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  دهیچک
 مناطق کنونی وضعیت از صحیح شناخت، ریزيبرنامه براي قدم اولین
 و منطقه آن خصوصیات که است الزم منطقه هر شناخت براي است.

، قیتحق این هدف. شود شناسایی مناطق سایر به نسبت آن وضعیت
، یشمال خراسان شامل انخراسي هااستاني شهر شبکهی ابیارز وی بررس

یی فضا ارتباط آن و بر حاکم تعادل عدم ای تعادل زانیم، یجنوب و رضوي
 یلیتحل -یفیتوص روشبا استفاده از  یکدیگر با هااستان نیاي شهرها
ی شمال خراسان استان سطح در که است نیا انگریب حاصل جینتا است.
ی نسب تعادل به جرمن امر نیا و استی انیم و کوچکي شهرها با تیحاکم

 یجنوب خراسان استان يشهر شبکه است. شده استانیی فضا ساختار در
 نیای اجرائ هايراهکار است. متعادل نسبتاً آنتروپی روش اساس بر

 هايگذاريسرمایه گسترش، متعادلي شهر شبکه به لین جهتتحقیق 
 مناسب هايسیاست اجراي و کوچک و متوسط شهرهاي در زیربنایی

 اختالف توانمی برنامه نیا شدنیاجرائ با که ستا جمعیت جذب براي
 شهري سیستم در پایین رتبه شهرهاي و بزرگ شهرهاي اندازه در موجود

ي شهر شبکهي زسامتعادلي راستا در مؤثری گام خود نیا و داد کاهش را
 کوچک وی انیمي شهرها و بزرگي شهرها نیب توسعه شکاف کاهش و

  .ودشیم محسوب استان

نیميشهرها، يشهرشبکه :يدیکلواژگان ، کوچک، شهرهايیا

 .)يرضو وی ، جنوبیشمال(خراسانهاي استان، يساز متعادل
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Abstract 
Proper understanding of the current situation in the 
region is the first step in planning. In order to identify 
each region, it is necessary to understand its 
characteristics and status relative to the other ones. 
The aim of this research is evaluating and determining 
the urban network of Korasan province consisting of 
north and south Khorasan and Khorasan Razavi, their 
balance or imbalance and spatial relationship by using 
a cross-sectional method. The results indicate that 
small towns and middle cities are governed by northern 
Khorasan and this causes a relatively balanced spatial 
structure. South Khorasan urban network based on 
entropy method is relatively balanced. The practical 
strategies of this research are achieving a balanced 
urban network, developing infrastructure investments 
in middle and small cities and implementing appropriate 
policies for attracting population. By implementation of 
this program the difference in the size of large and 
low-rank cities in urban system will be reduced and 
this is an effective step in balancing urban network and 
in reduction of the development gap between large, 
middle and small cities of the province. 

Key Word: urban network, Middle city, small town, 
balancing, Khorasan Provinces (North, Razavi, south). 
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  مقدمه
 با کنون تا دور هايگذشته از شهرسازي و شهرنشینی روند

 روند است. بوده رو  هب رو بسیاري هاينشیب و فراز

اجتماعی،  مسائل از مستقل تواندنمی جایی هیچ در شهرنشینی

  .(Mashhadizadeh, 1997) شود بررسی سیاسی و اقتصادي

 دایشپیموجب  انسانی هاي دخالت و اقتصادي تحوالت 

، بزرگ شهرهاي از ايشبکه و صنعتی بزرگ هايقطب

 سازمان، ترتیب بدین .گرددمی شهرها کالن و کوچک

 جهانی و ملی سطح در و ناحیه در را خاصی فضایی

 ).Farid, 1987 Nazarian, 1995 ;(آورد می وجود به

 معاصر شهرنشینی پویش بررسی در شهري شبکه مطالعه 

 از، مسائل از بسیاري روشنگر زیرا .است اهمیت حائز

 در سرمایه و کار نیروي جاییهجاب چگونگی و علل جمله

 تخلیه و رکود و منطقه یک در شدید تمرکز و شهرها میان

 .(Eetemad, 1992)شودمی دیگر منطقه در جمعیت

 وجود علتبه صنعتی هپیشرفت کشورهاي در شهري هشبک

 مختلف شهرهاي در مراتبیسلسله هايفعالیت و عملکردها

 اجتماعی –اقتصادي امکانات نسبی همگونی و یکنواختی و

 روستاهاي یعنی است. کهکشانی صورت به فضائی و

 این از را خود هاولی خدمات، کوچک شهر یک اطراف

 در متوسط شهر یک با شهرها گونه این. کنند می تأمین شهر

 بزرگ شهر با متوسط شهرهاي نهایت در و هستند ارتباط

، رواین از. گیرندمی قرار مستقیم و متقابل ارتباط در طقهمن

 علتبه کشورها این هايمتروپل از بعضی یا و هاپایتخت

 موفقیت، )اقتصادي یا سیاسی( گیريتصمیم مراکز وجود

 کشورهاي در .(Hesamian, 1998)اندکسب کرده ايویژه

 تمرکز و است نامتناسب جمعیت فضائی توزیع، سوم جهان

 مقابل در، شهر چند یا یک شدن بزرگ و شهر کالن چند رد

  را هادولت، کوچک هايگاه سکونت از چشمگیري شمار

 این از ريپیشگی هايسیاست به گوناگون هاي انگیزه با

 و شهرنشینی روند به نگاهی بااست. خوانده فرا پدیده

 با ایران شهرهاي که دریافت توان می، ایران در شهرسازي

 دچار متمادي هايدهه طی در یافته تکامل هايویژگی

 عناصر و فضا از چه شهرها آن. اندشده عظیم تحولی

، داشتند خود در کالبدي خصوصیات عنوان هب معماري

 و رشد به جواب در و ساکنین روزمره نیازهاي طبق

 تکامل و گرفته شکل زمان طی شهري جامعه دگرگونی

 . بودند یافته
  

 شهرسازي اقدامات و اقتصادي -جمعیتی التتحو لیکن   

 فضا در زیادي تحوالت و تغییر موجب اخیر دهه چنددر 

، اجتماعی تحوالت اثر بر است. شده شهرها کالبد و

 جمعیت، کشور در حاضر سده سیاسی و اقتصادي

 افزایشی روندي هاسال این طی همواره ایران شهرنشین

 به، 1335 سال در ددرص31 حدود از که طوريهب، داشته

 که است بدیهی است. رسیده، 1385 سال در درصد 4/68

 ثیريأت شهرها کالبدي عدب در جمعیتی تغییرات این

 مکانی و فضائی توزیع است. داشته نمایان و کننده  تعیین

 دهد می نشان ایران شهري نظام در زیستی مراکز و جمعیت

ی، کیفی، کم نظر کوچک، از و بزرگ شهرهاي بین که

 بسیار تفاوت ايمنطقه کارکردهاي و نفوذ هعملکردي، حوز

 .دارد وجود

 مراتبی سلسله عملکرد ایران شهري هشبک نظام   

 هفاصل است. تمرکزگرائی جهت در همچنان و ندارد

 کوچک و میانی شهرهاي با بزرگ شهرهاي و تهران

 سطح در جمعیت نامتعادل توزیع .است شده بیشتر

 تعادل عدم به و است داشته وسیعی بازتاب روستاها

 در که انجامد می فعال انسانی نیروي شدن رها و جمعیتی

 آشکار تأثیر بیکاري و اقتصادي، اجتماعی، اشتغال هاي زمینه

ي شهرها تعداد و تیجمع شیافزا .(Bagheri, 1998)دارد

 شهرها -روستا و کوچک وی انیمي شهرها ضرر به بزرگ
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 به توجه متوازن توسعه حل راه نیابرابن. کندیم عمل

 توانند یم شهرها نیا است.ی انیم ژهیوبه و کوچکي شهرها

 داشتهي ا منطقه توسعه و امکانات عیتوز دري مؤثر نقش

 مجموع در .)Hadiani & Rahim, 2013: 28(باشند

 قلمدادي مراکز عنوان به را کوچکي شهرها توان یم

 و رشدي هامحرك تیتقو دریی سزاه ب نقش که نمود

 هستندی مختلف ابعادي دارا کهیی روستای نواح توسعه

ي برا منظور نیبد .(Afshar et al, 2014: 76)دانست

 در هاآن نقش جادیا و کوچکي شهرها اهداف تحقق

 به کندیم جابی، ايشهر مراتبسلسله ویی فضا سازمان

 .(Afrakhteh, 2012: 40)رندیگ قرار توجه موردی درست 

 شبکه در زیستی مراکز و جمعیت مکانی و فضائی توزیع

ي هااستان در که دهدمی نشان خراسان يهااستان شهري

 و بزرگ شهرهاي بینی) جنوب و رضوي، یشمال( خراسان

 و نفوذ هحوز، عملکردي، کیفی، یکم نظر از، کوچک

این  لذا .دارد وجود يبسیار تفاوت، ايمنطقه کارکردهاي

 شبکه یبررس درصدد موضوع نیا به علم باتحقیق، 

، يرضو استان سه بر مشتمل خراساني هااستان يشهر

 لحاظ از استان سه نیای قیتطب سهیمقا وی جنوب وی شمال

 يعملکرد وی تیجمع تعادل زانیم وی مراتبسلسله تیوضع

 است. موجود

 

 تحقیق ادبیات

 از که شودمی گفته شهرها از ايمجموعه به شهري شبکۀ

 همبه ايزنجیره هايحلقه مانند نواحی جغرافیایی ايفض

، ناهماهنگ رشد علت به و اندگرفته پیوسته، شکل

 شهري هشبک مفهوم. دارند ناحیه روي متفاوتی پرتوافشانی

 شهري مراکز در ايناحیه هايفعالیت شدن قطبی اصول بر

 هاسرمایه جریان، مراکز همین که جایی تا، شودیم اطالق

 نواحی و کشورها قدر هر. نمایندرا تسهیل می الهاکا و

 همان باشند، به مندبهرهي برتر اقتصادي رشد از جغرافیایی

ي تر منسجم و منظم بافت شهري هشبک لحاظ از اندازه

 از را عملکردها و خدمات که يطوربه خواهند داشت.

 انسانی تجمع مراکز ترینکوچک تا بزرگ شهري واحدهاي

 در که استی حال در نیا .دهندمی انتقال صیخا نظم با

 تولیدي و اجتماعی روابط رشد، ناهمگونی به رو کشورهاي

 .زندمی هم بر را شهري هشبک نظم

 در متوسط و کوچک شهرهاي نقش رفتن بین از   

 شهري هشبک نوعی پیدایش به سوم، منجر جهان کشورهاي

 این در. گویندمی ايزنجیره هشبک آن به که است شده

 مواردي در حتی و کوچک یا متوسط شبکه، شهرهاي

 اصلی متروپل با ايزنجیره صورت هب مستقیما نیز روستاها

 هپیشرفت کشورهاي در که حالی در. هستند ارتباط در

 کهکشانی و همگون صورتهب شبکه این صنعتی

 شهري شبکه مطالعهی کل طوربه .)Rezvani, 2002(است

 در یکدیگر با مرتبط و وابسته شهرهاي از گروهی عنوان به

 ايهیژو اهمیت، ايمنطقه ریزيبرنامه در بیستم قرن طول

 فرانسوي واژه از برگردانی شهري شبکه واژه. دارد

)Armature Urban (مباحث در که  آن ویژه ، بهاست 

 داشته کاربرد گسترده طوربه کشور آن سرزمین آمایش

  است.

، بري، بار اولین را) شهري شبکه( مفهوم این    

 تحت کتابی در، 1964 سال ، درآمریکایی دان جغرافی

 که کرد کوشش شهرها نظام درون نظامی، شهرها عنوان

 نیز شهري و ايمنطقه مطالعات در را هاسیستم نظریه

 باربراي اولین شهري نظام واژه، کتاب این در .گیرد کار هب

 از مواردي در. شد هبرد کارب شهرها شبکه معادل مفهوم به

 نیز شهري بندياستخوان عنوان به شهري شبکه اصطالح

 مطالعات در که است مفهومی از برگرفته که شودمی استفاده

 بر ناظر و رفته کار هب فرانسه کشور سرزمین آمایش
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 مدیریت که است شهري مراتب  سلسله از ايمجموعه

 عهده به خدماتی راتبم سلسله نظر از ویژه به را سرزمین

  ).Tofigh ,1997( دارد

 به که است کسانی جمله از، )1966( شیانگل وارد پل   

 در روستا و شهر بین ارتباطی هاينظام بر تکیه با نوعی 

 در ده و شهر کتاب در وي است. پرداخته تحقیق به ایران

 در سکونتی نظام فضایی الگوهاي و گیريشکل، ایران

 و تاریخی تحوالت و محیطی شرایط تابع، را نکرما منطقه

 . داندمی آب توزیع و تهیه نظام همه از ترمهم

، ایران در شهري گسترش تحلیل با، )1977( اهلرس   

 تیجهن این به و است کرده بررسی را کشور شهري نظام

 ایرانی شهرهاي عام بنديشبکه تبیین درکه  است رسیده

 سطحسه ، هاآن مراتبی سلسله بنديرده و ماهیت نظر از

دخیل  کوچک و متوسط شهرهاي و هااستان مراکز، تهران

 .(Ehlers: 2001) هستند

 هايسیستم زمینه درتحقیقی ، در )1353(مینایی   

 خدمات ارائه به مراتبیسلسله نظام و گاهی سکونت

 کار و یکم تحلیل با و است پرداخته اصفهان ايمنطقه

 بهترین و هاخوشه از یک هر هايویژگی نبیا به میدانی

 منطقه در خدمات ارائه و مراتبی سلسله نظام شکل

 .(TalaMinai, 1974)است  پرداخته

 در شهري شبکه عنوان تحت تحقیقی ، در)1363( اعتماد   

 تغییر و تکوین فرایند از یمعل -یتاریخ تحلیل به، ایران

 دروي  ست.ا پرداخته حاضر قرن طی ایران شهري نظام

 آماري لیدال و تاریخی شواهد از گیريبهره با، خود مطالعه

، مصرفی فرهنگ و داريسرمایه اقتصاد طرف به چرخش

 روستا و شهر موزون رابطه خوردن هم بهمعتقد است که 

 و شودمی هاقطب پیدایش و شهري شبکه تغییر موجب

 جمله از را جهانی داريسرمایه نظام به ساختاري وابستگی

 سطح در کنونی شهري شبکه گیريشکل در مؤثر علل

 .داندمی کشور

 تحلیلی عنوان تحت یتحقیق در، )1371( بهفروز   

 جمعیت فضایی توزیع سازيمتعادل براي تجربی-نظري

 هاییشاخص قانونمندکردن، ایران شهرهاي سیستم در

را مطرح  کشور شهري شبکه آتی و کنونی تحلیل براي

 .(Behforouz, 1992) است کرده

 یابی سازمان عنوان تحت ، در تحقیقی)1375( رفیعیان   

 با و شهري هايسیستم بر تأکید با، ایران در فضا

، تاریخی تحلیل به، پیشین مطالعات نتایج از گیري بهره

 عام طوربه ایران شهري شبکه ییفضا سازمان در دگرگونی

 .(Rafian: 1996)پردازدمی اصفهان منطقه در

 در مراغه یمیان شهر نقش بررسی با، )1378( اقدمییبابا   

 دست نتایج این به شرقی آذربایجان استان فضائیه توسع

 اندازه - مرتبه قانون از استان شهري نظام اوالً که یافت

 هايتعادل ایجاد در میانی شهرهاي ثانیاً. کندنمی تبعیت

 سهم سکانا مراتبسلسله اصالح و اقتصادي و جمعیتی

 و ملی سطح از توسعه انتشار قابلیت و داشته سزائی  هب

 و درآمد تفاضل نظر از و دارند را محلی سطح به ايمنطقه

 نهایت در و دارند بهینه وضعیت عمومی هايهزینه

 و خود هسکن به مؤثري شکل به را الزم خدمات توانند می

 تدوین ورمنظ هب وي. نمایند ارائه روستائی هايکرانه  پس

 مورد را مختلف هاياستراتژي، استان فضائی هتوسع هبرنام

 هتوسع در مطلق تمرکز عدم مشی خط و داده قرار مطالعه

 را نیافته توسعه فضاهاي با نسبی اولویت و فضائی

  دهدا ارائه استان هتوسع جهت گزینه ترینمناسب عنوان هب

 .(BabaiAghdam, 1999)است

 نقش تبیین و بررسی در، )1381( وتیتکانل همحمدزاد   

 این به خراسان همنطق فضائی هتوسع در بجنورد میانی شهر

 شهر تقویت بین داريامعن هرابط که یابدمی دست نتیجه
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نی یز يشهرنخست میزان کاهش و میا ن  کاهش و 

 هنقط هفاصل افزایش و بزرگ شهر بر جمعیتی فشارهاي

 خراسان همنطق رد برتر شهر به متوسط شهر سوي از ییجدا

 هايبخش رشد بین مثبتی دارامعن هرابطهمچنین، . دارد وجود

 پیرامون روستایی هايسکونتگاه و متوسط شهر اقتصاد اصلی

  .(Mohammadzadeh, 2002)وجود دارد

 شبکه ثیرأت تحلیل و بررسی در، )1387( پورمحمد    

 شرقی آذربایجان استان شهرهاي فضایی سازمان بر شهري

 آذربایجان شهري شبکه که است رسیده نتیجه این به

 پراکنش کوهستانی منطقه در قرارگرفتن لحاظ به شرقی

 استان مرفولوژیکی تحلیل واقع در ندارد. سکونتگاهی منظم

ین بر شاهدي 85 و 75 هايسال در  ستا مدعا ا
(PoorMohammad, 1999). 

 

 نهیزم دری پژوهش در، )1389( رانوندزادهیب و کمال سرخ   

 نیا به رضوي خراسان استان شهري مراتبسلسله بررسی

 ترتیب از خارج) مشهد( استان رشهرباَ تنها که نداهدیرس جهینت

، نخست شهر یا برتر شهر عنوان هب و گرفته قرار شهري نظام

 توزیع، بنابراین است. کرده حفظ را خود برتري و تفوق

 نبوده منظم و گهماهن رضوي خراسان استان هايشهرستان

 که طوري به .شودیم دهید هاآن بین فاحشی گسیختگی و

 اول رده جمعیتی گروه در شهري نقاط از% 4/94 از بیش

 عدم بیانگر خود که دارند قراری) انیم و کوچک يشهرها(

است  استان این شهري شبکه بر مشهد شهر تسلط و تعادل
(Sorkhkamal & Beiranvandzadeh, 2010).  

  مطالعه مورد منطقهی عرفم
 ازی) جنوب وشمالی، رضوي ( خراساني هااستان

، 1383 سال تا که هستند رانیا شرق شمالي ها استان

 میتقس استان 3 سپس به اما ندبود رانیا استان نیتربزرگ

 خراسان عنوان با را استان 3 نیا جمع زین اکنونهم. ندشد

 رانیا استان نیتربزرگ را آن توان یم و شناسندیم بزرگ

 استان، 1385 سالي سرشمار آمار طبق .قلمداد کرد

 شهرستان 19، مشهد شهر تیمرکز با، رضوي خراسان

در  شهرستان 26، 1389 سال اطالعات اساس بر اما دارد

 و نفوسي سرشمار نیآخر طبقاین استان وجود دارد. 

 2868350 بر بالغ سال نیا در مشهد شهر جمعیت، مسکن

 استان است. شده استان جمعیت درصد 2/51 یعنی، نفر

 20، شهرستان 8، رجندیب شهر تیمرکز بهی جنوب خراسان

 نظر ازاین استان،  .دارد شهر 22 و دهستان 49، بخش

 خراسان استان است. کشور استان نیهشتم مساحت

 ماتیتقس براساس، بجنورد شهر تیمرکز بهی شمال

، 1387 سال ازی ول .رددا شهرستان 6، 1385 سالی اسیس

 نیا. شد شهرستان 7 ، تبدیل بهجاجرم از گرمهیی جدا با

 کشور با شمال ازیی ایجغراف تیموقع نظر از استان

 و شرق از، )مشترك مرز لومتریک 281 با( ترکمنستان

 استان بای غربجنوب از، يرضو خراسان استان با جنوب

 در است. مرزهم گلستان استان با غرب از و سمنان

 وی شمالرضوي،  خراسان استان 3ی مکان تیموقع ،1نقشه

 است. شده آوردهی جنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجنوب و ي، رضویشمال خراسان يهااستانی مکان تیموقع .1شکل

 شمالی

 يرضو

 

 جنوبی
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF
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  تحقیق روش

 موجود تعادل زانیمی بررس وي شهر شبکهی بررس براي

 یمختلف هايمدل از توانمی جمعیتی متغیر براساس

 شهري شبکه است شده سعیاین تحقیق،  . درنمود دهاستفا

 بررسیی) جنوب وي ، رضویشمال(  خراسان هاي استان

 لییتحل –یفیتوص، شده گرفته بکار پژوهش روش لذا .شود

ي شهرهای تیجمع آمار شامل زین قیتحقي آمار جامعه. است

 اطالعات و آمار، راستا نیا در. است بزرگ خراسان استان

 استخراج مسکن و نفوسي سرشمار قیطر از ازین مورد

 و موجود جمعیتی اطالعات کمک با است. شده، 1385

 هر دري شهر شبکه تیمرتبط، وضع هايمدل از گیريبهره

 مورد آمده دستهب نتایج تینها در وشد ی ابیارز استان سه

 .(SCI, 2006) تگرف قرار تحلیل و بررسی

  قیتحقي هامدل

 ی آنتروپ بیضر .1

 با متناسب که است احتماالت بینیپیش، تئوري این ساسا

 مطالعه مورد هايپدیده رفتار بودن نظمبی یا و داشتننظم

 در هاآن یابیسازمان جهات بینیپیش در تواندمی گذشته در

 توزیع سنجش براي معیاري، مدل این .باشد مؤثر آینده

 شهري طبقات در شهرها تعداد توزیع و شهري جمعیت

 میزان به توانمی مدل این از استفاده با است. منطقه کی

 شبکه سطح در شهر تعداد و جمعیت استقرار فضایی تعادل

 اصل مطابق .برد پی ملی و ايشهري، استانی، منطقه

 صفر طرف به نسبی آنتروپی که مدل، وقتی این تئوریکی

 یا تمرکز افزایش یا و بیشتر تمرکز از حکایت کندمی میل

-به حرکت و دارد شهرها بین جمعیت توزیع در عادلت عدم

 ايمنطقه عرصه در را تريمتعادل توزیع، باالتر و یک طرف

 .(Hekmatnia & Mousavi, 2006)دهدمی نشان

 : است زیر شرحبه مدل کلی ساختار

















=

−= ∑
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Ln
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H :آنتروپی( مجموعه فراوانی در لگاریتم نپري فراوانی 

 )مطلق

Pi :جمعیت(راوانیف ( 

Ln Pi :فراوانی نپري لگاریتم 

G :(آنتروپی نسبی) میزان آنتروپی 

K :طبقات تعداد 

 ايطبقه اختالف حد مدل .2

 خصوص در آماري هايفرمول از استفاده با علمی روش این

، جمعیت کمترین با ییشهرها ویژهبه کشور شهرهاي جمعیت

 . (Mostoufiolmamaleki , 2001) است اجرا قابل

 شهر ترینجمعیتکم و ترینپرجمعیت تعیین: اول مرحله

  ؛استان

  ؛نوسان دامنه تعیین: دوم مرحله

   R = Max(P) - Min(P) 

 با شهري هايگروه یا طبقات تعداد تعیین: سوم مرحله

 ؛استورجس فرمول از استفاده

 K=1+3.3+LogN 

  ؛ايطبقه اختالف حد میزان تعیین: چهارم مرحله

 H = R / K  

 هايشهرستان بنديتقسیم و ماتریس تشکیل: پنجم مرحله

  استان
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 ينخست شهر شاخص .3

 بزرگترین جمعیت نسبت، )UPI( شهري نخست شاخص

 ايمنطقه یا و کشور) P( شهري جمعیت کل به) P1(شهر

 : شودمی محاسبه آن براي ينخست شهر شاخص کهاست 

 UP= P1/P 

 بزرگترین، باشد ربیشت شاخص این عددي مقدار چه هر   

 .شوددر نظر گرفته می نخست شهر، شهر

 دوشهر شاخص .4

 اندازه-رتبه توزیع با مرتبط ، شاخصی نسبی وشاخص این 

 جمعیت نسبت محاسبه طریق از که ترتیببدین است. شهري

 : آیدمی دستهب شهر دومین به نخست شهر

TCI= P1/p2 

 ترینباشد، بزرگ بزرگتر چه هر نیز شاخص این    

 .شودمحسوب مینخست شهر شهر

 گینزبرگ شهر چهار شاخص .5
 مبتنی شهر دو شاخص همانند )FCI( شهر چهار شاخص 

 جمعیت نسبتشامل  و است شهري هزاندا -رتبه توزیع بر
 سوم، دوم رتبه شهرهاي جمعیت مجموع به نخست شهر

 .شودمی چهارم و

 
321

1"
ppp

psIndexGinsberg
++

=  

 امهت چهارشهر شاخص. 6
 نخست تشخیص براي روش بهترین، 1964 سال در مهتا 

 اول شهر چهار به نخست شهر اندازه نسبت را شهري
 .کرد پیشنهاد زیر صورتبه شهري نظام

  است. چهارم تا اول شهر جمعیت p آن در که

4321

1

pppp
p

+++
 

 

 با را اول شهر چهار شاخص ریچاردسون بعدها   
 صورت بدین و داد تطبیق ندازها-رتبه قاعده معیارهاي

 شکل ترینعادي و ترینمهم توزیع این که نمود مطرح
 درجه، معیاري نینچ برپایه. بود خواهد شهري برتري
 ،1جدول اساس بر شهري نظام بر اول شهر برتري و تسلط

 مطلوب برتري و تسلط دامنه آن در که است شده پیشنهاد
 و است شده رضف/. 54 تا/. 41 شاخص بین نخست شهر
 شده پیشنهاد، 1 تا/. 65 بین شاخص، برتري فوق براي

 است.
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 هاي تحقیقتحلیل یافته

 اخـتالف  حـد  مدل وی آنتروپ بیضري هاروش از استفاده با

 اسـتان ی مراتبسلسله ساختار وي شهر شبکه تیوضعي اطبقه

 وي ، رضـو یشـمال  خراسـان  اسـتان  سـه  بـر  مشتمل خراسان

 آمـده  دسـت بـه  ریـ ز جینتا و گرفته قرار بررسی وردمی جنوب

 است.

، یشمال( خراسان استان شهرهاي فضایی توزیع ررسیب. 1

 آنتروپی ضریب از استفاده با )یجنوب وي رضو

 براي شده محاسبه )،1( جدولیآنتروپ بیضر اساس بر

 : آمد دست به زیر نتایج شمالی خراسان استان شهرهاي

 شهري نظام در شهري نخست درجه .1جدول
 ريشه شاخص چهار پایه بر

 برتري نوع
 شهري

 شهر چهار شاخص

 1 تا/. 65 برتري فوق
 /.65 تا/. 54 برتري

 /.54 تا/. 41 مطلوب برتري

 /.41از کمتر برتري حداقل

 1390: يموسو و اینحکمت :منبع
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 )1385 (شمالی خراسان استان شهرهاي پیآنترو ضریب .2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يشهر مراکز در گرفته صورت محاسبات براساس   

 به توجه با، آنتروپی مدل اساس بر یشمال خراسان استان

 این و است 823/0 با برابر آمده دستبه مقدار که این

 آنتروپی مقدار که زمانی و است، 1 به نزدیک میزان

 خواهد بیشتري تعادل شهري شبکه، شود تردیکنز ،1 به

 بر شمالی خراسان استان شهري شبکه، بنابراین داشت.

 تعادل واقع در است. متعادل نسبتاً آنتروپی روش اساس

 تراکم از ناشی شمالی خراسان استان در شهري شبکه

 محاسبات ، براساساست استان این در شهرهاي تعداد

 مراکز يبرا آمده دستبه یآنتروپ مقدار، گرفته صورت

 هر چه و است 517/0 اب برابر يرضو خراسان يشهر

 تعادل، شهري شبکه شود نزدیکتر ،1 به آنتروپی مقدار

 استان شهري شبکه بنابراین .خواهد داشت بیشتري

 عامل ندارد. مناسبی چندان تعادل، رضوي خراسان

 و مشهد شهرکالن يبرتر و تفوق زین موضوع نیا عمده

 و يشهر مراکز گرید با شهرکالن نیا انیم ادیز فاصله

 است. استان يشهر شبکه بر حاکم يارهیزنج ساختار

 برابر یجنوب خراسان استان در هشد محاسبه آنتروپی مقدار

 تعادل زانیم انگریب آمدهدست به جینتا است. 0,650 اب

 .)4و 3( جدول است استان نیا يشهر شبکه در ینسب

 استان در مشهد رینظ يشهرکالن وجود عدم رام نیا لیدل

 نخست شهرکه طوري به است. یجنوب خراسان

 .دارد قرار یانیم يشهرها رده در) رجندیب(  استان نیا

. بررسی توزیع فضایی شهرهاي استان خراسان رضوي با 3جدول
 استفاده از ضریب آنتروپی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pi.LnPi LnPi Pi Fi Pi.LnPi شهرستان ردیف

-0372/0 بردسکن 1  874/4- 0076/0  29110 0372/0-  

-0757/0 تایباد 2  955/3- 0191/0  72981 0757/0-  

جام تربت 3  101/0-  555/3- 0285/0  108890 101/0-  

4 
 تربت

 حیدریه
121/0-  307/3- 0366/0  139589 121/0-  

-0496/0 چناران 5  508/4- 0110/0  42004 0496/0-  

آباد خلیل 6  0207/0-  598/5- 0037/0  14124 0207/0-  

-0548/0 خواف 7  380/4- 0125/0  47709 0548/0-  

-0505/0 درگز 8  484/4- 0112/0  42996 0505/0-  

-0179/0 رشتخوار 9  770/5- 0031/0  11883 0179/0-  

-0177/0 سبزوار 10  730/2- 0651/0  248419 0177/0-  

-0442/0 سرخس 11  655/4- 0095/0  36243 0442/0-  

-0566/0 فریمان 12  339/4- 0130/0  49722 0566/0-  

-0969/0 قوچان 13  619/3- 0267/0  102150 0969/0-  

-0875/0 کاشمر 14  759/3- 0232/0  88757 0875/0-  

-0172/0 کالت 15  824/5- 0029/0  11266 0172/0-  

-0666/0 گناباد 16  121/4- 0162/0  61829 0666/0-  

-283/0 مشهد 17  441/0- 643/0  2451712 283/0-  

والت مه 18  0219/0-  527/5- 0039/0  15151 0267/0  

-172/0 نیشابور 19  776/2- 0622/0  237365 0232/0  

∑=−5.1 جمع  - 1∑=
 3811900 5.1−=∑

 

هاي تحقیقیافته :منبع  

 

 

 

 

 
: یافته هاي تحقیق منبع  
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 جنوبی خراسان استان شهرهاي فضایی توزیع بررسی .4جدول

 آنتروپی ضریب از استفادها ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 هاي تحقیقیافته منبع:

 

 

 خراسان استان در اي طبقه اختالف حد میزان نییتع .2

 خراسان استان ياطبقه حداختالف زانیم نییتع يبرا

 ياطبقه اختالف حد مدل از) یجنوب و يرضو، یشمال(

 و 6، 5 جداول است. شده استفاده هامدل شرح بحث در

 یبررس مورد استان سه در را ياطبقه اختالف حد زانیم 7

 .دهدیم نشان

 یشمال خراسان يشهرها جمعیتی طبقات .5جدول
 ايطبقه اختالف حد مدل اساس بر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هاي تحقیقیافته منبع:

 يرضو خراسان يشهرها جمعیتی طبقات .6جدول
 ايطبقه اختالف حد دلم اساس بر

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ف
ردی

 

 جمعیتی طبقات
 تعداد
 شهرها

 درصد
 شهرها

 شهرها اسامی

1 45085-10668 3 50 
 مانه جاجرم -فاروج
 سملقان و

 اسفراین 6/16 1 45085 -79502 2

 شیروان 6/16 1 79502 -113919 3

4 148336-113919 - - - 

 بجنورد 6/16 1 182753-148336 5

 

 جمعیتی طبقات ردیف
 تعداد
 شهرها

 درصد
 شهرها

 شهرها اسامی

1 418007-11266 18 95 
 استان يشهرها یتمام

 غیرهب
   

2 824748-418007    

3 1231489-824748 - - - 

4 1638230-1231489 - - - 

5 2044971-1638230    

 مشهد 5,2 1 2451712-2044971 6

 يرضو خراسان استان يآمار سالنامه :منبع

 

ف
ردی

 

 Fi Pi LnPi Pi.LnPi شهرستان

-/.346 -0,68964 0,501847177 157848 رجندیب 1  

- -2,27065 0,013775935 32474 قائن 2 23443./-  

-/.19333 -2,59814 0,01370917 23405 فردوس 3  

-/.1515 -2,97863 0,050862546 15998 نهبندان 4  

-/.13702 -3,12802 0,043804485 13778 هیبشرو 5  

-/.118 -3,34433 0,035283944 11098 انیسرا 6  

-/.07685 -3,9361 0,019524121 6141 شهیسرب 7  

-/.0675 -4,1088 0,016427477 5167 هیاسالم 8  

-/.0662 -4,13448 0,016010988 5036 سه قلعه 9  

-/.0,6607 -4,13706 0,015969657 5023 کآیس 10  

11 
خضري 

 دشت بیاض
4930 0,015673981 4,15557- 06514./-  

-/.05903 -4,28483 0,013775935 4333 حاجی آباد 12  

-/.05881 -4,28969 0,01370917 4312 اسدیه 13  

-/.05428 -4,39971 0,012354785 3886 نیمبلوك 14  

-/.05309 -4,42243 0,012005061 3776 طبس مسینا 15  

-/.04652 -4,59233 0,010129271 3186 خوسف 16  

-/.046605 -4,60528 0,009998919 3145 اسفدن 17  

-/.04497 -4,63562 0,009700064 3051 آرین شهر 18  

-/.03783 -4,8546 0,00779248 2451 قهستان 19  

-/.03783 -4,8546 0,00779248 2451 مود 20  

-/.03644 4,9018 0,007433219 2338 شوسف 21  

-/.01371 -6,09782 0,00224777 707 زهان 22  

∑=−01.2 جمع  - 1∑=  314534 

 هاي تحقیقیافته :منبع
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  یجنوب خراسان يشهرها جمعیتی طبقات .7جدول

 ايطبقه اختالف حد مدل ساسا بر 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 بنديگروه که دهدیم نشان ،5جدول از حاصل جینتا    

 کوچک شهرهاي رده در یشمال خراسان استان شهرهاي

 هريش جمعیت از نیمی از بیش کهطوريبه، دارند قرار

، دارند قرار نفر هزار 50 از کمتر جمعیتی رده در استان

 شهرهاي توسعه ریزيبرنامه الگوي بر يکیدأت فوق موضوع

 کوچک شهرهاي توسعه ریزيبرنامه لگويا است. کوچک

 و اقتصادي رشد ایجاد و فضایی توسعه براي مناسبی روش

 مقابل در شقی عنوانبه تواندمی و است اجتماعی تعادل

 .نماید عمل بزرگ شهرهاي درش

 استان شهرهاي بنديگروه ،6جدول شواهد اساس بر   

 اول طبقه بین فواصل در و نیست منظم يرضو خراسان

 .ندارد وجود شهري نقطه هیچ ماتریس آخر وطبقه

 طبقه در مشهد شهر کالن جز به ها شهر تمام که طوري به

 قرار خرآ طبقه در استان نخست شهر عنوانبه مشهد و اول

 کاهش با مشهد کالنشهر در تیجمع شیافزا.  است گرفته

 يرضو خراسان یانیم و کوچک يشهرها یتیجمع سهم

 عدم صورتبه دهیپد نیا ینیع نمود است بوده همراه

 است. شده انینما يشهر شبکه در ییفضا تعادل

قه اختالف حد مدل اساس بر     بنديگروه ياطب

 کوچک شهرهاي رده در یجنوب خراسان استان شهرهاي

 شهري جمعیت از نیمی از بیش که ايگونهبه، دارند قرار

 . دارند قرار نفر هزار 50 از کمتر جمعیتی رده در استان
 

 اساس بر خراسان هاياستان يشهر تیجمع يبندطبقه .3

 لزیاسما آرتور يالگو
 باید، منظم نسبتا شهري مراتبسلسله نظام یک در قاعدتا

 شهرها تعداد بین منظم طبقاتی فواصل با معقول رابطه یک

 که آنجایی از .باشد موجود، ذکرشده جمعیتی هايگروه و

 شهر قرارگرفتن مالك باال به نفر هزار 10 سقف کشور در

 شمالی خراسان استان دراست،  شهري مراتبسلسله در

 مرحله یعنی اول طبقه در اسمایلز ندي تقسیم طبق

 گروه کلی طوربه اما شودنمی یدهد شهري، نوزادشهري

 شهرهاي یا نفر هزار 100 تا 20 جمعیت با شهرهاي

 بجنورد شهر تنها و دارند بر در را تعداد بیشترین، جوان

 قرار انسالیم يشهرها رده در استان نخست شهر عنوانبه

 يبندطبقه مورد در لزیاسما آرتور يالگو يبندطبقه .دارد

 5/54 این است که انگریب ینوبج خراسان استان یتیجمع

 درصد 32، )يشهر نوزاد( اول رده در استان يشهرها از

 مرحله در )قائن و فردوس( درصد 9، ینوجوان مرحله در

 يشهرها رده در) رجندیب( درصد 5/4 تنها و یجوان

 طبق مادرشهر رینظ يا دهیپد وجود .دارند قرار انسالیم

 خراسان ستانا يشهر شبکه در لزیاسما آرتور يالگو

 .شودینم دهید یجنوب

 يشهر نوزاد يبندطبقه در يرضو خراسان استان در    

-رده در. ردیگینم قرار مراتبسلسله نیا در يشهر چیه

جمعیتی طبقات ردیف  
 تعداد
 شهرها

 درصد
 شهرها

شهرها اسامی  

1 26897-707 20 91 

ه، یفردوس، نهبندان، بشرو
ه، یشه، اسالمیبان، سریسرا

، دشت يسک، خضریقلعه، آ سه
ه، یآباد، اسدیاض، حاجیب

    
    

  

 قائن 4,5 1 26897- 53087 2

3 79277-53087 - - - 

4 105467-79277    

5 131657-105467 - - - 

 رجندیب 4,5 1 157848-131657 6

 هاي تحقیقیافته منبع:
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آباد، لی، خل والتمه شهر4 تنها ینوجوان مرحله يبند

 شهر 9. دارند قرار يبنددسته نیا در کالت و رشتخوار

مان، یواف، درگز، سرخس، فرباد، چناران، خیتابردسکن، 

 قرار استان جوان يشهرها يبندطبقه در گناباد و کاشمر

 وار، قوچانهه، سبزیدریحجام، تربت تربت يشهرها. دارند

 تنها. هستند استان سال انیم يشهرها در رده شابورین و

 است مشهد مادرشهر يندبطبقه نیا اساس بر استان مادرشهر

)Sorkhkamal & Beiranvandzadeh, 2010.( 

 خراسانهاي استان در ينخست شهر يهاشاخص یبررس .4

 دو شاخص( ينخست شهر شاخص يهاروش اساس بر

 شهر چهار شاخص و گینزبرگ شهر چهار شهر، شاخص

 پرداخته یبررس مورد استان 3 در نخست شهر نییتع به) مهتا

 است. دهیگرد منعکس. 8جدول در آمدهدستبه جینتا .شد

 شمالی خراسان در شهري نخست هايشاخص . 8لجدو  

 

 
 

 

 

 

 

 هاي تحقیقیافتهمنبع: 

 شهري نخست درجه از آمده دست به جینتا اساس بر    

 برتري هک شودمی، مشخص شمالی خراسان استان در

 قابل که اينکته اما است بجنورد نخست شهر با شهري

 در بجنورد شهري نخست برتري درجه که است این توجه

 رضوي خراسان نظیر همجوار هاياستان دیگر با مقایسه

 شهر نخست حاکمیت با برتري فوق درجهدر آن  که

 این دلیل البته .دارد قرار تريپایین رده دراست،  مشهد

 خراسان استان تفکیک از قبل هاي سال در باید را موضوع

  .جستجو کرد) جنوبی و رضوي، شمالی(

 يرضو خراسان در ينخست شهر هايشاخص .9جدول

 

 

 

 

 

 

 یجنوب خراسان در شهري نخست هايشاخص .10جدول
 

  

 

 

 

، باشـد  بیشـتر  فـوق  يهـا شـاخص  عـددي  مقـدار  چه هر

 اساس بر تنها .دارد بیشتري شهري نخست شهر بزرگترین

 دهیدی شمال خراسان در دهیپد نیا وجود شهر دو شاخص

 فـوق  درجـه  مهتـا  شـهر  چهار شاخص اساس بر .شودیم

 دهیـ دي رضـو  خراسـان  اسـتان  دري شـهر  نخستي برتر

 بـه  مشـهد  شـهر  نخستي برتر فوق درجه وجود .شود یم

ي رضو خراسان استان يشهر شبکه ساختار در تعادل عدم

 دهیـ پد وجود شهر دو شاخص اساس بر .است شده منجر

 دوم شـهر  بـا  اول شهری تیجمع اختالف وي نخست شهر

 اسـت.  استان نیا دري شهر نخست غلبه ي بردییأت

 ينخست شهر شاخص مهتا شهر چهار شاخص اساس بر

 .دارد قراري برتر فوق رده دری جنوب خراسان

 

 سال شاخص         
1385 

 465/0 شهري نخست

 143/2 شهر دو

 563/0 گینزبرگ شهر چهار

 509/0 مهتا شهر چهار

سال          
 شاخص 1385

 0622/0 شهرينخست

 1 دوشهر

 834/0 گینزبرگ شهر چهار

 796/0 مهتا شهر چهار

 هاي تحقیقیافتهمنبع: 

  1385سال   شاخص

 501/0 شهرينخست شاخص

 860/4 دوشهر شاخص

 738/0 گینزبرگ شهر رچها شاخص

 687/0 مهتا چهارشهر شاخص

هاي تحقیقیافتهمنبع:   



 ... با جنوبی و رضوي، خراسان شمالی هاياستان شهري شبکه تطبیقی ارزیابی 20 

 گیرينتیجهبحث و 

 متوجه عمدتا توسعه هايریزيبرنامه تاکنون ما کشور در

 کوچک و میانی شهرهاي به و است بوده بزرگ شهرهاي

 فراوان مشکالت دالیل از یکی و است شده توجه کمتر

 و میانی شهرهاي به توجه عدم، بزرگ شهرهاي در

 پس کوچک و میانی شهرهاي دلیل همینبه است. کوچک

 مشکالتی همان دچار کارکردها تنوع و جمعیت جذب از

 این .هستند مواجه آن با بزرگتر شهرهاي که شد خواهند

-زیست و اجتماعی، اقتصادي گوناگون ابعاد در معضالت

 رفع در تالش و بررسی است. ذکر قابلغیره،  و محیطی

 را بنیادي راهکارهاي، معضالت و مسائل این کاهش یا

 مراتبیسلسله تأثیر و جایگاه به توجه با که کندمی طلب

 ايمنطقه شهري شبکه در کوچک و میانی شهرهاي

 از جلوگیري و جمعیت منطقی توزیع موجب تواند می

 شهري شبکه در پایداري سطوح به رسیدن و آن تمرکز

 نیچن توان یم گرفته انجام محاسبات مطابق. گردد کشور

 تیحاکمی شمال خراسان استان سطح در که داشت اظهار

 تعادل به رمنج امر نیا و استی انیم و کوچکي شهرها با

 در که یحال در است. شده استانیی فضا ساختار دری نسب

 مشهد نخست شهر آن از تیحاکمي رضو خراسان استان

، استان مرکز، مشهد شهر گفت توانمی مجموع در است.

، اجتماعی و اقتصادي هايفرصت جذب قیطر از

 از متخصص و ماهر انسانی نیروي، ثروت و رفاه، امکانات

 پیدا توجهی قابل گسترش و توسعه، امونیپیر نواحی

 نواحی توسعه بر را مفیدي فضایی اثرات و استکرده

 نواحی محرومیت بر و نداشته توسعه لحاظ از پیرامونی

 و رشد موازات به گرید انیب به است. نیز افزوده محروم

 دنبال رای معکوس روند آنی رامونیپی نواح، مرکز توسعه

 بین تجانس عدم و واگرایی نوعی هکطوري  به. کنندیم

 به رضوي خراسان استان فضایی توسعه ساختار در نواحی

 محاسبات از حاصل جینتا براساس است. آمده وجود

 بر یجنوب خراسان استان شهري شبکه گرفته صورت

 امر نیا لیدل است. متعادل نسبتاً آنتروپی روش اساس

 بهاست  تاناس نیا در مشهد رینظ يشهر کالن وجود عدم

 یانیم يشهرها رده در استان نیا نخست شهر که ياگونه

 یزاتیتما و تشابه از یحاکآمده،  دستبه جینتا .دارد قرار

رضوي و ، یشمال خراسان يشهر شبکه ساختار نیب

 جینتا به توانیم مدعا نیا دییأت جهت است. یجنوب

 آرتور يالگو و ياطبقه اختالف حد مدل از حاصل

 ياطبقه اختالف حد مدل اساس بر .نمود اشاره زلیاسما

 رده در یجنوب و یشمال خراسان يهااستان يشهرها اکثر

 نیا نخست شهر و دارند قرار کوچک يشهرها یتیجمع

 يالگو اساس بر است. یانیم يشهرها رده در استان دو

 خراسان استان در يمادرشهر دهیپد تنها لزیاسما آرتو

 در ينخست شهر يبرتر فوق جهدر .شودیم دهید يرضو

 درجه .شودیم دهید یجنوب و يرضو خراسان استان دو

 يبرتر رده در یشمال خراسان استان در ينخست شهر

 در پیشنهادي راهکارهاي ثرترینؤم از یکی .دارد قرار

 شدن  شهري مراتبسلسله نظام سازيمتعادل راستاي

 ستانا تقسیم اگرچه است هااستان نیاي هانخست شهر

 و رضوي خراسان،  شمالی خراسان استان سه به خراسان

- بوده راستا این در مهمی گام تواندمی جنوبی خراسان

 که گفت توانیماین تحقیق،  اساس بر مجموع در .باشد

 هر .دارد وجود استان سه نیاي شهر شبکه در تعادل عدم

 متفاوت استان سه از کی هر در آن اندازه و زانیم چند

 ارتباط عدم نشانگر قیتحقي هاداده و جینتا اما است.

 واقع در است. هااستان نیاي شهرهای منطق و حیصح

 که است گرفته شکل شهرها از شکلي ارهیزنجي اشبکه
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. وجود ندارد شهرها انیمی کهکشان و درست ارتباط آن در

 در، یانیم ویژه، بهکوچکي شهرها زیناچ نقش نیهمچن

 نیا است. شدهي شهر شبکهي ناکارامد بهر منج هااستان نیا

 شیمهاجرت، افزا مانندیی هادهیپد خود نوبه به زین تیوضع

 دهیبزرگ، پد و کی درجهي شهرها در تیجمع شماریب

 مشکالت و شهرها شدنیقطب وی ماکروسفال اي یسر بزرگ

 هااستان نیاي شهر شبکه دری اسیس وی اجتماع وي اقتصاد

 است. داشته دنبالبهرا 

 

 راهکارها

شهرها  اندازه توزیع برابرنمودن جهت در باید دولت

 شهرها اگر که چرا. اتخاذ نماید يثرؤم هايسیاست

 اثرات از گیريبهره براي هاآن اندازه، باشند کوچک

 از و نیست کافی تولید مقیاس از ناشی هايجوییصرفه

، شهري سیستم در اشهره اندازه شدنبزرگبا  دیگر طرف

، آلودگی و تراکم هايهزینه جمله از، زندگی هايهزینه

 سیستم کارایییابند و در نتیجه از می افزایش شدتهب

 در هاییسیاست است الزمبنابراین،  شود.کاسته می شهري

 افزایش و بزرگ خیلی شهرهاي جمعیت کاهش جهت

 ترکوچک و متوسط شهرهاي در افراد استقرار جذابیت

در زیربنایی هايگذاريسرمایه گسترش با. گردد عمالا 

 هايسیاست اجراي و ترکوچک و متوسط شهرهاي

 اختالف توانمی هاآن به جمعیت جذب براي مناسب

 در پایین رتبه شهرهاي و بزرگ شهرهاي اندازه در موجود

 مطالعات که است ضروري د.دا کاهش را شهري سیستم 

 و گیرد صورت شهري هايسیستم زمینه در بیشتري

 شکلی به شهرها اندازه و تعداد، رشد بر ثرؤم عوامل

 میزان و ملاعو این تعیین. گردد مشخص شدهتفکیک

 ثرؤم اجرایی راهکارهاي تعیین در تواندمی هاآن اثربخشی

همچنین الزم است اقدامات دیگري در راستاي . باشد

هاي جانبه شهرها و روستاها و رفع نابرابريتوسعه همه

اي انجام گیرد تا از این طریق، بتوان سیستم شهري منطقه

توان به متعادلی را بنیان نهاد. از جمله این اقدامات می

 موارد زیر اشاره نمود: 

استقرار امکانات و خدمات مورد نیاز مردم بر اساس  .1

 هاي جمعیتی در شهرهاي کوچک و میانی؛ آستانه

اتی، هاي آموزشی، بهداشتی، خدمایجاد زیرساخت. 2

تفریحی و غیره در همه شهرهاي یک ناحیه و تمرکززدایی 

 از شهرهاي بزرگ و اَبرشهرها در نواحی مختلف؛

اي و روستایی گذاري و توجه به توسعه منطقه. سرمایه3

 و جلوگیري از تمرکز بیش از اندازه شهرهاي بزرگ؛

ونقل در . توسعه و بهبود شبکه ارتباطی و سیستم حمل4

 تلف هر ناحیه و یا سرزمین؛هاي مخبخش

اي و اقتصادي در شهرهاي هاي توسعه. اجراي برنامه5

–هاي روستاکوچک و میانی براي جلوگیري از مهاجرت

منظور جلوگیري شهري و مهاجرت به شهرهاي بزرگ به

از رشد بیش از اندازه جمعیت در شهرهاي بزرگ و 

 قه.تمرکز امکانات تنها در یک یا چند شهر در هر منط
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