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 شهری، دانشگاه یزد ریزی برنامهاستادیار جغرافیا و  - الممالکی مستوفیرضا 

  شهری، دانشگاه یزد ریزی برنامهدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و  -نعمت شاه کرمی 
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 05/08/1394نهایی:  تأیید    13/09/1392مقاله:  پذیرش

 

 چکیده
، توسعه درحالکشورهای  در ویژه به ها دولتاساسی  های چالش ازیکی  ،در حال حاضر

چنین  .استساختار فضایی ملی مطلوب در جریان شهرنشینی درحال دگرگون  دهی سازمان

شهری و  مراتب سلسلهدر را اجتماعی متعادلی  ،تقسیم کارکرد اقتصادی امکانساختاری 

 کامالًشهری  مراتب سلسلهو نواحی ایران نیز  ها استاناغلب  در .کند فراهم می ای منطقه

است. در این شده شکل گرفته است که موجب مشکالت متعددی  قاعده بیو  ریخته هم به

 1390تا  1365شهری استان لرستان از سال  مراتب سلسلهبررسی و تجزیه و تحلیل  ،تحقیق

 -تحقیق کاربردینوع نظر تحلیلی و از  -تحقیق توصیفی اصلی. روش استصورت گرفته 

گردآوری شده است.  ای کتابخانه -. آمار و اطالعات مورد نیاز به روش اسنادیاست ای توسعه

 1390تا  1365شهری استان لرستان از سال  مراتب سلسلههدف این تحقیق ارزیابی تحوالت 

ل حد شهر، مد ةانداز -تجزیه و تحلیل اطالعات از مدل آنتروپی، قانون رتبهراستای . در است

این تحقیق  های یافتههمسایگی استفاده شده است. نتایج و  ترین نزدیکو  ای طبقهاختالف 

 ییاز لحاظ توزیع فضا 1375و  1365 های سالشهری استان لرستان در  ةشبک دهد مینشان 

این حالت تعادل  1390و  1385 های سالدر  یول ،داشته است یحالت متعادل باًیشهرها تقر

به  توان میآن  ةعمدل یه از دالکشهرها نامتعادل شده است  ییع فضایو توزاست  خورده  هم به

 یتیع جمعین از لحاظ توزیرد. همچنکشهرها( اشاره  -)روستا کوچکپیدایش شهرهای بسیار 

 های دورههماهنگی و گسیختگی آماری فاحشی در نا ای طبقهشهرها براساس مدل حد اختالف 

 مورد بررسی در شهرهای استان وجود دارد.
 

، مدل یشهر مراتب سلسلهاندازه،  -هتوزیع فضایی، رتب، استان لرستان: یدیلک های هواژ

  .آنتروپی
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 مقدمه

مختلف جهان رخ داده است، ظهور  یشورهاکدر  یو اقتصاد یاجتماع یر در زندگیاخ های ه در قرنک یمهم های پدیدهاز 

شرفت شهرنشینی و ی، پکلدراست.  یشهر ةتوسعشرفت شهرنشینی و یهن، پک یشهرها ةتوسعد و یمتعدد و جد یشهرها

و سپس در  یغرب یشورهاکه نخست در کاست  داری سرمایهاقتصاد  یو ترق یم انقالب صنعتیمستق ةنتیج یشهر ةتوسع

ف یمتفاوت تعر یردهایکو رو ها مالکمختلف، شهر را براساس  های رشتهن امحقق. است یافتهراه  توسعه درحال یشورهاک

 یشهر، چگال های مشخصهگر ی. از دستاطراف آن باال یسه با نواحیت در آن در مقایجمع یه چگالکاست  یانکشهر م. اند دهکر

ز استفاده کمتمر صورت بهن یزماز ه در آن ک دانست یشهر را محل یک توان میب، یترت بدیناشتغال و تولید است.  یباال

جهان  در. (150: 1972یلز، )م استاطراف باالتر  یبا نواحسه ین، در مقایبه زم ها نهادهر یها و سا ستادهنسبت  یعنی؛ دشو می

در  ویژه بهت، یت و فعالیش از حد جمعیز بکتمر است.ر و رو به گسترش یفراگ یا پدیده یو اجتماع یاقتصاد های نابرابریامروز، 

و است ن شهرها شده یتوسعه به ا های پتانسیلاز  ای عمدهجذب بخش  موجب توسعه درحال یشورهاک یشهرها ترین بزرگ

 ینابرابر یمنف یامدهایجمله پ از(. 29 :1386 ،)زبردست اند شده تر بزرگش از حد یبشهرها  ردیگت به ن شهرها نسبیا درنتیجه

 شود میمنجر  یانگل یجاد شهرهایبه ا یت شهرسنخ ،زتیهوزل ةنظری طبقاست.  یت شهرسآمدن نخ وجود بهرشد شهرها، 

شد توجه  1970 ةدهدر  ییایدر مطالعات جغراف ییفضا عدالتی بیو  ییفضا های نابرابرین یبه ا .(148: 1991، شاربات اویلی)

. (30 :5199، نرهرو) استنده داشته یفزا یشهرها روند یتیجمع ةاندازدر  ی، نابرابریخیتار های دوره در (.52 :1994 ،)اسمیت

بیشتر  نیافته توسعه یشورهاکدر شدت این مسئله  صورت نگرفته است.سان یکجهان  یشهرها تمامت در یش جمعین افزایا

ان، ی)نظر گیرند دربرمیشور را کت یجمعدرصد  30 -ها پایتخت هعمدطور  به -شهرها کالن، این کشورهااز  یبعض است. در بوده

بحث مهاجرت معتقد است که افراد بر اساس بیشتر شدن درآمد، از  پردازان نظریهترین تودارو از بزرگمایک . (151: 1374

گردد و روستاها و شهرهای کند و همین موضوع باعث افزایش جمعیت شهرهای بزرگ میروستاها به شهر مهاجرت می

 یعمده از شهرها و روستاها های مهاجرت(. زیرا که، 42 :1392،و همکارانایراندوست )شوندتر میکوچک هر روز کم جمعیت

دار در یپا ةده شدن توسعیشکو به چالش  ا چند شهر عمدهی یکنده در یز فزاکتمر درنتیجهبزرگ و  یبه سمت شهرها کوچک

ر یاخ قرن نیمدر  ویژه به ،رانیدر ا .شده است رهاشوکشتر یدر ب یشهر مراتب سلسلهنظام  یختگی، موجب گسکوچکمناطق 

ت یجمع یعیش طبیاز افزا ین امر ناشیداشته است. ا یشتریسرعت ب یت شهریش تعداد شهرها و جمعی، افزاینیرشد شهرنش

ع یو رشد سر یشاورزکت بخش یاهش اهمکبر صادرات نفت موجب  کیدر چارچوب اقتصاد مت داری سرمایه ةه توسعک، بلنیست

 .(8: 1388، زاده طالبو  یاست )صدر موسوده ششهرها 

ر یتأث یو ادار یاسیس  ،ی، اجتماعیابعاد مختلف اقتصادر بت یجمع ییع فضایو نامتعادل توزنامتوازن  یالگو ،درنتیجه

ه کد یآ وجود به یشهر های کانونن ییو پا یانیدر سطوح م یردکارکو  یتیجمع خأل شود میموجب ن الگو ی. اگذارد می یارکآش

ران است یه در ایناح های تعادلو گسترش عدم  یشهر مراتب سلسلهر بروز عدم تعادل در نظام بز از عوامل مؤثر ین امر نیا

 ،انین می. در ااستن مناطق مختلف آن یعدم تعادل ب دهندة نشان رانیشهرها در ا مراتب سلسله یبررس .(35 :1381 ،یمن)بابادر

ه در سال ک یطور هب ؛استشده  یاریتحوالت بسدچار  1390تا  1365از سال  یعنی یمورد بررس های سالاستان لرستان در 

ن یشهر در ا 14 یعنی است؛ دهیرس شهر 24ن شهرها به یتعداد ا 1390در سال  یول ،استداشته شهر  10ن استان یا 6513

. بعد صورت گرفته استبه  1385رات از سال یین تغیا ةه عمدکاست استان افزوده شده  یبر تعداد شهرها یزمان ةفاصل

 ةشبکدر گرفته  صورت ای منطقهملی و  های ریزی برنامهبا آیا  که استاین پرسش دنبال پاسخ به  پژوهش حاضر به درنتیجه،

 یا خیر. به سمت تعادل حرکت کرده است 1390 -1365 های سال ةاستان لرستان در فاصل ،شهری

پاسخ داده پرسش به این  ای طبقهاندازه، مدل آنتروپی و مدل حد اختالف  -از قانون رتبه استفادهبا  ،در این پژوهش
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جاد شهرها صورت یر قانون مربوط به اییو تغ یاسیمات سیتصم دنبال بهرات ییتغ بیشترین ،. در استان لرستانشود می

 که درصورتیل شدند، یبه شهر تبد باره یکت داشتند به ینفر جمع 5000ر یت زیه جمعک ییاز روستاها یاریگرفت و بس

 .نداشتندانات، خدمات مربوط به شهر را کو ام ها زیرساختاز  یک هیچ

 

 مبانی نظری

از نظر  و عداد جمعیت()ت کمی، از نظر اند گرفتهشکل  ای ویژهنظم فضایی  شرایط جغرافیایی با تبع بهشهری که  های شبکه

پشت سر هم قرار  ای مرتبهاز یک پایه و ارتفاع در ردیف یا  نظمی درد و ونش می بندی طبقه( ها آنهمیت و نقش )ا کیفی

با  یان بریبرا ،1960 ةدهدر (. 156: 1389، ظریان)ن شوند می نامیده شهری مراتب سلسله اصطالحدر گیرند که  می

با  یو (.41: 2005، کاوز) کردبررسی را ا و هندوستان یکآمر یشورهاک یشهر های سیستم ،یمک های مدلاستفاده از 

 ییشورهاکدر  معموالً (ینرمال )نظر ةانداز -ع رتبهیه توزکد یجه رسین نتیبه ا یشهر های اندازه -ع رتبهیتوز ةمطالع

یند افرا در ی (نیچ مانند)باشند داشته اد یت زیبا جمعبزرگ و متعدد  یشهرها و یافته توسعه یه اقتصادک افتد میاتفاق 

 .(31 :1386، زبردست) ته باشندقرار گرف یافتگی توسعه

دو گروه از شهرها  (تهران 3 ة)مورد: منطق ای منطقه ةو توسع کوچک یبا عنوان شهرها پژوهش خوددر ( 1382) یفن

 توانند میو دارند  یادیز ةه از استان تهران فاصلک است یفرنهزار  100تا  25 شهرهایاست. گروه اول کرده  یرا بررس

در  یمورد بررس یاغلب شهرها دهد مینشان  یتیجمع های تحلیلو  ها مدل .در تهران مؤثر باشند یتیب مازاد جمعجذدر 

 یتیاشباع جمع ةمرحلبه مادرشهر تهران هنوز به  یاجتماع -یاد اقتصادیز یرغم وابستگ و به دارندگروه اول قرار 

 یجب گسترش اشتغال بخشمو هرچندو دارند  یمترک ةه با تهران فاصلکهستند  یی. گروه دوم شهرهااند دهینرس

 .(7: 1382، ی)فن اند در ساختار اقتصاد منطقه به همراه داشتهرا  یشاورزکاهش سهم اشتغال بخش ک ،اند شده ای منطقه

دار، یپا ةمتعادل و متوازن و اهداف توسع ی، ملای منطقه ةتوسعبه  یابیدست راستایدر  ریزی برنامه هرگونه دادن انجام

 انجام یادیقات زیمطالعات و تحق تاکنون ،نهین زمیدارد. در انیاز هر منطقه  یشهر ةکامل شبکل یتحلبه شناخت و 

 .شود میاز آن اشاره  یر به مواردیه در زکگرفته است 

 -هرن شیقانون نخستبه ه در آن ک گردد برمیستم یبه اواسط قرن ب مراتب سلسله یندگکل پرایتحلر بد کیتأن یاول

ار ک بهرا  یستم شهریالح سطاص 1964بار در سال  برایان بری برای اولین. (387: 1383، ای شکوی)شد توجه  یشهر اصل

 است یشهر ةشبکهمان مفهوم  یعنیوابسته و مرتبط به هم،  یاز شهرها ی، گروهیاز نظام شهر یمنظور و .گرفت

را سیستم شهری نامید  ها آننفوذ  ةحوزو  کوچکبزرگ و  شهرهایاز  ای شبکه توان می ،رو این از (. 10 :1382، ظیمی)ع

، کوتلی یاکوو، کومارووا) کنند میه در ارتباط با هم عمل یاالها، خدمات و سرماکار، تبادل ک یرویان نیه از لحاظ جرک

از  یمتوال های گروهونتگاه داخل کا سیشهرها  یبند مرتبه ةکنند بیان ها سکونتگاه مراتب سلسلهالح طاص. (777: 2007

ش و یسا)آ ندک میه عرضه کاست  یالتیا تحصی کارکردهار ینظ یگرید ییمبنا های ویژگیا یبر اندازه  ی، مبتنها آن

در ت شهرها اعتقاد دارد یاز جمع بندی طبقهن یبا تدو یشهر مراتب سلسلهن یتعیلز در یآرتور اسما (.235: 1384 ،یریشم

 یتیجمع های گروهن تعداد شهرها و یمنظم ب یمعقول با فواصل طبقات ةرابط یک دیمنظم، با یشهر مراتب سلسله یک

 (.147: 1384، الممالکی مستوفی)وجود داشته باشد 

ستم یت در سیجمع ییع فضایتوز سازی متعادل یبرا یتجرب -ینظر یلیعنوان تحل را با ی( پژوهش1371) بهفروز

 . ویاست صورت گرفتهشور ک یشهر ةکشب یو آت ینونک تحلیل ردنکه با هدف قانونمندکانجام داده است ران یا یشهر

ویژة ط یشرال یا و برزی، تانزانستانکه، پاکی، ترهندمانند  ییشورهاک ینظام شهرزمینة در  یمطالعات نظر دادن با انجام
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اندازه را  -رتبه ةیافت تعدیلمدل  درنهایتاندازه  -و با انطباق آن با قانون رتبه را بررسی کرده استشور ک ینظام شهر

 .(6: 7113 ،بهفروزداده است )ه ئارا ( هزار نفر 30 یاالبشور )ک یت شهرهایجمع بینی پیشبرآورد و  یبرا

 

 قیروش تحق

استان  یشهرها مراتب سلسلهت نظام یه در آن وضعک است ای توسعه -یاربردک قیع تحقوو ن یلیتحل -یفیصق تویروش تحق

. اطالعات شود ارزیابی می 1390 -1365 یزمان های دوره درن استان یا یشهر مراتب سلسلهدر آمده  وجود به راتییلرستان و تغ

 1390 -1365 مربوط به پژوهش از سال یشده است. آمارها یآور جمع یو اسناد ای کتابخانهق منابع یق از طریاز تحقیمورد ن

حد »، «مرتبه و اندازه» های مدلو با استفاده از است شده  آوری جمعران یز آمار اکمر یآمار ةسالنامو لرستان  یاز استاندار

 .است  شدهل یه و تحلیتجز« یگیهمسا ترین نزدیک»و  «یآنتروپب یضر»، «ای طبقهاختالف 

 

 قلمرو مکانی پژوهش

بیش از آن جمعیت مساحت دارد و  کیلومترمربع 28294غربی ایران است. این استان  های استاناستان لرستان یکی از 

شمار  هایران ب پرجمعیت های استان. این استان سیزدهمین استان ایران از نظر جمعیتی است و یکی از استنفر  1754000

در این استان  ،عالوه به .است نفر بوده 487167آن جمعیت  ،9013مرکز استان است و طبق آمار سال  آباد خرم. شهر رود می

 ست.ها آن مراتب سلسله کردن مشخصپژوهش حاضر متفاوت توزیع شده است که هدف  های اندازهو  ها رتبهتعداد شهر با 

 

 
 . موقعیت جغرافیایی استان و پراکندگی شهرهای استان لرستان1نقشة 

 : نگارندگانمأخذ

 

  1390 -1365 سالتحوالت شهری در استان لرستان از روند 

و بخش دورود از توابع شهرستان بروجرد  آباد خرماز توابع شهرستان  دلفان وکوهدشت  های بخش ،1368در سال  .1

 .شدندبه شهرستان تبدیل  ها آنفرمانداری در  تأسیسمنتزع و با  ها شهرستاناز این 
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الیگودرز جدا و با عنوان  و آباد خرم های شهرستانترتیب از  بهجاپلق  پلدختر و ه ولسلس های بخش ،1373در سال  .2

 شهرستان تبدیل شدند. به و تأسیسفرمانداری  ها آنو ازنا در  پلدختر سلسله،شهرستان 

 ،1375 های سالترتیب در  گنبد به درب و گراب ،کونانی چغابل، های نامشهر به  در چهار ،در شهرستان کوهدشت .3

 .شدند تبدیل شهراز روستا به ها  آنو شد  تأسیسشهرداری  1383 و 1377 ،1375

 به شهر تبدیل شد.این روستا و شد  تأسیسشهرداری  روستای معموالندر شهرستان پلدختر  در ،1379در سال  .4

 شهرستان سلسله به شهر تبدیل شد. ةمحدود در فیروزآبادروستای  ،1381در سال  .5

 ل شد.به شهر تبدیاین روستا  ،شهرستان ازنا درآباد  مؤمنروستای در شهرداری  پس از تأسیس ،1379در سال  .6

 شهرستان دورود به شهر تبدیل شد. درروستای چاالنچوالن  ،1377 سالدر  .7

 های سالترتیب در  به آباد خرمشهرستان  در دوره سراب و محمودوند دشت، سپید ،شهر بیرانی زاغه، هاروستادر  .8

  به شهر تبدیل شدند.ها  آنو شد  تأسیسشهرداری  1138و  1381، 0138، 1380 ،1379

 بخش و ویسیان چگنی، های بخشو متشکل از شد جدا  آباد خرمچگنی از شهرستان  بخش دورة ،1386در سال . 9

تعداد  به 1388 جدید شاهیوند شهرستان دوره را تشکیل داد. همچنین شهرهای درب گنبد و هفت چشمه در سال

شهر  1390 سالرسید و در  شهر 25به  1390شهرهای استان در سال  تعداد و شدندشهرهای استان اضافه 

درصد بوده است و همچنین  3/61ضریب شهرنشینی استان  ،9013 سال در .یافتشهر تغییر نام  بیرانچغلوندی به 

 .بوده است 07/1 ، 9013 تا 8513رشد جمعیت شهری از سال 

 

 پژوهشروش 

 اندازه -شرح الگوی رتبه .1

 -است، مدل رتبه کردهتجزیه و تحلیل  یدر نظام شهررا  یشهر های اندازهه ک یمدل ترین شده شناختهو  ترین قدیمی

 ةانداز -رتبه ةه امروزه به قاعدک دادارائه  1913در سال  بار نیاول یبرا را ن مدلیافلیکس اوئر باخ است.  یشهر ةانداز

ن شهر منطقه برابر با یت دومیجمع ،پفیبراساس مدل ز. (308: 1997 ،ابارد –پومایهد مورکونی) استپف معروف یز

 برابر بان شهر یما n تین شهر و جمعیت اولیجمع سوم یکن شهر، برابر با یت سومین شهر و جمعیت اولیجمع دوم یک

1/n یخط یا همبستگیم یخط مستق صورت به آن ةن شهر و مرتبیب یوجود همبستگ ،یونظر  به. استت شهر اول یجمع 

ل یم یک یمنها یا یکاندازه به سمت  -ب خط رتبهیا همان شی q بیاگر ضر ن براساس قانون،یهمچن شود. میمطرح 

 (.28 -25 :2000 ،کالرکاست )منطقه  یتعادل در نظام شهردهندة  نشان ،ندک

بیانگر باشد،  q<1 اگرو  یدر نظام شهر یانیو م کوچک یشهرها یت نسبیاهم ةدهند نشانباشد  >1qاگر مقدار 

 (.17 :2005، نیشیامااست ) یشهر نظام در یتسلط نخست شهر

 ر است:یمدل به شرح ز یاضیر ةرابط

(1)          
1

pn
p

hq
  

Ph:  جمعیت سکونتگاهh 

H :ونتگاهکس ةرتب 

P1ت شهر نخستی: جمع 

Q(بیب خط مرتبه و اندازه )ضری: ش. 

 .(218: 1380 ،یالنترک) 
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 :دیآ یم دست به 2 ةرابطاز  q مقدار 

(2)        logp logpn

logn




1
p   

 

 یعنیت شهر دوم یبرابر جمع 466/1 ،ن شهر استانیعنوان اول به آباد خرمت یجمع ،9013 در سال 2 و 1 ةرابط دادن با انجام

 وپنجمین بیست هک استبوده ( هفت چشمه)ن شهر یبرابر آخر 270و بوده دورود  یعنیبرابر شهر سوم  449/3و بوده بروجرد 

ست و ین گونه نیاه کبرابر شهر هفت چشمه باشد  25د یبا آباد خرماندازه  -. در حالت نرمال و براساس قانون رتبهاستشهر 

 .شود مشاهده می 2ن حالت در نمودار یط موجود و مطلوب ایشرا .وجود دارد زمینهن یدر ا یاختالف فاحش
 

 1390لرستان اندازه شهرهای استان  -واقعی و تئوری رتبه ةانداز .1جدول 

 زان اختالفیم یت تئوریجمع یت واقعیجمع اسم شهر رتبه فیرد
 0 348216 34821 آباد خرم 1 1
 66546 174108 240654 بروجرد 1 2
 16573 116072 99499 دورود 3 3
 5873 87054 92927 وهدشتک 4 4
 18324 69643 87967 گودرزیال 4 5
 3106 58036 61142 نورآباد 6 6
 9600 49745 40145 ازنا 9 7
 13270 43527 30257 الشتر 12 8
 13598 38690 25092 پلدختر 14 9
 26579 34821 8242 یونانک 42 10
 24154 31656 7502 معموالن 46 11
 23843 29018 5175 ابلغچ 67 12
 21702 26785 5083 نانیاشتر 69 13
 21672 24872 3200 گراب 109 14
 20338 23214 2876 روزآبادیف 121 15
 19078 21763 2685 زاغه 120 16
 17938 20483 2545 سپید دشت 137 17
 17154 19345 2191 درب گنبد 159 18
 16339 18327 1988 انیسیو 157 19
 15834 17410 1561 آباد منؤم 223 20
 15208 16581 1553 آباد شول 224 21
 14313 15828 1515 دوره سراب 230 22
 13661 15139 1478 چاالنچوالن 236 23
 13100 14509 1408 یچغلوند 247 24
 13928 13928 1048 چشمه هفت 332 25

 نگارندگان: مأخذ
 

  
 1390اندازه در سال  -رتبه ةجمعیت شهرهای استان لرستان با قاعد ةمقایس .1نمودار 

 : نگارندگانمأخذ
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 اندازه -شهرهای استان براساس رتبه شرایط موجود و مطلوب. 2نمودار 

 : نگارندگانمأخذ
 

 اندازه -مقدار شیب خط رتبه ةمحاسب

 1365 -1390 یها سال یبرا رتبه اندازهمدل با استفاده از استان لرستان  یشهرها یاندازه برا -ب خط رتبهیمقدار ش

 شده است. یبررس در پایین 4و  3، 2 های جدول درج آن یه نتاکد شمحاسبه 
 

 1365اندازه شهرهای استان لرستان در سال  -رتبه .2جدول 

q Log h h/P1 Log P h/P1 P  1365جمعیت سال n نام شهر 
 آباد خرم 1 208596 1/000 0/000 0/000 -

 بروجرد 2 183879 1/134 0/054 0/301 0/182

 دورود 3 62517 3/336 0/523 0/477 1098

 گودرزیال 4 53843 3/874 0/588 0/602 0/976

 وهدشتک 5 44653 4/671 0/669 0/698 0/959

 نورآباد 6 39188 5/322 0/726 0/778 1/040

 ازنا 7 25842 8/071 0/906 0/845 1/077

 الشتر 8 14274 14/613 1/164 0/903 1/290

 پلدختر 9 11409 18/283 1/262 0/954 1/322

 نانیاشتر 10 4859 42/929 1/632 1/000 1/633
 752/0= 1365ب سال ین شیانگیم

 

 1375شهرهای استان لرستان در سال  ةانداز -رتبه .3جدول 

q Log h h/P1 Log P h/P1 P  1375جمعیت سال n نام شهر 
 آباد خرم 1 272815 1/000 0/000 0/000 -

 بروجرد 2 223226 1/222 0/984 0/301 0/289

 دورود 3 88152 3/094 1/099 0/477 1/027

 گودرزیال 4 72105 3/783 1/119 0/602 0/960

 وهدشتک 5 69447 3/928 1/122 0/698 0/851

 نورآباد 6 49173 5/548 1/158 0/778 0/956

 ازنا 7 35401 7/706 1/196 0/845 1/048

 الشتر 8 23022 11/850 1/246 0/903 1/188

 پلدختر 9 16675 16/360 1/287 0/954 1/271

 نانیاشتر 10 5271 51/757 1/460 1/000 1/714
 930/0=  1375ب سال ین شیانگیم
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 1390اندازه شهرهای استان لرستان در سال  -رتبه .4جدول 

q Log h h/P1 Log P h/P1 P  1390جمعیت سال n نام شهر 
 آباد خرم 1 348216 1/000 0/000 0/000 -

 بروجرد 2 240654 1/446 0/160 0/301 0/531

 دورود 3 99499 3/499 0/544 0/477 1/140

 وهدشتک 4 92927 3/747 0/573 0/602 0/951

 گودرزیال 5 87967 3/958 0/597 0/698 0/855

 نورآباد 6 61142 5/695 0/755 0/778 0/970

 ازنا 7 40145 8/673 0/938 0/845 1/110

 الشتر 8 30257 11/508 1/061 0/903 1/174

 پلدختر 9 25092 13/877 1/142 0/954 1/197

 یونانک 10 8242 42/248 1/625 1/00 1/625

 معموالن 11 7502 46/416 1/667 1/041 1/600

 ابلغچ 12 5176 67/275 1/827 1/079 1/694

 نانیاشتر 13 5083 68/506 1/835 1/113 1/648

 گراب 14 3200 108/817 2/036 1/146 1/776

 روزآبادیف 15 2876 121/076 2/082 1/176 1/771

 زاغه 16 2685 129/689 2/112 1/204 1/570

 سپید دشت 17 2545 136/823 2/136 1/230 1/556

 درب گنبد 18 2191 158/930 2/201 1/255 1/576

 انیسیو 19 1988 175/158 2/243 1/278 1/581

 آباد مومن 20 1561 223/072 2/348 1/301 1/634

 آباد شول 21 1553 224/221 2/350 1/322 1/609

 دوره سراب 22 1515 229/845 2/361 1/342 1/593

 چاالنچوالن 23 1478 235/599 2/372 1/361 1/579

 یچغلوند 24 1409 247/136 2/392 1/380 1/573

 چشمه هفت 25 1048 247/312 2/393 1/397 1/645

1/295     -  

 295/1= 1390شیب سال  

 

 :استر یمورد مطالعه به شرح ز یها سال یبرا آمده دست به qب یمقدار ش( qمقدار  ةمحاسب) 2و 1 ةرابطج یبراساس نتا

752/0:q1365  930/0q:1375 

55/1q: 1385  295/1:q1390 

تعادل در نظام  ها سالن یدر ا یودل است تا حدیمتما -1به سمت  qمقدار  7513 و 1365در سال دلیل اینکه  به یعنی

در از آنجاکه . استز کعدم تمر یسوبه استان  یونتگاهکت نظام سکحر ةدهند نشانو است بوده  برقرار یشهر ةشبکو 

ل در داععدم تاست، به باال فاصله گرفته  1روند از عدد در این است و بوده  باالتر 1از  qمقدار  1390و  1385 یها سال

 شتر شده است.یب یاز شهر بعداول شهر  ةفاصلو  شود یمن دوره مشاهده یاستان در ا یشهر مراتب سلسلهنظام و 

 یع تعداد شهرها در طبقات شهریو توز یت شهریع جمعیسنجش توز یبرا یارین مدل معی: ایشرح ضریب آنتروپ

 ةکت و تعداد شهرها در سطح شبیاستقرار جمع ییزان تعادل فضایبه م توان مین مدل یمنطقه است. با استفاده از ا یک

 ر است:یمدل به شرح ز یلکبرد. ساختار  یپ یو مل ای منطقه، ی، استانیشهر

(3)         H =  −∑ Pi Ln Pi 

G =
H

LnK
 

H :یفراوان یتم نپریدر لگار یفراوان ةمجموع 
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iPی: فراوان 

iLn Pیفراوان یتم نپری: لگار 

Kتعداد طبقات : 

Gیزان آنتروپی: م 

ن یت بیع جمعیا عدم تعادل در توزیز کش تمریا افزایشتر یز بکتمر دهندة نشان ،ندکل یبه طرف صفر م یاگر آنتروپ

ا و ین متکح) دهد ینشان م یا منطقه ةعرصرا در  یتر ع متعادلیو باالتر از آن توز یکت به طرف کو حر ستشهرها

  .(901 -189: 1385 ،یموسو

 :ده استمآ دست بهر یج زینتا 3901 -1365 های سالن مدل درمورد استان لرستان در یاربست اکو  یبا بررس

/
/

/




1 554 0 867
1 791

G= 554/1 H=- 1365 

/
/

/




1 554 0 965
1 609

G= 1375    H= -1/554  

/
/

/




1 441 0 740
1 945

G= 1385 

 

  H= -1/441  

/
/

/




1 421 0 720
1 945

G= 1390    H= -1/421  

 

 1365در سال ضریب آنتروپی درمورد استان لرستان  .5جدول 

iLn P iP iLn P iP یطبقات شهر 

 4999  کمتر از  0/1 2/302- 0/230-
- - - 9999 -5000 

-0/321 -1/609 0/2 24999 - 10000 

-0/361 -1/203 0/3 49999 -25000 

-0/321 -1/609 0/2 99999 -50000 

-0/321 -1/609 0/2 249999 -100000 

 مجموع 1 7/332- 1/554-
 

 1375ضریب آنتروپی درمورد استان لرستان در سال  .6جدول 

Pi Ln Pi Ln Pi Pi یطبقات شهر 

 4999  کمتر از  - - -
-0/230 -2/302 0/1 9999 -5000 

-0/321 -1/609 0/2 24999 - 10000 

-0/321 -1/609 0/2 49999 -25000 

-0/361 -1/203 0/3 99999 -50000 

-0/321 -1/609 0/2 249999 -100000 

 مجموع 1 7/332- 1/554-
 

 1385ضریب آنتروپی درمورد استان لرستان در سال  .7جدول 

iLn P iP iLn P iP یطبقات شهر 

 4999  کمتر از  0/52 0/653- 0/339-
-0/202 -2/525 0/08 9999 -5000 

-0/128 -3/218 0/04 24999 - 10000 

-0/177 -2/525 0/08 49999 -25000 

-0/265 -2/040 0/13 99999 -50000 

-0/202 -2/525 0/08 249999 -100000 

 250000ش از یب 0/04 3/218- 0/128-
 مجموع 1 15/967- 1/441-
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 1390ضریب آنتروپی درمورد استان لرستان در سال  .8جدول 

iLn P iP iLn P iP یطبقات شهر 

 4999کمتر از  0/50 0/693- 0/346-
-0/297 -1/791 0/166 9999 -5000 

- - - 24999 - 10000 

-0/259 -2/07 0/125 49999 -25000 

-0/259 -2/07 0/125 99999 -50000 

-0/130 -3/178 0/041 249999 -100000 

 250000بیش از  0/041 3/178- 0/130-
 مجموع 1 13/978- 1/421-

 نگارندگان: مأخذ
 

  آنتروپی های جدول لیتحلنتایج 

ع یتوز یعنیبوده است؛  867/0، 1365در سال  یزان آنتروپیدر استان لرستان م ،آمده دست به یآنتروپ های جدول طبق

 یزان آنتروپیم 1375 الدر س همچنین .ل بوده استیاستان به سمت تعادل متما یتعداد شهرها در طبقات شهر ییفضا

در  و ستتعادل در توزیع فضایی شهرها جادیو ا 1به سمت عدد  یت آنتروپکحر ةدهند نشانه کرسیده است  965/0به 

در سال  یشتر را داشته است. ولیتعادل ب یش و برقراریروند رو به افزا 6513میزان ضریب نسبت به سال  ،این سال

شهرها به  ییع فضایتوز یه نسبت به ادوار قبلکده است یرس 740/0داشته و به عدد  یروند نزول یکب یزان ضریم 1385

ب به عدد یزان ضریادامه داشته و م 1390در سال  ین روند نزولین ایت بوده است. همچنکل در حرسمت عدم تعاد

 ه ازکشدن به عدد صفر است  یکشهر به سمت عدم تعادل و نزد ییع فضایتوزدهد  می ه نشانکاست ده یرس 027/0

 .      استبه بعد  1385از سال  کوچک یجاد شهرهایو ا شهرهاتعداد  ةبار یکش یل آن افزایدال جمله

 مراحل الگوی همسایگی به شرح زیر است:

 گیری اندازههمسایه آن بدون در نظر گرفتن طبقات شهرها  ترین نزدیکشهری را از  سکونتگاه هر ةفاصلگام اول: 

 . نتایج تحلیل مدل به شرح زیر است.شود می
 

 آن ةهمسای ترین نزدیکشهری از  سکونتگاههر  ةفاصل گیری اندازه .9جدول 

 فاصله
 ترین نزدیک

 همسایه
 فاصله ردیف نام سکونتگاه

 ترین نزدیک
 همسایه

 ردیف نام سکونتگاه

 1 ازنا آباد مؤمن 14 14 سپید دشت آباد شول 30

 2 اشترینان الشتر 42 15 دوره سراب آباد خرم 30

 3 الشتر فیروزآباد 11 16 آباد شول دورود 35

 4 الیگودرز آباد مؤمن 20 17 فیروزآباد الشتر 11

 5 بروجرد اشترینان 18 18 کونانی گراب 11

 6 پلدختر چغابل 25 19 کوهدشت کونانی 30

 7 چاالنچوالن زاغه 30 20 گراب کوهدشت 32

 8 چغلوندی زاغه 20 21 معموالن محمود وند 22

 9 چغابل کونانی 20 22 آباد مؤمن دورود 45

 10 آباد خرم محمودوند 25 23 نورآباد هفت چشمه 23

 11 درب گنبد گراب 25 24 هفت چشمه فیروزآباد 50

 12 دورود چاالنچوالن 25 25 ویسیان دوره سراب 10

 13 زاغه چغلوندی 20 26 آباد خرم چغلوندی 30

 : نگارندگانمأخذ
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 : 4 رابطةمیانگین فواصل با استفاده از  ةمحاسبگام دوم: 

(4) 
D

Dobs   /
N

  
 654 25 153

26
 (فواصل میانگین)

D: ها سکونتگاه ةفاصل  

:N  ها گیری اندازهتعداد   

 : 5رابطة گام سوم: کسب مقدار متوسط توزیع تصادفی از طریق 

(5)    A
Dran /

N
0  )مقدار توزیع تصادفی( 5

A :(کیلومترمربع برحسب)مساحت استان  مساحت حوزه 

N : ها سکونتگاهتعداد  

 بنابراین:          

(6)  49/16 =Dran /
282940 5
26

 

 )مقدار توزیع تصادفی(   

 : 7رابطة  ( از طریقRnهمسایگی ) ترین نزدیکشاخص  ةمحاسبگام چهارم: 

(7) Dobs /
Rn /

Dran /
  

25 153 1 525
16 493

 

    همسایگی( ترین نزدیک)شاخص 

شاخص  اینکهبا توجه به  و است 525/1 آمده در این استان برابر دست به Rnشاخص  ،شود میکه مالحظه طور همان

. این داردی یکنواخت یدر استان لرستان الگو ها سکونتگاهنظام  ةشبک تقریباً، است تر نزدیک 15/2 آمده به عدد دست به

شمال و شمال شرق  های قسمتنقاط شهری در  تر فشردهاستان و همچنین توزیع مکانی  ةناشی از شکل فشردموضوع 

 .تعادل برقرار است تقریباًنتایج این مدل در استان لرستان  طبق ،بنابراین ؛استاستان و جنوب غرب آن 

 

 ای طبقهل مدل حد اختالف یتحل

 :ای طبقهاختالف  دشهری استان لرستان با استفاده از مدل ح مراتب سلسلهتعیین 

است و ساختار مدل به  تحلیل قابلبیشترین تعداد جمعیت و با کمترین جمعیت  ویژه بهاین مدل در شرایط مختلف 

 :(189 -188: 1385 نیا و موسوی، )حکمتشرح زیر است 

   :شهرهانوسان جمعیتی  ةدامناول: تعیین  ةمرحل

(8) R = MAX(P) − MIN(P) 

 دوم: تعیین تعداد طبقات با استفاده از فرمول استور جس:      ةمرحل

(9) K / log N 1 3 3  

K: تعداد طبقات 

N:  شهرهاتعداد 

 :ای طبقهسوم: تعیین میزان اختالف  ةمرحل

(10)    
P

H
K

3  
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 شهرها:    بندی تقسیمچهارم: تشکیل ماتریس و  ةمرحل

که نتایج آن به  شدمحاسبه 1390 -1365 های سالبرای  شدهدیاجمعیت شهرهای استان لرستان با استفاده از مدل 

 است.  شدهبررسی و تحلیل  13تا  10های  شرح جدول

 

 1365سال  ای طبقهاستان لرستان براساس روش حد اختالف  شهرهای بندی طبقه. 10جدول 

 ردیف )نفر( جمعیتی شهرها های گروه تعداد شهرها درصد کل شهرهااسامی 
 1  174639- 208596 2 20 بروجرد ،آباد خرم

  _  174639 –140683  2 

  _ 140683 –106727 3 

  _ 106727 -72771  4 

 5  38815- 72771 3 30 الیگودرز ،کوهدشت ،دورود

 6  4859- 38815 5 50 ازنا  ،اشترینان ،پلدختر ،نورآباد ،الشتر
 مجموع 38815 10 100 

 (1391) نگارندگان (،1390) مرکز آمار ایران: مأخذ

 
 1375سال  ای طبقهاستان لرستان براساس روش حد اختالف  شهرهای بندی طبقه. 11جدول 

 ردیف )نفر( جمعیتی شهرها های گروه تعداد شهرها درصد کل شهرهااسامی 

 1 234584- 272815 1 10 آباد خرم

 2 196354– 234584 1 10 بروجرد

  _ 196354 –158124 3 

  _ 158124 -119884 4 

 5 81664- 119884 1 10 دورود

 6  43434- 81664 3 30 کوهدشت ،الیگودرز ،نورآباد
 7  5204- 43434 4 40 ازنا ،اشترینان ،پلدختر ،الشتر

 مجموع 43434 10 100 

  (1391) نگارندگان (،1390)مرکز آمار ایران : مأخذ

 
 1385سال  ای طبقهاستان لرستان براساس روش حد اختالف  شهرهای بندی طبقه. 12جدول 

 ردیف یتیجمع های گروه شهرهاتعداد  لکدرصد  شهرها یاسام

 1 281765- 328544  1 34/4 آباد خرم

 2 234987- 281795 1 34/4 بروجرد

  0 234987 -188209  3 

  0 188209 -141431  4 

 5  94653- 141431 1 34/4 درود

 6  47875- 94653 3 04/13 وهدشت ک ،نورآباد ،گودرزیال

سپید  ،گراب، یونانک ،چغابل ،نانیاشتر ،معموالن ،پلدختر ،الشتر ،ازنا
 ،دوره سراب ،یچغلوند ،محمودوند ،درب گنبد ،زاغه ،روزآبادیف ،دشت

 چاالنچوالن ،آباد مؤمن

91/73 17 47875 -1097 7 

 

جمعیتی شهرهای استان لرستان هماهنگ و منظم  بندی تقسیم)حد اختالف(  1365در سال  ،براساس نتایج این مدل

از شهرهای استان در گروه جمعیتی ششم قرار  درصد 50که  طوری هب داشت؛نبود و گسیختگی آماری فاحشی در آن وجود 

 .اند نداشته جمعیتی دوم و سوم و چهارم شهر های ردهگرفته است و 

، تا حدودی به تعادل نزدیک شد 1365جمعیتی شهرهای استان لرستان نسبت به سال  بندی تقسیم ،1375در سال 
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 30و  نداز شهرها در گروه جمعیتی هفتم قرار گرفت درصد 40که  طوری هب بود؛گسیختگی و ناهماهنگی همچنان دچار ولی 

 .بودند شهر دونجمعیتی سه و چهار همچنان ب های ردهو بودند جمعیتی ششم  ةدر رد درصد

 
 1390سال  ای طبقهاستان لرستان براساس روش حد اختالف شهرهای  بندی طبقه. 13 جدول

 ردیف )نفر( جمعیتی شهرها های گروه شهرهاتعداد  درصد کل شهرهااسامی 

 1 298621- 348216 1 4  آباد خرم

  _ 298621 –249026 2 

 3  199431– 249026 1 4 بروجرد

   199431 -149836  4 

  _ 149836 -100241  5 

 6  50646- 100241 4 16 درود ،کوهدشت ،الیگودرز ،نورآباد
 ،هفت چشمه ،ویسیان ،ازنا ،اشترینان، پلدختر ،الشتر
 ،آباد شول ،فیروزآباد ،کونانی ،گراب،معموالن ،آباد مؤمن

 ،چغابل ،درب گنبد ،زاغه ،سپید دشت ،دوره سراب
 شهر بیران، چاالنچوالن

76 19 50646 -1051 7 

 مجموع 50646 25 100 

 

 های سالنسبت به  یو حت داشتع نامتعادل خود را یو توز یختگیشهرها همچنان گس یتیمعجع یتوز ،1385 در سال

و  ند( قرار گرفت47875 -1097هفتم ) یتیجمع ةاز شهرها در رد درصد 73ه ک یطور هب ؛شد تر نامتوازن 7513و  6513

ش یداید به پیهفتم با ةردشهرها در  درصد 70ش از یش بیدایل پیدالجمله از  نداشتند.سوم و چهارم شهر  های رده

 رد.   کن دوره اشاره یدر ا کوچکد و یجد یشهرها

ه ک یطور هب ؛ار نامنظم و ناهماهنگ بودیاستان بس یشهرها یتیع جمعیتوز 1390ن مدل در سال یج ایبراساس نتا

دوم و چهارم و  های ردهو  ندهفتم قرار گرفت یتیجمع های ردهدر  1385استان مانند سال  یاز شهرها درصد 73ش از یب

 .ماندندن شهر دوپنجم ب

 

 گیری نتیجه

ل در سال یدرمورد استان اردب دیگرانو  یطالش های بررسیج یق با نتاین تحقیا در همسایگی ترین نزدیکج مدل ینتا

 ،و هر دو استان با توجه به این مدل از لحاظ توزیع فضایی شهرها در وضعیت مناسبی قرار دارند همخوانی دارد 1391

 ندارد. یهمخوان 1388در سال  زاده طالبو  یصدر موسو های بررسیج یبا نتا یول

 ةشبکتحلیل  زمینةدر  1387در سال  دیگرانلو و خرقج تحقیقات یاندازه در این تحقیق با نتا -ج مدل قانون رتبهینتا

است و به سمت  1متر از ک qمقدار  7513و  6513 های ساله در کنیبا ا یعنی ؛دارد یهمخوان یل تا حدودیاردب یشهر

و به سمت  یک یافته و به باالیش یافزا باره یکن مقدار یا 9013 -1385 های سالدر  ،ت استکز درحال حرکعدم تمر

زمینة در  (1389) دیگرانو  ییقات رضایج تحقیبا نتانتایج این مدل  ،نیرده است. همچنکت کدر استان حر ییزگراکتمر

در  یج مدل آنتروپینتااختالف  ب از حالت نرمال خارج است.یدارد و مقدار ش یالم همخوانیاستان ا یشهر ةکل شبیتحل

 ،مشهود است 1375و  1365 های سال یبرا (1384) یو موسو یرایو ز (1391) دیگرانو  یج طاشیق با نتاین تحقیا

 به سمت تعادل بوده است. یت آنتروپکحر ها سالن یدر ا زیرا

 ینظام شهرزمینة در  (1390) یاوشالین یلکتو یها یج بررسیق با نتاین تحقیدر ا ای طبقهج مدل حد اختالف ینتا

استان وجود دارد  یشهرها یتیع جمعیدر توز یفاحش یآمار یختگیگس یک یعنی ؛دارد یهمخوان یجان غربیاستان آذربا

 استان مشهود است. یت شهریع جمعیدر توز یو ناموزون تعادلی بیو 
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ع یشهرها در سطح استان و توز ییع فضایاز لحاظ توز یمورد بررس های دورهاستان لرستان در  یشهر مراتب سلسله

س در یتازه تأس یش شهرهایدایبه پ توان میآن  ةو عمد یصلال یه از دالکبوده است  یادینوسانات ز یدارا یتیجمع

در سال  یول ،استداشته شهر  10، 7513و  6513 های ساله استان در ک یطور هب ؛ردکاشاره  9013و  8513 های دوره

ش یدهه ب یکدر  یعنی ؛ده استیشهر رس 25به  1390رده و در سال کدا یش پیافزا 23به  هاتعداد شهر باره یکبه  8513

 یو ادار یاسیمات سیتصم دنبال بهن شهرها یاز ا یادیتعداد ز .استان افزوده شده است یتعداد شهرها هشهر ب 13از 

 ی، فرهنگی، خدماتین شهرها از لحاظ امور اقتصادیا که درصورتی ؛گرفته است شکل ها شهرداریر قانون یینادرست و تغ

 12، 1385نه صورت نگرفته است. در سال ین زمیدر ا یبسترساز گونه هیچو  رددا ییهمچنان حالت روستا یو اجتماع

 درصد 50ش از یبجمعیت  یعنی ؛در استان وجود داشت ینفر 5000ر یشهر ز 13، 1390و در سال نفری  5000زیر شهر 

نفر  300000جمعیت بیش از استان است و  یشهرها یناگهان افزایشد یمؤموضوع ن یه اک بودنفر  5000ر یشهرها ز

 ،قین تحقیدر ا رفتهارک به های مدلاستان است. براساس  یشهرها یتیاختالف فاحش جمع ةدهند نشان آباد خرمشهر 

 دهد میج نشان یو نتااند  شده یشهرها بررس ییع فضایت و توزیاستان از لحاظ استقرار جمع یشهر مراتب سلسله

 752ب یب با داشتن خط شیترت به 7513و  6513 های سالاندازه در  –استان لرستان براساس مدل قانون رتبه یشهرها

استان لرستان  ینظام شهر یبیت تقرکحر ةدهند نشانهمچنین و  داردحالت تعادل  یتا حدود درصد 930و  درصد

در این بوده است و  295/1و  55/1ب یترت ب بهیمقدار ش 9013و  8513 های سالدر از آنجاکه ز است. کعدم تمر سوی به

شهر اول و دوم از  ةفاصلمشهود است و  یعدم تعادل در نظام شهراست، به سمت باال فاصله گرفته  1روند از عدد 

و  6513 های سالدر  یب آنتروپیضر دهد میق نشان ین تحقیدر ا یج مدل آنتروپینتا شتر شده است.یگر بید یشهرها

جاد تعادل در یو ا 1به سمت عدد  یب آنتروپیت ضرکحر ةدهند نشانه کبوده است  956/0و  867/0ب یترت به 7513

ه نسبت به کبود  027/0و  740/0ب یترت ب بهیزان ضریم 1390و  1385 های سالدر اما  ،ستشهرها ییع فضایتوز

 .کرد میت کشهرها به سمت عدم تعادل حر ییع فضایداشت و توز ینزول یقبل روند های سال

 یآمار یختگیشه اختالف فاحش و گسی( همای طبقهاستان براساس مدل )حد اختالف  یشهرها یتیع جمعیتوز

 یتیو بروجرد اختالف جمع آباد خرمشهر  یسرشمار های دورهه در تمام ک یطور هب ؛است داشتهنسبت به حالت تعادل 

گاه یو جا ی، صنعتیاسیس ،ی، اداریاقتصاد های فعالیتز کل تمریدل ن موضوع بهیه اکاند  داشتهشهرها  ةیفاحش با بق

ش از یب 9013و  8513 های سالن مدل در ی. براساس ااست بوده کوچک یگاه شهرهایبه جا یتوجه بیو  ها آن یخیتار

ن یا کهنداشتند  یتیجمع های گروهدوم، سوم و چهارم  های ردهو  داردقرار هفتم  ةا ردیت شهرها در طبقه یجمع درصد 73

 .استان است یت شهرینامتوازن جمعع ید توزیمؤموضوع 

 های سالاستان لرستان از  یشهر ةکمشهود است نظام شب امالًک ،ها مدلج یشده و نتا مطرحبا توجه به مباحث  ،رکلد

به بعد  9013و  8513از سال  یولاست، رده کشهر حفظ  ییع فضایحالت تعادل خود را از لحاظ توز تقریباً 7513و  6513

از  یریجلوگ یه براکل شده است یحالت نامتوازن و ناهماهنگ تبد یکن حالت تعادل به ید ایجد یشهرهاجاد یا دنبال به

 :شود میر ارائه یز های پیشنهادن روند یا ةادام

و  تر کوچک یاستان نسبت به شهرها تر بزرگ ین شهرهایب یو خدمات یاز لحاظ اقتصادویژه  بهبردن فاصله  نیازب .1

 ؛سانیکرشد  های زمینهجاد یامنظور  به ای منطقهمتوازن  ریزی برنامه دادن انجام

مناسب در  رسانی خدماتو  ونقل حمل های سیستمق یاستان لرستان از طر ییجاد تعادل و توازن در سازمان فضایا .2

 ؛جمعیت کممحروم و  ینواح

انات و خدمات کجاد امیق ایاز طر آباد خرمو روستاها به شهر  کوچک یشهرها ةروی بی های مهاجرتاز  یریجلوگ .3

 ؛ن مناطقیالزم در ا
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ت یمنطقه با هدف تقو یو روستاها کوچک یدر شهرها دستی صنایع و یمحل کوچکع یت صنایتوسعه و تقو .4

 .ها آناز مهاجرت  یرین مناطق و جلوگیاقتصاد ا

 

 منابع

، اید بر جغرافکیبا تأ یدر علوم انسان یق علمیتحق های تکنیکو  شناسی روش، 1384 ،یریم مشیدرحین و سیش، حسیآسا .1

 نشر قومس، تهران.

 .118-105، صص92(، فصلنامه مطالعات شهری، شماره ششم، فروردین 1392اهلل)ایراندوست،کیومرث، بوچانی، محمدحسین و توالیی، روح .2

، ستان بلوچستان(ی؛ استان سیموردمطالعة ت )یجمع ییع فضایدر توز کوچک ینقش شهرها، 1381 ،ی، علیدرمن ییبابا .3

 ستان و بلوچستان، زاهدان.یدانشگاه ساستاد راهنما: احسان شاطربان،  ،ریزی شهریبرنامه یایارشد جغراف یارشناسک ةنام نایپا

جغرافیایی، های ،پژوهشتوزیع فضایی جمعیت در سیستم شهری ایران سازی متعادلتجربی برای  -تحلیلی نظری(، 1371بهفروز، فاطمه) .4

 .1371، فروردین 0،شماره 28دوره
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