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Abstract
The spatial pattern and transformation of urban systems is an important
manifestation of social, economic development processes that reflect the
spatial, social, and behavioral transformation of society. These changes
and patterns are the basis of sustainable development research. The
purpose of the study is to investigate the dynamics and imbalances of the
urban system in Zanjan. The paper is descriptive, analytical research and
the method of data collection is documentary. The characteristics of the
urban system and its changes have investigated in two sections:
demographic and functional. To analyze the demographical dynamics and
imbalances, acceleration of urbanization index, gravity and rank-size
model, and urban primacy index and time series have been used. The
acceleration of urbanization in the province is 2.53, which is higher than
in the country (1.81). The most attraction between the cities is found
between the Zanjan, and Abhar and Khorramdareh. The urban primacy
index in the province (0.61) has always been higher than the country
(0.15). Also, the rank-size slope value was more than -1 in all periods,
indicating urban primacy. But modeling the demographic changes of the
first six cities shows some sort of balance. Also, we applied the servicecentric index to analyze the functionality of this system, the results of
which indicate the dominant role of Zanjan. Numerical taxonomy has been
used to investigate the position of urban areas in communications and
interconnections. The results showed that Zanjan is the only settlement
that has a higher value of flow power than the upper limit, which indicates
the long-distance of Zanjan from other settlements. Although Zanjan has a
weak position in the urban hierarchy of Iran, it is the dominant settlement
in the province and different flows of population, capital, goods, and
travelers flow unilaterally from other parts to this city. The difference
between Zanjan as the prime city and other areas has caused a gap in the
settlement system and regional imbalances.
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Extended Abstract
Introduction
The spatial pattern and transformation of
urban systems is an important manifestation of
social, economic development processes that
reflect the spatial, social, and behavioral
transformation of society. These changes and
patterns are the basis of sustainable
development research. Today, there is no
independent demographic center, and all the
transformations of human societies arise from
belonging to the so-called 'geographical
space', 'system' or 'network'. The urban system
is not only confined to the physical set of
urban settlements, but also to the flows and
communications between these settlements.
These streams include the flow of population,
capital, and factors of production, ideas,
information and innovation. The urban system
of Zanjan province, consisting of 21 cities, is
currently in a state of disruption and failure
like the general trend of the country. The
pattern of the network of urban settlements is
a linear pattern with a northwest, southeast
direction. The present study aims to explain
how the urban system of the province has
evolved over the past decades and also to
evaluate the dynamics and spatial imbalances
in the province's settlement system. Also. It
seeks to answer the following questions: what
was the trend of the Zanjan urban system in
the past and what is the result of these changes
in the present system? What are the functional
and demographic characteristics of the
province's urban system? What are the most
important challenges and regional imbalances
in Zanjan's urban system?
Methodology
The paper is descriptive, analytical research
and the method of data collection is
documentary. The characteristics of the urban
system and its changes have investigated in
two sections: demographic and functional. To
analyze the demographic dynamics and
imbalances, some indexes and models have
been used, including: acceleration of
urbanization index, gravity and rank-size
model, and urban primacy index and time
series (simple linear regression with least
squares method). In this study, in order to
analyze the functional features of this system,
the service centricity index was used, which is
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one of the valid methods for determining the
status of each city in terms of power and
intensity of services or the degree of
centralization of settlements. Also, numerical
taxonomy has been used to study the position
of urban settlements in the volume of
communications and interconnections and
their power.
Results and discussion
Zanjan province is located in the
northwestern of the country with an area of
more than 22,000 km2. According to the latest
political and administrative divisions in 2013,
Zanjan province has 8 parishes and 21 cities.
The proportion of urban population in the
province is 65.2 percent and below the
national average (74 percent). Study the urban
population in 8 parishes of the province shows
that Zanjan parish had the highest share of
urban population (61%). The acceleration of
urbanization in the province is 2.53, which is
higher than in the country (1.81). In the last 30
years, this index was higher in Zanjan and
Abhar parishes than other cities and even
higher than in the country. This indicates the
rapid growth of urbanization in these two
parishes. The results of the gravity model
between Zanjan as the center of the province
with other settlements showed the most
attractions is found between Zanjan and
Abhar and Khorramdareh and the least
amount between the Zanjan and Noorbahar
and Nikpey. Analyzing the urban primacy
index in the province and comparing it with
the country showed that during the past 35
years, this index has always been higher than
the country (0.61 in the province and 0.15 in
the country in 2016). This indicates the
greater distance of Zanjan from other
settlements in the province. Also, the rank-size
slope value was more than -1 in all periods,
indicating urban primacy. The results of
modeling the demographic changes of the first
six cities by time series based on the
population of year 1976 shows some sort of
balance in these cities, which means, if the
population of each city is compared to the
situation of the same city, there is some
balance in the process. But when these cities
are compared in a hierarchical system, the
imbalance in the urban system of the province
becomes apparent. Also, we applied the
16
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service-centric index to analyze the
functionality of this system, the results of
which indicate the dominant role of Zanjan.
Abhar and then Khorramdareh and Qeidar
are next in line, with a considerable distance
of Zanjan. Numerical taxonomy has been used
to investigate the position of urban areas in
communications and interconnections. The
results by using 20 indexes showed that
Zanjan is the only settlement that has a higher
value of flow power than the upper limit,
which indicates the long-distance of Zanjan
from other settlements.
Conclusion
The findings of this study showed that
although Zanjan has a weak position in the
urban hierarchy of Iran, it is the dominant
settlement in the province. Due to the political,
administrative, economic, physical and
infrastructural features of the city, different
flows of population, capital, goods, and
travelers flow unilaterally of other parts to this
city. Irrespective of the significant volume of
national and government funds spent in this
city, a significant portion of the funds from
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other cities and villages are also used to
attract Zanjan's goods and services. These
conditions have made the city to have the
highest attraction power in the province. The
difference between Zanjan as the prime city
and other settlements has caused a gap in the
settlement system. However, in recent decades,
the creation of small towns as new urban
settlements has helped to some extent repair
the rupture. The two cities of Abhar and
Khorramdareh have been relatively successful
in attracting capital and investment over the
past years compared to other cities in the
province. However, compared to Zanjan, there
is still a lot of distance. The reasons for this
success can be attributed to the location of the
two cities near the dense growth axis of the
province and the appropriate access to
communication infrastructure and interaction
with Tehran, Karaj and Qazvin metropolises.
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چکیده
الگوی فضایی ،دگرگونی و تکامل نظامهای شهری جلوهای از فرایندهای توسعهی اجتماعی ،اقتصادی است که
نشاندهندهی تغییر ساختار فضایی ،اجتماعی و رفتاری جامعهی بشری است .این تغییرات و الگوها اساس مطالعات
توسعهی پایدار است .این پژوهش با هدف بررسی پویاییها و عدم تعادلهای نظام شهری استان زنجان انجام گرفته
است .روش تحقیق توصیفی ،تحلیلی و روش گردآوری دادهها اسنادی است .در این پژوهش ویژگیهای نظام شهری و
تحوالت آن در دو بخش تحلیل جمعیتی و کارکردی بررسی شده است .بهمنظور تحلیل جمعیتی نظام شهری استان و
سنجش پویاییها و عدم تعادلها از شاخص شتاب گسترش شهرنشینی ،مدل جاذبه ،مدل رتبه-اندازه ،شاخص نخست
شهری و سریهای زمانی استفاده شده است .شتاب گسترش شهرنشینی در استان  2/53است که از مقدار آن در کشور
( )1/81بیشتر است .بیشترین جاذبه در میان شهرهای استان بین مرکز استان و دو شهر ابهر و خرمدره دیده میشود.
شاخص نخست شهری در استان ( )0/61همواره بیشتر از کشور ( )0/15بوده است .همچنین مقدار شیبخط رتبه-اندازه
در تمام دورهها بیش از  -1بوده است که بیانگر غلبه نخست شهری است .اما مدلسازی تغییرات جمعیتی  6شهر
نخست نشان از وجود نوعی تعادل در جمعیتپذیری این شهرها دارد .برای تحلیل کارکردی این نظام از شاخص
مرکزیت خدمات استفاده شد که نتایج آن بیانگر نقش مسلط شهر زنجان نسبت به دیگر نقاط سکونتگاهی است.
بهمنظور بررسی جایگاه نقاط شهری در ارتباطات و جریانها از روش تاکسونومی استفاده شد و نتایج آن نشان داد شهر
زنجان تنها سکونتگاهی است که از نظر قدرت جریانات مقداری باالتر از حد باالی محاسبه شده دارد که فاصله زیاد
شهر زنجان را از سایر سکونتگاهها نشان میدهد .نتایج پژوهش نشان داد شهر زنجان با اینکه در نظام سلسلهمراتب
شهری کشور جایگاه ضعیفی دارد اما در سطح استان نقطه شهری مسلط بر سایر سکونتگاههاست که جریانهای
مختلف جمعیت ،درآمد ،سرمایه ،کاال و مسافر بهصورت یکسویه از دیگر نقاط سکونتگاهی استان به این شهر سرازیر
میشود .فاصلهی زیاد بین شهر زنجان به عنوان نخست شهر و سایر شهرها و روستاها سبب پیدایش گسست در نظام
سکونتگاهی و عدم تعادلهای منطقهای شده است.
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نقش سرمایه اجتماعی در توسعه سیاسی و اجتماعی ایران بعد از انقالب اسالمی

تبیین پویاییها و عدم تعادلهای منطقهای سکونتگاههای شهری استان زنجان....

مقدمه:
سکونتگاههای شهری عمدهترین شکل سازمانیابی فضایی جوامع بشری
هستند .شهرها تحقق ویژگیهای اجتماعی متعددی چون سکونت ،تولید،
خدمات ،کنترل سیاسی بر مردم و سرزمین و همچنین میانجیگری فنی و
نمادین بین طبیعت و فرهنگ ،گروهها و افراد را امکانپذیر میکنند
( .)Bretagnolle et al., 2009شهرها نظامهایی پویا و درعینحال
پیچیدهاند که کنترل بیشتر امور اقتصادی -اجتماعی هر منطقه را در دست
دارند و در فرایند توسعهی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ساختار فضایی
بهینهی سرزمین نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند (.)Ezadi, 1993, P.58
امروزه هیچ کانون جمعیتی مستقل نیست و تمام دگرگونیهای جوامع
انسانی از تعلق به مجموعههایی که برحسب مورد اصطالح «فضای
جغرافیایی»« ،نظام» یا «شبکه» به آنها اطالق میشود ،ناشی میگردد
( .)Nazarian, 2010, P.22در سطح ملی ،شهرها بخشی از نظام
پیچیدهی مکانهای شهری بههمپیوسته و عناصری کلیدی در ساختار
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی مناطق و سطوح بزرگتر هستند .روابط
متقابل بین شهرهای کوچک و بزرگ از این نظر که کشور یا منطقهای
بهعنوان سیستم یا نظامی از مکانهای شهری پذیرفته شود ،حائز اهمیت
است ( .)Pacione, 2005, P.122نظام شهری به مجموعهای از
شهرهای یک واحد جغرافیایی مانند کشور ،منطقه ،یا استان گفته میشود
که روابط نظاممند بین تکتک آنها بهعنوان عناصر سیستم برقرار و
واجد اهمیت است ( .)Momeni, 2008, P.255نظام شهری تنها محدود
به مجموعهی کالبدی از سکونتگاههای شهری نیست ،بلکه جریانها و
ارتباطات میان این سکونتگاهها را نیز در برمیگیرد .این جریانها
دربرگیرندهی جریان جمعیت ،سرمایه ،عوامل تولید ،ایدهها ،اطالعات و
نوآوری است (.)Azimi, 2002, P.53
با آغاز انقالب صنعتی در کشورهای اروپایی ،بازتوزیع وسیعی در جمعیت
این کشورها صورت پذیرفت که میتوان آن را عاملی برای انحراف نظام
شهری اروپا برشمرد ،بااینحال سلسلهمراتب شهری اروپا در نتیجه انقالب
صنعتی چندان آشفته نشد و رشد هماهنگ زیرساختها و رفاه عمومی با
اندازهی شهرها در دورههای بعدی به تعادل نظام شهری انجامید
()Farhoodi et al., 2009, P.57؛ بنابراین باید گفت شکلگیری و
توسعهی شهرها در نظامهای شهری کشورهای توسعهیافته با مراحل
رشد و توسعهی صنعتی هماهنگ بود و الگوی متعادلی داشت اما در
کشورهای درحالتوسعه ،رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با
مراحل توسعهی صنعتی و بهتبع آن توسعهی اجتماعی و سیاسی،
مشکالت مختلفی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است
( .)Potter and Lloyd-Evans, 2005, P.26,28انتشار صنعتی شدن به
کشورهای جهان سوم و دوگانگی اقتصادی 3ناشی از آن همراه با
سیاستهای تمرکزگرایانه شهرها را بهسرعت به مراکز تجمع تولید و
3
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درآمد و همچنین تقاضا برای خدمات شهری تبدیل نمود .این روند تعداد و
اندازه شهرها را در نتیجهی جاذبهی شهرها و روند فزایندهی مهاجرتهای
روستایی در این کشورها باال برد ( )Sajadi, 1996, P.100-105و از
اواسط قرن بیستم زمینه را برای نابرابری و عدم تعادل در نظام شهری این
کشورها فراهم آورد ( .)Pumain, 2003, P. 25روند شهرنشینی ایران
طی دهههای اخیر در ابعاد کمی و کیفی تحوالت بیسابقهای را تجربه
کرده است .گسترش شهرنشینی و رابطه آن با ناپایداری اجتماعی و
اقتصادی از مشخصههای الگوی توسعهی شهری کشور در چند دههی
اخیر بوده است ( Rahnemaie and Mohammadi deh cheshme,
 .)2009, P.284برآیند چنین رشد شتابانی ،تمرکز بیشازحد جمعیت و
بهتبع آن فعالیت در بزرگترین شهرها ( Omidvar et al., 2009,
 ،)P.110تمرکز فعالیتها و خدمات ،عدم تعادل در نظام سلسلهمراتب
شهری ( ،(Poormohammadi et al., 2009, P.118فشار بیشازحد
جمعیت بر منابع و زیرساختها ،کمبود زمین و مسکن و امکانات ،فقر
شهری ،اتالف منابع ،افزایش مصرف ،افزایش ناهنجاریها و نابرابریهای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،مشکالت حملونقل ،انواع آلودگیهای
زیستمحیطی ،همانندی ،بیشکلی ،از ریخت افتادگی و بیهویتی بوده
است (.)Amiryarahmadi, 1999, P.3-12
در نیمقرن اخیر ،توسعهی سرمایهداری پیرامونی در چارچوب اقتصاد متکی
بر درآمد و رانت نفت سبب رکود سایر بخشهای اقتصادی بهویژه بخش
کشاورزی شد و شهرهای بزرگ رشد سریع و نامتعادلی را تجربه کردند و
در نقطه مقابل شهرهای کوچک و روستاها از این مواهب بیبهره ماندند.
این گسیختگی و عدم تعادل در سلسلهمراتب شهری سبب پیدایش
شبکهی زنجیرهای در توزیع فضایی کشور و از بین رفتن شبکهی
کهکشانی گردید ( .)Nazarian, 1995, P.151مجموعهی این شرایط
سبب شد تا شهرنشینی در ایران شاهد چالشهایی چون افزایش شتابان و
ناموزون تعداد شهرها ،افزایش جمعیت شهرنشین و درصد شهرنشینی در
مناطق خاصی از کشور ،توزیع نامتعادل و ناموزون جمعیت شهری در
شبکههای شهری ،ظهور پدیدهی بزرگسری و شهرهای مسلط ،افزایش
تعداد شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و کمبود نقاط شهری میانه اندام
و تمرکز شدید در چند نقطه شهری مشخص باشد.
استان زنجان واقع در حد واسط شمال ،مرکز و شمال غرب کشور با هفت
استان همجوار است .موقعیت این استان و عبور جاده بینالمللی تهران،
اروپا ،سبب شده تا زنجان گلوگاه ارتباطی مرکز با شمال و شمال غرب
کشور باشد .تحت تأثیر موقعیت و نقش ارتباطی ملی و فراملی در زمینه
حمل بار و مسافر ،این استان از دیرباز نقش توقفگاهی و منزلگاهی
مناسبی جهت حمل بار و مسافر در این بخش از کشور داشته است.
موقعیت نسبی مناسب و شرایط زیستی مساعد ،توان و ظرفیت باالیی
برای زندگی و فعالیت در این استان فراهم کرده است ( Planning
 .)Department of Governorship of Zanjan, 2010طی چند
دههی اخیر روند شهرنشینی در استان زنجان در مقایسه با سایر نقاط
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کشور به شکل کندتری صورت گرفته است .در حال حاضر نظام شهری
استان زنجان متشکل از  21نقطه شهری همانند روند عمومی کشور دچار
گسیختگی و نارسایی است .الگوی حاکم بر استقرار شبکه سکونتگاههای
شهری استان الگویی خطی با جهتی شمال غرب ،جنوب شرق است .این
الگو از قرارگیری محور ترانزیت بینالمللی برای اتصال شمال غرب (تبریز)
به مرکز کشور (تهران) تأثیر پذیرفته است و نحوهی استقرار شبکه ارتباطی
و زیرساختی استان را به دو نیمه تقسیم نموده است و بیش از  87درصد
جمعیت شهری و مهمترین نقاط شهری را در خود جای داده است .این
شرایط سبب تمرکز سایر زیرساختها ،امکانات اقتصادی ،سرمایهگذاریها
و فعالیتها در این محور شده و به عدم تعادلهایی منجر گردیده است .بنا
بهمراتب فوق پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی تحوالت نظام
شهری استان طی چند دههی اخیر و همچنین ارزیابی پویاییها و عدم
تعادلهای فضایی در نظام سکونتگاهی استان درصدد پاسخ به این
پرسشهاست که :روند تحوالت نظام شهری استان زنجان در دورههای
گذشته چگونه بوده است و نتیجه این دگرگونیها چه شرایطی را برای این
شبکه در حال حاضر ایجاد کرده است؟ نظام سلسلهمراتب سکونتگاهی
استان چه ویژگیهای کارکردی و جمعیتی دارد؟ مهمترین چالشها و
عدم تعادلهای منطقهای نظام شهری استان زنجان کدام است؟
پیشینه و مبانی نظری:
نظام شهری را میتوان در سه سطح از یکدیگر تفکیک نمود:
سطح خرد نشاندهندهی واحدهای بنیادینی است (افراد،
شرکتها ،نهادها) که در کنار یکدیگر در یک شهر زندگی
میکنند ،سطح میانی به خود شهر مربوط میشود که بهعنوان
یک هویت جغرافیایی سازگار تعریف میشود و سطح کالن،
نظامی از شهرهاست که از مجموعهای شهر و شهرک که تحت
کنترل یکپارچهی یک قلمرو سیاسی ملی و یا یک شبکهی
اقتصادی جهانی در تعامل هستند ساخته شده است ( Pumain,
 .(2006الگوی فضایی تکامل نظامهای شهری جلوهای مهم از
فرایندهای توسعه اجتماعی انسان است ((Catalan et al, 2008
که نشاندهندهی تغییر ساختار فضایی اجتماعی و الگوهای
فضایی رفتار بشری است .این تغییرات و الگوهای آن اساس
پژوهش پیرامون توسعهی پایدار است (.)Alnsour, 2016
الگوهای متفاوتی که نظامهای شهری به خود میگیرند برآیندی
از تعامل و کنش متقابل نیروها و نهادهای اجتماعی مؤثر است.
یک نظام شهری از رشد یک شهر منشأ میگیرد و جمعیت و
رشد صنعتی و سرمایهگذاری مهمترین پیشرانهای رشد آن
هستند ( Ahmed & Ahmed, 2012; Lin et al, 2015; Lu et al,
 .)2013; Mondal et al, 2015پویایی نظامهای شهری به میزان
جابجایی کاالها ،خدمات ،افکار و جمعیت میان شهرکها و
حوزههای روستایی بستگی دارد ( .)Shakooie, 2008, P.337در
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حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاهها به یکدیگر مهمترین
ویژگی نظامهای شهری را تشکیل میدهد ( Witherick et al.,
 .)2001در یک نظام شهری متعادل ،به علت وجود عملکردها و
فعالیتهای سلسلهمراتبی و ارائه خدمات متناسب با جمعیت
موجود ،پیوندهای سلسلهمراتبی بین آنها برقرار است
(.)Dadashpoor and Moloodi, 2011, P.103

مرور ادبیات نظری در رابطه با چگونگی سازمانیابی شهرها ،سه
گروه از نظریهها را نشان میدهد .گروه نخست ،در چارچوب
دیدگاه نوسازی و نظریهی قطب رشد ،افزایش کارایی به کمک
رشد اقتصادی را شرط دستیابی به توسعه میدانند .گروه دوم ،در
چارچوب دیدگاه وابستگی و نظریههای مرکز-پیرامون و روستا-
شهری ،عدالت اجتماعی را  ،مقدم بر رشد اقتصادی میدانند.
گروه سوم ،نظریههای موسوم به «سلسلهمراتب شبکهی
سکونتگاهی» است .این نظریهها در چارچوب نظریههای مکان
مرکزی ،یوفرد ،مراکز رشد میسرا و قاعدهی رتبه-اندازه ،حد
میانی تمرکزگرایی و تمرکززدایی را برگزیده و راهبرد تمرکز
غیرمتمرکز را پیشنهاد کردند (.)Ghadiri and Shakeri, 2015
درواقع ،در نیمهی دوم قرن بیستم گرایش خاصی به مطالعهی
اندازهی جمعیتی شهرها در قالب راهبردهای توسعه منطقهای به
وجود آمد ( )Hosseinzade Delir, 2007,P.34بهگونهای که به
دنبال افزایش مسائل ناشی از رشد شهرگرایی و تمرکز در
شهرهای بزرگ ،روند برنامهها به نفع شهرهای میانی و کوچک
تغییر یافت (.)Bagheri, 1996, P.29-30
مباحث مربوط به نظام شهری از دههی  1960وارد مطالعات
جغرافیایی شد .پژوهش در زمینهی سیستمهای شهری به شکل
قابل مالحظهای از ریشههای اولیهی خود فاصله گرفته است.
چراکه رویکردهای اولیه در این زمینه تنها در رابطه با
مجموعهی محدودی از زمینههای مطالعاتی سازماندهی شده
بود ( .)Coffey, 1998: 328مطالعات دقیق و روشنی در
زمینهی سلسلهمراتب ،تخصص و فاصلهگذاری بین شهرها در
نوشتههای صاحب نظرانی چون کهل ( )1841و ریناد ( )1841و
رکلوس ( )1906و لواسر ( )1909مشاهده شده است .هرچند که
مفهوم نظام شهری شاید در دههی قبل از جنگ جهانی دوم در
کارهای کریستالر ( )1933و لوش ( )1940در رویکردی که
امروزه با عنوان نظریهی مکان مرکزی شناخته میشود به
رسمیت شناخته شد .این رویکرد بهصورت قابلتوجهی در
دهههای  1960و  1970توسط افرادی چون بری (،1967
 ،)1961 ،1964بورن و همکاران ( ،)1978 ،1984فیلبریک
( )1957و پرد ( ،)1973 ،1977بکمن و مکفرسون (،)1970
بوس ( ،)1964تین برگن ( )1964و وایت ( )1974 ،1977بسط
داده شد .این پژوهشگران مفهوم دقیق یک نظام شهری را بسط
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دادند .بهموازات این رویکردهای فضایی ،مجموعهای دیگر از
پژوهشهای غیر فضایی نیز انجام شد .پاره تو ( ،)1896زیپف
( ،)1946 ،1949 ،1941ییل ( ،)1925استوارت ( )1947و
سیمون ( )1955 ،1973در توسعهی این رویکرد مشارکت
داشتهاند .در مجموع پژوهشهای انجام شده در زمینهی
نظامهای شهری از میانهی قرن نوزدهم تا پایان دههی 1970
بر کشف روابط آماری توصیفی متمرکز بود که امکان
طبقهبندیهای نسبتاً ساده را فراهم میساخت .این پژوهشها
توسط طیف گستردهای از محققان رشتههای مختلف علمی
انجام میشد و پژوهشهای انجام شده در این دوره هم از تفکر
سیستمی تأثیر پذیرفت و هم بر آن تأثیر گذارد .باوجود برخی
اصالحات فنی و روششناسی ،بسیاری از جریانات روشنفکری
در طول دو دههی پایانی قرن گذشته نیز ادامه یافت .بااینحال
کوفی ( )1998معتقد است چندین تفاوت بین این پژوهشها
وجود دارد:
دامنهی پژوهشهای نظام شهری بسیار گسترده شده است و
نهتنها خود نظام و شهرهای درون آن را بهعنوان عناصر آن در
نظر میگیرد بلکه قلمرو گستردهای را در نظر میگیرد که
سیستمهای شهری در آن واقع شدهاند .یکی از موضوعات مهم
در حال حاضر روابط میان نظام شهری با منطقه یا مناطقی است
که در آن واقع شده است .طی دهههای اخیر ،شهرهای واقع در
سطوح باالی سلسلهمراتب شهری بیشتر مورد توجه قرار گرفته
است .این در حالی است که در گذشته بیشتر بر مکانهای
شهری کوچکتر تأکید میشد .عالقه به مطالعهی شهرهای
سطوح باالی سلسلهمراتب شهری به شکلهای گوناگونی خود
را نشان داده است .نخست اینکه ،مفهوم «شهر جهانی» در
بستر مطالعات جهانیشدن توجه بسیاری به خود جلب کرده
است ( )Friedman, 1986; Sassen, 1991و دوم اینکه تالشهای
فراوانی برای مقایسهی مکانهای قرار گرفته در رأس
سلسلهمراتب شهرهای جهانی انجام شده است .تغییر مهم دیگر
در نوع توجه به نقش اقتصادی عناصر تشکیلدهندهی نظامهای
شهری رخ داده است .در گذشته شهرها در درجهی اول بهعنوان
مکانهای مرکزی که نقش عمدهای در توزیع کاالها و خدمات
داشتند در نظر گرفته میشدند ،بهعبارتدیگر نقش آنها در
مصرف مورد توجه قرار داشت اما در مطالعات جدید هر یک از
عناصر نظامهای شهری بهطور فزایندهای از منظر تولید مورد
توجه قرار دارند ( Beyers, 1989, Noyelle and Stanbak,
 .)1984پژوهشهای اخیر در حوزهی نظام شهری بر
رویکردهای پویا بهجای رویکردهای ایستا بنیان نهاده شده
است.
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تاکنون مطالعات فراوانی در زمینه تحلیل نظامهای شهری در
ایران انجام شده است .از جمله نخستین این پژوهشها میتوان
به شکویی ( ،)1373 ،1353طالمینایی ( ،)1353اعتماد (،)1363
بهفروز ( ،)1371نظریان ( ،)1373رفیعیان ( )1375و عظیمی
( )1381اشاره کرد .ازجمله جدیدترین این پژوهشها نیز
میتوان به پژوهش زبردست ( ،)1386فرهودی و همکاران
( ،)1388تقوایی و صابری ( ،)1389سیفالدینی و همکاران
( ،)1392حیدری ( ،)1393قدیری و شاکری ( )1394اشاره کرد
که به تحلیل نظام شهری کشور پرداختهاند .همچنین
پژوهشگرانی چون امیدوار و همکاران ( ،)1388داداش پور و
همکاران ( ،)1389مرصوصی و همکاران ( ،)1390خسروی و
همکاران ( ،)1396برزگر و همکاران ( )1397و راحمی و
همکاران ( )1397به تحلیل شبکه شهری برخی استانهای
کشور پرداختهاند.
روش تحقیق:
پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته
است و گردآوری اطالعات به روش اسنادی بوده است .بهمنظور
تبیین پویاییها و عدم تعادلهای نظام شهری استان زنجان،
ویژگیهای این نظام و تحوالت صورت گرفته در آن با دو
رویکرد تحلیل جمعیتی و تحلیل کارکردی بررسی شده است.
بهمنظور تحلیل جمعیتی نظام شهری استان و سنجش پویاییها
و عدم تعادلهای موجود از شاخصهای زیر استفاده شده است:
شتاب گسترش شهرنشینی :در شاخص شتاب گسترش
شهرنشینی (شاخص الدریج) Ut ،درصد شهرنشینی سال مقصد،
 U0درصد شهرنشینی سال پایه و  tزمان مابین سال پایه و
مقصد است:
رابطه ()1
سریهای زمانی :برای مدلسازی سریهای زمانی از
رگرسیون خطی ساده با روش حداقل مربعات استفاده شده است.
مدل جاذبه :مطابق این مدل میزان نفوذ و جاذبه بین دو
سکونتگاه رابطهی معکوس با فاصلهی مکانی این دو سکونتگاه
و رابطهی مستقیم با میزان جمعیت آنها دارد ( Haggett,
:(2001: 403

رابطه ()2
که در آن  ،Dijفاصله دو شهر مورد نظر (شهر مرکزی با شهر
دیگر) Pi ،جمعیت شهر اوّل و  Pjجمعیت شهر دوّم ،یا جمعیت
شهری که تحت جاذبه و نفوذ شهر اول است.
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مدل رتبه ،اندازه :رابطهی ریاضی قانون رتبه ،اندازه
بهصورت زیر است (:)Guerin, 1995
رابطه ()3
که در آن جمعیت شهر  rام ،جمعیت شهر نخستr ،
رتبهی شهر  rام و  bشیب خط رتبه ،اندازه است .زیپف این
رابطهی ریاضی را بهصورت رابطهی لگاریتمی تعریف کرده
است ( .)Alperovich, 1984در نظام شهری ایران از روش
تعدیلشده زیر ( )Behfrooz, 1992استفاده میشود:

شناخت درجهی توسعهیافتگی ارائه دهد
 .)Moosavi, 2006, P.220در این روش معموالً یکی از
سکونتگاههای موردمطالعه بهعنوان نقطه یا منطقه توسعهیافته
غالب انتخاب و سکونتگاههای دیگر بر مبنای آن درجهبندی
میشود (.)Kalantari, 2001, P.150
( Hekmatnia and

بحث و یافتهها:

تحلیل روند شهرنشینی استان:
استان زنجان با وسعتی بیش از  22هزار کیلومترمربع در
منطقه شمال غرب کشور قرار دارد .به استناد آخرین تقسیمات
سیاسی و اداری در سال  ،1392استان زنجان دارای  8شهرستان
رابطه ()4
و  21نقطه شهری است .جمعیت این استان در سرشماری سال
 1395برابر با  1057461نفر بوده است که  711177نفر آن در
که در آن  Prthجمعیت هر شهری که در مرتبه  rقرار دارد،
نقاط شهری ساکن بودهاند .بر این اساس نسبت شهرنشینی در
مجموع جمعیت واقعی شهرهای موردمطالعهRrth ،
این استان  65/2درصد و کمتر از متوسط کشور ( 74درصد)
مجموع نسبتهای
مرتبه شهر  rو
است .بیشترین سهم جمعیت شهری استان ( 61درصد) از آن
مرتبهای تمام شهرهای موردمطالعه است.
شهرستان زنجان بوده است که با توجه به قرارگیری شهر
شاخص نخست شهری :از میان شاخصهای متعدد
زنجان بهعنوان مرکز استان این موضوع قابل توجیه است.
بررسی نخست شهری ( Jefferson, 1939; Mehta,
گرچه متوسط رشد ساالنهی جمعیت کل استان در آخرین دوره
 .)1964; Moomaw & Alwosabi, 2004در این
سرشماری برابر  0/81درصد و اندکی کمتر از متوسط کشور
( 1/24درصد) بوده است ،لیکن رشد جمعیت نقاط شهری در
پژوهش از شاخص UPI4به شرح زیر استفاده شده است:
همین دوره برابر  2/3درصد بوده است که از متوسط کشوری
رابطه ()5
( 1/97درصد) بیشتر و حدود دو و نیم برابر بیش از متوسط رشد
که در آن  P1بزرگترین شهر و  Pکل جمعیت شهری نظام
جمعیت استان بوده است .این موضوع نشانگر رشد شتابناک
شهری است .هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد ،شهر
جمعیت شهری استان طی سالهای اخیر است .در این رشد
نخست دارای تسلط بیشتری است (.)Krugman, 1996: 70
شتابان تبدیل نقاط روستایی به شهر و مهاجرتهای روستایی به
شاخص مرکزیت خدمات :شاخص مرکزیت خدمات ازجمله
شهرهای اصلی استان تأثیر غیرقابلانکاری داشته است .طی
روشهای معتبر برای تعیین جایگاه هر شهر به لحاظ قدرت و
سالهای  1375-85روستاهای آب بر ،زرینآباد ،ماهنشان،
شدت خدماترسانی یا میزان مرکزیت است .در این روش پس
دندی ،حلب ،چورزق ،سجاس ،گرماب و زرین رود به شهر
5
از گردآوری اطالعات ،سنجهای تحت عنوان ارزش مرکزیت
تبدیل شده و در دورهی  1385-90شهرهای سهرورد و
محاسبه میشود و سپس از طریق مجموع حاصلضرب تعداد
ارمغانخانه به جمع شهرهای استان پیوستند ،همچنین از سال
کارکردها در اندازهی مرکزیت آن کارکرد ،شاخص مرکزیت
 1390روستاهای نیکپی ،نوربهار و کرسف عنوان شهر را به
محاسبه میشود (.)Zebardast, 2003, P.57
خود اختصاص دادهاند.
100
راب
جمعیتی سکونتگاههای شهری:
سطحبندی
()Centrality V alue
= ارزش مرکزیت
طه
طبق طبقهبندی جمعیتی طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری
مجموع تعداد کارکردهای موجود از یک نوع خدمت در شهرهای استان
()6
اسالمی ایران که در جدول  1آمده است ،در حال حاضر شهر
تاکسونومی عددی :تاکسونومی عددی میتواند یک
زنجان بهعنوان یک شهر بزرگ میانی در سطح اول در گروه
مجموعه را به زیرمجموعههای کموبیش همگن تقسیم کرده،
جمعیتی  250-500هزار نفر قرار داشته و شهرهای ابهر و
یک مقیاس را که مورد استفاده در امر برنامهریزی باشد ،برای
خرمدره بهعنوان شهرهای متوسط کوچک در گروه شهرهای
 50-100هزار نفر واقع شدهاند .همانگونه که مالحظه میگردد
. Urban Primacy Index4
نظام شهری استان زنجان از حیث سلسلهمراتب جمعیتی دچار
. Centrality Value5
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گسیختگی است و در گروه  100-250هزار نفر فاقد نقطهی
شهری است .همچنین نارسایی در توزیع شهرها در گروههای
جمعیتی را میتوان از تمرکز تعداد و جمعیت بهصورت نامتعادل
و به نفع طبقهی جمعیتی خاص مورد تبیین قرار داد ،بهگونهای
که از  21شهر استان تعداد  17شهر ( 81درصد تعداد) در گروه
روستاشهرها قرار دارند ،درحالیکه مجموع جمعیت این شهرها
 12/75درصد جمعیت شهری استان است .نکته حائز اهمیت

دیگر که این گسست را بیشتر نشان میدهد اینکه کوچکترین
نقطه شهری استان زنجان (نیکپی) تنها  474نفر جمعیت دارد،
در مقابل شهر زنجان بهعنوان تنها نقطه شهری واقع در گروه
جمعیتی  250-500هزار نفر با تعداد  430هزار نفر 60/58
درصد جمعیت شهری استان را در برمیگیرد.

جدول  -1سطحبندی مراکز جمعیتی شهری استان زنجان طبق طبقهبندی طرح آمایش سرزمین

طبقه

گروه

طبقه جمعیتی

نام شهر

جمعیت

شهر
بزرگ

شهر اصلی (بسیار بزرگ)

بیش از یکمیلیون نفر

-

-

شهر بزرگ

 500-1000هزار نفر

-

-

شهر بزرگ میانی

 250-500هزار نفر

زنجان

430871

شهر متوسط بزرگ

 100-250هزار نفر

-

-

شهر متوسط کوچک

 50-100هزار نفر

ابهر ،خرمدره

154653

شهر
متوسط

شهر کوچک

قیدار

 25-50هزار نفر

صائین قلعه ،هیدج ،گرماب ،زرین رود،
کمتر از  25هزار نفر
روستاشهر
سجاس ،چورزق ،آب بر ،دندی ،ماهنشان،
سلطانیه ،زرینآباد ،حلب ،سهرورد ،ارمغان خانه،
کرسف ،نوربهار ،نیکپی
منبع :سازمان برنامهوبودجه کشور ،1364 ،مرکز آمار ایران 1395 ،و یافتههای تحقیق1397 ،

عدم تعادلهای موجود در شتاب گسترش
شهرنشینی:
شتاب گسترش شهرنشینی در استان زنجان در دوره 1390-95
طبق شاخص الدریج  2/53است .این شاخص برای کل کشور
برابر با  1/81بوده است .مقایسه شاخص شتاب گسترش
شهرنشینی استان و کشور طی سالهای  1355 -95طبق
جدول  2نشان میدهد که در اولین دوره ( )1365شتاب
شهرنشینی در استان ( )2/47حدود دو برابر کشور ( )1/37بوده

درصد
60/58

21/74

34921

4/91

90732

12/75

است .این نکته حاکی از تشدید مهاجرتهای روستا شهری در
استان و تغییر الگوی زیست از آن دوره به بعد است .در دو دوره
بعد ( 75-1365و  )1375-85این نرخ تعدیل شده و شتاب
گسترش شهرنشینی در استان از شتاب گسترش شهرنشینی
کشور کمتر گردیده است .اما در دو دورهی آخر سرشماری
( 1390و  )1395مجدداً شتاب گسترش شهرنشینی در استان
افزایش یافته و از نسبت متناظر آن در کشور بیشتر شده است و
در سال  1395به بیشترین میزان خود طی دورههای مورد
مطالعه رسیده است.

جدول  -2مقایسه شاخص شتاب گسترش شهرنشینی استان زنجان با کشور
محدوده
کشور

1355-65
1/37

1365-75
1/53

1375-85
1/86

1385-90
1/84

1390-95
1/81

استان

2/47

1/17

1/57

2/14

2/53

منبع :مرکز آمار ایران 1355-95 ،و یافتههای تحقیق1397 ،

همان گونه که در شکل  1نشان داده شده است ،شتاب گسترش
شهرنشینی در دو شهرستان زنجان و ابهر طی  30سال گذشته
همواره بیش از دیگر شهرستانها و حتی بیشتر از کشور بوده
است .این موضوع از رشد شتابان شهرنشینی در این دو
شهرستان و در محور تورم رشد استان حکایت دارد که شهرهای
اصلی زنجان ،ابهر و خرمدره را در خود جای داده است .در
نقطهی مقابل در همین دوره ،در اکثر شهرستانهای دیگر نرخ
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شتاب شهرنشینی کمتر از یک بوده است .در این دوره شتاب
گسترش شهرنشینی ایجرود حتی کمتر از صفر بوده است .این
موضوع میتواند نشانهی عدم تعادل بیشتر در پذیرش جمعیت
شهرنشین در مناطق مختلف استان باشد ،چراکه در محور متورم
رشد استان ،میزان شهرنشینی بسیار پرشتاب بوده و نرخی باالتر
از متوسط کشور داشته است و بخش قابلتوجهی از استان
.
دارای نرخ شهرنشینی بسیار پایینی بوده است
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شکل  -1شتاب گسترش شهرنشینی در شهرهای استان زنجان ( -منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

عدم تعادلهای نظام شهری استان بر اساس مدل
جاذبه:
نتایج مربوط به سنجش میزان جاذبهی شهر زنجان بهعنوان
مرکز استان با دیگر سکونتگاهها در جدول  3نشان میدهد
بیشترین تأثیر متقابل و جاذبه در میان شهرهای استان بین
شهر زنجان و دو شهر ابهر و خرمدره بوده است .کمترین کنش
و جاذبه نیز بین شهر زنجان با شهرهای نوربهار و نیکپی دیده
میشود .پیوند فیزیکی قوی بین شهرهای ابهر و خرمدره و
زنجان ازجمله وجود خطوط راه اصلی ،آزادراه و راهآهن در کنار
سایر پیوندهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی ازجمله دالیل باال
بودن جاذبهی بین دو شهر ابهر و خرمدره و شهر زنجان است،
دو شهر یادشده از نظر وزن جمعیتی و نقش و کارکرد در

باالترین رده پس از شهر زنجان قرار دارند .از سوی دیگر وجود
فاصلهی فیزیکی قابلتوجه ،مشکالت دسترسی شهر زنجان به
شهرهایی چون آببر ،حلب و زرینآباد و همچنین تعداد جمعیت
محدود این نقاط باعث شده تا میزان نفوذ و جاذبه بین این
شهرها و مرکز استان در کمترین حد باشد.

جدول  -3میزان جاذبه شهرهای استان نسبت به مرکز استان

شهر

فاصله از شهر مرکزی به
کیلومتر

جمعیت

میزان
جاذبه

شهر

فاصله از شهر مرکزی
به کیلومتر

جمعیت

ابهر
خرمدره
قیدار
گرماب
زرین رود
سهرورد
هیدج
ماهنشان
آب بر

90
85
75
145
115
110
75
105
85
65

87396
52548
30251
4021
5530
6104
13003
5439
6725
11939

29
22/89
16/39
13/42
12/28
12/28
11/62
11/13
9/9
9/71

دندی
سجاس
چورزق
کرسف
سلطانیه
حلب
زرینآباد
ارمغان خانه
نوربهار
نیکپی

95
72
115
74
35
70
35
35
106
39

3962
6666
1753
4381
7116
1089
2471
1945
3660
474

صائین قلعه

میزان
جاذبه
8/73
8/35
7/25
7/11
4/18
3/53
2/59
2/32
0/99
0/04

منبع :یافتههای تحقیق.1397 ،
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جهت روشن شدن نقش و اهمیت مسافت و دسترسی به شهر
زنجان در تغییرات جمعیتی دیگر نقاط شهری استان ،ضریب
همبستگی پیرسون بین تعداد جمعیت شهرها و مسافت آنها از
شهر زنجان در جدول  4محاسبه شده است .این رابطه در تمامی
دورههای سرشماری از سال  1355تا  1395معکوس و
قابلمالحظه بوده است .بر این اساس با افزایش فاصله از شهر
زنجان ،جمعیتپذیری شهرها کمتر بوده است .بر طبق یک
اصل مهم جغرافیایی که در یک زمینهی فضایی ارتباط متقابل
بین پدیدهها را تشریح میکند ،هراندازه مکانها به هم نزدیکتر
باشند ارتباط قویتری خواهند داشت .از طرفی عملکرد متقابل
فضایی بین مکانهای جغرافیایی ،زمانی از لحاظ تراکم و
فراوانی روبهزوال میرود که فاصله بین آنها افزایش یابد .این
فرایند را اصطالحاً «زوال فاصلهای» 6مینامند ( Haggett,
.)2001

6

. Distance Decay
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جدول  -4ضریب همبستگی جمعیت و میزان فاصله در نقاط شهری استان زنجان
1395
1390
1385
1375
1365
1355
سال
شرح
-0/486 -0/485 -0/488
-0/49 -0/492 -0/492
ضریب همبستگی پیرسون
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

نخست شهری:
تحلیل تحوالت نخست شهری در نظام سکونتگاهی استان و
مقایسه آن با کشور بر اساس اطالعات جدول  5نشان میدهد
در طول  35سال گذشته همواره شاخص نخست شهری استان
باالتر از میزان متناظر آن در کل کشور بوده است بهگونهای که
در سال  1395شاخص نخست شهری استان  0/61و شاخص
نخست شهری کشور  0/15بوده است .این موضوع حکایت از
فاصلهی بیشتر شهر زنجان از دیگر سکونتگاههای استان دارد.
روند تغییرات این شاخص طی  35سال بیانگر کاهش اندک

میزان نخست شهری زنجان از  0/6در سال  1355به میزان
 0/55در سال  1390است .اما این شاخص در آخرین دوره
سرشماری مجدداً افزایش یافته است .به نظر میرسد تغییرات
نظام سکونتگاهی استان طی سالهای اخیر بهویژه افزایش
تعداد شهرها و جمعیتپذیری شهرهای دیگر استان بهویژه شهر
قیدار ،خرمدره و ابهر طی سالهای گذشته دلیل اصلی کاهش
شاخص نخست شهری استان تا سال  1390بوده است.

جدول  -5تحوالت نخست شهری در استان زنجان و مقایسه آن با کشور
1395
1390
1385
1375
1365
1355
سال
شاخص
0/15
0/15
0/15
0/18
0/23
0/29
کشور
0/61
0/55
0/51
0/55
0/63
0/6
استان
منبع :مرکز آمار ایران ،1395 ،یافتههای تحقیق1397 ،

عدم تعادلهای نظام شهری استان بر اساس مدل
رتبه ،اندازه:
زیپف معتقد است چنانچه اندازه و مرتبهی شهرها در یک نظام
سکونتگاهی بر روی کاغذ لگاریتمی در محوری ترسیم شود خط
راستی با شیب  -1تشکیل خواهد شد ،این خط شاخص
استاندارد توزیع اندازه شهری در حد متعادل آن است و انحراف
از این خط ،نشاندهندهی انحراف از اندازهی مطلوب در نظام
سلسلهمراتب سکونتگاهی است .همانگونه که در شکل 2
مالحظه میگردد ،مقدار شیبخط رتبه-اندازه در تمام دورهها

بیش از  -1بوده است که بیانگر غلبه نخست شهری و عدم
تعادل در توزیع شبکه شهری است .بیشترین فاصله از خط
استاندارد ( )-1مربوط به سال  1355است و کمترین فاصله از
خط استاندارد مربوط به سال 1390است؛ بنابراین وجود فاصلهی
زیاد میان رتبه سکونتگاههای شهری استان با خط شاخص
استاندارد در توزیع اندازههای شهری بیانگر وجود عدم تعادل در
این نظام است .هرچند در کل نتایج تحلیل شیب خط نشان
میدهد که باوجود تسلط نخست شهری در تمام دورهها ،روند
شیب خط به سمت تعادل میل میکند.

شکل  -2شیبخط در مدل رتبه-اندازه برای شهرهای استان ( -1355-95منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

مدلسازی تغییرات جمعیت  6شهر نخست استان:
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هدف اصلی مدلسازی سریهای زمانی ،دادن نظم خاص به
مشاهدات وابسته به زمان است تا بر اساس آن بتوان آینده را
پیشبینی کرد .به سخن دیگر ،مهمترین هدف تجزیهوتحلیل
سریهای زمانی یافتن مدل تغییرات و پیشبینی آینده آن است
(فرج زاده .)127 :1386 ،برای مدلسازی سریهای زمانی از

رگرسیون خطی ساده با روش حداقل مربعات استفاده شده است
و با مبنا قرار دادن جمعیت سال  ،1355تغییرات جمعیت واقعی و
مورد انتظار  6شهر نخست استان از سال  1355تا  1395در
شکل  3مدلسازی شده است.

زنجان

ابهر

خرمدره

قیدار

هیدج

صائینقلعه

شکل  -3جمعیت واقعی و جمعیت مورد انتظار  6شهر نخست استان زنجان ( -منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

خطوط ضخیمتر در این نمودارها نشانگر جمعیت واقعی و
خطوط نازکتر نشاندهندهی جمعیت مورد انتظار شهرهاست.
همانگونه که مالحظه میگردد علیرغم وجود برخی عدم
تعادلها در نظام سلسلهمراتبی سکونتگاههای شهری استان که
در بخشهای پیشین مورد بررسی قرار گرفت ،مطالعه تعداد
جمعیت واقعی و مورد انتظار  6شهر نخست استان نشان از وجود
نوعی تعادل در جمعیتپذیری این شهرها دارد ،بدین معنا که
چنانچه جمعیتپذیری هر شهر نسبت به وضعیت همان شهر
سنجیده شود نوعی تعادل در این روند دیده میشود ،در نقطه
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مقابل زمانی که مجموعه این شهرها در یک نظام سلسله
مراتبی مطالعه و با یکدیگر مقایسه شوند وجود عدم تعادل در
نظام شهری استان آشکار میگردد.
عدم تعادلهای نظام شهری استان بر اساس
شاخص مرکزیت خدمات:
سطحبندی شبکه شهری استان بر اساس شاخص مرکزیت
بیانگر نقش مسلط شهر زنجان نسبت به دیگر نقاط سکونتگاهی
استان است .در جدول  6سطحبندی نقاط شهری استان بر
مبنای شاخص مرکزیت خدمات درج شده است .بر اساس جدول
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یادشده شهر زنجان باالترین رتبه را در سلسلهمراتب
خدماترسانی استان داراست .در مرتبهی بعد و با فاصلهای

قابلتوجه از نظر خدماترسانی شهر ابهر و سپس شهرهای
خرمدره و قیدار قرار گرفتهاند.

جدول  -6سطحبندی سکونتگاههای شهری استان زنجان بر مبنای شاخص مرکزیت خدمات
نام شهر
شاخص مرکزیت خدماتی
سطح
زنجان
بیشتر از 1000
سطح اول
ابهر
500-1000
سطح دوم
خرمدره ،قیدار
300-500
سطح سوم
آببر ،سلطانیه ،هیدج
100-300
سطح چهارم
ماهنشان ،صائین قلعه ،گرماب ،سجاس ،زرینآباد
40-100
سطح پنجم
دندی ،زرین رود ،چورزق ،حلب ،ارمغان خانه ،سهرورد ،کرسف ،نوربهار ،نیکپی
کمتر از 40
سطح ششم
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

عدم تعادلهای نظام شهری استان بر اساس قدرت
آنها در ارتباطات و جریانها:
در این بخش بهمنظور طبقهبندی سکونتگاههای شهری استان
ازنظر توانمندی آنها در ارتباطات و جریانها از مدل
تاکسونومی عددی استفاده شده است .در این مدل  20شاخص
شامل دسترسی به شبکه حملونقل و کریدورهای بینالمللی،
میزان دسترسی و تراکم شبکههای زیربنایی ،قابلیت دسترسی بر
مبنای فواصل حقیقی ،قدرت جاذبه ،سهم از کل بار صادر و
واردشده ،نسبت بار صادره به وارده ،سهم از کل مسافر وارد و
خارجشده ،سهم از کل مرسوالت پستی وارد و خارجشده ،سهم
از کل کارکردهای فراملی ،ملی ،ناحیهای و منطقهای استان،
سهم از سپردهها و تسهیالت اعطایی شعب بانک (تجارت)،
سرانه آموزش عالی برای سنجش قدرت این سکونتگاهها در
نظر گرفته شد .نتایج حاصل از محاسبات مربوط به روش

تاکسونومی عددی در جدول  7نشان میدهد شهر زنجان تنها
سکونتگاه شهری استان است که از نظر قدرت جریانات مقداری
باالتر از حد باالی محاسبه شده دارد .بدین معنی که فاصله
شهر زنجان از سایر سکونتگاههای مورد مطالعه بسیار زیاد است.
سایر سکونتگاههای شهری استان مقادیری بین حد باال و پایین
دارند و این سکونتگاهها در یک گروه همگن قرار میگیرند و از
نظر شاخصهای مورد مطالعه وضعیتی مشابه یکدیگر دارند .در
مدل تاکسونومی هرقدر میزان  Fiبه صفر نزدیکتر باشد
نشاندهنده قویتر بودن قدرت سکونتگاه مورد نظر است و
هرقدر به یک نزدیکتر باشد بیانگر ضعیف بودن قدرت آن
سکونتگاه است .با توجه بهمراتب فوق و با در نظر گرفتن مقدار
اختالف سطح ( )Fiمجموعه سکونتگاههای شهری استان زنجان
در چهار گروه طبقهبندی گردیدند.

جدول  -7سطحبندی سکونتگاههای شهری استان زنجان بر اساس قدرت آنها در جریانات
قدرت سکونتگاهها
مقدار ()Fi
سکونتگاههای شهری
زنجان

0

قوی

ابهر

0/44

متوسط

خرمدره و قیدار

-0/59
0/57
0/74-0/9

ضعیف

صائین قلعه ،سلطانیه ،هیدج ،آببر ،گرماب ،زرین رود ،زرینآباد ،سجاس ،سهرورد ،کرسف،
دندی ،ماهنشان ،ارمغان خانه ،نوربهار ،حلب ،چورزق ،نیکپی
منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

الزم به ذکر است ،طبقهبندی سکونتگاههای شهری استان
بر اساس روش خوشهبندی میانگین  K7انجام شده است .بر این
اساس و همان گونه که در شکل  4مشاهده می شود ،شهر
زنجان بهعنوان سکونتگاه برتر استان بهتنهایی در گروه
سکونتگاههای قوی جای گرفت .پس از شهر زنجان شهر ابهر با

بسیار ضعیف

داشتن مقدار سطح توسعه  0/44بهعنوان سکونتگاه دارای قدرت
متوسط ،شهرهای خرمدره و قیدار با داشتن مقادیر  0/57و
 0/59بهعنوان سکونتگاههای دارای قدرت ضعیف و سایر
شهرهای استان با داشتن مقادیر سطح توسعه بین از  0/9تا
 0/74بهعنوان سکونتگاههای دارای قدرت بسیار ضعیف ارزیابی
شدند.

. K-Means Cluster

1
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شکل  -4سطحبندی نقاط شهری استان زنجان برحسب قدرت آنها در ارتباطات و جریانها ( -منبع :یافتههای تحقیق.)1397 ،

نتیجهگیری:
بر اساس یافتههای پژوهش شهر زنجان نقطهی شهری مسلط
بر سایر سکونتگاههای شهری استان است .با توجه به
ویژگیهای سیاسی ،اداری ،اقتصادی ،کالبدی و زیرساختی
حاکم بر این شهر ،جریانهای مختلف جمعیت ،درآمد ،سرمایه،
کاال و مسافر بهصورت یکسویه از دیگر نقاط شهری و
روستایی به این شهر سرازیر میشود .صرفنظر از حجم
قابلتوجه بودجههای ملی و دولتی که برای این شهر و ساکنین
آن صرف میشود بخش قابلتوجهی از منابع مالی سایر شهرها
و روستاها نیز برای دریافت کاال و خدمات جذب شهر زنجان
می شود .این شرایط سبب شده است تا این شهر باالترین توان و
قدرت جذب را در سطح استان داشته باشد .این فاصلهی زیاد
بین شهر زنجان (نخست شهر) و سایر سکونتگاههای استان
سبب پیدایش شکاف و گسست در ساختار نظام سکونتگاهی
استان گردیده است .هرچند طی چند دههی اخیر ،ایجاد روستا
شهرها بهعنوان نقاط سکونتگاهی شهری جدید تا حدی به
ترمیم گسست یادشده کمک نموده است .از اواسط دهه  1350و
با پیروی از سیاستهای صنعتی شدن و شهرنشینی سریع،
بسیاری از سرمایهگذاریها و فعالیتها بهویژه منابع مالی و
اعتباری دولتی بهصورت متمرکز در سطح شهر زنجان تمرکز
یافتند .در کنار آن رشد و گسترش زیرساختهای ارتباطی و
زیربنایی استان با محوریت شهر زنجان صورت گرفت .این
موضوع در عمل سبب جذب حجم زیادی از جمعیت از مناطق
دیگر استان به سمت این نقطهی شهری شد .با افزایش سطح
جمعیت شهر ،رشد زیرساختها و جذب سرمایه در این شهر
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بیشازپیش صورت پذیرفت و سبب شکلگیری پدیدهی
قطبیشدن فعالیتها و فضا شد .این رخداد خود سبب یکسویه
شدن جریان جمعیت ،سرمایهگذاریها و مبادالت به سمت شهر
زنجان گردید .روندی که در حال حاضر نیز ادامه دارد و سبب بر
هم خوردن نظم سلسلهمراتبی نقاط سکونتگاهی استان شده
است .رشد خارج از قواره زنجان سبب شده است تا این شهر
بهعنوان قطب توانمند مرکزی ضمن جذب سرمایه و جمعیت و
پذیرش نقشهای کلیدی ،در عرصههای مختلف بهسرعت رشد
یابد و نقشی تعیینکننده در جهتدهی به نظام زیست و فعالیت
و زیرساختها و تخصیص منابع در سطح استان داشته باشد .دو
شهر ابهر و خرمدره در مقایسه با دیگر شهرهای استان در جذب
سرمایه و سرمایهگذاری طی سالهای گذشته نسبتاً موفق عمل
نمودهاند .هرچند در مقام مقایسه با شهر زنجان در این زمینه
همچنان فاصلهی زیادی وجود دارد .ازجمله دالیل این توفیق را
میتوان به قرارگیری این دو شهر در نزدیکی محور متراکم رشد
استان و دسترسی مناسب به زیرساختهای ارتباطی و تعامل با
کالنشهرهای تهران و کرج و قزوین نسبت داد .این شرایط
سبب شده تا سرمایهگذاریها در پیرامون این دو شهر قابلتوجه
باشد و در جذب مازاد حاصل از این سرمایهگذاریها تأثیر گذارد.
بنا بهمراتب فوق به نظر میرسد جهت جلوگیری از قطبی شدن
بیشتر نظام شهری استان و ترمیم گسست موجود و تعادل
بخشی کالبدی-کارکردی به نظام سلسلهمراتب سکونتگاهی
استان راهکارهای زیر کارگشا باشد:
� متعادلسازی نقش دولت در کنترل سرمایهگذاری در شهر
و شهرستان زنجان و هدایت آن به سمت مناطق مستعد
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� کاهش شکاف سطح زندگی در مناطق حاشیهای و محور
رشد استان و ایجاد امکانات عادالنه و فرصتهای برابر
برای انجام فعالیتهای مرتبط با توان سرزمین در
 طارم و، ایجرود،شهرستانهای حاشیهای استان (ماهنشان
.)جنوب خدابنده
:مالحظات اخالقی
 در مطالعه حاضر فرمهای:پیروی از اصول اخالق پژوهش
.رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها تکمیل شد
 هزینههای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله:حامی مالی
.تأمین شد
 بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد:تعارض منافع
.هرگونه تعارض منافع بوده است
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