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چکیده:

رار مورد تجزیه و تحلیل ق1335-1390در این پژوهش تحوالت جمعیتی شهرستان هاي استان گیالن طی دوره هاي سرشماري 
غییرات و تحوالت جمعیت در نظام ي نخست شهري و پراکندگی به منظور سنجش میزان تگرفت.بر این اساس از شاخص ها

سکونتگاهی بهره گیري شد.از مهم ترین دستاوردهاي پژوهش حاضر فهم این مطلب بود که شهرستان رشت درطی دوره ي 
مذکورهمواره جایگاه خود را به عنوان شهرستان نخست در  سلسله مراتب نظام سکونتگاهی حفظ کرده است و ساختار نظام به ویژه از 

به بعد بیش از پیش به سمت عدم تعادل و ناهمگونی در توزیع فضایی جمعیت پیش رفته است.1365دهه ي 

.شهرستان رشتگیالن،پراکندگی،استاننظام سکونتگاهی,نخست شهري،کلید واژه:



:مقدمه-1

ت ها و مهاجرت رشد بی رویه ي جمعیت،صنعتی شدن شهرها،توسعه ي اقتصادي،اعمال سیاست هاي اقتصادي ویژه از سوي دول
روستاییان به شهرها سبب گسترش سریع مناطق شهري شده است.گسترش بی رویه ي شهرها یک مشکل جهانی است،به گونه اي که 

درصد 65افزون بر 2025در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و پیش بینی می گردد که تا سال 
.)kaya2006:19(دگی کنندجمعیت جهان در شهر ها زن

ايمنطقهتوزیعنحوهوسکونتگاههافضاییتوسعهروندازتوسعهحالدرکشورهاياغلبکهدهدمینشانشدهانجامطالعاتم
درجمعیتیوسیاسیاجتماعی،–اقتصاديفعالیتهايحدازییشتمرکزویژهبه.هستندناراضیاقتصاديهايوفعالیتجمعیت
).30:1386ست (زبرداست شدهزیاديومشکالتمسایلایجادباعثشهرهانبزرگتری

ازپسامااستبودهمتعادلینسبتاشهرينظامدارايحاضرقرنآغازازقبلتا،توسعهحالدرکشورهايازیکیعنوانبهایرانکشور
عللازیکی.شده استناهمگونیوتعادلعدمدچارایرانشهرينظامشهرها،بهروستاییانمهاجرتو)1341-1351ارضی(اصالحات

ضمنامراین. استبودهداريسرمایهازروابطحاصلالگويبهسنتیالگويازآنهانقشتغییرشهرهاوبهنفتدرآمدمازادتزریقناهمگونیاین
).128:1383زادهجتهدم(استاوردهفراهمراتهرانجملهازبزرگشهرهايتوسعهزمینهروستاها،اهمیتکاهش

ازجمعیتجابجاییدرمهمی),نقشسیاسیاز عوامل درون زا(طبیعی و..)وبرون زا(تصمیماتمتاثرایرانشهريدرسیستمتعادلعدم
با مختلفسطوحشهرهايمنطقیارتباطعدمدیگرسوياز.استکشورداشتهبزرگکالنشهرهايسويبهکوچکشهرهايروستاهاو
گسترش شهرنشینی و ).57:1389(تقوایی و صابري استشدهملیوايمنطقهمقیاسدرشهريکارآمدي سیستم هايناثباعیکدیگر،

بهینه سازي فضاي مسائل و مشکالت خاص زندگی شهري بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهاي سودمند,براي 
سرزمینی را الزم ساخته است.
لیدي که به عنوان عاملی مهم در تعدیل فضاي سرزمینی به شمار می آید مقوله ي بسیار مهم آمایش یکی از راهبردهاي مهم و ک

زیربناي سازماندهی توسعه منطقه اي است و به بیانی دیگر,ابزار اصلی برنامه ریزي و تصمیم گیري آمایش سرزمین سرزمین است.
و فعالیت در سرزمین است,به گونه اي که هر منطقه متناسب با منطقه اي و ملی است.هدف آمایش سرزمین توزیع بهینه جمعیت

قابلیت ها,نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و 
ن,فضا و فعالیت تعریف شده و مقوله ي ظرفیت اقتصادي خود را بپذیرد.به لحاظ مفهوم آمایش سرزمین ایجاد تعادل بین سه عنصر انسا

).4:1390قتصاد,جغرافیا و جامعه شناسی است(بصیرت،آمایش,تلفیقی از سه علم ا
آن به عنوان یکی از پایه هاي چه که در باال گفته شد،شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم شهري کشور و یا مناطق و استان هاي بنابر آن

مهم و اساسی افزایش جمعیت؛عدم کمک خواهد کرد که با مقوالت سیاست مداران و برنامه ریزانتلقی گردیده،و به مهم در آمایش
ي خود بیش از بیش آشنا تعادل جمعیتی در مقیاس ملی و منطقه اي و علل و عوامل مختلف آن در تدوین راهبردها و اجراي برنامه ها

.ین عامل در برنامه ریزي و اجراي طرح ها نمایندشده و سعی در تعدیل توزیع فضایی جمعیت  به عنوان مهم تر



مبانی نظري-2
کشورمنطقه،ناحیه،یکدرراشهريهايسکونتگاهنظامساختارکههمبهوابستهشهرهايازايمجموعهازاستعبارتشهرينظام

اینمیانارتباطاتوهاجریاننیست،بلکهريشههايسکونتگاهازکالبديمجموعهبهمحدودتنهاشهرينظام.آورندمیپدیدجهانو
).53:1381(عظیمیونوآوريطالعات از:جمعیت،سرمایه،عوامل تولید،ایده ها،اانداین جریان هاعبارت.گیرددربرمینیزراسکونتگاه ها

مینشانخودوسعه ازتحالدرکشورهايوپیشرفتهکشورهايدرفاحشیهايتفاوتشود،میشناختهشهرينظامعنوانبهآنچه
عاملیراآنتوانمیکهصورت پذیرفترهاکشواینجمعیتدروسیعیبازتوزیع،اروپاییکشورهايدرصنعتیانقالبآغازبا. دهد
باالترهايرتبهبهکوچکشهركیاشهرازمقامکنونیبزرگشهرهايازبسیاريکهچرابرشمرد؛اروپاشهرينظامانحرافبراي
اروپا(به طور عمده از اسرسردرشهراندازهدرنابرابريافزایشطریقازنیزدیگريمهمتأثیرصنعتیانقالب. یافتندارتقامراتبهسلسل

درنتیجهکلیطوربهاروپادرشهريمراتبسلسلهکهکردآوريیادبایدحالاینبا. استطریق تغییرات سامانه حمل و نقل)گذاشته
مکاننظریهازمنتجشهرها،وسیستممراتبسلسلهنظامحقیقتدر).Ades1984:139(استنشدهآشفتهچندانصنعتیانقالب
تعداد و تنوع فعالیت هایی که عرضه می کند تعین می شود و باشهرهرطبقهمدلهااینطبق.لوش و گاپلین)استکریستالر،(مرکزي

رباخاوفیلکس1913سالدرکریستالرازقبلالبته).88:1380(عابدینوجمعیت شهر داردهافعالیتتنوعوتعدادبینرابطه  مستقیم
شهرهارتبهوجمعیتیاندازهبینکهکردکشفتجربیصورتبهوي. استدادهقرارآنهاموردبحثمرتبهباراشهرهااندازهارتباط
1941سالدرزیپف.)222:1386(نظریانگرفتقراراستفادهموردتکالوتوسطنیز1926سالدرموضوعاین. داردمعکوس وجودرابطه
خواهند جمعیتاندازهلگاریتمبامعکوسخطیارتباطرتبه شهر هاباشد ،تصادفیشهرهاجمعیتچنانکه توزیعکهکندمیثابت

وامریکاکشورهايشهريیستمهايسبررسیبهکمی مدلهايازاستفادهبابريبرایان1960دههدر.)105:1382(فنیداشت
اندازه نرمال معموال در کشورهایی - توزیع رتبهپرداخت.وي با مطالعه توزیع رتبه اندازه هاي شهري به این نتیجه رسید کههندوستان

ور چین یا در اتفاق می افتد که اقتصاد توسعه یافته اي داشته باشند،داراي شهر هاي بزرگ و متعدد با جمعیت زیاد باشند مانند کش
راباچهارشهرپارتوشاخص1973سالدرریچاردسون.)31:1386(زبردستفرآیند توسعه یافتگی قرار گرفته باشند مانند السالوادرر

بایداینگونهشهرينظامدرشهرمطلوباندازهشهري،اندازهرتبهقاعدهبراساسکهگونهبدین. اندازه تطبیق داد-رتبهقاعدهمعیارهاي
1371بهفروز، 1375و1363اعتمادایران،کشوردر.)59:1389تقوایی(باشدسومشهربرابرسهودومشهربرابردواولشهرکهاشدب
اندازهرتبهقانونازاستفادهباعمدتاایرانشهرينظامبررسیبه،1386زبردست،1379تقوایی،1375رفیعیان،1376نظریان،

).59:1389اند(تقوایی نمودهارائهراکوچکومیانیشهرهايبهوتوجهبزرگشهرهايرشدکاهشزمینهدریو پیشنهاداتپرداخته



:روش تحقیق-3

در این پس از جمع آوري داده هاي مربوط به آمار جمعیتی شهرستان هاي استان گیالن,به منظور تحلیلی بر وضعیت نظام شهري 
عیت در سطح آن از شاخص هایی در این راستا بهره گیري شد:یع فضایی جماستان و چگونگی توز

)مدل هاي به کار رفته در پژوهش1جدول(

توضیحات اجزاء فرمول فرمول میزان نخست شهري

هرچه میزان عددي این شاخص بزرگتر باشد 
شهر نخست داراي تسلط بیشتري است.

جمعیت شهر اول :P1

P:جمعیت شهر 
Upi=

p

p1

1.نخست شهر

ختم 2اگر مقدار عددي به دست آمده به 
گردد،نظام شهري داراي تعادل بوده و از 
2نخست شهري خبري نیست.اما اگر باالتر از 

باشد نخست شهري تسلط دارد.

جمعیت شهر اول :P1

P2:جمعیت شهر دوم Tci=
2

1

p

p
2.دو شهر

می باشد که 0,923ناي عددي این شاخص مب
بیشتر از آن نشان دهنده ي تسلط نخست 

شهري است.

:P3جمعیت شهر سوم
P4:جمعیت شهر چهرم Fci=

432

1

PPp

p



3.کالرك

مقدار عددي به دست آمده اگر 
باشد نشان دهنده ي فوق 0,65تا1بین
برتري 0,41تا0,54برتري,0,54تا 0,65برتري,

باشد حداقل برتري را نشان 0,41واگر کمتر از 
می دهد.

جمعیت شهر اول: P1

: جمعیت شهر دوم P2

:جمعیت شهر سوم P3

P4:جمعیت شهر چهارم

Mfci=
4321

1

PPPP

P



4.مهتا

هرچه مقدار عددي این شاخص بزرگتر باشد 
نظام شهري مورد نظر داراي تسلط نخست 

ري بیشتري است.شه

:جمعیت شهر اول P1

P2 :جمعیت شهر دوم

:جمعیت شهر سوم p3

P4: جمعیت شهر چهارم

Mai=
43

21

PP

PP


 یموماووالوصاب .5

وباالتر از آن 1این ضریب هر چه به سمت 
سوق پیدا کند نشان دهنده تسلط نخست 

شهري می باشد.

Log pn: ر جمعیت شهلگلریتم
دوم

Logn: رتبه شهر دوملگاریتم
Q=

LOGN

LOGPNLOGP /1

Qضریب .6

توضیحات اجزاء فرمول فرمول میزان نابرابري
ضریب تغییر نشان دهنده مقدار باالي 

نابرابري بیشتر در توزیع شاخص ها در بین 
.مناطق است

مقدار متوسط یک متغییر :
صمشخ

Xiیک متغیر مشخص:مقدار
Nتعداد مناطق:

CV= 





n

i
n

i
i

i

n

x

n

xx

1

1

)( ضریب پراکندگی. 7

1378؛نظریان،1384؛حکمت نیا،1383؛فرهودي،1381،؛عظیمی1386زبردست،

Smith،1995؛ Gilbert etol،1989؛Momaw&Alvasabi،2004؛Dichman&Handerson،2001.



:مدل هاي پژوهشتحلیلی بر-4
شد.در توضیح این شهري در سطح استان گیالن,شاخص نخست شهر می بانخستین شاخص مورد استفاده در تحلیل میزان نخست 

در طی دوره هاي سرشماري روند صعودي را طی نموده باشد,نشان دهنده ي تسلط میزان عددي آند که هر چه شاخص بیان می شو
باشد.شهر یا شهرستان نخست از منظر جمعیتی در نظام سکونتگاهی می

این 1355و 1345بوده است.در سال هاي 0,29رستان رشت به کل جمعیت شهرستان هاي استان نسبت جمعیت شه1335در سال 
این رقم 1390روند صعودي این نسبت آغاز گردیده به گونه اي که در سال 0,30با رقم 1365در سال نزول پیدا کرده و 0,28رقم به 

,کاهش 1335ن رشت از منظر جمعیتی در سطح استان در سال صعود کرده است.این ارقام نشان دهنده ي تسلط شهرستا0,37به 
1390و حفظ کردن این جایگاه تا دوره ي سرشماري 1365,واغاز دوباره ي تسلط از سال 1355و 1345محدود این تسلط در سال 

.می باشد

) میزان نخست شهري1شکل (



ر سطح استان گیالن شاخص دو شهر می باشد.در تحلیل عددي این دومین شاخص مورد استفاده در تحلیل میزان نخست شهري د
ختم گردد در نظام سکونتگاهی خبري از تسلط شهري بر شهر دیگر 2شاخص گفته می شود که چنان چه  رقم به دست آمده به عدد 

.باشدم سکونت گاهی میتسلط نخست شهري درنظابیانگرباشد,2از منظر جمعیتی نیست,اما چنان چه این رقم باالتر از عدد 
نسبت جمعیت شهرستان رشت به عنوان شهرستان در مرتبه اول در سطح استان به جمعیت شهرستان الهیجان در 1335در سال 

تسلط نخست شهري در سطح استان وجود نداشته 1335بوده است.این رقم نشان می دهد که در سال 1,54مرتبه ي دوم جمعیتی 
2,68نسبت دو شهرستان اول استان به رقم 1365هم چنان متعادل بوده,اما در سال 1,61با رقم 1355این نسبت تا سال است.

و  4,75،2,73به ترتیب 1390,و1385،1375رسیده است .این نسبت بین دو شهرستان اول و دوم در سطح استان گیالن در سال هاي 
می دهد که نظام شهري شدیدا به سمت عدم تعادل در سطح استان با رقم مذکور نشان 1390می باشد.این نسبت در سال 4,84

به عنوان 1355که تا سال ین است که شهرستان الهیجانپیشرفته است و نخست شهري یک امر مسلم می باشد.نکته ي قابل توجه ا
شهرستان تالش واگذار کرده و ایگاه خود را به ج1365شهرستان در مرتبه ي دوم از منظر جمعیت در سطح استان قرار داشت,در سال 

به مرتبه ي سوم جمعیتی نزول می کند.

) شاخص دو شهر2شکل (



می 0,923عددسومین شاخص مورد بررسی شاخص کالرك می باشد. در تحلیل عددي این شاخص گفته می شود که مبناي  آن
د نشان دهنده ي تسلط نخست شهري در سطح نظام سکونت باشد.بدین منظور که چنانچه رقم به دست آمده باالتر از این عدد باش

به ترتیب در مرتبه ي دوم,سوم,و چهارم به لحاظ ,سه شهرستان الهیجان,رودسر و فومن 1345تا سال 1335از سال گاهی می باشد.
به مرتبه ي پنجم شهرستان فومن جایگاه خود را به شهرستان تالش داده و 1355جمعیت در سطح استان قرار داشتند.در سال 

1390شهرستان تالش  از مرتبه ي چهارم جمعیت به مرتبه ي دوم صعود می کند و تا سال 1365جمعیتی نزول می کند.در سال 
,و 0,66نسبت جمعیت شهرستان رشت به سه شهرستان الهیجان,رودسر و فومن 1335در سال همچنان جایگاه خود را حفظ می کند.

تسلط نخست شهري در سطح 1355,و1345،1335شان می دهد که در سالهاي می باشد.ارقام مذکور ن13550,74و1345در سال 
و 1,75با رقم 1385,در سال1,07با رقم1375,در سال 0,94بارقم 1365نظام سکونتگاهی وجود نداشته است.این نسبت در سالهاي 

تسلط نخست شهري در سطح استان حاکم بوده است.1390تا سال 1365نشان می دهد که از سال 1,83با رقم 1390در سال 

)شاخص کالرك3شکل (



در تحلیل عدد به دست آمده .چهارمین شاخص موردنظر در تحلیل میزان نخست شهري در سطح استان گیالن,شاخص مهتا می باشد
در محاسبه ي این شاخص,چنان چه عدد مورد نظر ازمحاسبه ي نسبت شهر اول با چهار شهر اول سکونت گاه از منظر جمعیتی,بین 

بالشد نشان دهنده ي 0,41برتري مطلوب و چنان چه کم تر از 0,41تا0,54برتري,مابین0,54تا0,65باشد فوق برتري,مابین 1تا0,65
ل برتري در نظام سکونت گاهی می باشد.حداق

,رقم به دست آمده از محاسبه ي نسبت جمعیت شهرستان رشت در مرتبه ي اول جمعیت به جمعیت خود و شهرستان 1335در سال 
,و در سال هاي 0,43,0,42به ترتیب 1355و1345می باشد.این رقم در سال 0,40هاي الهیجان, رودسر و فومن,

می باشد.0,65،0,64،0,52،0,49,به ترتیب 1390،1385،1375،1365
نظام سکونت گاهی از حداقل برتري  ما بین شهرستان ها از نظر جمعیت برخوردار 1335ارقام مذکور نشان می دهند که در سال 

1385نشان دهنده ي برتري مطلوب میان شهرستان ها از نظر جمعیت می باشد.در سال1375تا 1345است.این رقم در سال هاي 
فوق برتري را در نظام سکونتگاهی  نشان می دهد.1390برتري و در سال 

)شاخص مهتا4شکل (



براساس شاخص موماووالوصابی,هرچه عدد به دست آمده در محاسبه نسبت جمعیت دو شهر اول به دو شهر در مرتبه ي سوم و چهارم  
تسلط نخست شهري را در نظام سکونت گاهی نشان خواهد داد.در دوره هاي مختلف آماري بزرگ تر گردد حالتی از

1355در سال 2,24از 1,99به 1365افزایش یافته ,اما در سال 1355بوده است,این رقم تا سال 1,89مقدار این عدد 1335در سال 
این حالت کمی تعدیل 1365سال رو به افزایش بوده  اما در نخست شهري 1355نزول می کند.این ارقام نشان می دهد که تا سال 

رسیده ,و چند برابر شدن تسلط نخست شهري را در نظام شهري 1390در سال 3,54به 1365در سال 1,99پیدا می کند.این عدد از 
گیالن بیان می دارد.

موماو والوصابیص)شاخ5شکل (



ت.آمده اس)2(بررسی در جدول شماره شاخص مورد5ن بر اساس کلیه محاسبات مربوط به میزان نخست شهري در سطح استان گیال

1335-1390ی استان گیالن بر اساس آمار میزان نخست شهري در نظام سکونت گاه)2(جدول

1335-1390) تغییرات میزان نخست شهري بر اساس مدل پژوهش طی سال هاي 1-7نمودار (



محاسبه ي این ر از شاخص هاي مورد مطالعه در برآورد میزان نخست شهري در سطح استان گیالن می باشد.یکی دیگqضریب 
ن نخست  در جایگاه خود را به عنوان شهرستا1390تا1335شاخص نشان می دهد که شهرستان رشت در طی دوره هاي سرشماري 

محاسبات مربوط به میزان نخست شهري بر هود می باشد.وتسلط نخست شهري در سطح استان کامال مشسطح استان  حفظ کرده 
آمده است:9تا 3در جداول q)اساس شاخص(

,شهرستان رشت به عنوان شهرستان مسلط از بیشترین میزان جمعیت برخوردار بوده است،و شهرستان لنگرود با رتبه ي 1335در سال 
ی باشد.نهم از کم ترین میزان جمعیت در نظام سکونتگاهی برخوردار م

1335بر اساس آمار سال )qمیزان نخست شهري بر اساس شاخص () 3(جدول



رودبار شکل با نام ,با این تفاوت که شهرستان دیگري استقبل برخوردار دوره ي ,سلسله مراتب سکونتگاهی نیز از وضعیت مشابه به 1345سال در
مراتب جمعیت از رتبه ي هفتم برخوردار است و شهرستان لنگرود نیز جمعیت خود را افزایش داده و به رتبه ي هشتم صعود گرفته که در سلسله 

کرده است.

1345بر اساس آمار سال )qمیزان نخست شهري بر اساس شاخص () 4(جدول

سال  1345 جمعیت رتبه logp1 logpn logn q
رشت 360250 1 5.56 5.56 0.00

الهیجان  228310 2 5.56 5.36 0.30 3.44
رودسر 136569 3 5.56 5.14 0.48 2.27
فومن 123258 4 5.56 5.09 0.60 1.81
تالش  120994 5 5.56 5.08 0.70 1.56

صومعه سرا 91632 6 5.56 4.96 0.78 1.44
رودبار  74417 7 5.56 4.87 0.85 1.35
لنگرود 67873 8 5.56 4.83 0.90 1.27

بندر انزلی 59766 9 5.56 4.78 0.95 1.22
آستارا  28090 10 5.56 4.45 1.00 1.25



نان جایگاه خود را در نظام حفظ کرده است.شاهد وضعیت خاصی در نظام نیستیم و شهرستان رشت همچ1355در سال 

1355بر اساس آمار سال )qمیزان نخست شهري بر اساس شاخص () 5(جدول



مرتبه ي دوم شاهد تغییراتی در ساختار سکونتگاهی می باشیم.شهرستان تالش از رتبه ي چهارم جمعیت در دهه ي قبل به1365در سال 
جمعیتی پس از شهرستان رشت صعود کرده است.بندر انزلی نیز جمعیت خود را افزایش داده و در سطحی باالتر از شهرستان لنگرود قرار گرفته 

معیت حضور آستانه اشرفیه شکل گرفته و با جمعیتی بیشتر از جمعیت شهرستان آستارا در مرتبه ي دهم از نظر جنام است.شهرستان دیگري نیز با
دارد.

1365بر اساس آمار سال )qمیزان نخست شهري بر اساس شاخص () 6(جدول



شاهد وقوع تغییراتی در ساختار آن هستیم.تغییراتی دوره یکی از ویژگی هاي سلسله مراتب سکونتگاهی در استان مورد مطالعه این است که در هر 
نیز شهرستان شفت شکل گرفته و 1375هم چون شکل گرفتن شهرستان هاي جدید و صعود یا نزول برخی از شهرستان ها از نظر جمعیت.در سال 

و هم چنین شهرستان فومن نیز که در دوره ي قبل در مرتبه با جمعیتی بیشتر از جمعیت شهرستان آستارا در مرتبه ي دوازدهم جمعیت قرار دارد.
به شهرستان صومعه سرا داده است،و در مرتبه اي پایین از نظر جمعیت قرار داشت،در این دوره به مرتبه ي دهم نزول کرده و جاي خود را ي پنجم 

تر از شهرستان هاي رودبار آستانه لنگرود وبندر انزلی قرار گرفته است.

1375بر اساس آمار سال )qمیزان نخست شهري بر اساس شاخص () 7(جدول



شهرستان هاي جدیدي هم چون رضوانشهر،ماسال،سیاهکل,واملش شکل گرفته اند.شهرستان آستارا که در طی چهار دهه ي قبل 1385در سال 
به رتبه ي ستان املش داده و همواره به عنوان کم جمعیت ترین شهرستان در نظام سلسله مراتب سکونتگاهی مطرح بوده است جاي خود را به شهر

یازدهم جمعیت صعود کرده است.

1385بر اساس آمار سال )qمیزان نخست شهري بر اساس شاخص () 8(جدول



ر نظام حفظ کرده ,شاهد آن هستیم که شهرستان رشت هم چون پنج دهه ي قبل جایگاه خود را به عنوان شهرستان نخست د1390در سال 
با چنین وضعیتی مواجه نبوده است.در 85است.شانزده شهرستان در این دوره ي سرشماري وجود دارد که در سال هاي قبل از دوره سرشماري 

شهرستان لنگرود جاي خود را به شهرستان انزلی داده و به مرتبه اي پایین تر نزول کرده است.1390دوره ي سرشماري 

1390بر اساس آمار سال )qزان نخست شهري بر اساس شاخص (می) 9(جدول



میزان نابرابري:-5
در سطح سکونت گاه می باشد.محاسبه ي این شاخص در توزیع جمعیتشاخص پراکندگی یکی از شاخص هاي بررسی  میزان تعادل

80,4میزان ضریب پراکندگی به 1365زیع جمعیت متعادل بوده است.در سال نظام تو55تا 35نشان می دهد که در طی دوره هاي 
روند صعودي را طی کرده,و توزیع جمعیت در سطح استان هر چه بیشتر به سمت عدم 134,4با میزان 1390صعود کرده و تا سال 

نیز 6آمده است.نمودار شماره 1335-1390میزان پراکندگی در طی دوره هاي سرشماري 8در جدول شماره تعادل پیش رفته است.
.را نشان می دهد1335- 1390ال ها ي میزان تغییرات در توزیع فضایی جمعیت در سطح شهرستان هاي استان را در طی س

1335-1390در سطح استان گیالن بر اساس آمار میزان پراکندگی در توزیع جمعیت ) 10(جدول 

) نمودار ضریب پراکندگی6شکل (



ه گیري:نتیج-6
به طور کلی نظام شهري وروابط حاکم بر آن  در کشورهاي درحال توسعه اي هم چون ایران  تفاوت فاحشی با آن چه کشورهاي اروپایی 

.و آمریکایی آن را تجربه می کنند دارند.
راوان نیاز قابل توجهی به نیرویی تفاوت قابل توجه ما با آنان در دو امر می باشد,اول اینکه در کشور ما نقاط شهري مهم و با جمعیت ف

که به عنوان نیروي کار به آن ها وارد می شوند ندارند,و دوم این که عدم رشد مناسب امکانات و زیرساخت هاي مختلف 
در نقطه ي مبدا سرآغازي است براي مهاجرت به کانون هاي بزرگ و پرجمعیت,که روز به روز منجر به افزایش ,اقتصادي,اجتماعی و...

دم تعادل در سیستم شهري ایران گردیده است.ع
.نتایج تحلیلی به دست آمده از محاسبه ي میزان نخست شهري بر سیستم شهري در استان گیالن نیز از قاعده ي باال مستثنی نیست

,همسو و هماهنگ با یکدیگر می باشند.منتخباساس شش شاخص
شهرستان هاي  استان به طور کلی تسلط نخست شهري در بین1355تا1335نتایج حاکی از آن است که در طی دوره هاي سرشماري 

وجود نداشته  است,بدین معنی که شهرستان رشت به عنوان شهرستان اول در سطح استان از منظر جمعیتی,تسلط قابل توجهی بر 
شهري مسلط بوده وروند صعودي نخست1375تا1355.اما در طی دوره هاي در مراتب دیگر جمعیتی ندارددیگر شهرستان هاي استان

شهرستان رشت به عنوان 1390این روند بیش از پیش تشدید شده وتا سال 1385تا1375طی نموده است.در طی دوره هاي 
شهرستان مسلط از نظر جمعیت در سطح استان هم چنان جایگاه خود را حفظ نموده است

با شهرستان رشت انجام گرفته است,چنین آمده است که پدیده ي مهاجرت در چند فعالیت پژوهشی که توسط دیگر محققان در ارتباط
مهم ترین عامل در افزایش جمعیت این شهرستان محسوب می گردد.

اما از مهم ترین عوامل در افزایش جمعیت شهر رشت و تسلط آن به عنوان شهرستان نخست در سیستم شهري استان گیالن عبارتند 
(این مسالھ اثر مهاجرت بر افزایش جمعیت: - 3رشد طبیعی شهر.-2و ادغام آبادي هاي اطراف شهر درآن.ر توسعه محدوده ي شه- 1از: 

(کاظمی و دیگران رشد شھرک ھا و افزایش فعالیت تعاونی مسکن-۴ناشی از جابجایی ھای دائمی  وجابجایی ھای روزانھ است).
97:1391.(

توزیع 1355تا1345اي نشان می دهد که,بین ساله1335-1390هايمحاسبه ي میزان شاخص ضریب پراکندگی در طی سال
1365تا 1355کمی به سمت تعادل پیش رفته است.اما در طی سال هاي 1335شهرستان هاي استان نسبت به سال جمعیت در بین

شهرستان ها می باشد.این بین توزیع جمعیت درگر عدم تعادل در نانمای,75,4با میزان 55نسبت به سال 65در سال 80,4با میزان 
د.منطقه اي را نشان می دهدر مقیاس دم تعادل عبسیار تشدید شده,و کامال 90تا75رقم در طی سال هاي 

را نقطه ي عطفی در توزیع نامتعادل جمعیت در سطح استان بدانیم,از این دوره به 1365با توجه به مطالب ذکر شده,می توانیم سال 
رفته,و این امر منعکس کننده ي نامتعادل و توزیع جمعیت در سطح استان بیش از پیش به سمت عدم تعادل پیش1390بعد تا سال 

.ناکارآمد بودن روابط حاکم بر سیستم شهري دراستان گیالن می باشد
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