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محمد شیخی* -دانشیار گروه شهرسازی ،دانشگاه عالمه طباطبایی
رضا ویسی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه خوارزمی ،کارشناس شهرسازی شهرداری رشت

پذیرش مقاله1392/10/06 :

تأیید نهایی1393/11/21 :

چکیده
سلسلهمراتب شهری در کشورهای جهان سوم ،نشانگر نبود تعادل در توزیع جمعیت بین
شهرهای آن کشورهاست و این نبود تعادل ،در سالهای اخیر شدت بیشتری یافته است .در
ایران نیز بهتبعیت از تحوالت شهرنشینی ،سلسلهمراتب شهری دچار تغییراتی شده است که
این تغییرات بیشتر درجهت ازبینرفتن تعادل شبکۀ شهری در مناطق مختلف کشور است.
هدف این پژوهش ،بررسی سلسلهمراتب شهری در استان گیالن ،طی سالهای -1345
 1390است .روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی با تکیه بر بعضی از مدلهای برنامهریزی شهری
و منطقهای است .مطابق یافتهها ،سلسلهمراتب شهری در استان تعادل ندارد و تعادل آن
بهتدریج کاهش مییابد .در این پژوهش ،با تأکید بر مدلهای حد اختالف طبقهای ،ضریب
آنتروپی ،قانون رتبه و اندازه ،شاخص نخستشهری ،شاخص دوشهر یا جفرسون ،شاخص
چهارشهر یا کینزبرگ ،شاخص چهارشهر مهتا و شاخص موماو مشخص شد که سلسلهمراتب
شهری در استان بدون تعادل است .همچنین شبکۀ شهری استان طی  50سال گذشته با
پدیدة نخستشهری مواجه بوده و در سالهای اخیر شدت آن افزایش یافته است .برای
رسیدن به تعادل در سلسلهمراتب شهری استان گیالن ،تمرکززدایی از کالنشهر رشت ،بهبود
وضعیت زیست در سکونتگاههای روستایی استان گیالن ،حمایت از اشتغال روستایی از جمله
بخش کشاورزی و تشویق سرمایهگذاری در شهرهای کوچک و مناطق روستایی استان گیالن
ضروری است.
واژههای کلیدی :استان گیالن ،سلسلله مراتلب شلهری ،ملدل آنتروپلی ،ملدل رتبله -انلدازه،
نخستشهری.
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718

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،48شمارة  ،4زمستان 1395

مقدمه
شهرها را میتوان بازتابی از فرایندهای اجتماعی ،اقتصادی طی زمان دانست و نحوۀ شکلگیری و ارتباط و کنش متقابل
میان آنها ،مجموعۀ بسیار پیچیدهای را شکل میدهد که در قالب یک سیستم متشکل و بههمپیوسته ادامۀ حیات
میدهند؛ بنابراین ،سیستمهای شهری یا به مفهوم عام ،سیستمهای سکونتگاهی ،استخوانبندی سازمان فضایی بهشمار
میآیند (روستایی .)1 :1377 ،طبقهبندی شهرها در نظام شبکۀ شهری برحسب اهمیت آنها را سلسلهمراتب شهری
مینامند (فرید .)396 :1379 ،در مطالعات سلسلهمراتب شهری دو رویکرد اصلی متداول است :یکی برمبنای اندازۀ
جمعیتی ،ساختار اقتصادی و کارکرد ارتباطی شهرها و دیگری برمبنای جریان دادهها و اطالعات (لیمتانکول.)26 :2007 ،
درحقیقت ،سلسلهمراتب شهری ،تجسم فضایی تمامی سکونتگاههای کوچک و بزرگ در اقتصاد ملی است (رونی شورت،
 .)40 :1996بسیاری از جغرافیدانان ،برای آشنایی با ساختار شبکۀ شهری و چگونگی توزیع جمعیت در طبقات مختلف
شهری ،از سلسلهمراتب شهری براساس عامل جمعیت شهرها بهره میبرند؛ زیرا این آمار بیشتر در دسترس است و بهطور
غیرمستقیم ،رابطه و اندازۀ شهرها را در سایر شاخصهای اجتماعی -اقتصادی نیز به نمایش میگذارد .درواقع،
سلسلهمراتب شهری از نظر کمی ،بهترین شکل سازماندهی جمعیتی -کارکردی فضاست (نظریان ،)69 :1379 ،اما
مهمترین بخش نظام شهری ،وابستگی سکونتگاهها به یکدیگر است (ویدریک .)278 :2004 ،پویایی سیستمهای شهری،
براساس میزان جابهجایی کاالها ،خدمات ،افکار و تحرکهای جمعیتی میان شهرها و شهرکها و حوزههای روستایی
مشخص میشود (شکویی .)337 :1373 ،وجود سلسلهمراتب شهری منظم ،سبب توزیع کاالها و خدمات به سراسر جامعه
و توزیع متعادل امکانات و خدماترسانی به تمامی بخشهای یک منطقه میشود (درکوش.)86 :1381 ،
شبکۀ شهری در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی ،بهعلت وجود عملکردها و فعالیتها در سلسلهمراتب شهرهای مختلف و
یکنواختی و همگونی نسبی امکانات اقتصادی -اجتماعی و فضایی ،بهصورت کهکشانی است (اعتماد .)150 :1377 ،در
ایران در نیم قرن اخیر ،توسعۀ سرمایهداری در چارچوب اقتصاد متکی به نفت ،سبب رکود بخش کشاورزی و رشد سریع
شهرها شد .این رشد سریع شهرنشینی ،بهصورت متعادل صورت نگرفت؛ بلکه رشد شهرهای بزرگ ،مانع رشد شهرهای
کوچک و روستاها شد .نتیجۀ این فرایند ،ازبینرفتن تعادل در توزیع فضایی و سلسلهمراتب منطقهای بود .این گسیختگی
و نبود تعادل در سلسلهمراتب شهری سبب پیدایش شبکۀ زنجیرهای در توزیع فضایی کشور و ازبینرفتن شبکۀ کهکشانی
شد (زیاری و موسوی.)165 :1384 ،
در دهههای اخیر ،فرایندهای تمرکزگرایانۀ ساختارهای سیاسی و اقتصادی در کشور ،سبب ظهور پدیدۀ نخستشهری
در نظام سلسلهمراتبی شهری و برتری نخستشهر تهران از همۀ جهات نسبت به سایر شهرهای شبکۀ شهری شده است.
از سوی دیگر ،مادرشهرها در مراکز استانها در مقایسه با شهرهای دیگر استان ،مانند نخستشهر عمل میکنند و شهر
دوم ،بهطور معمول ،فاصلۀ جمعیتی -کارکردی بیشتری با شهر اول استان دارد .مجموع این عوامل ،بیانگر تمرکز سرمایه
و فعالیتها در شهرهای بزرگ کشور است که سبب زهکشی منابع از شهرهای اطراف بهسوی کالنشهرها و
مادرشهرهای منطقهای و ملی میشود (تقوایی و مبارکی .)172 :1391 ،استان گیالن نیز از این مسئله مستثنی نیست .در
این استان ،شهر رشت بهعلت موقعیت مناسب سیاسی و اقتصادی و بهویژه موقعیت مرکزی آن بهلحاظ جغرافیایی و نیز
بهدلیل وجود زیرساختهای اقتصادی و تولیدی بهویژه در بخش صنعت و خدمات ،قطب اصلی استان محسوب میشود.
این امر سبب جذب جمعیت نواحی اطراف و حتی استانهای همجوار (اردبیل ،تبریز ،زنجان و )...به این شهر شده و سبب
بازماندن شهرهای میانی و کوچک از پیشرفت و توسعه شده است؛ بنابراین ،هدف این پژوهش ،بررسی و تحلیل
سلسلهمراتب شهری در استان گیالن طی سالهای پس از انقالب اسالمی است.
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مبانی نظری
شهرها را میتوان بازتابی از فرایندهای اجتماعی و اقتصادی طی زمان دانست و نحوۀ شکلگیری ارتباط و کنش متقابل
میان آنها ،مجموعۀ بسیار پیچیدهای را شکل میدهد که در قالب یک سیستم متشکل و بههمپیوسته ،ادامۀ حیات
میدهد؛ بنابراین ،سیستمهای شهری یا به مفهوم عام ،سیستمهای سکونتگاهی ،استخوانبندی اصلی سازمان فضایی
بهشمار میآیند (روستایی .)1 :1377 ،طبقهبندی شهرها در نظام شبکۀ شهری برحسب اهمیت آنها را سلسلهمراتب
شهری میگویند (فرید .)396 :1379 ،در زمینۀ مطالعۀ سلسلهمراتب شهری ،دو رویکرد اصلی متداول است :یکی مطالعه
برمبنای اندازۀ جمعیتی ،ساختار اقتصادی و کارکرد ارتباطی شهرها و دیگری برمبنای جریان دادهها و اطالعات.
درحقیقت ،سلسلهمراتب شهری تجسم فضایی تمامی سکونتگاههای کوچک و بزرگ در اقتصاد ملی محسوب میشود.
شبکۀ شهری در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی ،بهعلت وجود عملکردها و فعالیتها در سلسلهمراتب شهرهای مختلف و
یکنواختی و همگونی نسبی امکانات اقتصادی -اجتماعی و فضایی ،بهصورت کهکشانی است.
بیتوجهی به نظام شهری و نحوۀ پراکنش مراکز و کانونهای شهری در پهنۀ سرزمین از یک سو و رشد شتابان
شهرنشینی از سوی دیگر ،به گسیختگی در ساختار فضایی منجر میشود .در چنین شرایطی ،بسیاری از سیاستهای
توسعه در سطح ملی و منطقهای ،کارآمدی خود را از دست میدهند و نتایج مورد انتظار را بههمراه ندارند (توکلینیا و
شالی .)131 :1390 ،از آنجاکه تمرکزگرایی شدید در یک یا چند نقطۀ شهری و بروز گسست در نظام سلسلهمراتب
شهری ،یکی از بارزترین مشکالت کشورها بهخصوص کشورهای درحالتوسعه است (هاس و مدونل،)436 :2006 ،
تبیین سلسلهمراتبی از سکونتگاهها که چارچوب مؤثری برای توزیع جمعیت ،فعالیتها ،خدمات و کارکردها در سطوح
مختلف باشد ،ضرورت دارد (حکمتنیا و موسوی .)209 :1385 ،در چنین توزیع متناسبی ،جمعیت شهری ،از کوچکترین
شهر تا متروپلها ،در ارتباط با یکدیگر فعالیت دارند و اندازۀ شهرها با عملکردشان تطابق دارد (نظریان.)158 :1385 ،
شایان ذکر است اگر سلسلهمراتب جمعیتی شهرها متناسب با کارکرد اجتماعی و اقتصادی آنها باشد ،مشکالت توسعۀ
شهری به شکل مؤثری کاهش خواهد یافت (اسمیت.)14 :1995 ،

روش پژوهش
در این پژوهش ،براساس روش توصیفی -تحلیلی و با بهکارگیری مدلهای کمی ،به بررسی سلسلهمراتب شهری در
استان گیالن ،طی سالهای بعد از انقالب اسالمی پرداخته میشود .روش جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،اسنادی-
کتابخانهای است .جامعۀ آماری شامل شهرهای استان گیالن است و اطالعات مورد نیاز ،از نتایج سرشماریهای عمومی
نفوس و مسکن سالهای  1345تاکنون گردآوری شده است .بهمنظور دستیابی به اهداف مورد نظر ،در این پژوهش
میزان توزیع تعادل در شبکۀ شهری استان براساس مدلهای «رتبه -اندازه» و محاسبۀ «ضریب آنتروپی» و نیز سنجش
شدت پدیدۀ نخستشهری براساس «شاخص چهارشهر یا کینزبرگ»« ،شاخص نخستشهری یا « ،»UPIشاخص
دوشهر یا جفرسون»« ،شاخص چهارشهر مهتا» و «شاخص موماو» سنجیده و تحلیل شده است.

بحث و یافتهها
بررسی توزیع فضایی جمعیت شهری در استان گیالن

شهر رشت بهعنوان مرکز استان گیالن و بزرگترین شهر حاشیۀ جنوبی دریای خزر ،پس از اصالحات ارضی با ورود
حجم زیادی از مهاجران روبهرو شد که سبب شد جمعیت این شهر با جمعیت شهرهای دوم و سوم استان فاصلۀ زیادی
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بگیرد .نتیجۀ این امر ،حرکت شبکۀ شهری استان بهسمت پدیدۀ نخستشهری است .جمعیت شهر رشت ،از 143،557
نفر در سال  ،1345به  639،951نفر در سال  1390رسیده است .این درحالی است که در سرشماری سال  ،1390جمعیت
شهر انزلی بهعنوان دومین شهر استان  116،664نفر بوده است؛ یعنی درواقع ،شهر رشت حدود  5/5برابر دومین شهر
استان جمعیت دارد .یکی دیگر از مباحثی که میتوان در بررسی روند شهرنشینی استان گیالن به آن اشاره کرد ،بررسی
تغییرات تعداد شهرهای استان است .تعداد شهرهای استان گیالن ،از  13شهر در سال  1345به  51شهر در سال 1390
رسیده است که این روند ،از روند رشد تعداد شهرهای کشور نیز سریعتر است .نکتۀ قابلبررسی در افزایش تعداد شهرهای
استان این است که همۀ شهرهای افزودهشده در این  45سال ،اکنون کمتر از  50هزار نفر جمعیت دارند.

شکل  .1نقشۀ سازمان فضایی نظام سکونتگاهی استان گیالن
منبع :استانداری گیالن1392 ،

بررسی سلسلهمراتب شهری در استان گیالن
مدل حد اختالف طبقهای

این روش علمی ،با استفاده از فرمولهای آماری درمورد جمعیت شهرهای استان بهویژه برای پرجمعیتترین و
کمجمعیتترین شهرها قابلاجراست (شکور و زراعتی .)32 :1387 ،مراحل این فرمول بهترتیب زیر است:
مرحلۀ اول :تعیین دامنۀ نوسان جمعیتی شهرها:
 :Pجمعیت شهرها
مرحلۀ دوم :تعیین تعداد طبقات با استفاده از فرمول استورجس:
 :Kتعداد طبقات

R  MAX  p   min  p 
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k  1  3 / 3 log N

 :Nتعداد شهرها

R
k

مرحلۀ سوم :تعیین میزان اختالف طبقهای:

H

مرحلۀ چهارم :تشکیل ماتریس و تقسیمبندی شهرها
نتایج بهدستآمده از مدل حد اختالف طبقهای نشان میدهد بهترتیب  95/9 ،93/5 ،93/5 ،89/5 ،84/6و 94/1
درصد از شهرها در سالهای  1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345و  1390در پایینترین گروههای جمعیت قرار دارند.
همچنین براساس نتایج مذکور ،طی سالهای  1345تا  1390همواره فقط یک شهر (بندر انزلی) در گروه جمعیتی دوم
قرار دارد؛ گروههای سوم تا آخر ،خالی از شهر هستند و درنهایت ،تنها یک شهر (شهر رشت) در ردۀ آخر قرار دارد ،اما با
وجود آنکه بیشتر شهرها در گروه اول قرار دارند ،بیشترین جمعیت همواره در شهر رشت بهعنوان بزرگترین شهر استان
جمع شده است؛ بهطوریکه در سالهای  1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345و  1390بهترتیب 43 ،38 ،37 ،40 ،47 ،و
 42درصد از جمعیت شهری استان در شهر رشت سکونت داشتهاند و بقیۀ جمعیت در سایر شهرهای استان استقرار
یافتهاند؛ برای نمونه ،در سال  1390از کل جمعیت شهری استان 42 ،درصد در شهر رشت سکونت داشتهاند و سهم 50
شهر دیگر از جمعیت شهری استان ،فقط  58درصد بوده است .اینگونه توزیع نامناسب جمعیت در شهرها ،بیانگر توزیع
نامناسب جمعیت در شهرهای متوسط و بزرگ است .درمجموع ،با توجه به نتایج مدل اختالف طبقهای میتوان نتیجه
گرفت که گروهبندی شهرهای استان گیالن منظم و انسجامیافته نیست و تفاوت آماری زیادی در میان آنها وجود دارد.
جدول  .1طبقهبندی شهرهای استان گیالن براساس مدل حد اختالف طبقهای ()1345
ردیف

گروههای جمعیتی شهرها

تعداد شهرها

درصد کل

جمعیت

درصد از کل جمعیت

1

115،667 – 143،557

1

7/7

143،557

47/3

2

87،778 – 115،667

-

0/0

-

0/0

3

59،888 – 87،778

-

0/0

-

0/0

4

31،999 – 59،888

1

7/7

41،785

13/8

5

4109 - 31،999

11

84/6

118،352

39/0

جمع

-

13

100

303،694

100

منبع :نگارندگان
جدول  .2طبقهبندی شهرهای استان گیالن براساس مدل حد اختالف طبقهای ()1355
ردیف

گروههای جمعیتی شهرها

تعداد شهرها

درصد کل

جمعیت

درصد از کل جمعیت

1
2
3
4
5
جمع

152،432 – 188،957
115،907 – 152،432
79،381 – 115،907
42،856 – 79،381
6331 - 42،856
-

1
1
17
19

5/3
0/0
0/0
5/3
89/5
100

188،957
55،481
219،917
464،355

40/7
0/0
0/0
11/9
47/4
100

منبع :نگارندگان
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جدول  .3طبقهبندی شهرهای استان گیالن براساس مدل حد اختالف طبقهای ()1365
ردیف

1
2
3
4
5
6
جمع

گروههای جمعیتی شهرها

242،539 – 290،897
194،182 – 242،539
145،824 – 194،182
97،466 – 145،824
49،109 – 97،466
751 - 49،109
-

تعداد شهرها

درصد کل

جمعیت

درصد از کل جمعیت

1
1
29
31

3/2
0/0
0/0
0/0
3/2
93/5
100

290،897
87،063
397،213
775،173

37/5
0/0
0/0
0/0
11/2
51/2
100

منبع :نگارندگان

جدول  .4طبقهبندی شهرهای استان گیالن براساس مدل حد اختالف طبقهای ()1375
ردیف

گروههای جمعیتی شهرها

تعداد شهرها

درصد کل

جمعیت

درصد از کل جمعیت

1
2
3
4
5
6
جمع

279888 - 335721
224055 - 279888
168223 - 224055
112390 - 168223
56557 - 112390
724 - 56557
-

1
1
29
31

3/2
0/0
0/0
0/0
3/2
93/5
100

335،721
92،733
446،132
874،586

38/4
0/0
0/0
0/0
10/6
51/0
100

منبع :نگارندگان
جدول  .5طبقهبندی شهرهای استان گیالن براساس مدل حد اختالف طبقهای ()1385
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
جمع

گروههای جمعیتی شهرها

472،503 – 551،161
393،845 – 472،503
315،187 – 393،845
236،528 – 315،187
157،870 – 236،528
79،212 – 157،870
554 - 79،212
-

تعداد شهرها

درصد کل

جمعیت

درصد از کل جمعیت

1
-

2/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2
59/9
100

551،161
109،687
620،995
1،281،843

43/0
0/0
0/0
0/0
0/0
8/6
48/4
100

1
47
49

منبع :نگارندگان

جدول  .6طبقهبندی شهرهای استان گیالن براساس مدل حد اختالف طبقهای ()1390
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
جمع
منبع :نگارندگان

گروههای جمعیتی شهرها

548،611 – 639،951
457،270 – 548،611
365،930 – 457،270
274،589 – 365،930
183،249 – 274،589
91،908 – 183،249
568 - 91،908
-

تعداد شهرها

درصد کل

جمعیت

درصد از کل جمعیت

1
2
48
51

2/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3/9
94/1
100

639،951
210،715
646،504
1497،170

42/7
0/0
0/0
0/0
0/0
14/1
43/2
100
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بررسی قانون رتبه -اندازه در سلسلهمراتب شهری استان
قدیمیترین الگوی تجزیه و تحلیل اندازههای شهرها در نظام سکونتگاهی ،الگوی رتبه -اندازه است .این الگو برای اولین
بار براساس یک بررسی و مشاهدۀ کامالً تجربی در سال  1913بهوسیلۀ یک جغرافیدان آلمانی به نام فیلیکس اوئرباخ

1

پیشنهاد شد .اوئرباخ ،ضمن مرتبکردن اندازۀ سکونتگاههای شهری منطقهای در جنوب آلمان متوجه شد که بین اندازۀ
شهرها و رتبۀ آنها رابطۀ معکوس وجود دارد .اگر سکونتگاهها را بهترتیب اندازۀ جمعیتی آنها مرتب کنیم ،جمعیت شهر
1

1

nام 𝑛 ،بزرگترین شهر منطقه خواهد بود؛ بنابراین ،شهری که برای مثال در رتبۀ چهارم قرار میگیرد ،به اندازۀ حدود
4
بزرگترین شهر جمعیت دارد .این رابطۀ معکوس بین جمعیت و رتبۀ هر شهر نسبت به شهر اول ،قانون رتبه -اندازۀ
جمعیت شهر نامیده میشود (امکچی .)42 :1383 ،رابطۀ ریاضی این قاعده به شرح زیر است:
مرحلۀ اول :محاسبۀ جمعیت نظری یا تخمینی برای هر شهر؛ در این فرمول pr ،جمعیت نظری شهر p1 ،جمعیت شهر
نخست و  Rرتبۀ واقعی شهر است.
p1
R

pr 

مرحلۀ دوم :محاسبۀ مقدار  qاز طریق رابطۀ زیر؛ در این فرمول p1 ،جمعیت شهر نخست P ،جمعیت واقعی شهر و

R

رتبۀ واقعی شهر است.
p1
P

log

log R

هرقدر مقدار

q

q

بهطرف  -1میل کند ،توزیع اندازۀ شهرها بهسمت توزیع نرمال لگاریتمی حرکت میکند ،اما اگر

بزرگتر از  1باشد ،بیانگر وجود تسلط نخستشهری است .درصورت مساویبودن  qبا عدد  ،1توزیع شهرها متعادل و
همگن است.
براساس قانون رتبه -اندازه در سلسلهمراتب شهری استان گیالن ،مقدار

q

در هیچیک از دورههای سرشماری

سالهای  1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345و  1390مساوی  1یا کمتر از  1نیست .مقدار  qدر سالهای مورد بررسی
تغییرات اندکی داشته است؛ بهطوریکه طی این دورههای سرشماری ،میانگین مقدار مذکور بهترتیب ،1/30 ،1/29 ،1/43
 1/44 ،1/30و  1/42بوده است که پایداری عدم تعادل در مجموعۀ شهری استان گیالن طی دورۀ مورد بررسی را نشان
میدهد .همانطورکه مشخص است ،شاخص مذکور ،بعد از کاهش نسبی که در دورههای  1355تا  1375داشته است ،به
یکباره در دورۀ  1390 -1385افزایش چشمگیری داشته است که این مسئله قابلتأمل است .از جمله عوامل مؤثر بر
ازبینرفتن تعادل میتوان به افزایش شهرهای کمجمعیت و درواقع ،تبدیل بعضی از روستاها به شهرهای کوچکاندام
اشاره کرد؛ بهطوریکه از سال  1375تا  ،1390طی  15سال 20 ،روستا در استان گیالن به درجۀ شهری رسیدهاند که
اغلب شهرهای کمجمعیت هستند .در سال  ،1390از  51شهر استان 26 ،شهر کمتر از ده هزار نفر جمعیت داشتهاند .یکی
دیگر از دالیل ازبینرفتن تعادل ،افزایش جمعیت شهر رشت بهعنوان بزرگترین شهر منطقه اشاره کرد که این امر ناشی
از مسائل مختلفی از جمله افزایش مهاجرت به این شهر بهخصوص پس از زلزلۀ سال  1369رودبار است.
از جمله نکات مهمی که در زمینۀ توزیع جمعیت شهری استان قابلتأمل است ،اختالف میان جمعیت واقعی ( )PRو
جمعیت نظری ( )Prاست؛ بهطوریکه در بعضی از شهرها ،جمعیت واقعی به میزان  100درصد با جمعیت نظری اختالف
1. F. Auerbach.
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دارد .این شاخص نیز گویای نبود تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت در میان شهرهای استان گیالن است .با توجه
به حجم باالی تعداد جدولهای این مدل ،از نمایش آنها در متن مقاله خودداری شده است.

شاخصهای نخستشهری
صاحبنظران در بازشناسی میزان نابرابریهای منطقهای در کشورهای درحالتوسعه ،اغلب بحث را بهسمت نوع خاصی از
نابرابری فضایی میکشند که از آن با عنوان نخستشهری یاد میکنند (پاتر و ایوانز .)94 :1384 ،در نظام شهری،
نخستشهر شهری است که بیشترین جمعیت را دارد .به سخن مارک جفرسون ،نخستشهری هنگامی پدید میآید که
جمعیت بزرگترین شهر در یک نظام شهری ،چندبرابر شهر دوم باشد (عارفزاده .)157 :1385 ،به عقیدۀ کالرک نیز
نخستشهر در رتبهبندی اندازههای جمعیتی شهرهای یک کشور در ردیف اول قرار دارد و تفاوت جمعیت آن با دومین
شهر بسیار زیاد است (بهفروز .)26 :1371 ،گروهی از محققان معتقدند که نظریۀ مناسبی برای تبیین نخستشهری وجود
ندارد ،اما بیشتر آنها اتفاقنظر دارند که نخستشهری ،اغلب در کشورهای درحالتوسعه یا کشورهای صنعتی کوچک
یافت میشود (رهنمایی و دیگران.)86 :1390 ،
نخستشهری عبارت است از تسلط جمعیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی یک شهر بر تمامی شهرهای دیگر در
نظام شهری .مارک جفرسون ،جغرافیدان آمریکایی ،در سال  1939برای تعیین درجه نخست شهری با استفاده از دادههای
جمعیت شهرها در  44کشور پیشرفته جهان ،مقایسهای تخصصی را ارائه کرد( .حکمتنیا و موسوی.)193 :1385 ،
شاخصهای نخستشهری مورد بررسی در این پژوهش ،شامل نخستشهری  ،UPIدوشهر جفرسون ،چهارشهر
کینزبرگ ،چهارشهر مهتا ،چهارشهر موماو و الوصابی و شاخص آنتروپی هستند که درادامه ،به روش محاسبۀ این مدلها
اشاره میشود .در این مدلها ،هرچه مقدار شاخص بیشتر باشد ،بزرگترین شهر یا شهر نخست دارای درجۀ
نخستشهری بیشتری است .در اینجا نخستشهری در شهرهای استان گیالن در سالهای  1345تا  1390با استفاده از
مدلهای مذکور بررسی میشود.
شاخص نخستشهر

1

شاخص نخستشهر یا

UPI

در این تحقیق ،نسبت جمعیت بزرگترین شهر استان گیالن به کل جمعیت شهری این

استان است .فرمول آن به شرح زیر است:
p1
P

UPI 

 : p1جمعیت بزرگترین شهر :P ،کل جمعیت شهری
نتایج محاسبۀ شاخص نخستشهر یا  ،UPIنشانگر وجود پدیدۀ نخستشهری در دورۀ زمانی  1345تا  1390است.
میزان نخستشهری در سال  1345به باالترین حد خود میرسد .درواقع ،از سال  1345به بعد ،متأثر از عوامل مختلفی از
جمله اصالحات ارضی و سپس انقالب اسالمی و درنهایت ،جنگل تحمیلی که سبب وقفه در روند مهاجرتهای روستا-
شهری در استان گیالن شد ،شاخص نخستشهری کاهش محسوسی یافت ،اما از سالهای  1370به بعد ،با تأثیرپذیری
از عواملی مانند پایان جنگ تحمیلی ،زلزلۀ سال  1369رودبار و نیز بهبود وضعیت خدمات در شهرها بهخصوص شهر
رشت و بهطور طبیعی افزایش دوبارۀ روند مهاجرت به این شهر ،شاخص نخستشهری بار دیگر افزایش یافته است .با
1. urban primacy index
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توجه به اطالعات جدول  ،7شاخص مذکور طی سالهای  1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345و  1390بهترتیب ،0/47
 0/43 ،0/38 ،0/41و  0/43است.
جدول  .7میزان نخستشهری در شهرهای استان گیالن برپایۀ شاخص نخستشهر UPI
سال

جمعیت شهر اول

جمعیت شهری استان

شاخص نخستشهری یا UPI

1345
1355
1365
1375
1385
1390

143،557
188،957
290،897
335،721
551،161
639،951

303،694
464،355
775،173
874،586
1،281،843
1،497،170

0/47
0/41
0/38
0/38
0/43
0/43

منبع :نگارندگان

شاخص دوشهر یا جفرسون

1

شاخص دوشهر ،مربوط به توزیع رتبه -اندازۀ شهری و نسبی است .بدینترتیب که از طریق محاسبۀ نسبت جمعیت شهر
نخست به دومین شهر بهدست میآید (زبردست:)34 :1386 ،
p1
p2

TCI 

 : p1جمعیت بزرگترین شهر : p2 ،جمعیت دومین شهر
همانند شاخص نخستشهری ،هرچه مقدار شاخص دومین شهر بزرگتر باشد ،بزرگترین شهر دارای نخستشهری
بیشتر است .شاخصهای دوشهر طی دورههای سرشماری مورد بررسی ،بیانگر نبود تعادل فضایی توزیع جمعیت و فاصلۀ
زیاد شهر اول استان گیالن (رشت) با شهر دوم آن (بندر انزلی) است .جمعیت شهر رشت در این سالها همواره حدود پنج
تا شش برابر شهر دوم یعنی بندر انزلی بوده است .میزان شاخص دوشهر یا جفرسون طی سالهای ،1365 ،1355 ،1345
 1385 ،1375و  1390برای شهرهای رشت و بندر انزلی بهترتیب  5/02 ،3/62 ،3/34 ،3/41 ،3/44و  5/49بوده است
که بیانگر افزایش شاخص مذکور و فاصلۀ جمعیت شهر رشت با بندر انزلی ،بهعنوان دومین شهر استان است.
جدول  .8میزان نخستشهری در شهرهای استان گیالن برپایۀ شاخص دوشهر
سال

جمعیت شهر اول

جمعیت شهر دوم

شاخص دوشهر یا جفرسون

1345
1355
1365
1375
1385
1390

143،557
188،957
290،897
335،721
551،161
639،951

41،785
55،481
87،063
92،733
109،687
116،664

3/44
3/41
3/34
3/62
5/02
5/49

منبع :نگارندگان

1. tow-city index
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شاخص چهارشهر 1یا کینزبرگ

شاخص چهارشهر ( ،)FCIدو شهر مبتنیبر توزیع رتبه -اندازۀ شهری است و نسبت جمعیت شهر نخست به مجموع
جمعیت شهرهای رتبه دوم ،سوم و چهارم را شامل میشود (:)Smith, 1995
p1
P2  P3  P4

GINSBERGS 

 : p1جمعیت بزرگترین شهر : P2 ،جمعیت دومین شهر : P3 ،جمعیت سومین شهر و  : P4جمعیت چهارمین شهر
درمورد شاخص چهارشهر کینزبرگ نیز هرچه مقدار این شاخص بزرگتر باشد ،بزرگترین شهر دارای نخستشهری
بیشتر است .شاخص چهارشهر کینزبرگ طی دورههای سرشماری مورد بررسی ،بیانگر نبود تعادل فضایی توزیع جمعیت
در میان شهرهای استان گیالن است .میزان شاخص چهارشهر کینزبرگ طی سالهای ،1375 ،1365 ،1355 ،1345
 1385و  1390به ترتیب  2/24 ،2/23 ،1/73 ،1/64 ،1/63 ،1/63بوده است که نشان از افزایش شاخص مذکور دارد.
جدول  .9میزان نخستشهری در شهرهای استان گیالن بر پایۀ شاخص چهارشهر کینزبرگ
سال

جمعیت شهر اول

مجموع جمعیت شهرهای دوم ،سوم و چهارم

شاخص چهارشهر یا کینزبرگ

1345
1355
1365
1375
1385
1390

143،557
188،957
290،897
335،721
551،161
639،951

88،178
116،076
176،914
193،692
246،927
285،192

1/63
1/63
1/64
1/73
2/23
2/24

منبع :نگارندگان

شاخص چهارشهر مهتا

2

برای تعیین میزان نخستشهری ،مهتا شاخص چهارشهر پیشنهادی گینزبرگ را با افزودن جمعیت شهر نخست ( )P1به
مخرج کسر شاخص فوق اصالح کرد و آن را شاخص چهارشهر نامید؛ بنابراین ،شاخص چهارشهر مهتا از تقسیم جمعیت
شهر نخست به مجموع جمعیت شهرهای رتبۀ اول تا رتبۀ چهارم بهدست میآید (زبردست:)35 -34 :1386 ،
p1
P1  P2  P3  P4

=

شاخص چهار شهر مهتا

 : p1جمعیت بزرگترین شهر : P2 ،جمعیت دومین شهر : P3 ،جمعیت سومین شهر و  : P4جمعیت چهارمین شهر
ریچاردسون با بررسی قاعدۀ رتبه -اندازۀ شهری و شاخص چهارشهر مهتا برای تعیین میزان نخستشهری ،دامنهای
از این شاخصها را به شرح زیر مطرح کرد (زبردست.)35 :1386 ،
براساس نتایج حاصل از شاخص چهارشهر مهتا ،مجموعۀ شهری استان گیالن در دورههای  1345تا  1375شاهد
پدیدۀ برتری نخستشهری بوده و در دورههای  1385و  1390با پدیدۀ فوقبرتری در زمینۀ نخستشهری مواجه شده
است.

1. four-city index
2. Mehta’s four-city index
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جدول  .10درجۀ نخستشهری در نظام شهری بر پایۀ شاخص چهارشهر مهتا
نوع برتری شهری

شاخص چهارشهر

فوقبرتری

 0/65تا 1

برتری

 0/54تا 0/65

برتری مطلوب

 0/41تا 0/54

حداقل برتری

کمتر از 0/41

منبع :نگارندگان

جدول  .11میزان نخستشهری در شهرهای استان گیالن بر پایۀ شاخص چهارشهر مهتا
سال

جمعیت شهر اول

مجموع جمعیت شهرهای اول ،دوم ،سوم و چهارم

شاخص چهارشهر مهتا

1345
1355
1365
1375
1385
1390

143،557
188،957
290،897
335،721
551،161
639،951

231،735
305،033
467،811
529،413
798،088
925،143

0/62
0/62
0/62
0/63
0/69
0/69

منبع :نگارندگان

شاخص موماو و الوصابی

1

شاخص موماو و الوصابی ،از تقسیم مجموع جمعیت شهرهای دو شهر اول و دوم به مجموع جمعیتهای دو شهر سوم و
چهارم بهدست میآید .هرچه مقدار عددی این شاخص بزرگتر باشد ،نظام شهری مورد نظر دارای نخستشهری بیشتری
است (.)Moomaw and Alwosabi, 2004: 158
P1  P2
P 3  P4

=

شاخص موماو والوصابی

 : P1جمعیت بزرگترین شهر : P2 ،جمعیت دومین شهر : P3 ،جمعیت سومین شهر و  : P4جمعیت چهارمین شهر
جدول  .12میزان نخستشهری در شهرهای استان گیالن بر پایۀ شاخص چهارشهر موماو و الوصابی
سال

جمعیت شهر اول و دوم

جمعیت شهر سوم و چهارم

شاخص موماو

1345
1355
1365
1375
1385
1390

185،342
244،438
377،960
428،454
660،848
756،615

46،393
60،595
89،851
10،0959
137،240
168،528

4/00
4/03
4/21
4/24
4/82
4/49

منبع :نگارندگان

1. Moomaw and Alwosabi index
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میزان نخستشهری براساس شاخص موماو و الوصابی نیز مانند نتایج دیگر شاخصهای نخستشهری بررسیشده در
این پژوهش ،نشانگر تسلط نخستشهری طی دورۀ سرشماری  1345تا  1390در مجموعۀ شهری استان گیالن است که
بدترین حالت آن طی سرشماری سال  1390بوده است .درواقع ،هرچه به سرشماریهای دورۀ اخیر ،بهویژه 1390
نزدیکتر شدهایم ،بر شدت نخستشهری افزوده شده است که روند روبهکاهش تعادل شهرهای مورد بررسی در این
پژوهش را نشان میدهد.
ضریب آنتروپی

1

از مدل آنتروپی برای سنجش یکنواختبودن متغیرهای مورد نظر توزیع جمعیت یا خدمات عمومی شهر نیز میتوان
استفاده کرد (فنی )79 :1382 ،یا این شاخص را بهمنظور تحلیل اطالعات و درجۀ سازماندهی یک سیستم بهکار گرفت
(ملکحسینی .)24 :1385 ،مطابق اصل تئوریک مدل ،وقتی آنتروپی بهطرف عدد یک میل کند ،متغیر مورد نظر تعادل و
توازن فضایی دارد و کمتر از آن ،عکس این حالت را نشان میدهد (وارثی و دیگران .)1386 ،فرمول مدل مذکور
بدینصورت است:
H= -∑ PiLnPi
G= H/LnK

که در آن،

H

مجموع فراوانی لگاریتم نپری فراوانی (ضریب آنتروپی مطلق)،

Pi

نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت

شهری LnPi ،لگاریتم نپری فراوانی K ،تعداد طبقات و  Gمیزان آنتروپی نسبی است.
براساس اطالعات جدول  ،13ضریب آنتروپی مطلق از  1/869در سال  1345به  2/563در سال  1390رسیده است
که اعداد فوق نشانگر نامتعادلترشدن شهرهای مجموعۀ شهری استان گیالن در  50سال اخیر است .مقدار ضریب
آنتروپی ،از  0/729در سال  ،1345به  0/649در سال  1385و  0/652درصد در سال  1390کاهش پیدا کرده است که
بیانگر گسترش روند نابرابری در توزیع جمعیت شهری و همچنین نامتعادلترشدن توزیع فضایی جمعیت در مجموعۀ
شهری استان گیالن است.
جدول  .13محاسبۀ تغییرات ضرایب آنتروپی در شهرهای استان گیالن ()1390 -1345
سال

H
آنتروپی مطلق

G
آنتروپی نسبی

1345
1355
1365
1375
1385
1390

1/869
2/247
2/531
2/519
2/527
2/563

0/729
0/763
0/737
0/734
0/649
0/652

منبع :نگارندگان

نتیجهگیری
سلسلهمراتب شهری در استان گیالن گسیختگی زیادی را نشان میدهد؛ بهطوریکه براساس ارزیابی مدل آنتروپی،

1. Entropy
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سلسلهمراتب شهری تعادل ندارد؛ یعنی تمرکز بیشازحد شهرهای کوچک و تمرکز جمعیتی در کالنشهر منطقه ،سبب
ازبینرفتن تعادل شده است .براساس مدل حد اختالف طبقهای ،بیش از  94درصد شهرهای استان در گروه اول
(شهرهای کمجمعیت) قرار دارند ،اما این  94درصد ،تنها  43درصد جمعیت شهری استان را در خود جای دادهاند و شهر
رشت با داشتن  43درصد از جمعیت شهری استان در میان  52شهر استان ،بهعنوان قطب منطقهای در گروه هفتم ایفای
نقش میکند و فقط دو شهر در گروه دوم جمعیتی قرار دارند ،اما در گروههای جمعیتی سوم تا ششم ،هیچ شهری قرار
ندارد .همچنین براساس مدل رتبه -اندازه در سلسلهمراتب شهری استان مشخص شد که سلسلهمراتب شهری استان ،با
قانون رتبه -اندازه فاصلۀ زیادی دارد و هرقدر بر لگاریتم رتبۀ شهرها افزوده شود ،از لگاریتم تعداد جمعیت کاسته میشود.
این عامل ،نشانگر سلطۀ شهر نخست و افزایش تعداد شهرهای کوچکاندام و نبود شهرهای میانهاندام است .برمبنای
قانون رتبه -اندازه در سلسلهمراتب شهری استان گیالن ،مقدار  qدر هیچیک از دورههای سرشماری سالهای  1345تا
 1390مساوی  1یا کمتر از  1نیست که این امر ،نشانگر نبود تعادل در مجموعۀ شهری استان گیالن طی دورۀ مورد
بررسی است .از جمله عوامل مؤثر بر از بین رفتن تعادل ،میتوان به افزایش شهرهای کمجمعیت و درواقع ،تبدیل بعضی
از روستاها به شهرهای کوچکاندام اشاره کرد؛ بهطوریکه از سال  1375تا  1390طی  15سال 20 ،روستا در استان
گیالن به درجۀ شهری رسیدهاند که اغلب کمجمعیتاند .در سال  ،1390از  51شهر استان 26 ،شهر کمتر از ده هزار نفر
جمعیت داشتهاند .یکی دیگر از دالیل ازبینرفتن هرچه بیشتر تعادل در توزیع جمعیت شهری استان میتوان به افزایش
جمعیت شهر رشت بهعنوان بزرگترین شهر منطقه اشاره کرد که این امر ناشی از مسائل مختلفی از جمله افزایش
مهاجرت به این شهر ،بهویژه پس از زلزلۀ سال  1369رودبار است .همچنین وجود امکانات و خدمات شهری بیشتر در
شهر رشت ،سبب جذب جمعیت و ایجاد نوعی واگرایی در جذب جمعیت در شهرهای میانهاندام شده است .دلیل دوم این
ازبینرفتن تعادل در سلسلهمراتب شهری ،افزایش بیشازحد تعداد شهرهای کوچک است .از جمله نکات مهمی که در
زمینۀ توزیع جمعیت شهری استان قابلتأمل است ،اختالف بین جمعیت واقعی ( )PRو جمعیت نظری ( )Prاست؛
بهطوریکه در بعضی از شهرها ،جمعیت واقعی با جمعیت نظری به میزان  100درصد اختالف دارد .این شاخص نیز
گویای نبود تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت در میان شهرهای استان گیالن است .نتایج محاسبۀ شاخص
نخستشهر یا  UPIنشانگر وجود پدیدۀ نخستشهری در استان است .میزان نخستشهری در سال  1345در باالترین حد
خود بود ،اما از سال  1345به بعد ،این شاخص کاهش محسوسی را تجربه کرد .از سالهای  1370به بعد ،متأثر از
عواملی مانند پایان جنگ تحمیلی ،زلزلۀ سال  1369رودبار و نیز بهبود وضعیت خدمات در شهرها بهویژه شهر رشت و
بهطور طبیعی افزایش دوبارۀ روند مهاجرت به این شهر ،شاخص نخستشهری بار دیگر افزایش یافت .یکی دیگر از
مدلهای بهکاررفته در این پژوهش برای سنجش وضعیت شبکۀ شهری استان گیالن ،شاخص دوشهر یا جفرسون است.
نتایج بررسی شاخص دوشهر طی دورههای سرشماری ،بیانگر نبود تعادل فضایی توزیع جمعیت و فاصلۀ زیاد شهر اول
(رشت) با شهر دوم استان گیالن (بندر انزلی) است .جمعیت شهر رشت در این سالها ،همواره حدود  5تا  6برابر شهر
دوم یعنی بندر انزلی بوده است .همچنین برایند شاخص چهارشهر کینزبرگ طی دورههای سرشماری مورد بررسی ،بیانگر
نبود تعادل فضایی توزیع جمعیت در میان شهرهای استان گیالن است .براساس نتایج حاصل از شاخص چهارشهر مهتا،
در مجموعۀ شهری استان گیالن در سالهای  1345تا  1375پدیدۀ برتری نخستشهری و در سالهای  1385تا 1390
پدیدۀ فوقبرتری در زمینۀ نخستشهری رخ داده است .میزان نخستشهری براساس شاخص موماو و الوصابی نیز مانند
نتایج دیگر شاخصهای نخستشهری مورد بررسی در این پژوهش ،بیانگر وجود تسلط نخستشهری طی دورۀ
سرشماری  1345تا  1390در مجموعۀ شهری استان گیالن است که بدترین حالت آن در سال  1390است .درواقع،
هرچه به سرشماریهای دورۀ اخیر بهویژه  1390نزدیک میشویم ،بر شدت نخستشهری افزوده میشود که نشانگر روند
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روبهکاهش تعادل شبکۀ شهری استان گیالن است .برای رسیدن به سلسلهمراتب شهری مطلوب در این استان،
راهکارهای زیر مطابق جدول  14پیشنهاد میشود.
جدول  .14راهبردها و سیاستهای پیشنهادی بهمنظور مطلوبکردن شبکۀ شهری استان گیالن
ردیف

1
2
3
4
5

راهبردهای پیشنهادی

راهکارهای اجراییکردن راهبردها

بهبود وضعیت زیست در سکونتگاههای روستایی  -افزایش خدمات در مناطق روستایی
استان گیالن (درجهت جلوگیری از روند مهاجرت  -بهبود وضعیت بهداشت و آموزش در این مناطق
 توسعۀ خطوط ارتباطی و توجه به دسترسی مناطق روستاییروستا -شهری)
 گسترش خدمات بیمهای محصوالت کشاورزیحمایت از اشتغال روستایی از جمله بخش کشاورزی
 پیشخرید محصوالت کشاورزی از سوی دولت حمایت از محصول برنج و چای شمال درمقابل محصوالت خارجی افزایش سطح خدماتدهی شهرهای کوچک و میانیتقویت شهرهای کوچک
 تالش درجهت کاهش وابستگی این شهرها به شهر رشتتشویق سرمایهگذاری در شهرهای کوچک و مناطق  -تخفیفهای مالیاتی درجهت استقرار صنایع در مناطق روستایی
 حمایت دولت از تولیدات روستاییروستایی استان گیالن
 ایجاد کمربند سبز در اطراف بافت کالبدی شهرتمرکززدایی جمعیت و خدماتی از شهر رشت
 -تمرکززدایی اداری ،سیاسی و خدماتی از شهر رشت

منبع :نگارندگان
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