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  چكيده
نمونـة تحـت    . شـود    بررسي مي  1335-90ران در دورة زماني      زماني نظام شهري اي    -در اين مقاله پويايي فضايي      

شاخص تحرك رتبـه بـراي سـنجش        .  است 1390 هزار نفر در سال      100مطالعه شهرهاي داراي جمعيت باالتر از       
هاي پيشرفتة تحليل فضايي شامل شاخص        از تكنيك . مراتب شهري ايران استفاده شد      تغيير رتبة شهرها در سلسله    

 iGOrdGetis اي و تغيير رتبة شـهرها   هاي منطقه  و نمودار پراكندگي موران براي بررسي الگوها و تفاوت
گيـري وضـعيت       زماني و شـكل    -نتايج مطالعه، تغييرات شديد فضايي      . مراتب شهري ايران استفاده شد      در سلسله 

ـ   بـه . دهد تغيير ايران نشان مي   پيرامون را در نظام شهري درحال-مركز   1335-90 سـالة  55ي، در دورة طـور كل
شـهر تهـران و      ايم كـه در آن كـالن        شهري ايران بوده   مراتب  سلسلهپيرامون در    –گيري وضعيت مركز   شاهد شكل 

scoreZ اي از شهرهاي با    شهرهاي پيرامون آن خوشه        كـه ديگـر شـهرهاي        درحالي. اند  مثبت را شكل داده
مراتب شهري    تر، نزول در سلسله      ارزش شاخص تحرك رتبة منفي و به عبارت ساده         تناوب داراي   كشور همواره و به   

 زماني برتري شهري در ايـران       -جايي فضايي   دهد كه جابه    آمده نشان مي    دست  بر اين، نتايج به    عالوه. اند  ايران بوده 
  .شدت در ارتباط با فاكتورهاي سياسي و اقتصادي است به
  

iGetisرك رتبه، شـاخص     شاخص تح  ايران، :ها  كليدواژه Ord G         نظـام شـهري، نمـودار پراكنـدگي ،
  .موران
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  مقدمه. 1
كه از يك   طوري هانگيزي افزايش يافت؛ ب    طور نمايي با سرعت حيرت     ، جمعيت جهان به   18از انقالب صنعتي در اواخر قرن       

از طرف ديگر، جمعيت شـهري جهـان        . رسيده است  2013 به بيش از هفت ميليارد نفر در سال          1830ميليارد نفر در سال     
 بـه  2030 رسيد و تا سال   2005 درصد در    47 به   1900 درصد در    14تر از جمعيت روستايي افزايش يافت و از          بسيار سريع 

 رشد آتي جمعيـت در نـواحي        ةرود كه هم   در اصل رشد جمعيت روستايي متوقف شده و انتظار مي         .  درصد خواهد رسيد   61
  . )Wu et al., 2010: 2( توسعه رخ دهد  نواحي شهري كشورهاي درحالويژه شهري و به

كـه رشـد شـهري       طـوري  هطور چشمگيري در ايران پوياست، ب      اي جهاني است، اين پديده به      اگرچه شهرنشيني پديده  
 درصـد در    31  سال گذشته، نسبت شهرنشيني در ايـران از        55طي  .  اخير در ايران روي داده است      ةاي در پنج ده    سابقه بي

 به موازات رشـد شـتابان ميـزان شهرنـشيني، تعـداد             . افزايش يافته است   1390 درصد در سال     71، به بيش از     1335سال  
در واقـع،   ). 1390مركـز آمـار ايـران،       ( رسيده اسـت     1390 شهر در سال     1139 به   1335 شهر در سال     199شهرها نيز از    

 رو به افزايش بـوده و مركـز ثقـل جمعيـت             توسعه  درحالديگر كشورهاي    اخير، همانند    ةشهرنشيني در ايران طي چند ده     
 با وجود رشد شتابان ميزان شهرنشيني و تعداد شهرها          .تاها به شهرها انتقال يافته است     ناپذيري از روس   طور كنترل  كشور به 

اتـب شـهري ايـران را       مر   سال گذشته، نرخ رشد شهرها همواره يكسان نبوده و تفاوت در نرخ رشد شهرها، سلـسله                55در  
اند، جايگاه    برخي شهرها تحت تأثير عوامل مختلف اقتصادي، سياسي و محيطي توانسته          . دچار تغييرات اساسي كرده است    

مراتب شهري ايـران از       كه برخي ديگر از شهرها، جايگاه خود را در سلسله           خود را در نظام شهري ايران ارتقا دهند؛ درحالي        
هايي براي جلوگيري از ناموزوني نظام شـهري و مـشكالت ناشـي از آن، مطالعـه در                    حل   يافتن راه  به دنبال . اند  دست داده 

  .كند مراتبي، نوع عملكردها و نقش آنها ضرورت پيدا مي شبكة شهري، نظام سلسله
.  هدف اصـلي ايـن مقالـه اسـت    1335-90مراتب شهري ايران در فاصلة زماني          زماني سلسله  -بررسي پويايي فضايي  

برخي شهرها با وجـود رشـد    . مراتب شهري نخواهد شد     د جمعيت شهرها همواره منجر به ارتقاي جايگاه آنها در سلسله          رش
توانـد شـاخص مناسـبي بـراي          بنابراين، استفاده از عامل جمعيت نمـي      .  دارند  مراتب شهري سير نزولي     جمعيت، در سلسله  

در اين مطالعه از شاخص تحرك رتبه، براي بررسي تغييرات          . دمراتب شهري باش    بررسي تغييرات جايگاه شهرها در سلسله     
شاخص تحرك رتبه، تغييـر رتبـة شـهرها را در يـك نظـام               . مراتب شهري ايران استفاده شده است       رتبة شهرها در سلسله   

تباط بـا   هاي شهري را در ار      تواند پويايي رتبه    بنابراين، شاخص تحرك رتبه مي    . كند  شهري، در دو مقطع زماني بررسي مي      
 نقطـة شـهري از سـال        84براي رسيدن به هدف اصلي تحقيق، شاخص تحرك رتبه بـراي            . تغييرات جمعيت بررسي كند   

هـاي تحليـل اكتـشافي         زماني اين شـاخص بـا اسـتفاده از تكنيـك           -سپس، پويايي فضايي  .  محاسبه شد  1390 تا   1335
 بـراي توصـيف و نمـايش        هـا   تكنيـك  از   اي  مجموعهي  ي مكان ها  دادهتحليل اكتشافي   . هاي مكاني بررسي شده است      داده

هاي  هاي مكاني و اشاره به رژيم      هاي مكاني، كشف الگوهاي ارتباط مكاني، خوشه       قاعدگي هاي مكاني، شناسايي بي    توزيع
  نتايج حاصل از اين مطالعه بـستر الزم را .(Anselin et al., 2007: 290) هاي ناهمگني مكاني است ر شكلديگمكاني يا 

  .اي در نظام شهري ايران در طول زمان فراهم خواهد آورد هاي منطقه براي آشكارسازي الگوها و تفاوت
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  مباني نظري و ادبيات تحقيق. 2
  مراتب و شبكة شهري سلسله. 1. 2

ي و  ريـز   ايـن نيـاز در برنامـه      . كند  تر از خود شهر را ضروري مي        افزايش آگاهي دربارة شهر مورد مطالعه در موقعيت وسيع        
بـا اسـتفاده از ايـن ديـدگاه،         . منجـر شـد   » هـاي شـهري     نظام«گيري ديدگاه معروف       به شكل  1960هاي    جغرافيا در دهه  

شوند، آشكارا وابستگي متقابل شهرها به رشـد شـهرها، منـاطق و كـشورهاي      ها تعريف مي مجموعة شهرها در قالب نظام 
ويژگي اصلي ديدگاه   . شوند  يي بر رشد و توسعة شهرها مالحظه مي       شود و نحوة تأثير چنين پيوندها       ديگر در نظر گرفته مي    
 رشد كرد، بررسي نظريات، قوانين و قواعدي        1980 مطرح شد و در آغاز دهة        1970 و   1960هاي    نظام شهرها كه در دهه    

كننـد   هـاي شـهرها توصـيف مـي         در مجموعه ) هاي مركزي، تراكم و غيره      رشد، توزيع جمعيت، مكان   (است كه الگوها را     
  ).45: 1385يزداني، (

مراتـب تعريـف      هاي شهري بر حسب سلـسله       طور خاص در مطالعات نظام      روابط ميان شهرها در بسياري از موارد و به        
هاي بسيار در قرن گذشـته        يابد كه براي دهه     هاي خود را در نظرية مكان مركزي مي         مراتبي، ريشه   ايدة سلسله . شده است 

و لـوش   ) 1933(از زمان انتشار آثار اولية كريـستالر        . هاي شهري حاكم بود     ازمان فضايي نظام  بر تفكر دانشگاهي دربارة س    
اوالً، . طـور بـاقي مانـده اسـت     شهري همان دربارة اندازه و فاصلة شهرها، ماهيت اين نظريه بر حسب روابط درون ) 1944(

طـور    كنـد كـه بـه       ي مركـزي تأكيـد مـي      هـا   سويه ميان طبقـات مختلـف مكـان         مراتبي يك   نظريه بر وجود روابط سلسله    
هاي مركزي، بـراي تـدارك كاركردهـاي          تر مكان   بدان معناست كه طبقة پايين    » سويه  يك«. اند  مراتبي مرتب شده    سلسله

فرض نظريه اين اسـت كـه روابـط افقـي      ثانياً، پيش. هاي مركزي است تر، وابسته به طبقات باالتر مكان   شهري تخصصي 
وجود نخواهد داشـت، زيـرا ايـن شـهرها تـسهيالت و خـدمات               ) از يك اندازة يكسان   (ة يكسان   ميان شهرها در يك طبق    

  ).Meijers, 2007: 8(كنند  يكساني را فراهم مي
طـور   هاي اوليه را براي توسعة مدلي جديد از سازمان فضايي برداشتند كـه بـه              ، برخي محققان گام   1990از اوايل دهة    
ايـن مـدل در   ). Camagni, 1993; Batten, 1995; Van der Knaap et al., 2004: نيـد ببي(اي ناميده شد  كلي مدل شبكه

كه نظام مكان مركزي بر مركزيت، وابـستگي بـه انـدازه، گـرايش بـه                  واقع نقطة مقابل مدل مكان مركزي است، درحالي       
دي برخاسته و مرتبط با     هاي فضايي، كاركردهاي اقتصا     سويه، تعداد ثابت مقياس     هاي يك   سمت نخستينگي، تسلط جريان   

هـا،    اي بر وابستگي به گـره       در طرف مقابل، مدل شبكه    . كند  مقياس و توزيع سرزميني يكنواخت جمعيت شهري تأكيد مي        
سويه، مقياس يكسان و توزيع سرزميني ناهمگن جمعيـت       هاي دو   خنثي بودن اندازه، گرايش به سمت مكمل بودن، جريان        

مراتبي از نوع عمـودي، بـر وجـود     اي عالوه بر روابط سلسله بط بين شهري، مدل شبكهبر حسب روا. كند شهري تأكيد مي 
. روابط افقي ميان شهرهاي با اندازة تقريباً مشابه، با ماهيت مكملي و برخاسته از تقسيم كاركردها ميان شهرها تأكيد دارد                   

. انـد   اي توصيه كرده    مكان مركزي با مدل شبكه    حال، محققان پيوند مداوم ميان دو مدل را در مقابل جايگزيني مدل               بااين
اي بـراي اقتـصادهايي       رسـد، مـدل شـبكه       تر به نظـر مـي       كه مدل مكان مركزي براي اقتصادهاي صنعتي مناسب         درحالي
اي از شـهرهاي      هاي منطقه   اي براي خوشه    طور كلي، مدل شبكه     به. تر است كه خدمات بخش غالب اقتصاد است         كاربردي
  .)Meijers, 2007: 9(تقريباً يكسان، كاربرد بيشتري دارد هاي  با اندازه
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در ايـن قاعـده فـرض    . مراتب شهري، قاعدة زيپـف اسـت        يكي از مشهورترين ابزارهاي كاربردي براي مطالعة سلسله       
ده از   اندازة شهرها با اسـتفا     -شود كه اندازة جمعيت يك شهر و رتبة آن داراي ارتباط نزديكي با هم است و توزيع رتبه                   مي

مراتب شهري در بسياري از  اي براي تحليل سلسله طور گسترده قاعدة زيپف به. شود توزيع لگاريتمي نرمال نمايش داده مي  
 Xu & Harriss, 2010; Ye & Xie, 2011  ;Bettencourt & Lobo & West , 2008;: ببينيـد (كار رفته اسـت   كشورها به

Duranton, 2006; Ioannides & Overman, 2003; Soo, 2002 .(    اگرچه قاعدة زيپف براي تحليل سـير تكـاملي توزيـع
 ,Chen and Greene(اندازة شهرها استفاده شده است، نتوانسته تغييرات رتبه را در نظام شهري در طول زمان نشان دهد 

از قبيل زنجيرة ماركف هاي مختلفي  در اين راستا، به منظور بررسي تغييرات رتبة شهرها در نظام شهري، روش). 3 :2012
  .كار گرفته شده است و شاخص تحرك رتبه پيشنهاد شده و به

  
  مراتب شهري ايران شهرنشيني و سلسله. 2. 2

يابي، احداث و رشد شهرها همانند ديگر نقاط جهان، عوامـل مختلـف               در فرايند توسعة شهري ايران و به تبع آن در مكان          
ميزان تأثيرگذاري هر يـك    . اند  صادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوري تأثيرگذار بوده      محيطي، جغرافيايي، نظامي، سياسي، اقت    

، به علـت تـسلط    پهلوي و ورود تجددگرايي و مدرنيسم به ايرانةتا قبل از دور. اي متفاوت است از اين عوامل در هر دوره     
تـري در توزيـع فـضايي و          كننـده  بيشتر محيط بر انسان، همچنين مالحظات دفاعي، عوامل محيطي و دفاعي نقش تعيين            

كرانة كشاورزي وسيعي داشتند، يا از        آمدند كه يا پس     وجود مي   رو، عموماً شهرها در نقاطي به       اند؛ ازاين   ساخت شهرها داشته  
شـمار    نظر امنيتي براي ژئوپولتيك ملي كشور اهميت داشتند، يا اينكه مقري براي استقرار نظـام ديوانـساالري جديـد بـه                    

تدريج با توسعة فناوري و فراهم آمدن امكان استفاده از تجهيزات فني، نقش عوامل محيطي و دفـاعي در                      اما به  .آمدند  مي
يابي و رشد شهرها تا حدود بسياري كاهش يافت و جاي آن را عوامـل سياسـي، اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و                          مكان

ضاشاه شروع شد و تا به امروز ادامه دارد، سـبب تغييـر در              تأثير اين عوامل بر شهرهاي ايران كه از دورة ر         . فناوري گرفت 
طوري كـه امـروزه جغرافيـاي شـهري           مراتبي شهرها، تعداد شهرها و روند شهرنشيني در كشور شده است؛ به             نظام سلسله 

 حـسيني،   رهنمـايي و شـاه    (وجود آورده اسـت       شدت دگرگون گشته و منظر جديدي به        ايران از نظر نظام فضايي شهرها به      
1386 :220.(  

از . زا و پايدار، نظام شهري ايران از همگوني نسبي برخوردار بود             به دليل حاكم بودن نوعي توسعة درون       1335تا سال   
ريـزي    اين زمان به بعد، با تغيير بنيان اقتصاد شهرنشيني از اقتصاد كشاورزي به درآمدهاي نفتي، دخالت دولـت در برنامـه                    

. ام اصالحات ارضي و فروپاشي روابط سنتي توليد، شهرنشيني روند شتاباني به خـود گرفـت               اقتصادي به نفع شهرها و انج     
 آغاز شد و اين روند به دنبال اصـالحات ارضـي شـدت يافـت                1340تحول ناگهاني در رشد جمعيت شهري ايران از سال          

  ).151: 1388نظريان، (
 شـهر رسـيد و ميـزان        272 بـه    199د شـهرها از      جمعيت شهري ايران تقريباً دو برابـر شـد، تعـدا           1335-45در دهة   

رشـد انفجـاري جمعيـت    .  درصـد جمعيـت كـشور افـزايش يافـت        39 به   4/31 درصدي از    9/4شهرنشيني با رشد ساليانة     
گرديــد كــه بازتــاب واقعــي اصــالحات ارضــي و   آغــاز 1345هــاي  شهرنــشين و رشــد شــتابان واقعــي آن بعــد از ســال
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هاي توليد ماقبـل   اين روند منجر به فروپاشي كامل نظام   . ها در شهرها بود     گذاري  يع سرمايه هاي ملي و رشد سر      گذاري  سرمايه
: 1388همـان،  (داري به همراه تكميل و توسعة مناسبات جديد در شهرها شد و باعث تشديد جريانات مهاجرتي گرديد              سرمايه

 8/27 بـه    1335 درصـد در سـال       2/25ور از   در اين دورة زماني سهم جمعيت تهران نسبت به كل جمعيت شهري كش            ). 151
شهرهاي بزرگ و متوسط هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ اندازه افزايش چـشمگيري                . يابد   افزايش مي  1345درصد در سال    

در ايـن  .  درصد جمعيت شهري كشور را در خود جـاي دادنـد    30 هزار نفر بيش از      500 تا   100طوري كه شهرهاي      داشتند، به 
  .اي كوچك با وجود افزايش در تعداد، با كاهش سهم در جمعيت شهري كشور مواجه بودنددوره، شهره
 شهر  101 برابر   1345- 55افزايش مطلق تعداد شهرها در دورة زماني        .  رسيد 373 تعداد شهرهاي ايران به      1355در سال   

ور، افزايش تعداد و سهم جمعيتـي  افزايش سهم تهران از جمعيت شهري كش  .  درصد بوده است   1/37و نرخ رشد تعداد شهرها      
شهرهاي بزرگ و مياني، افزايش تعداد شهرهاي كوچك و كاهش سهم آنها از جمعيت شهري كشور و ظهـور سـه شـهر بـا                         

  .هاي نظام شهري ايران در اين دوره دانست ترين ويژگي توان مهم را مي) جز تهران به( هزار نفر 500جمعيت بيش از 
گيري انقالب اسالمي، بروز جنگ تحميلي و مهـاجرت از منـاطق              اي از قبيل شكل     مده تحوالت ع  1355-65در دهة   

اي  مراتب شهري ايران را دچـار تغييـرات عمـده    جنگي به ديگر شهرهاي كشور و رشد شتابان جمعيت كشور، نظام سلسله          
 جمعيت كشور رسيد و تعـداد        درصد 3/54 به   47 درصدي از    4/5در پايان اين دهه، ميزان شهرنشيني با رشد ساليانة          . كرد

افزايش تعداد و انـدازة شـهرهاي بـزرگ، افـزايش           .  شهر افزايش يافت   496شهرهاي كشور نيز با افزايش چشمگيري به        
هاي عمـدة نظـام    تعداد شهرهاي كوچك و ثبات نسبي سهم جمعيتي شهرهاي متوسط با وجود افزايش تعداد آنها، ويژگي     

  .شهري ايران در اين دوره است
حـال، ميـزان      بـااين .  درصـد رسـيد    1/3 نرخ رشد ساليانة جمعيت شهري با كاهش چشمگيري بـه            1365-75 دهة   در

.  شـهر رسـيد    612 افزايش يافت و تعداد شهرها نيز بـه          1375 درصد در سال     3/61 به   1365 در سال    3/54شهرنشيني از   
ايش سريع تعداد آنها و اسـتقرار بيـشتر   كاهش نسبت جمعيت شهرهاي كوچك نسبت به جمعيت ديگر شهرها با وجود افز    

در ايـن دوره، جمعيـت      . هاي عمدة نظـام شـهري ايـران در ايـن دوره اسـت               جمعيت در هشت شهر بزرگ كشور، ويژگي      
واردشده به استان تهران عمدتاً در روستاهاي آن مستقر شدند؛ زيرا عواملي چون گراني زمين و مسكن در شـهر تهـران و            

ترين شهرهاي    بدين ترتيب، بزرگ  . دمات در سطح استان، مهاجران را جذب روستاهاي اطراف آن كرد          ها و خ    توزيع فعاليت 
طـور    شهر، قدس و قرچك و پاكدشت روسـتاهايي شـكل گرفتنـد كـه بـه                 استان تهران پس از تهران و كرج، يعني اسالم        

يـابي    سـامان نحـوة مكـان       كنترل و نابـه   گذشته از وضعيت خارج از      . اجبار به شهر تبديل شدند      پذير و به    غيررسمي جمعيت 
هاي تمركززدايي و توزيع امكانـات در         جمعيت در منطقة شهري تهران و چند شهر بزرگ ديگر، با توجه به اجراي سياست              

كه توزيع شهرها بر حسب جمعيت كـه در سـال             تري رسيده است، چنان     سطح كشور، توزيع جمعيت شهري به حد متعادل       
. شـود    مشاهده مي  1365ري كامل بر اساس منحني لورنز فاصلة زيادي داشت و اوج آن در سال                نسبت به خط براب    1335

رهنمـايي و پروانـه،     (دهندة روند منطقي توزيع شهرهاي كشور اسـت            ضريب جيني كاهش يافت كه نشان      1375در سال   
1386 :229-230.(  

 1375-85د؛ در واقـع، در دورة زمـاني         يس شهر ر  1012ي به   چشمگير تعداد شهرهاي كشور با افزايش       1385در سال   
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. دهـد   درصدي را در تعداد شـهرها نـشان مـي          66سابقة    شهر به نظام شهري ايران افزوده شد كه نرخ رشد بي           404تعداد  
 6/16 بـه    1375 درصـد در سـال       36/18سهم جمعيتي شهر تهران از جمعيت شهري كشور با ادامة روند نزولـي خـود از                 

 هزار نفر، ثبات نسبي در تعداد       500اضافه شدن چهار شهر به جمع شهرهاي باالتر از          . فتيا هش   كا 1385درصد در سال    
 درصـد در  78/10و جمعيت شهرهاي مياني و افزايش شديد تعداد شهرهاي كوچك و افزايش نسبي سهم جمعيتي آنها از         

 1385-90در پنج سـالة     .  است  دوره خصوصيات بارز نظام شهري ايران در اين         1385 درصد در سال     3/12 به   1375سال  
تعداد شهرهاي كـشور نيـز بـه        .  درصد رسيده است   4/71 به   6/69 درصدي از    14/2ميزان شهرنشيني با نرخ رشد ساالنة       

  ).1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن، ( شهر افزايش يافته است 1139
مراتـب شـهري در ايـران انجـام           ا و سلـسله   گيري، رشد شهره    تاكنون مطالعات زيادي دربارة شهرنشيني، فرايند شكل      

 1375بخشي نظام شبكة شـهري ايـران در سـال              اندازه براي ارزيابي و تعادل     -از مدل مرتبه  ) 1379(تقوايي  . گرفته است 
و ) كـالن شـهرها   (ويژه در باالترين      دهد در تمام سطوح شبكة شهري و به         نتايج اين مطالعه نشان مي    . استفاده كرده است  

ناهماهنگي وجود دارد و تعـداد محـدودي از شـهرهاي كـشور از نظـر ميـزان                  ) شهرهاي بسيار كوچك  (ين سطح   تر  پايين
  .جمعيت با حد مطلوب كمترين اختالف را دارد

. انـد   تحليل كرده1365-85هاي  مراتب شهري ايران را طي سال روند تحوالت سلسله) 1389(نسب و ضرابي      رخشاني
د طي دورة تحت مطالعه، شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و قـم در نظـام شـهري                  ده  هاي پژوهش نشان مي     يافته

 5 به رتبـة     1365 در سال    13كشور از مرتبة ثابتي برخوردار بوده و شهر كرج به دليل جذب سرريز جمعيتي تهران از رتبة                  
 و  1365هـاي     متعـادل در سـال      همراتب شهري كشور از حالت نيمـ        عالوه بر اين، سلسله   .  صعود كرده است   1385در سال   

نويـسندگان مقالـه، فـراهم نمـودن تـسهيالت اقتـصادي و       .  سوق پيدا كرده است  1385، به حالت بحراني در سال       1375
  .دانند مراتب شهري ايران مي سازي سلسله حل مناسبي براي بهينه اجتماعي در شهرهاي كوچك و متوسط را راه

 بررسـي و تحليـل      1375-85مراتـب شـهري ايـران را در دورة زمـاني              سلـسله ساختار  ) 1389(آبادي و صابري      زنگي
در )  هـزار نفـر    10شهرهاي زير   (شهرها    روية تعداد روستا    دهد كه با وجود افزايش بي       نتايج اين پژوهش نشان مي    . اند  كرده

دة تمركز بيـشتر در     دهن   رسيده كه نشان   1385 در سال    75/0 به   1375 در سال    79/0كل نظام شهري، ضريب آنتروپي از       
 افزايش يافته كـه بيـانگر آن اسـت كـه            1385 در سال    81/0 به   1375 در سال    76/0ضريب جيني از    . نظام شهري است  

شهر تهـران بـه دليـل مركزيـت سياسـي، اداري و مـالي،               . نظام شهري ايران اندكي به سوي عدم تعادل ميل كرده است          
 2/3 اندازه، شـهر تهـران   -بر اساس قانون رتبه. ة شهري ايران قرار داردشهر برتر در نظام شبك   همچنان به عنوان نخست   

همچنين، شاخص تمركز   .  تعديل يافته است   03/0 حدود   1375برابر شهر دوم يعني مشهد جمعيت دارد كه نسبت به سال            
  . كاهش پيدا كرده است59/0 به 61/0شهري بر مبناي چهار شهر اول از 

هـاي     و تـأثير سياسـت     1385 تـا    1335هاي    د تغييرات نظام شهري ايران را طي سال       رون) 1388(فرهودي و ديگران    
هـاي نخـست شـهري،        هاي مختلفي نظيـر شـاخص       ها و مدل    شده براي به تعادل رساندن آن را با استفاده از روش            اعمال

ت و فعاليت در نظام شهري دهد عدم تعادل و توازن در توزيع فضايي جمعي   نتايج نشان مي  . اند  تمركز و تعادل بررسي كرده    
رغم وجود سطحي از نـابرابري، بـه سـمت         تا كنون به   1355 افزايش يافته است؛ اما از سال        1355 تا   1335كشور از سال    
  .تري در حركت بوده است تر و متعادل توزيع متناسب
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پـور و   طالعـات امـان  توان م هاي مختلف بررسي شده است كه مي        مراتب شهري در استان     طي مطالعات فراواني سلسله   
در اسـتان   ) 1380(در استان كرمان، قاليبافـان و ميكـانيكي         ) 1389(در استان خوزستان، ضرابي و دركي       ) 1390(ديگران  

اي   مراتب شـهري ايـران را در دوره          زماني سلسله  -حال، كمبود مطالعاتي كه در آن پويايي فضايي         بااين. خراسان را نام برد   
  .شود شدت احساس مي  شاخص جديدي بررسي شده باشد، بهطوالني و با استفاده از

  
  شناسي روش. 3
  داده. 1. 3

 استفاده از شهرهايي    . است 1390 هزار نفر در سال      100 در تحقيق حاضر، جمعيت نقاط شهري باالي         كاررفته  بهي  ها  داده
 رشـد شـهري رسـيده باشـند، دليـل      كه مراحل اولية رشد شهري را سپري كرده و به مرحلة نسبتاً باثباتي از شهرنشيني و              

 هـزار نفـر     100ي جمعيتي شهرهاي باالي     ها  دادهبنابراين،  .  هزار نفر در مطالعة حاضر است      100انتخاب شهرهاي باالي    
 در 1390 و   1385،  1375،  1365،  1355،  1345،  1335 هـاي    شـامل سـال    طـع زمـاني   شـش مق   در   1390در سال   كشور  

  .ت شده اس  گرفتهكار بهتحقيق حاضر 
  
  شاخص تحرك رتبه. 2. 3

 Chen and ( از شهرهاسـت اي مجموعه يك شهر در ميان ة تغيير در رتببراي آشكارسازياي  شاخص تحرك رتبه سنجه

Greene, 2012: 4 ( . ابتدا همة شهرهاي تحت مطالعه بـر اسـاس جمعيـت در مقـاطع زمـاني      اين شاخصبراي محاسبة ،
  :شود محاسبه ميگونه   اينرتبه،سپس، شاخص تحرك . بندي شد مختلف رتبه

  
)1(  

 تحـت  ة شـهر در انتهـاي دور     ة رتبـ  R2  و  شهر در ابتـداي دوره     ة رتب R1 شاخص تحرك رتبه،     RMI ،)1(در رابطة   
ـ    . است -1و  + 1شاخص تحرك رتبه داراي ارزشي بين       . مطالعه است  مراتـب    نـزول در سلـسله     ةدهنـد  شانارزش منفـي ن

 Chen ( استة شهر و ارزش صفر بيانگر عدم تغيير در رتبمراتب شهري صعود در سلسله ةدهند ، ارزش مثبت نشانشهري

and Greene, 2012: 4(.  
نخست اينكه، ممكن است جمعيت يـك شـهر در حـال            . دو نكتة اساسي دربارة شاخص تحرك رتبه قابل بحث است         

تـر رشـد كننـد و از رتبـة آن شـهر پيـشي        ، اما شاخص تحرك آن شهر منفي باشد؛ زيرا ديگر شهرها سـريع    افزايش باشد 
   . شهري استمراتب سلسلهاي مناسب براي نشان دادن تغيير وضعيت در  تحرك رتبه سنجهبنابراين، شاخص . بگيرند

در واقـع، شـاخص تحـرك رتبـه         . تآمده براي شاخص تحرك رتبه اس       دست  نكتة دوم، نقش رتبة شهرها در ارزش به       
زماني كه شهرهاي نخست بـا تغييـر        . مراتب شهري دارد    همواره حساسيت بيشتري به تغيير رتبة شهرهاي نخست سلسله        

نكتة دوم  . جايي رتبه اتفاق افتد     شوند، بايد تغييرات جمعيتي بزرگ مقياسي در شهرها رخ داده باشد، تا جابه              رتبه مواجه مي  
 بوده  2 داراي رتبة    1345 و در سال     3 داراي رتبة    1335 در سال    Xفرض كنيم كه شهر     . كنيم  شريح مي را با يك مثال ت    

R R
RMI

R R





1 2

1 2
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 را در نظـر     Yاز طرف ديگر، شهر     .  است 2/0 برابر   1335-45شاخص تحرك رتبه براي اين شهر در فاصلة زماني          . است
شـاخص تحـرك رتبـه در فاصـلة     .  بوده است40 داراي رتبة 1345 و در سال  60اراي رتبة    د 1335گيريم كه در سال       مي

.  اسـت  2/0در واقع، شـاخص تحـرك رتبـه در هـر دو حالـت برابـر                 .  است 2/0 براي اين شهر نيز برابر       1335-45زماني  
اين .  پله بوده است20 برابر Yيزان صعود شهر مراتب شهري صعود كرده و م   تنها يك پله در سلسله     Xكه، شهر   درحالي

مراتب شهري  دهد كه شاخص تحرك رتبه، وزن بيشتري براي تغيير رتبه در سطوح باالي سلسله وضوح نشان مي مثال، به 
غييـر رتبـة    مراتب شهري، تفاوت جمعيت ميان شـهرها چنـدان چـشمگير نيـست و ت                تر سلسله   در سطوح پايين  . قائل است 

  .دهد مراتب شهري رخ مي تر از سطوح باالي سلسله شهرها بسيار آسان
  مختلف از  مقاطع زماني اساس جمعيت در      هزار نفر را بر    100 شهر باالي    84 شاخص تحرك رتبه، ابتدا    ةبراي محاسب 

 1385له به اسـتثناي  سا صورت ده  به1390 تا 1335 شاخص تحرك رتبه از ،سپس. بندي كرديم  رتبه 1390 تا   1335سال  
-1355،  1335-1345 زماني شـامل     ةهاي شاخص تحرك رتبه در شش دور        ارزش ،طور خالصه  به.  محاسبه شد  1390تا  

  .شده است محاسبه 1385-1390 و 1385-1375، 1375-1365، 1365-1355، 1345
  

 شاخص. 3. 3 iGetis Ord G  
صورت نقشه، زمينه را بـراي ايجـاد شـناختي كلـي              ف و نمايش آن به    محاسبة شاخص تحرك رتبه در مقاطع زماني مختل       

گونه رونـد يـا     هربارةدرك ما درمنجر به بهبود   تواند   اما نمي آورد؛     زماني رتبة شهرها فراهم مي     -نسبت به پويايي فضايي   
هـاي   اكتـشافي داده هاي تحليل  استفاده از روش  بنابراين،  . شودهاي شاخص تحرك رتبه در طول زمان         بندي ارزش  خوشه

  از شاخص  طور خاص استفاده    مكاني و به   iGOrdGetis   زماني شـاخص تحـرك      -ي فضايي ها براي اكتشاف الگو 
.  كمك خواهد كرد   رتبه iGOrdGetis گونـه    فضايي محلي است كـه ايـن       بستگي  هماي براي سنجش خود       سنجه
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ni و   i ة ارزش مشاهد  ix،  )3(و  ) 2(در رابطة    ,...,2,1  ،ijw    ةوزن فضايي بين مـشاهد i و j ، iGE ارزش 
iG ،مورد انتظار  iSE G انحراف استاندارد iG ، iZ G نمره Z  بـراي iG اسـت ) Anselin, 1995: 99; Getis 

and Ord, 1992: 196(.  
هـاي   ايـن مـاتريس كـه بـه شـيوه         . ي مكاني، تعريف ماتريس وزن مكاني است      ها  دادهاولين گام در تحليل اكتشافي      

دهـي از فاصـلة       براي وزن در اين مقاله    . كند  اعمال مي  ها  داده، ساختاري همسايگي بر     كردتعريف  آن را    توان  ميگوناگون  
فرض كه شهر بيرجند از ديگر شهرهاي كشور دور افتاده، فاصـلة ايـن    در واقع، با اين پيش. اده شده استبين شهرها استف  
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بنابراين، همة شـهرهايي كـه      . وجوي همسايگان استفاده شده است      ترين شهر به عنوان آستانه براي جست        شهر از نزديك  
  . شددهي خواهند طور مساوي وزن گيرند، به در درون اين فاصله قرار مي

iGetis Ord G هاي شـاخص تحـرك رتبـه     ارزشمربوط به   هاي باال و پايين       مناسبي براي شناسايي خوشه    ة  آمار
 اين آمـاره مبتنـي بـر تفـاوت بـين             اما شود، مينيز براي آشكارسازي نقاط داغ و سرد استفاده          LISA ةگرچه آمار ا. است

 هدف اصلي اين مقاله شناسايي الگوي افـزايش         چونبنابراين،  .  است  همة مشاهدات  ميانگينارزش يك مشاهده با ارزش      
 يا كاهش رتبة شهرها در مناطق مختلف كشور است، استفاده از شـاخص             iGOrdGetis  ةآمـار  .تـر اسـت   مناسـب 

 iGOrdGetis      90( سـاله  55يـك دورة زمـاني    سـاله و  5 و 10  زمـاني ة براي شاخص تحرك رتبه در شش دور-
 در تحليل نتايج     .شده است محاسبه  ) 1335 iGOrdGetis     ،براي شاخص تحرك رتبـه scoreZ      مثبـت بـاال
scoreZو  هاي باال     بودن ارزش  اي   خوشه ةدهند نشان    هـاي پـايين      ارزش بـودن اي    خوشـه  ةدهنـد  منفي پايين نشان
  .است

  
   زماني موران-نمودار پراكندگي فضايي. 4. 3

 زمـاني نظـام     -هاي مكاني، ابزارهاي بسيار كارآمدي را براي بررسي بيشتر پويايي فضايي            هاي تحليل اكتشافي داده     روش
يـرات  در اين مطالعه، از نمودار پراكندگي موران براي مقايسة اختالف در تغي           . كند  شهري در حال تغيير در ايران فراهم مي       

  .شود هاي شاخص تحرك رتبه در شهرهاي تحت مطالعه استفاده مي زماني ارزش
 مكاني متغير در محور عمودي و ارزش متغير در هر ناحيه بر روي محـور افقـي            ةنمودار پراكندگي موران با نمايش باز     

ني بـه عنـوان ميـانگين        مكـا  ةبـاز . شـود   هاي مجاور استفاده مـي      براي ترسيم رابطه بين ارزش يك مكان و ارزش مكان         
IsMoran ارزش. هاي مجاور يك مكان تعريف شده است       ارزشة  شد دهي وزن  و  شـود   مـي ضريب رگرسيون تعريـف      ,

بنـابراين، نمـودار پراكنـدگي نـشان        . دهـد   مي نمايش    را شيب خط در نمودار پراكندگي براي ماتريس وزني استاندارد شده         
چهار چارك مختلف نمودار پراكنـدگي مـوران مطـابق بـا     . مشاهدات مجاور شباهت داردبا دهد كه چقدر يك مشاهده      مي

  ).1جدول( ر همسايگانش استديگچهار نوع ارتباط مكاني محلي بين يك ناحيه با 

   تفسير نتايح نمودار پراكندگي مورانة نحو.1جدول 
  تفسير  بستگي خودهم  چارك نمودار پراكندگي  طبقه

وسيلة نواحي با  شده به اي با ارزش باال احاطه  ناحيه-خوشه  مثبت  سمت راستباال    باال-باال 
  هاي باال ارزش

اي با ارزش باال در ميان نواحي داراي   ناحيه-قاعدگي بي  منفي  پايين سمت راست   پايين-باال 
  ارزش پايين

احي داراي اي با ارزش پايين در مجاورت نو  ناحيه-خوشه  مثبت  پايين سمت چپ   پايين-پايين 
  هاي پايين ارزش

اي با ارزش پايين در ميان نواحي داراي   ناحيه-قاعدگي بي  منفي  باال سمت چپ   باال-پايين 
  ارزش پايين
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هـاي   اسـاس ارزش   زمـاني مـوران را بـر   - نمودار پراكندگي فضايي   توان  مياساس مفهوم نمودار پراكندگي موران،       بر
هـاي    دوره در ايـن مطالعـه،    . كرد زماني قبل ايجاد     ة در دور   آن هاي فضايي  بازه زماني و    ةيك دور در  شاخص تحرك رتبه    

مراتـب    بيشترين ميزان تغييـرات رتبـه در سلـسله         اند؛ زيرا   شده براي مقايسه انتخاب     1335-1345 و   1345-1355زماني  
 ترسـيم   X در محـور   1335-1345 ةهـاي شـاخص تحـرك رتبـ         ارزش . رخ داده اسـت    1345-55شهري ايران در دورة     

هاي فضايي شـاخص تحـرك        زماني، بازه  ةهاي مجاور در همان دور     هاي فضايي ارزش    سپس به جاي ترسيم بازه     ؛اند شده
 شـهرها در مقايـسه بـا        ةد كـه چگونـه رتبـ      كنـ   بنابراين، نمودار آشكار مي   . اند  شده ترسيم   Y در محور  1345-1355 ةرتب

ـ   پراكنـدگي مـوران     شيب خط رگرسيون در نمودار      . انداز زماني تغيير كرده است      يك چشم  اي مجاور در  شهره ي شـدت كلّ
  .دهد اي را نشان مي چنين رابطه

 شـهري   ة، تفاوت در مسيرهاي زماني شاخص تحرك رتبه را بـراي هـر نقطـ               موران چهار چارك در نمودار پراكندگي    
 1345-55  در دورة زمـاني    ت شامل شهرهايي خواهد بود كـه افـزايش رتبـه را            مثال، چارك نخس   رايب. نشان خواهد داد  

اي و الگـوي     يز منطقـه  ر سـر  حالت تـأثير  اين  . اند  زماني قبلي رشد كرده    ة در دور  انشهمسايگانكه    درحالي ،اند تجربه كرده 
 ،اند  كاهش رتبه داشته   1345-55 ةدهد كه در دور    چارك دوم، نقاط شهري را نشان مي      . دهد ميرشد كلي را نشان       درحال

صورت  جايي برتري شهري را به     هتواند جاب  ميحالت  اين  . اند داشته بهبود رتبه    1335-45 ةشان همگي در دور   همسايگاناما  
بـا كـاهش   كـه  انـد   تجربه كرده  1345-55در دورة   نقاط شهري واقع در چارك سوم كاهش رتبه را          . اي نشان دهد   منطقه

توانـد كـاهش كلـي شهرنـشيني در ايـن            مياين حالت   بنابراين،  .  بوده است  همراه 1335-45 ةرشان در دو  همسايگان ةرتب
انـد، امـا       بهبـود رتبـه داشـته      1345-55كه در دهة    ند  ا  شهرهاييدر چارك چهارم    واقع  نقاط شهري   . شهرها را نشان دهد   

هـاي دوم و چهـارم، دو مـسير      ر چـارك  دواقع  نقاط شهري   . اند  شهرهاي مجاورشان در دهة قبل با سير نزولي مواجه بوده         
 نمايش نمودار پراكنـدگي مـوران       . و مطالعة زياد است    توجهرو، نيازمند     ازاين. دده  عكس را در فرايند شهرنشيني نشان مي      

دهـد    ريـزان قـرار مـي       اي در اختيـار برنامـه       صورت نقشه درك مناسبي دربارة تأثيرات منطقه        براي شاخص تحرك رتبه به    
)Chen and Greene, 2012: 4.(  

  
  نتايج. 4
  شاخص تحرك رتبه. 1. 4

 درصـد  9/36دهـد كـه     نـشان مـي  1335-90 زمـاني  ةشاخص تحرك رتبـه در دور     آمده براي     دست  هاي به   ارزشبررسي  
در . انـد   درصد داراي ارزش منفي بـوده      4/52 درصد داراي ارزش صفر و       7/10 داراي ارزش مثبت،     ي تحت مطالعه  شهرها

 شهري ايران داراي تغيير رتبه     مراتب  سلسله مطالعه در    تحت درصد شهرهاي    89 بيش از    1335-90 زماني   ةواقع، در فاصل  
بـاالترين ارزش شـاخص تحـرك رتبـه مربـوط بـه             . اند  درصد شهرها، تغيير رتبه را تجربه نكرده       11اند و تنها حدود      بوده

سـير  بيـشترين   داراي  ايران   شهري   مراتب  سلسلهر   كه د  است) 59/0( و زاهدان ) 61/0( شهر ، اسالم )86/0( شهرهاي كرج 
و ) -44/0( ، بهبهـان  )-59/0( كمترين ارزش شاخص تحرك رتبه مربوط بـه شـهرهاي مـسجدسليمان           . اند صعودي بوده 

  .اند  شهري ايران نشان دادهمراتب سلسله كه سير نزولي را در است) -043/0( تبريز
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دهد كه بيشتر شهرهاي با ارزش مثبـت در           نشان مي  1335-90ي   زمان ة در فاصل  )1شكل   ( شاخص تحرك رتبه   ةنقش
 شهرهاي با ارزش منفي در منـاطق  ،كه اند؛ درحالي قرار گرفته شهري تهران     در محدودة منطقة كالن   مركز شمالي كشور و     

تحرك رتبه   شاخص   ةمندي كه تحليل نقش    با وجود اطالعات ارزش   . اند پراكنده شده ويژه در نيمة غربي       و به مختلف كشور   
. گيرد  روندهاي زماني شاخص تحرك رتبه را ناديده مي        هدهد، اما اين نقش     در اختيار ما قرار مي     1335-90 زماني   ةدر فاصل 

  .محاسبه و تحليل شده استهاي مختلف  تر، شاخص تحرك رتبه در دهه براي غلبه بر اين مشكل و بررسي مفصل

  
  1335-90 زماني ة شاخص تحرك رتبه در دور.1شكل 

رزش مثبـت   درصد شـهرها داراي ا 35بيش از دهد كه   نشان مي  1335-45 ةدر ده نتايج تحليل شاخص تحرك رتبه      
 شهري ايران ارتقا    مراتب  سلسله رتبه خود را در      1335-45هاي    سال ةاين شهرها در فاصل   . اند در شاخص تحرك رتبه بوده    

 بـه   54 و   70 ةترتيـب از رتبـ      كـه بـه    هـستند  29/0 و   36/0هـاي    رزشبارزترين اين شهرها بندر انزلي و كرج با ا        . اند داده
اند؛ بدين معنا كه      درصد شهرها نيز داراي ارزش منفي در شاخص تحرك رتبه بوده           51حدود  . اند  رسيده 30 و   33هاي   رتبه

به شهر تبريـز    ترين ارزش شاخص تحرك رتبه مربوط        پايين. اند دهبو شهري مواجه    مراتب  سلسلهبا حركت به سمت پايين      
 درصد شهرها نيـز     13حدود  .  تنزل يافته است   1345 در سال    4 ة به رتب  1335 در سال    2 ة كه از رتب   است -33/0با ارزش   

 در مقايـسه بـا      1345-55 ة شهري ايران در ده    مراتب  سلسلهميزان تغييرات رتبه در      .اند  خود تجربه نكرده   ةتغييري در رتب  
 شـهري   مراتـب   سلـسله  درصـد شـهرها تغييـر رتبـه در           19 در اين دهـه، حـدود        . قبل كاهش محسوسي داشته است     ةده

. شـوند   مطالعه را شـامل مـي      تحت درصد شهرهاي    37شهرهاي با ارزش مثبت در شاخص تحرك رتبه، حدود          . اند نداشته
داراي يـز   ن درصـد شـهرها      6/53در اين دهه،    . است) 31/0( شهر و اسالم ) 33/0( باالترين ارزش مربوط به شهرهاي كرج     

 سليمان و مسجد) -19/0( ، مراغه)-2/0( ترين ارزش مربوط به شهرهاي اصفهان پايين. اند  تحرك رتبه منفي بودهشاخص
  .است) -17/0(
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 5/9در اين دهـه تنهـا       . ها داشته است   ر دهه ديگ شهرها شدت بيشتري در مقايسه با        ة تغييرات رتب  1355-65 ةدر ده 
اين . اند  درصد شهرها داراي ارزش مثبت تحرك رتبه بوده        37حدود  . اند اي تجربه نكرده   بهگونه تغيير رت   درصد شهرها هيچ  

 شهر ، اسالم)43/0( اند كه در رأس آنها شهرهاي كرج  شهري ايران شدهمراتب سلسله خود در ةشهرها موفق به ارتقاي رتب
ايـن  . انـد  منفي در شـاخص تحـرك رتبـه بـوده         داراي ارزش   نيز   درصد شهرها    6/53. قرار دارند ) 28/0( و زاهدان ) 35/0(

ترين ارزش تحرك رتبـه مربـوط      پايين. اند ر شهرها از دست داده    ديگ شهري به نفع     مراتب  سلسلهشهرها جايگاه خود را در      
  .است) -16/0( و مسجدسليمان) -17/0( ، همدان)-19/0( به شهرهاي دزفول

 بـا كـاهش     1365-75 ة، شدت تغييرات در ده    1355-65 ة ده  شهري ايران در   مراتب  سلسلهپس از تغييرات شديد در      
 درصد شهرها داراي ارزش 1/32كه   خود نداشتند، درحالية درصد شهرها تغييري در رتب    19در اين دهه،    . ه است مواجه شد 
باالترين ارزش شاخص تحـرك رتبـه در        . ندا  ه درصد شهرها داراي ارزش منفي در شاخص تحرك رتبه بود          8/48مثبت و   

 تـرين ارزش مربـوط بـه شـهرهاي بهبهـان           و پايين ) 17/0( و شهر قدس  ) 25/0( كريم ن دهه مربوط به شهرهاي رباط     اي
  .است) -12/0( و مسجدسليمان) -13/0( انزلي ، بندر)-14/0( ، اردبيل)-15/0(

 ،ر ايـن دهـه    د. ه اسـت   شهري ايران بود   مراتب  سلسله در   آرامي گذشته شاهد تغييرات     ة نيز همانند ده   1375-85 ةده
 درصد كاهش يافت    4/27 درصد بود؛ اما شهرهاي با ارزش مثبت به          19 قبل   رةتعداد شهرهاي بدون تغيير رتبه همانند دو      

 باالترين ارزش شاخص تحرك رتبه مربوط به شـهرهاي مـالرد          . افزايش يافت درصد   6/53و شهرهاي با ارزش منفي به       
تـرين ارزش مربـوط بـه شـهرهاي          كـه پـايين     درحـالي  .اسـت ) 22/0( امينو ور ) 27/0( ، گلستان )35/0( ، شهريار )39/0(

  .بوده است) -15/0(مالير و ) -2/0( مسجدسليمان
در ايـن  .  شهري ايران كاهش بيشتري يافته اسـت مراتب سلسله شدت تغييرات رتبه در 1385-90هاي   سال ةدر فاصل 

درصد شهرها  8/42 درصد شهرها داراي ارزش مثبت و 286/28. اند  خود نداشته ة درصد شهرها تغييري در رتب     6/28دوره،  
 باالترين ارزش شاخص تحرك رتبـه مربـوط بـه شـهرهاي پاكدشـت           . اند داراي ارزش منفي در شاخص تحرك رتبه بوده       

  .است) -9/0( و زابل) -11/0( ترين ارزش مربوط به شهرهاي تبريز و پايين) 13/0( و شهريار) 21/0(
 شـهرها در    ةتغييرات رتبـ  هاي زماني مختلف، نمودار موازي        وط به شاخص تحرك رتبه در دوره      هاي مرب   در كنار نقشه  

 كمتـرين   ،دهد طور كه نمودار موازي نشان مي      همان). 3شكل  (آورد    مندي فراهم مي   نيز اطالعات ارزش  هاي مختلف    دوره
تغييرات مربوط به شـهرهاي     ميزان  رين   شهري و بيشت   مراتب  سلسله سطوح باالتر مربوط به شهرهاي    رتبه  ميزان تغييرات   

در ميان تمام شهرها، تنها شهر تهران توانسته جايگـاه خـود را بـه               .  شهري ايران است   مراتب  سلسله پايينمياني و   سطوح  
هـاي   كـه ديگـر شـهرها در دوره     سال گذشته حفظ كند؛ درحـالي 55مراتب شهري ايران در  عنوان شهر نخست در سلسله   

 در  58بيشترين ميزان افزايش رتبه مربوط به شهر كرج بوده كـه از رتبـة               . اند  افزايش رتبه مواجه بوده   مختلف با كاهش و     
 1335 در سـال     21 پله سقوط از رتبة      61شهر مسجدسليمان نيز با     .  ارتقا يافته است   1390 در سال    4 به رتبة    1335سال  

  . تنزل يافته است1390 در سال 82به رتبة 
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  مختلف زماني ةدورشش  شاخص تحرك رتبه در .2شكل 
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  )1335-90(  شهري ايرانمراتب سلسله شهرها در ة نمودار موازي رتب.3 شكل

 شاخص. 2. 4 iGetis Ord G  
ـ را   شاخص تحرك رتبـه       زماني -توان شناختي كلي الگوهاي فضايي      مي 2 و   1 هاي  با استفاده از شكل    دسـت آورد؛ امـا      هب

نتـايج  . پـذير نيـست     ها امكان   با استفاده از اين نقشه    اي براي شاخص تحرك رتبه       گونه الگوي منطقه   عنادار هر شناسايي م 
 حاصل از تحليل   iGOrdGetis    بـراي  . دآور  را فراهم مـي   شاخص تحرك رتبه    اي   امكان شناسايي الگوهاي منطقه

 اصـل از تحليـل     نتـايج ح   ، شهري در ايران   مراتب  سلسله اتتغييرمرور كلي    iGOrdGetis   90 زمـاني    ةدر فاصـل-
در  » پيرامـون  -مركـز «دهد كه شاخص تحرك رتبـه داراي رژيـم           اين نقشه نشان مي   .  ارائه شده است   4در شكل    1335
scoreZ بيشتر شهرهاي با  . استايران                ن شـهري تهـرا     كـالن  ةمثبت در مركز شـمالي كـشور بـا محوريـت منطقـ

scoreZ  شهرهاي با  ،در مقابل . قراردارند    غـرب و جنـوب غربـي    اند، اما در     ديگر مناطق ايران پراكنده شده    در  منفي
  .اند تمركز بيشتري يافتهكشور 

 ، امـا در نمـايش هـر       دهد  ارائه مي   سال گذشته را   55 ايران در     شهري مراتب  سلسله تصويري كلي از تغيير در       4شكل  
 هـاي   ارزش ةبـا مقايـس   .  ناتوان است  1335-90  زماني دورةدر  ايران  هري  مراتب ش    زماني در سلسله   -پويايي فضايي گونه  

 iGOrdGetis   گذشته  سال   55طور آشكاري الگوهاي مختلف را در        توان به   زماني در كنار هم، مي     ةبراي شش دور
  .ردشناسايي ك

ة  نقشتحليل   iGOrdGetis دهد كه شهرهاي با     نشان مي  1335-45 ةر ده د scoreZ      مثبت در شمال ايران
scoreZ كه شهرهاي با    درحالي ،اند و مركز جنوبي كشور قرارگرفته        ةنكتـ . انـد   غربي كشور واقع شـده     ةمنفي در نيم 

scoreZ ند كه داراي ا  اصلي در نقشه، شهرهاي واقع در شمال غربي ايران          در واقع، بارزترين خوشـه  . اند منفي بااليي
scoreZ بندي شهرهاي با   خوشه،  در نقشه   تبريـز، مراغـه،      اين شهرها شـامل    . در شمال غربي ايران است      باال منفي 

مراتـب شـهري      سير نزولي در سلـسله     1335-45اند كه عمدتاً در دورة زماني         خوي، مهاباد، مياندوآب، مرند، سقز و بوكان      
  .اند ايران داشته

scoreZ  شهرهاي با  ةخوش 1345-55 ةدر ده         جنوب غربي كشور منتقل شـده      غرب و   منفي از شمال غربي به
در . آباد، شهرضا، شهركرد و ايذه اسـت   شهر، نجف   اين خوشه در بر گيرندة شهرهاي اصفهان، مسجدسليمان، خميني        . است

scoreZمقابل، تعداد شهرهاي با       افزايش يافته و شـهرهاي شـمال   و حول كالن شهر تهران مثبت در شمال كشور
  .اند شرقي و جنوب كشور نيز به اين مجموعه اضافه شده
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  )1335-90(مراتب شهري ايران   زماني سلسله-پويايي فضايي .4شكل 

ة  نقش iGOrdGetis  دهد كه شهرهاي با     نشان مي  1355-65 ةهدر د scoreZ         منفـي بـاال همچنـان در
 ةاما نكت اند؛    در ميان اين شهرها، دو شهر اهواز و شهركرد خوشة معناداري را شكل داده              .اند جنوب غربي كشور قرار گرفته    

scoreZ تمركز شهرهاي با  شدت يافتن     در اين دهه،   اصلي     ايـن   . كالن شـهري تهـران اسـت       ةمثبت باال در منطق 
انـد كـه بيـانگر تقويـت خوشـة مركـز در               شهرها، در مقايسه با دهة گذشـته ارزش بيـشتري را بـه خـود اختـصاص داده                 

  .مراتب شهري ايران است سلسله
 ي بـا   تمركـز شـديد شـهرها      ةدهنـد   اول نـشان   ةخوشـ . داد تـشخيص    توان  را مي  اصلي   ة دو خوش  1365-75 ةدر ده 

scoreZ     اين شهرها كه    . استشهري تهران     كالن ةمثبت باال در منطقscoreZ      قبل  ةباالتري را نسبت به ده 
را  شـهر   شهر، قرچك و نـسيم      ، شهرهاي تهران، قم، اراك، كاشان، ساوه، ورامين، پاكدشت، گلستان، اسالم          دهند نشان مي 
scoreZ  تمركز شهرهاي با   ةدهند وم نشان  د ةخوش. شوند  شامل مي             ايـن   .منفي باال در جنـوب غربـي ايـران اسـت 

  .خوشه دربرگيرندة شهرهاي شيراز، جهرم، بوشهر، فسا، مرودشت و ياسوج است
ة  نقش iGOrdGetis تمركـز شـهرهاي بـا   كـه  دهد    نشان مي  1375-85 ةدر ده scoreZ  ثبـت بـاال در   م
اسـت؛  و محـدودة ايـن خوشـه نيـز گـسترش يافتـه       شهري تهران و نواحي اطراف آن شدت بيشتري يافتـه             كالن ةمنطق

scoreZ كه، شهرهاي با   درحالي               اين خوشة   .اند منفي باال مناطق مرزي كشور در غرب و جنوب غرب را در بر گرفته 
  .سليمان، سنندج، بهبهان، ايالم و انديشمك است ، مسجدمنفي شامل شهرهاي كرمانشاه، دزفول

scoreZ شهرهاي با    ةمحدودشدت و    1385-90 زماني   ةدر فاصل        شـهري تهـران      كـالن  ةمثبت بـاال در منطقـ
scoreZ  بارزي از شهرهاي باة خوش، از طرف ديگر   .كاهش يافته است    به عبارت ديگر، .شود منفي باال مشاهده نمي 

  .شود آرام به ثبات نسبي نزديك مي  زماني آرامة شهري ايران در اين دورمراتب سلسلهتغييرات 
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  مراتب شهري ايران در شش دورة زماني مختلف  زماني سلسله-پويايي فضايي .5شكل 
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   زماني موران-نمودار پراكندگي فضايي. 3. 4
هاي    براي شهرهاي تحت مطالعه در مقابل بازه       1345-55شاخص تحرك رتبه در دهة      در نمودار پراكندگي موران، ارزش      

نمودار پراكندگي موران، شاخص تحرك رتبة هر شهر را در          .  نمايش داده شده است    1335-45فضايي آنها در دورة زماني      
ك بهتر ايـن نمـودار،      براي در . كند   با ارزش شاخص تحرك رتبة شهرهاي مجاور در دهة قبل مقايسه مي            1345-55دهة  

هـاي فـضايي آنهـا در دورة      و بـازه 1345-55نقاط شهري تحت مطالعه بر اساس رابطة ميان ارزش شاخص تحرك رتبة      
، نخستين گروه از شهرها كه با عالمـت سـتاره مـشخص             7در شكل   . اند  صورت نقشه درآمده     در چهار گروه به    45-1335
شهري تهران و شمال  اين شهرها عمدتاً در منطقة كالن    . اند   پراكندگي موران  دهندة چارك نخست در نمودار      اند، نشان   شده

 داراي شاخص تحرك رتبة باال بـوده و نقـاط شـهري             1345-55در واقع، اين شهرها در دورة زماني        . اند  كشور قرار گرفته  
  .اند داراي شاخص تحرك رتبة بااليي بوده) 1335-45(مجاور آنها نيز در دورة زماني قبل 

  
   زماني موران براي شاخص تحرك رتبه- نمودار پراكندگي فضايي .6شكل 

اين شـهرها، در    . اند  دهندة چارك دوم در نمودار پراكندگي موران        اند، نشان   گروه دوم كه با عالمت دايره مشخص شده       
راي شـاخص تحـرك   اند، اما شهرهاي مجاور آنها در دورة قبـل دا       داراي شاخص تحرك رتبة پاييني بوده      1345-55دورة  

شـهري تهـران      اند، اما تمركز عمدة آنها در منطقة كـالن          هاي مختلف كشور پراكنده     اين شهرها در قسمت   . اند  بااليي بوده 
 داراي شـاخص    1345-55دهنـدة شـهرهايي اسـت كـه در دورة             چارك سوم در نمودار پراكندگي موران، نشان      . قرار دارد 

اين شهرها در نقشه    . اند  هاي فضايي پاييني بوده      آنها نيز در دورة قبل داراي بازه       تحرك رتبة پايين بوده و شهرهاي مجاور      
چـارك چهـارم در نمـودار پراكنـدگي         . انـد   اند و عمدتاً در شمال غربي كشور متمركز شـده           با عالمت بعالوه مشخص شده    

هاي فضايي شـهرهاي    اما بازهاند،  شاخص تحرك بااليي داشته    1345-55دهندة شهرهايي است كه در دورة         موران، نشان 
انـد و در غـرب كـشور         اين شهرها در نقشه با عالمت مربع مشخص شده        .  پايين بوده است   1335-45مجاورشان در دورة    
  .تمركز بيشتري دارند
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   زماني موران براي شاخص تحرك رتبه-نقشة نمودار پراكندگي فضايي .7شكل 

  گيري بحث و نتيجه. 5
 زماني -هاي مكاني، پويايي فضايي اده از شاخص تحرك رتبه و بر مبناي رويكرد تحليل اكتشافي دادهدر اين مقاله با استف

مراتب شـهري ايـران    دهد كه سلسله آمده نشان مي دست نتايج به.  بررسي شد1335-90نظام شهري ايران در دورة زماني  
مراتب كمتـر از سـطوح        غييرات در سطوح باالتر به    حال، شدت ت    شدت در حال تغيير بوده است؛ بااين         سال گذشته به   55در  

  .مراتب شهري بوده است مياني و پاييني سلسله
از . زا و پايدار، نظام شهري ايران از همگوني نسبي برخوردار بود             به دليل حاكم بودن نوعي توسعة درون       1335تا سال   

ريـزي    زي به درآمدهاي نفتي، دخالت دولـت در برنامـه         اين زمان به بعد، با تغيير بنيان اقتصاد شهرنشيني از اقتصاد كشاور           
اقتصادي به نفع شهرها و انجام اصالحات ارضي و فروپاشي روابط سنتي توليد، شهرنشيني روند شتاباني به خـود گرفـت؛                     

مراتب شهري تحت تأثير عوامـل مختلـف اقتـصادي،            اما نرخ رشد شهرها داراي وضعيت متعادل و موزوني نبوده و سلسله           
  .اسي، محيطي و فناوري تغييرات فراواني را تجربه كرده استسي

تحليل اكتشافي شاخص تحرك رتبه با استفاده از آمارة           iGOrdGetis  1335-45دهـد كـه در دهـة      نشان مي 
ة ايـن   عمد. شود  مراتب شهري در شمال غربي ايران مشاهده مي         اي معنادار از شهرهاي داراي سير نزولي در سلسله          خوشه

هاي دولت دربارة ايجاد و تقويت شهرهاي نظامي در مرزهاي غربـي    به بعد، تحت تأثير سياست1310هاي  شهرها از سال  
حضور نيروهاي نظامي در برخي شـهرها ماننـد مراغـه نقـش بـسيار مهمـي در        .اند و شمال غربي كشور داراي رونق بوده 

وسيلة   غيرمستقيم پول به بدنة اقتصادي اين شهرها از طريق دولت به          توسعة فضايي و كالبدي اين شهرها داشته و تزريق          
گيـري و رشـد       ساالري دولت در اين دوره و بعـد از آن، شـكل             گرفت؛ اما رشد بدنة ديوان      همين نهادهاي دولتي انجام مي    

. لي شهرها را باعث شـد هاي غيرمولد و پويا در شهرها، رشد انگ طبقة متوسط را به دنبال داشت و نيز به علت غلبة فعاليت   
 شـهري   مراتـب   سلسله در    آنها  جايگاه از دست رفتن   كاهش توان رقابتي اين شهرها و        ،به بعد  1335هاي    بنابراين، از سال  
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حال،  بااين. شود در اين دهه، خوشة معناداري از شهرهاي با سير صعودي در نظام شهري ايران ديده نمي             . شاهديمرا   ايران
scoreZشهري تهران بيشتر شهرها       ويژه منطقة كالن    ر و به  در مناطق شمالي كشو        لحـاظ آمـاري       مثبت دارند كه به

  . معنادار نيست
، هـر چنـد نخـستين    شـود   همچنان تفاوت معناداري ميان شهرهاي داراي سير صعودي ديده نمـي   1345-55در دهة   

در اين دهه، تنها خوشة معنادار شامل شهرهاي بـا سـير    . شود يشهر تهران ديده م    هاي تمركزگرايي در اطراف كالن     نشانه
اين شـهرها، نظـامي سـابق و    . شود مراتب شهري ايران است كه از شمال غرب به غرب كشور منتقل مي        نزولي در سلسله  

انـد جايگـاه خـود را در     شـوند كـه پـس از يـك دوره رونـق، نتوانـسته          شهرهاي نفتي مثل مـسجدسليمان را شـامل مـي         
  . مراتب شهري ايران حفظ كنند لهسلس

scoreZسابقه شهرنشيني در ايران، اولين خوشة معنادار شـهرهاي بـا              زمان با افزايش بي      هم 1355-65در دهة     
 اين خوشه در اطراف كالن شهر تهران شكل گرفته و عمدتاً شامل شهرهاي است كه تـا   .شود مثبت در ايران مشاهده مي    

  . اند  نقاط روستايي بوده1355هاي  لقبل از سا
ها و خدمات در سـطح اسـتان،     به دليل گراني قيمت زمين و مسكن در شهر تهران و توزيع فعاليت         1365-75در دهة   

تـرين   بدين ترتيب، پس از تهران و كرج، بـزرگ . اند جمعيت وارد شده به استان تهران عمدتاً در روستاهاي آن مستقر شده      
شـوند كـه       محسوب مي   اند كه روستاهايي    شهر، قدس، قرچك و پاكدشت شكل گرفته        هران، يعني اسالم  شهرهاي استان ت  

شـهري    در اين دوره، شهرهاي واقع در منطقة كـالن        . اند  پذير شده و به اجبار به شهر تبديل شده          طور غيررسمي جمعيت    به
اي از    گيـري خوشـه     نكتة ديگر در ايـن دهـه شـكل        . اند  سرعت در حال ارتقاي جايگاه خود در نظام شهري ايران           تهران به 

scoreZشهرهاي با   منفي در جنوب غربي ايران است.   
scoreZمحدوده و شدت شهرهاي با                  گـسترش پيـدا   1375-85 ة مثبت در اطراف كـالن شـهر تهـران در دهـ 

طـور كامـل از ديگـر شـهرهاي كـشور جـدا                تهران خود را به    شهري   در اين دوره، شهرهاي واقع در منطقة كالن        .كند مي
اي از شـهرهاي داراي سـير نزولـي را در             كنند؛ اما همچنـان شـهرهاي مـرزي واقـع در محـور غربـي كـشور خوشـه                    مي

  . دهند مراتب شهري ايران نشان مي سلسله
دوده و شـدت خوشـة مثبـت در     از محـ 1385-90 دهه رشد شتابان شهرنشيني در ايـران، در دورة زمـاني      5با گذر از    
  . شود مراتب شهري ايران ديده نمي شود و خوشة منفي نيز در سلسله شهر تهران كاسته مي پيرامون كالن

از . شود  مراتب شهري ايران ديده نمي       تغيير رتبة چنداني در سلسله     1355هاي    توان گفت كه تا سال      در تحليل كلي مي   
گيري انقالب اسالمي، بروز جنگ تحميلي و مهـاجرت از منـاطق              ي از قبيل شكل   ا  گام با تحوالت عمده      و هم  1355سال  

. اي شـد  مراتب شهري ايران دچار تغييرات عمده جنگي به ديگر شهرهاي كشور و رشد شتابان جمعيت كشور، نظام سلسله         
مراتـب     در سلـسله   شـدت   شهري تهران و چندين شهر پيرامون آن از قبيل قم و قزوين بـه               شهرهاي واقع در منطقة كالن    

ايـن خوشـه در     . اي از شهرهاي با سير صـعودي در نظـام شـهري ايـران شـكل گرفـت                   شهري ايران ارتقا يافته و خوشه     
هاي  مراتب بيشتر كرد، بلكه محدودة خود را نيز به استان تنها سرعت حركت خود را به سمت باالي سلسله هاي بعد نه سال

 به بعد، با كاهش نسبي رشد ساالنة جمعيـت          1385هاي    داد؛ اما دوباره از سال    شهري تهران گسترش      مجاور منطقة كالن  
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شهري تهران محـدود      ها از سرعت و محدودة اين خوشه كاسته شد و تاحدودي به منطقة كالن               شهري و كاهش مهاجرت   
تناوب و در     حور غربي به  اند و در م     مراتب شهري ايران نشان داده      ديگر شهرهاي كشور عمدتاً روند نزولي را در سلسله        . شد
  . شود هايي از شهرهاي با سير نزولي مشاهده مي هاي زماني مختلف خوشه دوره

 شـهري ايـران     مراتـب   سلسلهپيرامون در    –گيري وضعيت مركز   شاهد شكل  1335-90 سالة   55كلي، در دورة    طور    به
scoreZ  از شـهرهاي بـا     اي شهري تهران و شهرهاي پيرامـون آن خوشـه          كالن ةايم كه در آن منطق     بوده     مثبـت را

تناوب داراي ارزش شاخص تحرك رتبـة منفـي و بـه عبـارت                كه ديگر شهرهاي كشور همواره و به        اند، درحالي   شكل داده 
  .اند مراتب شهري ايران بوده تر داراي نزول در سلسله ساده

تواند نقـايص ديگـر       هاي شهري مي    ه در مطالعة نظام   دهد كه استفاده از شاخص تحرك رتب        نتايج كلي مقاله نشان مي    
 تغييرات رتبه در نظام شـهري در         براي نشان دادن    مناسب يشاخصبه عنوان   ها از قبيل مدل زيپف را برطرف كند و            مدل

هـا و ارتباطـات       هاي مكاني با لحـاظ كـردن پيوسـتگي          از طرف ديگر، رويكرد تحليل اكتشافي داده      . كار رود   بهطول زمان   
حـال، شناسـايي      اين  با. آورد  اي در نظام شهري ايران را فراهم مي         كاني شهرها، امكان شناسايي الگوهاي مكاني و منطقه       م

هاي مكـاني     هاي تحليل تأييدي داده     اي در نظام شهري ايران مستلزم استفاده از روش          گيري الگوهاي منطقه    داليل شگل 
شود كه مطالعات بعدي با استفاده از تمام نقاط شـهري             س، پيشنهاد مي  بر اين اسا  . از قبيل تحليل رگرسيون فضايي است     

هاي مكاني انجام گيرد تا عالوه بر ايجاد زمينه براي  ايران و با استفاده از دو رويكرد تحليل اكتشافي و تحليل تأييدي داده    
صـورت علمـي و بـا         اي بـه    گيري الگوهـاي منطقـه       زماني نظام شهري ايران، داليل شكل      -شناخت بهتر تغييرات فضايي   

  .اطمينان آشكار شود
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