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 29ماره ، شهفتمفصلنامة علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال 

 
 

 محمّدي حسن بيک، نسب حميدرضا رخشاني

جمعيّت شهري استان سيستان و بلوچستان در دو دهة اخير به  طرح مسأله:
شهري و تبديل برخي از روستاها به  ـ هاي روستايي داليلي از قبيل مهاجرت

بررسي  ،هدف پژوهش است. مراكز شهري دچار تغيير و تحوالت شديدي شده
عدم تعادل در سلسله مراتب شهري استان، علل رشد سريع جمعيّت برخي از 

 شهرهاي آن، مشكالت ناشي از گسستگي در نظام سلسله مراتبي شهرها است.
 انجام شده است. « اسنادي، توصيفي و تحليلي»اين پژوهش به روش  روش:

لسله مراتب شهري استان سيستان دهد س هاي پژوهش نشان مي يافته ها: يافته
شهري است. عالوه بر اين، طي  و بلوچستان بسيار نامتعادل و از نوع نخست

( عدم تعادل و ناموزوني در سلسله مراتب شهري 1365- 85هاي اخير ) سال
 تر شده است. استان بيش
شهر منطقه و افزايش شهرهاي  اختالف بسيار زياد شهرهاي استان با نخست نتايج:

موجب عدم تعادل و فاصلة نسبتاً زياد شهرها از حد تعادل  1365- 75وچك از دهة ك
سلسله مراتب شهري استان به  شهرهاي كوچكشده است. در صورت عدم توجه به 

حالت بحراني سوق پيدا خواهد كرد. توجه به شهرهاي كوچك و متوسط و گسيل 
تواند موجب كاهش  لند مدت ميها، امكانات و خدمات به سمت اين شهرها، در ب سرمايه

 هدايت نمايد.« تعادل»اي شده و سلسله مراتب شهري استان را به سمت  عدم تعادل منطقه
 

 شهري، نظام شهري نابرابري، نخست                     تعادل فضايي، سلسله مراتب شهري،  ها: د واژهيكل

 4/6/87تاريخ پذيرش:   23/10/86تاريخ دريافت: 

                                                           

 ريزي شهري، دانشگاه اصفهان  دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه<Rakhshaninasab-h@yahoo.com> 

 ريزي شهري، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان دكتر جغرافيا و برنامه 

عدم تعادل و نابرابري در سلسله مراتب 

 شهري استان سيستان و بلوچستان
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 مقدمه

بندي شهرهاي شبكة شهري بر حسب اهميت  سله مراتب شهري عبارت از طبقهسل
دهي فضاست  (. سلسله مراتب شهري بهترين شكل سازمان488: 1375هاست )فريد،  آن

(. در يك شبكة شهري منظم و كارآمد، پراكنش منطقي شهرها 86: 1382)عابدين دُركوش، 
كانات و خدمات بين شهرها صورت گيرد شود تا توزيع عادالنة ام در سطح شبكه باعث مي

در چند شهر بزرگ جلوگيري شود. بر اين اساس، تعادل و توازن ها  آن و از تمركز
اي است، بهتر محقق  هاي توسعة منطقه ها و برنامه گيري اي كه نياز اولية تصميم منطقه

دم توجه به گردد. ع پذير مي تري امكان شود و دستيابي به توسعة ملّي با سهولت بيش مي
شود تا  سلسله مراتب شهري و پخش نامنظم شهرها در سطح شبكة شهري، موجب مي

اي كارآمدي خود را از دست داده و  هاي توسعه در سطوح ملّي و منطقه بسياري از سياست
 نتايج مورد انتظار را به همراه نداشته باشند. 

در فرآيند توسعة ملّي،  در ايران همراه با گسترش شهرنشيني و فزوني تعداد شهرها
گيري نظام شهري موجود در  زا بر شكل و شيوة اسكان و شكل عدم تبعيت از توسعة درون

گيري يك نظام شهري ناكارآمد و از هم  ترين تأثير را داشته و محصول آن شكل كشور بيش
شهر تهران در سطح ملّي و چند  كالن 1شهري گسيخته بوده كه مشخصة اصلي آن نخست

پور و  بزرگ در برخي از مناطق و انبوهي از شهرهاي كوچك و روستاهاست )حاجيشهر 
گر فضاي ملّي  ها نيز چنين نظام شهري نمايان (. در سطح مناطق و استان6: 1384زبردست، 

تر است. استان سيستان و بلوچستان نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در  در مقياس كوچك
اي و انبوهي از شهرهاي كوچك كه در  شهر منطقه عنوان نخستاين استان شهر زاهدان به 

گيرند، موجب عدم تعادل و توزيع نامتوازن  سطوح پايين سلسله مراتب شهري قرار مي
جمعيّت در سطح منطقه شده است. بر هم خوردن تعادل و توازن در سطح استان، به عنوان 

اين راستا، پژوهش حاضر با هدف  رود. در اي به شمار مي مانعي بر سر راه توسعة منطقه

                                                           
1. Primate City 
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شناخت نابرابري و عدم تعادل حاكم بر سلسله مراتب شهري با تأكيد بر مؤلفة جمعيّت 
 انجام شده است.

 ( طرح مسأله1

استان سيستان و بلوچستان در دو دهة اخير با رشد نسبي شهرنشيني و ظهور ناخواستة 
ر اين استان شهر زاهدان به دليل شهرها مواجه بوده است. د ـ شهرهاي كوچك و روستا

 1335سياست تمركز در مركز استان به عنوان يك شهر برتر، نفوذ و تسلط خود را از سال 
هاي مذكور جمعيّت زاهدان از مجموع  اي كه طي سال گونه حفظ نموده است؛ به 1385تا 

ي و سياسي جمعيّت ساير شهرهاي استان بيشتر بوده و با تمركز امكانات تخصّصي، اقتصاد
الشعاع خود قرار داده است. شهر زاهدان با تجمع كاالها و  اي را تحت نظام شهري و منطقه

 هاي گاه خدمات، مراكز اداري، آموزشي و ... و به علت كمبود امكانات در شهرها و سكونت
هاي  رساني به شهرهاي استان را بر عهده دارد. در سال تر، توزيع امكانات و خدمات كوچك

رغم افزايش تعداد شهرهاي كوچك و رشد نسبي شهرنشيني، اين رشد با آهنگ  ير علياخ
منظم و سلسله مراتبي بين نقاط شهري اتفاق نيفتاده و عالوه بر گسيخته شدن شبكة 
شهري، سلسله مراتب شهري نامنظمي را براي استان رقم زده است. اين مسأله ضرورت 

حاكم در سلسله مراتب شهري استان سيستان و توجه به كاهش نابرابري و عدم تعادل 
 نمايد. نيافتة كشور مطرح مي هاي محروم و توسعه بلوچستان را به عنوان يكي از استان

 ( چارچوب نظري2

هايي  شهرها نقش مهمي در پراكنش جمعيّت و توسعة اقتصادي دارند. با استفاده از سياست
گيرد  فضايي توسعة اقتصادي شكل مي شود، الگوهاي هاي شهري اعمال مي كه در سيستم

(Chen, 1991: 346شكل .) هاي  گيري الگوهاي توسعة اقتصادي منجر به آفرينش نظام
شود. مطالعات نشان داده است كه گذشت  شهري ويژه در فضاهاي مختلف جغرافيايي مي

سأله توجه ( و اين مPumain, 2003: 8گر افزايش نابرابري در اندازة شهرها بوده ) زمان بيان
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 هاي شهري معطوف نموده است. محققان را به سنجش نابرابري نظام
هاي كمّي و كيفي مختلفي وجود دارد. به  هاي شهري، مالك براي ارزيابي تعادل نظام

وسيلة اندازة متناسب خود و با انواع  نظران، شهرهاي مختلف به عقيدة برخي از صاحب
 Tabuchi & Francoisشوند ) ن دارد، شناخته ميجرياها  آن هاي اقتصادي كه در فعاليت

Thisse, 2006: 87عقيده دارد، سلسله مراتبي كه مبتني بر شمارة ساكنان شهر و  ژرژ (. پير
تواند سيماي كامالً روشني از سلسله مراتب شهري را به  يا منطقة شهري ترسيم شود، نمي

ب شهري را به اتكاء ماهيت كند كه سلسله مرات بر اين مبنا توصيه مياو دست دهد. 
 (. 488: 1375عملكرد شهرها بايد تعيين و مشخص كرد )فريد، 

قي شهرها در به طور كلي مشخصة اصلي يك سلسله مراتب شهري كارآمد، توزيع منط
آمد، جمعيّت در تعيين سلسله مراتب شهري كار سطح شبكة شهري است. آرتور اسمايلز

هزار نفر(، جواني  20الي  5هزار نفر(، نوجواني ) 5لي ا 2نوزادي ) شهرها را در شش طبقة
هزار الي  500لي )هزار نفر(، مرحلة تكام 500الي  100سالي ) هزار نفر(، ميان 100الي  20)

در يك  بندي نموده و معتقد است متروپل )بيش از يك ميليون نفر( طبقه و يك ميليون نفر(
ول با فواصل طبقاتي منظم بين تعداد شهرها و اي معق سلسله مراتب شهري منظم، بايد رابطه

(. جورج 165: 1384شد )زياري و موسوي، هاي جمعيّتي ذكر شده وجود داشته با گروه
در نظرية وي  دهد ميه ئاندازه را ارا ـ در تعيين سلسله مراتب شهري قانون رتبه زيپف

سوّم  م حدود يكدوّم شهر اول، شهرهاي درجه سوّ جمعيّت شهرهاي درجه دوّم حدود يك
(. اين Clark, 2000: 25- 28ام شهر اوّل است ) n حدود يك nشهر شاخص و جمعيّت شهر 

شكل توزيع جمعيّت نقش مهمي براي مراكز شهري در فراهم نمودن خدمات جهت 
 (. Skinner & Henderson, 2002: 36كنندگان دارد ) مصرف
ها و  كشورهاي جهان با نظريه چه مسلم است، سلسله مراتب شهري در هيچ يك از آن

يافته سلسله مراتب شهري تقريباً  الگوهاي مطرح شده مطابقت ندارد. در كشورهاي توسعه
متعادل است و شهرها فاصلة نسبتاً اندكي از حد تعادل دارند. در كشورهاي جهان سوم بر 

نات و يافته، سلسله مراتب شهري بسيار نامتعادل بوده و امكا خالف كشورهاي توسعه
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خدمات مورد نياز شهرها در يك يا چند شهر بزرگ متمركز شده است. تمركز امكانات و 
گيري نوع خاصي از سلسله  خدمات در شهر اول كشور يا نظام شهري، منجر به شكل

معروف است. اين شكل از توزيع شهرها، « شهري نخست»مراتب شهري شده كه به شكل 
شهر در هر كشور به  ست. وي معتقد بود نخسته شده ائارا 1993در  جفرسونتوسط 

كنندة توانايي و احساس ملّي است  صورت يك شهر مستقل و بزرگ مورد توجه بوده و بيان
آيد كه  شهر موقعي به وجود مي (. جفرسون اعتقاد دارد نخست318: 1374)بهفروز، 

(. 65: 1381مي، ترين شهر در يك نظام شهري چند برابر جمعيّت شهر دوّم باشد )عظي بزرگ
دهندة وجود شهر برتر در سلسله مراتب شهري است و  شهر نشان به عبارت ديگر، نخست

  (.Chen, 1991: 346تري نسبت به آن قرار دارند ) هاي پايين ساير شهرهاي شبكه در رده
ها به كار  هاي مختلفي از سوي دولت هاي شهري، استراتژي سازي شبكه براي متعادل

هاي توزيع  . نظرية توسعة مناطق مرزي موضوعي است كه گهگاه در سياستشود گرفته مي
كه مناطق مرزي اغلب مناطق فقيري هستند، اما به دليل  شود. با اين جمعيّت مطرح مي

اي نيست، بلكه  جدايي جغرافيايي انگيزة توسعة اين مناطق معموالً نيل به برابري منطقه
(. در 218- 220: 1383از امنيت ملّي است )زياري،  توجه به اين مناطق به داليل گوناگون

ريزي  واقع موقعيت نسبي مناطق مرزي از حيث ژئوپليتيكي و سياسي، لزوم توجه به برنامه
و توزيع متوازن جمعيّت را مطرح نموده است. در همين راستا در مناطق مرزي برخي از 

ي و عمدتاً به دليل اسكان و هاي مهم روستايي، بدون توجه به ضابطة جمعيّت گاه سكونت
 شوند. جذب جمعيّت تبديل به شهر مي

پژوهش حاضر كه بر مبناي مؤلفة جمعيّت انجام شده، سعي دارد تا توزيع جمعيّت 
، شهري شهرهاي استان سيستان و بلوچستان، تعيين جايگاه و طبقات جمعيّتي، الگوي نخست

و سنجش ميزان نابرابري شهرها را با  تعيين عدم تعادل بين جمعيّت و مراكز شهري منطقه
اي و منحني لورنز بررسي و تحليل  اندازه زيپف، حدّ اختالف طبقه ـ هاي رتبه اتكاء به مدل

ترين رويكردها در بررسي سلسله مراتب شهري محسوب  نمايد. موارد مذكور مهم
 شوند. مي
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 ( پيشينة مطالعه3

نجام شده اما در ارتباط با سلسله مراتب در زمينة سلسله مراتب شهري مطالعات متعددي ا
شهري استان سيستان و بلوچستان، تا زمان حاضر پژوهش مدوني صورت نگرفته است. اولين 
مطالعات علمي در اين زمينه در سطح جهان، مربوط به قرن اخير است كه توسط دانشمنداني 

(، Zipf, 1941ف )(، كارل زيپLotka, 1926(، لوتكا )Auerbach, 1913نظير اوئرباخ )
اين مطالعات  .(157: 1379)نظريان،  است ( و ديگران انجام شدهStewart, 1958استوارت )

گردد. از جمله مطالعات  هاي اخير بر مي تري داشته و عموماً به دهه در ايران سابقة كم
عه مطالتوان به  اند، مي اي پرداخته داخلي كه به بررسي سلسله مراتب شهري در سطح منطقه

( اشاره نمود كه نظام شهري استان اصفهان را مورد بررسي قرار داده و 1378محمّدي ) بيك
رغم افزايش جمعيّت در استان، شهر اصفهان به دليل برخورداري از  دهد كه علي نشان مي

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، برتري و تسلط خاصي بر ساير شهرهاي  زيرساخت
( نيز سلسله مراتب شهري استان آذربايجان غربي را 1384سوي )استان دارد. زياري و مو
هاي  اند كه سلسله مراتب شهري در استان آذربايجان غربي طي سال بررسي نموده و دريافته

 متعادل بوده است. نيمه 1355- 75

 ( روش مطالعه4

 ( نوع مطالعه و روش اجرا1-4

« اسنادي، توصيفي و تحليلي»يق هاي تحق رويكرد حاكم بر اين پژوهش، تركيبي از روش
اي و بررسي منابع  هاي كتابخانه هاي جمعيّتي به روش است. اطّالعات مورد نياز و داده

ي رتبه ها موثّق و معتبر گردآوري شده است. پس از تهية اطّالعات، با استفاده از مدل
يه و تحليل به تجز اي، منحني لورنز و ضريب جيني اندازه، مدل آماري حدّ اختالف طبقه

 Excelو  Matlabافزارهاي آماري  ها، از نرم كمّي و كيفي پرداخته و براي پردازش داده
 استفاده شده است.
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 مطالعه هاي مورد استفاده در مدل( 2-4

 زيپف ةانداز ـ ( مدل رتبه1-2-4

هاي رايج كه چگونگي وجود يا عدم وجود سلسله مراتب شهري را در استان  يكي از مدل
(. 222: 1383اندازه است )زياري،  ـ دهد، مدل رتبه ( يا كشور مورد بررسي قرار مي)منطقه

اين فرمول كه به صورت   1
1n Npp


  يا

N

1
.pp 1n   يا به طور خيلي ساده

n.p4.p3.p2.pp n4321  ها  آن معرفي شده، روابط شهرها را در اندازه و مرتبة
جمعيّت شهر دوّم يا  2pجمعيّت شهر اوّل،  1pر اين فرمول، دهد. د مورد بحث قرار مي

ترين شهر در يك قلمرو جغرافيايي  جمعيّت آخرين و كوچك npدوّمين شهر و باألخره 
ند )نظريان، ك رديف و مرتبة شهرهاي مورد نظر را تعيين مي nو ... و  3و  2، 1است. ارقام 

1379 :158.) 

 اي ( مدل آماري حدّ اختالف طبقه2-2-4

ترين و  ويژه شهرهاي با بيش اين روش علمي در خصوص جمعيّت شهرهاي كشور، به
بندي شهرها به طور علمي و  ترين تعداد جمعيّت قابل اجرا است و از اين طريق گروه كم

الممالكي،  به شرح زير است )مستوفي آماري قابل اجرا خواهد بود. مراحل اجرايي اين مدل
1380 :152:) 
 ؛ترين شهر ترين شهر منطقه و كم جمعيّت تعيين پرجمعيّت الف(
 ؛ R=Max(P) – Min (P)تعيين دامنة نوسان جمعيّتي شهرها كه عبارت است از ب(

 (؛K= Log N1+3.3) هاي شهري مطابق فرمول استورجس تعيين تعداد طبقات يا گروه ج(
 اي به صورت: ن ميزان حدّ اختالف طبقهتعيي د(

K

R H= ؛ 
 بندي شهرهاي منطقه. تقسيم هـ(
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 مدل منحني لورنز (3-2-4

منحني لورنز بهترين ابزار گرافيكي براي نمايش ميزان اختالف بين جمعيّت و تعداد مراكز 
و درصد تجمّعي شهري است. براي ترسم منحني لورنز از درصد تجمّعي تعداد شهرها 

گردد  شود. ضريب جيني نيز از طريق فرمول زير تعيين مي جمعيّت مراكز شهري استفاده مي
 (:168 -167: 1384)زياري و موسوي، 

 
 = ضريب جيني 

 = متعادل299/0 -0مي جيني ضريب تراك
 متعادل = نيمه799/0 -5/0ضريب تراكمي جيني 
 متعادل = تقريبا499/0ً -3/0ضريب تراكمي جيني 
 = بحراني1 -8/0ضريب تراكمي جيني 

، ضريب تراكمي جيني از تقسيم مساحت واقع بين منحني و خط 2 شمارة در نمودار
 به دست آمده است. ABCو مساحت مثلث  ABتعادل 

 ها ( يافته5

 ( تحوّل جمعيّت و مراكز شهري در استان سيستان و بلوچستان1-5

نفر، ضريب شهرنشيني  486450شهرنشين استان جمعيّت  1365بر اساس سرشماري سال 
مركز بوده است. متوسط رشد ساليانة جمعيّت  10درصد و تعداد مراكز شهري  6/40

(. به دليل 1365رسد )مركز آمار ايران،  درصد مي 5/11به  1355 -65شهري در دهة 
آموزش عالي، افزايش توجه به مركز استان و ايجاد مراكز متعدد اداري، راه اندازي مراكز 

هاي بازرگاني، جمعيّت و  مراكز نظامي، ادارات و نهادهاي مختلف دولتي و رونق فعاليت

 مساحت بين منحني و خط تعادل

 مساحت مثلث
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كالبد زاهدان در اين دهه گسترش يافت و زمينه براي هجوم مهاجرين از نقاط روستايي 
هاي همجوار فراهم گرديد. در اين سال عالوه بر زاهدان، زابل نيز به دليل  استان و استان

نفر جمعيّت، در گروه شهرهاي با جمعيّت  75105هاي روستايي با  بيعي و مهاجرترشد ط
هزار نفر قرار گرفت. عالوه بر اين، افزايش تدريجي شهرهاي كوچك از  50باالي 
 است. 1365هاي نظام شهري استان سيستان و بلوچستان در سال  ويژگي

 1/46ب شهرنشيني به نفر، ضري 794528جمعيّت شهرنشين استان به  1375در سال 
مركز رسيد. متوسط رشد ساليانة جمعيّت شهري در  16درصد و تعداد مراكز شهري به 

-75هاي  (. در فاصلة سال1375رسد )مركز آمار ايران،  درصد مي 5به  1365 -75دهة 
نگرش به استان به عنوان يك منطقة حسّاس ژئوپليتيكي، موجب شد تا روستاهاي  1365

 2270رغم كمبود شديد جمعيّت ) ند زهك، فنّوج، سوران، بمپور و نگور عليپرجمعيّتي مان
 نفر( به مراكز شهري تبديل شوند. 

نفر، ضريب  1193198( جمعيّت شهرنشين استان به 1385در سرشماري اخير )
مركز رسيده است. متوسط رشد  32درصد و تعداد مراكز شهري به  59/49شهرنشيني به 

رسد )مركز آمار ايران،  درصد مي 1/4، به 1375 -85ي در دهة ساليانة جمعيّت شهر
(. در اين دوره عالوه بر مالحظات امنيتي و استراتژيكي، به دليل تجميع نقاط 1385

هاي اطراف، تعداد  گاه رساني به سكونت روستايي و تبديل روستاهاي برتر جهت خدمات
ر اين دوره شهرهاي بسيار كوچكي افزايش يافت. د 1375شهرهاي استان به دو برابر سال 

آباد، بزمان، بنجار، گلمورتي، اديمي،  محمّد، راسك، بنت، نصرت مانند پيشين، زابلي، دوست
آباد، محمّدآباد، سيركان، هيدوچ و سرباز در شبكة شهري استان ظهور  اسپكه، نوك

 نمايند. مي
شين استان به ترتيب هاي سرشماري مورد مطالعه، باالترين سهم جمعيّت شهرن در دوره

به شهرهاي زاهدان، زابل، ايرانشهر، چابهار، سراوان و خاش اختصاص دارد. در طول 
زاهدان به عنوان شهر مسلط در استان ايفاي نقش كرده است.  1365- 85هاي  سال

 ـ مركزيت استاني و برخورداري از امكانات و خدمات رفاهي همچون مراكز بهداشتي
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هاي سيستان و بلوچستان، آزاد اسالمي،  ي، مراكز آموزش عالي )دانشگاهدرماني، مراكز نظام
شهري از  ـ هاي روستايي چنين افزايش مهاجرت كاربري( و هم ـ پيام نور و جامع علمي

جمله عواملي است كه باعث جذب جمعيّت به اين شهر شده است. بدين ترتيب از سال 
يافته و شهرهاي با جمعيّت اندك در  ريختگي در نظام شهري استان شدّت همه ب 1365

 نمايند.  سلسله مراتب شهري ظهور مي
افزايش جمعيّت زاهدان، موجب فاصله گرفتن آن از ساير شهرهاي استان شده و 

هاي فراواني را در سلسله مراتب شهري استان سيستان و بلوچستان سبب شده  ناهماهنگي
ماندگي مراكز  هرها شده و زمينة عقباست. اين گسترش ناهماهنگ، مانع توسعة ساير ش

هاي  چنين مشكالتي از قبيل افزايش مهاجرت گاهي را فراهم نموده است. هم سكونت
نشيني، كمبود و گراني شديد زمين و مسكن و ... را  شهري در استان و حاشيه ـ روستايي

 در شهر زاهدان موجب شده است.

 زيپف ةانداز ـ به( سلسله مراتب شهري استان بر اساس مدل رت2-5

ترين شهر استان و نگور و سرباز  زاهدان بزرگ 1365- 85هاي  بر اساس سرشماري سال
ترين شهرهاي استان هستند. براي تحليل  كوچك 1385و  1365- 75هاي  به ترتيب در سال

بهتر نابرابري و عدم تعادل شهرهاي استان، اندازة جمعيّت واقعي و جمعيّت مطلوب 
نشان داده شده است. در سال  1ر سه دوره محاسبه و در جدول شمارة شهرها براي ه

ترين اختالف را با حد نرمال دارد؛ به عبارت ديگر جمعيّت زابل نسبت به  زابل بيش 1365
دهد. ايرانشهر دوّمين شهر استان است كه  نفر كاهش نشان مي 65856اي  حد تعادل منطقه

نفر كسري جمعيّت است.  53947اراي حدود تري با حد تعادل دارد و د اختالف بيش
ترين  شهرهاي سراوان، چابهار، نيكشهر، قصرقند، خاش، كنارك و ميرجاوه به ترتيب بيش

ترين  ترين شهر استان( با كم اي دارند و نگور )كوچك اختالف را با حد تعادل منطقه
عنوان زابل به  1375ترين شهر استان است. سال  اختالف از حد تعادل، متعادل

دهد.  نشان مي 1365تري را نسبت به سال  ترين شهر استان، شكاف جمعيّتي بيش نامتعادل
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ترين  تر شده، اما سراوان پس از زابل نامتعادل ايرانشهر تا حدودي متعادل 1375در سال 
نفر كمبود جمعيّت دارد. ايرانشهر، خاش، كنارك، جالق،  62520شهر استان است و 

ترين  صرقند، زهك، ميرجاوه، فنّوج، نگور و سوران به ترتيب نامتعادلنيكشهر، چابهار، ق
نفر  20936شهرهاي استان هستند. در اين سال نگور تا حدودي نامتعادل شده و بمپور با 

ترين  نيز زابل نامتعادل 1385رود. سال  ترين شهر استان به شمار مي كمبود جمعيّت، متعادل
الف را با حد نرمال نشان ترين اخت ر كمبود جمعيّت، بيشنف 146768شهر استان بوده و با 

نفر كسري جمعيّت، اختالف  88507دهد. ايرانشهر دوّمين شهر استان است كه با حدود  مي
تري با حد تعادل دارد. پس از ايرانشهر شهرهاي چابهار، نيكشهر، سراوان، كنارك،  بيش

محمّد،  فنّوج، بمپور، زابلي، دوست ميرجاوه، جالق، زهك، خاش، قصرقند، پيشين، سوران،
آباد، بزمان، نگور، بنجار، گلمورتي، اديمي، اسپكه، سيركان، محمّدآباد،  بنت، راسك، نصرت

ترين اختالف را با حد تعادل دارند و شهر بسيار كوچك  آباد و هيدوچ به ترتيب بيش نوك
 ترين شهر استان است.  سرباز، متعادل

 (1365- 85تئوريک شهرهاي استان سيستان و بلوچستان ) واقعي و جمعيّت :1جدول 

 نام شهرها
 تفاضل جمعيّت واقعي و تئوريک جمعيّت تئوريک جمعيّت واقعي

1365 1375 1385 1365 1375 1385 1365 1375 1385 

 0 0 0 567449 409754 281923 567449 409754 281923 زاهدان

 -146768 -106838 -65856 283724 204877 140961 136956 98039 75105 زابل

 -88507 -61469 -53947 189149 136584 93974 100642 75115 40027 ايرانشهر

 -68764 -34944 -35840 141862 68292 56384 73098 33348 20544 چابهار

 -53879 -62520 -47750 113489 102438 70480 59610 39918 22730 سراوان

 -36764 -45821 -26759 94575 81950 46987 57811 36129 20228 خاش

 -50348 -43671 -25911 81064 58536 40274 30716 14865 14363 كنارك

 -56448 -36878 -30604 70931 45528 35240 14483 8650 4636 نيكشهر

 -48888 -26404 -24997 63050 34146 28192 14162 7742 3195 ميرجاوه

 -36439 -33044 -27625 47287 40975 31324 10848 7931 3699 قصرقند

 -20641 -23353 -24370 24671 25609 25629 4030 2256 1259 نگور
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 1ادامة جدول 
 -42746 -41259 - 56745 51219 - 13999 9960 - جالق

 -33121 - - 43650 - - 10529 - - پيشين

 -30182 -22444 - 40532 29268 - 10350 6824 - سوران

 -27789 -24229 - 37830 31519 - 10041 7290 - فنّوج

 -26142 -20936 - 35465 27316 - 9323 6380 - بمپور

 -25276 - - 33379 - - 8103 - - زابلي

 -24094 - - 31524 - - 7430 - - محمّد دوست

 -23665 - - 29865 - - 6200 - - راسك

 -23900 - - 28372 - - 4472 - - بنت

 -22790 - - 27021 - - 4231 - - آبادنصرت

 -21630 - - 25793 - - 4163 - - بزمان

 -40185 -29444 - 51586 37250 - 11401 7806 - زهك

 -19927 - - 23643 - - 3716 - - بنجار

 -19349 - - 22697 - - 3348 - - گلمورتي

 -18568 - - 21824 - - 3256 - - اديمي

 -17768 - - 21016 - - 3248 - - اسپكه

 -17128 - - 20266 - - 3138 - - آبادنوك

 -17183 - - 19567 - - 2384 - - محمّدآباد

 -17254 - - 18914 - - 1660 - - سيركان

 -17039 - - 18304 - - 1265 - - هيدوچ

 -16596 - - 17732 - - 1136 - - سرباز

 مأخذ: محاسبات نگارندگان.

 
شكاف جمعيّتي شهرهاي استان قابل اهميت است، ولي اندازه از نظر سنجش  ـ  مدل رتبه

بخشي به شبكة شهري كشورهاي جهان سوم و مناطقي  اين مدل كارآيي الزم را در تعادل
در  ؛مانند استان سيستان و بلوچستان كه از تنگناهاي محيطي شديدي برخوردار هستند، ندارد
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 پذير است. كور با احتياط امكانمنطبق نمودن سلسله مراتب شهري استان با مدل مذ ،نتيجه
هاي مورد مطالعه نشان داده شده  تغييرات مرتبة شهرهاي استان طي سال 1در نمودار شمارة 

شهرهاي زاهدان، زابل و ايرانشهر رتبة اوّل تا سوّم را در سطح  1365 - 85هاي  است. در سال
نيكشهر فراز و فرودهايي را اند. شهرهاي چابهار، سراوان، خاش و  استان به خود اختصاص داده

الجيشي، قرار گرفتن در  دهند. چابهار به دليل موقعيت سوق هاي مورد نظر نشان مي طي سال
بازرگاني، توانسته  ـ مدخل اقيانوس هند و تنگة هرمز و برخورداري از موقعيت مناسب تجاري

ارتقاء دهد. ميرجاوه به  1385به رتبة چهارم در سال  1365جايگاه خود را از رتبة پنجم در سال 
داراي رتبة بهتري  1385دليل موقعيت مناسب مرزي و مراودات كاال با كشور پاكستان، در سال 

رغم موقعيت مناسب، به  هاي قبل بوده است. شهرهاي جالق، قصرقند و فنّوج علي نسبت به سال
ند. ساير شهرهاي ا علت ضعف امكانات و خدمات و تنگناهاي محيطي از جذب جمعيّت باز مانده

استان، روستاهاي پرجمعيّتي هستند كه به دليل موقعيت حسّاس استراتژيكي استان و به علت 
 اند. رساني به روستاهاي اطراف خود، در شبكة شهري ظهور كرده بهبود خدمات

 
 (1365- 85شهر استان سيستان و بلوچستان در سلسله مراتب شهري استان ) 32: جايگاه 1نمودار 

 
 
 

 نمودار داخل فايل اصلي نيست.
 
 
 
 
 

 مأخذ: مطالعات نگارندگان.
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به طور كلي عواملي از قبيل انزواي جغرافيايي، پراكندگي زياد مراكز شهري، تنگناهاي محيطي، 
شرايط سياسي، نارسايي امكانات و خدمات موجود و ... موجب شده تا برخي از شهرهاي استان 

 و تعادل الزم را در سيستم شهري منطقه پيدا نمايند.نتوانند جمعيّت كافي جذب نموده 

 اي ( سلسله مراتب شهري استان بر اساس مدل آماري حدّ اختالف طبقه5 -3

كارگيري مؤلفة جمعيّت، سلسله مراتب  و با به 1365 -85هاي  بر اساس نتايج سرشماري سال
. طبق مدل آماري حدّ گيرد شهري استان سيستان و بلوچستان مورد تجزيه و تحليل قرار مي

نفر،  281923- 217103هاي جمعيّتي  در گروه 1365اي، شهرهاي استان در سال  اختالف طبقه
نفر قابل  22643-3195نفر و  87463- 22643نفر،  152283- 87463نفر،  217103- 152283

رهاي درصد( در اولين گروه جمعيّتي، شه 10بندي فوق، زاهدان ) تقسيم هستند. مطابق تقسيم
درصد( در  60درصد( در چهارمين گروه و ساير شهرهاي استان ) 30زابل، ايرانشهر و سراوان )

هاي جمعيّتي  جمعيّت شهرهاي استان به گروه 1375گيرند. سال  آخرين گروه جمعيّتي قرار مي
 172838- 93866نفر،  251810- 172838نفر،  330782- 251810نفر،  409754- 330782

درصد(  25/6بندي اخير، زاهدان ) نفر قابل تقسيم است. بر اساس تقسيم 93866- 14894نفر و 
درصد( در  5/87درصد( در چهارمين گروه و ساير شهرها ) 25/6در اولين گروه جمعيّتي، زابل )

-479649هاي  شهرهاي استان از نظر جمعيّتي به گروه 1385آخرين گروه قرار دارند. در سال 
نفر،  304049-216249نفر،  391849-304049نفر،  479649-391849نفر،  567449
شوند. در اين سال  نفر تقسيم مي 40649-4715نفر و  128449-40649نفر،  128449-216249

درصد( به گروه جمعيّتي پنجم  12/3درصد( در گروه اوّل قرار گرفته، زابل ) 12/3نيز زاهدان )
درصد( در گروه جمعيّتي ششم و  6/12اوان و خاش )تنزّل يافته، شهرهاي ايرانشهر، چابهار، سر

 اند.  درصد( در آخرين گروه جمعيّتي قرار گرفته 25/81ساير شهرها )
بندي ناهماهنگ و نامنظم شهرهاي استان سيستان و بلوچستان  گر تقسيم ارقام فوق بيان

ر سال اي كه د دهد؛ به گونه بوده و اختالف آماري فاحشي را در سطح استان نشان مي
درصد نقاط شهري  25/81، 1385درصد و در سال  5/85، 1375درصد، سال  60، 1365
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، زاهدان با جمعيّتي 1365 -85هاي  اند. طي سال استان در آخرين گروه جمعيّتي قرار داشته
قوي بر سيستم شهري « شهر نخست»بيش از دو تا چهار برابر جمعيّت شهر دوّم، به عنوان 

و سبب ناموزوني و عدم تعادل در شبكة شهري استان شده است. استان غلبه داشته 
تر براي بُرد كاالها و  شهرهاي زابل، ايرانشهر، سراوان، چابهار و خاش با داشتن آستانة بيش

تر استان را  هاي كوچك گاه هاي اقتصادي و خدماتي شهرها و سكونت خدمات، تمام فعاليت
نة كاال و خدمات را در استان نامتعادل كرده و تحت كنترل داشته، دسترسي به توزيع بهي

 اند. نوعي عدم تعادل را در برخورداري از امكانات به وجود آورده

 ( تعيين عدم تعادل در توزيع جمعيّت شهري استان4-5

براي تعيين عدم تعادل بين تعداد جمعيّت و مراكز شهري، از مدل منحني لورنز استفاده شده 
قدر منحني به طرف خط نرمال سوق يابد، تعادل بين تعداد شهرها و است. در اين مدل هر چ

درصد معمولي و تراكمي طبقات و جمعيّت  2تر است. در جدول شمارة  تعداد جمعيّت بيش
هاي درصد  مراكز شهري استان سيستان و بلوچستان تنظيم شده است. سپس بر اساس ستون

 (.2هيه شده است )نمودار شمارة ت 1365 -85هاي  تراكمي، منحني لورنز براي سال
 

مراكز شهري استان سيستان و جمعيّت و هاي  درصد معمولي و تراكمي گروه :2جدول 

 (1365 -85بلوچستان )

فاصلة 

ي جمعيّت

 شهرها

1365 1375 1385 

 شهرها
 جمعيّت

 شهري
 شهرها

 جمعيّت

 شهري
 شهرها

 جمعيّت

 شهري

 د. ت د. م د. ت د. م د. ت د. م د. ت د. م د. ت د. م د. ت د. م

تر از  كم

4999 
30 30 4/2 4/2 25/6 25/6 3/0 3/0 62/40 62/40 36/3 36/3 

5000 -

9999 
0 30 0 4/2 75/43 50 7 3/7 5/12 12/53 60/2 96/5 
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 2ادامة جدول 

10000 -

24999 
40 70 16 4/18 5/12 5/62 1/3 4/10 25 12/78 03/8 99/13 

25000 -

49999 
10 80 2/8 6/26 75/18 25/81 4/14 8/24 13/3 25/81 57/2 56/16 

50000 -

99999 
10 90 4/15 42 25/6 5/87 7/9 5/34 37/9 62/90 97/15 53/32 

100000 -

249999 
0 90 0 42 25/6 75/93 7/12 2/47 25/6 87/96 91/19 44/52 

250000 -

499999 
10 100 58 100 25/6 100 8/52 100 0 87/96 0 44/52 

 500ز بيش ا

 هزار نفر
0 0 0 0  0 0 0 13/3 100 56/47 100 

 مأخذ: محاسبات نگارندگان.

 
 يتيو طبقات جمع يمراكز شهر يش درصد تراكمينما :2نمودار 

 (1365- 85لورنز ) يستان و بلوچستان با استفاده از منحنياستان س

 
 
 

 نمودار در فايل اصلي نيست.
 
 
 

 (. 1385)گيالت گيري از  مأخذ: نگارندگان، با بهره
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هاي مورد بررسي، منحني لورنز داراي فرورفتگي و تقعر قابل  در تمامي سرشماري
گيري شهرها از خط توزيع نرمال  توان اين اختالف را در فاصله توجهي است كه مي

 احساس نمود.
براي تعيين ميزان تعادل يا عدم تعادل سلسله مراتب شهري استان از ضريب تراكم 

هاي مورد بررسي به شرح زير  ه شده است. ضريب تراكم جيني براي سالجيني استفاد
 است:

  72/0=  1375ضريب تراكم جيني 
 7/0=  1365ضريب تراكم جيني 
 79/0=  1385ضريب تراكم جيني 

است. مقدار  79/0 -7/0هاي مورد بررسي، ضريب تراكم جيني بين  در تمامي دوره
افزايش يافته و  1365-85هاي  چستان طي سالضريب تراكم جيني استان سيستان و بلو

گوياي افزايش عدم تعادل و ناموزوني در سلسله مراتب شهري استان است. ارقام به دست 
 متعادل است. دهد كه توزيع جمعيّت شهرها در استان سيستان و بلوچستان نيمه آمده نشان مي

 گيري ( بحث و نتيجه6

يع متعادل مراكز شهري در فضاي جغرافيايي ترين فرم توز سلسله مراتب شهري مناسب
يافته، بسيار نامتعادل و  است كه در كشورهاي جهان سوم بر خالف كشورهاي توسعه

نامنظم است. در يك سلسله مراتب شهري بهينه، شهرهاي شبكة شهري در فواصل نسبتاً 
دم توزيع عادالنة نيافته به دليل ع منظم و برابري از يكديگر قرار دارند. در كشورهاي توسعه

امكانات و خدمات در سطح شبكة شهري، برخي از شهرهاي شبكه بدون توجه به 
گردند.  هاي محيطي و انساني توسعه يافته و مانع از رشد و توسعة ساير شهرها مي پتانسيل

هاي كشور نابرابري و عدم تعادل در  ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در اكثر استان
 شود.  فضايي شهرها به وضوح مالحظه مي توزيع

نتايج به دست آمده از اين پژوهش حاكي از آن است كه شهرهاي استان سيستان و 
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اند. بررسي نظام  بلوچستان به صورت غير سلسله مراتبي در سطح شبكة شهري توزيع شده
شهر  دهد كه اختالف بسيار زياد شهرهاي استان با نخست سلسله مراتب شهري نشان مي

منطقه، موجب عدم تعادل و فاصلة نسبتاً زياد شهرها از حد تعادل شده است. زاهدان به 
اي، تقريباً نيمي از جمعيّت شهري استان را به خود اختصاص داده، به  عنوان متروپل منطقه

هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي  غلبه و تسلط خود را در زمينه 1«شهر انگلي»صورت 
قواره را براي استان به وجود آورده  له مراتب شهري نامتوازن و بيحفظ نموده و سلس

ترين پيامدهاي  است. تمركز مراكز اداري، آموزشي، فرهنگي و ... در مركز استان از مهم
عدم تعادل در شبكة شهري است كه باعث جذب بيش از اندازة جمعيّت به اين شهر شده 

نشيني، گراني و كمبود  مشكالتي چون حاشيه است. استقرار جمعيّت در شهر زاهدان زمينة
زمين و مسكن، ازدحام وسايل نقليه در معابر شهر، عدم تأمين آب شرب براي ساكنان و ... 

ويژه در شهرهاي  چنين باعث شده تا در ساير شهرهاي استان به را فراهم نموده است. هم
يّت شهرهاي شهرها توان ماندگاري جمعيّت ضعيف شده و جمع ـ كوچك و روستا

شهر منطقه و يا شهرهاي بزرگ و در مواردي به كشورهاي حوزة  كوچك به سمت نخست
 خليج فارس مهاجرت نمايند. 

نيز موجب عدم تعادل در سلسله مراتب  1365- 75افزايش شهرهاي كوچك از دهة 
، 8/57شهر منطقه به ترتيب  هاي مورد مطالعه، نخست شهري استان شده است. طي سال

درصد جمعيّت استان را در خود جاي داده است. در همين دوره تعداد  55/47و  07/53
هزار نفر بوده به ترتيب  10تر از  كمها  آن شهرها كه جمعيّت ـ شهرهاي كوچك يا روستا

سهم جمعيّتي شهرهاي  1365-85هاي  شهر رسيده است. در طول سال 17و  9، 4به 
ت شهري استان بوده است. اگر چه در دورة درصد از جمعيّ 95/5و  39/8، 6/2كوچك 

                                                           

 هك منطقي ياسيو س ي، اجتماعياقتصاد يها تيفعال ةياست كه بر كل يرشه« يشهر انگل»تز، ي. اف. هوزليطبق نظر ب .1

ه و سلسله يناح ييع فضايگذارد و سبب به هم خوردن تعادل توز يم ير منفيتسلط كامل داشته و در نقاط مختلف آن تأث

 (.452: 1373، يگردد )شكوئ يم يمراتب شهر



 ...عدم تعادل و نابرابري در سلسله مراتب شهري

 

295 

رغم افزايش  مورد نظر سهم جمعيّتي شهر زاهدان كاهش يافته اما شهرهاي كوچك علي
تعدادشان، به دليل پراكندگي زياد، انزواي جغرافيايي و عدم برخورداري از امكانات و 

استان را به اند سهم و درصد قابل توجهي از جمعيّت شهري  هاي محيطي نتوانسته توان
خود اختصاص دهند. اين مسأله باعث شده است تا ضريب جيني كه ارزيابي كنندة ميزان 

روند صعودي  1365- 85هاي  نابرابري و عدم تعادل سلسله مراتب شهري است، طي سال
ها، شكاف بين  افزايش يابد. نارسايي زيرساخت 79/0و  72/0، 7/0را طي كرده و به ارقام 

هاي شغلي و اشتغال جوانان در مشاغل  ف سطح زندگي، كمبود فرصتدرآمدها، اختال
ترين پيامدهاي نابرابري و عدم تعادل در شهرهاي  كاذب مانند قاچاق سوخت و كاال عمده

شهرهاي استان است. در صورت عدم توجه به شهرهاي كوچك، بيم آن  ـ كوچك و روستا
چستان به حالت بحراني )ضريب رود كه سلسله مراتب شهري استان سيستان و بلو مي

( سوق پيدا نمايد. بنابراين الزم است پيشگيري را مقدم بر درمان بدانيم و نسبت 8/0جيني 
هاي انجام شده،  جويي نماييم. با توجه به بررسي بخشي به نظام شهري استان چاره به تعادل

 استان پيشنهاد نمود:كنندة شبكة شهري  توان به عنوان راهكارهاي متعادل موارد زير را مي
بخشي  موقعيت نسبي استان سيستان و بلوچستان، پتانسيل مناسبي را براي تعادل الف(

به نظام شهري فراهم آورده است. اگر چه اين استان با مسايلي چون فقدان منابع آبي و فقر 
احي هاي آبي و خاكي مساعد در برخي از نو منابع طبيعي و ... مواجه است، ولي وجود پهنه

هاي نوين كشاورزي )كشت محصوالت  ويژه در ناحية سيستان، اجراي شيوه استان به
 پذير نموده است.  اي و خارج فصل( را امكان گلخانه
بخشي به  هاي طبيعي درياي عمان، در تعادل گيري از پتانسيل در جنوب استان بهره ب(

 شهرهاي جنوبي مؤثر خواهد بود. 
بخشي به سيستم شهري منطقه فراهم  اناتي را جهت تعادلموقعيت مرزي استان، امك ج(

گيري از پتانسيل  نمايد تا با بهره نموده است. ضرورت تأمين عدالت اجتماعي ايجاب مي
هاي بازرگاني و  هاي مرزي و توسعة فعاليت اقتصادي شهرهاي مرزي )گسترش بازارچه
عاليت و جذب جمعيّت را در هاي اشتغال و ف مراودات كاال با كشورهاي همجوار(، زمينه
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محمّد، زهك، خاش،  اين شهرها فراهم نمود. در حال حاضر در شهرهاي ميرجاوه، دوست
هاي  سراوان، جالق، سرباز، پيشين، چابهار، كنارك، نگور، زابل، محمّدآباد و اديمي تعاوني

ن اقتصادي در افزايش تواها  آن هاي تجاري فرامرزي اند كه گسترش فعاليت مرزنشينان فعال
 مؤثر است. ها  آن شهرهاي مذكور و شهرهاي اطراف

هاي  گيري از حمل و نقل دريايي به دليل دسترسي به آب در اين استان امكان بهره د(
آزاد، همچنين ترانزيت كاال و توسعة منطقة آزاد چابهار با هدف توليد درآمد ارزي، ايجاد 

 نيافتة شرق كشور وجود دارد. هاي جديد اشتغال و توسعة شهرهاي توسعه فرصت
دوقارون(  ـ ميلك ـ زابل ـ تسريع در اجراي طرح احداث محور ترانزيتي )چابهار هـ(

كه منطقه را به كشور افغانستان و سپس به تاجيكستان و ساير كشورهاي آسياي مركزي 
ق زاهدان( و غرب و شر ـ جنوب )مشهد ـ آهن شمال دهد و نيز طرح اتصال راه ارتباط مي

المللي به استان سيستان و بلوچستان خواهد داد، در توسعة  زاهدان( كه نقش بين ـ )كرمان
 مؤثر خواهد بود. ها  آن پذيري شهرها و افزايش توان جمعيّت

بخشي به شهرهاي استان  هايي كه در تعادل حل ترين راه بدون ترديد يكي از مهم و(
ختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ... نقش مؤثري دارد، شناخت مشكالت و تنگناهاي م

هاي پايين قرار  هاي توسعه در سطح ملّي، در رده شهرهاست. اين استان از حيث شاخص
ها و تنگناهاي  هاي مختلف توسعه و تعيين فرصت شود با مطالعة شاخص دارد. پيشنهاد مي

ر اين، در بندي امكانات و خدمات شهرها مبادرت شود. عالوه ب موجود، نسبت به سطح
هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت به ترتيب شهرهاي غير برخوردار،  قالب برنامه

چه به  بندي چنان نيمه برخوردار و برخوردار در اولويت توسعه قرار گيرند. در اين اولويت
تري شود، در بلند مدت موجب كاهش عدم تعادل  شهرهاي كوچك و متوسط توجه بيش

 هدايت خواهد نمود.« تعادل»لسله مراتب شهري استان را به سمت اي شده و س منطقه
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