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چکیده
عدمتعادل و نابرابری در نظام سکونتگاهي و لزوم دستیابي به توسعه و تعادل منطقهای موجب

توجبه روزافبزون ببه شبهرهای میباني

به عنوان یکي از راهبردهای جهاني شده است .در این راستا ضرورت دارد تا نقش و عملکرد این شهرها مورد ارزیابي قرار گیرد .هدف این
پژوهش بررسي و تحلیل نقش و عملکرد شهر میاني بابل در توسعۀ فضایي استان مازندران است .روش تحقیق توصیفي -تحلیلي با هدف
كاربردی است .در جمعآوری دادهها از روش اسنادی و كتابخانهای بهره گرفته شده است .بهمنظور تجزیبهوتحلیبل دادههبا از روشهبا و
مدلهای كمّي نظیر مدلهای جمعیتي (ضری

آنتروپي و ضری

كششپذیری) ،مدلهای اقتصادی (ضری

مکاني و مدل تغییبر سبه)) و

مدل حوزۀ نفوذ (تئوری نقطۀ جدایي) استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان ميدهد كه شهر بابل توانسته در تعبادل جمعیتبي منطقبه
ایفای نقش كند؛ بهطوری كه بدون وجود این شهر عدمتعادلهای منطقهای افزایش مي یابد .از سوی دیگر ارزیابي عملکرد اقتصبادی نیبز
بیانگر آن است كه شهر از نقش قوی خدماتي برخوردار بوده و مي تواند در توسعه و تعادل اقتصادی استان مؤثر باشد .همچنبین بررسبي
حوزۀ نفوذ شهر بابل نشان ميدهد كه این شهر بخش قابلتوجهي از خدمات خود را به حوزۀ نفوذ اختصاص داده است .در مجمبو نتبایج
این مطالعه نشان ميدهد ،شهر بابل بهعنوان شهر میاني در استان ميتواند با عملکرد مطلوب به انسجام توسعۀ فضایي اسبتان مازنبدران
كمک كند.
كلید واژگان :شهر میاني ،عملکرد جمعیتي ،حوزۀ نفوذ ،شهر بابل.
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مقدمه


تفاو هاي مرکر با پیرامون مي توان به تعوادلي مووزون

در کشوورهاي درحوا رشو  ،شوهرهاي بورر بوا
ع مپیوستگي کامل با شهرهاي میاني و کوچک ،اکثورا
سطوح عالي خ ماتي ،اجتماعي و اقتصادي را به خوود
اختصاص دادهان و شهرهاي کوچک و میاني با ارتباط
ضعیف با جوامع پایینتور از خوود بوهصوور فضواهاي
پیراموني ،حاشیهاي و وابسته درآم هان (باقري:1377 ،
 .)2حاصل از میان رفتن نقش میاني شهرهاي کوچوک
و متوسط ،پی ایش شبکۀ شهري زنجیرهاي است که در
آن شهر کوچک یا میاني بهطور مستقیم با موادر شوهر
اصوولي در ارتبوواط اسووت (حسووامیان و همکوواران،
.)114:1385
سیاست تقویوت شوهرهاي میواني بوراي اولوین بوار در
ششمین برنامۀ توسوعۀ اقتصوادي و اجتمواعي فرانسوه
( )1971-75در طو برنامه براي هفت شهر مطرح ش
(زبردست .)26 :1383 ،نظریۀ رش شهرهاي میواني و
کوچک بر منطق فضایي مرکر -پیرامون بنا ش ه اسوت
(قرخلووووو و همکوووواران .)148:1387،راینوووو ینلي از
پایوهگوااران اصولي راهبورد شوهرهاي میواني ،مبنواي
عملکرد این شهرها را تو ار خو ما  ،برخوي صونایع
وابستهبه کشواورزي و صونایع کوچوک و نیور خو ما
حملونقل تعریف کرده است (پایلي یردي و سوناجري،
 .)217:1382در اغل و کشووورهاي درحووا توسووعۀ
برنامهریران و سیاستگوااران بوهمنظوور کنتور رشو
کالنشهرها و کاهش ع متعواد هواي فضوایي ،راهبورد
تقویت شهرهاي متوسوط را بوهمنظوور ارتقوان نقوش و
افوورایش توویریر آنهووا در منطقووه بووهکووار گرفتووهان و
(تقوایي .)38:1388،این خطمشي برمبناي این فرضویه
اتخاذ ش ه که شوهرهاي متوسوط یوا میواني در فراینو
توسعۀ فضایي نقش مثبتوي ایفوا موي کننو  .شوهرهاي
میاني با پایرش سوهم قابولتووجهي از عوامول تولیو ،
سرمایهگوااريهوا و نیروهواي انسواني و جمعیوت ،در
فواصلي متناس با وسعت سرزمین ،همچون وزنه هواي
به دور از حوزۀ کشش و جاذبۀ مرکر عمل کرده و قوادر
به تثبیت مجموعه عوامل الزم براي شوکوفایي منواطق
سوورزمین م ويشووون  .بووا ایوون کووار بووه همووراه کوواهش

در سراسر سرزمین دست یافت (امکچي.)13 :1383،
در کشور ما با وجود اهمیتي که در ضومن برناموههواي
توسعه در دهههاي اخیر بهویژه برنامههواي او و سووم
به شوهرهاي متوسوط داده شو ه ،اموا بوهوضووح قابول
مشاه ه است که نقش شهرهاي متوسط و میاني کشور
پیوسته کم رنگتر مويشوود؛ ازایونرو در کشوور ایوران
ع متعواد در نظوام شوهري و پ یو ۀ نخسوت شوهري
بهچشم مي خوورد .اسوتان مازنو ران ازجملوه منواطقي
بهشمار ميآی که بوا عو م تعواد در نظوام سوکونت و
فعالیت مواجه است .در سوط ایون اسوتان طوي چنو
دهۀاخیر ،با تحووال زیوادي روبوه رو بوودهایوم ،کوه از
مهمترین این تحوال ميتوان به افورایش کموي نقواط
شهري و توزیع متعاد جمعیوت در ایون نقواط اشواره
کرد .در سا  53 ،1390نقطۀ شهري وجود دارد که در
این میان یک شهر باالي  250هرار نفر 3 ،شهر  100تا
 250هرار نفري و  37شهرکوچک زیر  25هرار نفور در
نظام سلسلهمراتبي شهري استان مازن ران قورار دارنو ؛
بنابراین در نظام شهري استان ،شوهرهاي میواني-100
 500هرار نفر ،بسیار نوادر اسوت .در اسوتان مازنو ران
شهر بابل بوهعنووان یوک شوهر میواني داراي جمعیوت
 27891است .این شهر بوه عنووان دوموین شوهر مهوم
استان و با توجه به موقعیت مناس جغرافیوایي ،نقوش
قوي به اشوتي -درمواني و خو ماتياش ،مويتوانو در
صور ارتقان و تجهیر در زمینوۀ اقتصوادي و خو ماتي
نقش مهمي در توسعۀ منواطق پیرامووني خوود داشوته
باش  .در این راستا ه ف این پوژوهش شوناخت نقوش
شهر میاني بابل در توسوعۀ فضوایي اسوتان مازنو ران و
جایگاه آن در سواختار اقتصوادي اسوتان و حووزۀ نفووذ
شهر است .در راستاي ه ف پژوهش این سوؤا مطورح
است که «آیا شهر بابل بهعنووان شوهر میواني توانسوته
نقش مؤرري در ایجاد تعاد جمعیت و اقتصواد اسوتان
ایفا کن ؟»
در راستاي سؤا تحقیق ،فرضیۀ زیر مطرح ش ه است:
بهنظر ميرس شهر بابل بهعنوان یک شهر میواني ،درتوسعۀ فضایي استان ازلحوا سواختارهاي اجتمواعي و
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اقتصادي عملکرد مطلوبي داشوته و بوه کواهش تعواد
منطقه کمک ميکن .
مواد و روشها
روششناسي
روش پژوهش توصویفي-تحلیلوي و ازنظور نوود هو ف،
کاربردي است .مح ودۀ مطالعاتي تحقیق ،شهر بابل در
استان مازن ران است .دادهها و اطالعا مورد نیاز ایون
مقاله به روش اسنادي (کتابخانهاي) جمعآوري ش هان .
بهمنظور تجریهوتحلیل داده ها از تکنیکها و م هواي
کمي ،نظیور مو هواي جمعیتوي (ضوری آنتروپوي و
ضری کشوشپوایري) ،مو هواي اقتصوادي (ضوری
مکاني ،م تغییر سهم) و مو حووزۀ نفووذ (تئووري
نقطۀ ج ایي) استفاده ش ه است .در محاسوبۀ ضورای
مختلف از روش محاسبۀ دستي و براي نمایش نتوای از
نرمافرار  Excelsاستفاده ش ه است.
مباني نظری تحقیق
در دی گاههاي تبیینکنن ۀ فراین توسوعۀ منطقوهاي،
موضود توازن در توسعه و آرایش متعاد فعالیتها در
فضا ،از اهمیت خاصي برخوردار است .در بحث تمرکور
زدایي یکي از پایهايترین مباحثي که مطرح ش ه ،لروم
نگوورش بووه بخووشهوواي میوواني سلسوولهمرات و
سکونتگاههاست که در ایون میوان شوهرهاي متوسوط،
نیازمن توجه ویژه هسوتن (حواتمينوژاد.)44 :1390 ،
شهرهاي میاني ازنظر اجتماعي بخشي از ویژگويهواي
مربوط به شهرهاي برر و بخش از ویژگيهاي مربوط
به شهرهاي کوچک را در خود دارن و ازنظر اقتصادي،
مستع برتري فعالیتهاي تجاري و خ ماتي همراه بوا
اشتغا در صونایع کارخانوهاي هسوتن کوه عمو تا در
بخوش صونایع بوا مقیوا کوچوک تمرکور یافتوهانو
(هادیوواني .)29 :1392 ،شووهرهاي میوواني بووهواسووطۀ
جایگاهشان بین مراکر محلي شامل نواحي روستایي یوا
شهر هاي تخصصوي و مراکور مادرشوهري کوه داراي
عملکرد ملي و بینالمللي هستن  ،شوناخته مويشوون
()Bolay and et al, 2004: 410؛ اما اصليترین معیوار
براي تعریف شهرهاي میاني ان ازۀ جمعیتي آنهاسوت.
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بهطوري که اغل شهرهاي بین  100توا  250هورار را
جرن شهرهاي میاني بهحسوا مويآورنو  .کارشناسوان
سازمان ملل این شهرها را بین  25الوي 250هورار نفور
دستهبن ي کردهان  .در ایران در طرح آمایش سرزمین،
شهرهاي  25تا 250هرار نفر بهعنوان شوهرهاي میواني
بهشمار آمو ه اسوت .رانو ینلي یکوي از نظریوهپوردازان
شهرهاي میواني ،شوهرهاي  100هورار نفور و بواالتر را
ب ون درنظر گرفتن برر ترین شهر یوک کشوور ،شوهر
میاني ميدان (زیاري و تقياق م .)16 :1387 ،او بر این
باور است که تقویت شهرهاي متوسوط موجو رشو و
توسعۀ آنها ميشود و این امر خود به فعا ش ن توان
بالقوۀ آنهوا بوراي ایفواي نقوش در منطقوه و کواهش
تبعیضهایي بین مناطق ميشود ((Rondinelli, 1983:
 .22-41در شناخت شهرهاي ردۀ میانه عالوهبور شومار
جمعیت ،کارایي اقتصادي ،فعالیتهاي عم ۀ اقتصادي،
ترکیبي اشتغا نیر ميتوان بهکار آی (امکچي:1383 ،
 .)15شهرهاي میاني ،مستع برتري فعالیتهاي تجاري
و خو ماتي ،هموراه بوا اشوتغا در صونایع کارخانوهاي
هستن که عم تا در بخش صنایع بوا مقیوا کوچوک
تمرکر یافتهان (رونیري و محم پور جابري.)45:1392،
در این راسوتا هواکنبر  1بور ایون بواور اسوت ،خلوق
شهرهاي میانيِ مولّ ميتوان فرصوتهواي اشوتغا و
ایجاد درآم براي ساکنان و خ ما موردنیواز آنهوا را
فراهم کن و موج توسعۀ متعواد از پوایین بوه بواال
شووود) .(Hackenberg,1982: 145از طوورف دیگوور،
شهرهاي میاني عالوهبر برتوري فعالیوتهواي تجواري و
خ ماتي قادرن ازطریوق ایجواد امکانوا و بوازار بوراي
تولی ا کشواورزي حووزههواي روسوتایي ،بوه اقتصواد
2
روستایي تحور بخشون  .در هموین ارتبواط تواکولي
( )2006اعتقاد دارد ،اگرچه در فراین توسعۀ منطقهاي
بر شهرهاي کوچک و متوسط تیکیو شو ه اسوت ،اموا
ضروري است کارکرد کشاورزي این شوهرها در شورایط
گستردۀ نظام شهري و سیاستهاي توسوعۀ منطقوهاي
مورد بررسي و ارزیابي قرار گیرد (.)Tacoli, 2006:50
1 . Hackenberg
2 . Tacoli
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صونایع وابسوتهبوه کشواورزي و صونایع کوچوک و نیوور

توجه به شهرهاي میاني در اقتصاد جهان سوم از سوا
 1970در جوا به اشتباها سیاست رشو اقتصوادي،
طي سا هاي  1950و 1960که استقرار صنایع ج ی ،
برر مقیا  ،صادرا محور و سرمایهگوااري صونعتي
را در تع ادي مراکر ناحیهاي دنبا ميکورد ،آغواز شو
) .)Rondinelli, 1983: 42بهگونهاي که دولتها منوابع
خود را متوجه این قط هاي رش کردهانو  .توجوه بوه
شهرهاي میاني بهصور منفرد و مجرا و بو ون درنظور
گوورفتن ارتباطووا آن بووا دیگوور مؤلفووههوواي پیچی و ۀ
تشکیلدهن ۀ سیستم ،نه ميتوانو پایو ار بمانو و نوه
ميتوان به پای اري مقیا ملي و منطقهاي کمک کن
))Egger, 2012:4؛ ازاینرو موقعیت راهبردي شهرهاي
میوواني نسووبتبووه یووک مرکوور شووهري متووروپلین،
زیرساختهوا و منوابع ،یکوي از ویژگويهواي موفقیوت
شهرهاي میاني است .بهطوري که شهرهاي میاني بایو
به ان ازۀ کافي نردیک به مراکر متروپل قورار گیرنو توا
بتوانن از اررا خارجي آنها سود ببرن و بوراي دوري
از تب یلش ن به مردا شهرهاي برر  ،به ان ازۀ کافي
از این شهرها دور باشن ).)Otiso, 2005 :10
طرف ران شهرهاي میاني به پایین بوودن هرینوههوا در
این شهرها اشاره کرده و مرایایي را بوراي ایون شوهرها
بوورموويشوومرن ) ،(Owusn, 2008: 454از آن جملووه
کالنرمن 1شهرهاي متوسط را پایوۀ نظوري راهبردهواي
توسعه براي یک الگوي شهرنشویني متووازن و متعواد
ميدان  .او توسوعۀ هو ایتشو ۀ فیریکوي ،اقتصوادي و
اجتماعي شهرهاي میواني را موجو تسوریع پوراکنش
شهرنشیني و ه ایت مهاجر روستاییان بوه شوهرهاي
میاني (متوسط) ،تخفیف مشکال شهرهاي بورر تور،
تحر بخشی ن به اقتصاد روستایي -منطقه اي ،افرایش
توانایيهاي سیستم م یریت اجرا ،کاهش فقر شوهري و
کمک به تویمین نیازهواي اساسوي جواموع روسوتایي و
شهري و تحور اقتصواد شوهري و اشواعۀ نووآوريهوا
موويدان و (محم و زاده تیتکووانلو .)89:1388،همچنووین
ران ینلي از پایهگااران اصلي راهبورد شوهرهاي میواني،
مبناي عملکرد این شوهرها را تو ار خو ما  ،برخوي

خوو ما حموولونقوول تعریووف کوورده اسووت (پوواپلي
یردي ،)217:1382،و بیان ميکن شوهرهاي میواني از
موقعیت ویژهاي ،درجهت ایفاي نقوش بوهعنووان نقواط
واسووط برخوردارن و کووه بووا پووایرفتن نقووش مرکریووت
نسبتبه پیرامون خود در سط منطقه ،عالوهبر رشو و
شکوفایي خود ،تثبیت پایههاي الزم رشو در منطقوه و
توسووعۀ حوووزۀ پیرامووون خووود را بووههمووراه دارنوو
).(Mathur,1982: 28
بهطور کلي نقش شهرهاي میاني و تیریر آن بور توسوعۀ
منطقه ،موضود بررسي محققان بوده است که در اداموه
به چن مورد از آنها اشاره ميشود:
کان ا ،)2011( 2با بررسي رون هاي شهرنشیني در هن
و در تحلیل ساختار شهرنشیني ،موضوود تمرکور رشو
اقتصادي و جمعیتي در شهرهاي برر را موورد بحوث
قوورار داده و براسووا تحقیقوواتي کووه انجووام داده ،بووه
نابرابريهاي منطقهاي در دسترسي بوه امکانوا اشواره
موويکنوو  .او تیکیوو خاصووي بوور اهمیووت توجووه بووه
سلسلهمراتبي سکونتگاهها در تحقیقا توسوعۀ شوهري
دارد .کان ا فرضهاي حاکمبر نتیجۀ تحقیقوا یادشو ه
را چنین برميشمرد :ضرور م اخلۀ دولت براي انتشار
توسعۀ شهري در تمام اجراي نظام شهري بهعنوان یک
اصل مورد پایرش است؛ فعالیتهاي تولیو ي در شوهر
قوي در پیون با دسترسي بوه زیرسواختهوا وخو ما
شهري است؛ فراهمکوردن ایون خو ما زمینوۀ الزم را
براي جا سرمایه هاي مراکر شهري متوسط و کوچک
ایجوواد موويکنوو ؛ درنهایووت ،تمرکوور سوورمایهگووااري
خصوصي ،نتای مثبتي در حرکوت بوهسووي برابوري و
توووازن منطقووهاي (توسووعۀ فضووایي منطقووهاي) خواهو
داشت (.)Kundu, 2011: 1-57
هاردي و وایت ( ،)1986هشت منطقۀ آمریکا را مطالعه
کرده ان و به چن خصوصیت مشتر بین آنها دسوت
یافته ان  .هاروي و همکوارش توا حو ود زیوادي اعتبوار
تعمیم ویژگيهاي مشتر شوهرهاي متوسوط را موورد
تردی قرار ميدهن  .آنهوا تیکیو مويکننو کوه ایون

1 . Kelazman

2 . Kundu
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ویژگيها از اعتبار الزم براي مقایسوه هواي بوینالمللوي
برخوردار نیستن  .دو پژوهشگر یادش ه معتق ن که اگر
فقط بر سیاستهایي که مستقیماٌ مراکر شهري کوچک
و متوسوط را نشووانه گرفتووهانو توجوه کنوویم ،از اروورا
نیرومن سیاستهواي اقتصواد کوالن یوا سیاسوتهواي
قیمت گااري حکومتهوا یوا اولویوت هواي بخشوي کوه
ممکن است هیچگونه اهو اف شوهري ن اشوته باشون ،
غافوول خووواهیم شو  .همچنووین معتق نو کووه سوواختار
حکومت و نحووۀ توزیوع قو ر و منوابع بوین سوطوح
محلي ،منطقهاي و ملي دولت و نهادها ،آرار بسیار مهوم
مستقیم و غیرمستقیمي بر شهرهاي کوچک و متوسوط
دارد؛ بنابراین معتق ن کوه توسوعۀ شوهرهاي متوسوط
وکوچک اساسا تحتتویریر سیاسوت هوا و گورایشهواي
دولوت در ارتبواط بوا اقتصوادکالن اسوت ( Hardy and
.)Wait, 1986:321-9

آن ری ( ،)1991با نقو سیاسوت هواي تمرکرزدایوي از
شووهرهاي بوورر بووه شووهرهاي کوچووک و میوواني در
کشورهاي آمریکاي التین به این نتیجوه مويرسو کوه
الراما بیشتري الزمن تا سیاستهواي تمرکرزدایوي از
شهرهاي برر بوه شوهرهاي کوچوک و میواني موفوق
شون  .او معتق است که سیاست تمرکرزدایوي ازطریوق
ارتقا و تروی توسعۀ شهرهاي کوچک و میاني ،سیاست
شهري درازم تي محسوو مويشوود؛ بنوابراین الزموۀ
تحقق آن این است که فعالیت هاي ترویجي دولتي بای
بهطور دائمي توسط بنگاهها و مؤسسا مختلف دولتوي
ایجوواد و هماهنووگ شووون ؛ ازایوونرو برنامووهریووري و
هماهنگي سیاستهاي تمرکرزدایي از شوهرهاي بورر
به شهرهاي کوچک و میاني بای بوا توجوه بوه شورایط
خوواص هوور کشووور طراحووي و اجوورا شووود ( Andrid,
.)1991:10-12
آمووو ،)1997( 1در پژوهشووي بووه بررسووي نقووش شووهر
متوسط و کوچک بهعنوان یک راهبرد توسعه ،پرداختوه
است .در این پژوهش به معرفي راهبرد توسوعۀ فضوایي
ميپردازد که رش سالم و هماهنگ شهري و روسوتایي
را در کشورهاي درحا توسعه مو نظر دارد .همچنوین
1 . Amo

نقش شهرهاي برر و بوهویوژه «نخسوت شوهرها» یوا
شهرهاي مق م و مسلط ،در تجربۀ توسعه ارزیابي ش تا
دورنمووایي مقایسووهاي الزم بووراي آزمووایش نقووش و
پتانسیلهاي فراهم شود .از ویژگويهواي ایون تحقیوق
اینگونه است که براسا شواه تجربي صور گرفته و
بووا برسووي الگوووي سوورمایهگووااريهوواي دولووتهووا،
سیاست هاي م یریت منابع و تخصیصهاي منطقهاي و
نیر توزیع نابرابر منافع ملي به این جمعبن ي مويرسو
که این عوامل دسوت در دسوت داده ،بوه تجموع و بوه
تسلط کالن منجر ش ه اسوت .دولوتهوا مويتواننو بوا
افرایش سرمایهگااري ها در شوهرهاي میواني موجبوا
رشو و توسووعۀ آنهووا را فووراهم آورنو کووه ایوون خووود
ميتوان به فعا ش ن توان بالقوۀ آنها درجهوت ایفواي
نقش در منطقه منجر شود؛ بنابراین ایجواد شوبکهاي از
شهرهاي میاني یکپارچه و تقویتش ه مويتوانو منجور
به تمرکرزدایوي سورمایه گوااري خصوصوي و درنهایوت
توسعۀ موزون در سط ملي شود (زیاري.)31: 1388،
رونیري و پورجابري ( ،)1392براي ارزیابي شهر میواني
فسووا در تعوواد جمعیووت و اقتصوواد اسووتان فووار از
روشهوواي اسوونادي و میوو اني (تهیووۀ پرسشوونامه) و
بووهمنظووور پووردازش دادههووا از تکنیووکهوواي تحلیوول
منطقهاي استفاده کردن  .نتای بررسيهاي آنها نشوان
داد که شهر فسا ،توانسته در تعواد جمعیتوي منطقوه
ایفاي نقش کن ؛ بهطوري که بو ون وجوود ایون شوهر
ع متعاد افرایش ميیاب  .ارزیابي عملکرد اقتصادي نیر
بیانگر آن است که ایون شوهر از نقوش قووي خو ماتي
برخوردار بوده و ميتوان در توسعه و تعواد اقتصوادي
اسووتان ایفوواي نقووش کن و  .همچنووین بررسووي الگوووي
مراجعا به این شهر نشان ميده  ،این شهر توانسوته
نقووش مووؤرري در زمینووۀ توویمین نیازهوواي مختلووف
شهرستانهاي مجاور خود ایفوا کنو ؛ درمجموود شوهر
فسوووا عملکووورد موووؤرري در تعووواد منطقوووه دارد
(رونیري.)43-52 :1392،
در مطالعۀ دیگر تقوایي و همکاران ( ،)1388به بررسوي
نقش شهرهاي میاني در توسعۀ فضوایي کوالن منطقوۀ
زاگر پرداختن  .با توجه به اینکه جهتگیوري نظوام
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شوبکۀ شوهري در منطقوۀ زاگور  ،بیشوتر بوهسومت
تمرکرگرایي گرایش دارد و هرم شهري منطقۀ زاگر
در سا  ،1385برحسو درصو جمعیوت هور گوروه،
بیانگر ع متعاد در توزیوع جمعیوت اسوت؛ نتوای بوه
دسوت آمو ه نشوان داد کوه ازنظور ضوری آنتروپوي،
شهرهاي میاني تیریر نسبتا مطلوبي در توسعه و توزیع
جمعیت در سط منطقه زاگر داشوتهانو  ،چنانکوه
ب ون احتسا این شهرها ضری آنتروپي کمتر شو ه،
ع متعاد بیشوتر را در نظوام شوهري منطقوه آشوکار
ميسازد .ازنظر ضری کششپایري ،شهرهاي هم ان،
خرمآباد و ایالم از توان کششپایري بواال و شوهرهاي
بروجرد و مالیر ،از توان کششپایري پاییني برخوردار
بودهان  .همچنین بررسي تطبیقي درجۀ توسعهیوافتگي
شهرهاي منطقه و جایگاه شوهرهاي میواني نسوبتبوه
شهرهاي منطقه ازنظر شاخصهواي موورد مطالعوه بوا
روش  ،Topsisنشوان داد کووه شووهرهاي میوواني و
شوهرهاي پیراموون آنهوا بوهترتیو جورو شوهرهاي
برخوردار ،نیموهبرخووردار و محوروم منطقوه هسوتن ؛
بنابراین با توجه به نقاط قو و ضعف کارکرد شهرهاي
میاني ،الزم است سرمایهگااريها را بهسوي این شهرها
ه ایت کرد (تقوایي.)31-3: 1388،
قرخلوو و همکواران ( ،)1387در پژوهشوي بوه بررسوي
نقش شهر میاني شهررضوا در تعواد ناحیوهاي اسوتان
اصفهان پرداختن  .نتای پژوهش نشان داد کوه تمرکور
جمعیت و نخست شهري در استان رو به کاهش بوده و
ازایوونرو شهررضووا از توووان کشووشپووایري جمعیووت
برخوردار است ،بهصورتي که ب ون درنظر گورفتن ایون
شهر در شبکۀ شهري استان ،ع متعاد بیشتر ميشود.
الگوهاي اقتصادي بیانگر نقش قوي صنعتي و خو ماتي
این شهر طي دورههاي مختلف اسوت .نتوای حاصول از
بررسي حوزۀ نفوذ شهررضا نیر نشان ميدهو کوه ایون
شهر با ق ر خ ماتي نقشي فرا ناحیهاي ایفوا کورده و
حوزۀ نفوذ خود را تا استانهواي هومجووار گسوترانی ه
اسووووت( .قرخلووووو و همکوووواران.)147-166: 1387 ،
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استان مازن ران با مساحت  23833کیلوومتر مربوع ،در
شماليترین نقطوۀ کشوور واقوع شو ه اسوت .براسوا
سرشووماري  ،1390ایوون اسووتان جمعیتووي بووال بوور
 3073943هرار نفر را در خود جاي داده است و تع اد
 53نقطۀ شهري را داراست .شهر بابل یکي از شوهرهاي
استان مازن ران است که در قسمت مرکري استان قورار
دارد .براسا سرشماري عموومي نفوو و مسوکن در
سا  1390جمعیت شهر بابل  227891هرار نفر است
(مرکر آمار ایران .)1390 ،این شهر با توجه بوه قو مت،
جمعیوت و موقعیوت جغرافیووایياش بوهعنووان یکووي از
اصليترین قط هاي جاذ جمعیت در سلسولهمراتو
شهري استان است.
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نقشۀ  .1موقعیت شهر بابل در استان مازندران و در سطح ملي
(منبع :نگارن گان)1392 ،

یافتههای تحقیق
ارزیابي عملکرد جمعیتي شهر بابل

بررسي نظام سلسلهمراتبي اسوتان مازنو ران و جایگواه
شووهر بابوول درآن ،بیووانگر آن اسووت کووه ایوون شووهر در
سا هاي  1375-1355در رتبۀ سوم و در سوا 1385
و  ،1390بع از شهر ساري در رتبۀ دوم قرار ميگیورد.
سوهم ایون شوهر از کول جمعیوت شوهري اسوتان در
سا  ،1390بال بر  14درص بوده است .در ایون راسوتا

تحقیقا نشوان مويدهو کوه بوهرغوم رشو متعواد
جمعیتوي شوهر بابول در سوا هواي مختلوف ،فاصولۀ
جمعیتي شهر او استان (ساري) با این شهر با گاشت
زمان روبه کاهش رفته است (جو و  ،)1کوه از دالیول
عم ۀ آن مهاجرپوایري بیشوتر طوي سوا هواي اخیور
بهخاطر تمرکر برخي خ ما بهویژه خ ما به اشتي-
درماني و آموزشي در شهر بابل است.

جدول  .1روند تغییرات جمعیتي شهرهای اول و دوم استان طي سالهای 1335-1395
سال

1335

1345

1355

1365

1375

1385

1390

جمعیت شهر اول

26278

44547

70753

141020

195882

273972

299526

(ساری)
جمعیت شهر بابل

36194

49973

68059

115320

158346

240073

261733

رتبۀ شهر بابل

3

3

3

3

3

2

2

(منبع :نتای سرشماري عمومي سا هاي )1335-1395

تبیین توان جا جمعیتي شهرهاي استان مازن ران و
نیر شهر بابل نسوبتبوه اسوتان بوا اسوتفاده از ضوری
کششپایري انجام ش ه است .این م  ،شاخصي است
که با محاسبۀ آن ميتوان درص جمعیت شوهري را در

مقابوول کوول جمعیووت منطقووه یووا کشووور ارزیووابي کوورد
(حکمتنیا .)208: 1390 ،ضری کششپایري ازطریق
این رابطه بهدست ميآی :
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در این ارتباط نتای نشان مويدهو کوه شوهر بابول در

در این رابطه :E ،ضری کشش پایري در فاصله زمواني
 tو t+10؛  :rvنرخ رش جمعیت ساالنۀ شهري؛  :rنورخ
رشو سوواالنۀ کوول جمعیوت اسووت .در تحلیوول ضووری
کششپایري جمعیت شوهرهاي ،چنانچوه  Eبوهسومت
یک و باالتر از آن میل کن  ،شهر داراي جاذبۀ جمعیتي
باالتري است و برعکس ،ضرای پایینتور نشواندهنو ۀ
ضعف شهر در جا جمعیت و نگه اشت جمعیت خود
است (فني.)78: 1388 ،
جدول  .2ضری
نام شهر

دورۀ  1385-1390نوورخ کشووشپووایري بوواالتري را
نسبتبه سا  1375-1385تجربه کرده است .ضوری
کششپایري باال طي دورههوا بوراي شوهر بابول نشوان
ميده که این شهر جمعیتپایر بووده اسوت در سوا
 ،1385-1390نوورخ کشووشپووایري بیشووتر شووهرهاي
اسوتان بیشووتر از  1اسوت کووه از دالیول آن توووان ایوون
شهرها در جا و تثبیت جمعیت است.

كششپذیری شهرهای استان مازندران (مراكز شهرستان) طي سالهای 1335-1390
1375

1390

1385

نرخ رشد

ضری

نرخ رشد

كششپذیری

ضری
كششپذیری

جمعیت

جمعیت

جمعیت

75-85

75-85

85-90

85-90

ساری

195882

259084

295758

2/7

1/2

2/6

1

بابل

158346

198636

227891

2/9

1

2/7

1/2

آمل

159092

197470

226038

½

0/98

2/7

1

قائمشهر

143286

174246

197820

1/9

0/88

2/5

0/96

بابلسر

38644

47872

56631

½

0/97

3/3

1/2

بهشهر

72067

83537

95212

1/4

0/67

2/6

1

نکا

35208

46152

52397

2/7

1/2

2/5

0/86

چالوس

41345

44618

51643

0/76

0/34

2/9

1 /1

تنکابن

33650

43128

49625

2/4

1/1

2/8

1

نوشهر

35133

40578

47738

1/4

0/65

3/2

1/2

فریدونكنار

27976

34452

39046

2

0/94

2/5

0/96

رامسر

28954

31659

36317

0/89

0/40

2/7

1

محمودآباد

20054

27561

31408

3/1

1 /4

2/6

1

جویبار

23909

27117

30800

1/2

0/57

2/5

0/96

نور

16688

21806

25458

2/6

1/2

3

1 /1

گلوگاه

16460

18720

21197

1/2

0/58

2/4

0/92

عباسآباد

9384

11256

12766

1/8

0/82

2/5

0/96

جمعیت شهری استان

271807

1534706

1750532

2/2

-

2/6

-

(منبع :محاسبۀ نگارن گان با استفادهاز دادههاي سرشماري عمومي سا  ،1385 ،1375و )1390

بررسي نقش شهر بابل در تعاد بخشي به نظوام توزیوع
جمعیت در شبکۀ شهري استان مازن ران با اسوتفاده از
ضری آنتروپي انجام ش ه است .این م معیاري براي
سنجش توزیع جمعیت شهري و توزیع تع اد شهرها در
طبقا شهري یک منطقه است .ساختار کلي مو بوه
شرح زیر است:

که در آن  :Hمجمود فراواني نسبي در لگواریتم نپوري
فراواني نسبي؛  :piفراواني نسبي؛  :Kتع اد طبقا ؛ :G
ضری آنتروپي یا آنتروپي نسبي :Lnpi ،لگاریتم نپري
فراواني نسبي.
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براسا این م اگر آنتروپي بهطرف صفر میول کنو ،
حکایت از تمرکر بیشتر یا افرایش تمرکر یا عو متعواد
در توزیع جمعیت شهرها دارد و حرکت به طرف یوک و
باالتر از آن توزیع متعاد توري را در عرصوۀ منطقوهاي
نشان ميده (حکمتنیا و موسوي.)190-189: 1390،
در این راستا بهمنظور ارزیابي تیریر شهر میاني بابول در
میران تعاد بخشي در شبکۀ شهري استان ،به بررسوي
ضری آنتروپي با احتسا شهر بابل و یک بار نیر ب ون
احتسووا شووهر بابوول احتسووا محاسووبه ش و ه اسووت.
براسا این محاسبه در سا  ،1390تغییورا ضوری
آنتروپووي در اسووتان مازنو ران بووا احتسووا شووهر بابوول
 G=0/95بوده که تعواد نسوبي را در شوبکۀ شوهري
استان نمایان ميسازد؛ درحالي که تغییرا آنتروپي در
همووان سووا بوو ون احتسووا شووهر بابوول کمترشوو ه
 G=0/93و بیانگر ع متعواد بیشوتر در نظوام شوهري
استان است ،بهعبارتي این وضع بیانگر نقش مؤرر شوهر
بابل در ساختار و نظام توزیع جمعیت در شبکۀ شوهري
استان مازن ران است.
جدول  .3محاسبۀ تغییرات ضری

آنتروپي مناطق شهری استان

مازندران با احتساب شهر بابل در سال 1390
طبقۀ شهری
كمتراز  25هزار
25000-50000
50000-100000
100000-250000
250000-500000
مجمو فراواني()H

Pi

)Ln(pi

)Pi*Ln(pi

0/161
0/162
0/143
0/366
0/166
-

-1/82
-2/81
-1/93
-1/005
-1/79
-

-0/293
-0/294
-0/277
-0/367
-0/297
1/528

ضری آنتروپي ()G
تعداد طبقات ()K

-

-

0/95
5

(منبع :محاسبۀ نگارن گان با استفادهاز دادههاي سرشماري عمومي سا )1390

جدول  .4محاسبۀ تغییرات ضری

آنتروپي مناطق شهری استان

مازندران بدون احتساب شهر بابل در سال 1390
طبقۀ شهری
كمتراز  25هزار
25000-50000
50000-100000
100000-250000
250000-500000
مجمو فراواني ()H
ضری آنتروپي ()G
تعداد طبقات ()K

Pi

)Ln(pi

)Pi*Ln(pi

0/161
0/162
0/143
0/238
0/166
-

-1/82
-2/81
-1/93
-1/435
-1/79
-

-0/293
-0/294
-0/277
-0/341
-0/297
1/50
0/93
5

(منبع :محاسبه نگارن گان با استفاده ازدادههاي سرشماري عمومي سا )1390

ارزیابي عملکرد اقتصادی شهر بابل

ارزیابي عملکرد اقتصادي شهر بابل در استان با استفاده
از روش ضری مکاني و م تغییر سوهم انجوام شو ه
اسووت .در ایوون موو  ،پایووهاي یووا غیرپایووهاي بووودن
فعالیتهاي اقتصادي شهر مشخص مويشوود .سواختار
کلي م به شرح زیر است:
 :LQضری مکاني
 :Tتع انیروي کار موجود دربخش  iدرشهر
𝑎𝑁𝑇 :تع اد کل نیروي کار موجود در شهر
 :CNiتع اد نیروي کار موجود در بخش  iدر کل استان
 :CNaتع اد کل نیروي کار موجود در کل استان
اگر ( )LQ=1باش  ،شهر ازنظور اقتصوادي خودکفاسوت.
اگر ( )LQ<1باش ؛ شهر ،صوادرکنن ۀ کواال و خو ما
خواه بود و اگر ( )LQ>1باش ؛ به این معني است که
شووهر بایو خ و ما و کاالهوواي موردنیوواز را وارد کن و
(زیاري .)176: 1388 ،براسا محاسبا انجامش ه در
روش ضووری مکوواني مالحظووه موويشووود کووه بخووش
کشاورزي شهر بابل در سوا  ،1375در سوط اسوتان
جرن بخشهاي پایه شمرده نميشوود .ایون ضوری در
سا  1385خودکفا ميشود؛ اما مج دا در سا 1390
با رون نرولي روبهرو بوده (ضری مکاني بهترتی برابربا
 )0/0،1،76/74و این بخش به عنووان فعالیوت غیرپایوۀ
اقتصاد بوهشومار مويآیو  .ایون بخوش را مويتووان بوا
بهرهگیري از ظرفیتهاي تولی بوه خودکفوایي نردیوک
کرد (ج و شمارۀ  .)5اما بخش صونعت ایون شوهر در
سا  ،1375در سط استان شرایط غیرپایهاي داشوته،
ولي این ضری در سا هاي  1385و  130بهبود یافتوه
و به خودکفایي در بخوش صونعت دسوت یافتوه اسوت
(ضری مکاني بهترتیو  .)0،1،1/88در صوور تو اوم
این شرایط و ایجاد توانایيهاي بیشتر اقتصادي در ایون
بخش ،در آین ه ميتوان در گسترش صادرا در سط
منطقه نقش بسیار اساسي داشته باش  .بخش خو ما
شهر بابل در سا  1375و  1390جرن بخشهاي پایوه
بهشمار ميآی (ضری مکاني بهترتی )1/1،1،04/06؛
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خ ما رساني به سوایر سوکونتگاههواي منطقوه ایفواي


ب ان معنوي اسوت کوه شوهر بابول در بخوش خو ما
توانسووته ضوومن توویمین نیازهوواي سوواکنان خووود ،در
جدول  .5ضری
بخشهای

نقش کن .

تغییرات مکاني شهر بابل (در سالهای )1390-1375
تعداد شاغالن شهر بابل
LQ75

اقتصادی
كشاورزی

1375

1385

1390

3424

4514

6868

LQ85

LQ90

0/74

1

0/76

صنعت

1027

21938

18170

0/88

1

1

خدمات

31222

47670

48999

1/06

1

1/04

جمع اشتغال

45991

74940

78350

-

-

-

(منبع :محاسبا نگارن ه با استفاده از دادههاي سرشماري عمومي سا )1390

م تغییر سهم ،تفاو رش بخشهاي اقتصادي شوهر
را با رش بخشهایي در سوط اقتصواد مرجوع بررسوي
ميکن  .این تفاو که ممکون اسوت مثبوت یوا منفوي
باش  ،بیانگر تغییر مکان یا جابهجایي سهم اقتصاد شهر
در اقتصاد مرجع است .م تغییر سهم را بهصور زیر
ميتوان بیان کرد:
− 1
𝐸 85 R
𝐸 75 R

𝐸𝑅85
𝐸𝑅75

−

=A

𝐸 85 i
𝐸 75 i

𝐸 85Ri

𝐸 85Li

𝐸 75Ri

𝐸

−
75Li

=𝐵
=C

عنصر  Aتغییرا اشتغا در اقتصاد مرجوع (اسوتان) را
طي یک دهۀ ( )1385-1375نشان ميده .
 :Eiمبین اشتغا در بخش در اقتصواد مرجوع (اسوتان)
است .عنصر  Bرش یا نرو نسبي هر بخوش اقتصواد را
در کل اقتصاد مرجوع (کشوور) انو ازهگیوري مويکنو .
مثبت یا منفيبودن این شاخص بوه معنواي صوعود یوا
نرو آن بخش در اقتصاد کشور است.
 :ELiاشتغا بخش در سط شهرستان یا استان.
 :ERiاشتغا بخش در سط کشور.
عنصر  Cموقعیت رقابتي هر بخش اقتصوادي اسوتان را
در مقایسه با اقتصاد کشور انو ازه گیوري مويکنو کوه
ممکن است مثبت یا منفي باش .

مجمود نتای حاصل از فرمو مواکور بیوانگر تغییورا
در هوور بخووش اقتصووادي سووط مووورد مطالعووه اسووت
(حکمتنیا.)79:1390،
بهمنظور بررسي تحلیول اقتصواد شوهر بابول در اسوتان
مازن ران ،از م تغییر سهم نیر اسوتفاده شو ه اسوت.
نتای محاسبا نشان ميده که رشو اقتصواد مرجوع
(استان مازنو ران) در سوا هواي  1390-1385برابربوا
 0/048بوده اسوت .بررسوي تفکیکوي بخوشهوا نشوان
ميده که بخوش کشواورزي طوي سوا هواي -1385
 ،1390هم در سط استان و هم در سوط شوهر بابول
افورایش اشوتغا داشوته (ضورای  Bو  Cمثبوت) ایون
بخش برن ۀ اقتصوادي اسوت .بخوش معو ن ،در سوط
استان کاهش و در سط شهر افورایش اشوتغا داشوته
(ضرای  Bمنفي و  Cمثبت) ،این بخش برن ه مخوتلط
اقتصادي است .بخش صونعت و سواخت هوم در سوط
استان و هوم در سوط شوهر ،کواهش اشوتغا داشوته
(ضرای  Bو  Cمنفوي) ،ایون بخوش بازنو ۀ اقتصوادي
است .در بخش تیمین برق ،آ  ،گواز ،در هور دو سوط
استان و شهر افرایش اشوتغا وجوود داشوته و ضورای
آنها مثبت و این بخش برن ۀ اقتصادي است .همچنین
در سوه بخووش اقتصووادي (سواختمان ،عمو هفروشوي و
خردهفروشي و حملونقل) هم در سط استان و هم در
شهر بابل کاهش اشتغا وجود داشتهانو (ضورای  Bو
 Cمنفي) .این سوه بخوش اقتصوادي بازنو ۀ اقتصوادي
هستن  .بخش خ ما موالي در سوط اسوتان کواهش
اشتغا ولي در سط شهر بابل افرایش اشتغا داشوته،
این بخش برن ۀ مختلط اقتصادي است و بخش خ ما
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اجتماعي در هر دو سط اسوتان و شوهر بابول افورایش
اشتغا داشته (ضرای  Bو  Cمثبت) ،این بخش برنو ۀ
اقتصادي است .در کل مويتووان گفوت ،شوهر بابول در
بیشووتر بخووشهوواي اقتصووادي ،نقووش زیووادي در رشو

اشتغا استان داشته است ،این موضود در بخوش هواي
خ ماتي (خ ما ملي و خ ما اجتماعي) چشم گیرتر
است (ج و .)6

جدول  .6تغییر سه) بخشهای اقتصادی شهر بابل طي سالهای 1390-1380
بخشهاي
اقتصادي

کشاورزي

1385

1390

1385

1390

A
(تغییرا
اشتغا در
اقتصاد مرجع)

B
(رش یا نرو نسبي
هر بخش اقتصادي در
کل اقتصاد مرجع)

C
(موقعیت رقابتي هر
بخش اقتصادي
درمقایسه با اقتصاد
مرجع)

193565

232521

4514

6868

0/048

0/153

0/32

0/521

شهر بابل

استان مازن ران

A+B+C

مع ن

4423

3998

150

153

0/048

-0/144

0/116

0/02

صنعت

118604

110523

12368

10417

0/048

-0/116

-0/08

-0/148

آ و برق

9904

11279

634

951

0/048

0/09

0/34

0/478

هتل و رستوران

9734

9772

620

770

0/048

-0/044

0/23

0/234

ساختمان

135140

112620

9420

7600

0/048

-0/214

-0/02

-0/186

عم هفروشي

131694

116931

16613

14718

0/048

-0/16

-0

-0/112

حملونقل

91508

83442

8742

7756

0/048

-0/136

-0/02

-0/108

خ ما مالي

28287

20917

3564

2731

0/048

-0/308

0/02

-0/24

خ ما اجتماعي

170817

190430

19482

22074

0/048

0/066

0/01

0/124

خ ما نامشخص

11364

56783

818

4313

0/048

3/9

0/27

4/218

جمع

905040

949216

76925

78351

_

_

_

_

(منبع :محاسبۀ نگارن گان با استفاده از دادههاي سرشماري عمومي سا هاي  1385و )1390

بررسي حوزه نفوذ شهربابل

جهت بررسي خط مرز منطقوه تجواري بوین دو شوهراز
م نقطه ج ایي استفاده مويشوود ،ایون مو بوراي
تعیین مح وده دو نقطه یا حوزه نفوذ دو شهر ،استفاده
مي شود ،نمواد ریاضوي ایون الگوو بوه شورح زیور اسوت
(حاتمي نژاد.)77: 1390،

 :B.P.Dفاصلۀ نقطۀ ج ایي بین دو نقطه
 :Piجمعیت شهر برر تر
 :dijفاصلۀ بین دو شهر
 :Pjجمعیت شهر کوچکتر
براسا این م شهر بابل حوزۀ نفوذ گستردهاي بعو
از ساري بهعنوان مرکر استان دارد ،بهطوري که سراسر
استان را دربرميگیرد؛ اما بیشترین حوزۀ نفوذ و ارتباط

قوي را با شوهرهاي کوه فاصولۀ کمتوري از آن دارنو و
کمترین حوزۀ نفوذ را با شهرهاي که فاصلۀ بیشوتري از
آن دارن برخوردار است؛ ازاینرو بیشترین حوزۀ نفوذ را
با شهرهاي بخش میواني و کمتورین حووزۀ نفووذ را بوا
شهرهاي غربي استان دارد .طبوق نتوایجي کوه از ایون
م بهدستآم ه شهر بابل قويترین حوزۀ نفووذ را بوا
شهر بابلسر دارد و با شهرهاي فری ونکنار ،قوائم شوهر،
جویبار حوزۀ نفوذ قوياي دارد و حوزۀ نفوذ متوسوط را
بووا شووهرهاي محمودآبوواد ،آموول ،سوواري و پوول سووفی
داراست .همچنین ضعیفترین ارتباط و حوزۀ نفوذ را با
شهرهاي تنکابن ،رامسر نوشهر و چالو دارد؛ بنابراین
بُع مسافت یکي از علل اصلي در تعین حوزۀ نفووذ بوه
شمار ميآی  ،بهطوري که هرچه فاصله کمتر ميشوود،
ارتباط قويتور اسوت و بوا افورایش فاصولۀ جغرافیوایي
ارتبوواط ضووعیفتوور مويشووود .محاسووبا انجووامگرفتووه
بهوسیلۀ م رای ینلي (تئوري حوزۀ نفوذ) ،حوزۀ نفوذ
شهر بابل را بهصور زیر نشان ميده :
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جدول  .7تعیین نقطۀ جدایي شهر میاني بابل ()1390
شهر میاني

بابل

جمعیت

شهرحوزۀ نفوذ

جمعیت

فاصله به كیلومتر

227891

آمل
قائمشهر
بهشهر
بابلسر
تنکابن
جویبار
چالوس
رامسر
پلسفید
عباس آباد

226038
197820
95212
56631
49625
30800
51643
36317
9857
12766

29
20
82
20
184
43
124
210
70
154

حوزۀ نفوذ
شهر كوچکتر (كیلومتر)
14/5
9/64
32
6 /6
85/5
11/5
40
60
12
29/5

فریدونكنار
گلوگاه

39046
21197

34
88

10
20/5

محمودآباد
نکا

31408
52397

49
63

13/2
20/5

نور

25458

85

21/3

ساری

295758

40

18/7

نوشهر

47738

130

41

(منبع :محاسبا نگارن گان با استفاده از دادههاي سرشماري عمومي سا )1390

نقشۀ  .2نقشۀ حوزۀ نفوذ شهر بابل ()1390
(منبع :یافتههاي تحقیق)1392 ،
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نتیجهگیری
توسعه و تقویت شهرهاي میاني راهبردي اسوت کوه بوا
ه ف تمرکرزدایي انطبواق دارد و در درازمو توسوعۀ
منطقهاي را به ارمغوان مويآورد .در ایون بوین موضوود
قابلتیمل ارزیابي عملکورد شوهرهاي میواني بوهمنظوور
توسعه و تقویت آنها در سط منطقوه اسوت .بور ایون
اسا در این مقاله به ارزیابي عملکرد شهر میاني بابول
در تعاد جمعیتي ،اقتصادي و فضایي استان مازنو ران
اق ام ش .
م هاي جمعیتي نشان از افرایش جا جمعیت شهر
بابل و نابرابريهاي فضایي دارد .براسا بررسوي نظوام
سلسلهمراتبي استان مازن ران ،جایگاه شوهر بابول طوي
سا هاي  1355تا  1390افرایش یافته و در رتبوۀ دوم
قرار گرفته است و فاصلۀ جمعیتي این شهر با شهر او
استان با گاشت زمان رو به کاهش رفته است .این امور
حکایت از جمعیتپایري و استقرار امکانوا و خو ما
در این شهر دارد .مو هواي جمعیتوي ماننو ضوری
کششپایري و ضری آنتروپي نیر نشان از توان جوا
جمعیتووي بوواال و نووابرابريهوواي فضووایي اسووتان دارد.
براسا محاسبا ضری کششپوایري شوهر بابول در
طي سا هواي  1 ،1375-1385بووده و در سوا هواي
 ،1385-1390به  1/2افرایش پی ا کرده است .ضوری
کششپایري شهر بابل نشان مويدهو کوه ایون شوهر
به عنوان یک شهر میاني بهعلت بهرهمنو ي از امکانوا
ویژۀ به اشتي-درماني و آموزشي داراي جاذبۀ جمعیتي
و خاصیت مهاجرپایري بوراي منواطق پیرامووني خوود
بوده است .تغییرا ضری آنتروپي در استان یک بار با
احتسا شهر میاني بابول و بوار دیگور بو ون احتسوا
شهر بابل محاسبه ش  .نتای م آنتروپي بوا احتسوا
شهر میاني بابل بوهسووي عو د یوک میول مويکنو (
 ،)G=0/95و ب ون احتسا این شهر 0/93است .ایون
امر نشان ميده ب ون احتسا شهر بابل ع متعاد و
توازن در استقرار جمعیت بیشتر ،ولي با احتسوا ایون
شوهر میوواني عو متعوواد در اسوتقرار جمعیووت اسووتان
کاهش پی ا کرده است.
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براسا م هاي اقتصادي شهر بابل در سا هاي اخیر
داراي رش اقتصادي است .بوا توجوه بوه روش ضوری
مکاني ( )L.Qشهر بابول در طوي سوا هواي  1375توا
 1390در بخش صنعت بوا افورایش تو ریجي در سوهم
مشاغل برخوردار بوده و از شرایط غیورپایوهاي در سوا
 1375به شرایط پایهاي و خودکفا در سا هواي 1385
و  1390رسی ه است .د بخش خ ما با افرایش میران
 L.Qبهسوي شرایط پایه حرکت کرده است؛ بوهطووري
که در سا  1390صادرکنن ۀ خ ما بوه حووزۀ نفووذ
خود بوده است .بخش صونعت در ایون شوهر ،از سووي
ميتوان موج جا سرمایهگااري بخش خصوصوي و
خارج استاني شود و از فرار سرمایههاي درونمنطقوهاي
نیر جلوگیري بهعمل آورد و هموین موضوود بوهعنووان
عامل مهمي در تقویت نقش اقتصادي استان عمل کن ،
ضمن آنکه در توانمنو ي ایون شوهر در ارائوۀ خو ما
(بهعنوان یک بخش پایۀ اقتصادي) به بیرون از منطقوۀ
خود ،میران درآم را افرایش ده  .بخش کشاورزي نیر
در مقاطع  1375تا  1390بهترتی رون نرولي و رونو
صعودي و مج دا رون نرولي داشتهانو و بوا توجوه بوه
آنکوووه مقووو ار  L.Qدر هووور سوووه دورۀ کمتووور از 1
محاسبهش ه ،این بخش بهعنوان فعالیتهواي غیورپایوه
بهشمار ميآین .
نتای بهدستآمو ه از مو تغیور سوهم گویواي رشو
اقتصاد مرجع (استان مازن ران) طي سا هواي -1390
 1385است .از سوي دیگور بوهسوب رشو مثبوت در
بخشهاي کشاورزي ،آ  ،برق ،گواز ،خو ما بوهویوژه
خ ما اجتماعي با توجه به اینکه این بخشهوا برنو ۀ
اقتصادي محسو ميشون  ،میران باالي رش متوسوط
ایون بخوشهووا ،موجو افورایش رشو اقتصواد اسووتان
ميشود.
بررسي حوزۀ نفوذ شهر بابل براسا م فاصلۀ نقطوۀ
ج ایي ،نشان ميده که ایون شوهر در بخوش میواني
استان مازن ران بع از شهر ساري بهعنوان مرکر استان
از حوزۀ نفوذ وسیع تري نسبت به دیگر شهرها برخوردار
است .در سط استان بیشترین حوزۀ نفووذ را بوا شوهر
بابلسر ،قائمشهر و فری ون کنوار و ضوعیفتورین حووزۀ
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نفوذ را با شهرهاي تنکوابن ،رامسور ،نوشوهر و چوالو
دارد؛ بنابراین نقش و تیریر نفوذ شهر با مراکر جمعیتوي
با افرایش فاصلۀ جغرافیایي ضعیفتر ميشود.
بررسي م هاي بهکار رفته در تیریر و نقش شهر میاني
بابل در توسعۀ استان ،فرضیۀ تحقیق را تییی ميکن و
نشان ميدهن که شهر میاني بابل ،با دارا بودن تیریرا
مثبت کارکردي ،هم در توسوعۀ اقتصوادي-اجتمواعي و
هم در حوزۀ نفووذ شوهري نقوش موؤرري داشوته و در
ایجاد تعاد در شبکۀ شهري استان موؤرر بووده اسوت.
این شهر در زمینۀ ت ار خ ما براي حوزۀ نفوذ کوه
از عم ه ترین خصوصیا شهرهاي میاني اسوت ،درجوه
او اهمیت قرار دارد.
با توسعه و تقویت شهر بابل عالوهبر نشر آرار توسعه بوه
منوواطق پیراموووني ،از تش و ی تمرکوور شووهري و ظهووور
پ ی ۀ نخست شهري استان در سا هاي آتي جلوگیري
ميکن  .این شهر ميتوان مرکریت خو ماتي -صونعتي
استان را برعه ه گیورد و در کنوار شوهر سواري (مرکور
اسووتان) موجو جووا بخشووي از جمعیووت و سوورمایۀ
منطقه اي ش ه و توزیع متعواد تور جمعیوت اسوتان را
سب شود.
پیشنهادها
با توجه به یافته هاي تحقیق و نقوش موؤرر شوهر بابول
به عنوان یک شهر میواني در ایجواد تعواد و تووازن در
نظووام سووکونتگاهي اسووتان مازنوو ران و اروورا آن در
ساختار اقتصوادي ،اجتمواعي و فرهنگوي ایون شوهر در
نقاط و با توجه به حوزۀ نفوذ آن پیشنهادهاي زیر ارائوۀ
ميشود:
 براي رسوی ن بوه نظوام شوهري متعواد در سوط
استان مازن ران ،الزم است همراه با سرمایهگااريهواي
دولتي ،سرمایه گااري هواي خصوصوي را نیور بوه سووي
شهرهاي که بهعنوان شهر میاني در استان نظور گرفتوه
مي شون (در درجوه او شوهر بابول و بعو از آن شوهر
آمل) ه ایت کرد.
 ایجاد زیرساخت هواي ماننو آموزشوي ،به اشوتي و
فرهنگي در شهرهاي کوچک تر پیرامون شهر بابل مانن
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بابلسر ،فری ونکنار و جویبار ،تا از تجمع بویش از انو ازه


در شووهر بابوول جلوووگیري شووود و رش و ان و امي شووهر
کوچک ،شهر متوسط ،شوهر بورر و روسوتاها در کول
سیستم حاصل و زمینۀ ایجاد سیستم شوهري متعواد
فراهم شود.
 توسعه و تجهیر شبکۀ ارتباطي و بهبود حملونقل و
زیرساخت ها درجهت ایجاد تعاد فضایي بین شهرهاي
کوچک و شهرهاي برر در استان و ایجاد روابط بهینه
و سازن ۀ بین آنها.
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