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Introduction and Background The countries of Central Asia, which include the republics of Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, are among the nations of the world less well-
known because of being placed behind the 74-year-old of the Soviet bloc.
Aims The purpose of this article, while getting acquainted with these countries, is to study the adaptive 
urban system in these countries. 
Methodology This research method was of descriptive-analytic type. For this purpose, the population 
of the cities of the mentioned countries was obtained from the latest statistics from different sources. 
Using the Mehta index, the severity of the existence of the primary city phenomenon and with the help of 
the rank-size model, the distribution of population at the city level was examined and also the Herfindal 
Index, to determine the level of urban concentration. Finally, the standard score method (z.score) was 
used to summarize the status of countries.
Conclusion The results indicate that these countries have a low urban population and Kazakhstan is the 
highest with 55% and Tajikistan has the lowest urban population with 26%. Kazakhstan and Uzbekistan 
have the largest number of cities. The two natural factors of mountains and deserts were a major obstacle 
to the formation and concentration of urban populations. Turkmenistan and Kazakhstan has shown the 
best situation in the application of the standard score method and Kyrgyzstan have the worst situation. 
The Rank-size model has also shown a higher correlation between Kazakhstan and Uzbekistan.
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 چکیده

در  ،دباش میهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان  کشورهای آسیای مرکزی که شامل جمهوریمقدمه:

 اند.  ساله شوروی سابق کمتر شناخته شده 91به دلیل قرارداشتن در پس پرده آهنین  ،بین ملل جهان

 باشد. ، ضمن کسب آشنایی مقدماتی با این کشورها، بررسی تطبیقی شبکه شهری در این کشورها میهدف مقاله:اهداف

آخرین آمارها از منابع  اساس برجمعیت شهرهای کشورهای مذکور  تحلیلی است. -تحقیق به روش توصیفی ها: مواد و روش

اندازه چگونگی توزیع  -دست آمد و با استفاده از شاخص مهتا، شدت وجود پدیده نخست شهری و با کمک مدل رتبه همختلف ب

مورد بررسی قرار گرفت و از شاخص هرفیندال نیز برای تعیین میزان تمرکز شهری بهره گرفته شد.  جمعیت در سطح شهرها

 ( استفاده گردید.z.scoreوضعیت کشورها، از روش امتیاز استاندارد) بندی جمع ورمنظ به درنهایت

درصد  55است که این کشورها از نسبت جمعیت شهرنشین پایینی برخوردارند و قزاقستان با  آن یانگربنتایج حاصل  گیری: نتیجه

. بیشترین تعداد شهر را نیز قزاقستان و ازبکستان به رادارندمیزان جمعیت شهری  ترین کمدرصد  39باالترین و تاجیکستان با 

گیری و تمرکز جمعیت شهری بودند.  . دو عامل طبیعی کوهستان و بیابان، مانع بزرگی در شکلاند دادهخود اختصاص 

ی و روش امتیاز استاندارد نشان داده که کشورهای ترکمنستان، قزاقستان، به ترتیب بهترین وضعیت شبکه شهر کارگیری به

خوانی بیشتری نشان داده  اندازه نیز در دو کشور قزاقستان و ازبکستان هم –. مدل رتبه رادارندکشور قرقیزستان بدترین وضعیت 

 است.

 اندازه، شاخص هرفیندال، آسیای مرکزی  –: شبکه شهری، نخست شهری، مدل رتبه واژگان کلیدی

 مقدمه

 دنبال بهو  4664 در سال، یبپرفرازونشگشتن و تاریخی  دست به تدسها  کشورهای مسلمان آسیای مرکزی پس از قرن

کشورهای مستقل به عضویت سازمان ملل  عنوان بهفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به استقالل دست یافتند و 

مانند ترکیه و پاکستان  که کشورهایی گونه و آنمردم ایران از این کشورها محدود بوده  ازجملهدرآمدند. اما شناخت ملل دیگر 

ساله  91 در نظامباشد که دولت شوروی  ینیآهن یواردد توان میشناسیم آگاهی از این کشورها نداریم که علت آن  را می

 رسانی را محدود ساخته بود. سوسیالیستی پیرامون این کشورها ایجاد کرده بود و هرگونه اطالع

ها پیش خطاب به  پاپلی یزدی، سال ازجملهاهمیت و لزوم شناخت این دنیای ناشناخته را برخی محققین برجسته کشورمان 

دور در همسایگی خود کشورهای توانمند  چندان نه یندهدر آ خواهند یاگر نم»لین دولت چنین مطرح نموده است: مسئو

  071 یاپی، شماره پ0912 تابستان، دومو سوم، شماره  یسال س ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق
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خواهند بازارهای وسیع  صد میلیون مسلمان محروم باشند و اگر نمی یبانیپشتاز  خواهند یاگر نمپرجمعیت دشمنی داشته باشند، 

ها بلکه صدها میلیون تومان خرج تحقیق و مطالعه و ایجاد تشکیالت تحقیقاتی  اقتصادی را از دست بدهند باید از همین حاال، ده

ن صحه گذاردن بر این فراخوان، محققین جغرافیا، ضم و شادروان محمدحسن گنجی استاد ممتاز« درباره آسیای مرکزی کنند

 .(Ganji, 1990) کند کشورمان را به تالش برای گسترش آگاهی پیرامون ملل مسلمان این منطقه دعوت می

وجود . با توجه به شود میناخته نقطه اتصال دو قاره اروپا و آسیا ش عنوان بهآسیای مرکزی در نقشه سیاسی کنونی جهان 

دستیابی به مناسبات گسترده اقتصادی، تقویت  منظور بهما  ای از اشتراکات تاریخی، زبانی و دینی با ایران، کشور مجموعه

های  باید روابط همسایگی خود را گسترش دهد. الزمه این امر، شناخت پتانسیل ،های مختلف علمی و فرهنگی بخشدر   همکاری

هایی مانند آمریکا، روسیه و چین با توجه به موقعیت استراتژیک این حوزه  قدرت که آن ویژه بهباشد.  در این کشورها می موجود

محصور بودن منطقه و عدم دسترسی به همچنین جغرافیایی و منابع نفت و گاز تالش دارند نفوذ خود را در آن گسترش دهند. 

المللی مطالعات استراتژیک لندن و  سسه بینؤم .باشد تعمیق مناسبات با کشورماند فرصت خوبی برای توان می های آزاد آب

 گازی ذخایر از درصد 5/5 و نفتی شده شناخته ذخایرالمللی انرژی اعالم کرده است یک و نیم تا سه و نیم درصد از آژانس بین

 توان می اساس این بر .(Institute for International Energy Studies, 2017)دارد  قرار مرکزی آسیای در جهان شده اثبات

کشورهای آسیای مرکزی که پس از تجزیه از اتحاد  ،. در همین راستاشود میمحسوب « دوم فارس یجخل»گفت این منطقه 

توسعه داخلی و ورود به عرصه اند از این منابع برای  شدند، تالش کرده رو روبهجماهیر شوروی، با مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

سازد. در این  ی، اهمیت خطوط انتقال انرژی را مشخص میالملل بینهای آزاد  بنابراین عدم دسترسی به آب جهانی استفاده کنند.

ترین مسیر به شمار  ترین و ارزان امن ،میان از بین چهار مسیر شرقی، غربی، شمالی و جنوبی برای این منظور، کریدور جنوبی

، کشورمان را در مرکز فارس خلیج. این مسیر همان راهی است که با عبور انرژی از داخل خاک ایران به دریای عمان و رود یم

های ژئوپلیتیکی و  ایران با آسیای مرکزی و ویژگی یجوار هم ،بر این اساس .دهد قرار میثقل انتقال انرژی آسیای مرکزی 

 است. کرده ایجاد کشورمان اقتصادی –ای را در مالحظات امنیتی  هژئواستراتژیکی این منطقه، جایگاه ویژ

تاریخی یا اقتصادی صورت گرفته  -در زمینه آسیای مرکزی حول محور مسائل سیاسی شده انجامبیشتر مطالعات خارجی 

نمود که در آن توسط هاوگن اشاره « های ملی در آسیای مرکزی شوروی تأسیس جمهوری»توان به کتاب  میبرای نمونه  .است

های  به لزوم انجام اصالحات در زمینه درنهایت است. های تازه تأسیس پرداخته گیری تاریخی این جمهوری به چگونگی شکل

توسعه شهرنشینی » زادنپرووسکی در مقاله خود با عنوان. (Haugen, 2004) دکن میاقتصادی و فرهنگی در این کشورها اشاره 

چین پرداخته و به این  ازجملهقاط جهان به مقایسه مراحل توسعه شهری در آسیای مرکزی با سایر ن« اخیر در آسیای مرکزی

و بیشتر به درخشش  د که در آسیای مرکزی مراحل توسعه شهری در سه مرحله تاریخی صورت گرفته استکن مینکته اشاره 

 .(Zadneprovsky, 1995) دکن میهای گذشته اشاره  شهرهای منطقه در طول سده

الملل  عات بینتر کشورهای منطقه آسیای مرکزی، مراکزی مانند دفتر مطال شناخت گسترده منظور بهما  در کشورامروزه 

( و همچنین مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ورها و انتشار نشریههای مباحث کش با چاپ مجموعه کتاب) امور خارجهوزارت 

موسسه مطالعاتی ایراس( و مراکز دیگر این مهم  بانام)اولین موسسه غیردولتی  آسیای مرکزی و قفقاز موسسه مطالعات روسیه و

، بیشتر این تحقیقات در هرچندند، ا متعددی نیز، مقاالت ارزشمندی را در این زمینه به چاپ رسانده و نشریات دارند عهدهرا به 

 بوده است.  الملل بینزمینه مسائل سیاسی و روابط 

های مکانی  مسئله اصلی تحقیق حاضر آن است که برخالف هدف آرمانی علم جغرافیا مبنی بر شناخت جوامع و تفاوت

وار آهنین به مدت طوالنی محصور بودن در پشت دی یلبه دلموجود در سطح کره زمین، کشورهای منطقه آسیای مرکزی 
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وطنان که حس عاطفی خاصی نسبت به مردم کشورهای  این عدم شناخت از کشورهای همسایه برای هم .اند ناشناخته مانده

توان در  به همین دلیل اهداف مقاله حاضر را نیز مید. باش میتاریخ و فرهنگ نسبتاً مشترک دارند شایسته ن واسطه مذکور به

 خالصه نمود:محورهای زیر 

 معرفی اجمالی کشورهای منطقه  -

 شناخت وضعیت شبکه شهری  ازجملهورود به مباحث شهری در این کشورها  -

 منظور تخمین بازار مصرف برای بازرگانان کشور آشنایی با جمعیت شهرهای هرکدام از کشورها به -

ها به  ها و نقش ایران برای پیوند دادن آن نالمللی آ تحلیلی از وضعیت قرارگیری شهرها، به دلیل اهمیت ارتباطات بین -

 بازارهای جهانی

 اند ها را شنیده فراهم ساختن مقدمات آشنایی گردشگران ایرانی با شهرهای آسیای مرکزی که گاه فقط نام آن -

 نسبتاً ناشناخته از جهان. ای منطقهکمک به غنای دانش جغرافیایی دانشجویان در زمینه شهرهای  -

 روش تحقیق

شبکه شهری در  است که وضعیت سؤالدنبال یافتن پاسخی به این  تحلیلی صورت گرفته و به -تحقیق به روش توصیفیاین 

و مجالت موجود، از  از کتبکشورهای مسلمان آسیای مرکزی چگونه است. به همین دلیل، ضمن مراجعه به منابع مکتوب اعم 

است. جامعه  شده استفادههای سرشماری کشورهای مذکور نیز  سازمان های جهانی نظیر اطلس جهانی و ی آماری سازمانها داده

. گردد یممیلیون نفر را شامل  49 بر بالغکشورهای مذکور است که جمعیتی  یهزارنفر 51شهر باالی  96آماری تحقیق حاضر، 

و شاخص مهتا  های نخست شهری بررسی وجود پدیده نخست شهری و میزان شدت آن در این کشورها از روش منظور به

تعیین فاصله جمعیتی شهرهای این منطقه از وضعیت جمعیتی مطلوب و از  منظور بهاندازه  –از مدل رتبه  .است شده استفاده

 بندی جمع منظور به، z-score تعیین میزان تمرکز جمعیت شهری بهره گرفته شد. از تکنیک منظور بهشاخص هرفیندال نیز 

درجدولی  ها دادهدر خصوص شبکه شهری استفاده گردید. در این روش ابتدا، ماتریس  موردمطالعهوضعیت نهایی کشورهای 

 شود سپس به کمک فرمول قرار داده می


xxi  شوند. در این فرمول، استاندارد می ها داده xi ی ها داده تک تک دهنده نشان

مربوطه  در ستون هر شاخصانحراف معیار اعداد  موردنظر و در ستون هر شاخصکل اعداد بیانگر میانگین  xجدول، 

 .(Asayesh & Estelaji, 2003) دهیم مناطق را انجام می یرتبه گذاررا جمع نموده  استانداردشدهپایانی، اعداد  در مرحلهد. باش می

 51/1تا  14/1اگر بین  ،باشد برتری 95/1تا  51/1اگر بین   ،باشد فوق برتری 4و  95/1در شاخص مهتا، اگر عدد حاصل بین 

 ازجملهحالت نخست شهری خواهد بود. شاخص هرفیندال،  ترین کمباشد بیانگر  14/1وب و اگر کمتر از لباشد وضعیت مط

است. عدد حاصل در این شاخص  شده درج 4ست که فرمول آن در جدول های تعیین میزان تمرکز در شبکه شهری ا روش

آگاهی از چگونگی توزیع جمعیت در  منظور بهاندازه نیز  –بیشتر باشد میزان تمرکز نیز بیشتر است. از روش رتبه  هراندازه

ین است. در ا موردنظرو بیانگر میزان تعادل در توزیع جمعیت در نقاط شهری کشور  شود میسطح شهرهای یک کشور استفاده 

 گیرد. و بررسی قرار می مورداستفاده موردمطالعهجداگانه در کشورهای  صورت به های مذکور قسمت، هر یک از شاخص
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 تحلیل شبکه شهری منظور به مورداستفادههای  مدل -0جدول 

 توضیحات فرمولاجزای  فرمول ها مدل ردیف

4 
شاخص نخست 

 شهری
UPI= 

  

 
 

P1 جمعیت شهر اول 

P کل جمعیت شهری 

عدد حاصل بیشتر باشد نشانه غلبه  هراندازه

 .است شهر اول و وجود پدیده ماکروسفالی

 = TCI شاخص دو شهر 3
  

  
 

P1 جمعیت شهر اول 

P2 جمعیت شهر دوم 

عدد حاصل برابر دو یا بیشتر باشد نشانه 

 .وجود نخست شهری است

 =MI شاخص مهتا 2
  

           
 

P3 جمعیت شهر سوم 

P4 جمعیت شهر چهارم 

باشد  14/1عدد حاصل اگر کمتر از 

تا  14/1بین  ،میزان نخست شهری ترین کم

 95/1تا  51/1بین  ،باشد مطلوب 51/1

باشد فوق برتری را  95/1برتری و باالی 

 دهد. نشان می

∑ =HI هرفیندالشاخص  1 (  
 
)   

    
Pi  جمعیت شهرi 

P کل جمعیت شهری 

هرچه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد 

 نشانه میزان تمرکز بیشتر است.

 = Pr اندازه -مدل رتبه  5
  

 
 

Pr  موردنظرجمعیت شهر 

r رتبه شهر 

 کیو تئورفاصله زیاد بین جمعیت واقعی 

شهرها حاکی از عدم تعادل در توزیع 

 جمعیت در نقاط شهری است.

 (Zebardast, 2007)نبع: م

 آشنایی اجمالی با کشورهای آسیای مرکزی

آن مانند فرانسویان  شد، محققان متأخر خوانده می« آسیای وسطی»مسلمان  دانان جغرافیناحیه موسوم به آسیای مرکزی نزد 

خطاب کرده « آسیای میانه»و تحقیقات روسی آن را اغلب « زیآسیای مرک»ها آن را  ها و آلمانی انگلیسی« آسیای میانه» را

بدین . دان قائلمیانه تفاوت  یایو آسمیرحیدر بین دو واژه آسیای مرکزی  برخی محققین ازجمله .(Varharam, 1992) است

یک مفهوم دیدگاهی است و باید از طرف شخص « میانه»جغرافیایی است، اما  یک مفهوم هندسی و« مرکزی»معنی که کلمه 

یا گروهی از مردم عنوان شود که درحد واسط بین مبدأ و مقصد قرار دارند. ایشان ضمن تأیید اصطالح آسیای مرکزی، این 

کردند قزاقستان را به  ها تالش می داند.گرچه روس قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان میمنطقه را شامل ترکمنستان، ازبکستان، 

 .(Mirheydar, 1993) دلیل باال بودن جمعیت روسی آن، جزء روسیه اروپا قلمداد کنند

به دریای خزر و  از مغربشمال به جمهوری فدراتیو روسیه و  افغانستان، از مشرق به چین، ازاین منطقه از جنوب به ایران و 

 (. 4)شکل  دباش میروسیه محدود 
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 موقعیت جغرافیایی کشورهای آسیای مرکزی -0شکل 

نفر  میلیون 6/23ها ازبکستان با  در بین آن. ( دارند3149)سال  میلیون نفر 93این کشورها جمعیتی نزدیک به 

. این پنج کشور، سرزمینی به مساحتی شود میکشور محسوب  ترین یتجمع نفر کممیلیون  9/5ترین و ترکمنستان با  پرجمعیت

ترین و تاجیکستان با  میلیون کیلومترمربع وسیع 9/3ها قزاقستان با  در بین آن .یاردارنداخت میلیون کیلومترمربع را در 1بیش از 

 (.3)جدول  ترین کشورها هستند چککو یلومترمربعهزار ک 412

معدن  23معدن آهن،  19معدن نقره،  49معدن طال،  35 که یطور بهغنی هستند،  ذخایر زیرزمینی بسیار ازلحاظاین کشورها 

، این مناطق در یخیازنظر تار. یاردارنددر اختمعدن سدیم را  92 معدن فسفر و 42سنگ،  معدن زغال 91حوزه نفتی،  31سرب، 

 این کشورها پس از .دیگری اشغال شدند ی توسط ارتش روسیه یکی پس ازالملل بینبرخالف قوانین  4995-4995های  سال فاصله

به استقالل کامل  4664در سال  .های سوسیالیستی شوروی پیوستند تدریج به جرگه جمهوری هب 4631 تا سال 4649 انقالب اکتبر

مردم این کشورها  ها را به رسمیت شناخت. به لحاظ مذهبی، اکثریت بود که آن ایران ازجمله اولین کشورهایی .دست یافتند

 حنفی( هستند.پیرو اهل سنت )

 های جمعیتی کشورهای آسیای مرکزی برخی ویژگی -7جدول 

 کشور ردیف
 جمعیت

(3149) 

 مساحت

 )کیلومترمربع(
 تعداد شهرها تراکم جمعیت

 

 نسبت شهرنشینی

)%( 

 55 36 5/9 611/931/3 49649929 قزاقستان 4

 25 9 24 654/466 9344111 قرقیزستان 3

 39 9 94 411/412 9925111 تاجیکستان 2

 19 9 5/44 341/164 5992111 ترکمنستان 1

 29 36 92 699/119 23696111 ازبکستان 5

 - 96 9/49 426/119/1 94515929 جمع

)Atlas of the World Including Geography Factsand Flags, 2017; National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, 2017; 

Report“Socio-economic development of the Republic of Kazakhstan”, 2018; Turkmenistan State Statistical Committee, 2017; 

World Bank Group, 2017( 

file:///C:/Users/amaiesh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Socio-economicdevelopmentoftheRepublicofKazakhstan%23_ENREF_16
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مجاورت با کشور  یلبه دللومترمربع وسعت، پهناورترین کشور آسیای مرکزی است و میلیون کی 9/3قزاقستان، با بیش از 

شهر آلماتی بود و در جوالی  4669درصد(، پایتخت آن تا سال  39) خود نموده است از آنروسیه بیشترین ساکنان روس را 

 اکرده است. علت انتقال پایتخت به این شهرد انتقال پیدباش می یتنفر جمعهزار  215که اکنون دارای  4شهر آستانههمان سال به 

. شهرهای مهم قراردادها  مناطق است که عمدتاً تحت سیطره فرهنگی روس یندر اها  بیشتر قزاق نفوذ اعمالشمالی، تالش برای 

 د.باش میاز آلماتی و آستانه، قراغندی و سمی  آن غیر

 عنوان به شود میدرصد خاک آن را شامل  91قرارگیری در منطقه کوهستانی تیان شان که  یلبه دلکشور قرقیزستان 

بیشکک  از؛ اند عبارتدارد. شهرهای مهم آن  یتنفر جمعمیلیون  9معروف است. این کشور بیش از « سوئیس آسیای مرکزی»

 .(Kazakhstan Information, 2017)و قره کول  آباد جالل ،(هزار نفر 611)پایتخت با

پوشانده است. کانال معروف « قره قوم»درصد خاک آن را بیابان  91که  است کشوری گرم و صحرایی ،ترکمنستان

کشور اقتصاد این  در سازد. نفت می متصل یگرهمدمهم این کشور را به  یورودهادارد  طول یلومترک 4411تا به امروز قوم  قره

کیلومتری شمال مرز باجگیران  15هزارنفرکه در  939)پایتخت با  آباد عشق ؛از اند عبارتمحوری دارد. شهرهای مهم آن  نقش

 .(Sarlly, 2000) ماری )مرو( یخیشهر تارو  داش اوغوز ،آباد (، ترکمنقرار داردایران 

تاجیکستان، کشوری کوهستانی در شمال شرقی افغانستان است. کلمه تاجیک از زمان سلطه اعراب )قرن هفتم میالدی( 

ماوراءالنهر،  راب، شکوفایی مجدد فرهنگ ایرانی دراع شد. بعد از حمله کاربرده بهبرای مشخص کردن ساکنان بومی از اعراب 

ها در شهر دوشنبه، این منطقه که قبالً زیر نظر ازبکستان  و در کنگره سوم تاجیک 4636بود. در سال  یکستاندر تاجاولین بار 

شهرهای مهم آن شامل . (Bergne, 2007) دولتی با حقوق برابر در زیرمجموعه اتحاد جماهیر شوروی درآمد عنوان بهبود 

 دارد. یتنفر جمعمیلیون  9/9تاجیکستان امروز، بیش از  .(Montazemi, 1995) دباش میدوشنبه و خجند 

در بین کشورهای  یعیگاز طبمرکزی و سومین تولیدکننده  یایکشور آسترین  میلیون نفر، پرجمعیت 23ازبکستان، با 

و تنها  یتنفر جمعمیلیون  6/4پایتخت با ) تاشکند ؛ترکمنستان است. شهرهای مهم آن عبارتندازالمنافع بعد از روسیه و  مشترک

 کشور قرار دارند یندر ا و بخارا د( و شهرهای تاریخی سمرقند؛ سمنگانباش میمرکزی است که دارای خط مترو  یایشهر آس

(Charmi, 1996). 

گیری برخی از شهرهای  سابقه شکل که یطور بهشهرنشینی در کشورهای آسیای مرکزی از قدمتی دیرینه برخوردار است 

. برخی شهرهای آن گردد یبرمهای قبل از اسالم  )ترکمنستان( به دوره آباد و شهر تاریخی نسا در مجاورت عشق آن مانند مرو

 رونق زمانه خود بودند.توسعه دست یافتند و از شهرهای پرهای اسالمی به رشد و  ر ازبکستان در دورهو سمرقند د نظیر بخارا

در دوره ساسانیان و قرون اولیه اسالمی بخشی از  ازجملههای تاریخی گذشته  در دوره موردبحثبسیاری از شهرهای 

 شدند. امپراطوری ایران بوده و جزیی از خراسان بزرگ محسوب می

، بخارا، نخشب، ختالن، کش، چغانیان، دربرگیرنده ایاالت سیردریاو  آمودریادو رود  آبریزهای واقع در حوضه  ینسرزم

ترین  باز شرقیین از دیرنهر معروف شد. این سرزمال ، اسروشنه، فرغانه، چاچ و اسپیجاب، پس از فتوحات اعراب به ماوراءسمرقند

 هخامنشیانبودند. این سرزمین در دوران  آریایی آن سکنه و بود ایران امپراتوری تابعیت زیر هخامنشیایالت ایران و از دوره 

به آنجا وحدت سیاسی آن ناحیه با ایران از  گرد یابانبهای بعد، با هجوم ایالت  بوده است. اگرچه در دوره سغد ساتراپیجزو 

و اساساً ایرانی  شده حفظمیان رفت، پس از چندین قرن، هنوز در اواخر قرن اول هجری، همان بافت سیاسی و جمعیتی منطقه 

 ؛ از اند عبارتبرخی از شهرهای تاریخی این سرزمین . (Rahmati, 2010) بود مانده یباق

                                                           
1 Astana 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF
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 اندگان، (کَش( شهر سبز، خیوه، تِرمِذ، (نَسَف یا قرَرشی( نخشب، )تاشکند) چاچ، بخارا، سمرقند :کنونی ازبکستاندر  -

  های این شهر نزدیک شهر بیرونی در استان قره ویرانه( کاث، )قوقان(خوقند، (زَکدَیزَک یا دِ) جیزّخ، (اندیجان)

 .گرگانج، نمنگان، )قالپاقستان است

 .قُرغان تپه، دوشنبه، )زادگاه رودکی(پنجکنت، )یا اسروشنه اُراتپه) اِستَرَوشن، کوالب، خجند :کنونی تاجیکستاندر  -

 .)سیرام در نزدیکی شیمکنت( اسپیجاب، )اُترار(پارابو  تراز، )حضرت ترکستان( یَسی :کنونی قزاقستاندر  -

 .اوزگندو  بالساغون، اوش :کنونی قرقیزستاندر  -

  .ج و مروگرگان  کهنه :کنونی ترکمنستاندر  -

 ها آشنا و مأنوس است. نام بسیاری از این شهرهای تاریخی، برای ما ایرانی

ما است. ا یادکردهنامیده و از آن به اختر « مرگوش»وش اول در کتیبه بیستون مرو را اند داری نویسان درباره مرو نوشته تاریخ

مرو در دوره سلجوقیان توسعه و  .اند آورده به شمارنامیده و از ممالک تابعه پارت « مرگیانا»دانان قدیم آن شهر را  جغرافی

ر زمان سلطان گردید. د یستأسها در آن  فضل و آداب در آن مجتمع شدند و مدارس بزرگ و نظامیه گسترش یافت اهل علم، 

شد. سلطان  ها دوازده هزار جلد کتاب نگهداری می از آن یکیدروجود داشت که تنها  درمروسنجر ده کتابخانه بزرگ عمومی 

مرو در دوران باستان و در زمان آنتیوکوس اول دارای استحکامات نظامی  سنجر به آبادانی شهر و تزئین ابنیه توجه بسیار نمود.

 ازنظر به سزارفت و به همین سبب دارای اهمیتی  می به شمارنظامی شرق ایران در سرحدات  مرکز همیان بود. در زمان ساسان

 کرده است )جیحون( متصل می که فالت خراسان را به اراضی بخش سفالی آمودریا ویژه بهفرهنگی و سیاسی بوده است، 

(Varharam, 1992). 

 یوسط قرونفرای، در کتاب خود شهر بخارا را دستاورد . شهرهای آباد و پررونق بوده است ازجملهبخارا در دوره سامانیان 

های  برای حفاظت از پیشروی شن که آندهد و از دیوار طوالنی  ی قبل از میالد نسبت میها دورهبنای این شهر را به  خواند و می

 . (Frye, 1969) کند شده یاد می ساخته روان

 ها فتهیا

در مقایسه با کشورهایی مانند ایران پایین  مشاهده گردید نسبت جمعیت شهرنشین در این کشورها 4که در جدول  گونه آن

درصد است که در جمهوری تاجیکستان  39حد خود برابر  ترین کمدر  و رسد میدرصد در قزاقستان  55و به حداکثر است 

و جلوگیری اجباری از مهاجرت روستاییان به شهرها  به رشد اندک جمعیت این کشورهاتواند  . دالیل این امر میشود میمشاهده 

 در دوره حاکمیت نظام کمونیستی شوروی باشد.

در تحقیق حاضر  موردمطالعهوجود دارد که جامعه  یهزارنفر 51شهر باالی  96کشور آسیای مرکزی،  5امروزه در این 

هایی که  ارائه تحلیلی از وضعیت شبکه شهری در کشورهای آسیای مرکزی، در این تحقیق، از میان شاخص منظور بهباشد.  می

 شده استفادهو شاخص مهتا  دو شهرهای نخست شهری، شاخص  دهد از شاخص میزان نخست شهری را مورد آزمون قرار می

برای ارزیابی میزان توزیع متعادل شهرها از قاعده  د.میزان تمرکز از شاخص هرفیندال بهره گرفته ش گیری اندازهاست. برای 

نخست »ای تخصصی ایده  در مقاله 4626ارک جفرسون در سال (. برای اولین بار، م4)جدول  است شده استفادهاندازه  -رتبه

ها  ر آنهای اقتصادی کشورها د فعالیت ای از جمعیت و را برای توضیح پدیده شهرهای بسیار بزرگی که بخش عمده 4«شهر

شهرها را نخست شهر و پدیده را نخست شهری نامید. او مدعی شد که اغلب  گونه ینااست مطرح کرد. وی  متمرکزشده

ترین  ساده. (Zebardast, 2007) های نخست شهری هستند دارای نظام یافته توسعهو برخی از کشورهای  توسعه درحالکشورهای 

                                                           
1 Primate City 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D8%B2%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AC%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%BE%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%DA%A9%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C_%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B2%DA%AF%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AC
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شهر کشور به دومین شهر  ترین بزرگحالت تشخیص وجود پدیده نخست شهری در یک کشور آن است که نسبت جمعیت 

جای محاسبه نسبت شهر اول و دوم هر کشور،  هباشد. شاخص مهتا نیز در این روند مطرح گردیده است و ب 3آن کشور بیش از 

 عنوان بهرا پیشنهاد نموده است. از این روش  شهر پرجمعیت کشورعدد حاصل از تقسیم جمعیت شهر اول به جمعیت چهار 

 .(Farhoudi & Zanganeh Shahraki, 2009) ندکن میبهترین روش برای تشخیص نخست شهری یاد 

 شبکه شهری در ازبکستان

شهر وجود دارد که مجموع  36ترین کشور آسیای مرکزی است  آمارهای موجود، در ازبکستان که پرجمعیت بر اساس

یلیون نفر، شهر تاشکند پایتخت این کشور با نزدیک به دو مها  آننفر است که در بین  121/655/5ها برابر  جمعیت آن

خیوه و بخارا در این کشور قرار دارند. نسبت شهرنشینی در این  ،شود. شهرهای تاریخی سمرقند ترین شهر محسوب می پرجمعیت

درصد است که در مقایسه با ایران و حتی میانگین جهانی، رقم پایینی است. بیشتر شهرهای این کشور در نیمه شرقی  29کشور 

بررسی وضعیت شبکه شهری در کشور ازبکستان، ابتدا میزان نخست  منظور به. اند قرارگرفتهاست  رزم همبا قرقیزستان  که آن

درصد از جمعیت شهری آن را  22شهر اول این کشور  درواقعآمد و  به دست 22/1شهری محاسبه گردید که این نسبت برابر 

 آمد. چون عدد حاصل از دو بیشتر است نشانه وجود به دست 5/1به خود اختصاص داده است. با محاسبه شاخص دوشهر، عدد 

 91/1پدیده نخست شهری در این کشور است. سپس در شاخص مهتا، وضعیت این کشور بررسی گردید. عدد حاصل برابر با 

 بوده که با توجه به توضیحات قبلی، نشانه وجود برتری شهر نخست در این کشور است.

 دهد است که تمرکز زیادی را نشان نمی 423/1برابر  ،2جدول  بر اساسیندال وضعیت کشور ازبکستان، در شاخص هرف

است.  داده یجااز کل جمعیت شهری را در خود  سوم یکباشد حدود  چون شهر نخست این کشور که پایتخت آن نیز می

 آید. به دستتری گیری به د تا نتیجهباید با عدد حاصل از شاخص هرفیندال در کشورهای دیگر مقایسه شو حال ینباا

  اندازه -شبکه شهری ازبکستان در شاخص هرفیندال و مدل رتبه -9جدول 

 نام شهر رتبه شهر
 جمعیت واقعی شهرها

(3149)  
 شاخص هرفیندال جمعیت تئوریک

 4412/1 4699139 4699139 تاشکند 4

 1153/1 696141 123159 نمنگان 3

 1139/1 956213 246299 سمرقند 2

 1139/1 161519 249146 اندیجان 1

 1149/1 265915 319911 بخارا 5

 1141/1 236994 321119 نوکوس 9

 1141/1 393595 333969 قارشی 9

 1116/1 319352 499199 کوغان 9

 1119/1 346991 499913 چیرچیق 6

 1119/1 469913 491233 فرغانه 41

 1119/1 496931 453913 جیزاک 44

 1119/1 491925 451441 اورگنج 43

 1115/1 453459 411295 ترمذ 42

 1115/1 414399 422161 مارگیلون 41
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 9جدول ادامه 

 شاخص هرفیندال جمعیت تئوریک  جمعیت واقعی شهرها نام شهر رتبه شهر

 1111/1 424999 436935 ناووی 45

 1111/1 432939 439659 آنگرن 49

 1111/1 449251 434319 اولمالیق 49

 1113/1 416961 99356 بکوبود 49

 1114/1 411419 99661 دنوف 46

 1114/1 69614 91699 چوست شهری 31

 1114/1 61464 91111 یانگی یول 34

 1114/1 96641 56994 کوسون 33

 1114/1 99114 56293 کاتاکورن 32

 1114/1 93149 56433 آلتون کول 31

 11116/1 96434 59154 شهر سبز 35

 11116/1 99199 59929 آساکا 39

 11116/1 92391 55599 خیوه 39

 11119/1 91912 52292 گلستان 39

 11119/1 99319 51636 برونی 36

 - 9929319 5655121 جمع کل

 423/1    شاخص هرفیندال 91/1 نخست شهری برمبنای شاخص مهتا

 (Atlas of theWorld Including Geography Factsand Flags, 2017)آمارهای اطلس جهانی  بر اساسمحاسبات نگارنده 

شهرهای دوم و سوم  یاستثنا بهجمعیت تئوریک و واقعی کشور ازبکستان با یکدیگر همخوانی زیادی دارد  3شکل  بر اساس

جمعیت تئوریک حدود دو برابر کمتر است. سایر شهرهای این کشور از توزیع جمعیت متعادلی  ها از جمعیت آن که

 برخوردارند.

 
 مقایسه جمعیت واقعی و تئوریک در شهرهای ازبکستان  -7شکل 

 اندازه -برمبنای مدل رتبه 
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 شبکه شهری در تاجیکستان

برابر  ها آنوجود دارد که مجموع جمعیت  یهزارنفر 51شهر باالی  9در تاجیکستان تعداد شهرها اندک است و تنها 

شهر  ترین هزار نفر، پرجمعیت 991شهر دوشنبه پایتخت این کشور با نزدیک به  ها آننفر است که در بین  394/194/4

ین هزار نفر جمعیت دارد. نسبت شهرنشینی در ا 411دومین شهر این کشور حدود  عنوان بهشود. شهر تاریخی خجند  محسوب می

 . بیشتر شهرهای این کشور در نیمه غربی آنباشد می درصد 39 کشور از سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز کمتر است و تنها

وجود ارتفاعات بلند فاقد جمعیت و شهر  یلبه دلاست و از آرایشی نسبتاً منظم برخوردار است. نیمه شرقی این کشور  قرارگرفته

 باشد.  مهم می

 92/1این نسبت برابر  دا میزان نخست شهری محاسبه گردید.بررسی وضعیت شبکه شهری در کشور تاجیکستان، ابت منظور به

است. با محاسبه  یافتهتمرکزدرصد جمعیت شهری در پایتخت آن یعنی دوشنبه  92، در این کشور بیش از درواقع .آمد به دست

پدیده نخست شهری در این کشور  نشانه وجود ،چون عدد حاصل از دو بیشتر است .آمد به دست 9/1، عدد دو شهرشاخص 

بوده که با توجه به توضیحات قبلی،  91/1است. سپس در شاخص مهتا، وضعیت این کشور بررسی گردید. عدد حاصل برابر با 

، 1جدول  بر اساسفیندال نشانه وجود فوق برتری شهر نخست در این کشور است. وضعیت کشور تاجیکستان، در شاخص هر

 است که نشانه تمرکز باالی جمعیت در یک نقطه شهری است.  121/1برابر

 اندازه -شبکه شهری تاجیکستان در شاخص هرفیندال و مدل رتبه -4 جدول

رتبه 

 شهر
 نام شهر

 جمعیت واقعی شهرها

(3149) 
 شاخص هرفیندال جمعیت تئوریک

 1133/1 996111 996111 دوشنبه 4

 1493/1 226911 411995 خجند 3

 1151/1 339199 99999 کولوب 2

 1129/1 496951 95111 کورقون تپه 1

 1131/1 425991 53954 ایسترواشان 5

 1133/1 442322 51256 کنیبودم 9

   -                     4991536        4194394 جمع کل

 121/1    هرفیندالشاخص  91/1   نخست شهری برمبنای شاخص مهتا
 (Atlas of the World Including Geography Factsand Flags, 2017)جهانی اطلس های  دادهمحاسبات نگارنده بر مبنای 

این اساس، اکثر  شود. بر مشاهده می یخوب بهاندازه  –برمبنای مدل رتبه تفاوت بین جمعیت واقعی و تئوریک  2در شکل 

العاده شهر نخست بر سایر  ای از برتری فوق اندازه فاصله زیادی دارند که خود نشانه -شهرهای تاجیکستان از مدل رتبه

مبنای جمعیت شهر نخست اندازه است که همه شهرها بر  -شهرهاست. گرچه این مسئله نیز یکی از نقاط ضعف مدل رتبه

دهد  جمعیت شهری کشور را در خود جای می دوسومشوند. در کشوری مانند تاجیکستان که شهر نخست حدود  سنجیده می

 خواهند بود.  یتجمع کمطبیعی است که سایر شهرها نسبت به آن شهر 
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 مقایسه جمعیت واقعی و تئوریک در شهرهای تاجیکستان  -9شکل 

 اندازه –برمبنای مدل رتبه 

 شبکه شهری در ترکمنستان

آباد پایتخت  شهر عشق ها آندر بین  .نفر است 613/513/4برابر  ها آنشهر وجود دارد که مجموع جمعیت  9 در ترکمنستان

 این کشور چهارمین شهر عنوان بهشود. شهر تاریخی مرو )ماری(  شهر محسوب می ترین هزار نفر، پرجمعیت 939این کشور با 

درصد است. بیشتر شهرهای این کشور در مسیری خطی از  19هزار نفر جمعیت دارد. نسبت شهرنشینی در این کشور  441

وجود بیابان  یلبه دلهای کپه داغ و بالکان قرار دارد و نیمه شمالی آن  سواحل دریای خزر تا شرق کشور در دامنه شمالی کوه

 کنه است. وسیع قره قوم تقریباً خالی از س

به  19/1این نسبت برابر  .بررسی وضعیت شبکه شهری در این کشور، ابتدا میزان نخست شهری محاسبه گردید منظور به

آباد حدود نیمی از جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده است. با  آن است که عشق دهنده نشان و کهآمد  دست

پدیده نخست شهری در این  نشانه وجود ،ن عدد حاصل از دو بیشتر استآمد و چو به دست 2، عدد دو شهرمحاسبه شاخص 

ه که نشانه وجود برتری بو 59/1دید. عدد حاصل برابر با کشور است. سپس در شاخص مهتا، وضعیت این کشور بررسی گر

است که  393/1، برابر 5جدول  بر اساسشهر نخست در این کشور است. وضعیت کشور ترکمنستان، در شاخص هرفیندال 

 نشانه وجود تمرکز شهری در این کشور است. 

 اندازه -شبکه شهری ترکمنستان در شاخص هرفیندال و مدل رتبه -0جدول 

 نام شهر رتبه شهر
 جمعیت واقعی شهرها

(3149) 
 شاخص هرفیندال جمعیت تئوریک

 3331/1 939911 939911 آباد عشق 4
 1324/1 292951 321949 )چارجو(آباد ترکمن 3
 1449/1 313599 499511 داش اوغوز 2
 1155/1 494635 441991 ماری )مرو( 1
 1123/1 415511 99933 بالکان آباد)نفت داغ( 5
 1131/1 434392 95969 بایرامالی 9
 1146/1 412659 99363 ترکمن باشی )کراسنودسک( 9
 1146/1 61693 99361 تجن 9

  4699992 4513613 جمع کل

 393/1    شاخص هرفیندال 59/1برمبنای شاخص مهتا   نخست شهری 
 دولتی آمار ترکمنستان یتهو کم جهانیهای اطلس  محاسبات نگارنده بر مبنای داده

)Atlas of the World Including Geography Factsand Flags, 2017; Turkmenistan State Statistical Committee, 2017( 
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نتیجه بررسی حاکی از آن است که همه شهرهای این کشور دارای جمعیت کمتری نسبت به جمعیت  ،اندازه –در مدل رتبه 

اوت جمعیت شهر نخست این کشور است. تف عنوان به آباد عشقتئوریک هستند. دلیل اصلی این امر، تمرکز جمعیت بیشتر در 

 مشهود است. یخوب به 1سایر شهرها در شکل 

 
 مقایسه جمعیت واقعی و تئوریک در شهرهای ترکمنستان  -4شکل 

 اندازه -برمبنای مدل رتبه 

 شبکه شهری در قزاقستان

 ها آنباشد. در بین  نفر می 449/991/9برابر  ها آناست که مجموع جمعیت  یهزارنفر 51شهر بیش از  36 قزاقستان، دارای

شود. آستانه، پایتخت جدید این  شهر محسوب می ترین شهر آلماتی پایتخت سابق این کشور با بیش از دو میلیون نفر، پرجمعیت

هزار  91کنند  پایگاه فضایی استفاده می عنوان بهها از آن  شهر معروف بایکونور که روس ،هزار نفر پنجمین شهر 215 کشور با

 هزار نفر جمعیت دارد.  419جمعیت دارد. بندر آق تائو در کناره شمال شرقی دریای خزر نیز نفر 

ن است که در بررسی گردید. نتایج حاکی از آ موردمطالعههای  این کشور از طریق شاخص وضعیت شبکه شهری در

پایتخت سابق این کشور  عنوان بهی که شهر آلمات یباوجود، درواقع .آمد به دست 35/1این نسبت برابر  ،شاخص نخست شهری

درصد جمعیت شهری  35ولی این شهر تنها  .است داده یجابیش از دو میلیون نفر جمعیت را در خود  شهر بوده و ترین بزرگ

چون عدد حاصل از دو بیشتر است  .آمد به دست 1/1، عدد دو شهرکشور را به خود اختصاص داده است. با محاسبه شاخص 

عدد حاصل  .پدیده نخست شهری در این کشور است. سپس در شاخص مهتا، وضعیت این کشور بررسی گردید نشانه وجود

بوده که با توجه به توضیحات قبلی، نشانه وجود برتری شهر نخست در این کشور است. وضعیت کشور قزاقستان،  93/1برابر با 

 ترین کم، این کشور با درواقعمیزان تمرکز را دارد.  ینتر کماست که  199/1برابر  ،1جدول  بر اساسدر شاخص هرفیندال 

 دارد.  موردمطالعهمیزان تمرکز، بهترین وضعیت را در بین کشورهای دیگر 
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 (اندازه–مدل رتبه )جمعیت تئوریک   جمعیت واقعی شهرها
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 اندازه -شبکه شهری قزاقستان در شاخص هرفیندال و مدل رتبه -4جدول 

رتبه 

 شهر
 نام شهر

 جمعیت واقعی شهرها

(3149) 
 شاخص هرفیندال جمعیت تئوریک

 1919/1 3111611 3111611 آلماتی 4

 1122/1 4111151 154911 قراغندی 3

 1139/1 999699 141123 چیمکنت 2

 1131/1 511335 259452 طراز 1

 1146/1 111491 215911 آستانه 5

 1149/1 222192 236113 پاولودار 9

 1149/1 395913 246199 اوست کامن 9

 1141/1 351443 211111 قیزیل اوردا 9

 1142/1 333233 363991 سمی 6

 1144/1 311161 393159 آگتوبه 41

 1119/1 494611 341111 قوستانای 44

 1119/1 499914 311631 پتروپاول 43

 1119/1 452645 311111 اورال 42

 1119/1 413634 311111 تالدی قورغان 41

 1115/1 422262 491111 آتیراو 45

 1111/1 435159 491911 تمیرتاو 49

 1112/1 449911 419112 آق تاو 49

 1113/1 444494 431111 کوکشه تاو 49

 1113/1 415241 431111 رودنیف 46

 1113/1 411115 434191 ایکی باستوز 31

 11149/1 65391 411259 ژزگازکان 34

 11149/1 61651 412569 ژانااوزن 33

 11145/1 99665 69291 ترکستان 32

 11141/1 92291 94291 بالگاش 31

 11116/1 91129 99646 سرکند 35

 11119/1 99659 91111 بایکونور 39

 11119/1 91419 59119 کنتاو 39

 11119/1 94191 53991 ریدر 39

 11119/1 99669 54349 کولساری 36

 -  9991449 جمع کل

 199/1  شاخص هرفیندال 93/1   نخست شهری برمبنای شاخص مهتا

 محاسبات نگارنده بر مبنای:

)Atlas of the World Including Geography Factsand Flags, 2017; Central Intelligence Agency, 2014; Report“Socio-

economic development of the Republic of Kazakhstan”, 2018( 

file:///C:/Users/amaiesh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Socio-economicdevelopmentoftheRepublicofKazakhstan%23_ENREF_16
file:///C:/Users/amaiesh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Socio-economicdevelopmentoftheRepublicofKazakhstan%23_ENREF_16
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 آنشود توزیع جمعیت در شبکه شهری قزاقستان از تعادل مناسبی برخوردار است و با  مشاهده می 5گونه که در شکل  همان

شهر دوم )قراغندی(  جز بهآوردند همخوانی دارد.  به دستافرادی نظیر جیم بری در تحقیقات خود از شهرهای آمریکایی  چه

 دهند. تئوریک همخوانی و تطابق بیشتری نشان می سایر شهرهای کشور با جمعیت ،که فاصله زیادی با جمعیت تئوریک دارد

 
 مقایسه جمعیت واقعی و تئوریک در شهرهای قزاقستان  -0شکل 

 اندازه -برمبنای مدل رتبه 

 شبکه شهری در قرقیزستان

شهر بیشکک  ها آنکه در بین  .نفر است 141/131/4برابر  ها آنشهر وجود دارد که مجموع جمعیت  9 در قرقیزستان

ر این کشور همانند سایر شود. نسبت شهرنشینی د شهر محسوب می ترین هزار نفر، پرجمعیت 611پایتخت این کشور با 

درصد است. بیشتر شهرهای این کشور در جنوب غربی و مجاورت مرز ازبکستان  25 سیای مرکزی پایین و برابرکشورهای آ

 باشد کم تراکم است.  فاعات تیانشان که در مجاورت مرز چین میوجود ارت یلبه دلبخش شرقی آن  .قرار دارد

به  92/1این نسبت برابر  .بررسی وضعیت شبکه شهری در این کشور، ابتدا میزان نخست شهری محاسبه گردید منظور به

صاص داده پایتخت بخش اعظم از جمعیت شهری کشور را به خود اخت عنوان بهآن است که بیشکک  دهنده نشانآمد که  دست

آمد و چون عدد حاصل از دو بیشتر است نشانه وجود پدیده نخست شهری  به دست 5/1، عدد دو شهراست. با محاسبه شاخص 

فاصله  یلبه دلبوده که  93/1عدد حاصل برابر با  .در این کشور است. سپس در شاخص مهتا، وضعیت این کشور بررسی گردید

زیاد جمعیت شهر اول با شهر دوم نشانه فوق برتری شهر نخست در این کشور است. وضعیت کشور قرقیزستان، در شاخص 

تمرکز باالی جمعیت در شهر نخست، میزان تمرکز نیز بیشتر  یلبه دلاست که  136/1، برابر 5جدول  بر اساسهرفیندال نیز 

 (.5شده است)جدول 
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 اندازه -رقیزستان در شاخص هرفیندال و مدل رتبهشبکه شهری ق -0جدول 

 نام شهر رتبه شهر
 جمعیت واقعی شهرها

(3149) 
 شاخص هرفیندال جمعیت تئوریک

 2661/1 611111 611111 بیشکک 4

 1469/1 151111 311111 اوش 3

 1139/1 211111 95911 آباد جالل 2

 1131/1 335111 91494 قرا قول 1

 1146/1 491111 92119 توقماق 5

 1146/1 451111 93969 قره بالتا 9

 1142/1 439594 53211 نارین 9

 - 3222594 4131141 جمع کل

 136/1    شاخص هرفیندال نخست شهری برمبنای شاخص مهتا
 نگارنده بر مبنای: محاسباتمنبع 

)Atlas of the World Including Geography Factsand Flags, 2017; National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, 2017( 

جمعیت این اساس، فاصله  شود. بر ، وضعیت جمعیتی شهرهای این کشور نسبت به جمعیت تئوریک دیده می9در شکل 

جمعیت تئوریک در بین شهرهای قرقیزستان بسیار زیاد است و این فاصله در شهرهای دوم وسوم بیشتر است. این امر  واقعی و

 ای از عدم تعادل در توزیع جمعیت در نقاط شهری این کشور است.  نشانه

 
 مقایسه جمعیت واقعی و تئوریک در شهرهای قرقیزستان  -6شکل 

 اندازه –برمبنای مدل رتبه 

های چهارگانه برای هریک  مباحث مربوط به هریک از کشورها، ابتدا امتیاز استاندارد هریک از شاخص بندی جمع منظور به

آمد.  به دستهای مذکور  محاسبه گردید و سپس مجموع امتیازات هر کشور در شاخص SPSSافزار  از کشورها به کمک نرم

 ت.آمده اس 9نتیجه این محاسبات در جدول 
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  موردمطالعههای  وضعیت شبکه شهری کشورهای آسیای مرکزی در شاخص -6جدول 

 کشور ردیف

شاخص نخست 

 شهری
 مجموع امتیازات شاخص هرفیندال شاخص مهتا دو شهرشاخص 

(∑        ) 

رتبه 

 کشورها
 z.score مقدار z.score مقدار z.score مقدار z.score مقدار

 2 -2912/4 -9554/1 423/1 -3191/1 91/1 1119/1 5/1 -9959/1 22/1 بکستاناز 4

 1 1199/2 1194/4 121/1 9221/1 91/1 5621/1 9/1 6915/1 92/1 تاجیکستان 3

 4 -6925/3 1199/1 393/1 -3165/4 59/1 -9961/4 2 1191/1 19/1 ترکمنستان 2

 3 -9395/3 -4296/4 199/1 -5552/1 93/1 3695/1 1/1 -3369/4 35/1 قزاقستان 1

 5 5999/2 6992/1 136/1 4914/4 93/1 1119/1 5/1 6915/1 92/1 قرقیزستان 5

 مطالعات نگارندهمنبع: 

شبکه شهری  ازنظرمنفی باشد وضعیت کشور  z.scoreعدد حاصل از  هراندازه، ها دادهبا توجه به معکوس بودن جهت 

 :گفت توان می 9جدول  بر اساس تر است. بنابراین مناسب

( توانسته است در جایگاه بهترین وضعیت -6925/3امتیازات ) درمجموععدد منفی  باالترینکشور ترکمنستان با کسب 

درصد از جمعیت شهری کشور را به خود اختصاص داده ولی در سایر  19شبکه شهری قرار گیرد. گرچه شهر اول این کشور، 

 ت. ها وضعیت بهتری داشته اس شاخص

دارا بودن شهر پرجمعیت آلماتی، بعد از ترکمنستان نسبت به کشورهای  باوجودنتایج وضعیت شبکه شهری در قزاقستان 

برتری خود را بروز داده ولی توزیع جمعیت در  صورت بهگرچه پدیده نخست شهری  .، مناسب استموردمطالعهدیگر منطقه 

 آمد.  به دست -9395/3سایر شهرها از تعادل خوبی برخوردار است. مجموع امتیاز این کشور 

گفت وضعیت این کشور در حد وسط میان  توان میدر جایگاه سوم جای گرفته و  -2912/4ازبکستان با کسب امتیاز 

 قرار دارد.  موردمطالعهکشورهای 

العاده  ست در این کشورها، فوق. شهر نخرادارندبه ترتیب بدترین وضعیت شبکه شهری  شورهای قرقیزستان و تاجیکستانک

دو کشور پدیده  ایجاد کرده است. در هر جمعیت است و این موضوع، عدم تعادل را در شبکه شهری این کشورهاپر

 ماکروسفالی قویاً وجود دارد.

است که بیشترین  صورت ینبدبا روش امتیاز استاندارد نبوده نتایج حاصل  یریگ اندازه ابلقکه  اندازه –در بحث رتبه 

در ازبکستان و توزیع جمعیت در نقاط  بعدازآن .است شده مشاهدهدر توزیع جمعیت در نقاط شهری کشور قزاقستان  خوانی هم

 شهری کشورهای دیگر با مدل مذکور همخوانی مناسبی ندارد.

 گیری نتیجه

مسائل  ویژه بهدر موضوعات جغرافیایی  ویژه بهشورهای آسیای مرکزی نسبت به سایر کشورهای منطقه از سوی محققین ک

گونه که  نتایج این تحقیق را با سایر تحقیقات مقایسه نمود. همان توان می، نیجهدرنت. اند شده شناختهشهری در بین ایرانیان کمتر 

قبالً هم اشاره گردید مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته عمدتاً در راستای مسائل سیاسی و اقتصادی بوده و کمتر به مسائل 

آشنایی بیشتر با وضعیت شبکه شهری این کشورها صورت گرفته است. نتایج این  باهدفاست. این مطالعه  شده پرداختهشهری 

 تحقیق، حاکی از آن است که:

کنترل  توان کنترل جمعیت و این کشورها از نسبت جمعیت شهری کمتری برخوردارند و دلیل اصلی آن را می -

 در زمان حاکمیت نظام سوسیالیستی شوروی سابق جستجو کرد.  ویژه بههای روستا به شهر  مهاجرت
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رین تعداد شهرها را از آن خود هزار نفر بیشت 51شهر باالی  36با دارا بودن  هرکدامدو کشور قزاقستان و ازبکستان  -

 اند. نموده

دو عامل کوهستان و  ویژه بهپراکنش جغرافیایی نقاط شهری در این کشورها، عمدتاً به تبعیت از مسائل محیط طبیعی  -

کوهستان مانع از در دو کشور کوهستانی قرقیزستان و تاجیکستان عامل  که یطور بهبیابان صورت گرفته است. 

قزل قوم از پیدایش  های قره قوم و شده است و در دو کشور ترکمنستان و ازبکستان وجود بیابانگیری شهرها  شکل

طبیعی فوق، آرایش فضایی  بودن دو عامل رنگ کم یلبه دلمراکز پرجمعیت جلوگیری نموده است. در قزاقستان 

 شهرها از نظم و تعادل بهتری برخوردار است.

، مهتا، هرفیندال( وضعیت کشور دو شهرهای چهارگانه )نخست شهر،  شاخصامتیاز استاندارد حاصل از  درمجموع -

قزاقستان قرار گرفت. بدترین وضعیت شبکه شهری را قرقیزستان با  ازآن پسترکمنستان از سایر کشورها بهتر بود و 

 باشد.  درصد جمعیت شهری این کشور در پایتخت، دارا می 92تمرکز بیش از 

اندازه همخوانی  –هری دو کشور قزاقستان و ازبکستان با جمعیت تئوریک مدل رتبه پراکنش جمعیت در نقاط ش -

 بیشتری نشان داده است. 

های  د در حوزهتوان میای کاربردی در زمینه شبکه شهری کشورهای آسیای مرکزی است  نتایج این تحقیق که مطالعه

ونقل بین شهرهای بزرگ  زی، توسعه ناوگان حملمختلف گردشگری، مبادالت تجاری بین ایران و کشورهای آسیای مرک

 قرار گیرد. استفاده موردمند به مسائل آسیای مرکزی  همحققان عالق درنهایتمنطقه مذکور با ایران و 
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