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چکیده

تحوالت عمیقی را
طی چند دهة گذشته ،در نتیجة رشد فزایندة جمع ّیت و به موازات آن رشد شهرنشینی ،نظام شهری ّ
به خود دیده و بر تعداد سکونتگاههای شهری به طور فزایندهای افزوده شده و در سازمان فضایی نظام شهری تغییراتی
ایجاد کرده اســت .هدف از پژوهش پیشرو تحلیل و ارزیابی سازمانیابی فضایی نظام شهری استان قزوین و شناخت
تحوالت جمع ّیتی آن در سالهای  1355تا  1390با استفاده از سه نوع شاخصهای سنجش میزان نخست شهری ،تمرکز
ّ
و تعادل است .نتایج نشاندهندة شدّ ت باالی نخست شهری ،تمرکز و عدم تعادلهای استان در قیاس با کشور در تمامی
دورهها بهویژه در ســالهای ابتدایی است؛ با این وجود روند نزولی کاهش این شاخصها در طول دورة مورد مطالعه
که در توافق با روند تجربه شــده در کشور است ،از کاهش تمرکزگرایی جمع ّیت در شهر قزوین بهعنوان نخست شهر و
افزایش تعادل نظام شهری استان به رغم فاصلة بسیار زیادی که همچنان با وضع مطلوب دارد حکایت میکند؛ بهطوری
که شــدّ ت نزدیکتر شدن این شاخصها به ارقام مطلوب در بازه زمانی مشابه برای استان قزوین بسیار بیشتر از کشور
بودهاســت .از دالیل باال بودن میزان تمرکز نظام شهری استان ،سهم باالی جمع ّیت شهر قزوین در برابر سایر شهرهای
استان و محدود ّیت تعداد و اندازة شهرهای میانی بهسبب عدم برخورداری از آستانههای جمع ّیتی قابل قبول به ویژه در
تحوالت به وقوع پیوسته محسوب میشود زیرا
سالهای ابتدایی دوره است .اما سال  1385بهعنوان نقطة عطفی در روند ّ
در نتیجه دو برابر شدن تعداد نقاط شهری استان از رقم  12به  24و تبدیل وضع ّیت تعدادی از روستاها به نقاط شهری که
حتّی جمع ّیتی کمتر از  5000نفر دارند ،عدم تعادل در نظام شهری استان تشدید شده که عمدت ًا به حساس ّیت شاخصهای
اندازهگیری میزان تمرکز به آستانة جمع ّیتی تعریف سکونتگاهها به عنوان نقطة شهری مربوط است ،بهطوری که عدم
تعادلهای نظام شــهری بر خالف آنچه که عموم ًا تصور میشود ،بیش از آن که ناشی از بزرگسری شهر مرکز استان
باشد ،میتواند ناشی از کمبود جمع ّیت شهرهای کوچک و تغییر وضع ّیت سکونتگاههای روستایی به نقاط شهری بسیار
کم جمع ّیت قلمداد شود.
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