
 

 

  77-99، صفحات 1393، بهار پنجمي  ، شمارهدومريزي شهري، سال فصلنامه مطالعات برنامه
  

گانه كشور براساس روش هاي شهري مناطق نه ارزيابي نظام
 (AHP)تصميم گيري چند معياره

  جميله توكلي نيا
  رضا كانوني
  امير شريفي

  03/10/1393:تاريخ پذيرش    22/06/1393:تاريخ دريافت
  چكيده

 
هاي شهري نشانگر سياست گذاريها و نحوه پخشايش جمعيت در پهنه ارزيابي و تحليل سيستم

. شودتر ميبا مطالعه اين امر نحوه پخشايش و ميزان تعادل در توزيع جمعيت مشخص. باشدسرزمين مي
   ها داراي نتايج بسيار اين مدل. اندبسيار فراواني مطرحهاي هاي شهري مدلسيستمدر ارزيابي 

اند، به طوري كه كاربرد دو مدل متفاوت در يك موضوع مشخص حصول نتايج متفاوت را به متفاوتي
ه توجهي بها بيهاي رياضي داراي درجه اهميت متفاوتي اند كه در بررسيهر كدام از مدل. همراه دارد

نوع تحقيق  براي حصول به اين هدف در اين پژوهش كه از. تواند مسأله ساز باشداين موضوعات مي
 –هاي نخست شهري، رتبهوسيله شاخص ، ابتدا بهتحليلي است –روش توصيفي بااي توسعه –كاربردي

اند و فتههاي شهري درمناطق نه گانه كشور مورد بررسي قرار گراندازه زيپف و ضريب آنتروپي سيستم
. ها تعيين شدنددر مرحله بعد با استفاده از نظرات استادان مرتبط با موضوع، اهميت هريك از اين مدل

ترين وضعيت و منطقه پنج نا نتيجه حاصل از اين پژوهش نشان داد كه منطقه يك داراي متعادل
  .ترين منطقه استمتعادل

اندازه، ضريب آنتروپي، تحليل سلسله  – هاي شهري، نخست شهري، رتبهسيستم: واژگان كليدي
   مراتبي

  
 مقدمه

زيرا ) 56: 1389 تقوايي و صابري،( دانهزاره سوم ميالدي را عصر شهرنشيني ناميده
 9/2به ميزان  2000ميليارد نفر و در سال  4/1به ميزان  1970جمعيت شهري جهان در سال 

 ميليارد نفر برسد 1/5به  2025 شود در سالبيني ميميليارد نفر بوده است و پيش
  .)14: 1383پاگ،(
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رشد شهرهاي ميليوني در نظام شهري  ترين پيامدهاي اين افزايش جمعيت،از عمده
سطح شهرنشيني بسيار پايين بود و  20تا اواسط قرن  .)56: 1389 تقوايي و صابري،(است

به طوريكه در سال  .(Berry-brian j.l, 2008: 25) تعدادي ازشهرهاي بزرگ بسيار كوچك بودند
 411به  2000شهر با بيش ازيك ميليون نفر در جهان وجود داشته كه در سال  4تنها  1800

هاي شهري اين پديده در نظام .)56: 1389تقوايي و صابري،( شهر ميليوني افزايش يافته است
به طور  افته،در مقايسه با كشورهاي توسعه ي كشورهاي توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته،

اين تمركزگرايي در كشورهاي در حال توسعه  .)28: 1390غيبي و جاجرمي،( نسبي بيشتر است
ناشي از تمركز بيش از حد در رابطه با عملكرد نظام سرمايه داري بين المللي و توجه ناكافي به 

شهرنشيني . (Pacione, 2005: 621) باشدنيروهاي فرهنگي و سياسي داخلي كشورها مي
شتابان چهار دهه گذشته در كشورهاي در حال توسعه چندين پيامد منفي داشته است كه 

گسترش  كمبود خدمات شهري، افزايش فقر در شهرها، آلودگي محيط زيست، :عبارتند از
دهند كه اغلب كشورهاي مطالعات انجام شده نشان مي .)15: 1383 پاگ،( ...حاشيه نشيني و 

ها اي جمعيت و فعاليتها و نحوه توزيع منطقهسعه فضايي سكونتگاهدر حال توسعه از روند تو
در ايران نابرابري و فقدان ). 84: 1390 رهنمايي و همكاران،( اقتصادي خود ناراضي هستند

هاي صنعتي و هاي غير اصولي گذشته در مكانيابيتعادل در توزيع بهينه امكانات در اثر سياست
اي و عدم تعادل فضايي د تمركزگرايي درشهرهاي مسلط ناحيههاي رشد و رونخدماتي و قطب

اي و محلي يكي از مسائل مهمي بوده كه در اثر عوامل ناحيه اي،منطقه بين سطوح ملي،
اجتماعي وسياسي پديد آمده  هاي حاكم بر ساختارهاي اقتصادي،تحت تاثير مكانيسم گوناگون،

از بين بردن برابري هاي نواحي،  فاه و ثروت،ر نتيجه آن عدم توزيع بهينه امكانات،. است
 اي استافزايش شكاف توسعه و از بين رفتن عدالت اقتصادي و اجتماعي و دوگانگي ناحيه

 ،)نخست شهري( برتر پيدايش الگوي شهر پيامد فضايي چنين تحوالتي،. )5: 1382موسوي،(
عيت شهرها بخصوص افزايش سهم جمعيت شهري دركل جمعيت كشور و افزايش تعداد و جم

اي هاي منطقهاصوال نابرابري. )225- 226: 1389 نظريان،(است درسطوح باالي جمعيت شهري 
نخست شرايط طبيعي هر منطقه جغرافيايي و دوم تصميمات  .گيرداز دو زمينه اصلي نشات مي

مختلفي داليل ضرورت توسعه متعادل را به سياستگذران و برنامه ريزان اقتصادي و كارشناسان،
منظور برخورداري عادالنه و مناسب مناطق تامين عدالت اجتماعي به اول، .كنندمطرح مي

هاي سياسي و عنوان عاملي براي كاهش ناآراميدوم مالحظات سياسي به مختلف از امكانات،
 زالي،( شودسوم مالحظات اقتصادي و اجتماعي كه باعث جلوگيري از مهاجرت و تمركز مي

 ريزيبا نظام برنامه) اياز جمله ناحيه( ريزي فضاييبرنامه در حال نيز تضاد آشكار .)1: 1379
از ري مسكوت ماندن بسيا بخشي است و فقدان ارتباط ميان آنها موجب كه ماهيتا كشور
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ناكارآمدي  كه همه اين .)231: 1388زاده دلير،حسين(شود اي ميهاي ناحيههاي طرحپيشنهاد
  .تاس اي و ملي شدههاي شهري در مقياس منطقهسيستم عوامل باعث

  
  اهميت و ضرورت پژوهش

ها و هايي است كه در سياستگذاريشناخت نابرابريهاي منطقه اي يكي از الزامات و ضرورت
تواند به داليل ها مياين نابرابري .اي بايد مورد توجه قرار گيرداي و ناحيهمنطقه هايريزيبرنامه

برنامه هـاي عمرانـي قبـل و     از. باشد...طبيعي و اقتصادي، داليل تاريخي، سياسي،:مثلمتفاوتي 
توسـعه  : هـاي مختلفـي را از جملـه   اي دولت سياستريزي منطقهبعد از انقالب در زمينه برنامه

تمركز زدايي از شهرهاي بزرگ و موارد ديگر را به كار بست كه نتايج  شهرهاي كوچك و مياني،
آشنايي با نظام شهري مناطق مختلف كشور و شـناخت وضـعيت    .وجب شده استمختلفي را م

 .موجود آنها پيامد فضايي تصميات دولتي و حركت جمعيت در پهنه كشور را مشخص مي سازد
نيـروي كـار و جمعيـت در پهنـه      در حقيقت بررسي نظام شهري ايران بيانگرتحركات سـرمايه، 

هـاي شـهري   ش هاي انجام شده در ارتباط با نظـام در پژوه .سرزمين بين مناطق مختلف است
به بررسي يك يا چند استان پرداخته شده است اما پژوهش حاضر نظام شهري كل ايران  عمدتاً

  .را در قالب مناطق نه گانه ارزيابي كرده است
  

  هدف پژوهش
 هدف عمده اين پژوهش،شناخت كمي و جمعيتي نظام شـهري در منـاطق نـه گانـه ايـران     

با اسـتفاده از مـدلهاي مختلـف اسـت، تـا       1390در سال ) براساس تقسيم بندي وزارت كشور(
عبارت ديگر ميزان تعادل پراكنش فضايي جمعيت در مناطق نـه  ميزان تعادل نظام شهري يا به

  .گانه كشور مشخص گردد
  

  روش تحقيق
ي نظري بخش ها. تحليلي است –توسعه اي و روش آن توصيفي  –نوع تحقيق كاربردي

اي و با استفاده از منابع داخلي و خارجي انجام شده و جامعه  صورت كتابخانهپژوهش حاضر به
در اين تحقيق ضمن طبقه بندي . باشدمي 1390آماري شامل كليه نقاط شهري ايران در سال 

داده هاي جمعيتي نقاط شهري در مناطق نه گانه به بررسي و تحليل نظام شهري در اين 
اندازه و ضريب  –ست شهري، رتبههاي نخشاخص( ا استفاده از مدلهاي بررسي كنندهمناطق ب
هاي شهري مناطق در پايان نيز براي تعيين وضعيت سيستم. پرداخته شده است) آنتروپي

 Expertدر قالب نرم افزار ) AHP(گيري از مدل تحليل سلسله مراتبي با بهرهمختلف كشور 

Choice 11 كار رفته از هاي بهمدل در اين مرحله براي تعيين اهميت. استفاده شده است



  1393، بهار پنجمي  ، شمارهدومريزي شهري، سال فصلنامه مطالعات برنامه... .................80
  

 

نظرات تعدادي از اساتيد با تجربه در اين زمينه استفاده شد و پس از تعيين ضريب پراكنش 
  .اندطراحي شده Arc Gisنفشه پاياني در محيط 

  
 پيشينه تحقيق

شبكه شهري نيز  نظام هاي انجام شده در خصوص بررسي و تحليلدر خصوص پژوهش
  :توان به موارد زير اشاره نمودمي

علمي  - پژوهشي تحت عنوان شبكه شهري در ايران به تحليل تاريخي) 1363( اعتمادگيتي 
ايشان در مطالعه خود  .قرن حاضر پرداخته است از فرايند تكوين و تغيير نظام شهري ايران طي

داري و فرهنگ به طرف اقتصاد سرمايه شگيري ازشواهد تاريخي و ادله آماري چرخبا بهره
   مصرفي و به هم خوردن رابطه موزون شهر و روستا را در تغيير شبكه شهري و پيدايش 

هاي موثر دانسته و وابستگي ساختاري به نظام سرمايه داري جهاني را از جمله علل موثر قطب
  .داندگيري شبكه شهري كنوني در سطح كشور ميدر شكل

تجربي براي متعادل سازي  –در پژوهشي تحت عنوان تحليلي نظري) 1371( زبهفروفاطمه 
توزيع فضايي جمعيت در سيستم شهرهاي ايران نشان ميدهد كه مهاجرت روستاييان به شهرها 
و رشد شهرنشيني از جمله عواملي بوده كه الگوي سيستم شهرهاي ايران را با توزيع فضايي 

ميان اندازه جمعيتي شهر تهران همواره در حد بسيار بااليي  نامتعادل روبه رو كرده و در اين
  .نسبت به ساير شهرها قرار دارد كه نخست شهري را پديد آورده است

استان : نمونه موردي (در پژوهش با عنوان سطح بندي توسعه منطقه اي ) 1379(نادر زالي 
ت و فعاليتهاي اقتصادي به اين نتيجه رسيده است كه تجمع و تراكم جمعي) آذربايجان شرقي

جمعيت و امكانات حوزه نفوذ خود ) تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز(در چند قطب كشور
را بصورت مداوم جذب نموده و عدم تعادل گسترده اي در نظام مراكز جمعيتي مناطق نيز پديد 

  .آوردمي
اندازه مورد بررسي قرار  –شبكه شهري كشور را براساس مدل رتبه) 1379( مسعود تقوايي

تا پايين ترين ) كالنشهرها( دهد كه در تمامي سطوح شبكه شهري از باالترينيداده و نشان م
  .ناهماهنگي وجود دارد) شهرهاي بسيار كوچك( سطوح

عدم تعادل سلسله مراتب "در مقاله اي تحت عنوان ) 1391( سنگي و همكارانعسكر 
تحليلي و با استفاده از مدل هاي كمي  –پژوهش، توصيفيكه روش  "شهري در استان اردبيل

هاي كه سلسله مراتب شهري استان در طول سالدهد هاي تحقيق نشان ميمي باشد يافته
  .متعادل نبوده ولي روند رو به بهبودي را طي نموده است) 1365- 1385( مورد مطالعه
اي هاي منطقهنابرابري"وان اي تحت عندر مقاله) 1391( شاليمحمد توكلي نيا و جميله 

اي به بررسي اين موضوع با استفاده از روش تاكسونومي عددي و تحليل خوشه "در ايران
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يك  استان كشور، 30از مجموع  1385دهد درسال مي اند كه نتايج اين تحقيق نشانپرداخته
استان توسعه نيافته  19 استان توسعه مياني، 7 توسعه يافته، استان نسبتا4ً استان توسعه يافته،

پيرامون - از الگوي مركز و يك استان محروم بوده است و الگوي حاكم بر سازمان فضايي كشور،
  .در توسعه منطقه اي پيروي كرده است

  
  مباني نظري

را وارد حيطه مطالعات شهري ) سيستم شهري( نگرش سيستمي »بري«براي نخستين بار 
گروهي از  منظور وي ازنظام شهري،. )53: 1388 دلير،زاده حسين(و ناحيه اي كرده است 

 باشديعني همان مفهوم معادل شبكه شهري مي شهرهاي وابسته و مرتبط به هم،
اصطالح شبكه به تفسير روابط و جريان هايي كه در داخل سلسله مراتب  .)10: 1382عظيمي،(

 شودرد اطالق ميشهري و در ميان مراكز در سطوح مختلف اين سلسله مراتب وجود دا
(Pompili, 2006: 2). ،ها و ارتباط خارجي به نظام وابستگي شبكه شهري در بيشتر موارد

نقل و ارتباطات  شود كه مرزهاي آن همراه با توسعه تكنولوژي حمل وشهرها اطالق مي
            هاي شهري به عنوان در واقع سيستم .)106: 1390 شكوئي،( يابدگسترش مي

 شودباشند اطالق مياي مياي از بافت شهري كشور كه داراي سازمان پيچيدههمجموع
(Bourne&Flowers,1996: 1) ،ازميزان جابجايي كاالها و خدمات، و پويايي سيستمهاي شهري 

 شودهاي روستايي مشخص ميها و حوزهشهرك هاي جمعيتي ميان شهرها،افكار و تحرك
گيري الگوي فضايي آن در پيدايش يك شبكه شهري به چگونگي شكل .)337: 1390 شكوئي،(

 كه  اجتماعي و اقليمي و جغرافيايي مرتبط است، يك منطقه با شرايط متعدد اقتصادي،
بندي جمعيتي و طبقه بندي طبقه هاي آن از سه طريق طبقه بندي موفولوژيكي،تحليل

مطالعه نظام سلسله  .)45: 1391ان،پارسي و رضوي( گيردها صورت ميعملكردي سكونتگاه
معطوف به بررسي الگوهايي است كه تاكنون در كشورهاي مختلف  مراتب شهرهاي يك كشور،

در چارچوب اين  .انداي مورد آزمون و استفاده قرار گرفتهريزي ملي و منطقهجهان در برنامه
از اهميت زيادي برخوردار ها هايي طرح شده است كه شناخت آنها و روشنظام قواعد، الگوها،
تر جمعيت نظام شهري و نظم و ترتيبي كه از نظر آرايش بيش ها،در اين الگوها و مدل .است

مورد بررسي قرار گرفته و نقش و سهم شهرها برحسب  ساختاري نسبت به هم خواهند داشت،
: 1391 ران،سلماني و همكا(شوند در چارچوب تحوالت جمعيتي كشور ارزيابي مي اندازه شان،

شبكه شهري در مناطق مختلف كه به تبع شرايط جغرافيايي با نظم فضايي خاصي شكل  .)73
) هااهميت و نقش آن( يا از نظر كيفي و) تعداد جمعيت(مي تواند از نظر كمي گرفته است،

اي پشت سر هم قرار گيرند طبقه بندي شده و در نظمي از يك پايه و ارتفاع در رديف يا مرتبه
از جهات  توزيع سلسله مراتب شهري،. كه اصطالحاَ سلسله مراتب شهري ناميده مي شود
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انتقال  توزيع كاالها و خدمات به تمام جامعه، .مختلف بهترين شكل سازماندهي فضاست
هاي هاي مختلف زندگي در محيطتكنولوژي جديد و ابداعات به سراسر جامعه و وجود روش

هر اندازه شهري با حد  شود كه تقريباًباعث مي ه مراتب شهري،وجود اين نوع سلسل گوناگون
نظام سلسله مراتب شهري را كه ). 57-58: 1391 لطفي و باباخانزاده،(مطلوب سازگار باشد 

هايي كه عرضه هاي مكان مركزي است با طبقه هر شهر و تعداد و تنوع فعاليتمنتج از نظريه
ين شهر شهري است كه داراي بيشترين تعداد و تنوع از اين رو اول .شودكند تعيين ميمي

ريزي شهري هاي شهري در برنامهموضوع سيستم .)45: 1391 پارسي و رضويان،( هاستفعاليت
از  .منشا پيدايش نظريات گوناگون در ارتباط با سلسله مراتب سكونتگاهي و شبكه شهري است

مكان مركزي والتر كريستالر و  ان فريدمن،پيرامون ج- توان به نظريه مركزجمله اين نظريات مي
       هدف اين نظريات تبيين نظام سلسله مراتب  .اندازه زيپف اشاره كرد –قانون رتبه
: 1391 تالشي و همكاران،(كنند هاست كه جهت توسعه يكپارچه بستر گشايي ميسكونتگاه

گي دارد كه آن شهر در آن اي بستاندازه شهر به سطح مرتبه در هر سلسله مراتب شهري،). 79
به موقعيت مكاني آن نسبت به ساير  گيرد،هايي كه در شهر انجام ميزيرا فعاليت .قرار دارد

به عبارت ديگر  .)86: 1381 عابدين دركوش،(تر ازآن بستگي دارد شهرهاي هم مرتبه و بزرگ
شود و رابطه مستقيم كند تعيين ميهايي كه عرضه ميطبقه هر شهر با تعداد و تنوع فعاليت

بنابراين حد  .)58: 1389تقوايي و صابري ،(ها و جمعيت شهر دارد بين تعداد و تنوع فعاليت
تمام مفهوم مطلق خود را در نظام سلسله مراتب شهري كه در آن اندازه  مطلوب اندازه شهر،

لوب توزيع جمعيت در حد مط براي همين، .دهداز دست مي هاي مختلف شهر وجود دارد،
: 1381عابدين دركوش،(تر از تعيين حد مطلوب اندازه شهر است سلسله مراتب شهري  مهم

86(.  
  

  شرح مدلهاي به كار رفته در تحقيق
ها نخست شهري، براي تعيين و تشريح سلسله مراتب شهري در اين پژوهش از شاخص

  .اندازه زيپف و ضريب آنتروپي استفاده شده است - مدل رتبه
  
  
  

  ت شهريشاخص نخس
 هاي منطقـه اي در كشـورهاي درحـال توسـعه،    صاحب نظران در بازشناسي ميزان نابرابري

كشند كه از آن با عنوان نخست شـهري  غالبا بحث را به سمت نوع خاصي از نابرابري فضايي مي
الگوي نخست شهري معرف توزيـع غيـر متـوازن انـدازه      .)94: 1384پارتر و ايونز،( كنندياد مي
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ايده نخسـت شـهري اولـين بـار      .)126: 1385تواليي و خزايي،( باشدهاي شهري ميسكونتگاه
او بـراي توضـيح پديـده شـهرهاي بسـيار      . مطرح گرديد 1939توسط مارك جفرسون در سال 

هاي اقتصادي كشـورها در آنهـا متمركـز شـده و     اي از جمعيت و فعاليتبزرگي كه بخش عمده
، اينگونه شهرها را نخست شهر و پديده را نخسـت شـهري   هاي اين كشورها بودنداغلب پايتخت

نخست شهري، توسط تمركز باالي جمعيت شهري يك كشـور در   .)30: 1386 زبردست،( ناميد
بـه عبـارت ديگـر     .)10: 1388 اكبري و همكاران،( شوديا تجمع شهري مشخص مي يك شهر،

ياسي يك شهر بـر تمـامي   نخست شهر عبارت است از تسلط جمعيتي، اقتصادي، اجتماعي و س
    (Davis&Henderson,2003P99).ي شهرهاي ديگر در داخل يك نظام شهر

 هاي شاخص نخست شهري،از روش براي تعيين ميزان نخست شهري در اين پژوهش
  .شاخص چهار شهر كينزبرگ و شاخص مهتا استفاده شده است شاخص دو شهر،

  
  شاخص نخست شهري

به كل جمعيت  (P1)ترين شهرنسبت جمعيت بزرگ (UPI)شاخص نخست شهري
هر . است شود،اي كه شاخص نخست شهري براي آن محاسبه ميكشور و يا منطقه (P)شهري

 چه مقدار عددي اين شاخص بيشتر باشد، بزرگترين شهر داراي نخست شهري بيشتري است
   .)34: 1386زبردست،(

    UPI  
 

 شاخص دو شهر

شاخص دو شهر است كه به دليل  هاي تعيين نخست شهري،روش ترينيكي از متداول
اين شاخص . انداي آن را به كار بردهريزان شهري و منطقهتر، برنامهسادگي در سطحي وسيع

اندازه و داراي مبناي مشخصي است كه از طريق محاسبه نسبت جمعيت  –مرتبط با قانون رتبه
دست آمده اگر به مقداري عددي به در اين شاخص، :آيددست ميشهر نخست به دومين شهر به

شاخص  باشد، 2ولي اگر باالتر از  داراي تعادل بوده نخست شهري حاكميت ندارد، ختم شود، 2
   .)24- 25: 1392امانپور وهمكاران، (نخست شهري تسلط دارد 

  TCI  
  

  شاخص چهار شهر يا  كينزبرگ
اندازه شهري است  –شهر مبتني بر توزيع رتبههمانند شاخص دو  ،(FCI)شاخص چهار شهر

سوم و چهارم را شامل  و نسبت جمعيت شهر نخست به مجموع جمعيت شهرهاي رتبه دوم،
   .)92: 1390رهنمايي وهمكاران،( اين شاخص به كينزبرگ نيز معروف است .شودمي

   GINSBERGS	INDEX  
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  شاخص چهار شهر مهتا 

مهتا شاخص چهار شهر پيشنهادي كينزبرگ را با اضافه  نخست شهري،براي تعيين ميزان 
به مخرج كسر شاخص فوق اصالح و آن را شاخص چهار شهر  (P1)كردن جمعيت نخست شهر

چهار شهر مهتا بنابراين از تقسيم جمعيت نخست شهر به مجموع جمعيت شهرهاي رتبه  .ناميد
ريچاردسون پيشنهاد . )92- 93: 1390 همكاران،رهنمايي و ( آيداول تا رتبه چهارم به دست مي

باشد نخست شهري در مرحله فوق  1تا  65/0نموده است كه اگرمقدار عددي شاخص مهتا بين 
در مرحله برتري مطلوب و  54/0تا  41/0در مرحله برتري و بين  65/0تا  54/0بين برتري،

  .)67 :1381عظيمي،( در مرحله حداقل برتري قرار دارد 41/0كمتر از 
  	شاخص	چهارشهرمهتا		  

  
  اندازه زيپف –مدل رتبه 
 ه به تجزيه و تحليل اندازه هاي شهري در نظام شهري پرداخته،كترين الگويي قديمي
تجربي در  اين الگو اولين بار از يك بررسي و مشاهده كامالً .اندازه شهري است –الگوي رتبه

: 1381عظيمي،( بوسيله يك جغرافيدان آلماني به نام فيلكس اوئرباخ پيشنهاد شد 1913سال 
اوئرباخ اين رابطه را بدين صورت بيان كرد كه اگر سكونتگاه ها را به ترتيب جمعيت آنها  .)54

  .بزرگترين شهر منطقه خواهد بود (n/1)ام برابر nمرتب كنيم، جمعيت شهر 
       P P /r  

  
Pام، rجمعيت شهر  P كه در آن ضريب ثابت در  qام و rرتبه شهر  r جمعيت شهر نخست، 

  :باشدباشد كه از فرمول زير قابل محاسبه مينظام شهري مي
  Q Log	 /Log P   

  
سنگي و ( ها رابطه معكوس وجود داردبين اندازه شهرها و رتبه آن براساس نظر اوئرباخ،

صورت رابطه اين رابطه رياضي را به 1949در نهايت زيپف در سال  .)21 :1391 همكاران،
  : لگاريتمي زير تعريف كرد

  Log Pr = Log P1 – q Log r 
به اعتقاد زيپف اگر اندازه و رتبه شهرهاي نظام شهري را در يك كاغذ لگاريتمي دو محوري 

خص استاندارد توزيع اين خط شا .تشكيل خواهد شد - 1خط راستي با شيب  ترسيم كنيم،
اندازه شهري در يك نظام شهري تلقي شده است و بنابراين انحراف از اين خط در واقع انحراف 

براساس اين قانون جمعيت  .)55: 1381عظيمي،( از اندازه مطلوب شهري به حساب آمده است
ارتباط  بنابراين .آيدشهر دوم از تقسيم نمودن جمعيت شهر اول بر رتبه شهر دوم بدست مي
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 اندازه گويند–اي از شهرها را قانون رتبهاش در مجموعهمعكوس بين جمعيت شهر و مرتبه
شان از باال به پايين به بر اين اساس شمار شهرها براساس اندازه). 60: 1389تقوايي و صابري ،(

ي ي آنها رابطهي شهرها و رتبهي يك تصاعد هندسي كاهش مي يابد و بين اندازهشيوه
و در نهايت اين الگو به لحاظ تشخيص . )21: 1391سنگي و همكاران،( معكوسي وجود دارد

بندي تعادلي يا عدم تعادلي استقرار شهرهاي تواند جايگاه و رتبهمي نظام يابي استقرار شهرها،
  .)88: 1391 تالشي و همكاران،( مختلف در سطح منطقه و كشور را مشخص كند

  
  ضريب آنتروپي

منظور تحليل اطالعات و نظمي يك روش رياضي است كه بهروپي يا شاخص بيضريب آنت
ها و گيرد و براي بررسي نحوه توزيع سكونتگاهسازماندهي يك سيستم مورد استفاده قرار مي
با كاربرد اين  .)59: 1387 و پورمحمد، سرايي( جمعيت در سطح فضاي جغرافيايي كاربرد دارد

اي يا ملي  منطقه دل فضايي استقرار جمعيت در سطح شبكه شهري،مدل مي توان به ميزان تعا
به عبارت ديگر از آنتروپي شانون مي توان براي  (Wheeler&Muller,1986: 385-386).  بردپي

 Vinoth kumar) هاي جغرافيايي استفاده كردگيري درجه تمركز و پراكندگي فضايي پديداندازه

et ea, 2007: 13) .تر شود، توزيع به سوي تعادل در حركت است اين شاخص بيشچه ميزان هر
  ). 35: 1386زبردست،( به كل جمعيت شهري است iنسبت جمعيت شهر   Pكه در آن 

H ∑ P ∗ L P	                     			G  

  
H: ،مجموع فراواني در لگاريتم نپري فراوانيPi  : ،فراوانيLn pi : ،لگاريتم نپري فراوانيk :

 1 و 0اين شاخص بين  .)168: 1389نسترن و همكاران،(ميزان آنتروپي  :G تعداد طبقات،
چه ضريب آنتروپي به طرف صفر براساس اين مدل هر(Tasi,2005: 145). د محاسبه مي شو

تر و عدم تعادل در توزيع جمعيت و اگر به طرف يك ميل نمايد ميل كند بيانگر تمركز بيش
 (Nazmfar,2012: 3342).  اي برقرار استتوزيع متعادل منطقه

  
  
  
  فرايند تحليل سلسه مراتبي -3-4

وسيله ال ساعتي در زمينه فرايند سلسله مراتب تحليلي ارائه شده روش مقايشه دوتايي به
منظور ايجاد يك ماتريس نسبت است كه يك ورودي اين روش شامل مقايسه دوتايي به. است

روش . نمايدهاي نسبي را به عنوان خروجي توليد ميدارد و وزنهاي دوتايي صورت مقايسهبه
پذيري، بكارگيري معيارهاي كيفي و فرايند تحليل سلسله مراتبي با توجه به سادگي، انعطاف
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ها، ميتواند در بررسي موضوعات طور همزمان و نيز قابليت برسي سازگاري در قضاوتكمي به
 همچنين اين روش . اي كاربرد مطلوبي داشته باشدريزي شهري و منطقهمربوط به برنامه

تر اي را براي تحليل و تبديل مسائل مشكل و پيچيده به سلسله مراتبي منطقي و سادهزمينه
ها را با كمك معيارها و زير آورد كه در چارچوب آن برنامه ريز بتواند ارزيابي گزينهفراهم مي

  ). 183- 184: 1390م و همكاران،بابايي اقد(معيارها به راحتي انجام دهد 
  

  محدوده پژوهشي
كشور ايران به چندين استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادي 

براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن . شود بخش و هر بخش به چند دهستان تقسيم مي
 1369در سال . تشكيل يافته است شهر 1331استان و  31، كشور ايران از 1390در سال 

منطقه كالن  9بندي كل كشور به در اين تقسيم. بندي كشور نمودوزارت كشور اقدام به منطقه
نقشه ( .گانه اساس تحليل تطبيقي در اين پژوهش قرار گرفته استتقسيم شد كه اين مناطق نه

  )1و جدول شماره  1شماره 
  

  
  )  مناطق نه گانه كشور( محدوده پژوهشي: 1شماره نقشه

 جمعيت، مساحت، و سهم هر استان از لحاظ مساحت و جمعيت در سطح كشور:  1جدول شماره
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  البرز  15

5 9/5  8/25  

  آذربايجان غربي  1
  آذربايجان شرقي 2 تهران 16  8/10  2/6  1

  اردبيل 3 زنجان 17
  گلستان  4  قزوين  18

  گيالن 5 قم 19  8/9  7/3  2
  مازندران  6  مركزي  20
 خراسان جنوبي 7

3  7/15  1/16  

  اصفهان  23
  كهكيلويه و بويراحمد  24 خراسان رضوي 8  8/8  5/15  7

  يزد  25  خراسان شمالي  9
  بوشهر  26 سمنان 10

  ايالم  11  7/8  9/9  8

4  7/5  6/7  

  چهارمحال و بختياري  27
  فارس  28  كردستان  12
  سيستان و بلوچستان  29 كرمانشاه 13

  كرمان  30  همدان  14  6/11  4/24  9
  هرمزگان  31  3/8  6/5  6  خوزستان  21
   لرستان 22
  محاسبات نگارندگانو  1390سرشماري سال  - مركز آمار: منبع

  
  نتايج تحقيق 

بيانگر حاكميت ) شاخص مهتا، كينزبرگ، نخست شهري و دوشهر(هاي نخست شهري مدل
خراسان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان شمالي و ( بسيار شديد نخست شهري در مناطق سه 

محـال و  بوشـهر، چهـار   (و هشـت  ) البرز، تهران، زنجان، قـزوين، قـم و مركـزي   (، پنج )سمنان
ــارس ــاري و ف ــاطق يــك . اســت) بختي ــي، آذربايجــان شــرقي و اردبيــل (من ، )آذربايجــان غرب

وضـعيت نسـبتاً   ) يلويـه و بويراحمـد  گاصـفهان، يـزد و كه  (و هفـت  ) خوزستان و لرستان(شش
 ، چهـار )گـيالن، گلسـتان و مازنـدران   ( از سـوي ديگـر منـاطق دو    .باشـند متمركزي را دارا مي

داراي يك ) سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان(و نه ) همدان و ايالم، كرمانشاه، كردستان(
نظام شهري نسبتĤً مطلوبي هستند به اين معني كه در اين سه منطقه پديده شهر غالـب وجـود   

  )1و نمودار شماره  2جدول شماره ( .ندارد
و شهر  نفر جمعيت دارد 851405) كرمانشاه(مثال در منطقه چهار شهر اول منطقه براي 

  .نفر جمعيت دارد 525794) همدان(دوم منطقه 
  هاي نخست شهري براي مناطق نه گانه كشوريمقادير شاخص: 2جدول شماره

  9  8  7  6  5  4 3 2 1 مناطق
  150/0  351/0  313/0 258/0  472/0  227/0 489/0 156/0 280/0 شاخص نخست شهري

  04/1  48/7  61/3  19/3  68/4  69/1  49/11  94/1  23/2  شاخص دو شهر
  48/0  26/3  74/1  32/1  47/2  79/0  25/0  75/0  1/1  شاخص كينزبرگ
  32/0  76/0  63/0  57/0  71/0  44/0  8/0  43/0  52/0  شاخص مهتا



  1393، بهار پنجمي  ، شمارهدومريزي شهري، سال فصلنامه مطالعات برنامه... .................88
  

  1390هاي مركز آمار ايران سال محاسبات نگارندگان براساس داده: منبع
  

  
  نمودارهاي نخست شهري براي مناطق نه گانه كشوري:  1نمودار شماره

  1390هاي مركز آمار ايران سال محاسبات نگارندگان براساس داده: منبع
  

از طرف  تعادل وتر باشد بيانگر نزديك 1چه به يك هرمقدار عددي در اين مدل آنتروپي در 
كـه  . تعادل در نظام شهري اسـت عدم به معني  شودنزديك مي صفر بهديگر هر چه اين ضريب 

خراسـان جنـوبي،   ( سه ،)، تهران، زنجان، قزوين، قم و مركزيالبرز(در اين پژوهش مناطق پنج 
از جمله منـاطق فاقـد   ) خوزستان و لرستان( شش و) خراسان رضوي، خراسان شمالي و سمنان

ايـالم،  (، چهـار  )آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبيـل (مناطق يك . شناخته شدند لتعاد
 نسـبتاً وضـعيت  در ) بوشهر، چهار محال و بختياري و فارس(و هشت ) كرمانشاه، همدان و ايالم

اصفهان، يزد و كهكيلويه و ( هفت ،)گيالن، گلستان و مازندران(دو مناطق متعادلي قرار دارند و 
باشـند  متعـادلي مـي  داراي وضـعيت  ) سيستان و بلوچستان، كرمان و هرمزگان( و نه) مدبويراح

  ).3جدول شماره (
  

  
  براي مناطق نه گانه كشوري ضريب آنتروپيمقادير :  3جدول

  9  8  7  6  5  4 3 2 1 مناطق
  92/0  82/0  9/0  8/0  58/0  85/0  7/0  93/0  83/0  ضريب آنتروپي

  1390هاي مركز آمار ايران سال براساس دادهمحاسبات نگارندگان : منبع
  



  89.............(AHP)گانه كشور براساس روش تصميم گيري چند معيارههاي شهري مناطق نه ارزيابي نظام
 

 
 

مدل زيپف است كه از لگاريتم  ،كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته ديگري مدل
به Excel كه در اين رابطه با استفاده از نرم افزار . رتبه و اندازه جمعيت شهرها بدست آمده است

نمودار و  4شماره  جدول( ه شدبررسي توزيع لگاريتمي شهرهاي مناطق مختلف پرداخت
  )2شماره

  
  1390توزيع لگاريتمي اندازه و مرتبه نقاط شهري مناطق نه گانه كشور در سال  جدول:  4جدول

R2 مناطق هااستان معادله شيب خط 

R² = 0.9226 y = -1.5574x + 6.5823 1 آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل 

R² = 0.8491 y = -1.4103x + 6.407 2 گيالن، گلستان و مازندران 

R² = 0.9667 y = -1.4031x + 6.314 
خراسان شمالي،خراسان رضوي، خراسان 

 جنوبي و سمنان
3 

R² = 0.9226 y = -1.6736x + 6.5713 4 كرمانشاه، همدان، كردستان، ايالم 

R² = 0.9271 y = -1.7706x + 7.236  5 قزوينتهران، البرز، قم، مركزي،زنجان و 

R² = 0.9189 y = -1.7131x + 6.7036 6 خوزستان و لرستان 

R² = 0.9555  y = -1.2511x + 6.2563 7  اصفهان، يزد، چهارمحال و بختياري 

R² = 0.9404 y = -1.2355x + 6.1245  8  فارس، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد  

R² = 0.9695 y = -1.3018x + 6.1605   ،9  كرمان و هرمزگانسيستان و بلوچستان  

  1390هاي مركز آمار ايران سال محاسبات نگارندگان براساس داده: منبع
  

براساس مطالعات انجام گرفته در كليه مناطق همبستگي معكوس نسبتاً زيادي بين لگاريتم 
گانه كشوري مناطق در بين مناطق نه. شودشهرها مشاهده مي) جمعيت(رتبه و لگاريتم اندازه 

) بوشهر، چهار محال و بختياري و فارس(و هشت ) اصفهان، يزد و كهكيلويه و بويراحمد(هفت 
البرز، تهران، (تري را نسبت به ساير مناطق داشته اند و از طرف ديگرمناطق پنج شرايط مناسب

  .ترين مناطق كشوراندزمتمرك) خوزستان و لرستان(و شش ) زنجان، قزوين، قم و مركزي
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  1نمودارهاي توزيع لگاريتمي اندازه و مرتبه نقاط شهري مناطق نه گانه كشور در سال :  2نمودار

  1390هاي مركز آمار ايران سال محاسبات نگارندگان براساس داده: منبع
  

در واقع براي است كه  AHPآخرين مدلي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته مدل 
گانه هاي شهري مختلف مناطق نهنظامدر فرايند ارزيابي وضعيت ) AHP( اين مدلبه كارگيري 

  :سه مرحله زير اجرا شد
به ايجاد يك  و ارتباط بين آنها كه منجر فرايند شناسايي عناصر :ساختن سلسله مراتب

  .مراتبيساختار سلسله
ودن سلسله مراتبي ب) 3نمودار شماره . (شودساختن سلسله مراتب ناميده مي كه شود،مي

توان در را مي) هااهداف، معيارها، و گزينه(ساختار به اين دليل است كه عناصر تصميم  گيري 
  ). Bowen, 1993: 333(سطوح مختلف خالصه كرد 

نمودار (براي تعيين ضريب اهميت معيارها : تعيين ضريب اهميت معيارها و زير معيارها
ها، ترين آنهاي مختلفي وجود دارد كه معمولروش) 6نمودار شماره (و زير معيارها ) 5شماره 

در اين روش معيارها، دو به دو با يكديگر مقايسه مي شوند و درجه . مقايسه دو دويي است
ما در اين ). Bowen, 1990: 135(ها نسبت به ديگري مشخص مي شود اهميت هر يك از آن

روش كار به . استفاده كرديم) شده توسط ساعتي ارائه(پژوهش براي اين كار از روش استاندرد 
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شود معني كالمي داده مي 9تا  1اين ترتيب است كه، براي هر مقايسه دو دويي، مقداري بين 
  .آمده است 5يك از مقادير مذكور در جدول شماره هر

  

  
  فرايند تحليل سلسله مراتبي : 3نمودار شماره

  گاننگارند: منبع
  

  ساعتي براي مقايسه دو دوييكميت  9جدول تناسب :  5جدول شماره
  ارزش تناسب پارامتر

  1  .اهميت يكساني دارد Bدر مقايسه با پارامتر  Aپارامتري 
  3  .اهميت متوسطي دارد Bدر مقايسه با پارامتر  Aپارامتري 
  5  .اهميت زيادي داردBدر مقايسه با پارامترAپارامتري

  7  .اهميت نسبتاً زيادي دارد Bدر مقايسه با پارامتر  Aپارامتري 
  9  .اهميت خيلي زيادي دارد Bدر مقايسه با پارامتر  Aپارامتري 

  2،4،6،8  ارزش مابين
  )Bowen, 1990: 135: (منبع

  
بعد از تعيين ضريب اهميت معيارها و زير معيارها، ضريب  :هاتعيين ضريب اهميت گزينه

در اين مرحله ارجحيت هر يك از . شودتعيين ميها نسبت به هريك از معيارها اهميت گزينه
  .گيردها، در ارتباط با زيرمعيارها مورد داوري و قضاوت قرار ميگزينه
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  هاي شهريها در تعيين وضعيت سيستمضريب هريك از مدل:  4نمودار شماره

  

  
  تحقيق) سه مدل اصلي(نتايج مقايسات دوتايي در قالب سه معيار :  5نمودار شماره 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

ضريب آنتروپي-1 زيپف-2 نخست شهري-3 مهتا-3-1 كيتز برگ-3-2 شاخص دوشهر-3-3 شاخص نخست-3-4
شهري
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  حاصل از مقايسات دوتايي چهار زير معيار نخست شهري جنتاي:  6نمودار شماره 
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 AHPنتيجه نهايي مدل :  7نمودار شماره

 

  
  وضعيت تعادل و عدم تعادل :  2شماره نقشه

  و محاسبات نويسندگان 1390براساس نقشه پايه وزارت كشور در سال : منبع
  

  نتيجه گيري
در داخل هر كشور به داليل متعددي، متفاوت است كه يكي از پراكندگي جمعيت 

بسياري از كشورهاي در حال توسعه الگوي توزيع . مهمترين آنها ميزان شهرنشيني است
دهند، در حاليكه در كشورهاي توسعه جمعيت خود را در قالب يك شهر خيلي بزرگ نشان مي
  . اندا توزيع يافتهيافته توزيع جمعيت شهرنشين در سراسر كشور در شهره

هاي شهري نگاشته شده، اما در تحقيقات، به مقياس هاي مختلفي در مورد سيستمپژوهش
كشوري كمتر توجه شده است و همچنين در پژوهش حاضر عالوه بر استفاده از روش هاي 

در نهايت با استفاده از مدل  ها،هاي شهري و تحليل نتايج آنمختلف تجزيه و تحليل سيستم
AHP  مقايسه دودويي براي تمامي روش هاي به كار رفته در پژوهش حاضر انجام شد و با توجه

به دست آمد كه اين نمودار بيانگر تفاوت  7- ها نتايج نمودارها و مقياسبه اهميت مدل
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هاي سبز با كسب نمره در شكل سه رديف. هاي شهري كشور مي باشدمعناداري بين سيستم
   ترين منطقه از نظر تعادلبراين اساس متعادل. كنندها را بيان ميمباالتر تعادل سيست

شامل سه استان گيالن، گلستان و (در منطقه دو . باشدهاي شهري منطقه دو ميسيستم
تا حدود زيادي داراي رابطه ) رشت، گرگان، ساري، بابل و آمل(پنج شهر اول منطقه ) مازندران

توان مي. تا حدود زيادي با مدل هاي مورد بررسي همخواني داردمعقولي از بعد اندازه دارند و 
گفت كه در اين منطقه نوعي توزيع متعادل از شهرها در منطقه صورت گرفته است كه حاكي از 

در ) هانواحي صنعتي و توسعه راه(و منابع انساني ) آب و خاك(توزيع متعادل منابع طبيعي 
هر . گر مناطق به نوعي نقش يك الگوي بومي را اجرا كندكه شايد بتواند براي دي. منطقه است

هاي چند به دليل موقعيت اقليمي كشور توزيع متعادل جمعيت در كشور براساس اين مدل
وسيله توسعه زيرساخت ها و منابع انساني مناطق را توان بهگرا ممكن نيست اما ميايدئال

ار بخش عمده اي از جمعيت كشور در استقر. هاي شهري رساندتاحدي به تعادل در سيستم
اي خود شد بلكه شهر تهران و مجموعه پيراموني آن نه تنها باعث برهم ريختن نظام منطقه

موضوع ديگري كه مي توان در . نظام شهري كل كشور را نيز به سمت ناهماهنگي كشانده است
اند در درون ر گرفتهاين زمينه مطرح كرد اين است كه مناطقي كه در نواحي مركزي كشور قرا

هاي شهري هستند، در حالي كه مناطق پيراموني داراي تعادل خود داراي عدم تعادل سيستم
ها و توسعه در كشور متوجه اين مهم اما با توجه به وضعيت امكانات، برخورداري. بوده اند

ستند، رسد به ظاهر داراي تعادل در نظام هاي شهري هخواهيم شد كه مناطقي كه بنظر مي
سخن . شوندافتاده كشور محسوب ميليكن از لحاظ توسعه يافتگي جزء مناطق محروم و عقب

گونه به معني تعادل نيست بلكه به هاي رياضي به هيچآخر اين است كه تعادل مورد بحث مدل
از مناطق قابل بحث در  .معني دست نخورده ماندن اين مناطق از فرايند تمركز سرمايه است

اين منطقه با . است )البرز، تهران، زنجان، قزوين، قم و مركزي(هش منطقه پنج اين پژو
پذير و پرجمعيتي چون تهران، كرج، قم، ارك، اسالمشهر، زنجان و قزوين شهرهاي مهاجر

اين بحث . توانسته است در عرصه جذب منابع مالي و نيروي انساني نقش بسزايي را داشته باشد
به ) عليرغم ميل مسئوالن امر(كه منابع قدرت و ثروت كل كشور به سهولت قابل فهم است 

تواند در زمينه كنترل اين طور عمده در اين منطقه در حال قطبي شدن است كه دولت مي
اي از بدنه بروكرات كشور به مناطق جريان با تمركز زدايي از پايتخت و انتقال بخش عمده

ها به رشد و توسعه اين مناطق انات، تقويت سرمايهپيراموني همگام با توسعه زير ساختها، امك
اي از كشور كه يك كالنشهر دهد كه در هر منطقهالبته نتايج پژوهش نشان مي. اقدام نمايد

شود به طوري كه در مناطق پنج، سه و  وجود دارد عدم تعادل در سيستم شهري نيز ديده مي
پنج وجود شهرهاي تهران، كرج، قزوين، در منطقه . شش اين امر به وضوح قابل مشاهده است

قم، در منطقه سه مشهد، در منطقه شش اهواز و خرم آباد باعث ايجاد شكاف بين سلسله 
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در اين راستا براي كاهش . مراتب شهري و عدم تعادل در سيستم شهري اين مناطق شده است
توان به خصوص مناطق پنج، سه و شش مي هاي شهري كشور و بهعدم تعادل در سيستم

هاي تقويت و توسعه شهرهاي كوچك، تجهيز زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي سياست
ها، امكانات و مناطق متناسب با برنامه هاي آمايش سرزمين و بررسي و شناخت پتانسيل

هاي شهري كمبودهاي مختلف مناطق مورد بررسي در راستاي رسيدن به تعادل در سيستم
 . اشاره كرد
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 :منابع

  .چاپ اول، انتشارات آگاه، تهران شهرنشيني درايران،) 1363(اعتماد، گيتي
بررسي تاثير پرداخت يارانه بنزين ) 1388(اكبري، نعمت اله و فرهمند، شكوفه و نجارزادگان، مائده 

 سال اول، فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، بر پديده نخست شهري در ايران،
 .1- 20، صص شماره سوم

بررسي و تجليل روند ) 1392(امانپور، سعيد و احمدي، رضا و منفرد، سجاد و ترابي، ذبيح اهللا 
،پژوهش نامه تاريخ 1390-1335گيري نخست شهري در سطح استان خوزستان طي سالهاي شكل

- 50، صص ،شماره اولپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،سال دوم اجتماعي و اقتصادي،
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