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چکیده
نظارت بر چگونگی گسترش مناطق شهری در مقیاس کالن امری بسیار مهم به منظور برنامه ریزی توسعه شهری و پیشگیری 
از مشکالت فاجعه بار در مناطق کالن شهری می باشد. با این حال، در اغلب موارد کمبود اطالعات اولیه در این زمینه به ویژه 
در کشورهای در حال توسعه یکی از موانع اصلی برای رسیدن به این امر است. بنابراین به منظور بررسی تعادل در نظام شهری 
ایران از شاخص نخست شهری و رتبه اندازه شهرهای ایران از سال 1335 تا 1390 با استفاده از داده های جمعیتی نقاط شهری 
در دوره های مختلف سرشماری بهره برده شد. همچنین به منظور نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر از دید فضایی-

زمانی از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS مربوط به سال های 1371 تا 1391 بهره برده شد. نتایج تحقیق نشان داد کـه پدیده 
نخست شهري، با توجه به تمام شاخص ها در نظام شهري ایران، در تمام این دوره ها وجود داشته است؛ و به طور کلی نتایج 
حاصل از توزیع لگاریتمی مرتبه- اندازه شهرهای ایران در فاصله زمانی 1335 تا 1390 نشان می دهد که در 55 سال اخیر با 
گذر زمان توزیع شهرها به سمت عدم تعادل میل کرده و در سال 1385 نامتعادل  ترین توزیع را با شیب خط مطلق 1/142 نشان 
می دهد. در نهایت تجزیه و تحلیل تصاویر DMSP در ارتباط با مناطق شهری و تولید ناخالص ملی از مدل رگرسیون خطی 
بهره برده شد، که نتایج نشان داد که رابطه خطی بین نور در شب و جمعیت کشور، جمعیت شهری کشور و تولید ناخالص ملی 
وجود دارد. میزان R2  برای جمعیت شهری برابر با 0/854 می باشد؛ که نشان می دهد از این تصاویر می توان به عنوان عاملی 

برای شناسایی پویایی در نظام شهری ایران بهره برد.
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مقدمه
شهرنشینی	یکی	از	مهمترین	جنبه	های	زندگی	اجتماعی	
هم	وجود	 گذشته	 در	 پدیده	 این	 دنیاست.	 در	سطح	 امروز	
نسبت	جمعیت	 و	 تعداد	 از	جهت	 مسلمًا	 ولی	 است	 داشته	
شهری	قابل	قیاس	با	امروز	نیست.	در	واقع،	رشد	شهرنشینی	
در	سطح	جهان	در	قرن	بیستم	و	به	ویژه	از	نیمه	ی	دوم	آن	
شروع	شده	است	و	از	این	جهت	یک	پدیده	جدید	به	شمار	
می	رود.	این	پدیده	درعین	حال	جهانی	هم	است	و	تقریبًا	تمام	
فرایند	جهانی،	 این	 می	کنند.	 یا	 کرده	 تجربه	 را	 آن	 کشورها	
توزیع	فضایی	ساکنین	کره	ی	خاکی	را	در	تمام	قسمت	های	
است.	 دادن	 شکل	 حال	 در	 هم	 هنوز	 و	 داده	 شکل	 جهان	
	(Pumain, 2006: 319).	نماید	می	ناپذیر	برگشت	نظر	به	که	فرایندی
که	 مي	رود	 جلو	 به	 بلندي	 گام	های	 چنان	 با	 شهرنشیني	
در	چند	دهة	پیش	غیرقابل	تصور	بود.	به	رغم	تفاوت	هاي	
ماهوي	بسیاري	که	در	شکل	و	شیوة	پویش	شهرنشیني	در	
نقاط	مختلف	و	در	اقتصادهاي	گوناگون	جهان	مشاهده	شده،	
شهرنشیني	در	همه	جاي	جهان	در	طول	150	سال	اخیر	سیر	
صعودي	داشته	است.	به	موازات	این	پویش،	شهر	به	شکل	
آشکاري	روستا	و	زندگي	روستایي	را	در	تمام	جنبه	هاي	آن	
به	حاشیه	رانده	به	نحوي	که	امروزه	جهان	به	سرعت	در	حال	
شهري	شدن	است )عظیمي، 1381 : 13(. در	دو	قرن	گذشته،	به	
ویژه	در	دهه	های	اخیر،	بشر	شاهد	تغییرات	جمعیتی	شدید	
توجه	 با	 است.	 بوده	 شهری	 مناطق	 به	 روستایی	 مناطق	 از	
جهان	 شهرنشینی	 چشم	انداز	 از	 گرفته	 صورت	 ارزیابی	 به	
،(United Nations, 2012)	جمعیت	شهری	جهان	 در	سال	2011	
از	جمعیت	جهان(	در	سال	 میلیارد	)29/4	درصد	 از	0/57	
1950به	3/63	میلیارد	)52/1	درصد(	در	سال	2011	رسیده	
سال	 در	 درصد(	 	67/2( میلیارد	 	6/25 به	 می	رود	 انتظار	 و	
که	جمعیت	شهری	 زده	 تخمین	 ملل	 برسد.	سازمان	 	2050
مناطق	در	حال	توسعه	ساالنه	به	طور	متوسط	حدوداً	2/02	
به	 	2011 سال	 در	 میلیارد	 	2/67 از	 و	 یابد	 افزایش	 درصد	
3/92	میلیارد	در	سال	2030	خواهد	رسید،	در	حالیکه	انتظار	
می		رود	جمعیت	شهری	جهان	در	مناطق	توسعه		یافته	با	اندک	

  (Yikangبرسد	نفر	میلیارد	1/06	به	میلیارد	0/96	از	افزایشی
مناطق	 در	 جمعیت	 رشد	 که	 حالیست	 در	 این	 	Rui, 2013,1).

آتی	 رشد	 همه	 که	 می		رود	 انتظار	 و	 شده	 متوقف	 روستایی	
شهری	 نواحی	 خصوص	 به	 و	 شهری	 نواحی	 در	 جمعیت	
کشورهای	در	حال	توسعه	رخ	دهد.(Wu et al., 2011: 2) 	رشد	
هر	 در	 تغییر	 محرک	 نیروهای	 ترین	 مهم	 از	 یکی	 جمعیت	
یابد،	 افزایش	 اگر	جمعیت	شهری	 می	باشد.	 سیستم	شهری	

شهر	باید	به	سمت	باال	یا	بیرون	گسترش	یابد.
	(Gordon and Richardson 1997, Duany et al. 2001, Carruthers.2003). 

در	همین	مدت	بین	مناطق	توسعه	یافته	و	در	حال	توسعه	
تفاوت	های	چشمگیری	از	لحاظ	وضعیت	شهرنشینی	و	رشد	
جمعیت	شهرنشین	وجود	دارد،	در	حقیقت	یکی	از	مهم	ترین	
در	 می	رود	حتی	 انتظار	 که	 نو	 شناختی	 پدیده	های	جمعیت	
در	 رشد	سریع	شهرنشینی	 کند	 ایجاد	 بیشتری	 تحول	 آینده	
کشورهای	در	حال	توسعه	است	(Todaro, 2005: 322).	بنابراین	
توجه	به	این	امر	که	کشورهای	توسعه	یافته	دارای	درجه	یا	
سطح	باالتر	شهرنشینی	می	باشند	در	حالی	که	نرخ	شهرنشینی	
در	کشورهای	در	حال	توسعه	باالتر	است	و	حدود	5	برابر	
یافته	می	باشد،	امری	قابل	تأمل	 از	کشورهای	توسعه	 بیشتر	
و	 یافته	 توسعه	 کشورهای	 در	 شتابان	 شهرنشینی	 می	باشد.	
در	 بویژه	 نرخ	 این	 اما	 است	 متداول	 امری	 توسعه	 حال	 در	
باالتر	 بسیار	 توسعه	 در	حال	 در	کشورهای	 اخیر	 دهه	 چند	

	.	(Ndabula et all, 2014: 131) باشد	می
رشد	شتابان	شهری	پیامدهای	متعددی	در	سطوح	فردی	
و	کالن	اجتماعی	به	همراه	داشته	و	فرصت	ها	و	چالش	های	
فراوانی	را	ایجاد	کرده	است.	توافق	زیادی	بین	محققان	وجود	
دارد	که	شهرنشینی	می	تواند	نقش	مثبتی	در	توسعه	ی	اقتصادی	
و	اجتماعی	بازی	کند	و	تالش	برای	کاهش	شهرنشینی	عمومًا	
مطلوب	نیست )شنگ 2004: 137(.	شهرنشینی	و	رشد	شهری	
معلول	عوامل	چندی	است.	عمومًا	4	مورد	را	به	عنوان	عوامل	
مؤثر	در	رشد	جمعیت	شهرنشین	در	نظر	می	گیرند:	1-	رشد	
طبیعی	جمعیت	شهری	2-مهاجرت	به	شهرها	3-	طبقه	بندی	
مجدد	شهرها	)تبدیل	نقاط	روستایی	به	شهر(	4-	الحاق	و	
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ضمیمه	کردن	قلمروهای	جدید	به	شهرهای	موجود	که	اغلب	
در	سطح	 معموالً	 نقاط	روستایی	حاشیه	ی	شهرها	می	باشد.	
کشوری،	هر	4	عامل	یاد	شده	مؤثر	می	باشند )آری آگا 1378: 

.)348

با	توجه	به	این	مطالب	می	توان	دریافت	که	کشور	ما	ایران	
تحوالت	 توسعه،	 حال	 در	 کشورهای	 از	 یک	 عنوان	 به	 نیز	
قابل	توجهی	را	در	حوزه	ی	شهرنشینی	و	موضوعات	مرتبط	
با	آن	پشت	سر	گذاشته	است.	بر	این	اساس	در	مقاله	حاضر	
در	 زمانی	 و	 فضایی	 لحاظ	 از	 را	 تحوالت	 این	 که	 آنیم	 بر	
گستره	فضایی	ایران	مورد	بررسی	قرار	دهیم،	بر	این	اساس	
به	منظور	شناخت	و	درک	کلی	الگوهای	شهر	نشینی	در	ایران	
نگاهی	کوتاه	به	تاریخچه	ی	شهرنشینی	و	برخی	تحوالت	در	
ایران	می	اندازیم.	و	در	بخش	 گذشته	ی	تاریخی	شهرنشینی	
از	برخی	شاخص	های	 	 بعد	جهت	روشن	تر	شدن	موضوع	

کّمی،	فضایی	و	سنجش	از	دور	بهره	خواهیم	برد.

روش تحقیق
است.	 تحلیلی	 	- توصیفی	 مقاله،	 این	 در	 تحقیق	 روش	
تکنیک	گردآوردی	آمار	و	اطالعات،	با	استفاده	از	روش	های	
کتابخانه	ای،	میدانی	و	استفاده	از	جداول	آمارنامه	ها،	تصاویر	
ماهواره	ای	لندست	و	تصاویر	DMSP/OLS می	باشد	همچنین	
جهت	طبقه	بندی	و	تجزیه	و	تحلیل	اطالعات	مذکور	از	رتبه	
اندازه	لگاریتمی	جهت	ارزیابی	تعادل	در	منطقه	کالن	شهری	
وضعیت	 ارزیابی	 منظور	 به	 همچنین	 شده	 پرداخته	 تهران	
دوشهر،	 شهری،	 نخست	 شاخص	 پنج	 از	 شهری	 نخست	
و	 مامو	 شاخص	 و	 مهتا	 شهر	 چهار	 گینزبرگ،	 شاخص	

الوصابي	بهره	برده	شده	است.	
بر	این	اساس	تجزیه	و	تحلیل	ما	در	این	بخش	متشکل	از	
چند	مرحله	می	باشد،	در	مرحله	اول	یک	سری	بیست	ساله	از	
تصاویر	چند	زمانه	DMSP/OLS	از	سال	1371	تا	1391	در	
سطح	ملی	و	همچنین	میزان	جمعیت	و	تولید	ناخالص	ملی	
برای	این	بیست	سال	به	منظور	توانایی	و	اعتبار	سنجی	این	
ارتباط	 اندازه	گیری	 به	منظور	 مجموعه	داده	در	سطح	ملی	

بین	تغییرات	در	ویژگی	های	مناطق	شهری	در	برابر	داده	های	
مستقل	تولید	ناخالص	ملی	و	رشد	جمعیت	در	سطح	ملی	به	

کار	برده	شده	است.	
در	 در	شب	 نور	 بین	 ارتباط	 اگر	 که	 بود	 این	 ما	 فرض	
برای	 شهری	 ویژگی	های	 در	 تغییرات	 با	 	DMSP تصاویر	
این	دوره	20	ساله	در	ارتباط	است،	ما	می	توانیم	یک	سری	
تغییرات	 و	 شناسایی	 جهت	 را	 شب	 در	 نور	 	1LTN زمانی	
مرحله	 کنیم.	 استفاده	 ملی	 سطح	 در	 شهرنشینی	 دینامیک	
دوم	تهیه	نقشه	طبقه	بندی	شده	از	سه	دوره	زمانی	متفاوت	
LTN	و	مرحله	سوم،	استفاده	از	الگوریتم	طبقه	بندی	نظارت	

تهیه	 برای	 مختلف	 زمانی	 سری	های	 در	 	KMEANS نشده	
نقشه	های	پویایی	نظام	شهری	در	سطح	ملی	و	سپس	مقایسه	
نتایج	حاصل	از	طبقه	بندی	نظارت	نشده	با	تصاویر	ماهواره	
در	 که	 است،	 تهران	 شهری	 مجموعه	 محدوده	 در	 لندست	
ادامه	مراحل	کار	به	تفصیل	بیان	گردیده	است.	برای	انجام	
 ARC GIS، IDRISI	افزارهای	نرم	از	نامبرده،	مختلف	عملیات

و	Excle	استفاده	شده	است.

شاخص های بررسی میزان نخست شهر
مـارک	 توسـط	 بـار	 اولـین	 شـهر	 نخسـت	 شاخص	
قـانون	 »عنـوان	 با	 مقاله	ای	 1939در	 	 سال	 در	 جفرسون	
شـهر	 نخسـت	 وي	 نظـر	 از	 گردید.	 مطرح	 شهر«	 نخست	
سـکونتگاه	هاي	بسـیار	بزرگـي	است	کـه	بخـش	عمـده	اي	
آنهـا	 اقتصـادي	کشـورها	در	 فعالیـت	هـاي	 از	جمعیـت	و	
متمرکز	شده	و	اغلب	پایتخت	هاي	این	کشورها	را	شامل	مي	
شود )زبردست، 1386: 31(.	ویژگي	نخست	شهري،	تمرکز	باالي	
جمعیت	شهري	کشور	در	یک	شهر	یا	ناحیه		شهري	اسـت.	
بزرگترین	 باشد،	 بیشتر	 شاخص	 این	 عددي	 مقدار	 هرچه	
شهر،	نخست	شهري	بیشـتري	دارد،	که	به	آن	حالت	تسلط	
جدول	 در	 که	 	.)424  :1381 )پیران،  می		گویند	 شهری	 تقدم	 و	
شماره	1	شاخص	های	به	کار	رفته	در	این	تحقیق	به	اختصار	

آورده	شده	است.

1- Light Time Night
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مبانی نظری
شناخته	 مشخص	 ویژگی	های	 توسط	 شهری	 مناطق	
انرژی،	صنعت	و	 آنها	تمرکز	جمعیت،	مواد	و	 می	شود:	که	
تجارت،	فعالیت	ها	و	ساختمان	ها	و	زیرساخت	ها	می	باشند.	
هر	یک	از	این	عوامل	به	تنهایی	نمی	توانند	فاکتور	شناخت	
مناطق	شهری	باشند،	اما	محل	تالقی	این	عوامل	مناطق	شهری	
را	تعریف	می	کند.	در	واقع	اگر	چه	شهر	تعریف	یکسانی	در	
سطح	جهانی	ندارد،	بیشتر	کشورها	شهر	را	با	توجه	به	برخی	
منطقه	ای	 زیرساخت	های	 یا	 اقتصاد	 جمعیت،	 جنبه	های	 از	
مناطق	 اختصار،	 به	 	 (United Nations, 2007).کنند	می تعریف	
شهری	نه	تنها	مرکز	جمعیت،	بلکه	مراکز	اقتصادی	با	پوشش	
زمین	که	تا	حد	زیادی	از	ساختمان	ها،	خیابان	ها	و	سایر	زیر	
ساخت	ها	تشکیل	شده	است.	شهر	نشینی	در	نتیجه؛	پدیده	ای	
است	که	به	طور	هم	زمان	شامل	تغییرات	در	جمعیت،	اقتصاد	
تولیدی	 صنایع	 به	 اولیه	 بخش	 یا	 کشاورزی	 از	 تغییر	 )یک	
ساخت	 وار	 بورس	 )افزایش	 زمین	 پوشش	 و	 خدمات(،	 و	
قابل	 غیر	 سطوح	 نقل،و	 و	 حمل	 زیرساخت	های	 ساز،	 و	
نفوذ(	می	باشد	( United Nations, 2010)	.	جمعیت	شهری	جهان	

سال	 در	 از	جمعیت	جهان(	 درصد	 	29/4( میلیارد	 	0/57 از	
1950به	3/63	میلیارد	)52/1	درصد(	در	سال	2011	و	انتظار	
می	رود	به	6/25	میلیارد	)67/2درصد(	در	سال	2050	برسد	

.	(Yikang Rui, 2013,1)

جهان	 قالب	 اقتصاد	 شهری	 اقتصاد	 که	 زمان،	 همین	 در	
	80 از	 بیش	 کشاورزی	 میالدی،	 	1800 سال	 در	 می	باشد،	
می	کرد.	 تولید	 را	 جهانی	 داخلی	 ناخالص	 تولید	 از	 درصد	
از	آن	زمان	سهم	کشاورزی	از	تولید	ناخالص	داخلی	کاسته	
شد.	تا	جایی	که	امروزه	مناطق	شهری	در	بیش	از	96	درصد	
	. (Gutman, 2007) دارد	شرکت	جهانی	داخلی	ناخالص	تولید	از
حال	آنکه	در	کشور	های	در	حال	توسعه	نابرابري	هاي	توسعة	
بین	نواحی،	موجب	ایجاد	پدیدة	شهري	می	شود،	که	اثرات	
باعث	 شهري،	 نخست	 دارد.	 دنبال	 به	 را	 بعدي	 چند	 منفی	
نابودي	توسـعة	اقتصـادي	و	اجتمـاعی	شـهرهاي	کوچـک	
	.)2  :1384 دلیر،  زاده  )حسین  می	گردد	 خود	 اطراف	 نـواحی	 و	
شاید	برجسته	ترین	ویژگی	شهرنشینی	در	کشورهای	در	حال	
توسعه	به	سرعت	زیاد	گذر	از	روستا	به	شهر	است.	این	نرخ	
باالی	رشد	شهری	اغلب	به	وسیله	مهاجرت	روستا	به	شهر	

جدول 1: شاخص های نخست شهری 
توضیحاتاجزای فرمولفرمولشاخص

شاخص	نخست	شهری
P=	کل	جمعیت	شهری

P1=	جمعیت	شهر	اول

P2=	جمعیت	شهر	دوم

P3=	جمعیت	شهر	سوم

P4=	جمعیت	شهر	چهارم

این	 عددي	 مقدار	 هرچه	
نشان	 باشد،	 بیشتر	 شاخص	
بیشتری	 شهري	 نخست	 دهنده	
است،	که	به	آن	حالت	تسلط	و	

تقدم	شهری	می		گویند.
شاخص	دو	شهر

شاخص	چهارشهر	یا	
شاخص	گینزبرگ:	

GinsbergsIndex=

شاخص	چهار	شهر	مهتا:	
=	شاخص	مهتا

=	شاخص	مامو	الوصابیشاخص	مامو	و	الوصابی:	

ماخذ: زبردست، .1386؛ دخت لیوارجاني، 1388؛ رهنمایي و همکاران، 1390؛ داداش پور و همکاران، 1389
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الحاق	سکونت	گاه	های	 به	 منجر	 که	 است	 توسعه	شهری	 و	
همسایه	می	گردد	.(Buhaug & Urdal, 2012; Cohen, 2006).	بنابراین	
بسیار	واضح	است	که	رشد	شهرها	نکته	کلیدی	در	بسیاری	از	
چالش		هایی	است	که	ما	در	تعامالت	خود	با	محیط	با	آنها	مواجه	
واقع،	شهرنشینی	و	رشد	شهری	چشمگیرترین	 در	 هستیم.	
شکل	تبدیل	برگشت		ناپذیر	زمین	است	که	هم	چشم		انداز	و	
هم	مردم	ساکن	شهرها	و	اطراف	شهرها	را	تحت	تأثیر	قرار	
می	دهد.	با	در	نظر	گرفتن	این	موضوع	که	شهرنشینی	با	رشد	
شتابان	خود،	در	آینده		ای	نزدیک	به	یکی	از	تغییرات	محیطی	
عمده	در	جهان	تبدیل	خواهد	شد،	تشخیص	و	درک	الگوهای	
در	حال	تغییر	رشد	شهری	بسیار	حیاتی	و	ضروری	است.	با	
این	حال،	الگوهای	رشد	شهری	و	فرآیند	اجتماعی-	اقتصادی	
مستتر	در	آنها،	سبب	شکل		گیری	الگوهای	فضایی	خاص	می-
	شود	(Seto and Fragkias, 2005: 872)	.	در	بسیاری	از	کشورهای	
در	حال	توسعه،	گسترش	شهری	ابتدا	در	زمین	های	کشاورزی	

  (del Mar López et al., 2001; Seto et al., 2000).گیرد	می	صورت
شهرنشینی	معاصر	در	مقایسه	با	روند	شهری	گذشته	در	
پنج	فاکتور	متفاوت	است:	نرخ	توسعه	شهری،	محل	توسعه	
و	 شهری	 فرم	 در	 تغییرات	 شهری،	 مناطق	 مقیاس	 شهری،	

(Seto et al., 2010)	شهری	عملکرد	در	تغییر
مناطق	 در	 الوقوع	 قریب	 جمعیتی	 تغییرات	 به	 توجه	 با	
جمعیتی،	 فرآیندهای	 به	 نشینی	 شهر	 زیاد	 توجه	 و	 شهری	
اقتصادی	و	زیست	محیطی،	جوامع	علم	و	سیاست	نیازمند	
در	 تغییرات	 دینامیک	 شهرنشینی	 از	 موقع	 به	 خصوصیات	
و	 منطقه	ای	 مقیاس	 در	 زمان	 طول	 در	 شهری	 ویژگی	های	

جهانی	است.	
و	جهانی	 ملی	 مقیاس	های	 در	 تغییر	شهری	 از	 ما	 درک	
اما	این	آمار	 در	درجه	اول	در	آمار	و	ارقام	جمعیتی	است،	
و	اطالعات	در	توزیع،	الگو،	و	مقیاس	محیط	ساخته	شده	و	
بر	 دور	 از	 نمی	دهد.	سنجش	 ارائه	 اقتصادی	 فرآیندهای	 یا	
اساس	مطالعات	ملی	و	جهانی	شهر	نشینی	تصاویری	ایستا	
  (Potere & Schneider, 2007; Schneider etشهری	زمین	پوشش	از
	 (Ellis & Ramankutty, 2008)انسانی	های	گاه	سکونت	و	،al., 2009)

ارائه	 پویایی	شهرنشینی	 از	 برآوردی	 اما	هیچ	 ارائه	می	دهد،	
نمی	دهد.	مطالعات	سنجش	از	دور	در	بررسی	پویایی	شهری	
گردیده،	 انجام	 متوسط	 و	 رزولوشن	خوب	 با	 تصاویری	 با	
  (Seto et al.,زمین پوشش	 تغییرات	 روی	 بر	 معموالً	 آنها	 اما	
(Xiao et al., 2006 ;2002	و	یا	اقلیم	شهری،(Weng, 2009) 	می	باشند	

و	برروی	شهرهای	منفرد	یا	مناطق	کالنشهری	تمرکز	کرده	
یا	 شهری	 جمعیت	 تخمین	 برای	 نیز	 راداری	 مطالعات	 اند.	
استفاده	 	(Henderson & Xia, 1997) 	انسانی سکونت	گاه	های	
توسط	 گسترده	 صورت	 به	 	 تالش	ها	 این	 اما	 است.	 شده	
طور	خالصه،	 به	 است.	 نگرفته	 قرار	 پژوهش	 مورد	 جامعه	
انجمن	های	سنجش	از	دور	به	وفور	اطالعاتی	در	باره	مناطق	
بر	 که	 مطالعه	ای	 هیچ	 امروز	 به	 تا	 اما	 کرده،	 تولید	 شهری	
پویایی	شهر	نشینی	در	مقیاس	ملی	و	جهانی	نظارت	داشته	

باشد	صورت	نگرفته	است.	

روند و الگوی شهر نشینی در  نظام شهری ایران
توجه	به	تحوالت	روند	شهرنشینی،	الگوی	توزیع	جمعیت	
شهری	در	کشور	از	موضوع	های	قابل	توجه	و	بررسی	است.	
همبستگي	 انساني	 توسعه	 و	 شهر	نشیني	 بین	 چه	 اگر	
برنامه	ریزی	 بدون	 آن	 شتابان	 رشد	 اما	 دارد،	 وجود	 باالیي	
و	سیاست	گذاری،	پیامدهایی	را	در	پي	دارد.	در	سال	1390	
دو	 از	 بیش	 به	سال	1335	 نسبت	 در	کشورمان	 شهرنشیني	

برابر	شده	است.	
قرار	 تحت	تأثیر	 را	 مردم	 همه	 زندگی	 امروز	 شهرنشینی	
می	دهد.	کاهش	جمعیت	روستایی	در	کشورمان	حاکی	از	این	
است	که	شهرنشیني	در	کشور	به	طور	عمده	نتیجه	مهاجرت	
جمعیت	بخصوص	از	مناطق	روستایي	به	شهرهاست.	کاهش	
باروری	 باالبودن	 و	 روستایي	 مناطق	 در	 کودکان	 مرگ	ومیر	
طبیعي	 افزایش	 سبب	 گذشته	 دهه	 چند	 در	 روستایي	 زنان	

جمعیت	در	روستاها	نسبت	به	شهرها	شد.
سه	 در	 ایران	 در	 شهرنشینی	 و	 شهر	 بررسی	 و	 مطالعه	
محور	اساسی	و	تحلیل	عوامل	رشد	شتابان	و	سریع،	مطالعه	
روندها	و	مکانیزم	های	تحول	شهرنشینی	در	مناطق	مختلف	
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و	بررسی	پیامدهای	ناشی	از	شهری	شدن	جامعه	ایران	قابل	
پیامدهای	 و	 معلولی	 و	 علت	 رابطه	 	1 نگاره	 است.	 تصور	
ناشی	از	رشد	سریع	پدیده	شهرنشینی	را	در	کشور	در	ارتباط	
سیاسی،	 اجتماعی،	 اقتصادی،	 نظام	 مختلف	 بخش	های	 با	

مدیریتی	و	جمعیتی	نشان	می	دهد.

جدول 2: جمعیت کشور طی دوره های سرشماری به تفکیک 
جمعیت شهر و روستایی

روستاییشهریجمعسال
133518954703600262112952082
134525788722979581015992912
1355337087441585468017854064
1365494450102684456122600449
1370558371633183659824000565
1375600554883681778923237699
1385704957824825996422235818
1390751496695364666121503008

مأخذ: مرکز آمار ایران

که	طي	 نشان	می	دهد	 یافته	های	جمعیتی	 اساس	 این	 بر	
حدوداً	 ما	 کشور	 در	 شهرنشیني	 میزان	 ساله	 	90 دوره	 یک	
2/5	برابر	شده	است	و	از	28	درصد	در	سال	1300	به	71/3	
درصد	در	سال	1390رسیده	است.		تعداد	شهرهاي	کشور	از	
199	در	1335	به	1139	شهر	در	1390	افزایش	یافته	است؛	
غالبًا	 وضعیت	 یک	 از	 کشور	 جمعیت	 ترکیب	 نتیجه	 در	 و	
روستایی	و	عشایري	به	یک	ترکیب	اکثریت	شهرنشین	مبدل	

شده	است.	چنین	وضعیتي	در	همه	کشور	هاي	جهان	سوم	از	
سال	1950	میالدي	به	بعد	مشاهده	مي	شود.	هرچند	آهنگ	
تغییر	و	رشد	شهرنشیني	میان	کشورها	و	مناطق	متفاوت	است،	
اما	تقریبًا	همه	کشور	هاي	جهان	)از	جمله	ایران(	بسرعت	در	

حال	شهري	شدن	مي	باشند. )گیلبرت و گاگلر 1375 : 31(.
نظام	 	، 	1390 تا	 	1335 زمانی	 فاصله	 در	 کلی	 طور	 به	
شهری	ایران	تغییرات	قابل	توجهی	را	تجربه	کرده	است.	در	
افزوده	 ایران	 نظام	شهری	 به	 ساله	940	شهر	 دوره	55	 این	
شده	است؛	در	طبقات	باالی	نظام	شهری،	تعداد	شهرهای	با	
جمعیت	بیش	از	یک	میلیون	نفر	به	8	شهر	و	سهم	جمعیتی	
آنها	نیز	از	25/2	درصد	در	سال	1335	به	بیش	از	36	درصد	

در	سال	1390	افزایش	یافته	است.	
تعداد	شهرهای	با	جمعیت	100	هزار	تا	یک	میلیون	نفر	
در	 شهر	 	17 از	 ایران	 شهری	 نظام	 میانی	 کمربند	 عنوان	 به	
سال	1335	به	159	شهر	در	سال	1390	افزایش	یافته	و	سهم	
جمعیتی	آنها	نیز	از	حدود	36	درصد	به	بیش	از	44	درصد	
رسیده	است.	در	طبقات	پایینی،	سهم	جمعیتی	شهرهای	زیر	
25	هزار	نفر	علیرغم	افزوده	شدن	710	شهر	به	آنها	از	25/8	
درصد	در	سال	1335	به	12/1	درصد	در	سال	1390	کاهش	

یافته	است.
تمرکزگرایی	در	سلسله	مراتب	شهری	که	منجر	به	تسلط	
در	 اگرچه	 شد	 ایران	 در	 شهری	 نظام	 بر	 شهری	 نخست	
کوتاه	مدت	موجب	رشد	و	شکوفایی	کشور	شد،	اما	پس	از	
مدتی	به	تدریج	آثار	و	نتایج	سوء	و	زیانباري	در	پي	داشت	

نگاره 1: چگونگی تحول و پیامد های 
شهرنشینی          

مأخذ، اعتماد، 1377: 66
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که	عبارتند	از:
ـ	ایجاد	و	گسترش	زاغه	نشینی	چه	در	داخل	و	چه	در	اطراف	

شهرهای	بزرگ
ـ	آلودگی	زیست	محیطی

ـ	رواج	بساز	و	بفروشی	و	بورس	بازی	زمین
ـ	برهم	خوردن	تعادل	در	نیروی	کار	در	کل	کشور
ـ	تراکم	بیش	از	حد	جمعیت	در	شهرهاي	بزرگ

پی	 در	 فرهنگی	 آلودگی	های	 و	 اجتماعی	 ناهنجاری	های	 ـ	
هجوم	مهاجرین

ـ	و...
با	بررسی	نظام	شهری	ایران	از	سال	1300	تاکنون	نتایج	

زیر	به	دست	آمد:
1ـ	نظام	سیاسی	ـ	اداری		ایران	از	آغاز	تاکنون	متمرکز	بوده	

است.
اقتصادی	 مازاد	 به	 وابسته	بودن	 از	 ایران	 اقتصادی	 نظام	 2ـ	
وابسته	 نفتی	 درآمدهای	 به	 شدیداً	 و	 شده	 خارج	 روستاها	
شده	است	)از	توسعه	درونزا	به	توسعه	برونزا	رسیده	است(.

زمینه	 ایران	 اقتصاد	 به	 نفتی	 درآمدهای	 تزریق	 با	شروع	 3ـ	
برای	ایجاد	صنایع	مونتاژ	در	شهرهای	بزرگ	آماده	شد.

4ـ	با	اتکا	به	درآمدهای	نفتی	از	یک	سو	و	عدم	وجود	نظام	
سیاسی	دموکراتیک،	اصالحات	ارضی	انجام	گرفت.

5ـ	با	انجام	اصالحات	ارضی	و	ایجاد	صنایع	مونتاژ	هجوم	
روستاییان	به	شهرهای	بزرگ	شروع	شد.

در	 بزرگسری	 بزرگ،	 شهر	 چند	 در	 تمرکز	جمعیت	 با	 6ـ	
نظام	شهری	ایران	هویدا	شد	و	شبکه	شهری	ایران	با	چنین	
اوضاع	و	احوالی	از	همگونی	نسبی	که	پیش	از	اصالحات	
ارضی	داشت	خارج	شده	و	گسیختگی	در	آن	کاماًل	مشهود	

است.
انقالب،	روند	 پی	هیجانات	 اسالمی	در	 انقالب	 از	 7ـ	پس	
یافت	 ادامه	 بیشتری	 قوت	 با	 انقالب،	 از	 پیش	 شهرنشینی	
ایران	 نظام	شهری	 در	 بیشتری	 و	مشکالت	 مسائل	 بعضًا	 و	

نمایان	شد.
بزرگ	 شهرهای	 جمعیت	 بر	 اسالمی	 انقالب	 از	 پس	 ـ	 	8
افزوده	شد،	به	طوری	که	از	شهرهای	متوسط	فاصله	گرفتند.

جدول 3: تعداد شهر و درصد جمعیت شهری به تفکیک طبقات جمعیتی دوره های سرشماری
1335134513551365137513851390طبقات جمعیتی

11	1		1	1	1	1	تعدادتهران
25/227/7628/6822/5318/3616/1615/19درصد

7		5		00014	تعدادباالتر از 1 میلیون نفر
0005/4614/6616/6720/99درصد

6	7	4	36	00تعداد500هزار تا 1 میلیون
0012/2116/748/7310/297/04درصد

8131933506772	تعداد100هزار تا 500 هزار
25/6430/0922/1822/5226/9127/0227/26درصد

9152245607081تعداد50هزار تا 100 هزار
10/5510/99/3811/5511/5710/0410/54درصد

2230456794100103تعداد25هزار تا 50 هزار
12/7511/049/588/658/997/576/83درصد

159213283343399762869تعدادکمتر از 25 هزار
25/8620/2117/9812/5610/7812/2812/12درصد

19927237349661210121139تعداد شهرها

مأخذ: مرکز آمار ایران
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نتایج بحث
بررسي شاخص هاي تمرکز و نخست شهري در نظام 

شهري ایران
مـارک	 توسـط	 بـار	 اولـین	 شـهر	 نخسـت	 شاخص	
قـانون	 »عنـوان	 با	 مقاله	اي	 در	 	1939 	 سال	 در	 جفرسون	
نخست	شهر«	مطرح	گردید.	از	نظـر	وي	نخسـت	شـهرها	
سـکونت	گاه	هاي	بسـیار	بزرگـي	هستند	کـه	بخـش	عمـده	اي	
آنهـا	 اقتصـادي	کشـورها	در	 فعالیـت	هـاي	 از	جمعیـت	و	
شامل	 را	 کشورها	 این	 پایتخت	هاي	 اغلب	 و	 شده	 متمرکز	
مي	شود	)زبردست، 1386: 31(.	ویژگي	نخست	شهري،	تمرکز	
باالي	جمعیت	شهري	کشور	در	یک	شهر	یا	ناحیه		شهري	
باشد،	 بیشتر	 شاخص	 این	 عددي	 مقدار	 هرچه	 اسـت.	
آن	 به	 که	 دارد،	 بیشـتري	 شهري	 نخست	 شهر،	 بزرگترین	
بر	 تقدم	شهری	می		گویند)پیران، 1381: 424(.	 حالت	تسلط	و	
این	اساس	برای	درک	بهتر	شاخص	نخست	شهری	در	نظام	
شهری	ایران	از	پنج	شاخص	ذکر	شده	در	جدول	شماره	4	
استفاده	گردید.	بنابراین	با	توجه	به	بررسی	این	پدیده	در	نظام	
شهری	ایران	با	توجه	به	کاهش	ارقام	به	دست	آمده	مي	توان	
گفت	که	از	تسلط	پدیده	نخست	شهر	در	نظام	شهری	ایران	
کاسته	شده	است،	ولی	همچنان	پدیده	نخست	شهری	در	این	
منطقه	تسلط	دارد.	بر	این	اساس		با	توجه	به	شاخص	نخست	
شهري	که	هر	چه	مقدار	عددي	آن	بیشتر	باشد	شهر	نخست	
پدیده	غالب	می	باشد،	 بیشتري	است	همچنان	 داراي	تسلط	

ولی	از	سال	1355	این	پدیده	رو	به	کاهش	می	نماید.	
پدیده	نخست	 نشان	می	دهد	کـه	 کلیه	شاخص	ها	 نتایج	
وجود	 دوره	ها	 این	 تمام	 در	 ایران	 شهري	 نظام	 در	 شهري	
داشته	است	)زبردست، 1386، 35(.	شاخص	نخست	شهري	بر	

پایـه	دو	شـهر	نشان	مي	دهد	در	سال	1335شهر	تهران	5/21	
سـال	 در	 کـه	 داشـته	 جمعیـت	 )تبریـز(	 دوم	 شـهر	 برابر	
1390	ایـن	شاخص	به	2/7	برابر	شهر	دوم	)مشهد(	کـاهش	
یافتـه	است.	با	توجه	به	اینکه	در	شاخص	دو	شهر	اگر	عدد	
باشد	شاخص	نخست	شهر	تسلط	 از	2	 بیشتر	 به	دست	آمده	
نشان	 همچنان	 شاخص	 این	 در	 به	دست	آمده	 اعداد	 دارد،	
دهنده	وجود	پدیده	نخست	شهری	در	سال	1390	می	باشد	
بوده	 روبه	رو	 کاهش	 با	 پدیده	 این	 که	 است	 حالی	 در	 این	
تا	سال	13455	 گینزبرگ	 یا	 در	شاخص	چهار	شهر	 است.	
به	 تمایل	 بعدی	 سال	های	 در	 آن	 از	 پس	 و	 افزایش	 شاهد	
مهتا	 شهر	 چهار	 شاخص	 اساس	 بر	 همچنین	 دارد.	 کاهش	
تا	سال	55	 مقدار	 این	 افزایش	 با	 ایران	 نظام	شهری	 در	 نیز	
برتري	 فوق	 مرحله	 به	 و	 یافته	 افزایش	 نظر	 مورد	 شاخص	
رسیده	است	و	پس	از	آن	کاهش	یافته	ودر	سـال	1390به	
مرحله	برتري	میل	نموده	است.	در	شاخص	مامو	و	الوصابي	
نظام	 باشد	 بزرگتر	 آمده	 به	دست	 مقدار	عددي	 نیز	هر	چه	
نظام	 براي	 که	 است	 بیشتري	 نخست	شهري	 داراي	 شهري	
شهری	ایران	با	توجه	به	افزایش	اعداد	به	دست	آمده	در	هر	
دوره	نسبت	به	دوره	قبل	مي		توان	گفت	که	شدت	تسلط	شهر	
نخست	بر	کل	نظام	شهری	تا	سال	1355	افزایش	و	پس	از	
آن	رو	به	کاهش	نشان	می	دهد؛با	توجه	به	محاسبات	انجام	
شده	کلیه	شاخص	ها	به	سمت	تعادل	میل	کرده	ودر	حقیقت،	
از	درجه	نخست	شهري	و	تمرکـز	کاسـته	شده	است.	به	طور	
کلي،	علت	اصلي	تمرکز	شهري	و	منطقـه	اي	در	بسیاري	از	
کشورها-	از	جمله	کشور	ما	ایران-	مکان	و	موقعیت	دولت	
و	تشکیالت	نوسازي	است،	نـه	رشـد	صنعتي	)گیلبرت وگاگلر، 
1375: 92(.	ایـن	امـر	باعـث	مهــاجرت	جمعیــت	از	نقــاط	

جدول 4: شاخص نخست شهری در منطقه کالن شهری از سال 1335 تا 1390
1335134513551365137513851390

0/250/270/290/230/180/160/15نخست شهری
5/216/416/784/133/583/202/97دوشهر

1/922/202/351/771/561/441/33شاخص گینزبرگ
0/660/690/700/640/610/590/57مهتا
3/633/874/133/833/523/423/23مامو
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بزرگ	 شهرهاي	 سوي	 به	 کوچک	 شهرهاي	 و	 روســتایي	
وکالنشهرها	مي	شود.

تجزیه و تحلیل تعادل در سلسله مراتب شهری 
سلسله	مراتب	شهري	در	منابع	جغرافیایي	به	مفهوم	طبقه	
بندي	عمودي	شهرک	ها	و	شهرها	بر	اساس	یک	متغیر	منفرد	
مرکزي	 مکان	 اندازه	جمعیت،	وسعت	شهر،	وضعیت	 نظیر	
و...	آمده	است	)بردی آنامرادنژاد، 1390: 46(. پیر	ژرژ	معتقد	است	
که	تعیین	سلسله	مراتب	شهري	مبتني	بر	شمار	ساکنین	شهر	
و	یا	منطقه	شهري	نمي	تواند	سیماي	کاماًل	روشني	از	سلسله	
می	کند	سلسله	 توصیه	 او	 لذا	 دهد،	 نشان	 را	 مراتب	شهري	
مراتب	شهري	با	اتکا	به	ماهیت	عملکرد	شهرها	تعیین	گردد	
)لطیفی و همکاران، 1392: 29(.	ارتباط	بین	رتبه	و	اندازه	هر	شهر	

در	یک	سیستم	براي	شهري	براي	اولین	بار	در	سال	1242	
توسط	زیپف	ارایه	گردید.	هر	چند	این	قانون	به	طور	کامل	
 (Badcock, نمی	دهد	 نشان	 توزیع	 در	 را	 شهر	 یک	 موقعیت	
(40 :2002	.	به	طورکلي	مي	توان	گفت	سلسله	مراتب	شهري	

عبارت	است	از	»طبقه	بندي	شهرهاي	شبکه	بر	حسب	اهمیت	
اینکه	به	مقیاسي	که	شهر	در	آن	جاي	گرفته	است	 یا	 آنها«	
گفته	مي	شود	و	بر	حسب	جمعیت	شهرها،	ماهیت،	نقش	و	
موقعیت	جغرافیایي	آنها	تعیین	مي	شود )هوشیار، 1388: 5(.	به	
منظور	تجزیه	و	تحلیل	تعادل	سلسله	مراتب	شهری	از	توزیع	
شاخص	هاي	 گردید،	 استفاده	 شهرها	 اندازه	 رتبه	 لگاریتمی	
تعادل	در	پي	نشان	دادن	چگونگي	و	میزان	تعادل	در	توزیع	
به	 نهایت	 در	 و	 می	باشند.	 شهري	 نظام	 سطح	 در	 جمعیت	
توزیــع	 از	 ایران	 شهری	 نظام	 در	 تعادل	 وضعیت	 منظور	
شد؛	 1390پرداخته	 سال	هاي1335تا	 طي	 شهرها	 لگارتیمي	
توزیع	لگاریتمي	نظام	شهري	ایـران	طي	1335تا	1390	در	
مجموع	بـه	عدم	تعادل	سوق	پیدا	کرده	است.	بهترین	توزیـع	
متعلـق	بـه	سال	1335و	نامتعادل	ترین	توزیع	متعلق	به	سال	
1365	)که	جنگ	تحمیلی	و	سیاست	های	اتخاذ	شده	در	این	
خط	 شیب	 است.	 شده	اند(	 علت	 بر	 مزید	 نیز	 زمانی	 دوره	
منفی	 از	 بیش	 تمام	دوره	ها	 تعادل	در	 با	خط	 اندازه	 رتبـه-	

1	بوده	است	که	بیانگر	غلبه	نخست	شهري	در	نظام	شهري	
تعداد	 افزایش	 در	 می	توان	 را	 امر	 این	 دلیل	 که	 است،	 ایران	
شهر	های	کوچک	در	پایین	سلسله	مراتب	شهری	دانست،	که	
مناطق	مسکونی	کشور	دانست؛	 در	پی	سیاست	شهر	شدن	
به	عنوان	 تهران	 میان	شهر	 و	همچنین	فاصله	جمعیتی	زیاد	
بزرگترین	شهر	کشور	با	سایر	سکونت	گاه	های	شهری	ایران	

خالصه	کرد.	
بر	این	اساس	می	توان	نتایج	حاصل	از	مدل	لگاریتمی	رتبه	
اندازه	را	در	شهر	های	ایران	در	دوره	های	مختلف	اینگونه	بیان	
دارای	ساختار	 ایران	 نظام	شهری	 در	سال	1335	 که	 نمود،	
تهران	 کالن	شهر	 نظام	شهری،	 این	 در	 است.	 بوده	 نامتعادلی	
از	سایر	شهرهای	کشور	جدا	 را	 متمایزی	خود	 به	صورت	
کرده	است.	در	فاصله	زیادی	از	این	کالن	شهر	چندین	شهر	
میانی	قرار	گرفته		اند،	در	سال	1345	کالن	شهر	تهران	هم	چنان	
به	رشد	شتابان	خود	ادامه	می	دهد	و	فاصلة	خود	را	با	سایر	
شهرهای	کشور	بیشتر	می		کند.	شهرهای	میانی	نیز	روند	رو	
به	رشد	خود	را	ادامه	داده		اند،	اما	به	دلیل	رشد	سریع	تهران	
نتوانسته		اند	شکاف	موجود	میان	کالن	شهر	اصلی	و	شهرهای	
میانی	را	پوشش	دهند.	در	انتهای	سلسله	مراتب	شهری	هم	
چنان	بر	تعداد	شهرهای	کوچک	کشور	افزوده	می		شود.	در	
سال	1355	روند	موجود	در	دهة	قبل	در	این	دهه	نیز	ادامه	می-
یابد.	اما	در	سال	1365	به	دنبال	رشد	شهری	شتابان	در	ایران،	
نظام	شهری	دستخوش	تغییرات	گسترده		ای	می		شود.	در	این	
سال	شهرهای	مشهد،	تبریز،	اصفهان،	شیراز	با	اضافه	شدن	به	
جمع	شهرهای	بزرگ	شکاف	موجود	میان	کالن	شهر	تهران	
از	 تا	حدودی	پوشش	داده	و	خود	را	 میانی	را	 و	شهرهای	
شهرهای	میانی	کشور	جدا	می		کنند.	از	طرف	دیگر،	هم	چنان	
به	تعداد	شهرهای	کوچک	کشور	افزوده	می		شود،	همچنین	
را	دستخوش	 مرزی	 این	دوره	شهرهای	 در	 تحمیلی	 جنگ	
تغییرات	نموده	که	باعث	افزایش	عدم	تعادل	در	نظام	شهری	
در	این	دوره	می	گردد.	در	سال	1375	فاصله	میان	تهران	و	
شهرهای	بزرگ	کشور	کاهش	می		یابد.	شهرهای	میانی	نیز	به	
رشد	سریع	خود	ادامه	می		دهند	و	بر	تعداد	شهرهای	کوچک	
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به	شدت	افزوده	می		شود.	در	سال		های	1385	و	1390	شکاف	
اما	فاصلة	 پر	شده،	 میانی	و	شهرهای	بزرگ	 میان	شهرهای	
میان	شهر	تهران	با	سایر	شهرها	و	فراوانی	شهرهای	کوچک	
هم	چنان	بر	عدم	تعادل	نظام	شهری	ایران	می		افزاید.	به	طور	
کلی	نتایج	حاصل	از	توزیع	لگاریتمی	مرتبه-	اندازه	شهرهای	
ایران	در	فاصله	زمانی	1335	تا	1390	نشان	می	دهد	که	در	
با	 به	سال	1335	 مربوط	 توزیع	 متعادل		ترین	 اخیر	 55	سال	
شیب	خط	مطلق	0/994	بوده	و	با	گذر	زمان	توزیع	شهرها	به	
سمت	عدم	تعادل	میل	کرده	و	در	سال	1385	نامتعادل		ترین	

توزیع	را	با	شیب	خط	مطلق	1/142	نشان	می	دهد.	

ارزیابی پویایی شهر نشینی در ایران
نظارت	 که	 مقاله	 این	 در	 ما	 هدف	 به	 توجه	 با	 بنابراین	
بر	پویایی	شهر	نشینی	در	ایران	معاصر	می	باشد،	از	تصاویر	
چند	زمانه	DMSP/OLS داده	های	نور	شب	جهت	نشان	دادن	
پویایی	شهر	نشینی	در	مقیاس	ملی	استفاده	شد.	بنابراین	در	
این	بخش	شهر	نشینی	را	متشکل	از	سه	جزء	پوشش	اراضی	
تعریف	 شهر	 اقتصادی	 فعالیت	های	 و	 شهر	 جمعیت	 شهر،	
تغییر	در	ترکیبی	 بنابراین	پویایی	در	شهر	نشینی	 می	نماییم.	
می	شود.	 تعریف	 زمان	 طول	 در	 شهری	 ویژگی	 سه	 این	 از	
DMSP	یا	ماهواره	هوا	شناسی	نیروی	هوایی	ایاالت	متحده	

نگاره 2: نمودار مرتبه-اندازه شهرهای باالی ده هزار نفر ایران
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از	سال	1970	در	حال	تصویر	برداری	می	باشد.	OLS1	پردازنده	
ماهواره	DMSP	یک	پرتو	اسکن	نوسانی	است	که	در	اصل	
برای	پیش	بینی	آب	و	هوای	جهان	برای	نیروی	هوایی	ایاالت	
سنسور	 از	 استفاده	 با	 ماهواره	 این	 شد.	 داده	 توسعه	 متحده	
حساس	در	باند	طیفی	 (mm 0.95–0.47)	در	شب	که	یک	سنسور	
بسیار	حساس	به	منابع	انتشار	نورهای	ضعیف	قابل	مشاهده	و	
مادون	قرمز	نزدیک )VNIR(	می	باشد		.(Elvidge et al. 1997)	مانند	
نور	های	تولید	شده	در	زمان	شب	در	شهرها،	رعد	برق،	آتش	
سوزی	و	غیره.	قدرت	تفکیک	فضایی	2/8	کیلومتر	در	حالت	
کنتراست	 می	باشد.	 دارا	 را	 حالت	خوب	 در	 	0/56 و	 کامل	
فضایی	 تفکیک	 قدرت	 و	 تاریک	 و	 روشن	 مناطق	 بین	 باال	
شناسایی	 جهت	 مناسبی	 ابزار	 به	 را	 ماهواره	 این	 سنسور	ها	
نموده	 تبدیل	 می	باشد	 انسانی	 شدید	 فعالیت	 تحت	 مناطق	

(Croft, 1973; Croft 1978).	است
بیش	از	30	سال	پیش	Croft	)	1978(	پتانسیل	نور	در	شب	
)NTL(	را	به	عنوان	یک	شاخص	فعالیت	انسانی	بیان	نمود،	از	

بین	NTL	و	 آن	زمان،	مطالعات	نشان	داده	اند	که	رابطه	قوی	
متغیرهای	عمده	اجتماعی	و	اقتصادی	وجود	دارد.	به	عنوان	مثال	
 (Amaral et al.,	شهری	جمعیت	برآورد	در	NTL	توانایی	به	توان	می

	  2006; Balk et al., 2006; Elvidge et al., 1997; Sutton et al., 2001).

تراکم	جمعیت (Sutton et al., 2003; Zhuo et al., 2009)فعالیت	های	
اقتصادی(Doll et al., 2006) استفاده	از	انرژی،	تولید	دی	اکسید	
کربن	در	مقیاس	جهانی(Doll et al., 2000; Elvidge et al., 1997) 	و	
برآورد	محلی	از	تولید	ناخالص	ملی	(Sutton et al., 2007) اشاره	

1- The Operational Linescan System

کرد.	بر	این	اساس	تجزیه	و	تحلیل	ما	در	این	بخش	متشکل	
از	چند	مرحله	می	باشد	که	در	بخش	روش	تحقیق	بیان	شد،	
در	ادامه	نتایج	حاصله	به	تفصیل	بیان	گردیده	است.	با	توجه	
به	تفاوت	در	مدار	ماهواره	ای	)پاس	سپیده	دم	در	مقابل	پاس	
آوری	 جمع	 	NTL سنسور،	 رتبه	 کاهش	 و	 غروب(	 هنگام	
به	 می	تواند	 مختلف	 ماهواره	های	 سنسورهای	 توسط	 شده	
طور	قابل	توجهی	متفاوت	باشد،	حتی	زمانی	که	هیچ	تغییر	

واقعی	بر	روی	زمین	رخ	نداده	است.	
نسخه	چهار	که	به	منظور	تهیه	یک	سری	زمانی	از	تصاویر	
DMSP	از	سال	1371	تا	1391	در	سطح	کشور	ایران	از	آن	

 F10, F12:ماهواره	شش	از	داده	شامل	است،	شده	برده	بهره
F14, F15, F16  and F18 می	باشد.	

بر	این	اساس	در	این	بخش	به	منظور	بررسی	ارتباط	بین	
در	 که	 فعالیت	 و	 جمعیتی	 داده	های	 یا	 شهر	 مناطق	 توسعه	
	NTL	تصاویر	از	زمانی	سری	یک	گردید،	بیان	قبلی	بخش
)نور	در	شب(	از	نسخه	چهار	ماهواره	DMSP	استخراج	شده،	
که	این	مجموعه	داده	شامل	20	تصویر	NTL	برای	سال	های	
در	 جمعیتی	 داده	های	 همچنین	 می	باشد.	 	1391 تا	 	1371
سال	های	مذکور	و	همچنین	تولید	ناخالص	ملی	)GDP(	از	

بانک	جهانی	تا	سال	2012	تهیه	و	استخراج	شد.	
	DMSP	تصاویر	تحلیل	و	تجزیه	منظور	به	مرحله	این	در
در	ارتباط	با	جمعیت	و	فعالیت	در	مناطق	شهری،	هر	پیکسل	
با	ارزش	باالتر	از	30	به	عنوان	نور	در	شب	طبقه	بندی	شد.	
سپس	تعداد	جمعیت	کشور	و	مناطق	شهری	برای	سال	های	
ملی	 ناخالص	 تولید	 همچنین	 و	 	)1992 	-2012( مذکور	

نگاره 3: میزان NTL در کشور ایران از 
 DMSP سنسور های مختلف نسخه چهار ماهواره
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برای	این	سال	ها	تهیه	گردید،	در	نهایت	تجزیه	و	تحلیل	های	
رگرسیونی	با	توجه	به	نور	در	شب	در	سطح	ملی	انجام	شد.	
نتایج	تجزیه	و	تحلیل	های	رگرسیونی	در	نگاره	های	4،	5،	6	
ارائه	شده	است.	بنابراین	ضریب	تعیین	)R2( برای	تجزیه	و	
بین	 رابطه	خطی	 که	 داد	 نشان	 تحلیل	های	رگرسیون	خطی	
و	 کشور	 شهری	 جمعیت	 کشور،	 جمعیت	 و	 شب	 در	 نور	

تولید	ناخالص	ملی	وجود	دارد.	
	0/838 با	 برابر	 کشور	 کل	 جمعیت	 برای	 	  R2 میزان	
میزان	 کمترین	 محاسبه	شده	 بین	سه	شاخص	 در	 که	 است	
ارتباط	خطی	بین	داده	ها	را	نشان	می	دهد،	پس	از	آن	جمعیت	
شهری	با	R2	برابر	با	0/854	که	این	میزان	با	محاسبات	دیگر	
 Sutton et al. 1997, Elvidge et al.	مثال	عنوان	)به	نویسندگان

نگاره 4: مقایسه جمعیت کل کشور با میزان 
نور در شب تصاویر DMSP/OLS از سال 

1371 تا 1391

نگاره 5: مقایسه جمعیت در نقاط شهری با 
میزان نور در شب تصاویر DMSP/OLS از 

سال 1371 تا 1391

 )GDP( نگاره 6: مقایسه تولید ناخالص ملی
 DMSP/OLS با میزان نور در شب تصاویر

از سال 1371 تا 1391
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Amaral et al. 2005 ,2001(	قابل	مقایسه	بوده	و	حتی	ارزش	

عددی	باالتری	را	دارد،	نشان	می	دهد	از	این	تصاویر	می	توان	
به	عنوان	عاملی	برای	شناسایی	پویایی	در	نظام	شهری	ایران	
ناخالص	 تولید	 بین	 ارتباط	خطی	 میزان	 بیشترین	 برد.	 بهره	
ملی	و	نور	در	شب	با	R2 برابر	با	0/894	می	باشد	که	در	ادامه	
تهیه	شده	و	 داده	های	 بین	 رابطه	خطی	 این	 تأیید	 منظور	 به	
میزان	نور	در	شب	این	داده	ها	به	نرم	افزار	SPSS	انتقال	داده	
شد	که	نتایج	محاسبه	شده	در	جدول	شماره	5	آورده	شده	

است.	

جدول 5 :ارتباط بین NTL تصاویر DMSP/OLS با جمعیت 
کل، نقاط شهری وGDP از سال 1371 تا 1391

جمعیت 
کل کشور

جمعیت 
شهری کشور

تولید ناخالص 
GDP ملی

Rsquare )R2(0/8380/8540/894

sig.000.000.000
 Std. Error of

the Estimate317754/9301347/45257642/26

F98/267111/384159/372

نگاره 7: نحوه شکل گیری 
مناطق شهری در ایران طی 
سال های 1371، 1379 و 
 NTL 1392 با استفاده از

DMSP/OLS تصاویر
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بین	جمعیت	و	 رابطه	خطی	 به	وجود	 با	توجه	 بنابراین	
تولید	ناخالص	ملی	با	نور	در	شب	در	ادامه	به	منظور	تأیید	
نحوه	شکل		گیری	مناطق	شهری	در	دو	دهه	اخیر	در	سطح	
برای	سال	های	1371،	 	DMSP 	 ماهواره		ای	 تصاویر	 از	 ملی	
1379	و	1392	استفاده	شده	است.	بدین	منظور	از	الگوریتم	
خوشه	بندی	KMEANS	به	منظور	شناخت	مناطق	شهری	و	
	DMSP/OLS	تصاویر	تحلیل	نتایج	گردید.	استفاده	پیراشهری
طی	سه	دوره	1371،	1379	و	1392	نشان	دهنده	گسترش	
و	افزایش	تعداد	مناطق	کالنشهری	در	سطح	کشور	می	باشد.	
الگوي	 یک	 گسترش	 و	 گیری	 شکل	 دهنده	 نشان	 امر	 این	
زنجیره	اي	در	سطح	کشور	و	فاصله	گرفتن	از	الگوي	سـنتي	
کهکشـاني،	به	دلیل	تمرکز	امکانات	و	خدمات	در	شهرهاي	
بزرگ	می	باشد.	نگاره	7،	مقایسة	نقشه		های	حاصل	از	تحلیل	
تصاویر	نور	در	شب،	ظهور	مناطق	شهری	را	در	نظام	شهری	

ایران	بین	سال		های	1371	تا	1392	نشان	می	دهد.	
زمانه	 چند	 تصاویر	 دقت	 ارزیابی	 منظور	 به	 نهایت	 در	
DMSP/OLS ابتدا	با	استفاده	از	الگوریتم	KMEANS	که	جزء	

طبقه	 به	 می	باشد،	 نشده	 نظارت	 بندی	 طبقه	 الگوریتم	های	
دسترس	 در	 علت	 )به	 	1379 سال	 به	 مربوط	 تصویر	 بندی	
نبودن	تصویر	مربوط	به	سال	1392	لندست(	پرداخته	شد،	که	
بدین	منظور	از	ترکیب	باندی	2-4-7	این	ماهواره	به	منظور	
ایجاد	یک	تصویر	RBG	بهره	برده	شد.	سپس	به	منظور	تطبیق	
تصویر	حاصله	با	یک	تصویر	با	دقت	باال	از	تصاویر	ماهواره	
لندست	مربوط	به	سال	1379	بهره	برده	شد.با	توجه	به	نتایج	
حاصله	که	در	نگاره	8	آورده	شده	میزان	دقت	این	تصاویر	که	
به	منظور	شناسایی	نور	در	شب	در	مناطق	شهری	تهیه	شده	

است،	در	حد	مطلوب	و	قابل	قبولی	قرار	دارند.

نتیجه گیری 
توجه	به	تحوالت	روند	شهرنشینی،	الگوی	توزیع	جمعیت	
بررسی	 و	 توجه	 قابل	 موضوع	های	 از	 کشور	 در	 شهری	
همبستگي	 انساني	 توسعه	 و	 بین	شهر	نشیني	 اگر	چه	 است.	
برنامه	ریزی	 بدون	 آن	 شتابان	 رشد	 اما	 دارد،	 وجود	 باالیي	
دارد.	در	سال	1390	 را	در	پي	 پیامدهایی	 و	سیاستگذاری،	

نگاره 8: الف: تصویر مربوط به سال 1379 
ماهواره لندست.منطقه کالنشهری تهران ب: 
 DMSP/OLS نقشه طبقه بندی شده ماهواره
مربوط به منطقه کالنشهری تهران در سال 

1379
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شهرنشیني	در	کشورمان	نسبت	به	سال	1335	بیش	از	دو	برابر	
شده	است.	شهرنشینی	امروز	زندگی	همه	مردم	را	تحت	تأثیر	
قرار	می	دهد.	به	طور	کلی	در	فاصله	زمانی	1335	تا	1390،	
نظام	شهری	ایران	تغییرات	قابل	توجهی	را	تجربه	کرده	است.	
در	این	دوره	55	ساله	940	شهر	به	نظام	شهری	ایران	افزوده	
زیر	 پایینی،	سهم	جمعیتی	شهرهای	 طبقات	 در	 است؛	 شده	
25	هزار	نفر	علیرغم	افزوده	شدن	710	شهر	به	آنها	از	25/8	
درصد	در	سال	1335	به	12/1	درصد	در	سال	1390	کاهش	
یافته	است.	تمرکزگرایی	در	سلسله	مراتب	شهری	که	منجر	
به	تسلط	نخست	شهری	بر	نظام	شهری	در	ایران	شده	است،	
همچنین	با	تمرکز	جمعیت	در	چند	شهر	بزرگ،	بزرگسری	در	
نظام	شهری	ایران	هویدا	شد	و	شبکه	شهری	ایران	از	همگونی	
و	 شده	 خارج	 داشت	 ارضی	 اصالحات	 از	 پیش	 که	 نسبی	
گسیختگی	در	آن	کاماًل	مشهود	است.	نتایج	حاصل	از	بررسی	
شهری،	 نخست	 شاخص	 پنج	 به	 توجه	 با	 شهری	 نخست	
دوشهر،	شاخص	گینزبرگ،	چهار	شهر		مهتا	و	شاخص	مامو	
در	 شهري	 نخست	 پدیده	 کـه	 گردید	 مشخص	 الوصابي	 و	
ایران	در	تمام	این	دوره	ها	وجود	داشته	است.	 نظام	شهري	
بنابراین،	در	مجموع	نظام	شهري	داراي	تمرکزگرایي	زیاد	در	
سطوح	باالي	جمعیتي	و	پراکندگي	گسترده	درسطوح	پایین	
جمعیتي	است.	همچنین	توزیع	لگارتیمي	نظام	شهري	ایران	
طي	1335تا	1390	در	مجموع	به	عدم	تعادل	سوق	پیدا	کرده	
است.	بهترین	توزیـع	متعلـق	بـه	سال	1335و	نامتعادل	ترین	
متعلق	به	سال	1365	)که	جنگ	تحمیلی	و	سیاست	های	اتخاذ	
است.	 بر	علت	شده	اند(	 مزید	 نیز	 زمانی	 دوره	 این	 در	 شده	
شیب	خط	رتبه-	اندازه	بـا	خط	تعادل	در	تمام	دوره	ها	بیش	
از	منفی	1	بوده	است	که	بیانگر	غلبه	نخست	شهري	در	نظام	

شهري	ایـران	اسـت.
به	 توجه	 با	 رگرسیونی	 تحلیل	های	 و	 تجزیه	 نهایت	 در	
بین	 رابطه	خطی	 که	 داد	 نشان	 ملی	 در	سطح	 در	شب	 نور	
و	 کشور	 شهری	 جمعیت	 کشور،	 جمعیت	 و	 شب	 در	 نور	
تولید	ناخالص	ملی	وجود	دارد.	میزان	R2 	برای	جمعیت	کل	
کشور	برابر	با	0/838	بوده	که	در	بین	سه	شاخص	محاسبه	

شده	کمترین	میزان	ارتباط	خطی	بین	داده	ها	را	نشان	می	دهد،	
پس	از	آن	جمعیت	شهری	با	R2 برابر	با	0/854	و	این	میزان	
برای	تولید	ناخالص	ملی	و	نور	در	شب	با	R2	برابر	با	0/894	
دوره	 سه	 طی	 	DMSP/OLS تصاویر	 تحلیل	 می	باشد.نتایج	
1371،	1379	و	1392	نشان	دهنده	گسترش	و	افزایش	تعداد	
مناطق	کالنشهری	در	سطح	کشور	می	باشد.	این	امر	نشان	دهنده	
شکل	گیری	و	گسترش	یک	الگوي	زنجیره	اي	در	سطح	کشور	و	
فاصله	گرفتن	از	الگوي	سنتي	کهکشـاني،	به	دلیل	تمرکز	امکانات	
و	خدمات	در	شهرهاي	بزرگ	می	باشد.	همچنین	نتایج	حاصل	
از	ارزیابی	دقت	تصاویر	چند	زمانه	DMSP/OLS نشان	دهنده	
میزان	دقت	این	تصاویر	در	تشخیص	مناطق	شهری	می	باشند.	
این	امر	زمانی	اهمیت	می	یابد	که	ما	بدانیم	مطالعات	سنجش	از	
دور	در	مطالعه	پویایی	شهری	با	تصاویری	با	رزولوشن	خوب	
تغییرات	 روی	 بر	 معموالً	 آنها	 اما	 گردیده،	 انجام	 متوسط	 و	
پوشش	زمین	و	یا	اقلیم	شهری	برای	شهرهای	منفرد	یا	مناطق	
کالنشهری	تمرکز	کرده	اند.	مطالعات	راداری	نیز	برای	تخمین	
جمعیت	شهری	یا	سکونتگاهای	انسانی	استفاده	شده	است.	اما	
این	تالش	ها		به	صورت	گسترده	توسط	جامعه	مورد	پژوهش	
قرار	نگرفته	است.	بنا	براین	DMSP/OLS	می	تواند	منبع	مناسبی	
برای	درک	پویایی	شهر	نشینی	در	مقیاس	ملی	و	جهانی	باشد.	
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