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 تحلیلی بر نقش شهرهای میانی در تعادل بخشی به شبکه شهری،

 نمونه موردی: شهر ایرانشهر  
 

 3پور، سید مهدی موسی2، وحید رحیمی1داود حاتمی
 

 چکیده
 رهاشهتمرکززدایی از کلانایجاد تعادل و توازن بخشیدن به شبکه شهری،  ترین راهبردهای موجود جهتاز مهم

گونه شهرها در شبکه شهری ی نخست شهری، توجه به تقویت شهرهای متوسط و حمایت از ایجاد اینو حل پدیده

ی نخست شهری مواجه هستیم؛ هدف این بلوچستان با پدیدهو  که در شبکه شهری استان سیستاناست؛ ازآنجایی

اضر با ح مقاله رانشهر در ایجاد تعادل در شبکه شهری این استان است.پژوهش بررسی و تحلیل نقش شهر میانی ای

به بررسی نقش شهر میانی ایرانشهر در ایجاد تعادل در شبکه شهری  تحلیلی و با نگرش سیستمی–روش توصیفی

ینی، ج اندازه، منحنی لورنز و ضریب-های کمی مانند مرتبهها و مدلبا استفاده از روش استان سیستان و بلوچستان

ها پذیری و جاذبه از لحاظ متغیرهای جمعیتی و فضایی پرداخته است. نتایج مدلنخست شهری مهتا، آنتروپی، کشش

میانی  ربین شهدهد که شبکه شهری استان سیستان و بلوچستان دچار پدیده نخست شهری است و در این نشان می

 اساس که برطوریاست از میزان نخست شهری بکاهد بههای رشد و اندازه شهر توانسته اساس مدل ایرانشهر بر

در  94/1لورنز و ضریب جینی از در رده سوم شبکه شهری قرار دارد؛ با استفاده از مدل  این شهر اندازه–مدل مرتبه

 پذیریتر شده است. نتایج کششرسیده است و شبکه شهری به تعادل نزدیک 0341در سال  09/1به  0334سال 

ها بالای عدد یک بوده که خود گویای پذیری جمعیت ایرانشهر در اکثر دورهدهد که ضریب کششینیز نشان م

میزان  های آنتروپی و نخست شهری مهتا با احتساب ایرانشهراساس مدل جذب جمعیت در این شهر است و بر

عنوان شهر بهاه مثبت شهر ایرانی تأثیر جایگدهندهبنابراین نتایج نشان آنتروپی و نخست شهری کاهش پیداکرده است؛

 های جمعیتی در ایجاد تعادل در شبکه شهری استان است.یکی از وزنه

 .رانشهریو بلوچستان، ا ستانیاستان س ،ییتعادل فضا ،یشبکه شهر ،یانیشهر م واژگان کلیدی:
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 مقدمه

انقلاب  رود. با ظهورجوامع انسانی به شمار میی تکامل از گذشته تا به امروز، در تمامی کشورها، شهرنشینی بارزترین نحوه

اند. هرو شدای روبهها، با مشکلات عدیدهها، جوامع انسانی ساکن در آنپل صنعتی و گسترش شتابان شهرها، مخصوصاً مترو

یکی از بارزترین این مشکلات، تمرکزگرایی شدید در یک یا چند شهر و گسیختگی نظام سلسله مراتبی شهری در اکثر کشورها 

ین کالبدی سرزم-ریزان به تمرکززدایی فضاییتوسعه، توجه برنامه در کشورهای در حال. (Hans & mcdonnell, 2005: 51)است 

-ای و دوگانگی شهریهای منطقهشهرها، کاهش نابرابرینظام سکونتگاهی، مهار رشد ناهنجار کلانبا هدف توازن بخشیدن به 

ی موجود ترین راهبردهایکی از مهم. روستایی به اتخاذ راهبردهای متفاوتی درزمینه توزیع جمعیت و شهرنشینی منجر شده است

است این سی. گونه شهرها در شبکه شهری استز ایجاد ایندر این خصوص، توجه به تقویت شهرهای اندازه متوسط و حمایت ا

توانند بر این فرض استوار است که شهرهای میانی در فرایند توسعه فضایی سرزمین و مناطق مختلف آن نقش مثبتی داشته و می

 (.09: 0333امکچی، )در این امر مؤثر باشند 

است و  هانگرش نیتریاساساز  ،یشرفتپ به روی کشورهادر  یژهوبه ،یی در بحث توسعهتمرکززداامروزه لزوم توجه به 

 هاستکونتگاهس مراتب سلسلهی میانی هابخش، لزوم نگرش به شده مطرحمباحثی که  نتریاییهپایی یکی از تمرکززدادر بحث 

رده و کل یی را تعدیتمرکزگراروند  توانندیط مهرهای متوسد. شای هستنیژهوکه در این میان، شهرهای متوسط نیازمند توجه 

(. موضوع نظام شهری بر 29: 0341نژاد و همکاران، حاتمی) دنخست شهری باشن مسئلهی برای حلراه ،با بازنگری نظام شهری

دهی به تعداد کمی از شهرهای خیلی بزرگ با تعداد زیادی از شهرهای متوسط و تعداد الگوی سلسله مراتبی، بر مبنای شکل

(. شهرهای متوسط و 00: 0333گرفته است )امکچی، اند، شکلشهرهای کوچک که در فضای ملی استقرار یافتهبیشتری از 

وسعه شهرهای اند. تمراتب شهری قرار گرفتهترین سلسلهکوچک در سیستم و شبکه شهری هر منطقه یا کشوری در میانه و پایین

ش بسزایی در یکپارچه کردن سیستم سکونتگاهی هر کشور یا توانند نقکوچک و متوسط با عملکردهای خاص خودشان، می

 (.9: 0331ایزدی خرامه، )منطقه ایفاء نمایند 

 های زیستی، توزیع فضایی و حجمدر یک نگاه کلی شبکه شهری ایران، عملکردی سلسله مراتبی نداشته و شمار کانون

رکز در تهران تم)شبکه شهری همچنان در جهت تمرکزگرایی  کند.ها از یک نظام کارکردی سلسله مراتبی تبعیت نمیجمعیتی آن

در حال تحول است. فاصله تهران و شهرهای بزرگ با شهرهای میانه و کوچک بیشتر و بیشتر شده و  (و شهرهای بزرگ

گردد. در مجموع، سطوح شبکه شهری نامتعادل و ناتوان در ها با یکدیگر آشکارتر میهای کمی و کیفی و عملکردی آنتفاوت

زیان سطوح میانی و پایینی شبکه شهری و به سود تهران و  های اجرائی بهگیریعملکردها است. نتیجه آنکه اقدامات و تصمیم

های های زیستی، طرح و اجرای سیاستکانون در چارچوب ساماندهی الگوی استقرار. شهرهای بزرگ دیگر منجر شده است

 (طح میانیس)ریزی، آن بخش از شبکه شهری های برنامهمراتب شهری، باید با توجه به اولویتتعادل بخشی جمعیتی و سلسله

های مساعدتری برخوردار است بکار گرفته شود. در شرایط متحول شهرنشینی شتابان در ایران، که از کارایی، امکانات و زمینه

که ایران استعدادهای (. با توجه به این44: 0393ارجمندنیا، ) توسعه و تقویت شهرهای میانی در درجه اول اولویت قرار دارد

شهرها ندارد، شهرهای میانی عامل مهمی در تمرکززدایی در سطح ملی و یکی مناسبی جهت توسعه کلانطبیعی و بستر اکولوژ

 ای است.منطقه

 شهر مسلط( در نظام)ی نخست شهری آمدن پدیده روند تحولات شهری در استان سیستان و بلوچستان سبب به وجود

نفر )سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  491024جمعیت سکونتگاهی ابن استان شده است. شهر زاهدان با  مراتبسلسله

ر دیی شدید جمعیتی و خدماتی تمرکزگرااداری و استقرار امکانات و خدمات برتر باعث  –(، به دلیل مرکزیت سیاسی0341
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راتبی مسکونتگاهی استان عملکرد سلسله  مراتبسلسهجهت نظام ینبد. استترین کانون شهری استان عمده استان شده و سطح

یک شهر میانی دارای جمعیتی  عنوانبهیری آن به سمت تمرکزگرایی گرایش دارد. در این استان شهر ایرانشهر گجهتو  ندارد

، های جمعیتییلپتانس و با توجه به است؛ شدهواقعیک شهر مهم در مرکز استان  عنوانبه. این شهر استی هزارنفر 40102

با توجه به  بنابراین؛ ی داشته باشدمؤثرنقش  تواند در ایجاد تعادل در شبکه شهرییماش ییایجغرافو موقعیت خاص  اقتصادی

هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل نقش شهر میانی ایرانشهر در تمرکززدایی جمعیتی، فعالیت و تعادل  فوق،شده گفتهمطالب 

 .استبخشی به شبکه شهری استان 

 

 مبانی نظری

مراتب های میانی سلسلهشده، لزوم نگرش به بخشترین مباحثی که مطرحاییکی از پایهدر بحث تمرکززدایی   

توجه به (. 99: 0341نژاد و همکاران، حاتمی)ای هستندهاست که در این میان شهرهای متوسط، نیازمند توجه ویژهسکونتگاه

انگیزه اصلی از مطالعه شهرهای متوسط به شکل امروزی آن را باید در  د.متداول ش 0401ی دههو جایگاه این شهرها از ش نق

ریزی و آمایش سرزمین مطرح شد که هدف آن توزیع ی جدیدی برای برنامههیروکه نیاز به هنگامی ،اروپای پس از جنگ یافت

ی بعد در کشورهای هالساسیاست یادشده در  د.ای بومنابع ثروت و جمعیت در سطح ملی و منطقه ،هاتیفعالمتوازن 

 .(99: 0330 ،)تقوایی و همکارانددنبال ش ،بودندروبرو که به میزان زیادی با مشکل الگوی نامتوازن شهرنشینی  ،توسعهدرحال

هزار  241تا  011طوری که اغلب شهرهای بین ها است بهترین معیار برای تعریف شهرهای میانی اندازه جمعیتی آناصلی

های ترین معیار برای تعریف شهرپردازان شهرهای میانی معتقد است که شایستهآورند. راندینلی، یکی از نظریهحساب میرا به

(. تعریف 99: 0301خبازان، محمدی)آید ای به دست میو تحلیل مقایسهاست که با تجزیه  "اندازه نسبی جمعیت"میانی 

ای شهر جهان است، شهرهای متوسط را در دامنهکلان  00شهر در  30شده در مورد های انجام راندینلی که حاصل بررسی

(. 00: 0333تقوایی و همکاران، )ترین شهر استثنای بزرگگیرند: شهرهایی با جمعیت بیش از صد هزار نفر به گسترده دربرمی

ی تواند موجب توسعهمی ها،تر و شهرکاو بر این باور است که تقویت شهرهای متوسط و پیوندهای آنان با شهرهای کوچک

 (.Rondinelli, 1983: 22-41; Hackenberg, 1982: 140-186متعادل از پایین به بالا شود )

اند. در ایران، بحث از شهرهای بندی نمودههزار نفر دسته 241تا  24کارشناسان سازمان ملل شهرهای میانی را در اندازه 

هزار نفر را برای  241تا  24بندی طور رسمی در گزارش آمایش سرزمین به میان آمده و طبقه، برای اولین بار و به(میانه)متوسط 

است و مشابه  2110ترین نمونه تعاریف شهرهای متوسط مربوط به سال (. تازه93: 0393 ارجمندنیا،)اند این شهرها برگزیده

میلیون نفر،  0تا  41نیز مشاهده گردیده است؛ چنانکه در آرژانتین رقم  0441و  0431های این تعاریف، کمابیش در دهه

گیرند )یونسکو، هزار نفر را برای گروه شهرهای میانی در نظر می 41تا  21هزار نفر و در اروپا  411تا  211متحده آمریکا ایالات

 تا(.بی

های عمده اقتصادی، ترکیبی اشتغال نیز ، فعالیتدر شناخت شهرهای رده میانه علاوه برشمار جمعیت، کارایی اقتصادی

های تجاری و خدماتی، همراه (. شهرهای میانی از اقتصادی، مستعد برتری فعالیت09-09: 0333تواند به کار آید )امکچی، می

. آلنسو (33 -34: 0300باقری، )ای که عمدتاً در بخش صنایع با مقیاس کوچک تمرکزیافته، هستند با اشتغال در صنایع کارخانه

عبارت  هها و یا بهای میانی جمعیت شهری، نقطه اختلاف بین سودها و هزینهمعتقد است که از حیث کارایی اقتصادی در مقیاس

. تولید اقلام تجاری استاندار شده گرایش به تمرکز (39: 0331لی، پرودهم و ون)رسد دیگر سود خالص به بیشترین حد خود می

اقتصاد این شهرها در کشورهای در حال رشد بایستی از (. Henderson, 1997: 588-602)ک و میانی دارند در شهرهای کوچ

 (.Rondinelli, 1983: 63-81)کنند، تشویق و تقویت شود هائی که توسعه بازرگانی و صنعتی را حمایت میگذاریطریق سرمایه
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 نظریات مدافع شهرهای میانی

ها و نحوه توزیع توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاهدهد که اغلب کشورهای در حال میشده نشان مطالعات انجام

های اقتصادی، از حد فعالیت ویژه، تمرکز بیشبه (.Mathur, 1997: 65) ای جمعیت و فعالیت اقتصادی خود ناراضی هستندمنطقه

های لای از پتانسیتنها باعث جذب بخش عمده، نه(هرهانخست ش)ترین شهر این کشورها اجتماعی، سیاسی و جمعیت در بزرگ

 اندای مواجه شدهای این کشورها به این شهرها شده است، بلکه خود این نخست شهرها با مسائل و مشکلات عدیدهتوسعه

(Sawers, 1989: 841 .)ون همچنظرانی جهت برای حل مسائل نخست شهری و ایجاد تعادل در شبکه سکونتگاهی صاحببدین

و معتقد است که شهرهای متوسط، در برقراری توازن و تعادل  کندیمماتور توسعه فضایی بر محور شهرهای متوسط را پیشنهاد 

ایفای نقش کنند. شهرهای متوسط کارایی بیشتری نسبت به شهرهای بزرگ و کوچک دارند و با کمک  توانندیمای ملی و منطقه

وسعه . آلنسو نیز تکنندیمو منابع کمک  هاتیفعال ،به تعادل در توزیع جمعیت ،شهریکلانبه کاهش تمرکز جمعیت در مراکز 

 ،هری، در تکمیل شبکه شانددادهای از شهرهای متوسط را که قابلیت پذیرش جمعیت بیشتری از خود بروز شبکهت و تقوی

 ددانیمهای شهری و روستایی، وجودشان را الزامی مناسب دانسته و برای برقراری رابطه مناسب در ایجاد تعادل بین زیستگاه

ریزی مشی برنامه(. کلاس کانزمان حمایت و تقویت شهرهای متوسط را کلید موفقیت خط00: 0333تقوایی و همکاران، )

ها را پایه نظری راهبردهای توسعه برای شمارد و آنیی را برای شهرهای متوسط برمیها و عملکردهاداند. وی نقشای میمنطقه

(. توجه به شهرهای میانی در تعادل بخشی به 4: 0333تقوایی و همکاران، )داند یک الگوی شهرنشینی متوازن و متعادل می

برای تعادل  موقعیت نیترمناسبای میانی از بنابراین شهره گرفته است؛مراتب سکونتگاهی از میان همین نظریات شکلسلسله

، علاوه بر ایمنطقه اسیمقخود در « یرامونپ»نسبت به « رکزم»و با پذیرش نقش ه مراتب سکونتگاهی برخوردار بوددر سلسله

 (.24: 0333ی لازم رشد در منطقه و توسعه حوزه نفوذ خود خواهند شد )امکچی، هاانیبنرشد خود موجب تثبیت 

 

 مورد مطالعه منطقه معرفی

 دربرگیرندهه . پهناستاستان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران  ازتحقیق شهرستان ایرانشهر  موردمطالعهمنطقه 

دقیقه  24درجه و  90دقیقه تا  33درجه و  43 هایطولجغرافیایی بین  از نظرایرانشههههر، بمپور، دلگان، بزمان، چاه شهههور 

شهههرسههتان  (.3: 0334 دقیقه شههمالی قرار دارد )بعد تکنیک، 0درجه و  23دقیقه تا  34درجه و  29 هایعرضشههرقی و 

از طرف شمال و شمال  کهطوریبهدارد  استراتژیک و چهارراهیاست و یک موقعیت  شده واقعایرانشهر در قلب بلوچستان 

رف شرق به شهرستان مهرستان، از طرف جنوب شرق به شهرستان زاهدان و خاش، از طرف غرب به شهرستان دلگان، از ط

 0شهر،  9بخش،  3. این شههرستان دارای شهودمیو سهرباز منتهی  شههر نیک هایشههرسهتانو جنوب شهرق به ترتیب به 

 (.94: 0341 ،مرکز آمار ایران) استآبادی  331دهستان و 
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 موقعیت شهرستان ایرانشهر-1شکل شماره 

 

 هامواد و روش

رد مواطلاعات  است.تحلیلی  -روش، توصیفی از لحاظو  یهدف، کاربرد در این مقاله از لحاظ موردنظر قیتحقروش انجام   

را در  رانشهرینقش شهر اتأثیر  یستمیدر قالب نگرش س قیتحق ایناست.  شدهگردآوریمیدانی  واسنادی  یشیوهنیز به  نظر

زیپف  ازهاند-جمعیتی مرتبه هایمدلو الگوهای کمی مانند  هااز روش ا استفادهاستان ب یسکونتگاه مراتبسلسلهتعادل  جادیا

معیتی ج متغیرهای از لحاظ حوزه نفوذ رایلیمدل  آنتروپی و و پذیرینخست شهری مهتا، کشش منحنی لورنز،، یافتهو تعدیل

 است.داده رار ق و تحلیلتجزیه مورد یکدیگر(  مانند فاصله نقاط شهر با)و فضایی  (مانند جمعیت شهرها)
 

 یافتهزیپف و تعدیل اندازه –مدل مرتبه 

ین مدل شد. مطابق ا بندیفرمولبر اساس جمعیت  هاسکونتگاه بندیرتبهجرج زیپف برای  وسیلهبه 0494این مدل در سال 

1 جمعیت دومین شهر منطقه، 
2

1جمعیت اولین شهر و جمعیت سومین شهر، 

3
1جمعیت اولین شهر و  

2
جمعیت دومین شهر خواهد  

طی خط مستقیم یا همبستگی خ صورتبه هاآن. او معتقد است که وجود همبستگی بین جمعیت شهرها و مرتبه آخرالیبود تا 

 ,Clark) گرددمی ترنزدیکسیستم شهری یک کشور توسعه پیدا کند، به الگوی توزیع نرمال  هراندازهمطرح است؛ بنابراین 

استه اول ک شهرهای، تا چه میزان باید از جمعیت شدهتعدیلبا توجه به کاربرد مدل  دهدمیاین مدل نشان  نتایج(. 25-28 :2000

 (. 39: 0341دوم و سوم افزوده شود )امانپور و همکاران،  هایرتبهشده و به جمعیت شهرهای 

 

P n                                                                                             اندازه –فرمول مرتبه(: قانون 0رابطه )
𝑃1

𝑝𝑟
= 

  

P1 :  موردنظرجمعیت شهر نخست در استان    PR ردنظرو:جمعیت شهر در مرتبه م R  :مرتبه شهر در استانPn :  جمعیت شهر در مرتبه

 ام  Rیا جمعیت شهر مرتبه موردنظر

 

اندازه  -قانون مرتبه درواقعشهری به صورتی متعادل باشد  هایکانوندر  هاآنکه توزیع فضایی جمعیت شهری  کشورهایی

شهر اول دو برابر شهر دوم، جمعیت دارد. لیکن کشورهایی که دارای الگوی  کهطوریبهحاکمیت خواهد داشت.  هاآندر 
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کاربرد چندانی ندارد، زیرا بخش عظیمی از جمعیت شهری کشور در شهر اول قرار  یادشده، مدل باشندمینخست شهری 

که  مطرح است سؤالزیرا این و چون مبنای این مدل جمعیت شهر اول است، لذا نتایج مدل به واقعیت نزدیک نیست،  گیردمی

ملاک  هاآنر توزیع فضایی جمعیت تعداد شهرها و مرتبه آیا جمعیت شهر اول در نظام شهری مطلوب هست یا خیر؟ آیا د

 تقوایی،) شودمیبهره گرفت که از رابطه ذیل حاصل  شدهتعدیلاندازه  –از قانون مرتبه  توانمینیست؟! برای رفع این مشکل 

0304 :019.) 

 

𝑃𝑟𝑡ℎ                                                             شده            تعدیلاندازه  –قانون مرتبه (: 2رابطه ) =
∑𝑃1+𝑛÷𝑅𝑡ℎ

∑
1

𝑅1
+

1

𝑅2
+⋯+

1

𝑅𝑛

 

 
 

 

Prth :  جمعیت شهری که در مرتبهr    قرار دارد∑𝑃1 − 𝑛 :  موردمطالعهمجموع جمعیت واقعی شهرهای Rrth :  مرتبه شهرr      

∑
1

𝑅1
+

1

𝑅2
+⋯+

1

𝑅𝑛
 ایمرتبه هاینسبتمجموع :  

 

 مدل منحنی لورنز و ضریب جینی

مراتب شهری و چگونگی توزیع جمعیت در شهرهای یک منطقه استفاده از منحنی گیری سلسلههای اندازهیکی از روش

برای نشان دادن چگونگی توزیع جمعیت یابی نقاط شهری بر روی منحنی لورنز، درصد تراکمی تعداد شهرها در  .لورنز است

هرچه قدر منحنی لورنز  .شوداستفاده می (oyها )های شهری بر روی محور عرضو درصد تراکمی گروه (ox ) هامحور طول

هری یابی نقاط شهرچقدر که جهت و تر بوده است؛منطقه مطلوب یابی نقاط شهری درطرف خط نرمال سوق پیدا کند جمعیتبه

اط برای سنجش وضعیت توزیع جمعیت در نق. در منطقه نامتعادل باشد منحنی لورنز از خط نرمال فاصله بیشتری خواهد گرفت

عددی منحنی لورنز (. برای نمایش 044-211: 0334نیا و موسوی، توان از ضریب جینی استفاده نمود )حکمتشهری منطقه می

این ضریب  مقدار .آیداین ضرایب از تقسیم مساحت زیر منحنی بر مساحت مثلث به دست می. شوداز ضریب جینی استفاده می

که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع  (یا صفر و صد در صد) بین صفر و یک

 (.90: 0304مکاران، جمعیت است )تقوایی و ه

 

=j                                                                                                 (: مدل ضریب جینی         3رابطه )
𝐴

𝐴+𝐵
 

 

jضریب جینی :،  A مساحت بین منحنی لورنز و خط تعادل :،   A + B  :مساحت مثلث 

 

ریب این ض .آیددست می میزان تعادل از ضریب تراکم جینی که از تقسیم مساحت ناحیه قوس منحنی مساحت مثلث به

قادیر ضریب م. شونداین ضرایب به چهار دسته تقسیم می .رودبرای تشخیص وضعیت توزیع جمعیت در نقاط شهری به کار می

 .شوندجینی به چهار دسته تقسیم می

)حکمت نیا و  (بحرانی): نامتعادل  04/1-0   : تقریباً متعادل 24/1-4/1  : نیمه متعادل  4/1-04/1: متعادل          1 – 24/1

 (.044-211: 0334موسوی، 
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 پذیریکششمدل 

درصد جمعیت شهرنشین را در مقابل جمعیت کل برآورد نمود. یعنی در  توانمیآن  وسیلهبهاین مدل شاخصی است که 

مقابل هر یک درصد افزایش جمعیت کل )کشور، استان، شهرستان( در دوره زمانی مشخص، جمعیت شهرنشین )در شهر 

نطقه و میزان موجود در فضای م هایگرایش توانمی( چه میزان افزایش یا کاهش دارد. همچنین از طریق این شاخص موردنظر

 ،وسویم جمعیتی مقایسه نمود )حکمت نیا و هایکانونبا سایر  ایمنطقهجمعیتی آن را محاسبه نمود و در مقیاس  پذیریکشش

از  پذیرکشش(. وقتی ضریب 04: 0330 ،تقی اقدمعدد نزدیک به یک و بالاتر است )زیاری و  پذیریکشش(. معیار 213: 0334

 .دهدمیو کمتر از آن عکس این حالت را معنا  استجمعیت بیشتر در شهر  بر جذب یک بالاتر میل کند، دلیل

 

,E(t                                                                           پذیری         (: مدل کشش9رابطه ) t + 10) =
Yu(t,t+10)

r(t,t+10)
 

E : در فاصله زمانی  پذیریکششبرابر است با ضریبt , t+10    Yu :      نرخ رشد سالانه جمعیت شهریr: نرخ رشد سالانه کل جمعیت 

 

 نخست شهری مهتا

شاخص نخست شهری عبارت است از تسلط جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک شهر بر تمامی شهرهای دیگر در 

نخست شهری را نسبت اندازه شهر  تشخیص( با اصلاح فرمول کلارک، بهترین روش برای 0499داخل یک نظام شهری. مهتا )

 صورت زیر پیشنهاد کرد:نخست به چهار شهر اول نظام شهری به

 

𝑃1                                                                                   (: مدل نخست شهری مهتا      4رابطه )

𝑃1+𝑃2+𝑃3+94
 

 

 (.043: 0334نیا و موسوی، حکمت)با همان مفهوم در فرمول کلارک جمعیت شهر اول تا چهارم بود   Pدر آن

 

 مدل آنتروپی 

این مدل، معیاری برای سنجش توزیع جمعیت شهری و توزیع تعداد شهر طبقات شهری یک منطقه است. با استفاده از این 

 بری برد. و ملی پ ایمنطقهبه میزان تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در سطح شبکه شهری، استانی،  توانمیمدل، 

صفر میل کند حکایت از تمرکز بیشتر و عدم تعادل در توزیع جمعیت شهرها دارد و بالاتر  طرفبهاین مدل، اگر آنتروپی  اساس

 .(Sudhira, 2003: 299 – 311)دهد مینشان  ایمنطقه یعرصهر را د تریمتعادلاز آن، بالاتر از آن توزیع 

 

𝐻                                                                                              (: مدل آنتروپی    9رابطه ) = −∑𝑃𝑖𝐿𝑛𝑃𝑖 

H: راوانی در لگاریتم نپری فراوانی مجموع ف    Pi:   فراوانی      LnPi: لگاریتم نپری فراوانی 

G =
H

LnK
 

K:     تعداد طبقاتG :میزان آنتروپی 
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 حوزه نفوذ

هر را از خط مرز منطقه تجاری بین دو ش کندمیمتقابل است این مدل سعی  تأثیراین تئوری اولین تغییر و تعدیل در تئوری 

 (.091: 0334، موسوینیا و هم مشخص و جدا کند ساختار کلی مدل به شرح زیر است )حکمت

 

.B                                                                              (: مدل  حوزه نفوذ                  0رابطه ) P. D =
d

1+√
Pl

Ps

 

B.P.D  : شهر دوفاصله نقطه جدایی بین   Pl :  تربزرگجمعیت شهر    d :  شهر دوفاصله بین  Ps:  ترکوچکجمعیت شهر 

 

 هایافته

 اندازه زیپف -مدل رتبه 

ی قبلی که از سال هادوره برخلاف 0341دهد که جمعیت شهر ایرانشهر در سال یمنتایج مدل نشان  (0)جدول  بر اساس 

رسیده است، این  40102یداکرده و به پنفر کاهش  3111، 0334جمعیت آن رشد داشته است جمعیت شهر نسبت به  34تا  34

ز این ا هاافغاناز کشور که سبب خروج جمعیت مهاجر  هاافغانتصمیم دولت مبنی بر خروج اجباری  اولاً؛ استامر به دو دلیل 

 0443 0341بر اساس مدل تعدیلی نیز، شهر ایرانشهر در سال . یاً خروج روستای کلینک از محدوده شهر ایرانشهرثانشهر شد و 

همچنان این شهر در رتبه  ،کاهش جمعیت شهر ایرانشهر باوجود 0334 -41ی هاسالنفر کمبود جمعیتی داشته است. در فاصله 

 .استاستان  ی میانیهابخشدر  خصوصبهی جمعیتی مهم هاوزنهسوم شهرهای استان قرار دارد و یکی از 

 

 اندازه شهرهای استان سیستان و بلوچستان –مرتبه -1جدول 
 جمعیت مازاد یا کمبود بهفروز مدل تعدیلی جمعیت مازاد یا کمبود یپفزمدل  جمعیت واقعی شهر رتبه

 299433 244042 1 491024 491024 زاهدان 0

 -01009 090349 -092991 231392 030022 زابل 2

 -0443 43440 -34349 039413 40102 ایرانشهر 3

 00934 03493 -49493 091030 34933 چابهار 9

 930 44043 -42341 002094 44044 سراوان 4

 9310 94243 -34394 43949 49014 خاش 9

 -9929 92249 -99903 31013 34931 کنارک 0

 -04923 39409 -42429 01141 00499 جالق 3

 -09409 32394 -99903 92312 04334 شهر یکن 4

 -04244 24404 -90093 49102 09329 زهک 01

 -03211 29341 -30234 41404 03941 پیشین 00

 -03102 29994 -34041 99020 00400 فنوج 02

 -02020 22043 -32411 93032 01932 سوران 03

 -00110 20023 -24431 91140 01020 میرجاوه 09

 -4910 04004 -20294 30330 01002 زابلی 04

 -3909 03930 -29409 34194 01100 بمپور 09

 -3339 00344 -29921 32433 3493 قصرقند 00

 -0491 09932 -22904 30040 3902 راسک 03

 -0243 04493 -20210 24400 3301 گلمورتی 04

 -9449 09034 -04393 23139 3043 محمدان 21
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 -0300 09134 -04420 29010 9009 محمددوست 20

 -3040 03994 -21043 24930 4249 بنت 22

 -0004 02391 -04239 29304 4094 گشت 23

 -0243 02329 -03330 23393 4129 محمدی 29

 -0024 00330 -00020 22924 9012 بزمان 24

 -9099 00309 -09449 20499 9902 نگور 29

 -9919 01444 -09024 21909 9440 اکبریعل 20

 -9249 01499 -04044 21124 9201 آبادنصرت 23

 -9000 01044 -04290 04334 9133 بنجار 24

 -9223 4344 -04149 03941 3939 اسپکه 31

 -9303 4490 -09344 03130 3223 ادیمی 30

 -9120 4293 -09311 00422 3222 زرآباد 32

 -4001 3493 -03043 09440 3043 نوک آباد 33

 -9103 3944 -03301 09940 2930 محمدآباد 39

 -9424 3940 -09949 09121 0429 هیدوچ 34

 -9000 3209 -09109 04404 0944 سیرکان 39

 -9099 0449 -03429 04049 0231 سرباز 30

  0309031  2344324 0292044  جمع

 0342های نگارندگان، منبع: یافته
 

 و ضریب جینی زمدل منحنی لورن

منحنی از خط نرمال فاصله گرفته که  41الی  34ی هاسالدر طی  (0)بر اساس نمودار ز با توجه به نتایج مدل منحنی لورن

ری جمعیت بیشت اندتوانستهاین امر ناشی از جذب جمعیت در شهرهای نخست و میانی استان بوده و به همی خاطر این شهرها 

نابراین بر اساس اند؛ ببودهفاقد جاذبه لازم برای جذب جمعیت  هاآنرغم تعداد زیاد یعلرا جذب نمایند و شهرهای کوچک 

هایی مبنی بر تعادل بخشی در یشگرا 41الی  0334ی هاسال( در طی 2از منحنی لورنز طبق جدول ) آمدهدستبهضریب جینی 

 94/1در طی شش دوره از  آمدهدستبهضرایب جینی  بر اساس. شودیمرابطه با جمعیت و شهرها در شبکه شهری استان دیده 

 تسیر نظام شهری به وضعی دهندهنشانرسیده است، این اعداد با توجه به مقادیر ضریب جینی  41در سال  09/1 به 34در سال 

 .استمتعادل در شبکه شهری استان ه نزدیک ب
 

 
 ی استان سیستان و بلوچستانشهرهامنحنی لورنز  نمودار -2شکل
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 1331 - 39ی هاسالضریب جینی شهرهای استان در طی  -2جدول 

 0341 0334 0304 0394 0344 0394 0334 سال

 09/1 04/1 01/1 93/1 49/1 40/1 94/1 ضریب جینی

 0342های نگارندگان، منبع: یافته

 

 پذیری مدل کشش

و یا  هاای، استانی و ملی با سایر کانونهای شهری را در مقیاس منطقهپذیری کانونتوان میزان کششاز طریق این مدل می

ستان و پذیری شهرهای میانی اپذیری و توان جمعیتبنابراین با استفاده از این مدل به بررسی انعطاف محاسبه نمود؛کل منطقه 

همیشه بالای یک بوده است  0334- 04های پذیری شهر ایرانشهر در طی سالضریب کشش شده است:شهر ایرانشهر پرداخته

ها دارای جاذبه جمعیتی بیشتری برای شهرهای کوچک اطراف و روستاهای این سال ی آن است که ایرانشهر دردهندهکه نشان

ریب اما ض ها بوده است؛دهنده مهاجرپذیری این شهر در طی این سالپذیری نشانپیرامونی خود بوده است، این ضریب کشش

شدن پنج روستای ولاً: تبدیلکاهش پیداکرده است. دلیل عمده این امر ا 0334- 41های و سال 0304-34پذیری برای دهه کشش

بمپور، گلمورتی، محمدان، راسک و بزمان به شهر است که با استقرار جمعیت، امکانات و خدمات سبب کاهش مهاجرت از 

: خروج اجباری مهاجرین افغان از سو و جذب جمعیت نقاط روستایی پیرامون از سوی دیگر شده است. دوماًاین نقاط از یک

به بعد باعث شده است که نرخ  04روستای کلینیک از محدوده شهر ایرانشهر. سه عامل فوق از سال  وجایرانشهر و سوم خر

رشد  0334تا  0334توان گفت که جمعیت شهر ایرانشهر از سال ایرانشهر کاهش پیدا کند. در مجموع می رشد جمعیت شهر

 0304 -34تا  0334-94که از دهه طوریست بهپذیری جمعیت شهری در شبکه استان موفق عمل کرده اداشته و در کشش

 .پذیری از یک به بالا بوده استضریب کشش

 

 1331 -39های پذیری شهرهای استان، در طی سالضریب کشش -3جدول 

 0342های نگارندگان، منبع: یافته

 

 مدل نخست شهری مهتا 

 ای مهم، توانسته است از میزان نخست شهریعنوان وزنهشهر ایرانشهر به ایمیافتهبر اساس نتایجی که در این مدل بدان دست

بدون در نظر  0341تا  44های که در طی سالطوری( برجسته است به9)در استان بکاهد و نقش آن بر اساس نتایج جدول 

 34-41دوره  04-34دوره  94-04دوره  44-94دوره  94-44دوره  34-94دوره  مشخصات

نرخ 

 رشد

کشش

 یریپذ

نرخ 

 رشد

کشش

 یریپذ

نرخ 

 رشد

کشش

 یریپذ

نرخ 

 رشد

کشش

 یریپذ

نرخ 

 رشد

 کشش

 یریپذ

پکشش نرخ رشد

 یریذ

  19/0  9/3  0/3  0/9  3/3  9/1 استان

 04/1 32/1 23/0 04/9 39/0 11/4 41/0 91/00 23/2 94/3 94/00 30/9 کل شهرها

 20/1 23/1 01/2 2/4 93/2 11/4 - - - - - - شهرهای میانی

 01/1 00/1 40/1 01/3 30/1 11/3 90/0 33/4 21/0 40/9 33/0 91/9 زابل

 -01/1 -03/1 3/1 02/2 32/0 04/9 21/2 91/03 14/2 00/0 00/9 19/9 ایرانشهر

 14/3 22/3 0/2 00/0 94/0 39/4 00/2 29/03 12/2 93/0 0/0 92/9 چابهار

 19/1 19/1 00/0 00/3 94/0 02/9 40/0 44/4 90/0 39/4 4 11/3 سراوان

 -20/0 -32/0 03/0 13/9 33/0 00/9 49/0 91/4 44/0 40/4 -93/0 -90/9 خاش

 43/9 00/9 11/1 12/1 10/2 94/0 19/0 41/9 -23/1 -14/0 43/3 02/4 شهرهای کوچک
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ست ایرانشهر میزان نخ گرفتن شهر ایرانشهر میزان نخست شهر افزایش زیادی پیداکرده است. این وضعیت با احتساب شهر

ای عنوان وزنهدهد که ایرانشهر بهکاهش چشمگیری پیداکرده است؛ این نتایج نشان می 41و  34های سال خصوص درشهری به

ز یکی ا بنابراین شهر ایرانشهر را کاهش داده و در جهت تعادل در شبکه شهری عمل کرده است. توانسته شکاف جمعیتی

 این وضعیت است. گویای 0341تا  0344رتبه سوم از سال  اظ جمعیت است و جایگاه ثابت آن درشهرهای مهم استان ازلح

 
 1311 -1339روند تحولات شاخص نخست شهری در استان سیستان و بلوچستان  -4جدول 

 0344 0394 0304 0334 0341 

 93/1 99/1 94/1 90/1 94/1 با احتساب  ایرانشهر

 00/1 03/1 09/1 09/1 01/1 بدون احتساب ایرانشهر

 0342های نگارندگان، منبع: یافته

 

 مدل آنتروپی 

میزان ضریب آنتروپی در این تحقیق برای ارزیابی تأثیر واقعی و شهر میانی ایرانشهر در شبکه شهری استان است که به سه 

های بدون در نظر گرفتن کل شهر ج(بدون احتساب شهر ایرانشهر  با احتساب شهر ایرانشهر، ب( الف( شده است:طریق محاسبه

 سازی شبکه شهری استان مشخصطور اخص در متعادلطور اعم و ایرانشهر بهمیانی در استان، تا میزان تأثیر شهرهای میانی به

رسیده است.  0341در سال  31/1به  0394در سال  03/1میزان ضریب آنتروپی برای شهر ایرانشهر در طی چهار دوره از شود. 

مرتبًا افزایش داشته است و در طول هر دوره  هاسالی آن است که ضریب آنتروپی برای ایرانشهر طی این دهندهنشان که 

مثبت این شهر در جذب و  کاملاً یرتأثی دهندهنشانتر شده است. این وضعیت سرشماری میزان ضریب به عدد یک نزدیک

استه نظمی جمعیتی در استان کیبود شهر ایرانشهر از میزان آنتروپی یا ی شهری استان است وجی جمعیت در شبکهسازمتعادل

ی تعادل و توازن جمعیتی نزدیک کرده و باعث شده تا میزان تعادل و نظم در سوبهشد و توانسته است شبکه شهری استان را 

روند ثابت و یرانشهر، یکشهر امیزان آنتروپی بدون در نظر گرفتن . شبکه شهری روندی صعودی و نزدیک به یک داشته باشد

دارای نوسان بوده است، این امر گویای این است که شبکه شهری  0341تا  0394صعودی نداشته و در طول چهار دوره از 

دهد. میزان ضریب آنتروپی برای مشخص کردن تأثیر و نقش ینماستان بدون شهر ایرانشهر توزیع فضایی متعادلی را نشان 

ار نتایج نشان داده که شهرهای میانی نقش بسی .قرار گرفت موردمحاسبهمتعادل کردن شبکه شهری استان نیز  شهرهای میانی در

اند و میزان آنتروپی بدون شهرهای میانی روندی نزولی داشته و کردن جمعیت در شبکه شهری استان داشتهمهمی در متعادل

 عدد صفر میل کرده است. طرفبه

 
 39الی  1311هایآنتروپی در نظام شهری استان سیستان بلوچستان در طی سالمیزان  -1جدول 

 0341 0334 0304 0394 شرح                                                               سال

 /.31 04/1 09/1 03/1 میزان آنتروپی با احتساب شهر میانی ایرانشهر

 09/1 00/1 43/1 02/1 میانی ایرانشهرمیزان آنتروپی بدون احتساب شهر 

 90/1 99/1 90/1 99/1 میزان آنتروپی بدون شهرهای میانی

 0342های نگارندگان ، منبع: یافته
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 مدل جاذبه رایلی 

طبق  .دانقرارگرفته مورد محاسبهبدون واسطه  با ایرانشهر ارتباط داشته و  اندآمدهاین مدل شهرهای که در جدول ذیل  اساس بر

شهر، سرباز، زابلی، دلگان تحت نفوذ خاش، نیک هاییشهرستاناز  هاییقسمتنتایجی  که از طریق این مدل به دست  آمد 

شهر ایرانشهر، در سطح شهرستان بیشترین حوزه نفوذ را با شهر بزمان و در سطح استانی  دهدمی. این مدل نشان استایرانشهر 

 مدل رایلی )تئوری حوزه نفوذ(، حوزه نفوذ شهر وسیلهبه گرفتهانجاممحاسبات  شهر دارد.بیشترین حوزه نفوذ را با شهر نیک

 دهد.میزیر نشان  صورتبهایرانشهر را 
 

 حوزه نفوذ ایرانشهر نسبت به شهرهای اطراف -1 جدول

 زابلی بزمان گلمورتی راسک نیکشهر اسپکه خاش مشخصات

 شرق شمال غرب جنوب جنوب غرب جنوب غرب شمال شرقی جهت

 9/43 0/33 9/003 033 3/009 3/44 0/33 ظرموردنحوزه نفوذ ایرانشهر نسبت به شهر 

 0342های نگارندگان ، منبع: یافته

 

 
 حوزه نفوذ ایرانشهر نسبت به شهرهای اطراف -3 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

در این مقاله  عملکرد  و تأثیر نقش شهر ایرانشهر در ایجاد تعادل شبکه شهری استان سیستان و بلوچستان با استفاده از 

پذیری، نخست شهری مهتا، آنتروپی و مدل جاذبه مورد اندازه زیپف، منحنی لورنز و ضریب جینی، کشش –های مرتبه مدل

 بررسی قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد:

شهر زاهدان خارج از نظام شهری دهد که نظام شهرنشینی استان سیستان و بلوچستان کلاننتایج کلی تحقیق نشان می

مراتب های رشد و اندازه شهری نظام سلسلهآمده از مدلدستهای بهبر اساس دادهقرارگرفته و شهر برتر استان است. 

 ؛زاهدان بافاصله بسیار زیادی از شهرهای دیگر استان قرار دارد سکونتگاهی استان دچار پدیده نخست شهری است و شهر

توان گفت بر اساس نتایج میت. ی استان را به خود اختصاص داده اسشهردرصد جمعیت  94 تنهاییکه این شهر بهطوریبه

که در اکثر طوریاست به شهر مسلط استان بوده 0341تا  0344های اندازه در  این تحقیق  شهر زاهدان در طی دهه-مدل مرتبه

اداری و استقرار امکانات و –ها نیمی از جمعیت شهری را به خود اختصاص داده است؛ این امر ناشی از مرکزیت سیاسیدوره

های ر بین نقاط شهری استان، شهر میانی نظیر ایرانشهر با قرار داشتن در رتبه سوم طی دورهدخدمات برتر در این شهر است. 
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مراتب سکونتگاهی شهری استان در جذب جمعیت در تمرکززدایی و به خاطر پتانسیل نسبی خود در نظام سلسله 0341تا  0344

عنوان یک شهر است. بر اساس منحنی لورنز و ضریب جینی نیز ایرانشهر به جمعیتی در شبکه شهری استان نقش مؤثری داشته

 ها ضریبشی به شبکه شهری مؤثر بوده است. بر اساس نتایج مدلدر تعادل بخ 0میانی با نزدیک کردن ضریب جینی به عدد 

ی آن است که ایرانشهر دهندههمیشه بالای یک بوده است که نشان 0334- 34های پذیری نیز شهر ایرانشهر در طی سالکشش

کی از عنوان یمعیت بهها دارای جاذبه جمعیتی برای نقاط پیرامونی خود بوده است و توانسته است با جذب جدر این طی سال

های جمعیتی در بخش میانی استاد در ایجاد تعادل در شبکه سکونتگاهی مؤثر باشد و از میزان نخست شهری بکاهد. بر کانون

 0341در سال  31/1به  0394در سال  03/1اساس مدل آنتروپی نیز ضریب آنتروپی برای شهر ایرانشهر در طی چهار دوره از 

ها مرتباً افزایش داشته است و در طول ی آن است که ضریب آنتروپی برای ایرانشهر طی این سالدهندهانرسیده است. که  نش

اً مثبت کامل ی تأثیردهندهدیگر این وضعیت نشانعبارتتر شده است. بههر دوره سرشماری میزان ضریب به عدد یک نزدیک

نظمی ستان است. باوجود شهر ایرانشهر از میزان آنتروپی یا بیی شهری اسازی جمعیت در شبکهاین شهر در جذب و متعادل

ده سوی تعادل و توازن جمعیتی نزدیک کرده و  باعث شجمعیتی در استان کاسته شده و توانسته است شبکه شهری استان را به

بااهمیت  یدهندهنیز نشانتا میزان تعادل و نظم در شبکه شهری روندی صعودی و نزدیک به یک داشته باشد. نتایج مدل جاذبه 

که در تمامی شهرهای اطراف خود نقش مرکزیت دارد و توانسته طوریی شهری است بهبودن شهر میانی ایرانشهر در شبکه

هر میانی عنوان یک شتوان گفت که  شهر ایرانشهر بهبندی میاست خلأ شهر بزرگ را در مرکز استان پر نماید. بنابراین در جمع

خصوص مهم و تأثیرگذار در زمینه توازن و تعادل جمعیت در شبکه سکونتگاهی استان سیستان و بلوچستان و به از شهرهای

دهه و  4که جایگاه ثابت آن در رده سوم شهرهای استان در طی طوریهای تعادلی جمعیتی است؛ بهجنوب استان یکی از وزنه

بنابراین برای جلوگیری  خود گویای این مطلب است. 0341در سال  40102به  0334نفر در سال  3900افزایش جمعیت آن از 

جز تقویت شهرهای میانی و کوچک از پدیده نخست شهری و کاهش آن و ایجاد تعادل در شبکه سکونتگاهی استان راهی به

 نیست. 

 

 هاپیشنهاد

 یک شهر میانی در ایجاد تعادل و توازن در نظام سکونتگاهی استان عنوانبهایرانشهر  مؤثرتحقیق و نقش  هاییافتهبا توجه به 

 گردد:ها زیر ارائه میپیشنهاد سیستان و بلوچستان

ها گذاریبا توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان با پدیده نخست شهری مواجه است و شهر زاهدان مرکز ثقل سرمایه-

شهر میانی استان  مانند زابل،  4های دولتی و خصوصی در گذاریت سرمایهاست؛  جهت تمرکززدایی از زاهدان لازم اس

–اند به میزان بیشتری صورت گیرد تا خلأ فضاییایرانشهر، خاش، سراوان و چابهار که از شمال تا جنوب استان  قرارگرفته

 جمعیتی،  خدماتی و  اقتصادی در سراسر استان پر شود.

دل و توسعه فضایی مطلوب تقویت و تجهیز شهرهای میانی و کوچک استان به انواع شهری متعا نظامبهبرای رسیدن -

 . استامکانات و خدمات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری 

در جهت ایجاد تعادل فضایی بین  شهرهای میانی،   هارساختیزو  ونقلحملی و بهبود ارتباطتوسعه و تجهیز شبکه -

 .هاآنایجاد روابط بهینه و سازنده بین  کوچک و نقاط روستایی و

با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه ایرانشهر و قرار گرفتن آن در مرکز استان و همچنین داشتن موقعیت چهارراهی برای -

ی و بهداشتی تخصصی و گسترش درمانمراکز  خصوصاً سایر شهرهای مجاور در صورت استقرار امکانات و خدمات مختلف 

 ی به مرکز استان جلوگیری نمود.رضروریغ وآمدرفتاز مهاجرت و  توانیممراکز آموزش عالی 
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ی و توسعه و تقویت نقاط سکونتگاهی در سطح شهرستان ایرانشهر به انواع خدمات و امکانات امنطقهتهیه برنامه جامع -

ی ترتعادلم، مراکز بخش، مراکز دهستان و نقاط روستایی کوچک تا سبب توزیع زیربنایی و روبنایی مانند مراکز شهری کوچک

 بین جمعیت و خدمات در سطح شهرستان شود.

رآوری ی منطقه  نظیر ایجاد انواع صنایع مانند سیمان، فولاد، فهالیپتانسصنعتی ایرانشهر با توجه به  تقویت و توسعه شهرک-

سطح  توانند باعث تحول عظیمی دری خرما و سایر محصولات کشاورزی که میبندبسته های ساختمانی، صنایع تبدیلی وسنگ

 .دینمایماشتغال، درآمد شود که به  توسعه فضایی کمک زیادی  نهیدرزمنقاط روستایی  خصوصبهشهرستان 
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 منابع 

 - 44، صص 24شماره ،یو اقتصاد یاسیسمجله اطلاعات  ،«تیدر نظام اسکان جمع انهیم ینقش شهرها»(، 0393اصغر، ) ا،یارجمند ن -

94 . 

مراتب  در نظام سلسله مانیو نقش شهر مسجدسل گاهیجا یبررس»(، 0341. نقدی پوربیرگانی، معصومه. حبیبیان، بهار ،)دیامانپور، سع -

 . 42 – 30، صص 9سال اول، شماره  ،یامنطقه یزیرفصلنامه برنامه، «استان خوزستان یشهر
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