تحليلي از ويژگيهاي سازمان فضايي
استان خراسان شمالي با تأکيد بر مراکز شهري
علیرضا شیخ االسالمی

معصوم دوستی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بروجرد

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری

مریم بیرانوندزاده

ابراهيم رستم گوراني

مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد

چکيده

سازمان فضايي سکونتگاههاي کشور ما به داليل مختلف و از جمله
انقالب صنعتي ،وابستگي اقتصادي– اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي  ،مدرنيسم،
الگوي غيراصولي از مدلهای غربي و  ...دستخوش تحوالت پيچيده و شگرفي
گرديده تا جايي که در طول چند دهه ،از حالتي سنتي با قانونمندیهاي خاص
به فضايي قطبي ،چندگانه ،نامتعادل ،غيرکارا ،ناهمگون و عقبمانده تبديل شده
است .اين تحقيق با هدف تحليل سازمان فضايي استان خراسان شمالي انجام
گرفته و با بهرهگيري از مدلهاي ضريب آنتروپي ،حد اختالف طبقهاي ،نخست
شهري و الگوي آرتور اسمايلز به بررسي و تحليل عملکردي نظام شهري استان
خراسان شمالي طي دهه اخير پرداخته است .نتايج تحقيق نشان ميدهد که
شبکه شهري استان نسبت ًا منظم بوده ،دليل اين امر نيز حاکميت شهرهاي مياني
و کوچک در استان است.

واژههایکليدي :سازمان فضايي ،ضريب آنتروپي ،مدل حد اختالف
طبقهاي -نخست شهري ،الگوي آرتور اسمايلز ،خراسان شمالي

مقدمه

امروزه ساماندهي و تعادل بخشي فضا ( )Lowder, 1986, p.123و توزيع
مناسب جمعيت در پهنهي فضاهاي جغرافيايي از اهميت بسيار زيادي در
عرصه سياستگذاري و برنامهريزي در جهان برخوردار است (& Drakakis

.)smith, 1997, p.106

اندازه سلسله مراتب شهري مدتهای مديد منبع جالب توجهي
براي محققين بوده و از جمله مباحثي است که از گذشتههای دور ذهن
جغرافيدانان را به خود معطوف داشته است .سلسله مراتب شهري به مفهوم
ساده عبارت است از طبقهبندي شهرهای واقع در يک محدوده جغرافيايي
براساس شاخص جمعيتي و اهميت و نقش عملکرد اداري آنها به طوري
که با يک فرمول و نظم قابل سنجش بتوانيم شهرها را از باال به پايين
در گروههاي  1 ،2 ،3 ،4و الي آخر دستهبندي و تفکيک نماييم .هر قدر
فاصله طبقات شهري کمتر و دامنه نوسان در تعداد و روند کاهش مرتبه
آنها کمتر باشد ،سلسله مراتب شهري منظم و چنانچه شهرها با بينظمي و
با فاصلههای زياد ردهبندي شوند ،سلسله مراتب نامنظم و به هم ريختهاي
مشاهده ميشود که دليل برعدم اجراي برنامهريزيهای صحيح شهري و

مدرس دانشگاه پیامنور واحد بندرعباس

شهرنشيني بيقواره در اين محدوده خواهد بود و به همان نسبت مشکالت
و مسائل شهري بيشتري در اين محدوده بروز ميکند (مستوفي الممالکي،
، 1380ص  .)145مطالعات انجام شده نشان ميدهند که اغلب کشورهاي در
حال توسعه از روند توسعهي فضايي سکونتگاهها و نحوهي توزيع منطقهاي
جمعيت و فعاليتهای اقتصادي خود ناراضي هستند (Mathur, 1997,
 .)p.65به ويژه ،تمرکز بيش از حد فعاليتهای اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي
و جمعيت در بزرگترين شهر اين کشورها (نخست شهرها) با مسايل و
مشکالت عديدهای مواجه شدهاند( .)Sawers, 1989, p.841درکشور ما بر هم
خوردن تعادل و توازن منطقهای يکي از موانع اصلي بر سر راه توسعهي
ملي به شمار ميرود .اين روند همراه با گسترش شهرنشيني و فزوني تعداد
شهرها در فرآيند توسعهي ملي به دليل عدم تبعيت از الگوي توسعه برونزا
بر شکل و شيوهي اسکان و شکلگيري نظام موجود بيشترين تأثير را داشته
است که محصول آن شکلگيري يک نظام ناکارآمد و از هم گسيخته بوده
که مشخصهي اصلي آن نخست شهري کالنشهر تهران در سطح ملي و چند
شهر بزرگ در برخي از مناطق و انبوهي از شهرهاي کوچک و روستاهاست
(حاجي پور و زبردست .)6 :1384 ،واضح است که تمرکز جمعيت در شهرهاي
بزرگ مشکالتي را براي اين گونه شهرها به وجود آورده و رشد بيرويه
اين شهرها عالوه بر اين که معضالت و مشکالتي را براي خود شهرها به
وجود ميآورد ،بلکه باعث پراکندگي اجتماعي – اقتصادي و نهايت ًا پراکندگي
منطقهای نيز ميشود(ضرابي 1378،ص  .)102در خصوص پژوهشهاي انجام
شده در زمينه توزيع فضايي و شبکه شهري در سطح بينالمللي و ملي
ميتوان به موارد زير اشاره نمود ،اولين تجزيه و تحليل جغرافيايي توزيع
اندازه شهرها در نظامهای شهري به اوايل قرن بيستم بر ميگردد .فليکس
اوئرباخ ،1جغرافيدان آلماني در سال  1913قانون مرتبه – اندازه شهري را
ارائه داد که بين اندازه شهرها و رتبه آنها رابطه معکوس وجود دارد (carter,
 .)1981, p.70بعدها توسط کساني همچون لوتکا ،)1924(2گودريچ،)1926(3
و سينگر )1936(4مورد استفاده قرار گرفت (.)Delgado & Godinho, 2004, p.1
باالخره در سال  1949اين نوع بررسي در شهرها توسط جورج زيپف 5به
صورت کامل فرمولبندي و مورد عمل و بررسي واقع گرديد (حکمتنيا و
موسوي.)191 :1385 ،

طال مينايي( )1353پژوهشي در زمينه سيستمهاي سكونتگاهي و نظام
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سلسله مراتبي و ارائه خدمات منطقهای اصفهان پرداخته است و با تحليل
كمي و كار ميداني به بيان ويژگيهاي هر يك از خوشهها و بهترين شكل
نظام سلسله مراتبي و ارائه خدمات در منطقه پرداخته است.
کار پژوهشي انجام شده توسط اعتماد ( )1363تحت عنوان «شبکه شهري
در ايران» به تحليل تاريخي – ع ّلي از فرآيند تکوين و تغيير نظام شهري ايران
طي قرون حاضر پرداخته است .ايشان در مطالعه خود با بهرهگيري از شواهد
تاريخي و ادلهي آماري چرخش به طرف اقتصاد سرمايهداري و فرهنگ
مصرفي و به هم خوردن رابطهي موزون شهر و روستا را در تغيير شبکهي
شهري و پيدايش فضاهاي قطبي مؤثر دانسته و وابستگي ساختاري به نظام
سرمايهداري جهاني را از جمله علل مؤثر در شکلگيري شبکهي شهري
کنوني در سطح کشور ميداند.
مطالعه نظريان دربارهي شهرهاي ايران در سال  1365نشان داده است که
نظام شبکهي شهري حکايت از وضعيت نخست شهري براي تهران دارد.
وي با انتقال ميزان جمعيت و رتبهي شهرهاي ايران بر روي کاغذ لگاريتمي
به نتايج قابل توجهي دست يافته است (نظريان .)164 :1374 ،بهفروز()1371
در پژوهشي تحت عنوان «تحليلي نظري -تجربي براي متعادلسازي
توزيع فضايي جمعيت در سيستم شهرهاي ايران» با هدف قانونمند كردن،
شاخصهايي براي تحليل كنوني و آتي شبكه شهري كشور ارائه گرديده
است .رفيعيان( )1375پژوهشي تحت عنوان «سازمانيابي فضا در ايران با
تأكيد بر سيستمهاي شهري» كه در آن با بهرهگيري از نتايج مطالعات پيشين
به تحليل تاريخي ،دگرگوني در سازمان فضائي شبكه شهري ايران به طور
عام و منطقه اصفهان ميپردازد از پژوهشهاي ارزشمند اين حوزه است.
فريد با بررسي جامع نظرهای محققين فرانسوي به ويژه پيرژوژ ،باتيسته
و بوژوگارنيه دربارهي سلسله مراتب شهري و طبقهبندي شهري کشورها
اعتقاد دارد که تمرکز بيش از حد فعاليتها و خدمات نادر در بعضي از
شهرها به غلبهي آنان بر شبکهي شهري آن منطقه منجر خواهد شد (فريد،
 486 :1368و شکويي.)108 -9 ،1376 ،

روش تحقيق

نوع تحقيق كاربردي و روش بررسي ،توصيفي -تحليلي است.
محدوده جغرافيايي مورد پژوهش استان خراسان شمالي و جامع ه آماري
آن  ،شهرستانهاي اين استان ميباشد .بر اين مبنا ابتدا با استفاده از روش
کتابخانهای به بررسي مباني نظري مرتبط با موضوع پرداخته شده است،
سپس به بررسي شبکه شهري استان بر اساس نتايج سرشماري نفوس و
مسکن سال  1385پرداخته شده است که در اين مقاله از روش آنتروپي ،حد
اختالف طبقهاي ،نخست شهري و الگوي آرتور اسمايلز جهت مشخص
نمودن سازمان فضايي حاکم بر شبکه شهري استان استفاده شده است.

معرفي محدوده مورد مطالعه

استان خراسان شمالي با وسعتي بيش از  28166هزار كيلومتر مربع بين
مدار جغرافيايي  36درجه و  37دقيقه تا  38درجه و  17دقيقه عرض شمالي
از خط استوا و  55درجه و  53دقيقه تا  58درجه و  20دقيقه طول شرقي
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از نصفالنهار گرينويچ قرار گرفته است .بر اساس سرشماري سال 1385
جمعيت اين استان  811572نفر برآورد شده است .در سال  1383استان
خراسان به سه استان تقسيم شد که استان خراسان شمالي به مرکزيت بجنورد
با  6شهرستان شکل گرفت(مرکز آمار ايران ،)1385 ،که در سال  1387شهرستان
گرمه -جاجرم مستقل اعالم شد بدين ترتيب اين استان در سال  1387داراي
 7شهرستان شد در نقشه ( )1موقعيت مکاني شهرستانهاي خراسان شمالي
در استان سال  1385نشان داده شده است.
نقشه ( :)1موقعیت شهرستان های
استان خراسان شمالی

شرح مدل و نتايج تجربي آن:

بررسي توزيع فضايي شهرهاي استان خراسانشمالي با استفاده
6
از ضريب آنتروپي

اساس اين تئوري پيشبيني احتماالت است که متناسب با نظم داشتن و
يا بينظم بودن رفتار پديدههاي مورد مطالعه در گذشته ميتواند در پيشبيني
جهات سازمانيابي آنها در آينده مؤثر باشد (طهماسبي ،1384 ،ص  .)32اين مدل
معياري براي سنجش توزيع جمعيت شهري و توزيع تعداد شهرها در طبقات
شهري يک منطقه است .با استفاده از اين مدل ميتوان به ميزان تعادل فضايي
استقرار جمعيت و تعداد شهر در سطح شبکه شهري ،استاني ،منطقهای و
ملي پي برد ( .)Wheeler& Muller, 1986, pp.386-385مطابق اصل تئوريکي
اين مدل ،وقتي که آنتروپي نسبي به طرف صفر ميل ميکند حکايت از
تمرکز بيشتر و يا افزايش تمرکز يا عدم تعادل در توزيع جمعيت بين شهرها
دارد و حرکت به طرف يک و باالتر از آن توزيع متعادلتري را در عرصه
منطقهای نشان ميدهد (فني،1382،ص .)79ساختار کلي مدل به شرح زير
است)Wheeler& Muller, 1986, pp.386-385( :
 :Hمجموعه فراواني در لگاريتم نپري فراواني
(آنتروپي مطلق)
 :Piفراواني(جمعيت)
 :Ln Piلگاريتم نپري فراواني
 :Gميزان آنتروپي (آنتروپي نسبي)
 :Kتعداد طبقات
براساس اين ضريب که براي شهرهاي استان خراسان شمالي در سال
1385مورد بررسي قرار گرفته است نتايج زير به دست آمد.
طبق محاسبات صورت گرفته براساس مدل آنتروپي
با توجه به اينکه مقدار آنتروپي برابر با  0/823ميباشد
و اين ميزان نزديک به  1است ،زماني که مقدار آنتروپي
به  1نزديکتر شود شبکه شهري از تعادل بيشتري
برخوردار خواهد شد ،بنابراين شبکه شهري استان

جدول :1ضريب آنتروپي شهرهاي استان خراسان شمالي در سال 1385
رديف

شهر

Fi

Pi

LnPi

Pi.LnPi

1
2
3

اسفراين
بجنورد
جاجرم

56372
182751
34267

0/143
0/465
0/873

-1/940
-0/764
-2/438

-0/278
-0/355
-0/212

5

فاروج

10668

0/027

-3/605

-0/098

4

شيروان

6

85241

مانه و سملقان
جمع

0/217

23159

-1/526

-2/830

0/059

-0/331

-0/167

-

392458

جدول  :2طبقات جمعيتي شهرها بر اساس مدل حد اختالف طبقهاي
رديف

طبقات جمعيتي

تعداد شهرها

درصد شهرها

1

2

10668-45085
45085-79502
79502-113919

3

50

1
1

16/6
16/6

اسفراين
شيروان

4

113919- 148336

-

-

-

148336- 182753

1

16/6

بجنورد

3
5

مأخذ  :محاسبات نگارندگان.

خراسان شمالي بر اساس روش آنتروپي نسبت ًا متعادل است .در واقع تعادل
شبکه شهري در استان خراسان شمالي ناشي از تراکم تعداد شهرهاي استان
در رده مياني و کوچک است .هر زمان که پديده کالنشهري در اين استان
ظهور کند ،آن زمان ديگر شاهد اين تعادل نخواهيم بود.

 -مدل حد اختالف طبقهاي:

اين روش علمي با استفاده از فرمولهای آماري در خصوص جمعيت
شهرهای کشور به ويژه شهرهای با کمترين جمعيت قابل اجرا ميباشد
(مستوفي الممالکي .)152 ،1380 ،

مرحله اول :تعيين پر جمعيتترين شهر استان که بجنورد با  182751نفر و
کم جمعيتترين شهر استان فاروج با 10668نفر ميباشد.
(R = Max(P) - Min(P
مرحله دوم :تعيين دامنه نوسان:
مرحله سوم :تعيين تعداد طبقات يا گروههاي شهري با استفاده از فرمول
1LogN+3/3+=K
استورجس:
مرحله چهارم :تعيين ميزان حد اختالف طبقهاي:
H=R/K
مرحله پنجم :تشکيل ماتريس و تقسيمبندي شهرستانهاي استان

)  = ( ) − ( 

اسامي شهرها
فاروج -جاجرم -مانه و سملقان

دامنهنوسان :
ميزان حد اختالف طبقهای:

 172083
=
= 34417
5


=

نتيجهای که از جدول فوق ميتوان استخراج کرد اين است که گروهبندي
شهرهاي استان در رده شهرهاي کوچک قرار دارند ،بگونهای که بيش از نيمي
از جمعيت شهري استان در رده جمعيتي کمتر از 50هزار نفر قرار دارند،
موضوع فوق تأکيد بر الگوي برنامهريزي توسعه شهرهاي کوچک است به
گونهای که الگوي برنامهريزي توسعه شهرهاي کوچک روش مناسبي براي
توسعه فضايي و ايجاد رشد اقتصادي و تعادل اجتماعي است و ميتواند به
عنوان شقي در مقابل رشد شهرهاي بزرگ عمل نمايد.

شاخص نخست شهري

شاخص نخست شهري( )UPIنسبت جمعيت بزرگترين شهر ( )P1به
كل جمعيت شهري ( )Pكشور و يا منطقهاي كه شاخص نخست شهري براي
آن محاسبه ميشود ،است:
هرچه مقدار عددي اين شاخص بيشتر باشد ،بزرگترين شهر داراي
نخست شهري بيشتري است.
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-2شاخص دو شهر

اين شاخص مرتبط با توزيع رتبه -اندازه شهري است و شاخص نسبي
میباشد .بدين ترتيب كه از طريق محاسبه نسبت جمعيت شهر نخست به
TCI= P1/p2
دومين شهر بدست ميآيد:
اين شاخص نيز هر چه بزرگتر باشد ،بزرگترين شهر داراي نخست شهري
است.

 -3شاخص چهار شهرگينزبرگ

شاخص چهار شهر ( )FCIهمانند شاخص دو شهر مبتني بر توزيع
رتبه -اندازه شهري است و نسبت جمعيت شهر نخست به مجموع جمعيت
شهرهاي رتبه دوم ،سوم و چهارم را شامل مي شود(:)Smith,1995

 -4شاخص چهار شهر مهتا
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مهتا در سال  1964بهترين روش براي تشخيص نخست شهري را نسبت
اندازه شهر نخست به چهار شهر اول نظام شهري به صورت زير پيشنهاد کرد.
1
1 +  2 + 3 +  4

که در آن  pجمعيت شهر اول تا چهارم مي باشد.
بعدها ريچاردسون شاخص چهار شهر اول را با معيارهاي قاعده رتبه
 اندازه تطبيق داد و بدين صورت مطرح نمود که اين توزيع مهمترينو عاديترين شکل برتري شهري خواهد بود .برپايه چنين معياري ،درجه
تسلط و برتري شهر اول بر نظام شهري براساس جدول زير  3پيشنهاد شده
است ،که در آن دامنه تسلط و برتري مطلوب شهر نخست بين شاخص ./41
تا  ./54فرض شده است و براي فوق برتري ،شاخص بين  ./65تا  1پيشنهاد
شده است(عظيمي ،1381،صص .)65 - 67
جدول : 3درجه نخست شهري در نظام شهري بر پايه شاخص چهار شهري
نوع برتري شهري

شاخص چهار شهر

فوق برتري

 ./65تا 1

برتري مطلوب

 ./41تا ./54

برتري

حداقل برتري

 ./54تا ./65
کمتر از./41

مأخذ  :عظيمي ،1381،ص 6

براساس محاسبات صورت گرفته و براساس شاخص 4شهر مهتا،
درجه نخست شهري ،در خراسانشمالي در رده برتري نخست شهر بجنورد
قرار دارد ،ميزان اين شاخص برابر با  0/509ميباشد .اميد اين ميرود
که تمرکزگرايي که در ساير استانهاي کشور در نخست شهرها صورت
گرفته در استان خراسانشمالي صورت نگيرد ،و روال توسعه فضايي شهر
با حاکميت شهرهاي مياني و کوچک ادامه پذيرد ،تا بتوان از شبکه شهري
حاکم بر اين استان از نمونههای موفق در شبکه شهري کشور نام برد.
به طور کلي طبق محاسبات صورت گرفته براساس  4شاخص فوقالذکر
درجه نخست شهري در استان خراسان شمالي ديده ميشود که برتري شهري
با نخست شهر بجنورد ميباشد ،اما نکتهای که قابل توجه است
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اين که درجه برتري نخست شهري بجنورد در مقايسه با ديگر استانهاي
همجوار نظير خراسان رضوي که درجه فوق برتري با حاکميت نخست شهر
مشهد ميباشد حاکميت نخست شهري در اين استان در رده پايينتري قرار دارد.
البته دليل اين موضوع را بايد در سالهاي قبل از تفکيک استان خراسان(شمالي،
رضوي و جنوبي) دانست(سرخ کمال و بيرانوند زاده)1389 ،
جدول : 4شاخصهاي نخست شهري در خراسان شمالي
شاخص
شاخص نخست شهري
شاخص دو شهر
شاخص چهار شهر گينزبرگ
شاخص چهار شهر مهتا

سال

1385
0/465
2/143
0/563
0/509

 -.الگوي آرتور اسمايلز:

اين دانشمند براساس سقف جمعيتي و خواص آماري ،جمعيت شهرها
را طبقهبندي نموده و هر گروه را در يک مرحله سني و تکاملي خود قرار
ميدهد ،که خود در شکلگيري فضاي فيزيکي ،قدرت اداري ،حوزه نفوذ و
خدماتدهي ،نقشيابي و اعتبار شهري تأثيرات عميقي دارد .اين طبقهبندي
عبارت است از:
 – 1شهرهای  2تا  5هزار نفري در مرحله نوزاد شهري
 – 2شهرهای  5تا  20هزار نفري در مرحله نوجواني
 – 3شهرهاي  20تا  100هزار نفري در مرحله جواني
 – 4شهرهای  100تا  500هزار نفري در مرحله ميان سالي
 – 5شهرهای  500هزار نفري تا يک ميليون نفر در مرحله رسيدگي کامل
و تکامل
 – 6شهرهای با جمعيت بيش از يک ميليون نفر به نام مادر شهر
قاعدت ًا در يک نظام سلسله مراتب شهري نسبت ًا منظم ،بايد يک رابطه
معقول با فواصل طبقاتي منظمي بين تعداد شهرها و گروههای جمعيتي ذکر
شده ،موجود باشد و بدين ترتيب مشاهده ميشود.از آنجايي که در کشور
سقف  10هزار نفر به باال مالک واقع شدن شهر در سلسله مراتب شهري
ميباشد در استان خراسان شمالي طبق تقسيمبندي اسمايلز در طبقه اول
يعني مرحله نوزاد شهري ،شهري ديده نميشود اما به طور کلي گروه
شهرهاي باجمعيت  20تا  100هزار نفر ،در واقع شهرهاي جوان بيشترين
تعداد را در برگرفتهاند و تنها شهر بجنورد به عنوان شهر ميان سال استان
معرفي ميشود.

نتيجهگيري

فضا به عنوان عرصه تجلي مناسبات اقتصادي و اجتماعي انسان،
بستر تمامي فعاليتهای بشري است که تحت تأثير و ويژگيها و شرايط
جغرافيايي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي شکل گرفته و دگرگون ميشود.
در کشور ما تاکنون برنامهريزيهای توسعه عمدت ًا متوجه شهرهاي بزرگ

بوده است و به شهرهاي مياني و کوچک کمتر توجه شده است و يکي از منابع و مآخذ

داليل مشکالت فراوان در شهرهاي بزرگ ،عدم توجه به شهرهاي مياني
و کوچک ميباشد .به همين دليل شهرهاي مياني و کوچک پس از جذب
جمعيت و تنوع کارکردها دچار همان مشکالتي خواهند شد که شهرهاي
بزرگتر با آن مواجه هستند .اين معضالت در ابعاد گوناگون اقتصادي،
اجتماعي و زيست محيطي و  ...قابل ذکر است.
بررسي و تالش در رفع يا کاهش اين مسائل و معضالت ،راهکارهاي
بنيادي را طلب ميکند که با توجه به جايگاه و تأثير سلسله مراتبي شهرهاي
مياني و کوچک در شبکه شهري منطقهای ميتواند موجب توزيع منطقي
جمعيت و جلوگيري از تمرکز آن و رسيدن به سطوح پايداري در شبکه
شهري کشور گردد.
در ساختار فضايي شبکه شهري خراسان شمالي براي مراکز شهري اين
استان ،تقريب ًا چنين وضعي قابل مشاهده است .طبق محاسبات صورت گرفته
براساس مدل آنتروپي شبکه شهري استان خراسان شمالي نسبت ًا متعادل است،
در واقع تعادل شبکه شهري در استان خراسان شمالي ناشي از تراکم تعداد
شهرهاي استان در رده مياني و کوچک است.
هر زمان که پديده کالنشهري در اين استان ظهور کند ،آن زمان ديگر
شاهد اين تعادل نخواهيم بود.
مدل حد اختالف طبقهای بيانگر تراکم گروهبندي شهرهاي استان در رده
شهرهاي مياني و کوچک است ،بگونهای که بيش از نيمي از جمعيت شهري
استان در رده جمعيتي کمتر از 50هزار نفر قرار دارند .براساس شاخص
نخست شهري ،حاکميت و برتري شهري در ميان شهرهاي استان با نخست
شهر بجنورد است .در استان خراسان شمالي طبق تقسيمبندي اسمايلز در
طبقه اول يعني مرحله نوزاد شهري ،شهري ديده نميشود اما به طور کلي
گروه شهرهاي با جمعيت  20تا  100هزار نفر ،در واقع شهرهاي جوان
بيشترين تعداد را در بر گرفتهاند و تنها شهر بجنورد به عنوان شهر ميان سال
استان معرفي ميشود .به طور کلي تاکنون سازمان فضايي حاکم بر شبکه
شهري در استان خراسان شمالي نسبت ًا متعادل است ،ولي به نظر ميرسد
چنين تعادلي در صورتي تداوم خواهد يافت که خود اين شهرها از درون
خود دچار مشکالت شهرهاي بزرگ در مقياس خرد نشوند و فضاي مناسب
را براي نسل کنوني و آينده فراهم سازند .لیکن در سطح محلي آن چه
بيش از هر مسئلهای ديگر بايد مدنظر قرار گيرد توجه به عدالت و برابري
براساس شاخصها و ابعاد اجتماعي– اقتصادي و کالبدي از نظرگاه توسعه
پايدار شهري ميباشد.
دستيابي به سهمي عادالنه در توزيع داراييهای عمومي هدفي بسيار حائز
اهميت براي برنامهريزان شهري به شمار ميرود .توزيع مناسب و چيدمان
متعادل دربرگيرنده تعيين مکان داراييها يا کاربريها بدان صورت است که در
گروههای اجتماعي معين با خصوصيات مکاني (فضايي) گوناگون ،همگي تا حد
امکان از آنها بهرهمند گردند و بدان دسترسي داشته باشند .آنچه به منظور طراحي
و برنامهريزي از اهميت زيادي برخوردار است ،اين است که برنامهريزان شهري
و تشکيالت آنها دريابند که اصول چيدماني ،اساس انتظام جغرافيايي(مکاني)،
داراييها و سرمايههای عمومي را تشکيل ميدهد.
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