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  چكیده
امروزه اکثر کشور های در حال توسعه با مشکالتی چون رشد سریع جمعیت و شهر نشینی باال ، تمرکز فعالیت های 

اجتماعی بین شهرها روبه رو هستند . از مهمترین  -ادی شدید اقتصادی در تعدادی از شهرهای بزرگ و نابرابری اقتص

ی باشد که  اشکارا منابع عمدهپیامد های مشکالت مذکور در این کشور ها بروز پدیده ای به نام نخست شهری می

اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و غیره را میبلعد ، طوری که مانع بسط و گسترش همه جانبه توسعه به سایر 

شود.از این رو انجام برسی های بیشتر در ناطق شده و منجر به ایجاد نوعی عدم تعادل در نظام شهری کشور ها میم

رسد طوری که شناسایی این پدیده به برنامه ریزان ، سیاست ارتباط با موضوع نخست شهری ، امری مهم به نظر می

د در شهر ها کمک شایانی کند. از این رو در پژوهش گذاران و مسئولین امر مدیریت شهری  ، در حل مشکالت موجو

ی نخست شهری ، میزان این پدیده را در سطح حاظر سعی شده است تا با به کارگیری تکنیک های مختلف برسی پدیده

شمسی و ایالت نورث راین وستفالیا آلمان طی دوره  1332-1331استان خراسان شمالی ایران، طی دوره زمانی 

تحلیلی  –شمسی( برسی کند. روش پژوهش در این تحقیق از نوع اسنادی  1333-1333میالدی) 2214-1391زمانی

دهد که نخست شهری در استان خراسان شمالی ایران ،حاکمیت باشد و نتایج به دست آمده از این برسی نشان میمی

ث راین وستفالیا بسیار ضعیف و حتی کند ؛اما این پدیده در ایالت نورمطلق داشت است ولی روند نزولی خود را طی می

  توان گفت وجود ندارد.می

  ی نخست شهری، استان خراسان شمالی، ایالت نورث راین وستفالیاپدیده های كلیدی:واژه
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 مقدمه  -1
ه ی رشد و مقدمو [ 1] بودهدر نیم قرن اخیر، افزایش جمعیت و درجه شهرنشینی، از  مهمترین جنبه های تغییر جهانی 

حد نهایی تغییر سطح زمین در زایش جمعیت و شهرنشینی مذکور که . اف[ 2] توسعه ی گسترده شهری را فراهم آورده است

از نظر تاریخی به  ، به رشد نسبت جمعیت در نواحی شهری اشاره دارد که[ 3]ارتباط با تاریخ تکامل و پیدایش انسان است

برای اولین بار در تاریخ بشر، در ". در این ارتباط [ 1]س از جنگ جهانی دوم باز می گردد به ویژه دوران پ[ 4] 13اواخر قرن 

تا سال  "و پیش بینی می شود [3ان فراتر رفت ]درصد کل جمعیت جه 12سهم جمعیت شهرنشین دنیا از مرز  2221سال 

ه با توجه به اینکه سهم باالیی از این افزایش . کشور های در حال توسع[ 1] میلیارد نفر نیز به این رقم اضافه شود 2، 2232

جهت ایجاد فرصت های برابر در شهر خواهند داشت  [9] جمعیت دارند، تقاضای گسترده ای برای خدمات زیر ساختی و پایه

ه طوری که باعث شد [3سبی با افزایش جمعیت مذکور ندارد ]تامین این نیازهای پایه، در کشور های جهان سوم، تنا "ولی 

اشکال همه جا حاضر در فضای "شهرها علی رغم جمعیت باال، از توسعه یافتگی الزم برخوردار نباشند. این مناطق که امروزه 

، اغلب با عنوان تورم شهری یا شهرنشینی لگام گسیخته که به شدت عملکرد [ 12] شهری کشور های در  حال توسعه هستند

شناخته می شوند. در این ارتباط، روند رو به رشد شهرنشینی، بویژه در  [11]دهو فرایند های شهری را دستخوش تغییر نمو

دهه های اخیر در ایران، همراه با مهاجرت های شدید و مساله برانگیز روستاییان به نقاط شهری کشور، خصوصا شهرهای 

یرات نامطلوبی بر مجموعه شهری ایران به و تاث [12با توزیع فضایی نامتعادل روبرو ]بزرگ، الگوی سیستم شهرهای ایران را نیز 

عنوان یکی از کشور های در حال توسعه تحمیل نموده است. از مهمترین این تاثیرات، بروز پدیده ی نخست شهری می باشد 

که آشکارا منابع عمده اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی را می بلعد و یکی از موانع اصلی تحقق توسعۀ فراگیر و پایدار در این 

شورهاست. عدم توجه به این موضوع موجب نابرابری در اندازه جمعیتی سکونتگاههای شهری و غیر شهری، به هم خوردن ک

رابطه آنها و نیز ایجاد مسایل و مشکالت عدیده در آنها شده است. بنابراین با توجه به اینکه نابرابری در  اندازه جمعیتی، زمینه 

جتماعی، سیاسی و به دنبال آن مسایل و مشکالت سکونتگاه های االیت های اقتصادی، بروز نابرابری در سایر بخشها و فع

شهری و غیر شهری را فراهم می آورد، شناسایی این پدیده می تواند  برنامه ریزان و طراحان توسعه را به اتخاذ سیاستها و 

الب عنوان شده در صدد است تا میزان نخست تدابیری جهت رفع این معضل وادارد. از این رو مقاله ی حاضر با توجه به مط

بررسی این  وستفالیا را با استفاده از شاخص های مختلف –شهری را در سطح استان خراسان شمالی ایران و ایالت نورث راین 

ند این دهه تعیین و مشخص کند که آیا این پدیده در مناطق مذکور وجود دارد یا خیر و رو 3ی زمانی تقریبا ، طی بازهپدیده

 مقایسه شوند.پدیده برای هر کدام از مناطق چگونه بوده و نهایتا با یکدیگر 

 

 نظری یو مبان میمفاه نه،یشیپ -2
پدیده نخست شهری، به عنوان یکی از مشخصه های اصلی نظام شهری کشور های در حال توسعه و نیز کشور ما، به 

رد به نحوی که مراکز استانها نسبت به سایر شهرها حالت بزرگ سری یا توسعه شهرهای بزرگ و تراکم جمعیت در آنها اشاره دا

یابند به گونه ای که تمرکر بیش از حد سرمایه های ملی فرصتهای شغلی باعث افزایش جاذبه های شهری و ماکرو سفال می

وچک و متوسط و روستاها به بروز موج گسترده مهاجرتها از کانونهای سکونتگاهی کوچک به مراکز شهری برتر و از شهر های ک

مراکز سیاسی و یا مراکز منطقه ای شده است. بدین ترتیب رشد شتابان شهرنشینی باعث عدم انسجام در ساختار فضایی و 

. در این زمینه برخی به تبیین نظام شهری پرداخته و عده ای نیز با [ 13دن یک یا چند کانون شهری شده است ]قطبی ش

در شناخت میزان تعادل و شناخت چگونگی نظام شهری داشته، برخی دیگر نیز به ارایه راهکارهایی در ارایه مدل هایی سعی 

زمینه بهبود نظام شهری کشورها  وافزایش میزان  تعادل داشته اند. در واقع، چیزی که باید مورد تأمل قرار گیرد تعداد 

سطح زمین و در شبکه شهری است که توزیع نامتعادل آن  شهرنشینان یا درصد شهرنشینی نیست، بلکه چگونگی توزیع آن در

ند توسعه مشکالت مبتال به کشورهای در حال توسعه و بعضی از کشور های توسعه یافته  است که همین امر تأثیر زیادی بر رو

در آن بطور  بی . این الگو های کامال متفاوت ، بیشتر روشنگر مناطقی است که رشد شهرها [ 14شهری به جای گذاشته است ]
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برنامه و با سیاستهای نابرابر اتفاق می افتد. طی این روند معموال بزرگترین شهرها،سریع ترین نرخ های  رشد را پیدا می کنند 

ماعی و سیاسی یک شهر بر شهرهای دیگر در داخل نظام شهری  یک ب بروز تسلط جمعیتی، اقتصادی، اجتکه این امر موج

شهری و همزمان با سیر تحوالت –در دهه های اخیر، همگام با مهاجرت های شدید روستا که [ 11] رددکشور یا منطقه می گ

نامتوازن در نظام شهری  اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که از مهمترین عوامل ایجاد شاخص نخست شهری و الگوی نامتعادل و

سری ارتباط با پدیده مذکور که با تعابیری چون بزرگ . تاکنون محققان نظریات گوناگونی در بروز کرده است [ 13کشور است ]

محققانی است که در سال جمله ارایه داده اند. مارک جفرسون، جغرافیدان آلمانی از [ 11و ماکروسفالی شناخته می شوند ]

های بسیار را ارایه داده است. وی برای توضیح پدیده شهر "نخست شهر"و در مقاله ای تخصصی برای اولین بار ایده  1333

بزرگی که بخش عمده ای از جمعیت و فعالیت های اقتصادی کشور ها در آن متمرکز شده و اغلب پایتخت های این کشور ها 

بوده اند اینگونه شهرها را نخست شهر و پدیده را نخست شهری نامید. او مدعی شد که اکثر کشورهای در حال توسعه و برخی 

کشور  44وی برای تعیین نخست شهر در[ . 13] [19ظام های نخست شهری هستند]دارای ن از کشورهای توسعه یافته

استفاده نمود که محاسبه بر اساس نسبت شهر نخست  به شهر دوم انجام می گرفت.  "روش نسبی "پیشرفته جهان از 

عموال شهر اول تا هشتم همچنین به عقیده او اغلب اوقات شهرهای پرجمعیت نظام شهری، با هیچ مدلی سازگار نیستند یعنی م

(،نخست شهری را 1331فریدمن و کلینگسون)[. 22بیشتر از مقدار مورد انتظار است ] شان-کشور اکثر اوقات اندازه جمعیتی

نمی دانند. آنها معتقدند که شهرنشینی بیش از حد در اثر تمرکز فعالیت های  "شهرنشینی بیش از حد"پدیده ای جدای از 

(، با بررسی پدیده نخست 1331. همچنین اسمیت) [ 21یکی از پیامد های نخست شهری است] که شهری اتفاق می افتد

شهری در کشورهای امریکای التین و خصوصا گواتماال نشان می دهد که دو موضوع نخستینگی جمعیت و نخستینگی 

جمعیت را نمی توان با روند زیرساختی در بررسی نخست شهری اهمیت فراوانی دارند؛ بدین ترتیب که روند نخستینگی 

نخستینگی زیرساختی برابر دانست؛ ولی این دو را نمی توان غیر مرتبط نسبت به هم تلقی کرد. نخستینگی جمعیت به طور 

تاریخی با نخستینگی زیرساختی همبسته است و نخستینگی زیرساختی با الگوی خاص پیوند بین حکومت و اقتصاد همبسته 

بررسی و سنتز [ . 2] ت به طور تاریخی به توسعه دیر هنگام، استعمار و سرمایه داری وابسته استاست و نخستینگی جمعی

 ، لوتکا)Auerbach,1313  ) جغرافیایی نظام شهری از اوایل قرن بیستم توسط پیشگامانی همچون فلیکس اوثرباخ)

Lotka,1324(گودریج ،) Goodrich,1323(و سینگر ) Singer,1333قانون مرتبه  1313. اگر چه در سال ( انجام گرفت

اندازه شهری توسط اوثر باخ برای اولین بار مطرح شده بود اما اولین بررسی نظام مند و فرمول بندی شده در این زمینه توسط 

به عقیده هندرسون با توسعه کشور ها و افزایش درآمدشان دولت  [.12ارایه گردید] 1343( در سال Zipf,1343 جرج زیپف)

قادر می گردند تا در میان مناطق پیرامونی نیز سرمایه گذاری کنندکه همین باعث تشویق عدم تمرکز می شود. در واقع وی  ها

نشان می دهد که نخست شهری در ابتدا افزایش و و سپس با رشد سطح درآمد، کاهش می یابد. در این زمینه خانم دکتر 

فرمولی مبادرت ورزیده که به عقیده وی در اکثر کشور های جهان سوم می بهفروز ضمن بررسی نظام شهری کشور، به ارایه 

 تواند الگوی مناسبی باشد.  
 

                                                      (1رابطه )

 

را کاهش می دهد  و  در این فرمول از مجموع جمعیتی شهر ها استفاده شده است. استفاده ازین فرمول جمعیت شهر نخست

. و سرانجام فرهمند و [ 21]اندازه نزدیک تر گردد-شهرهای رتبه بندی را به صورتی تنظیم می نماید که به الگوی رتبه

همکاران، نخست شهری بهینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و اشاره نموده اند که نخست شهری بهینه، سطحی است که 

اری پراکنده ش، پایین و سرمایه برای سرمایه گذکثر می کند. در سطوح پایین توسعه که انباشت دانرشد بهره وری ملی را حدا

به شدت بر رشد بهره وری اثر منفی دارد. همان طوری که بیان شد، این  مقدار بهینهانحرافات نخست شهری از  و کم است ؛

افته، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ،به طور نسبی پدیده در نظام های شهری کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه ی
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بیشتر است. حتی در بعضی کشور ها مانند تایلند، شهر بانکوک تقریبا پنجاه برابر دومین شهر آن کشور است. در ویتنام بیش از 

وجه به اینکه کشور کشور ایران هم از این روند مستثنی نبوده، با ت[ .22ت شهری در شهر اول زندگی می کنند]جمعی 1،3

ها و جمعیت شهری خود دست زده ایران از یک طرف در نیم قرن اخیر با سرعت بیشتری به رشد شهرنشینی و افزایش شهر

و از طرف دیگر با توجه به شتابان و بدون برنامه بودن این رشد، یک سری ناهماهنگی و نابرابری در توسعه مناطق و  [23است ]

. [ 24] است که موجب جدایی کامل و خالء کارکردی آشکار بین شهرهای مختلف کشور شده است ناحیه ها به وجود امده

نتیجه این روند، پیدایش نخست شهری در نظام شهری ایران می باشد به طوری که در جمعیت اولین شهر یعنی تهران حدود 

 امی استان های ایران کامال مشهود است.حتی در مقیاس استانی این پدیده برای تمباشد.برابر از دومین شهر می 2،1

 

 قیسواالت تحق -3
 سواالت كلی -3-1

 ی نخست شهری در استان خراسان شمالی وجود دارد؟آیا پدیده -

 وجود دارد؟ خست شهری در ایالت وستفالیان آیا پدیده-

 سوالت جزئی: -3-2

 دهد؟ی تغییری را نشان میی نخست شهری با گذشت زمان در استان خراسان شمالآیا روند پدیده-

 دهد؟ی نخست شهری با گذشت زمان در ایالت نورث راین وستفالیا تغییری را نشان میآیا روند پدیده-

 

 فرضیات تحقیق -4
 فرضیات كلی -4-1

 ی نخست شهری در استان خراسان شمالی وجود دارد.پدیده-

 دار آن حداقل است.پدیده ی نخست شهری در ایالت وستفالیا وجود ندارد یا مق -

 فرضیات جزئی -4-2

 شود.روند نخست شهری در استان خراسان شمالی با گذشت زمان بیشتر می

 شود.روند نخست شهری با گذشت زمان در ایالت وستفالیا کمتر می

 

 اهداف تحقق -5
 اهداف كلی -5-1

و ایالت نورث راین وستفالیا طی  1332-1331ی نخست شهری در استان خراسان شمالی طی دوره زمانیسی پدیدهربر

 میالدی. 2214-1391ی زمانی دوره

 

 اهداف جزئی -5-2

 ساله. 21برسی روند افزایشی یا کاهشی این پدیده برای استان خراسان شمالی و ایالت وستفالیا با گذشت دوره زمانی 

 

 روش تحقیق -6
ن شمالی ایران و ایالت وستفالیا آلمان از مدل های در راستای دستیابی به تحلیل روشن از نظام شهری استان خراسا

سی ، رویکرد حاکم بر فضای تحقیق رمختلفی استفاده شده است .با توجه به هدف فوق ، ماهیت موضوع و مولفه های مورد بر

، کتابخانه ای ، باشد . در این راستا ،داده ها و اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق منابع اینترنتی می« تحلیلی  –توصیفی »
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اسنادی و مراکز آماری جمع آوری شده و با استفاده از شاخص های نخست شهری، دو شهر زیپف و جفرسون ، شاخص چهار 

تجزیه و تحلیل  Excelشهر یا گینزبرگ،شاخص موما و الوصابی و شاخص چهارشهر مهتا و کالرک و با استفاده از نرم افزار 

 شده اند.

 

 ژوهشمحدوده و قلمرو پ-7
 استان خراسان شمالی-7-1

به وجود آمد .بر اساس داده های  1393استان خراسان شمالی از تقسیم استان خراسان بزرگ و با مصوبه دولت در سال

شهرستان به نام های بجنورد، شیروان ، اسفراین ، جاجرم ،فاروج، مانه و سملقان  1این استان  دارای  1332سرشماری در سال 

روستا دارای سکنه است که جمعیت کل استان در سال  1222دهستان و نزدیک به  42بخش و  11نورد و با مرکزیت بج

 1332درصد زن تشکیل داده اند.بر اساس سرشماری سال  3/12درصد مرد و  1/43نفر بوده است، که  931121بالغ بر  1332

درصد در نقاط  4/41درصد در نقاط شهری و  4/14خانوار در استان وجود داشت که از این تعداد حدود  241192تعداد 

 [.21درصد غیر ساکن بوده اند ] 2/2ی و روستای

 11درجه و  39دقیقه تا  34درجه و  33کیلومتر مربع بین مدار جغرافیایی  29434استان خراسان شمالی با وسعتی بیش از 

از نصف النهار گرینویچ قرار  دقیقه طول شرقی 22درجه و  19ه تا دقیق 12درجه و  11دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 

کیلومتر با جمهوری ترکمنستان و از شرق و جنوب با استان  321گرفته است.این استان از شمال و شمال شرقی به طول 

 [.23[]21ستان گلستان دارای مرز مشترک است]خراسان رضوی و از جنوب غرب با ا

 

 
 [27] مطالعه در سطح ملی و منطقه ای ی موردی موقعیت محدودهنقشه :1شكل 

 

 ایالت نورث راین وستفالیا-7-2

نفر بوده که مرکز این ایالت شهر دوسلدورف می باشد. تعداد خانوارهای ساکن در این  11.339.239جمعیت کل این ایالت 

 کیلومتر مربع می باشد. 34294و مساحت آن بالغ بر  4939311ایالت 
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 [22]ی مورد مطالعه در سطح ملی و منطقه ایی موقعیت محدودهنقشه: 2شکل 

 

 

 سی داده های جمعیتی چهار شهر نخست مناطقربر-2
و طرح آمایش  1332داده های مربوط به چهار شهر اولیه  از لحاظ جمعتی ؛ استان خراسان شمالی از سالنامه های آماری 

شهر بجنورد ،شیروان ، اسفراین و آشخانه شهر اول تا چهارم  1332  - 1331اس از سال استان استخراج شده که بر این اس

فاروج بوده است( همچنین داده های مذکور برای ایالت نورث راین وستفالیا طی  1331باشند )شهر چهارم در سال بوده و می

شهرداری های مناطق استخراج شده  و سایتwww.citypopulation.comاز سایت اینرنتی   2214-1391ی زمانی بازه

 باشد.گویای همین مطلب می 2و  1 است که داده های جداول شماره

 

 1332-1365جمعیت چهار شهر اول استان خراسان شمالی طی سال های  :1جدول 

 1332 1332 1391 1311 1331 خراسان شمالی

 1393 1333 2223 2211 2213 

 223432 133131 113123 134931 33332 شهر بجنورد

 32413 99214 94191 12229 49399 شهرشیروان

 31221 32312 13132 41232 21213 شهر اسفراین

         9214 شهرفاروج

 21432 22911 19194 12322   شهر آشخانه

 
 2114-1327وستفالیا طی سال های –جمعیت چهار شهر اول ایالت نورث راین  :2جدول 

 North Rhine-Westphalia 1391 1331 2221 2223 2211 2214 

Koln 329323 331331 331342 393912 1221111 1234392 

Dussel dorf 133131 111232 112131 119142 193231 324131 

Essen 323421 314931 131993 113222 133221 113194 

Dortmund 194293 139942 193242 192131 111143 192111 
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 شاخص های برسی میزان نخست شهری  -3
 4در راستای بررسی میزان نخست شهری تا کنون شاخص های  و روشهای مختلفی ارائه شده است . در این مقاله از  

استان خراسان شمالی و ایالت وستفالیا استفاده شده است ، که در ابتدا به تعریف  شاخص برای برسی میزان نخست شهری در

 شود.تعریف آنها پرداخته می

 

 شاخص دو شهر ،جفرسون یا زیپف -3-1
یکی از متداول ترین روش های تعیین نخست شهری ، شاخص دو شهر است که بدلیل سادگی در سطحی وسیع تر 

اندازه(است و دارای مبنای  –طقه ای به کار رفته است . این شاخص مرتبط با قانون زیپف )رتبه توسط برنامه ریزان شهری و من

 آید:باشد که از طریق محاسبه نسبت جمعیت شهر نخست به دومین شهر بدست میمشخصی می

                                                                                                                                                             

 (                                                                       2رابطه )
 

نخست شهری باشد(، دارای تعادل بوده و  2ختم شود )کوچک تر و مساوی  2در این شاخص مقدار عددی بدست آمده اگر به 

 باشد شاخص نخست شهری تسط دارد. 2حاکمیت ندارد ولی اگر باالتر از 

 

 شاخص چهار شهر یا كینزبرگ -3-2
اندازه شهری است و نسبت جمعیت شهر نخست به مجموع  –این شاخص همانند شاخص دو شهر مبتنی بر توزیع رتبه 

 ص به شاخص کینزبرگ نیز معروف است.شود. این شاخجمعیت شهر های دوم، سوم و چهارم را  شامل می

 

                                     (                        3رابطه ) 

 
 ی تسلط است.باشد که بیشتر از آن نشان دهندهمی 323/2مبنای عددی این شاخص 

 

 شاخص چهار شهر مهتا و كالرک -3-3
تا و کالرک ؛ شاخص چهار شهر پیشنهادی کینزبرگ را با اضافه کردن جمعیت برای تعیین میزان نخست شهری ، مه 

( به مخرج کسر شاخص فوق اصالح و آن را شاخص چهار شهر نامیدند. شاخص چهار شهر مهتا و کالرک P1نخست شهر)

 آید:بنابرین از تقسیم نخست شهر به مجموع جمعیت شهرهای رتبه اول تا رتبه رتبه چهارم به دست می

                                                                 (4رابطه )

 

اندازه شهری و شاخص چهار شهر مهتا برای تعیین میزان نخست شهری دامنه ای از این  –ریچاردسون با برسی قاعده رتبه 

باشد، نخست شهری  1و  31/2ر مهتاو کالرک بین شاخص را به این شرح مطرح کرده است. اگر مقدار عددی شاخص چهار شه

نخست شهری مطلوب و اگر مقدار عددی  14/2تا  41/2نخست شهری بیشتر ، بین  31/2تا  14/2بیشترین )فوق برتری( ، بین 

 باشد ، نخست شهری کمترین است. 41/2آن کمتر از 
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 دامنه برسی شاخص نخست شهری مهتا و كالرک :3جدول 

 شاخص چهار شهر نوع برتری شهر

 1-31/2 فوق برتری

 14/2-31/2 برتری

 41/2-14/2 برتری مطلوب

 41/2کمتر از  حداقل برتری

 

 

 شاخص موما و الوصابی -3-4
این شاخص از تقسیم مجموع جمعیت های دو شهر اول و دوم به مجموع جمعیت های دو شهر سوم و چهارم به دست 

 آید.می

                                            (1رابطه )

 

: 1391هر چه مقدار عددی این شاخص بزرگ تر باشد ، نظام شهری مورد نظر دارای نخست شهری بیشتری است) زبردست،

 (.29و  21(و )تقوایی و موسوی:31و  34

  

اساس مدل  برسی نخست شهری در استان خراسان شمالی ایران و ایالت وستفالیا در آلمان بر -11

 های مورد اشاره
با مراجعه به سایت  1332تا  1331سی میزان نخست شهری در استان خراسان شمالی ایران در سال های ربرای بر

همچنین آمار مربوطه به شهرهای ایالت وستفالیا طی سال های  آن ورسمی آمار جمهوری اسالمی ایران و نتایج سرشماری 

-قابل حصول می امکان پذیر و و سایت شهرداری های مناطق population.de.comywww.cit در سایت 2214تا  1391

سی این پدیده پرداخته شده است. نتیجه ی رباشد و با استفاده از شاخص های نخست شهری که در بخش قبل بیان شد به بر

 باشد. بطورکلی نتایج گویای نکات زیر می ت .منعکس گردیده است در جداول و نمودار ها این محاسبا

 

 

 جمعیت و شاخص های نخست شهری استان خراسان شمالی : 4جدول 

 1332 1332 1391 1311 1331 خراسان شمالی

 2213 2211 2223 1333 1393 )تاریخ میالدی(

 223432 133131 113123 134931 33332 شهر بجنورد

 32413 99214 94191 12229 49399 شهرشیروان

 31221 32312 13132 41232 21213 شهر اسفراین

         9214 شهرفاروج

 21432 22911 19194 12322   شهر آشخانه

 2/231213 2/233919 2/233219 1/321444 1/319113 شاخص جفرسون

 2/133924 2/139234 2/132391 2/12231 2/123341 شاخص مهتا و کالرک

 1/141111 1/134342 1/132123 1/291431 1/113319 شاخص گینزبرگ

 3/339241 3/432242 3/321331 3/133431 4/24113 شاخص موما و الوصابی

http://www.city/
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 ماخذ: تحقیقات نگارنده

 

 وستفالیا -جمعیت و شاخص نخست شهری ایالت نورث راین:5جدول 
 North Rhine-

Westphalia 
1391 1331 2221 2223 2211 2214 

Koln 329323 331331 331342 393912 1221111 1234392 

Dussel dorf 133131 111232 112131 119142 193231 324131 

Essen 323421 314931 131993 113222 133221 113194 

Dortmund 194293 139942 193242 192131 111143 192111 

 1/132311 1/111499 1/121113 1/331934 1/331143 1/341329 شاخص جفرسون

 2/311239 2/339431 2/332223 2/311992 2/311129 2/3433 اخص مهتا و کالرکش

 2/321313 2/19312 2/131324 2/112111 2/141299 2/124119 شاخص گینزبرگ

 1/443144 1/33391 1/312444 1/322141 1/23311 1/231432 شاخص موما و الوصابی

 ماخذ:تحقیقات نگارنده

 

 

 

 / 

 / 

 / 

 

 / 

 / 

 / 

     

 خراسان شمالی شاخص جفرسون

 

 /  

 / 

 /  

 / 

     

 خراسان شمالی شاخص كینزبرگ

 
 

 تحقیقات نگارنده شاخص كینزبرگ   ماخذ: :2نمودار           تحقیقات نگارنده شاخص جفرسون  ماخذ: : 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

     

 خراسان شمالی شاخص موما و الوصابی

         

 /  

 /   

 /  

 /   

 /  

 /   

 /  

     

 خراسان شمالی شاخص مهتا و كالرک

 
 : شاخص مهتا و كالرک ماخذ:تحقیقات نگارنده 4نمودار              : شاخص موما و الوصابی ماخذ:تحقیقات نگارنده3نمودار  
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 /  

 / 

 /  

 / 

 /  

 / 

      

 ایالت وستفالیا شاخص جفرسون 

            

 /  

 / 

 /  

 /  

 /  

 /  

 / 

 /  

      

 ایالت وستفالیا شاخص كینزبرگ

 
 حقیقات نگارنده ماخذ:ت (شاخص جفرسون :6نمودار            شاخص كیزبرگ ،ماخذ تحقیقات نگارنده             :5نمودار     

 

 

 / 

 /  

 / 

 /  

 / 

 /  

 / 

 /  

 / 

      

 یایالت وستفال شاخص موما و الوصابی

              

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

      

 اایالت وستفالی شاخص مهتا و كالرک

 
 

 تحقیقات نگارنده شاخص موما و الوصابی ماخذ: – 2نمودار          تحقیقات نگارنده      : شاخص مهتا و كالرک ماخذ:7نمودار 

 

 ی خراسان شمالی و ایالت وستفالیامنطقهتطبیقی  سیربر-11

باشد، دهندو مقایسه به صورت یکجا امکان پذیر نمیرو به باالیی را نشان می یروند مجزا رها به صورتهر کدام از نمودا

منطقه این امکان فراهم  2با روی هم قرار دادن نمودارهای  ،ی تطبیقیاز این رو برای روشن تر شدن این پدیده و مقایسه

 گویای همین امر است. 12تا  3د. که نمودار شماره سی شورخواهد شد که به صورت یکجا و تطبیقی این پدیده بر
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 مطالعه ماخذ:تحقیقات نگارنده منطقه مورد  2مقایسه شاخص جفرسون برای : 3نمودار
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 گارنده منطقه مورد مطالعه  ماخذ:تحقیقات ن 2برای  مقایسه شاخص كینزبرگ : 11نمودار
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 تحقیقات نگارنده :ماخذ(مطالعه منطقه مورد 2مقایسه شاخص موما والوصابی برای  :11نمودار 
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 منطقه مورد مطالعه ماخذ:تحقیقات نگارنده  2كالرک برای  مقایسه شاخص مهتا و :12نمودار 

 

 

دهد اما نتایج برای ایالت وستفالیا این پدیده را ی نخست شهری را نشان میبرای خراسان شمالی ، پدیدهنتایج کلیه شاخص ها 

 دهد.گزارش نمی

در میان شاخص های مختلف روند سعودی و در مقاطعی روند  1332تا 1331میزان نخست شهری در خراسان شمالی از سال 

روند کند رو به  2214تا 1391شهری وجود دارد اما در ایالت وستفالیا از سال نزولی طی کرده اما با این شرایط باز هم نخست 

 توان آن را رشد طبیعی جمعیت اطالق کرد.باال طی کرده است که می
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روند افزایش و کاهش میزان نخست شهری در چهار شاخص به کار رفته شده برای هر دو منطقه  هم سو بوده و همه نتایج ، 

 د.سازگار با هم هستن

دهد نخست شهری در استان خراسان شمالی در تمام دوره روند صعودی را نشان می بر اساس شاخص جفرسون )زیپف ( پدیده

دهد؛ اما تمام شاخص ها برای ایالت ی آخر نزولی نشان میکه شاخص های دیگر ، نخست شهری را در خراسان شمالی در دوره

 توان رشد طبیعی جمعیت باشد(.هد)همانطور که ذکر شد میدوستفالیا روند صعودی آرامی را نشان می

 سی فرضیاتربر-12
ی نخست شهری در استان خراسان شمالی اول و دوم که مبنی بر وجود پدیده فرضیه كلیبر اساس نتایج بدست آمده ، 

 شود.می تاییدایران  و عدم وجود آن در ایالت وستفالیای آلمان بود ؛ 

اول که مبنی بر افزایش روند نخست شهری با گذشت زمان در خراسان شمالی  ی جزئیفرضیهمده، بر اساس نتایج بدست آ

 کند.ی جزئی دوم ؛که همین مطلب را برای ایالت وستفالیا مورد نظر بود را  تایید میشود و فرضیهمی ردایران بود 

 

 نتیجه گیری -13
باشد ؛ که اخیرا بیشتر ، مورد سی دو مولفه میری مقایسه و برسی تطبیقی یکی از روش های بسیار مفید و موثر براربر

ی سی تطبیقی،  پدیدهرتوجه محققان و دست اندر کاران قرار گرفته است . از این رو در این مقاله سعی شده است با دید بر

ر راستای درک این مفهوم وستفالیای آلمان برسی شود.د –نخست شهری را در استان خراسان شمالی ایران و ایالت نورث راین 

-1391برای خراسان شمالی و  سه دهه  1332-1331سی میزان نخست شهری و تحوالت آن در طول حدود سه دهه ربه بر

باشد برای ایالت وستفالیا پرداخته شده است، و نتایج به دست آمده گویای این قضیه میشمسی(  1333-1333میالدی ) 2214

-راسان شمالی ایران وجود دارد اما روند آن با گذشت زمان تغییرات منفی آرامی را نشان میی نخست شهری در خکه پدیده

ی دهد لیکن این پدیده در ایالت وستفالیا بر اساس شاخص مهتا و کالرک حداقل برتری را برای شهر نخست در طول دوره

 دهد.مورد برسی نشان می

 

 قدردانی -14
 .دکتر ابوالفضل قنبری ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز  تشکر فراوان از استاد محترم جناب
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