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چکیده
سلسله مراتب شهری از نظر كمی بهترین شکل سازماندهی فضاست .زیرا باعث توزیع فعالیتتهتا و دتدمات در ستطا عامعته،
طبقهبندی متعادل ،عملکردها و پیدایش روشهای مختلف زندگی در محیطهای گوناگون عغرافیایی میشود .نظام توزیتع عمعیتت
در استان گیالن متعادل نیست و شکل اسکان و استقرار عمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمیدهد .هدف پژوهش حاضر
تحلیل نظام سلسله مراتب شهرهای استان گیالن به منظور متعادل سازی توزیع فضایی متیباشتد .روش تحقیت بته كتار رفتته
توصیفی  -تحلیلی و روش عمع آوری اطالعات روش كتابخانهای بوده است .با مطالعه سلسله مراتب شهری استان گیالن طتتی
سالهای  2988تا  2938مشخص گردید كه شهر رشت به عنوان مركز استان گیالن و كالن شتهر ناحیتهای بتا داشتتن 41/42
درصد از عمعیت شهری استان در سال  2938در قالب نخست شتهر نقتش لالتب دتود را نشتان داده و در حتال حاضتر همته
شادصهای :عغرافیایی ،اعتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...به سود این شهر و به زیان كتانونهتای زیستتی كوچتن آن
است .ضمن این كه تمركز عمعیت در آن مشکالت فراوان اعتماعی و فرهنگی از قبیل :مشکل مسکن ،گرانی زمتین ،اعتاره دانته،
ازدحام ترافین ،نارسایی در ددمات و باالدره طیف گستردهای از آلودگیهای زیست محیطی را به دنبال داشته است .این شهر به
لحاظ داشتن زمینه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مناسب ،مهاعرین مختلف را از مناط پیرامونی دود عتذ

كترده و سلستله

مراتب شهری استان را از قانون مرتبه -اندازه دور كرده است؛ به نحوی كه در سال  2988عمعیتت اولتین شتهر (رشتت) 9/42
برابر دومین شهر (انزلی) بوده است .در سال  2938عمعیت شهر رشت  8/79برابر عمعیت شهر دوم (انزلی) است .با مشتخص
شدن تغییرات عمعیت و رتبه شهرهای استان در ستال هتای گذشتته و ااترات آن بتر نظتام نامتعتادل توستعه مراكتز شتهری،
تمركزگرایی و تسلط تن شهری د ر نظام شهری استان الزم است تا تدابیری به منظور ساماندهی فضایی مراكز شهری و توزیتع
متعادل عغرافیایی عمعیت متناسب با امکانات و محدودیتها و مزیتهای نسبی هر منطقه و با توعته بته سیاستتهتای آمتایش
سرزمین و اصالح توسعه فضایی كانونهای شهری آن صورت گیرد .تمركزگرایی از شهر و منطقته رشتت و توعته بته شتهرهای
كوچن و متوسط استان از مهمترین رهیافتهای این پژوهش است.
واژگانكلیدی :نظامشهري ،توزیع فضایی جمعیت ،سلسله مراتب شهري ،متعادلسازي جمعیت ،استان گیالن
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مقدمه
جمعیت شهرها به طور گسترده بین سکونتگاههاي گوناگون با اندازهها و الگوهاي متفاوتی در مناطق مختلف توزیع شدهاندد ایدن
الگوهاي کامالً متفاوت بیشتر روشنگر مناطقی است که رشد شهرها در آن به طور بی برنامه و با سیاستهاي نابرابر اتفاق میافتدد
طی این روند معموالً بزرگترین شهرها ،سریعترین نرخهاي رشد را پیدا میکنند که این موجدب بدروز تسدلم جمعیتدی ،ا تصدادي،
اجتماعی وسیاسی یک شهر برتمامی شهرهاي دیگر درداخل نظام شهري یک کشوریا منطقه میشود).(Taghvaei, 2009: 26
با توجه به اینکه نابرابري در اندازه جمعیتی ،زمینه ساز نابرابري در سایر بخد هدا مدیشدود و بده دنلدال آن مسدا ل و مشدکالت
عدیدهاي در سکونتگاههاي شهري و غیر شهري به وجود میآید ،بسیاري از دانشمندان دردورههاي مختلدف ،ابعداد متفداوت نظدام
شهري و چگونگی توزیع جمعیت در نظام شهري را مورد بررسی رار دادهاند برخی به تلیین نظام شهري پرداخته و عدهاي نیز بدا
ارا ه مدلهایی سعی در شناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهري داشتهاند ،برخی دیگدر نیدز راهکارهدایی را در زمینده
بهلود و افزای میزان تعادل آن ارا ه کردهاند ) .(Farhodi et al, 2009: 56در ایران از نیم رن اخیر ،تداوم روند رو بده رشدد
شهرنشینی همرا با مهاجرتهاي نارس و مسأله برانگیز از روستاها به نقاط شهري ،از نقاط شهري کوچک به نقاط شهري بدزر و
نیز تلدیل نقاط روستایی به نقاط شهري ) (Molaei Hashjin & Pourramzan, 2011: 61و نیدز توسدعه سدرمایهداري در
چارچوب ا تصادمتکی به نفت ،سلب رکود بخ کشاورزي ،رشد سریع شهرها وعدم تعادل درتوزیع فضایی وسلسله مراتب ناحیهاي
شده است این گسیختگی و عدم تعادل درسلسله مراتب شهري سلب پیدای شلکه زنجیرهاي درتوزیع فضایی کشور و ازبین رفتن
شلکه کهکشانی گردید نتیجه این روند پیدای پدیده نخست شهري در نظام شهري ایران اسدت ).(Nazarian, 2000: 151
روند رو به رشد شهرنشینی در دهههاي اخیر همگام با مهاجرتهاي شدید روستا  -شدهر هدم زمدان بدا سدیر تادوالت ا تصدادي،
اجتماعی و سیاسی از مهمترین عوامل ایجاد الگوي نامتوازن نظام شهري استان گیالن اسدت گدرای بده شهرنشدینی در اسدتان
گیالن از روند حاکم بر کل کشور تلعیت میکند و در طی دهههاي اخیر همواره داراي روند صعودي است به طدوري کده در سدال
 2911تنها  21/3درصد از جمعیت استان در شهرها سکونت داشتهاند ولی طلق نتایج سرشماري سال  2931معادل  19/3درصدد در
نقاط شهري ساکن بودهاند به نظر میرسد استان گیالن در حال حاضر با داشتن  12شهر طی چندین دهه آینده نیز همچنان شاهد
رشد سهم جمعیت شهرنشین باشد در بین شهرهاي استان گیالن ،جاذبههداي فرهنگدی و تفریادی ،مو عیدت مناسدب ا تصدادي،
سیاسی و تاریخی شهر رشت موجب جذب جمعیت نواحی اطراف به این شهر به عنوان مرکز استان یا مادر شدهر منطقدهاي شدده
است در وا ع شهر رشت در منطقه گیالن بعنوان یک شهر مسلم ،عمل مینماید بر این اسداس از آنجدا کده هددف از هدر گونده
برنامهریزي منطقهاي رسیدن به توسعه متعادل میباشد ،لذا مقاله حاضر درنظر دارد تا با استفاده از مدلهاي حد اخدتالف طلقدهاي،
الگوي نخست شهري و شاخص چهار شهر به ارزیابی سلسله مراتب شهرهاي استان گیالن ،بدر اسداس آمدار جمعیتدی سدالهداي
 2911 -2931ملادرت ورزد ،تا نتایج حاصله ازاین مطالعه بتواند پایهاي براي انجام تصمیمگیريها و ارا هي راهکارهدا و برنامدههدا
جهت متوازن و متعادل سازي توزیع جمعیت درکانونهاي شهري استان گیالن گردد
سلسله مراتب شهري بهترین شکل سازماندهی فضاست وجود سلسله مراتب شهري منظم سلب توزیع کاالها و خدمات به تمدام
جامعه و توزیع متعادل امکانات و خدماترسانی به تمامی بخ هاي یک منطقه میشود ) .(Abdin Darkosh, 2002: 86بده
علارت دیگر سلسله مراتب شهري ،طلقه بندي شهرهاي شلکه بر حسب اهمیت آنهاست این طلقه بندي بایستی بر دادهاي کمی
و یا بر عوامل کیفی متکی باشد پیرژرژ 2عقیده دارد سلسله مراتلی که ملتنی بر شماره ساکنان شهر و یا منطقه شهري ترسیم شود،
نمی تواند سیماي کامالً روشنی از سلسله مراتب شهري را به دست دهد ،بر این ملنا توصیه میکند که سلسله مراتب شدهري را بده
اتکاي ماهیت عملکرد شهرها باید مشخص کرد و در این رابطه شهرهایی از اعتلدار بیشدتري برخوردارندد کده ددرت فرمانددهی و
راهلرد امور اداراي ،خدمات عمومی ،بانکی و اداره مؤسسات مهم آموزش و آماده ساختن کادر متخصدص و مددیریت بداال و انجدام
تاقیقات علمی ،تکنیکی و خدمات و بازرگانی نادر را به عهده دارد ).(Farid, 1996: 290
1
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کریستالر ،)2399( 2سینگر ،)2391( 2مارک جفرسون )2393( 9و جورج زیپف )2313( 1بودند که بعدها در تألیفدات علمدی و تخصصدی
جغرافیدانان شهري دیگري مانند :مهتا ،)2311( 1لینسکی ،)2313( 1کینگ و گالج ،)2373( 7کدالرک ،)2333( 3گینزبدر  )2331( 3و
ریچاردسون )2002( 20اشاره شد او ر باخ یکی از اولین دانشمندانی بود که توانست در سال  2329براي توزیع اندازههاي سکونتگاهها
انون مرتله  -اندازه شهري را مطرح کند فرمولهکردن انون مرتلده  -انددازه توسدم جدورج زیپدف در سدال  2313صدورت گرفدت
(بهفروز ) 13 ،2972 ،در نظریه وي شهرهاي درجه دوم حدود یک دوم شهر اول و شهرهاي درجه سوم حدود یدک سدوم شدهر اول و
شهرهاي درجه  Nحدود یک  Nشهر اول است او معتقد بود وجود هملستگی بین جمعیت شدهرها و مرتلده آنهدا بده صدورت خدم
مستقیم با هملستگی خطی مطرح است بنابراین هر اندازه سیستم شهري یک کشور توسعه پیدا کند به الگوي توزیدع نرمدال نزدیدک
میشود ((Clark, 2000: 26
والترکریستالر در تدوین تئوري مکان مرکزي در سال  ،2399از طرح توزیع فضایی سکونتگاههاي جنوب آلمدان الگدوبرداري نمدود و
آن را در چارچوب تئوریکی خود مورد تجزیه و تالیل رار داد اساس نظریه وي بر این ملناست که توزیع مکدان مرکدزي در فضداي
ناحیهاي به گونهاي است که هر مکان مرکزي در مرتله خاص خود کاال و خدمات مکان مرکزي فرودست خود را عرضده مدیکندد در
وا ع مدل اصلی کریستالر متکی به اصل بازاریابی است که نتیجه آن پدید آمدن روابم متقابل سلسله مراتب بین مکانهداي مرکدزي
است ) (Azimi, 2002: 72از دیدگاه جغرافیایی مرکز یا کانون سکونتگاهی شهري نسلت به سایر سکونتگاههاي موجود در اطراف
خود داراي مو عیت نسلی خاصی میباشد ،این مو عیت ،نظام فضایی و پراکندگی آنها را در ناحیه مورد مطالعه منعکس مینمایدد در
توجیه پراکندگی نظام فضایی شهرهاي یک ناحیه جغرافیاي ،در یک کشور و یا در دنیا از مدلهداي جغرافیدایی نظیدر :تئدوري مکدان
مرکزي ،الگوي نخست شهري و انون مرتله -اندازه میتوان استفاده نمود ).(Behforoz, 1995: 315
مارک جفرسون جغرافیدان آمریکایی در سال  2393در مقالهاي عندوان "نخسدت شدهر" را مطدرح کدرد وي بدراي توضدیپ پدیدده
شهرهاي بسیار بزرگی که بخ عمدهاي از جمعیت و فعالیتهاي ا تصادي کشورها در آنها متمرکز شده است و غاللاً پایتخدت ایدن
کشورها بوده اند ،این گونه شهرها را نخست شهر و پدیده را نخست شهري نامید او مدعی شد که اغلب کشدورهاي درحدال توسدعه و
برخی از کشورهاي توسعه یافته داراي نظام نخست شهري هستند جفرسون براي تعیین نخست شهر در 11کشور پیشدرفته جهدان از
روش نسلی استفاده کرد که مااسله در آن براساس نسلت شهر نخست به شهر دوم انجام میگرفت به نظر وي شهرهاي پرجمعیدت
نظام شهري غاللاً با هیچ مددلی سدازگار نیسدتند و معمدوالً انددازه جمعیدت شدهر اول تدا هشدتمکشدور بیشدتر ازمقددار مدورد انتظدار
است ) (Farhodi et al, 2009: 57لینسکی در تاقیق خود در مورد نخست شهرها از  93کشور جهان نسلت بده میدزان نخسدت
شهري در نواحی متروپل این کشورها را بر اساس آمار سال  2311مااسله کرد روش وي علارت از تقسدیم نمدودن جمعیدت اولدین
شهر به دومین شهر هر کشور بود باالترین نسلت در مورد ویتنام با اندازه  21/9و پایین ترین نسلت معادل  2در مورد کشور کانادا بود
( )Linsky, 1969: 293این ار ام نشان میدهند که چه شاخص نسلت جمعیت بزرگتر باشد میزان نخسدت شدهري در آن کشدور
باالتر است و برعکس پایین بودن این شاخص نماینده پایین بودن و یا عددم وجدود الگدوي نخسدت شدهري و در آن کشدور اسدت
).(Behforoz, 1992: 315کینگ وگالج روند متمرکز شدن جمعیت درتجمعات خیلی بدزر شدهري را افدزای ماهیدت نخسدت
شهري درساختار آن کشور میدانند و در توجیه آن با استفاده از نموداري اظهار میدارند که وجود یک فاصله بزر ترین شدهر (رتلده
اول) و دومین شهر (رتله دوم) منعکس کننده الگوي نخست شهري در آن کشدور اسدت ()King & Golledge, 1978: 37-42
به عقیده کالرک "نخست شهر" در مرتله بندي اندازههاي جمعیتی شهرهاي یک کشور در ردیف اول رار دارد و تفاوت جمعیدت آن
با دومین شهر در حد زیادي باال است ( .)Clark, 1988: 494بوژوگارنیه با گرایشی که به سوي مکتدب جغرافیدایی انگلوساکسدون
دارد ،در ارزیابی سلسله مراتب شهري بر ماهیت تجهیزات و وسعت فضداي جاذبده شدهري تأکیدد دارد ).(Shakoei, 2006: 489
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گینزبر پیشنهاد کرد بهتر است به جاي دو شهر ،چهار شهر اول نظام شهري براي مااسله میزان نخست شدهري انتخداب شدود از
همین رو اصطالح "شاخص چهارشهر"2را مطرح کرد ،که منظور از آن نسلت جمعیت شهر اول به مجموع جمعیت شهرهاي رتله دوم،
سوم ،و چهارم است و در نهایت مهتا ،بهترین روش براي تشخیص نخست شهر را سنج اندازه شهر نخست به چهار شهر اول نظام
شهري دانست ) .(Farhodi et al, 2009: 58ریچاردسون با تطلیق شاخص چهارشهربا اعده رتله اندازه ،نسلت مطلوب شدهراول
به مجموع چهارشهر نخست شهري را  0/13دانست و به عقیده اواین توزیع بهترین شکل برتري خواهد بود )(Azimi, 2002: 67

روش پژوهش
با توجه به موضوع تاقیق و تعریف سلسله مراتب شهري (برملناي مؤلفه جمعیتی) ،روش پژوه در این مقاله توصیفی -تالیلی
است براي تعیین سلسله مراتب شهري براساس متغییر جمعیتی از مدلهاي مختلفی مانند :مدل حل اختالف طلقهاي ،انون مرتله
 اندازه ،منانی لورنز ،ضریب تراکمی جینی ،الگوي نخست شهري و مدل چهار شهر میتوان اسدتفاده نمدود در ایدن تاقیدق بدامراجعه به نتایج سرشماريهاي جمعیتی انجام شده طی سالهاي  ،2911 -2931آمارهاي مورد نیاز استخراج و سپس با بهرهگیري
از مدلهاي مدل حل اختالف طلقهاي ،نخست شهري و شاخص چهار شهر ،سلسله مراتب شهري اسدتان گدیالن مدورد تجزیده و
تالیل رار گرفته است جامعه آماري پژوه حاضر شامل شهرهایی است که از سال  2911نقطده شدهري بدوده و یدا بده نقطده
شهري تلدیل شدهاند که مشتمل بر  91شهر میباشد با توجه به اینکه در بخ هدایی از ایدن تاقیدق از نقشده ،نمدودار و جددول
استفاده شده است ،جهت تدوین و ویرای این موارد ،نرم افزارهاي  Excelو  GISبه کار رفته است

محدوده مورد مطالعه
مادوده مورد مطالعه این پژوه استان گیالن میباشد استان گیالن با مساحت  21011کیلومتر مربع مساحت در 91درجه و 99
د یقه تا  93درجه و 27د یقه عرض شمالی و  13درجه و  92د یقه تا  10درجه و  91د یقه طول شر ی از نصفالنهار رار گرفته
است استان گیالن بر اساس آخرین تقسیمات اداري  -سیاسی داراي  21شهرستان 19 ،بخ  12 ،شهر 201 ،دهستان و 2139
آبادي داراي سکنه  992آبادي خالی سکنه میباشد (.(Management and planning organization of guilan, 2016

شکل  .2پراكندگی نقاط شهری استان گیالن
1. Four-city Index
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یافتهها و بحث
روند تحوالت عمعیت شهری استان گیالن
بررسی روند تاوالت اسکان جمعیتی استان ،نمایانگر کاه سهم جمعیت روستایی و افزای نسدلت جمعیدت شدهري بده کدل
جمعیت استان است براي روشن شدن این مساله تغییرات کل جمعیت ،جمعیت شهري و جمعیت روستایی اسدتان طدی دوره سدی
ساله  2911-31مورد بررسی رار گرفته است جمعیت استان گیالن در سال  2911معادل  2/132/000نفر بدود کده بدا ندرخ رشدد
متوسم ساالنه  2/3درصد به  2/032/000نفر در سال  2911افزای یافت در سال  2971این میزان به  2/212/000نفر رسید که
بیانگر نرخ رشد ساالنه  0/71درصد بود و در سال  2931جمعیت استان به  2/101/000نفر افزای یافدت کده نشدانگر ندرخ رشدد
ساالنه به میزان  0/72است و در سال  2930به  2130371رسید که نشانگر نرخ رشد ساالنه به میزان  0/12است این تغییرات نرخ
رشد ساالنه بیانگر این موضوع است که جمعیت استان پس از پشت سر گذاشتن یک آهنگ رشد سریع در دوره زمانی 2911 - 11
به یک حالت تثلیت شده در دو دهه اخیر رسیده است به طور کلی افزای جمعیت استان گیالن در دوره سی سداله  2911-30بدا
نرخ رشد متعادل برابر با  2/12درصد اتفاق افتاده است در طی این دوره چهل ساله ( )2911 - 31سهم جمعیت اسدتان از جمعیدت
کل کشور پیوسته در حال کاه است به ناوي که در سال  2911معادل  1/7درصدد جمعیدت کشدور در اسدتان گدیالن زنددگی
میکردند در سال  2911این میزان به  1/2درصد و در سال  2971به  9/7درصد کاه یافت بر اساس نتایج سرشدماري 2931
معادل  9/1درصد و در سال  2930معادل 9/9درصد جمعیت کشور در استان گیالن سکونت داشتند که نشانگر تداوم کاه سدهم
جمعیت استان از جمعیت کشور در دهه اخیر است جمعیت شهري استان گیالن در سال  2911معادل  112هزار نفر بود که با ندرخ
رشد متوسم ساالنه  1/1درصد به  731هزار نفر در سال  2911رسید و در طی سالهاي  2911 - 71با نرخ رشد متوسم ساالنه 9
درصد به  2010هزار نفر افزای یافته و در سال  2931این میزان به  2231هزار نفر رسیده که نشانگر رشد ساالنه بده میدزان 2/2
میباشد در مجموع افزای جمعیت شهري استان در دوره چهل ساله  2911-31با نرخ رشد  9/1درصد اتفداق افتداده اسدت ایدن
نکته نشانگر اختالف در نرخ رشد جمعیت روستایی و شهري است به ناوي که در این استان وجود شکاف بین درآمدهاي شهري و
روستایی ،اختالف سطپ زندگی و رفاه ،ازدیاد فرصتهاي شغلی د رشهرها ،مزیتهاي نسلی ،وضعیت ا تصادي و اجتماعی شدهرها
سلب گسیختگی و پراکندگی توزیع فضایی جمعیت بین مراکز کوچکتر و بزر تر شده و ندابرابري در توزیدع بهینده دسترسدی بده
امکانات و خدمات را در سطپ شهرها و روستاهاي استان به وجود آورده است سهم جمعیت شهري استان از جمعیدت شدهري کدل
کشور در سال  2911معادل  2/32درصد بوده است که در سال  2911به  2/32درصد و در سال  2971به  2/31درصد تغییر یافته و
بر اساس نتایج آخرین سرشماري انجام شده در سال  2931معادل  2/13درصد و در سال  2930معدادل  2/73جمعیدت شهرنشدین
کشور در استان گیالن زندگی میکردند بر اساس این اطالعات میتوان نتیجه گیري نمود که بعد از ثلات در سهم جمعیت شهري
استان از جمعیت شهري کشور در دهه  2911-11این میزان در دو دهه  2911-71و  2971 - 31روند نزولدی داشدته و در سدال
 2931تا حدودي افزای داشته است با جمع بندي این اطالعات میتوان اذعان کرد که طی ایدن دوره سدی سداله ()2911 - 31
سهم جمعیت کل و جمعیت شهري استان از جمعیت کل و جمعیت شهري کشور در حال کاه است ولی روند کاهشدی جمعیدت
کل استان داراي آهنگ سریع تري است به طوري که سهم جعیت استان از کشور از  1/7درصد در سال  2911بده  9/9درصدد در
سال  2931رسید ولی سهم جمعیت شهري استان از کشور از  2/3در سال  2911به  2/73در سال  2930کداه یافتده اسدت در
دهه  2911-11حدود  929هزار نفر و در دهه بعدي ( )2911- 71تعداد  211هزار نفر و در دهه  2971 - 31حدود  211هزار نفر بر
جمعیت شهرنشین استان افزوده شده است بدین ترتیب دهه  2911-11در رشد جمعیت شهرنشین استان برهه ممتدازي ماسدوب
میشود همچنین شهر رشت در سرشمارهاي عمومی سالهاي  2930 ،2931 ،2971 ،2911 ،2911و 2931به ترتیدب،97/2 ،12 :
 12/7 ، 19 ، 93/3و  12/12درصد جمعیت شهري استان را به خود اختصاص داده است که نمایانگر تسلم و تفدوق جمعیتدی ایدن
شهر در نظام شهري استان است بررسی رشد جمعیت و پخشای کانونهاي شهري در دوره زمانی  2911تا  2931نمایانگر تغییدر
و تاوالت جدي در نظام شهرنشینی استان است ،افزای تعداد کانونهاي شهري از  23نقطه شهري در سال  2911بده  12نقطده
شهري در سال  ،2931افزای درصد جمعیت شهري نسلت به جمعیت روستایی (از  23/2درصد در سال 2911بده  10/9درصدد در
سال  ،)2931افزای تعداد و اندازه شهرهاي بزر و مرکز استان عمدتاً ناشی از مهاجرتهاي داخدل اسدتانی و تلددیل تعددادي از
روستاهاي بزر به نقاط شهري جدید بوده است
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تغییرات رتبه شهرهای استان گیالن
جدول ( )2جای گاه شهرهاي استان گیالن را در نظام شهري استان در طی دوره  2911 - 31ارا ه میدهد بر اساس یافتههاي
جدول ( )2میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 از میان شهرهاي مورد بررسی فقم جایگاه شهرهاي رشت و انزلی از سال  2911تا  2931ثابت مانده است بقیه شهرها فراز وفرودهایی را در سلسله مراتب شهري پذیرا شدهاند
 شهر رشت به عنوان مرکز استان و شهر غالب منطقهاي در طی چهار دهه گذشته به عنوان شهر اول در استان مطرح بوده کههمواره رتله خود را در نظام شهري استان حفظ نموده است
 بندرانزلی همواره به عنوان شهر دوم استان مطرح بوده و در طی این دوران نتوانسته متناسب با شهر اول رشد نماید ولی جایگاهخود را در نظام شهري استان حفظ کرده است
 شهر الهیجان که در سال  2931و  2931از نظرجمعیتی به عنوان شهر سوم استان مطرح بوده ،در طی دهههاي  2911و 2971این جایگاه را به شهر لنگرود داده بود و شهر لنگرود که در حال حاضر به عنوان شهر چهارم استان است ،دوباره به جایگاه خود در
سال  2911بازگشته است
 در طی سالهاي  2971-31در بین ده شهر پرجمعیت استان ،تغییرات در رتله بندي شهرها چندان مشهود نیست و فقمشهرهاي آستارا و صومعه سرا با آهنگ رشد جمعیت سریعتر جمعیت نسلت به شهرهاي هم طراز خود سه رده در رتله بندي
شهرهاي استان باال آمدهاند
 در طی دوره  2971-31شهر ماسال به عنوان یکی دیگر از مراکز شهرستانهاي جدیدالتاسیس ،باالترین افت رده را در بینشهرهاي استان داشته است به ناوي که از رده یازدهم در سال  2971به رده بیست و یکم در سال  2931پایین آمده و در طول
این ده سال نه تنها بر جمعیت آن افزوده نشود بلکه بی از  1100نفر از جمعیت آن کاسته شده است
 بعد از شهر ماسال ،به ترتیب شهرهاي :کالچاي ،چابکسر و رودسر که همگی در شرق گیالن و در شهرستان رودسر وا ع شدهاند،داراي بیشترین افت در بین این  91شهر بوداند
از جمع بندي تغییرات رتله شهرهاي استان گیالن در طی دوره  2911 -31میتوان اظهار داشت که )2 :چهار شهر اول استان در
سال  2911مو عیت خود را در سال  2931حفظ کردهاند  )2در بین ده شهر اول استان در سال  2931شهر تال داراي باالترین
جه در طی این چهار دهه برخوردار بوده در حالی که این شهر در سال  2911در رده چهاردهم در بین  91شهر مورد مطالعه رار
داشت در سال  2931تا مکان پنجم باال آمده است و در طی این سالها همواره روند صعودي داشته است  )9باالترین صعود در
رتله شهرهاي استان در طی این دوره زمانی به ترتیب در شهرهاي لوشان (27رده) ،منجیل(22رده) ،رستمآباد (20رده) ،رضوانشهر
(20رده) ،و خمام (20رده) به و وع پیوسته است وجود سه شهر لوشان ،منجیل و رستمآباد از شهرستان رودبار در این سمت علی
رغم و وع زلزله سال 2913رودبار میتواند ابل توجه باشد  )1بیشترین افت رتله در بین این شهرها در شهرهاي شلمان (21رده) ،
واجارگاه (21رده) ،ماسال (20رده) ،چابکسر (3رده) و روبار (3رده) به و وع پیوسته است و این شهرهاي جایگاه خود را در نظام
شهري استان از نظر جمعیتی از دست دادهاند
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عدول  .2تغییرات رتبهای شهرهای استان گیالن ()2988 -38
شهر
شهر

2988

2918

2978

2958

2938

2938

سال

رشت

2

2

2

2

2

2

بندر انزلی

2

2

2

2

2

2

الهیجان

9

1

1

9

9

9

لنگرود

1

9

9

1

1

1

فومن

90

90

23

21

20

20

رودسر

92

23

92

27

3

3

آستانه اشرفیه

23

92

23

23

3

3

آستارا

23

23

27

90

1

1

صومعه سرا

21

21

21

23

7

7

رودبار

27

21

23

27

22

21

ماسال

22

29

21

21

27

21

کالچاي

21

21

22

21

20

22

بندر کیاشهر

29

22

22

22

23

27

21

27

90

92

1

1

چابکسر

27

20

21

22

27

21

امل

23

23

29

29

21

21

لشت نشاء

20

23

27

21

22

29

شلمان

21

21

7

1

92

92

واجارگاه

21

3

1

9

92

92

تال

سیاهکل

23

21

23

21

22

22

رحیمآباد

21

20

22

3

21

22

کوچهصفهان

20

29

22

29

21

21

منجیل

22

22

21

21

22

21

کومله

22

1

1

1

90

90

خشکلیجار

22

22

3

20

21

23

خمام

29

21

29

20

29

22

رضوانشهر

3

22

21

23

21

29

رستم اباد

3

7

21

23

23

23

شفت

1

9

9

1

23

27

ماسوله

2

2

2

2

91

91

لوشان

7

27

20

22

21

23

سنگر

1

3

3

7

29

20

جیرنده

9

2

2

2

99

99

بره سر

2

1

20

22

91

91

تولم شهر

1

1

1

3

23

23
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شکل  .1روند تحوالت عمعیتی شهرهای استان گیالن ()2988-38
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شکل  .9روند تحوالت عمعیتی شهرهای استان گیالن ()2938-38

تحلیل و الگویابی نظام شهری استان گیالن
 توزیع اندازه شهرها در استان گیالن از طری مدل حد ادتالف طبقهای ()2918-38بررسی توزیع اندازه شهرها در استان گیالن از طریق مدل حد اختالف طلقهاي در مقطع زمانی  2911-2931به کمک این مدل،
طلقه بندي شهرهاي منطقه مورد مطالعه بر ملناي آمار سرشماري سالهاي  2930 ،2931 ،2971 ،2911و  2931و با استفاده از
مقدار جمعیتی آنها مورد بررسی و تالیل رار میگیرد در اجراي این روش انجام مراحلی چون تعیین دامنه نوسان بیشترین و
کمترین تعداد جمعیت شهرها ،تعیین تعداد طلقات ،تعیین میزان حد اختالف طلقهاي و تشکیل ماتریس و تقسیم بندي شهرها الزم
میباشد که نتایج آن به ترتیب زیر و در جدول ( )2مشاهده میگردد و در نهایت دیاگرام توزیع نسلی جمعیت این شهرها بر حسب
گروههاي جمعیتی در سالهاي مذکور ترسیم میگردد
الف) طلقه بندي شهرهاي استان گیالن مطابق روش حد اختالف طلقهاي (:)2911
کمترین جمعیت – بیشترین جمعیت = R

 -دامنه نوسان جمعیتی شهرها:

R  290897  1132  289765

 -تعین تعداد طلقات:

K  1  3 / 3 log 31  5 / 9  6

 -تعیین میزان حد اختالف طلقهاي:

289765
 48294
6
ب) طلقه بندي شهرهاي استان گیالن مطابق روش حد اختالف طلقهاي (:)2971

H
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R  417748  663  417085
K  1  3 / 3 log 35  6 / 1  6
417085
 69514
6
ج) طلقه بندي شهرهاي استان گیالن مطابق روش حد اختالف طلقهاي (:)2931
 دامنه نوسان جمعیتی شهرها: -تعین تعداد طلقات:

H

R  557366  559  556807
K  1  3 / 3 log 49  6 / 6  7

 -تعیین میزان حد اختالف طلقهاي:

556807
 79543 / 9  79544
7

H

د) طلقه بندي شهرهاي استان گیالن مطابق روش حد اختالف طلقهاي (:)2930
 دامنه نوسان جمعیتی شهرها: -تعین تعداد طلقات:

R  639951  568  639383
K  1  3 / 3 log 51  6 / 6  7

 -تعیین میزان حد اختالف طلقهاي:

639383
 91340
7

H

د) طلقه بندي شهرهاي استان گیالن مطابق روش حد اختالف طلقهاي (:)2931
 دامنه نوسان جمعیتی شهرها: -تعین تعداد طلقات:

R  679995  393  679602
K  1  3 / 3 log 54  6 / 7  7

 -تعیین میزان حد اختالف طلقهاي:

679602
 97086
7

H
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عدول  .1طبقه بندی شهرهای استان گیالن با استفاده از مدل حد ادتالف طبقهای ()2918-38
سال 2918
ردیف

گروههای عمعیتی شهرها

تعداد شهرها

عمعیت

درصد عمعیت

اسامی شهرها

2
2
9
1
1
1
مجموع

230337-212102
212102-231903
231903-211021
211021 -37720
37720 -13121
13121-2292
-

2
2
23
92

230337
37019
101229
731279

97/03
22/20
12/32
200

رشت
بندر انزلی
سایر شهرها
-

ردیف
2
2
9
1
1
1
مجموع

گروههاي جمعیتی شهرها
127713-913299
913299-273723
273723-203201
203201 -293132
293132 -70277
70277-119
-

تعداد شهرها
2
2
99
91

درصد جمعیت
93/73
3/93
10/32
200

اسامی شهرها
رشت
بندر انزلی
سایر شهرها
-

ردیف

گروههاي جمعیتی شهرها

تعداد شهرها

جمعیت

درصد جمعیت

اسامی شهرها

2
2
9
1
1
1
7
مجموع
ردیف

113917-177329
177329-933273
933273-923791
923791 -293232
293232 -213117
213117-30209
30209 -113
-

2
2
17
13

117911
220119
127712
2231712

19/02
3/11
13/11
200

رشت
بندر انزلی
سایر شهرها
-

گروههاي جمعیتی شهرها

تعداد شهرها

جمعیت

درصد جمعیت

اسامی شهرها

2
2
9
1
1
1
7
مجموع

193312-113122
113122-117272
117272-911392
911392 -271132
271133 -239213
239213-32303
32303 -113
-

2
2
13
12

193312
220721
111101
2137270

12/71
21/07
19/23
200

رشت
بندر انزلی -الهیجان
سایر شهرها
-

ردیف

گروههاي جمعیتی شهرها
173331-132303
132303-131329
131329-933797
933797 -232112

سال 2938
جمعیت
173331
-

درصد جمعیت
12/12
-

232112 -231111
231111-37173

2

223197

29/70

بندر انزلی -الهیجان

7

37173 -939

12

709931

19/33

سایر شهرها

مجموع

-

11

2109021

200

-

سال 2978
جمعیت
127713
33111
199133
2013330
سال 2958

2
2
9
1
1
1

سال 2938

تعداد شهرها
2
-

اسامی شهرها
رشت
-
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بر اساس نتایج بررسی توزیع اندازه شهرها در منطقه مطالعاتی از طریق مدل حد اختالف طلقهاي میتوان به عدم توازن در
طلقات شهري این استان پی برد توزیع جمعیت در مدل مذکور نشان میدهد که در سال  ،2911شهر رشت به عنوان مرکز مادر
شهري به تنهایی  97/03درصد جمعیت شهري منطقه را به خود اختصاص داده است حال آنکه شهرهاي کوچک منطقه 12/32
درصد از این جمعیت را در خود جاي دادهاند این روند همچنان در طی سه دهه ادامه یافته تا این که در سال  ،2931شهر رشت با
رار گرفتن درگروه جمعیتی  100هزار نفر به باال ،به عنوان مادر شهر منطقهاي ظاهر میشود که در مقیاس استان گیالن ،به
تنهایی 12/12درصد از جمعیت شهري این مادوده را در بر میگیرد در صورتی که شهرهاي کوچک استان  19/33درصد از این
جمعیت را در این سال شامل میگردد
 الگوی نخست شهرییکی از طرق مااسله شاخص نخست شهري در میان سلسله مراتب شهرها از طریق تقسیم نمودن جمعیت نخست شهر به
جمعیت دومین شهر منطقه بدست میآید براین اساس شاخص نخست شهري در استان گیالن در سالهاي 2971 ،2911 ،2911
و  2931به ترتیب معادل 1/21 ،9/91 ،9/12 :و  1/01بود مقدار این شاخص در سال  2930به  1/13رسیده است بر این اساس
مقدار این شاخص به غیر از سال  2911همواره در حال افزای است شاخصهاي مذکور براي کشور در سالهاي ،2911 ،2911
 2930 ،2931 ،2971و  2931به ترتیب 2/31 ،9/22 ،9/13 ،1/22 ،1/73 :و است به این ترتیب بر خالف روند ابل مشاهده در
استان ،شاخص نخست شهر کشور در طی دهههاي اخیر همواره در حال کاه است مقایسه شاخصهاي بدست آمده بیانگر
اختالف جمعیتی اولین شهر استان (رشت) و دومین شهر (انزلی براي کلیه دورهها) میباشد که بیانگر عدم پی بینی شهرهاي
پشتیلان در سلسله مراتب شهري استان گیالن است
عدول  .8شادص نخست شهری در شبکه شهری استان گیالن و مقایسه آن با كل كشور در دوره زمانی ()2988-38
سال

كشور

استان گیالن
عمعیت شهر اول

عمعیت شهر دوم

شادص

عمعیت شهر اول

عمعیت شهر دوم

شادص

2911
2911
2971
2931

233317
230337
127713
117911

11132
37019
33111
220119

9/12
9/91
1/21
1/01

1190229
1012131
1713311
7737120

117770
2119103
2337101
2127921

1/73
1/22
9/13
9/22

2930
2931

193312
173331

221111
223111

1/13
1/79

3212102
3797120

2711372
9972110

2/31
2/13

Source: Statistics Center of Iran, 1976-2016

با توجه به ار ام فوق هرچند شاخص نخست شهري در کل کشور در دورههاي سرشماري  2911و  2911باالتر از استان گیالن
رار دارد ولی این میزان این شاخص در سالهاي  2930 ،2931 ،2971و  2931در استان گیالن باالتر از متوسم کشور است
جهت تلیین بهتر الگوي نخست شهري استان میتوان از روش ترسیم منانیهاي نخست شهري براساس اعده مرتله  -اندازه
استفاده نمود بدین ترتیب منانی نخست شهري در ابتدا داراي شیب بسیار تند و در انتهاي داراي شیب بسیار مالیم میباشد
د سال  :2988در این سال شاخص نخست شهر استان  9/12است و بی از  12درصد جمعیت شهري استان در شهر رشت
ساکن بودند به غیر از شهرهاي رشت ،بندرانزلی ،الهیجان و لنگرود بقیه شهرهاي استان داراي جمعیت کمتر از  21هزار نفر
هستند
د سال  :2918در این سال شاخص نخست شهر استان  9/91است و بی از  97درصد جمعیت شهري استان در شهر رشت
ساکن بودند در این دوره افزای تعداد شهرهاي استان از  23به  92شهر به دلیل افزای تعداد شهرهاي کوچک ناشی از تلدیل
برخی از نقاط روستایی به نقاط شهري بوده است این دوره نمونه بارز روند شتابان شهرگرایی و افزای شدید مهاجرتهاي
روستایی و تخلیه روستاهاي استان است که باعث افزای جمعیت روستاهاي حاشیه شهرها و تلدیل آنها به نقاط شهري شده
است
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د سال  :2978در این سال شاخص نخست شهر استان به  1/21ارتقاء یافت و حدود  10درصد جمعیت شهري استان در شهر
رشت ساکن بودند آمارهاي این دوره زمانی مؤید تداوم رشد نقاط شهري است به طوري که تعداد نقاط شهري از  92نقطه درسال
 2911به  91نقطه در سال  2971رسید در سطپ کشور طی دوره  2911 - 71این شاخص کاه ابل توجهی را نسلت به دوره
لل نشان میدهد به طوري که شاخص نخست شهري کشور در سال  2911معادل  1/22بوده و در سال  2971این شاخص به
 9/13کاه یافته است در حالی که این وضعیت در استان گیالن کامالً برعکس است و شاخص مذکور از  9/91به  1/21افزای
یافته است این وضعیت نمایانگر تلعیت شدید نظام شهري استان از الگوي نخست شهري و افزای عدم تعادلها در توزیع جمعیت
کانونهاي شهري است
د سال  :2958در این سال شاخص نخست شهر استان به  1/01ارتقاء یافت و بی از 19درصد جمعیت شهري استان در شهر
رشت ساکن بودند آمارهاي این دور ه زمانی مؤید تداوم رشد نقاط شهري است به طوري که تعداد نقاط شهري از  91نقطه در سال
 2971به  13نقطه در سال  2931رسید مشخصه بارز این دوره اضافه شدن  21نقطه به مجموع نقاط شهري استان به دلیل تلدیل
نقاط روستایی به نقاط شهري است
 سال  :2938در این سال شاخص نخست شهر استان به  1/79ارتقاء یافت و بی از 12/12درصد جمعیت شهري استان درشهر رشت ساکن بودند آمارهاي این دوره زمانی مؤید تداوم رشد نقاط شهري است به طوري که تعداد نقاط شهري از  13نقطه در
سال  2931به  11نقطه در سال  2931رسید مشخصه بارز این دوره اضافه شدن  1نقطه به مجموع نقاط شهري استان به دلیل
تلدیل نقاط روستایی به نقاط شهري است
جمع بندي روند تغییرات مقدار شاخص نخست شهر در کشور و استان بیانگر این موضوع است که در سطپ کشور طی دوره -31
 2911این شاخص همواره داراي روند کاهشی است به طوري که شاخص نخست شهري کشور در سال  2911معادل  1/22بوده و
در سال  2971این شاخص به  9/13ودر سال  2931به  9/22کاه یافته و ادامه این وضعیت را در سال  2930و  2931شاهد
بودیم که مقدار این شاخص به  2/31و  2/13رسیده است در حالی که این وضعیت در استان گیالن کامالً برعکس است و طی
دهههاي اخیر همواره مقدار این شاخص روند صعودي داشته است این شاخص در سال  2911معادل  9/91بوده که در سالهاي
 2930 ،2931 ،2971و  2931به ترتیب به 1/13 ،1/01 ،1/21 :و  1/79افزای یافته است این وضعیت نمایانگر تلعیت شدید نظام
شهري استان از الگوي نخست شهري و افزای عدم تعادلها در توزیع جمعیت کانونهاي شهري است
تالیل منانیهاي نخست شهري در دهههاي اخیر ملین انطلاق سیستم شهري استان گیالن با الگوي نخست شهري است در
کلیه دورههاي مورد بررسی شهر رشت درباالترین رتله جمعیتی و شهرانزلی با با فاصله زیاد درمرتله بعدي و بقیه شهرها درردههاي
پایینتر بودهاند این وضعیت تقریلاً یک هملستگی خطی را نشان میدهد و شهرهاي کوچک (روستا د شهرها) به عنوان آخرین حد
دامنه منانیها بارز شدهاند منانیهاي نخست شهري در کلیه دورههاي آماري ابتدا داراي شیب تند و در انتها داراي شیب بسیار
مالیم میباشد و شهر رشت همواره مو عیت خود را حفظ نموده است همچنین به دلیل افزای اندازه جمعیتی شهرها ،منانیهاي
این مقاطع به ترتیب در حد باالتري رار گرفتهاند
 شادص چهار شهریکی دیگر از الگوهاي بررسی نظامهاي شهري استفاده از الگوي چهار شهر است که بر اساس آن بهترین روش براي تشخیص
نخست شهري ،مااسله نسلت اندازه شهر نخست به چهار شهر اول نظام شهري است با مااسله این شاخص براي استان گیالن
در چهار دوره سرشماري ( )2911-31این نتایج به دست میآید
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عدول  .1درعه نخست شهری در نظام شهری گیالن بر پایه شادص چهار شهر
سال

شادص چهار شهر

نوع برتری شهری

2911

0/123

برتري

2911

0/122

برتري

2971

0/117

فوق برتري

2931

0/132

فوق برتري

2930

0/132

فوق برتري

2931

0/131

فوق برتري

با توجه به مااسلات مذکور در جدول فوق ،شهر رشت در استان گیالن به عنوان نخست شهر در هر ش دوره با بیشترین
جمعیت با درجه برتري به نظام شهري استان حاکم بوده و شدت نخست شهري از سال  2911تا  2931با روند افزایشی روبه رو
است

نتیجهگیری
سلسله مراتب شهري بهترین شکل سازماندهی فضاست وجود سلسله مراتب شهري منظم سلب توزیع کاالها و خدمات به تمدام
جامعه و توزیع متعادل امکانات و خدمات رسانی به تمامی بخ هاي یک منطقه میگردد بررسدی سلسدله مراتدب شدهري اسدتان
گیالن بیانگر آن است که اکثر شهرهاي این استان طی سالهاي  2911تا  2931از رشد جمعیتی برخوردار بودندد در ایدن ارتلداط
شهر رشت به علت زمینههاي سیاسی ،ا تصادي و فرهنگی سلب جذب مهاجرین به این شهر شده و سلسله مراتب شهري استان را
از توزیع متعادل (مرتله -اندازه) دور کرده است ولی در مجموع سلسله مراتب شهري گیالن در نظام شهري استان نامتعادل اسدت
در دهه هاي گذشته علی رغم رشد مناسب شهرهاي انزلی ،الهیجان و لنگرود به عنوان شهرهاي میانی استان ،بر اثر تمرکز سرمایه
و تراکم منابع و امکانات در مرکز استان ،شلکه شهري استان در جهت تمرکزگرایی و تسلم تک شهري هدایت شده است و تفاوت
فاح کمی و کیفی و عملکردي بین شهر رشت با شهرهاي متوسم و کوچک استان بی از پدی ظداهر شدده اسدت و سلسدله
مراتب شهري استان به سوي عدم تعادل بیشتر گرای داشته است بنابراین تنها با ارایه مکانیسم ایجاد فرصدت برابدر بدراي همده
شهرهاي استان و ارایه خدمات به آنها میتوان یک سلسله مراتب فضایی بهینه را در استان پدید آورد در غیر این صورت بدیم آن
میرود در آینده رشد بی از حد شهر رشت و سلب شکستگی بیشتر نظام شهري و شلکه شهري استان گردید با توجه به ملاحدث
مطرح شده براي متعادل سازي شلکه شهري استان میبایست از مجموعهاي از روشها ،همچون استراتژي عدم تمرکدز ،مددیریت
کارساز مرکز استان ،توسعه و گسترش شهرهاي متوسم ،کوچک و روستا شهرها ،توزیع و باز توزیع فعالیتهاي ا تصادي و صدنعتی
و توسعه و برنامهریزي روستایی سود برد و به بررسی مسأله و انطلاق این روشهاي در سدطوح منطقدهاي و اسدتانی ا ددام نمدود
راهلردهاي توسعه شهري زیر براي حفظ تعادل نظام سلسله مراتب شهري استان گیالن توصیه میشود:
 به منظور ایجاد تعادل د ر توزیع فضایی جمعیت استان ضروري است سرریزهاي جمعیت ناحیه مرکزي به نواحی با تراکم پایینترشر ی و غربی استان هدایت شوند
 با ایجاد زمینههاي اشتغال در شهرهاي متوسم و کوچک نسلت به جذب سرریز جمعیتی شهرهاي بدزر و نقداط روسدتایی ا ددامشود و با هدایت امکانات و سرمایهها به مناطق کمتر توسعه یافته ،از افزای تدراکم جمعیتدی در اراضدی حاصدلخیز جلگدهاي اسدتان
جلوگیري شود
 به منظور تقویت شهرهاي متوسم استان و در راستاي تاقق عملکردهاي متقابل و ا تصادي بین نواحی پیرامونی ضروري است کهفعالیتهاي ا تصادي  -اجتماعی شهرهاي بندرانزلی ،الهیجان ،لنگرود و تال با بار جمعیتی بین  100-200هزار نفر جمعیت تقویدت
و تجهیز گردند تا به عنوان مراکز ناحیه اي با عملکردهاي شهرستانی و فرا شهرستانی باعث کاستن از بار جمعیتی شهر رشت و هدایت
مازادهاي جمعیتی از سکونتگاههاي مجاور به این مراکز شوند
 همچنین با تقویت مراکز شهرستانهاي متوسم در ساختار شهري استان و افزای توانهاي خدماتی این شهرها با جمعیت متعدادل 10-210هزار نفر به صورتی عمل شود که منانی متوسم سوددهی جمعیت شهري با منانی متوسم هزینه برابر شود براي تاقدق
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 خصوصاً استقرار فعالیتهاي اشتغالزا ابلیت رشد پیددا،این هدف پیشنهاد میشود که این مراکز با توجه به امکانات بخ هاي مختلف
کنند در این رابطه شهرهایی که در جوار آنها ایجاد شهرکهاي صنعتی مدنظر است از امتیاز بیشتري برخوردار خواهند بود
 به منظور نظم بخشی به شلکه شهري نواحی کوهستانی و ساماندهی روستاهاي آن و تجمیع آنان ضروري است ابتداء کدانونهدايروستایی در سمت کوهستانی استان شناسایی شوند و با تقویت روسدتاهایی کده داراي پتانسدیل توسدعه دويتدر بدوده و در حاشدیه
 شهرها ا دامات الزم صورت پذیرد-  در تلدیل این روستاها به روستا،ماورهاي ارتلاطی رار گرفتهاند
 برآیند مطالعات فوق بیانگر اصالح ساختار ازپایین به باالو ازباال به پایین درتوسعه کاللدي استان است لذا سطپبندي سکونتگاههاي مجموعهها و منظومهها در غالب مکانهاي مرکزي و شهرهاي متوسم و میانی و یک شدهر،استان گیالن باید از حوزههاي روستایی
بزر آرای مجدد فضایی یابند
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
The population of cities is widely distributed among different settlements with different sizes
and patterns in different regions. These completely different patterns more clearly illustrate the
areas where the growth of cities occurs unplanned and with unequal policies. In this process,
usually, the largest cities have the fastest growth rates, which will result in the city's
demographic, economic, social and political mastery of one city on all other cities within the
urban system of a country or region. The growing trend of urbanization in recent decades, along
with the severe migration of the village - city, has been accompanied by economic, social and
political developments is one of the most important factors in creating the unbalanced model of
the urban system of Guilan province. The tendency towards urbanization in Guilan province
follows the process of governing the whole country and it always has an ascending trend during
the recent decades so that in the year 1966, only 24.9% of the province population was inhabited
in cities. However, according to the results of the census in 2006, 53.9% of the province
population was inhabited in urban areas. Now, it seems currently having 51 cities, Guilan
province to be witness as well as increasing the share of urban population over the next decades.
Among the cities of Guilan, Rasht city has attracted the population of the surrounding areas to
the city as the center of province or regional metropolis. In fact, Rasht city acts as a dominant
city in Guilan region. Based on this matter, since the aim of any regional planning is to achieve
balanced development, the present study intends to use a stratified difference model, urban
primary model and four city index to analyze the hierarchy of Guilan province cities, based on
population statistics of 1966-2016. So, the results of this study can be the basis for decisions
making and presenting strategies and plans for balancing the distribution of urban centers
population in Guilan province.

Methodology
Considering the topic of research and definition of urban hierarchy, the research methodology in
this paper is quantitative - analytical study. In order to determine the urban hierarchy based on
population variability, different models such as stratified difference solution model, the ranksize rule, Lorenz curve, Gini density coefficient, primate city pattern and four city model can be
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used. In this study, by referring to the results of population censuses conducted during the years
1966-2016, the required statistics were extracted and then analyzed using the models of Stratified
Resolution Model, and four city index, the urban hierarchy of Guilan province has been analyzed.
Due to the fact that maps, charts and tables have been used in some parts of this research, Excel
and GIS software were used to edit them.

Result and Discussion
Investigating the process of population settlement developments in the province indicates
decreasing and increasing in the share of rural population and also, in the proportion of urban
population to the total population of the province, respectively. To clarify this issue, changes in
total population, urban population and rural population of the province were investigated during
a 30 year period of 1976-2016. The urban population of Guilan province was 461 thousand
persons in 1976 which reached to 784 thousand persons in 1986 with average annual growth
rate 4.5%. During the years 1986-1996 with average annual growth rate 3% the rate increased to
1050 persons and in 2006, the rate increased to1296 persons which represents an annual growth
2.1. In total, the urban population growth in the province during a 30 year period of 1976-2016
occurred with growth rate 3.5%.
Studying the urban hierarchy of Guilan province during the years 1976-2011, it was determined
that Rasht city as the center of Guilan province and metropolitan area with 42.41% of the urban
population of the province has shown its dominant role in the form of the "primate city" and
now, all of the indexes including: geographical, social, economic, political, cultural, etc. are to
the benefits of this city and to the detriment of its small biological centers. In addition,
population concentration has led to many social and cultural problems, such as housing
problems, high price of land, the cost of renting a home, traffic congestion, service failures and,
finally, a wide range of environmental pollution. Due to its suitable political, economic and
cultural backgrounds, this city has attracted various migrants from its surrounding areas and has
removed the urban hierarchy of the province from the rank-size rule. In such a way that in 1976,
the population of the first city (Rasht) was 3.41 times the second city (Anzali). In 2016, the
population of Rasht city was 5.73 times the second city (Anzali). Given the changes in
population and the ranking of cities in the province in recent years and its effects on the
unbalanced system of urban centers development, centralization and single city dominance in
the urban system of the province are necessary to take measures to organize the spatial urban
centers and the balanced geographical distribution of the population in proportion to the
facilities and the relative limitations and relative advantages of each region, and according to the
land-planning policies and the development of spatial development of its urban centers.
Centralization of the city and region of Rasht and paying attention to the small and medium
cities of the province are the most important approaches of this research.
Conclusion
The study of the urban hierarchy of Guilan province indicates that most of the cities of this
province enjoyed population growth during the years 1976 to 2016. In this regard, Rasht city
has attracted immigrants to the city due to political, economic and cultural backgrounds and has
removed the urban hierarchy of the province from balanced distribution (the rank-size).
However, in general, the urban hierarchy of Guilan is unbalanced in the urban system of the
province. In recent decades despite the growth of Anzali, Lahijan and Langrood cities as the
middle cities of the province, due to the concentration of capital and the density of resources
and facilities in the center of the province, the urban network of the province has been guided to
centralized and single-city domination, and the significant quantitative and qualitative and
functional difference between Rasht city and the small and medium cities of the province has
been appeared more than ever. So, the urban hierarchy of the province has tended more toward
imbalance.
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Therefore, it is only possible to create an optimal spatial hierarchy in the province by providing
a mechanism for creating equal opportunity for all the cities of the province and providing
services to them. Otherwise, it is feared that in the future, cause the overgrowth of Rasht city
and cause a greater fracture of the urban system and the urban network of the province.
Considering the issues raised to balance the urban network of the province, it is necessary to
take benefit of a set of methods, such as decentralization strategy, the effective management of
the province center, development and expansion of medium and small cities and village-cities,
distribution and re-distribution of economic and industrial activities and rural development and
planning, and to study the problem and adaptation of these methods at the regional and
provincial levels.

Keywords: urban system, spatial distribution of population, urban hierarchy, population
balancing, Guilan province

