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مدلي بـومي بـراي ارزيـابي تـوزيـع انـدازهشهـريدرمنـاطـقخشك
(نمونـه مـوردي :شبکـه شهري استـان يـزد)
اصغـر ضــرابـي ،دانشيـــار جغـرافيــا و بـرنــامـهريــزی شهــری ،دانشگــاه اصفهــان

رسول حيدري سورشجاني ،دانشجوی دكتـری جغرافياوبـرنـامـهريزیشهری ،دانشگــاه اصفهـــان

چکيده
شــهرهای منــاطر خشــک دارای ويژگــيهــای خاصــي چــون :مهــاجرت ،افــزايش نســبي رشــد جمعيــت
شـهری ،پديــدهي ماكروسـفالي ،كمبــود منـابع ،شــکنندگي محـيط ،نارســايي زيرسـاختهــا و ارتباطــات و
مــيباشــند بررســي توزيــع انــدازهی شــهرهای منــاطر خشــک هماننــد ســاير منــاطر جغرافيــايي كشــور بــا
روشهای كمي و سنتي همانند هـم انجـام مـيپـايرد از جملـه ايـن روشهـا اسـتفاده از مـدلهـای زيپـف
و تعديل شده بهفروز است كه كـامالً مبنـايي رياضـي و پوزيتيويسـتي دارنـد ايـن مـدلهـا بـدون توجـه بـه
ماهيــت منطقــهای و ويژگــيهــای جغرافيــايي از فقــدان عوامــل كيفــي در بررســي سيســتم شــهرهای هــر
منطقه ميپردازند و بـه شـکل مونتـاژ بـرای همـه ی منـاطر بـدون توجـه بـه افتـراا جغرافيـايي آنـان بکـار
ميروند در اين تحقير سعي بر آن بـ وده اسـت كـه مـدلي بـومي و بـديل كـه بـا روش كيفـي ـ كمّـي تهيـه
شده است جايگزين مدل هـای مـاكور گـردد مـدل بـومي بـر اسـاس تقسـيم اسـتان يـزد بـه  1زيـر ناحيـه
تهيــه شــده كــه بــرای شــهرهای زيــر نــواحي بــا مــال قــرار دادن جمعيــت همــهی شــهرها ،جمعيــت
پيشنهادی ارائه ميدهد در پايـان بـر اسـاس نتـايا مـدل بـومي ،پيشـنهادات مناسـه و كـارآ بـرای تعـديل
توزيع اندازه شهرها آورده ميشود

مناطر خشک ،توزيع اندازه شهری ،مدل بومي ،جغرافيای ناحيهای
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 1ـ مقدمه
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مناطر خشک جهان حدود يک سوم كل قارهها را در برگرفته و وسعتي حدود  81تا  11ميليون كيلـومتر
مربع كره زمين را شامل ميگردند(درش )13 :1333 ،از جمله مناطر خشک جهان بخش عمـدهای از كشـور
ايران است كه «در ناحيهی فالت مركزی ايران ،بيابان هايي قرار گرفتـه كـه بـه وسـيله سلسـله جبـال البـرز،
خراسان و زاگرس محنور ميشوند اين اراضي بالغ بر  11درصد وسعت ايران است معموالً اين اراضي بيابـاني
و كويری را به دو حوزهی شمالي و بزرگتر به نام دشت كوير و حوزه جنوبي و كوچکتر بـه نـام دشـت لـوت
تقسيم ميكنند دشت لوت به دو قسمت شرا لوت با  211كيلومتر طول و  31كيلومتر عرض و غرب لوت بـا
 211كيلومتر طول و  31كيلومتر عرض تقسيم ميشود به طور كلي دشت كوير نزديک به  381هزار كيلومتر
طول و بين  11تا  381كيلومتر عرض دارد» (جعفری )38-31 :1311 ،ايـن وسـعت وسـيع منـاطر خشـک
كشور اثرات بسيار زيادی بر كل كشور داشته و آمايش سرزمين را با مشکالت عديدهای مواجـه نمـوده اسـت
مناطر خشک «شمال شرقي كشور را از جنوب غربي جدا نموده و مانع نفوذ تمـدنهـای ايـن دو منطقـه بـه
يکديگر شدهاند مخنوصاً مانع نفوذ تمدن ايران جنوب غربي و درهی دجله و فـرات بـه خراسـان گرديـدهانـد
اهالي بومي و ساكنين كويرها در حين عبور از اين صحاری فقط از راهها و خطوم ارتباطي كه آشنايي كـاملي
بدانها دارند عبور نموده و عقيده دارند كه عبور از اين كويرها خالي از خطر نيست» (شفقي)23-21 :1381 ،
ليکن نميتوان ابراز داشت كه در اين مناطر حيات وجود نداشته است و در طول زمان شـهرهای واحـهای در
حواشي و گاه در قله اين مناطر كه خشونت طبيعت كـاهش يافتـه ،مشـاهده شـده كـه پايـداری آنهـا بـه
مسيرهای تجاری دنيای قديم وابسته بوده است
شهرهای مناطر خشک و كويری كشور از نظر كرنولوژی دارای شـرايط خاصـيانـد كـه بـا سـاير منـاطر
تفاوتهای چشمگيری دارند بررسي سيستم های شهری اين منـاطر اگرچـه جـدا از كـل كشـور نيسـت ،امّـا
شباهت زيادی نيز به سيستم شهری ملي و ساير مناطر ندارد ،چراكه تراكم كم جمعيت كه ويژگي خاص اين
مناطر است نسبت به كل كشور بسيار متفاوت است به گونهای كه در سال 1311تراكم جمعيـت سـه اسـتان
سمنان ،خراسان جنوبي و يزد به ترتيه  3 ،1و  1بوده است كه در همين سال تـراكم متوسـط جمعيـت كـل
كشور  83نفر در هکتار ميباشد به معني ديگر شرايط خاص فيزيکي ،توپوگرافي ،طبيعـي ،اقليمـي ،انسـاني و
اجتماعي و اقتنادی اين مناطر شهرهای خاصي را ايجاد و ارتباطات ويژهای را نيز برای آنان خلر كرده است
استان يزد با ويژگيهای اقليمي خشک از اين شرايط جدا نيست در اين اسـتان سـرمايهگـااریهـای دولتـي،
ويژگيهای محيطي چون زهکشي آبهای سطحي و تحت االرضي ،انتقال آب از مناطر كوهستاني ،مهـاجرت
روستاييان ،مکانگزيني صنايع و سيستم شهری اين مناطر را تغيير داده و جلوهای خاص از تمركز جمعيت
شهری را به نمايش گااشته است «فقدان شهرهای مياني و افزايش شکاا سلسـله مراتبـي بـين شـهر يـزد و
ساير شهرها در سرشماری نفوس و مسکن سال  1311نسبت به دوره قبـل سرشـماری از ويژگـيهـای ديگـر
شبکه شهری اين استان است» (ضرابي و موسوی )2 :1311 ،شهرنشيني در اين استان بر محور متمركز شهر
يزد استوار است تمركز شديد شهرنشيني استان در شهر يزد باعث گرديده است كه تناسـه جغرافيـايي بـين
امکانات و منابع (محيط) و فعاليتهای انساني(انسان) ايجاد نگردد بيش از  11درصد جمعيت شـهری اسـتان
يزد در شهر يزد و شهرهای اطراا اين شهر متمركزاند توزيع شهرهای ديگر اسـتان از يـک الگـوی ناحيـهای
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تبعيت كرده است در اين مقاله سعي بر آن است كه با ابداع مدلي بومي ،الگوی موجود توزيع شهرهای استان
يزد بررسي گردد و پيشنهادات الزم ارائه شود
 -8روششناسي تحقيق

روش تحقير اين مقاله بر اساس روش تحليلي و علّي است كه سعي شده است با انديشهای بنيادی ،مـدلي
خاص برای منطقه مورد مطالعه ابداع شود برای ابداع مدل از روش كيفي و برای اثبات رياضـي مـدل از روش
كمي استفاده شده است روش جمعآوری اطالعات اسنادی و كتابخانهای است جامعه آماری اين تحقير كـل
جمعيت شهری استان يزد به همراه شهرهای اين استان در سال  1311است كه شامل  23شـهر بـا جمعيـت
نزديک به  381هزار نفر است (ر به شکل شماره)1

در اين مقاله ابتدا به بررسي ويژگيهای شهرنشيني در مناطر خشک نمونه موردی استان يزد پرداخته ميشـود و
سپس مدلي خاص اين منطقه ابداع و استفاده ميگردد الزم به ذكر است برای تعيـين اسـتان يـزد در پهنـهی اقلـيم
خشک از ناحيه بندی اقليمي ايران ارائه شده توسط مسعوديان ( )1311و كاوياني ( )1311اسـتفاده شـد در تحقيـر
نامبردگان پهنه استان يزد در دو ناحيهی اقليمي شماره  1و  3تقسيم بندی اقليمي قرار دارند نيمه شرقي استان يـزد
در ناحيهی شماره  1و قسمت غربي كه بخش عمده ای از اين استان را شامل ميشود در ناحيه شـماره 3قـرار دارد از
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شکل ( )1پراكندگي شهرهای استان يزد در سال 1311
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ويژگيهای اين دو ناحيه بارش زير  211ميليمتر و رطوبت كمتر از  11هکتوپاسکال ميباشد و خشکي و كم بارشـي
ويژگي برجسته اين دو ناحيه است (مسعوديان و كاوياني133 :1311 ،تا )138
فرضيه اين تحقير براين پايه است كه به نظر ميرسد مدل بومي نسبت به مدل زيپف ،به واقعيت قرابت بيشتری دارد و
دارای كاركرد مطلوب تری برای بررسي توزيع اندازه شهرهای مناطر خشک ميباشد هدا اصلي مقاله ارائه و آزمون مدلي
ابداعي برای بررسي شبکه شهری استان يزد ميباشد برای تهيه مدل بومي مورد نظر بر عوامل ذيل تأكيد شده است:
 1ـ از نظر رياضي مطابر با قاعده مرتبه ـ اندازه و قابل اثبات باشد
 2ـ وزن سنگين شهر اول استان راكه بدقواره و لجام گسيخته رشد كرده است ،تا حد زيادی خنثي نمايد
 3ـ جمعيت كل شهری كه مدل ارائه ميدهد نزديکي و قرابت بيشتری با جمعيت واقعي داشته باشد
 8ـ به واقعگرايي نزديک و از آرمانگرايي محض دور باشد و با توجه به ارتباطات شهری و شرايط ناحيهای ارائه گردد
 3ـ مباني نظري
 -1-3توزيع اندازه شهرها )(city size distribution

ال تجربـي بـه كـار مـيرود()berry, 1965: 84
مدل زيپ ف در بررسي توزيع اندازه شـهرها بـه طـور مـنظم و كـام ً
پيشرفتهای جديد و مداوم در روشهای تحقير باعث گرديده است كه كشورهای زيادی از اين مـدل بـرای بررسـي
توزيع اندازه شهرهايشان استفاده كنند( )Nishiyama et al., 2008: 698اوئرباخ اولين نفری بود كه ايدهی توزيع پرتـو
را پيشنهاد داد كه توزيع اندازه شهرها را به طور صحيح نمايش ميدهد توزيع پرتو وضعيتي است كه تعداد شهرها بـا
اندازه بزرگتر نسبت به اندازه معين  Aهست به نسبتي برای( A-Pكه  pهست توان پرهتو است) از زماني كـه اوئربـاخ
اين تئوری در بين دانش پژوهاني كه به گونهای با نظم و ترتيه در ارتبامانـد گسـترش يافتـه اسـت زيپـف در سـال
 1881در يک تحليل تجربي به توزيع اندازه شهرها كه ميتواند تقريباً نزديک به توزيع پرهتو با توان واحد باشد اشـاره
كرد ادبيات علمي گستردهای روی كاربرد توزيع پرهتو در رشتههای گوناگون متمركز شد و قانون زيپف به طـور ويـژه
برای توزيع اندازه شهرها در كشورهای مختلف به كار رفت تحقيقات مختلف در دو دههی گاشته نشان ميدهند كـه
استفاده تجربي از قانون زيپف هميشه قابل قبول نميباشد اگر توزيع اندازه شهرها برابر با توزيع پرهتو با توان خيلي كم
يا برابر يک باشد ،در اين صورت قانون مرتبهــ انـدازه ناميـده مـي شـود(Lucien Benguigui a, Efrat Blumenfeld-
)Lieberthal, 2007: 649
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بنابراين هرچه توزيع شهرها يکنواختتر باشد شيه نمودار منظم تـر اسـت و بهتـرين حالـت ،شـيه 81
درجه است كه  qمساوی با يک خواهد بود بدين معني كـه موقعيـت مرتبـهای و جمعيتـي شـهرها همخـوان
ميگردد (نورتمن )81-81 :1331 ،فاطمه بهروز با تغييراتي در قانون زيپف مدلي معروا به مدل تعديل شده
بهفروز ارائه داده است كه عبارت است" :ميزان جمعيت مورد نياز هر شهر را در رابطه با جمعيـت شـهرهاي
ديگر و مرتبه آنها ميتوان پي

بيني كرد تا بدين ترتيب بتوان افزاي

سرزير جمعيت نخست شهر را بـه

سوي شهرهاي پذيرنده سوق داد"(بهفروز.)382 :1394،

P0 / rn
1 1 1
1
   ... 
r1 r2 r3
rn

pnb 

 =Pbnجمعيت هر شهر كه در مرتبه  nقرار دارد
 =P0مجموع جمعيت واقعي شهرهای مورد مطالعه
 =rnمرتبه شهر  nام
1 1 1
1
   ... 
r1 r2 r3
rn

= مجموع نسبتهای مرتبهای تمام شهرهای مورد مطالعه

در واقع با استفاده از اين فرمول ميتوان ميزان اضافي جمعيت اولين شهر و كمبود يا زيادی جمعيت ساير شهرها را
مشخص و الگويي آينده نگر برای توزيع فضايي جمعيت متعادل شده در شهرهای مورد مطالعه به دسـت آورد(سـرور،
 )1 :1332بهفروز در اين مدل سعي بر آن داشته كه ميانگين كل شهرها در مدل ابداعي بـا ميـانگين كـل جمعيـت
شهرهای واقعي برابر باشد و جمعيت كل بر حسه رتبه در بين شهرها تقسيم شود
 -8-3ويژگيهاي شهرهاي مناطق خشك

- Golany

1

« -2خشکرودها در هنگام طغيان قادر به حمل  311-211گرم شارژهای بارهای معلر در يـک ليتـر آب هسـتند و تخريـه ويـژه
ميتواند تا  2111تن در كيلومتر برسد» (درش)311 :1333 ،
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براساس نوشتههای گوالني )1831( 1دست كم به وسيله چهار شاخص اصلي ميتوان مناطر خشک را معرفـي
كرد -1 :عرض جغرافيايي ناحيه -2 ،فاصله از دريا  -3ارتفاع مطلر يا نسـبي  -8پسـتي و بلنـدی و ريخـت زمـين
شناختي توزيع جغرافيايي صحراها و بيابانها در سطح جهان دقيقاً با بيشترين جمعيت محروم بخنوص با عنايت
به حاصلخيزی اراضي ،منابع طبيعي ،ساختار جمعيتي و پتانسيلهـای اجتمـاعي ـ اقتنـادی ،منطبـر اسـت در
بيشتر سکونتگاههای مناطر خشک چالشهايي چون اختالا درجه حرارت در طول شبانه روز ،جابجايي تودههای
شني ،طوفانهای شني اتفاقي و سيالبهای مخرب 2زودگار نمايان است در ايـن منـاطر سـرانه هزينـه سـالمت
عمومي به طور متوسط  111دالر و سرانه منرا انرژی ساالنه تقريباً  1111كيلوگرم مواد نفتي است (برگرفتـه از
 )Newsweek, 1995مقدار اراضي حاصلخيز بسيار كم ( 1تا  8درصد كل اراضي) و منابع آب آشاميدني كيفيت بسـيار
پاييني دارند مناطر خشکي كه در كشورهای جهـان سـوم قـرار دارنـد در سـال  1881حـدود  88درصـد شهرنشـين
داشتهاند به عالوه رشد جمعيت اين مناطر مقداری از متوسط جهاني بيشتر است ( 191درصد) و ساختار سنّي جمعيـت
جوان ميباشد كه در مراكز شهری متمركز شدهاند به گفتههال در سال 2111مـيالدی ،شـهرهای ايـن منـاطر سـاليانه
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دارای رشد  1درصد هستند و جمعيت شهرها هر  13سال يکبار دوبرابر ميشود با اين رشد جمعيت ،وخيمتر شدن فقر،
ناسالم بودن بنيانهای اقتنادی و محروميت جمعيت از آموزش اساسي گسترش مييابد مشکالتي چـون مهـاجرت بـه
شهرها ،كمبود شديد آب آشاميدني ،افزايش بيابانها ،از بين بردن درختان ،بهداشت پايين شهری گسترش بيمـاریهـا و
افزايش آلودگيها در اين قبيل شهرها عموميت دارد ( Habib M Alshuwaikhat and Danjuma I Nkwenti, 2002:
 )86شهرهای مناطر بياباني در محل برخورد حوضههای بياباني و زمينهای مرتفع مجاور بنا گرديدهاند همه ايـن
شهرها به صورت بازار شهر بوده و در گاشته و حال اهميت استراتژيک داشته و بر سر راههای بزرگ كارواني قديم
احداث گرديدهاند(نظری)22 :1312 ،
4ـ بحث
 -1-4شهرنشيني و شاخصهاي تمركز شهري در استان يزد
 -1-1-4رشد جمعيت شهري استان يزد

درصد نسبت شهرنشيني در اين استان همانند ساير استانهای كشور طي ده سال اخير افزايش يافته بهطـوری
كه نسبت شهرنشيني در سال  3291 ،1331درصد بوده كه در سال  1311به  38931درصد رسـيده اسـت رونـد
رشد افزايشي جمعيت شهری استان يزد از سال  1311سريعتـر گشـته اسـت و در مقابـل آن رشـد جمعيـت
روستايي بشدت كاهش يافته و در  21سال اخير روستاهای استان يزد دارای رشد منفي بودهاند
جدول ( )1جمعيت نقام شهری و روستايي استان يزد
جمعيت

1300

1396

1390

1320

شهري

812183

813313

118811

318113

روستايي

211118

213311

221881

211111

منبع :مركز آمار ايران
جدول ( )2متوسط رشد جمعيت كل ،شهری و روستايي استان يزد طي سالهای 1311تا1311
جمعيت

96-1300

1390-1300

90-1396

20-1300

20-1396

20-1390

جمعيت كل

3911

2911

193

2931

1982

2913

جمعيت شهري

3981

3911

3918

393

3923

2981

جمعيتروستايي

8911

1981

-3911

-1922

-1913

-1982

منبع :سازمان آمار ايران (سرشماریهای نفوس و مسکن سالهای  1331 ،1331 ،1311و )1311

در مناطر خشک مانند استان يزد نسبت نخست شهری و شاخص تمركز شهری نسبت بـه سـاير منـاطر كشـور
بسيار باالتر ميباشد درصد نسبي جمعيت شهر يزد از كل جمعيت شهرنشين استان  18درصد ميباشـد كـه گويـای
تمركز شديد و پديدهی ماكروسفالي در اين استان است
براساس جدول ذيل( )3به نظر ميرسد كه استان يزد بعد از جدا شدن از استان اصفهان در سرشـماری  1311بـه
بعد وضعيت متعادلتری در شاخصهای شهری به دست آورده است ،چرا كـه در دورهی سرشـماری  1381بـاالترين
شاخصهای تمركز شهری را در اين استان ميتوان مشاهده كرد به گونهای ميتوان گفت در تکامـل تـاريخي شـبکه
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شهری در اين استان ،اقدام سياسيـ دولتي جداسازی اين استان از استان اصفهان باعث گرديده است كه شهرنشـيني
در اين استان (در گار زمان) پراكندهتر گردد
قريه به  111111نفر از جمعيت شهرنشين استان يزد (معادل  13درصد جمعيت شهرنشـين اسـتان) در فاصـله
كمتر از  11كيلومتری شهر يزد سکونت گزيدهاند كه با توجه به اينكه طول اين استان 111كيلومتر ميباشد يک نـوع
تمركز شديد جمعيت در اطراا مركز استان ديده ميشود تمركزهای كمتـری در اطـراا شـهرهای طـبس ،هـرات،
مروست ،بافر ديده ميشود و در ساير نقام استان كويری سکونت انسان در كـوير و بيابـان ميسـر نشـده اسـت و يـا
روستاهای كم جمعيت مشاهده ميگردد در اين ناحيه كه متقارن با مركز جغرافيايي استان ميباشد ،شکافي عمير در
شبکه سکونتگاهي شهری و روستايي وجود دارد همبستگي جغرافيايي بين توزيع سکونتگاههای روستايي و شهری با
عوامل محيطي به ويژه آب و توپوگرافي در سراسر استان يزد مشهود ميباشد (ر به شکل شماره)2
جدول ( )3شاخصهای نخست شهری در استان يزد طي سالهای  1381تا 1311
شاخص تمركز
شهري

1

شاخصدو
شهر

شاخص

8

شاخص چهار

چهار شهر

3

شهر مهتا

4

شاخص موماو و
الوصابي

0

شاخص تمركز
هرفيندال

1320

18م1

3م3

3

31م1

31م1

313م1

1390

11م1

11م1

12م3

31م1

2م1

321م1

1300

11م1

1م1

31م2

33م1

1م1

383م1

1300

11م1

8م1

11م2

32م1

2م1

381م1

9

38م1

1م1

1م3

33م1

1م1

131م1

1340

0

محاسبه :نگارندگان
 -3-1-4بررسي توزيع شبکه استان يزد براساس مدل زيپف و بهفروز در سال  1320و انتقادات وارد بر اين مدلها

در توزيع شهرهای استان يزد بر اساس مدل زيپف اندازه شهرها از واقعيت فاصله زيادی ميگيرنـد چراكـه
مجموع جمعيت شهرها در مدل زيپف دوبرابر مجموع جمعيت شهرها در دنيای واقعيت است كه بـا توجـه بـه
ويژگيهای محيطي و جغرافيايي استان يزد از نظر علمي جمعيت پيشنهادی معنادار نميباشد براساس مـدل
زيپف تمام شهرهای استان يزد به خنوص شهرهای كمتر از پنا هزار نفر دارای كمبود جمعيت هستند
در مدل بهفروز دو عامل نقش كليدی را دارد :اول عامل كل جمعيت شهر و دوم تعداد شهرها انتقـاد وارد
بر مدل بهفروز در تحليل شبکه شهری استان يزد اين است كه اين مدل جمعيت كـل شـهری را مـال قـرار

ميآيد هر چه مقدار عددی اين شاخص بيشتر باشد ،شهر نخست دارای تسلط بيشتری است ()Krugman, 1996: 70
 =Two City Index -8در اين شاخص نسبت جمعيت شهر نخست به دومين شهر محاسبه ميگردد (تقوايي و موسوی)23 : 1311،
 = Four City Index-3در اين شاخص نسبت نخست شهر به مجموع شهرهای شهرهای دوم ،سوم و چهارم محاسبه ميگردد ()Henderson,1974: 646
 = Mahta Four City Index-4در اين شاخص نسبت نخستين شهر به مجموع چهار شهر اول نظام شهری محاسبه ميگردد (عظيمي)11 :1311 ،
 = Moomav and Alwosabi-0اين شاخص از تقسيم مجموع جمعيت های دو شهراول و دوم به مجموع جمعيتهای دو شهر سوم و چهارم بدست مي آيد
2

= Herfindahl Concentration Index- 0

pi
p

n

Hi  
i 1

 -3در اين دوره از سرشماری ،شهرستان يزد جزء استان اصفهان بوده است

كه piجمعيت شهر  iو  pكل جمعيت شهری ميباشد (زبردست)31 :1311 ،
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 = Urban Primacy Index-1اين شاخص اين شاخص از تقسيم كردن جمعيت بزرگترين شهر نظام شهری كشور يا منطقه ،به كل جمعيت شهری بـه دسـت
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داده و براساس رتبه به تقسيم جمعيت بين شهرها پرداخته است براساس اين مدل از يـک طـرا شـهر يـزد
نيمي از جمعيت خود را مازاد دارد كه اين موضوع پيش ميآيد كه اگر شهر يزد اين مقدار از جمعيت استان را
به خود جاب نميكرد آيا اين جمعيت در مبدأ مهاجرت باقي ميمانـد كـه مسـلماً هرگـز چنـين نمـيشـد و
جمعيت به سمت تهران و شهرهای بزرگ ديگر سرازير ميگشتند و از طرا ديگر شهرهای دوم و سـوم و الـي
آخر تا  31درصد جمعيت فعلي جمعيت ميپايرند .حال سؤالي كالبدی ـ فضايي پيش مـيآيـد كـه آيـا ايـن
شهرهای كوچک با طبيعت خشک و شکننده ،ظرفيت آن را دارند كـه جمعيتـي معـادل  31درصـد جمعيـت
فعلي و يا بيشتر را در خود بگنجانند؟ افزايش جمعيت در شهرهای كوچک مناطر خشک نياز به زمان طوالني
دارند كه گاهاً اين زمان دهها سال به طول ميانجامد

شکل ( )2نمودار لگاريتمي توزيع اندازه شهرها براساس مدل زيپف و مدل تعديل شده بهفروز

 0ـ يافتهها
 -1-0تعيين زيرنواحي كانونهاي شهري استان يزد
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شبکه شهری در استان يزد در پيرامون نقام مختلفي تمركز داشته است ،اين نقام را بـر اسـاس عوامـل توپـوگرافي،
پراكندگي منابع آب ،ارتبام با سکونتگاههای روستايي ،اداریـ سياسي و محاسبه مدل رايلي ميتوان به شری زير دسـته
بندی نمود:
زير ناحيه :1حوزهی شهرهای اطراا يزد شامل شهرهای يزد ،شاهديه ،اشکار ،حميديا ،زارج ،تفت ،مهريز ،نير،
خضر آباد و احمد آباد
زير ناحيه :2حوزهی شهرهای شمال غربي شامل شهرهای اردكان ،ميبد ،عقدا و ندوشن
زير ناحيه :3حوزهی شهرهای اطراا ابركوه شامل شهرهای ابركوه و مهردشت
زير ناحيه  :8حوزهی شهرهای جنوب غربي شامل شهرهای هرات و مروست
زير ناحيه  :1حوزهی شهرهای اطراا بافر شامل بافر و مهاباد
زير ناحيه :1حوزهی شهرهای اطراا طبس شامل طبس ،ديهو و عشرآباد
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شکل ( )3پراكندگي سکونتگاههای شهری و روستايي استان يزد در رابطه با پراكندگي رودخانهها (منبع نقشه پايه :سازمان
زمينشناسي كشور نقشه كوه آبنگاری ايران)
 -8-0ارائه مدل ابداعي براي تحليل شبکه شهري استان يزد
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مدل ابداعي مورد نظر برای تحليل شبکه شهری استان يزد با توجه بـه شـرايط جغرافيـايي (ويژگـيهـای
مناطر خشک) و همچنين در ارتبام با پيوستگي و ارتباطات موجود بين شهرها ارائه ميگردد در طراحي اين
مدل ابداعي نکات ذيل در نظر گرفته شد:
 )1صرفه جوييهای ناشي از مقياس
 )1توجه به پراكندگي جغرافيايي شهرها
 )1پيروی از قانون مرتبه ـ اندازه
 )2همبستگي ارتباطي ـ اداری ـ سياسي شهرها
 )3اثبات رياضي مدل ابداعي
 )3واحهای بودن شهرنشيني در مناطر خشک
 )8توجه به كمبود منابع و امکانات مناسه برای رشد
شهرنشيني

12
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شکل ( )8مدل شهرهای برتر زير ناحيه ( ،)MCSRپراكندگي  23شهر استان يزد در شش زير ناحيه بر اساس مقياس
درجهای ساعتي (ترسيم نگارندگان)

در مدل ابداعي زيرناحيهای ،استان يزد بنا به شرايط خود به چند زير ناحيه تقسيم ميگردد كه شری اين زير ناحيهها
در قسمت قبلي آورده شد جمعيت هر شهر بنا بر جمعيت و رتبه شهرهای زير ناحيه در قانون مرتبه ـ انـدازه بـه دسـت
ميآيد مثالً شهر بافر در زير ناحيه شماره  1استان يزد قرار دارد و رتبـهی ايـن شـهر  1و دارای جمعيـت  31181نفـر
ميباشد در اين زير ناحيه شهر بهاباد با رتبه  11و با جمعيت  3313قرار دارد فرمول رياضي مدل ابداعي بـرای محاسـبه
جمعيت اين شهرها عبارت است از:
)5( p5)  15( p15
)2(r 5

pr 5 

)5(31046)  15(8387
 26603
)2(5

pr 5 

برای ساير زير ناحيهها جمعيت مدل ابداعي عبارتاند از:
زيرناحيه()1

)( p1)  6( p6)  7( p7)  9( p9)  10( p10)  11( p11)  13( p13)  17( p17)  21( p 21)  23( p 23
) 10(r

pr 
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در معادله باال  = P15جمعيت شهر رتبه  11كه شهر بهاباد ميباشد = P5جمعيت شهر رتبه پنجم كه شهر بافر اسـت
 =r5رتبه شهر پنجم كه شهر بافر ميباشد  = Pr5جمعيت مدل ابداعي شهر پنجم كه شهر بافر اسـت ،بنـابراين براسـاس
فرمول باال جمعيت شهر بافر عبارت است از:

13
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زيرناحيه()8

)2( p 2)  3( p3)  20( p 20)  22( p 22
) 4(r

pr 

)8( p8)  16( p16
) 2(r

pr 

)4( p 4)  18( p18)  19( p19
) 3(r

pr 

زيرناحيههاي()0 ،4 ،3

زيرناحيه()0

همچنين مدلي مقايسهای بر اساس قانون رده ـ اندازه پيشنهاد ميگردد در اين مـدل جمعيـت شـهرهای
برتر هر زيرناحيه مال و صورت تقسيم قرار گرفته است اين شهرها عبارتاند از يـزد ،ميبـد ،ابركـوه ،هـرات،
بافر و طبس ساختار رياضي اين مدل كه برای اختنار  MCSRناميده شده ،عبارت است از:
)p1  2( p 2)  4( p 4)  5( p5)  8( p8)  12( p12
) 6(r

pr 

بنابر مدلهای ذكر شده ،مدل تعديل شده بهفروز و مدل زيپف ،جمعيت پيشنهادی شهرهای هر زيرناحيه استان يزد
در سال  1311عبارتاند از:
جدول ( )8جمعيت پيشنهادی شهرهای استان يزد بر اساس مدلهای زيپف ،بهفروز ،مدل ابداعي زير ناحيه و مدل ابداعي شهربرتر زيرناحيه
نام
زيرناحيه

تعديل شده

ابداعي

شهرهاي برتر

بهفروز

زيرناحيهاي

زيرناحيه ()MCSR

181111

118383
31128

شماره8

زيرناحيه

جمعيت

جمعيت

واقعي

مدل زيپف

يزد

832188

832188

211111

حميديا

23111

32132

31211

28311

مهريز

23112

11382

31218

21218

23111

تفت

11818

81122

23111

11111

21113

شاهديه

18333

83218

21111

18111

11838

اشکار

13813

38281

18223

13111

13288

زارچ

8818

33281

11218

11823

18181

احمدآباد

8311

21823

12881

1331

11111

نير

1113

21111

11131

3131

8131

خضرآباد

213

11381

8181

1813

1211

ميبد

11132

211183

111311

88821

88132

اردكان

12111

188111

31111

28811

13281

عقدا

1118

18181

8118

8118

1121

ندوشن

2311

21111

11131

8883

8813

نام شهر
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زيرناحيه شماره (1حوزه شهرهاي اطراف يزد)

جمعيت مدل

جمعيت مدل

جمعيت مدل
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نام
زيرناحيه
شماره3

زيرناحيه

جمعيت مدل

جمعيت مدل

جمعيت مدل

تعديل شده

ابداعي

شهرهاي برتر

بهفروز

زيرناحيهاي

زيرناحيه ()MCSR

11111

23311
11118

شماره4

زيرناحيه

شماره0

زيرناحيه

شماره 0

زير ناحيه

جمعيت

جمعيت

واقعي

مدل زيپف

ابركوه

21111

18128

21831

مهردشت

3213

23112

13218

8111

هرات

11813

31111

13121

8181

11112

مروست

3118

31131

11113

1812

13113

بافر

31181

11838

82311

21118

33888

بهاباد

3113

21113

18111

1111

12111

طبس

31881

111188

12131

22111

83831

عشر آباد

8381

28111

11311

1113

11181

3113

22383

11132

8381

8811

نام شهر

ديهو

منبع :جمعيت شهرها؛ سرشماری نفوس و مسکن سال 1311
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شکل ( )1نمودار لگاريتمي جمعيت مدل زيپف و دو مدل ابداعي اين مقاله
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شکل ( =A )1منحني و شيه خط جمعيت واقعي =B ،منحني و شيه خط مدل زيپف =C ،منحني و شيه خط مدل
ابداعي زيرناحيهای =D ،منحني و شيه خط مدل شهرهای برتر زيرناحيه ()MCSR

 -3-0تجزيه ،تحليل و مقايسه مدل ابداعي در بررسي توزيع اندازه شهرهاي استان يزد

 0ـ نتيجهگيري
شهرنشيني در استان يزد بشدت تمركزگرا بوده و دارای توزيع نامتعادل جغرافيايي است آنچه كه در شبکه شهری اين
استان برجسته است ،تسلط الگوی نخست شهری و تبعيت سکونتگاههای انساني از توزيع منابع آب است ،در نتيجه بيشـتر
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براساس مدل ابداعي زيرنواحي ،رتبهی جمعيتي برخي از شهرها كاهش يا افزايش يافته است از جملـه شـهرهای
طبس ،هرات ،مهردشت ،احمدآباد ،مروست و عقدا كاهش رتبه و بقيه شهرها به جز يـزد افـزايش رتبـه را داشـتهانـد
كاهش شديد جمعيت شهر اول استان ويژگي خاص اين مدل است كه در مقايسه با دو مدل زيپف و بهفروز با شرايط
اكولوژيکي و محيطي استان تطابر بيشتری دارد نزديک ترين شهر به وضعيت پيشنهادی مدل ابداعي زيرنواحي ،شهر
تفت و دورترين شهر ،يزد ميباشد شهرهای تفت ،زارج ،مهردشت ،بهاباد ،احمدآباد ،مروست ،نير ،خضرآباد ،عشرآبـاد،
ديهو  ،ندوشن ،عقدا و شاهديه كمبود جمعيت و شهرهای يزد ،ميبد ،اردكان ،بافر ،حميدا ،طبس ،ابركوه ،اشـکار و
هرات افزايش جمعيت دارند با بررسي پراكندگي جغرافيايي و محيطي اين شهرها ايـن نتيجـه حاصـل مـيشـود كـه
شهرهای منفرد و دور افتاده از كانونهای تمركز شهری از كمبود جمعيت رنا ميبرند و شهرهای متجمـع و متمركـز
دارای افزايش جمعيتاند
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جمعيت شهری در شهر نخست استان متراكم گشته و باقي شهرها با تشکيل كانونهای سـکونتگـاهي در اطـراا خـود،
نواحي ضعيفي را در مقايسه با شهر اول استان تشکيل دادهاند با بررسي مدلهای مدل زيپف و مدل تعـديل شـده بهفـروز
ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تمام شهرهای استان يزد به غير از مركز استان ،كمبود جمعيت دارند و شـهر يـزد قسـمت
عمدهای از جمعيت مهاجر استان را به خود جاب كرده است انتقادات وارد شده بر تحليل سيستم شهری اسـتان يـزد ،بـا
استفاده از مدلهای زيپف و تعديل شده بهفروز ،از اين قرار است كه مدل زيپف تنها جمعيت شهر اول را مال قرار ميدهد
اين درحالي است كه شهر يزد به عنوان شهر اول استان بيش از هفت برابر شـهر دوم اسـتان جمعيـت دارد كـه در نتيجـه
جمعيت ايدهآل مدل زيپف هم از نظر منطقي و هم در تطابر با واقعيت توجيه پاير نميباشد مدل تعديل شده بهفروز نيـز
جمعيتهای پيشنهادی فراتر از حد توان اكولوژيک و جغرافيايي منطقه را ارائه ميدهد هر دو مدل بر اسـاس تئـوریهـای
صرا رياضي و بدور از مطالعات كيفي به خنوص مشاهدات ميداني بنيان گرفتهاند
با توجه به واحهای بودن سکونتگاههای مناطر خشک و همچنين عوامل محيطي ،اجتماعي ،سياسي و فرهنگي برای
مطالعهی الگوی توزيع اندازه شهرهای استان يزد ،از مدل كيفي ـ بومي تقسيم بندی زيرنواحي استفاده شـد در ايـن مـدل
استان يزد بر اساس شاخصها و مدلهای تعيين حوزه نفوذ به  1زير ناحيه تقسيم شد بر اسـاس مـدل ابـداعي زيرنـواحي
شهرهای تفت ،زارج ،مهردشت ،بهاباد ،احمدآباد ،مروست ،نير ،خضرآباد ،عشرآباد ،ديهو  ،ندوشن ،عقدا و شاهديه كمبـود
جمعيت و شهرهای يزد ،ميبد ،اردكان ،بافر ،حميدا ،طبس ،ابركوه ،اشکار و هرات افزايش جمعيت دارند كـه مـيبايـد در
ميان مدت و بلند مدت تعديلهای الزم انجام پايرد بنابر آزمون مدلهای زيپف و تعديل شده بهفروز و اثبات رياضي مـدل
ابداعي شهرهای برتر زيرنواحي و مدل ابداعي زير نواحي و مقايسه آنها فرضيهی مقاله مورد تأييد قرار ميگيرد مدل ابداعي
زيرنواحي دارای ضريه رگرسيون ( )R2باالتری نسبت به ساير مدلها بوده و همچنين به واقعيت نزديکتر ميباشـد (ر
به شکل شماره 1و )1برنامهريزی بر اساس اين مدل آمايش پايداری در حوزهی توزيع اندازه شهری برای استان يزد به عنوان
يک منطقهی خشک به ارمغان ميآورد
 -9پيشنهادها
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 جاب سرمايهگااریها و افزودن جاابيتهای شهری در شهرهای دوم و سوم هر زيرناحيه
 افزايش و ارتقای زيرساختهای ارتباطي در زيرنواحي استان
 تثبيت جمعيت روستاهای استان
 جلوگيری از رشد جمعيت و اقداماتي در راستای تنظيم خانواده در شهرهای دارای رشد جمعيت باال
 رفع نابرابریهای زيرناحيهای و درون ناحيهای در استان يزد كه اين اقدامات بر حسه كم و كيـف اجرايـي
خود از مهاجرت جمعيت جلوگيری ميكنند
 امکان سنجي توسعه معادن در راستای ايجاد اشتغال پايدار مانند معادن پتاس ،اورانيوم ،نمک ،خا رس و
و در نتيجه ثبات بنيانهای زندگي و جلوگيری از مهاجرت
 آمايش سرزمين و ظرفيت سنجي
 استفاده از منابع جديد و پا انرژی مانند انرژی خورشيدی برای جبران كمبود منابع در استان
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