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  چکیده

پی آن بوجود آمده است در در با توجه به افزایش نقاط شهري و جمعیت شهرنشین و مسائل و مشکالت متعددي که 
اندازه تعدیل  -ف، مرتبهاندازه زیپ -این مقاله به بررسی و تحلیل سیستم شهري استان خوزستان با استفاده از مدل مرتبه

و نخست  تمرکز شهري و شاخص هاي شاخص هاي عدم تمرکز ،جمعیتی توان ،یافته، منحنی لورنز و ضریب جینی
پرداخته شده است. هدف این پژوهش مشخص کردن میزان تعادل در سیستم شهري  1390تا  1335شهري در سالهاي 

با استفاده از نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن جمعیت  تحلیلی و -استان خوزستان است. روش تحقیق توصیفی
شهرهاي استان برآورد گردیده است. جامعه آماري شامل کلیه شهرهاي خوزستان در شش دوره سرشماري از سال 

است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در طبقات باالي نظام سلسله مراتبی شهرها تعادل  1390تا  1335
ت به تئوري زیپف و تعدیل یافته برقرار است و هر چه به سمت پایین که شهرهاي بسیار کوچک قرار بیشتري نسب

اندازه شهرها کاسته می شود که تمامی شهرهاي بسیار کوچک با اختالف زیادي  - دارند پیش رویم از تعادل در مرتبه
ی شهرهاي استان نسبت به سالهاي قبل تحت تأثیر جنگ تحمیلی نظام سلسله مراتب 1365کمبود جمعیت دارند، سال 

و  1385نظام پخشایش جمعیت متعادل تر می شود و سپس در سالهاي  1375بیشترین عدم تعادل را دارد که در سال 
عدم تعادل در نظام سلسله مراتبی شهرهاي استان به میزان زیادي افزایش می یابد. نتایج سایر مدل ها نیز به  1390

واقع نتایج تمامی مدلها حاکی از عدم تعادل و تمرکز زیاد جمعیت در نظام شهري استان  همین ترتیب است. در
  خوزستان دارد.

  
استان خوزستان ،اندازه، منحنی لورنز، ضریب جینی، ضریب آنتروپی -سیستم شهري، مرتبه :واژگان کلیدي
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  مقدمه
جمعیت بعنوان یک پدیده  قرن بیست و یکم، سده انفجار جمعیت شهري است و لبریز شدن شهرها از

همگانی تنها مختص کشورهاي ثروتمند و صنعتی نیست ،بلکه ویژگی کشورهاي فقیر نیز هست 
). مسیر شهرنشینی در کشورهاي توسعه یافته راهی را پیمود که در نتیجه ي آن تغییرات 3: 1377(بورژل،

) و شبکه ي شهري 124: 1388، تدریجی جمعیت با تحول آرام در ساختار اقتصاري هماهنگ بود (نصیري
آنها نیز به علت وجود عملکردها و فعالیتهاي سلسله مراتبی در شهرهاي مختلف و یکنواختی وهمگونی 

) 149: 1377اجتماعی و فضایی به صورت کهکشانی است (حسامیان و دیگران،–نسبی امکانات اقتصادي 
،زودرس و روندي غیرعادي داشته و  در حالی که جریان شهرنشینی در کشورهاي جهان سوم شتابان

امروزه افزایش جمعیت شهرها همه مسائل این کشورها را تحت تاثیر قرار داده و بیشترین افزایش نیز 
) که به دلیل رشد سریع 72: 1384حاصل مهاجرتهاي روستاشهري است (شکویی و موسی کاظمی،
و و جریان نوسازي اجتماعی در نقاط جمعیت و محدودیت فرصتهاي اشتغال در نقاط روستایی از یک س

). بدین گونه ،شهرنشینی و توسعه شهرها در کشورهاي 11: 1380شهري از سوي دیگر است (شیخی، 
جهام سوم به صورت یکسان و برابر انجام نگرفته و بیشتر شهرهاي بندري ،شهرهایی با موقعیت 

اي تجاري را بهتر ایفا نمایند تقویت شده استراتژیک بهتر و شهرهایی که می توانسته اند نقش دادوستده
).مطالعات نشان می دهند که اغلب کشورهاي در حال توسعه از روند توسعه فضایی 43اند (همان:

 ,Mathur(سکونتگاهها و نحوه توزیع منطقه هاي جمعیت و فعالیت هاي اقتصادي خود ناراضی هستند 

از نظام برنامه ریزي و اداري متمرکز با تمرکز مراکز  نظام شهري و شهرنشینی ایران نیز، متاثر .)1997:6
اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در چند شهر بزرگ به ویژه تهران موجب توزیع نامتعادل جمعیت و 

) به طوري که شبکه شهري ایران که تا 53: 1388رشد اقتصادي در نقاط مختلف کشور شده است (فنی، 
ل اصلی ، و ارتباط ارگانیکی که بین شهرهاي کوچک و پنشهر یا مترو، بدون وجود یک کال1300دهه 

بزرگ هر منطقه از یک سو و شهرها و مناطق روستایی آنها از سوي دیگر از همگونی نسبی برخوردار بوده 
) بتدریج و پس از اصالحات ارضی و توسعه سرمایه داري در 121- 117: 1377است (حسامیان و دیگران،

تصاد متکی بر صادرات نفت باعث کاهش اهمیت بخش کشاورزي و رشد سریع شهرها چهارچوب یک اق
و مهاجرت روستاییان به شهرها شد که نتیجه آن افزایش جمعیت شهري و ناموزونی در شبکه شهري ایران 

  ).151: 1374است (نظریان ،
چکتر می باشد .یک شهر در سطح مناطق و استان ها نیز این نظام شهري نمایانگر فضاي ملی در مقیاس کو

برتر در سطح فوقانی هرم شهري ،چند شهر ناهمگون در فاصله اي زیاد از آن و انبوهی از روستاشهرهاي 
کوچک اندازه با عملکردهاي ضعیف که توان رقابت با شهر برتر از آنها گرفته شده است (حاجی پور و 
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ینه اي برخوردار است. در گذشته رشد ). استان خوزستان از سابقه شهرنشینی دیر6: 1384زبردست، 
جمعیت شهرهاي این استان تحت تأثیر عوامل درون زا از آهنگی کند برخوردار بوده است .با شروع 
فعالیت هاي استخراج و صدور نفت طی قرن گذشته ،عوامل برون زا موجب رشد فزاینده ي جمعیت 

) نظام پخشایش 1359-67اق علیه ایران (شهرهاي این منطقه شده است . همچنین وقوع جنگ تحمیلی عر
جمعیتی را در سطح روستاها و شهرها دگرگون ساخت و باعث تحوالت جمعیتی شهرهاي خوزستان 
گردیده است و پدیده نخست شهري در این استان محصول بسط روابط سرمایه داري و نظام متمرکز 

ه نظر می رسد توزیع جمعیت در سیستم بنابرین ب). 102:  1376ي است (حاتمی نژاد، سیاسی و اقتصاد
شهري استان خوزستان قاعده مند و متعادل نیست و شهر اهواز بعنوان مادرشهر منطقه، برتري خود را 
حفظ کرده و بیشترین درصد کل جمعیت شهري منطقه را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب می 

ري استان خوزستان پی به نقاط ضعف موجود برده و بایست با مطالعه دقیق و تحلیل همه جانبه سیستم شه
  با ارائه راهکارهاي مناسب قدم در راه متعادلتر ساختن آن برداشت.

  
  سوال هاي تحقیق

آیا توزیع جمعیت در بین نقاط شهري استان خوزستان به صورت مطلوب و عادالنه صورت گرفته  -
  ؟است
در تحوالت نظام شهري استان خوزستان داشته  آیا وقوع هشت سال جنگ تحمیلی نقش تاثیرگذاري -

  است ؟
  آیا تأسیسات نفت و گاز در استقرار نظام شهري استان خوزستان تأثیرگذار بوده است؟ -

  
  فرضیه هاي تحقیق

  توزیع جمعیت در سیستم شهري استان خوزستان متعادل نبوده است.  -
  ظام شهري استان خوزستان داشته است.وقوع هشت سال جنگ تحمیلی نقش تاثیرگذاري در تحوالت ن -
  وجود تأسیسات نفت و گاز نقش تأثیرگذاري در استقرار نظام شهري استان خوزستان داشته است. -
  

  مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظري پژوهش
در مطالعه اي تحت  1964در سال  2"برایان بري"اصطالح سیستم شهري را نخستین بار : 1سیستم شهري

شهرهایی که )12: 1381پیشنهاد کرد (عظیمی،  "ها به مثابه نظامهایی در درون نظامهاي شهريشهر"عنوان 
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در یک فضاي معین و در ارتباط با هم از طریق تحرکهاي جمعیتی، جریان کاالها، افکار و عرضه خدمات 
آنها که  کوچک و حوزه نفوذ ،شبکه اي از شهرهاي بزرگ ).89: 1388(خمر، گسترده و سازمان می یابند 
خدمات و سرمایه در ارتباط با هم عمل می کنند را می توان  ،تبادل کاالها ،از لحاظ جریان نیروي کار

   )Kotlyakov &komarova, 2007:777سیستم شهري نامید (
مجموعه شهرهاي وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاههاي شهري را در یک ناحیه، : 3نظام شهري

  .)53: 1381(عظیمی، هان پدید می آورند منطقه، سرزمین و ج
(علی مجموعه اي از سکونتگاههاي شهري هم بسته در یک ناحیه، منطقه، کشور یا جهان : شبکه شهري 

  .)229: 1389اکبري، 
  نظام شهري و شبکه شهري معادل هم بکار می روند. ،اصطالحات سیستم شهري

  : سلسله مراتب)برنامه ریزي چند سطحی یا (برنامه ریزي مبتنی بر 
فلسفه اساسی این مفهوم برخالف برنامه ریزي هاي ملی و متمرکز درگیر کردن مردم در حل مسائلی است 
که مستقیما بر آنها موثرند و نیز پرکردن فاصله اي است که میان فرایندهاي برنامه ریزي ملی، منطقه و 

رنامه ریزیها، فرایندهاي مرکزیت متمرکز، در این قبیل ب ).152تا  151: 1385محلی وجود دارد (آسایش، 
رها می شود و به جاي آن عدم مرکزیت متمرکز در فعالیتهاي انسانی می نشیند. در جهت عملکرد برنامه 
ریزي چند سطحی، غالبا شش رده از سلسله مراتب در کانون رشد، در نظر گرفته می شود: (شکویی، 

1387 :268(  
هزار  500: مراکز شهري بزرگی هستند که حداقل جمعیت آنها بیش از قطبهاي رشد به عنوان سطح یک -

نفر می باشد و وظیفه ي اساسی یک قطب رشد عبارت است از ایفاي نقش مهمترین شهر یک کالن 
  منطقه. 

مراکز رشد به عنوان سطح دوم: مراکز صنعتی هستند که کاالهاي مورد نیاز بازارهاي مورد نیاز بازارهاي  -
ناطق را تولید می کنند. در قلمرو هر قطب رشد چند مرکز رشد می تواند وجود داشته باشد. کشور و م

 هزار نفر می باشند. 500هزار تا  100مراکز رشد داراي جمعیتی بین 

نقاط رشد به عنوان سطح سه: در قلمرو هر مرکز رشد چندین نقطه رشد می تواند وجود داشته باشد.  -
یات تهیه مواد غذایی و عملیات نوع سوم می باشد. جمعیت یک نقطه رشد کار تخصصی نقاط رشد عمل

  هزار نفر می باشد. 100هزار تا  25بین 

                                                                                                                                                                                           
2 - Brian Berry 
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مراکز خدماتی به عنوان سطح چهار: وظیفه ي تخصصی مرکز خدماتی عبارت خواهد بود از وظایف  -
هت تأمین نیازهاي نوع سومی همچون فروش، اعطاي اعتبار، آموزش و پرورش. مرکز خدمات باید در ج

 هزار نفر باشد. 2روستایی گام بردارد و جمعیت آن باید بیش از 

روستاهاي مرکزي: بزرگترین روستاهایی هستند که در ساختار روستایی منطقه وجود دارند و باید  -
  نیازهاي خدماتی روستاههاي اطراف خود را در یک شعاع معینی حداقل یک کیلومتر برآورده سازند.

 ).173تا  172: 1385تاها و روستاهاي کوچک منفرد به عنوان سطح شش (آسایش، روس -

بنابراین راهبردهاي توسعه باید بر روي یک نظام فضایی که ساختاري سلسله مراتبی دارد و پیوندهاي میان 
  ).DHV ،1371 :153اجزاء آن تقویت شده اند، متمرکز باشد (مهندسان مشاور

  
  پیشینه تحقیق

) در پژوهشی تحت عنوان تحلیلی جغرافیایی بر شبکه شهري استان ایالم با 1389تقوایی( رضائی و -
تأکید بر نقش شهرهاي کوچک، به این نتیجه رسیده اند که شبکه شهري استان ایالم همواره با عدم تعادل 

شبکه و ناهماهنگی هاي بسیاري روبرو بوده و شهر ایالم بعنوان نخست شهر منطقه با شهرهاي بعدي 
  شکاف چشمگیري دارد.

) در پژوهشی تحت عنوان تحلیلی بر سیستم هاي شهري ایران طی سال هاي 1389تقوایی و صابري ( -
به این نتیجه دست یافته اند که نظام شهري ایران در نیم قرن اخیر از لحاظ شاخص هاي  1385تا  1335

مت تعادل میل کرده است اما از نظر ضریب تمرکز، رتبه اندازه، نخست شهري و ضریب آنتروپی به س
  شاخص ضریب جینی در وضعیت نامتعادل قرار دارد. 

) با تحلیل و مقایسه ي توزیع اندازه ي شهرها در سیستم شهري ایران و 1390شاطریان و دیگران ( -
ی کشورهاي همسایه، به این نتیجه دست یافته اند که پدیده نخست شهري در ایران و همسایگان در تمام

دوران ها وجود داشته و نظام شهري نابرابر و توزیع جمعیت نامتعادل بوده که البته این تمرکز در ایران به 
  سمت تعادل در حرکت است. 

) در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان سیر تحوالت نظام شهري در 1390منوچهري میاندوآب ( -
گیري مدل هاي مختلفی مانند رتبه اندازه و شاخص هاي منطقه آذربایجان وارائه الگوي بهینه، با بکار

نخست شهري به بررسی نظام شهري منطقه آذربایجان پرداخته و به این نتیجه دست یافته که شبکه شهري 
منطقه آذربایجان در طول شش دوره سرشماري متعادلتر شده و همچنین از تسلط نخست شهري با گذشت 

  زمان کاسته شده است
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) اندازه گیري نخست شهر را براي توزیع اندازه ي 1980ات خارجی نیز روزن و راسنک (در مطالع -
ارزیابی کردند. نتایج  ،کشور محاسبه کرده اند و عواملی را که با نخست شهري در ارتباط بودند 44شهري 

 يشهر نخست درجه ، GNPپژوهش آنها نشان داد که در کشورهاي کمتر توسعه یافته با کاهش مقدار 
در ارتباط با سلسله مراتب شهري  ,.Fragkias et alبزرگتر می شود و همچنین می توان به پژوهشهاي 

در ارتباط با توزیع اندازه  ,.Anderson et alمطالعات  ، 2009مجموعه شهرهاي جنوب چین در سال 
ازه شهرهاي هند و در ارتباط با توزیع اند ,.Gangopadhyay et alمطالعات  ، 2005شهرهاي چین در سال 

  اشاره کرد. 2009چین در سال 
  

  معرفی محدوده مورد مطالعه
درجه و صفر دقیقه  33دقیقه تا  57درجه و  29کیلومتر مربع بین  63633,6استان خوزستان با مساحت 

دقیقه طول شرقی از نصف النهار  33درجه و  50دقیقه تا  40درجه و  47عرض شمالی از خط استوا و 
در جنوب غربی ایران قرار دارد و از شمال با استان لرستان، از شمال شرقی و مشرق با استانهاي گرینویچ 

چهارمحال و بختیاري و کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب شرق با استان بوشهر، از جنوب با خلیج فارس و 
 24ان به ، این است1390از مغرب با کشور عراق هم مرز است. بر اساس تقسیمات کشوري در سال 

  ).3: 1390دهستان تقسیم شده است (استانداري خوزستان، 130شهر و  62بخش،  55شهرستان، 
  

  
  نقشه موقعیت استان خوزستان در کشور - 1شکل شماره 



  شهري در استان خوزستان بررسی و تحلیل وضعیت سیستم
 

  روش تحقیق
است و داده ها و اطالعات مورد نیاز نیز از طریق مراجعه به  کیفی -کمی این پژوهشروش تحقیق 

در مقاله حاضر در جهت ارزیابی سیستم انه تهیه شده است. ي، سرشماري ها و کتابخاینترنت، سالنامه آمار
اندازه تعدیل یافته،  -مرتبه اندازه زیپف، -خوزستان از مدل مرتبه 1390تا  1335شهري طی سالهاي 

شاخص هاي عدم تمرکز و شاخص هاي نخست  ،و تکنیک توان جمعیتی  منحنی لورنز و ضریب جینی
ترسیم شده است. در ادامه به شرح  Arc Gisو نقشه ها نیز با  Excelز شهري و از نرم افزار شهري و تمرک

  پرداخته شده: هاي تحقیق مدل
  
  :4اندازه (ژرژ زیپف)-قانون مرتبه 

) ارتباط اندازه شهرها را با مرتبه یا ردیف آنها مورد بحث 1913( 5"اوئرباخ  "بیش از نیم قرن است که 
 6"لوتکا  "توسط  1926بدنبال این دانشمند موضوع روابط اندازه و مرتبه شهري در سال قرار داده است. 

ژرژ  "، این نوع بررسی در شهرها توسط 1946تا  1941مورد استفاده قرار گرفت و باالخره در سال هاي 
  بطور کامل فرمول بندي و مورد عمل واقع شده است، بدین ترتیب: "کینگ زیپف 

  
  
 

١p  2 ،شهر اول: جمعیتp جمعیت شهر دوم :، Pnارقام و  : جمعیت آخرین شهرn ...3 ،2 ،1  ردیف و
  ). 219تا  218: 1389مرتبه ي شهرهاي موردنظر هستند (نظریان، 

  
  :7اندازه تعدیل یافته-قانون مرتبه

گوي اندازه زیپف در نظام هاي شهري به خصوص در حال توسعه که داراي ال –به علت اینکه قانون رتبه 
از مدل تعدیل یافته که توسط خانم بهفروز ارائه شده است  ،نخست شهري هستند نمی تواند درست باشد

که در آن  .ستفاده شدها ،که در اکثر کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه می تواند الگوي مناسب باشد
Prth جمعیت هر شهري که در مرتبه :r یت واقعی شهرهاي مورد مجموع جمع :  ،قرار دارد

 مجموع نسبت هاي مرتبه اي تمام شهرهاي مورد مطالعه  : ، r مرتبه شهر :Rth ،مطالعه
  .)197-196: 1390(حکمت نیا و موسوي، 

                                                             
4 - The Rank-Size Rule (G- Zipf) 
5 - Auerbach 
6 - Lotka 
7 -The rank-size modified  
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Prth=   

  
 میزان اضافی جمعیت اولین شهر و کمبود یا زیادي جمعیت سایر شهرها را مشخص می نمایداین فرمول 

  ).63: 1371(بهفروز، 
  

  :8منحنی لورنز و ضریب جینی
یکی از روشهاي اندازه گیري سلسله مراتب شهري و چگونگی توزیع جمعیت در شهرهاي یک منطقه، 

تا). این منحنی میزان عدم تعادل را بین 208: 1390(حکمت نیا و موسوي،  استفاده از منحنی لورنز است
 :Schlute & Trade, 2002(طبقات) به صورت نمودار نمایش می دهد دو توزیع تراکمی (جمعیت و تعداد 

جمعیت یابی نقاط شهري منطقه مطلوب تر بوده  ،هر چقدر منحنی به طرف خط نرمال سوق یابد .)151
  ).208: 1390 ،است ( حکمت نیا و موسوي

مساحت زیر براي نمایش عددي منحنی لورنز از ضریب جینی استفاده می شود این ضریب از تقسیم 
مقدار ضریب جینی بین صفر و یک . (Kirkb at al, 2009: 2481)منحنی بر مساحت مثلث بدست می آید

خواهد بود. که در آن صفر به معنی توزیع کامال متعادل و یک به معناي توزیع کامال نامتعادل است 
  ).209: 1390 ،(حکمت نیا و موسوي

  
  تکنیک توان جمعیتی:
  ابی نقاط و یا مرکز بهینه خدمات کاربرد دارد که فرمول کلی آن به شرح زیر است:این روش براي مکانی

  
Vi=  

  
  در این فرمول:

Viپتانسیل جمعیتی نقطه : i، Pj جمعیت نقطه :j  وDij فاصله بین :j  وi  
  ).220تا  218: 1378براي انتخاب مکان بهینه باالترین ارزش مکانی مورد نظر خواهند بود (زیاري، 

  
  
  

                                                             
8 - Lorenz Curve and Gini Coefficient 
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  :9شاخص نخست شهري
کشور و یا  )p(به کل جمعیت شهري )p1(نسبت جمعیت بزرگترین شهر )UPI(شاخص نخست شهري

  :)34: 1386(زبردست،  منطقه اي که شاخص نخست شهري براي آن محاسبه می شده است
  

. UPI= P1 ÷ p  
  

  :10شاخص هاي تمرکز شهري
تبی شهرهاي یک کشور می توان از شاخص تمرکز شهري براي تشخیص میزان نظم در نظام سلسله مرا

استفاده کرد، شاخص تمرکز شهري از تقسیم جمعیت شهر اول به مجموع جمعیت شهرهاي دوم، سوم و 
). با توجه به مطالب فوق شاخص هاي تمرکز شهري از طریق 53: 1379چهارم بدست می آید (تقوایی، 

  فرمولهاي زیر بدست می آید:
  

  :11شاخص دو شهر
اندازه شهري است و شاخصی نسبی است، بدین ترتیب که از طریق  -این شاخص مرتبط با توزیع رتبه 

  )34: 1386محاسبه نسبت جمعیت شهر نخست به دومین شهر بدست می آید: (زبردست، 
  

TCI= P1 ÷ p2 
  

ري ختم شود، داراي تعادل بوده و نخست شه 2در این شاخص مقدار عددي به دست آمده اگر به 
باشد شاخص نخست شهري تسلط دارد (حکمت نیا و موسوي،  2حاکمیت ندارد، ولی اگر باالتر از 

1390 :198.(  
  

  :12شاخص سه شهري
شاخص سه شهري از تقسیم جمعیت شهر نخست به مجموع جمعیت شهرهاي دوم و سوم به دست می  

  :)114: 1388(تقوایی و گودرزي، آید

                                                             
9 - Urban Primacy Index 
10 - Urban Concentration Index 
11- Two City Index 
12 - three City Index 
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p1 ÷ p2 + p3شهري) 3( = شاخص تمرکز شهري  
  

  :13شاخص چهارشهر
اندازه شهري است و نسبت  -، همانند شاخص دو شهر مبتنی بر توزیع رتبه)FCI(شاخص چهار شهر 

جمعیت شهر نخست به مجموع جمعیت شهرهاي رتبه دوم، سوم و چهارم را شامل می شود، این شاخص 
  ).34: 1386نیز معروف است (زبردست،  14به شاخص گینزبرگ

  
FCI= P1 ÷ p2 + p3 +p4  

  
  :15شاخص چهارشهر مهتا

) با اصالح فرمول چهارشهر کالرك، بهترین روش براي تشخیص نخست شهري را نسبت 1964مهتا (
(حکمت نیا و موسوي، اندازه شهر نخست به چهارشهر اول نظام شهري به صورت رابطه زیر پیشنهاد کرد

1390 :200.(:  
  

 p1/ p1+ p2+ p3+ p4  MFCI=    
  

اندازه شهري و شاخص چهارشهر مهتا براي تعیین میزان نخست شهري  -ن با بررسی قاعده رتبهریچاردسو
 0,65دامنه اي از این شاخص را به این شرح مطرح کرده است: اگر مقدار عددي شاخص چهار شهر بین 

تا  0,41نخست شهري بیشتر (برتري)،  0,65تا  0,54باشد، نخست شهري بیشترین (فوق برتري)، بین  1و 
باشد، نخست شهري کمترین است  0,41نخست شهري مطلوب و اگر مقدار عددي آن کمتر از  0,54

  ).35تا  34: 1386(زبردست، 
 

  :16شاخص موما و الوصابی
این شاخص از تقسیم مجموع جمعیت دو شهر اول و دوم به مجموع جمعیت دو شهر سوم و چهارم به 

  دست می آید. که از طریق رابطه زیر است:

                                                             
13 - Four City Index 
14 - Ginsberg 
15 - Mahta Four City Index  
16 - Moomav and Alwosabi Index 
14- Herfindall Concentration Index 
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p2 ÷ p3 + p4 +p1   =شاخص موما و الوصابی  
  

  هر چه مقدار این شاخص بزرگتر باشد، نظام شهري موردنظر داراي نخست شهري بیشتري است .
  

  :17شاخص تمرکز هرفیندال
  این شاخص میزان تمرکز در نظام شهري را مورد بررسی قرار می دهد که به صورت رابطه زیر است:

  
HI=  

  
کل جمعیت شهري منطقه مورد مطالعه است (حکمت نیا و موسوي،  pو  i) جمعیت شهر piآن ( که در
1390 :201.(  

  
  شاخص هاي عدم تمرکز:

براي بررسی اینکه آیا اثرات سیاست هاي اتخاذ شده منجر به ایجاد تعادل و یا عدم تمرکز فضایی شده اند 
  ن استفاده می شود.اغلب از دو شاخص آنتروپی و شاخص عدم تمرکز هندرسو

  
  :18شاخص عدم تمرکز هندرسون

شاخص عدم تمرکز هندرسون که از فرمول زیر قابل محاسبه است، نشان دهنده کاهش تمرکز در نظام 
  شهري است .

  
     ]UD=شاخص عدم تمرکز هندرسون =  

  
ام شهري است (زبردست، تعداد شهرها در نظ nکل جمعیت شهري و  pو  i) جمعیت شهر piکه در آن ( 

1386 :35.(  
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  :19ضریب آنتروپی
در واقع آنتروپی یک معیار ناپارامتري براي نشان دادن تعادل در یک توزیع است و هر چه میزان این 

). که با کاربرد 94: 1390شاخص بیشتر شود، توزیع بسوي تعادل در حرکت است (رهنمایی و دیگران، 
منطقه اي یا ملی پی برد  ،دل فضاي استقرار جمعیت در سطح شبکه شهرياین مدل می توان به میزان تعا

)WheelerαMuller, 1998: 386(. :ساختار کلی مدل به شرح زیر است  
  

H= -  
G=  

Hتعداد طبقات : ،وانیلگاریتم نپري فرا : ،فراوانی:   ،: مجموع فراوانی در لگاریتم نپري فراوانی 
  میزان آنتروپی: و 

اگر آنتروپی به طرف صفرمیل کند حکایت از تمرکز بیشتر و یا افزایش تمرکز یا عدم تعادل در توزیع 
جمعیت بین شهرها دارد و حرکت به طرف یک و باالتر از آن توزیع متعادلتري را در عرصه منطقه اي 

  ).190تا  189: 1390(حکمت نیا و موسوي، نشان می دهد 
  

  1390-1335تحوالت تعداد و جمعیت نظام شهري خوزستان در سال 
حاکی از افزایش تعداد جمعیت شهري و )1(جدول شمارهبررسی تحوالت جمعیتی استان خوزستان 

ین است، به طوري که جمعیت شهرنش 1365همچنین تعداد نقاط شهري در تمامی دوره ها بجز سال 
نفر رسیده و درصد شهرنشینی  3251881به  1390نفر است در سال  614933، 1335استان که در سال 

که  1365درصد افزایش یافته است، و این در حالی است که تنها در سال  71,76درصد به  48,12استان از 
ز یک دهه ي خاص در تغییر و تحوالت جمعیتی استان محسوب می شود جمعیت نقاط شهري ا

نفر رسیده است و این در حالی است که نسبت  1485356نفر تنها با اندکی افزایش به  1275109
کاهش یافته است و نقاط  1365درصد در سال  55,38به  1355درصد در سال  58,30شهرنشینی استان از 

دن برخی از به دلیل تأثیرات جنگ و خالی ش 1365شهري استان نیز افزایش نیافته است. در واقع دهه ي 
نقاط شهري استان و همچنین مهاجرت بسیاري از ساکنان نقاط شهري استان خوزستان، شاهد افزایش 
جمعیت نیستیم ولی بعد از اتمام جنگ و برقراري ثبات در استان شاهد افزایش بسیار زیاد در جمعیت 

یت شهرنشین استان درصد جمع 62,52نفر افزایش می یابد و  2342514شهرنشین استان هستیم که به 
است و در سالهاي بعد نیز به همین ترتیب روند صعودي افزایش جمعیت ادامه می یابد و همچنین نقاط 
                                                             
15- Henderson De Concentration Index 
16- Entropy Index                                                                                                   
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افزایش یافته است. طبق محاسبات انجام گرفته در  1390شهر در سال  62شهر به  15شهري استان نیز از 
افزایش بسیار زیاد تعداد شهرهاي از خصوصیات بارز نظام شهري استان خوزستان  ،) 2جدول شماره (

رسیده است و نکته قابل توجه این  1390در سال  43به  1335شهر در سال  9بسیار کوچک است که از 
است که در حالی که این شهرها بیشترین تعداد شهرهاي استان را به خود اختصاص داده اند، ولی سهم 

شهر بسیار کوچک وجود  9، 1335که در سال  بسیار کمی از جمعیت استان در آنها ساکن است بطوري
شهر  2درصد از جمعیت شهرنشین استان در آنها ساکن است و این در حالی است که  15,98دارد که تنها 

 43نیز  1390درصد از جمعیت شهرنشین استان را شامل می شود و در سال  56,29میانی کوچک استان 
جمعیت شهرنشین استان را دربر گرفته اند و نخست شهر  درصد از 11,40شهر بسیار کوچک استان تنها 

درصد از جمعیت شهرنشین استان را به خود اختصاص داده است. بنابراین این ارقام  34,19استان (اهواز) 
) بیانگر این است که توزیع جمعیت در بین شهرهاي استان خوزستان متعادل نیست و بیشتر 2(جدول 

  ست شهر و شهرهاي میانی ساکن هستند.جمعیت شهرنشین استان در نخ
  1390تا  1335روند تغییرات جمعیت و شهرنشینی در استان خوزستان دوره  -1جدول شماره 

  منبع: نتایج سرشماري هاي نفوس و مسکن و معاونت برنامه ریزي استان خوزستان    
  

  1390تا  1335ب طبقات شهري و جمعیتی در شهرهاي استان خوزستان طی دوره ): توزیع و تحول جمعیت بر حس2جدول شماره (
طبقات 
  شهري

  1390  1385  1375  1365  1355  1345  1335  طبقات جمعیتی
تعداد 

  شهر
درصد 

از 
  جمعیت

تعداد 
  شهر

درصد 
از 

  جمعیت

تعداد 
  شهر

درصد 
از 

  جمعیت

تعداد 
  شهر

درصد 
از 

  جمعیت

تعداد 
  شهر

درصد 
از 

  جمعیت

تعداد 
  هرش

درصد 
از 

  جمعیت

تعداد 
  شهر

درصد 
از 

  جمعیت
خیلی 
  بزرگ

میلیون  1,5بیش از 
  نفر

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  34,19  1  34,27  1  34,37  1  -  -  -  -  -  -  -  -  750001-1,5  بزرگ
میانی 
  بزرگ

  

750000-500001  -  -  -  -  -  -  1  -
39,03  

-  -  -  -  -  -  

میانی 
  متوسط

500000-250001  -  -  1  30,91  2  49,29  -  -  -  -  -  -  -  -  

میانی 
  کوچک

250000-100001  2  56,29  1  23,37  2  20,53  2  17,25  5  31,51  7  35,67  9  40,16  

  14,25  9  19,07  9  26,29  10  38,23  11  19,22  6  31,41  4  27,73  4  25001-100000  کوچک
بسیار 
  کوچک

(روستاشهر
(  

  
  

  11,40  43  10,99  30  7,83  12  5,49  10  10,96  14  14,30  13  15,98  9  هزار نفر 25کمتر از

  منبع: نتایج سرشماري هاي نفوس و مسکن و معاونت برنامه ریزي استان خوزستان

  1390  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال
  4531720  4274979  3746772  2681978  2187118  1617024  1277814  تعداد جمعیت استان
  3251881  2829904  2342514  1485356  1275109  883057  614933  تعداد جمعیت شهري

  62  47  28  24  24  19  15  تعداد شهرها
  نسبت شهرنشینی

  (درصد)
48,12  54,61  58,30  55,38  62,52  66,20  71,76  
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  1390تا  1335بررسی شاخص هاي تمرکز و نخست شهري سیستم شهري خوزستان در سالهاي
که در  نشان دهنده ي این است )3نتایج بررسی شاخص هاي تمرکز و نخست شهري در جدول شماره (

بیشترین میزان نخست شهري و تمرکز شهري  مشاهده می شود که  1365تمامی شاخص ها سال در سال 
داراي بیشترین تسلط بر نظام شهري استان  1365حاکی از این است که نخست شهر اهواز در سال 

اي مهم خوزستان است که در واقع یک دلیل عمده ي آن ناشی از تأثیرات جنگ است که برخی از شهره
استان مانند آبادان، خرمشهر، اروندکنار، بستان تقریبا خالی از سکنه شده اند و نخست شهر اهواز جمعیت 

  نیز نخست شهر تسلط کمتري بر نظام شهري استان دارد. 1355و سال زیادي را پذیرفته است. 
  

  1390تا 1335تمرکز شهري خوزستان سال نخست شهري و شاخصهاي  -3جدول شماره
    خصشا

1335  
  

1345  
  

1355  
  

1365  
  

1375  
  

1385  
  

1390  
  0,34  0,34  0,34  0,39  0,26  0,31  37/0  شاخص نخست شهري

  4,48  4,24  3,91  3,83  1,14  1,32  1,88  شاخص دو شهر
  2,41  2,17  1,97  2,26  0,77  0,92  1,31  شاخص سه شهر

  1,81 1,70 1,53 1,73 0,60 0,72 1,04  شاخص چهارشهر( گینزبرگ )
  0,64 0,63 0,60 0,63 0,37 0,42 0,51  ص چهارشهر مهتاشاخ

  3,71 3,50 3,16 3,98 2,40 2,77 3,58  شاخص موما و الوصابی
  0,139  0,143  0,148  0,182  0,151  0,178  0,197  شاخص تمرکز هرفیندال
  1390-1335بر اساس آمارهاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن  منبع: محاسبات نگارندگان

  
  1390تا  1335خوزستان سال  ص هاي عدم تمرکزشاخبررسی 

 شده اند فضایی تمرکز عدم یا و تعادل ایجاد به منجر شده اتخاذ سیاستهاي اثرات آیا اینکه بررسی براي
: 1392 ،لطفی و دیگران( میشود استفاده هندرسون تمرکز عدم شاخص و آنتروپی شاخص دو از اغلب

) از  محاسبات آنتروپی نسبی جمعیت شهرهاي استان، 4ل شماره بر اساس نتایج به دست آمده (جدو ).35
بیانگر حرکت به سمت افزایش درجه ي تمرکز جمعیت و عدم تعادل است، بطوري که آنتروپی نسبی 

کاهش یافته است و همچنین کمترین میزان آن  1390در سال  0,65به  1385در سال  0,66جمعیت از 
همچنین میزان  ) بوده است.0,69با ( 1345بیشترین مقدار مربوط به سال ) و 0,50با ( 1335مربوط به سال 

آنتروپی مطلق و نسبی تعداد شهرهاي استان خوزستان با میزان فراز و نشیب زیادي روبرو است که در 
به بیشترین میزان در تمامی دوره ها رسیده است که نشان دهنده ي این است که توزیع فضایی  1375سال 

کاهش می یابد و آنتروپی  1385بیشترین میزان تعادل را دارد، در سال  1375هاي استان در سال تعداد شهر
به کمترین میزان می رسد  1390می رسد و در نهایت در سال  0,49و آنتروپی نسبی به  0,96مطلق به 
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این است که کاهش می یابد که بیانگر  0,44و آنتروپی نسبی به  0,86بدین ترتیب که آنتروپی مطلق به 
  توزیع فضایی شهرهاي استان به سمت عدم تعادل پیش می رود.

تا  35) تمرکز در نظام شهري خوزستان از سال 4بر اساس شاخص عدم تمرکز هندرسون (جدول شماره
به بعد کاهش تمرکز در نظام شهري  1365افزایش می یابد و سپس از سال  65کاهش یافته و در سال  55

  ده است.استان اتفاق افتا
  

  1390-1335شاخص هاي عدم تمرکز استان خوزستان -4جدول شماره 
    شاخص

1335  
  

1345  
  

1355  
  

1365  
  

1375  
  

1385  
  

1390  
  7,14  6,99  6,75  5,46  6,60  5,59  5,07  عدم تمرکز هندرسون

  0,92  آنتروپی مطلق تعداد  شهر
  

0,89  1,06  1,06  1,15  0,96  0,86  

  0,44  0,49  0,59  0,54  0,54  0,46  0,47  آنتروپی نسبی تعداد  شهر
  1,26  1,29  1,28  1,20  1,23  1,34  0,97  آنتروپی مطلق جمعیت
  0,65  0,66  0,66  0,61  0,63  0,69  0,50  آنتروپی نسبی جمعیت

  1390-1335منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس آمارهاي سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

  
ن در فاصله ي ته جمعیت شهرهاي استان خوزستااندازه ي زیپف و تعدیل یاف-بررسی مرتبه

  1390تا  1335زمانی 
بررسی سلسله مرتب شهري استان خوزستان طی  ، 11تا  5با توجه به نتایج بدست آمده در جداول شماره 

اندازه زیپف و تعدیل یافته نشان دهنده عدم تعادل در  -بر اساس مدلهاي مرتبه 1335-1390سالهاي 
کز جمعیت در شهرهاي باالي نظام سلسله مراتب شهري و خصوصا نخست شهر سیستم شهري و تمر

اندازه ي - استان است. در طبقات باالي نظام سلسله مراتبی شهرها تعادل بیشتري نسبت به تئوري مرتبه
زیپف و تعدیل یافته برقرار است و هر چه به سمت پایین که شهرهاي بسیار کوچک قرار دارند پیش رویم 

اندازه ي شهرها کاسته می شود و شهرهاي بسیار کوچک استان بیشترین بی نظمی را -در مرتبه از تعادل
دارند، بطوري که این شهرها بیشترین درصدهاي کمبود جمعیت را در میان طبقات شهري استان دارند. 

شاهد نظم  1355در سال درصد کمبود جمعیت دارند.  60بدین ترتیب که این شهرها اغلب بیش از 
نیز به دلیل جنگ تحمیلی شاهد بی نظمی  1365بیشتري در نظام سلسله مراتبی شهرها هستیم و در سال 

بعد از اتمام جنگ و  استان شهري نظام 1375 سال در ،عادل هستیمدر نظام پخشایش جمعیت و عدم ت
اهد افزایش نیز ش 1390و  1385در نهایت در سالهاي  ،تحوالت ناشی از آن تا حدودي به تعادل رسیده

عدم تعادل در نظام شهري استان هستیم. الزم به ذکر است که جنگ تحمیلی و خالی شدن برخی از 
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شهرهاي استان از جمعیت به دلیل رکود یا اتمام منابع نفتی نیز از عوامل تأثیرگذار در سیستم شهري استان 
عیت شهرهاي استان خوزستان اندازه زیپف و تعدیل یافته ي جم -نتایج بررسی مدل هاي مرتبهاست. 

هفتمین شهر پرجمعیت استان محسوب می شود با  1365مشخص گردید شهر آغاجاري که در سال 
 14508با کاهش شدید جمعیت ( 1375کاهش شدید فعالیت هاي نفت دچار رکود می شود و در سال 

پرجمعیت استان  سومین شهر 1365امین شهر استان است، شهر مسجدسلیمان نیز که در سال 24نفر) 
دهمین شهر  1390محسوب می شود در پی افت فعالیتهاي استخراج نفت رونق گذشته را ندارد و در سال 

نفر جمعیت دارد در پی رونق گرفتن  9701تنها  1345پرجمعیت استان است، شهر امیدیه که در سال 
نفر جمعیت  60462، 1390ال فعالیتهاي استخراج نفت و گاز شاهد افزایش جمعیت در آن هستیم که در س

دارد و همچنین شهرهاي میدان جعفر، نفت سفید و ندیو نیز که حیات آنها وابسته به فعالیتهاي نفت و گاز 
 -بنابراین بر مبناي مدل مرتبهبود در نهایت با اتمام این منابع به شهرهاي خالی از سکنه تبدیل می شوند. 

بین شهرها و رتبه آنها وجود ندارد. نخست شهر با تمرکز امکانات  اندازه، هیچ گونه رابطه معقول و منطقی
  و خدمات در سطوح مختلف تمرکز خود را بر سایر شهرها حفظ کرده است.

  
  1335اندازه ي واقعی و مدل جمعیت شهرهاي استان خوزستان در سال  -5جدول شماره

-جمعیت مرتبه  جمعیت واقعی  نام شهر  طبقات شهري  مرتبه
  اندازه

بود یا مازاد کم
  جمعیت

جمعیت تعدیل 
  یافته

  کمبود یا مازاد
  جمعیت

میانی   1
  کوچک

  40763  185320  0  226083  226083  آبادان
  27438  92660  +7057  113041  120098  اهواز  2
  -9652  61773  -23240  75361  52121  دزفول  کوچک  3
  -1679  46330  -11870  56521  44651  مسجدسلیمان  4
  +6786  37064  -1367  45217  43850  خرمشهر  5
  -1001  30887  - 7794  37680  29886  بهبهان  6
  -2279  26474  - 8102  32297  24195  آغاجاري  بسیار کوچک  7
  -4638  23165  -9733  28260  18527  شوشتر  8
  - 4897  20591  -9426  25120  15694  بندرماهشهر  9

  -10839  18532  -14915  22608  7693  هفتگل  10
  -9523  16847  -13229  20553  7324  شکاندیم  11
  -8185  15443  -11582  18840  7258  رامهرمز  12
  -8072  14255  - 11208  17391  6183  نفت سفید  13
  -7212  13237  -10124  16149  6025  سوسنگرد  14
  - 7010  12355  -9727  15072  5345  ندیو  15

  منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس نتایج سرشماري
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  1345اندازه ي واقعی و مدل جمعیت شهرهاي استان خوزستان در سال  -6ل شمارهجدو
جمعیت   نام شهر  طبقات شهري  مرتبه

  واقعی
-جمعیت مرتبه

  اندازه
کمبود یا مازاد 

  جمعیت
جمعیت تعدیل 

  یافته
  کمبود یا مازاد

  جمعیت
  +24055 248907  0  272962  272962  آبادان  میانی متوسط  1
  +81922 124453  +69894  136481  206375  زاهوا  میانی کوچک  2
  +5567 82969  -2451  90987  88536  خرمشهر  کوچک  3
  +22272 62227  +16259  68240  84499  دزفول  4
  +14707 49781  +9896  54592  64488  مسجدسلیمان  5
  - 1610 41484  -5620  45494  39874  بهبهان  6
  - 13559 35558  -16995  38994  21999  شوشتر  بسیارکوچک  7
  -14519 31113  -17526  34120  16594  ماهشهر  8
  -11461 27656  -14134  30329  16195  اندیمشک  9

  -15190 24891  - 17595  27296  9701  امیدیه  10
  - 13012 22628  -15199  24815  9616  هفتگل  11
  -11709 20742  -13714  22747  9033  میدان جعفر  12
  -10365 19147  - 12215  20997  8782  رامهرمز  13
  -11227 17779  -12945  19497  6552  سوسنگرد  14
بندرامام   15

  خمینی
6013  18197  12184-  16594 10581-  

  -9592 15557  -11095  17060  5965  میانکوه  16
  -8939 14641  -10354  16056  5702  شادگان  17
  -8713 13828  -10049  15164  5115  ایذه  18
  -8044 13100  -9310  14366  5056  گتوند  19

  منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس نتایج سرشماري
  

  1355اندازه ي واقعی و مدل جمعیت شهرهاي استان خوزستان در سال  -7جدول شماره
جمعیت   نام شهر  طبقات شهري  مرتبه

  واقعی
جمعیت 

  اندازه-مرتبه
کمبود یا 

  مازاد جمعیت
جمعیت تعدیل 

  یافته
  کمبود یا مازاد

  جمعیت

  -3292  337691  0  334399  334399  اهواز میانی متوسط  1
  125222  168846  +126869  167199  294068  آبادان  2
  27926  112564  +29024  111466  140490  خرمشهر میانی کوچک  3
  36828  84423  +37651  83600  121251  دزفول  4
  9560  67538  +10218  66880  77098  مسجدسلیمان کوچک  5
  -6904  56282  -6355  55733  49378  بهبهان  6
  -16157  48242  -15686  47771  32085  اندیمشک  7
  -11762  42211  -11351  41800  30449  آغاجاري  8
  -7581  37521  -7215  37155  29940  بندرماهشهر  9

  -7596  33769  -7267  33440  26173  شوشتر  10
  -12021  30699  -11722  30400  18678  شوش بسیارکوچک  11
  -13721  28141  -13446  27866  14420  وسنگردس  12
  -11653  25976  -11400  25723  14323  اروندکنار  13
بندرامام   14

  خمینی
11806  23886  12080-  24121  12315-  

  -11375  22513  -11155  22293  11138  رامهرمز  15
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  - 10849  21106  -10643  20900  10257  ایذه  16
  -9618  19864  -9424  19670  10246  شادگان  17
  -9137  18761  -8954  18578  9624  هفتگل  18
  -9420  17773  -9247  17600  8353  خارك  19
  -9879  16884  -9715  16720  7005  گتوند  20
  -9255  16080  -9099  15924  6825  بستان  21
  -9455  15350  -9305  15200  5895  هندیجان  22
  -8862  14682  -8719  14539  5820  هویزه  23
  -8682  14070  -8545  13933  5388  حمیدیه  24

  منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس نتایج سرشماري
  

  1365اندازه ي واقعی و مدل جمعیت شهرهاي استان خوزستان در سال -8جدول شماره
جمعیت   نام شهر  طبقات شهري  مرتبه

  واقعی
-جمعیت مرتبه

  اندازه
کمبود یا مازاد 

  جمعیت
جمعیت تعدیل 

  یافته
  د یا مازادکمبو

  جمعیت
  +186454  393372  0  579826  579826  اهواز  میانی بزرگ  1
  -45266  196686  -138493  289913  151420  دزفول  میانی کوچک  0
  -26337  131124  -88488  193275  104787  مسجدسلیمان  0
  -19649  98343  -66262  144956  78694  بهبهان  کوچک  4
  -6866  78674  -44157  115965  71808  بندرماهشهر  5
  +278  65562  - 30798  96638  65840  شوشتر  6
  +7906  56196  -18730  82832  64102  آغاجاري  7
  +7117  49171  -16190  72478  56288  اندیمشک  8
بندرامام   9

  خمینی
49355  64425  15070-  43708  5647+  

  +6705  39337  -11941  57983  46042  ایذه  10
  +3955  35761  -12995  52711  39716  شوش  11
  +4268  32781  - 11270  48319  37049  شادگان  12
  +181  30259  -14162  44602  30440  سوسنگرد  13
  +452  28098  -12866  41416  28550  رامهرمز  14
  -5252  26225  -17682  38655  20973  رامشیر  بسیارکوچک  15
  -5766  24586  -17419  36239  18820  هندیجان  16
  -8193  23139  -19161  34107  14946  گتوند  17
  -7727  21854  -18085  32212  14127  هفتگل  18
  -10389  20704  -20202  30517  10315  باغملک  19
  -17416  19668  -26739  28991  2252  هویزه  20
  -18726  18732  -27605  27611  6  آبادان  21
  -17880  17880  -26356  26356  0  اروندکنار  22
  -17103  17103  - 25210  25210  0  بستان  23
  -16390  16390  -24159  24159  0  خرمشهر  24

  منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس نتایج سرشماري
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  1375اندازه ي واقعی و مدل جمعیت شهرهاي استان خوزستان در سال -9جدول شماره
-جمعیت مرتبه  جمعیت واقعی  نام شهر  طبقات شهري  مرتبه

  اندازه
کمبود یا مازاد 

  یتجمع
جمعیت 

  تعدیل یافته
  کمبود یا مازاد

  جمعیت

  +213683  591297  0  804980  804980  اهواز  بزرگ  1
  -89575  295648  -196417  402490  206073  آبادان  میانی کوچک  2
  +5540  197099  - 65688  268327  202639  دزفول  3
  -30942  147824  -84363  201245  116882  مسجدسلیمان  4
  -11336  118259  -54073  160996  106923  اندیمشک  5
  +7087  98549  -28527  134163  105636  خرمشهر  6
  +3923  84471  -26603  114997  88394  بندرماهشهر  کوچک  7
  +14301  73912  -12409  100622  88213  بهبهان  8
  +15588  65700  -8154  89442  81288  ایذه  9

  +18770  59130  -2598  80498  77900  شوشتر  10
ندرامام ب  11

  خمینی
55936  73180  17244-  53754  2182+  

  +4559  49275  -13248  67082  53834  امیدیه  12
  +6574  45484  -9863  61921  52058  شوش  13
  - 399  42235  -15662  57498  41836  شادگان  14
  -195  39420  -14440  53665  39225  سوسنگرد  15
  +265  36956  -13090  50311  37221  رامهرمز  16
  -11857  34782  -24427  47352  22925  هندیجان  بسیارکوچک  17
  - 10217  32850  -22088  44721  22633  رامشیر  18
  -12651  31121  - 23897  42367  18470  گتوند  19
  -11920  29565  -22604  40249  17645  حمیدیه  20
  -12076  28157  -22251  38332  16081  باغملک  21
  -11394  26877  - 21107  36590  15483  هفتگل  22
  -10540  25708  -19831  34999  15168  اللی  23
  -10129  24637  -19033  33541  14508  آغاجاري  24
  -9620  23652  -18167  32199  14032  هویزه  25
  -9893  22742  - 18112  30961  12849  مالثانی  26
  -14595  21900  -22509  29814  7305  بستان  27
  -14741  21118  - 22372  28749  6377  اروندکنار  28

  منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس نتایج سرشماري
  

  1385اندازه ي واقعی و مدل جمعیت شهرهاي استان خوزستان در سال -10جدول شماره
جمعیت   نام شهر  طبقات شهري  مرتبه

  واقعی
-جمعیت مرتبه

  اندازه
کمبود یا مازاد 

  جمعیت
جمعیت تعدیل 

  یافته
  کمبود یا مازاد

  جمعیت
  337101  632742  0  969843  969843  اهواز  بزرگ  1
  - 87864  316371  -256414  484921  228507  دزفول  میانی کوچک  2
  7074  210914  -105293  323281  217988  آبادان  3
  - 34319  158185  -118595  242461  123866  خرمشهر  4
  - 7126  126548  - 74547  193969  119422  اندیمشک  5
  4470  105457  -51713  161640  109927  بندرماهشهر  6
  15729  90392  -32428  138549  106121  مسجدسلیمان  7
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  24602  79093  -17535  121230  103695  ایذه  8
  28899  70305  -8556  107760  99204  بهبهان  کوچک  9

  30850  63274  -2860  96984  94124  شوشتر  10
بندرامام   11

  خمینی
67078  88167  21089-  57522  9556  

  5242  52728  -22850  80820  57970  امیدیه  12
  5225  48672  -20706  74603  53897  شوش  13
  4626  45196  -19452  69274  49822  رامهرمز  14
  6459  42183  -16014  64656  48642  شادگان  15
  4045  39546  -17024  60615  43591  سوسنگرد  16
  -12120  37220  -31949  57049  25100  هندیجان  17
  -10370  35152  -29098  53880  24782  رامشیر  بسیارکوچک  18
  -10091  33302  -27833  51044  23211  شیبان  19
  -9660  31637  -26515  48492  21977  حمیدیه  20
  -8702  30130  -24755  46183  21428  گتوند  21
  -7917  28761  -23240  44084  20844  باغملک  22
  -8991  27510  -23648  42167  18519  چمران  23
  -10151  26364  -24197  40410  16213  اللی  24
  -10572  25310  -24059  38794  14735  هفتگل  25
  -9914  24336  -22880  37302  14422  هویزه  26
  -9411  23435  -21896  35920  14024  ویس  27
  -8619  22598  -20658  34637  13979  مالثانی  28
  -8667  21819  -20291  33443  13152  آغاجاري  29
  -10922  21091  -22159  32328  10169  دزآب  30
  -10650  20411  -21524  31285  9761  اروندکنار  31
  -10574  19773  - 21108  30307  9199  میانرود  32
  -10570  19174  -20785  29389  8604  قلعه تل  33
  -10556  18610  -20471  28525  8054  صفی آباد  34
  -10239  18078  -19871  27710  7839  حر  35
  - 10262  17576  -19626  26940  7314  بستان  36
  -11001  17101  -20112  26212  6100  الوان  37
  -11212  16651  -20083  25522  5439  صیدون  38
  - 11252  16224  -19896  24868  4972  سردشت  39
  -12008  15818  -20436  24246  3810  رفیع  40
  -11823  15433  -20045  23655  3610  دهدز  41
  -13112  15065  -21138  23091  1953  جایزان  42
  -12852  14715  -20691  22554  1863  حسینیه  43
  -12539  14380  -20201  22042  1841  سالند  44
  -12779  14061  - 20270  21552  1282  زهره  45
  -12545  13755  - 19873  21083  1210  مینوشهر  46
  -12661  13462  -19834  20635  801  قلعه خواجه  47

  منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس نتایج سرشماري
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  1390اندازه ي واقعی و مدل جمعیت شهرهاي استان خوزستان در سال  -11جدول شماره
طبقات   مرتبه

  شهري
-جمعیت مرتبه  جمعیت واقعی  نام شهر

  اندازه
کمبود یا 

  مازاد جمعیت
جمعیت تعدیل 

  یافته
  کمبود یا مازاد

  جمعیت

  426964  685057  0  1112021  1112021  اهواز  گبزر  1
میانی   2

  کوچک
  -94148  342528  -307630  556010  248380  دزفول

  -15608  228352  -157930  370674  212744  آبادان  3
  -17486  171264  -124227  278005  153778  بندرماهشهر  4
  -7593  137011  -92986  222404  129418  خرمشهر  5
  12635  114176  -58526  185337  126811  اندیمشک  6
  19228  97865  -41767  158860  117093  ایذه  7
  21780  85632  -31591  139003  107412  بهبهان  8
  30698  76117  -16743  123558  106815  شوشتر  9

  34863  68506  -7833  111202  103369  مسجدسلیمان  10
  12299  62278  -26516  101093  74577  شوش  کوچک  11
  15269  57088  - 20311  92668  72357  بندرامام خمینی  12
  17172  52697  -15671  85540  69869  رامهرمز  13
  11528  48933  -18969  79430  60461  امیدیه  14
  7116  45670  -21349  74135  52786  شادگان  15
  1653  42816  -25032  69501  44469  سوسنگرد  16
  -9159  40297  -34275  65413  31138  چمران  17
  -7365  38059  -31085  61779  30694  شیبان  18
  -9127  36056  - 31598  58527  26929  هندیجان  19
  بسیار  20

  کوچک
  -10901  34253  -32249  55601  23352  باغملک

  -9614  32622  -29945  52953  23008  رامشیر  21
  -8317  31139  -27724  50546  22822  گتوند  22
  -8803  29785  -27367  48349  20982  حمیدیه  23
  -10799  28544  -28589  46334  17745  اللی  24
  - 10213  27402  -27292  44481  17189  مالثانی  25
  -10194  26348  -26616  42770  16154  هویزه  26
  -10267  25372  -26081  41186  15105  ویس  27
  -9589  24466  -24838  39715  14877  هفتگل  28
  -10971  23624  -25692  38345  12653  آغاجاري  29
  -11954  22835  -26186  37067  10881  شرافت  30
  -11263  2209  -25036  35872  10836  دزآب  31
  -11356  21408  -24699  34751  10052  قلعه تل  32
  -10847  20759  -23786  33698  9912  شمس آباد  33
  -10819  20149  -23376  32706  9330  شاوور  34
  -10527  19573  - 22726  31772  9046  صفی آباد  35
  -9996  19029  -21856  30889  9033  میانرود  36
  -9606  18515  -21146  30055  8909  اروندکنار  37
  - 9404  18028  -20640  29264  8624  حر  38
  - 9786  17565  -20734  28513  7779  صالح شهر  39
  - 9868  17126  -20542  27800  7258  بستان  40
  - 9457  16709  -19870  27122  7252  چوبده  41
  -9219  16311  - 19385  26477  7092  الوان  42
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  - 9344  15931  -19273  25861  6588  صیدون  43
  -9330  15569  -19034  25273  6239  سردشت  44
  -9203  15223  -18691  24711  6020  جنت مکان  45
  -9042  14892  -18324  24174  5850  حمزه  46
  -8817  14576  -17901  23660  5759  دارخوین  47
  -8618  14272  -17513  23167  5654  ترکالکی  48
  -9061  13981  -17774  22694  4920  دهدز  49
  -10011  13701  -18550  22240  3690  رفیع  50
  -9842  13432  -18214  21804  3590  میداوود  51
  -10183  13174  -18394  21385  2991  گوریه  52
  -10157  12926  - 18212  20981  2769  صالح شطت  53
  -10285  12686  -18192  20593  2401  جایزان  54
  -10183  12455  - 17946  20218  2272  قلعه خواجه  55
  -10120  12233  -17744  19857  2113  چغامیش  56
  -9933  12018  -17424  19509  2085  سالند  57
  -9848  11811  17210  19173  1963  حسینیه  58
  -9818  11611  -17055  18848  1793  مشراگه  59
  -9812  11418  -16928  18534  1606  سماله  60
  -9941  11230  -16941  18230  1289  مینوشهر  61
  -9772  11049  - 16659  17936  1277  زهره  62

  منبع: محاسبات نگارندگان بر اساس نتایج سرشماري
  

  بررسی منحنی لورنز و ضریب جینی در سیستم شهري استان خوزستان  
توزیع جمعیت در شهرهاي استان خوزستان  1390تا  1335) طی سالهاي 12ول شماره (با توجه به جد

نامتعادل تر شده است، بدین ترتیب در حالی که بیشترین تعداد شهرهاي استان در طبقات جمعیتی 
شهرهاي کوچک و بسیار کوچک استان قرار دارند ولی این شهرها کمترین جمعیت را در خود جاي داده 

تر جمعیت شهرها استان در شهرهاي بزرگ تر و خصوصا نخست شهر قرار دارند. با توجه به اند و بیش
با  1390تا  1335) توزیع درصد تراکمی تعداد و جمعیت شهرها از سال 7تا  1منحنی لورنز شماره هاي (

ن به خط توزیع نرمال فاصله ي بیشتري پیدا کرده است که نشان دهنده ي این است که نظام شهري استا
) نیز ضریب 13سمت توزیع نامتعادل در تعداد جمعیت و شهرها در حرکت است. در جدول شماره (

شده است که نشان دهنده ي این است  0,58، 1335جینی شهرهاي استان محاسبه شده است که در سال 
لورنز از  جمعیت یابی نقاط شهري استان نسبت به تمامی دوره ها متعادل تر است و منحنی 1335که سال 

افزایش  0,66ضریب جینی به  1355و  1345خط توزیع نرمال فاصله کمتري دارد و سپس در سالهاي 
 0,62با اندکی کاهش به  1365یافته است که جمعیت یابی نقاط شهري نامتعادل تر شده است و در سال 

ع بعد تحوالت جنگ رسیده است که در واق 0,60وضعیت بهتري یافته و به  1375رسیده است و در سال 
با اتمام آن در نظام پخشایش جمعیت تعادل بیشتري  1375رخ داده است در سال  1365که در سال 
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و  1385بوجود آمده است و بعد از آن علی رغم افزایش تعداد شهرهاي بسیار کوچک استان در سالهاي 
به بیشترین  1390در سال و در نهایت  0,68، 1385شاهد افزایش ضریب جینی هستیم که در سال  1390

رسیده است که نشان دهنده ي حرکت نظام شهري استان به سمت  0,71میزان در تمامی دوره ها یعنی به 
منحنی لورنز بیشترین فاصله را از خط توزیع  1390مرحله ي بحرانی در پخش جمعیت دارد. در سال 

  نرمال دارد.
  

  1390تا 1335شهرهاي خوزستان در سالهاي درصد تراکمی تعداد شهرها وجمعیت-12جدول شماره
جمعیتی طبقات 

  شهرها
1335  1345  1355  1365  1375  1385  1390  

درصد 
 تراکمی
تعداد 
 شهرها

 درصد
تراکمی 
 جمعیت
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 تعداد
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 جمعیت
 شهرها

 

 درصد
 تراکمی
 تعداد
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 جمعیت
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 تعداد
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 جمعیت
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 تعداد
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 جمعیت
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 تعداد
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 جمعیت
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 تعداد
 شهرها

 درصد
 تراکمی
 جمعیت
 شهرها

  11,40  69,35 10,99 63,83 7,83 42,86 5,49 41,67 10,96 58,33 14,30 68,42 15,98 60  هزار نفر 25کمتر از
100000 -25001  86,67  43,71 89,48  45,71  83,33  30,18  87,5  43,72  78,57  34,12  82,98  30,06  83,87  25,65  
250000-100001  100  100 94,74  69,08  91,66  50,71  95,83  60,97  96,43  65,63  97,87  65,73  98,39  65,81  
500000-250001  0  0 100  100  100  100  0  0  0  0  0  0  0  0  
750000-500001  0  0 0  0  0  0  100  100  0  0  0  0  0  0  

1,5-750001  0  0 0  0  0  0  0  0  100  100  100  100  100  100  
میلیون  1,5بیش از 

  نفر
0 

  
0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  منبع: محاسبات نگارندگان

  
                 1345: منحنی لورنز شهرهاي خوزستان سال )2(شماره  نمودار        1335 ): منحنی لورنز شهرهاي خوزستان1نمودار شماره (

              
                       1365): منحنی لورنز شهرهاي خوزستان سال 4نمودار شماره (     1355): منحنی لورنز شهرهاي خوزستان سال 3نمودار شماره (
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                 1385): منحنی لورنز شهرهاي خوزستان سال 6نمودار شماره (     1375ستان سال ي خوز): منحنی لورنز شهرها5نمودار شماره (

  
    1390): منحنی لورنز شهرهاي خوزستان سال 7نمودار شماره (

  
  1390تا  1335ضریب جینی شهرهاي استان خوزستان طی سالهاي -13جدول شماره

  1390  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال
  0,71  0,68  0,60  0,62  0,66  0,66  0,58  ب جینیضری

  منبع: محاسبات نگارندگان  
  

  
  (منبع: محاسبات نگارنده)1390تا  1335): مقایسه تغییرات ضریب جینی شهرهاي استان خوزستان از سال 8شماره( نمودار

  
  1390هرهاي استان خوزستان در سال محاسبه ي توان جمعیتی ش

شهرهاي اهواز، دزفول، آبادان و  و شکل شماره() )14م شده در جدول شماره (با توجه به محاسبات انجا 
ماهشهر، شیبان، اندیمشک، خرمشهر، ایذه، شوشتر و بهبهان از توان جمعیت پذیري بیشتري برخوردارند و 
شهرهاي قلعه خواجه، دهدز، سالند، زهره و جایزان از توان جمعیت پذیري بسیار کمتري برخوردار 

  هستند.
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  1390مجاسبه ي توان جمعیتی شهرهاي استان خوزستان در سال  -14جدول شماره
  vi Rp  Rvi  شهر vi Rp Rvi  شهر vi Rp Rvi  شهر

  53  43  32067  صیدون  23  22  76392  گتوند  1  1  2243987  اهواز
  55  44  29875  سردشت  20  23  88226  حمیدیه  2  2  530218  دزفول
  41  45  46252  جنت مکان  32  24  56356  اللی  3  3  452453  آبادان

  48  46  39187  حمزه  21  25  82530  مالثانی  4  4  333105  بندرماهشهر
  37  47  49326  دارخوین  28  26  60521  هویزه  7  5  290406  خرمشهر

  42  48  46161  ترکالکی  19  27  91794  ویس  6  6  297733  اندیمشک
  61  49  23702  دهدز  31  28  57714  هفتگل  8  7  248883  ایذه

  54  50  30261  رفیع  36  29  50462  آغاجاري  10  8  230214  بهبهان
  56  51  29849  میداوود  29  30  60101  شرافت  9  9  245123  شوشتر

  49  52  38161  گوریه  30  31  59569  دزآب  11  10  228889  مسجدسلیمان
  46  53  40089  صالح شطت  45  32  42089  قلعه تل  12  11  176603  شوش

  58  54  28936  جایزان  22  33  81681  بادشمس آ  13  12  171534  بندرامام خمینی
  62  55  21854  قلعه خواجه  33  34  52675  شاوور  14  13  166801  رامهرمز
  51  56  32403  چغامیش  27  35  64730  صفی آباد  15  14  145994  امیدیه

  60  57  26078  سالند  34  36  51701  میانرود  16  15  132433  شادگان
  57  58  29289  حسینیه  43  37  44119  اروندکنار  17  16  122614  سوسنگرد
  50  59  36561  مشراگه  39  38  46992  حر  18  17  99587  چمران
  52  60  32239  سماله  38  39  48943  صالح شهر  5  18  317858  شیبان

  35  61  50542  مینوشهر  47  40  39504  بستان  25  19  70128  هندیجان
  59  62  26353  زهره  44  41  43466  چوبده  26  20  68184  باغملک
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  منبع: محاسبات نگارندگان  

  
  1390شهرهاي استان خوزستان در سال توان جمعیتی - 2شکل شماره 
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  نتیجه گیري
  از مجموع مطالب ارائه شده در این پژوهش، می توان به نتایج زیر دست یافت:

اندازه -بر اساس مدلهاي مرتبه 1335-1390بررسی سلسله مرتب شهري استان خوزستان طی سالهاي  -
زیپف و تعدیل یافته نشان دهنده عدم تعادل در سیستم شهري و تمرکز جمعیت در شهرهاي باالي نظام 
سلسله مراتب شهري و خصوصا نخست شهر استان است. در طبقات باالي نظام سلسله مراتبی شهرها 

دیل یافته برقرار است و هر چه به سمت پایین اندازه ي زیپف و تع-تعادل بیشتري نسبت به تئوري مرتبه
اندازه ي شهرها کاسته می شود که - که شهرهاي بسیار کوچک قرار دارند پیش رویم از تعادل در مرتبه

شهرهاي بسیار کوچک استان بیشترین بی نظمی را دارند، بطوري که این شهرها بیشترین درصدهاي کمبود 
شاهد نظم بیشتري در نظام سلسله مراتبی  1355دارند. در سال  جمعیت را در میان طبقات شهري استان

نیز به دلیل جنگ تحمیلی شاهد بی نظمی در نظام پخشایش جمعیت و  1365شهرها هستیم و در سال 
نیز شاهد افزایش عدم تعادل در نظام شهري  1390و  1385عدم تعادل هستیم و در نهایت در سالهاي 

ست که جنگ تحمیلی و خالی شدن برخی از شهرهاي استان از جمعیت به استان هستیم. الزم به ذکر ا
  .دلیل رکود یا اتمام منابع نفتی نیز از عوامل تأثیرگذار در سیستم شهري استان است

نشان از تمرکز بیشتر نظام شهري استان خوزستان در سال  نخست شهريتمرکز و بررسی شاخصهاي  -
  م شهري استان خوزستان دارد.عدم تعادل در نظابطور کلی و  1365

نشان دهنده  1390تا  1335بررسی منحنی لورنز و ضریب جینی در نظام شهري استان طی سالهاي  -
حرکت نظام شهري استان به سمت عدم تعادل و افزایش تمرکز دارد، بدین ترتیب که منحنی لورنز 

یشتري گرفته است و ضریب جینی در به بعد از خط توزیع نرمال فاصله ي ب 1335شهرهاي استان از سال 
می رسد که نشان  0,71به بیشترین میزان  1390است که در انتهاي دوره و در سال  0,58، 1335سال 

دهنده ي این است که اگرچه هنوز جمعیت یابی نقاط شهري در حالت نیمه متعادل قرار دارد ولی گرایش 
   (بحرانی) دارد.به سمت تمرکز بیشتر و ورود به مرحله ي نامتعادل 

نتایج حاصل از بررسی شاخص نخست شهري و شاخص هاي تمرکز شهري، قانون زیپف و تعدیل  -
نظام شهري استان از تعادل بیشتر و  1355یافته و آنتروپی همگی نشان دهنده ي این است که تا سال 

، برخی از 1359کاهش تسلط نخست شهري و تمرکز برخوردار است ولی با شروع جنگ تحمیلی در سال 
نفر جمعیت  6نقاط شهري مانند خرمشهر، بستان و اروندکنار خالی از سکنه شدند و شهر آبادان نیز تنها 

دارد که در نهایت خالی شدن بسیاري از شهرها و در عوض مهاجرت جنگ زدگان شهري و روستایی 
ام جمعیت شهري استان در سال باعث افزایش بسیار زیاد جمعیت شهر اهواز و در نتیجه عدم تعادل در نظ
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کاهش  1365شده است و همچنین تحت تأثیر جنگ درصد جمعیت شهرنشین استان نیز در سال  1365
  می شود. تاثیرات جنگ در نظام شهري خوزستان تاییدمی یابد، بنابراین فرضیه 

ید فعالیت هفتمین شهر پرجمعیت استان محسوب می شود با کاهش شد 1365شهر آغاجاري که در سال  
امین شهر استان 24نفر)  14508با کاهش شدید جمعیت ( 1375هاي نفت دچار رکود می شود و در سال 
سومین شهر پرجمعیت استان محسوب می شود در پی  1365است، شهر مسجدسلیمان نیز که در سال 

استان است،  دهمین شهر پرجمعیت 1390افت فعالیتهاي استخراج نفت رونق گذشته را ندارد و در سال 
نفر جمعیت دارد در پی رونق گرفتن فعالیتهاي استخراج نفت و  9701تنها  1345شهر امیدیه که در سال 

نفر جمعیت دارد و همچنین شهرهاي  60462، 1390گاز شاهد افزایش جمعیت در آن هستیم که در سال 
نفت و گاز بود در نهایت با اتمام این میدان جعفر، نفت سفید و ندیو نیز که حیات آنها وابسته به فعالیتهاي 

  .منابع به شهرهاي خالی از سکنه تبدیل می شوند، بنابراین فرضیه ي سوم تایید می شود
بر اساس تکنیک توان جمعیتی نیز مشخص شد که اغلب شهرهاي بزرگ استان و به خصوص نخست  -

که شهرهاي کوچک استان از توان شهر از توان جمعیت پذیري بیشتري برخوردارند و این در حالی است 
  جمعیت پذیري بسیار کمتري برخوردارند. 

شاهد افزایش بسیار زیاد نقاط شهري و جمعیت شهرنشین استان بوده ایم که  1390تا  1335طی سالهاي  -
 48,12و جمعیت شهرنشین نیز از  1390شهر در سال  62به  1335شهر در سال  15تعداد نقاط شهري از 

  افزایش پیدا کرده است. 90درصد در سال  71,76به  35ال درصد در س
نتایج تمامی مدلها نشان می دهد که توزیع جمعیت در سیستم شهري خوزستان متعادل نیست و بدین  -

  ترتیب فرضیه اول تایید می شود.
  

  ارائه راهکارها و پیشنهادات
دارد، به ارائه ي پیشنهادات ضربتی، در این قسمت با توجه به مسائل و مشکالتی که نظام شهري استان 

+ سال) در جهت متعادل ساختن نظام شهري 3سال) و بلند مدت ( 1-3کوتاه مدت (یکسال)، میان مدت (
  :استان داده می شود

  ی:تپیشنهادات ضرب
ارائه ي امکانات و خدمات در بخش هاي مختلف آموزشی، رفاهی، اجتماعی و بهداشتی به نقاط شهري  -

  یار کوچک تا از مهاجرت به شهرهاي بزرگ جلوگیري شود.کوچک و بس
  مشارکت دادن مردم در حل مسائل و مشکالت شهري در کنار نهادهاي دولتی -
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  پیشنهادات کوتاه مدت:
سازماندهی نظام مدیریت و اداره امور نقاط شهري مانند شهرداري ها و سایر نهادهاي ذیربط که در اداره  -

  د تا با استخدام نیروهاي متخصص و مجرب از مشکالت نقاط شهري کاسته شود.شهر نقش مدیریتی دارن
توسعه و تقویت صنایع دستی و ایجاد صنایع کوچک در شهرهاي کوچک و بسیار کوچک استان جهت  -

  جذب جمعیت در آنها و افزایش اشتغال و جلوگیري از مهاجرت به شهرهاي بزرگ.
ه گذاري بخش خصوصی در نقاط روستایی و نقاط شهري ایجاد سیاست هاي تشویقی جهت سرمای -

  کوچک در جهت ایجاد تعادل در بین نقاط شهري استان.
  

  پیشنهادات میان مدت:
مقایسه نخست شهر اهواز از نظر مازاد جمعیت با شهرهاي بسیار کوچک استان از حیث کمبود جمعیت  -

ین ترین و باالترین سطح شبکه شهري استان در نظام سلسله مراتب شهري استان موید عدم تعادل در پای
است، همچنین اختالف در سایر طبقات شهري نیز وجود دارد، بنابراین براي تعادل بخشی باید روش هاي 
متعدد و متنوعی چون سیاست عدم تمرکز، مدیریت صحیح، توزیع صنایع و امکانات در تمامی نقاط 

چک و همچنین توسعه ي روستاها نیز مدنظر قرار شهري، توسعه شهرهاي متوسط، کوچک و بسیار کو
  گیرد.

توجه به سیاست هاي تقویت و توسعه شهرهاي بسیارکوچک که توسعه این شهرها عالوه بر متعادل  -
  ساختن نظام شهري نقش موثري در توسعه مناطق روستایی و کشاورزي دارد. 

کاستیهاي موجود، تالش در جهت توسعه و  شناخت پتانسیلها و امکانات متنوع و در عین حال نیازها و -
تعادل بخشی به کارکردهاي متنوع اقتصادي و اجتماعی متناسب با استعدادهاي موجود در هر یک از 
سکونتگاههاي شهري و همچنین تقویت و گسترش روابط بین نقاط شهر و روستایی در جهت دستیابی به 

  ه توسعه منطقه اي در استان.یک سیستم منسجم و یکپارچه و در نهایت دستیابی ب
رشد و توسعه ي شهرهاي متوسط باید با توجه به نقش و کارکرد آنها در فضاي منطقه اي بر طبق برنامه  -

ریزي مدون و متعادل کنترل شوند تا اشتباهات شهرهاي بزرگ و متمرکز در مورد این شهرها در منطقه 
  تکرار نشود.

هیزات متناسب با سلسله مراتب سکونتگاهی در راستاي دستیابی به توزیع فضایی خدمات، امکانات و تج -
  شبکه شهري کهکشانی.
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  پیشنهادات بلند مدت:
سازمان دهی نظام فضایی سکونتگاههاي شهري استان در چارچوب برنامه ریزي چند سطحی یا به  -

به عنوان یک قطب رشد عبارت دیگر مبتنی بر سلسله مراتب مکانی، بدین ترتیب بر مبناي آن شهر اهواز 
عمل نموده و مهمترین نقش را در منطقه خوزستان ایفا می کند و سپس در مرتبه ي پایین تر این سلسله 
مراتب مکانی شهرهاي دزفول، آبادان، ماهشهر، خرمشهر، اندیمشک، ایذه، بهبهان، شوشتر و مسجدسلیمان 

ند و سپس در سطح سوم شهرهاي شوش، قرار دارند که به عنوان مراکز رشد پیرامون قطب رشد هست
بندرامام خمینی، رامهرمز، امیدیه، شادگان، سوسنگرد، چمران، شیبان و هندیجان به عنوان نقاط رشد 
پیرامون مراکز رشد قرار دارند که خدمات و تسهیالت مورد نیاز را از مراکز رشد دریافت نموده و در 

چهارم نیز مراکز خدماتی قرار دارند که شهرهاي بسیار  اختیار مراکز خدماتی قرار می دهند و در سطح
کوچکی مانند باغملک، رامشیر، گتوند، حمیدیه و ...را در بر می گیرد که باید نیازهاي مناطق روستایی 
اطراف خود را تأمین نمایند. بنابراین با اتخاذ این نوع برنامه ریزي در استان خوزستان از تمرکز امکانات و 

ف در نخست شهر اهواز و چند شهر بزرگ دیگر جلوگیري می شود و هر یک از خدمات مختل
  سکونتگاههاي شهري به تناسب جایگاه خود نقش و وظیفه اي را بر عهده می گیرد.

توجه به صنعت توریسم به عنوان یک منبع درآمد و همچنین در راستاي ایجاد اشتغال در نقاط روستایی  -
ذبه هاي گردشگري فراوانی هستند که در صورت معرفی این جاذبه ها و شهرهاي کوچک که داراي جا

  جمعیت زیادي در این نقاط سکونت می یابند و از مهاجرت آنها به شهرهاي بزرگ جلوگیري می شود.
با توجه به پتانسیل هاي فراوان استان خوزستان در زمینه هاي نفت و گاز، پتروشیمی و بنادر و انرژي  -

همکاري هاي اقتصادي بیشتر با کشورهاي همجوار و همچنین سرمایه گذاري هاي  باید زمینه هاي
  خارجی و داخلی در استان خوزستان باعث رونق اقتصاد این استان می شود.

  توجه به پتانسیل ها و قابلیت ها و نقاط ضعف استان در برنامه ریزي هاي توسعه شهري در آینده. -
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