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 چكيده

قرن گذشته در منطقه شمال کشور انجام  ميو تحوالت شبكه شهرها در ن يدگرگون نديمقاله با هدف مطالعه در خصوص فرا نيا

                در شهرها چه مقدار است و چگونه تيجمع نيو استانداردتر نيال است که مناسب ترؤس نيبه ا ييشده و به دنبال پاسخگو

 ينيب شيبا پ دهياست و تالش گرد يفيتوص يليتحل قيتحق نيآورد. روش ا جودمنطقه به و کيرا در  يتيتوان تعادل جمعيم

کشش  زانيمتناسب با م يلياندازه تعد-اساس مدل رتبهآن بر يبرا يزيو برنامه ر 1911منطقه شمال تا افق  يشهرها تيجمع

و  شيافزا يالزم را برا يها استيشده و س ارايه 1911مناسب و استاندارد افق  تيجمع ،يكه شهرشب يو درجه آنتروپ يريپذ

دهد درجه  ينشان م جي. نتاديشمال طرح نما يشهرها تيجمع ييتعادل فضا جاديشهر ها در جهت ا تيکاهش نرخ رشد جمع اي

و   افتهيکاهش  31در سال  17113به  93در سال 17128منطقه در طول دوره مطالعه رو به تعادل نبوده و از يشهرها يآنترپ

سال گذشته  33در طول  نيهمچن .شود يهزار نفر مشاهده م 111 يباال  يدر شهرها يدر شبكه شهر ينظم يحالت ب نيشتريب

 در شهرها تيجمع يشود با روند رشد فعل يمشاهده م 17811  يهزار نفر با رقم منف 3 يباال يدر شهرها يريرکود کشش پذ

هزار نفر که  3 ريز يو شهر ها تياضافه جمع نيشتريب يليتعد هانداز –هزار نفر براساس مدل رتبه  111 يطبقه باال يشهرها

 باشد را خواهند داشت. يم تيکسر جمع يتنها طبقه منطقه دارا

  اندازه تعدیلي -مدل رتبه آنتروپي، منطقه شمال،کشش پذیری، شبكه شهری، :کليدي گانهواژ 
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 هقدمم
ته به نشیني وابسشهراز پروسه های محیطي داراست  شهرنشیني و توسعه اقتصادی مفاهیم پر اهمیتي را برای بسیاری

ستقل از شرایط اقتصادی ، پیش بیني تقسیم بندی فضایي جمعیت اغلب برون زا و مباشدمتغیرهای اقتصادی درون زا مي
م نحوه تغییر و تحول های جهان سودر بسیاری از کشور .((Malcolm o.asadooorian, 2007: 1اند ایجاد شده

 های اجتماعي،به ویژه تمرکز بیش از حد فعالیت ای جمعیت نامناسب استها و نحوه توزیع منطقهگاهفضایي سكونت
ها بوجود آمده خود این شهرها ورها و با ازدحامي که در این شهرسیاسي و جمعیت و نخست شهرهای این کش اقتصادی،

 9.8های جهان وسط شاخص نخست شهری برای کل کشوراند به طوری که متمسائل و مشكالت اساسي روبرو شده با
 (.09:1:57)بردی آنامراد نژاد، است

 در نیمه دوم قرن بیستم مهم ترین چالش علمي و اجتماعي در خصوص جمعیت رشد سریع و تمرکز فزاینده آن در یک
های روند رو به رشد شهرنشیني در دهه (.:1:2::1ای جهان سوم بود )امكچي،هیا چند نقطه شهری بخصوص در کشور

ن عوامل مهمتری از سیاسي و اجتماعي -شهری و همزمان با سیرتحوالت اقتصادی-وستااخیر همگام با مهاجرت شدید ر
چند قطب  ادی درهای مهم اقتصه و تجمع و تمرکز جمعیت و فعالیتایجاد الگوی نامتوازن نظام شهری در ایران بود

ای گردیده که موید حاکكمیت پدیده ماکرو سفالي بر نظام شهری ایران است. گیری آرایش فضایي ویژهعمده باعث شكل
طي سه دهه گذشته که نقطه عطف تحوالت جمعیتي ایران است به دلیل عدم مدیریت صحیح فضای ملي به تدریج 

گتر شده بر تعداد شهر های کوچک افزوده شده میزان جمعیت پذیری های عمده جمعیتي بزراندازه کالن شهرها و قطب
گاهي در نظام سلسله مراتبي کشور باعث تعمیق روز افزون شكاف ال سكونتشهرهای میاني و کوچک کاهش یافته و خ

در نظام شهری و گسیختگي شبكه شهری شده و عمال نقش شهرهای میاني و کوچک در ایجاد تعادل فضایي از بین 
ي قرار گروهي از محققین معتقدند اندازه بهینه شهری وجود ندارد بلكه باید نظام توزیع شهری را مورد بررساست.  تهرف

تواند در به محل آن در نظام توضیع شهری ميهای گوناگوني از شهر وجود دارد که با توجه داد که در آن صورت اندازه
 (.  1:08::2 ،)عابدین درکوشحد مطلوب باشد

ها و رکمان با افزایش درآمد و تولید در جهان تقاضا برای خدمات شهری نیز افزایش یافت که به دنبال آن شههمز
ها هم از نظر تعداد و هم از نظر جمعیتي رشد یافتند چنین افزایشي در اندازه و تعداد شهرها در طي دوره شهرنشیني شهر

حال توسعه به وقوع ز اواسط قرن بیستم در کشورهای درافته و اسریع یعني از اوایل قرن نوزدهم در کشورهای توسعه ی
یع در نظام شهری زجمعیت نبوده است نتیجه این امر نابرابری در تو پیوسته اما افزایش ثروت عمومي به همان میزان

 . (pumain, 2003: 22)کشورها در دو قرن گدشته است

، اجتماعي و فرهنگي به تبع شرایط حاکم بر منطقه شمال و ای همگن از نظر اقتصادیمنطقه شمال به مثابه منطقه
شهری، مهاجرت پذیری از سایر شهرها و  -وضعیت طبیعي و آب و هوای مناسب آن با مسائلي همچون مهاجرت روستا 

ي ها، نارسایي و توزیع نامناسب تاسیسات و تجهیزات زیربنایي، گسستگروستاهای کشور، پرشماری و پراکندگي سكونتگاه
فضاهای زیستي و فعالیتي، نبود یكپارچگي فضایي و نبود سلسله مراتب سكونتگاهي منظم، منطقي و کارآمد در شبكه 

ی شهری هاسكونتگاهي خود روبروست. عوامل یاد شده، مطالعه و بررسي موشكافانه در زمینه سازمان فضایي سكونتگاه
           ها در شرایط فعلي دخالت دردر سازمان فضایي سكونتگاه با توجه به مسائل طرح شده نماید.منطقه را ضروری مي

ناپذیر است. العاده حائز اهمیت بوده و ضرورتي اجتنابها فوقگیری نظام شهری به منظور رفع و یا تعدیل نابرابری شكل
بتوان براساس یک رود در بلندمدت اگرچه تعدیل نظام شهری شكل گرفته در کوتاه مدت عملي نیست ولي انتظار مي

گیری الگوی ای هدایت کرد که در نهایت به شكل، مسیر تحرکات جمعیتي را به گونهبرنامه منظم و سیاستگذاری صحیح
كرد و نقش عمل اساس مطالعه در زمینه نظام شهری،مناسب نظام شهری و سكونتگاهي در منطقه منتج گردد. برهمین 

 یابد.شهرهای منطقه ضرورت مي
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های ای گذشته، مطالعاتي که در زمینه نظام شهری صورت پذیرفته، بسیار گسترده و پرشمار بوده و از دیدگاههدر دهه
هایي که توان از جمله نادرترین و جامعترین پژوهشنگریسته شده است.در این میان، ميگوناگوني به مقوله نظام شهری 

های اخیر به آذربایجان اشاره کرد. این طرح که در سال نظام شهری را به چالش کشیده است، به طرح کالبدی منطقه
بندی خدمات مورد ی یاد شده را در سه بخش مباني نظری، نظام شهری و سطحتصویب رسیده، شبكه شهری پهنه

ها پرداخته شده و تحقیق قرار داده است. در این مطالعه به نظام شهری بیشتر از منظر عملكرد شهرها و حوزه نفوذ آن
 پذیری شهرها و یا روند دقیق آنتروپي در فضای منطقه مورد بحث قرار نگرفته است. ان جمعیتتو

مكاني  -بررسي سازمان فضایي"ای با عنوان توان به مقالههای صورت گرفته در این زمینه مياز دیگر پژوهش
گرفته اشاره کرد. در این پژوهش  که توسط محمدرضا رضواني صورت "ها و بهینه سازی آن در نواحي روستایيسكونتگاه

اندازه و آنتروپي نظام سكونتگاهي شهرستان شاهرود مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین  -های رتبه براساس مدل
انجام داده است که در این تحقیق عالوه  "های آنتروپيشبیه سازی شبكه شهری با مدل "پورمحمدی، پژوهشي با نام

های ریاضي به برآورد جمعیت مناسب هر شهر برای تعدیل شبكه شهری جود با استفاده از مدلبرتحلیل شبكه شهری مو
جایگاه شهرهای کوچک در سازماندهي "ای با عنوان توان از مقالهته شده است. از دیگر نمونه ها ميپرداخ 1077در افق 

های تحلیل شبكه ن زنجان را بر مبنای مدلتوسط اصغر نظریان یاد کرد. این مقاله شهرهای استا "فضایي و توسعه ملي
مبنای توسعه شهرهای کوچک را مورد تاکید قرار داده های تعدیل شبكه شهری برشهری مورد بررسي قرار داده و سیاست

با  "ایشهرهای کوچک رویكردی جدید در توسعه منطقه"پژوهشي با عنوان  ه بر موارد یاد شده، زهره فني درعالو است.
از این دست  های کمي، شهرهای استان خوزستان را بعد و قبل از جنگ مورد تحلیل قرار داده است.از مدلاستفاده 
توسعه، برتری و "ای هم با عنوانتوان در نشریات و مكتوبات برون مرزی نیز بسیار یافت. از این دست، مقالها مينوشتاره

شهرها در مناطق توسعه های لگاریتمي توزیع مقاله مدل تدوین شده که در این 8توسط صالح الشخص "1سامانه شهرها
انتشار سلسله " ای هم با عنواناند. همچنین، مقالهرفتهحال توسعه جهان بصورت موردی مورد بحث قرار گیافته و در

 ارایهی با تدوین شده که در این مقاله نیز و 0توسط بری ":مراتبي، مبنای کنترل توسعه و پراکندگي در سامانه مراکز رشد
 (.11:1:57)زالي، مدلي انتشار سلسله مراتبي در مراکز شهری را مورد بحث قرار داده است

در این جا بخصوص منظور  آیندها به دلیل پویایي جمعیت فضایي انسان بوجود ميها و مدلیاری از فرضیات و تحلیلبس
ش از یک های جمعیتي با بیای اخیر برای پروسههپیشرفت باشند که رابطه نزدیكي با شهر نشیني دارندکساني مي

اند در این بیولوژیكي غیر انساني ایجاد شده هاییتاول برای جمعهای ریاضي در درجهمقیاس بزرگ فضایي در مدل
موردی به عنوان مسئله بخش  (.Joseph wh &  hualiuy, 2016:1)داریم مقاله ما درباره جمعیت انساني بیان مي

ای مورد بررسي مناسب ترین گزینه برای تحلیل هر چه پدیده بیان شده است:(maup) اصالح و تعدیل فضای قابل 
باشد با توجه به این اوصاف ممكن است تحلیل چند جزیي تفكیک یک واحد فضایي غیر ممكن ميواقع شود تشخیص 

 .(Francois s.cecile t.stephane g roux, 2015:1)یک ابزار گیرا برای جغرافیدان گردد 
باشد که پا به میدان نهاده که با عنوان قانون زیپف شناخته مي (1505های با ثبات شهر نشیني از زیف )یكي از اظهار نظر

باشد و رتبه بندی تمام شهرهای ها دارداین نگرش ذاتا تجربي ميشده است که اساسا قصد توزیع شهر ها را توسط آن
 (.Malcolm o.asadooorian (2007:3 , گیردر بر ميموجود در یک کشور یا منطقه را د
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 شناسي تحقيق روش
 اندازه -مدل رتبه .1

میالدی نخستین محققي بود که در رابطه با نظام سلسله مراتبي  :151جغرافیدان آلماني در سال  1فلیكس اورباخ
ها )اول، دوم، سوم، چهارم حسب ردیف و وسعت آنکه چنانچه شهرها بر به الگویي مفید و مهم دست یافت هاسكونتگاه

ترین رابطه را چنین توضیح ها نیز متناسب با آن مرتب خواهند شد. اورباخ، سادهام( مرتب شوند، میزان جمعیت آنnو ...
 0/1جمعیت بزرگترین شهر است. از این رو، جمعیت چهارمین شهر تقریباً معادل  n/1ام معادل nدهد: جمعیت شهر مي

ر خواهد بود. این رابطه معكوس بین دو جمعیت شهر و مقام آن در بین یک دسته شهر، قاعده جمعیت بزرگترین شه

 (.120-9 :(120:1:09)هاگت، شودجمعیت نامیده مي  8مراتب شهری بر حسب میزان رتبه اندازه
ه تعدیل فرمول اندازه نسبت ب -خصوص سلسله مراتب شهری با ایجاد تغییراتي در مدل رتبه بهفروز با انجام پژوهش در

توان اندازه اقدام نمود. بر اساس فرمول پیشنهادی او، توزیع کل جمعیت شهرهای یک منطقه مورد مطالعه را مي -رتبه 
اندازه، از طریق محاسبه میزان جمعیت هر شهر به مجموعه سیستم جمعیتي شهرهای منطقه   -ضمن حفظ رابطه مرتبه 

شهرهای مورد مطالعه به دست  توزیع فضایي جمعیت متعادل شده درنگر برای همحاسبه کرد. بدین ترتیب الگویي آیند
 1:01)بهفروز،  نمایدخواهد آمد که میزان اضافي جمعیت اولین شهر و کمبود یا مازاد جمعیت سایر شهرها را مشخص مي

 :9:.) 
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RR های مرتبه تمام شهرهای مورد مطالعهت= مجموعه نسب 

ید از جمعیت شهر اول کاسته و دارایي دهد که با توجه به کاربرد مدل تعدیل شده تا چه میزان بانتایج این مدل نشان مي
 (.:9: 1:01)بهفروز،  آن به جمعیت شهرهای رتبه دوم و سوم افزوده گردد

 مدل آنتروپي .8
ابتدا توسط  های متكي برآن است. این مدل درگرفته از قوانین احتماالت و مدل های برجمله تئوری، از:آنتروپي

مي در طبیعت به کار گرفته شد. این تئوری مبین میزان عدم ثبات و یكنواختي ها و برای شناسایي نظم و بي نظفیزیكدان
در یک سیستم است و میزان تغییرات آن از صفر )حداکثر درجه تمرکز ( تا یک )حداکثر درجه جدایي ( در تغییر است. از 

اساس این  شود.استفاده ميا در یک سازمان فضایي این شاخص برای تعیین درجه تمرکز و یا پراکندگي توزیع پدیده ه
های مورد مطالعه در گذشته ودن رفتار پدیدهتئوری، پیش بیني احتماالت است که متناسب با نظم داشتن و یا بي نظم ب

ها در آینده موثر باشد. هر چقدر فرم گیری، تغییر و تحول پذیری یک پدیده یابي آنتواند در پیش بیني جهات سازمانمي
 باشد، احتمال پیش بیني فرم قابل قبول تری برای آینده آن امكان پذیرتر است. و از آنجا که اصوالً تردر گذشته منظ

                                                 
1. Felix Auerbach 

2. Rank-Size Rule 

3. Enthropy 
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ر اساس عملكرد روش ریاضي است که رفتار و کارکرد سیستم را برای آینده و ب 1آنتروپي متكي بر قوانین استوکاستیک
های مختلفي های مشخصي از سیستمي و پیدا کردن نظامیابتوان از آن درسازمانکند، بنابراین، ميگذشته پیش بیني مي

های آن برای تشریح و توصیف ای و ملي استفاده نمود .همچنین، این تئوری و روشهای شهری، منطقهسازنده نظام
ر یک ناحیه مورد استفاده قرار ها و نحوه توزیع جمعیت در فضای جغرافیایي و همچنین درجه تمرکز جمعیت دسكونتگاه

 .(170 :1:28)فني،  گیرد. فرمول این مدل به قرار زیر استيم
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H=  آنتروپي مطلق 

iP=  نسبت فراواني طبقه جمعیتي 
log=  لگاریتم طبیعي 

R= تروپي نسبي آن 

maxH=  حداکثر آنتروپي مطلق که مساوی است با توزیع کامال یكنواخت جمعیت 
 بایست:برای محاسبه آنتروپي مي

)(محاسبه نسبت جمعیت در هریک از خرده نواحي  iP 

 H)(واحي محاسبه میزان بي نظمي و عدم اطمینان مطلق از توزیع پدیده در خرده ن

 استفاده کنیم.  R)(برای مقایسه خرده نواحي در مورد توزیع فضایي پدیده مورد نظر از آمار بي نظمي 

باشد، پراکندگي  1Rباشد، بیانگر تمرکز مطلق جمعیت در یک ناحیه است و چنانچه  0Rدر این رابطه چنانچه 
 شدید بوده و جمعیت به صورت یكنواخت و نسبي توزیع شده است.

 مدل کشش پذيري .9
توان درصد جمعیت شهری را در مقابل کل جمعیت منطقه یا کشور برآورد و این مدل، شاخصي است که به وسیله آن مي

های شهری را پذیری جمعیتي کانونشش و انعطافتوان میزان کارزیابي نمود به عبارت دیگر با کاربرد این شاخص مي
های همچنین این شاخص یكي از مولفه (.1:20طهماسبي،) در یک منطقه و نسبت به کل منطقه محاسبه و تحصیل کرد

شود. ها با یكدیگر محسوب ميهای موجود فضایي مناطق در سطح کشور بررسي مقایسه آنقابل سنجش در گزینش
های مختلف زماني محاسبه نموده سپس با نرخ رشد جمعیت شهرها و استان مورد نظر را طي دهه برای این کار ابتدا

استفاده از اطالعاتي چون نرخ رشد کلي و نرخ رشد شهری هر یک از نقاط شهری به تعیین و ارزیابي شاخص پرداخته 
ضریب منطقه یا استان پیشي گیرد پذیری جمعیت شهرهای مورد مطالعه بر در تحلیل نتایج اگر ضریب کشش شود.مي
تواند دلیلي بر وجود روندهای ضدتمرکز در سطح منطقه و رشد تدریجي شهرهای کوچک باشد افزایش ضریب مورد مي

های مورد نظر و کاهش ضریب با کند شدن یا های مهاجرتي به کانوندار شدن حرکتنظر در یک دهه بیشتر با دافعه
 (.02: 28)فني،  ها مطابقت و همخواني نداردآن های مهاجرتي بهتوقف جریان

 فرمول این ضریب به شرح ذیل است:
                                                 

1. Stochastic 
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E= پذیری در فاصله زماني ضریب کششt  وt+10 

Rv  = نرخ رشد جمعیت ساالنه شهری 
r  =  نرخ رشد ساالنه کل جمعیت 

 ها و بحثيافته
 هاي منطقه شمالويژگي شهر

 هزار نفر111ي شهرهاي باال .1

 57-29 ،29-09 ،09-99بر اساس نرخ رشد سال های  1077براساس پیش بیني جمعیت شهرهای شمال کشور در افق 
 هزار نفر برخوردار خواهند بود که در وضع فعلي 177از جمعیت باالی  1077شهر در افق  17ها تعداد و میانگین نرخ آن

شهری هستند که با تحوالت جمعیتي آینده به جمع  8جان و بهشهر شهر منطقه دارای این جمعیت هستند.الهی 2
در مجموع این طبقه از شهرهای منطقه حدود  1077در افق  هزار نفر خواهند پیوست. 177االی شهرهای بزرگ ب

 شهر منطقه حدود 189نفری برای  9829057نفر جمعیت خواهند داشت که با توجه به پیش بیني جمعیت  7250:9:
 1077اندازه در افق -بر اساس مدل تعدیلي رتبه مستقر خواهند بود. شهر 17 درصد جمعیت شهری منطقه در این  92.00

هزار نفر جمعیت از شهرهای این منطقه  :00090 باید حدود  1077در مجموع برای ایجاد تعادل در شبكه شهری افق 
 ه گردد.کاهش و به جمعیت سایر شهرهای منطقه بخصوص شهرهای میاني اضاف

به این  1077شهر الهیجان و بهشهر در افق  8باشد که با اضافه شدن مي ::7.5ي این طبقه در حال حاضر درجه آنتروپ
باشد مي 7.501شود که .درجه کشش پذیری این طبقه از شهرها معادل روبرو مي 7.252طبقه درجه آنتروپي با کاهش 

اوتي در میزان کشش پذیری خواهند داشت که به عنوان نمونه شهرهای های متفکدام از شهرهای این طبقه توانایيهر
بر اساس نتایج ساری و الهیجان از قدرت بیشتری در جذب جمعیت نسبت به سایر شهرهای این طبقه  گرگان، رشت،

اندازه  - و بر اساس مدل تعدیلي رتبه این مقاله کلیه شهرهای این طبقه از منطقه جمعیت اضافه از مدل خواهند داشت
نفر جمعیت از شهرهای این طبقه  :00090باید  1077شبكه شهری افق در مجموع برای ایجاد تعادل در  1077در افق 

عمده ترین مشكل در شهرهای  کاهش یابد و به جمعیت سایر سهرهای منطقه بخصوص شهرهای میاني اضافه گردد.
نفر اضافه جمعیت دارند و در  98015: ر اساس مدل  حدودبابل و قائمشهر است که ب این طبقه جمعیت شهرهای ساری،

 نفر باید از جمعیت این طبقه شهری کاسته شود.  :00090مجموع در نهایت حدود
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 (1911هزار نفر)افق 111باالي شهرهاي رتعديل توزيع جمعيت د. 8 جدول

 شهر ها طبقه

 ويژگي ها
نرخ 

رشد 

 واقعي

نرخ رشد 

 پيشنهادي
 پيش بيني

جمعيت 

1911 

جمعيت 

31 

درجه 

 آنتروپي

درجه 

کشش 

 پذيري

جمعيت 

تعديل 

1911 

ميزان تعديل 

 جمعيت

شهر های 
باالی 

هزار  177
 نفر

 639951 870957 رشت

0/933 

1/1 800630 -70326 3/13 2/26 

 1/96 3/54 66326- 400315 1/46 329536 466642 گرگان

 1/04- 2/94 129168- 266876 1 296417 396045 ساری

 0/94- 2/42 79162- 200157 0/77 219915 279320 آمل

 3/1- 2/46 119714- 160126 0/68 219467 279841 بابل

 3/77- 2/35 113837- 133438 0/91 196050 247312 قائمشهر

 2/31- 2/08 63211- 114375 0/89 144546 177587 گنبد کاووس

 0/62 3/45 31949- 100078 1/96 94051 132028 الهیجان

 2/67- 1/19 42355- 88958 0/49 116664 131314 بندر انزلي

 89251 108689 بهشهر
 

0/45 80063 -28625 1/99 -0/125 

 - - 744673- 2345016 0.971 - 2345848 3089735 جمع

 

 هزار نفري 31-111شهرهاي  .8
نفر در این طبقه شهری واقع خواهند   212199شهر با جمعیت :1ع در مجمو 1077ساس پیش بیني جمعیت در سال ابر 

به  1077ها در افق شهر از آن 8باشد با این تفاوت که  شهر مي 9بود که در وضع موجود تعداد شهرهای این طبقه 
 17-9شهر از شهرهای  1هزار نفری و  97-89شهر از شهرهای  2هزار نفر تبدیل خواهند شد و  177شهرهای باالی 

نفر بوده است که  1::959معادل  57جمعیت شهرهای این طبقه در سال  هزار نفری به طبقه حاضر ارتقا خواهند یافت.
نفر خواهد رسید از ویژگي بارز این طبقه ارتقا ضریب  212199با نرخ رشد فعلي این شهرها جمعیت این طبقه شهری به

دهد و ای نشان مياست که توزیع متعادلي را در عرصه منطقه 1077در افق  7.529به  7.505از  57آنتروپي در سال 
تاثیر توزیع این شهرها وضعیت مناسبي را  در شبكه شهری به وجود خواهد آورد از دیگر ویژگي این طبقه از شهرها 

پذیری  هزار نفر که میانگین کشش 17بعد از شهر های باالی  1.158ها است که معادلمیانگین میزان کشش پذیری آن
آستارا و کرد کوی از بیش ترین مقدار کشش پذیری  است قرار دارد در این طبقه از شهرها  شهرهای چوبر، :8.90آنها 

ها یری آنتنكابن و نوشهر ازجمله شهرهایي هستند که درجه کشش پذ بابلسر، نسبت به سایر شهرهای طبقه برخوردارند.
 .کمتر از سایر شهرها است
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 (1911هزار نفر)افق 111تا 31باالي شهرهاي رتعديل توزيع جمعيت د .9جدول

 هاشهر طبقه

 هاويژگي

نرخ رشد 

 واقعي

نرخ رشد 

 پيشنهادي
پيش بيني 

 1911جمعيت 
 31جمعيت 

درجه 

 آنتروپي

درجه 

کشش 

 پذيري

جمعيت 

تعديل 

1911 

ميزان 

تعديل 

 جمعيت

شهر های 
 97باالی 

 هزار نفر

 74477 91322 لنگرود

0/979 

1/02 187525 96203 2/06 9/677 

 32/74 30/1 17049 93762 2/5 5522 76713 چوبر

 1/79 3/4 10617- 62508 1/75 52344 73126 تالش

 0/78- 2/89 20503- 46881 0/69 50680 67385 نكا

 2/53- 2/9 27003- 37505 2/02 48470 64509 آستارا

 4/68- 1/91 29735- 31254 0/06 50477 60990 بابلسر

 5/81- 2/07 33027- 26789 0/89 48736 59817 بندر ترکمن

 7/26- 1/83 36265- 23440 0/91 49804 59706 علي آباد کتول

 7/98- 1/85 36676- 20836 0/58 47881 57513 چالوس

 8/45- 1/57 34277- 18752 0/4 45338 52980 تنكابن

 8/4- 2/5 35407- 17047 1/09 40978 52455 صومعه سرا

 8/56- 2/94 86572- 15627 3/26 38246 51100 کرد کوی

 10/42- 1/54 36114- 14425 0/33 43378 50540 نوشهر

 - - 272944- 596351 1.192 - 596331 818156 جمع

 
 هزار نفري 83-31شهرهاي  .9
نفر با روند فعلي نرخ رشد جمعیت  9778:7شهر با جمعیت19اد رود تعدانتظار مي 1077ورد جمعیت در سال اساس برآبر

اندازه  -اس قاعده رتبهباشد ولي بر اسنفر مي 090210جمعیت موجود این شهرها  در شهرهای این طبقه اسكان یابند.
های ویژگي از نفر ارتقا یابد. 090579شهر  ود به منظور دستیابي به تعدیل درشبكه شهری جمعیت این تعدادرانتظار مي

هاست که با اضافه شدن این طبقه از شهرها به مجموعه این طبقه از شهرها توزیع مناسب جمعیت شهری بین آن
یابد. فاصله درجه کشش پذیری این طبقه از ارتقا مي 7.529به  7.007روپي از هزار نفری درجه آنت 97شهرهای باالی 

ی منفي روبرو رار است و در مقابل شهر مرجقل با میزان کشش پذیی باالتری برخوردرشهر لوندویل از سطح کشش پذی
امیر کال و لوندویل از جمله شهرهایي هستند  فومن، مینودشت، آق قال، رودسر، محمودآباد، است شهرهای آستانه اشرفیه،

 نسبت به بقیه شهرهای طبقه دارند. که توان جذب جمعیت بیشتری را
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 (1911)افق  هزار نفر83تا 31باالي شهرهاي رعيت دتعديل توزيع جم. 9جدول

 هاشهر طبقه

 هاويژگي
نرخ 

رشد 

 واقعي

نرخ رشد 

 پيشنهادي
پيش بيني 

جمعيت 

1911 

جمعيت 

31 

درجه 

 آنتروپي

درجه 

کشش 

 پذيري

جمعيت 

تعديل 

1911 

ميزان 

تعديل 

 جمعيت

شهر های 
 89باالی 

 هزار نفر

 40726 49742 آستانه اشرفیه

0.994 

1/37 134560 84818 2/02 12/69 

 5/47 2/14 18485 67280 0/27 39484 48795 آزاد شهر

 3/51 3/81 1322- 44853 1/64 31771 46176 محمود آباد

 1/1- 1/78 11189- 33640 1/23 37579 44830 رودسر

 2/92- 2 17204- 26912 0/57 36192 44117 فریدون کنار

 3/38- 2/98 19993- 22426 1/65 31626 42420 آق قال

 3/85- 2/68 17876- 19222 1/65 28478 37099 مینودشت

 6/31- 0/83 18255- 16820 0/08 32294 35076 رامسر

 6/45- 1/68 19449- 14951 0/82 29122 34401 جویبار

 7/05- 1/99 20581- 13456 0 27951 34038 کالله

 8/76- 1/04 21711- 12232 1/07 30608 33944 فومن

 8/77- 1/79 22324- 11213 1/27 28086 33538 امیر کال

 4/81 17/67 22581- 10350 7/14- 6471 32932 مرجقل

 0/99- 10/75 19862- 9611 6/8 10617 29474 لوندویل

 8/98- 1/98 18984- 8970 0/27 22978 27955 نور

 8/67- 2/12 17282- 8410 0/48 20831 25693 گالیكش

 - - 145310- 454906 0.752 - 454814 600230 جمع

 

 

 هزار نفري11-83شهرهاي .9
نفر در این  977577شهر با جمعیت  1:رود با نرخ رشد کنوني تعداد انتظار مي 1077یني جمعیت در افق براساس پیش ب

نفر جمعیت دارند که الزم است  0790:0شهرها طبقه از شهرها اسكان یابند در حال حاضر جمعیت فعلي این تعداد از 
یكي از ویژگي های این یابد  کاهشنفر 079000برای ایجاد تعادل مناسب در شبكه شهری جمعیت شهری این سطح به 

به  7.551از  57هزار نفراست که مقدار آنتروپي در سال  89سطح تاثیر منفي اضافه شدن این شهرها به شبكه باالی 
از ویژگي دیگر عدم هماهنگي و همگني در میزان درجه کشش پذیری این شهرها یابد کاهش مي 1077در افق  7.007

در رحیم آباد متفاوت است و فاصله این سطح کشش پذیری حاکي از  :1.5:در  کالدشت تا  2.70:است که از منفي  
 اد در ترکیب این شهرهاست.ناهمگوني فوق العاده زی
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 (1911)افق  هزار نفر83تا  11باالي شهرهاي رع جمعيت دتعديل توزي. 3جدول

 هاشهر طبقه

 هاويژگي

نرخ رشد 

 واقعي

نرخ رشد 

 پيشنهادي
پيش بيني 

جمعيت 

1911 

جمعيت 

31 

درجه 

 آنتروپي

درجه 

کشش 

 پذيري

جمعيت 

تعديل 

1911 

ميزان 

تعديل 

 جمعيت

شهر های 
 17باالی 

 هزار نفر

 17106 24434 خمام

0/993 

3/66 100926 76492 3/63 19/42 

 10/75 2/99 26060 50463 1/92 18176 24403 سیاهكل

 5/54 1/39 11113 33642 0/59 19625 22529 گلوکاه

 3/02 1/84 2751 25231 0/53 18734 22480 بندر گز

 2/83 3/55 1453- 20185 2/63 15267 21639 رضوانشهر

 1/19- 1/32 4797- 16821 0/7 18962 21619 کتالم وسادات محله

 2- 1/72 6510- 14418 1/29 17648 20929 گمیشان

 3/16- 1/55 7672- 12615 0/16 17396 20288 منجیل

 2/02- 3/76 8672- 11214 1/63 13749 19887 رستم آباد

 4/22- 1/71 8326- 10092 1/63 15539 18419 سیمین شهر

 4/92- 1/89 9145- 9175 0/5 15193 18321 لوشان

 5/33- 2/26 9789- 8410 1/38 14548 18200 فاضل آباد

 6/37- 1/69 9959- 7763 4/01 14989 17723 ماسال

 7/01- 1/5 10099- 7209 0/14- 14915 17309 املش

 8/11- 0/63 9966- 6728 1/99- 15679 16695 زیرآب

 5/07- 4/43 10069- 6307 1/42 10617 16377 چمستان

 5/23- 3/86 8892- 5936 6/11 10154 14829 سنگر

 7/53- 1/72 8935- 5607 0/26 12263 14543 رامیان

 9/08- 0/38 8972- 5311 0/02- 13753 14284 بندر کیاشهر

 7/5- 1/63 7891- 5046 0/5 11007 12938 خانبین

 8/4- 0/77 7667- 4806 0/16 11553 12474 رستم کال

 7/53- 1/59 7167- 4587 1/01 10040 11755 اسالم

 9/52- 0/25- 7251- 4388 0/68 11936 11640 کالچای

 8/88- 0/23 6703- 4205 0/25- 10662 10909 لشت نشا

 8/8- 0/35 6468- 4037 0/02 10141 10506 خلیل شهر

 6/87- 3/89 7703- 3881 23/21 7906 11585 مراوه تپه

 8/53- 1/99 7369- 3738 38/07- 9122 11108 ر دشتکال

 9/19- 1/55 7416- 3604 17 9450 11021 کوچصفهان

 1/85- 9/93 7328- 3480 12/26 4194 10809 حویق

 7/94- 3/35 7327- 3364 4/14 7691 10692 کیا کال

 9/38- 1/93 7299- 3255 31/93 8719 10555 رحیم آباد

 - - 94429- 406444 2.543 - 406734 500900 جمع
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 هزار نفري 3-11شهرهاي  .3
نفر در این  888550شهر با جمعیت  7:تعداد  رود با روند کنوني،انتظار مي ،1077براساس پیش بیني جمعیت در افق 

ه جمعیت مناسب انداز - های تعدیلي  رتبهبررسينفر جمعیت دارند  879890 شهر 7:در حال حاضر منطقه اسكان یابند.
 در 1077درصد جمعیت شبكه در افق  0.88نفر تخمین زده که در واقع تنها  879970رای این سطح از شهرها را معادل ب

  .دهدفه جمعیت را در این طبقه نشان مياندازه تعدیلي اضا- این طبقه خواهند بود اما با این وضعیت خروجي مدل رتبه

 (1911)افق  هزار نفر3تا  11باالي هرهايش رتعديل توزيع جمعيت د. 1 جدول

 هاشهر طبقه

 هاويژگي
نرخ رشد 

 واقعي

نرخ رشد 

 پيشنهادي
پيش بيني 
جمعيت 

911 

جمعيت 
31 

درجه 
 آنتروپي

درجه 
کشش 
 پذيري

جمعيت 
تعديل 
1911 

ميزان 
تعديل 
 جمعيت

شهر های 
هزار  9باالی 

 نفر

 10926 9683 رود بار

0.993 

-0/71 51444 41761 -1/2 16/76 

 11/16 0/46 16368 25722 1/71 8930 9354 سورک

 8/26 1/86 7827 17148 13/28 7753 9321 جلین

 3/5 0/09 3665 12861 12/36- 9114 9196 خرم آباد

 1/74 0/31 1362 10288 15/57- 8654 8926 سلمان شهر

 1/9 2/29 331- 8574 16/14 7102 8906 رویان

 0/83- 1/08 1548- 7349 4/36 7992 8898 دلند

 1/98- 1/07 2313- 6430 4/07 7858 8744 نگین شهر

 2/84- 1/32 2977- 5716 4/86- 7626 8694 پره سر

 3/58- 1/45 3382- 5144 11/36 7410 8527 بهمنیر

 5/38- 0/12 3550- 4676 8/14- 8129 8227 شیر گاه

 5/7- 0/22 3591- 4287 17/21- 7708 7879 پل سفید

 7/66- 0/45 3616- 3957 5/78 7242 7574 گتاب

 5/59- 1/46 3876- 3674 8/36 6533 7551 شفت

 6/25- 1/16 3913- 3429 15/5 6540 7343 انبار آلوم

 7/66- 0/24 4090- 3215 6/86- 7133 7306 خشكبیجار

 8/24- 0/04- 4099- 3026 8/71- 7155 7126 نوکنده

 8/3- 0/42 4232- 2858 1/86- 6797 7091 ایزد شهر

 7/53- 1/79 4362- 2707 15/78- 5921 7070 سرخرود

 9/11- 0/43 4408- 2572 3/86 6688 6981 سرخنكالته

 8/46- 1/38 4346- 2449 11/86 5926 6796 کالر آباد

 9/11- 0/84 4269- 2338 8/93 6078 6608 کومله

 9/07- 0/72 3982- 2236 28/57- 5789 6219 بادمرزن ا

 7/13- 3/05 3923- 2143 3/76 4493 6067 بازار جمعه

 11/52- 1/66- 3857- 2057 17/43- 6994 5915 چابكسر

 9/95- 0/39 3886- 1978 7/93- 5642 5865 نشتارود

 9/53- 0/66 3630- 1905 12/36- 5184 5536 شلمان

 8/75- 1/8 3646- 1837 2/22 4588 5484 گوراب زرمیخ

 5/91- 4/56 3320- 1773 5/63 3262 5094 لیسار

 8/34- 2/04 3301- 1714 3/51 4097 5016 کله بست

 - - 17465- 205507 -1.267 - 205264 222997 جمع        
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 هزار نفري 3شهرهاي زير  .1

 هزار نفری منطقه سكونت خواهند داشت. 9شهر زیر  89نفر در 90008دتعدا ،1077براساس پیش بیني جمعیت در افق 
رود با روند نرخ رشد منفي تعدادی از این طبقه از در این منطفه سكونت دارندکه انتظار مي 97712 براساس آخرین آمار

اندازه جمعیت -های تعدیلي رتبهبررسي نفراز این مقدار جمعیت کسر گردد.هزار  9909حدود  1077شهرها در افق 
درصد جمعیت شبكه در  :1.7نفر تخمین زده که در واقع با روند فعلي تنها  97750مناسب برای سطح از شهرها را معادل 

 نفر جمعیت روبرو خواهد بود. 9912در این طبقه خواهند بودبه عبارت دیگر این سطح از شهرها با کمبود  1077افق 
ها بصورت توسعه شهر لیل تحوالتي که در نظام شهری کشور و منظقه رخ داده،به د نیز ذکر شد، همان طور که قبالً

توازن  منظقي و اصولي صورت نگرفته و به دلیل حاکمیت پدیده ماکرو سفالي که بر پیكره نظام فضایي کشور و منطقه،
ت بسیار تاثیرا مراتب،های جهشي بدون سلسله به هم ریخته و مهاجرت ها نیز کامالًمقصد مهاجرت - مهاجرتي و مبدا

تمام  و در واقع، ها نیز از این قاعده مستثني نیستنداین سطح از شهر ها وارد کرده است.سویي بر آرایش فضایي شهر
 هزار نفر با چنین ماهیتي روبرو هستند. 89شهرهای زیر 

 (1911هزار نفر)افق  3شهرهاي زير  رتعديل توزيع جمعيت د. 1جدول

 هاشهر طبقه

 اهويژگي
نرخ رشد 

 واقعي

نرخ رشد 

 پيشنهادي
پيش بيني 

 جمعيت
1911 

جمعيت 
31 

درجه 
 آنتروپي

درجه 
کشش 
 پذيري

جمعيت 
تعديل 
1911 

ميزان 
تعديل 
 جمعيت

شهر های زیر 
 هزار نفر 9

 4522 4858 واجاررگاه

7.5:5 

10/59 15589 10731 0/72 13/17 

 9/9 3/86 3364 7794 9/47 3032 4430 نوده خاندوز

 4/59 2/23 1059 5196 2/32 3317 4137 خشرود پي

 1/41- 1/25- 64- 3897 1/54- 4494 3962 چاف چمخاله

 1/55- 0/29 635- 3117 0/36 3646 3753 ررود بنه

 13/9- 1/27 560- 2598 0/35 11599 3159 عباس آباد

 0/24- 2/87 799- 2227 1/89 2281 3027 اینچه برون

 3- 0/15 946- 1948 1/18 2643 2895 بند پي گلوگاه

 2/99- 1/03 866- 1732 0/72 2346 2599 احمد گوراب

 1045- 3/19 910- 1558 3/94 1804 2469 اطاقور

 6/71- 1/56- 1006- 1417 6/21- 2837 2424 کیاسر

 6/65- 0/92- 1055- 1299 0/89- 2584 2355 جیرنده

 5/27- 0/81 1035- 1199 1/37 2061 2235 کوهي خلیل

 3/88- 2/6 1024- 1113 3/21 1654 2138 دیلمان

 7/33- 1/72- 829- 1039 2/12- 2224 1869 رانكوه

 5/29- 0/08 716- 974 0/1 1678 1691 توتكابن

 2/4- 1/24 404- 917 1/3 1169 1322 دابو دشت

 4/8- 3/12- 164- 866 3/85- 1416 1031 بره سر عمارلو

 0/63- 0/24- 32- 820 2/89- 874 853 آالشت

 2/57- 3/07- 21 799 6/17- 1037 758 بلده

 2/95 0/72 143 742 1/38 555 596 مرزیكال

 0/99- 2/83- 122 708 10/37- 782 586 رینه الریجان

 1/77 2/19- 222 677 0/39 568 455 ماسوله

 1/04 0/14- 232 649 0/11- 423 417 زرگرمحله

 8/64 1/96 293 623 9/89 272 330 فریم

 11/59 4/68- 476 599 13/81- 200 123 گزنگ

 - - 5618 60097 0.019 - 60018 54472 جمع
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های منطقه شمال و ه آنتروپي و میزان کشش پذیری شهربه تعیین درج در این بخش با توجه به مباني نظری بحث،
 پرداخته شده است.اندازه تعدیل  -های رتبهدلق بر حسب متحلیل این مناط

  درجه آنتروپي
که بازتاب  8::1-1:07های به دنبال تشدید فرو پاشي روابط سنتي روستا و افزایش مازاد جمعیت روستایي طي سال

انفجاری و های شهری بود جمعیت شهر نشین با رشد گذاری در کانوناصالحات اراضي و رشد سریع سرمایهواقعي 
جدید در شهرها  افزیش یافت و این روند به همراه تكمیل و توسعه مناسبات و روابط 1:09شتاباني به ویژه بعد از سال 

 (1:22:27)فني،  های مهاجرتي شدباعث تشدید جریان
دل است به سمت عدم تعا 99بررسي درجه آنتروپي در شبكه شهری منطقه شمال  نشان از گرایش توزیع شبكه از سال 

شروع و در  7.285با رقم معادل  99این روند در سال  دهد.ی نشان ميجمعیتي را در شبكه شهرکه نقطه عطف تحوالت 
به سمت تعادل  99تا  9:نشان از گرایش توزیع شبكه از سال  99کاهش یافته. اما قبل از سال  7.095به رقم  57سال 

     است. افزایش یافته 7.205به رقم  99شروع ودر سال  7.028با رقم  9:این روند نیر در سال  بوده است.
صد جمعیت در 19.92شود در آن سال شهر رشت مشاهده مي 57نظمي در توزیع شهرها در سال ترین درجه بيبیش

 2.70داد و چند شهر دیگر بخصوص گرگان با هزار نفر( را  به خود اختصاص مي 177های باالی )شهر شهری منطقه
   درصد از  0.72و قائمشهر با  0.89ساری با  درصد، 2:.9درصد، بابل با  5:.9، آمل با 90.:نبد کاووس با درصد،گ

در سال   .دادندعیت شهری منطقه را در خود جای ميای از جماند که بخش عمدهترین مراکز شهری منطقه بودهعمده
 درصد، 19.92سهم رشت به  ارتقا یافت. 7.272،به رقم تعادل ، ضریب آنتروپي با تغییرات قابل مالحضه ای به سمت09

 در صد تغییر یافت. 0.98و قائمشهر  0.08گنبد کاووس ،9.10ساری ،9.27بابل  ،9.50گرگان 
 با تغییراتي که در سطوح باالی شبكه شهری اتفاق افتاد، ضریب آنتروپي با تغییرات زیادی به سمت تعادل، ،99در سال 
و افزایش تدریجي جمعیت در  10.89یافت که دلیل آن نیز کاهش تدریجي جمعیت رشت به  افزایش 7.205به رقم 

 سایر درصد بود کاهش شكاف جمعیت شهرهای بزرگ و 0.02و قائمشهر  9.90گرگان  ،0:.9شهرهای ساری به 
پي به از عوامل اصلي ارتقا شاخص آنترو شهرهای میاني و همچنین افزایش سطح جمعیت پذیری شهرهای کوچک،

 سمت تعادل در شبكه شهری است.
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 سال گذشته 33شهرهاي شمال کشور درروند تغييرات درجه آنتروپي . 1شكل 
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برای آن که کدام یک از طبقات  تغییرات درجه بي نظمي متناسب با سطوح مختلف شهری است. نكته قابل توجه و تامل،
ها اقدام گردیده. اند نسبت به طبقه بندی شهرهای منطقه داشتهتعدیل فضای شبكه شهریند آشهری نقش موثری در فر

بازه مختلف در نظر گرفته شده که  9این پایه در  در این طبقه بندی بازه جمعیتي مشخصي در نظر گرفته شده است.
های شهر هزار نفر،17777ی های باالشهر هزار نفر، 9777شهر های باالی  هزار نفر، 9777های زیر شهر عبارتند از:

ها در هر کدام از این گروه هزار نفر. 177777های باالی هزار نفر و شهر 97777شهرهای باالی هزار نفر، 89777باالی 
معنا داری بین  تحلیل مجزایي از آنتروپي در شبكه شهری صورت گرفت در نتیجه مشخص شد رابطه مستقیم و کامالً

های مختلف را نشان ییرات آنتروپي طبقات شهری در دهههر ها وجود دارد جدول زیر مقایسه تغدرجه آنترو پي  و تعداد ش
مقایسه روند تغییرات این نمودار متناسب با طبقه مورد مطالعه حاکي از تاثیر روستا شهرها و شهرهای کوچک در  دهد.مي

 کاهش مقدار آنتروپي است.

35 45 55 65 75 85 90
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 هاي مختلفشهري در دهه يسه تغييرات درجه آنتروپي طبقاتمقا .8شكل 

 

باشد و نفر منطقه مي 9777مربوط به آنتروپي شهرهای زیر  9:در سال  کمترین آنتروپي گویای آن است که، (8شكل )
 باشد.نفر مي 89777نتروپي شهرهای باالی و  آ 57بیش ترین آنتروپي مربوط به سال 

 ميزان کشش پذيري
گیرد شناخت میزان توانایي جذب جمعیت مورد استفاده قرار مي ها درایي شهرهایي که برای شناسایي توانمدلیكي از 

که در طول دوره  های منطقه شمال حاکي از آن استبي نتایج تحلیل کشش پذیری در شهرارزیا جذب جمعیت است.
طبقات شهری  باالتری نسبت به سایرپذیری هزار نفر منطقه از سطح کشش 89 -97های بین مورد مطالعه شهر

( که براساس 1) اند. جدولپذیری جمعیتي را داشتهمیزان کششهزار نفر کمترین  9 -17های بین برخوردار بوده و شهر
 دهد.فكیک شهر و طبقه شهری را نشان ميدسته صورت گرفته نتایج کشش پذیری به ت 9ها به بندی شهرطبقه
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 شبكه شهريکشش پذيري در کل . 1جدول

 93-31 23-31 13-23 13-13 33-13 93-33 93-93 طبقه شهرها

 7.555 7.510 7.570 7.5:0 7 7 7 هزار نفر 111شهرهاي باالي 

 1.77 7.522 :1.7 1.008 1.78 7.551 7 هزار نفر 31-111شهرهاي 

 1.77 1.712 1.912 7.555 8.09 1.70 58:.1 هزار نفر 83-31شهرهاي 

 1.77 1.129 7.59 1.190 1.780 1.7:9 1.889 زار نفره 11-83شهرهاي 

 7.550 -7.925 1.902 :1.1 1.700 1.802 ::1.1 هزار نفر 3-11شهرهاي 
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 طبقات شهري در طول دهه هاي گذشتهکشش پذيرري . 9شكل 

 اندازه تعديلي-هاي رتبه مدل
نفر  077777:دودا معادل رباخ مقدار خروجي جمعیتي که از این بدست مي آید حاندازه ائ -براساس نتایج تحلیل رتبه

وآنچه که خروجي ر بیین شهرهای منطقه توزیع گردد باشد که باید به شبكه شهری منطقه اضافه شده و دجمعیت مي
 :1یت هستند و تنها شهر دارای اضافه جمع :17شهر منطقه تعداد  189دهد از بین اندازه بهفروز نشان مي -مدل رتبه

تعادل را  باشند توزیع این اضافه جمعیت در شهرهای که دارای کمبود هستند جمعیتشهر دارای کمبود جمعیت مي
ات منطقه بخصوص باشد که در همه طبقنفر مي 207290ر این جمعیت معادل مقدا کند.براساس مدل ایجاد نمي

آستانه  چوبر، شود استقرار دارند و فقط شهرهای لنگرود،نفر مشاهده ميهزار  97قات باالی ها در طببیشترین مقدار آن
 نوده خاندوز، واجارگاه، سلمان شهر، خرم آباد، جلین، سورک، رودبار، بندر گز، گلوگاه، سیاهكل، خمام، آزاد شهر، اشرفیه،

اندازه زیرا  -دل اصلي رتبه رسد مدل تعدیل یافته منطقي تر از مبه نظر مي شود.خشرود پي کسر جمعیت مشاهده مي
جمعیتي  کند ثانیاًرد و آن را نیز داخل مدل لحاظ ميگیبه عنوان پایه جمعیتي در نظر نمياین مدل شهر اول را  اوالً

های شهری در های جمعیتي در بین گوهتعادل را ایجاد کند و جا به جایياضافه بر جمعیت فعلي منطقه الزم نیست تا 
 یتي کافي خواهد بود.ایجاد تعادل جمع
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 در منطقه شمال 1911ريزي تعديل جمعيت افق برنامه
بایست با پیش بیني روند های نظام شهری منطقه شمال برای تعدیل فضایي این منطقه ميبا شناخت کلي از ویژگي

فضایي جمعیت ها و راهكارهای الزم برای تعدیل سیاست ،1077ایط وضع موجود در افق تحوالت جمعیتي بر اساس شر
ها محاسبه گردید اندازه تعدیلي آن - رتبه صورت گرفت، 1077پیش بیني جمعیت برای افق  بر همین اساس گردید. ارایه

گروه از شهرها و با توجه به درجه آنتروپي  9تفكیک  هبرای ایجاد تعادل ب ها استخراج شد.و رقم واقعي جمعیت مدلي آن
 ها اقدام شده است. است گذاری در جمعیت پذیری شهرسی و کشش پذیری طبقات، نسبت به

  گيرييجهنت
از تعادل مناسب برخودار نیست و دوره زماني  نظام شهری منطقه شمال کشور، دهد،تحقیق حاضر نشان مي بررسي های

 قرن اخیر،های توسعه در طول نیم ریزیبرنامه بیش از افق ذکر شده را باید طي کند تا به تعادل مناسب دست یابد.
 های کلي بسنده شده است.دورهنم ارایهفقط به  ولي در پیاده سازی، ای پرداخته،مواره موضوع به موضوع تعادل شبكهه
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 1911و  1931مقايسه آنتروپي شهرهاي شمال کشور در سال . 9شكل 

 
-بعد از اعمال تغییرات مدل تعدیلي رتبه ،1077و  291:های منطقه شمال در سال مقایسه درجه انتظام فضایي شهر

و  نفر بوده 89777نظمي در شهرهای باالی بیشترین درجه بي دهد درجه انتظام فضایي بهبود نیافته.نشان مي اندازه،
 ا دارد.هزار نفر ر 97تا  89دهد که بیشترین تاثیر را در شهرهای میانه اندام یا به عبارتي دیگر در شهرهای نشان مي

 

 :دشوزیر بیان مي به صوررت های این مقاله به دست آمده،آنچه که از تحلیل
 57در سال  7.095به  9:در سال 7.028درجه آنترپي شهرهای منطقه در طول دوره مطالعه رو به تعادل نبوده و از. 1

 کاهش یافته است.
 شود.هزار نفر مشاهده مي 177ی  باالی بیشترین حالت بي نظمي در شبكه شهری در شهرها. 8
زولي به سمت عدم تعادل ن روند کامالً 57تا  99هزار نفر جمعیت به صورت منظم از سال  177در طبقات باالی . :

 شود.مشاهده مي



 11                                                                       زالي و  همكاران  -... ريزي تعادل جمعيتي شبكه شهري منطقه شمال کشوربرنامهتحليل  

بوده  :8.90هزار نفر منطقه مناسب ترین کشش پذیری جمعیتي را داشته و این رقم معادل  89تا  17شهرهای بین . 0
 است.

 شود.ده ميمشاه 1.890هزار نفر با رقم منفي   9ی رکود  کشش پذیری در شهرهای باال سال گذشته 99 در طول. 9
عدیلي بیشترین اندازه ت  - هزار نفر بر اساس مدل رتبه 177با روند رشد فعلي جمعیت در شهرها شهرهای طبقه باالی . 9

 باشد را خواهند داشت.رای کسر جمعیت ميا طبقه منطقه داهزار نفر که تنه 9های زیر اضافه جمعیت و شهر
شهر منطقع رشد منفي خواهند داشت این مقدار از  189شهر از   50اندازه تعدیلي تعداد  -بر اساس نتایج مدل رتبه . 0

 درصد رشد ساالنه متفاوت است. 11.98تا منفي  8.00:
 مي شود: ارایهبر این اساس،پیشنهادات راهبردی ذیل 

 –شهری و شهری - چه نظام شهری با تمرکز بر تقویت اقتصاد روستایي و کاهش مهاجرت روستامدیریت یكپار. 1
 .شهری

 های تمرکز زدایي از از رشت و ساری و تالش برای ایجاد تعادل در نظام شهری و روستایي.. اعمال سیاست8
ها به ای از ماکز استانساني ناحیهای انتقال سطح خدمات رای در شهرهای میاني منطقه بر. ارتقا سطح خدمات ناحیه:

 شهرهای میاني منطقه.
 97ی درون شهرهای زیر هایي روستایي برای هدایت مهاجرتهزار نفر با نگاه مدیریت فضا 97تقویت شهرهای زیر . 0

 .از هجوم مهاجران به شهرهای بزرگ هزار نفر و جلوگیری
 .د تحول اقتصادی و پویایي اجتماعيبرای ایجا های کوچکرتقویت زیر بناهای اقتصادی و اجتماعي شه. 9
 های توسعه ملي محلي.مایت از برنامهحفظ نیروهای بومي متخصص در شهرهای کوچک و ح. 9
 .ارتقا کشش پذیری و جاذبه جمعیتي شهرهای کوچک با تاکید بر جذب مهاجران روستاهای اطراف. 0
 ها.ظام خدمات رساني مبتني بر منظومهنشناسایي خدمات مورد نیاز جامعه وستایي و طراحي . 2

 ای.ای و برون ناحیههای درون ناحیهقشهای شهرهای میاني بزرگ برای ایفای ن. باز تعریف نقش5
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