
 1393 پاييز، 3ة رمار، 2دورة ، ريزي رقري برنامه يهاي جغرافيا پژوهش

 433-409ص 

 

 

 1355-90زماني  مراتب شهری در استان لرستان در دورۀ تغییرات نظام سلسله

 

 ريزي شهري دانشگاه اصفهان ارشد جغرافيا و برنامه كارشناس -زاده ادريس باباخان

 نور عضو هيئت علمي گروه جغرافيا دانشگاه پيام  -اقبال پاهكيده

 نور  استاديار گروه جغرافيا دانشگاه پيامر  فر محمدرئوف حيدري

 ريزي شهري دانشگاه خوارزمي تهران دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه -شورش آهنگري

 

 

 27/8/1393تأييد مقاله:                             17/11/1392 پذيرش مقاله:

 

 

 

 چكيده

هاي جمعيتي تغييرات زياادي در الگاوي سيساتم راقرهاي اياران       گسترش رقرنشيني، ازدحام جمعيت و حركت

از  1355-90راقري اساتان لرساتان در دورة زمااني     مراتاب   وجود آورده است. بررسي تغييرات نظام سلساله  به

كند. جامعة آماري پژوهش نقاط رقري اساتان لرساتان، روش تحقياق آن     اهدافي است كه اين پژوهش دنبال مي

هااي   تحليلي و روش گردآوري اطاليات بر اساس آمار مستخرج از پانا دورة سرراماري اسات. مادل     -توصيفي

هاي نخست راقري باوده اسات.     اي و راخص ريب آنتروپي، مدل حد اختالف طبقهاندازه، ض -كاررفته مدل رتبه به

تاا   1355هااي   اندازه در نظام رقري استان طاي ساال   -هاي تحقيق بيانگر آن است كه بر اساس مدل رتبه يافته

اين نظاام متعاادل كماي باه هام خاورده اسات. مقاادير          1385-90هاي  تعادل برقرار بوده، ولي طي سال 1375

نسبت به دهة قبل از تمركاز راقري اساتان     1375آمده از ضريب آنتروپي نيز بيانگر آن است كه در سال  دست به

دوباره نظام رقري استان به سامت تمركاز ميال داراته اسات.       1385-90هاي  كاسته رده است، ولي طي سال

استان وجود نادارد   دهد كه نخست رقري در كاررفته در پژوهش نشان مي هاي نخست رقري به همچنين راخص

 و رقرهاي مياني نقش مقمي در اين ميان دارند.

 

 مراتب رقري، راخص نخست رقري، ربكة رقري، ضريب آنتروپي استان لرستان، سلسله ها: كليدواژه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 مقدمه

انرد و بره شرهرهاي برزرگ      شهري با سرعت زيادي گسترش يافتره  -بعد از انقالب صنعتي، شهرها در اثر مهاجرت روستا

اي  هاي ناحيه هاي اصلي نواحي بايد نق  اساسي در ايجاد تعادل (. شهرها به عنوان وزنه76: 1391)تالشي،  اند ديل شدهتب

سرال   پنجاه(. در 77: 1387)قرخلو،  گذارند داشته باشند، زيرا بر حسب اندازه و عملكرد خود، در روند تكاملي ناحيه اثر مي

هاي سياسري، شرهرها برا سررعت زيرادي گسرترش يافتره و موجرب پيرداي            اخير به سبب تحوالت اقتصادي و دخالت

اي  اي، منطقه با نظم فضايي خاص در سطح ناحيه يها اي از شهرهاي بزرگ و مگاالپليس هاي بزرگ صنعتي، شبكه قطب

مله ايران، توسعه از ج هاي اصلي شهرنشيني در كشورهاي درحال (. يكي از مشخصه130: 1390نيا،  )توكليند ا و ملي شده

. در اين قبيل كشورها يك شهر متروپل چند ميليرون نفرري بره عنروان شرهر برترر،       استتوزيع فضايي نامناسب شهرها 

اجتماعي خود قررار   -نفوذ سياسي، اداري و اقتصادي ةكشور را در حوز همةيافته و  رقيب، در سطح بسيار بااليي توسعه بي

 (.67: 1389)رضايي،  گير نظام شهري در اين جوامع خواهد شد ي گريبانمشكالت و مسائل زياد ،دهد. در نتيجه مي

شود و همين تمركزگرايري باعر     ترين ويژگي نظام شهري ايران محسوب مي تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ مهم

اعر   اي در شبكة شهري كشور به وقوع پيوسته و ب هم خوردن شبكة شهري كشور شده است. در نتيجه، تغييرات عمده به

اي  به بعد( در بيشتر مناطق كشور بره شركل خطري و زنجيرره     1335ويژه از سال  شده شكل كهكشاني شبكة شهري )به

زاده،  اندازه، پديدة نخست شهري در سطح كشور و بيشتر مراكز استاني نمايان شود )ابراهيم -تبديل و به جاي قانون رتبه

در نفر بروده كره    6002621، 1335مي، جمعيت شهري ايران در سال هاي عمو (. با توجه به نتايج سرشماري155: 1391

ميليون نفر به جمعيرت شرهري ايرران در     47عبارت ديگر، بي  از  نفر افزاي  يافته است. به 53646661به  1390سال 

 812ارت ديگر، شهر افزوده شده است. به عب 1012شهر به  200اند. تعداد نقاط شهري نيز از    پنجاه سال اخير افزوده شده

 4/71به  1335در سال درصد  7/31افزوده شده است. ضريب شهرنشيني نيز از  1335نقطة شهري به نقاط شهري سال 

دهرد كره    مري  افزاي  يافته است. همچنين بررسي تعداد و جمعيت شهرها در طبقات مختلف نشان 1390درصد در سال 

هاي آماري بره خرود اختصراص     ترين ميزان جمعيت را در همة دورهنفر بيشترين تعداد شهرها و كم 25000شهرهاي زير 

هاي كشور از اين امر مسرتثني نبروده و برر طبرق      (. استان لرستان نيز به عنوان يكي از استان62: 1389اند )تقوايي،  داده

 8انقرالب   نقطة شهري است و اين در حالي است كه تعداد شهرهاي اين استان قبرل از  25داراي  1390سرشماري سال 

اي كه فاصلة  هاي مختلف دارد؛ به گونه شهر بوده است. بررسي جمعيتي شهرهاي اين استان نشان از تعادل نسبي در دوره

اند.  هاي تحت بررسي داراي جايگاه ثابتي بوده جمعيتي شهرها محسوس نبوده است. سه شهر اول اين استان در همة دوره

تان بسيار كم بوده و همين عامل باع  شده كه تعادل در شربكة شرهري اسرتان    همچنين فاصلة جمعيتي دو شهر اول اس

حفظ شود. از اين رو هدف از پژوه  حاضر بررسي و شناخت تحوالت كمي و جمعيتي نظام شهري استان لرسرتان طري   

يرن اسرتان   هاي مختلف است تا ميزان تعادل يا عردم تعرادل نظرام شرهري ا     با استفاده از مدل 1390تا  1355هاي  سال

 شود:   مشخص شود. متناسب با هدف پژوه ، سؤاالت ذيل مطرح مي

( به شكل مطلروب  1390تا  1355هاي  آيا نظام شهري استان لرستان طي اين چهار دورة سرشماري )سال -

 بوده و تعادل در نظام شهري آن وجود دارد يا خير؟



 411 1355-90مراتب رقري در استان لرستان در دورة زماني  تغييرات نظام سلسله

كار رفتره در پرژوه ، آيرا سيسرتم و      هاي به شهري و ديگر شاخص هاي مختلف نخست با توجه به شاخص -

شهري كره   شهري است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا نخست نظام شهري استان لرستان داراي پديدة نخست

شهرهاست، طي چهار دوره سرشماري گذشرته در اسرتان لرسرتان     تبلور تمركز جمعيت و فعاليت در نخست

 كاه  داشته، يا افزاي  يافته است؟

 تحقيق پيشينه

هراي   شهري استان اردبيل طي سرال  ةسرزمين و تحليل شبك مديريت در باب( در پژوه  خود 1387) مكارانقرخلو و ه

هراي   اند كه به همراه تغييرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي در استان اردبيل طي دهه به اين نتيجه رسيده 1385تا  1345

شهري  و تحول گرديده است. همچنين با وجود نخستشهري استان دچار تغيير  مراتب سلسلهنظام سكونتگاهي و  ،گذشته

سوي عدم تمركز و تعادل در حركت اسرت و بره مررور زمران از ميرزان      ه شهري استان، اين نظام ب مراتب سلسلهدر نظام 

 تمركزگرايي در استان كاسته شده است.

بيرانگر   1385تا  1335هاي  هاي شهري ايران طي سال سيستم در باب( 1389) هاي پژوه  تقوايي و همكاران يافته

انردازه، نخسرت شرهري و     -هاي ضرريب تمركرز، رتبره    قرن اخير از لحاظ شاخص آن است كه نظام شهري ايران در نيم

ضريب آنتروپي به سمت تعادل ميل كرده است؛ اما از نظر شاخص ضريب جيني و توزيع جمعيت در طبقات شهري نسبت 

 ارد.در وضعيت نامتعادل قرار د 1335به سال 

هرزار نفرر كشرور طري      شرهري در شرهرهاي براالي صرد     مراتب سلسلهدر پژوه  خود  (1389) نسترن و همكاران

هراي شرهري و اسرتقرار     اند كه توزيع فضرايي سركونتگاه   ه و به اين نتيجه رسيدهكردبررسي  را 1385تا  1355هاي  سال

شهري را به سرمت شرراي  بحرانري     ةشهر تهران، شبك كشور نامتعادل بوده و روند تمركزگرايي در كالن ةر پهندجمعيت 

 .(1389)نسترن و همكاران،  سوق داده است

( در ارتباط با نظام شهري ناحية سيسرتان و زابرل برر وجرود رشرد انگلري       1390نتيجة پژوه  رهنمايي و همكاران )

ترر شرهري    ي به سرطوح پرايين  كند. با اين تفاوت كه هر چه از سطح مل شهري در سطح استان و ناحيه داللت مي نخست

 شود. رويم، فاصله و شكاف شهرها بيشتر و حركت به سوي عدم تمركز بيشتر مي مي

زمراني   ةشهري در استان اردبيرل در دور  مراتب سلسلهتغييرات نظام  دربارة (1391) پژوه  تالشي و همكاران ةنتيج

نبوده و گسيختگي فضايي فاحشي در آن وجود  بندي شهري استان هماهنگ و منظم دهد كه تقسيم نشان مي 85-1365

 دارد.

به اين  1385تا  1355( در پژوه  خود در باب نظام شهري استان كرمانشاه در دورة زماني 1391لطفي و همكاران )

تر اسرت و فاصرلة جمعيتري بسريار زيرادي برا ديگرر         برابر بزرگ 5/9اند كه شهر كرمانشاه از شهر دوم خود  نتيجه رسيده

ي استان دارد و همين عامل باع  شده كه ساختار تعادلي در نظام شرهري ايرن اسرتان بره هرم خرورده و باعر         شهرها

 گسيختگي آن شود.

 1340هاي كشور به وضوح بيانگر آن است كه ترا قبرل از سرال     هاي مرتب  با نظام شهري در استان بررسي پژوه 

هرا بره هرم     ويژه بعد از انقالب در بيشتر اسرتان  و همگوني بهنظام شهري داراي همگوني خاصي بوده است، اما اين نظم 
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مراتب شهري در  ريختگي سلسله هم اند، شده است. اين به شهري كه اغلب مركز استان وجودآمدن نخست ريخته و باع  به

شهرهاي اي كه شهرهاي پرجمعيت كشور همچون تهران، مشهد، كرج، اصفهان و... از  گونه سطح ملي نيز نمايان است به

 پايين دستي خود بريده و فاصلة بسيار زيادي با ديگر شهرهاي كشور دارند.

 

 روش تحقيق

و  لرسرتان بوده اسرت كره در آن نظرام شرهري اسرتان       كمي و كيفياي و روش آن  توسعه -نوع تحقيق حاضر كاربردي

هراي مرورد    اطالعرات و داده ( بررسي و تحليل شده است. 1355-90) دوره سرشماري پنجآن طي  شهري ةتغييرات شبك

اسرت. در   آوري شده جمع 1390تا  1355هاي  هاي رسمي كشور طي سال اي مستخرج از سرشماري كتابخانه ةنياز به شيو

اندازه، آنتروپي، مدل حد  -هاي رتبه با استفاده از مدلهاي جمعيتي نقاط شهري استان،  بندي داده اين پژوه  ضمن طبقه

شهري، شاخص دو شهر، چهار شرهر، چهرار شرهر مهترا و      شهري )شاخص نخست هاي نخست اي و شاخص اختالف طبقه

و در پايان نيز متناسب با وضعيت نظام شهري استان، راهكارهرا ارائره    شده نظام شهري بررسي شاخص موما و الوصابي(

 شده است.

 

 مطالعهتحت  ةمنطق

 50دقيقره ترا    50و  درجره  46ايرران برين   جنوب غربي  ةحيكيلومترمربع در نا 28294استان لرستان با مساحتي در حدود 

النهار گرينرويچ واقرع    عرض شمالي از نصف ةدقيق 23درجه و  34دقيقه تا  40درجه و  32طول شرقي و  ةدقيق 1درجه و 

شده است. استان لرستان از شمال به استان همدان، از شمال شرقي به استان مركرزي، از شررق بره اسرتان اصرفهان، از      

ترراكم جمعيرت در    .نوب به استان خوزستان، از غرب به استان ايالم و از شمال غربي به استان كرمانشاه محدود اسرت ج

 درصد بوده است. 33/2 توزيع نسبي جمعيت نيز نفر در كيلومترمربع بوده است. 62 ،1390اين استان در سال 

 

 

 . استان لرستان1نقشة 



 413 1355-90مراتب رقري در استان لرستان در دورة زماني  تغييرات نظام سلسله

. در شرته اسرت  نفرر جمعيرت دا   1075951 ،شرهري  ةنقط 25با ، 1390ي سال استان لرستان بر اساس نتايج سرشمار

و با توجه  داشته استشهر  10در هر دوره  1375و  1365هاي  و در سالداشته شهر  8اين استان  1355سرشماري سال 

تعداد شرهرها در   ه است؛ اما افزاي شهري استان تقريباً داري نظم و همگوني بود مراتب سلسلهجمعيتي شهرها،  ةبه انداز

 شهري شده است. مراتب سلسلههم ريخته و باع  عدم تعادل در ه نظم موجود را ب 1390تا 1385 هاي سال ميانة

 (1385تا  1355) آن با كل كشور ةجمعيت رقري و روستايي استان لرستان و مقايس .1جدول 

 1355 1365 1375 1385 1390 

 75149669 70495782 60055488 49445010 33708744 جمعيت كل كشور

 1754243 1716958 1584434 1367029 915784 جمعيت كل استان 

 53646661 48259964 36817789 26844561 15854680 جمعيت شهري كشور

 1075951 1020581 850016 639038 294618 جمعيت شهري استان 

 21446783 22235818 23237699 22600449 17854064 جمعيت روستايي كشور

 678292 696377 734418 727991 621166 جمعيت روستايي استان 

 1390تا  1355هاي  هاي رسمي كشور طي سال مأخذ: محاسبات نگارندگان بر اساس سرشماري
 

 مباني نظري

 هاي رقري و سيستم مراتب سلسله

. شروند  شرناخته مري    پيرامرون خروي   ها برا محري     شهرها يكي از مصاديق بارز فضاهاي جغرافيايي و نماد ارتباط انسان

نمايرانگر   ،گستردگي و عمرق ارتبراط بشرر برا محري  و از ديگرر سرو        ةدهند گيري و تحول شهرها از يك سو نشان شكل

اي از عوامرل   (. فراينرد شهرنشريني مجموعره   6: 1386)آمار،  هاي جغرافيايي يك قلمرو يا فضاست ها و قابليت محدوديت

هراي   ها و مكران  تأثير هر يك از آنها در زمان ةنولوژيكي، جغرافيايي و فرهنگي است كه درجمتعدد سياسي، اقتصادي، تك

يافتره و   هايي كره برين سرطوح شهرنشريني و ميرزان شهرنشريني برين كشرورهاي توسرعه          مختلف متفاوت است. تفاوت

كه  است اعي و بستر تاريخيشود، نشانگر تفاوت در سيستم اقتصادي، اجتم هاي مختلف مشاهده مي توسعه در زمان درحال

دهد كره ميرزان دقيرق شهرنشريني در كشرورهاي       آمارها نشان مي (.144: 1388)سراقي،  شهر در آن تكوين يافته است

ا شهرنشريني لگرام   ير توسعه از آهنگ صنعتي شدن آنها بسيار فراتر بوده است. اين ناهمخواني را غالباً تورم شهري  درحال

توسعه اقتصرادي جهران سروم در قررن بيسرتم       بارة( در1975) بررسي بايروچ ازآمده  دست به گويند. آمارهاي گسيخته مي

 ةگونر  (. شهري شدن در قرن بيستم فرايندي جهاني اسرت كره جهران سروم بره     32: 1384)پاتر،  حاكي از اين روند است

هاي غرب بود. پنجاه سال بعرد از  تقريباً رشد شهرها منحصر به شهر 1900شود. قبل از سال  اي به آن كشانده مي فزاينده

 اصلي رشد آنها در طول چهل و چند سال گذشته بوده اسرت  ةآن افزاي  در رشد شهرها در جهان سوم پديد آمد. اما دور

سازمان ملل  از سويبر اساس آمار ارائه شده  .اند اي برخوردار شده (. امروزه شهرها از اهميت فزاينده2: 1381فاطمه،  )بني

برابرر   4ازآنجاكه نرخ رشد جمعيت شرهري   .كنند درصد مردم در شهرها زندگي مي 50قرن بيست و يكم بي  از در آغاز 

 ميليارد نفر برسد 5تعداد شهرنشينان دو برابر شده و به حدود  2025شود كه تا سال  بيني مي جمعيت روستايي است، پي 



 414 1393 پاييز، 3، رمارة 2ريزي رقري، دورة  هاي جغرافياي برنامه پژوهش 

جمعيرت   ةدر انرداز  توزيرع شرهرها، رشرد    ةتغييرر در انرداز   هرم دارد:  ه(. شهرنشيني سه بعد پيوسرته بر  75: 1387)قرخلو، 

 ةتوسعه تمركز و تراكم بي  از انرداز  (. بسياري از كشورهاي درحال86: 1390)شاطريان،  شهر و رشد تعداد شهرها نخست

ويرژه ترأمين    نرد. چنرين وضرعيتي بره مشركالت زيرادي در مرديريت شرهري بره         دارمعدود شهري  ةجمعيت در چند نقط

هاي  كوچك و بزرگ در سيستم يشهرها ةگيري و توسع (. شكل82: 1390پور،  )امان شود هاي شهري منجر مي زيرساخت

امرا در كشرورهاي    دارد؛صنعتي بوده و الگوي متعادلي  ةشهري كشورهاي صنعتي عمدتاً هماهنگ با مراحل رشد و توسع

صنعتي، مشكالت جديردي در نظرام شرهري ايرن      ةهماهنگي آن با مراحل توسعناتوسعه، رشد سريع شهرنشيني و  درحال

وجود آورده است. برآيند چنين رشد شتابان، تمركز بخ  عظيمي از جمعيت شهري در يك يا دو شرهر اصرلي    هكشورها ب

 هراي  هپيرداي  نظرير   أريزي شرهري منشر   هاي شهري در برنامه (. موضوع سيستم56: 1389)تقوايي،  اين كشورها است

پيرامرون   -مركز ةتوان به نظري مي ها هاين نظري ةشهري است. از جمل ةسكونتگاهي و شبك مراتب سلسله بابگوناگون در 

تبيرين نظرام    هرا  هزيپف اشاره كرد. هردف ايرن نظرير   ه از انداز -جان فريدمن، مكان مركزي والتر كريستالر و قانون رتبه

(. بررسي جغرافيايي نظرام  79: 1391)تالشي،  دكنن بسترگشايي مي هيكپارچ ةتوسع برايهاست كه  سكونتگاه مراتب سلسله

صورت دادند. اگرچره در   4و سينگر 3، گودريچ2، لوتكا1را پيشگاماني همچون فليكس اوئر باخ نوزدهم اوايل قرنشهري از 

ي بنرد  منرد و فرمرول   شهري را مطرح كرد، اما اولين بررسي نظرام  5انداره -اوئرباخ براي اولين بار قانون مرتبه 1913سال 

 مراترب  سلسرله (. 29: 1392(، )لطفري،  57: 1388)فرهرودي،   ارائه كررد  1949در سال  6شده در اين زمينه را جورج زيپف

هم آوردن منظم مراكز شهري است كه بر حسب اهميت و بر اسراس عوامرل كمري و     بندي و پشت سر شهري نوعي رده

اند. به بياني ديگر، مراكز شهري هر كشور به تبع شراي   و بر مبناي تعداد جمعيت و مرتبه منظم شدهصورت گرفته  كيفي

تواننرد از ابعراد    اند كره مري   ل اقتصادي، اجتماعي و سياسي در يك نظم فضايي شكل گرفتهئجغرافيايي و تحت تأثير مسا

. (160: 1389)نسرترن،   بنردي شروند   كمي و كيفي يا به عبارت ديگر از جهرت تعرداد جمعيرت، نقر  و عملكررد طبقره      

مراتب شهري همانند يك هرم است كه همواره تعداد كمتري شهر بزرگ و مهرم در رأس و تعرداد بيشرتري شرهر      لهسلس

مراتب شهري متشكل از مادرشهرها، شهرهاي برزرگ،   گيرند. بنابراين سيستم فضايي سلسله كوچك در قاعدة آن قرار مي

كنندة خدمات تخصصي برراي نرواحي برزرگ     تأمين مراتب شهر و شهرت است. نواحي مادرشهرهاي نادر در باالي سلسله

نظرام  (. 58: 1391دهنرد )لطفري،    تري را تحت پوش  خدمات خود قرار مري  تر نواحي كوچك بوده، ولي شهرهاي كوچك

نامتعادلي از تمامي  ةشهري نمايشي از مجموعه شهرهايي است كه عدم تعادل آنها باع  گرديده تا توسع ةشهري يا شبك

شرهري برر    ةوجود بيايد. در واقع شبك ر شهرهاي منطقه بهديگخصوص به ضرر  و نوعي برتري در شهري بهجهات بيابند 

پيوسته نشرر يافتره و بره     هم ههاي ب جغرافيايي مانند حلقه ةشود كه در ناحيه يا در محدود اي از شهرها اطالق مي مجموعه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Auerbach 

2. Lotka 

3. Goodrich 

4. Singer 

5. The rank size Rule 

6. Zipf 
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نيافتره   شهري كشورهاي توسعه ة(. شبك83: 1390پور،  مان)ا روي ناحيه دارند علت رشد ناهماهنگ، پرتو افشاني متفاوتي

طور  شهرها به ةتر شده است. بنابراين رشد پرشتاب شهرنشيني در هم شهري كشورهاي اروپايي، نامتعادل ةبر خالف شبك

 بمراتر  سلسرله (. بررسري  86: 1390)شراطريان،  است ها  گيرد و بيشتر شامل شهرهاي بزرگ و پايتخت متعادل انجام نمي

پذيري آنان بره   هاي شهري به لحاظ طبقات نق  يابي سيستم شهرهاست. سكونتگاه شهري مؤثرترين راه شناخت سازمان

 راي بر  تواند توانايي نق  و جايگاه شهر را در فضراي ناحيره   يك طبقه مي زمينه،پردازد. در اين  ايفاي خدمات متفاوت مي

خورشريدي   1279آن است كه نظرام شرهري در كشرور مرا، در سرال       (. مطالعات حاكي از78: 1391)تالشي،  عهده گيرد

صورت كهكشاني بروده   هشهري در آن زمان ب ةادامه پيدا كرده و شبك 1335همگوني نسبي داشته است. اين روند تا سال 

ه هم ريخرت  ها و شهرها و توازن جمعيتي و فعاليتي بين آنها ب رواب  بين روستاها، شهرت ،به بعد 1335است. اما از سال 

شهرها با وجرود شرهرهاي    ة(. توزيع انداز55: 1388)فرهودي،  وجود آمد هو عدم تعادل و نابرابري در نظام شهري كشور ب

متوسر  و برزرگ    ةتر شده است و تعداد كمي از شهرها با انرداز  اند، نامتعادل كوچك زيادي كه نزديك يكديگر قرار گرفته

اي معكوس وجرود دارد. ايرن نروع توزيرع      آنها در تصاعد هندسي رابطه ةداد شهرها و اندازاند. بين تع دور از هم قرار گرفته

 (.86: 1390)شاطريان،  شهري در همه جاي دنيا وجود دارد ةانداز

 

 رقري نخست

توسعه غالباً بح  را به سمت نوع خاصي از  اي در كشورهاي درحال هاي منطقه نظران در بازشناسي ميزان نابرابري صاحب

كنند. در واقع، معموالً تأكيد بر اين است كه چنرين   شهري ياد مي كشند كه از آن تحت عنوان نخست نابرابري فضايي مي

طرور رسرمي بازشرناخت، و آن را     ( بره 1939شهري را جفرسون ) كند. نخست توسعه بروز مي اي در كشورهاي درحال پديده

وي معتقرد برود   لحاظ اندازه و از بابت نفوذ ملي فرادست است.  ترين شهر در يك كشور هم از شرايطي برشمرد كه بزرگ

توانايي و احساس ملري اسرت،    ةكنند صورت يك شهر مستقل و بزرگ مورد توجه بوده و بيان شهر در هر كشور به نخست

اي شرهره  .شرهري وجرود نداشرته باشرد     مراتب سلسلهكند كه سيستم متعادل  شهر مفهوم پيدا مي اي نخست لذا در منطقه

د و حرداقل دو برابرر   نر گذار ند كه از نظر ميزان جمعيت يا كاركرد بر ديگر شهرهاي يك كشور تأثير ميا مسل ، شهرهايي

انردازه يرا توزيرع بهنجرار      -(. نخست شهري با آنچه توزيع مرتبه30: 1392دارند )لطفي، دومين شهر يك كشور جمعيت 

كنند، مغاير  تر كشورهاي پيشرفته صنعتي تلقي مي عنوان ماهيت خاص گويند و گروهي آن را به لگاريتمي ابعاد شهري مي

كنرد كره    شود. اين مفهوم وضعيتي را تشريح مي طور كلي به اوئر باخ و زيپف نسبت داده مي اندازه به -است. مفهوم مرتبه

شرهري   قيدة مروتلر نخسرت  (. به ع95: 1384مراتب منظمي دارند )پاتر،  هاي شهري با توجه به اندازه، سلسله در آن مكان

هراي مرديريتي    شود. وجرود پتانسريل   شهرها هستند تشويق مي توس  حاكميت و دولت ملي كشورها كه عمدتاً در نخست

(. 68: 1391شود )لطفي،  هاي ملي در اين شهرها يكي از اين عوامل است كه باع  اين تشويق مي كارآمد مورد نياز دولت

شهري وجود ندارد، ليكن اغلب آنها اتفاق نظرر دارنرد كره     ية مناسبي براي تبيين نخستبرخي از محققان معتقدند كه نظر

پردازان همچنين دربارة  شود. نظريه توسعه يا كشورهاي صنعتي كوچك يافت مي شهري عمدتاً در كشورهاي درحال نخست

اختالف نظر دارند. برخري   گيري يك شهر بسيار بزرگ در ميان شهرهاي كوچك شده است هايي كه باع  شكل مكانيزم
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 هاي مستعمره متمركز بودند هاي استعماري كه در پايتخت شهرها را حاصل و اثر زيرساخت گيري نخست ن شكلااز محقق

 ديگر شرهرها سراخته   ةكنند كه در يك شهر و به هزين مي هاي مدرن يا صنعتي اشاره برخي ديگر به زيرساخت و دانند مي

 .(86: 1390 رهنمايي،شوند ) مي

 

 روند تحوالت رقرنشيني در استان لرستان

درصد بوده كه با نسبت  17/32ه و نسبت شهرنشيني در اين استان داشتشهر  8استان لرستان  ،1355در سرشماري سال 

ده شر شرهر   10كه استان داراي  1365بسيار زيادي دارد. از سال  ةدرصد( فاصل 03/47) شهرنشيني كشور در همين سال

به تعداد شهرهاي استان افزوده شده است و بر اسراس نترايج سرشرماري سرال      1385شهر ديگر تا سال  13است، تعداد 

درصدي است. در  4/59جمعيت شهري استان به رقمي بالغ بر يك ميليون نفر رسيده كه حاكي از نرخ شهرنشيني  1385

ترر   درصد( پرايين  3/54) نشيني كشوردرصد بوده كه از نسبت شهر 7/46نسبت شهرنشيني استان  1365سرشماري سال 

جمعيرت روسرتايي اسرتان     1365دهد كه ترا سرال    درصد نرسيده است. اين آمار نشان مي 50بوده است و هنوز به باالي 

ولري جمعيرت شرهري     ،نيز تعداد شهرهاي استان افزاي  پيردا نكررده   1375بيشتر از جمعيت شهري بوده است. در سال 

 هراي  اشته و نسبت شهرنشيني استان به باالي پنجاه درصد رسيده اسرت. در سرشرماري سرال   استان رشد نسبتاً زيادي د

شرود،   توجهي در افزاي  تعداد شهرهاي اسرتان مشراهده مري    شايانهاي كشور رشد  استان ديگرهمانند نيز  90و  1385

 ر يك ميليون نفرر بروده اسرت   شهر رسيده است و جمعيت شهري استان بالغ ب 25اي كه تعداد شهرهاي استان به  گونه به

 .(2)جدول 

 آن با كشور ةتعداد رقرها، جمعيت رقري و نسبت رقرنشيني استان لرستان و مقايس .2جدول 

 سال
 كل كشور استان لرستان

 نسبت شهرنشيني جمعيت شهري تعداد شهرها نسبت شهرنشيني جمعيت شهري تعداد شهرها

1355 8 294618 17/32 373 15854680 03/47 
1365 10 639038 74/46 496 26844561 3/54 
1375 10 850016 64/53 614 36817789 3/61 
1385 23 1020581 45/59 1012 48259964 5/68 
1390 25 1075951 3/61 1143 53646661 4/71 

 1385تا  1355هاي  هاي رسمي كشور طي سال مأخذ: محاسبات نگارندگان بر اساس سرشماري

 

و بروجررد   آبراد  خرمبررسي بيانگر آن است كه دو شهر  تحتهاي  شهرهاي استان به تفكيك در دورهبررسي جمعيت 

اند.  بررسي جايگاه ثابتي داشته تحتهاي  دوره همةو در  استان را به خود اختصاص داده درصد جميعت شهري 50بي  از 

شهر( كمترر از   13) شهري استان ةبه شبكشهرهاي اضافه شده  همةاين است كه  1385توجه در سرشماري  شايان ةنكت

هرزار نفرر جمعيرت     5ز شرهرهاي اضرافه شرده كمترر ا     همرة اند.  درصد جمعيت شهري استان را به خود اختصاص داده 3

 اند. داشته
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 1390تا  1355هاي  جمعيت رقرهاي استان طي سال .3جدول 

1390 1385 1375 1365 1355 
 رديف نام شهر

 جمعيت درصد جمعيت درصد جمعيت درصد جمعيت درصد جمعيت درصد

36/32  348216 72/32  333945 09/32  272815 64/32  208592 6/35 آباد خرم 104912   1 

36/22  240654 49/22  229541 62/25  217804 78/28  183879 4/34  2 بروجرد 101345 

24/9  99499 91/9  101219 37/10  88152 78/9  62517 38/9  3 دورود 27621 

63/8  92927 42/8  85997 48/8  72105 98/6  44653 49/4  4 كوهدشت 13241 

17/8  87967 83/7  79972 17/8  69447 43/8  53843 97/7  5 اليگودرز 23466 

68/5  61142 53/5  56530 78/8  49173 56/4  29188 96/2  6 نورآباد 8734 

73/3  40145 73/3  38153 16/4  35401 04/4  25824 24/3  7 ازنا 9548 

81/2  30257 80/2  28603 70/2  23022 24/2  14274 96/1  8 الشتر 5751 

33/2  25092 24/2  22900 96/1  16675 78/1  9 پلدختر - - 11409 

76/0  8242 36/0  10 كوناني - - - - - - 3757 

69/0  7502 74/0  11 معموالن - - - - - - 7641 

48/0  5176 47/0  12 چقابل - - - - - - 4810 

47/0  5083 55/0  5699 63.  13 اشترينان - - 4859 76 5422 

29/0  3200 32/0  14 گراب - -- - - - - 3275 

26/0  2876 28/0  15 فيروزآباد - - - - - - 2878 

24/0  2685 28/0  16 زاغه - - - - - - 2907 

23/0  2545 32/0  17 سپيددشت - - - - - - 3269 

20/0  2191 20/0 گنبد درب - - - - - - 2124   18 

18/0  19 ويسيان - - - - - - - - 1988 

14/0  1561 13/0 آباد مومن - - - - - - 1332   20 

14/0  1553 18/0 آباد شول - - - - - - 1882   21 

14/0  1515 13/0 دوره سراب - - - - - - 1422   22 

13/0  1478 10/0  23 چااليخوالن - - - - - - 1094 

13/0  1409 15/0  24 چغلوندي - - - - - - 1631 

09/0 چشمه هفت - - - - - - - - 1048   25 
 

 1355-90هاي  يابي استقرار رقرها در استان لرستان طي سال نظام

 مراترب  سلسرله اندازه استفاده شده كه ايرن موضروع از اهميرت بسريار زيرادي در تحليرل        -براي اين منظور از مدل رتبه

ست. همچنين با ابندي شده  ور كامل فرمولط هاين مدل در بررسي شهرها توس  زيپف ب است و نيزسكونتگاهي برخوردار 

آورد.   دسرت  همعيني را از روي جمعيت شهرهاي ديگر يرا جمعيرت شرهر اول بر    توان جمعيت شهر  استفاده از اين مدل مي

 :(87: 1391)تالشي، است شكل كلي مدل مذكور بدين شرح 
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Pn= P1/Rb 

- 
P1جمعيت شهر اول منطقه يا كشور = 

- R= شهر در منطقه يا كشور ةمرتبمورد نظر يا  ةرتب 

- b= اندازه -شيب خ  مرتبه 

- pnمورد نظر ة= جمعيت شهر در مرتب 

 مراترب  سلسلهبه سمت يك يا منهاي يك ميل كند، تعادل در نظام شهري بيشتر برقرار بوده و  bدر اين مدل هر چه 

انردازه   -كه در واقع شيب خ  مرتبه b كند. براي تعيين ضريب شهرها به سمت يك توزيع لگاريتمي كامل سوق پيدا مي

 ةانردازه در يرك معادلر    -لگراريتم رتبره   ةداد قشرود و از طرير   ها استفاده مي ها و اندازه لگاريتمي بين رتبه ةاز رابط ،است

 :صورت زير است هشود كه بيان رياضي آن ب تعيين مي bرگرسيون خطي ضريب 

   Log Pn= Log P1-b Log R 
 

b= 
Log P1-Log Pn 

Log R 

 

Y= a+ bx 

 X لگاريتم مرتبه شهر يا :Log R
 

 Y لگاريتم اندازة جمعيت شهر يا :Log P
 

  aمقدار ثابت = 

 b  شيب خ = 

بنردي تعرادلي يرا عردم تعرادلي اسرتقرار        تواند جايگاه و رتبره  يابي استقرار شهرها مي اين الگو به لحاظ تشخيص نظام

مشرخص كنرد. برر اسراس ايرن مردل شرهرهاي اسرتان لرسرتان طري           شهرهاي مختلف در سرطح منطقره و كشرور را    

 :استه و نتايج آن بدين شرح شدبررسي  1355-90هاي  هاي سال سرشماري

 1355اندازه رقرهاي استان لرستان در سال  -واقعي و مدلي رتبه ةانداز .4جدول 

 Log R مرتبه نام شهر
تعداد جمعيت 

 1355واقعي 
Log P 

تعداد جمعيت در ارتباط 
 اندازه -با تئوري رتبه

ميزان مازاد يا 
 كمبود جمعيت

شيب 
 bخ 

 - - 104912 020/5 104912 0 1 آباد خرم
.30 2 بروجرد  101345 005/5 52456 48889 05/0 
.47 3 دورود  27621 441/4 34971 7350- 23/1 
.60 4 اليگودرز  23466 370/4 26228 2762- 08/1 
.69 5 كوهدشت  13241 121/4 20983 7742- 30/1 

 40/1 -8752 17486 941/3 8734 .77 6 نورآباد

 24/1 -5440 14988 979/3 9548 .84 7 ازنا
.90 8 الشتر  5751 759/3 13114 7363- 40/1 

 96/0=  7/7ميانگين= 
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 ،دهرد  را بره تفصريل نشران مري     1355كه نتايج تجزيه و تحليل آمار و اطالعات سرشرماري سرال    4طبق جدول  -

گونره   تروان ايرن   مي ،آنها وجود داشته است. به عبارت ديگر ةشهرها و لگاريتم رتب ةبستگي معكوسي بين لگاريتم انداز هم

 آنها كاه  يافته است. ةبه نسبت لگاريتم انداز ،شهرها افزاي  پيدا كرده ةبيان كرد كه هر چه مقدار لگاريتم رتب

توان گفت شرهرهاي   است، مي 1بوده است. با توجه به اينكه اين مقدار كمتر از  96/0مقدار شيب خ  در اين دوره  -

 اند. متوس  و مياني اين استان در اين دوره نق  مهمي در نظام شهري استان داشته

بسرتگي   هرم  ،دهد را به تفصيل نشان مي 1365استان در سال  كه نتايج تجزيه و تحليل شهرهاي 5بر طبق جدول  -

يابرد،   هر چه لگاريتم رتبه افزاي  مي ،آنها برقرار بوده است. به عبارتي ةشهرها و لگاريتم رتب ةمعكوس بين لگاريتم انداز

 شود. مياز ميزان لگاريتم جمعيت آنها كاسته 

دست آمده است كره ايرن    هب 96/0قبل  ةدوره نيز به مانند دور اندازه براي اين -مقدار ضريب خ  يا شيب خ  رتبه -

 اهميت نسبي شهرهاي متوس  و مياني در نظام شهري استان است. ةدهند كمتر از يك نشان مقدارِ

 1365اندازه رقرهاي استان لرستان در سال  -واقعي و مدلي رتبه ةانداز .5جدول 

 Log مرتبه نام شهر

R 

تعداد جمعيت 
 1365واقعي 

Log 

P 

تعداد جمعيت در ارتباط با 
 اندازه -تئوري رتبه

ميزان مازاد يا 
 كمبود جمعيت

شيب 
 bخ 

 - - 208592 31/5 208592 0 1 آباد خرم

.30 2 بروجرد  183879 26/5 104296 79583 16. 

.47 3 دورود  62517 79/4 69531 7014- 10/1 

.60 4 كوهدشت  44653 64/4 52148 7495- 11/1 

.69 5 رزاليگود  53843 73/4 41718 12125 84. 

 10/1 -5577 34765 46/4 29188 .77 6 نورآباد

 07/1 -3975 29799 41/4 25824 .84 7 ازنا

.90 8 الشتر  14274 15/4 26074 11800- 28/1 

.95 9 پلدختر  11409 05/4 23177 11768- 32/1 

 63/1 -16000 20859 68/3 4859 1 10 اشترينان

 .96=  61/9  ميانگين=
 

در ايرن دوره   گونه بيان كرد كره:  توان اين مي است، 1375كه مربوط به شهرهاي استان در سال  6طبق نتايج جدول 

شهر برقرار بوده است. مقدار ضريب خر    ةشهر با لگاريتم انداز ةبستگي معكوس بين لگاريتم رتب قبل هم ةنيز همانند دور

 ةشهري استان لرستان در ايرن دوره بره ماننرد دور    ةاست. يعني تعادل در نظام و شبك . بوده93اندازه  -يا شيب خ  رتبه

 قبل برقرار بوده است.

دهد. در اين دوره و با توجه بره آمرار و ارقرام     استان لرستان را نشان مي 1385نتايج بررسي سرشماري سال  7جدول 

تررين   شهري در نظام شهري استان دارد. مهرم  نخستجدول مقدار ضريب خ  بيشتر از يك بوده است كه نشان از تسل  

هرزار   5توان در افزاي  تعداد زياد شهرهاي با جمعيت كمتر از  ريختگي نظام شهري استان را در اين دوره مي هم هدليل ب

 اند. شهري استان اضافه شده ةنفر دانست كه به شبك
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 1375رستان در سال اندازه رقرهاي استان ل -واقعي و مدلي رتبه ةانداز .6جدول 

 Log مرتبه نام شهر
R 

تعداد جمعيت 
 1375واقعي

Log 
P 

تعداد جمعيت در ارتباط با 
 اندازه -تئوري رتبه

ميزان مازاد يا 
 كمبود جمعيت

شيب 
 bخ 

 - - 272815 43/5 272815 0 1 آباد خرم
30/0 2 بروجرد  217804 33/5 136407 81397 33. 
47/0 3 دورود  88152 94/4 90938 2786 04/1 
60/0 4 كوهدشت  72105 85/4 68204 3901 96/0 
69/0 5 اليگودرز  69447 84/4 54563 14884 85/0 
77/0 6 نورآباد  49173 69/4 45469 3704 96/0 
84/0 7 ازنا  35401 54/4 38974 3573- 05/1 
/90 8 الشتر  23022 36/4 34102 11080- 18/1 
95/0 9 پلدختر  16675 22/4 30313 13638- 27/1 
 7/1 -21859 27281 73/3 5422 1 10 اشترينان

 .93= 34/9ميانگين= 

 1385رقرهاي استان لرستان در سال  ةانداز -واقعي و مدلي رتبه ةانداز .7جدول 

 Log R مرتبه نام شهر
تعداد جمعيت 

 1385واقعي 
Log P 

تعداد جمعيت در ارتباط 
 اندازه -با تئوري رتبه

ميزان مازاد يا 
 تكمبود جمعي

شيب 
 bخ  

 - - 333945 52/5 333945 0 1 آباد خرم
30/0 2 بروجرد  229541 36/5 166973 62568+ 53. 
47/0 3 دورود  101219 5 111315 10096- 1/1 
60/0 4 كوهدشت  85997 93/4 83486 2511+ 98/0 
69/0 5 اليگودرز  79972 90/4 66789 13183 89/0 
77/0 6 نورآباد  56530 75/4 55658 872 1 
.84 7 زناا  38153 58/4 47706 9553- 11/1 

90/0 8 الشتر  28603 45/4 41743 13140- 18/1 
 23/1 -14205 37105 35/4 22900 95/0 9 پلدختر
 64/1 -25754 33395 88/3 7641 1 10 معموالن
 70/1 -24659 30358 75/3 5699 04/1 11 اشترينان
 72/1 -23019 27829 68/3 4810 07/1 12 چقابل

 75/1 -21931 25688 57/3 3757 11/1 13 ونانيك
 76/1 -20578 23853 51/3 3275 14/1 14 گراب

 71/1 -18994 22263 51/3 3269 17/1 15 سپيددشت
 71/1 -17965 20872 46/3 2907 20/1 16 زاغه
 68/1 -16766 19644 45/3 2878 23/1 17 فيروزآباد
 8/1 -16428 18552 27/3 2124 25/1 18 گنبد درب

 77/1 -15694 17576 27/3 1882 27/1 19 محمودوند
 77/1 -15066 16697 21/3 1631 30/1 20 چغلوندي
 79/1 -14480 15902 15/3 1422 32/1 21 دوره سراب
 79/1 -13847 15179 12/3 1332 34/1 22 آباد مؤمن

 83/1 -13425 14519 03/3 1094 36/1 23 چااليخوالن

 41/1 =44/32ميانگين= 
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 1390 سال در لرستان استان رقرهاي ةانداز -رتبه مدلي و واقعي ةانداز .8 جدول

 Log مرتبه نام شهر

R 

تعداد جمعيت 
 1390واقعي 

Log 

P 

تعداد جمعيت در ارتباط با 
 اندازه -تئوري رتبه

ميزان مازاد يا 
 كمبود جمعيت

شيب 
 bخ  

 - - - 54/5 348216 0 1 آباد خرم

30/0 2 بروجرد  240654 38/5 174108 66546 53/0 

47/0 3 دورود  99499 99/4 116072 16573- 17/1 

/60 4 كوهدشت  92927 96/4 87054 5873 96/0 

69/0 5 اليگودرز  87967 94/4 69643 18324 86/0 

77/0 6 نورآباد  61142 78/4 58036 3106 98/0 

84/0 7 ازنا  40145 60/4 49754 9609- 12/1 

90/0 8 الشتر  30257 48/4 43527 13270- 17/1 

 21/1 -13598 38690 39/4 25092 95/0 9 پلدختر

 63/1 -26580 34822 91/3 8242 1 10 كوناني

 60/1 -24154 31656 87/3 7502 04/1 11 معموالن

 71/1 23842 29018 71/3 5176 07/1 12 چقابل

 65/1 21703 26786 70/3 5083 11/1 13 اشترينان

 78/1 21672 24872 50/3 3200 14/1 14 گراب

 78/1 20338 23214 45/3 2876 17/1 15 فيروزآباد

 76/1 19078 21763 42/3 2685 20/1 16 زاغه

 73/1 -17938 20483 40/3 2545 23/1 17 سپيددشت

 76/1 -17154 19345 34/3 2191 25/1 18 گنبد درب

 77/1 -16339 18327 29/3 1988 27/1 19 ويسيان

 80/1 -15850 17411 19/3 1561 30/1 20 ادآب مومن

 78/1 -15029 16582 19/3 1553 32/1 21 آباد شول

 76/1 -14310 15825 18/3 1515 34/1 22 دوره سراب

 75/1 -13665 15140 16/3 1478 36/1 23 چااليخوالن

 74/1 -13100 14509 14/3 1409 38/1 24 چغلوندي

 81/1 -12881 13929 02/3 1048 39/1 25 چشمه هفت

 43/1 =81/35ميانگين= 

 

دهد. طبق آمار اين جدول مقردار ضرريب    مي در استان لرستان را نشان 1390نتايج بررسي سرشماري سال  8جدول 

دورود( برر سيسرتم و نظرام     -بروجررد  -آبراد  )خررم  و اين نشان از برتري و تسل  شهرهاي بزرگ استخ  بيشتر از يك 

قبل افزاي  كمي پيدا كرده و در واقع  ةكه نسبت به دور است 43/1آمده  دست هاين دوره ميانگين بشهري استان دارد. در 

 استان افزوده شده و نظام شهري در استان به سمت عدم تعادل گراي  پيدا كرده است. شهري نخستبه 
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 (1355-1390هاي ) تطبيقي استان لرستان طي سال مراتب سلسلهنمودار  .1 نمودار

 رديف 1355 1365 1375 1385 1390

 1 آباد خرم آباد خرم آباد خرم آباد خرم آباد خرم

 2 بروجرد بروجرد بروجرد بروجرد بروجرد

 3 دورود دورود دورود دورود دورود

 4 اليگودرز اليگودرز كوهدشت كوهدشت كوهدشت

 5 كوهدشت كوهدشت اليگودرز اليگودرز اليگودرز

 6 نورآباد نورآباد نورآباد نورآباد نورآباد

 7 ازنا ازنا ازنا ازنا ازنا

 8 الشتر الشتر الشتر الشتر الشتر

 9  پلدختر پلدختر پلدختر پلدختر

 10  اشترينان اشترينان معموالن كوناني

 11  -  اشترينان معموالن

 12    چقابل چقابل

 13    كوناني اشترينان

 14    گراب گراب

 15    سپيددشت يروزآبادف

 16    زاغه زاغه

 17    بادآفيروز سپيددشت

 18    گنبد درب گنبد درب

 19    محمودوند ويسيان

 20    چغلوندي آباد مؤمن

 21    دوره سراب آباد شول

 22    آباد مؤمن دوره سراب

 23    چااليخوالن چااليخوالن

 24     چغلوندي

 25     چشمه هفت

 

، جايگراه بيشرتر   1355-90دوره سرشرماري   پرنج تطبيق شهرهاي استان لرستان طي  مراتب سلسلهبا توجه به نمودار 

فق  مربوط به جايگراه شرهرهاي    1365نسبت به  1375سرشماري سال  جايگاه شهرها در شهرها ثابت مانده است. تغيير

تأسريس    نيز فق  شرهر ترازه   1385ه است. در سرشماري سال بعد نيز ثابت ماند ةاليگودرز و كوهدشت است كه براي دور

يازدهم آمده است. در اين دوره  ةدهم بوده به رد ةدر رد 75دهم قرار گرفته و شهر اشترينان كه در سال  ةمعموالن در رتب

د و شرون  محسروب مري  شهري استان افزوده شده است كه عموماً از شهرهاي كرم جمعيرت    ةشهر به شبك 13سرشماري 

نيز جايگاه بيشتر شرهرها ماننرد    1390در سرشماري سال  هزار نفر جمعيت دارند. 5آنها زير  همةغير از شهر معموالن  هب

 شهر جديد به شبكة شهري استان اضافه شده است. 2دورة قبل بوده و 
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 استقرار جمعيت در رقرها

ن در سطح اسرتان از مردل آنتروپري اسرتفاده     براي بررسي و تحليل استقرار جمعيت در شهرهاي استان و تعادل فضايي آ

 :استشود كه فرمول آن بدين شرح  مي

H= -             G= H/Ln K 

Pi ،فراواني :Ln Pi :فراواني،  لگاريتم نپريk تعداد طبقات و :G با توجه به اين مدل، اگر است: ميزان آنتروپي .G  يا

ركز بيشتر و عدم تعادل در توزيع جمعيت شهرهاست و هرچه بره طررف   آنتروپي نسبي به طرف صفر ميل كند، نشانگر تم

( براي درت تعادل يرا  92: 1391)تالشي،  دهد تري را در سطح منطقه نشان مي توزيع متعادل ،يك و باالتر از آن ميل كند

ديده است. محاسبه گر 1355-90هاي  دوره سرشماري سال پنجعدم تعادل نظام شهري استان لرستان اين شاخص براي 

 هراي  بوده است. ايرن مقردار برراي سرال     81/1و  59/1ترتيب  به 1365و  1355هاي  ( براي سالH) آنتروپي مطلق مقدار

 .دست آمده است هب 07/2و  04/2، 86/1ترتيب  به1390تا  1375

اسرت كره طري    بيرانگر آن   1390تا  1355هاي  ( استان لرستان طي سالG) آمده براي آنتروپي نسبي دست همقادير ب

آمده به طرف  دست هچون مقدار ب است؛ نظام شهري استان لرستان به سمت تعادل حركت كرده 1375تا  1355هاي  سال

نظرام شرهري اسرتان     1390ترا   1375ولري از سرال   . سوي تعادل بوده است هحركت ب ةدهند اين نشان ويك ميل داشته 

بررسري   تحرت هاي  آمده براي سال دست هاعداد ب حركت كرده است.لرستان دوباره به هم ريخته و به سمت تمركز بيشتر 

ولري برراي   ، قبل از تمركز كاسته و بره سرمت تعرادل پري  رفتره     هاي  نسبت به دوره 1375بيانگر آن است كه در سال 

 به سمت تمركز پي  رفته است. دوباره 90و  1385 هاي سال

 مطالعه تحتهاي  سالضريب آنتروپي نسبي و مطلق استان لرستان طي  .9جدول 

 (Gآنتروپي نسبي ) (Ln Kلگاريتم نپري طبقات ) (Kتعداد طبقات ) (Hآنتروپي مطلق ) سال

1355 59/1 8 079/2 764/0 
1365 81/1 10 30/2 786/0 
1375 86/1 10 30/2 808/0 
1385 04/2 23 13/3 651/0 
1390 07/2 25 21/3 644/0 

 

 

 اي از مدل حد اختالف طبقهرقري با استفاده  مراتب سلسلهتعيين 

نيرا،   )حكمرت اسرت  ويژه با بيشترين و كمترين تعداد جمعيت قابل اجرا  هاي آماري به اين روش علمي با استفاده از فرمول

 :است( ساختار كلي مدل به اين شرح 168: 1384زياري، ) (،188: 1385

                                  R= Max(p)- Min(p) نوسان جمعيتي شهرها ةتعيين دامن مرحلة اول: -

 Log N K= 1+ 3.3                   تعيين تعداد طبقات با استفاده از فرمول استورجس مرحلة دوم: -

 است.= تعداد شهرها N= تعداد طبقات و Kكه 

  H= P/K   اي تعيين ميزان حد اختالف طبقه مرحلة سوم: -
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 بندي شهرها تشكيل ماتريس و تقسيم مرحلة چقارم: -

و نتايج آن بردين   شدبررسي  1385تا  1355هاي  شهري در استان لرستان بر اساس اين مدل طي سال مراتب سلسله

 :استشرح 

آن هريچ شرهري قررار نگرفتره اسرت و ايرن        ةطبقه بوده كه در دو طبقر  4تعداد طبقات  1355در سرشماري سال  -

 .ستاين دوره با ديگر شهرهاجمعيتي دو شهر اول استان در  ةفاصل ةدهند نشان

شرهر ديگرر    6انرد و   درصد جمعيت شهري استان را در خود جراي داده  70و بروجرد  آباد خرمدو شهر  ،در اين دوره -

اند. در ايرن دوره درصرد جمعيرت شرهري اسرتان       درصد از جمعيت شهري استان را به خود اختصاص داده 30استان تنها 

 درصد بوده است. 17/32

درصد از كل جمعيت استان را دارا  64/9شهر ديگر نيز  6درصد از كل جمعيت استان و  53/22اول استان  دو شهر -

 اند. بوده

 (1355) اي بندي رقرهاي استان لرستان مطابق روش حد اختالف طبقه طبقه .10جدول 

 ندرصد جمعيت از كل استا نام شهر درصد كل جمعيت شهري تعداد شهرها گروه جمعيتي شهرها 

 53/22 ، بروجردآباد خرم 70 2 80121-104912 1

2 55331-80121 - - - - 

3 30541-55331 - - - - 

ر شهرهاي ديگ 30 6 5750-30541 4

 استان

64/9 

 17/32 - 100 8 مجموع

 

اول دو شرهر   ةطبقره بروده و در طبقر    5تعداد طبقات با توجه به جمعيت شهري اسرتان   1365در سرشماري سال  -

اند. درصد جمعيت اين دو شرهر   درصد از جمعيت شهري استان را به خود اختصاص داده 4/61تنهايي  و بروجرد به آباد خرم

 .استتوجهي  شاياندرصد بوده كه رقم  7/28نسبت به كل استان 

ر شرهرها  دو شهر اول استان را با ديگ ةهيچ شهري از استان قرار ندارد و اين امر فاصل ،در طبقات دوم و سوم مدل -

 دهد. نشان مي

درصد از كل جمعيرت   6/4درصد از كل جمعيت شهري استان و  8/9چهارم تنها شهر دورود قرار دارد كه  ةدر طبق -

 دهد. استان را تشكيل مي

درصد از كرل   8/28شهر ديگر استان قرار دارند كه عموماً از شهرهاي كوچك استان بوده و  7پنجم مدل  ةدر طبق -

 دهد. درصد از كل جمعيت استان را تشكيل مي 4/13 ستان وجمعيت شهري ا
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 (1365) اي بندي رقرهاي استان لرستان مطابق روش حد اختالف طبقه طبقه .11جدول 

 درصد جمعيت از كل استان نام شهر درصد كل جمعيت شهري تعداد شهرها گروه جمعيتي شهرها 

 7/28 ، بروجردآباد خرم 41/61 2 167845-208592 1

2 127098-167845 - - - - 

3 86351-127098 - - - - 

 6/4 دورود 8/9 1 45604-86351 4

 4/13 ساير شهرهاي استان 8/28 7 4857-45604 5

 7/46  100 10 مجموع

 

 آباد خرماول تنها شهر  ةكه در طبق استطبقه  5نيز به مانند سرشماري قبل تعداد طبقات  1375در سرشماري سال  -

 درصد كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده است. 21/17درصد جميعت شهري استان و  09/23د كه قرار دار

 74/13درصرد جميعرت شرهري اسرتان و      62/25)بروجرد( قرار دارد. شهر بروجرد  در رديف دوم نيز تنها يك شهر -

 درصد كل جمعيت استان را داراست.

 ار ندارد.قبل قر ةدر رديف سوم هيچ شهري مانند دور -

درصرد   5/14درصد جمعيت شهرنشرين اسرتان و    02/27چهارم سه شهر )دورود، اليگودرز و كوهدشت( با  ةدر طبق -

 كل جمعيت استان قرار دارند.

درصد جمعيت استان  10درصد جمعيت شهري و كمتر از  27/15شهر ديگر استان هستند كه  5در رديف پنجم نيز  -

 دهند. را تشكيل مي

 (1375) اي بندي رقرهاي استان لرستان مطابق روش حد اختالف طبقه طبقه .12جدول 

 درصد جمعيت از كل استان نام شهر درصد كل جمعيت شهري تعداد شهرها گروه جمعيتي شهرها 

 21/17 آباد خرم 09/32 1 219336-272815 1

 74/13 بروجرد 62/25 1 165857-219336 2

3 112378-165857 - - - - 

 5/14 دورود، اليگودرز، كوهدشت 02/27 3 58899-112378 4

 19/8 ر شهرهاديگ 27/15 5 5420-58899 5

 64/53 - 100 10 مجموع
 

درصرد كرل    45/19درصد جمعيرت شرهري و    7/32بوده كه  آباد خرماول شهر  ةدر طبق 1385در سرشماري سال  -

 جمعيت استان را تشكيل داده است.

درصد كل جمعيت  37/13درصد جمعيت شهري و  49/22قبل شهر بروجرد قرار دارد كه  ةدوم همانند دور ةدر طبق -

 را به خود اختصاص داده است.
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 سوم و چهارم هيچ شهري قرار نگرفته است. ةدر طبق -

 56/15درصرد جمعيرت شرهري و     18/26انرد كره    پنجم سه شهر دورود، كوهدشت و اليگودرز قرار گرفته ةدر طبق -

 اند. ت استان را تشكيل دادهدرصد كل جمعي

 ند.ا اند كه عموماً از شهرهاي كوچك استان شهر ديگر استان قرار گرفته 18ششم نيز  ةدر طبق -

 (1385) اي بندي رقرهاي استان لرستان مطابق روش حد اختالف طبقه طبقه .13جدول 

 از كل استان درصد جمعيت نام شهر درصد كل جمعيت شهري تعداد شهرها گروه جمعيتي شهرها 

 45/19 آباد خرم 72/32 1 278469-333945 1

 37/13 بروجرد 49/22 1 222993-278469 2

3 167517-222993 - - - - 

4 112041-167517 - - - - 

 56/15 دورود، كوهدشت، اليگودرز 18/26 3 56565-112041 5

 07/11 ساير شهرها 71/18 18 1089-56565 6

 45/59 - 100 23 مجموع

 (1390) اي بندي رقرهاي استان لرستان مطابق روش حد اختالف طبقه طبقه .14جدول 

 تعداد شهرها گروه جمعيتي شهرها 
درصد كل جمعيت 

 شهري
 نام شهر

درصد جمعيت از كل 
 استان

 84/19 آباد خرم 36/32 1 290355-348216 1

 72/13 بروجرد 36/22 1 232494-290355 2

3 174633-232494 0 0 - - 

4 116772-174633 0 0 - - 

5 58911-116772 4 74/31 
دورود، كوهدشت، اليگودرز، 

 نورآباد
47/19 

 97/46 ديگر شهرهاي استان 54/13 19 1048-58911 6

  - 100 25 مجموع
 

و  قررار داشرته   آبراد  خررم اول شهر  ةطبقه بوده كه در طبق 6قبل  ةتعداد طبقات همانند دور 1390در سرشماري سال 

دوم شرهر   ةقبل افزاي  يافته است. در طبقر  ةدرصد جمعيت استان را در خود جاي داده است و به نسبت دور 20نزديك 

درصد جمعيت استان را در خود جاي داده است. در طبقات سوم و چهرارم هريچ شرهري از     72/13بروجرد قرار گرفته كه 

پنجم چهرار شرهر    ةر شهرها است. در طبقديگو شهر اول استان با جمعيتي د ةاستان قرار نگرفته كه اين خود بيانگر فاصل

ر نقراط  ديگدرصد از كل جمعيت استان قرار گرفته است. در آخرين طبقه نيز  47/19نورآباد با  اليگودرز، كوهدشت، دورود،

 درصد از كل جمعيت استان را به خود اختصاص داده است. 97/46شهري استان قرار گرفته كه 
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 نخست رقري و بررسي آن در استان لرستانهاي  راخص

نحيف كشورها  ةشهر بر جث شهري را ماكروسفالي تعبير كرده و برخي ديگر از بزرگي سر نخست برخي پژوهشگران نخست

شرهر را   ةبيشتر باشرد، انرداز   2ترين شهر به دومين شهر از عدد  اند. اما معموالً زماني كه نسبت جمعيت بزرگ سخن گفته

هاي اقتصادي و اجتماعي در مراكز و  (. سنج  ميزان تمركز جمعيت و فعاليت57: 1388)فرهودي،  گويند ميشهر  نخست

اي  هاي توسرعه در هرر منطقره    توزيع فضايي يا جغرافيايي امكانات و موقعيت ةنحو ةهاي رشد و توسعه براي مقايس كانون

ند كه ا هايي توسعه و امتياز استاندارد، از جمله مؤلفهشهري و تفاوت سطح  هاي نخست داراي اهميت فراواني است. شاخص

 .(89: 1387)قرخلو،  اي دارند هاي رشد و توسعه كاربرد گسترده تمركزيافتگي در مراكز و كانون ةدر آزمون درج

(، p) ( بره كرل جمعيرت شرهري    p1) ترين شهر شاخص نخست شهري: اين شاخص از تقسيم كردن جمعيت بزرگ -

آيد. هر چه مقدار عددي اين شاخص بيشرتر باشرد، شرهر نخسرت داراي تسرل        دست مي يا كشور به نظام شهري منطقه

 .(34: 1390)تقوايي،  بيشتري است

UPI= P1/P 
دليل سادگي در ه شهري، شاخص دو شهر است كه ب هاي تعيين نخست ترين روش شاخص دو شهر: يكي از متداول -

كار رفته است. اين شاخص مرتب  با قانون زيپف اسرت و داراي   هاي ب يزان شهري و منطقهر تر توس  برنامه سطحي وسيع

آيرد. در ايرن شراخص     دست مي هنسبت جمعيت شهر نخست به دومين شهر ب ةمبناي مشخصي است كه از طريق محاسب

 ،باشرد  2ولي اگر باالتر از  ؛شهري حاكميت ندارد ختم شود، داراي تعادل بوده و نخست 2آمده اگر به  دست همقدار عددي ب

 .(34: 1390)تقوايي،  شاخص نخست شهري تسل  دارد

TCI= P1/P  
اندازه شهري است و نسبت جمعيرت   -شاخص چهار شهر: اين شاخص همانند شاخص دو شهر مبني بر توزيع رتبه -

آيرد.   دسرت مري   هطريق فرمول زيرر بر   شود و از شهر نخست به مجموع جمعيت شهرهاي دوم، سوم و چهارم را شامل مي

 .(35: 1390)تقوايي،  تسل  نخست شهري است ةدهند كه بيشتر از آن نشاناست . 923مبناي عددي اين شاخص 

P1 
GI= 

P2+P3+P4 
 

 ةشهري را نسبت انداز شاخص چهار شهر مهتا: مهتا با اصالح فرمول چهار شهر، بهترين روش براي تشخيص نخست

 ةچنين معيراري درجر   ة(. بر پاي35: 1390)تقوايي،  صورت زير پيشنهاد كرد ار شهر اول نظام شهري بهشهر نخست به چه

حرداقل   و . باشرد 41آمده كمترر از   دست هگونه بيان شده است كه اگر مقدار ب تسل  و برتري شهر اول بر نظام شهري اين

. تا 65و نهايتاً اگر بين  شود محسوب مي برتري ،. باشد65. تا 54برتري مطلوب اگر بين  و . باشد54. تا 41برتري اگر بين 

 (.199: 1385)حكمت نيا،  فوق برتري خواهد بود ،باشد 1

P1 
MFCI= 

P1+P2+P3+P4 
شاخص موما و الوصابي: اين شاخص از تقسيم مجموع جمعيت دو شهر اول و دوم به مجموع جمعيت دو شهر سوم و 

شرهري   نظرام شرهري مرورد نظرر داراي نخسرت      ،تر باشرد  عددي اين شاخص بزرگ آيد. هر چه مقدار دست مي هچهارم ب

 .(35: 1390)تقوايي،  بيشتري است
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P1+P2 =  شاخص مامو و الوصابي 
P3+P4 

 1355-90هاي  هاي نخست رقري در استان لرستان طي سال راخص .15جدول 

 1390 1385 1375 1365 1355 سال شاخص

 .323 .327 .320 .326 .356 شاخص نخست شهري

 44/1 45/1 25/1 13/1 035/1 شاخص دو شهر

 .804 .801 .721 .694 .688 شاخص چهار شهر

 .445 .444 .419 .409 .407 شاخص چهار شهر مهتا

 060/3 009/3 061/3 372/3 037/4 شاخص موما و الوصابي
 

 ةآمده در هر دوره نسبت بره دور  دست هشهري در استان لرستان با توجه به كاه  مقدار ب بر اساس شاخص نخست -

قبل افرزاي  يافتره و بره     ةنسبت به دور تا حدودي 1385شهري كاسته شده است، هر چند در سال  قبل از تسل  نخست

شرهري كاسرته    دوباره كاه  يافته و از ميزان نخست 90ري استان در حد كمي افزوده شده اما در سال شه ميزان نخست

 شده است.

بررسري كمترر از    تحرت هاي سرشماري  آمده در تمام دوره دست هشاخص دو شهر با توجه به اينكه ارقام ببر اساس  -

 ، تعادل در نظام شهري استان برقرار بوده است.است 2عدد 

شهري در استان برقرار  ، نخستاست. 923آمده كمتر از  دست هبر اساس شاخص چهار شهر با توجه به اينكه اعداد ب -

 ادل در نظام شهري وجود داشته است.نبوده و تع

برترري   1385و  1375هراي   حداقل برتري، در سال 1365و  1355هاي  بر اساس شاخص چهار شهر مهتا در سال -

 مطلوب در نظام شهري استان برقرار بوده است.

قبل از خود نشان از  ةآمده و كاه  اعداد نسبت به دور دست هبر اساس شاخص مامو و الوصابي و با توجه به اعداد ب -

 شهري در استان دارد. نبود يا ضعف نخست

 

 اندازه -قانون رتبه

اي  گونه به .مشاهدي را نوعي كشيدگي در باالي نمودار 1365و  1355هاي  اندازه در سرشماري سال -بر اساس قانون رتبه

توان به نقر  و اهميرت بري  از     رها مير شهرها بسيار زياد است. در اين نموداديگبين شهرهاي اول و دوم با  ةكه فاصل

جمعيتي دو شرهر اول اسرتان برا     ةشهر بوده و فاصل 8تعداد شهرها  1355حد شهرهاي مياني پي برد. در سرشماري سال 

تعداد شهرهاي اسرتان   1365بهوضوح قابل مشاهده است. در سرشماري سال  3 ديگر شهرها بسيار زياد بوده و در نمودار

عنوان مركز استان به همرراه    هب آباد خرمشهرهاي  ،حال اند. بااين هداشتيشتر شهرهاي آن جمعيت كمي شهر بوده كه ب 10

شهرهاي استان نيز تقريباً نزديرك   ةاند. بقي اي با ديگر شهرها بوده بروجرد و دورود در باالي نمودار داراي فاصله يشهرها

دهد. در اين دوره نيز بره ماننرد    نشان مي 1375ري استان را در سال شه مراتب سلسله 5نمودار  .(4)نمودار  اند به هم بوده

ندارد، فق  جاي دو شهر كوهدشت و اليگرودرز برا    1365چنان اختالفي با سال  شهر بوده و آن 10قبل استان داراي  ةدور



 429 1355-90مراتب رقري در استان لرستان در دورة زماني  تغييرات نظام سلسله

فرر، نروعي   ن 5000توجه به افزاي  تعداد شرهرهاي زيرر    با 1390و  1385هاي  سال هم عوض شده است. در سرشماري

آنهرا برا    ةه و فاصرل داشرت شهر استان جمعيت بسيار كمي  10اي كه بي  از  گونه به .يمشاهد را كشيدگي در انتهاي نمودار

 است.شهرهاي باالي نمودار بسيار زياد 

 

 (1355) اندازه -آمده بر اساس قانون رتبه دست رقري و وضع به مراتب سلسلهوضع موجود  .2نمودار 

 

 (1365) اندازه -آمده بر اساس قانون رتبه دست رقري و وضع به مراتب سلسلهضع موجود و .3نمودار 

 

 (1375) اندازه -آمده بر اساس قانون رتبه دست رقري و وضع به مراتب سلسلهوضع موجود  .4مودار ن

 

 (1385) اندازه -آمده بر اساس قانون رتبه دست رقري و وضع به مراتب سلسلهوضع موجود  .5نمودار 
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 (1390) اندازه -آمده بر اساس قانون رتبه دست رقري و وضع به مراتب سلسلهوضع موجود  .6نمودار 

 

 گيري نتيجه

هراي   ه است و ايرن تعرادل برراي سرال    داشتبررسي تعادل نسبي  تحتهاي  طي دوره شهري استان لرستان مراتب سلسله

شرهر در هرر دوره( بيشرتر بروده اسرت. افرزاي  تعرداد         10) ابت بودن تعداد شهرهاي استانبا توجه به ث 1375و  1365

ترين دليل آن نيز  هم ريخته است كه مهم  اين عدم تعادل را نسبتاً به 90و  1385هاي  شهرهاي استان در سرشماري سال

شرهري اسرتان در    ةافه شده به شبكتبديل روستاهاي بزرگ استان به شهر در اين دو دوره بوده است. عموم شهرهاي اض

سوي تعادل ه حركت ب از شده براي استان نشان اند. ضريب آنتروپي محاسبه هزار نفر جمعيت داشته 5اين دو دوره كمتر از 

 مراترب  سلسلهآمده كمتر از يك بوده است. تحليل  دست هتمام مقادير ب را كهچ ؛عدم تعادل دارد از بين رفتنبيشتر و حتي 

دو شرهر   1365و  1355هاي  اي نيز بيانگر آن است كه در سرشماري سال تان بر اساس مدل حد اختالف طبقهشهري اس

درصرد جمعيرت شرهري اسرتان را در      10نزديك به  1365درصد و شهر دورود نيز در سال  60و بروجرد بي  از  آباد خرم

اند. در اين دوره ميزان جمعيرت شرهري اسرتان     ادهدرصد جمعيت را در خود جاي د 28ر شهرها نيز . ديگاند خود جاي داده

جداگانه قرار گرفته و بي   ةو بروجرد در دو طبق آباد خرمدو شهر  1375درصد بوده است. در سرشماري سال  50كمتر از 

درصد جمعيت شهري  27نيز  اند. سه شهر دورود، اليگودرز و كوهدشت از نصف جمعيت شهري استان را در خود جاي داده

طبقه رسيده  6نيز تعداد طبقات به  1385اند. در سرشماري سال  اند، جاي داده تان را در خود كه تماماً در يك طبقه بودهاس

درصرد جمعيرت شرهري،     4/22دوم بروجررد برا    ةدرصد جمعيت شهري، در طبق 7/322با  آباد خرماول شهر  ةكه در طبق

 ةدرصد جمعيت شهري و در طبقر  18/26اليگودرز و كوهدشت با  پنجم سه شهر دورود، ةطبقات سوم و چهارم خالي، طبق

طبقه بوده كره در طبقرات اول و    6قبل تعداد طبقات  ةنيز همانند دور 1390در سرشماري سال  اند. ر شهرها بودهديگآخر 

انرد.   ي دادهشهري را در خود جا درصد بي  از نيمي از جمعيت 36/22درصد و بروجرد با  36/32با  آباد خرمدوم شهرهاي 

ر شرهرها از نظرر   ديگر در طبقات سوم و چهارم هيچ شهري قرار نگرفته و اين نشانگر آن است كه دو شهر اول استان برا  

اند كه  پنجم در اين دوره چهار شهر دورود، كوهدشت، اليگودرز و نورآباد قرار گرفته ةجمعيتي اختالف زيادي دارند. در طبق

ر شهرهاي استان قرار دارنرد كره   ديگپنج نيز  ةاند. در طبق استان را در خود جاي دادهدرصد از كل جمعيت شهري  74/31

هاي نخست شهري استان نيز بيانگر  آمده از شاخص دست هشوند. ارقام ب مي درصد از جمعيت شهري استان را شامل 5/13
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با توجه به آمار و ارقام جداول  ،كليطور  ه. باستشهري وجود ندارد يا بسيار ضعيف  اين است كه در استان لرستان نخست

توان به نق  مسلم و انكارناپذير شهرهاي مياني در استان لرستان در جهت توزيع جمعيت و به تناسب آن امكانات پي  مي

در كره  بيانگر آن است است، مختلف محاسبه شده هاي  پژوه  كه بر اساس شاخص آمده از دست هبرد. آمار و اطالعات ب

ويژه طي  هشهري ب مراتب سلسله ،مختلف انجام گرفتههاي  هاي كشور كه در پژوه  ر استانديگن به نسبت استان لرستا

هاي كشور از جمله تهران، مشرهد،   ه است و اين در حالي است كه در بيشتر استانداشتنظم بيشتري  1365-75هاي  سال

شهر  وجود آمدن نخست هشهرها بسيار زياد بوده و باع  بجمعيتي شهر اول با شهر دوم و ديگر  ةتبريز، كرمانشاه و... فاصل

گذشرته بره خراطر افرزاي       ةاستان لرستان نيز طي ده دربارة ده است.شبررسي  هاي تحت ها در تمام دوره در اين استان

ر ديگر هماننرد   شرهري  نخسرت جمعيتي شهرهاي آن زياد شده و به سرمت   ةكشور( فاصلهاي  ويژه شهر هب) تعداد شهرها

در  شرهري  نخسرت هاي كشور كه  ر استانديگاين استان به نسبت  درحال  اين با .هاي كشور گراي  پيدا كرده است اناست

 .است توزيع جمعيت بسيار متعادل ،شود مي آنها يك ويژگي آشكار محسوب
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