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نظام شهري تجسم فضايي مديريت و برنامه ریزی سرزمين است .با مطالعه نظام شهري نحوه پخشايش و ميزان تعادل جمعيت
شهرها و تناسب این توزیع با تعداد شهرها مشخص ميگردد هدف مقاله حاضر ،بررسي نظام شهري استان لرستان و تحليل میزان
تعادل و تناســب اندازه جمعیت و تعداد سکونتگاههای شــهری در سطح استان مي باشد .تحقیق حاضر از منظر هدف؛ شناختی ،
اســتراتژی تحقیق استفهامی ،با روش ارزیابی -مقایسه ای با بهکارگیری مدلهاي بررسيكننده صوت پذیرفته است؛ داده های
تحقیق کتابخانهای و روش گردآوری استفاده از جدول و فیش بوده است .يافتهها ،نشان ميدهند پخشایش فضایی جمعیت شهری
و تعداد شــهرهای استان تناســب وجود ندارد در صورت ادامه اين روند ،و عدم چارهانديشي در شــرايط فعلي ،ضمن وقوع پديده
ماكروســفالي در استان ،شهرهاي مياني و كوچك مجال رشد نمییابندکه می توان با تزریق امکانات -خدمات و تجویز نقشهای
تخصصی به این سکونتگاهها ،مانع این امر شد.
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مقدمه
جمعيتي بيشترين مباحث
در نيمه دوم قرن بيستم ،آنچه در سياستهاي ّ
جمعيت و تمرکزهاي فزاينده
را در اطراف خود برانگيخت ،رشد سريع
ّ
آن در يک يا چند نقطه شهري در کشورهاي مختلف بود .در ابتدا
غرب اين پديده را فرضیه سازی کرد و آن را نوعي ناهنجاري منجر به
عدم تعادل و بي عدالتي در توزيع فرصتها و ناکارآمدي نظام خواند.
به دنبال غرب که به سرعت به چاره جويي اين معضل پرداخت ،ديگر
کشورها نيز اين پديده را به شکل اغراق آمیزی تجربه کرده و به
جستجوي راههاي برون رفت از آن برآمدند (محمدزاده تيتکانلو.)1380 ،
پيدايش يک شبکه شهري 1و چگونگي شکلگيري فضايي آن در يک
کشور و يک منطقه بازتاب پديداري شکلبنديهاي اجتماعي ،اقتصادي
و سياسي در مقاطع مختلف تاريخي و خاص هر دورهاي است .چنين
نگرشي ،فضا و شبکه شهري را همواره پديدهاي پويا و متحول که
تعامل و يا قبول هرگونه تحول ساختاري ،بسته به فرايندهاي تاريخي،
جريانات اقتصادي ،نظامهاي تصميمگيري و سياستگذاري و همچنين
تحوالت اجتماعي ميباشد (کنعان پور .)1384 ،امروزه عدم تعادلهاي
منطقهاي در فضاي ملي لزوم مطالعه و بررسي در شبکه و نظام سلسله
مراتب شهري را الزم و ضروري ساخته تا از اين رهگذر به الگوي
جمعيت شهرنشين و باالخره تعادل و عدم تعادلها در نظام
پراکنش
ّ
سلسلهمراتب شهري هر منطقهاي پي برد و سپس با شناخت وضع
موجود به ارائه راهحل پرداخت (سرور.)1372 ،
امروزه توجه به برنامهريزي توسعة فضايي به منظور کاهش نابرابريها
و عدم تعادلهاي منطقهاي مورد توجه فراوان قرار گرفته است .در
اين نوع برنامهريزي ،ارزيابي ميزان توسعة مناطق توسعهنيافته براي
دستيابي به توسعة متعادل و برابر ،ضرورتي اجتنابناپذير محسوب
ميشود .بنابراين شناخت صحيح امکانات اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي
و غيره به عنوان اولين گام در برنامهريزي توسعه ،ميتواند به بهبود
خدماترساني و افزايش تعادل و برابري بين مناطق کمک نمايد.
بدينصورت که با شناسايي مناطق برخوردار و هدايت امکانات و
خدمات به سمت مناطق محروم ،توسعه به صورت هماهنگ و برابر
امکانپذير ميگردد (ليليان و همکاران .)1390،از طرفی در برنامه ريزي
فضايي -كالبدي سكونتگاهها ،به موضوعات گسترده سـازماندهي
فـضا و كاركردهـا توجـه مـي شـود (عندلیب و ثابت قدم.)1388 ،
جمعيت شهري ايران در سالهاي  1355 ،1345و  1365افزايش قابل
ّ
توجهي داشته است كه ميتوان دهه  1355 65-را دوره انعكاس
سياستها و تحوالت اصالحات در ايران دانست كه عمدت ًا در فضاي
شهري بازتاب داشته و شهرنشيني با نرخ رشد قابل توجه % 5/26ضمن
ايجاد عدم تعادل در شبكه و نظام شهري كشور ،موجب گسست و تباين
در فضاي ملي شده كه خود در توسعه فضايي و برنامهريزي منطقهاي
و ملي اثرات نامطلوبي را گذاشته است (پوراحمد و پيلهور .)1388 ،استان
لرستان هم متأثر از سیاستهای تمرکزگرایی و نظام سلسلهمراتبی
شدید از اثرات نامطلوب عدم تعادل منطقهای بينصيب نمانده است از
طرفی دیگر شرایط محیطی و اقلیمی به این شکاف فضایی بیشتر عمق
بخشیده است اقلیم متنوع استان از جمله دالیل محیطی عدم تعادل
فضایی استقرار سکونتگاههای انسانی و به تبع آن تراکم و یا تخلیه
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جمعیتی نواحی مختلف استان شده است.
هدف از این پژوهش بررسی میزان عدم تعادل منطقهای در نظام
شهری استان لرستان در طی دوره های مختلف سرشماری و آگاهي
از پراکنش اندازه جمعیت و تعداد شهرهای استان لرستان طی دوره
( )1385-1345است.
پيشينه پژوهش
در نيمه اول قرن بيستم مطالعات اندازه شهر ،غالب ًا مبتني برسنجش
کارايي شهري بود و کارايي را در مقياس متوسط ،باالتر از ديگر
معیارهای انداز ه گیری شهر ميدانستند .در نيمه دوم قرن بيستم،
گرايش به بررسي اندازه شهر در غالب نظريهها و راهبردهاي توسعه
ملي و منطقهاي پديد آمد .در ایران نیز بعد ازانقالب اسالمی اولين بار
به هنگام تهیه برنامه اول توسعه جمهوري اسالمي ايران ،بحث سیستم
شهری و اندازه شهر مطرح شد (شيخي.)1387،
بحث پيرامون سلسله مراتب شهري در نوشتههاي مسلمين و در
اصليتـرين منبـع آن ،يعنـي قـرآن مجيد ،نیز پيگيري شده است
و ريشههاي فكري و عقيدتي خاصي را كه مورخين و جغرافيدانان
مسلمان مبناي تعـاريف و دسـته بنـديهـاي بعدي خود قرار داده و
با بسط آن به تشريح طبقات گوناگون جوامع شهري پرداختهاند ،نشان
داده شده است (ابراهیمی .)1386 ،تحقیقات صورتگرفته در خصوص
بررسی شبکه شهری را میتوان در مقیاس ملی ،منطقهای-استانی
دستهبندی نمود در سطح ملی میتوان به مقاله شبکه شهري گيتي
اعتماد ،مقاله نظام سلسلهمراتبي شهرهاي ايران اصغر نظريان ،مقاله
پاياننامه دوره دکتري مسعود تقوايي تحت عنوان تحليلي بر شبکه
شهري کشور و روشهاي متعادلسازي آن نام برد ،رساله دوره دکتري
جمعيت
حسن بيک محمدي تحت عنوان تحليل جغرافيايي تحوالت
ّ
در استان اصفهان و تأثير آن بر شبکه شهري ،و پايان نامه کارشناسي
ارشد پرويز راد تحت عنوان تحليلي جغرافيايي بر شبکه شهري استان
ايالم و پاياننامه حسن نوربخش تحت عنوان تحليل نظام شبکه
شهري استان چهارمحال و بختياري را در سطح استانی -منطقهای
میتوان ذکر کرد .نکته قابل توجه در بررسی این مطالعات ،تأکید بر
مشکالت کالنشهرها و عوامل بهوجودآورنده اين مشکالت میباشد
و در آخر راهکارهايي را براي متعادلسازي شبکههاي کالنشهري
کشور (با ایجاد انگیزه به بخش خصوصی و تمرکززدایی اداری-سیاسی،
سرمايهگذاري و تقويت شهرهاي کوچک و متوسط) ارائه شده است.
در اين تحقیق با نگرشی فضا -مکانی 2به مطالعه تعادل فضایی استان
لرستان پرداخته شدهاست.
روش پژوهش
الگوی حاکم بر پژوهش :تحقیق حاضر با بهرهگیری از فلسفه
اثباتگرایی منطقی و استراتژی استفهامی و با هدف شناخت نظام
شهری استان لرستان با روش ارزیابی -مقایسهای در طی دوره
( ،)1385-1345با بهرهگیری از دادههای کمی و با روش گردآوری
اسنادی-کتابخانهای به تحلیل الگوی شبکه شهری استان لرستان
پرداخته است.
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مدلها و نرم افزارها و شاخصهای مورد استفاده در
پژوهش :در تحقیق حاضر از مدلهای ضریب جینی ،3ضریب

آنتروپی 4و منحنی لورنز ،5برای اندازهگیری سلسلهمراتب شهری و
چگونگی توزیع جمعیت در سطح شهرهای استان لرستان با بهکارگیری
نرمافزارهای  Spss، Excelو ( AutoCADمحاسبه مساحت زیر
منحنی لورنز) ،مورد استفاده قرار گرفته اند.
يافتههاي پژوهش
الف) فاصله جمعیتی شهرها
يکی از روشهای اندازهگيری سلسله مراتب شهری و چگونگی توزيع
جمعيت در شهرهای يک منطقه استفاده از منحنی لورنز است (حکمتنيا
ّ
و موسوی .)1385 ،از اين شاخص براي نمايش درجه تمرکز و مقايسه
نحوه توزيع و درجه تشابه و همساني چند متغير ،يک متغير در چند
مکان و تغييرات يک يا بيش از يک متغير در طول زمان استفاده
ميشود .همچنين قابليت درک آسان و امکان نمايش گرافيکي از
مزاياي منحني لورنز است (تقوايي.)1379 ،
برای رسم منحنی لورنز از درصد تجمعی تعداد شهرها از هر کدام از
طبقات جمعیتی در محور  oxو درصد تجمعی جمعیت شهری در محور
 oyاستفاده میشود سپس برای هر یک از دورههای سرشماری یک
منحنی رسم میشود که هر چقدر منحنی بهطرف خط نرمال رسم سوق
یابد جمعیت یابی نقاط شهری استان مطلوبتر میباشد (زیاری.)1378 ،
در جدول  1درصد تراکم جمعیت شهرها و جمعیت شهرنشین نمایش
داده شده است.
همانطور كه در شكل  ،2مالحظه ميشود؛ در اين منحني فاصله
گرفتن از خط نرمال بيانگر عدم تعادل ميباشد به گونهاي كه؛ هرقدر
فاصله از خط نرمال بيشتر شود و مساحت مثلث بزرگتر گردد ،عدم
تعادل در سطح استان در آن دوره زمانی نيز بيشتر خواهد بود.
درصد تراكمي تعداد شهرها در دهههاي  1365و  1375تفاوت اندكي
جمعيت در اين فاصله
با يكديگر دارند كه بيانگر وجود تعادل نسبي
ّ
ميباشد اما درصد تراكمي شهرها در سال  ،1385در مقايسه با دهههاي
 1375و  1365به نحو چشمگيري افزايش يافته به نحوي كه در
دهههاي مذكور منحني فاصله نزديكتري تا خط نرمال داشته اما
جمعيت و در
در سال  1385اين فاصله بيشتر شده كه گوياي افزايش
ّ
نتيجه كاهش تعادل در منطقه ميباشد.
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جمعيت
جامعه و فضای پژوهش :در سرشماري رسمی سال ّ ،1385
جمعيت
استان لرستان  1716527نفر بوده است كه  2/65درصد از
ّ
جمعيت در استان،
كشور را به خود اختصاص داده است .تراكم نسبي
ّ
 62نفر در هر كيلومتر مربع مي باشد .این استان با وسعت 28175
كيلومتر مربع 1/7 ،درصد مساحت كل كشور را به خود اختصاص داده
است .سرزميني است عمدت ًا كوهستاني و ناهموار كه رشتهكوههاي
زاگرس قسمت بيشتر آن را در بر گرفته است .آب و هوا در استان
لرستان متأثر از شرايط جغرافيايي ،كام ً
ال متنوع مي باشد كه شامل
اقلیمهای متفاوتی از جمله آب و هواي نيمه خشك و سرد كوهستاني
بوده (شهرهاي بروجرد ،نورآباد ،الشتر ،اليگودرز و ازنا در اين قلمرو آب
و هوايي قرار ميگيرند) آب و هواي نيمه خشك و معتدل مركزي؛ كه
شهرهاي خرم آباد و حوالي آن در اين محدوده قرار گرفتهاند و آب
و هواي نيمهگرم و خشك جنوبي كه پلدختر و پاپي در اين قلمرو
آب و هوايي قرار گرفته اند .عوامل جغرافيايي نظير آب و هوا ،ارتفاع
و ناهمواريها ،منابع آب ،كيفيت خاك ،پوششش گياهي و موقعيت
جمعيت در استان لرستان دارند .هر جا
نسبي ،نقش مهمي در پراكندگي ّ
جمعيت انبوهتري
طبيعت ،امكانات بهتري را براي زيستن فراهم كرده،
ّ
در آن استقرار يافته است (ياري و همکاران.)17 ،1389 ،
استان لرستان بر اساس تقسيمات سياسي در سال  ،1385داراي 10
شهرستان 26 ،بخش 83 ،دهستان و  23نقطۀ شهري است .بيشتر
شهرهاي لرستان ،در واقع روستاهايي بودهاند كه در نتيجه توسعه و
تحول به تدريج تبديل به شهر شدهاند عواملي همچون دسترسي به
منابع آب ،ضرورتهاي دفاعي و امنيتي ،گسترش ارتباطات و نيز
جنبههاي سياسي در اين روند مؤثر بوده است .به ويژه ،موقعيت برتر
سياسي برخي از شهرهاي استان در چند دهۀ گذشته ،موجبات رشد
شتابان آنها را فراهم كرده است .امروزه به دليل مهاجرت بيرويه
جمعيت شهري استان به سرعت در حال
روستاييان لرستان به شهرها،
ّ
افزايش است .شهرهاي استان داراي نقشهاي متعدد؛ از جمله ارتباطي،
صنعتي ،و كشاورزي هستند.
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جمعيت شهرنشين استان لرستان در سالهای 1365 ،1355 ،1345
جمعيتی شهرها و
جدول  .1در صد تراکمي گروههاي
ّ
ّ
طبقات جمعیتی
شهرها
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تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
0.76 0.76 10.0 10.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76 0.00 10.0
0.0
8.16 8.16 37.5 37.5
0
0
0
0
4.78 4.02 30.0 20.0 20.62 12.46 62.5 25
17
17
50
50
20.38 15.60 60.0 30.0 29.99 9.38
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جمعيت شهري با استفاده از منحني لورنز در سالهاي  1375 ،1365و  1385استان لرستان
شكل .2توزيع گروههاي شهري و
ّ
جدول  .2ضریب جینی  5دوره مختلف ( )1375،1385، 1365، 1345،1355استان لرستان
1385 =J 0/698
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80

1365 J=0/652 1375 J =0/633

جمعيت در نقاط شهري منطقه ميتوان از
براي سنجش وضعيت توزيع
ّ
ضريب جيني استفاده نمود:
رابطه .2محاسبه ضریب جینی
A
A+ B

=j

 =Aمساحت بين منحني لورنز و خط نرمال

 =Jضريب جيني
=A+Bمساحت مثلث
در این حالت مقدار ضريب جيني بين صفر و يک خواهد بود.
درصورتيکه توزيع فضايي دو متغير يکسان باشد ،منحني لورنز بر خط
نرمال منطبق است ،و مساحت  Aبرابر صفر و ضريب جيني نيز صفر
خواهد بود .در صورتيکه ضريب جيني ،يک و مساحت  Bصفر باشد
جمعيتيابي نقاط شهري کام ً
ال نامتعادل است.
ّ
مقدار ضريب جيني را به  4دسته تقسيم مي کنند:
متعادل J= 0-25%
تقريب ًا متعادل J= 0-50%

1355 J=0/678

نامتعادل J= 75%-1

(حکمت نيا و موسوي.)199 ،1385 ،

1345 J=0/662

نيمه متعادل J= 50% - 75%

جمعيت شهرها و
با توجه به جدول  ،2ميتوان دريافت كه توزيع
ّ
گروههاي شهري در سطح استان نيمه متعادل است ،اما اين شرايط در
سال  1375با رقم  63%نسبت به ساير دورهها روند بهتري داشته و در
سال  1385نسبت به بقيه دورهها روند شديدتري داشته به گونهاي كه
اين ضريب در سال  69% ،1385بوده كه در صورت ادامه روند موجود
احتمال وقوع پديده ماكروسفالي در شهر خرم آباد در سطح استان
وجود خواهد داشت .بنابراين با تقويت نقش شهرهاي مياني و كوچك
ميتوان از ايجاد اين پديده جلوگيري نمود.
مدل آنتروپي شانون :معياري براي سنجش يکنواخت بودن متغيرهاي
مورد نظر؛ مث ً
جمعيت در مناطق شهري است .به اين ترتيب
ال توزيع
ّ
جمعيت
با کاربرد اين مدل ،ميتوان به ميزان تعادل فضايي استقرار
ّ
در سطح شبکه شهري ،منطقهاي يا ملي پي برد (حکمت نيا و موسوي،
 .)189 ،1385براي بهدست آوردن ضريب آنتروپي از رابطههای زير
استفاده ميشود.
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رابطه .3محاسبه ضریب آنتروپی

xi

n

X
I

∑

=p

H = −∑1 Pi ⋅ LnPi

G = H / Ln .K
 :Hمجموع فراواني نسبي درلگارتيم نپري فراواني نسبي :Pi ،فراواني
نسبي :K ،تعداد طبقات :G ،ضريب آنتروپي يا آنتروپي نسبي:Lnpi ،
لگارتيم نپري فراواني نسبي.
براساس اين مدل ،اگر آنتروپي به طرف صفر ميل کند حکايت از تمرکز
جمعيت شهرها دارد و باالتر از آن توزيع
بيشتر و عدم تعادل در توزيع
ّ
متعادل٬تري را درعرصه منطقهاي نشان ميدهد (.)Sudhira, 2003
با توجه به نتایج مدل آنتروپی ،ضریب مدل در دو دهه ،1385-1375
باالتر از صفر میباشد ،برحسب منطق مدل هر چه عدد بهدست آمده
به سمت صفر باشد بیانگر تعادل کمتر بین توزیع و تراکم جمعیت و
تعداد شهرها در سطح استان میباشد .بر این اساس ،ضريب آنتروپي
به دست آمده در سال  1375برابر  0/66مي باشد كه عددي نزديك به
جمعيت
يك است ،بنابراين میتوان گفت ،در سال  ،1375بين استقرار
ّ
و تعداد شهرها ،تعادل فضايي نسبت ًا مناسبي وجود دارد ،در سال ،1385
اين رقم  0/54ميباشد که نسبت به سال  ،1375كاهش اندكي داشته
جمعيت و
است ،اما همچنان مبين وجود تعادل نسبي ميان استقرار
ّ

تابستانلرستان
شهري استان
سالسیستم
بررسي
1390
پنجم /بهار و
شماره هشتم/

تعداد شهرها ميباشد .اما در صورت ادامه اين روند كاهشي ،و عدم
چارهانديشي در شرايط فعلي ،اين تعادل رفته رفته از بين ميرود و وقوع
پديده ماكروسفالي شهر خرم آباد در استان ايجاد خواهد شد كه نتايج
آن همچنان به ضرر شهرهاي مياني وكوچك خواهد بود.
نتيجه گيري
از تغييرات مهم در نظام شهري در سطح ملي و منطقهای از تغييرات
جمعيت آنها در طول زمان ناشي ميشود .اين تغييرات
تعداد شهرها و
ّ
از طرفی به واسطه رويكردهاي سياسی دولتها نسبت به ارتقاء
سكونتگاهها تا سطح شهر روي ميدهد و از طرف دیگر از تغييرات
جمعيت مجتمعهاي زيستي (به جهت جمعیت پذیری) ناشي
كمي
ّ
ميشود .شبكه شهري لرستان نيز تحت تأثير اين دو عامل و تأثير
پذيري از عامل مهم جنگ تحمیلی هشت ساله ،و موقعیت کوهستانی
جمعيت شهرها بوده است .نتایج
شاهد تغييرات شگرفي در تعداد و
ّ
حاصل ازتحليل مدلهاي بررسي نظام شهري استان لرستان بیانگر آن
است که شهر خرم آباد بهعلت زمینههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
و کارکردهایهای چندگانه ،و همچنین وقوع جنگ تحمیلی سبب
جذب مهاجرین به این شهر شده و سلسله مراتب شهری استان را
تا حدي به نفع خود تغيير داده است كه در صورت ادامه روند موجود
شكلگيري نخست شهري شهر خرم آباد در استان در آینده هم ادامه
خواهد داشت .نتايج حاصل از بررسي تطبيقي ضريب جيني بيانگر
جمعيت در سطح شهرهاي استان ميباشد به
توزيع نيمه متعادل
ّ
جمعيت كمتري
پذيراي
استان؛
شرق
جنوب
از
هايي
نحوي كه قسمت
ّ

جدول  .3محاسبات تغييرات ضريب آنتروپي در طبقات شهري استان لرستان در سالهاي 1385 - 1375
طبقات شهری(به هزار)

fi

pi

1375
lnpi

pilnpi
-0/360

4999-0

0

0.00

0.00

0.00

12

0/444

-0/811

9999-5000

1

0/04

-3/30

-0/12

2

0/074

-2/603

-0/193

24999-10000

2

0/07

-2/60

-0/19

1

0/037

-3/296

-0/122

49999-25000

2

0/07

-2/60

-0/19

2

0/074

-2/603

-0/193

99999-50000

3

0/11

-2/40

-0/24

3

0/111

-2/197

-0/244

249999-100000

2

0/07

-2/60

-0/19

2

0/074

-2/603

-0/193

250000وبیشتر

0

0/00

0/00

0/00

1

0/037

0/00

0/00

جمع

10

0/37

-13/30

-0/94

23

0/852

-14/112

-1/305

ضریب آنتروپی سال 1375
ضریب آنتروپی سال 1385

 H = −(−1.06) 


G = 1.06 = 0.66
1.6


 H = −(−0.87) 


G = 0.87 = 0.54
1.6
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1385
lnpi
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نسبت به قسمتهاي شمالي و البته مركز استان است بنابراین از
منظر پخشایش فضایی جمعیت در استان تعادل کمتری وجود دارد
و نیمه شمالی استان جمعیت بیشتری را در خود جای داده است
در این استان نقطه شهری از پیش برنامهریزی و طراحی شده به
منظور برقراری تعادل فضایی در سطح جغرافیایی استان وجود
ن است كه
ندارد و نتايج حاصل از بررسي ضريب آنتروپي بيانگر آ 
جمعيت و تعداد شهرهاي استان تعادل نسبي برقرار است.
بين تعداد
ّ
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پيشنهادات
جمعيت و تعدد شهرهاي مختلف
بررسی وضعیت تعادل ميان اندازه
ّ
استان ،از اهداف مهم اين پژوهش ميباشد .بنابراين با اجراي
پيشنهادهاي زير ميتوان در جهت دستيابي به هدف مذكور گام
برداشت.
 ايجاد انسجام و هماهنگی درنظام مديريت استانی و محلی با نگرشو تفکر سيستمی به منظور نظارت و هدايت فرايند توسعه شهرها و
روستاها؛
 معرفی شهرهاي مياني و كوچك دارای قابلیت توسعه؛ جهتجلوگيري از ايجاد پديده ماکروسفالی درسطح استان؛
 ايجاد تعادل نسبی در توزيع تاسيسات و تسهيالت شهری و تناسبامکانات  -خدمات و جمعیت در شهرهای مختلف استان؛
 هدایت مهاجرت های استان به شهرهای کوچک و میانی استان باارائه ضوابط و بسته های تشویقی معافیت مالیاتی؛
 تقویت نقش شهرهای کوچک و میانی درسطح استان و ایجادمشاغل مرتبط با نقش شهر و جلوگیری از مهاجرت ناشی از یافتن کار
به ویژه به مرکز استان؛
 تمركز زدايي صنعتي از طريق انتقال صـنايع و فعاليتها و تدوينضوابط و مقرارات حمايت كننده به نفع شهرهاي مياني و کوچک.
(يكـي از روشهاي مسـتقيم تمركـز زدايـي ،احداث شهرهاي جديد
پيرامـون شـهرهاي بـزرگ بـا فاصله مناسب است كه اين امر ميتواند
نقـش مهمـي در تعادل بخشي به نظام شهري داشته باشد)؛
 پرهیز از تبديل سکونتگاههای زيـر  5000نفر جمعيت به شهر ،زيراايـن امـر ضـمن بـه خطر افتـادن توانهـاي كشـاورزي ايـن نقاط،
باعـث روستايي شدن شهرهاي كشور در آينده مي شود.
پی نوشت

 .1در برخی از متون علمی نظام شهری( )Urban Systemمعادل شبکه
شهری گرفته شده است که در واقع پسامد نظم حاصله از سیستم شهری؛ یک
شبکه شهری همکار خواهد بود.
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Abstract
Today, the countries that have been known as developed countries not only they have high economic and
social indicators, but also the distribution of incomes and facilities are justly. But in underdeveloped countries
(for example our country Iran), the values of these indicators (economic & social and etc), are low and their
distributions are unjustly. One of the great features of urbanization in underdeveloped counties is inappropriate
spatial distribution of cities. One of the phenomena that have been accrued in our cities is macrocephaly
phenomenon. Urbanization and the desire to live in major cities, has increased in most countries, especially
in less developed countries. The poor spatial distributions of cities are the other feature of urbanization in less
developed countries. Macrocephaly phenomenon has been shown in less developed countries and the size of
largest city in these countries is more than 5 to 10 equal of size of population of second city. Aggregation of
administrative – politic activities and commercial – social activities in first city are deterrent of development
in other cities in this countries .As a result, regional and national balance is destroyed. In Iran, this condition
is different between cities. So some cities (for example center of province) are location of aggregation of
facilities and population and other city don’t have their facilities and many people due to their needs migrate
to first city and then this is led to macrocephaly phenomenon.  One of the province in our country that this
phenomenon is clearly is Lorestan. Hence, all of facilities and capital have been accumulated in center of
province (Khoram abad city) and other cities don’t have them. Finally this problem is harmful for this provice
because population of other cities migration to Khoram abad city (center of Lorestan  province ) and increase
population of province center .While, these cities will be faced with reduction of population on the other hand
their cities have enough facilities . So should be identified facilities and appropriate of intermediate and small
cities also should be strengthened their appropriate to prevent macrocephaly phenomenon in this province. The
purpose of this research is, considering and analyzing of urban network Lorestan province by using Lorenz
curve, Gini Coefficient, entropy coefficient. At finally present a model in order to improving and strengthening
the role of intermediate and small cities in to prevent from macrocephaly phenomenon in province .
This research is applied and the method of research is "Descriptive – analytic". The data has been collected
library. By using models that was mentioned above, has analyzed urban network of Lorestan province.
The findings of research show that according to result of Lorenz curve, Gini Coefficient, density percent in
lorestan cities is semi-balanced, also base on entropy coefficient, establishment of population and   urban space
balance is well. Also by identifying and strengthening and distribution of facilities in intermediate and small
cities will be prevented from first city in province. On the other hand if identify facilities of intermediate and
small cities, the cites will develop in future.

Key words: Urban network, Lorenz curve, Gini Coefficient, Entropy coefficient
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