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   چکیده
ان است و تحلیل میزان تعادل نظام شهری یین پژوهش، بررسهدف اصلی ا 

. جامعه آماری آن را جمعیت باشد می های زمانی مذکور دورهخوزستان در 

 این .دهدتشکیل می زمانی مذکور های دورهان خوزستان در است نقاط شهری

 این بر و باشد می تحلیلی -پیمایشی آن انجام روش و نظری نوع از تحقیق

 و بوده نامتناسب خوزستان اناست در شهری نظام که است واراست ها فرض

 نقاط تعداد افزایش چنین، هم. است حاکم آن در شهری نخست پدیده

 شهر به بزرگ روستاهای تبدیل حاصل آن در شهرنشین جمعیت و شهری

های  های مرکز آمار و سالنامه از آمارنامه پژوهش این های داده. باشد می

 های محیطابتدا در  و شده آوری نفوس و مسکن، جمع سرشماری عمومی

Excel  وSpss شاخص تمرکز  های روشفاده از است ، سپس باواردشده

ضریب تغییرات مورد ی و ضریب آنتروپ اندازه، - )مهتا(، مدل رتبه یشهر

و تحلیل  ها آمارنامهاز  های مورد نیاز این پژوهش داده .اند قرارگرفتهمطالعه 

سرشماری عمومی نفوس و  مرکز آمار ایران و مربوط به هایسایتوب

از جمله نتایج  .است آوری گردید جمعان خوزستان است نقاط شهری مسکن

 مراتب سلسلهدر  تناسبفقدان : به این موارد اشاره نمود توان میاین پژوهش 

. به علت است خوزستان اناست بارز نظام شهری های مشخصهشهری یکی از 

اندازه  -ان از قانون رتبهاست شهری مراتب سلسلههر اهواز، وجود نخست ش

و گسیختگی در نظام شهری آن  ناسبتبعیت نکرده و ناهمخوانی، عدم ت

 . باشد می مشهود

اندازه، شاخص تمرکز شهری، -نظام شهری، رتبه: کلیدی گانواژ

 ان خوزستان.است ، ضریب تغییرات،ضریب آنتروپی
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Abstract 
The main objective of this study was to investigate 

and analyze the balance in the urban system of 

Khuzestan Province from the year 1986 to 2006. 

The population of this study was the population of 

Khuzestan province in the same period. This study 

is theoretical and its method is survey analytical. In 

this study, we also assume that the urban system in 

Khuzestan province was inappropriate and signified 

the first urban phenomenon. Furthermore, the  

increasing number of urban areas and urban population 

in Khuzestan were the result of converting large rural 

areas into cities. The data required for this study 

were collected from Statistical Centre of Iran and 

the yearbook of the general census of population as 

well as housing in urban areas of Khuzestan  

province. Then, by the index of urban concentration 

(Mehta) and the rank-size model, the collected data 

were analyzed by SPSS and both entropy 

coefficient and coefficient of variations were 

calculated. The results of this study show that the 

lack of balance in the urban hierarchy is one of the 

typical characteristics of the urban system of 

Khuzestan Province. The results also indicate that 

because of the first city of Ahvaz, the urban 

hierarchy of the province did not follow the rank-

size rule and consequently discrepancies, imbalance 

and disconnection in the urban system are clearly 

seen.  

Keywords: urban sys tem, rank-size ,  urban 

concentration index, entropy factor, Coefficient of 

variation, Khuzestan province. 
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  مقدمه
ی زیستی ها مجتمعدرصد از  3/82، جمعیت 1950در سال 

لندن و  شهرکالندنیا کمتر از یک میلیون نفر بود و تنها دو 

نیویورک جمعیتی بیشتر از آن داشتند، این میزان جمعیت در 

های زیستی دنیا را درصد از مجتمع 9/50تنها  1980سال 

داد و سیزده مگاشهر جمعیتی بیش از هشت تشکیل می

بینی سازمان ملل نشان داد در سال  یشپمیلیون نفر داشتند. 

ین شهرهای جهان جمعیتی تر بزرگدرصد از  5/4تنها  ،2010

که جمعیتی بیش از  یحال اند، در داشتهزیر یک میلیون نفر 

 وهفت مگاشهر وجود داشت هشت میلیون نفر در بیست

(Mulligan, 2005).  

 یافته  در چند دهه اخیر شهرها با سرعت زیادی گسترش 

این گسترش در مورد  اند، شده یلو به شهرهای بزرگی تبد

در این میان رشد  .است حادتر یافتهن کشورهای توسعه

سریع شهرنشینی در دنیا در همه شهرها به صورت متعادل 

که بل، (Nourbakhsh, 2002: 19)است صورت نگرفته

که  ،است بوده ها یتختعمدتاً شامل شهرهای بزرگ و پا

 .کنددق میاین امر در مورد ایران نیز ص

افزایش ، شده  دادهنمایش  )1(که در شکل طورهمان 

جمعیت، کاهش اهمیت بخش کشاورزی و در نتیجه 

افزایش سریع جمعیت شهری و توسعه شهرنشینی به 

 بلکه ندنیستتنهایی ناشی از افزایش طبیعی جمعیت 

در  داری یهرغم انجام اصالحات ارضی، توسعه سرما یعل

سو از یکچارچوب یک اقتصاد متکی بر صادرات نفت، 

موجب کاهش اهمیت بخش کشاورزی و در نتیجه 

از سوی  افزایش سریع روند مهاجرت از روستا به شهر و

 .است رشد سریع شهرهای بزرگ شده دیگر موجب

مراتب شهری  جاد تعادل در سلسلهاز آنجا که الزمه ای 

، مطالعه شهرها در رکشور و رسیدن به توسعه پایدا

توجه  و (Ziyari, 2004: 18)مراتب ناحیه شهری سلسله

 یزیر به شهرهای کوچک و متوسط در قالب برنامه

بنابراین با مطالعه دقیق و تحلیل  ،است غیرمتمرکز

  زم استال ،جانبه نظام شبکه شهری استان خوزستان همه

ساماندهی  در جهترده و بُ به نقاط ضعف و قوت پی

نمونه  .انجام پذیرد، اقدامات الزم اناست نظام شبکه شهری

که  است ان خوزستاناست مطالعاتی این تحقیق، شهرهای

 یها وقوع پدیده هشت سال جنگ تحمیلی طی سال

موجب دگرگونی بنیادی در نظام اسکان و  1367تا  1359

  .است آن شدهشبکه شهری 
1 

  بیان مسئله

مشخصه اصلی نظام شهری کشوور موا در طوی سوه دهوه      

 اسوت  گذشته که نقطه عطف تحوالت جمعیتوی در ایوران  

تدریج شواهد عودم ارتبواط    دلیل عدم مدیریت صحیح بهبه

بوا عامول    هوا  گذاری یهمنطقی بین توزیع و تخصیص سرما

شوی از  صورت بخو توزیع منابع به سومکان و فضا از یک

را  یا هاستآثار فضایی ناخوترتیب  شده و بدین سوی دیگر

که از آن  ،(Mohammad, 2002: 34)است دنبال داشتهبه

موالی و   هوای  یهبه تمرکز بیش از حد سورما  توان یجمله م

شغلی کوه افوزایش جاهبوه شوهری شوهرهای       یها فرصت

هووا و تهووی مانوودن شووهرهای  بووزرگ و رشوود و توسووعه آن

رشد  .، اشاره کرداست انات را در پی داشتهکوچک از امک

یراصولی شهرهای بوزرگ باعوش شوده    غو توسعه سریع و 

کووه ایوون شووهرها بووا انوودازه، تووراکم و نوواهمگنی جمعیتووی 

و تووازن   تناسوب عدم  (.Mulligan, 2005)شناخته شوند

در فضای ملی، مطالعه و بررسی در شبکه و نظام  یا منطقه

تا از  ،است و ضروری ساخته مراتب شهری را الزم سلسله

ایوون رهگووذر بووه الگوووی پووراکنش جمعیووت شهرنشووین و 

مراتوب   هوا در نظوام سلسوله    و عدم تناسب ناسبت خرهباال

رد و سپس با شناخت وضع موجود بُ پی یا منطقه -شهری

. در پژوهش (Server, 1994: 4)پرداخت به ارائه راه حل

 : دپاسخ داده شو سؤاالتحاضر سعی شده به این 
متعادل بوده و نانظام شهری در استان خوزستان آیا  .1

 ؟پدیده نخست شهری در آن حاکم است

افزایش تعداد نقاط شهری و جمعیت شهرنشین آیا  .2

در استان خوزستان حاصل تبدیل روستاهای بزرگ 

 است؟به شهر 
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 سیر تحول رشد شهر در ایران. 1شکل 

ق( ی تحقیها افتهی،    rafiee, 2009 & sarvestani, 2011) منبع:    

 تحقیق اهداف و ضرورت

عنوان عاملی برای مراتب شهری به  بررسی سلسله

شناخت چگونگی نظام فضایی شهرها و توزیع متعادل 

ویژه شهرهای امکانات و خدمات میان مراکز شهری به

 است داشتهکوچک و متوسط همواره اهمیت خاصی 

(Dorkosh, 2003: 82). ضروریات و اهداف جمله از 

 : نمود اشاره زیر مواردبه توان یم تحقیق این

ضریب تغییرات سیمای شبکه ی و ضریب آنتروپتعیین  .1

تمرکز  یها فاده از مدلاست ان خوزستان بااست شهری

 .اندازه-مدل رتبه و )مهتا(یشهر

 رشد جمعیت شهری

 افزایش شهرنشینی

 

 توسعه اقتصادی

 

 هاست توسعه ناخو

تمرکز شدید سرمایه در 

 شهرها کالن

 

مرکز شدید جمعیت در ت

 شهرها کالن

 

تسهیالت  تمرکز امکانات و

 شهرها کالندر 

 

شدن شهرهای تهی

 پیرامونی از امکانات

 

خالی شدن شهرهای 

 پیرامونی از جمعیت

 

 اعمال فشار به منابع

 مشکالت اجتماعی

 اندازها تغییر چشم

 اعمال فشار به اراضی

 محیطی زیستمشکالت 
در نظام  عدم تعادل فضایی

 شهری

 

کاهش کیفیت زندگی در 

 جوامع شهری

 مبتنی یدار هیسرماتوسعه  اصالحات ارضی

 بر صادرات نفت

 

کاهش اهمیت بخش 

 کشاورزی

 

افزایش سریع مهاجرت از 

 روستا به شهر

 

 رشد سریع شهرهای بزرگ
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تغییر و تحوالت  ،شناخت روند شهرنشینیبررسی و  .2

 مطالعه. مورد یها دوره درتان شهری خوزس شبکه

جهت تعادل بخشی ساختار مناسب راهکارهای  ارائه .3

 ان خوزستان.است سلسله مراتبی شهرهای

 

 روش تحقیق

تحلیلی انجام –فاده از روش توصیفیاست تحقیق حاضر با

 یل نظام شهریو تحلکه در آن به بررسی  است گرفته

دوره  ان خوزستان و تحوالت شبکه شهری آن در طیاست

ات و اطالع. است پرداخته شده (1365-1385ساله) 30

 اسنادی -یا کتابخانه  یوهشی مورد نیاز این تحقیق بهها داده

. در این تحقیق است ی شدهآور جمعآماری  از مراکز

فاده است ی جمعیتی نقاط شهری باها دادهی بند طبقهضمن 

خص ی شاها مدلکارگیری با به( و Ecxel) افزار نرماز 

اندازه و محاسبه ضریب -تمرکز شهری)مهتا( و رتبه

 مراتب سلسله، به بررسی 1یپراکندگآنتروپی و ضریب 

 .است ان خوزستان پرداخته شدهاست شهری

 محدوده مورد مطالعه
 50 تا دقیقه 42 و درجه 47 محدوده در خوزستان اناست 

 و گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقیقه 39 و درجه

 از شمالی دقیقه 58 و درجه 32 تا دقیقه 58 و هدرج 29

ان خوزستان با مساحت حدود است قرار دارد. وااست خط

ان ایالم و از است از شمال غربی به یلومترمربعهزار ک 64

ان لرستان و از شمال شرقی و شرق است ان بهاست شمال به

ان چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد و است به

ان بوشهر و است و فارس یجو جنوب شرق با خلاز جنوب 

بر اساس  .(2) شکل است از غرب به کشور عراق متصل

بیست شهر،  1365 در سال اناست این کشوری، تقسیمات

 و چهل 1385وهشت شهر و در سال بیست 1375در سال 

                                                           
 در ادامه این مقاله درباره مدل های یاد شده توضیح ارائه خواهد شد. .1

دو که بیانگر افزایش بیش از  است چهار شهر داشته

 . است اناست ر اینسال د 20ی شهرها در عرض برابر

 

  نقشه موقعیت استان خوزستان در کشور. 2شکل

 نگارندگان ترسیم:

 پیشینه تحقیق
 : است مطالعات در زمینه مسائل شهری با سه عامل مرتبط 

 تغییر در اندازه و توزیع شهرها .1

 اندازه جمعیت شهری .2

 رشد تعداد شهرها .3

 یو ادبیاتدیدگاه  دهنده  ارائههر یک از این ابعاد  

ا  م ا د ها آن سه هرخاص است  یکدیگرن  مکمل 

(Vernon Henderson, 2007.) شناسان و جمعیت

 مند عالقهدر توزیع اندازه شهرها  غالباًدانان جغرافی

 یجمعیتهای  مالکشهرها بر اساس  بندی طبقهبه 

 سلسلهدر ارتباط با نظام . (Mulligan, 2005)هستند

 .است ورت گرفتهشهری تاکنون مطالعات زیادی ص مراتب 

 است اخیراولین مطالعات علمی در جهان مربوط به قرن 

 (، زیپف1926) (، لوتکا1913) که افرادی چون اوئرباخ

 (، جیم بری1985) وارتاست (،1956) التر ایزاردو (1941)

این مطالعات در ایران  . امااندانجام داده ( و دیگران1961)

مطالعات داخلی که برخی از در میان سابقه کمتری دارد. 

 اند پرداختهشهری در سطح ملی  مراتب سلسلهبه بررسی 

 : زیر اشاره نمود های پژوهشبه  توان می
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شهرهای ایران را  مراتب سلسلهنظام : (1373) نظریان

 ، توزیع نامتعادلای ناحیهتفاوت شدید  او .مطالعه نمود

 را در ارتباط تنگاتنگ با ها آنشهرها و مکان گزینی 

 نآدنبال سوابق تاریخی و به ،محیطی زیستیط شرا

 تقسیمات سیاسی و توسعه اقتصادی، مبنای اصلی عدم

 .داند میتعادل در نظام شهری ایران 

(: توزیع فضایی جمعیت را در سیستم 1371) بهفروز

که فرمولی ارائه داد  و قراردادشهری ایران موردبررسی 

ها  آنشهری کشورهای در حال توسعه و نظام  برای اکثر

در  توان میاین فرمول  از الگویی مناسب باشد. تواند می

 هستند نیزنظام شهری دارای الگوی نخست شهری 

ساختار کلی مدل به شرح زیر  استفاده نمود.

 :(Behforuz, 1995: 330)است

. قورار دارد  r مرتبوه  درجمعیت هر شهری کوه   

شوهرهای   مجموع جمعیوت واقعوی   

 مورد مطالعه،

 مرتبه شهر 

= 

تا  1335نظام شبکه شهری ایران از سال  ،(1379) تقوایی

که  دهد میوی نشان  های یافتهو  است بررسی نموده 75

نظام شبکه شهری ایران نامتعادل  یادشده های سالطی 

 .است نشده سمت تعادل هدایتبوده و به

ان ایالم را مورد مطالعه قرار است شبکه شهری ،(1380راد)

ان با است که نظام شبکه شهری این دهد میداده و نشان 

 سیاسی آن انطباق دارد. –عملکرد مراکز اداری

شهری استان  مراتب سلسلهعدم توازن در  ،(2004)رضایی

فارس را بررسی نموده و برای تعادل بخشی به شبکه 

 رشد را پیشنهاد های قطب، تقویت شهری این استان

شبکه شهری  ،(1388. صدر موسوی و همکاران)نماید می

و است  داده قراراستان آهربایجان غربی را مورد مطالعه 

شهری استان  های سکونتگاهالگوی پراکنش  دهد مینشان 

است که ناشی  بوده تصادفی و متمایل به منظمبه صورت 

له نزدیک به شهرهای از پیدایش نقاط شهری در فاص

 اصلی و مرکزی است.

 مراتب سلسلهساختار  ،(1389) پور و همکارانشاداد

 ها آن های یافته اند.شهری اردبیل را مورد مطالعه قرار داده

، تزریق بیش از حد و بدون برنامه امکانات و دهد مینشان 

خدمات به شهر اردبیل و همچنین تبدیل شدن آن به مرکز 

 ان اردبیل شدهاست عدم تعادل در نظام شهریان باعش است

 .است

( با اصالح فرمول 1343)اشاخص تمرکز شهری مهتا: مهت

برای تشخیص  را ( بهترین روشکالرک)

نسبت به اندازه شهر نخست به چهار شهر  ،نخست شهری

 :(1) جدول صورت زیر پیشنهاد کرداول نظام شهری به

 

 ری در نظام شهری بر پایه شاخص مهتادرجه نخست شه .1جدول

 شاخص چهار شهر نوع برتری شهری

 1تا  65/0 فوق برتری

 65/0تا  54/0 برتری

 54/0تا  41/0 برتری مطلوب

 41/0کمتر از  حداقل برتری

 (Azimi, 2002: 67): منبع

تمرکز شهری نسبت  بیشترین 1986طبق نتایج، در سال 

که  است ز وجود داشتهدر اهوا 85تا  75 های دورهبه 

وقوع جنگ تحمیلی و مهاجرت مردم علت آن  ترین مهم

 های سال. در است ان به شهر اهوازاست از شهرهای غربی

 60به و  یافته کاهشهری در اهواز شتمرکز  75تا  65

برتری تمرکز  کاهش دهنده نشانکه  است درصد رسیده

سال . با توجه به این فرمول نخست شهری از است شهری

اما  است اگرچه به سمت کاهش میل کرده 75تا  65

 است همچنان شهر نخست از یک نظم برتری تبعیت کرده
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 پایان جنگ تحمیلی و بازگشتآن دلیل  ترین و مهم

نخست  85ولی در سال  .است مهاجرین به شهر خود بوده

فزایش 75 سال در اهواز نسبت به شهری  یافته ا

 .(3) شکل است

 
 سال

 نمودار شاخص تمرکز شهری مهتا. 3شکل

 های تحقیق یافته: منبع

 اندازه-تبهمرمدل 

این قانون بیانگر وجود ارتباط بین مرتبه و اندازه شهر در نظام 

کند بیان می شهری است. زیپف در این قانون مراتب سلسله

عیتی ترتیب اندازه جمبه را های شهریاهگکه اگر سکونت

جمعیت شهر  یک دوم دحدو ،جمعیت شهر دوم ،مرتب کنیم

شهر نخست و  یک سوم حدود ،اول و جمعیت شهر سوم

 . بود جمعیت شهر اول خواهد حدود  ام nجمعیت شهر 

  = 

باشد،  1برابر با  qمحاسبه گردد. اگر  qدر فرمول فوق، باید 

-در آن استوزیع متعادل و همگن شهرها ت دهنده نشان

. خواهدبودشهر نخست   برابر با امnصورت جمعیت شهر 

اهمیت نسبی شهرهای متوسط و میانی در  دهنده نشان q < 1اگر 

باشد، حاکی از تسلط نخست شهری در  q  1نظام شهری و اگر 

 .(Hekmatnia, 1391: 193)نظام شهری است

  =Q 

شهری استان خوزستان با استفاده از  مراتب سلسلهبررسی 

 استان شهری نظام که دهد می نشان اندازه–مدل رتبه

این  .دارد زیاد انحراف شهری اندازه–رتبه مدل از خوزستان

و در سطح پایین جمعیت  تر کوچکاختالف در شهرهای 

شهری در  نظام 65این مدل در سال  اساس بر. بیشتر است

همچنین در این  .(2)جدول تناسب دارداستان خوزستان عدم 

دوره شهرهای غربی به دنبال مهاجرت اجباری ساکنین این 

 علت وقوع جنگ تحمیلی از جمعیت خالی شدهشهرها به

 با شهر دوم )اهواز( در این دوره اختالف شهر اول است.

و  53/5 (،مسجدسلیمان) و با شهر سوم 82/3، )دزفول(

برابر است. بر اساس این  257 )هویزه(، نسبت به شهر آخر

نسبت به سال  75مدل نظام شهری استان خوزستان در سال 

است ولی باز هم گسیختگی  شده تر حدودی متناسب تا 65

در این دوره  .شودمشاهده میدر نظام شهری این دوره 

 هرو با ش 9/3 با شهر دوم)آبادان(، اختالف شهر اول)اهواز(

برابر  126 (،اروندکنار)رو با آخرین شه 4 سوم)دزفول(،

به علت جنگ  65در این دوره شهر آبادان که در سال  است.

ده ساله به شهر  تقریباً ۀبود در یک دورخالی از سکنه شده

بیانگر این است که  (3)است. جدول  دوم استان تبدیل شده

برابر شهر  17/4شهر اهواز به عنوان اولین شهر  85در سال 

یعنی  شهر استانبرابر سومین  48/4دوم استان یعنی دزفول، 

یعنی  استان ( 44) شهر رتبه  برابر آخرین شهر 1077آبادان و 

در این مطالعه این است  توجه قابلقلعه خواجه است. نکته 

ندازه ا–که اختالف زیاد جمعیتی شهرهای استان با مدل رتبه

ت شهر اهواز جستجو کرد. به را باید در میزان زیاد جمعی

 85که با رشد سریع شهر اهواز این اختالف در سال ویژه این

البته شهرشدن تعدادی از روستاهای . است افزایش یافته

 نبوده تأثیر بیپرجمعیت استان در گسیختگی این نظام شهری 

ه ده ساله ورنفر شهر اهواز در یک د 180634افزایش  است.

نفری شهر  33180ط با افزایش در ارتبا 85تا  75

بنابراین  .دوم)دزفول( استان خود حاکی از این مسئله است

شهر اهواز است که  پذیری جمعیتارقام فوق بیانگر افزایش 

مناسب اقتصادی،  های زمینهگذشته به دلیل  های سالطی 
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 جذب باعش رفاهی –سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی

شهری  مراتب سلسلهدر  تناسب و به دنبال آن عدم جمعیت

است. توزیع اندازه شهرها در این استان عالوه بر  استان شده

عدم وجود شهرهای میانی در این  ،وجود نخست شهر اهواز

استان و شکاف بیش از اندازه شهر اول با شهر دوم و شهر 

شود که منجر  میبا سایر شهرها به وضوح دیده  نیز سوم و

دمات و امکانات در مراکز بزرگ و تجمع کاالها و خ به

و گسیختگی  تر کوچک های گاهسکونتکمبود امکانات در 

 .(4) شکل است پیوند فضای شهر و روستا شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان خوزستان 1365جمعیت سال  .2جدول

 1365 شده بازسازیجمعیت  1365جمعیت سال  مرتبه شهر نام شهر

 579826 579826 1 اهواز

 289913 151421 2 دزفول

 193275 104787 3 مسجدسلیمان

 144956 78694 4 بهبهان

 115956 71807 5 بندر ماهشهر

 96638 65840 6 شوشتر

 82832 64102 7 جاری آغار

 72478 56288 8 اندیمشک

 64435 49355 9 بندر امام خمینی

 57983 46042 10 ایذه

 52711 39716 11 شوش

 48319 37049 12 شادگان

 44602 30440 13 دشت آزادگان

 41416 28550 14 رامهرمز

 38655 20973 15 رامشیر

 36239 18820 16 هندیجان

 34107 14964 17 گتوند

 32217 14127 18 هفتگل

 30517 10315 19 ملک باغ

 28991 2252 20 هویزه

(های تحقیق یافتهو  1365آمار ایران،  )مرکز منبع:  
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 (های تحقیق یافتهو  1385)مرکز آمار ایران،  1385سال  شده استان خوزستان در جمعیت واقعی و بازسازی. 4شکل
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 (های تحقیق یافتهو  1385-1375)مرکز آمار ایران،استان  2006و  1996جمعیت سال . 3جدول

 1996 شده بازسازیجمعیت  1996جمعیت سال  نام شهر 2006 شده بازسازیجمعیت  2006جمعیت سال  مرتبه نام شهر

 804980 804980 اهواز 985614 985614 1 اهواز

 402490 206073 آبادان 492807 235819 2 دزفول

 268327 202639 دزفول 328538 219772 3 آبادان

 201245 116883 مسجدسلیمان 246403 125859 4 خرمشهر

 160996 106923 اندیمشک 197123 120177 5 دیمشکان

 134163 105636 خرمشهر 164269 111448 6 ماهشهر بندر

 114997 88394 ماهشهر 140802 108662 7 مسجدسلیمان

 100622 88213 بهبهان 120202 104364 8 ایذه

 89442 81288 ایذه 109513 96322 9 شوشتر

 80498 77900 شوشتر 98561 64467 10 امام خمینی

 73180 55936 امام خمینی 89601 58616 11 امیدیه

 67082 53834 امیدیه 82134 54032 12 شوش

 61922 52057 شوش 75718 52777 13 رامهرمز

 57449 41836 شادگان 70401 49171 14 شادگان

 53665 39225 سوسنگرد 65708 44016 15 سوسنگرد

 50311 37221 رامهرمز 61601 25202 16 هندیجان

 47352 22925 هندیجان 57977 24808 17 رامشیر

 44721 22636 رامشیر 54765 23211 18 شیبان

 42367 18470 گتوند 51871 22001 19 حمیدیه

 40249 17645 حمیدیه 49280 21547 20 گتوند

 38322 16081 ملک باغ 46934 21222 21 ملک باغ

 36590 15483 هفتگل 44801 16458 22 اللی

 34999 15168 اللی 42853 15261 23 هفتگل

 33541 14508 جاری آغار 41067 14595 24 مالثانی

 32199 14032 هویزه 39425 14589 25 هویزه

 30961 12849 مالثانی 37908 14040 26 ویس

 29814 7305 بستان 36504 13175 27 جاری آغار

 28749 6377 اروندکنار 35200 10171 28 دزآب

  33987 9772 29 روندکنارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32854 9217 30 رود میان

 31794 8610 31 قلعه تل

 30800 8068 32 آباد صفی

 29807 7839 33 حر

 28989 7330 34 بستان

 28160 6225 35 الوان

 27378 5748 36 صیدون

 26308 5067 37 سردشت

 25937 3868 38 دهدز

 25272 3833 39 رفیع

 24640 2079 40 سالند

 24039 2004 41 جایزان

 23467 1935 42 حسینه

 22921 1290 43 زهره

 22400 915 44 قلعه خواجه
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 شهرهای اندازه–توزیع لگاریتمی رتبه (5شکل )نمودار 

فاده است با 85و  75 ، 65 دوره سه را در خوزستان اناست

 :نشان می دهداز مدل رگرسیون 

 

 
 اندازه شهرهای استان خوزستان-توزیع لگاریتمی رتبه. 5 شکل

 (های تحقیق یافتهو  1385-1375-1365)مرکز آمار ایران، منبع:

 همبستگی معکوس باالیی بین لگاریتم مرتبه شهرها

در هر سه  (y( و لگاریتم اندازه شهرها )محورx)محور 

دیگر هرچه لگاریتم رتبه عبارت . بهاست دوره برقرار

 .شود میه است یابد از میزان لگاریتم جمعیت ک افزایش

 تعادل خط با اندازه–میزان ضریب خط یا شیب خط رتبه

 در و -278/1 ،1375 سال در و -267/1، 1986 سال برای

 در که است معنی بدان این .است -625/1 ،2006 سال

ان است شهری مراتب سلسلهر نظام د رگرسیون خط شیب

آمده دستاعداد به .است حاکم تناسب عدم خوزستان

ان است شبکه شهریدر  پدیده نخست شهری اهواز گرنشان

 .هستندتا حال حاضر  1365از سال 

دلیل شهرشدن تعدادی از روستاهای موجود در سال به

ان با است و ایجاد اختالف فاحش شهر اول 1385-1365

انحراف منحنی  ها نآدلیل جمعیت کم شهر دوم آن و به

 .است بیشتر شده 1385توزیع لگاریتمی شهرها در سال 

( اختالف 65،75،85مقایسه سه دوره مختلف سرشماری )

بر  شده بازسازیمیزان جمعیت واقعی نسبت به جمعیت 

 .است شده بیشتر اندازه–اساس تئوری رتبه

، ها آنتوسعه شهرهای بزرگ و تراکم جمعیت در  

. در است ان خوزستاناست ام شهریمشخصه اصلی نظ

ان است شهر اهواز در نظام شهری باهممقایسه سه دوره 

 های زمینهشهر در عنوان شهر اول یا نخستخوزستان به

 .است به برتری رسیدهاجتماعی -مختلف اقتصادی

این الگو معیاری برای سنجش توزیع : ضریب آنتروپی

ات شهری جمعیت شهری و توزیع تعداد شهرها در طبق

توان به میزان فاده از این الگو میاست . بااست یک منطقه

قرار جمعیت و تعداد شهرها در سطح است تعادل فضایی

ضریب رد. اگر بُای و ملی پیانی، منطقهاست شبکه شهری،

طرف صفر میل کند حکایت از تمرکز بیشتر و پی بهوآنتر

بین  یا افزایش تمرکز و یا عدم تعادل در توزیع جمعیت

طرف یک و بهآن و حرکت خواهدبود جمعیت در شهرها 

نشان  ای منطقهرا در عرصه  تری متعادلتوزیع  ،باالتر

ساختار کلی فرمول . (Hekmatnia, 391: 189)خواهدداد

 است:  شرح زیربه

 =H 

H :مجموع فراوانی در لگاریتم نپری فراوانی 

 فراوانی: 

 لگاریتم نپری فراوانی: 

K :تعداد طبقات 

G :آنتروپی میزان(Hekmatnia, 1391: 189-190). 

 تناسببرای  است مشخص (4) که در جدول  گونه همان 

ان خوزستان سه است در نظام سکونتگاهی تناسبیا عدم 

/. در 764محاسبه گردید که مقدار آن از  85تا  65دوره 

رسیده  85/. در سال 855و  75/. در سال 774به  65سال 

 مراتب سلسلهگرایش به تعادل در نظام  دهنده نشانکه 

 .است ان خوزستاناست شهری در
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 های روشیکی از : ضریب تغییرات یا ضریب پراکندگی

ای، روش دست آوردن نابرابری منطقهاساسی برای به

توان با استفاده از این روش می. است ضریب پراکندگی

 طور نامتعادل دریک شاخص تا چه حد به مشخص نمود که

 .Hekmatnia) (285 :1391 است بین مناطق توزیع شده

 است:     شرح زیرساختار کلی فرمول به

  =C.V 

 Sd: میانگین جمعیت : جمعیت شهرها معیار انحراف

 شهرها

و تغییرات ابتدا باید انحراف معیار  برای محاسبه ضریب 

. در این شاخص کردمحاسبه  را میانگین جمعیت شهری

مقطع زمانی قبلی مقدار  اززمانی  مقطعهم اگر یک 

طرف یکنواختی شود توزیع جمعیت به تر کوچکضریب 

شود توزیع  تر بزرگصورت، اگر مقدار ضریب در غیر این .رودمی

 .(Hekmatnia, 1391: 286)شود می ترنامتعادل جمعیت

 تناسببرای  است مشخص (4) که در جدول گونه همان

سه  ،ان خوزستاناست در نظام سکونتگاهی تناسبیا عدم 

مقدار  گردید که بر اساس آن بررسی 85تا  65دوره 

، 163ترتیب برابر با ضریب تغییرات برای سه دوره فوق به

 .است که بیانگر افزایش تمرکز شهری شد 241، 177

 رکزی شهری وضریب آنتروپی، شاخص تم. 4جدول

 ضریب تغییرات

 

 

 

 

 

 های تحقیق یافته: منبع

 

 

 گیری بحث و نتیجه
 .است شهری بهترین شکل سازماندهی فض مراتب سلسله

و  شهری منظم سبب توزیع کاال مراتب سلسلهوجود 

خدمات به تمام جامعه و توزیع متعادل امکانات و 

 شود. مییک منطقه  های بخشبه تمامی  رسانی خدمات

 بررسی و تحلیل ساختار این مقاله، اصلی فهد 

 ان خوزستاناست شهری و تحوالت آن در مراتب سلسله

که  دهد میتحقیق نشان  های یافتهبر این اساس،  .است

 ع آن نظام شهریتبَ شهری و به مراتب سلسلهساختار 

 .برد میرنج  تناسبان خوزستان از یک نوع عدماست

شهری نخست وجود تسلط که با دهد میتحقیق نشان این  

ان خوزستان و گرایش شهر اهواز به است در نظام شهری

تمرکز و برتری در سطح منطقه از طریق پوالریزاسیون 

و تعادل  زداییسوی تمرکزشبکه شهری، کل این نظام به

 تمرکزگراییمرور زمان از میزان به لیو است در حرکت

-صورت های تحلیل. بنابر است ه شدهاست ان کاست در

-ان، در هر سه دوره تحتاست گرفته بر روی نظام شهری

قرار شهری  مراتب سلسلههرم  رأسبررسی، شهر اهواز در 

اصلی  های قطبدو شهر دزفول و آبادان  و بعد از آن،دارد 

. این دسته از شهرها با روند میشمار ان بهاست جمعیت

 ها زمینهتمرکز خدمات و امکانات در خود در اغلب 

 . کشانند میسوی خود نان حوزه نفوه را بهساک

اساس  ان خوزستان براست همچنین تحوالت نظام شهری

که با طوریبه است بررسیپیرامون نیز قابل–نظریه مرکز

اجتماعی، صنعتی و بهداشتی -تزریق تسهیالت اقتصادی

 افزایش و رشد سریع جمعیتی در شهر مرکزی)اهواز(

 ماندگی باعش عقب است و در عوض وجود آمدهبه

شهرهای پیرامونی شده و جمعیت و خدمات از شهرهای 

. به بیان دیگر، است پیرامونی به شهر مرکزی جریان یافته

موازات رشد و توسعه مرکز)اهواز(، نواحی پیرامونی آن به

ای که نوعی واگرایی و عدم  گونهروند معکوسی دارند، به

ان است عه فضاییتجانس شدید بین نواحی در ساختار توس

 .است وجود آمدهخوزستان به

 سال             

 مدل    
1365 1375 1385 

 885/0 774/0 764/0 ضریب آنتروپی

 628/0 604/0 633/0 هریش تمرکزشاخص 

 241 177 163 ضریب تغییرات
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ان خوزستان است از دالیل دیگر نامتناسب بودن نظام شهری

-به تبدیل روستاهای بزرگ به شهر اشاره کورد بوه   توان یم

، 1385توا   1365سال یعنی از سال  20که در عرض طوری

کوه هموین امور     شده  اضافهان است شهر به شبکه شهری 24

ان خوزسوتان  است  بیشتر در شبکه شهری باعش عدم تعادل

 ت.سا شده

 راهکارها
به  زنیای که از مسائل بسیار مهم در زمینه مسائل شهر 

شهری، محرومیت و نابرابری -مهاجرت روستا ،توجه دارد

، وکار کسبدر دسترسی به مسکن و ارائه خدمات اولیه، 

هزینه اشتغال، حکومت شهری، رهبری شهری، کیفیت 

 بزرگ های شرکتی، افزایش منابع مالی و زندگی شهر

 .(Mulligan, 2005)است

، نیاز است که جمعیت شهری در حال افزایش طورهمان 

از پیش قاط به ایجاد شهرهای جدید در برخی از ن

 است ثرؤ. این اقدام زمانی مشود احساس می شده، تعیین

در زمان  یافته توسعهکه برای تنظیم جمعیت ناهماهنگ و 

عنوان یک المثنی برای شهر جدید به یشهر ،مناسب

 افزایش جمعیت صورتاین موجود ایجاد شود. در غیر

 در شهرها شده که ای حاشیهشهری باعش ایجاد بافت 

 شود می، پدیدار و پایدار بندوبار و پراکندهصورت بی به
(Anas & Xiaong, 2005).  

می در جهت ایجاد نظاریزی  برنامهو  گذاری استسی .1 

بتوانند ، متشکل از شهرهای کوچک و میانی که یافته توسعه

در چارچوب راهبردهای ملی شهرنشینی، یکپارچگی و 

 حفظ کند. انسجام فضایی سرزمین را 

سطح دوم نظام شهری پیشنهادی  کید و توجه بهأت .2

 –و دزفول آبادان-شهری خرمشهر های زوج) متشکل از

 مراکز عنوانبه که ای ونهگبه (بهبهان همراهبه اندیمشک

ان توان رقابت با شهر است در سطح ای ناحیه بخش تعادل

 )اهواز( را داشته باشد. اول

و نقاط سکونتی  ها فعالیت بندی سطحیابی و مکان .3

تا با جهت دادن به  ،جدید منطبق با نظام شهری پیشنهادی

در  را، سطح با هرقرار خدمات مناسب است ،ها فعالیت

اتخاه هرگونه  .پذیر سازد، امکانشهری مربوطکانون 

بخشی به نظام شهری و تقویت جهت تعادل گیری تصمیم

اقتصادی در شهرهای متوسط و ایجاد  های گذاری سرمایه

 منظور ایجادبه افتاده، عقبشهرهای جدید در مناطق 

 ضروری ای ناحیهو  ای منطقهاز مادرشهرهای  ای شبکه

 .است

ویوژه  جرت روسوتائیان بوه شوهرها بوه    . پیشگیری از مهوا 4

شهرهای بزرگ و همچنین تبدیل روستاها به شهرها. ایون  

مسووائل ضوورورت توجووه بووه توسووعه روسووتایی و تجهیووز 

 نماید.روستاها به امکانات و خدمات اولیه را ایجاد می
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