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  چكيده
هاي اخير در اسـتان خوزسـتان،    آمده از نتايج سرشماري دست بر اساس اطالعات به

 .شهر اهواز نسبت به ديگر شهرهاي اين استان برتري و حاكميت مطلقي را داراست
هاي شهري اسـتان   شهري در كانون هدف كلي اين پژوهش ارزيابي وضعيت نخست

پژوهش حاضر از نوع كاربردي و . است 1390تا  1335هاي  خوزستان در طي سال
، ضـمن  اطالعـات آوري  براي جمع. توصيفي ـ تحليلي است مطالعة از لحاظ روش 

امة آماري و سرشماري نفوس و سالن( ها اي و استفاده از آمارنامه مطالعة آثار كتابخانه
واقع در استانداري نيـز   هاي اطالعاتي ، از بانك)هاي سرشماري مسكن در همة دوره
در ادامه، با بررسي اطالعات و همچنين تجزيه و تحليل آنهـا بـا   . استفاده شده است

بـردن   براي پـي . ها تالش شده است ، در تبيين مناسب دادهExcelافزار  استفاده از نرم
هاي  اندازه و مدل - هاي مرتبه شهري در استان خوزستان، از مدل وضعيت نخست به

شـهر، كينزبـرگ، مومـا و     شـهر، دو   هاي نخسـت  شهري شامل شاخص رايج نخست
دهـد توزيـع فضـايي     مي هاي پژوهش نشان يافته. الوصابي و مهتا استفاده شده است

ها به سمت تمركـز   جمعيت در سطح شبكة شهري استان خوزستان در طي اين سال
بيشتر در شهر اهواز و كاهش جمعيت در ديگر شهرهاي متوسط و كوچـك اسـتان   
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گرفتـه از وضـعيت    هاي صـورت  سرانجام، با توجه به ارزيابي. در حركت بوده است
شهري در استان خوزستان، براي بهبود وضعيت، نسبت به ارائة راهكارهـاي   نخست

  .مناسب تالش شده است
شهري، توزيع فضايي جمعيت، استان خوزستان،  شبكة شهري، نخست :ها ه كليدواژ
  .جنگ

  
  مقدمه. 1

ريزي هستند تا بتوانند نيازها و امكانات  كشورها براي رسيدن به رفاه و توسعه نيازمند برنامه
؛ )113:1377كالنتـري، ( بينـي كننـد   مدت و در درازمـدت پـيش   مدت، ميان خود را در كوتاه

ريزي يعني انديشيدن از پـيش، تجسـم و طراحـي     برنامه. ريزي است برنامهبيني نيازمند  پيش
ها و وسايلي كـه رسـيدن بـه آن را فـراهم      وضعيت مطلوب در آينده و يافتن و ساختن راه

ويـژه پـس از    شكاف ميان كشورهاي صنعتي و جهان سوم به). 107:1383رضائيان،( كند مي
قتصادي و ديگر موارد تا حـدود بسـياري بـه    هاي علمي، ا جنگ جهاني دوم، در همة زمينه

بينـي امكانـات و نيازهـا در     شناخت و پيش هاي الزم و صحيح و عدم ريزي دليل نبود برنامه
شناسايي علمي و آماري شرايط ). 7:1385خليلي،( است وجودآمده نيافته به كشورهاي توسعه

اه را براي نيل به اهداف ها، ر و اوضاع اقتصادي و اجتماعي و بررسي امكانات و محدوديت
ريــزي در كشــورهاي  هــدف برنامــه). 71:1377كالنتــري،( ســازد شــده همــوار مــي تعيــين

اين در حالي اسـت كـه در كشـورهاي    . جانبه و پايدار باشد توسعه بايد دستيابي همه حال در
هـاي   ظرفيتجانبه از  ريزي تثبيت شرايط اقتصادي و استفادة همه يافته هدف از برنامه توسعه

ــت      ــل اس ــتغال كام ــمين اش ــازار و تض ــانات ب ــوگيري از نوس ــين جل ــود و همچن  موج
تـرين چـالش علمـي و اجتمـاعي در      در نيمـة دوم قـرن بيسـتم، مهـم    ). 20:1387مصري،(

ريزي جمعيت، رشد سريع و تمركز فزايندة آن در يك يا چند نقطة شـهري   خصوص برنامه
ت، غرب اين پديده را برجسته كرد و آن را نخس. خصوص در كشورهاي جهان سوم بود به

هـا و ناكارآمـدي نظـام     عدالتي در توزيـع فرصـت   تعادل و بي نوعي ناهنجاري منجر به عدم
به دنبال آن، كشورهاي جهان سـوم نيـز بـه بحـث در خصـوص ايـن پديـده        . فرآيند ناميد

). 13:1383امكچـي، ( هاي غلبـه بـر ايـن مشـكل برآمدنـد      وجوي راه برخاستند ودر جست
كننـد، از تمـام ادوار تـاريخ انسـان      امروزه، جمعيت مردمي كه در مناطق شهري زندگي مي

تخمـين زده شـده اسـت كـه جمعيـت      . ناپذير است روند شهرنشيني بازگشت. بيشتر است
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% 90ميليارد خواهد رسيد، كه بيش از   5دوبرابر شده و به بيش از  2025شهري دنيا تا سال 
بـر اسـاس    .)UN-HA-BITAT:2003(توسـعه خواهـد بـود     درحال اين رشد در كشورهاي

در شـهرها زنـدگي    2030درصـد جمعيـت جهـان در سـال      60هاي سازمان ملـل،   تخمين
خواهند كرد كه باعث تغييرات گسترده در سبك زندگي، كاربري زمين، تقاضا براي انرژي و 

اما، اينها فقط عـدد     (Ascione,2009:238)منابع ديگر و همچنين فشار محيطي خواهد شد 
عنوان موتورهاي رشـد و توسـعة اجتمـاعي داراي پتانسـيلي بـاورنكردني       هستند؛ شهرها به

مديريت شهري  .)(Lewis and Mioch,2005:50گيرند  توجه قرار  شك بايد مورد هستند كه بي
بود؛ چالشي كه خود  خواهد يكم خصوصاً با چالش مواجه و بيست در قرندر آينده عموماً و 

ـ برآمده از تغييـر و تحـوالت فنّاورانـه، جمعيتـي، اقتصـادي، سياسـي و        المللـي اسـت    ينب
بسياري از شـهرهاي  . هاي دروني شهرها بسيار شگرف است عدالتي يب .)51:1381ي،صالح(

رو هستند كه در ميان آنها بيكاري، خشونت، آلـودگي،   هاي ويرانگري روبه كنوني با واقعيت
پذيري در برابر تأثيرات انسـاني مشـهود اسـت     ني، شرايط زندگي زير استاندارد و آسيبناام

Lewis and Mioch,2005:50)(. ويـژه شـهرهاي بـزرگ موجـب      اين رشد شتابان شهري به
تعادل در پراكنش جمعيت و نظام نامتعادل توزيـع خـدمات گرديـده اسـت؛ بنـابراين،       عدم
بـه نظـر   . يران شهري را با چالش جدي مواجه كرده استگذاران و مد ريزان، سياست برنامه
ريـزي   ترين راه حل اين است كه با برنامـه  ناپذير جمعيت، بهينه رسد با اين رشد اجتناب مي

). 83:1372 دركـوش،  عابـدين (هاي جمعيتي جلوگيري كـرد   صحيح بتوان از سنگيني وزنه
تر و نابرابرتر از  وسعه، نامتعادلت جمعيت و فعاليت در كشورهاي درحال«طور كه آمد،  همان

بـه همـين دليـل، امـروزه توزيـع       ).55:1384فرهـودي، ( »يافته بوده است كشورهاي توسعه
ــادي در عرصــة     ــيار زي ــت بس ــايي از اهمي ــة فضــاهاي جغرافي ــت در پهن مناســب جمعي

توسعه  بسياري از كشورهاي درحال. ريزي در جهان برخوردار است گذاران و برنامه سياست
چنـين  . اندازة جمعيت در چنـد نقطـة معـدود شـهري هسـتند      از داراي تمركز و تراكم بيش

هـاي شـهري    ويـژه تـأمين زيرسـاخت    وضعيتي به مشكالت بسياري در مديريت شهري به
الگوي استقرار و توزيع جمعيت بيش از همه تـابع   البته). 106:1377اسميت،( شود مي منجر

حركات مكـاني جمعيـت كـه در الگـوي     . اعي استعملكردهاي سياسي، اقتصادي و اجتم
استقرار جمعيت مؤثر است، در واقع واكنشي در برابر عدم توازن و ناهماهنگي كاركردها و 

هـا در   ساختارهاي اجتماعي ـ اقتصادي و علت اصلي آن توزيع نامتعادل امكانات و فرصت 
هـاي   قشـرها و گـروه  راستاي تأمين نيازهاي اساسي تمام نقـاط جغرافيـايي و بـراي همـة     
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در نتيجه، الگـوي نـامتوازن و نامتعـادل توزيـع فضـايي       ).15:1376توفيق،( اجتماعي است
ايـن  . جمعيت در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اداري تأثيرات آشـكاري دارد 

هـاي شـهري    شود كه خأل جمعيتي و كاركردي در سطح مياني و پايين كانون الگو باعث مي
مراتب شهري و  تعادل در نظام سلسله كه اين امر نيز از عوامل مؤثر در بروز عدم آيد، وجود به

  ).35:1381بابايي درمني،( اي است هاي ناحيه تعادل گسترش عدم

بنــابراين، امــروزه توزيــع مناســب جمعيــت در پهنــة فضــاهاي جغرافيــايي در عرصــة 
بسـياري از  . يادي برخوردار اسـت ريزي در جهان از اهميت بسيار ز گذاران و برنامه سياست

توسعه داراي تمركز و تراكم بيش از اندازة جمعيت در چند نقطة معـدود   كشورهاي درحال
ويـژه تـأمين    چنين وضعيتي به مشـكالت بسـياري در مـديريت شـهري بـه     . شهري هستند

جايگـاه شـهرها در شـبكة شـهري     ). 62:1387لطفي،( شود هاي شهري منجر مي زيرساخت
هـاي مختلـف جغرافيـايي از سـطح مادرشـهري و       ها و مقيـاس  يك متغير در دامنه عنوان به

بنابراين، با توجه  .(Limtanakool,2006:12)شود  تا سطح ملي و جهاني مطالعه مياي  منطقه
به اينكه مطالعات شبكة شهري و تغيير و تحوالت آن اهميت بسيار زيـادي دارنـد، در ايـن    

شهري در استان خوزسـتان پرداختـه    بررسي پديدة نخستپژوهش سعي بر آن است كه به 
شهري در استان خوزستان و  بررسي وضعيت نخست: هدف اصلي اين مقاله عبارت از. شود

تأثيري كـه  : ، و هدف فرعي آن عبارت از1390- 1335هاي  تحليل روند اين پديده طي سال
  .تان داشته استشهري در اين اس سالة عراق با ايران بر تغييرات نخست جنگ هشت

شهري  قبل از پرداختن به بحث اصلي اين پژوهش الزم است كه مفهوم اصطالح نخست
  .بررسي شود

اقتصاد جهاني بـازي  دهي  شكلترين نقش را در  شهرها بزرگ يكم، كالن و در قرن بيست
در واقع در اين قرن، جهان همچنـان شـاهد رشـد فزاينـدة     . )1381:195رضويان، ( كنند مي

از اي  گستردهاند و شكل  بخش عظيمي از اين جمعيت در شهرها ساكن شده. است جمعيت
در ادبيـات  . )244: 1387نصـيري و همكـاران ،  (انـد   شهرها را خلق كرده شهرها به نام كالن

شـهر   دراكاكيس اسميت نخست. شود شهري ياد مي عنوان نخست جغرافيايي، از اين وضع به
اعي و سياسي يك شهر بر تمامي شهرهاي ديگر در داخل را تسلط جمعيتي، اقتصادي، اجتم

در اين وضعيت، شهر اول نسبت به شـهرهاي  ). 51:1377اسميت،( داند يك نظام شهري مي
هاي اقتصادي و  كند و موجب تمركز جمعيت و فعاليت ديگر برتري و تسلط خاصي پيدا مي

بر طبق اين . )26: 1388، تقوايي و موسوي( شود نهادهاي اجتماعي و سياسي در آن شهر مي
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شهر شهري است كه از نظر كاركرد و جمعيت بر ديگر شهرها  نظريه، شهر مسلط يا نخست
). 69: 1389ضرابي و دركـي،  ( برتري داشته و شهرهاي ديگر كشور به نحوي از آن متأثرند

شـهر عمـل كـرده و     ها نسبت به شهرهاي منطقه، همانند نخست مادرشهرها در مراكز استان
 ـ كـاركردي بيشـتري نسـبت بـه شـهر اول منطقـه دارد       شهر دوم معموالً فاصـلة جمعيتـي  

  ).131: 1389آبادي و صابري،  زنگي(
  

  تحقيق  هاي پرسش. 2
  چگونه بوده است؟ 1390- 1335هاي  شهري طي سال تغييرات روند نخست. 1

خوزسـتان  شهري در اسـتان   وقوع جنگ عراق با ايران چه تأثيري بر تغييرات نخست. 2
  داشته است؟

  
  هاي تحقيق فرضيه. 3
شـهري در آن   رسد نظام شهري در استان خوزسـتان نـامتوازن بـوده و نخسـت     مي نظر به. 1

  .حاكميت دارد
سالة عراق با ايران تأثير بسيار شديدي در حاكميـت   رسد وقوع جنگ هشت نظرمي به. 2

  .شهري در شبكة شهري استان خوزستان داشته است نخست
  

  روش تحقيق. 4
هـاي انجـام شـده،     اطالعات موجود در سرشماريبا رجوع به  نخست ،با توجه به موضوع

 - هـاي رتبـه   گاه، براي تجزيه و تحليل با استفاده از مدل آن شد؛موردنياز استخراج  آمارهاي
شهر، دو شـهر، كينزبـرگ،    هاي نخست شهري شامل شاخص هاي رايج نخست اندازه و مدل

هـاي شـهري اسـتان     شـهري در كـانون   و مهتا به بررسي وضـعيت نخسـت  موما و الوصابي 
  .خوزستان پرداخته شد

  
  ها شرح مدل. 5
  اندازه -  مدل رتبه 1. 5

اندازه يكي از حقايق علمـي برجسـته در علـوم اقتصـادي و اجتمـاعي اسـت        - قانون رتبه
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(Gabaix,1999:123) .يـد كـه انـدازة    گو اندازه به عنوان فرم كلي قانون زيپف مي- مدل رتبه
  .(Anderson, 2005: 18)شهر ارتباط محكمي با رتبة آن دارد 

دوم جمعيت اولين شهر و  با توجه به اين نظريه، جمعيت دومين شهر منطقه، برابر با يك
1 مين شهر نيز برابر بـا  nسوم جمعيت اولين شهر و جمعيت  جمعيت سومين شهر، يك n⁄ 

  .جمعيت شهر اول خواهد بود
  :توان نوشت مدل يادشده را كه به مدل زيپف معروف است، به شرح زير ميشكل كلي 

Pr = 
R

  

P1 :جمعيت شهر اول در منطقة مورد نظر؛  
Pr : جمعيت شهر در مرتبة مورد نظر يا جمعيت شهرR  ام؛  
:R مرتبة شهر در منطقه؛  
b :شيب خط مرتبة اندازه.  

به سمت يك يا منهاي يك ميل كند، تعـادل در نظـام    bترتيب، در مدل باال هرچه  بدين
) نرمـال (مراتب شهري به سمت يـك توزيـع لگـاريتمي     شهري بيشتر برقرار بوده و سلسله

ترين شهر  جمعيت بزرگ برابر  rدر اين حالت، جمعيت شهر . كامل سوق پيدا خواهد كرد
  ).151: 1388، زاده صدرموسوي و طالب(يا شهر اول منطقه يا كشور خواهد بود 

  
  شهري شاخص نخست 2. 5

به كل جمعيت شهري  P1)(ترين شهر  نسبت جمعيت بزرگ )UPI( شهري شاخص نخست
)(P شود شهري براي آن محاسبه مي اي است كه شاخص نخست كشور و يا منطقه:  

 UPI=  

شـهري   تـرين شـهر داراي نخسـت    هرچه مقدار عددي اين شاخص بيشتر باشد، بزرگ
  ).34: 1386دست،  زبر( استبيشتري 

  
  (Two City Index)شاخص دو شهر 3. 5

كـه بـه دليـل     شهري، شاخص دو شهر اسـت  هاي تعيين نخست ترين روش يكي از متداول
اين شـاخص  . اند برده كار آن را بهاي  منطقهريزان شهري و  تر، برنامه سادگي در سطحي وسيع
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كـه از طريـق محاسـبة     ي مبناي مشخصي اسـت و دارا )اندازه - رتبه( مرتبط با قانون زيپف
  : آيد مي دست نسبت جمعيت شهر نخست به دومين شهر به

TCI=   

و خـتم شـود، داراي تعـادل بـوده      2آمده اگر به  دست مقدار عددي به ،در اين شاخص
 دشهري تسلط دار شاخص نخست ،باشد 2ولي اگر باالتر از  ،شهري حاكميت ندارد نخست

  ).27: 1388موسوي،  و تقوايي(
  

  (Ginsberg's Index)شاخص چهار شهر كينزبرگ  4. 5
انـدازة شـهري اسـت و     - شاخص چهار شهر، همانند شاخص دو شهر مبتني بر توزيع رتبه

نسبت جمعيت شهر نخست به مجموع جمعيت شهرهاي رتبة دوم، سوم و چهارم را شامل 
  .)34 :1386زبردست، ( اين شاخص به شاخص كينزبرگ نيز معروف است. شود مي

FCI=   

شهري  دهندة تسلط نخست است كه بيشتر از آن نشان 923/0مبناي عددي اين شاخص 
  ).28: 1388تقوايي وموسوي، (است 
  

 (Moomav and Alwosobi)شاخص موما و الوصابي  5. 5

هـاي دو   يتجمعهاي دو شهر اول و دوم به مجموع  يتجمعاين شاخص از تقسيم مجموع 
  :آيد يم دست شهر سوم و چهارم به

=   
شـهري   تـر باشـد، نظـام شـهري داراي نخسـت      هرچه مقدار عددي اين شاخص بزرگ

  ).35: 1386زبردست، ( بيشتري است
  

  (Mahta’s Four City Index)شاخص چهار شهر مهتا  5. 6
اندازة شهر نخست به چهار  شهري، نسبت بهترين روش را براي نخست 1964 مهتا در سال

 - بعدها، ريچاردسون شاخص چهار شهر را با معيارهاي قاعدة رتبـه . شهر اول پيشنهاد كرد
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اندازة شـهري، انـدازة مطلـوب    - صورت كه اگر بر اساس قاعدة رتبه اندازه تطبيق داد؛ بدين
هر سـوم و  گونه باشد كه شهر اول دو برابر شهر دوم، سه برابر ش شهرها در نظام شهري اين

بنابراين نسبت شهر اول به مجموع چهار شهر نخسـت نظـام    چهار برابر شهر چهارم باشد،
  ).198: 1385نيا و موسوي،  حكمت( باشد% 48 شهري بايد برابر

، 1بتني بر جدول بر پاية چنين معياري، درجة تسلط و برتري شهر اول در نظام شهري م
  ).پيوست←(پيشنهاد شده است 

شاخص مهتا از تقسيم جمعيت شهر نخست به مجموع جمعيت شهرهاي رتبة بنابراين، 
  ).34: 1386زبردست، ( آيد مي دست اول تا رتبة چهارم به

 

  
  هاي پژوهش يافته. 7

كه در ادامه بررسـي   اندازه است - شده، مدل رتبه  نخستين مدلي كه به بررسي آن پرداخته
% 19.5و اهواز شـهر دوم اسـتان،   % 36.7بادان اولين شهر استان ، آ1335 در سال. خواهد شد

و سهم اين دو شهر از جمعيت شـهري   از جمعيت شهري استان را به خود اختصاص داده
هـا در ايـن دو شـهر را     گذاري تمركز سرمايه  اين وضعيت . است% 56.3استان در اين سال 

اندازه متعـادل   - توجه به قاعدة رتبهنسبت جمعيت شهر اول به شهر دوم با . دهد نشان مي
دو . شـود  مراتب شـهري نامتعـادل مـي    آمدن سلسله اما رابطة شهرهاي بعدي با پايين است،

غيـر از   بـه . انـد  شهر اول استان با شيب تندتري فاصلة خود را از ديگر شهرها حفظ كـرده 
از حـد  قيـة شـهرها كمتـر    شهر اهواز كه بيشتر از حد مطلـوب جمعيـت دارد، جمعيـت ب   

  .مطلوب است
هاي مـرتبط بـا    گذاري ، شهر اول استان، آبادان، با تكيه بر جذب سرمايه1345در سال 

چندان قاطع خود را به شهر  صنعت نفت و رشد اقتصادي حاصل از آن، همچنان برتري نه
جمعيـت شـهرهاي اهـواز، دزفـول و مسجدسـليمان      . دوم استان، اهواز، حفظ كرده است

اين مازاد جمعيت بـراي شـهر   . اندازه است - مطلوب بر مبناي مدل رتبهبيشتر از جمعيت 
ها به شهر اهـواز   در اين سال، بر مهاجرت. باشد هزار نفر مي  70دوم يعني اهواز نزديك به 

 رشد كرده و به بـاالي % 72شود و جمعيت اين شهر نسبت به دورة قبلي  شديداً افزوده مي
  .رسد هزار نفر مي 200
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در . كـاهش يافـت  % 31بـه   35از جمعيت شهري اسـتان نسـبت بـه سـال      سهم آبادان
شـهر  . انـد  از جمعيت شهري را در خـود متمركـز كـرده   % 82مجموع، پنج شهر اول استان 

درصدي نسبت به دورة قبل، به سـومين شـهر بـزرگ اسـتان تبـديل       102خرمشهر با رشد 
ترين شـهرهاي كشـور بـه     بزرگوسوم  ضمن اينكه اين شهر خود را از ردة بيست شود؛ مي

هزار نفر، خود را  200دو شهر آبادان و اهواز با جمعيت باالي . بخشد رتبة چهاردهم ارتقا مي
ترين شهرهاي كشـور   بنديِ بزرگ اين دو شهر در رده. اند از ديگر شهرهاي استان جدا كرده

سـيار كمتـر از فاصـلة    فاصلة اين دو شهر از هـم، ب . هاي پنجم و هفتم قرار دارند نيز در رده
  .پيشنهادي مدل است

هـا و در نتيجـه مهـاجرت شـديد از      گـذاري  ، شهر اهواز با رشد سـرمايه 1355در سال 
درصدي در جمعيت خود، آبـادان را پشـت    47روستاها و شهرهاي كوچك اطراف با رشد 
  .شد سر گذاشته و به نخستين شهر استان تبديل

شـود كـه بـه علـت      اهواز نفت محسوب مـي عامل مهم در افزايش رشد جمعيت شهر 
و در پي اصالحات ارضي شروع بسياري از كشـاورزان   1353شدن قيمت آن در سال  گران
در ايـن دوره،  ). 91:1385ربـاني، (د داده و راهي شهر اهـواز شـون   دست ي خود را ازها نيزم

ازين خـود  ي صنعتي و كارخانجات بزرگ كه مراحل آغها تيفعالشهر اهواز به دليل تمركز 
  .نقاط مختلف استان بود مهاجر از، يكي از مراكز عمدة جذب كردند يمرا طي 

در اين دوره، فاصلة شهرهاي اول و دوم از هم بسيار كم و نسبت جمعيت شهر اول بـه  
همچنـين، در ايـن   . هزار نفر اسـت  40اختالف جمعيتي اين دو شهر از هم فقط  و 1.1دوم 

، 1345درصدي نسبت بـه سـال    43و  59با رشد جمعيتي  دوره خرمشهر و دزفول هركدام
چهـار شـهر آبـادان، خرمشـهر، دزفـول و      . هزار نفر رساندند 100جمعيت خود را به باالي 

در اين ميان، جمعيت آبادان نزديك . مسجدسليمان، بيش از جمعيت مطلوب، جمعيت دارند
حـد مطلـوب جمعيـت در    بقية شهرهاي استان كمتر از . به دو برابر جمعيت مطلوب است

  .شهر افزايش يافت 23به  18در اين دوره، تعداد شهرهاي استان از . اند خود جاي داده
اين دو شهر خـود را از  . هزار نفر جمعيت دارند200دو شهر اهواز و آبادان بيش از 

درصد جمعيـت شـهري    49.6اين دو شهر به تنهايي . اند ديگر شهرهاي استان جدا كرده
در مرحلة بعد، شهرهاي خرمشـهر و دزفـول بـا جمعيـت     . اند اختصاص دادهرا به خود 

اين چهار شهر با فاصلة زياد، خود را از بقية شهرها جدا . هزار نفر قرار دارند100باالي 
در ايـن دوره، شـهرهاي   . انـد  جمعيت شهري را به خود اختصـاص داده % 70 اند و كرده
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و بخش اعظم جمعيت شـهري اسـتان را در   بزرگ و مياني استان بسيار پرجمعيت بوده 
تـرين   بنـديِ بـزرگ   اي كه پنج شـهر بـزرگ اسـتان در رده    گونه به خود جاي داده بودند،

هاي پنجم، هفتم، پـانزدهم، نـوزدهم و    ترتيب در رتبه شهرهاي كشور از نظر جمعيتي به
  .بيست و هشتم قرار دارند

شـدن دو شـهر آبـادان و     تان خـارج ترين رويداد در امر شهرنشيني در استان خوزس مهم
) 1367- 1359( سالة ايران و عـراق  بر اثر جنگ هشت 65خرمشهر از شبكة شهري در سال 

دهد و تأثيرات  الشعاع خود قرار مي اين امر وضعيت شهرنشيني را در كل استان تحت .است
جالـب  مسـئلة  . گـذارد  مراتب شهري استان بر جاي مي بسياري را بر ديگر شهرها و سلسله

توجه ديگر اينكه در اهواز، مركز استان، با وجود جنگ، رشد جمعيت شهرنشين بـا شـدت   
در واقع، وقوع اين جنگ و تخريب شـهرهاي  . بيشتري نسبت به گذشته همچنان ادامه دارد

مشابه  ساتيتأسنهدام صنايعي چون پااليشگاه نفت و ، ااروندكنار و بستان ،آبادان ،خرمشهر
بندري خرمشهر نيز باعـث شـد تـا     ساتيتأسو ازكارافتادن صنايع و مراكز بزرگ اشتغال و 

د مهــاجرت اجبــاري كننــر جمعيــت ايــن منــاطق بــه شــهر اهــواز و ســاير منــاطق كشــو 
دو،  و نزديك به شهر اهواز مانند عيناي  حومهدر اين دوره، روستاهاي  ).52:1387،يميكر(
عبداهللا، كوت سيد صالح نيـز در جـذب مهـاجران نقـش بسـزايي       آباد، كوت تمير، شلنگ ام

 5.6كه اهـواز در ايـن دوره بـا ميـزان رشـد سـاالنه       اي  گونه هب ،)91: 1385رباني، (د داشتن
، بيشترين رشـد را در طـول همـة    55درصدي نسبت به سال  73درصدي و رشد جمعيتي 

بـه   55نفـر در سـال    334399هاي سرشماري تجربه كـرده و جمعيـت شـهري آن از     دوره
نفر  151420كه دومين شهر استان يعني دزفول فقط  رسيد، درحالي 65نفر در سال  579826

نخست اينكه شهر اهواز : رسد اين امر چند دليل عمده داشته باشد نظرمي به. جمعيت داشت
ضـع  تقريباً در مركز جغرافيايي استان قرار دارد و نسبت به دو شـهر آبـادان و خرمشـهر مو   

هاي  همچنين، اين شهر به عنوان مركز اصلي پشتيباني از جبهه. تري داشت نظامي بهتر و امن
  .و به نوعي رونق يافت فتگر جنگ مورد توجه قرار
آمدن شكافي بزرگ در سطح باالي شبكة شهري استان شد كه  وجود اين امر باعث به

عنـوان نخسـتين    خـود را بـه  تنهايي و بدون رقيب جدي جايگاه  در پي آن شهر اهواز به
اي كه ايـن شـهر نزديـك بـه چهـار برابـر شـهر         گونه به شهر استان حفظ و تثبيت كرد،

اخـتالف جمعيتـي ايـن دو شـهر نزديـك بـه       . دوماستان يعني دزفول جمعيـت داشـت  
. برابر شهر چهـارم بـود   7.4برابر شهر سوم و  5.5همچنين، شهر اول . هزار نفر بود 428



 29   امانپور و ديگران سعيد

  1392 اول، بهار و تابستانشمارة سال دوم، ، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

هاي گذشته، همـة شـهرهاي اسـتان جمعيتـي كمتـر از حـد        الف دورهدر اين سال، برخ
بـه بيشـترين   % 39سهم شهر اهواز از جمعيت شهري با . مطلوب را در خود جاي دادند

  .رسد هاي سرشماري مي ميزان خود در طي دوره
تأثيرات جنگ بر توزيع فضايي جمعيت شهرهاي استان بعد از جنـگ و در طـي دو   

، بـاز هـم رشـد جمعيـت     75در سال . كامالً مشهود است 85و  75هاي  سرشماري سال
اما، ميزان رشد سـاالنة جمعيـت شهرنشـين    . شود شهرنشين ساكن در اهواز مشاهده مي

با رشـد   65جمعيت اين شهر نسبت به سال . رسد مي% 3.3اين شهر با كاهشي بسيار به 
هش يافتـه و بـه   نفر و سهم اهواز از جمعيت شهري استان كـا  804980درصدي به  39
يابي مجدد دو شهر آبـادان و   عالوه بر كاهش رشد طبيعي جمعيت، جمعيت. رسيد% 34

هرچنـد جمعيـت آنهـا    . آمدن رشد جمعيتي شهر اهواز تأثيرگذار بـود  خرمشهر در پايين
هـزار نفـري رتبـة دوم     200آبـادان بـا جمعيـت بـاالي     . كمتـر اسـت   55نسبت به سال 

هـزار نفـري    105خرمشهر نيز با جمعيت . از آن خود كرد ترين شهرهاي استان را بزرگ
شكاف موجود بين اهواز و ديگر شهرهاي اسـتان عـالوه بـر    . گرفتدر رتبة ششم جاي

به شكلي كه شهر اول استان، چهار برابـر شـهر    اينكه تثبيت يافته، اندكي افزايش يافت؛
دهنـدة   اين امر نشان. رسيد يم 75در سال  3.9به  65در سال  3.8اين نسبت از . دوم بود

در ايـن دوره  . اين است كه شهر اهواز خود را از شهرهاي ديگر استان كامالً جـدا كـرد  
  .جمعيت همة شهرها كمتر از حد مطلوب است

درصـدي بـه    22بـا رشـد    85جمعيت شهر اهواز نسـبت بـه سـال     ،1385در سال 
ايـن شـهر   . رسـيد % 1.33نفر و ميزان رشد ساالنة جمعيت شـهري اسـتان بـه     985614

همچنان فاصلة خود را از شهر دوم حفظ كرد و آن را نسـبت بـه گذشـته افـزايش داد،     
بعد از آن و با فاصـلة بسـيار،   . بالغ شد 4.2كه نسبت شهر اول به شهر دوم به اي  گونه به

شدت افزايش يافتـه   در اين دوره، تعداد شهرها به. دو شهر آبادان و خرمشهر قرار دارند
در ايـن سـال، هماننـد    . انـد  اكثـر ايـن شـهرها كوچـك    . شهر رسيد 48شهر به  28 و از
اين امر به دليل . جمعيت همة شهرها كمتر از جمعيت مطلوب است ،75و  65 هاي سال

  .تمركز بخش اعظم جمعيت شهري در اهواز بود
 از مجموع ايـن شـهرها،  . عدد افزايش يافت 61، تعداد شهرهاي استان به 1390در سال 

دهندة افزايش شديد شهرهاي بسيار كوچك  هزار نفر و نشان 10شهر داراي جمعيت زير  30
از جمعيت شهري استان را بـه خـود اختصـاص داده    % 33.8تنهايي  اهواز به. در استان است
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نفري خود به نخستين شهر ميليوني استان تبديل شد  1064177شهر اهواز با جمعيت . است
هـا شـهر    توجه به اختالف جمعيتي شديد اين شهر با شهر دوم، تا مـدت رسد با  نظرمي و به

تنهايي اين عنـوان را يـدك    ميليون نفر برساند و اهواز به 1ديگري نتواند جمعيت خود را به 
فاصلة اين شهر به شهر دومِ استان يعني دزفول نسبت به دورة قبل باز هـم افـزايش   . بكشد

فاصلة شهر اول و دوم در اين دوره . ي از دزفول جدا كرديافت؛ و اهواز خود را با شيب تند
انـدازه   - نسبت اين دو شهر با توجه به قاعدة رتبـه . هاي قبل بيشتر شد نسبت به سرشماري

  .تر است بسيار نامتعادل، اما رابطة جمعيتي شهرهاي بعدي به حالت تعادل نزديك
  

  شهري نخست وضعيت بررسي. 8
: در استان خوزستان بايد دو موضوع مورد توجه قرارگيردشهري  در تحليل وضعيت نخست

. هاست و ديگري تأثير جنگ بر شبكة شهري استان خوزستان ضعف اين شاخص يكي نقطه
غيـر از شـاخص    بـه (هـا   ها اين است كه همة ايـن شـاخص   ضعف عمدة اين شاخص نقطه

بنابراين، با . يرندگ نسبت شهر اول را به چند شهر عمدة يك منطقه اندازه مي) شهري نخست
خصوص در مورد اسـتان   به شهري را نشان داد؛ خوبي ميزان نخست توان به ها نمي اين روش

، چند شهر اول استان از نظر جمعيتي فاصلة نزديكي به 55تا  35هاي  خوزستان كه طي سال
شـهري   ها نتوانند نخست بنابراين، طبيعي است كه در چنين وضعيتي اين شاخص. هم دارند

زيرا ممكن است در يك نظام شهري، شهر اول نسبت به شهر دوم تا چهارم  را نشان دهند،
ايـن  . شهري باشـد  خود حاكميت نداشته باشد، ولي نسبت به شهرهاي ديگر داراي نخست

  .خوبي مشهود است به 55خصوص تا سال  موضوع به
و  60خوزسـتان در دهـة   عامل دوم، تأثير جنگ عراق عليه ايران بر شبكة شهري استان 

اي كه بر اثر جنگ، دو شهر آبادان و خرمشهر كه دومين و سومين  گونه به باشد، بعد از آن مي
ترين شهرهاي كشور بودند، خالي از جمعيـت شـده و كـامالً از     شهرهاي استان و از بزرگ

يـابي   شبكة شهري خارج شدند و حتي با وجود بازگشت سـكنة ايـن دو شـهر و جمعيـت    
اند به حد جمعيتي خـود در آخـرين    نيز نتوانسته 90اين شهرها بعد از جنگ، تا سال  مجدد

هـا   نقطة مشترك تمامي اين شـاخص . برسند) 55سرشماري سال (سرشماري قبل از جنگ 
اسـت كـه در    65و افزايش شديد آن در سـال   55تا  35شهري از سال  روند نزولي نخست

در ادامـه، بـه بررسـي    . تغييراتي انـدك ادامـه يافـت    نيز اين وضعيت با 90تا  75هاي  دوره
  .شود پرداخته مي استان خوزستان  شهري در هاي نخست شاخص
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  شهر نخست شاخص 1. 8
شهر نسبت جمعيت شهر اول استان به كل جمعيت شهري را مـالك خـود    شاخص نخست

در شـهري كـه    هاي ديگر نخست ضعف شاخص بنابراين، نقطه. داند شهري مي براي نخست
گيـري خـود رتبـة     ولي، اين شاخص در نتيجه. باال به آن اشاره شد، بر اين مدل وارد نيست

بـر اسـاس ايـن شـاخص،     . گيرد كه از نقاط ضـعف ايـن مـدل اسـت     شهرها را درنظرنمي
، بـه  35در سـال   368/0رونـد نزولـي دارد و از    55تـا   35شهري در استان از سال  نخست

يافت و به بيشترين  شدت افزايش به 65تا  55شاخص از سال اين . رسيد 55در سال  264/0
دليل عمدة اين امر مسـائل ناشـي از جنـگ و    . هاي سرشماري رسيد حد خود در طي دوره

شدن دو شهر عمده و چند شهر كوچك ديگر و همچنين كاهش جمعيـت بعضـي از    خالي
نسـبت   75سال در . درصدي جمعيت شهر اهواز با وجود جنگ است 73شهرها و افزايش 

شـهري انـدكي كـاهش     ، با وجود رشد شديد جمعيت شهر اهواز، ميزان نخست65به دورة 
مانـد ولـي در    ، تقريباً بدون تغيير باقي مـي 75نيز نسبت به سال  85اين امر در دورة . يافت
  .شد رو روبهبا اندك كاهش  90سال 
  

  دو شهر شاخص 2. 8
لة بسـيار كـم شـهر اول از شـهر دوم را     فاصـ  55تـا   35هـاي   شاخص دو شهر براي سـال 

هـا،   در طي اين سـال . رسد به كمترين ميزان خود مي 55كه اين فاصله تا سال  دهد مي نشان
دهنــدة عــدم حاكميــت  رســد كــه نشــان مــي 137/1بــه  882/1شــهري از  ميــزان نخســت

شـدن شـهرهاي دوم و سـوم     ، به دليل خـارج 65اين شاخص در سال . شهري است نخست
بـه   55در سـال   137/1يابـد و از   مـي  شـدت افـزايش   از شبكة شهري بر اثر جنگ، بهاستان 

، به علت رشـد جمعيتـي شـهر اهـواز و     85و  75هاي  در سال. بالغ شد 65در سال  829/3
در سال  18/4گرفتن از شهر دوم، اين شاخص روند صعودي خود را حفظ كرده و به  فاصله

علت كـاهش جمعيـت شـهر دوم اسـتان يعنـي       به 90شاخص دو شهر در سال . رسيد 85
هزار نفري شهر اهواز روند صعودي خود را حفـظ كـرده و بـه     80دزفول و افزايش حدود 

  .يافت افزايش  4.605بيشترين ميزان يعني 
  

  كينزبرگ شاخص 3. 8
رونـد نزولـي دارد و از    55تا  35شهري از سال  بر اساس شاخص كينزبرگ، نخست
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ايـن  . شـهري اسـت   دهنـدة عـدم وجـود نخسـت     رسد كه نشان مي 602/0به  042/1
ايـن شـاخص در   . رسـد  مي 73/1يابد و به  مي  به يكباره افزايش 65شاخص در سال 

 695/1يابد و بـه   دوباره اندكي افزايش مي 85اندكي كاهش يافته و در سال  75سال 
ه و بـه  روند صعودي خود را حفـظ كـرد   90شاخص كينزبرگ در سال . شود بالغ مي
دليل اين . دهد تري را نشان مي هاي گذشته عدد بزرگ كه از همة دوره رسد مي 1.799

امر، كاهش جمعيتي شهرهاي دوم و سوم و افزايش جمعيت شهر اول استان نسـبت  
  .بود 85به سال 

  
  الوصابي و موما شاخص 4. 8

  .است نمودار تغييرات مدل شاخص موما و الوصابي نيز به مانند شاخص كينزبرگ
  

  مهتا شاخص 5. 8
شـهري در طـي دو دورة    دهد ميزان نخسـت  مي بررسي مقادير عددي شاخص مهتا نشان

دليـل ايـن    دهندة حداقل برتري و نشان 55، در حد برتري مطلوب و در دورة 45و  35
، 55، در سـال  مـثالً  امر فاصلة كم جمعيتي چهار شهر نخست استان از همديگر اسـت؛ 

نفـر   121251نفر و دزفـول   140490نفر، خرمشهر  294068آبادان  نفر، 334399اهواز 
شـدن آبـادان و خرمشـهر و رشـد شـديد       سـكنه  از و خالي 65اما از سال  جمعيت دارد،

شدت افزايش يافته  شهري به جمعيتي شهر اهواز نسبت به سه شهر بعدي، ميزان نخست
ــه  65در ســال  376/0 و از ــري  نرســد كــه نشــا مــي 65در ســال  634/0ب ــدة برت دهن

بـا مقـادير عـددي     85و  75هـاي   شاخص مهتـا در سـال  . شهري دراستان است نخست
اين شاخص . شهري در استان است دهندة حاكميت برتري نخست نشان 629/0و  605/0

كـه داراي بيشـترين ميـزان در طـي      رسـد  مـي  0.643با اندكي افزايش به  90براي سال 
  .است 90تا  35هاي  سال

  
  گيري نتيجه. 9

شهري در استان خوزستان، دو دورة كـامالً مجـزا از يكـديگر     با بررسي وضعيت نخست
و دورة دوم شـامل   1355تـا   1335 هـاي  دورة اول شـامل سـال   :قابل تشـخيص اسـت  
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خود دارند  به هاي كامالً مخصوص اين دو دوره ويژگي. باشد مي 1390تا  1355هاي  سال
  .كنند كه خود را از يكديگر جدا مي

شـهر افـزايش    23بـه   15كشد، تعداد شـهرها از   سال طول مي 20در دورة اول كه 
سال، ساختار اصـلي شـبكة    20در طي اين . شود يافت كه تغييرات اندكي را شامل مي

پـذيري بسـيار بـااليي     اين شهرها جمعيـت . دهد مي شهري را چند شهر بزرگ تشكيل
شـوند، در بـين    مـده محسـوب مـي   دارند و عالوه بر اينكـه در اسـتان از شـهرهاي ع   

كه ( فاصلة جمعيتي اين چند شهر. ترين شهرها هستند شهرهاي كشور نيز جزو بزرگ
، از يكديگر كم )شوند شامل شهرهاي اهواز، آبادان، خرمشهر و دزفول مي 55در سال 

خـوبي مشـهود    خصوص در مورد شـهرهاي اول و دوم اسـتان بـه    اين فاصله به. است
با وجود اينكه اهواز مركـز اسـتان    45و  35هاي  توجه اينكه در سالنكتة قابل . است

هـم كـه    55ترين شهر خوزستان است و در سـال   شود، آبادان پرجمعيت محسوب مي
اين . گذارد، فاصلة اين دو شهر از يكديگر بسيار كم است اهواز آبادان را پشت سر مي

شـهري   وضعيت نخسـت فاصلة كم جمعيتي بين شهرهاي بزرگ، باعث عدم حاكميت 
در استان شده اسـت؛ مـثالً، شـاخص مهتـا كـه بهتـرين مـدل بـراي سـنجش ميـزان           

، 55وضعيت برتري مطلوب و براي سال  45و  35هاي  شهري است، براي سال نخست
  .دهد حداقل برتري را نشان مي

شـود، تعـداد شـهرها رشـد      مـي  1390تـا   1355هـاي   در دورة دوم كه شامل سال
عطـف ايـن دورة    نقطـة  . يابنـد  شـهر افـزايش مـي    61به  28ند و از كن چشمگيري مي

شود، آغـاز جنـگ ايـران و     ساله كه باعث تحوالت شديدي در استان خوزستان مي 35
تـرين رويـداد در امـر     تـوان گفـت مهـم    كـه مـي   طـوري  است، به 1359عراق در سال 

م شهري اسـتان  شهرنشيني در استان خوزستان، وقوع جنگ و تأثيرات عميق آن بر نظا
بر اثر اين جنگ، دو شهر بزرگ استان، آبادان و خرمشهر، و دو شـهر كوچـك   . است

مجموع جمعيت اين چهار شهر بـر  . ديگر، اروندكنار و بستان، از جمعيت خالي شدند
همچنـين، بسـياري از سـكنة    . نفر بوده اسـت  455706، 1355اساس سرشماري سال 

بخش بزرگـي  . هاي خود شدند گاه ترك سكونت روستاهاي مرزي استان نيز مجبور به
از اين جمعيت شهري و روستايي عظيم كه مجبـور بـه مهـاجرت از شـهرهاي خـود      

همين مسئله باعث شـد بـا وجـود اينكـه     . شدند، به شهرهاي ديگر استان وارد شدند
طـور كـه    بيشترين حمالت نظامي عراق متوجه استان خوزستان بوده، اين جنگ همان
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آورد، در بعضـي شـهرهاي    ز شهرها موجبات تخلية جمعيتي را فراهم مـي در بعضي ا
ديگر باعث رشد جمعيتي شديد آنها شود؛ مثالً در اهواز، رشد جمعيت شهرنشـين بـا   

اي كه اهواز در ايـن دوره بـا    گونه گيرد، به شدت بيشتري نسبت به گذشته صورت مي
، 55نسـبت بـه سـال     درصـدي  73درصدي و رشـد جمعيتـي    5.6ساالنة ميزان رشد 

هاي سرشماري تجربه كرده و جمعيت شـهري آن   بيشترين رشد را در طول همة دوره
رسد دليـل   مي نظر به. رسد مي 65نفر در سال  579826به  55نفر در سال  334399از 

توجهي از جمعيت انبوه مهاجران  سابقة جمعيتي اهواز، ورود بخش قابل اصلي رشد بي
أثيرات جنگ بر توزيع فضايي جمعيـت شـهرهاي اسـتان بعـد از     ت. باشد  جنگي به آن

اتفـاق مهـم در   . كامالً مشهود اسـت  85و  75هاي  جنگ و در طي دو سرشماري سال
 يابي مجدد دو شهر آبادان و خرمشهر اسـت،  ، جمعيت75شبكة شهري استان در سال 

هـزار   200 آبادان با جمعيت بـاالي . كمتر است 55هرچند جمعيت آنها نسبت به سال 
تـرين   هـزار نفـري، رتبـة ششـم بـزرگ      105نفري، رتبة دوم و خرمشهر بـا جمعيـت   
  .دهند شهرهاي استان را به خود اختصاص مي

پذيري مطلوب شهرهاي بـزرگ   جمعيت رشد شديد جمعيتي شهر اهواز و و عدم
هاي شديد واردشده بر اثر  خصوص آبادان و خرمشهر به علت آسيب ديگر استان به

آمدن شكافي بزرگ در سطح باالي شبكة شهري استان شد كه  وجود باعث بهجنگ، 
عنـوان   تنهايي و بدون رقيب جدي جايگاه خود را بـه  است شهر اهواز به شده موجب

 90اين وضعيت عـالوه بـر اينكـه تـا سـال      . نخستين شهر استان حفظ و تثبيت كند
افـزايش فاصـلة جمعيتـي     با. ادامه پيدا كرده، با گذشت زمان تشديد نيز شده است

هـاي   شـاخص ) 90تـا   55هـاي   سـال ( شهر اهواز از ديگر شهرها، در طي اين دوره
شهري كامالً بر استان حكمفرمـا   شهري شديداً رشد كرده و وضعيت نخست نخست

همچنين، در اين دوره شهرهاي كوچك اسـتان كـه از نظـر تعـداد، بخـش      . شود مي
هند، درصـد بسـيار كمـي از جمعيـت را در     د اعظم شهرها را به خود اختصاص مي

  .اند خود جاي داده
بر اين اساس و با توجه به شرايط نامطلوب شبكة شهري استان پيشـنهادهاي راهبـردي   

  :گردد ذيل ارائه مي
اي و پراكنش توسعه در كل فضاي جغرافياييِ اسـتان در جهـت    توسعة متوازن منطقه. 1

  .هاي فضايي موجود غلبه بر نابرابري
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هاي جدي تمركززدايي از شهر اهواز و تقويت شهرهاي ميـاني اسـتان    ايجاد سياست. 2
  .آمده ميان آنها وجود بردن شكاف به براي ازبين

حد خدمات   از با توجه به اينكه دليل اصلي تمركز جمعيتي در شهر اهواز، تجمع بيش. 3
هـا و امكانـات    فعاليـت  شهر است، تمركززدايـي معقوالنـه از ايـن    ها در اين كالن و فعاليت

  .ضروري است
تخصــيص بهينــة امكانــات و خــدمات بــه شــهرهاي ميــاني و كوچــك و هــدايت  . 4

  .هاي خصوصي و عمومي به سوي آنها گذاري سرمايه
با توجه به اينكه قوانين فعلي براي ارائة امكانات، شديداً به شـهرهاي بـزرگ توجـه    . 5

مقررات و قـوانين جديـد بـه نفـع شـهرهاي ميـاني و       دارند، تغيير قوانين موجود و تدوين 
  .كوچك ضروري است

ها و صنايعي كه در نـواحي محـروم اسـتان     هاي مالياتي به فعاليت اعطاي معافيت. 6
  .مستقر شوند

تقويت شهرهاي كوچك در جهت ايجاد پويايي اقتصادي ـ اجتماعي در آنهـا بـراي    . 7
  .جلوگيري از مهاجرت جمعيتي از اين شهرها

تقويت و توسعة نواحي روستايي از طريق ارائة خدمات و امكانات رفاهي به آنهـا و  . 8
  .توجه ويژه به اقتصاد كشاورزي

تعداد شهرها و توجه بـه معيارهـاي شـهرگرايي بـراي     روية  بيجلوگيري از افزايش . 9
  .هاي جمعيتي گاه اعطاي عنوان شهر به سكونت

  
  پيوست

  ام شهري بر پاية شاخص چهار شهر مهتاشهري در نظ درجة نخست. 1جدول 
  شدن نوع برتري  شاخص چهار شهر مهتا

  فوق برتري  65/0تا  1
  برتري  54/0تا  65/0
  برتري مطلوب  41/0تا  54/0

  حداقل برتري  41/0كمتر از

  )61: 1381عظيمي، (



 ... شهري گيري نخست شكل روند تحليل و بررسي   36

  1392 اول، بهار و تابستانشمارة سال دوم، ، نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش

  )1335و  1345(هاي  اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال - رتبه. 2جدول 
1335 1345 

  شهر  رتبه
جمعيت در
سرشماري 

35 

رتبة مطلوب شهر
  بر اساس

 جمعيت موجود

برآورد
جمعيت بر 
 مبناي مدل

LLoga JLogx  شهر  رتبه  
جمعيت در
سرشماري 

45 

رتبة مطلوب شهر 
بر اساس 

 جمعيت موجود

برآورد 
جمعيت بر 

 مدلمبناي 
LLoga JLogx  

 0 5.436  272962 1 272962 آبادان 1 0  5.354 226083 1 226083 آبادان 1
 0.301 5.315  136481 1.3 206375 اهواز 2 0.301  5.08 113041 1.9 120098 اهواز 2
 0.477 4.947  90987 3.1 88536 خرمشهر 3 0.477  4.717 75361 4.3 52121 دزفول 3
 0.602 4.927  68240 3.2 84499 دزفول 4 0.602  4.65 56521 5.1 44651 مسجدسليمان 4
 0.699 4.809  54592 4.2 64488 مسجدسليمان 5 0.699  4.655 45216 5.2 43850 رخرمشه 5
 0.788 4.6  45494 6.8 39874 بهبهان 6 0.788  4.475 37680 7.6 29886 بهبهان 6
 0.845 4.342  38996 12.4 21999 شوشتر 7 0.845  4.384 32298 9.3 24195 آغاجاري 7
 0.903 4.22  34120 16.4 16594 بندر ماهشهر 8 0.903  4.268 28260 12.2 18527 شوشتر 8
 0.954 4.21  30329 16.9 16195 انديمشك 9 0.954  4.196 25120 14.4 15694 بندر ماهشهر 9
 1 3.987  27296 28.1 9701 اميديه 10 1  3.886 22608 29.4 7693 لهفتگ 10
 1.041 3.983  24815 28.4 9616 هفتگل 11 1.041  3.865 20553 30.9 7324 مشكاندي 11
 1.079 3.956  22747 30 9033 آغاجاري 12 1.079  3.861 18840 31.1 7258 رمزرامه 12
 1.114 3.943  20997 31 8782 رامهرمز 13 1.114  3.791 17391 36.5 6183 سفيدنفت 13
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 1.146 3.816  19497 41.7 6552 سوسنگرد 14 1.146  3.78 16149 37.5 6025 گردسوسن 14
 1.176 3.78  18197 45.4 6013 بندر امام خميني 15 1.176  3.728 15072 42.3 5345 نديو 15
 1.204 3.756  17060 47.9 5702 شادگان 16      614933  جمع
 1.23 3.709  16057 53.4 5115 ايذه 17       
 1.255 3.704  15165 53.98 5056 گتوند 18        
     877092  جمع        

  )1365و  1355(هاي  رتبه اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال .3جدول 
1355 1365 

  شهر  رتبه
جمعيت در
سرشماري 

55 

رتبة مطلوب
  شهر بر اساس
 جمعيت موجود

برآورد
جمعيت بر 
 اساس مدل

LLoga JLogx  شهر رتبه 
جمعيت در
سرشماري 

65 

رتبة مطلوب
  شهر بر اساس
  جمعيت موجود

برآورد 
جمعيت بر 
  اساس مدل

LLoga JLogx  

 0 5.763  579826 1 579826 اهواز 1 0  5.524 334399 1 334399 اهواز 1
 0.301 5.18  289913 3.8 151420 دزفول 2 0.301  5.469 167199 1.1 294068 آبادان 2
 0.477 5.02  193275 5.5 104787 مسجدسليمان 3 0.477  5.148 111466 2.4 140490 خرمشهر 3
 0.602 4.896  144956 7.4 78694 بهبهان 4 0.602  5.084 83600 2.8 121251 دزفول 4
 0.699 4.856  115965 8.1 71808 بندر ماهشهر 5 0.699  4.887 66880 4.3 77098 مسجدسليمان 5
 0.788 4.818  96638 8.8 65840 شوشتر 6 0.788  4.693 55733 6.8 49378 بهبهان 6
 0.845 4.807  82832 9 64102 اميديه 7 0.845  4.506 47771 10.4 32085 انديمشك 7
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 0.903 4.75  72478 10.3 56288 انديمشك 8 0.903  4.484 41800 11 30449 آغاجاري 8
 0.954 4.693  64425 11.7 49355 بندر امام خميني 9 0.954  4.476 37155 11.2 29940 بندر ماهشهر 9
 1 4.663  57983 12.6 46042 ايذه 10 1  4.418 33440 12.8 26173 شوشتر 10
 1.041 4.599  52711 14.6 39716 شوش 11 1.041  4.271 30400 18.9 18678 شوش 11
 1.079 4.569  48319 15.6 37049 شادگان 12 1.079  4.159 27867 23.2 14430 سوسنگرد 12
 1.114 4.483  44602 19 30440 سوسنگرد 13 1.114  4.156 25723 23.3 14323 اروندكنار 13
 1.146 4.456  41416 20.3 28550 رامهرمز 14 1.146  4.072 23886 28.3 11806 بندر امام خميني 14
 1.176 4.322  38655 27.6 20973 رامشير 15 1.176  4.047 22293 30 11138 رامهرمز 15
 1.204 4.275  36239 30.8 18820 هنديجان 16 1.204  4.011 20900 32.6 10257 ايذه 16
 1.23 4.174  34107 38.8 14946 گتوند 17 1.23  4.01 19670 32.6 10246 شادگان 17
 1.255 4.15  32212 41 14127 هفتگل 18 1.255  3.983 18578 34.7 9624 هفتگل 18
 1.279 4.013  30517 56.2 10315 ملكباغ 19 1.279  3.845 17600 47.7 7005 گتوند 19
 1.301 3.353  28991 257.5 2252 هويزه 20 1.301  3.834 16720 49 6825 بستان 20
 1.322 0.778  27611  6 آبادان 21 1.322  3.77 15924 56.7 5895 هنديجان 21
 1.342 0  26356  0 خرمشهر 22 1.342  3.765 15200 57.5 5820 هويزه 22
 1.362 0  25210  0 بستان 23 1.362  3.731 14539 62 5388 حميديه 23
 1.38 0  24159  0 اروندكنار 24      1266756  عجم
          1485356      
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  )1385و  1375(هاي  اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال -رتبه. 4جدول 
1375 1385 

  شهر  رتبه
جمعيت در
سرشماري 

75 

رتبة مطلوب
  شهر بر اساس
 جمعيت موجود

برآورد
جمعيت بر 
 اساس مدل

LLoga JLogx  شهر  رتبه 
جمعيت در
سرشماري 

85 

مطلوبرتبة
  شهر بر اساس
 جمعيت موجود

جمعيت بر 
 اساس مدل

LLoga JLogx  

 0 5.994  985614 1 985614 اهواز 1 0  5.905 804980 1 804980 اهواز 1
 0.301 5.372  492807 4.2 235819 دزفول 2 0.301  5.314 402490 3.9 206073 آبادان 2
 0.477 5.342  328538 4.5 219772 آبادان 3 0.477  5.307 268327 4 202639 دزفول 3
 0.602 5.392  246403 7.8 125859 خرمشهر 4 0.602  5.068 201245 6.9 116882 مسجدسليمان 4
 0.699 5.295  197123 8.2 120177 انديمشك 5 0.699  5.029 160996 7.5 106923 انديمشك 5
 0.788 5.047  164269 8.8 111448 بندر ماهشهر 6 0.788  5.024 134163 7.6 105636 خرمشهر 6
 0.845 5.036  140802 9 108682 مسجدسليمان 7 0.845  4.946 114997 9.1 88394 بندر ماهشهر 7
 0.903 5.018  123202 9.5 104364 ايذه 8 0.903  4.945 100622 9.12 88213 بهبهان 8
 0.954 5.005  109513 9.7 101178 بهبهان 9 0.954  4.91 89442 9.9 81288 ايذه 9
 1 4.985  98561 10.2 96732 شوشتر 10 1  4.891 80498 10.3 77900 شوشتر 10

بندر امام  11
  1.041  4.829  89601 14.6 67467 بندر امام خميني  11  1.041  4.748  73180  14.4  55936 خميني

 1.079 4.768  82134 16.8 58616 اميديه 12 1.079  4.731 67082 15 53834 اميديه 12
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 1.114 4.733  75816 18.2 54032 شوش 13 1.114  4.716 61922 15.5 52058 شوش 13
 1.146 4.704  70401 19.4 50777 رامهرمز 14 1.146  4.621 57499 19.2 41836 شادگان 14
 1.176 4.692  65708 20 49171 شادگان 15 1.176  4.593 53665 20.5 39225 سوسنگرد 15
 1.204 4.644  61601 22.4 44016 سوسنگرد 16 1.204  4.571 50311 21.6 37221 رامهرمز 16
 1.23 4.401  57977 39.1 25202 هنديجان 17 1.23  4.36 47351 35.1 22925 هنديجان 17
 1.255 4.394  54756 39.7 24808 رامشير 18 1.255  4.355 44721 35.6 22633 رامشير 18
 1.279 4.366  51874 42.5 23211 شيبان 19 1.279  4.266 42367 43.6 18470 گتوند 19
 1.301 4.342  49281 44.8 22001 حميديه 20 1.301  4.247 40249 45.6 17645 حميديه 20
 1.322 4.333  46934 45.7 21547 گتوند 21 1.322  4.206 38332 50 16081 ملكباغ 21
 1.342 4.327  44801 46.4 21222 ملكباغ 22 1.342  4.181 36590 52 15483 هفتگل 22
 1.362 4.268  42853 53.1 18551 چمران 23 1.362  4.162 34999 53 15168 اللي 23
 1.38 4.216  41067 59.9 16458 اللي 24 1.38  4.1616 33540 55.5 14508 آغاجاري 24
 1.398 4.183  39426 64.6 15261 هفتگل 25 1.398  4.147 32199 57.4 14032 هويزه 25
 1.415 4.164  37908 67.5 14595 مالثاني 26 1.415  4.109 30961 62.7 12849 مالثاني 26
 1.431 4.164  36504 67.6 14589 هويزه 27 1.431  3.864 29515 110.2 7305 بستان 27
 1.447 4.147  35200 70.2 14040 ويس 28 1.447  3.805 28749 126.2 6377 اروندكنار 28
 1.462 4.119  33987 74.8 13175 آغاجاري 29      2342514  
 1.477 4.007  32854 96.9 10171 دزآب 30       
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 1.491 3.99  31794 100.9 9772 اروندكنار 31        
 1.505 3.964  30800 107 9217 ميانرود 32        
 1.518 3.935  29867 114.5 8610 تلقلعه 33        
 1.531 3.907  28989 122.2 8068 آبادصفي 34        
 1.544 3.894  28160 125.7 7839 حر 35        
 1.556 3.865  27378 134.5 7330 بستان 36        
 1.568 3.794  26638 158.3 6225 الوان 37        
 1.579 3.759  25937 171.5 5748 صيدون 38        
 1.591 3.705  25272 194.5 5067 سردشت 39        
 1.602 3.587  24640 254.8 3868 دهدز 40        
 1.613 3.583  24039 257.2 3832 رفيع 41        
 1.623 3.318  23467 474 2079 سالند 42        
 1.633 3.302  22921 491.8 2004 جايزان 43        
 1.643 3.287  22400 509.4 1935 حسينيه 44        
 1.653 3.11  21902 764 1290 زهره 45        
 1.663 3.082  21426 814.6 1210 مينوشهر 46        
 1.672 2.961  20971 1077.2 915 خواجهقلعه 47        
    20534   مقاومت 48        
          2873564     
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  )1390(اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال  - رتبه. 5جدول 

 1390ادامة 1390

  جمعيت  شهر  رتبه
رتبة مطلوب
  شهر بر اساس

 موجودجمعيت

برآورد
جمعيت بر 
 مبناي مدل

LLoga JLogx  جمعيت  شهر  رتبه  
  

رتبة مطلوب
  شهر بر اساس
 جمعيت موجود

برآورد 
جمعيت بر 
 مبناي مدل

LLoga JLogx  

 1.505 3.997  33256 107.18 9929 تلقلعه 32 0 6.027 1064177 1 1064177 اهواز 1
 1.518 3.965  32248 115.34 9226 شاوور 33 0.301 5.364 532088 4.6 231108 دزفول 2
 1.531 3.956  31299 117.82 9032 اروندكنار 34 0.477 5.314 354725 5.16 206270 آبادان 3
 1.544 3.955  30405 117.88 9028 آباديصف 35 0.602 5.187 266044 6.9 153973 بندر ماهشهر 4
 1.556 3.952  29560 118.94 8947 يانرودم 36 0.699 5.108 212835 8.29 128373 انديمشك 5
 1.568 3.937  28761 122.99 8653 حر 37 0.788 5.094 177363 8.57 124141 خرمشهر 6
 1.579 3.87  28005 143.48 7417 شهرصالح 38 0.845 5.054 152025 9.4 113189 ايذه 7
 1.591 3.856  27287 148.13 7184 چوئبده 39 0.903 5.036 133022 9.79 108711 شوشتر 8
 1.602 3.848  26604 150.88 7053 بستان 40 0.954 5.032 118242 9.89 107617 بهبهان 9
 1.613 3.846  25956 151.79 7011 الوان 41 1 5.015 106417 10.28 103504 مسجدسليمان 10
 1.623 3.809  25338 165.24 6440 صيدون 42 1.041 4.864 96743 14.55 73119 امام خمينيبندر 11
 1.633 3.791  24748 172 6187 سردشت 43 1.079 4.841 88681 15.35 69338 رامهرمز 12
 1.643 3.781  24186 176 6045 حمزه 44 1.114 4.774 81860 17.89 59640 اميديه 13
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 1.653 3.776  23648 178.5 5961 جنت مكان 45 1.146 4.773 76013 17.956 59265 شوش 14
 1.663 3.757  23134 186.04 5720 يتركالك 46 1.176 4.702 70945 21.14 50326 شادگان 15
 1.672 3.755  22642 186.93 5693 دارخوين 47 1.204 4.645 66511 24.1 44143 سوسنگرد 16
 1.681 3.688  22170 218.25 4876 دهدز 48 1.23 4.499 62599 33.75 31530 چمران 17
 1.69 3.615  21718 258.23 4121 يشچغام 49 1.255 4.433 59121 39.26 27108 هنديجان 18
 1.699 3.558  21284 294.38 3615 رفيع 50 1.279 4.392 56009 43.16 24660 شيبان 19
 1.71 3.544  20866 304.05 3500 ميداوود 51 1.301 4.369 53209 45.52 23378 گتوند 20
 1.716 3.465  20465 364.57 2919 يهگور 52 1.322 4.364 50675 46.05 23110 ملكباغ 21
 1.724 3.428  20079 396.93 2681 صالح مشطت 53 1.342 4.362 48372 46.24 23015 رامشير 22
 1.732 3.375  19707 448.83 2371 يزانجا 54 1.362 4.352 46269 50.35 21137 حميديه 23
 1.74 3.339  19349 487.71 2182 خواجهقلعه 55 1.38 4.288 44341 54.8 19419 يآغاجر 24
 1.748 3.31  19003 520.12 2046 سالند 56 1.398 4.261 42567 58.4 18221 يالل 25
 1.756 3.288  18670 547.7 1943 ينيهحس 57 1.415 4.202 40930 66.86 15916 هويزه 26
 1.763 3.254  18348 592.5 1796 مشراگه 58 1.431 4.17 39414 71.88 14804 ويس 27
 1.771 3.202  18037 667.6 1594 سماله 59 1.447 4.169 38006 71.98 14785 هفتكل 28
 1.778 3.105  17736 835.3 1274 شهرينوم 60 1.462 4.162 36696 73.26 14526 مالثاني 29
 1.785 3.094  17446 856.83 1242 زهره 61 1.477 4.031 35473 99.09 10740 شرافت 30
      3145406  جمع 1.491 4.028 34328 99.86 10657 دزآب 31
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  1390- 1335هاي  شهري در سطح استان خوزستان طي سال هاي نخست آمده از شاخص دست مقادير به. 6جدول 
  1335  1345  1355  1365  1375  1385  1390  

  0.338  0.343  0.344  0.39  0.264  0.311  0.368 شهرشاخص نخست
  4.605  4.18  3.91  3.829  1.137  1.322  1.882 شاخص دو شهر

  3.595  3.3  3.164  3.985  2.4  2.77  3.58 شاخص موما و الوصابي
  1.799  1.695  1.532  1.73  0.602  0.719  1.042 شاخص گينزبرگ
  0.643  0.629  0.605 0.634  0.376  0.418  0.51 شاخص مهتا

  

 
 1335اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال  - واقعي و نرمال رتبه توزيع . 1نمودار 

 

   1345توزيع واقعي و نرمال رتبه ـ اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال . 2نمودار 
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  1355توزيع واقعي و نرمال رتبه ـ اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال . 3نمودار 

  1365اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال رتبه ـتوزيع واقعي و نرمال . 4نمودار 
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  1375توزيع واقعي و نرمال رتبه ـ اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال . 5نمودار 

  1385رتبه ـ اندازة شهرهاي استان خوزستان در سال توزيع واقعي و نرمال . 6نمودار 
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  1390خوزستان در سالتوزيع واقعي و نرمال رتبه ـ اندازة شهرهاي استان . 7نمودار 

  

  1390- 1335هاي  شهري در سطح استان خوزستان طي سال هاي نخست آمده از شاخص دست مقادير به. 8نمودار 

  

  شهري دو شهر  هاي نخست آمده از شاخص دست مقادير به. 9نمودار 
  1390- 1335هاي  در سطح استان خوزستان طي سال
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  شهري كينزبرگ  هاي نخست شاخصآمده از  دست مقادير به. 10نمودار 
  1390- 1335هاي  در سطح استان خوزستان طي سال

  

  شهري موما و الوصابي هاي نخست آمده از شاخص دست مقادير به. 11نمودار 
  1390- 1335هاي  در سطح استان خوزستان طي سال

  

  شهري مهتا  هاي نخست آمده از شاخص دست مقادير به. 12نمودار 
  1390- 1335هاي  خوزستان طي سالدر سطح استان 
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