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 21/11/1393 :یینها دییتأ   06/10/1392 :مقاله رشیپذ

 

 دهیکچ

 نیب تیجمع عیتوز در تعادل نبود نشانگر ،سوم جهان یکشورها در یشهر مراتب سلسله

 در .است افتهی یشتریب شدت ریخا یها سال در ،تعادل نبود نیا و ستهاکشور آن یشهرها

 که است شده یراتییتغ دچار یشهر مراتب سلسله ،ینیشهرنش تحوالت از تیتبع    به زین رانیا

 .است کشور مختلف مناطق در یشهر ۀشبک تعادل رفتن    نیازب درجهت شتریب راتییتغ نیا

 -1345 یها سال یط ،النیگ استان در یشهر مراتب سلسله یبررس ،پژوهش نیا هدف

 یشهر یزیر برنامه یها مدل از یعضب بر هیتک با یلیتحل -یفیتوص ،قیتحق روش .است 1390

 آن تعادل و داردن تعادل استان در یشهر مراتب سلسله ،ها افتهی مطابق .است یا منطقه و

 بیضر ،یا طبقه اختالف حد یها مدل بر دیتأک با ،پژوهش نیا در .دابی یم کاهش جیتدر    به

 شاخص جفرسون، ای دوشهر شاخص ،یشهر نخست شاخص ،اندازه و رتبه قانون ،یآنتروپ

 مراتب سلسله که شد مشخص موماو شاخص و مهتا چهارشهر شاخص نزبرگ،یک ای چهارشهر

 با گذشته سال 50 یط استان یشهر ۀشبک نیهمچن .است تعادل بدون استان در یشهر

 یبرا .است افتهی شیافزا آن شدت ریاخ یها سال در و بوده مواجه یشهر نخست ةدیپد

 بهبود رشت، شهر کالن از ییتمرکززدا الن،یگ استان یشهر مراتب سلسله در تعادل به دنیرس

 جمله از ییروستا اشتغال از تیحما الن،یگ استان ییروستا یها سکونتگاه در ستیز تیوضع

 النیگ استان ییروستا مناطق و کوچک یشهرها در یگذار هیسرما قیتشو و یکشاورز بخش

 .است یضرور

 

 انلدازه،  -هرتبل  ملدل  ،یآنتروپل  ملدل  ،یشلهر  مراتلب  سلسلله  الن،یگ استان :یدیلک یها    هواژ

 .یشهر نخست

 

  

                                                                                                                                                            
 E-mail: M_shaikhi81@yahoo.com 09123020135: مسئول سندةینو *
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 مقدمه

 متقابل کنش و ارتباطو  یریگ شکل ۀنحو و دانست زمان یط یاقتصاد ،یاجتماع یهاندیفرا از یبازتاب توان یم را شهرها

 اتیح ۀادام وستهیپ هم به و متشکل ستمیس کی قالب در که دهد یم شکل را یا دهیچیپ اریبس ۀمجموع ،ها آن نایم

 شمار    به ییفضا سازمان یبند استخوان ،یسکونتگاه یها ستمیس ،عام مفهوم به ای یشهر یها ستمیس ،نیبنابرا ؛دهند یم

 یشهر مراتب سلسله را ها آن تیاهم برحسب یشهر ۀشبک نظام در شهرها یبند طبقه .(1 :1377 ،یی)روستا ندیآ یم

 ۀانداز یبرمبنا یکی :است متداول یاصل کردیرو دو یشهر مراتب سلسله اتمطالع در .(396 :1379 د،ی)فر ندنام    یم

 .(26 :2007 متانکول،ی)ل اطالعات و ها داده انیجر یبرمبنا یگرید و شهرها یارتباط کارکرد و یاقتصاد ساختار ،یتیجمع

 شورت، ی)رون است یمل اقتصاد در بزرگ و کوچک یها کونتگاهس یتمام ییفضا تجسم ،یشهر مراتب سلسله ،قتیدرحق

 مختلف طبقات در تیجمع عیتوز یچگونگ و یشهر ۀشبک ساختار با ییآشنا یبرا ،دانانیجغراف از یاریبس .(40 :1996

 طور هب و است دسترس در شتریب آمار نیا رایز ؛برند یم بهره شهرها تیجمع عامل براساس یشهر مراتب سلسله از ،یشهر

 ،درواقع .گذارد یم شینما به زین یاقتصاد -یاجتماع یها شاخص ریسا در را شهرها ۀانداز و رابطه ،میرمستقیغ

 اما ،(69 :1379 ان،ی)نظر فضاست یکارکرد -یتیجمع یسازمانده شکل نیبهتر ،یکم نظر از یشهر مراتب سلسله

 ،یشهر یها ستمیس ییایپو .(278 :2004 ک،یدری)و است گریکدی هب ها سکونتگاه یوابستگ ،یشهر نظام بخش نیتر مهم

 ییروستا یها حوزه و ها شهرک و شهرها انیم یتیجمع یها تحرک و افکار خدمات، کاالها، ییجا    هجاب زانیم براساس

 جامعه سراسر به خدمات و کاالها عیتوز سبب ،منظم یشهر مراتب سلسله وجود .(337 :1373 ،یی)شکو شود یم مشخص

 .(86 :1381 )درکوش، شود یم منطقه کی یها بخش یتمام به یرسان خدمات و امکانات متعادل عیتوز و

 و مختلف یشهرها مراتب سلسله در ها تیفعال و عملکردها وجود علت    به ،یصنعت شرفتۀیپ یکشورها در یشهر ۀشبک

 در .(150 :1377 )اعتماد، است یهکشانک صورت به ،ییفضا و یاجتماع -یاقتصاد امکانات ینسب یهمگون و یکنواختی

 عیسر رشد و یکشاورز بخش رکود سبب نفت، به یمتک اقتصاد چارچوب در یدار هیسرما ۀتوسع ،ریاخ قرن مین در رانیا

 یشهرها رشد مانع ،بزرگ یشهرها رشد بلکه ؛نگرفت صورت متعادل صورت به ،ینیشهرنش عیسر رشد نیا .شد شهرها

 یختگیگس نیا .دبو یا منطقه مراتب سلسله و ییفضا عیتوز در تعادل رفتن    نیازب ،ندیفرا نیا ۀجیتن .شد روستاها و کوچک

 یکهکشان ۀشبک رفتن    نیازب و کشور ییفضا عیتوز در یا رهیزنج ۀشبک شیدایپ سبب یشهر مراتب سلسله در تعادل نبود و

 .(165 :1384 ،یموسو و یاری)ز شد

 یشهر نخست ۀدیپد ظهور سبب ،کشور در یاقتصاد و یاسیس یساختارها ۀانیتمرکزگرا یهاندیفرا ،ریاخ یها دهه در

 .است هشد یشهر ۀشبک یشهرها ریسا به نسبت جهات ۀهم از تهران شهر    نخست یبرتر و یشهر یمراتب    سلسله نظام در

 شهر و دننک    یم عمل شهر    نخست مانند ،استان گرید یشهرها با سهیمقا در ها استان مراکز در مادرشهرها ،گرید یسو از

 هیسرما تمرکز انگریب ،عوامل نیا مجموع .دارد استان اول شهر با یشتریب یکارکرد -یتیجمع ۀفاصل ،معمول طور    به ،دوم

 و شهرها کالن یسو به اطراف یشهرها از منابع یزهکش سبب که است کشور بزرگ یشهرها در ها تیفعال و

 در .ستین یمستثن مسئله نیا از زین النیگ استان .(172 :1391 ،یمبارک و یی)تقوا شود یم یمل و یا منطقه یمادرشهرها

 زین و ییایجغراف لحاظ    به آن یمرکز تیموقع ژهیو به و یاقتصاد و یاسیس مناسب تیموقع علت    به رشت شهر ،استان نیا

 .شود یم محسوب استان یاصل قطب ،خدمات و صنعت بخش در ژهیو به یدیتول و یاقتصاد یها رساختیز وجود لیدل    به

 سبب و شده شهر نیا به (...و زنجان ز،یتبر ل،ی)اردب جوار هم یها استان یحت و اطراف ینواح تیجمع جذب سبب امر نیا

 لیحلت و یبررس ،پژوهش نیا هدف ،نیبنابرا ؛است شده توسعه و شرفتیپ از کوچک و یانیم یشهرها نبازماند

 .است یاسالم انقالب از پس یها سال یط النیگ استان در یشهر مراتب سلسله
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 ینظر یمبان

 متقابل کنش و ارتباط یریگ شکل ۀنحو و دانست زمان یط یاقتصاد و یاجتماع یهاندیفرا از یبازتاب توان یم را شهرها

 اتیح ۀادام ،وستهیپ هم به و متشکل ستمیس کی قالب در که دهد یم شکل را یا دهیچیپ اریبس ۀمجموع ،ها آن نایم

 ییفضا سازمان یاصل یبند استخوان ،یسکونتگاه یها ستمیس ،عام مفهوم به ای یشهر یها ستمیس ،نیبنابرا ؛دهد یم

 مراتب سلسله را ها آن تیاهم برحسب یشهر ۀشبک نظام در شهرها یبند طبقه .(1 :1377 ،یی)روستا ندیآ یم شمار    به

 مطالعه یکی :است متداول یاصل کردیرو دو ،یشهر مراتب سلسله ۀمطالع ۀنیزم در .(396 :1379 د،ی)فر ندیگو    یم یشهر

 .اطالعات و ها داده انیجر یبرمبنا یگرید و شهرها یارتباط کارکرد و یاقتصاد ساختار ،یتیجمع ۀانداز یبرمبنا

 .شود یم محسوب یمل اقتصاد در بزرگ و کوچک یها سکونتگاه یتمام ییفضا تجسم یشهر مراتب سلسله ،قتیدرحق

 و مختلف یشهرها مراتب سلسله در ها تیفعال و عملکردها وجود علت    به ،یصنعت ۀشرفتیپ یکشورها در یشهر ۀشبک

 .است یکهکشان صورت به ،ییفضا و یاجتماع -یاقتصاد امکانات ینسب یهمگون و یکنواختی

 شتابان رشد و سو کی از نیسرزم ۀپهن در یشهر یها کانون و مراکز راکنشپ ۀنحو و یشهر نظام به یتوجه    یب

 یها استیس از یاریبس ،یطیشرا نیچن در .دوش    یم منجر ییفضا ساختار در یختگیگس به ،گرید یسو از ینیشهرنش

 و این یتوکل) رندندا همراه    به را انتظار مورد جینتا و دهند    یم دست از را خود یکارآمد ،یا منطقه و یمل سطح در توسعه

 مراتب سلسله نظام در گسست بروز و یشهر ۀنقط چند ای کی در دیشد ییتمرکزگرا آنجاکه از .(131 :1390 ،یشال

 ،(436 :2006 ،مدونل و هاس) است توسعه درحال یکشورها خصوص به کشورها مشکالت نیبارزتر از یکی ،یشهر

 سطوح در کارکردها و خدمات ،ها تیفعال ت،یجمع عیتوز یبرا یمؤثر چارچوب که ها اهسکونتگ از یمراتب    سلسله نییتب

 نیتر کوچک از ،یشهر تیجمع ،یمتناسب عیتوز نیچن در .(209 :1385 ،یموسو و این حکمت) دارد ضرورت باشد، مختلف

 .(158 :1385 ان،ی)نظر ددار تطابق عملکردشان با شهرها ۀانداز و دارند تیفعال گریدکی با ارتباط در ،ها متروپل تا شهر

 ۀتوسع مشکالت ،باشد ها آن یاقتصاد و یاجتماع کارکرد با متناسب شهرها یتیجمع مراتب سلسله اگر است ذکر انیشا

 .(14 :1995 ت،ی)اسم افتی خواهد کاهش یمؤثر شکل به یشهر

 

 پژوهش روش

 در یشهر مراتب سلسله یبررس به ،یکم یها مدل یریکارگ به با و یلیتحل -یفیتوص روش براساس ،پژوهش نیا در

 -یاسناد ،پژوهش نیا در اطالعات یآور جمع روش .دوش    یم پرداخته یاسالم انقالب از بعد یها سال یط ،النیگ استان

 یعموم یها یسرشمار جینتا از ،ازین مورد اطالعات و است النیگ استان یشهرها شامل یآمار ۀجامع .است یا کتابخانه

 پژوهش نیا در نظر، مورد اهداف به یابیدست منظور    به .است شده یگردآور تاکنون 1345 یها سال مسکن و فوسن

 سنجش زین و «یآنتروپ بیضر» ۀمحاسب و «اندازه -رتبه» یها مدل براساس استان یشهر ۀشبک در تعادل عیتوز زانیم

 شاخص» ،«UPI ای یشهر    نخست شاخص» ،«نزبرگیک ای چهارشهر شاخص» براساس یشهر نخست ۀدیپد شدت

 .است شده لیتحل و دهیسنج «موماو شاخص» و «مهتا چهارشهر شاخص» ،«جفرسون ای دوشهر

 

 ها افتهی و بحث

 النیگ استان در یشهر تیجمع ییفضا عیتوز یبررس

 ورود با یارض حاتاصال از پس ،خزر یایدر یجنوب ۀیحاش شهر نیتر بزرگ و النیگ استان مرکز عنوان به رشت شهر

 یادیز ۀفاصل استان سوم و دوم یشهرها تیجمع با شهر نیا تیجمع شد سبب که شد رو    هروب مهاجران از یادیز حجم
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 143،557 از ،رشت شهر تیجمع .است یشهر    نخست ۀدیپد سمت    به استان یشهر ۀشبک حرکت ،امر نیا ۀجینت .ردیبگ

 تیجمع ،1390 سال یسرشمار در که است یدرحال نیا .است دهیرس 1390 سال در رنف 639،951 به ،1345 سال در نفر

 شهر نیدوم برابر 5/5 حدود رشت شهر ،درواقع یعنی ؛است بوده نفر 116،664 استان شهر نیدوم عنوان به یانزل شهر

 یبررس ،کرد اشاره آن به النیگ استان ینیشهرنش روند یبررس در توان یم که یمباحث از گرید یکی .دارد تیجمع استان

 1390 سال در شهر 51 به 1345 سال در شهر 13 از ،النیگ استان یشهرها تعداد .است استان یشهرها تعداد راتییتغ

 یشهرها تعداد شیافزا در یبررس قابل ۀنکت .است تر    عیسر زین کشور یشهرها تعداد رشد روند از ،روند نیا که است دهیرس

 .دارند تیجمع نفر هزار 50 از کمتر اکنون ،سال 45 نیا در شده    افزوده یشهرها ۀمه که است نیا استان

 

 
  النیگ استان یسکونتگاه نظام ییفضا سازمان نقشۀ .1 شکل

 1392 ،النیگ یاستاندار :منبع

 

 النیگ استان در یشهر مراتب سلسله یبررس

 یا طبقه اختالف حد مدل

 و نیتر    تیپرجمع یبرا ژهیو به استان یشهرها تیجمع مورددر یآمار یها لفرمو از استفاده با ،یعلم روش نیا

 :است ریز بیترت    به فرمول نیا مراحل .(32 :1387 ،یزراعت و شکور) اجراست قابل شهرها نیتر    تیجمع    کم

 :شهرها یتیجمع نوسان ۀدامن نییتع :اول مرحلۀ

P: شهرها تیجمع     min  R MAX  p p  
 

 :استورجس فرمول از استفاده با طبقات تعداد نییتع :دوم ۀمرحل

K: طبقات تعداد 
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N: شهرها تعداد  / log 1 3 3k N  
 

H  :یا طبقه اختالف زانیم نییتع :سوم ۀمرحل
k


R  

 

 رهاشه یبند میتقس و سیماتر لیتشک :چهارم ۀمرحل

 1/94 و 9/95 ،5/93 ،5/93 ،5/89 ،6/84 بیترت    به دهد یم نشان یا طبقه اختالف حد مدل از آمده دست به جینتا

 .دارند قرار تیجمع یها گروه نیتر نییپا در 1390 و 1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345 یها سال در شهرها از درصد

 دوم یتیجمع گروه در (یانزل )بندر شهر کی فقط همواره 1390 تا 1345 یها سال یط ،مذکور جینتا براساس نیهمچن

 با اما ،دارد قرار آخر ۀرد در (رشت )شهر شهر کی تنها ،تیدرنها و هستند شهر از یخال ،آخر تا سوم یها گروه دارد؛ قرار

 استان شهر نیتر زرگب عنوان به رشت شهر در همواره تیجمع نیشتریب دارند، قرار اول گروه در شهرها شتریب آنکه وجود

 و 43 ،38 ،37 ،40 ،47 ب،یترت    به 1390 و 1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345 یها سال در که یطور به ؛است شده جمع

 استقرار استان یشهرها ریسا در تیجمع ۀیبق و اند    داشته سکونت رشت شهر در استان یشهر تیجمع از درصد 42

 50 سهم و اند    داشته سکونت رشت شهر در درصد 42 ،استان یشهر تیجمع کل از 1390 سال در ،نمونه یبرا ؛اند افتهی

 عیتوز انگریب ،شهرها رد تیجمع نامناسب عیتوز گونه نیا .است بوده درصد 58 فقط ،استان یشهر تیجمع از گرید شهر

 جهینت توان یم یا طبقه الفاخت مدل جینتا به توجه با ،درمجموع .است بزرگ و متوسط یشهرها در تیجمع نامناسب

 .دارد وجود ها آن نایم در یادیز یآمار تفاوت و ستین افتهی انسجام و منظم النیگ استان یشهرها یبند گروه که فتگر

 
 (1345) یا طبقه اختالف حد مدل براساس النیگ استان یشهرها یبند طبقه .1 جدول

 تیجمع کل از درصد تیعجم کل درصد شهرها تعداد شهرها یتیجمع یها گروه فیرد

1 143،557 – 115،667 1 7/7 143،557 3/47 

2 115،667 – 87،778 -  0/0 -  0/0 

3 87،778 – 59،888 -  0/0 -  0/0 

4 59،888 – 31،999 1 7/7 41،785 8/13 

5 31،999 - 4109 11 6/84 118،352 0/39 

 100 303،694 100 13  - جمع

 نگارندگان :منبع

 
 (1355) یا طبقه اختالف حد مدل براساس النیگ استان یشهرها یبند طبقه .2 جدول

 تیجمع کل از درصد تیجمع کل درصد شهرها تعداد شهرها یتیجمع یها گروه فیرد

1 188،957 – 152،432 1 3/5 188،957 7/40 

2 152،432 – 115،907  - 0/0 -  0/0 

3 115،907 – 79،381 -  0/0  - 0/0 

4 79،381 – 42،856 1 3/5 55،481 9/11 

5 42،856 - 6331 17 5/89 219،917 4/47 

 100 464،355 100 19 -  جمع

 نگارندگان :منبع
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 (1365) یا طبقه اختالف حد مدل براساس النیگ استان یشهرها یبند طبقه .3 جدول

 تیجمع کل از درصد تیجمع کل درصد شهرها تعداد شهرها یتیجمع یها گروه فیرد

1 290،897 – 242،539 1 2/3 290،897 5/37 

2 242،539 – 194،182  - 0/0 -  0/0 

3 194،182 – 145،824  - 0/0 -  0/0 

4 145،824 – 97،466  - 0/0 -  0/0 

5 97،466 – 49،109 1 2/3 87،063 2/11 

6 49،109 - 751 29 5/93 397،213 2/51 

 100 775،173 100 31 -  جمع

 اننگارندگ :منبع

 
 (1375) یا طبقه اختالف حد مدل براساس النیگ استان یشهرها یبند طبقه .4 جدول

 تیجمع کل از درصد تیجمع کل درصد شهرها تعداد شهرها یتیجمع یها گروه فیرد

1 335721 - 279888 1 2/3 335،721 4/38 

2 279888 - 224055  - 0/0 -  0/0 

3 224055 - 168223  - 0/0 -  0/0 

4 168223 - 112390  - 0/0 -  0/0 

5 112390 - 56557 1 2/3 92،733 6/10 

6 56557 - 724 29 5/93 446،132 0/51 

 100 874،586 100 31  - جمع

 نگارندگان :منبع

 
 (1385) یا طبقه اختالف حد مدل براساس النیگ استان یشهرها یبند طبقه .5 جدول

 تیجمع کل از درصد تیجمع کل درصد شهرها تعداد شهرها یتیجمع یها گروه فیرد

1 551،161 – 472،503 1 0/2 551،161 0/43 

2 472،503 – 393،845  - 0/0  - 0/0 

3 393،845 – 315،187   0/0  - 0/0 

4 315،187 – 236،528 -  0/0 -  0/0 

5 236،528 – 157،870 -  0/0  - 0/0 

6 157،870 – 79،212 1 2/0 109،687 6/8 

7 79،212 - 554 47 9/59 620،995 4/48 

 100 1،281،843 100 49 -  جمع

 نگارندگان :منبع

 
 (1390) یا طبقه اختالف حد مدل براساس النیگ استان یشهرها یبند طبقه .6 جدول

 تیجمع کل از درصد تیجمع کل درصد شهرها تعداد شهرها یتیجمع یها گروه فیرد

1 639،951 – 548،611 1 0/2 639،951 7/42 

2 548،611 – 457،270 -  0/0  - 0/0 

3 457،270 – 365،930 -  0/0  - 0/0 

4 365،930 – 274،589  - 0/0 -  0/0 

5 274،589 – 183،249 -  0/0 -  0/0 

6 183،249 – 91،908 2 9/3 210،715 1/14 

7 91،908 - 568 48 1/94 646،504 2/43 

 100 1497،170 100 51 -  جمع

 گارندگانن :منبع
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 استان یشهر مراتب سلسله در اندازه -رتبه قانون یبررس

 نیاول یبرا الگو نیا .است اندازه -رتبه یالگو ،یسکونتگاه نظام در شهرها یها اندازه لیتحل و هیتجز یالگو نیتر یمیقد

 1اوئرباخ کسیلیف نام هب یآلمان دانیجغراف کی ۀلیوس به 1913 سال در یتجرب کامالً ۀمشاهد و یبررس کی براساس بار

 ۀانداز نیب که شد متوجه آلمان جنوب در یا منطقه یشهر یها سکونتگاه ۀانداز کردن    مرتب ضمن ،اوئرباخ .شد شنهادیپ

 شهر تیجمع ،میکن مرتب ها آن یتیجمع ۀانداز بیترت    به را ها سکونتگاه اگر .دارد وجود معکوس ۀرابط ها آن ۀرتب و شهرها

nام، 
 1

𝑛
 حدود ۀانداز به ،ردیگ یم قرار چهارم رتبۀ در مثال یبرا که یشهر ،نیبنابرا بود؛ خواهد منطقه شهر نیتر بزرگ 

 1

 4
 

 ۀانداز -رتبه قانون اول، شهر به نسبت شهر هر ۀرتب و تیجمع نیب معکوس ۀرابط نیا .دارد تیجمع شهر نیتر بزرگ

 :است ریز شرح به قاعده نیا یاضیر ۀرابط .(42 :1383 ،ی)امکچ شود یم دهینام شهر تیجمع

 شهر تیجمع p1 شهر، ینظر تیجمع pr ،فرمول نیا در ؛شهر هر یبرا ینیتخم ای ینظر تیجمع ۀمحاسب :اول ۀمرحل

 .است شهر یواقع ۀرتب R و نخست

R
 1

r

p
p  

 

 R و شهر یواقع تیجمع P نخست، شهر تیجمع p1 ،فرمول نیا در ؛ریز ۀرابط قیطر از q مقدار ۀمحاسب :دوم ۀمرحل

 .است شهر یواقع ۀرتب

log
Pq 

1

R

p

log
 

 

 اگر اما د،نک    یم حرکت یتمیلگار نرمال عیتوز سمت    به شهرها ۀانداز عیتوز ،کند لیم -1 طرف به q مقدار هرقدر

 و متعادل شهرها عیتوز ،1 عدد با q بودن    یمساو درصورت .است یشهر نخست تسلط وجود رانگیب ،باشد 1 از تر بزرگ

 .است همگن

 یسرشمار یها دوره از کی چیه در q مقدار ،النیگ استان یشهر مراتب سلسله در اندازه -رتبه قانون براساس

 یبررس مورد یها سال در q مقدار .ستین 1 از کمتر ای 1 یمساو 1390 و 1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345 یها سال

 ،30/1 ،29/1 ،43/1 بیترت    به مذکور مقدار نیانگیم ،یسرشمار یها دوره نیا یط که یطور به ؛است داشته یاندک راتییتغ

 نشان را یبررس مورد ۀدور یط النیگ استان یشهر ۀمجموع در تعادل عدم یداریپا که است بوده 42/1 و 44/1 ،30/1

 به است، داشته 1375 تا 1355 یها    هدور در که ینسب کاهش از بعد ،مذکور شاخص ،است مشخص کهطور همان .هدد    یم

 رعوامل مؤثر ب جمله از .است تأمل قابل مسئله نیا که است داشته یریچشمگ شیافزا 1390 -1385 ۀدور در کبارهی

 اندام    کوچک یشهرها به روستاها از یعضب لیتبد ،درواقع و تیجمع کم یشهرها شیافزا به توان یم تعادل رفتن    نیازب

 که اند دهیرس یشهر ۀدرج به النیگ استان در روستا 20 ،سال 15 یط ،1390 تا 1375 سال از که یطور بهاشاره کرد؛ 

 یکی .اند هداشت تیجمع نفر هزار دهاز  کمتر شهر 26 ،استان شهر 51 از ،1390 سال در .هستند تیجمع کم یشهرهااغلب 

 یناش امر نیا که کرد اشاره منطقه شهر نیتر بزرگ عنوان به رشت شهر تیجمع شیافزاتعادل،  رفتن    نیازب لیدال از گرید

 .است رودبار 1369 سال ۀزلزل از پس خصوص    هب شهر نیا به مهاجرت شیافزا جمله از یمختلف مسائل از

 و (PR) یواقع تیجمع نایم اختالف است، تأمل قابل استان یشهر تیجمع عیتوز ۀنیدر زم که یمهم نکات جمله از

 اختالف ینظر تیجمع بادرصد  100 زانیبه م یواقع تیجمع ،شهرهااز  یعضب در که یطور به ؛است (Pr) ینظر تیجمع

                                                                                                                                                            
1. F. Auerbach. 
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 توجه با .است النیگ استان یشهرها نایم در تیجمع ییفضا عیتوز در توازن و تعادل نبود یایگو زین شاخص نیا .دارد

 .است شده یخوددار مقاله متن در ها آن شینما از ،مدل نیا یها    جدول تعداد یباال حجم به

 

 یشهر    نخست یها شاخص

 از یخاص نوع سمت    به را بحثاغلب  ،توسعه درحال یشورهاک در یا منطقه یها ینابرابر زانیم یبازشناس در نظران صاحب

 ،یشهر نظام در .(94 :1384 وانز،یا و )پاتر کنند یم ادی یشهر نخست عنوان با آن از هک کشند یم ییفضا ینابرابر

 هک دیآ یم دیپد یهنگام یشهر    نخست ،جفرسون مارکسخن  به .دارد را تیجمع نیشتریب هک است یشهر شهر    نخست

 زین کالرک ۀدیعق به .(157 :1385 ،زاده    )عارف باشد دوم شهر چندبرابر ،یشهر نظام کی در شهر نیتر بزرگ تیجمع

 نیدوم با آن تیجمع تفاوت و دارد قرار اول فیرد در شورک کی یشهرها یتیجمع یها اندازه یبند    رتبهدر  شهر    نخست

 وجود یشهر    نخست نییتب یبرا یمناسب ۀینظر که معتقدند محققان از یگروه .(26 :1371 )بهفروز، ستا ادیز اریبس شهر

 کوچک یصنعت یکشورها ای توسعه درحال یکشورها دراغلب  ،یشهر    نخست که دارند نظر اتفاق ها آن شتریاما ب ،ردندا

 .(86 :1390 ران،گید و یی)رهنما شود یم افتی

 در گرید یشهرها یتمام بر شهر کی یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد ،یتیجمع تسلط از است عبارت یشهر    نخست

 یها با استفاده از داده یدرجه نخست شهر نییتع یبرا 1939 سال در ،ییاکیآمر دانیجغراف ،جفرسون کمار. یشهر نظام

 .(193 :1385 ،یموسو و این حکمت) .کرد ارائه را یتخصص یا سهیمقاجهان،  شرفتهیکشور پ 44ها در  شهر تیجمع

 شهرچهار جفرسون، دوشهر ،UPI یشهر    نخست شامل ،پژوهش نیا در یبررس مورد یشهر    نخست یها شاخص

 ها مدل نیا ۀمحاسب روش به ،درادامه که هستند یآنتروپ شاخص و یالوصاب و موماو چهارشهر مهتا، چهارشهر نزبرگ،یک

 ۀدرج یدارا نخست شهر ای شهر نیتر بزرگ باشد، شتریب شاخص مقدار هرچه ،ها مدل نیا در .شود یم اشاره

 از استفاده با 1390 تا 1345 یها    سال در النیگ استان یشهرها در یشهر نخست نجایا در .است یشتریب یشهر    نخست

 .دوش    یم یبررس مذکور یها مدل

 

 1 شهر نخست شاخص

 نیا یشهر تیجمع کل به النیگ استان شهر نیتر بزرگ تیجمع نسبت ،قیتحق نیا در UPI ای شهر نخست شاخص

 :است ریز شرح به آن فرمول .است استان

UPI
P

 1p  
 

1p: شهر،  نیتر    بزرگ تیجمعP :یشهر تیجمع کل 

 .است 1390 تا 1345 یزمان ۀدور در یشهر نخست ۀدیپد وجود گرنشان ،UPI ای شهر نخست شاخص محاسبۀ جینتا

 از یمختلف عوامل از تأثرم ،بعد به 1345 سال از ،درواقع .رسد یم خود حد نیباالتر به 1345 سال در یشهر نخست زانیم

 -روستا یها مهاجرت روند در وقفه سبب که یلیتحم جنگل ،تیدرنها و یاسالم انقالب سپس و یارض اصالحات جمله

 یریپذریتأث با ،بعد به 1370 یها سال از اما افت،ی یمحسوس کاهش یشهر نخست شاخص شد، النیگ استان در یشهر

 شهر خصوص به شهرها در خدمات تیوضع بهبود زین و رودبار 1369 سال ۀزلزل ،یلیتحم جنگ انیپا مانند یعوامل از

 با .است افتهی شیافزا گرید بار یشهر نخست شاخص شهر، نیا به مهاجرت روند ۀدوبار شیافزا یعیطب طور    به و رشت

                                                                                                                                                            
1. urban primacy index 
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 ،47/0 بیترت    به 1390 و 1385 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345 یها سال یط مذکور شاخص، 7 جدول اطالعات به توجه

 .است 43/0 و 43/0 ،38/0 ،41/0
 

 UPI شهر نخست شاخص ۀیبرپا النیگ استان یشهرها در یشهر نخست زانیم .7 جدول

 UPI ای یشهر نخست شاخص استان یشهر تیجمع اول شهر تیجمع سال

1345 143،557 303،694 47/0 

1355 188،957 464،355 41/0 

1365 290،897 775،173 38/0 

1375 335،721 874،586 38/0 

1385 551،161 1،281،843 43/0 

1390 639،951 1،497،170 43/0 

 نگارندگان :منبع

 

 1جفرسون ای دوشهر شاخص

 شهر تیجمع نسبت ۀمحاسب قیطر از که بیترت    نیبد .است ینسب و یشهر اندازۀ -رتبه عیتوز هب طومرب ،دوشهر شاخص

 (:34 :1386 )زبردست، دیآ یم دست    به شهر نیدوم به نخست

TCI  1

2

p

p
 

 

1p :2شهر، نیتر بزرگ تیجمعp :شهر نیدوم تیجمع 

 یشهر نخست یدارا شهر نیتر زرگب باشد، تر بزرگ شهر نیدوم شاخص مقدار هرچه ،یشهر نخست شاخص همانند

 ۀفاصل و تیجمع عیتوز ییفضا تعادل نبود انگریب ،یبررس مورد یسرشمار یها دوره یط دوشهر یها شاخص .است شتریب

 پنج حدود همواره ها سال نیا در رشت شهر تیجمع .است (یانزل )بندر آن دوم شهر با )رشت( النیگ استان اول شهر ادیز

 ،1365 ،1355 ،1345 یها سال یط جفرسون ای دوشهر شاخص زانیم .است بوده یانزل بندر یعنی مدو شهر برابر شش تا

 است بوده 49/5 و 02/5 ،62/3 ،34/3 ،41/3 ،44/3 بیترت    به یانزل بندر و رشت یشهرها یبرا 1390 و 1385 ،1375

 .است استان شهر نیدوم عنوان به ،یانزل بندر با رشت شهر تیجمع ۀفاصل و مذکور شاخص شیافزا انگریب که

 
 دوشهر شاخص ۀیبرپا النیگ استان یشهرها در یشهر نخست زانیم .8 جدول

 جفرسون ای دوشهر شاخص دوم شهر تیجمع اول شهر تیجمع سال

1345 143،557 41،785 44/3 

1355 188،957 55،481 41/3 

1365 290،897 87،063 34/3 

1375 335،721 92،733 62/3 

1385 551،161 109،687 02/5 

1390 639،951 116،664 49/5 

 نگارندگان :منبع

 

                                                                                                                                                            
1. tow-city index 
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 نزبرگیک ای 1چهارشهر شاخص

 مجموع به نخست شهر تیجمع نسبت و است یشهر ۀانداز -رتبه عیتوز بر    یمبتن شهر دو (،FCI) چهارشهر شاخص

 (:Smith, 1995) شود یم شامل را چهارم و سوم دوم، رتبه یشهرها تیجمع

GINSBERGS
P P P


 

1

2 3 4
p

 
 

1pشهر،  نیتر بزرگ تی: جمعP2شهر،  نیدوم تی: جمعP3 :شهر و  نیسوم تیجمعP4 :شهر نیچهارم تیجمع 

 یشهر نخست یدارا شهر نیتر بزرگ باشد، تر بزرگ شاخص نیا مقدار هرچه زین برگنزیک چهارشهر شاخص مورددر

 تیجمع عیتوز ییفضا تعادل نبود انگریب ،یبررس مورد یسرشمار یها دوره یط نزبرگیک چهارشهر شاخص .است شتریب

 ،1375 ،1365 ،1355 ،1345 یها سال یط نزبرگیک چهارشهر شاخص زانیم .است النیگ استان یشهرها نایم در

 .دارد مذکور شاخص شیافزا از نشان که است بوده 24/2 ،23/2 ،73/1 ،64/1 ،63/1 ،63/1 بیترت به 1390 و 1385

 
 نزبرگیک چهارشهر شاخص یۀپا بر النیگ استان یشهرها در یشهر نخست زانیم .9 جدول

 نزبرگیک ای چهارشهر شاخص چهارم و سوم دوم، یشهرها تیجمع مجموع اول شهر تیجمع سال

1345 143،557 88،178 63/1 

1355 188،957 116،076 63/1 

1365 290،897 176،914 64/1 

1375 335،721 193،692 73/1 

1385 551،161 246،927 23/2 

1390 639،951 285،192 24/2 

 نگارندگان :منبع

 

 2مهتا چهارشهر شاخص

 به (P1) نخست شهر تیجمع دنزواف با را نزبرگیگ یهادشنیپ چهارشهر شاخص مهتا ،یشهر نخست زانیم نییتع یبرا

 تیجمع میتقس از مهتا چهارشهر شاخص ،نیبنابرا ؛دینام چهارشهر شاخص را آن و کرد اصالح فوق شاخص کسر مخرج

 (:35 -34 :1386 )زبردست، دیآ یم دست    به چهارم ۀرتب تا اول ۀرتب یشهرها تیجمع مجموع به نخست شهر

رچها شهر مهتا = شاخص 
P P P P  

1

1 2 3 4
p

 

 

1pشهر،  نیتر بزرگ تی: جمعP2 :شهر، نیدوم تیجمعP3 :شهر و  نیسوم تیجمعP4 :شهر نیچهارم تیجمع 

 یا دامنه ،یشهر نخست زانیم نییتع یبرا مهتا چهارشهر شاخص و یشهر ۀانداز -تبهر ۀقاعد یبررس با چاردسونیر

 . (35 :1386 )زبردست، کرد مطرح ریز شرح به را ها شاخص نیا از

 شاهد 1375 تا 1345 یها دوره در النیگ استان یشهر ۀمجموع ،مهتا چهارشهر شاخص از حاصل جینتا براساس

 شده مواجه یشهر نخست ۀنیزم در یبرتر    فوق ۀدیپد با 1390 و 1385 یها دوره در و بوده یشهر نخست یبرتر ۀدیپد

 .است

 

                                                                                                                                                            
1. four-city index 
2. Mehta’s four-city index 
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 مهتا چهارشهر شاخص یۀپا بر یشهر نظام در یشهر نخست ۀدرج .10 جدول

 یشهر یبرتر نوع چهارشهر شاخص

 یبرتر فوق 1 تا 65/0

 یبرتر 65/0 تا 54/0

 مطلوب یبرتر 54/0 تا 41/0

 یبرتر اقلحد 41/0 از کمتر

 نگارندگان :منبع

 
 مهتا چهارشهر شاخص یۀپا بر النیگ استان یشهرها در یشهر نخست زانیم .11 جدول

 مهتا چهارشهر شاخص چهارم و سوم دوم، اول، یشهرها تیجمع مجموع اول شهر تیجمع سال

1345 143،557 231،735 62/0 

1355 188،957 305،033 62/0 

1365 290،897 467،811 62/0 

1375 335،721 529،413 63/0 

1385 551،161 798،088 69/0 

1390 639،951 925،143 69/0 

 نگارندگان :منبع

 

 1یالوصاب و موماو شاخص

 و سوم شهر دو یها تیجمع مجموع به دوم و اول شهر دو یشهرها تیجمع مجموع میتقس از ،یالوصاب و موماو شاخص

 یشتریب یشهر نخست یدارا نظر مورد یشهر نظام باشد، تر بزرگ شاخص نیا یعدد ارمقد هرچه .دیآ یم دست    به چهارم

 (.Moomaw and Alwosabi, 2004: 158) است

یوالوصاب = شاخص  موماو 
P P

P P





1 2
3 4

  
 

P1شهر، نیتر بزرگ تی: جمعP2 :هر،ش نیدوم تیجمعP3 :شهر و  نیسوم تیجمعP4 :شهر نیچهارم تیجمع 

 
 یالوصاب و موماو چهارشهر شاخص یۀپا بر النیگ استان یشهرها در یشهر نخست زانیم .12 جدول

 موماو شاخص چهارم و سوم شهر تیجمع دوم و اول شهر تیجمع سال

1345 185،342 46،393 00/4 

1355 244،438 60،595 03/4 

1365 377،960 89،851 21/4 

1375 428،454 10،0959 24/4 

1385 660،848 137،240 82/4 

1390 756،615 168،528 49/4 

 نگارندگان :منبع

 

 

                                                                                                                                                            
1. Moomaw and Alwosabi index 
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 در شده    یبررس یشهر نخست یها شاخص گرید جینتا مانند زین یالوصاب و موماو شاخص براساس یشهر نخست زانیم

 که است النیگ استان یشهر ۀمجموع در 1390 تا 1345 یسرشمار ۀدور یط یشهر نخست تسلط نشانگر ،پژوهش نیا

 1390 ژهیو به ،ریاخ ۀدور یها یسرشمار به هرچه ،درواقع .است بوده 1390 سال یسرشمار یط آن حالت نیبدتر

 نیا در یبررس مورد یشهرها تعادل کاهش    روبه وندر که است شده افزوده یشهر نخست شدت بر ،میا شده تر کینزد

 .دهد    یم نشان را پژوهش

 

 1یآنتروپ بیضر

 توان یم زین شهر یعموم خدمات ای تیجمع عیتوز نظر مورد یرهایمتغ بودن    کنواختی سنجش یبرا یآنتروپ مدل از

 گرفت کار    به ستمیس کی یسازمانده ۀدرج و اتاطالع لیتحل منظور به را شاخص نیا ای (79 :1382 ،ی)فن کرد استفاده

 و تعادلمورد نظر  ریمتغ ند،ک لیم کی عدد طرف به یآنتروپ یوقت مدل، کیتئور اصل مطابق .(24 :1385 ،ینیحس    ملک)

 مذکور مدل فرمول .(1386 ران،گید و ی)وارث دهد یم نشان را حالت نیا عکس ،آن از کمتر و دارد ییفضا توازن

 :است صورت نیبد
H= -∑ PiLnPi 

G= H/LnK 

 تیبه کل جمع یشهر تینسبت جمع Piمطلق(،  یآنتروپ بی)ضر یفراوان ینپر تمیلگار یمجموع فراوان Hدر آن،  که

 .است ینسب یآنتروپ زانیم Gطبقات و  دتعدا K ،یفراوان ینپر تمیلگار LnPi ،یشهر

 است دهیرس 1390 سال در 563/2 به 1345 سال در 869/1 از مطلق یآنتروپ بیضر، 13 جدول اطالعات براساس

 بیضر مقدار .است ریاخ سال 50 در النیگ استان یشهر ۀمجموع یشهرها شدنتر نامتعادل گرنشان فوق اعداد که

 هک است کرده دایپ کاهش 1390 سال در درصد 652/0 و 1385 سال در 649/0 به ،1345 سال در 729/0 از ،یآنتروپ

 ۀمجموع در تیجمع ییفضا عیتوز شدنتر نامتعادل نیهمچن و یشهر تیجمع عیتوز در یبرابرنا روند گسترش انگریب

 .است النیگ استان یشهر

 
 (1390 -1345) النیگ استان یشهرها در یآنتروپ بیضرا راتییتغ ۀمحاسب .13 جدول

 سال
H G 

 ینسب یآنتروپ مطلق یآنتروپ

1345 869/1 729/0 

1355 247/2 763/0 

1365 531/2 737/0 

1375 519/2 734/0 

1385 527/2 649/0 

1390 563/2 652/0 

 نگارندگان :منبع

 

 یریگ    جهینت

 ،یآنتروپ مدل یابیارز براساس که یطور به ؛دهد یم نشان را یادیز یختگیگس النیگ استان در یشهر مراتب سلسله

                                                                                                                                                            
1. Entropy 
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 سبب ،منطقه شهر کالن در یتیجمع تمرکز و کوچک یرهاشه ازحد شیب تمرکز یعنی ؛ندارد تعادل یشهر مراتب سلسله

 اول گروه در استان یشهرها درصد 94 از شیب ،یا طبقه اختالف حد مدل براساس .است هشد تعادل رفتن    نیازب

 شهر و اند داده یجا خود در را استان یشهر تیجمع درصد 43 تنها ،درصد 94 نیا اما ،دارند قرار (تیجمع کم ی)شهرها

 یفایا هفتم گروه در یا منطقه قطب عنوان به ،استان شهر 52 انیم در استان یشهر تیجمع از درصد 43 داشتن با ترش

 قرار یشهر چیه ،ششم تا سوم یتیجمع یها گروه در اما د،ندار قرار یتیجمع دوم گروه در شهر دو فقط و کند یم نقش

 با ،استان یشهر مراتب سلسله که شد مشخص استان یشهر تبمرا سلسله در اندازه -رتبه مدل براساس نیهمچن .ندارد

 .شود یم کاسته تیجمع تعداد تمیلگار از ،شود افزوده شهرها رتبۀ تمیلگار بر هرقدر و دارد یادیز ۀفاصل اندازه -رتبه قانون

 یبرمبنا .است اندام    انهیم یشهرها نبود و اندام    کوچک یشهرها تعداد شیافزا و نخست شهر ۀسلط نشانگر ،عامل نیا

 تا 1345 یها سال یسرشمار یها دوره از کی چیه در q مقدار ،النیگ استان یشهر مراتب سلسله در اندازه -رتبه قانون

 مورد ۀدور یط النیگ استان یشهر ۀمجموع در تعادل نبود گرنشان ،امر نیا که ستین 1 از کمتر ای 1 یمساو 1390

 یعضب لیتبد ،درواقع و تیجمع کم یشهرها شیافزا به توان یم تعادل، رفتن نیب از ثر برمؤ عوامل جمله از .است یبررس

 استان در روستا 20 ،سال 15 یط 1390 تا 1375 سال از که یطور به ؛کرد اشاره اندام    کوچک یشهرها به روستاها از

 نفر هزار دهاز  کمتر شهر 26 ،استان شهر 51 زا ،1390 سال در .اند    تیجمع کم غلبا که اند دهیرس یشهر ۀدرج به النیگ

 شیافزا به توان یم استان یشهر تیجمع عیتوز در تعادل شتریب هرچه رفتن    نیازب لیدال از گرید یکی .اند داشته تیجمع

 شیافزا جمله از یمختلف مسائل از یناش امر نیا که کرد اشاره منطقه شهر نیتر بزرگ عنوان به رشت شهر تیجمع

 در ترشیب یشهر خدمات و امکانات وجود نیهمچن .است رودبار 1369 سال زلزلۀ از پس ژهیو    به ،شهر نیا به اجرتمه

 نیا دوم لیدل .است شده اندام    انهیم یشهرها در تیجمع جذب در ییواگرا ینوع جادیا و تیجمع جذب سبب رشت، شهر

 در که یمهم نکات جمله از .است کوچک یشهرها تعداد ازحد شیب شیافزا ،یشهر مراتب سلسله در تعادل رفتن    نیازب

 ؛است (Pr) ینظر تیجمع و (PR) یواقع تیجمع نیب اختالف ،است تأمل قابل استان یشهر تیجمع عیتوز ۀنیزم

 زین شاخص نیا. دارد اختالفدرصد  100 زانیم به ینظر تیجمع با یواقع تیجمع ،شهرها از یعضب در که یطور به

 شاخص ۀمحاسب جینتا .است النیگ استان یشهرها انیم در تیجمع ییفضا عیتوز در توازن و تعادل نبود یایگو

 حد نیباالتر در 1345 سال در یشهر نخست زانیم .است استان در یشهر نخست دۀیپد وجود گرنشان UPI ای شهر نخست

 از تأثرم ،بعد به 1370 یها سال از .کرد تجربه را یمحسوس کاهش شاخص نیا ،بعد به 1345 سال از اما بود، خود

 و رشت شهر ژهیو به شهرها در خدمات تیوضع بهبود زین و رودبار 1369 سال ۀزلزل ،یلیتحم جنگ انیپا مانند یعوامل

 از گرید یکی .افتی شیافزا گرید بار یشهر نخست شاخص شهر، نیا به مهاجرت روند ۀدوبار شیافزا یعیطب طور    به

 .است جفرسون ای دوشهر شاخص ،النیگ استان یشهر ۀشبک تیوضع سنجش یبرا پژوهش نیا در کاررفته    هب یها مدل

 اول شهر ادیز ۀفاصل و تیجمع عیتوز ییفضا تعادل نبود انگریب ،یسرشمار یها دوره یط دوشهر شاخص یبررس جینتا

 شهر برابر 6 تا 5 حدود همواره ،ها سال نیا در رشت شهر تیجمع .است (یانزل )بندر النیگ استان دوم شهر با )رشت(

 انگریب ،یبررس مورد یسرشمار یها دوره یط نزبرگیک چهارشهر شاخص ندیبرا نیهمچن .است بوده یانزل بندر یعنی دوم

 ،مهتا چهارشهر شاخص از حاصل جینتا براساس .است النیگ استان یشهرها انیم در تیجمع عیتوز ییفضا تعادل نبود

 1390 تا 1385 یها سال در و یشهر نخست یبرتر دۀیپد 1375 تا 1345 یها    سال در النیگ استان یشهر ۀمجموع در

 مانند زین یالوصاب و موماو شاخص براساس یشهر نخست زانیم .است داده رخ یشهر نخست نۀیزم در یبرتر فوق دۀیپد

 ۀدور یط یشهر نخست تسلط وجود انگریب ،پژوهش نیا در یبررس مورد یشهر نخست یها شاخص گرید جینتا

 ،درواقع .است 1390 سال در آن حالت نیبدتر که است النیگ استان یشهر ۀمجموع در 1390 تا 1345 یسرشمار

 روند گرنشان که دوش    یم افزوده یشهر نخست شدت بر م،یشو    یم کینزد 1390 ژهیو به ریاخ ۀدور یها یسرشمار به هرچه
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 ،استان نیا در مطلوب یشهر مراتب سلسله به دنیرس یبرا .است النیگ استان یشهر ۀشبک تعادل کاهش    روبه

 .شود    یم شنهادیپ 14مطابق جدول  ریز یراهکارها

 
 النیگ استان یشهر شبکۀ نکرد    مطلوب منظور    به یشنهادیپ یها استیس و راهبردها .14 جدول

 راهبردها دنکر    ییاجرا یراهکارها یشنهادیپ یراهبردها فیرد
 ییروستا یها سکونتگاه در ستیز تیوضع بهبود 1

 مهاجرت روند از یریجلوگ جهتدر) النیگ استان
 (یشهر -روستا

 ییروستا مناطق در خدمات شیافزا -
 مناطق نیا در آموزش و بهداشت تیوضع بهبود -
 ییروستا مناطق یدسترس به توجه و یارتباط خطوط توسعۀ -

 یکشاورز محصوالت یا مهیب خدمات گسترش - یکشاورز بخش جمله از ییروستا اشتغال از تیحما 2
 دولت یسو از یکشاورز محصوالت دیخر شیپ -
 یخارج محصوالت درمقابل شمال یچا و برنج محصول از تیحما -

 یانیم و کوچک یشهرها یده خدمات سطح شیافزا - کوچک یشهرها تیتقو 3
 رشت شهر به شهرها نیا یوابستگ کاهش جهتدر تالش -

 مناطق و کوچک یشهرها در یگذار هیسرما قیتشو 4
 النیگ استان ییروستا

 ییروستا مناطق در عیصنا استقرار جهتدر یاتیمال یها فیتخف -
 ییروستا داتیتول از دولت تیحما -

5 
 رشت شهر از یخدمات و تیجمع ییتمرکززدا

 شهر یکالبد بافت اطراف در سبز کمربند جادیا -
 رشت شهر از یخدمات و یاسیس ،یادار ییتمرکززدا -

 نگارندگان :منبع
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