان قم انتخـاب شـود و بـا تقويـت و تجهيـز آن بـه        مي
 .ي نظام شهري استان قم ياري كردبخش تعادل

طـور كـه در ايـن     همان: تالش در جهت كندكردن حجم شديد افزايش جمعيت در شهر قم -
. شهر قم توان اكولوژيك مناسبي جهت پذيرش چنين جمعيت بااليي ندارد، مقاله بحث شد

، ستانهاي ديگر ا گاه ويژه كه هنوز به مرور زمان تعداد جمعيت شهر قم نسبت به سكونت به



  1393، پاييز و زمستان 2 شمارة، 6دورة ، آمايش سرزمين                                                                 � 234

  

ها مانند صـنايع   لذا بايد با اتخاذ تدابيري مانند انتقال بخشي از فعاليت، افزايش بيشتري دارد
ــه ، ضــمن كنتــرل افــزايش جمعيــت شــهر قــم ، كوچــك بــه شــهرهاي كوچــك اســتان ب

 .پذيري شهرهاي ديگر استان كمك كرد جمعيت

: ش جمعيـت بررسي و تعيين ميزان ظرفيت هر يك از شهرهاي كوچك استان جهت پـذير  -
شدة هر يك از شهرهاي كوچك استان بـه منظـور    هاي فراموش تعيين نقش غالب و ظرفيت

 .رشد و توسعه

در نظام شـهري اسـتان   وجودآمده  بردن شكاف به براي ازبينكوچك استان تقويت شهرهاي  -
تخصيص بهينة امكانات و خدمات به شـهرهاي  : هاي خدماتي و ابزار مالي از طريق سياست

 .ها هاي خصوصي و عمومي به سوي آن گذاري سرمايههدايت كوچك و 

 اسـتان جمعيت حريم شهرهاي كمها و صنايعي كه در  هاي مالياتي به فعاليت اعطاي معافيت -
 .شوند مستقر مي

صـنايع روسـتايي در شـهرهاي    ، همچنـين ، هاي اقتصاد كشـاورزي  تقويت و توسعة فعاليت -
 .خصلت روستاشهري دارند، استان قمدليل اينكه اغلب شهرهاي كوچك  كوچك به

: هـاي ديگـر   گـاه  مناسب بين شهرهاي كوچك استان با سـكونت  ارتباطيهاي  تقويت شبكه -
تقويت شبكة ارتباطي بـين شـهرهاي   ، هاي مواصالتي استان در شهر قم باتوجه به تجمع راه

كوچك و روستاها به منظور تمركززدايي از شهر قم و تجهيز شـهرهاي كوچـك ضـروري    
 .است
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