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چکیده
پدیده نخستشهری یکی از نتایج نبود و یا ضعف در تدوین و اجرای سیاستهای آمایش سرزمین به شمار میرود که
منجر به تسلط یک شهر در سطح یک منطقه یا کشور شده و تعادل در نظام شهری را با چالش جدی مواجه میسازد.
این پژوهش برآن ا ست از طریق محا سبه مقادیر شاخصهای مطرح ،روند تغییرات نخست شهری در ا ستان خرا سان
بزرگ در طی دوره  90-15را با توجه بر تق سیم این ا ستان به سه ا ستان در سال  9919تحلیل نماید .نوع تحقیق
حاضر کاربردی-تو سعهای بوده و روش مورد ا ستفاده در این پژوهش با توجه به نوع آن توصیفی–تحلیلی میبا شد.
مبانی نظری از طریق مطالعه کتابخانهای انجام شده و دادههای مورد نیاز از دادههای سر شماری سالهای  9990تا
 9915استخراج شده است .به منظور محاسبه میزان نخست شهری نیز از  1شاخص مطرح این حوزه بهره گرفته شده
است .نتایج به دست آمده ن شان میدهد که تقریباً روند تغییر تمام شاخصها حاکی از افزایش پدیده نخست شهری در
دوره  90-15مزبور میبا شد ،برای نمونه ،شاخص نخ ست شهری به عنوان اولین شاخص مطرح در خ صوص پدیده
نخست شهری از  5/169در سال  9990به  5/091در سال  9915رسیده است .با این حال در دو مقطع زمانی 10-00
و  ،60-50شاخصها روندی نزولی ن شان میدهند ،اما روند نزولی در دهه  9950-10کند شده و افزایش مح سوس
مقادیر شاخصهای نخ ست شهری در دهه  10-15علیرغم تق سیم ا ستان خرا سان در سال  9919نیز قابل توجه
میباشد .رتبه دو شهر بجنورد و بیرجند (مراکز استانهای خراسان شمالی و جنوبی) در سلسله مراتب شهری خراسان
بزرگ در سال  15و  5سال پس از تق سیم ا ستان در مقای سه با سال  50تغییری ننموده ا ست .اگرچه تق سیم ا ستان
خرا سان به لحاظ مدیریتی ممکن ا ست به کاهش تمرکز در شهر م شهد منجر شده با شد اما از نظر ایجاد تعادل در
شبکهشهری ،به نظر میرسد نتیجه ملموسی را به همراه نداشته است .اگرچه هنوز برای ارزیابی تأثیرات واقعی ناشی از
تقسیم استان زمان نیاز به گذر زمان و انجام بررسیهای بلندمدت میباشد.
کلیدواژهها :نخستشهری ،شبکهشهری ،آمایش سرزمین ،قانون رتبه-اندازه ،تمرکزگرایی
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مقدمه
در سال  95 ،9105در صد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکردند که
این نسبت در سال  4591به  01درصد افزایش پیدا کرده است .همچنین
پیشبینی می شود این میزان در سال  4505به  66درصد بالغ گردد .با این
وجود میزان شهرن شینی در ک شورهای تو سعهیافته ب سیار بی شتر از این
میانگین میباشد 14 .درصد از جمعیت آمریکای شمالی 15 ،درصد جمعیت
آمریکای التین و کارائیب و  55درصددد از جمعیت اروپا در شددهرها زندگی
میکنند در حالی که نرخ شددهرنشددینی در آسددیا (با دارا بودن  09درصددد
جمعیت شددهرنشددین دنیا)  11درصددد و در آفریقا  15درصددد میباشددد.
پیشبینی می شود در سال  4505میزان شهرن شینی در آ سیا و آفریقا به
ترتیب به  61و  06در صد بر سد )UN, 2014: 5( .میزان شهرن شینی در
ایران نیز از  99درصد در سال  9990به بیش از  55درصد در سال 9915
رسدددیده اسدددت (مرکز آمار ایران )9915 ،که این میزان باالتر از میانگین
جهانی و در حد میانگین شهرنشینی در اروپا میباشد .اما در این میان آنچه
مورد اهمیت است نحوه توزیع جمعیت شهرنشین در شبکه شهری کشور
اسددت که میتواند نشدداندهنده میزان توازن و تعادل در نظام اقتصددادی-
اجتماعی نیز باشد .به دالیل مختلف ،پس از شروع مدرنیزاسیون در کشور،
تعادل ن سبی شبکه برهمخورده و در اثر مهاجرت رو ستاییان و شهروندان
شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ ،تمرکزگرایی شدید در شبکه شهری
کشددور پدید آمد .با این وجود پس از اتخاذ سددیاسددتهای تمرکززدایی ،تا
اندازهای از این تمرکز کاسته شد« .توزیع نظام شهری کشور از سال 9990
تا  9900با روند تمرکز بیش از حد و یا نخست شهری بیشتر همراه بوده و
از سددال  9900به بعد و تا  9950به تدریج از تمرکز آن کاسددته شددده و به
سمت توزیع متنا سبتری در حال حرکت بوده ا ست( ».زبرد ست)9916 ،
به منظور سدددنجش میزان این تمرکززدایی روش ها و مدلهای متنوعی
وجود دارد که از جمله آنها میتوان به شاخصهای سنجش نخستشهری
ا شاره نمود که میزان تمرکزگرایی در شبکه شهری را مورد سنجش قرار
داده و شمایی کلی از وضعیت موجود را نمایان میسازند .این پژوهش نظر
به اهمیت جایگاه ا ستان خرا سان ر ضوی و شهر م شهد به عنوان دومین
کالنشدددهر مذهبی جهان ،و یکی از مهمترین کانون های جاذم جمعیت
مهاجر در  6دهه اخیر ،درصددددد اسدددت تا با بررسدددی میزان تغییرات
نخ ست شهری در دوره  ،9990-9915در سطح ا ستان خرا سان بزرگ،
ت صویری کلی از روند تغییر و تحوالت شبکه شهری در این ا ستان ارائه
نموده و با تحلیل یافته ها ،مهمترین عوامل اثرگذار بر این روند را تبیین
نماید .شناخت این وضعیت از آن منظر دارای اهمیت است که از یک سو
میتواند تأثیر سیاستهای ملی و منطقهای را در دوره بلندمدت تا اندازهای
روشدددن نموده و از طری دیگر با تحلیل نتایج ،مبنایی قا بل ات کا برای
سیاستگذاری و برنامهریزی آینده از جمله طرحهای آمایش سرزمین باشد.

مبانی نظری تحقیق
نخستشهری
گفته میشود نخستین شهری که به جمعیت یک میلیون نفر رسید ،روم
باستان در قرن  0قبل از میالد بوده است .با این حال در سدههای اخیر ،و
 9155سال پس از میالد ،لندن اولین شهری بود که به جمعیت یک میلیون
نفر رسید )Schubel and Levi, 2000( .در حال حاضر جهان توکیو با
جمعیتی بالغ بر  91میلیون نفر بزرگترین شهر جهان محسوم شده و پس
از آن دهلی با  40میلیون ،شانگهای  49میلیون ،و مکزیکوسیتی ،بمبئی و
سائوپائولو با  49میلیون نفر سکنه در رتبههای بعدی قرار دارند .پیشبینی
میشود در سال  4595بیش از  19شهر در سراسر جهان جمعیتی بیش از
 95میلیون نفر داشته باشند .در این سال توکیو با  95میلیون نفر همچنان
بزرگترین شهر بوده و دهلی با  96میلیون نفر رقابت نزدیکی را با توکیو
برای تصاحب این جایگاه خواهد داشت .در دهههای دور ،بزرگترین تراکم
جمعیت شهری در مناطق توسعهیافته دیده میشد اما اکنون شهرهای بزرگ
در کشورهای جنوم متمرکز شده اند )UN, 2014: 5( .کالنشهر به مثابه
یک قطب رشد عظیم ،در برخی جوامع آثار مثبت بر محیط پیرامون خود
برجای گذشته و در بسیاری موارد نیز تبعاتی را در سطح منطقهایجاد نموده
است .ایده نخستشهری اولین بار توسط مارک جفرسون در سال  9191در
مقاله ای تحت عنوان "قانون نخستشهری" مطرح گردید .او برای توضیح
پدیده شهرهای بسیار بزرگی که بخش عمده ای از جمعیت و فعالیتهای
اقتصادی کشورها در آنها متمرکز شده و اغلب پایتختهای این کشورها
بودند ،اینگونه شهرها را نخستشهر و پدیده را نخستشهری نامید .به نظر
او شهر نخست (بزرگترین شهر) در نظام شهری کشورهای کمتر
توسعهیافته ،در مقایسه با نظام شهری کشورهای توسعهیافته ،به طور نسبی
بیش از حد بزرگتر از دومین و سومین شهر این کشورهای است (زبردست،
 .)95 :9916معموالً وقتی نسبت جمعیت بزرگترین شهر به دومین شهر از
عدد  4بیشتر باشد ،اندازه شهر را نخستشهری میگویند (توفیق:9956 ،
 )4در این مواقع شهر اول نسبت به شهرهای دیگر کشور برتری و تسلط
خاصی پیدا میکند و موجب تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی و
نهادهای اجتماعی و سیاسی در آن شهر میگردد (.)Bairoch, 1968: 61
بعد از نظریه جفرسون در مورد نخستشهری ،زیپف ( )9119با ارایه قاعده
رتبه–اندازه خود ،نظرها را متوجه کل نظام شهری کرد .او مدعی شد که در
یک نظام همگن اجتماعی–اقتصادی است که قاعده رتبه–اندازه صدق
میکند و این وقتی است که نظام شهری یک کشور به یک حالت تعادل
رسیده باشد (زبردست )99 :9916 ،پدیده نخستشهری یکی از نتایج نبود
و یا ضعف در تدوین و اجرای سیاستهای آمایش سرزمین در سطح یک
کشور به شمار میرود که منجر به بروز شکای میان شبکه شهری شده و
توسعه متعادل و متوازن را با مانع جدی مواجه میسازد.
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زمینههای ظهور نخستشهری
در خصدددوص م کانیزم هایی که با عث به وجود آ مدن و شددد کلگیری
نخستشهری میشود ،اختالی نظر وجود دارد ،برخی معتقدند شکلگیری
نخست شهرها حاصل و اثر زیر ساختهای ا ستعماری که در پایتختهای
متسددعمره متمرکز بودند ،میدانند .برخی دیگر به زیرسدداختهای مدرن یا
صنعتی که در یک شهر ،و به هزینه دیگر شهرها ،ساخته می شوند ،اشاره
میکنند .نظریه پردازان دیگری به ارتباط بین مراکز صدددادرات و جهان
بیرونی که منجر به تجمع و تمرکز زیر ساختهای صادرات در یک شهر
خاص شده ا ست ،ا شاره میکنند .نکتهای که در همه این نظریات نهفته
است این است که رشد زیرساختهای شهری باعث رشد جمعیت شهری
میشود (زبردست.)99 :9916 ،
آمایش سرزمین
تعاریف برنامهریزی فضایی یا آمایش سرزمین در متون علمی و گزار شات
اجرایی کشورهای مختلف بسیار متنوع است .به همین دلیل فالودی آن را
اصددطالحی «مبهم» نامیده اسددت)Faludi & Waterhout, 2002: 4( .
ریشدده این عبارت را در کلمه آلمانی « »raumplanungدانسددته و آن را
اینگونه تعریف کردهاند« :فرایند جاری و مداوم مدیریت تغییرات به وس دیله
گسدددترهای از نقش آفرینان ،که در راسدددتای تحقق توسدددعه پایدار عمل
میکند )Tewdwr-Jones, 2004: 593( ».به عبارت دیگر میتوان آن را
«الزامی برای محاط کردن تدوین اسددتراتژی در داخل قلمروی سددرزمینی
خاص ،که میتواند متعلق و یا تحتالحمایه دولت یا عوامل آن باشدددد»
تعریف کرد )Albrechts, 2006( .لطیفی ،آمایش سرزمین را نقطه تالقی
انسان ،فعالیتهایش و سرزمین میداند« .تنظیم رابطه بین انسان ،سرزمین
و فعالیتهای انسددان در سددرزمین به منظور بهرهبرداری در خور و پایدار از
جمیع امکانات انسانی و فضایی سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و
معنوی اجتماع در طول زمان» (لطیفی )9911،سدددیاسدددت های آمایش
سدددرزمین به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در ایجاد نظامی متعادل و
متوازن در شبکهشهری یک کشور به شمار میرود.
پیشینة پژوهش
گیتی اعتماد ( )9969پژوه شی تحت عنوان شبکه شهری در ایران به
تحلیل تاریخی-علمی از فرایند تکوین و تغییر نظام شددهری ایران طی
قرن حا ضر پرداخته ا ست .ای شان در مطالعه خود با بهرهگیری از شواهد
تاریخی و ادله آماری چرخش به طری اقتصداد سدرمایهداری و فرهنگ
م صرفی و بههمخوردن رابطه موزون شهر و رو ستا را در تغییر شبکه
شهری و پیدایش قطبهای موثر دانسته و وابستگی ساختاری به نظام
سرمایهداری جهانی را از جمله علل موثر در شکلگیری شبکه شهری
کنونی در سطح کشور میداند.

فاطمه بهفروز ( )9959در پژوه شی تحت عنوان تحلیلی نظری-تجربی
برای متعادل سازی توزیع ف ضایی جمعیت در سی ستم شهرهای ایران
ن شان میدهد که مهاجرت رو ستاییان به شهرها و ر شد شهرن شینی از
جمله عواملی بوده که الگوی سیستم شهرهای ایران را با توزیع فضایی
نامتعادل روبهرو کرده و در این میان اندازه جمعیتی شهر تهران همواره
در حد بسیار باالیی نسبت به سایر شهرها قرار دارد که نخستشهری را
پدید آورده است.
تقوایی و مو سوی ( )9951شبکه شهری ک شور را برا ساس مدل رتبه-
اندازه مورد بررسی قرار داده و نشان میدهد که در تمامی سطوح شبکه
شهری از باالترین (کالن شهرها) تا پایینترین سطوح ( شهرهای ب سیار
کوچک) ناهماهنگی وجود دارد.
زبردست ( )9916با بهکارگیری روشهای بررسی میزان نخست شهری و
با هدی ارزیابی اثرات سیا ستهای تمرکززدایی به این نتیجه میر سد که
نخسددتشددهری کماکان در کشددور وجود دارد .علیرغم این ،توزیع نظام
شدددهری کشدددور از سدددال  9990تا  9900با روند تمرکز بیش از حد و یا
نخسددتشددهری بیشددتر همراه بوده و از سددال  9900به بعد و تا  9950به
تدریج از تمرکز آن کاسددته شددده و به سددمت توزیع متناسددبتری در حال
حرکت بوده است و اعمال سیاستهای تمرکززدایی از اواسط دهة 9915
به بعد باعث کاهش میزان نخ ست شهری تهران شده و در شکلگیری
نظام شهری موجود کشور تأثیرگذار بوده است.
شددماعی و جمهوری ( )9916با بهرهگیری از مدلهای نخسددتشددهری،
ضریب آنتروپی ،ضریب جینی ،تمرکز هرفیندال ،عدم تمرکز هندر سون و
قانون رتبه-اندازه ،روند تحوالت نظام شهری ا ستان ایالم طی سالهای
 9910تا  9910را بررسددی نموده و یافتههای ایشددان نشددان میدهد که
پدیدهی نخستشهری ،گسست در ساختار سلسلهمراتبی ،کم جمعیتی اکثر
شهرها ،عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت شهری از ویژگیهای
شبکهشهری استان است .در سالهای اخیر اگرچه از میزان نخستشهری
کا سته شده و از رقم  55در صد در سال  10به  11در صد در سال 10
رسیده ،اما شبکه شهری همچنان به لحاظ توزیع فضایی جمعیت ناموزون
و نامتعادل ا ست .این امر موجب عدم بهرهبرداری بهینه از منابع سرزمینی
شده است.
لطفی ( )9915در مطالعهای با ارزیابی تغییر و توزیع سکونتگاههای شهری
استان مازندران بر اساس قاعده اندازه-رتبه ،به این نتیجه رسیده که چهار
شددهر اصددلی اسددتان مازندران با حفی موقعیت و رتبه خویش در طی سدده
سرشماری اخیر ( 9960 ،9900و  )9950استخوانبندی بافت شهری را در
فضددای منطقهای را تشددکیل داده و زمینه زایش یک میکرومگاالپلیس را
فراهم کردهاند و در مجموع شددبکهشددهری اسددتان دارای توزیع منطقی
جمعیت شهری در پهنه جغرافیایی نبوده و به ویژه نیمه غربی استان با چند
شهر کوچک از کمبود شدید امکانات زیرساختی رنج میبرد.
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سدددرخ کمال و بیرانوندزاده ( )9911در مطالعهای با بررسدددی وضدددعیت
سل سلهمراتب شهری در شبکه شهری ا ستان خرا سان ر ضوی در سال
 9910به این نتیجه رسددیدند که توزیع شددهرسددتانهای اسددتان خراسددان
رضدددوی هماهنگ و منظم نبوده و گسدددیختگی فاحشدددی بین آنها دیده
میشود؛ به طوری که بیش از  %11/1از نقاط شهری در گروه جمعیتی رده
اول قرار دارد.
جمی له توکلین یا و مح مد شدددالی ( )9919در م قا لهای ت حت عنوان
"نابرابریهای منطقهای در ایران" به برر سی این مو ضوع با ا ستفاده از
روش تاکسددونومی عددی و تحلیل خوشددهای پرداختهاند که نتایج این
تحقیق ن شان میدهد در سال  9910از مجموع  95ا ستان ک شور ،یک
استان توسعهیافته 1 ،استان نسبتاً توسعهیافته 5 ،استان توسعه میانی91 ،
ا ستان تو سعهنیافته و یک ا ستان محروم بوده ا ست و الگوی حاکم بر
سدازمان فضدایی کشدور ،از الگوی مرکز-پیرامون در توسدعه منطقهای
پیروی کرده است.
اکبری ،صامتی و کیفرخی ( )9919در پژوه شی با تحلیل سل سلهمراتب
شهری استان همدان به این نتیجه رسیده است که سلسلهمراتب شهری
استان در دورهی مورد مطالعه ( )9960-15به سمت عدم تعادل میل کرده
ا ست .همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به تاثیر اندازه دولت بر
سل سلهمراتب شهری ا ستان ن شانگر معنیدار بودن تاثیر اندازه دولت بر
تعداد و اندازه شهرهای استان همدان است.
مقاله حاضدددر از چندمنظر با پژوهشهای یاد شدددده در خصدددوص پدیده
نخ ست شهری متفاوت می با شد ،اول اینکه دوره زمانی مورد نظر تحقیق،
دوره  9990-15یعنی  5دوره سددرشددماری نفوس و مسددکن را شددامل
میگردد .دوم؛ محدوده جغرافیایی پژوهش شددامل محدوده قانونی اسددتان
خراسان قدیم (شامل محدوده خراسان رضوی ،خراسان شمالی و خراسان
جنوبی امروز) می باشد که در سایر پژوهشها از این منظر مورد تمرکز قرار
نگرفته است .سوم؛ در تحلیلهای انجام شده از  1شاخص جهت سنجش
میزان نخست شهری بهره گرفته شده و چهارم؛ روند تغییرات سلسلهمراتب
 45شهر نخست استان در طی دوره زمانی یاد شده مورد تحلیل قرار گرفته
اسدددت .در نهایت نیز اثر تقسدددیم خراسدددان به سددده اسدددتان ،بر میزان
نخستشهری در استان خراسان بحث شده است.
روششناسی تحقیق
روش تحقیق
نوع تحقیق حاضر کاربردی-توسعهای بوده و روش مورد استفاده در این
پژوهش با توجه به نوع آن توصیفی-تحلیلی میباشد.
1. Urban Primacy Index.
2. Two City Index.

روشهای جمعآوری اطالعات
مبانی و ادبیات نظری از طریق مطالعه کتابخانهای انجام شده و دادههای
مورد نیاز برای تحلیلهای آماری از نتایج منت شره سر شماریهای مرکز
آمار ایران در طی سالهای  9990تا  9915استخراج شده است .محدوده
مورد مطالعه ،اسددتان خراسددان بزرگ میباشددد که شددهرهای این اسددتان،
جامعه آماری مورد نظر را ت شکیل میدهند .با این حال باید توجه دا شت
که از سال  ،9919محدوده ا ستان خرا سان بزرگ به سه ا ستان خرا سان
رضددوی ،جنوبی و شددمالی تقسددیم شددده اسددت و در تحلیلهای بلندمدت
قاعدتاً می بایست قلمرو تحقیق ،محدوده خراسان بزرگ را نیز دربرگیرد.
تکنیکهای تحلیل اطالعات
روشهای برر سی میزان نخ ست شهری تعداد محدودی میبا شد که در
اینجا دو روش شدداخصهای نخسددتشددهری و شدداخصهای عدم تمرکز
معرفی می شوند که از آنها برای برر سی و تحلیل تحوالت نخست شهری
در استان خراسان استفاده شده است.
شاخصهای نخستشهری
از مرور روش ها و شاخصهای برر سی میزان نخ ست شهری م شخص
میشود که تا کنون هفت روش برای این منظور ارائه شده است.
شاخص نخستشهری5

سادهترین شاخص تمرکز ،شاخص نخست شهری است (فرهمند:9911 ،
 .)991شاخص نخست شهری ( )UPIنسبت جمعیت بزرگترین شهر ()P1
به کل جمعیت شهری ( )Pکشور و یا منطقهای که شاخص نخستشهری
برای آن محاسبه میشود ،است (زبردست .)91 :9916 ،هرچه مقدار عددی
این شدداخص بیشددتر باشددد ،شددهر نخسددت دارای تسددلط بیشددتری اسددت
(.)Krugman, 1996: 70

𝑃1
𝑃

= 𝐼𝑃𝑈

شاخص دو شهر2

این شاخص مرتبط با قانون رتبه-اندازه 9است و شاخص نسبی است که از
طریق محاسبه نسبت جمعیت شهر نخست به دومین شهر به دست می
آید (زبردست .)91 :9916 ،در این شاخص مقدار عددی بدست آمده اگر به
 4ختم شددود ،دارای تعادل بوده و نخسددتشددهری حاکمیت ندارد ولی اگر
باالتر از  4باشددد شدداخص نخسددتشددهری تسددلط دارد ( Henderson,
.)2003: 67

3. Rank – Size Rule.
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𝑃1
𝑃2

= 𝐼𝐶𝑇

شاخص چهار شهر5

شاخص چهار شهر ( ،)FCIهمانند شاخص دو شهر مبتنی بر توزیع رتبه-
اندازه شددهری اسددت و نسددبت جمعیت شددهر نخسددت به مجموع جمعیت
شددهرهای رتبه دوم ،سددوم و چهارم را شددامل میشددود .این شدداخص به
شاخص گینزبرگ نیز معروی ا ست (زبرد ست .)91 :9916 ،مبنای عددی
این شدداخص  5/149میباشددد که بیشددتر از آن نشدداندهنده تسددلط
نخستشهری است (تقوایی و موسوی.)41 :9911 ،

𝑃1
𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4

= 𝐼𝐶𝐹

شاخص چهار شهر مهتا2

برای تعیین میزان نخستشهری ،مهتا ،شاخص چهار شهر گینزبرگ را با
ا ضافه کردن جمعیت نخ ست شهر به مخرج ک سر ،ا صالح نمود و آنرا
شاخص چهار شهر مهتا نامید (لطفی .)99 :9914 ،ریچاردسون با بررسی
قاعده رتبه-اندازه شددهری و شدداخص چهار شددهر مهتا برای تعیین میزان
نخ ست شهری دامنهای از این شاخص را به شرح زیر مطرح کرده ا ست.
اگر مقدار عددی شاخص چهار شهر بین  5/60و  9باشد ،نخست شهری
بیشددترین )فوق برتری( ،بین  5/01تا  5/60نخسددتشددهری بیشددتر
)برتری( ،بین  5/19تا  5/01نخستشهری مطلوم و اگر مقدار عددی آن
کمتر از  5/19باشد ،نخستشهری کمترین است (زبردست.)90 :9916 ،

𝑃1
𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4

= 𝐼𝐶𝐹𝑀

شاخص تمرکز هرفیندال3

از این شاخص برای بررسی میزان تمرکز در کل نظام شهری و اینکه آیا
در مقاطع مختلف زمانی از شدت تمرکز کا سته شده و نظام شهری به
سمت تعادل نسبی پیش میرود یا نه استفاده میشود (لطفی.)99 :9914 ،
طبق فرمول  Piجمعیت شهر  iو  Pکل جمعیت شهری منطقه مورد
مطالعه است (زبردست.)90 :9916 ،
𝑛

𝑖𝑃
𝐻𝑖 = ∑( )2
𝑃

شاخص موماو و الوصابی4

این شدداخص از تقسددیم مجموع جمعیتهای دو شددهر اول و دوم به
مجموع جمعیتهای دو شهر سوم و چهارم به د ست میآید ،که در آن
هر چه مقدار عددی این شاخص بزرگتر با شد ،نظام شهری مورد نظر
دارای نخستشهری بیشتری است (زبردست.)90 :9916 ،

𝑃1 + 𝑃2
𝑃3 + 𝑃4

= شاخص موماو و الوصابی

شاخص تقوایی و موسوی
قابلیت اساسی این شاخص در آن است که شاخصهای قبلی تسلط شهر
اول را به چند شهر نشان میدهد ولی این شاخص قادر است تسلط شهر
نخست را به تمامی شهرهای نظام شهری بر مبنای رتبه آنها نشان دهد.
در یک نظام شددهری ممکن اسددت شددهر اول نسددبت به چند شددهر بعدی
ت سلط آن چنانی ندا شته با شد ولی ن سبت به شهرهای رتبه بعدی ت سلط
ب سیار باال دا شته با شد که این شاخص قادر ا ست آن ت سلط را محا سبه و
تعیین کند (تقوایی و موسوی.)95 :9911 ،

𝑃1
)
𝑖𝑅 × 𝑖𝑃
𝑁

(∑𝑛𝑖=1

= شاخص تقوایی و موسوی

شاخصهای عدم تمرکز1
شاخص آنتروپی6

آنتروپی از جمله تئوری های برگرفته از قوانین احتماالت و مدلهای
متکی بر احتماالت میباشددد که در ابتدا توسددط فیزیکدانها و برای
شنا سایی نظم و بینظمی در طبیعت بکار گرفته شد و مبین میزان عدم
ثبات و یکنواختی در یک سی ستم ا ست (مر صو صی .)11 :9915 ،این
شاخص یک معیار ناپارامتری برای نشان دادن تعادل در یک توزیع است
و هر چه میزان آن بیشتر شود ،توزیع بسوی تعادل در حرکت است .در
Piن سبت جمیت شهر  iبه کل جمعیت شهری ا ست
این فرمول
(زبردست.)90 :9916 ،
𝑛

𝑖𝑃𝑛𝐿 × 𝑖𝑃 ∑ 𝐻 = −
𝑖=1

𝑖=1

1. Four City Index.
2. Mehta`s Four City Index.
3. Herfindal Concentration Index.

4. Moomav and Alwosabi Index.
5. DE Concentration Index's.
6. Entropy Index.
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شاخص عدم تمرکز هندرسون5

شاخص عدم تمرکز هندر سون که از فرمول زیر قابل محا سبه ا ست،

ابزارهای تحلیل اطالعات
برای انجام محا سبات مربوط به شاخصهای یاد شده ،از نرم افزار اک سل

نشاندهنده کاهش تمرکز در نظام شهری است .در این

نسخه  4596بهره گرفته شده است.

فرمول  Piجمعیت شهر  iو  Pکل جمعیت شهریو  nتعداد شهرها در

مدل تحلیلی پژوهش
فرایند تحلیل پژوهش بر اساس توضیحات پیشگفته را میتوان در شکل

نظام شهری است (زبردست.)90 :9916 ،
𝑛

𝑃𝑖 2
 = 𝑈𝐷 = [∑ ( ) ]−1شاخص عدم تمرکز هندرسون
𝑃

 9خالصه نمود.

𝑖=1

جمعبندی و
نتیجهگیری

تحلیل
روندهای
آماری

تعیین
شاخصهای
تحلیل

تعیین قلمرو
زمانی و
مکانی
مطالعه

تعیین
اهداف

شکل .5فرآیند تحلیل

یافتههای تحقیق
روند تغییرات شاخصهای نخستشهری
محاسددبات انجام شددده بر پایه دادههای جمعیتی دوره  9990-15و مقادیر

نظام شهری ا ستان خرا سان رضوی میبا شد .جدول  9نشاندهنده نتایج
تفصیلی تحلیلها در  5شاخص و  5مقطع زمانی میباشد.

بدست آمده در هفت شاخص منتخب ،نشاندهنده سیر افزایشی تمرکز در
جدول  .5مقادیر بدست آمده از محاسبات شاخصهای نخستشهری 5331-09
مأخذ :یافتههای تحقیق
شاخصهای نخستشهری
1385
1375
1365
1355
1345
1335
برای استان خراسان بزرگ
0/533
0/550
0/567
0/526
0/510
0/461
شاخص نخستشهری
11/312
10/563
10/826
9/600
9/657
7/922
شاخص دو شهر
4/044
3/996
4/332
3/776
3/823
3/200
شاخص چهار شهر
0/802
0/800
0/812
0/791
0/793
0/762
شاخص چهار شهر مهتا
0/295
0/314
0/332
0/289
0/273
0/226
شاخص تمرکز هرفیندال
6/852
7/035
7/889
6/873
6/983
6/047
شاخص موماو و الوصابی
8/442
7/341
6/855
5/357
4/508
3/505
شاخص تقوایی و موسوی

1. Henderson's DE Concentration Index.

1390
0/539
11/565
4/125
0/805
0/301
6/968
8/804
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شکل .2روند تغییر میزان نخستشهری در استان خراسان بزرگ طی سالهای 5331-09
مأخذ :یافتههای تحقیق

شاخص نخستشهری
شاخص نخ ست شهری در سال  9990برابر با  5/169بوده که این میزان
در سال  9915به  5/091ر سیده ا ست .این شاخص تا سال  9960سیر
صعودی داشته اما در دهه  9960-50روند نزولی در پیش میگیرد در عین
حال در دهه بعد مجدداً سیر صعودی بازگشته و میزان به باالترین حد خود
در سال  9915میر سد .اگرچه میزان تغییرات در مقطع  9910-15ر شد
چندانی نداشته است.
شاخص دو شهر
نسبت جمعیت شهر مشهد به عنوان شهر اول استان به شهر دوم در سال
 9990نزدیک به  5/1میباشد که این مقدار در سال  9915به حدود 99/0
افزایش یافته ا ست که ن شان میدهد این پدیده طی این دوران به سمت
تسلط بیشتر شهر اول بر نظام شهری استان حرکت نموده است.

شاخص چهار شهر
مقدار این شاخص در سال  9990برابر با  9/455بوده که در سال  9915به
 1/940رسددیده اسددت .مقدار این شدداخص در دو مقطع  9910-00و -50
 9960با کاهش مواجه شده است .در عین حال در دهه  9950-10مجدد ًا
سیر صعودی یافته ،هرچند که در دوره  9910-15ر شد چندانی در مقدار
این شاخص مشاهده نمیگردد .البته اوج مقدار این شاخص در سال 9960
بوده است.
شاخص چهار شهر مهتا
شاخص نخ ست شهری در سال  9990برابر با  5/564بوده که این میزان
در سال  9915به  5/150ر سیده ا ست .این شاخص تا سال  9910سیر
صددعودی داشددته اما در دهه  9910-00اندکی کاهش می یابد .سددپس در
دهه  9900-60مجدداً روند افزایشددی داشددته و در دهه  9960-50روند
نزولی در پیش میگیرد در عین حال در دهه بعد مجدداً سدددیر صدددعودی
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 9960-50 ،9910-00و  9950-10با کاهش مواجه شده ا ست .در عین
حال در دوره  9910-15مجدداً روندی صعودی طی کرده است.
شاخص تقوایی و موسوی
مقدار این شاخص در سال  9990برابر با  9/050بوده که در سال  9915به
میزان  1/151میرسد که نشاندهنده رشد تسلط نخستشهری دارد .این
شدداخص در تمام دورهها به طور مسددتمر افزایش را نشددان داده و در دوره
 9950-10رشدی قابل توجه را نمایان میسازد.
 .2 .1روند تغییرات شاخصهای عدم تمرکز
مقادیر بدسدددت آمده از دو شددداخص نشددداندهنده عدم تمرکز ،یعنی
شاخصهای آنتروپی و عدم تمرکز هندرسون در جدول  4و شکل  9ارایه
شددده اند .نتایج بدسددت آمده از این دو شدداخص نیز بیانگر روند افزایشددی
تمرکز در دوره مورد مطالعه دارد.

بازگ شته و میزان به باالترین حد خود در سال  9915میر سد .اوج مقدار
این شاخص نیز در سال  9960میباشد.
شاخص تمرکز هرفیندال
مقدار این شاخص در سال  9990برابر با  5/446بوده که این مقدار برای
سه دوره  9910-00 ،9990-10و  9900-60روندی افزای شی دا شته که
در سال  9960به اوج خود  5/994ر سیده ا ست .در دو دوره بعدی روندی
کاه شی دا شته و دوباره در سال  9915روند صعودی یافته و به 5/959
رسیده است.
شاخص موماو و الوصابی
مقدار این شاخص در سال  9990برابر با  6/515بوده که در سال  9915به
 6/161میرسددد ،رشددد تقریبا مسددتمر این شدداخص در دوره مورد مطالعه
نمایانگر افزایش تمرکز در شبکه شهری میباشد .این شاخص در سه دوره

جدول  -2مقادیر به بدست آمده از محاسبات شاخصهای عدمتمرکز 5331-09
مأخذ :یافتههای تحقیق
شاخص عدم تمرکز استان خراسان بزرگ

1335

1345

1355

1365

1375

1385

1390

شاخص آنتروپی

2/130

2/340

2/261

2/099

2/158

2/387

2/383

شاخص عدم تمرکز هندرسون

4/420

3/670

3/460

3/010

3/181

3/395

3/326

شکل .3روند تغییرات میزان عدم تمرکز در استان خراسان بزرگ طی سالهای 5331-09
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شاخص آنتروپی
مقدار این شدداخص در سددال  9990معادل  4/995بوده که در دوره -10
 9990این مقدار افزایش را نشان میدهد و سپس در دورههای بعدی -00
 9910و  9900-60روند کاهشددی داشددته که خبر از افزایش تمرکز را در
نظام شددهری اسددتان میدهد و دوباره بین سددال های  9960-50و -10

 9950روندی صعودی طی نموده که ن شاندهنده کاهش تمرکز در نظام
شددهری اسددت .این شدداخص در سددال  15کاهش بسددیار اندکی را نشددان
میدهد.
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شاخص عدم تمرکز هندرسون
مقدار این شاخص در سال  9990برابر با  1/145بوده که با سیری نزولی
در سال  9960به  9/595میر سد .این شاخص در دو دوره بعد با افزایش
مواجه شده اما در دوره پس از آن و در سال  9915مجدداً سیر نزولی را در
پیش میگیرد که نشاندهنده کاهش عدم تمرکز میباشد.
تحلیل تغییرات شاخصهای نخست شهری و عدم تمرکز
نتایج بدست آمده از هر دو روش نشاندهنده حاکمیت پدیده نخستشهری
و تسلط شهر اول بر نظام شهری استان خراسان بزرگ در دوره 9990-15
بوده و نشان میدهد که این پدیده به طور کلی در حال رشد بوده است .در
دوره  9990-10که مصددادی اسددت با اجرای «انقالم سددفید» پهلوی و
اصالحات اراضی ،شاخصها رشد قابل توجهی را در تمرکز نشان میدهند.
در عین حال در مقطع  9910-00غالب شدداخصها نزولی بوده اسددت .از
جمله دالیل این کاهش را میتوان ایجاد قطب های رشددد کشدداورزی و
صنعتی در سطح ک شور ،تهیه برنامه جامع تو سعه ا ستان ،و به طور کلی
نضدج گرفتن تفکر برنامهریزی منطقهای در کشدور دانسدت .وقوع انقالم
اسددالمی و نابسددامانیهای ناشددی از جنگ تحمیلی در کنار ورود گسددترده
مهاجرین افغانی به شددهر مشددهد ،نیز میتواند نقش قابل توجهی در بروز
عدم تعادل در شبکه شهری و افزایش مقادیر شاخصهای تمرکز در دوره
 9900-60داشته باشد .در دوره  9960-50غالب شاخصها روندی نزولی
در پدیده نخستشهری را نشان میدهد که میتواند ناشی از آرامش دوران
پس از جنگ و موفقیت نسددبی سددیاسددتهای تمرکززدایی داشددته باشددد.
برخالی دهه  ،9960-50ارقام به دست آمده در خصوص دهه 9950 -10
نشان می دهد که  0شاخص ،کاهش تمرکز را نمایان نموده و  1شاخص،

افزایش تمرکز نشددان می دهند .به همین دلیل نمی توان به طور قاطع در
خصوص افزایش یا کاهش نخست شهری در این دهه سخن گفت ،با این
وجود می توان نتیجه گرفت که روند کاهشدددی دهه  9960-50با وجود
ثبات اقتصادی کشور ادامه پیدا نکرده است .در فاصله سالهای 9910-15
نیز این افزایش در تمام شدداخصها ادامه یافته که نشددان از اسددتمرار روند
تمرکزگرایی در شبکه شهری خراسان بزرگ علیرغم اجرای قانون تقسیم
ا ستان خرا سان به سه ا ستان در سال  9919میبا شد .در واقع انتظار می
رفت پس از تقسیم استان و با توسعه قطب های جدید در دو پهنه شمالی
و جنوبی ،ت سلط شهر م شهد بر منطقه پیرامون خود کاهش یافته و نظام
شهری به سمت تعادل پیش رود که این اتفاق رخ ندادهاست.
روند تغییرات سلسله مراتب  29شهر نخست
تحلیل سلسلهمراتب  45شهر نخست استان خراسان طی سالهای -15
 9990نشددان میدهد که مشددهد در تمام این مدت جایگاه خود به عنوان
شدهر نخسدت را حفی نموده و در رده بعدی شدهرهای نیشدابور ،سدبزوار،
بجنورد ،بیرجند و تربت حیدریه قرار دارند .در این میان ارتقاء رتبه شدددهر
تربت جام از  91در سددال  9990به  1در  ،9915و پیشددی گرفتن شددهر
نیشابور از شهر سبزوار و دستیابی به جایگاه شهر دوم استان در سال 9915
قابل توجه میبا شد .شهرهای بجنورد (مرکز ا ستان خرا سان شمالی) و
بیرجند (مرکز اسددتان خراسددان جنوبی) که قبل از انتزاع در سددال ،9919
جایگاه چهارم و پنجم شهرهای استان را در اختیار داشتند ،در سال 9915
نیز بدون تغییر جایگاه همچنان در همان رده قرار داشدددته و در واقع مرکز
اعطای مرکزیت ا ستانهای یاد شده به این شهرها ،تاکنون تأثیری چندانی
بر نظام شهری خراسان بزرگ نداشته است.

 01فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

شکل .4سلسله مراتب  29شهر نخست استان خراسان طی سالهای 5331-09
مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری
این مقاله پدیده نخست شهری در استان خراسان بزرگ و تحوالت آن در
طی سالهای  9990تا  9915را با کمک شاخصهای نخ ست شهری و
شاخصهای عدم تمرکز مورد برر سی و تبیین قرار داد .نتایج بد ست آمده
از هر دو روش ن شاندهنده حاکمیت پدیده نخ ست شهری و ت سلط شهر
اول بر نظام شهری ا ستان خرا سان بزرگ در دوره یاد شده میبا شد و این
پدیده به طور کلی طی این دوران در حال رشددد بوده اسددت .در دوره -10
 9990که مصدادی اسدت با اجرای «انقالم سدفید» پهلوی و اصدالحات
ارا ضی ،شاخصها ر شد قابل توجهی را در تمرکز ن شان میدهند .در عین
حال در مقطع  9910-00غالب شددداخصها نزولی بوده اسدددت .از جمله
دالیل این کاهش را میتوان ایجاد قطب های ر شد ک شاورزی و صنعتی
در سددطح کشددور ،تهیه برنامه جامع توسددعه اسددتان ،و به طور کلی نضددج
گرفتن تفکر برنامهریزی منطقهای در کشور دانست .وقوع انقالم اسالمی
و نابسددامانیهای ناشددی از جنگ تحمیلی در کنار ورود گسددترده مهاجرین
افغانی به شددهر مشددهد ،نیز میتواند نقش قابل توجهی در بروز عدم تعادل
در شبکه شهری و افزایش مقادیر شاخصهای تمرکز در دوره 9900-60

دا شته با شد .در دوره  9960-50غالب شاخصها روندی نزولی در پدیده
نخست شهری را نشان میدهد که میتواند ناشی از آرامش دوران پس از
جنگ و موفقیت نسبی سیاستهای تمرکززدایی داشته باشد .برخالی دهه
 ،9960-50ارقام به د ست آمده در خ صوص دهه  9950 -10ن شان می
دهد که  0شدداخص ،کاهش تمرکز را نمایان نموده و  1شدداخص ،افزایش
تمرکز نشان می دهند .به همین دلیل نمی توان به طور قاطع در خصوص
افزایش یا کاهش نخسددت شددهری در این دهه سددخن گفت ،با این وجود
می توان نتیجه گرفت که روند کاهشدددی دهه  9960-50با وجود ثبات
اقتصادی کشور ادامه پیدا نکرده است .در فاصله سالهای  9910-15نیز
این افزایش در تمام شددداخصها ادامه یافته که نشدددان از اسدددتمرار روند
تمرکزگرایی در شبکه شهری خراسان بزرگ علیرغم اجرای قانون تقسیم
ا ستان خرا سان به سه ا ستان در سال  9919میبا شد .در واقع انتظار می
رفت پس از تقسیم استان و با توسعه قطب های جدید در دو پهنه شمالی
و جنوبی ،ت سلط شهر م شهد بر منطقه پیرامون خود کاهش یافته و نظام
شهری به سمت تعادل پیش رود که این اتفاق رخ ندادهاست.
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شکل -1مقادیر بیوزن شده شاخصهای نخست استان خراسان طی سالهای 5331-09
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در فاصددله سددالهای  9910-15نیز این افزایش در تمام شدداخصها ادامه
یافته که نشان از استمرار روند تمرکزگرایی در شبکهشهری خراسان بزرگ
علیرغم اجرای قانون تقسیم استان خراسان به سه استان در سال 9919
میبا شد .اگرچه این تق سیم ،به لحاظ مدیریتی به کاهش تمرکز در شهر
مشهد (به عنوان مرکز استان خراسان) و واگذاری اختیارات و وظایف به دو
مرکز ا ستان جدید (بجنورد و بیرجند) شده ا ست اما از نظر ایجاد تعادل در
شبکهشهری ،به نظر میرسد نتایج مثبتی را به همراه نداشته است .تحلیل
سلسله مراتب  45شهر نخست منطقه نیز نشان می دهد که رتبه شهرهای
بجنورد و بیرجند پس از ارتقاء به مرکز استان بدون تغییر مانده و همچنان

رتبه چهارم و پنجم شددهرهای منطقه قرار دارند .اگرچه هنوز برای ارزیابی
تأثیرات واقعی ناشی از تقسیم استان زمان نیاز به گذر زمان و انجام بررسی
های بلندمدت میباشددد .لیکن به نظر میرسددد به منظور ایجاد تعادل در
تو سعه منطقهای پیش از اتخاذ سیا ستهای تمرکززدایی صرفاً مدیریتی،
میبای ست طرحها و برنامههای آمایش ملی و منطقهای در د ستورکار قرار
گیرد.
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