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Abstract
One of the important strategies that have been taken into consideration in the last halfcentury to counter regional imbalances, caused by the increasing growth of large cities, is
the creation of small cities. Due to the availability of some facilities and services, small
cities are considered as one of the important centers for bringing balance to regional
development. The method of the present research is a descriptive-analytical one, and the
purpose of this research is to study the status of changes in the urban system of the small
cities of Alborz province in order to bring balance to the regional sustainable development.
In order to find out the status of small cities in the urban system in a 30-year period (19862016), rank-size models, as well as entropy and balance sheets models were used, and then
their role in bringing balance to the regional development was evaluated. The results of the
study show that the Entropy coefficient without counting the small towns, will still have
imbalances. The rank-size logarithmic model, by counting small cities with the slope of the
line amounting to -1.94 and without counting small cities reduced to -1.21, indicating the
undeniable role of small cities in the urban system. Also, the results of the balance sheet
model show that component changes are mainly intra-class and are due to the growth of
cities. Moreover, concerning the process of changing villages to cities, changes resulted
from the formation of new cities can be seen only in 2006.
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 .1کارشناسیارشد برنامهریزی آمایش سرزمین ،دانشکدۀ ادبیات ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ ادبیات ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
(تاریخ دریافت -0931/10/72 :تاریخ پذیرش)0931/10/72 :

چکیده
یکی از راهبردهای مهم که در نیمقرن اخیر برای مقابله با بیتعادلی منطقهای ناشی از رشد فزاینددۀ شدهرهای بدزرم مد رد ت قده قدرار
گرفته ،شهرهای ک چک هستند که به دلیل برخ رداری از برخی امکانات و خدمات ،بهعن ان یکی از مراکدز مهدم در تعداد یدابی ت عدعۀ
منطقهای کان ن ت قه قرار میگیرند .روش پژوهش حاضر ت صیفی -ارزیابی و هدف آن بررعی وضعیت تح الت نظام شهری شهرهدای
ک چک اعتان البرز در قهت تعاد بخشی به ت ععۀ پایدار منطقهای اعت .برای دعتیابی به قایگاه شهرهای ک چک در نظدام شدهری در
یک دورۀ زمانی 91عاله (092۶تا )093۶از مد های رتبۀ اندازه ،آنتروپی و ترازنامه اعتفاده شده ،عپس نقش آنها در تعاد یدابی ت عدعۀ
منطقهای ارزیابی شده اعت .نتایج حاصل نشان میدهد ضریب آنتروپی بدون احتساب شهرهای ک چک نیز به عدم تعاد ادامده خ اهدد
داد .در مد لگاریتمی رتبۀ اندازه نیز با احتساب شهرهای ک چک ،شیب خط برابر  -0/30و بدون احتساب شهرهای ک چدک ،بده -0/70
کاهش یافته که حاکی از نقش انکارناپذیر شهرهای ک چک در نظام شهری اعت .نتایج مد ترازنامه نیز نشان میدهد تغییرات مؤلفههدا
عمدتاً درونطبقهای و ناشی از رشد شهرهاعت و فقط در عا  ،091۶با ت قه به تبدیل روعتاها به شهر شاهد تغییرات ناشی از شهرهای
قدید ب دهایم.

واژگان کلیدی
اعتان البرز ،ت ععۀ منطقهای ،شهرهای ک چک ،نظام شهری.



رایانامۀ نویسندۀ مسئولsharifkazemi.zeynab1@gmail.com :
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مقدمه
توزیع فضایی جمعیت در کشورهای جهان ،بهویژه کشوورهای در حوا توعوعه ،بویتعواد ی در شوک ۀ
اعتقرار جمعیت و بهرهبرداری از منابع عرزمین را نشان میدهد .در دهههای اخیر این بیتعواد ی شود
بیشتری یافته اعت و کشورهای مختلف ،هریک به فراخور حا خود راهحو هوایی در جهوت رفوع ن
برگزیدهاند و به دنکا خطوطی برای توععۀ تی خود هستند .اما نچه پراهمیت مینماید ایون اعوت کوه
برنامههایی که با هدف ارتقای شرایط کیفی و کمی تدوین میشود ،اغلب بوا کامیوابی مواجوه نمویشوود
(نظریان .)83 :6831 ،به طوری که تراکم جمعیت در شهرها ،بهخصوص شوهرهای کشوورهای در حوا
توععه ،نگرانکننده اعت و موجکا ناپایداری محیط را فراهم می ورنود (موعووی و هم واران:6838 ،
 .)38بنابراین بهمنظور برقراری تعاد و توازن ا گوی توزیع جمعیت ،تاکنون اعتراتژیهوای مختلفوی بوه
کار گرفته شده که ی ی از این عیاعتها ،توععۀ شهرهای کوچک اعوت (روعوتایی .)8 :6833 ،ایوده و
موضوع مطا عۀ نقش و تأثیر شهرهای کوچک را او ینبار جانسوون مطور کورد کوه تقریکوا جدیودترین
موضوع در توععۀ منطقهای بود ( .)Barean, 2009: 12بدون شک ی ی از طرفوداران اصولی و مهوم ایون
دیدگاه ،دنیس راندیند ی اعت که با هم اری رود در عوا  6393بحو

ممیوو و گسوتردهای در ایون

زمینه فراهم کرده اعت ( .)Baresky, 2009: 88از این رو ،بهمنظور دعتیابی به توععۀ متووازن و ی اارچوه
در فضای منطقهای ،ایجاد علسلهمراتب متعاد و نظامیافتۀ عو ونتگاههوا از نیازهوای اعواب بوه شومار
می ید که در این میان توجه به شهرهای کوچک ی ی از راه ارهای تعاد بخشی به این وضعیت اعوت
(نوری .)16 :6833 ،طکو تعریف عازمان مل  ،همۀ شهرهایی که زیر 611هوزار نفور عو نه دارنود شوهر
کوچک نامیده شدهاند؛ و ی در هر کشور و منطقهای با توجه به شرایط و مقتضیا جمعیتوی ،اقتصوادی
و اجتمامی این تعریف متفاو میشود (فنی .)63 :6831 ،اینگونه شهرها برای این ه بتوانند نقش خوود
را در توععۀ منطقهای ایفا کنند ،باید ویژگیهای زیر را داشته باشند:
 .6اغلب صنایع تکدیلی و کوچکمقیاب در نها واقع شود.
 .1جمعیت شهرهای کوچک باید بین 11111تا 611111نفر باشد.
 .8شهرهای کوچک بایستی بر اعاب منابع و ام انا
یابند

(.)UNGHS, 1998: 11-12

منطقوۀ پیرامونشوان توعوعه و گسوتر
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بیان مسئله
تمرکز شهری در جوامع در حا توععه عکب بروز مش ال
اعت (بیگی و هم اران .)6 :6831 ،وجود این مش ال

متعددی در درون شهرهای بزرگ شوده

موجب توجه و تأکید برنامهریزان به تقویوت

و رشد شهرهای کوچک گردیده اعت .این امتقاد وجود دارد که با تقویت شهرهای کوچک میتووان
از تمرکز بیش از حد جمعیت و فعا یتهوا در شوهرهای بوزرگ جلووگیری کورد و مسویر مهواجر
روعتائیان به شهرهای بزرگ را تغییر داد (رضووانی و هم واران .)33 :6833 ،درنتیجوه تحلیو گوران
مسائ شهری و منطقهای ،توجه خود را به شهرهای کوچک و متوعط بهمنوان راهحلی ضروری برای
مقابله با بیتوازنی ناشی از توععۀ نخستشهرها معطوف کردهاند (شریفینیا و هم اران.)38 :6833 ،
شهرهای کوچک در ایران بهمنوان م ان مرکزی بیشترین روابط را با حوزۀ نفوذ روعتایشوان دارنود.
در اعتان ا کرز ،توزیع فضایی نامتعاد منابع و ام انا به تمرکوز و اعوتقرار  83/9درصود جمعیوت در
یک شهر (کرج) منجر شد که با رهکری حیا اقتصادی و عیاعی ،تسلط خاصی بور نظوام عو ونتگاهی
منطقه داشته و گسترشی بر دامنۀ بیتعاد ی در عطح اعتان به وجود ورده اعت .این تمرکز نیز بوه نوبوۀ
خود موجب شده شک ۀ شهری اعتان ا کرز ،ممل رد علسلهمراتکی نداشوته و شومار کوانونهوای توزیوع
فضایی جمعیت در نظام علسلهمراتکی از  69شهر موجود در عطح اعتان در عوا  6838بوه  3شوهر بوا
اختصاص  1/18درصد از ک جمعیت شهری رعیده و در ردیف شهرهای کوچوک قورار گیورد .چنوین
فاصلهای در جایگاه شهرهای یک منطقه در کشور ،بیانگر نفوذ بیقید و شرط مرکوز بور عوایر فضواهای
شهری اعتان اعت .چنانکه مشخص اعت ،روند رشد متمرکزگرایی در حوا پویوایی و ت ووین اعوت.
چنین روندی ک اجزای تش ی دهندۀ نظام ع ونتگاهی را در این ناحیه تحوتا شوعاع خوود قورار داده
اعت .بنابراین این مقا ه ،با توجه به روند ت وین تمرکزگرایی و نحوۀ اعتقرار جمعیت در عوطح اعوتان،
به دنکا بررعی نظام علسلهمراتوب شوهری شوهرهوای کوچوک اعوتان و اعوتدی ایون قضویه اعوت.
پرعشهایی که موجب شد بررعی این تحقیو مورد توجه قرار گیرد بدین شر اعت :یا تعاد منطقوی
در نسکت رتکۀ اندازۀ شهرها در نظام علسلهمراتکی منطقه وجوود دارد رونود تحووی نظوام شوهری در
بازه زمانی عا های  6818تا  6838به چه نحوی قاب ارزیوابی اعوت ایون تحقیوو در راعوتای هودف
بررعی نقش شهرهای کوچک در توععۀ پایدار منطقهای در اعتان ا کرز انجام گرفته اعت.
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مبانی نظری و مروری بر مطالعات پیشین

در چارچوب تف ر عیستمی ،میتوان عیستمهای شهری را مجمومهای نظامیافته از شهرها قلموداد
کرد که مانند حلقههای بههمپیوعته و دارای ارتکاط متقاب بوا ی ودیگر بوودهانود (شوی ایعوالمی،
 .)81 :6838شهرنشینشدن جمعیت ،افزایش جمعیوت شوهرها و بوه دنکوا

ن ،توعوعۀ شوهرهای

کوچک و بزرگ از ویژگیهای مصر حاضر اعت و توععۀ پایدار نها در گرو داشتن برنامهریوزی
و مدیریت شهری کار مد اعت (رضویان و هم اران.)611 :6839 ،
بر این اعاب تعداد زیادی از محققان بر این مقیدهاند که برنامهریزیهای توععه باید با تأکیود بور
پویایی شهرهای کوچک تهیه شوند« .از اوای دهۀ  ،6311مراکز شهری کوچک توجه عیاعتگوااران
مویشوود

را به خود جلب کرده اعت» (عرور و ی هپور .)98 :6838 ،تقویت این مراکز شهری بام

که توزیع فضایی جمعیت هماهنگ شده و تمرکز در کالنشهرها از بین برود و بسویاری از مسوائ و
مش التی که شهرهای بزرگ با ن درگیرند ح شود (تقوایی و هم اران.)38 :6839 ،
نقش و ممل رد متعددی که برای این نوع شهرهای کوچک برشمرده میشود ،در واقع پایههای
نظری راهکردهای توععۀ ا گووی عو ونتگاهی متووازن و متعواد را تشو ی مویدهود .طرفوداران
شهرهای کوچک جنکههایی از اهمیت این ع ونتگاههوا را بوهمنووان مراکوز خودما

منطقوهای در

توععۀ روعتایی مطر میکنند و بر ایجاد علسلهمراتب منسجم ع ونتگاهی و نیز توأثیرا

توزیوع

و رخنه به پایین تأکید دارند (نوری .)13 :6833 ،به نظر نها شرایط شهرهای کوچک ازنظر تو یود
و عاختار نهادی پیشتاز توععۀ منطقهای اعت و مواملی بورای جلووگیری از تمرکوز بویش از حود
جمعیت و فعا یت در شهرهای بزرگ اعت (زبردعت .)18 :6838 ،در واقع شهرهای کوچک نقش
و جایگاه خاصی در توزیوع جمعیوت ،توزیوع ی سوان و مادینوۀ انوواع فعا یوتهوای اقتصوادی و
اجتمامی ،تقاب نابرابریهای منطقهای و درنهایوت تعواد ناحیوهای و تووازن در عیسوتم شوهری-
منطقهای دارند (رشیدیحصاری.)683 :6831 ،
الف) پژوهشهای خارجی

رامان و هم اران ( )1168در زمینۀ شهرکعازی در هند ،فرایند افزایش جمعیت شهری و شهرهای
کوچک را با توجه به انعطافپایری عیستم و فواکتور اقتصوادی ،بور گسوتر

شوهرهای کوچوک
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بررعی کرده و تأثیر ن را بر عاختار اجتمامی و نقش کار فرینی دریافتهاند .فلونسو ی ( )1161در
مقا ه ای میزان افزایش گستر

شهرهای اروپا و چا شهایی کوه در انتظوار ن شوهرهاعوت موورد

مطا عه قرار داده و به این نتیجه رعیده اعت که با ایجواد فرصوتهوای بهتور زنودگی در شوهرهای
کوچک و متوعط تاریخی اروپا ،مقبماندگی در این نوع شهرها از بین میرود و درنهایت تالشوی
برای نو وری در زمینۀ تدارکا

و جداشدن از مقبماندگی از دیگر شهرهای اروپاعت.

ب) پژوهشهای داخلی

در ایران پژوهش و تحقیقا

متعددی در این زمینه انجام گرفته که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

محمدزاده ( )6836در تحقیقی به بررعی وضعیت شهرهای کوچک در علسولهمراتوب شوهری
ایران طی عا های  6888تا  6838پرداخت .یافتههای پوژوهش نشوان دادنود کوه تعوداد شوهرهای
کوچک طی دورۀ مورد مطا عه  8/8برابر شده اعت و شهرهای کوچوک نقوش مهموی در افوزایش
ضریب نتروپی در شک ۀ شهری ایران ایفا میکنند .خداداد و هم ارانش ( )6838در مطا عوهای بوه
بررعی نقش شوهرهای کوچوک در برناموهریوزی توعوعۀ منطقوهای در اعوتان گلسوتان ،بوا رو
توصیفی -تحلیلی و پیمایشی پرداختند .نتایج نها نشان میدهد که شهرهای کوچوک در محودودۀ
مورد مطا عه بام

تعاد جمعیتی در منطقۀ گرگان شده اعت.

قربانی و هم ارانش ( )6839نیز در پژوهشی به نقش شهرهای کوچک در فراینود توعوعۀ منطقوهای
در اعتان کردعتان پرداختند و در تحلی نتایج خود ،ضمن بهکود مینی شاخصههای کلوی و جابوهجوایی
در علسلهمراتب توععۀ شهرهای اعتان ،از کاهش نابرابری درونمنطقهای ،به نفوع شوهرهای کوچوک و
میانی و تمرکززدایی از توععۀ عنندج طی دهۀ اخیر خکر دادند .نیکپور و هم وارانش ( )6839در مقا وۀ
«تحوی نظام شهری در اعتان مازندران با تأکید بر شهرهای کوچک» بوه بررعوی نظوام شوهری اعوتان
مازندران در  11عا گاشته پرداخته و از مد های رتکه -اندازه ،اختالف طکقهای ،ضریب کششپوایری
اعتفاده کردهاند و به این نتیجه رعیدهاند که شهرنشینی و فرایند جمعیت شهری نسکت به کو کشوور بوا
رو

کندتری حرکت میکند و با بیتعاد ی روبهرو بوده اعت.

مواد و روش پژوهش
رو

پژوهش حاضر توصیفی -ارزیابی اعت .برای گرد وری اطالموا  ،از رو

کتابخانوهای بور
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اعاب نتایج تفصیلی عرشماریها و مارنامههای اعتان تهران در عا های  6818تا  6838و اعوتان
ا کرز ( ،)6838-6831در ارتکاط با منطقۀ مورد نظر اعتفاده شده اعوت .بورای تجزیوهوتحلیو ایون
اطالما

از مد های کمی نتروپی و مرتکوۀ انودازۀ شوهری و رو

مواری ترازناموه و در ترعویم

نمودارها از نرمافزار  Exelو برای خروجی نقشهها و تحلی فضایی ،از نرمافزار  GISاعوتفاده شوده
اعت .همچنین تحوی

جمعیتی و نظوام شوهری اعوتان ا کورز طکوو قا وب طکقوۀ چهوارم ا گووی

علسلهمراتب شهری (کوچوک) در دورۀ 81عوا ه ( 6818توا  )6838بوا جامعوۀ مواری ،شوهرهای
کوچک اعتان ا کرز را (با جمعیت 18تا 611هزار نفر) بررعی کرده و با تأکیود بور نقوش شوهرهای
کوچک ،جایگاه این نوع شهرها را در نظام شهری اعتان ا کرز و تأثیرا

تحوی

ناموزونی نظام شهری و توععۀ پایدار منطقهای مطا عه کرده اعت (ش

.) 6

ن را بر توازن یا

شکل  .1مدل مفهومی رابطۀ شهرهای کوچک با توسعۀ پایدار منطقهای و نظام شهری (نگارنده)1931 ،

معرفی منطقه
اعتان ا کرز با مساحت  8631کیلومترمربع و با مرکزیوت شهرعوتان کورج ،حودود  1/86درصود از
وععت کشور را به خود اختصاص داده اعت (نقشۀ  .)6برپایۀ عرشماری ممومی و نفوب مسو ن
عا  ،6838جمعیت ن  1961311نفر (معاد  8درصد از جمعیت کو کشوور) و توراکم نسوکی
جمعیت ن برابر  8نفر در کیلومترمربع اعت .این اعتان متش

از  1شهرعتان 69 ،نقطوۀ شوهری،

 68بخش و  13دهستان اعت (عازمان برنامه و بودجۀ اعتان ا کرز.)6838 ،
مطابو عرشماری مار عا  6838از کانونهای شهری ،تنها شهر بزرگ منطقه ،شهر کرج اعوت
که عهم جمعیتی ن از ک جمعیت شهری اعتان  1/83اعت .بیشتر شهرهای اعتان ا کرز در طکقوۀ
جمعیتی روعتا -شهر جای میگیرند و  8شهر ن جمعیتی بیشتر از 611هزار نفر 8 ،شهر بین  81تا

نقش شهرهای کوچک در تعادلبخشی به توسعۀ پایدار منطقهای و تحوالت نظام شهری ...
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 611هزار نفر 8 ،شهر بین 18تا 81هزار نفر و  1شهر کمتر از 18هزار نفر دارد (نمودار  6و  .)1بور
اعاب این پژوهش ،محودودۀ موورد مطا عوۀ شوهرهای کوچوک اعوتان شوام  3شوهر هشوتگرد،
ماهدشت ،مش یندشت ،کما شهر ،نظر باد ،محمدشهر ،چهارباغ ،شهر جدید هشوتگرد و اشوتهارد
اعت .این شهرها حدود  18تا 611هزار نفر جمعیت دارند و  1/18درصد از ک جمعیت شهری را
به خود اختصاص دادهاند (غالمی و هم اران( )616 :6833 ،نقشۀ .)1

نقشۀ  .1موقعیت جغرافیایی شهرستانها و استان البرز در

نقشۀ  .2موقعیت فضایی شهرهای کوچک در استان البرز

سطح استانها و کشور (نگارنده)1931 :

(نگارنده)1931 :

نقشۀ  .9پراکندگی جمعیتی شهرهای استان البرز طی سالهای  1931تا ( 1931نگارنده)1931 :
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همانگونه که در نقشۀ  8مشاهده میشود ،روند تغییرا

توزیع جمعیتی شهرهای این اعتان در

عا  ،6818دارای  3شهر بوده که در مجموع  133163نفر جمعیت را در خوود جوای دادهانود .از
این تعداد ،فقط یک شهر بزرگ منطقه ،یعنی کورج بوهتنهوایی  33/1درصود از جمعیوت شوهری را
داراعت .در این عا  ،فقط شهر کوچک نظر باد با  16/3درصد جمعیت در منطقه وجود داشته کوه
اختالف زیادی با شهر او دارد .در عا  6898جابهجایی بین طکقوا

جمعیتوی رد داده و تعوداد

شهرها به  68شهر رعویده و  6891636نفور جمعیوت نیوز بوا رشود  31/1درصودی ،بوه جمعیوت
138399هزارنفری ،یعنی  1برابر دهۀ قکو افوزایش یافتوه و شوهر کورج بوا رشود  33/1درصودی،
بیشترین عهم را به خود اختصاص داده اعت .رشد جمعیت شهرهای کوچک ،به بیشوترین میوزان
خود ،یعنی به  8شهر افزایش یافت که د ی

ن اعتخوانبندی اصلی نظام شوهری ن در ایون دهوه

اعت که  8نقطۀ روعتایی توعط دو ت به شهر تغییر یافتهاند .در عا  6838رشود جمعیوت شوهر
کرج نسکت به دورۀ قک  1/3 ،درصود افوزایش و عوهم جمعیتوی ن  8/9درصود کواهش یافوت و
بهتنهایی با  39درصد جمعیت شهری منطقه ،بیشترین عهم را در خوود جوای داده اعوت .ایون در
حا ی اعت که شهرهای کوچک با  63/9درصد جمعیت ،کمتر از نخسوتشوهر (کورج) ،جمعیوت
دارند .عهم تعداد و جمعیت شهرهای کوچک با عیر صعودی به  1/9درصد رعیده و هنگ رشود
منظمی را نمایش میدهد .بنابراین رشد شتابان عا  ،بهتدریج با عیر نزو ی ،بهطوور محسوعوی بوه
کمتر از نصف کاهش یافت.
در عرشماری عا  ،6831تعداد شهرها به  61شهر افزایش یافت .رشد جمعیت در ایون طکقوه
نیز  31/8درصد بوده که کاهش ناچیزی را نشان میدهد .در این زمان تعداد شهرهای کوچک بوه 8
شهر و جمعیت نان به  9/63درصد ،یعنی نصف دورۀ قک کاهش یافته اعت که ممدتا مربوط بوه
کاهش تقریکا 1برابری تعداد روعتا -شهرها و درنتیجه تکودی  8روعوتا بوه شوهر بووده اعوت .در
عرشماری عا  6838جمعیت این شهرها به  31/1درصد افزایش یافوت کوه از حوار نورد رشود
( 1/89درصدی) عیر صعودی داشته اعت و تعداد روعتاها بوه شوهر در عوا هوای قکو درنتیجوۀ
تکدی رعمی نها از عوی دو ت به شهر افزایش یافت.
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نمودار  .1جمعیت شهرهای کوچک محدودۀ مورد مطالعه طی دورۀ  1911تا (1931محاسبات نگارنده.)1931 ،

نمودار  .2جمعیت شهرهای کوچک محدودۀ مورد مطالعه طی دورۀ  1931تا (1931محاسبات نگارنده.)1931 ،

جدول  .1الگوی سلسلهمراتب شبکۀ شهری استان البرز برحسب طبقات جمعیتی (( )1931منبع محاسبهشده بر اساس
دادههای مرکز آمار ایران نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن)

رتبه-اندازه-

عنوان سطح

سطح

طبقات جمعيتي
(به نفر)

یک

کالنشهر (متروپ ملی)

 6111111و بایتر

دو

شهر بزرگ (متروپ منطقهای)

811111تا6811111

عه

شهر متوعط (متروپ ناحیهای)

611111تا811111

مرکز ناحیه

611111تا811111

مرکز شهری

18111تا81111

چهار

شهر کوچک

پنج

روعتا -شهر

کمتر از 18111

جمع

-

-

00
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تحلیل یافتههای پژوهش
الف) بررسی تحوالت نظام شهری منطقۀ مورد مطالعه

طکو عرشماری عا  ،6818جمعیت شهرنشین اعتان ا کرز برابور  133163نفور بووده اعوت کوه ایون
جمعیت در چهار نقطۀ شهری ع ونت داشتهاند .جمعیت شهرنشین اعتان در طی دورۀ 6818تا6898
با افزایشی به میزان  138399نفر به  6891636نفر در عا  6898میرعد که این میزان جمعیت در 3
نقطوۀ شوهری عو ونت داشوتهانوود .بور ایوون اعواب رشوود عواینۀ جمعیووت شوهری اعووتان در دورۀ
6818تا 6898برابر  9/63درصد بوده اعت .افزودهشدن تعداد نقاط شهری اعتان در اثر فراینود تکودی
نقاط روعتایی بزرگ و پرجمعیت به نقاط شهری کوچک ایجاد شده اعت .با توجه به تعداد افوزایش
مطلو ،جمعیت شهرنشین اعتان در این دوره  138399نفر اعت .عهم فرایند تکدی روعتا به شوهر در
افزایش جمعیت شهرنشوین اعوتان در دورۀ زموانی 6818توا 6898برابور  3/33درصود اعوت .تعوداد
روعتاهای ارتقایافته به شهر در این دوره  8نقطه اعت و عوهم متوعوط هور شوهر (توازهعواخت) در
افزایش جمعیت شهرنشین اعتان برابر بوا  6/99درصود خواهود بوود .بنوابراین مویبایسوت جمعیوت
شهرنشین اعتان در عا  6898بهجای  6891636نفر ،برابر با  6813163نفر باشد که از این میان فقط
چهار نقطه (ماهدشت ،مش یندشت ،محمدشهر و کما شهر) ،نقش شهرهای کوچک را ایفا میکنند.
در عرشماری عا  6838میزان جمعیت اعتان  6133318نفر افزایش مییابود .جمعیوت شهرنشوین
اعتان نیز به تکعیت از جمعیت کلی اعتان روند افزایشی را طوی کورده و بوه رقوم  1618313نفور (31/1
درصد) میرعد .این میزان جمعیت از طریو تکدی  9نقطۀ روعتایی ،با توجه بوه تعوداد افوزایش مطلوو
جمعیت شهرنشین اعتان و تعداد  988998نفری در این دوره اعت .در عا  6831با افوزودهشودن عوه
نقطۀ شهری جدید دیگر به شک ۀ شهری منطقه ،تعداد شهرهای اعتان به  61شهر افزایش مییابد.
براعاب نتوایج عرشوماری عوا  ،6838جمعیوت شهرنشوین اعوتان  1861989نفور و میوزان
شهرنشینی ن  31/1درصد بوده اعت .تعداد شهرهای اعتان به  69نقطۀ شهری افزایش یافته اعوت
و نشاندهندۀ افزودهشدن  6نقطۀ شهری جدید (شهر فردیس) به شوک ۀ شوهری اعوتان ،طوی دورۀ
زمانی 6831تا 6838بوده اعت (جدو  .)1در طو این عه دهه تعدادی از ایون نقواط شوهری ،از
طریو فرایند تکدی روعتاهای بزرگ به نقاط شهری ،کوچک شدهاند .بنابراین تعداد نقواط شوهری
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ن از چهار شهر به  69شهر رعیده اعت .همچنین بنا به بررعی دادههای ماری ،عیاعت اداری در
جهت تکدی نقاط روعتایی به شهر در عا های 6898تا 6838بام

افزایش تعوداد شوهرهوایی بوا

جمعیت کمتر از  81111هزار نفور در عوطح اعوتان شوده کوه ایون شوهرهوا بوا شوهر نخسوت در
علسلهمراتب شهری اعتان از حار جمعیتی فاصلۀ زیادی داشتهاند (نمودار .)8
جدول  .2تغییرات جمعیت شهرنشین و میزان رشد ساالنه و فرایند تبدیل روستا به شهر در استان البرز (محاسبات نگارنده)1931 ،

ميزان تغييرات جمعيت و رشد استان البرز

56تا56

56تا۵6

۵6تا۰۹

۰۹تا۰6

افزایش مطلو جمعیت شهرنشین

138399

988998

93319

813811

رشد عاینۀ جمعیت شهری

9/63

3/83

1/98

1/33

3/33

68/39

11/81

1

6/99

1/13

1/38

1

درصد جمعیت اضافه شده به نظام شهری اعتان از طریو تکدی
روعتا به شهر
عهم متوعط هر شهر تازهتأعیس در افزایش جمعیت
شهرنشین اعتان

با توجه به نمودار  ،8در عا  6818اعتان ا کرز  3شهر داشت .در طی عا های 6818توا6838
تعداد  68شهر به ن افزوده شده و این اعتان هماکنون  69شهر دارد .افوزایش ایون تعوداد شوهرها
بیشتر تحتتأثیر مام اعاعی تقسیما

کشوری و در پی ن فرایند تکدی شدن روعتاها بوه شوهر،

بهویژه بین عا های 6898تا 6838اعت .همچنین بیشترین جمعیت شوهری اعوتان در شوهر کورج
وجود دارد که معاد  6831331نفر اعت و با  83درصد ،بهمنوان نخستشوهر محسووب شوده و
کمترین میزان در شهر عارا با  6883نفر مشاهده میشود.

نمودار  .9تغییرات تعداد شهرهای استان البرز در سالهای  1931تا ( 1931نگارنده)1931 ،
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ب) کارکرد جمعیتی شهرهای کوچک با استفاده از مدل آنتروپی
 .1توزیع فضایی جمعیت با استفاده از مدل آنتروپی

این مد  ،معیاری برای عنجش توزیع جمعیت شهرهوا در طکقوا

شوهری یوک منطقوه اعوت .بوا

اعتفاده از این مد میتوان به میزان تعاد فضایی اعتقرار جمعیت و تعداد شهرها در عطح شوک ۀ
شهری ،اعتانی ،منطقهای و ملی پی برد .عاختار کلی مد به شر زیر اعت:
اگر نتروپی به صفر می کند ،از تمرکز بیشتر یا افزایش تمرکز یا بیتعاد ی در توزیع جمعیوت
بین شهرها ح ایت میکند و حرکت به طرف یک و بایتر از ن توزیع متعواد توری را در مرصوۀ
منطقهای نشان میدهد (ح متنیا و هم اران.)633 :6838 ،
طکو اطالما

مندرج در نمودار ،در صور

نادیدهگرفتن کارکرد جمعیتی شوهرهوای کوچوک

اعتان ا کرز ،در هر پنج دورۀ بازه زمانی (از عا  6818توا  )6838از تعواد و تووازن جمعیوت در
کانونهای شهری خود دور شده و در تحلی با احتساب شهرهای کوچک از  1/31درصد در عوا
 6818به  1/39درصد در عا  6838رعیده اعت .این ارقام ،توزیع فضایی جمعیت بیشتر و تعوداد
شهرها در عطح اعتان و شهرعتان را نشان میدهد که بوه عومت تعواد پویش مویرود و افوزایش
تغییرا

ضرایب نتروپی را در عطح اعتان ایجاد کرده اعت .در حا ی که بدون احتساب شهرهای

کوچک ،این ضریب کاهش مییابد .این مسئله نتیجۀ تأثیر نقوش شوهرهوای کوچوک در توعوعه و
توزیع جمعیت در عطح اعتان ا کرز اعت که در واقع ،هیچگونه برنامهریزی بورای تعواد در نظوام
ع ونتگاهی در ن صور

نگرفته اعت.

نتایج بهدعت مده از نمودار  8نشان میدهد که در هر پنج دوره با توجه به رتکوههوای موجوود
شهرها و مجموع جمعیتی شهرها در اعتان ا کرز ،شهر کرج بدون تغییر جمعیتی در رتکوۀ او بواقی
مانده و بهصور

نخستشهر مطر بوده و فاصلۀ زیادی با عایر شهرها دارد و کمکود جمعیتوی در

دیگر شهرهای اعتان کامال محسوب اعت .ملت اصلی ن اختالف شهر او با دیگور شهرهاعوت.
شهر کرج در عرشماری عا های  6838 ،6898 ،6818به ترتیب  39/1 ،33/1 ،33/1درصد کاهش
جمعیت شهری داشته اعت .از طرفی شهر کرج در عا  6838نسکت به دهوههوای پیشوین ،رشود

نقش شهرهای کوچک در تعادلبخشی به توسعۀ پایدار منطقهای و تحوالت نظام شهری ...
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جمعیتی درخور توجهی داشته اعت که بهتدریج در عا هوای  6831و  6838رشود جمعیوت ن و
پیرامون ن کاهش یافته و تا نرد رشد  -1/19 ،8/89درصد تنز پیدا کرده اعت.

نمودار  .4میزان آنتروپی در استان البرز در سالهای  1931تا ( 1931محاسبات نگارنده)1931 ،

نمودار  .1مقایسۀ توزیع فضایی جمعیت شهرهای استان البرز در سالهای  1931تا ( 1931محاسبات نگارنده)1931 ،

 .2توزیع لگاریتمی مرتبۀ اندازة شهری

این مد از تئوریهای بسیار مهمی اعت که دربارۀ علسلهمراتب شوهری مطور شوده اعوت و از
مجموع جمعیتی شهرها اعتفاده میکند .بدین ترتیب جمعیت شهر نخست کاهش یافته و شهرهای
رتکههای بعدی به گونهای تنظیم میشود کوه بوه ا گووی رتکوه -انودازۀ شوهری نزدیوکتور اعوت
(ح متنیا و دیگران.)639 :6838 ،
علسلهمراتب شهری اعتان با اعتفاده از مد رتکه -اندازه نشان مویدهود جمعیوت شوهر کورج
بهمنوان او ین شهر تقریکا  3برابر دومین شهر 66 ،برابر عوومین شوهر و  68برابور چهوارمین شوهر
اعت .بر اعاب نتایج بهدعت مده مشخص شد که بیتعواد ی بسویار شودیدی در عو ونتگاههوای
شهری در عطح اعتان وجود دارد .چنانکه  83/9درصد جمعیت شهری در کرج اعتقرار پیدا کرده
و فاصلۀ شهر او با دیگر شهرها بسیار زیاد اعت (جدو .)8
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جدول  .9مرتبه -اندازۀ شهرهای استان البرز در سال ( 1931منبع :سازمان آمار ایران) (محاسبات نگارنده)1931 ،

جمعيت واقعي

مدل

مازاد یا کمبود

تعدیلیافته

جمعيت
316381

رتبه

شهر

6

کرج

6831331

1

فردیس

636693

931131

8

کما شهر

636113

881381

-833611

3

نظر باد

663861

833618

-193166

631188

8

محمدشهر

663363

863333

-633131

631613

-11131

1

ماهدشت

11361

118368

-111818

616989

-83339

9

مش یندشت

11118

119333

-618333

613818

-31883

3

هشتگرد

88131

633116

-638311

36863

-88193

3

چهارباغ

33313

691338

-613661

66963

-81838

61

شهر جدید هشتگرد

31139

683133

-669611

98183

-81319

66

اشتهارد

13338

633991

-663993

11368

-81311

61

گرمدره

11911

681919

-613331

11393

-83681

68

گلسار

68938

611333

-613983

81631

-31386

63

کوهسار

61331

668933

-611313

81631

36131

68

تن مان

3183

611611

-616861

33918

-33133

61

طا قان

8838

33881

-38338

38183

-31663

69

عارا

6883

38191

-31889

31398

-36183

()59۰6

جمعيت مدل

تفاضل

6831331

1

981831

-168191

818196

-633139

138863

-616338
-18618

شیب خط رتکۀ اندازه در عا های  6818تا  6838روند صعودی داشته و به بایتر از مودد یوک
رعیده اعت که بیانگر برقراری و بیتعاد ی در نظام شهری اعتان اعت .ازاینرو توزیع جمعیت در
مجموع شهرهای اعتان به عمت بیتعاد ی و تسلط بیشتر نخستشهر عوق پیدا کرده اعت و ایون
مام طی  81عا اخیر ،شهرهای اعتان ا کرز را از قانون مرتکه -اندازه دور کرده و ش اف جمعیتی
درخور مالحظهای بین شهرهای کوچک و شهر نخست ایجاد کرده اعت .همچنین این مسئله مام
مهم دیگری در نکود قانون مرتکوه و انودازه در اعوتان ا کورز اعوت کوه نشواندهنودۀ کوماهمیتوی و
نادیدهانگاشتن شهرهای کوچک در نظام شهری اعتان طی این عا هاعت (نمودار .)1
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نمودار  .3توزیع لگاریتمی مرتبه-اندازۀ شهرهای استان البرز  1931تا ( 19311محاسبات نگارنده)1931 ،
جدول  .4معادلۀ شیب خط لگاریتمی رتبه-اندازۀ شهرهای استان البرز طی سالهای  1931تا ( 1931محاسبات نگارنده)1931 ،

شرح سال

5956

5956

59۵6

59۰۹

59۰6

با احتساب شهرهای کوچک

-8/61

-1/69

-6/33

-1/68

-6/33

بدون احتساب شهرهای کوچک

-1/13

-1/19

-6/13

-6/33

-6/16

اگرچه جمعیت شهرهای کوچک طی این عا ها افزایش یافته ،اما ش اف علسلهمراتکوی بوین شوهر
کرج و دیگر شهرها بهشد روند افزایشی را نشان میدهد .با احتساب شهرهای کوچوک ،شویب خوط
در عا  6818برابر  -8/61بوده و در عا  6898به  -1/69و همچنین در عا  6838به  -6/33کواهش
یافته و درنتیجه زاویۀ ش ست با شهر او کمتر شده اعت .در مطا عۀ روند تأثیرا شوهرهوای کوچوک،
این وضعیت بدون احتساب ن در بیتعاد ی فضایی و توزیع منظم علسلهمراتکی شهری باقی مانده ،و وی
شیب خط در عا  98نسکت به دهۀ قک خود شدیدتر شده و به  -1/19رعیده اعت.
 .9تحلیل ویژگیهای جمعیتی شهرهای کوچک با استفاده از مدل ترازنامه

در این مد با اعتفاده از تحوی

مربوط به تعداد و جمعیت ،طکقۀ خاصی از شهر ارزیابی میشود.

ی ی از مزایای مد ترازنامه در مقایسه با عایر رو ها این اعت که در این مد تحوی
طکقۀ خاصی از شهرها به تف یک دو رو

جمعیتی

طکقهمحور و شهرمحور قاب بررعی اعت .فرموو ایون

مد به شر زیر اعت:
 -رو

طکقهمحور:

مورد مطا عه.

 .محاعکۀ تغییر درصدی جمعیت در طکقۀ مورد نظور در دورۀ زموانی
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شهرمحور:

 .با «درنظرگرفتن شهر های واقع در یک طکقوه در ابتودای دوره» و

محاعکۀ تغییر درصدی جمعیت نها در طو دوره عنجیده میشود ،خوواه ن شوهرهوا در پایوان
دوره در همان طکقه بماند ،خواه از ن طکقه خارج شوند.
در اینجا منظور از  T1ک جمعیت شهری طکقۀ مورد نظور در انتهوای دوره و منظوور از  t1کو
جمعیت شهری طکقۀ مورد نظر در انتهای دوره اعت و  nنیز شهرهای حافشده اعت (ابراهیمزاده
و هم اران.)133-133 :6838 ،
نتایج مقایسه و تجزیهوتحلی دهههای « 18تا  98« ،»98تا  38« ،»38تا  31« ،»31تا  »38اعوتان
ا کرز نشان میدهد که در اعتان ا کرز تغییرا

جمعیتی درونطکقهای طی دورۀ او صور

نگرفتوه

و در عا  6818شهرهای  81تا  611هزار نفری خوا ی از جمعیوت بووده؛ در واقوع ام وان انجوام
معاد ه برای طکقا

وجود نداشته اعت .به همین د ی رقم طکقهمحور و شهرمحور ن صفر در نظر

گرفته میشود .فقط شهر نظر باد در طکقۀ چهارم  18توا  81هوزار نفوری وجوود داشوته اعوت کوه
بایترین رشد با رقم  693/63را تجربه کرده اعت .در این دوره با توجه به ورود شوهرهای جدیود،
جابه جایی شهر هشتگرد از طکقۀ عوم به طکقۀ چهارم صور

گرفته اعت .در عوا  6898حضوور

چهار شهر هشتگرد ،مش یندشت ،ماهدشت و کما شهر در طکقۀ چهوارم ( 18توا 81هوزار) ،رقوم
 833/3را گرفته و دو شهر نظر باد و محمدشهر در طکقۀ  81تا 611هزار نفری قرار میگیرند .شوهر
کما شهر با جابهجایی خود از طکقۀ چهارم به پنجم با افزایش جمعیتی عه شهر دیگر (ماهدشوت-
مش یندشت -هشتگرد) کمکود جمعیتی را جکران کرده اعت و رشد  61/1را گرفته اعت.
با ورود شهر کما شهر به طکقۀ پنجم در عا  6838و افزایش جمعیتی در  8شهر که در هموین
طکقه ،رشد  1/618را در پی داشته اعت .همچنین به د ی این ه شهری از این طکقوه خوارج نشوده،
مدد بهدعت مده به عمت مثکت حرکت کرده اعت که این وضعیت در طکقۀ دوم هم مشاهده شده
اعت .در دورۀ عوم از عا  6838به بعود ،بسویاری از روعوتاها ازجملوه شوهر جدیود هشوتگرد،
کوهسار ،گرمدره ،چهارباغ ،گلسار ،تن مان و عارا به شهر تکدی میشووند و بور تعوداد شوهرهای
بین زیر  8111تا  61هزار نفر افزوده میشود و به تشدید بیتعاد ی دامن میزند.
ا کته بهمنظور تعاد بخشی ،شهرهای جدیدی (کوهسار -چهارباغ) نیز اضافه میشووند؛ اموا بوه
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د ی این ه تعداد نها اندک اعت ،نقش چندانی در تعاد بخشی ایفا نمیکند .بنابراین حضور دیگر
شهرهای کوچک (ماهدشت -مش یندشوت -هشوتگرد -کموا شوهر -محمدشوهر -نظر بواد) نیوز
تغییرا

میزان جمعیتیشان بیشتر ناشی از رشد شهرها بوده اعت که ا کته در طکقۀ چهارم بوه د یو

نکود جمعیت و خروج  8شهر از عا  38به  ،31رقم  -611را میگیرد .دور چهارم در طکقۀ چهارم
غیرقاب محاعکه بوده و طکقۀ پنجم نیز تغییری نداشته و در این میوان فقوط جمعیوت درون شوهرها
رشوود کوورده اع وت .ازنظوور مف ف وۀ شووهرمحور ،در ایوون چهووار دوره در معاد وۀ شووهرمحور ،شووهر
حافشده ای وجود نداشته و نتایج ن مشابه رو
تغییرا

چندان محسوعی را ازنظر تحوی

طکقهمحور خواهد بود .این اعوتان در دورۀ او

جمعیتی تجربه نمیکنود و اغلوب طکقوا

جمعیت روبهرو هستند و ملت اصلی کاهش جمعیتی طکقا

بوا کواهش

زیر پنجهزار در طکقۀ او  ،بوا توجوه

به ورود شهر طا قان در طکقۀ زیر پنجهزار نفر در عا  6898و خروج شهر اشتهارد از طکقوۀ  8توا
61هزار و اضافهشدن ن به طکقۀ عوم ( 61تا 18هزار) اعت و ملت کاهش جمعیوت طکقوۀ عووم،
خروج شهر هشتگرد و راهیافتن ن به طکقۀ چهارم ( 18تا 81هزار) اعت .در حا ی کوه فقوط شوهر
نظر باد از این طکقه خارج شده ،و ی چهار شهر وارد این طکقه گردیده و این مسئله بام
این طکقه روند تحوی

شده کوه

جمعیتی مثکتی را تجربه کند .در طکقۀ خر نیز شهر کرج به شهرهای بزرگ

پیوعته و به همین د ی این طکقه با افزایش جمعیتی روبهرو بوده اعت.
در محاعکۀ معاد ۀ تراز در شهرهای اعتان ا کرز میتوان ایونچنوین نتیجوه گرفوت :در دورۀ او
شهر نظر باد با ورود خود به طکقۀ پنجم ،معاد ۀ تراز را به مدد  1رعانیده اعت .در طکقوۀ پونج نیوز
با ورود شهر محمدشهر و صعود شهر نظر باد از طکقۀ چهارم به این طکقوه ،رشود جمعیتوی ازنظور
معاد ۀ تراز دو شهر را دارا بوده اعت .در ابتدا و انتهای دورۀ این طکقه هویچگونوه تغییور شوک های
وجود نداشته اعت .در دورۀ دوم ،شهر کما شهر با جابه جایی خود از طکقوۀ چهوار بوه پونجم ،بوا
افزایش جمعیتی عه شهر دیگر (ماهدشت -مش یندشت-هشتگرد) کمکود جمعیتی را جکران کرده
و رشد  61/631را گرفته اعت که با ورود شهر کما شهر بوه طکقوۀ پونجم در عوا  38و افوزایش
جمعیتی در  8شهر که در همین طکقه بودند ،رشد  1/618را داشته اعت .در طکقۀ پونجم نیوز ماننود
شهر ماقک  ،یک شهر (کما شهر) وارد شده اعت و برای معاد ۀ تراز ن  611/3در نظر گرفته شوده
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اعت .در دورۀ عوم ،طکقۀ چهارم بدون تغییر باقی مانده اعوت و میوزان فراوانوی بور ن محسووب
نمیشود؛ زیرا هیچ شهری در ن قرار ندارد .حضور عه شهر دیگر از طکقۀ چهوارم در عوا 6838
به طکقۀ پنجم (ماهدشت ،هشتگرد ،مش یندشت) را میتوان مشاهده کرد .در طکقۀ ششوم نیوز عوه
شهر (محمدشهر ،نظر باد ،کما شهر) مانند عا  38در جایگاه خود قرار گرفتهاند .در دورۀ چهارم،
شهرهای اشتهارد و شهر جدید هشتگرد از طکقۀ عوم و چهار باغ نیز از طکقۀ دوم به این طکقه وارد
شدهاند؛ بنابراین معاد ۀ تراز ،در عا  38در طکقا

 8و  9تغییر و جابهجایی شهر صوور

نگرفتوه

یا در ن وجود نداشته اعت (جدو .)1
جدول  .3نتایج روش طبقهمحور و شهرمحور استان البرز دورههای اول و دوم (محاسبات نگارنده)1931 ،

 -دورۀ دوم ( 5731تا )57۳1

 -دورۀ اول ( 5731تا )5731

جدول  .3نتایج روش طبقهمحور و شهرمحور استان البرز در دورههای سوم و چهارم (محاسبات نگارنده)1931 ،

 -دورۀ چهارم ( 5731تا )5731

 -دورۀ سوم ( 57۳1تا )5731
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با بهچا شکشیدن نظام شهری در اعتان ا کرز ،وضعیت توزیع جمعیت را در این نظوام
نمایان عاخت .نظام شهری در اعتان ،نظامی گسیخته اعت .به طوری که کرج بهمنوان نخستشهر
ازنظر جمعیتی اختالف چشمگیری با شهرهای کوچک دارد .بر اعاب دادههای ماری عوا 6838
از مجموع شهرها ،تعداد  3شهر مورد مطا عه توانسته  18درصد از جمعیت شهری اعتان را به خود
اختصاص دهد ،در حا ی که شهر کرج  83درصد از جمعیت شهری را در خوود جوای داده اعوت.
این امر بیانگر تمرکز جمعیت در کالنشهر کرج و بیتعاد ی جمعیتی اعتان اعت.
مار مربوطه از عا 6818تا  6838بر اعاب دورۀ 81عا ۀ عرشماری ممومی و نفوب مسو ن
گرد وری شد و در قا ب شاخصهای نتروپی ،رتکه-اندازه و ترازناموه از وضوعیت و رونود نظوام
شهری اعتان صور

گرفت.

در ارتکاط با تحلی منطقۀ مورد مطا عه ،به طور کلی از مجموع مکاح

این تحقیوو نتوایج زیور

حاص شده اعت:
 .6با بررعی تحوی جمعیتی اعتان ا کرز و حوزۀ نفوذ ن ،طی دورۀ  6818تا  6838مشوخص شود
در تمامی این عا ها ،کرج از عا  6831به بعد با پدیدۀ مهاجرپایری و افزایش جمعیوت مواجوه بووده
اعت .به طوری که جمعیت ک اعتان از  931131نفر به  1961311نفر طی این دوره افزایش یافته اعت.
د ی اصلی ن ،نزدی ی به اعتان تهران (تا عا  )6838و اعتعداد جغرافیایی منطقوۀ مواکور در پوایر
نقش کمک و یاری به تهران درزمینۀ تأمین نیازمندیهوای کشواورزی و نارعواییهوایی ازقکیو مسو ن،
ام انا و تسهیال  ،مراکز تفریحی و تمرکز خدما و ام انا در مرکز شهر بوده اعت .همچنین طوی
این دورۀ 81عا ه ،جمعیت شهر کرج از  169183به  6831331نفر افزایش یافته و ازنظر کا کدی نیز ایون
شهر با تحوی زیادی روبهرو بوده اعت .ایجاد خدما ممومی دو تی مانند خدما
عیاعی ناشی از مرکزیت این شهر بهمنوان مرکز بخش و درنتیجه گسوتر

موزشی ،اداری و

شوهر و ورود مهواجران (از

روعتا به شهر و یا از عایر شهرها) به ن ،از موام مهم دگرگونی شهر در این مقطع بوده اعت.
 .1در تحلی نظام شهری از شاخص نتروپی نشان میدهد که ارقام مربوط به این شواخص ،بوا
توجه به ماهیت ضریب یادشده و نتایج حاص از ن در ارتکاط با احتساب شهرهای کوچک اعتان،
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با واقعیت تأثیرگااری این فرایند بر بیتعاد ی نظام شهری تناعب دارد .همانگونه که در نموودار 3
به نمایش در مده اعت ،ارقام نتروپی از  1/31در عا  18به  6/83در عا  38افزایش یافته اعوت
که گویای حرکت به عمت تعاد در فضوای جمعیتوی اعوت .ایون ارتقوا نشوانگر نکوود تمرکوز و
غیرواقعیبودن گرایش تمرکززدایی در عطح اعتان اعت .همچنین در این بازه زمانی توجه بر نقش
شهرهای کوچک توانسته به تعاد و توازن جمعیت کانون شهری در عطح منطقه نزدیک شود .اموا
در عا های  6831تا  6838ضریب نتروپی از کاهش نسکی پیدا کرده و به  1/39درصد رعیده که
نتیجۀ نکود برنامهریزی توععهای و عیاعت تمرکزگرایی دو ت در عا های اخیر بوده اعت.
 .8با توجه به مطا عا

انجامشده بر اعاب قانون رتکه-اندازۀ زیاف ،ناهمواهنگی و بویتعواد ی در

نظام شهری اعتان ا کرز در طی عا های  6818تا  6838وجود دارد .با اعتفاده از مد رتکه-انودازه در
شهرهای اعتان درمییابیم که در عا های مورد مطا عه ( 6818توا  )6838هومبسوتگی مع ووب بوین
گاریتم مرتکۀ شهر و اندازۀ شهرها دیده میشود و هرچه بر گاریتم مرتکوه افوزوده شوود ،از گواریتم
اندازۀ جمعیت کاعته میشود و مقدار ضریب خط یا شیب خط ن بورای عوا هوای  6818توا 6838
بایی مدد یک اعت؛ بنابراین بیتعاد ی فضایی در شهر کرج برقرار اعت .همچنوان کوه فاصولۀ شوهر
او با شهر بعدی اختالف جمعیتی فاحشی دارد و نشانگر این مطلب اعت که طی  81عوا گاشوته
در این نظام شوهری ،شوهر کورج رتکوۀ او را دارد و شوهری جمعیوتپوایر بووده اعوت .همچنوین
اضافهشدن  9شهر بین عا های  6838تا  6831به د ی تکدی شدن روعوتاهای بوزرگ بوه شوهرهوا و
تغییر در عاختار تقسیما

عیاعی کشور ،به تعداد شهرهای بسیار کوچوک اعوتان افوزوده و شو اف

جمعیتی در شهرهای اعتان بزرگتر شده و بیتعاد ی در توععۀ منطقۀ اعتان ،ایجاد کرده اعت.
 .3بورای بررعوی تغییوور و تحووی
تجزیهوتحلی رو

جمعیتووی هریوک از شوهرهووا طکوو موود ترازناموه نتووایج

طکقهمحور نشاندهندۀ تکدی روعتاها به شهر بوده اعت و بر ایون اعواب بوه

تعداد شهرهای زیر  8111تا  61هزار نفر جمعیت ،افزوده میشود .این امر بوه افوزایش بویتعواد ی
منطقهای اعتان دامن زده اعت .درجهت تعاد بخشی به نظام شهری تعداد اندکی شهر جدید اضافه
میشود که نقش چندانی در تعاد بخشی ایفا نمیکند .بنابراین نیاز به ارائۀ برنامههای جامعی بورای
افزایش جمعیت شهرهای کوچک و رعاندن نها به شهرهای متوعط احساب میشود.
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با توجه به تکدی روعتاها به شهر از عا  6838به بعد ،ی ی از ملو بوی تعواد ی وجوود زیواد
شهرهای کوچک و در مقاب

ن ،نکود شهرهوای متوعوط قابو مشواهده اعوت .از دیودگاه توعوعۀ

منطقه ای باید برای تعاد بخشی ،شهرهای کوچ ی را که توانمندی و پتانسی های طکیعی و انسوانی
دارند ،تقویت کرده و در مقاب از جمعیت شهر های بزرگ کاعته و به جمعیت شوهر هوای متوعوط
افزوده شود تا بدین صور

تعاد حاکم شود .درنهایت نچه از پژوهش حاضر برمی ید این اعت

که شهرهای کوچک در نظام شهری اعتان ا کرز به حار جمعیتی توأثیر مثکتوی بور دیگور شوهرهوا
گااشته اعت ،به طوری که این شهرها اعتعداد و پتانسی قدرتمندی برای تکودی شودن بوه مراکوز
جمعیتی در حوزۀ خود را دارند .با توجه بیشتر به اینگونه شهرها میتوان حلقۀ مح موی در نظوام
شهری اعتان به وجود ورد و از تمرکز بیرویۀ جمعیت در عطح نخست شوهر جلووگیری کورد و
همچنین توععۀ تعاد فضایی را در منطقه ایجاد نمود.
بدین ترتیب پاع به پرعشهای این پژوهش در رابطه با عیر تحوی

نظام شهری در طی عه

دهه تأیید شد و در رابطۀ منطقی میان جمعیت و رتکۀ شهرها رد میشود .در ارزیابی با مود رتکوه-
اندازه مشخص شد نچه نقش این شهرها را تاحدودی کمرنگ کرده ،تمرکز خدما
نخستشهر کرج بوده و بام

و ام انا

در

فاصله و بیتعاد ی میان جمعیت و رتکههای موجوود شوهرهوا شوده

اعت .رشد بیرویۀ شهر کرج نتیجۀ عیاعتگااری نادرعت و نکود برناموهریوزیهوای مناعوب در
دورههای پیشین ،پس از بهرعمیتشناختن اعتان ا کرز بوده و به گسیختگی در نظام شوهری اعوتان
منجر شده اعت .این وضعیت بهنحوی اعوت کوه بورای رعویدن بوه توعوعۀ پایودار منطقوهای بوا
برنامهریزی متناعب توععهای ،فقط دیدگاهی عیستمی و کُلیگرانه راهح خواهد بود .برنامهریوزی
با توزیع منطقی و متوازن ام انا

در ک اعتان میتواند از تمرکززدایی از شهر کورج ب اهود و بوا

هدایت عرمایه به شهرهای کوچک ،خأل بین جمعیت و رتکههای موجود شهرهای اعتان ا کرز را از
بین بکرده و تعاد منطقی به ارمغان ورد.
پیشنهادها
توجه به توععۀ شهرهای کوچک بهمنوان راهحلی اعاعی برای مقابله با بیتعاد ی و توازن ناشی از
رشد نخست شهرها میتواند رشد و توععه به عایر مناطو شهرها را تزریو کند .توعوعه و تقویوت
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توععۀ ناحیهای میشود .به مالوه به مووارد زیور

این شهرها جزء اهداف تمرکززدایی بوده و بام
کمک میکند:

 بهکود ی اارچگی فضای منطقه همراه با توزیع و پراکندگی بیشتر جمعیت؛ ایجاد تعاد در توزیع ام اناجلوگیری از مهاجر

و فرصتهای مناعب در شهرهوای کوچوک بورای

و خدما

جمعیت این شهرها به عمت مرکز اعتان؛

 -امما عیاعتهای جدی تمرکززدایی از شهر کرج و تال

برای تثکیت جمعیوت شوهرهوای

کوچک اعتان؛
 حفظ نیروهای بومی متخصص در شهرهای کوچک و حمایت از برنامههای توععۀ محلی دراین شهرها بهمنظور ارتقای جاذبۀ جمعیتی ن؛
 -ارتقای نقش شهرهای کوچک به ارائۀ خدما

برای تعاد بخشی در عطح منطقه؛

 بهکود نقش شهرهای کوچک اعتان از طریو ایجاد فرصتهای شغلی و ام ان توأمین در مودعرانۀ بایتر بهمنظور کنتر حرکا

مهاجر

جمعیتی به عمت شهرهای مرکز اعتان؛

 -توجه به عرمایهگااری در شهرهای کوچک برای جاب جمعیت و کمک به ثکا

منطقهای.
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