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 چکیده

های فضاا   ها، ویژگی ریزی توجه به مسئلۀ فضا و سازمان فضایی است که نیازمندی اندازهای جدید در برنامه از چشم

کند. یکی از اجزای کلیدی سازمان فضایی، جمعیت اسات. جمعیات یکای از     اجزای سازمان فضایی را بررسی میو 

شاود، بناابراین شاناخت سااختار، ابعااد و       های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می عناصر بنیادی در برنامه

رود. درک توزیع و پویایی جمعیات در   می ریزی به شمار گیری و برنامه گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیم

تواند داشته باشد. لذا با توجه به اهمیتی که ساازمان   ریزی برای منطقۀ جغرافیایی کاربرد بسیاری می فضا، در برنامه

هاای   ها دارد، این پژوهش به تبیین ساختار فضایی توزیع جمعیت در قالب سکونتگاه ریزی فضایی جمعیت در برنامه

تایی در سطح استان زنجان اختصاص دارد. هدف اصلی پی بردن به وضعیت تعادل و توازن در توزیع شهری و روس

تحلیلی و نحاوۀ گاردآوری اطالعاات     -فضایی جمعیت استان زنجان است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی 

انادازه، حاد    -دل رتباه  های تجزیه و تحلیل سازمان فضایی از جمله ما  اسنادی است. مدل -ای  صورت کتابخانه به

بندی طرح پایاۀ آماایش سارزمین کشاور، مادل       های شهری بر اساس طبقه بندی سکونتگاه ای، طبقه اختالف طبقه

ترین همسایگی برای بررسی توزیع فضایی جمعیت در سطح استان زنجان اساتفاده شاده اسات.     مجاورت نزدیک

های شهری و روستایی نشان  جمعیت در قالب سکونتگاهنتیجۀ حاصل از تجزیه و تحلیل وضع موجود توزیع فضایی 

های بلندمدت استان اسناد فرادست موجب ایجاد چند قطب رشد و به حاشایه   اجرا نشدن برنامه دهد که درست می

هاای   هایی با شاکاف عمیاق در میاان ساکونتگاه     تعادلی وجود آمدن بی رفتن برخی مناطق گردیده است و موجب به

 ایجاد تمرکز جمعیت و فعالیت نامتوازن در سطح استان شده است. استان و نیز موجب
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 مقدمه

شود. بر ایـن اسـاس، آگـاهی از     های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می جمعیت یکی از عناصر بنیادی در برنامه

ریزی به شـمار   گیری و برنامه ابعاد و گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیم چند و چون جمعیت و شناخت ساختار،

(. جمعیت یکی از اجزای مهم سازمان فضایی است که ساختار فضایی مشخصی بـرای خـود   61: 1373رود. )مهدوی،  می

یعی، اجتماعی و اقتصادی اسـت  ها که نتیجۀ فرایندهای طب یابی پدیده دارد. به عبارتی، ساختار فضایی از آرایش و سازمان

شود. به این شکل که فرایند  هایی دیده می آید. گفتنی است که در میان فرایند فضایی و ساختار فضایی تفاود وجود می به

هـا در   دهد، در حالی که ساختار فضایی نتیجۀ آرایـش پدیـده   فضایی یک نو  تحرک و پویایی را در س خ زمین نشان می

(. در واقع، نتیجۀ فرایند فضایی در س خ زمین ساختار فضایی خواهد بـود. مسـئلۀ   72: 1389راحمد، س خ زمین است )پو

هـای اقتصـادی    مهم در این میان ساختار توزیع فضایی جمعیت است. ساختار توزیع فضایی جمعیت راهنمایی برای پرووه

های من قـۀ جغرافیـایی کـاربرد بسـیاری      یزیر شود. درک توزیع و پویایی جمعیت در فضا در برنامه بلندمدد محسوب می

هـای مختلـ  بـه شـکل      ترین ابزاری که من قه بر پایۀ آن از جنبه تواند داشته باشد. م العاد فضایی به عنوان اصلی می

ریـزی دارد )معصـومی    ای را در میان انوا  برنامه گیرد، جایگاه ویژه بسیار محسوس و ملموس تحت م العۀ دقیق قرار می

ریزی که به بررسی ساختار فضایی توزیع جمعیت و استقرار م لوب جمعیت  های برنامه (. یکی از مدل20: 1385ی، اشکور

ریزی فضایی به عنوان روشی که سـروکار   است. در زمان حاضر، برنامه« ریزی فضایی برنامه»بپردازد  در پهنۀ سرزمین می

ای بـه دلیـل    (. چنین م العـه 19: 1384یت یافته است )توفیق، آن با سرزمین و فضا و جغرافیاست در سراسر جهان عموم

های ارتباطی، س و. فعـالیتی و نقـاط سـکونتگاهی،     جامعیت و توجه به همۀ اجزای گوناگون مستقر در فضا اعم از شبکه

 (.291: 1388رود )شکویی،  ریزی به شمار می ای مناسب برای برنامه شیوه

ور کردن و آمایش من قی، حفب تعـادل، تـوازن و همـاهنگی بـین جمعیـت و       بهرهریزی فضایی فرایندی برای  برنامه

های تخریبـی و منفـی در فضـای سـرزمین جلـوگیری       تعادلی و بازتاب تأسیساد اقتصادی و اجتماعی است که از بروز بی

ر سـرزمین ملـی اسـت.    هـا در سراسـ   یابی انسانی فعالیت ریزی فضایی توزیع بهینه و سازمان کند. در واقع هد  برنامه می

بینی وضـعیت آینـده اسـتقرار م لـوب انسـان و       برداری از این منابع همراه با پیش شناخت منابع سرزمین و چگونگی بهره

ریزی  عملکرد وی در طبیعت به منظور تأمین رشد معقول، متوازن و م لوب اقتصادی بر پهنۀ سرزمین، هد  عمدۀ برنامه

 (.18-19: 1385فضایی است. )معصومی اشکوری، 

ریـزی فضـایی و آمـایش     ریزی کالن و بخشی باید به آن پرداخت، برنامـه  از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه

ای که هر من قه متناسـب   سرزمین است. هد  آمایش سرزمین، توزیع بهینۀ جمعیت و فعالیت در سرزمین است؛ به گونه

های اقتصادی و اجتماعی برخوردار گردد و جمعیتی متناسـب   مناسبی از فعالیت ها، نیازها و موقعیت خود از طی  با قابلیت

هـای   (. از جملـه اهـدا  آمـایش سـرزمین کـه در برنامـه      2: 1391با توان و ورفیت اقتصادی خـود بپـذیرد. )کالنتـری،    

 ها است.  مدد مرکز توجه است، تعیین راهبرد کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیت طوالنی

طـوری کـه بخـش     بـه  ؛ن تراکم جمعیت در واحد س خ قابـل شـهود اسـت   میاتعادل  نبوداستان زنجان مشکالد در 

 استصورد نامتعادل  اند و الگوی توزیع جمعیت در واحد س خ به عظیمی از جمعیت در س خ کمی از استان استقرار یافته
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 یتوجه بیروند موجود و  ۀ. اداماستصورد نامتوازن  ای جمعیت به توزیع من قه ۀها و نحو فضایی سکونتگاه ۀو روند توسع

تواند سازمان فضایی توزیع جمعیت را در استان بر هم بزند.  می ،دموجود خواهد آ پی آن برای استان به به مشکالتی که در

در نشـود.   درسـتی اسـتفاده   آتـی آن بـه   ۀتوسع برایشود که از امکاناد استان  روند موجود موجب می ۀادام ،عالوه بر این

پژوهش حاضر سعی شده است یکی از اجزای سازمان فضایی، یعنی جمعیت بررسی شود و از بررسی فرایند توزیع فضایی 

جمعیت در یک فضای نسبی، بتوان به یک نتیجه و فرم و ساختار توزیع فضایی جمعیت رسـید و سـاختار فضـایی توزیـع     

هـا پاسـ  دهـد: الگـوی توزیـع فضـایی جمعیـت         به ایـن سـؤال   جمعیت را بررسی کرد. این پژوهش در پی آن است که

های شهری و روستایی در س خ استان زنجان چگونه است؟ آیا در سازمان فضایی توزیع جمعیت استان زنجـان   سکونتگاه

 توازن وجود دارد؟ تعادلی و بی بی

 

 مبانی نظری

ها مربوطنـد. ایـن    توسعه، عناصر و کارکردهای مکان های مرتبط با سازمان فضایی و تعادل فضایی بیشتر با مسائل نظریه

دهند و هد  نهایی آنها ایجـاد   ها چگونگی ارتباط بهینه میان عوامل و الگوی م لوب سازمان فضایی را توضیخ می نظریه

سازمان فضایی م لوب، متعادل و منظم با کارکرد و عملکرد م لوب و به لحاظ اقتصادی دارای کمتـرین هزینـۀ ممکـن    

ها و ترکیبـاد فضـایی    های اقتصادی یا سکونتگاه های مرتبط با سازمان فضایی به نحوی مکان فعالیت ست. ابلب نظریها

ها عبارتند از: نظریۀ مکان مرکزی والتر کریستالر،  ای از این نظریه دهد. بخش عمده آنها را در من قۀ مشخص توضیخ می

فرد وبر، نظریۀ اگوست لوش، نظریۀ مکان مرکزی گالپین، نظریۀ مرکز نظریۀ کشاورزی فون تانن، نظریۀ مکان صنعتی آل

من قـه و توسـعۀ پایـدار. در     –شهری، نظریۀ زیسـت   -پیرامون، نظریۀ ق ب رشد، نظریۀ اگروپلتین یا منظومۀ کشت  -

 ها توضیخ داده شده است.  ادامۀ مبحث، برخی از این نظریه

 

 نظریۀ قطب رشد

دربارۀ آن بحث و بررسی بیشـتر کردنـد. ایـن     2ارائه کرد و بعد هریشمن و هانسن 1(1995پرو )الگوی ق ب رشد را ابتدا 

هـای تجمعـی دارد، جزئیـاد بیشـتری را دربـارۀ مکانیسـم رشـد         الگو در عین حال که وجوه تشابه زیادی با الگوی علیت

ها، پایـۀ صـادراد و    شده در مدل نئوکالسیک کند. این مدل عالوه بر دربرداشتن روابط معرفی ای ارائه می نامتوازن من قه

( ابتدا این م لب را عنوان کرد که رشد 1955های تجمعی و نظریاد اضافی و مفیدتری را نیز ارائه کرده است. پرو ) علیت

گـردد و سـپس از طریـق فعـل و      ها یا مراکزی خاد واهر مـی  شود، بلکه در ق ب جا واهر نمی  زمان در همه طور هم به

 (.246: 1380کند )صبا  کرمانی،   تی آثار نهایی خود را در کل اقتصاد نمایان میانفعاال

هـای تجمـع افـزایش     توان تولید را از طریق دستیابی به صرفه در واقع نظریۀ ق ب رشد بر این استدالل است که می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای وسیع ارجحیـت دارد   عرصه های مولد در یک نق ه به گسترش آنها در ها و فعالیت داد. بر این اساس، تجمع زیرساخت

چرخـد کـه هریشـمن     های ق ب رشد معموالً حول محور دو اثر رشـد مـی   نحوۀ عمل مدل .(201: 1382)پاپلی و رجبی، 

شود و موجـب   نامیده است. اثر اول در مراحل اولیۀ توسعه واهر می 2و اثر انتشار تدریجی 1( آنها را اثر ق بی شدن1958)

ها بین مناطق ایجاد شود. سـپس   های رشد صورد گیرد و واگرایی و فزایندگی نابرابری ر ق بگردد که رشد سریعی د می

های رشد به اندازۀ کافی متمرکز و قوی شدند، رشـد آنهـا بـه دیگـر منـاطق       در مراحل بعدی توسعه و پس از اینکه ق ب

 (.246-247: 1380شود )صبا  کرمانی،  میها  گرایی و از بین رفتن نابرابری گردد و نهایتاً موجب هم تدریج پخش می به

 توان چنین خالصه کرد: اصول کلی نظریۀ ق ب رشد را می

کننـد و بـه    آهنگ محل استقرار خود را به ق ب توسعه تبدیل می های پیش اصل صنایع پیشتاز: صنایع پیشتاز و بنگاه

 شوند. عنوان محور توسعۀ من قه وارد عمل می

های اقتصادی را به سوی خود جذب کنند و به ق بی شـدن بیشـتر    توانند فعالیت ز میاصل ق بی شدن: صنایع پیشتا

 کمک کنند.

 (.35: 1393کنند )جاللی،  اصل رخنه به پایین: تأثیراد توسعه از ق ب رشد به مناطق مستعد تراوش پیدا می

ها فزاینده است و هنگامی کـه   شود، روند نابرابری مدل ق ب رشد بیانگر این است که وقتی اثر ق بی شدن بالب می

شوند. در این مدل رشد بیرمتـوازن و اثـر ق بـی شـدن توسـط       ها کاهنده می شود، نابرابری اثر انتشار تدریجی شرو  می

ترین آنهاست. به این ترتیب  شود که به عقیدۀ پرو عامل پیشرفت فنی در آن جزو مهم زا آباز می چندین عامل متعدد برون

گـردد و   های علمی و فنی به تشکیل صنایع محرک و پیشتاز در کانون و مرکز ق ب رشد منجر می وریکه ابداعاد و نوآ

شـود )صـبا  کرمـانی،     کنـد و توزیـع مـی    باعث رشد شتابان در این مناطق خواهد شد و سپس به مراکز دیگر سرایت می

1380 :247.) 

 

 نظریۀ اگوست لوش

ی مرکزی را دنبال کرد. وی برخال  کریستالر، مدل سلسله مراتبی خـود را  ها بعد از کریستالر، اگوست لوش نظریۀ مکان

 از پایین به باال آباز کرد. نظریۀ لوش بر اساس تولید اقتصادی به این صورد قابل تبیین است:

انـد.   تجزیه و تحلیل لوش مبتنی بر شبکۀ روستاهای کشاورزی است که در یک دشت زارعی به شکل مثلث پراکنـده 

ای متفـاود دارنـد و بـه     اند. کاالهای مختل  دامنـه  ضلعی دهندۀ ناحیۀ بازار اصلی شش ها تشکیل ث از این مثلثشش مثل

وجود آید. افزون بر ایـن،   ای در ناحیۀ بازار به ها برای حمایت از آنها نیاز است تا شبکۀ پیچیده ضلعی تعداد متغیری از شش

رده  طوری کـه مراکـز تقریبـاً هـم     وماً همراه سلسله مراتب خالص نیستند؛ بهمراکز یادشده با چرخیدن یا الگوی واقعی، لز

هـای   طور خودکار همـۀ ووـای  مکـان    ممکن است کارکردهای خاد مجموعاً متفاوتی داشته باشند. مراکز ردۀ باالتر، به

 دهند. تر را انجام نمی مرکزی ردۀ پایین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Polarization effect 
 Tricking down effect 

1.  

2.  
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آید کـه متناوبـاً منـاطق     مرکزی ثابت، دوازده بخش پدید میضلعی به دور یک نق ۀ  های شش با چرخاندن این شبکه

دهند. این مسئله تا حدودی در نتیجۀ این پدیده  ها( و مناطق فقیرنشین را تشکیل می بنی زیستی )با حداکثر تراکم فعالیت

 است که ممکن است مراکز اصلی خارا از مرکز استقرار یابند.

نوان مرکز است، اما هر شهر بزر  لزوماً مرکز چنین نظامی نیست. اساساً ای دارای شهری بزر  به ع هر نظام من قه

تـر و پیچیـده    رفته به الگوهای بـزر   لوش ارائه کرده است با الگوهای کوچک و ساده آباز شده و رفته  ساختار مکانی که

 افتد. عداد اتفاق میهای تجمع و کثرد ا طور که قبالً اشاره شد، به دلیل مزیت یابد. این موضو  آن تکامل می

لوش اعتنایی به سلسله مراتب ندارد و توجـه وی بـه شـر. الگوهـای پیچیـدۀ نـواحی بـازاری موجـود مع ـو  اسـت.           

ای دربـارۀ رونـدی کـه     های مرکزی مورد توجه او نبوده است و او به هـی  نکتـه   بندی سلسله مراتب مکان ریزی و رده برنامه

 (.242-243: 1391کند )ل یفی،  سیدن به یک ساختار بازاری متوازن طی کنند، اشاره نمینیافته باید برای ر کشورهای توسعه

 
 شهری -نظریۀ اگروپلتین یا منظومۀ کشت 

از  1«نیازهای پایـه »های توسعه م ر. شد. راهبرد  ریزی در پاس  به زوال برنامه 1970مفاهیم و راهبردهای نوینی از دهۀ 

( به تصویب کشورهای 1976ز سوی سازمان جهانی کار تدوین شد و چند سال بعد )در سال ها بود که ا پرنفوذترین راهبرد

های متعددی در دگرگونی راهبردهـای   کننده در کنفرانس جهانی اشتغال رسید. به موازاد اشاعۀ این راهبرد، نظریه شرکت

و  4را پیشنهاد کردنـد. همچنـین شـتور    با نگرش فضایی توسعۀ اگروپلتین 3و دوگالس 2متداول ابراز شد. از جمله فریدمن

گیری مشابهی، فضای محصور منتخب را جدا از فریـدمن و دوگـالس پیشـنهاد کردنـد. بـرای       کمابیش با جهت 5تاتلینگ

 و راهبرد نیازهای پایه شر. داده شود. 6پیرامون -ها باید مدل مرکز  درک این نظریه

من در امریکای جنوبی صورد گرفت. این مدل نظـام فضـایی را   پیرامون بر اساس تحقیقاد فرید -تبیین مدل مرکز 

به دو زیرنظام مرکز و پیرامون تقسیم کرد و راب ۀ میان این دو نظام را اسـتعماری دانسـت کـه ق بـی شـدن در رمـز و       

 ای شدن در پیرامون را به دنبال داشت. حاشیه

مدار و شهرگرا بـه سـوی راهبـرد     ، صنعت7لیدمحورراهبرد نیازهای پایه چرخش آشکاری بود از راهبردهای متداول تو

 مدار و روستاگرا. ، کشاورزی8محور مردم

پیرامون بود که مانع اصلی توسعۀ ناحیـه را در زهکشـی    -شهری( بر آمده از مدل مرکز  -رهیافت اگروپلتین )کشت 

ها و کـارایی   جویی را الزمۀ صرفهدید. این رهیافت با توجه به من ق ق ب رشد که حداقل تجمع  منابع به سوی خارا می

دارانۀ شهری بود که فقدان قدرد سیاسـی روسـتا را علـت     وجود آمد و برخاسته از انتقاد جانب دانست به گذاری می سرمایه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Basic needs 
2. J.Friedman 
3. M. Douglass 
4. W.Stohr 
5. F.Todtling 
6. Core Periphery 
7. Production centered 
8. People Centered 
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کرد و نیز تحت تأثیر مستقیم راهبرد نیاز پایه بود که رفع فقر و ایجاد اشتغال، خوداتکایی و  ماندگی اعالم می بنیادی عقب

شهری )اگروپلتین( کـه بـرای نـواحی روسـتایی فشـرده در       -داد. رهیافت کشت  ین نیازهای اساسی را محور قرار میتأم

ای با اکثریت روستایی پیشنهاد کرده اسـت:   آسیای جنوب شرقی و جنوبی م ر. شده بود، موارد زیر را برای توسعۀ ناحیه

 ادینه شدن مشارکت و... .گرا بودن، خودگردانی و نه ای بودن، حفاوت ناحیه درون

سـازد   اندازد، خود را می کند، خود را راه می شهری توسعه یابد، توسعه را خود تعیین می -اگر قرار است منظومۀ کشت 

صـورد شـورایی از    ها، پیشنهاد شده کـه نظـام ادارۀ ناحیـه بـه     شود. در راب ه با مناسباد بین منظومه و خود صاحبش می

شـود )آسـایش و    باشد که این شورا رابط میان س خ محلی )منظومه( و س خ ملی نیز محسوب مـی ها  نمایندگان منظومه

 (.82: 1382استعالجی، 

 

 تعاریف و مفاهیم

 فضا

های انسانی در مکان یا به سـخن دیگـر، پیامـد عملکردهـای      پذیری و اثرگذاری افراد و گروه فضا عینیتی حاصل از نقش

توان نـوعی تولیـد اجتمـاعی در     فضا را می ،اکولوویک است. از این رو - ادی و طبیعیاقتص - متعامل دو محیط اجتماعی

مـداوم در   طور (. این فضا فضای نسبی است که به615: 1388مدیریت شهری و روستایی،  ۀ)دانشنام مکان به شمار آورد

فضـای   تـوان بـه   ، مـی طور مثال به یابد. اقتصادی و شرایط تکنولوویک در وسعت و فرم تغییر می - اثر نیازهای اجتماعی

اسـت  ینـد  الذا این نو  فضا مقیـد بـه زمـان و فر    اشاره کرد. فعالیت، فضای اقتصادی، فضای اجتماعی، فضای عملکردی

 (.286: 1380)شکویی، 

 

 1سازمان فضایی

کـه سـازمان فضـایی    ها در فضاست. باید توجه داشت  ای از فعالیت مجموعه ۀیافت منظور از سازمان فضایی ترتیب سازمان

توجهی سـازمان   شایاندر مدد زمان  ،همواره در حال دگرگونی است. تغییراد هر چند که در زمان کوتاه ملموس نیستند

 .(7: 1379)آقا فرشیدی،  کنند فضایی هر من قه را دچار دگرگونی اساسی می

 
 2ساختار فضایی

ایـن   .یابـد  دهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی سـازمان مـی  فراین ۀوسیل ساختار فضایی محصول فرایند فضایی است که به

ی نسـبت  ئپذیرد. محل استقرار هر جز ثیر میأداخلی یک پراکندگی فضایی ت ییابی از محل استقرار عناصر و اجزا سازمان

در  نـد. ده یابی فضایی را شکل مـی  م سازمانأهم و تو اجزا با ۀی نسبت به همئدیگر و جایگاه هر جز یبه هر یک از اجزا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial organization 
2. Spatial structure 
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ـ    ۀها که نتیج یابی پدیده ساختار فضایی از آرایش و سازمان ،واقع وجـود   هفرایندهای طبیعی، اجتماعی و اقتصـادی اسـت ب

 (.295: 1386)شکویی،  آید. می

 

 ریزی فضایی برنامه

سیساد أو تورسازی و آمایش من قی، حفب تعادل، توازن و هماهنگی بین جمعیت  ریزی فضایی فرایندی برای بهره برنامه

 یتعادل بیجلوگیری از بروز  در راستای است و ای( کشور اقتصادی و اجتماعی ایجادشده توسط آن در فضای )ملی و من قه

ریـزی فضـایی توزیـع بهینـه و      هـد  برنامـه   ،در واقـع  کنـد.  عمل مـی  های تخریبی و منفی در فضای سرزمین بازتاب و

بـرداری از ایـن منـابع     . شناخت منابع سرزمین و چگونگی بهرهاستزمین ملی ها در سراسر سر یابی انسانی فعالیت سازمان

مین رشد معقـول، متـوازن و   أاستقرار م لوب انسان و عملکرد وی در طبیعت به منظور ت ۀبینی وضعیت آیند همراه با پیش

 (.18-19: 1385)معصومی اشکوری، است ریزی فضایی  برنامه ۀسرزمین، هد  عمد ۀم لوب اقتصادی بر پهن

 

 روش پژوهش

هـای ثانویـه نظیـر     شامل منابع اسنادی و داده عمدتاً کاررفته بهروش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است. منابع 

 ای و اسنادی حاصل شده است. که از طریق م العاد کتابخانه است.. .ها و های سرشماری، نقشه داده

ایـن   .اسـنادی بـوده اسـت    - ای صورد کتابخانـه  هری اطالعاد بگردآو ۀپژوهش استان زنجان و نحو تحت ۀمحدود

م العاد سازمان فضایی من قه  بارۀهایی در نامه های مرتبط و نیز پایان متون، اسناد و گزارش همۀآوری  روش شامل جمع

از جمله رتبه های تجزیه و تحلیل سازمان فضایی  مدل. بوده استاستان زنجان  های مرتبط با پژوهش ویژه هو جمعیت و ب

بنـدی طـر. پایـۀ آمـایش سـرزمین       های شهری بر اساس طبقه بندی سکونتگاه ای، طبقه اندازه، مدل حد اختال  طبقه -

ترین همسایگی برای بررسی توزیع فضایی جمعیت در سـ خ اسـتان زنجـان اسـتفاده شـده       کشور، مدل مجاورد نزدیک

 است.

 

1اندازه -مدل قانون رتبه 
 

کار گرفت. بـه منظـور    ای به ریزی ناحیه دان آلمانی فرمول رتبه و اندازه را ارائه کرد و آن را در برنامه افیفلیکس آرباخ جغر

های یک ناحیه، جمعیـت هـر سـکونتگاه در     ای ساده و مرتب بین جمعیت )اندازه( و مرتبۀ سکونتگاه دست آوردن راب ه به

شـود. بنـابراین سـکونتگاهی در ردیـ       احیه در نظر گرفته مـی ترین سکونتگاه آن ن جمعیت بزر  n/1معادل  n+hمرتبۀ 

ترین سکونتگاه را داراست. این راب ۀ مستقیم بین جمعیت یک شـهر و مرتبـۀ آن    چهارم، تقریباً یک چهارم جمعیت بزر 

ین شـر. اسـت   اندازه بد -شود. فرمول قانون مرتبه  اندازه نامیده می -ها قانون مرتبه  در داخل یک مجموعه از سکونتگاه

 که در آن:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The Rank-Size Rule 
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r
pP
R

 1 

Pr جمعیت سکونتگاه :rth 

P1 ترین سکونتگاه : جمعیت بزر 

Rها : مرتبۀ سکونتگاه در مجمو  سکونتگاه 

فر باشد، جمعیـت دهمـین سـکونتگاه آن    میلیون ن 6با توجه به فرمول مذکور، اگر جمعیت سکونتگاه مرتبۀ اول ناحیه 

 (.215: 1382( )آسایش و استعالجی، 10میلیون بر عدد  6هزار نفر خواهد بود )از تقسیم  600معادل 

 

 ای مدل حد اختالف طبقه

قابـل   2و بـا کمتـرین تعـداد جمعیـت    1ویژه با بیشترین تعـداد جمعیـت    های آماری به  این روش علمی با استفاده از فرمول

 ست. ساختار کلی مدل به شر. زیر است:اجرا

 مرحلۀ اول: تعیین دامنۀ نوسانی جمعیتی شهرها:

   R MAX P MIN  P  

 :استورجس فرمول از استفاده با طبقاد تعداد تعیین: دوم مرحلۀ

K LOG N 
3

1
3

 

 :ای طبقه اختال  حد میزان تعیین: سوم مرحلۀ
RH
K

 

 (.188: 1387نیا و موسوی،  بندی شهرها )حکمت مرحلۀ چهارم: تشکیل ماتریس و تقسیم

 

 ترین فاصلۀ همسایگی مدل میانگین نزدیک

هـا و الگـوی پیشـنهادی بـرای توزیـع       بنـدی سـکونتگاه   ها، تعیین حوزه از این روش برای تعیین نو  پراکندگی سکونتگاه

تـوان در   هـا در ناحیـه را مـی    ارز این مدل آن است که بر طبق آن توزیع سکونتگاهتوان استفاده کرد. ویژگی ب خدماد می

 (.190: 1382بندی کرد )آسایش و استعالجی،  ای، تصادفی و یکنواخت تقسیم قالب یکی از اشکال خوشه

به نام کارگیری مراحل مختل  این روش، شاخصی  در توضیخ بیشتر روش مذکور باید خاطرنشان کرد که در نتیجۀ به

قرار دارد، قادر است نحوۀ پراکندگی عارضـۀ   15/2آید. این شاخص که دامنۀ آن بین صفر تا  دست می به 3میزان مجاورد

( بـا فاصـله   RNگیری آن توصی  کند. مقدار میـزان مجـاورد )   تحت نظر را در س خ ناحیه جدا از عوامل مؤثر در شکل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maximum-Population 
2. Minimum- Population 
3. Rate Neighbourhood 
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ای بـه شـکلی یکنواخـت     ، نشانگر تغییر توزیع عارضه از حالت خوشهگرفتن از صفر و حرکت به سمت انتهای دیگر طی 

 (.190: 1382است )آسایش و استعالجی، 

 شود: صورد زیر محاسبه می ترین فاصلۀ همسایگی از نظر آماری به میانگین نزدیک
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 (.40: 1390عسگری، (

 

 مطالعه تحت ۀمحدود

 تعیین حدود و موقعیت استان زنجان

درجـه   37دقیقه تا  33درجه و  35بین  هزار کیلومترمربع در من قۀ شمال برب کشور 22استان زنجان با وسعتی بیش از 

دقیقـۀ طـول شـرقی از     26درجـه و   49دقیقـه تـا    10درجـه و   47درجۀ عرض جغرافیـایی شـمالی و    37دقیقه و  15و 

تـرین نق ـۀ داخـل     متر از س خ دریا اسـت. پسـت   1500النهار گرینوی  قرار دارد. میانگین ارتفاعاد استان بیش از  نص 

هـای تخـت سـلیمان از ارتفاعـاد      متر در کوه 2900متر در من قۀ طارم و بلندترین قلۀ آن با ارتفا   300استان با ارتفا  

شود  ای کوهستانی است که فالد زنجان نیز نامیده می شهرستان ماهنشان قرار دارد. استان زنجان از جنبۀ طبیعی من قه

 (.1390ماری، رود )سالنامۀ آ   های کوهستانی کشور به شمار می و یکی از استان
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 (1394 نگارنده،، 1393 ران،یا آمار مرکز) کشور در زنجان استان تیموقع. 1شکل 

 

استان زنجان پل ارتباطی مناطق مرکزی کشور با برب، شمال و شمال برب کشور است. ایـن اسـتان از شـمال بـه     

)شهرستان میانه(، از شرق بـه قـزوین    های گیالن )شهرستان رودبار(، اردبیل )شهرستان خلخال(، آذربایجان شرقی استان

های تاکستان، بویین زهرا، قزوین(، از جنوب به استان همدان )شهرسـتان کبودرآهنـگ(، از جنـوب بـرب بـه       )شهرستان

استان کردستان )شهرستان بیجار( و از برب به آذربایجان بربی )شهرستان تکـاب( محـدود اسـت. )سـازمان مـدیریت و      

 (.1390ان، ریزی استان زنج برنامه

المللی کشور از این استان و همجواری ایـن   موقعیت ارتباطی استان زنجان با شمال و شمال برب و عبور کریدور بین

های نسبی فراوانی برای این  استان گیالن، قزوین، همدان، کردستان، آذربایجان بربی و شرقی و اردبیل مزیت 7استان با 

هـا و تعارضـاتی در    ها موجب تنگناها، محدودیت ، این موقعیت ارتباطی و همجواریاستان پدید آورده است. از سوی دیگر

پذیری مناطق متفاود استان شده است )سالنامۀ آمـاری،   ها و جمعیت نظام فضایی از منظر ساختار کالبدی، زندگی، فعالیت

1390.) 

 21دهسـتان و   48بخـش،   17شهرسـتان،   8دارای  1393استان زنجان بر اساس آخرین تقسیماد سیاسی کشـوری  

 (.1393شهر است )استانداری زنجان، 
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 (1394، نگارنده، 1393)مرکز آمار ایران،  زنجان استانیی ایجغراف. تقسیمات سیاسی و 2شکل 

 

 لیلحهای پژوهش و تجزیه و ت  یافته

 سازمان فضایی شبکۀ سکونتگاهی استان زنجان

شود کـه در پهنـۀ سـرزمین     هری و روستایی وابسته به یکدیگر اطالق میهای ش نظام سکونتگاهی به مجموعۀ سکونتگاه

هـا، ارتباطـاد عینـی و     ها و پیوندهای فیزیکی متقابل بین جریـان  آید و عالوه بر مجموعۀ کالبدی این سکونتگاه پدید می

 نامحسوس را در خود دارد.

 

 1375-90های   تحلیل توزیع و پراکندگی شهرهای استان زنجان در سال

تقسیماد  1385نق ۀ شهری بوده است. در سال  16شهرستان و  7تقسیماد سیاسی استان زنجان شامل  1375در سال 

اسـتان دارای   1390نق ۀ شهری بوده است. بر اساس تقسیماد سیاسی  16شهرستان و  7سیاسی استان همچنان شامل 

دو شهر سهرورد و ارمغانخانه تبـدیل بـه    1385نق ۀ شهری بوده است که نسبت به تقسیماد سیاسی  18شهرستان و  7

قلعـه(، شهرسـتان    های استان شامل شهرستان ابهر )ابهر، هیدا، سـل انیه، صـائین   شهرستان 1390اند. در سال  شهر شده

رود،  خرمدره )شهر خرمدره(، شهرستان زنجان )ارمغانخانه، زنجان(، شهرستان خدابنـده )سـجاس، قیـدار، سـهرورد، زریـن     

آبـاد، حلـب( بـوده     شهرستان طارم )آببر، چورزق(، شهرستان دندی )ماهنشان، دندی(، شهرستان ایجـرود )زریـن   گرماب(،

 است.
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 1390 و 1385 ،1375 یها سال در شهرستان بیترت به استانی شهرها تیجمع. 1جدول 

 1390 1385 1375 شهر

 386851 379894 288706 زنجان
 87396 71997 55266 ابهر
 52548 52260 39094 خرمدره
 30251 32674 18709 قیدار
 13003 12591 10727 هیدا
 11939 12195 9428 قلعه صائین
 6666 6748 5686 سجاس
 6725 6293 5484 آببر
 7116 6100 4338 سل انیه
 5439 5531 4212 ماهنشان
 4021 4998 4010 گرماب
 5530 497 3298 رود زرین
 3962 2234 1786 دندی
 2471 2162 1466 آباد زرین
 1089 1549 1270 حلب
 1753 1497 1184 چورزق
 6104 - - سهرورد
 1945 - - ارمغانخانه

 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، سالنامۀ آماری    

 

 1اندازه -شهری با استفاده از مدل رتبه های  تحلیل توزیع سکونتگاه

برد و استان زنجان نیز از ایـن قاعـده مسـتثنا نبـوده اسـت. یکـی از ایـن         شبکۀ شهری ایران از مشکالد زیادی رنج می

های پیرامـون و گسـیختگی نظـام شـهری و روسـتایی اسـت.        شهر هر من قه بر دیگر سکونتگاه مشکالد تسلط نخست

دهـد شـهر    اندازه نشان مـی  -عیت در نقاط شهری استان تحت م العه با استفاده از قاعدۀ رتبه بررسی تحوالد توزیع جم

شـهری   این نخسـت  1375-90های  م ر. است و طی سالنفر  288706زنجان به عنوان شهر نخست من قه با جمعیت 

 ر. بوده، گسـیختگی شـبکۀ   همچنان ادامه داشته است. از دیگر مشکالد شبکۀ شهری ایران که در استان زنجان نیز م

نخستین شهر استان، شهر زنجان بوده و در این سال، شهر ابهر بـه عنـوان شـهر دوم     1375شهری استان است. در سال 

را دارد. در نتیجه در رتبۀ دوم، سوم، چهارم و ششـم   7را داراست و خرمدره به عنوان شهر سوم استان رتبۀ  5استان رتبۀ 

قرار دارد و در  244طوری که شهر چورزق به عنوان شانزدهمین شهر استان در رتبۀ  ندارد. به هی  شهری در استان وجود

 حد فاصل اینها هی  شهری وجود ندارد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rank Size 



 177 موردی: استان زنجان( ۀ)مطالعهای شهری و روستایی  ساختار فضایی جمعیت سکونتگاهتحلیل 

 

 

 (1394 نگارنده،) 1375، 1385، 1390 زنجان استان دری شهر نقاطیی فضا عیتوز. 3شکل 

تعادلی و فاصلۀ زیـاد بـین    بیش از همه نشان از بی 1375اندازه برای شهرهای استان در سال  -ارزیابی شاخص رتبه 

دهندۀ گسست و شکا  بین نقاط شـهری اسـتان و نظـام     استان است که نشانشهر نخست )شهر زنجان( و آخرین شهر 

سلسله مراتبی م لوب در استان است. شاید بتوان این گونه ذکر کرد که علت این گسست در نظام شبکۀ شـهری اسـتان   

اری از یک جهت و ای مالحظاد سیاسی و اد ای نقاط سکونتگاهی روستایی به نقاط شهری بر اثر پاره عالوه بر تبدیل پاره

های بزر  استان از جمله شـهر زنجـان و مهـاجرد از شـهرهای کوچـک بـه شـهرهای         های روستایی به شهر مهاجرد

 تعادلی در شبکۀ نظام سکونتگاهی استان بوده است. تر دلیل این بی بزر 

اسـتان بـه    نق ۀ شهری شد و جمعیت شهر زنجان بـه عنـوان شـهر نخسـت     16استان زنجان دارای  1385در سال 

رسید. در این مق ع نیز شهر زنجان همچنان به عنوان شهر نخست و مرکز سیاسی اداری استان م ر. اسـت و   379894

، هیدا در 11قرار دارد. شهر قیدار در رتبۀ  7ابهر به عنوان شهر دوم در رتبۀ پنجم و خرمدره به عنوان شهر سوم در رتبۀ 

، گرماب 68، ماهنشان در رتبۀ 62، سل انیه در رتبۀ 60، آببر در رتبۀ 56اس در رتبۀ ، سج31قلعه در رتبۀ  ، صائین30رتبۀ 

و چـورزق بـا جمعیـت     245، حلـب در رتبـۀ   175آباد در رتبۀ  ، زرین170، دندی در رتبۀ 76رود در رتبۀ  ، زرین76در رتبۀ 

 قرار دارد. 253در آخرین رتبه یعنی  1497
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بنـدی   شهر رسید. در نتیجـه تغییراتـی در رتبـه    18به  1385شهر در سال  16ز تعداد شهرهای استان ا 1390در سال 

شود. شهر ابهر  نفر همچنان شهر نخست استان محسوب می 386851شهرهای استان اتفاق افتاد. شهر زنجان با جمعیت 

شهر خرمدره همچنـان  ارتقا یافته است.  4به رتبۀ  1385نفر نسبت به سال  87396به عنوان شهر دوم استان، با جمعیت 

، 57، آببـر در رتبـۀ   54، سل انیه در رتبـۀ  32قلعه در رتبۀ  ، صائین29، هیدا در رتبۀ 12قرار دارد. قیدار در رتبۀ  7در رتبۀ 

، دنـدی در رتبـۀ   96، گرماب در رتبۀ 71، ماهنشان در رتبۀ 69رود در رتبۀ  ، زرین63، سهرورد در رتبۀ 58سجاس در رتبۀ 

 قرار دارد. 355و حلب در آخرین رتبه یعنی رتبۀ  220، چورزق در رتبۀ 198، ارمغانخانه در رتبۀ 156در رتبۀ آباد  ، زرین97

های شهری استان طی سه دهۀ گذشته حاکی از آن است که رشد سریع جمعیـت شـهری    بررسی تحوالد سکونتگاه

شهرهای جدید  -ابر شده است و ایجاد روستا ویژه شهر زنجان به عنوان شهر نخست استان، طی دو دهه بیش از دو بر به

 که فاصلۀ زیادی با شهر نخست استان دارند، موجب گسیختگی در شبکۀ شهری استان شده است.

نق ـۀ   13انـد و   همچنین عمدۀ جمعیت شهرنشین استان در سه نق ۀ شهری زنجان، ابهـر و خرمـدره متمرکـز شـده    

 تان دارند.شهری استان سهم ناچیزی از جمعیت شهرنشین اس

گیـری   گونـه نتیجـه   توان این گرفته در تحوالد جمعیتی استان در قالب نقاط شهری می های صورد با توجه به بررسی

 کرد:

صورد شهر نخست و برتـر   های گوناگون با وجود افزایش نقاط شهری در استان همچنان به شهر زنجان طی دوره -

 در استان م ر. بوده است.

اندازه با  -شهر پایین وجود دارد و میزان انحرا  از الگوی رتبه  15ر زنجان در ارتباط با همۀ سری شه نسبت بزر  -

جمعیت شهر زنجان نسبت به شهر ابهر به  1390یابد. به عنوان مثال، در سال  کاهش جمعیت شهرهای پایین افزایش می

برابر بوده است. در صورتی که  355شهر استان برابر بوده است و نسبت به شهر حلب به عنوان آخرین  4عنوان شهر دوم 

 برابر شهر حلب باشد. 18اندازه باید جمعیت شهر زنجان  -بر اساس الگوی رتبه 

طوری کـه نسـبت    سری شهر زنجان به شهرهای استان افزایش یافته است؛ به های گوناگون نسبت بزر  طی دوره -

بـه   1390و در سـال   253به  1385و در سال  228به  1375سال ترین نق ۀ شهری استان در  جمعیت شهر زنجان به کم

تعـادلی در نظـام سـکونتگاهی     دهندۀ این مسئله است که گسیختگی و بی افزایش پیدا کرده است. این افزایش نشان 355

 استان در حال افزایش است.
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 1375 ۀدهی ط استان گریدی شهرها به نسبت زنجانی شهر نخست شاخص روند. 2 جدول

 اندازه - میزان انحرا  از الگوی رتبه شهری نسبت نخست رتبه جمعیت شهر ردی 

 - 1 1 288706 زنجان 1
 3 5 2 55266 ابهر 2
 4 7 3 39094 خرمدره 3
 11 15 4 18709 قیدار 4
 22 27 5 10727 هیدا 5
 25 31 6 9428 قلعه صائین 6
 44 51 7 5686 سجاس 7
 45 53 8 5484 آببر 8
 57 66 9 4338 انیهسل  9
 58 68 10 4212 ماهنشان 10
 61 72 11 4010 گرماب 11
 75 87 12 3298 رود زرین 12
 149 162 13 1786 دندی 13
 183 197 14 1466 آباد زرین 14
 212 227 15 1270 حلب 15
 228 244 16 1184 چورزق 16

 1394مأخذ: نگارنده، 

 1385 ۀدهی ط استان گریدی شهرها به سبتن زنجانی شهر نخست شاخص روند. 3جدول 

 اندازه - میزان انحرا  از الگوی رتبه شهری نسبت نخست رتبه تعداد جمعیت واقعی شهر ردی 

 - 1 1 379894 زنجان 1
 3 5 2 71997 ابهر 2
 4 7 3 52260 خرمدره 3
 7 11 4 32674 قیدار 4
 25 30 5 12591 هیدا 5
 25 31 6 12195 قلعه صائین 6
 49 56 7 6748 سجاس 7
 52 60 8 6293 آببر 8
 53 62 9 6100 سل انیه 9
 58 68 10 5531 ماهنشان 10
 65 76 11 4998 گرماب 11
 64 76 12 497 رود زرین 12
 157 170 13 2234 دندی 13
 161 175 14 2162 آباد زرین 14
 230 245 15 1549 حلب 15
 237 253 16 1497 چورزق 16

 1394ارنده، مأخذ: نگ
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 1390 ۀدهی ط استان گریدی شهرها به نسبت زنجانی شهر نخست شاخص روند. 4جدول 

 اندازه - میزان انحرا  از الگوی رتبه شهری نسبت نخست رتبه تعداد جمعیت واقعی شهر ردی 

 - 1 1 386851 زنجان 1
 2 4 2 87396 ابهر 2
 4 7 3 52548 خرمدره 3
 8 12 4 30251 قیدار 4
 24 29 5 13003 هیدا 5
 26 32 6 11939 قلعه صائین 6
 47 54 7 7116 سل انیه 7
 49 57 8 6725 آببر 8
 49 58 9 6666 سجاس 9
 53 63 10 6104 سهرورد 10
 58 69 11 5530 رود زرین 11
 59 71 12 5439 ماهنشان 12
 83 96 13 4021 گرماب 13
 83 97 14 3962 دندی 14
 141 156 15 2471 آباد زرین 15
 182 198 16 1945 ارمغانخانه 16
 203 220 17 1753 چورزق 17
 337 355 18 1089 حلب 18

 1394مأخذ: نگارنده، 

 

 اندازه –سنجش میزان انحراف توزیع سلسله مراتبی نقاط شهری از الگوی رتبه 

آن همراه شده است. در راستای رشد تحوالد جمعیتی استان در سه دهۀ گذشته با شهرنشینی شتابان و عوارض ناشی از 

های شهری، شبکۀ شهری استان از حالت تعادل خارا شـده اسـت و الگـوی     شهرنشینی و روند استقرار جمعیت سکونتگاه

صورد نامتعادل درآمده است. این الگوی توزیع جمعیت سبب خأل جمعیتی و کارکردی در س و. میـانی   توزیع جمعیت به

 شهری شده است و نظام سلسله مراتب شهری را با مشکالتی مواجعه کرده است. های   و پایین سکونتگاه

ای مسلط است. فاصلۀ شهر زنجان به عنوان شهر  با توجه به این توزیع، راب ۀ شهر زنجان با دیگر نقاط شهری راب ه

ابهر در نظام سلسله مراتبـی  های گذشته بهبود یافته است و رتبۀ شهر  نسبت به دهه 1390اول با شهر دوم )ابهر( در دهۀ 

های شهری اسـتان بـاقی اسـت.     ارتقا یافته است، ولی عدم تعادل همچنان به قود خود در نظام سلسله مراتبی سکونتگاه

شهر زنجان به عنوان شهر اول استان همچنان موقعیت برتر خود را حفب کرده و بدون اسـتثنا همـواره بـیش از نیمـی از     

وجود آورده است. در مقابـل،   جای داده است و در نتیجه نظم فضایی خاصی را در س خ استان بهجمعیت استان را در خود 

اند موقعیت و رتبۀ م لوب در نظـام سلسـله مراتبـی     ربم موقعیت خود در استان نتوانسته های شهری علی دیگر سکونتگاه

 دست آورند. شهری به

اندازه و میزان انحرا  جمعیت واقعی نقاط  -ای الگوی رتبه های شهری بر مبن ها، جمعیت سکونتگاه بر اساس بررسی
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شهری از آن محاسبه شده است. میزان انحرا  توزیع سلسله مراتبی نقاط شهری استان از شاخص استاندارد توزیع سلسله 

انـدازۀ   طور که در نمودار نشـان داده شـده اسـت، الگـوی بهینـۀ      های شهری در استان زیاد است. همان مراتبی سکونتگاه

های شهری از میزان واقعی آن بسیار فاصله دارد. نظام سلسله مراتبی اسـتان دارای گسـیختگی و عـدم تعـادل      سکونتگاه

توان به این نتیجه رسـید کـه بـا     های گوناگون می است. با بررسی روند نظام سلسله مراتبی نقاط شهری استان طی دوره

اول رو به بهبود است، اما در شهرهای بعدی عدم تعادل در توزیع جمعیت تر از شهر  گذشت زمان وضعیت شهرهای پایین

 همچنان وجود دارد. در نتیجه، توزیع شهری استان از لحاظ طبقاد جمعیت توزیع نامتعادل است.

 1375 سال دری واقع تیجمع باۀ شهرهای استان زنجان انداز – رتبه تیجمع انطباق. 5جدول 

 اندازه با جمعیت واقعی -تفاصل جمعیت رتبه  اندازه -شهر بر مبنای رتبه  جمعیت جمعیت واقعی نام شهر

 0 288706 288706 زنجان
 89087 144353 55266 ابهر
 57141 96235 39094 خرمدره
 53468 77217 18709 قیدار
 47014 57741 10727 هیدا
 38690 84811 9428 قلعه صائین
 35558 44124 5686 سجاس
 30604 36088 5484 آببر
 27740 32078 4338 سل انیه
 24659 12887 4212 ماهنشان
 22236 26246 4010 گرماب
 20761 92405 3298 رود زرین
 20422 22208 1786 دندی
 19156 22062 1466 آباد زرین
 17977 19247 1270 حلب
 16860 18044 1184 چورزق

 1394، نگارنده، 1375مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 

 1375 سال در اندازه - رتبهی الگوۀ نیبه خط ازی شهر تیجمع عیتوز. 1نمودار 

 1394مأخذ: نگارنده، 
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 1385 سال دری واقع تیجمع باشهرهای استان زنجان  اندازه – رتبه تیجمع انطباق. 6 جدول

 جمعیت واقعی نام شهر
 –جمعیت شهر بر مبنای رتبه 

 اندازه
اندازه  -تفاصل جمعیت رتبه 

 معیت واقعیبا ج

 0 379894 379894 زنجان
 117950 189947 71997 ابهر

 74371 126631 52260 خرمدره
 30062 49497 32674 قیدار
 86338 97597 12591 هیدا
 15112 66331 12195 قلعه صائین
 34752 15427 6748 سجاس
 49119 74748 6293 آببر
 36110 42210 6100 سل انیه
 32458 37989 5531 ماهنشان
 82953 63453 4998 گرماب
 13116 83165 497 رود زرین
 92698 32922 2234 دندی
 24973 27135 2162 آباد زرین
 23777 25326 1549 حلب
 22246 23743 1497 چورزق

 1394، نگارنده، 1385مأخذ: مرکز آمار ایران،    

 

 

 1385 سال در اندازه - رتبهی الگوۀ نیبه خط ازی شهر تیجمع عیتوز. 2نمودار 

 1394مأخذ: نگارنده، 
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 1390 سال دری واقع تیجمع باۀ شهرهای استان زنجان انداز – رتبه تیجمع انطباق. 7جدول 

 تعداد جمعیت واقعی شهر
تعداد جمعیت در ارتباط با 

 اندازه – تئوری مرتبه
اندازه  -تفاضل جمعیت رتبه 
 با جمعیت واقعی

 0 386851 386851 زنجان
 106030 619342 87396 بهرا

 76402 128950 52548 خرمدره
 26646 39671 30251 قیدار
 64367 77370 13003 هیدا
 52536 64475 11939 قلعه صائین
 48148 55264 7116 سل انیه
 41631 48356 6725 آببر
 36317 42983 6666 سجاس
 32581 38685 6104 سهرورد
 29638 35168 5530 رود زرین
 92679 83223 5439 اهنشانم

 72573 82975 4021 گرماب
 23670 27632 3962 دندی
 23319 25790 2471 آباد زرین

 22233 24178 1945 ارمغانخانه
 32100 62275 1753 چورزق
 32040 22149 1089 حلب

 1394، نگارنده، 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، 

 

 

 1390 سال در اندازه - رتبهی الگوۀ نیبه خط ازی شهر تیجمع عیزتو. 3نمودار 

 1394، نگارنده، 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، 
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 ای تحلیل ساختار فضایی جمعیت شهرنشینی استان زنجان با استفاده از مدل حد اختالف طبقه

انـد. بـر    ر پهنۀ استان پراکنده شـده سکونتگاه شهری است که د 18، استان زنجان دارای 1390بر مبنای نتایج سرشماری 

دهندۀ این  بندی شد که نتایج جدول نشان طبقه دسته 5های شهری استان در  ای، سکونتگاه اساس مدل حد اختال  طبقه

بندی شهرهای استان زنجان هماهنگ و مـنظم نبـوده و گسـیختگی فاحشـی در آن وجـود دارد؛       واقعیت است که تقسیم

فقط شهر زنجان وجود دارد و در دو طبقۀ بعدی هی  شـهری مسـتقر نشـده اسـت و در طبقـۀ       طوری که در طبقۀ اول به

 درصد از نقاط شهری در گروه جمعیتی ردۀ پنجم قرار دارند. 80چهارم شهر ابهر وجود دارد و بیش از 
 

 1390 یا طبقه اختالف حد روش با مطابق شهرهای بند طبقه. 8جدول 

 های جمعیتی شهرها گروه ردی 
تعداد 
 شهرها

درصد 
 کل

 اسامی شهرها

 زنجان 6 1 386851 -309698 1
2 232545- 309698  - - 
3 155392-232545  - - 
 ابهر 6 1 78239-155392 4

5 1086-78239 16 88 
قلعه، سجاس، آببر، سل انیه،  خرمدره، قیدار، هیدا، صائین

ق، آباد، حلب، چورز رود، دندی، زرین ماهنشان، گرماب، زرین
 سهرورد، ارمغانخانه

 - 100 18 - مجمو 

 1394مأخذ: نگارنده، 

 

 (1394)نگارنده،  1390ای  . توزیع فضایی جمعیت شهرنشین استان زنجان با استفاده از مدل حد اختالف طبقه4 شکل
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بندی مطالعات طرح پایاۀ   تحلیل ساختار فضایی جمعیت شهرنشین استان زنجان با استفاده از طبقه

 سرزمین آمایش

طبقـه   5اندازۀ شهرها را بر اسـاس عامـل جمعیـت بـه      1364بر اساس م العاد طر. پایۀ آمایش سرزمین )مرحلۀ اول( 

اند. شهر  بندی، شهرهای استان زنجان بر اساس این استاندارد در جدول زیر قابل مشاهده اند. پس از طبقه بندی کرده دسته

-500بنـدی شـهرهای بـا     در س خ اول طبقه 1390در سال  386851جمعیت  ترین شهر استان با زنجان به عنوان بزر 

 شود. اندام محسوب می بندی کشوری میانه هزار نفر جمعیت قرار دارد. این شهر از نظر اندازه و طبق س خ 250

طـور کـه    هزار نفر واقع شده اسـت. همـان   50-100شهر ابهر به عنوان یک شهر متوسط کوچک در گروه شهرهای 

گردد، نظام شهری استان زنجان از حیث سلسله مراتب جمعیتی دچار گسیختگی و نارسایی بـوده و در گـروه    حظه میمال

 انمیتورا  جمعیتییهاوهگردر  یع شهرهازتودر  ساییرهمچنین ناهزار نفر فاقد مراکز شهری اسـت.   100-250جمعیتی 

شـهر   15شـهر اسـتان،    18از  کهریطو به کرد؛تبیین  دخا به نفع طبقه جمعیتیو  دلجمعیت به نامتعاو  ادتمرکز تعداز 

هزار نفر( قرار داشته است، در  50بندی جمعیتی طر. پایۀ آمایش سرزمین ایران در گروه شهر کوچک )کمتر از  طبق گروه

 درصـد  61تنهـایی   شود. در مقابل، شهر زنجان بـه  درصد از جمعیت شهری را شامل می 17حالی که مجمو  این شهرها 

 گیرد. جمعیت شهری را در بر می

وبی ـــخ هــ ب  وـــین موضاانـد.   درصـد در شــهر زنجـان ســاکن   60 از بیش ن،ستاا یشهر طکل جمعیت ساکن نقااز 

 دکررکاو  جمعیت ادنظر تعداز  قابل توجهیصلۀ که با فااست  نستاا شهر نخست انبه عنو ننجاز تسلط شهرۀ هندد ناـنش

 .ستا گرفته ارقر نستاا س خدر  دخواز  بعدشهر  17از 

ــین   دین خودارد و ا بر بیشتر جمعیتابر رچها نستادوم ا ۀتبر شهر انبهر به عنوا مقایسه با شهردر  ننجاز شهرهمچن

 است. نستاا س خدر  ننجاو اداری ز جتماعیا دی،قتصاا ،بیانگر تمرکز سیاسی

 1390بندی جمعیت شهری استان زنجان  . سطح9جدول 

 نام شهر جمعیتی طبقۀ گروه طبقه
جمعیت 
1390 

 درصد

شهر 
 کوچک

 شهرهای کوچک
 50کمتر از 
 هزار نفر

قلعه، سجاس، آببر، سل انیه،  قیدار، هیدا، صائین
آباد، حلب،  رود، دندی، زرین ماهنشان، گرماب، زرین

 چورزق، سهرورد، ارمغانخانه
108014 17 

شهر 
 متوسط

شهرهای متوسط 
 کوچک

هزار  100-50
 نفر

 22 139944 رمدرهابهر، خ

شهرهای متوسط 
 بزر 

250-100 
 هزار نفر

-  - 

شهر 
 بزر 

شهرهای بزر  
 میانی

500-250 
 هزار نفر

 61 386851 زنجان

شهرهای بزر  
 و بسیار بزر 

 -میلیون 2
 هزار نفر 500

- - -- 

 100 634809 18 - - کل
 1394مأخذ: طر. پایۀ آمایش سرزمین کشور، نگارنده، 
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 (1394)نگارنده:  1390نظام سلسله مراتب شهری استان زنجان . 5شکل 

 ترین مجاورت همسایگی های شهری استان با استفاده از مدل نزدیک تحلیل نحوۀ پراکندگی سکونتگاه

 GISترین فاصـلۀ همسـایگی در    در این بخش نحوۀ پراکنش شهرهای استان زنجان با استفاده از تحلیل میانگین نزدیک
دهندۀ این  است نشان 1.329001ترین همسایگی( که  که نتایج یعنی میزان شاخص )نسبت میانگین نزدیکبررسی شدند 

صـورد پراکنـده در    صورد پراکنده است و شهرهای اسـتان بـه   مسئله است که الگوی پراکنش شهرهای استان زنجان به
 اند. س خ استان زنجان توزیع شده

 همسایگی مجاورت نیتر کینزد مدل از استفاده با استانی شهر یها سکونتگاهی پراکندگ جینتا. 10جدول 

 نتایج گرافیکی

 

Nearest Neighbor 
Ratio: 1.329001 

z-score: 2.884279 
p-value: 0.003923 

 

 نتایج عددی
Average Nearest Neighbor Summary 

18448.678694 Meters Observed Mean Distance: 
13881.617890 Meters Expected Mean Distance: 
1.329001 Nearest Neighbor Ratio: 
2.884279 z-score: 
0.003923 p-value:  

 1394مأخذ: نگارنده، 
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 ترین مجاورت همسایگی یی استان با استفاده از مدل نزدیکهای روستا تحلیل نحوۀ پراکندگی سکونتگاه

است. این در حالی است کـه مقـدار میـانگین فاصـلۀ      099647/2475 شده بر اساس نتایج عددی میانگین فاصلۀ مشاهده

گیری شده است. از آنجـا کـه ایـن     اندازه 939447/0 ینتر یکنزد محاسبه شده است. نسبت 099647/2475  مورد انتظار

اند. امتیاز  ای توزیع شده صورد خوشه گیریم که روستاها در محدودۀ تحت م العه به است، نتیجه می 1تر از  بت کوچکنس

ای  گیریم کـه ایـن خوشـه    نتیجه می  P-valueاست که با توجه به مقدار -989429/3 شده در این مورد استاندارد محاسبه

 بودن از نظر آماری معنادار است.

 P-valueانـد. بـا توجـه بـه      طور تصادفی در فضا پراکنـده شـده   روستاها در محدودۀ تحت م العه به بر اساس نتایج،

دهد  آمده نشان می دست اند و نسبت به طور تصادفی توزیع نشده های تحت م العه در فضا به توان اوهار داشت که داده می

 اند. ای در فضا پراکنده شده طور خوشه ها به  که این داده

 همسایگی مجاورت نیتر کینزد مدل از استفاده با استانی روستایی ها سکونتگاهی پراکندگ جیتا. ن11 جدول

 نتایج گرافیکی

 

Nearest Neighbor Ratio: 
0.939447 
z-score: -3.989429 
p-value: 0.000066 

 

 نتایج عددی

Average Nearest Neighbor Summary 
2325.224308 Meters Observed Mean Distance: 
2475.099647 Meters Expected Mean Distance: 
0.939447 Nearest Neighbor Ratio: 
-3.989429 z-score: 
0.000066 p-value:  

 1394مأخذ: نگارنده، 

 

 های شهری و روستایی استان زنجان بندی ساختار فضایی جمعیت سکونتگاه جزیه و تحلیل و جمعت

جوار خود سبب تعامل و پیوند فیزیکی م لوب استان بـا دیگـر    های هم فرد استان زنجان در بین استان موقعیت منحصربه

کند که با توجه  ر از استان زنجان عبور میالمللی شرق به برب کشو ترین کریدور بین های کشور گردیده است. مهم استان
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ای و رشد شهرهای اطرا  خود شده است. در واقع  به اهمیت ویژۀ آن باعث تمرکز مراکز جمعیتی و مراکز صنعتی حاشیه

 آهن، خ وط انتقال نیرو و... است. روند توسعۀ استان زنجان در حال حاضر تحت تأثیر عبور بزرگراه، جادۀ ترانزیت، راه

دهد که پراکندگی جمعیت در نقاط شهری نـامتوازن بـوده    جۀ بررسی جمعیت در نقاط روستایی و شهری نشان مینتی

هـای شـهری و    های تجزیه و تحلیل سازمان فضایی توزیع فضایی جمعیت که در قالب سکونتگاه است. با استفاده از مدل

ترین مشکالد استان در حـال   بررسی شد، یکی از مهمهای موجود  روستایی و بر اساس اطالعاد، جداول، نمودار و نقشه

های شهری و روستایی استان است. این  ها و عدم توازن در الگوی فضایی پراکنش جمعیت در سکونتگاه حاضر ناهمگونی

صورد تراکم بـیش   های فضایی الگوی استقرار جمعیت در استان زنجان، به ترین ویژگی عنوان یکی از مهم  عدم توازن به

طوری که  های استان نمود کرده است؛ به ز حد جمعیت در چند شهر و جمعیت اندک یا خالی از جمعیت بودن دیگر بخشا

اند. این در حالی است که  درصد جمعیت شهرنشین استان تنها در شهر زنجان ساکن 63، 1385بر اساس سرشماری سال 

درصـد   90گردد که حدود  زنجان اضافه شود، مالحظه می شهر ابهر، خرمدره و قیدار به جمعیت شهر 3اگر سهم جمعیت 

نق ۀ شـهری دیگـر    12اند و سهم جمعیت در  سکونتگاه ذکرشده سکونت کرده 4از کل جمعیت شهرنشین استان تنها در 

شهر نخست استان و سـهم انـدک جمعیـت در     4درصد است. بنابراین، در مق ع کنونی تمرکز جمعیت در  10استان تنها 

صورد خ ی و نامتعادل باشد  اط شهری و روستایی موجب شده است که الگوی پراکنش جمعیت در این استان بهدیگر نق

 و به موازاد آن، در این استان عدم تعادل و توازن در پراکنش جمعیت وجود داشته باشد.

شـهری اسـتان و    مشکالد مربوط به پراکندگی و توزیع جمعیت در استان از قبیل گسستگی در نظام سلسله مراتـب 

سری )شهر زنجـان( و شـهر آخـر     نارسایی سلسله مراتب سکونتگاهی استان، عدم تعادل بین شهر نخست و نسبت بزر 

)شهر حلب(، رشد شتابان جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی و... که همۀ این مسـائل موجـب تمرکـز جمعیـت در     

صورد خ ـی و عـدم تعـادل و تـوازن در      ار جمعیت در استان را بهمساحت اندکی از استان گردیده و الگوی فضایی استقر

 آورده است.

شهر نخست اسـتان و   4طور که ذکر شد، متأسفانه یکی از تهدیدهای استان در مق ع کنونی تمرکز جمعیت در  همان

تان است. در اندک مساحت استان نسبت به کل مساحت استان و سهم اندک جمعیت در دیگر نقاط شهری و روستایی اس

این موضو  عالوه بر اینکه سبب عدم تعادل الگوی پراکنش و توزیع جمعیت شده، منجر به این مسـئله شـده کـه شـهر     

هـای   تری نسـبت بـه دیگـر سـکونتگاه     زنجان به عنوان نخستین شهر استان دارای وزن جمعیتی و کارکرد بسیار سنگین

بی شبکۀ سکونتگاهی استان را دچار گسست و عدم انسـجام کـرده   استان باشد. همین موضو  نظام و ساختار سلسله مرات

هـای اسـتان    است. همراه با مسئلۀ عدم تعادل در استقرار جمعیت و توزیع الگوی جمعیت در استان، توزیع فضایی فعالیـت 

نجـان دیـده   های صنعتی در دشت ابهر، خرمدره، سل انیه و ز طوری که بیشترین تمرکز فعالیت نیز ناموزون شده است؛ به

تـر،   های نسبی موجود در این محدوده و از همـه مهـم   های جغرافیایی من قه، مزیت شود. این توزیع تحت تأثیر ویژگی می

هـا و   ترین زیرسـاخت  المللی تهران، تبریز، ترکیه و آزادراه قزوین، زنجان از این محدوده و قرارگیری مهم عبور کریدور بین

های صـنعتی در   گیری الگوی خ ی ناهمگون از نظر فعالیت از استان است که سبب شکل امکاناد زیربنایی در این بخش

 های صنعتی استان، زنجان، ابهر و خرمدره است. ترین محل تمرکز فعالیت استان شده است. از نظر اداری، مهم
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وی پراکنش جمعیـت و  توان ذکر کرد که تالش در جهت ایجاد توازن و تعادل در الگ شده می با توجه به مسائل م ر.

اصال. ساختار سلسله مراتب سگونتگاهی استان یک ضرورد مهم در مق ع کنونی است و ادامۀ روند کنـونی بـه مراتـب    

مشکالد آن را شدیدتر خواهد کرد و موجب عدم استفادۀ صحیخ از کل امکاناد طبیعی و انسانی بـرای توسـعۀ اسـتان و    

 استان خواهد شد. ایجاد رفاه و آسایش بیشتر برای ساکنان

 

 گیری نتیجه

هـا کـه بـر اثـر شـرایط محی ـی،        های باال مشخص شد که الگـوی سـکونتگاه   گرفته در بخش با توجه به م العاد انجام

های استان  صورد متعادل و متوازن نیست. همچنین روند توسعۀ سکونتگاه اند به وجود آمده اقتصادی و امکاناد زیربنایی به

های بلندمدد استان اسناد فرادست موجب ایجاد چند ق ب رشـد و بـه    که عدم اجرای درست برنامه دهد زنجان نشان می

هایی با شکا  عمیق در  وجود آمدن عدم تعادل حاشیه رفتن برخی مناطق و نواحی مستعد شده است. به عبارتی، موجب به

 یت نامتوازن در س خ استان گردیده است.های استان شده و این امر موجب ایجاد تمرکز جمعیت و فعال بین سکونتگاه

ای کـه   جانبۀ استان در کل است، به گونـه  بنابراین در توزیع فضایی جمعیت در پهنۀ استان تأکید اصلی بر توسعۀ همه

مناطق مختل  استان از جمله شهرهای کوچک چه در ارتفاعاد و چه در مناطق دیگر در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا هـم قـرار      

گردد که شهرهای کوچک با رشد طولی و عرضی بـا رویکـرد ایجـاد هویـت اقتصـادی در آنهـا        پیشنهاد میداشته باشند. 

ای  تر ماننـد روستاشـهرها و روسـتاهایی بـا الگـوی تـوده       گسترش یابند. به تبع این گسترش، مناطق سکونتگاهی کوچک

سـعه در آنهـا ایجـاد خواهـد شـد. ضـمناً       شده در حاشیۀ شهرها نیز رشد خواهند داشت و در گذر زمـان قابلیـت تو   تشکیل

تمهیداتی برای کاهش روند صعودی توسعه در شهرهای بزر  مانند زنجان و ابهر برای جلوگیری از ادامـۀ رونـد ق بـی    

های تـاریخی مـد    های رشد اگرچه در برخی از برهه شدن نظام سازمان فضایی در استان ایجاد شود، چرا که توسعۀ ق ب

رسد، توسعۀ یکپارچه و جلوگیری از ق بـی شـدن مراکـز جمعیتـی      بوده است، اما آنچه امروزه به نظر میریزان  نظر برنامه

ویژه مناطق صنعتی است. لذا اگر رویکرد آمایش سرزمین که همـان توسـعۀ پایـدار و یکپارچـه اسـت مـد نظـر باشـد،          به

جانبه از مشکالتی کـه امـروزه در    عۀ همهتر برداشت تا ضمن توس های کوچک بایست گامی در جهت توسعۀ سکونتگاه می

های کوچک  خورد جلوگیری به عمل آید. از همین رو در استان زنجان توسعۀ سکونتگاه شهرهای کشور به چشم می کالن

شود. این توسعه موجب عدم تمرکـز جمعیـت و ادامـۀ     رویۀ شهرهای بزر  در استان پیشنهاد می و جلوگیری از توسعۀ بی

 توازن جمعیت در پهنۀ استان خواهد شد.روند توزیع نام
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