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  شهید باهنر کرمانمطالعات نواحی شهري دانشگاه نشریۀ 
  1394، بهار 2، شمارة دومسال 

  

  )1335-90پویش ساختار فضایی نظام شهري استان کرمان (
  

  علی شماعیدکتر                                                                          
  ریزي شهري، دانشگاه خوارزمیدانشیار جغرافیا و برنامه
  نژادصادق حاجی                                                                          

  ریزي شهري، دانشگاه خوارزمیدانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه
  محمد قضایی                                                                         

  ریزي شهري، دانشگاه شیرازکارشناسی ارشد برنامه

  چکیده 
موقعیت و جایگاه شهرهاي یک منطقه در ارتباط با سایر شهرهاي آن  ،ساختار فضایی نظام شهري

به بررسی  ،ها و پیوندهااوتبا هدف دستیایی به شناخت تف ،سازد. این پژوهشمنطقه را مشخص می
پرداخته است. روش  1390تا  1335هاي پویش ساختار فضایی نظام شهري استان کرمان طی سال

اي بوده و براي تجزیه و تحلیل کتابخانه - ها اسناديتحلیلی، روش گردآوري داده -پژوهش توصیفی
گی موران و مدل کریستالر استفاده اي، نزدیکترین همسایگی، پراکندهاي توزیع نقطهها از شاخصداده

شده است. نتایج پژوهش حاکی از پویش ساختار فضایی نظام شهري استان کرمان به سوي تمرکز و 
بر پیدایش چنین ساختار فضایی در نظام شهري  مؤثّراي شدن گرایش دارد. از جمله عوامل خوشه

تا  1341 ةتی در روستا در دورولید سنّهاي تداري و نابودي شیوهاستان ناشی از بسط روابط سرمایه
، نامناسب بودن نظام بانکی، خروج شدید سرمایه از کشور، کاهش تولیدات اقتصادي، نارسایی 1357

هاي راکد به بخش خدمات، جنگ و انتقال سرمایه المللی به دنبال تحریم اقتصاديدر تعامالت بین
سطح درآمدها بین شهر و روستا و همچنین هاي سیاسی کشور افغانستان، اختالف تحمیلی، تنش

، مهاجرت هاي گسترده روستائیان به شهرها زندگی بین جوامع روستایی و شهري اختالف زیاد سطح
زدایی مداوم، تقویت شهرهاي سیرجان، رفسنجان، بم و جیرفت،  باشد. اجراي سیاست تمرکزمی

 ۀشهر یا شهرهاي جدید در ناحی تقویت شهرهاي کوچک با نگاه مدیریت فضاي روستایی، ایجاد
جنوبی استان، تقویت سیستم حمل و نقل برون شهري به منظور گسترش ارتباط میان نقاط  - مرکزي

تواند به حل مشکل تمرکز و الگوي شهري استان و توجه به آمایش نظام فضایی شهري کشور می
  خوشه اي در نظام شهري استان کرمان کمک نماید.

  .ظام شهري، ساختار فضایی، پراکندگی، تمرکز، استان کرمانن :کلیديهايواژه

                                                             
  :25/3/1394 پذیرش نهایی:                                 1/12/1393 دریافت مقاله   
 ی پست الکترونیک نویسندة مسئول:                                         نشانshamai@tmu.ac.ir  
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  مقدمه -1
 )پدیده( به موقعیت و مکان هر عنصر (پدیده) در ارتباط با عنصر ،ساختار فضایی

شود. به عبارت دیگر ساختار قرارگیري سایر عناصر گفته می ةدیگر و در ارتباط با نحو
سازد یک فضا را نمایان می ۀر عرصفضایی، ترتیب و آرایش فضایی عناصر موجود د

  ). 11: 1353(میسرا، 
ن و در ارتباط با هم از نظام شهري، آرایشی از شهرهاست که در یک فضاي معی

ی، جریان کاال، افکار و عرضه خدمات (به عنوان نیروي حیاتی جمعیتهاي كطریق تحرّ
تواند ن هیچ شهري نمیسایابند. بدینمی و سازمان شدهنظام شهري)، گسترده  ۀو محرک

هاي انسانی به سکونتگاه ا و بدون روابط متقابل با دیگر شهرها وبه صورت منفرد، مجزّ
  ). 331: 1389حیات خود ادامه دهد (شکویی، 

به  »شیفر«باشد که با اثر ها (علم فضایی) میآرایش فضایی پدیده ۀجغرافیا، مطالع
کند که باید در جستجوي فی میا علمی معرّادبیات جغرافیایی وارد شد. وي جغرافیا ر

ن تأکید معی ةقوانین فراگیر باشد. او با طرح خود بر آرایش فضایی پدیدارها در حوز
ی در مسیر کند تا خود پدیدارها. با این دید بود که علم جغرافیا به صورت دانش فنّمی

از آن به عنوان  ها و کامپیوتر،هاي آماري، ریاضی، مدلنوین خود با ورود تکنیک
  ). 9: 1376د، شود (موحجغرافیاي تکنوکراتیک نام برده می
هاي فضایی و در هاي جغرافیایی را در قالب نظامدیدگاه نوین، روندها و پدیده

دهد. در این رویکرد، نظام چارچوب نگرش سیستمی مورد توجه و مطالعه قرار می
هاي عمومی حاکم بر منديه از قانوناي از اجزاء مرتبط است کفضایی حاوي مجموعه

هاي فضایی نه تنها داراي کند. به این ترتیب، در این دیدگاه، نظامها تبعیت مینظام
به سخن دیگر، یک نظام فضایی  .اي درونی برخوردارندسیماي ظاهري، بلکه از چهره

واملی است که گاه تعامل نیروها و عییند تأثیرگذاري و تأثیرپذیري و یا تجلّاصرفاً بر
گیرند و با اثرپذیري از آنها در گذر آنها شکل می ةاساساً نظام هاي فضایی بر شالود

  دهی به کننده در شکلکنند. نیروها و عوامل عمده و بنیادي دخالتزمان، تغییر می
نیروها : اول .)8: 1385شوند (صدوق و سعیدي، گروه تقسیم می دوهاي فضایی به نظام

اکولوژیک و  -درونی که خود در دو گروه از عوامل و نیروهاي محیط طبیعیو عوامل 
نیروها و عوامل بیرونی که به : دومو  اقتصادي قابل تفکیک هستند -ماعیمحیط اجت
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           اي، ی، ناحیهعوامل و نیروهاي دخالت کننده در مقیاس محلّ ۀطور کلی، مجموع
  شوند. اي و جهانی را شامل میمنطقه

 ۀدهد، بیشتر کشورهاي در حال توسعه از روند توسعمطالعات انجام شده نشان می
اقتصادي خود  هايتو فعالی جمعیتاي توزیع منطقه ةها و نحوگاهفضایی سکونت

هاي اخیر، همگام ). روند رو به رشد شهرنشینی در دهه3: 1383اند (زبردست، ناراضی
اجتماعی و  -همزمان با سیر تحوالت اقتصاديشهري و  -هاي شدید روستا با مهاجرت

             ع و تمرکز جمعیت و نامتوازن نظام شهري و تجم سیاسی، باعث ایجاد الگوي
اي گیري آرایش فضایی ویژههاي مهم اقتصادي در چند قطب عمده و شکلفعالیت

گردیده که مؤیت و ت پدیده ماکروسفالی بر نظام شهري ایران (سرمسد حاکمی
اي در توزیع فضایی کشور و از بین رفتن زنجیره ۀ) و پیدایش شبک61: 1389زالی،

  ) شده است. 151 :1374 (نظریان، شبکه کهکشانی
ده به طور چشمگیري در ایران ا این پدیاي جهانی است، اماگرچه شهرنشینی پدیده

ان روي داده اخیر در ایر ۀاي در پنج دهسابقهست، به طوري که رشد شهري بیپویا
است. نظام شهري استان کرمان نیز به تبعیت از نظام شهري کشور، چنین رشد شتابانی 

 جمعیتهاي عمومی نفوس و مسکن، را تجربه کرده است. بر اساس نتایج سرشماري
 1335و ضریب شهرنشینی در دوره  نقاط شهري آن، تعداد نقاط شهري جمعیتاستان، 

                 برابر شده است (مرکز آمار ایران).  81/2و  8،  16/14، 05/5، به ترتیب 1390تا 
در واقع شهرنشینی در استان کرمان طی چند دهه اخیر، همانند دیگر کشورهاي در حال 

ناپذیري از روستاها استان به طور کنترل جمعیتتوسعه رو به افزایش بوده و مرکز ثقل 
د رشد شتابان میزان شهرنشینی و تعداد شهرها در به شهرها انتقال یافته است. با وجو

سال گذشته، نرخ رشد شهرها همواره یکسان نبوده و تفاوت در نرخ رشد شهرها،  55
  سلسله مراتب و ساختار فضایی نظام شهري استان را دچار تغییرات اساسی کرده است. 

ه سهم دهد کشهرهاي استان در طبقات مختلف نشان می جمعیتبررسی تعداد و 
درصد  97/22به  1335درصد در سال  92/47هزار نفر از  25ی شهرهاي کمتر از جمعیت

شهرنشین استان نیز باید  جمعیتکاهش یافته است. از نظر پراکندگی  1390در سال 
درصد در  82/25شهرنشین در شهرستان کرمان،  جمعیتدرصد  77/36 بیان نمود که

درصد در ناحیه  94/15ر ناحیه شمالی استان و درصد د 46/21ناحیه غربی استان، 
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درصد  58شود بیش از گونه که مشاهده میاند. همانجنوبی استان قرار گرفته - مرکزي
اند و سایر شهرنشین استان در دو ناحیه شمالی و شهرستان کرمان قرار گرفته جمعیت

  شوند. شهرنشین را شامل می جمعیتدرصد  42نواحی تنها 
هایی براي جلوگیري از عدم انسجام ساختار فضایی نظام حلیافتن راه اساس،بر این 

شهري استان کرمان و مشکالت ناشی از آن، بررسی پویش ساختار فضایی نظام شهري 
      کند.گیري چنین ساختار فضایی ضرورت پیدا میل شکلیاستان کرمان و بیان دال

: است سؤالاین دو در پی پاسخگویی به با توجه به آنچه بیان گردید، پژوهش حاضر 
چگونه  1390تا  1335هاي پویش ساختار فضایی نظام شهري استان کرمان طی سال

بر پویش ساختار فضایی نظام شهري استان کرمان چه بوده  مؤثّربوده است؟ عوامل 
  است؟ 

ات و روند توسعه، بینی تغییر و تحولّبراي درك ساختار فضایی مناطق و پیش
 وي             ).27: 1370(هیلهورست،  داردرا عرضه می »پیرامون -مرکز«الگوي  »یدمنفر«

اي و هاي انباشتگی شهري و تمرکزهاي منطقهفراینددر قالب این الگو، موضوع 
       هایی رفت از آن را منوط به گزینش سیاستدهد و برونپیامدهاي آن را توضیح می

 مناطق صورت  ۀتعادل در کلی يها با هدف برقرارفرصت دداند که با توزیع مجدمی
 )1جدول (فریدمن این الگو را در چارچوب ). 64: 1997گاگلر، و (گیلبرت پذیرد می

  ).3: 1383خالصه کرده است (امکچی، 

  فریدمن »پیرامون - مرکز«چارچوب الگوي  -1جدول 
  توضیحات  ویژگی عمده  بنديسطح  مراحل

  افتهتوسعه نی  اول ۀمرحل
ی مستقل بدون مراکز محلّ

  سلسله مراتب
فقدان پیچیدگی و تعادل حاصل از 

  سادگی سیستم

در حال   دوم ۀمرحل
  توسعه

یک مرکز قوي و منحصر به فرد 
  و پیرامون ضعیف

 ۀبروز عدم تعادل شدید در نتیج
  هاي ساختاريبحران

مراحل میانی   سوم ۀمرحل
  یافتگیتوسعه

یک مرکز منحصر به فرد و 
  ايمراکز قوي منطقه

ت د به علّآغاز برقراري تعادل مجد
اقدامات منتج از شناخت نظام و 

  ارتقاء کیفی آن
 ۀمرحل

  چهارم
  یافتهتوسعه

یک نظام شهري پیوسته از نظر 
  ساختاري و عملکردي

برقراري تعادل کامل مرحله 
  یافتگیاستقرار و توسعه

  ) 3: 1383مأخذ: امکچی، (
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ها صورت پذیرفته زیادي درباره نظام شهري کشور و استان در ایران، مطالعات
  دهد. ها را نشان میات برخی از این پژوهش)، مشخص2است. جدول (

  تحقیق ۀپیشین -2 جدول
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  تحقیق ۀپیشین - 2 جدول ۀادام
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نظام  ،این مطالعات بیشتر: نتیجه گرفت چنین توانمی پژوهش، ۀاز بررسی پیشین
هاي مختلف را نظام نخست شهري، داراي تمرکز و عدم تعادل ستانشهري کشور و ا
دانسته و وجود اختالف و تفاوت زیاد را در بین نقاط شهري  جمعیتدر توزیع فضایی 

 ،هاي شهريهاي به کار رفته در تحلیل نظامها و مدلاند. اکثر شاخصکرده تأیید
بلکه تنها  پژوهش) نیست متناسب با تحلیل ساختار فضایی نظام شهري (هدف این

اي، شاخص نزدیکترین همسایگی، شاخص هایی چون شاخص توزیع نقطهشاخص
با هدف این پژوهش به کار  هرابطتوان در پراکندگی موران، و مدل کریستالر را می

  گرفت.
  

 شناسیها و روشداده -2

 هاداده -2-1

از مساحت کشور را درصد  1/11کیلومتر مربع،  182273استان کرمان با مساحت 
ترین استان کشور از لحاظ مساحت و متنوع نخستینگیرد. این استان به عنوان در بر می

برابر با  1390استان کرمان در سرشماري  جمعیتاستان از لحاظ محیط طبیعی است. 
در این سال  شهري آن جمعیتکل کشور) و  جمعیتدرصد از  91/3نفر ( 2938988
. میزان بوده استشهري کشور)  جمعیتدرصد از کل  15/3نفر( 1689842برابر با 

نسبت به میزان شهرنشینی  باشد کهدرصد می 5/57شهرنشینی در استان کرمان برابر با 
 1390است. تعداد شهرهاي استان کرمان در سرشماري  درصد کمتر 89/13، در کشور

کشور را به خود درصد از تعداد شهرهاي کل  61/5باشد که شهر می 64برابر 
باشد. تراکم نفر می 26404شهرهاي استان برابر  جمعیتاختصاص داده است. متوسط 

باشد که نسبت به تراکم نفر در کیلومتر مربع می 26/16در استان کرمان برابر  جمعیت
هاي عمومی اساس نتایج سرشماري برواحد کمتر است.  88/29، کل کشور جمعیت

تعداد نقاط شهري و ضریب ، شهرينقاط  جمعیتاستان،  جمعیتنفوس و مسکن، 
برابر شده  81/2 و 8،  16/14،  05/5، به ترتیب 1335-90 شهرنشینی استان در دوره

  است. تمامی آمارها، حاکی از رشد سریع شهرنشینی استان در دوره مورد بررسی است.
   شناسیروش -2-2

 - اسنادي از نوع هاري دادهروش گردآوو  تحلیلی -توصیفی ،پژوهشاین روش 
اي، هاي توزیع نقطهها از شاخصبراي تجزیه و تحلیل دادهاست. اي بوده کتابخانه
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و مدل کریستالر بهره گرفته  شاخص پراکندگی مورانشاخص نزدیکترین همسایگی، 
  شده است.  

  ايشاخص توزیع نقطه -2-2-1
است، به ما  سومنیز مو »نهپراکندگی در اطراف مرکز میا«این شاخص که به شاخص 

مورد مطالعه  ۀهاي استقرار در یک قسمت منطقچه اندازه کانون کند تا بدانیمکمک می
). این 52: 1381تري برخوردارند (عظیمی، که از توزیع متوازناند و یا اینمتمرکز شده

در چهار جهت اصلی  هاي استقرار روي نقشه،شاخص از جدا کردن یک چهارم کانون
آید. از تقاطع چهار خط یک چهارم، میالی، جنوبی، غربی و شرقی به دست شم

گیري نحوه پراکندگی فضایی شهرها شود که براي اندازهمستطیلی در وسط تشکیل می
   .)56شود (همان: استفاده می )1( رابطۀاز  گیرد. بدین منظورمورد استفاده قرار می

  =ID                                                     )                            1( رابطۀ

مساحت کل منطقه مورد  Aبیانگر مساحت مستطیل مورد نظر و  Q ،رابطهدر این 
مطالعه است. عدد حاصل ممکن است بین صفر (حداکثر تمرکز) تا یک (حداکثر 

ر باشد. پراکندگی) متغی  
  ایگیشاخص نزدیکترین همس -2-2-2

» تحلیل نزدیکترین همسایگی«ها از روش براي تعیین نوع پراکندگی سکونتگاه
(میزان مجاورت) » Rn«بکارگیري این روش، شاخصی به نام  ۀشود. در نتیجاستفاده می

پراکندگی  ،ر است. این شاخصمتغی 15/2آن بین عدد صفر تا  ۀآید که دامنبه دست می
کند و گیري آن بیان میدر شکل مؤثّراز عوامل  يجدا ،ها را در سطح ناحیهسکونتگاه

به صفر نزدیکتر باشد، نشانگر الگوي توزیع متراکم و  Rnآن هر چقدر مقدار  ۀدر نتیج
م و عدد یک نیز بیان بیانگر الگوي توزیع منظّ ،نزدیکتر باشد 15/2چه به اي و هرخوشه

به شرح زیر  Rnگیري زهست. مراحل انداهاالگوي تصادفی توزیع سکونتگاه ةکنند
   :)280 -281: 1385است (حکمت نیا و موسوي، 

آن بدون در نظر  ۀهر سکونتگاه شهري را از نزدیکترین همسای ۀابتدا باید فاصل -
  .گیري نمودگرفتن طبقات شهرها اندازه

   .شود) انجام می2( ۀمیانگین فواصل به دست آمده از طریق رابط ۀمحاسب -
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   = Dobs                                                                )          2( رابطۀ
   باشد.می هاگیريتعداد اندازه Nفاصله سکونتگاهها؛  D ،رابطهکه در این 

) استفاده 3( ۀبه دست آوردن مقدار متوسط توزیع تصادفی از طریق رابطبراي  -
  .شودمی

   Dran= 0.5                                                      )              3( رابطۀ

  باشد. می ها (سکونتگاهها)گیريتعداد اندازه Nمساحت حوزه؛  A ،رابطهکه در این 
) صورت           4( ۀ) از طریق رابطRnمحاسبه شاخص نزدیکترین همسایگی ( -

 پذیرد.می

   =Rn                                                          )              4( رابطۀ

  شاخص پراکندگی موران -2-2-3
شاخص  نظیرهمبستگی فضایی هاي خودگیري آمارههاي متفاوتی براي اندازهمدل

کی ها متّاي همسایگیهاي واحدهاي ناحیهارزش ۀموران وجود دارد. این مدل بر مقایس
هاي مشابهی داشته باشند، اي همسایگی در طول ناحیه ارزشاگر واحدهاي ناحیهاست. 

اي همبستگی فضایی قوي دارد. اگر واحدهاي ناحیهگاه آماره داللت بر یک خود آن
همبستگی فضایی شابهی داشته باشند، آماره یک خودهاي خیلی نامهمسایگی ارزش

  ).17: 1390ی، دهد (رهنما و ذبیحمنفی خیلی قوي را نشان می
دهد که به طور نشان می+ 1ر است. ارزش نزدیک به متغی -1و  1ارزش موران بین 

اي هستند و داراي الگوي خوشه (باال یا پایین) هاي مشابهکلی نواحی داراي ارزش
 مشابه درهاي غیرور کلی نواحی داراي ارزشدهد که به طنشان می -1ارزش نزدیک به 

ن الگوي تصادفی است. (الگوي پراکنده) و ارزش صفر نیز مبی ارندکنار یکدیگر قرار د
   .)2007(بریج،  شودمحاسبه می )5(شاخص موران مطابق رابطۀ 

                   )                                   5( رابطۀ

 مقادیر Xi ؛انگین مقادیرمقدار می  ؛ايتعداد واحدهاي ناحیه N ،هرابطدر این  که
وزن  Wij و jمقادیر مشاهده شده در موقعیت  Xj؛  iمشاهده شده در موقعیت 

  ).2011(سلطانی و اسماعیلی اوکی،  است jدر ارتباط با موقعیت  iموقعیت 
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  :ضرایب مورد انتظار موران برابر است با
  E(I) = -1/(N-1)                )                                                  6( رابطۀ

اي است. وقتی که شاخص موران مورد تعداد واحدهاي ناحیه N ،رابطهکه در این 
شود می تأییدبزرگتر از مقدار ضریب مورد انتظار باشد، الگوي پراکنش فضایی  ۀمحاسب

  ).138: 2001(لی و همکاران،  و به عکس
ران، تعیین غیرشانسی بودن الگوي داري آماره موابررسی معن هايروشاز جمله 

  .گیردصورت می )7( رابطۀاز طریق  Z-scoreپراکنش است. این کار با محاسبۀ 

  )                                                               7( رابطۀ
منفی  Z-scoreاي بودن و دهنده خوشهمثبت نشان Z-scoreکه در این رابطه، 

  . )138: 2001(لی و همکاران، دهندة پراکندگی است نشان
  

  بحث-3
شهرها، تعداد شهرها، طبقات  جمعیتنظام شهري متأثر از روند رشد شهرنشینی، 

شهري و توزیع فضایی شهرها در یک مکان جغرافیایی است. بر همین اساس روند 
ان مورد بررسی قرار ساله در استان کرم 55شهرنشینی و توزیع فضایی آن در طی دوره 

   ) ذکر گردیده است.3گرفته و در جدول (
  

  هاي سرشماريهاي آن به تفکیک دورهو ویژگی کرمان استان جمعیت -3جدول 

 جمعیت  سال
  استان

متوسط نرخ 
 ۀرشد ساالن
   جمعیت

  استان (درصد)

نقاط  جمعیت
  شهري استان

متوسط نرخ رشد 
 جمعیت ۀساالن

نقاط شهري استان 
  )(درصد

ضریب 
شهرنشینی 
  در استان
  (درصد)

تعداد نقاط 
شهري 
  استان

1335  582375   - 119344   - 49/20 8  
1345  761851  72/2 196476  11/5 79/25 11  
1355  1091148  66/3 350806  97/5 15/32 13  
1365  1622958  05/4 698755  13/7 05/43 22  
1375  2004328  13/2 1060075  26/4 89/52 27  
1385  2652413  84/2 1552519  89/3 53/58 57  
1390  2938988  07/2 1689842  71/1 50/57 64  

  محاسبات نگارندگان)و  1335- 1390هاي نفوس و مسکن نتایج سرشماري؛ 1382، همکارانمأخذ: زنجانی و (
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) مشاهده می شود، بیشترین میزان متوسط نرخ رشد 3گونه که در جدول (همان
 1345-55 ةو پس از آن مربوط به دور 1355-65 ةوط به دوراستان مرب جمعیت ۀساالن

با کاهشی شدید روبرو  جمعیت، متوسط نرخ رشد ساالنه 1365بوده است. پس از سال 
 1365-75 ةدر دور 13/2به  1355-65در دوره  05/4اي که از بوده است، به گونه

 1385 -90 ةدر دورساله، میزان آن افزایش و  10 ةرسیده است. پس از آن در یک دور
  کاهش یافته است. 

هزار  10شهرهاي کمتر از  جمعیتگردد که سهم ) مشخص می4از بررسی جدول (
کاهش یافته است.  1390درصد در سال  65/12به  1335درصد در سال  54/24نفر از 
درصد در سال  38/23هزار نفر نیز از  50تا  10بین  جمعیتشهرهاي با  جمعیتسهم 
درصد کاهش یافته است. ذکر این نکته ضروري است که سهم  45/19 به 1335
سال مورد بررسی، همواره کاهش  55ی شهر نخست استان (شهر کرمان) طی جمعیت

 66/31درصد به  08/52یعنی  1335ی آن در سال جمعیتاي که سهم یافته به گونه
کز در نظام شهري کاهش یافته است. این روند بیانگر کاهش تمر 1390درصد در سال 
  باشد. استان کرمان می

  ) 1335-90نقاط شهري استان کرمان ( جمعیتبندي تعداد و طبقه -4جدول 

  
  ) 1390تا  1335هاي عمومی نفوس و مسکن نتایج سرشماري ؛1382، همکارانمأخذ: زنجانی و (

ی ا از بررسهش یافته، امهمواره کاکرمان چه میزان نخست شهري در استان اگر
هاي از شاخصبا استفاده استان این هاي توزیع فضایی شهرهاي نظام شهري نقشه

               آنکه پراکندگی شهرهاي  گردیدمشخص  ،مطرح شده در قسمت روش پژوهش
  ). 7تا  1 هاياي شدن گرایش داشته است (شکلحدودي به سمت تمرکز و خوشه تا
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  ن کرمانتوزیع فضایی نقاط شهري استا - 1شکل

  1335ی در سرشماري جمعیتبر حسب طبقات 
  توزیع فضایی نقاط شهري استان کرمان -2شکل

  1345ی در سرشماري جمعیتبر حسب طبقات 

    
  توزیع فضایی نقاط شهري استان کرمان - 3شکل

  1355ی در سرشماري جمعیتبر حسب طبقات 
  توزیع فضایی نقاط شهري استان کرمان - 4شکل

  1365ی در سرشماري جمعیتت بر حسب طبقا

    
  توزیع فضایی نقاط شهري استان کرمان -5شکل

  1375ی در سرشماري جمعیتبر حسب طبقات 
  توزیع فضایی نقاط شهري استان کرمان -6شکل

  1385ی در سرشماري جمعیتبر حسب طبقات 
  

  
  توزیع فضایی نقاط شهري استان کرمان  -7شکل

  1390رشماري ی در سجمعیتبر حسب طبقات 
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شود که اي در نظام شهري استان کرمان مشاهده میاز بررسی شاخص توزیع نقطه
هاي مختلف سرشماري همواره نوسان داشته است. با وجود میزان این شاخص در دوره

 1335این باید بیان نمود که بیشترین میزان تمرکز بر اساس این شاخص مربوط به سال 
  بوده است.   1345ز مربوط به سال بوده و کمترین میزان تمرک

هاي شود که در تمامی دورهبر اساس شاخص نزدیکترین همسایگی مشاهده می
میزان این شاخص به عدد یک نزدیک بوده که نشانگر الگوي تصادفی در  ،سرشماري

تا کنون  1355باشد. با وجود این باید بیان نمود که از سال پراکندگی شهرهاي استان می
اي و تمرکز پیش رفته است.  پراکندگی شهرهاي استان به سمت الگوي خوشهالگوي 

شود (نقشه هاي توزیع فضایی شهرها در استان کرمان مشاهده میگونه که در نقشههمان
گیرد،  شرقی استان که مساحت قابل توجهی از استان را در بر می)، در قسمت شمال1

اي از در حالی است که تعداد قابل مالحظه این .شودهاي شهري مشاهده نمیسکونتگاه
 شرقی استان قرار بجنو -شهرها در قسمت مرکزي استان و در نوار شمال غربی

که حرکت به  شاهد افزایش تعداد نقاط شهري هستیم ،اند و همواره در این نوارگرفته
  اند. اي شهرها را در نظام فضایی شهري استان باعث گردیدهسمت توزیع خوشه

آن است  ةدهندبررسی شاخص پراکندگی موران در نظام شهري استان کرمان نشان
از یک الگوي پراکنده به یک  1390تا  1335ساله  55که پراکنش شهرها در دوره 

اي شدن این روند، به سمت خوشه ۀالگوي تقریباً تصادفی تبدیل شده و در صورت ادام
+ 1تا  -1که میزان این شاخص در طیف حرکت خواهد کرد. در مجموع باید بیان نمود 

+ در حرکت بوده که نشانگر گرایش به تمرکز در ساختار فضایی نظام 1به سمت 
  باشد. شهري استان کرمان می

  1335-90 ةهاي به کار رفته در پژوهش در نظام شهري استان کرمان در دورمحاسبه شاخص -5جدول 

  شاخص
  سال سرشماري

1335  1345  1355  1365  1375  1385  1390  
  122/0  115/0  121/0  100/0  102/0  163/0  087/0  ايتوزیع نقطه

  787/0  868/0  868/0  972/0  077/1  040/1  002/1  نزدیکترین همسایگی
پراکندگی 

  موران
  -081/0  -090/0  -153/0  -187/0  -330/0  -424/0  -516/0  ضریب موران
Z-Score 196/2-  262/2-  800/1-  746/1-  440/1-  117/2-  097/2-  

  ) مأخذ: محاسبات نگارندگان(
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شهرهاي هر طبقه و نیز میانگین فاصله از نزدیکترین  جمعیت)، میانگین 6( جدول
 دهد. هاي مختلف نشان میشهر هم سطح را در نظام شهري استان کرمان در سال

 5تا  2بین  جمعیتشهرهاي با  ۀدر طبق ،شودجدول مشاهده میاین گونه که در همان
تا  25 ۀمیان شهرها روندي کاهشی داشته است. به جز در شهرهاي طبق ۀهزار نفر، فاصل

  تا کنون صورت پذیرفته است. 1375هزار نفر، در سایر طبقات این روند از سال  50
 1375-90 ةنقاط شهري استان طی دورترین دلیل آن را باید در افزایش تعداد عمده

 64به  1375شهر در سال  27مذکور، تعداد شهرها از ساله  15 ةدر دور زیرا .دانست
   است. افزایش یافته برابر) 37/2( 1390شهر در سال 

  در استان کرمانمیانگین فاصله از نزدیکترین آبادي مرکزي و  طبقه، شهرها جمعیتمیانگین  -6جدول 

  
  )مأخذ: محاسبات نگارندگان(

         شهري استان کرمان با شرایط  پراکندگی ساختار فضایی نظام ۀبه منظور مقایس
وضعیت فعلی نظام شهري  ۀگیري از مدل کریستالر و مقایسرسد بهرهآل، به نظر میایده

  تواند مفید باشد. می ،آل مدلاستان با شرایط ایده
 برابر Kتر، مقدار هر طبقه به طبقه پایین جمعیتی و نسبت جمعیتبر اساس طبقات 

  ۀشهر طبق چهاره شد. همچنین فرض بر آن شد که هر شهر به در نظر گرفت 16/0
و مجموع  جمعیت). با توجه به این موارد، متوسط S=4رسانی نماید (تر خدماتپایین

  محاسبه گردید.  ،طبقه چهارهر یک از  جمعیت
نفر گردید  1506218برابر  4تا  2طبقات  جمعیتمجموع  ،بر اساس مدل کریستالر

 .         باشدنفر می 1465001این طبقات در واقعیت برابر با  جمعیتمجموع در حالی که 
  4تا  2طبقات  جمعیت ،باشد که باید در مجموعمی 973/0لذا ضریب تعدیل برابر با 

شهرهاي طبقات بر اساس  جمعیتبر اساس نظریه ضرب شود. پس از تعدیل مجموع 
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) نتایج به دست 7آید. جدول (ت میشهرهاي هر طبقه به دس جمعیتمدل، متوسط 
دهد. بر اساس محاسبه میانگین فاصله از نزدیکترین آمده از محاسبات را نشان می

نسبت به  2شهرهاي طبقه  ۀگردد که میانگین فاصلمی سکونتگاه هم سطح، مشخص
از یکدیگر است. همچنین  یک ۀبرابر میانگین فاصله شهرهاي طبق 916/1یکدیگر، 
شهرهاي  ۀبرابر میانگین فاصل 827/1نسبت به یکدیگر،  3شهرهاي طبقه  ۀصلمیانگین فا

میان  ۀاز یکدیگر است. از آنجا که بر اساس مبانی تئوري کریستالر، فاصل 2 ۀطبق
تر باشد، لذا شهرهاي سطح پایین ۀبرابر فاصل =  1.732 شهرهاي هر سطح بایستی

 533/80و  497/46به ترتیب برابر با  3و  2قه شهرهاي طب ۀبایستی میانگین فاصل
به ترتیب  3و  2طبقه  شهرهاي ۀگردد که میانگین فاصلکیلومتر باشد. لذا مشخص می

  آل تئوري فاصله دارند. کیلومتر از شرایط ایده 452/13و  952/4

  بکارگیري مدل کریستالر در نظام شهري استان کرمان -7 جدول

ات
طبق

  

میانگین   واقعیت  ط جمعیتمتوس  مجموع جمعیت
فاصله از 
نزدیکترین 
سکونتگاه 

  سطحهم

  نظریه  واقعیت
 ۀنظری

تعدیل 
  یافته

  نظریه  واقعیت
 ۀنظری

تعدیل 
  یافته

حداقل 
  جمعیت

حداکثر 
  جمعیت

تعداد 
  شهرها

1  224841  224841  224841  5229  5229  5229  750  11006  43  846/26  

2  375352  398400  387498  23460  24900  24219  11093  57749  16  449/51  

3  555208  446856  434628  138802  111714  108657  107131  185623  4  985/93  

4  534441  660962  642875  534441  660962  642875  534441  534441  1  -  

  )مأخذ: محاسبات نگارندگان(
 طبقات و میانگین فاصله شهرهاي هر طبقه از یکدیگر جمعیتاز بررسی مجموع 

آل مدل، گردد که ساختار فضایی نظام شهري استان کرمان با شرایط ایدهمشخص می
  اي دارد. قابل مالحظه ۀفاصل

  گیرينتیجه -4
 ةساختار فضایی نظام شهري به موقعیت و مکان هر یک از شهرها در ارتباط با نحو

ها ضایی پدیدهآرایش ف ۀکه جغرافیا، مطالع شود. از آنجاقرارگیري سایر شهرها گفته می
باشد، این پژوهش از نگاه علم جغرافیا به بررسی پویش ساختار فضایی نظام شهري می

  پرداخته است.  1335-90 ۀسال 55 ةاستان کرمان در دور
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هاي انجام پس از بررسی پیشینه پژوهش در ایران مشخص گردید که اکثر پژوهش
یی به بررسی و تحلیل سلسله مراتب هاها و مدلشده در این زمینه با استفاده از شاخص

 ،هاي شهريبدون در نظر گرفتن پراکنش فضایی شهرها در نظام ،شهري در کشور
پراکندگی  و اي، نزدیکترین همسایگیشاخص توزیع نقطه سه ازاند. لذا این پرداخته

  . استفاده نموده استموران به همراه مدل کریستالر 
نظام شهري استان کرمان مشاهده گردید که اي در از بررسی شاخص توزیع نقطه

هاي مختلف سرشماري همواره نوسان داشته است. با وجود میزان این شاخص در دوره
و کمترین میزان تمرکز مربوط به سال  1335این بیشترین میزان تمرکز مربوط به سال 

  بوده است. 1345
هاي ی دورهبر اساس شاخص نزدیکترین همسایگی مشاهده گردید که در تمام

سرشماري میزان این شاخص به عدد یک نزدیک بوده که نشانگر الگوي تصادفی در 
تاکنون الگوي پراکندگی  1355باشد. با وجود این از سال پراکندگی شهرهاي استان می

  اي و تمرکز پیش رفته است. شهرهاي استان به سمت الگوي خوشه
تان کرمان نیز نشانگر گرایش به بررسی شاخص پراکندگی موران در نظام شهري اس

               1335-90 ۀسال 55تمرکز در ساختار فضایی نظام شهري استان کرمان در دوره 
نیز مشخص  1390باشد. بررسی مدل کریستالر در نظام شهري استان کرمان در سال می

شهري گیري مدل براي نظام (در به کار 3و   2شهرهاي طبقه  ۀنمود که میانگین فاصل
 452/13و  952/4اند)، به ترتیب طبقه تقسیم شده 4استان کرمان، شهرهاي استان به 

که میان متوسط و مجموع  آل تئوري فاصله دارند. از آنجاکیلومتر از شرایط ایده
اختالف وجود  »وضعیت بر اساس مدل«و  »وضعیت موجود«هر طبقه در  جمعیت

آل ام شهري استان کرمان با شرایط ایدهداشت، مشخص گردید که ساختار فضایی نظ
  اي دارد. مدل، فاصله قابل مالحظه

توان بیان نمود که پویش ساختار فضایی نظام شهري استان کرمان به می در مجموع
تحوالت  آل فاصله دارد.اي حرکت داشته و با شرایط ایدهسمت تمرکز و الگوي خوشه

نقاط  جمعیت 1335-90 ةدر دور شد که باعث استان کرمانقبل و پس از انقالب در 
 و 8،  16/14، 05/5شهري آن، تعداد نقاط شهري و ضریب شهرنشینی استان به ترتیب 

شهرهاي هر طبقه از یکدیگر نیز  ۀمیانگین فاصلباعث شد برابر شود. همچنین  81/2
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برابر در استان کرمان که  1335کاهش یابد. به طور مثال میانگین فاصله شهرها در سال 
  کاهش یافت.  1390کیلومتر در سال  21کیلومتر بود به  75با 

ت از آن و به تبعی ایرانچه عدم تعادل در نظام شهري و ساختار فضایی آن در اگر
ا از تطبیق وضعیت فعلی نظام شود، امها از جمله استان کرمان مشاهده میدر استان

            فریدمن مشخص  »پیرامون-زمرک«ها با چارچوب الگوي شهري کشور و استان
 ،              پیشنهادي فریدمن ۀها در میان چهار مرحلگردد که نظام شهري کشور و استانمی

  قرار دارند.     3و  2در میان مراحل 

  پیشنهادها
براي نظام فضایی شهري در پایان با توجه به بررسی انجام شده در این پژوهش، 

  توان مطرح نمود:دهاي راهبردي زیر را میپیشنها ،استان کرمان
هاي طعی و نیز الزام به رعایت برنامهاجراي سیاست تمرکز زدایی مداوم و نه مق -

 .هاي صورت گرفته در تمامی شهرهاي استانها و اقداماي در تصمیممنطقه آمایش

بم  ،شمالی استان) ۀغرب استان)، رفسنجان (ناحی ۀسیرجان (ناحی هايتقویت شهر -
جنوبی و غربی  -مرکزي ۀجنوبی استان)، جیرفت (در مرز ناحی -مرکزي ۀ(ناحی

  .هاي گسترده به مرکز استان (شهر کرمان)مهاجرت استان) به منظور جلوگیري از

 هاي مهاجرت تقویت شهرهاي کوچک با نگاه مدیریت فضاي روستایی، براي هدایت -
  -مهاجرت هاي جهشی روستا روستایی به سوي این گروه از شهرها و جلوگیري از

 هايگذاري در زیر ساختهاي سرمایهشهري از طریق توسعه کشاورزي و برنامه
               نظام روستایی و طراحی ۀامعشناسایی خدمات مورد نیاز ج روستایی و نیز

 .هارسانی مبتنی بر منظومهخدمات

 .تر از فضا و سرزمینهري بگیبهره براياستان  جنوب و مرکزجدید در  هايایجاد شهر -

  .گسترش ارتباط میان نقاط شهري استان برايشهري تقویت سیستم حمل و نقل برون -

  با توجه به آن که رویکردها و راهبردهاي ملی شهرنشینی و نظام اسکان در سطح -
  گیريها در سطح محلی ارتباط مستقیم دارد و شکلت سیاستی و موفقییکالن با کارآ
 ی مناسب در ینیازمند اتخاذ راهبردها ،ضایی شهري موزون در سطح استانیک نظام ف

  بر این اساس توجه به آمایش نظام فضایی شهري کشور که در آن .ی استسطح ملّ
الزامی است.  ؛سرزمینی تبیین گردد ۀها در پهنتنظام توزیع فضایی شهرها و فعالی 
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