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 چکیده

هاي شهري تحت تاثیر دودسته عوامل قراردارد. ساختار فضایی نظام سکونتگاه
بود.  گذارهاي شهري بسیار تاثیردهی به نظامدرگذشته نقش عوامل طبیعی در شکل

هاي شهري هاي غیرطبیعی نقش بارزي در سازماندهی نظامدوره اخیر مولفه اما در
ها است که تحلیل اثرات اي یکی ازاین مولفههاي توسعه منطقهعهده دارند. طرح بر

 .هاي شهري در مقیاس خرد وکالن بسیاراهمیت داردپردازي نظامچهره آن بر

جسته زاگرس میانی است که هاي بارز و براستان و شهرکرمانشاه یکی از نمونه
اي کانون بسیاري ازتصمیمات، اقدامات طول پنج دهه به عنوان قطب رشد منطقه در

اي درغرب کشور بوده است. نظام شهري این استان با هاي توسعه منطقهو سیاست
هاي ترین و ناپایدارترین نظامتوزیع اندازه بسیار ناموزون اکنون یکی از نامتعادل

حدود یک میلیون نفرجمعیت قطب شهري  ست؛ شهرکرمانشاه باشهري کشورا
اي است. در حالی که دومین شهر سطح استانی و چه منطقه متمرکز و مسلط چه در

اي معادل یک دهم کرمانشاه دارد و استان با کمتر از صد هزار نفر جمعیت اندازه
 یت را درسومار در آخرین مرتبه نظام سلسله مراتب شهري فقط بیست نفر جمع

این شکل از توزیع اندازه  خود اسکان داده است. شکاف وگسستگی موجود در
اي مقیاس منطقه معرف آن است، نه تنها در 0/81شهرها که شاخص نخست شهري 

 .بلکه حتی درمقیاس ملی به مقدار زیادي باال و غیرعادي است

اي هاي منطقهاین زمینه مورد توجه این مقاله است نقش آفرینی طرح آنچه در
     بر تمرکز در نظام شهري و در نتیجه ناموزونی در ساختار فضایی نظام 

هاي شهري است. این مقاله درعین حال نقش شهرمحوري وشهرمداري یا سکونتگاه
اي و بر همین اساس هاي کالسیک توسعه منطقهتمرکزگرایی شهري دیدگاه

ها را به سطوح باال میل شدید این دیدگاهبه ویژه  اي برآمده از آنریزي منطقهبرنامه
علل  دهد. بر این اساس میتوان یکی ازو راس نظام شبکه شهري به خوبی نشان می

نشینی، قطبی شدن نظام شهري، ناهمگونی نظام اي توسعه شتابان شهرریشه
سازمان فضایی کشور و مناطق آن با  سکونتگاهی و پیامدهاي زیانبار آن را بر

 .یشی آشکار ساخترویکرد آما
 اي؛گذاري منطقهاي؛ سیاستهاي منطقه: نظام شهري؛ طرحکلیدواژگان
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Abstract 
The spatial structure of urban settlement system is 

affected by two groups of factors, namely physical and 
non- physical ones. The impact of physical factors on 
creation of urban systems was very impressive in the past. 
However, nowadays the main role is played by non- 
physical factors. Some of these factors are regional 
development plans which their impacts on urban system 
formations are important either in small or large scales of 
evaluation. Province of Kermanshah and its capital city 
also called Kermanshah is a remarkable example at Mid- 
Zagros region as the pole of regional growth during the last 
five decades. The region has been a target for a wide range 
of decisions, actions, and policies of regional development 
in west of Iran. The urban system of Kermanshah province 
with its imbalance size distribution is an example of the 
most imbalance and non- sustaining urban systems around 
the country. Having about one million populations, 
Kermanshah city is a dominant and concentrated urban 
pole for the whole province as well as the region. At the 
same time, the second largest city of the province has a 
population less than 100,000 or one- tenth of Kermanshah 
city population. More interestingly is the smallest city, 
Somar with only 20 residents. The existing gap of size 
distribution of cities with its Primate City Index which is 
0.81 not only in regional scale but also in national scale is 
very high abnormal. What is considered in the present 
paper is the role of regional plans in centralization of urban 
system which results in imbalance spatial structure of 
urban settlement’s systems. The paper also shows the 
pivotal function of city-oriented or urban centralization 
covert in classic views of regional development and 
regional planning especially the intensive tendency of such 
views towards the higher levels and head of urban network. 
It reveals one of the main basic reasons of rapid urban 
expansion, also polarization of urban system, divergence of 
settlement system and its harmful consequences on spatial 
system of the country and its regions with a provisional 
approach. 

Keywords: urban system; regional plans; regional 
Policymaking; size Distribution; Kermanshah.2 
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 مقدمه
دهنده نظام سکونتگاهی هستند. شهرها مهمترین عناصرتشکیل

ري نه تنها به واسطه ظرفیت قابل توجه خود در اسکان مراکزشه
جمعیت، کارکرد سکونتی باالیی دارند بلکه به واسطه برخورداري 

رسانی، تدارکاتی و از کارکردهاي اقتصادي، ارتباطی، خدمات
همچنین به عنوان کانون اصلی تمرکز نهادهاي اداري سیاسی، نقش 

هاي سکونتگاهی نظام دهی به سازمان فضاییهاي در شکلبرجست
ترین محورهاي موضوعی کنند. به همین دلیل یکی ازمهمایفاء می

تواند مطالعات شهري شناخت و ارزیابی نظام شهري است که می در
ظام سکونتگاهی موقعیت شهرها در نومناسبی از جایگاه درك نسبتاً

تنوع و گوناگونی سرزمین ایران بیش  د.یک منطقه بدست بده
ها ساختار محیط جغرافیایی کشور نقش بسته است. عرصه درازهمه 

یکسانی براي سکونت هايتوانوهاجا ظرفیتطبیعی درهمهو نواحی
پذیري و الگوي ظرفیت جمعیتی و فعالیت ندارند. ناهمگونی در

پیکره ملی، یکی  هاي زیستی به ویژه شهرها درتوزیع فضایی کانون
 هاي شهري است. عالوه برکونتگاههاي سرزمینی نظام ساز ویژگی

هاي شرقی و غربی و اي بارزي که میان نیمههاي ناحیهتفاوت
سواحل شمالی و جنوبی در مقیاس کالن وجود دارد در درون 

فضا  نقاطی خاص از نواحی نیز شهرها و جمعیت شهرنشین در
 سازي ساختارمتمرکز شده است. ویژگی تمرکزگرایی و قطب

هاي سیاسی تشدید شده گیريایران توسط تصمیم جغرافیاي طبیعی
محصول این روند  ت.اي به آن دامن زده اسهاي منطقهریزيو برنامه

اي از گیري نظام شهري با توزیع اندازه ناهمگون در شبکهشکل
شهرهاست که برتري و تسلط کالنشهرها و در راس آنها تهران بر 

رود. شمار میاس ملی بهمقینظام شبکه، مشخصه اصلی و بارز آن در
توان وضعیت مشابهی در سازمان اي نیز میدر مقیاس استانی و ناحیه

فضایی نظام شبکه شهري مشاهده کرد. در برخی نواحی تسلط 
اي است که هیچ یک نخست شهر مرکز استان بر نظام شبکه به گونه

ه پذیري با آن را ندارند و الگوي توزیع اندازاز شهرها توان رقابت
شهرها در نظمی شدیداً ناهمگون و ناموزون شکل گرفته است. در 

بررسی نظام شهري این است  هاي اساسی درچنین شرایطی پرسش
ها و نیروهایی بر گیرد؟ چه مولفهکه این نظام چگونه شکل می

هاي رگذار است؟ آیا نیروهاي خاص نظامتکوین و تحول آن تاثی
ند؟ رابطه میان اندازه و مرتبه آفرینشهري با خصوصیات مشخص می

 شهرها در شبکه تابع چه الگویی است؟ و در نهایت ساختار فضایی
 پذیري سازمان فضایی دارد؟شهري چه تاثیري بر شکلنظام

شناسی نظام ر واقع تالشی است در قالب ساختاراین مقاله د
اي نیروهاي تاثیرگذار بر هري براي درك و تحلیل ناحیهـــش

هري در یکی از نواحی زاگرس ـــبکه شـــتحول نظام ش پیدایش و

یاري از ـــچند دهه اخیر کانون بس که در ورـــغرب کش میانی در
اي دولت بوده است. ها، تصمیمات و اقدامات منطقهگذاريسیاست

اي در هاي منطقههاي برجسته سیاستاستان کرمانشاه یکی از نمونه
هاي شهري است. دستاوردهاي دهی به سازمان فضایی نظامشکل

اي یابی مسائل شهري و منطقهمطالعاتی این پژوهش نه تنها در ریشه
اخص  اعم و فضاهاي شهري به طور فضاهاي جغرافیایی به طور

پردازي فضاها و بلکه در ارزیابی الگوهاي مداخله دولت در چهره
استه اي و تبیین پیامدهاي مثبت و منفی برخهاي شهري و منطقهنظام

همین مبنا دستیابی به  اي و برمقیاس شهري و منطقه از آن در
هاي علمی براي تعادل بخشی در نظام شهري و سازمان رهیافت

 د.ایی شهرهاي کشور بسیار اهمیت دارفض
 

 مبانی نظري 
هاي شهري هم اي کالبدي از سکونتگاهنظام شهري مجموعه

ت که ساختار فضایی و آرایش یک محدوده جغرافیایی اس بسته در
ت خدما جریان کاال و هاي جمعیتی وآن ازطریق حرکت مکانی

یابد. روابط متقابل ناشی از تحرك جمعیت و سرمایه، سازمان می
ها و اطالعات نظامی را از شهرها به جریان کاال، خدمات، ایده

گویند. ارتباط متقابل آورد که به آن نظام شهري میوجود می
هاي شهري است که به آن دینامیزم و پویایی نیروي محرکه نظام

از اراده شهروندان و در چارچوب بقاء  بخشد. این ارتباط مستقلمی
واژه نظام شهري را د. گیرو بازتولید متقابل بین شهرها صورت می

د پیشنها 1964نخستین بار برایان بري جغرافیدان آمریکایی در سال 
مطرح کرد  »هانظریه عمومی سیستم« داد. وي این ایده را تحت تأثیر

مطالعات شهري  ا را درهو از این طریق کوشش نمود نظریه سیستم
. بري اصطالح نظام )53، 138(عظیمی،  اي به کار گیردو منطقه

شهري را به معناي گروهی از شهرهاي وابسته و مرتبط به هم یعنی با 
شهري یا نظام کار برد. اصطالح نظامهمان مفهوم شبکه شهرها به

    شود به شهري به مفهومی که امروز از آن استنباط میشبکه
گردد. کشور جنگ دوم جهانی باز می هاي توسعه پس ازبرنامه

فرانسه درآن دوره با عدم تعادل فضایی و اثرات آن برناموزونی نظام 
محصول  پیکره ملی مواجه شد و این ناموزونی عمدتاً شهري در

هاي برنامه تمرکز شدید جمعیت و فعالیت در قطب پاریس بود. در
توصیف نظام شبکه شهري از اصطالح آمایش سرزمین فرانسه براي 

بندي شهري استفاده شده است. این اصطالح از طریق استخوان
 1هاي میان کارشناسان داتار با مهندسین مشاور ست کوپهمکاري

) و مهندسین 1351خراسان ( اقتصادي طرح جامع توسعه در
) وارد ادبیات1356در تهیه طرح آمایش سرزمین ( 2مشاورستیران
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 39)      1392ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار برنامه

آن در مطالعات  ایران شد و از آن پس استفاده از ریزي دربرنامه
 د.شهري متداول گردی

یک نظام  آرایش فضایی نظام شهري یا توزیع اندازه شهرها در
 د:هاي زیر باشتواند منطبق بر یکی از حالتشهري می

ـ خست حاکمیت نظم سلسله مراتبی یا وجود الگوي رتبه * ن
ه شهرها است. در این حالت نظام توزیع اندازه در توزیع انداز

جمعیت میان شبکه شهرها حالت نرمال دارد. به عبارت دیگر اندازه 
چنین  کند. درجمعیت هر شهر از مرتبه آن در شبکه تبعیت می

هاي متمرکزشهري ساختار فضایی نظام شرایطی در نبود قطب
کل نظم سلسله مراتبی ش شهري نیز قطبی نخواهد شد و شهرها در

 د.گیرمی

در برخی نواحی آرایش نظام شهري فاقد نظم فضایی است.  *
در این حالت نظام شبکه شهري به سمت الگوي نخست شهري میل 

کند که بیانگر تسلط و برتري یک شهر (نخست شهر) برکل می
ـ  انحراف ازنظم سلسله مراتبی (رتبهشبکه شهري است. هرچه 

باالتر باشد ساختار فضایی اندازه) بیشتر و شاخص نخست شهري 
نظام سکونتگاهی به طوراعم و نظام شهري به طوراخص به سوي 

کند. درچنین شرایطی رشد شتابان یکیا چند قطبی شدن میل می
شهر و سلطه آن برسایر شهرها نظم فضایی نظام شهري را به شدت 

 د.دهتحت تاثیر موقعیت برتر خود قرارمی

هاي مدن نقاط ثقل و قطبعوامل متعددي باعث به وجود آ
هاي انسان شود. تحوالت اقتصادي، دخالتبرتردرنظام شهري می

ریزي ملی و هاي سیاسی و الگوهاي برنامهگیريازطریق تصمیم
    تواند نظم جدیدي از آرایش فضایی دراي هر یک میمنطقه

هاي شهري بیافرینند و یا بر نظام شهري موجود تاثیرات جدي نظام
بگذارند. عوامل تاثیرگذار در مجموع آنگونه که شیوه  بر جاي

مطالعات جغرافیایی نظام شهري است در دو دسته عوامل محیط 
شوند. ساخت نظام بندي میهاي انسان ساخت طبقهطبیعی و مولفه

شهري در واقع برآیندي از تعامل و کنش متقابل نیروها و نهادهاي 
هاي اجتماعی، زار، جنبشبرآمده ازاین عوامل است که دولت، با

هاي خارجی و ساخت سازمان تحوالت فناوري ارتباطی، محرك
ین آنها در شرایط کنونی ) مهمتر123-122، 1381فضایی (عظیمی، 

دهی به شکل درگذشته نقش عوامل درونی و طبیعی در. هستند
هاي سکونتگاهی بسیار تاثیرگذار بود. اما در شرایط کنونی نظام

هاي شهري بر سازماندهی نظام بیعی نقش بارزي درنیروهاي غیرط
ها است که تحلیل اي یکی از این مولفههاي منطقهعهده دارند. طرح

 د.آن برنظام شهري بسیار اهمیت دار اثرات

اي از شهرها شهري یا نظام شبکه شهري به مجموعهبنابراین نظام
د. این انشود که در یک محدوده جغرافیایی توزیع شدهاطالق می

هاي زنجیره به هم تواند چون حلقهمجموعه از نظر نظم فضایی می
هاي باشد که به سبب رشد متفاوت اما منسجم و هماهنگ، پیوست

هریک پرتوافشانی متفاوتی روي ناحیه داشته باشند و یا بدون 
اي وار، به صورت مجموعهپیوندهاي ارگانیکی و روابط اندام

اي خاص نقطه ثرات فضایی را درگسسته با رشد ناهماهنگ ا
گسسته  هاي درشت وضعیف و پیوسته ومتمرکز نمایند. بافت حلقه

و ساختار، روابط، علل  این مجموعه شهري را باید شناخت و بر
 ت.عوامل و پیامدهاي آن آگاهی یاف

   رویکردهاي تئوریک نظام شهري نشان  ها وبررسی نظریه
شبکه شهري را به عنوان رهیافت ها سازماندهی دهد این نظریهمی

 تمرکززدایی از فضاي ملی و اصلی براي تعادل بخشی فضایی و
اي این رویکردها این است که با ایجاد دانند. فرض پایهاي میمنطقه

سلسله مراتبی سازمان یافته از مراکز شهري، بسترهاي اولیه براي 
. مجموعه آیداي فراهم میانگیزش توسعه، تعادل و توازن منطقه

سه  توان دربندي کلی میاي را در یک جمعهاي توسعه منطقهنظریه
 :گروه دسته بندي کرد

سنتی است که شرط دستیابی به ـ  هاي کالسیکنخست نظریه
افزایش کارایی به کمک رشد اقتصادي (اقتصاد صنعتی) توسعه را 

نیافتگی را کمبود سرمایه دانسته و راه حل دانند وعلت توسعهمی
 نوسازي اقتصادي، افزایش تولید و انباشت سرمایه از مورد نظررا در

معنا که در  کنند. بدینصنعتی پیشنهاد میـ  هاي شهريطریق قطب
ها تجمع جمعیت، فعالیت و زیرساختاي هاي منطقهسیاستگذاري

پخش ب رشد) ضروري است تا از طریق اثردریک نقطه ازفضا (قط
مثبت توسعه را در نواحی پیرامون  یا اصل رخنه به پایین آثار

یرشمن و میردال و نظریه منتشرکند. نظریه قطب رشد فرانسوا پرو، ه
بازتاب  اند.این راستا مطرح شده پیرامون جان فریدمن درـ  مرکز

گیري یک یا چند قطب رشد به عنوان ها شکلفضایی این نظریه
نظر فضایی شهرمحور و از  موتور محرکه توسعه است. قطب رشد از

صنعتی) و در ـ  خشی صنعتگرا است (قطب رشد شهرينظرب
اي کشورهاي در حال توسعه در قالب کالن شهرهاي ملی و منطقه

هرهاي بزرگ به علت شود. استدالل آن است که شظاهر می
هاي ناشی از تجمع و مقیاس از کارایی حداکثر کردن صرفه

اقتصادي باالیی برخوردارند و قادر به تولید و انباشت ثروت بیشتري 
هاي رشد پس از ایجاد از طریق سازوکار رخنه به پایین هستند. قطب

سایر فضاها، نقاط و  یا انتشار، سرمایه و اثرات توسعه را در
ترتیب با پیدایش قطب و بدین  هاي پیرامون منتشرکردهگاهسکونت

) نظام سکونتگاهی 65 - 64، 1384همکار،  و پاتر( رشدهاي پیرو
کند. براین اساس توسعه به سمت تعادل و سلسله مراتب میل می

هاي اقتصادي را نیز تحریکبخش صنعت قادراست سایر بخش



 تمرکزگرایی در ساختار فضایی نظام شهرياي و هاي منطقهاکبري ـ طرحاسماعیل علی     40

رصنعتی را نیز فعال هاي غیکرده و از طریق رخنه به پایین بخش
یابی فضایی، تمرکزگرا است و کند. این نظریه به لحاظ سازمان

کاربرد آن در کشورهاي درحال توسعه با تقویت شهرهاي بزرگ 
یا شهرهاي پیشتاز به الگوي نخست شهري و عدم تعادل در نظام 

 ت.هاي شهري انجامیده اسسکونتگاه

ه مقدم بر رشد گروه دوم توسعه اجتماعی را در مسیر توسع
دانند. طرفداران این رویکرد معتقدند وابستگی کشورها اقتصادي می

نیافتگی این کشورها است. داري عامل اصلی توسعهبه نظام سرمایه
نیافتگی اتکاء به منابع به باور این گروه، راه خروج از بنبست توسعه

داري است. قطب داخلی در فرایند توسعه و راه رشد غیرسرمایه
جاي رشد به تمرکز و سلطه کالنشهرها میانجامد و این شهرها به

نتیجه  فضا و در انتشار توسعه، به تمرکز بیشتر جمعیت و فعالیت در
توسعه نیافتگی شوند، فرایندي که به قطبی شدن بیشتر فضا منجر می

تعبیر شده است. راهبرد پیشنهادي این گروه از نظر بخشی توسعه 
ه نیازهاي خاص انسانی، منابع داخلی و در رأس هاي متکی بفعالیت

آن فعالیت کشاورزي و از نظر فضایی توسعه پایین به باالي نظام 
شهرهاي  ـاي از شهرهاي کوچک و روستا سکونتگاهی یا مجموعه

رسان که پارهاي از عناصرکلیدي شهرنشینی را در نواحی خدمات
-106، 1381کوچک و پرتراکم روستایی داشته باشند (عظیمی، 

حد زیادي همگن ). الگوي نظام شهري مورد نظر این گروه تا 107
توان آن را نوعی نظام مراتبی است و میو فاقد نظام سلسله

توسط فریدمن و » 1رشه –توسعه کشت «غیرمتمرکز نامید. راهبرد 
اي به عنوان تجربه آسیایی توسعه منطقه 1975در سال  2داگالس

 ت.) در این راستا مطرح شده اس1239 - 1377، 125(صرافی، 

گروه سوم، نظریه سلسله مراتب شبکه سکونتگاهی است. این 
طلبانه و در میانه طیفی قرار داد که دو توان اصالحها را مینظریه

هاي یادشده در دو سوي آن قرار دارند. نظریه اخیر دسته نظریه
ه هم به واجد عناصر مهم هر دو نظریه است. یعنی در مسیر توسع

دهد. در این نظریه کارایی اقتصادي و هم به عدالت اجتماعی بها می
به نقش مثبت و مؤثر شهرهاي بزرگ توجه شده زیرا شهرهاي 
بزرگ در صورتی که نقش انگلی نداشته و مولد باشند به دلیل 
کارایی باال، توان بیشتري در انباشت سرمایه و انتشار آثار توسعه (در 

هاي جهانی هاي کوچک) دارند. درهمین حال تجربهمقایسه با شهر
توان به امید آثار نشتی شهرهاي بزرگ، نشان داده که نمی

 هاي کوچک را به فراموشی سپرد و برابري اقتصادي وسکونتگاه
فضا به آینده نامعلوم موکول کرد. راهبرد پیشنهادي  اجتماعی را در

ایجاد یک قطب نظریه سلسله مراتب شبکه سکونتگاهی، به جاي 
ها در نظامی سلسله مراتبی از مراکز رشد، یکپارچه سازي سکونتگاه

1. Agropolitan Development 
2. M. Douglass 

رسان، از سطح کالنشهر تا مراکز روستایی است. رشد و خدمات
در  »تمرکز غیرمتمرکز«توان نوعی رویکرد این الگو را می

 ت.سازماندهی فضا دانس

اي گسترده هري داراي پیشینه مطالعاتی نسبتاًموضوع نظام ش
آغاز و تا پایان دهه  1960 است. این مطالعات در سطح جهانی از

ها، اوج خود رسید و این عمدتاٌ محصول کاربردپذیري مدلبه 1980
و نخست  )3اندازه ـو الگوهاي توزیع اندازه (رتبه ها قانونمندي

اندازه ابتدا در  ـدر مطالعات نظام شهري بود. قائده رتبه  4شهري
سال  پیشنهاد و در 5آلمانی اوئرباخ توسط جغرافیدان 1913 سال

بندي شد. یک رابطه لگاریتمی فرمول در 6فبه وسیله زی 1949
جغرافیدان  7جفرسونابتدا توسط مارك  قانون نخست شهري نیز

براساس شاخص دو شهر پیشنهاد شد،  1939آمریکایی در سال 
 1964و سرانجام در سال  9با شاخص چهارشهر 8سپس کالرك

آن را با نسبت اندازه شهر نخست با چهارشهراول نظام شهري  10مهتا
بندي و پیشنهاد دادند. مطالعات اولیه در این زمینه عموماٌ به فرمول

گیري و الگوهاي توزیع اندازه نظام شهري و أ شکلماهیت و منش
هاي تطبیقی آن در اقتصادهاي توسعه یافته ودرحال توسعه مقایسه

در مورد سطوح ) 1970( 11اختصاص داشت. مطالعات برایان بري
کشور مختلف جهان که  39 گانه نظام توزیع اندازه شهري درسه

مورد  در) 1972( 12تاکنون مرجع مطالعات بسیاري بوده، پیترهاگت
رها در استرالیا، هاري الگوي چندگانه توزیع اندازه شه

هاي توزیع اندازه شهري در ر مورد شکلد) 1973( 13ریچاردسون
در مورد تغییرات شیب  )1975(14یهاي شهري، ادوارد مالکنظام

در مورد ) 1981(15یع در طول زمان، می یر و همکارانخط توز
راجع به توزیع اندازه ) 1986(16هوان لیبکه شهري استرالیا و جین ش

شهرها در کره از مهمترین مطالعات انجام شده در مقیاس جهانی به 
به این سوي با طرح  1990روند. این در حالی است که از شمار می

مباحث توسعه پایدار و جهانی شدن محورهاي جدیدي در مطالعات 
م شهري به عصر جهانی شدن نظا نظام شهري گشوده شده است. در

عنوان یک نظام باز با نقش پذیري از نیروها و عوامل بیرونی دیده 
هاي آوريآن به جاي فاصله و هندسه فضا بر نقش فنشود که درمی

نوین و تحوالت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در مقیاس جهانی در

3. Rank-size 
4. Primate-City 
5. F. Auerbach 
6. Zipf 
7. M. Jefferson 
8. Clarke 
9. Four-city index 
10. Mehta 
11. B. Berry 
12. P. Hagget 
13. H. Richardson 
14. E. J. Malec 
15. L. Mayer 
16. J. H. Lee 
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ا نظام شهري به طور یابی فضا به طور اعم و فضاي شهري یسازمان
 د.شومیاخص تأکید 

در ایران مطالعات نظام شهري از نظر موضوعی اغلب روند 
هاي ذار، تعادل و عدم تعادل و رهیافتتحوالت، عوامل تأثیرگ

اند. این ام شهري را تحلیل و ارزیابی کردهتعادل بخشی در نظ
اي (استانی) مطالعات برخی در مقیاس ملی و برخی در مقیاس ناحیه

مورد روند تحوالت  ) در1363تی اعتماد (اند. مطالعه گیانجام شده
و عوامل تأثیرگذار برگسیختگی نظام شبکه شهري ایران، پژوهش 

میانی در توسعه ملی، تحلیل  حمیده امکچی راجع به نقش شهرهاي
) راجع به روند تحول توزیع 1371مدلینگ فاطمه بهفروز (ـ  نظري

سیستم  جمعیت درسازي توزیع فضایی هاي متعادلاندازه و رهیافت
 ) در1388 و 1374، 1375نظریان ( شهرهاي ایران و پژوهش اصغر

مراتب روستایی در تغییرات شبکه و سلسلههاي مورد نقش مهاجرت
سازماندهی  شهري کشور، جایگاه شهرهاي کوچک و میانی در

ترین جمله شاخص فضاي ملی و پویایی نظام شهري ایران از
     اي سطح ناحیه اس ملی هستند. درمطالعات انجام شده در مقی

ان، رهنمایی مورد اصفه ) در1353توان به مطالعات طال مینایی (می
باره سیستان و بلوچستان و زابل، زهره فنی ) در1390و همکاران (

مورد  ) در1375) راجع به خوزستان، مجتبی رفیعیان (1375(
شرقی، مورد آذربایجان  ) در1377اصفهان، شهریور روستایی (

مورد زنجان، اسماعیل چاوشی  ) در1382الفضل مشکینی (ابو
) درباره 1380پور (مورد سیستان و بلوچستان، کنعان ) در1373(

 درباره خوزستان، توالیی و همکار )1384پور (اردبیل، حاجی
) در مورد 1391) راجع به مازندران، تالشی و همکاران (1385(

) 1381) در مورد ایران و فتحی (1385اردبیل، اکبري و همکاران (
) درباره کرمانشاه اشاره کرد که عموماً به عنوان 1382و کوهی (

هاي تحصیلی نامه یا رسالههاي دانشگاهی در قالب پایانپژوهش
 د.انتهیه شده

 

 روش تحقیق
این مقاله توصیف و تحلیلی از نظام شهري است که بر روش 

این روش نه تنها بیانگر یکی  تحقیق علی استوار شده است. کاربرد
هاي اساسی این مطالعه یعنی ساختارشناسی جغرافیایی نظام از جنبه

شهري است بلکه در مصداق حرکت از سطح به عمق یا از عینیت 
هاي سطحی، عینی و قابل رویت نظام فضایی به ذهنیت، آرایش الیه

بیرونی هاي اي بر مبناي عوامل و مولفهشهرها را در مقیاس ناحیه
ها بر مبناي کند. درك روابط علت و معلولی پدیدهعلتیابی می

هاي توصیف و تحلیل دقیق آنها براي کشف و درك واقعیت
مدیریت صحیح آن بسیار  ریزي واساس برنامههمینموجود و بر

 د.اهمیت دار

اسنادي استفاده  ـاي از روش کتابخانه تاًدر تهیه اطالعات عمد
ها قائده هري از روشـــل تحوالت نظام ششده است. در تحلی

Rank - size )طول چهار  شاخص نخست شهر و چهار شهر) در
استفاده شده است. در شناخت  )1385 ـ 1355دوره سرشماري (

ها و با استفاده از اي بر اساس روند نگاري طرحهاي منطقهطرح
 هاي پیشنهادي وها، استراتژيروش تحلیل محتوي، سیاستگذاري

ها براي نظام شهري بر حسب نوع راهکارهاي اجرایی این طرح
 ت.بندي و ارائه شده اسها جمعها و پروژهطرح و به تفکیک برنامه

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه
درصد  5/1کیلومترمربع مساحت  24،434استان کرمانشاه با 

غرب کشور فرا گرفته است. میانگین ارتفاع این  فالت ایران در
متر از سطح دریا است و بخش اعظم آن پوشیده از  1200استان 
هاي زراعی و هاي هموار و مرتفعی است که بستر فعالیتدشت

هاي شهري است. پیکره جغرافیایی گیري کانونعرصه اصلی شکل
استان از نظر تقسیمات طبیعی در دو واحد فیزیوگرافی از هم 

است که به دالیل  اي مرزيتفکیک شده است. بخش غربی ناحیه
رود اي کم فعال به شمار میجغرافیایی، سیاسی و استراتژیک ناحیه

و نقش چندانی در نظام زیست و فعالیت استان بر عهده ندارد. اما 
ناحیه شرقی عرصه فعالی است که بخش اعظمی از مراکز زیست و 
فعالیت استان در آن بارگذاري شده است. کرمانشاه کانون اصلی 

پیوندي و و قطب جمعیتی استان در این ناحیه قراردارد. هم فعالیت
همبستگی میان نواحی انسان ساخت و نواحی طبیعی در این بخش 

جمعیت و فعالیت به عمده  استان بستري مناسب براي ایجاد مراکز
 ت.وجود آورده اس

جمعیت  نفر 1842457داراي 1385استان کرمانشاه در سال 
درصد در نقاط روستایی  32شهرها و درصد آن در  68بوده که 

کنند. توزیع فضایی جمعیت در سطح استان چه از نظر زندگی می
هاي طبیعی و سیاسی، چه نقاط شهري و روستایی و چه محدوده

میان شبکه شهرها از همگونی بسیار اندکی برخوردار است. 
کرمانشاه یکی از نواحی ایران است که نظام فضایی جمعیت و 

ر آن به شدت ناموزون است. به همین دلیل تعادل بخشی فعالیت د
هاي در نظام فضایی جمعیت و فعالیت یکی از مهمترین ضرورت

آمایشی براي ایجاد نظم فضایی در پیکره استان است. یکی از 
بارزترین شواهد این ناموزونی فضایی در عرصه نظام شبکه شهري 

 2/63کرمانشاه به تنهایی ي که ااستان شکل گرفته است. به گونه
 .درصد از جمعیت شهري استان را در خود اسکان داده است

به بخش  ساختار نظام اقتصادي استان و شهرهاي آن عمدتاً
درصد سهم از کل  54با  خدمات وابسته است. بخش خدمات

زا در مناطق شهري است.شاغالن شهري، بزرگترین فعالیت اشتغال
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واحد  62000کل واحدهاي فعالیتی در مناطق شهري استان حدود 
کرمانشاه مستقر هستند.  است که بیش از نیمی از آنها در شهر

هاي خدماتی و تولیدي بزرگ و درصد کارگاه 80همچنین بیش از 
هاي بزرگ مناطق شهري استان رصد از اشتغال کارگاهد 98حدود 

شهر کرمانشاه مکانیابی شده است. به همین دلیل نه تنها شهرهاي  در
پسکرانه منطقه شهري کرمانشاه بلکه شهرهاي واقع در نواحی 
دوردست نیز بسیاري از نیازهاي خدماتی و کاالیی خود را از شهر 

تعادل سازمان فضایی استان  کنند. این ویژگیکرمانشاه دریافت می
شهر کرمانشاه به شدت برهم را به نفع حوزه میانی و در راس آن 

 ت.زده اس
 

 هابحث و یافته
 

 ساختار فضایی نظام شهري کرمانشاه
نقطه شهري بوده  10استان کرمانشاه داراي  1355در سال 

هزار نفر جمعیت و با اختالف فاحشی  6/290است. شهر کرمانشاه با 
آباد نسبت به سایر شهرها در رأس شبکه قرار داشته است. اسالم

درصد از جمعیت  7هزار نفر جمعیت،  8/30غرب در مرتبه دوم با 
شهرنشین استان را در خود داشته است. در حالی که این شهر بر 

هزار نفر جمعیت  3/145بایست بیش از اساس قانون رتبه اندازه می
ا توجه به اختالف میان جمعیت موجود و داشته باشد. بدین ترتیب ب

آباد در این سال با کمبود جمعیتی معادل جمعیت مطلوب، اسالم
 ت.جه بوده اسهزار نفر موا 5/114

ب براي شهر رتبه سوم (قصر اختالف از شاخص جمعیت مطلو
تر نظام نیز متناسب هزار نفر بوده و در شهرهاي پایین6/73، شیرین)

شود. اي دیده میهاي جمعیتی قابل مالحظهبا مرتبه شهري، شکاف
هزار نفر  7/5) نظام شهري، شهر پاوه با 10در آخرین مرتبه (رتبه 

درصد جمعیت شهرنشین قرار داشته که اندازه  3/1جمعیت یا 
برابر از رتبه واقعی آن  50جمعیتی آن بر اساس قانون رتبه اندازه 

داراي  1355فاصله داشته است. بدین ترتیب استان کرمانشاه در سال 
 ت.قابل توجهی در نظام شهري بوده اسشاخص نخست شهري 

 80/0درجه نخست شهري استان بر اساس شاخص چهار شهر 
باشد که بیانگر فوق می 90/1برابر با   qبرآورد می شود و مقدار

برتري نخست شهري در توزیع اندازه جمعیت نظام شهري است. 
درصد از کل جمعیت  8/65شهر کرمانشاه در این سال با بیش از 

برابر  4/9آباد غرب) دومین شهر نظام (اسالم شهرنشین، در مقایسه با
ختار نظام سکونتگاهی و همینطور ساختار بزرگتر بوده است. سا

هاي شهري استان در این سال به شدت در انحصار سکونتگاه
عملکردي کرمانشاه قرار داشته است. این شهر  موقعیت جمعیتی و

بدون رقیب، هم الگوي اسکان و هم الگوي نظم  1355در سال 

ت سکونتگاهی فضا را در کنترل موقعیت برتر خود داشته است. اثرا
فضایی ناشی از چنین تمرکزي، از منظر ساختارشناسی فضا بیانگر 
فضایی تک قطبی است که در آن یک قطب متمرکز شهري، تمامی 
عرصه فضا را در حوزه نفوذ یا تاثیر خود داشته است. از آنجایی که 
کرمانشاه از نظر موقعیت مکانی تقریباَ در مرکز جغرافیایی استان نیز 

توان حاکمیت نوعی رابطه مرکز پیرامون در واقع شده، لذا می
ساختار نظام سکونتگاهی شهري استان در این سال تصور کرد که 
بر اساس آن جمعیت میل شدیدي به تمرکز در تنها نقطه کانونی 
فضا را داشته است. شیب جمعیتی موجود در نظام اسکان شهري، از 

، فضاي اطراف به مرکز فضاي شهري بوده است و تمرکز فضایی
 ت.مرکز را به دنبال داشته اسمت

هزار نفر  5/560جمعیت شهري استان به بیش از 1365در سال 
نقطه شهري افزایش یافت. در خالل دهه  14رسید وتعداد شهر ها به 

هزار نفر به جمعیت شهرنشین استان  8/397بیش از  1365 ـ 1355
نسبتاَ  افزوده شد. از سوي دیگر با وقوع جنگ جابجایی جمعیتی

قابل توجهی از بخش غربی استان به نواحی میانی و شرقی آن رخ 
ساختار داد. اثرات ناشی از افزایش و جابجایی جمعیت شهري، هم

فضایی موجود شبکه و هم توزیع فضایی جمعیت در شبکه را به 
مقدار زیادي دگرگون کرد. به همین دلیل در این سال ناحیه غربی 

شهري خطی خود که در امتداد مرز شکل  استان خرده نظام شبکه
گرفته بود را از دست داد و به موازات آن با اسکان ساکنان این 
شهرها در سایر مراکز شهري، تغییراتی در رتبه اندازه نظام شهري 

هزارنفرجمعیت  5/560استان بوقوع پیوست. کرمانشاه با بیش از 
مسلط  درصد جمعیت شهرنشین استان، همچنان موقعیت 2/68و

خود را در رأس شبکه به عنوان نخست شهر برتر حفظ کرد. اسالم 
آباد غرب به عنوان دومین شهر استان اگر چه ظرفیت جمعیتی خود 

اساس قائده رتبه ارتقاء داد ولی بر 1355رابر سال ب 2را به بیش از 
اندازه، در رقابت با نخست شهر کرمانشاه با خالء جمعیتی معادل 

ر مواجه شد که عمدتاَ محصول سرعت رشد بیشتر هزار نف 8/206
جمعیت در شهر کرمانشاه بود. بر این اساس شهر کرمانشاه در سال 

 1برابر دومین شهر شبکه جمعیت داشته است. نسبت  9حدود  1365
در بررسی رابطه میان اندازه جمعیتی شهر دوم و اول نظام  9به 

است که چه در شهري، بیانگر شاخص نخست شهري بسیار بزرگی 
اي و چه در مقام مقایسه با شاخص هاي منطقهمقایسه با شاخص

 ت.ر همان سال به مقدار زیادي باالسمشابه ملی د

میان جمعیت موجود و مطلوب  پدیده خالء جمعیتی یا فاصله
خورد. در تمامی شهرهاي استان متناسب با مرتبه آنها به چشم می

هزار  40هزار نفر براي کنگاور تا 100شاخص کمی این پدیده از 
ترین مراتب نظام شهري نوسان داشتهنفر براي شهر نوسود در پایین
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تعادل در است. بدین ترتیب ناموزونی دربارگذاري جمعیت یا عدم 
هاي نظام توزیع اندازه شهرها همچنان یکی از بارزترین خصیصه

هاي بوده است. سایر خصلت 1365شهري استان کرمانشاه در سال 
 :توان در موارد زیر بر شمرداین نظام را می

عالوه بر ناموزونی در بارگذاري جمعیت میان شهرها، نظام  *
تان نیز تحت تاثیر وقوع توزیع جغرافیایی مراکز شهري در پهنه اس

 د.اي فضایی جدیدي مواجه شهجنگ با عدم تعادل

مشخصه اصلی این عدم تعادل حوزه غرب استان است که  *
اما عوارض آن بیش از  عناصر نظام شهري خود را از دست داد

توزیع در نظام  آنکه در نظام توزیع اندازه جمعیت شهري دیده شود
 د.فضایی مراکز شهري نمایان ش

با این حال وجود پدیده نخست شهري همچنان ویژگی  *
بوده است. درجه نخست  1365برجسته نظام شهري استان در سال 

بوده  3/2برابر با   qو مقدار 78/0شهري برابر شاخص چهار شهر 
دهد. اي را نشان میافزایش قابل مالحظه 1355که نسبت به سال 

شهري در نظام توزیع ارقام فوق برتري شهر کرمانشاه و نخست 
 د.دهاندازه شهرهاي استان را نشان می

درصد از  7/61میلیون نفر یا  1/980تعداد  1375در سال 
 1375تا  1365جمعیت استان شهرنشین شدند. در طول دهه 

درصد در سال افزایش  9/2شهرنشینی در استان با میانگین نرخ رشد 
ر نفر به جمعیت هزا 5/276یافت. شاخص عددي این رشد افزایش 

 7/61 درصد به 56ن بود که ضریب شهرنشینی را از شهرنشین استا
درصد جابجا نمود ولی رشد جمعیت شهري به یکسان در همه 
شهرها توزیع نشد. کرمانشاه، جوانرود، کنگاور و تا حدودي 

اند. لذا سهم خود از روانسر از رشد جمعیتی بیشتري برخوردار بوده
   را تا حدودي افزایش  1375ان در سال جمعیت شهرنشین است

اي شهرهاي میانی نظام را اند. این تغییرات اگر چه جایگاه مرتبهداده
تا حدودي جابجا کرده ولی اثرات آن در حدي نبوده که الگوي 
توزیع اندازه را به نفع مراکز شهري کوچک و میان اندام نظام 

 63فر جمعیت و هزار ن 9/692کرمانشاه با  شهري متحول سازد.
درصد از کل جمعیت شهري استان همچنان موقعیت بدون رقیب 

 81آباد غرب با بیش از خود در رأس شبکه حفظ کرده است. اسالم
درصد شهرنشین، دومین شهر استان در سال  4/7هزار نفر جمعیت و 

نخست شهر نظام جمعیت داشته و بدین  8/1بوده که کمتر از  1375
طلوب با کارکرد تعادل بخشی در نظام شهري، ترتیب از جمعیت م

هزار نفر فاصله داشته است. اندازه جمعیتی سایر شهرها  346بیش از 
هاي پایین که عموماَ در ناحیه غربی شهرهاي رتبه ـبه ویژه روستا 

اندازه،  ـاند، با ناهماهنگی شدیدي میان رتبه یابی شدهاستان مکان

 مراتبی و تقویت نظم سلسله تقریباَ هیچگونه نقش موثري در
 ت.ام توزیع اندازه شهرها نداشته اسسازي نظمتعادل

هاي قبل پدیده نخست ویژگی بارز این دوره همچون دوره
شهري است. درجه نخست شهري بر اساس شاخص چهار شهر برابر 

کاهش یافته  91/1به  1365در سال  3/2از   qبوده و مقدار79/0
داراي رشد بوده است. به همین  1355سال است اما در مقایسه با 

دلیل نقش و جایگاه عناصر شهري نظام سکونتگاهی در بارگذاري 
هاي قبل نقشی کامالَ قطبی و و توزیع جمعیت در فضا، چون دوره

ناموزون بوده است. توصیف سازمان فضایی استان از منظر عناصر 
که به شهري نظام سکونتگاهی، بیانگر سازمان ناهمگونی است 

ضا به مقدار موجب آن هم وزنی در بارگذاري جمعیت در بستر ف
 ت.زیادي پایین بوده اس

در مجموع آنچه به عنوان توصیف الگوي توزیع اندازه 
تا  1355هاي شهري استان کرمانشاه در طول سه دهه از سکونتگاه

 :بندي استتوان بر آن تاکید کرد در موارد زیر قابل جمعمی 1375

، 1355تعداد شهرهاي استان در طول سه دوره سرشماري ـ 1
نقطه  19نقطه و سپس به  14نقطه به  10به ترتیب از  1375، و 1365

برابر شده است. این افزایش اگر چه اندکی 9/1شهري رسیده و
بیشتر از رشد نظام شهري کشور در همین دوره است ولی در 

همجوار رشد سریعی هاي اي در استانهاي منطقهمقایسه با شاخص
نقطه  373شود. تعداد شهرهاي کشور در این دوره از محسوب نمی

برابر  6/1نقطه شهري افزایش یافته و  614نقطه و سپس به  496به 
هاي همجوار در سطح شده است. شاخص کمی نظام شهري استان

 4دهد. در استان ایالم از اي رشد به مراتب بیشتري را نشان میمنطقه
 4رسیده و حدود  1375شهر در سال  15به  1355ر سال شهر د

نقطه افزایش  12نقطه به  7برابر شده است. در استان کردستان از 
 ت.یافته اس

تصور چنین رشد کندي براي نظام شهري استان در طول یک 
ساله، یعنی دورهاي که شهرهاي کشور و بسیاري مناطق  20دوره 

اند، یکی از را تجربه کرده ايسابقهآن تغییرات شتابان و بی
بارزترین خصوصیات نظام سکونتگاهی به طور اعم و نظام 

باشد. لذا سازمان هاي شهري استان به طور اخص میسکونتگاه
علی رغم تغییرات وسیع، از نظرساختار  1375فضایی استان تا سال 

 ت.هاي چندانی به خود ندیده اسفضایی نظام شهري دگرگونی

ـ شهر کرمانشاه در سه دوره یاد شده با فاصله جمعیتی قابل 2
توجه نسبت به سایر شهرها موقعیت نخست شهري مسلط و برتري 

، 1355هاي در رأس نظام شهري داشته است. این شهر در سال
هزار نفر  693هزار و  560هزار،  297به ترتیب  1375، و 1365

 80/0جمعیت داشته که شاخص نخست شهري آن به ترتیب معادل 
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  رمانشاه با چنین جمعیتی، در شود. کارزیابی می79/0و  78/0و 
در سال  9، رتبه 1355در سال  7بندي شهرهاي کشور با رتبه رتبه

موقعیت باالیی در مقیاس ملی داشته  1375در سال  8و رتبه  1365
هاي است. سهم جمعیت کرمانشاه از کل شهرنشینی استان در دوره

درصد پایینتر نرفته است. اثرات ناشی از  62گاه از فوق هیچ
بارگذاري شدید جمعیت در مادر شهر کرمانشاه، به دنبال خود 

ان ها و خدمات در بخش میانی استتمرکز فضایی شدیدي از فعالیت
زمان فضایی استان سایه به وجود آورده که اثرات آن بر کل سا

 ت.افکنده اس
اي مادر شهري بوده که به گونه 1365ـ شهرکرمانشاه تا سال 3

اي (استانی) عمل کرده است. ولی از آن مشخص در مقیاس ناحیه
هزار نفر و پیوستن به طبقه  500پس با عبور جمعیت آن از مرز 

نی کشور، موقعیت و کارکرد خود به عنوان یک شهرهاي نیم میلیو
اي در غرب کشور را تثبیت کرد. پیامدهاي فضایی مادر شهر منطقه

مقیاس استانی  به بعد نه تنها در 1365ناشی از چنین رشدي از سال 
استانی نیز گسترش یافت. کرمانشاه در حال بلکه در مقیاس فرا

برابر شهر سنندج و  7باد، برابر خرم آ 2/4برابر شهر ایالم،  5حاضر 
 د.بر زنجان جمعیت داربرا 2تقریباَ 

هاي شهري استان کرمانشاه تا الگوي توزیع فضایی سکونتگاه
بندي شهري در چهار حوزه شکل گرفته از نظر حوزه 1375سال 

آباد غرب است. حوزه میانی استان که از شهرهاي کرمانشاه، اسالم
خطی دارد و از شرایط مساعدي و رباط تشکیل شده است، الگویی 

براي توسعه متصل یا پیوسته شهري برخوردار است. این حوزه با 
محدوده شهرستانهاي کرمانشاه و اسالم آباد منطبق است و شهرهاي 
آن در حوزه نفوذ مستقیم کرمانشاه قرار دارند. تمرکز جمعیت، 
تنوع کارکردي، مرکزیت خدماتی و نقش رهبري و سازماندهی 

اعی، اقتصادي و سیاسی استان از خصوصیات این حوزه شهري اجتم
، 1355است. به عنوان حوزه سطح یک در سه دوره سرشماري 

درصد از  5/70درصد و  77درصد،  72به ترتیب  1375و  1365
جمعیت شهرنشین را در خود متمرکز کرده است. شرق استان حوزه 

اي نسبتاَ اي از شهرهاست که به صورت حوزهشکلگیري مجموعه
شود. صحنه، سنقر، کنگاور و هرسین مستقل و منسجم دیده می

مراکز شهري این حوزه هستند که در یک الگوي شعاعی در بستر 
اند. شهر صحنه در مرکز حوزه، سنقر جغرافیایی حوزه توزیع شده

یابی شده در شمال، هرسین در جنوب و کنگاور در شرق آن مکان
در منزلت سیاسی (مراکز  است. قدمت شهري، هماهنگی

، میان اندام بودن اندازه شهري، همگنی اجتماعی و شهرستان)
اقتصادي و انسجام فضایی از دیگر خصوصیات بارز این حوزه 

توان آن را حوزه شهري سطح دوم استان شهري است. از هر نظر می

 9/16درصد،  8/14به ترتیب  1375، و 1365، 1355نامید. در سال 
درصد از جمعیت شهرنشین استان در آن سکونت  11/16 ،درصد
 د.ناداشته

توان از هم متمایز در ناحیه غرب استان دو حوزه شهري را می
جنوب غرب. روانسر، جوانرود، کرد. حوزه شمال غرب و حوزه 

آباد، نوسود، نودشه، باینگان و پاوه هفت شهري هستند که در تازه
شمال غرب استان را به وجود هم پیوندي کلی با هم حوزه شهري 

اند اند. این شهرها به صورت الگوي خطی نامنظم شکل گرفتهآورده
و ساختاري متراکم دارند. فشردگی و تراکم شهري در این حوزه 

هاست. عرصه تکوین شهرهاي کم جمعیت و بیش از سایر حوزه
جوانی است که عمدتاَ در طبقه روستا شهرها یا شهرهاي کوچک 

اند. به همین دلیل نقش چندانی در بارگذاري بندي شدهبقهاستان ط
و تمرکز جمعیت در این بخش از استان ندارند و غالباَ نقش خدمت 
رسانی براي نواحی روستایی اطراف خود را بر عهده دارند. شهر 

هزار نفر جمعیت بزرگترین شهر این حوزه است.  3/33جوانرود با 
شهري استان در شبکه شهرهاي درصد جمعیت  2/7، 1375در سال 

این حوزه شهري سکونت داشته است. در حوزه جنوب غرب، 
بندي شهري هاي زندگی شهري بسیار ضعیف است و در حوزهبنیان

توان حوزه سطح چهار بشمار آورد. شبکه شهري استان، آن را می
غرب این حوزه از پنج شهر قصر شیرین، سرپل ذهاب، کرند، گیالن

 1375کیل شده که با پتانسیل جمعیتی ناچیزي در سال و سومار تش
درصد جمعیت شهري استان را در  02/6هزار نفر یا  4/66فقط 

اي دارند و در اند. شهرها الگوي فضایی پراکندهمحدوده خود داشته
ین حوزه نیز غالباَ در اند. شهرهاي افواصل دور از هم شکل گرفته

اند و بندي شدهعیت طبقهشهرهاي کوچک و کم جمـ  رده روستا
هزار نفر جمعیت به  4/27نفر جمعیت و سرپل ذهاب  326سومار با 

 د.کترین و بزرگترین شهرهاي آن هستنترتیب کوچ

نقطه روستایی به شهر و  9با تبدیل  1385تا  1375در طول دهه 
نقطه  28پیوستن آنها به نظام شبکه شهري تعداد شهرهاي استان به 

ید. با افزایش تعداد نقاط شهري و رشد جمعیت رس 1385در سال 
درصد در سال  7/61در شهرهاي موجود ضریب شهرنشینی از 

 د.جابجا ش 1385درصد در سال  4/67به  1375

میلیون نفر  241/1داراي  1385کرمانشاه در سال استان 
اند. شهرها فارغ از نقطه شهري اسکان یافته 28شهرنشین بوده که در 

اند. اندازه جمعیت در نظم مکانی مناسب در پهنه استان توزیع شده
عرصه فضایی استان تقریباً به یکسان میان مراکز شهري توزیع شده 

اي خود به یک یا چند شهر در و نواحی مختلف در حوزه ناحیه
هاي بنديهاي مختلف دسترسی دارند. به همین دلیل حوزهاندازه

ها که ویژگی بارز نظام شبکهشهري و مرز مشخص میان حوزه
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بود، در این سال تا حدود زیادي تعدیل  1375شهري استان در سال 
ها در جهت موزونی و یکپارچگی نظام توزیع فضایی شده و حوزه

  .اندها به مقدار زیادي در هم ادغام شدهشهر

علی رغم موزونی در الگوي توزیع فضایی شهرها در پهنه 
استان، توزیع جمعیت شهرنشین میان مراکز شهري دچار عدم تعادل 
شدیدي است. بر اساس جایگاه شهر اول در قائده رتبه اندازه، عدم 

ا میتوان در تعادل موجود در الگوي توزیع اندازه شهرهاي استان ر
 :چند سطح به شرح زیر ازهم تفکیک و تحلیل کرد

 

 در مقیاس کالن یا تحلیل جامع توزیع اندازه شهري
اندازه جمعیت موجود نظام شهري از اندازه مطلوب آن فاصله 

هاي فاحش دارد. فاصله اندازه جمعیت موجود و مطلوب در رتبه
هاي پایین کاهش باالي شبکه به مراتب بیشتر است و به سمت رتبه

یابد. به عبارت دیگر شیب جمعیتی نظام شهري نسبت به شهر می
یابد. این بدان اول در امتداد شبکه از پایین به باال افزایش می

معناست که تصویر کالن توزیع اندازه شهرها در کل نظام شهري از 
کند. سطح نخست این الگو در یک الگوي دو سطحی تبعیت می

 27اي متشکل از قرار دارد و در سطح دیگر مجموعهشهر کرمانشاه 
شود که به رغم تعداد قابل توجه، نسبت به تک شهر شهر دیده می

سطح اول اندازه جمعیتی به مراتب کمتري دارند. شهر کرمانشاه به 
شهر استان جمعیت دارد. شهرهاي سطح دوم  27برابر  7/1تنهایی 

د دارند که در مواردي نیز هایی در اندازه میان خواگر چه تفاوت
قابل توجه است لیکن گسست جمعیتی عظیمی که آنها را از 
کرمانشاه جدا کرده، نزدیکی و همگرایی آنها را سبب شده و در 
نمودار توزیع اندازه آنها پیوستگی قابل توجهی ایجاد کرده است. 

ترین ویژگی کالن این الگوي دو سطحی نابرابر، بارزترین و بدیهی
 ت.دازه شهرها در استان کرمانشاه اسم توزیع اننظا

 

 تحلیل در مقیاس متوسط
درالگوي توزیع اندازه نظام شهري استان از رأَس نظام به سمت 
مراتب پایین چند الیه از توزیع اندازه قابل تشخیص است. کرمانشاه 

العاده بزرگ به وضوح از به عنوان الیه نخست با اندازه جمعیت فوق
غرب آبادها قابل تفکیک است. الیه دوم از شهر اسالمسایر الیه

یابد. الیه سوم با شهرهاي پاوه، آغاز و تا شهر صحنه ادامه می
رم سایر غرب، روانسر و قصر شیرین منطبق است و الیه چهاگیالن

نقطه شهري) را  16ا سومار (غرب تنقاط شهري استان از کرند
به دلیل برتري اندازه در نظام  گیرد. چنانچه شهر کرمانشاه رامیدربر

ها در مرز میان ها مستثنی کنیم، مشخصه این الیهشهري از سایر الیه
یکباره و به طور ناگهانی مشاهده است که اندازه جمعیت بهآنها قابل

 .کندبه نصف اندازه آخرین شهر الیه فوقانی خود سقوط می

افتادگی  اندازه شهرها در ـاین سقوط بر روي نمودار رتبه 
شود. در منحنی توزیع اندازه موجود شهرها به خوبی نمایان می

ها توزیع اندازه شهري با شیب مالیم کاهش که در درون الیهحالی
ابد. لذا تغییرات منحنی یاد شده حالت نرمال دارد. یکی از یمی

ها نابرابري فاحش در توزیع اندازه جمعیتی خصوصیات این الیه
ساس ضریب شهرنشینی قابل ردیابی است. کرمانشاه آنهاست که بر ا

درصد جمعیت شهري را در خود دارد. شهرهایی  2/63به تنهایی 
 درصد جمعیت شهرنشین را 7/5درصد و الیه سوم  8/27الیه دوم 

که اندازه شهري در مجموعه اند. در حالیدر حوزه خود اسکان داده
هرنشینی استان درصد کل ضریب ش 3/3شهرهاي الیه چهارم فقط 

هاي پایین نظام است. این به معناي آنست که هر چه به سمت رتبه
حرکت کنیم همگنی شهرها افزایش ولی اندازه شهري آنها کاهش 

هاي باالي نظام تعدادي کمی شهر با اندازه بزرگ و یابد. در رتبهمی
    کوچک توزیع  هاي پایین تعداد زیادي شهر با اندازهدر رتبه

 د.انشده

 
اي توزیع اندازه تحلیل در مقیاس خرد یا تحلیل نقطه

 شهري
   توان شناخت با بررسی رتبه اندازه نظام شبکه شهري می

تري از چگونگی توزیع اندازه شهرها در نظام شهري بدست دقیق
نقطه شهري استان را به ترتیب جمعیت  28آورد. جدول شماره یک 

شهر کرمانشاه در رتبه نخست با فهرست کرده است. در رأَس شبکه 
 2/63هزار نفر جمعیت قرار دارد. این میزان جمعیت معادل  6/784

درصد از  2/63درصد کل جمعیت شهرنشین استان است. شاخص 
هاي زیادي در جمعیت شهري اگر چه به خودي خود بیانگر واقعیت

توزیع نابرابر جمعیت میان شبکه شهري است ولی وزن این نابرابري 
توان به دقت بیان کرد که در مقایسه با اندازه را به ویژه زمانی می

جمعیت سایر شهرها مورد توجه قرار گیرد. اسالم آباد غرب در 
اي شهرهاي هزار نفر جمعیت دارد. تفاوت رتبه 4,89مرتبه دوم 

که اندازه جمعیتی است در حالی 2به  1کرمانشاه و اسالم آباد غرب 
و یا مقادیر نزدیک به  1به  2وریکی بایستی نسبت آنها که از نظر تئ

دهد. شاخص را نشان می 1به  8/8آن باشد شاخصی در حدود 
هاي کشور نیز باالترین است و در میان استان 2/3مشابه ملی 
به استان تهران اختصاص دارد. بدین ترتیب رشد  6/5شاخص با 

ظیمی میان این شتابان اندازه شهري در کرمانشاه به خالء جمعیتی ع
شهر با سایر شهرهاي نظام منجر شده که در سطح کشور نیز 
موقعیت منحصر به فردي دارد. شاخص کمی این خالء براي اسالم 

 ت.هزار نفر برآورد شده اس 87/302آباد غرب در رتبه دوم معادل 
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 1385 -اندازه  -): سلسله مراتب فضایی شهرهاي استان کرمانشاه بر اساس قائده رتبه 1جدول شماره (

 ، نتایج استان کرمانشاه، مرکز آمار ایران1385ماخذ: سرشماري عمومی نفوس و مسکن 
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این ارقام بدان معناست که توزیع اندازه شهرها در استان 
کرمانشاه بر اساس قائده رتبه اندازه از شاخص نخست شهري تبعبت 

    یکی از باالترین  81/0کند و میزان این شاخص نیز با می
رود. سرعت در سطح کشور به شمار میهاي نخست شهري شاخص

رشد اندازه شهري کرمانشاه میان اندازه موجود و مطلوب سایر 
هاي بارزي به وجود آورده است. شاخص شهرهاي نظام نیز تفاوت

کمی این تفاوت بر اساس قائده رتبه اندازه موجود شهرها در شهر 
هزار  4/67هزار، در شهر رتبه نهم (پاوه)  210رتبه سوم (هرسین) 

هزار نفر، در شهر رتبه بیست  48نفر، در شهر رتبه سیزده (کرند) 
هزار نفر و در آخرین رتبه شهري (سومار در رتبه  6/37(باینگان) 

هزار نفر است. در واقع در حال حاضر  28بیست و هشت) حدود 
میان رتبه موجود و اندازه جمعیت موجود شهرهاي نظام هیچگونه 

ود. عدم تناسب در رابطه میان این دو شاخص شتناسبی دیده نمی
توان به دو شکل زیر بیان منعکس است را می 1که در نقشه شماره 

 :کرد

اندازه (جمعیت) موجود شهرها بارها از اندازه مطلوب  *
 ت.تر اسمتناسب با رتبه موجود آنها پایین

متناسب با جمعیت  رتبه موجود شهرها بارها ار رتبه مطلوب *
 ت.آنها باالتر اس

 
 ايهاي منطقهها و راهکارهاي اجرایی طرحسیاست

هاي سیاسی و تقسیمات کالبدي کشور در بنديپیشینه ناحیه
دهد شهرکرمانشاه با موقعیت ویژه همواره هاي گذشته نشان میدوره

یکی از شهرهاي مهم و مطرح درتقسیمات سرزمینی بوده است. در 
اي هاي شهري و منطقهریزيعاصر که با دخالت دولت برنامهدوره م

هاي مصوب شکل مدون و قانونی به خود گرفت، در قالب طرح
اي کشور به سرعت رشد کرده و از بدنه هاي منطقهمناطق و قطب

 د.دت فاصله گرفتننظام سکونتگاهی به ش
 1320پس از تاسیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر دهه 

 خود گرفت.یافته بهاي شکل سازمانشهري و ناحیههاي عمرانبرنامه
 

 
 )1385): سلسله مراتب فضایی شهرهاي استان کرمانشاه براساس قائده رتبه اندازه (1نقشه (
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     1320پس از تاسیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر دهه 
خود یافته بهاي شکل سازمانهاي عمران شهري و ناحیهبرنامه

هاي توسعه و عمران بارویکرد عمدتاً گرفت. از این پس برنامه
از دهه  ها تا قبلبخشی براي کشورتهیه و اجرا شد. طی این برنامه

ها و بخش مهمی از واحدهاي صنعتی و تولیدي، زیرساخت 50
خدمات در شهر کرمانشاه استقرار یافت و موقعیت این شهر را 
درسطح استان و تا حدودي منطقه ارتقاء داد. با این حال این برنامه 
عمدتاً برخاسته از نیازهاي شهرنشینی در حال رشد بود و با رویکرد 

 ت.اشقیاس شهر و استان اهمیت داساساً بخشی در م

اي هاي منطقهدر اواخر برنامه چهارم توسعه ضرورت تهیه طرح
 شد. طرح احساس کشور در ايناحیه هايبراي تعدیل نابرابري

گروه بتل «مطالعات جامع توسعه اقتصادي اجتماعی کشور توسط 
در قالب ها ریزي به این نابرابرينخستین پاسخ نظام برنامه »مموریان

هاي این طرح ارائه اي بود. از مهمترین اولویتهاي منطقهطرح
هایی بود که از یک سوي موجب تأمین حداکثر اشتغال و از برنامه

برداري از منابع طبیعی و انسانی در هر سوي دیگر موجب بهره
منطقه شود. در این طرح شهر کرمانشاه به عنوان مرکز منطقه غرب 

). دارا بودن 75، 1377معرفی شد (صرافی،  کشور (منطقه دهم)
سابقه مرکزیت، باال بودن جمعیت و برخورداري نسبی از خدمات و 

در طرح  جمله دالیلی است که در توجیه این انتخاب امکانات از
 .)12، 1351سازمان برنامه و بودجه، ت (بتل مموریان مطرح شده اس

سئله مهم در پس از طرح بتل مموریان در اواسط دهه پنجاه م
اي کشور لزوم سازماندهی فضایی نظام سکونتگاهی از توسعه منطقه

اي پس از آن هاي منطقهنظرجمعیت و فعالیت بود. بررسی طرح
نظام سلسله مراتب «دهد که اعمال سیاست نیزبه خوبی نشان می

(جدول  اي بوده استهاي منطقهعمده ترین سیاست طرح »شهري
 ).3شماره 

مراتبی توجیهی طرح ستیران براي نظام سلسلهدر گزارش 
شهرهاي کشور شهر کرمانشاه در میان شهرهاي سطح یک جمعیت 

اي جدید (فرنهاد، و فعالیت پس از تهران، به عنوان پایتخت منطقه
نتخاب درموارد ) معرفی شده است. مهمترین دالیل این ا80،1387

 .)333و189 - 188،  1356وبودجه، سازمان برنامهت (اسشدهزیربیان
هاي زاگرس در غرب کشور در دامنهي: اموقعیت منطقه *

کند. هیچ جمعیت مهمی در پیرامون شهرهاي متوسط زندگی می
انسته است به عنوان یک مرکز یک از شهرهاي مذکور تاکنون نتو

کننده روستاهاي اطراف خودنمایی کند. در مقابل شهري متحد
بی به تهران در تنگنا است و اکنون چون همدان به علت نزدیکی نس

هاي شهري این در نوعی رکود به سر میبرد. تقویت شبکه حوزه
بخش از کشور براي جلوگیري از گسیختگی فضا ضروري است. 

شهر کرمانشاه از لحاظ ساخت دادن به این بخش ازسرزمین ایران، 
یت اش از دامنه نفوذ تهران و موقعبه دلیل وزنه خود و دورافتادگی

از  بغداد ـتهران و اش در چهارراه خوزستان، آذربایجان جغرافیایی
 ت.اهمیتی استثنائی برخوردار اس

هاي عالوه بر آن کرمانشاه از شهرهاي منزلگاهی درمسیر راه *
ی ـ هاي شمالبغداد و راهـ  غربی کشور در جهت تهرانی ـ شرق

 ت.اهواز اسـ جنوبی در جهت تبریز 

ساختمان، خدمات اداري استان، دفاتر  دانشگاه در دست *
هاي نظامی مجموعاً این شهر را به ها و فعالیتمنطقهاي وزارتخانه

اي درآورده صورت قطبی بزرگ از بخش سوم و مدیریت منطقه
 ت.اس

منحنی ظرفیت شهر درحال گسترش است. کارخانه قند و  *
هاي تصفیه شکر، آردسازي، ایجاد ناحیه صنعتی، توسعه فعالیت

دستی و صنایع کوچک مستقر در حاشیه راه انبارداري، صنایع
 د.ها برشمرتوان در زمره این فعالیتهمدان را میـ سنندج 

در طرح پایه آمایش سرزمین اسالمی، شهر کرمانشاه در میان 
بندي شد تا پس از تهران عملکرد شهر اصلی کشور طبقه 14یکی از 

ازمان برنامه را ایفاء نمایند (س سطح نخست از نظر جمعیت و فعالیت
. در نظام سلسله مراتب پیشنهادي طرح )65، 1364و بودجه، 

کالبدي ملی شهر کرمانشاه به عنوان مرکز منطقه زاگرس با نقش 
اي ویژه معرفی شده است (وزارت مسکن و شهرسازي، فرامنطقه

هاي ) . ایجاد مراکز تخصصی وگسترش فعالیت20، جلد اول، 1375
 ت.ها قرار داشهاي پیشنهادي این طرحه و برتر در راس برنامهویژ

هاي جامع توسعه استان و آمایش سرزمین مرحله سوم نیز طرح
هاي قبلی به ویژه طرح کالبدي ملی بندي طرحبا الهام از نظام سطح

اي کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهاي و با تأکید بر مرکزیت منطقه
میان مراکز سطح نخست جمعیت و فعالیت اصلی، این شهر را در 

 ).2کردند (جدول بنديکشور طبقه

ناپذیر موقعیت سکونتگاهی شهر کرمانشاه در نظام پیامد اجتناب
اي توسعه مراکز مختلف فعالیت و هاي منطقهبندي طرحسطح

ها براي تحقق خدمات و زیرساختهاست که از طریق همین طرح
اند. اجرایی طراحی و پیشنهاد شده هاياهداف فوق در قالب سیاست

توان در سه بخش جمعیت و ها را در مجموع میاین سیاست
) تبیین و 3(جدول شمارهها سکونت، خدمات و فعالیت و زیرساخت

 د.تحلیل نمو

 هاي بتل مموریان و ستیرانتا اواسط دهه پنجاه که طرح
برسیاستگذاري اصلی حاکم اول) تهیه شدند، رویکردمرحله(آمایش

زدایی تمرکززدایی در مقیاس ملی (تمرکز اي در ایرانتوسعه منطقه
 هاي اصلی اي رهیافتاز تهران) بود. به همین دلیل در مقیاس منطقه
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 بندي جمعیت، نظام فعالیت و ها (سطحو کلیدي در همه عرصه
اي هاي منطقهها و کانونها) عمدتاَ متوجه توسعه قطبزیرساخت

بوده تا بخشی از نقش و عملکرد کالن شهر ملی را در مقیاسی 
بندي کرمانشاه در میان شهرهاي اصلی اي برعهده گیرند. طبقهمنطقه

پس از تهران، توسعه فضاهاي خدماتی براي بارگذاري کشور 
   خدمات عالی و تخصصی و توسعه تأسیسات زیربنایی به ویژه 

همین منظر و  ) از3هاي ورودي و فرودگاه در این شهر (جدول راه
     براي تمرکززدایی از تهران مطرح شدند. نقش صنعتگرایی 

اي در سایه ضرورتهاي تمرکززدایی خدماتی و هاي منطقهرحط
ضرورت توزیع خدمات عالی و برتر درخارج از تهران، محدود به 

هاي صنعتی و توسعه مراکز صنعتی است. پیشنهاد احداث شهرك
اي تا این زمان به بهانه تمرکززدایی هاي توسعه منطقهدر واقع طرح

اي به شدت مقیاس منطقهاز تهران در مقیاس ملی، خود در 
ها ازنظر فضایی تمرکزگرا شدند. نقش تمرکزگرایی این طرح

شهرگرا و عمدتاَ متوجه رأس نظام شبکه شهري یا بزرگترین قطب 
شهري منطقه و از نظربخشی نیز اساساَ خدمات محور بود و به 

هاي خدماتی از طریق بزرگترین قطب بازتوزیع فضایی فعالیت
هاي اي نظر داشت. بدین ترتیب دیدگاهنطقهشهري در مقیاس م

 ـاي که در خاستگاه تئوریک خود ماهیتی شهري توسعه منطقه

صنعتی دارند در ایران و براساس تجربه کرمانشاه در اجرا حداقل در 
 د.خدماتی پیدا کردن ـمراحل اولیه ماهیتی شهري 

اي ریزي منطقههاي تمرکزگرایی و توسعه قطبی برنامهسیاست
در اواخر دهه پنجاه آثار و عوارض خود را در نابرابري یا عدم 
تعادل سازمان فضایی نظام سکونتگاهی به طوراعم و نظام شهري 
     مناطق کشور به طور اخص آشکارساخت. این عدم تعادل را 

تهران) در  توان شکل تعمیم یافته مسأله ملی (تمرکزگرایی درمی
 برابر  q(مقدار 0/80ت شهري سطح مناطق دانست. شاخص نخس

که از شاخص مشابه ملی به مقدار 1355کرمانشاه در سال  ) در1/90
 ت.تر است خودگویاي همین واقعیت اسزیادي باال

طرح آمایش سرزمین اسالمی که دومین مرحله آمایش 
سرزمین پس از ستیران و اولین تجربه جمهوري اسالمی در برنامه 

این طرح به موازات  هیه شد. درآمایش بود در همین زمان ت
جمعیت، فعالیت و خدمات و زیرساختها را  هایی که ساختارسیاست

بزرگترین قطب شهري منطقه یعنی شهر کرمانشاه همچنان  در
شهرهاي میانی  کرد، افزایش جمعیت و توسعه فعالیت درتقویت می

اً ) و این اساس3اسالم آباد) نیز مورد توجه قرار گرفت (جدول (شهر
یعنی  اياي به مسأله منطقههاي منطقهترین واکنش طرحمهم

تمرکزگرایی یا عدم تعادل ایجاد شده در سلسله مراتب فضایی نظام 
ها رود. با این حال سیاست توسعه زیر ساختشهري به شمار می

اي با مرکز ملی یا ایجاد پیوندي میان مراکز منطقههمچنان هم
کرد و تقویت م سکونتگاهی را دنبال میانسجام در پیکره کالن نظا

اي چندان مورد ارتباطات در نظام شبکه شهري در مقیاس ناحیه
اي به ویژه در قطب . صنعتگرایی توسعه منطقه)3توجه نبود (جدول

ع بزرگ و ملی بیش از پیش تقویت اي با تکیه بر صنایشهري منطقه
 د.ش

جامع سیاست اجرایی طرح کالبدي ملی و طرح مطالعات 
توسعه استان محورهاي جدیدي را در تداوم همین رویکرد مطرح 

هاي تمرکزگرایی جمعیت، فعالیت و کرد. به موازات سیاست
اي کرمانشاه (سطح نخست جمعیت و ها در قطب منطقهزیرساخت

عملکرد) تقویت مراکز فرعی رشد یا شهرهاي میانی به عنوان سطح 
اي) با هدف تعادل بخشی در دو جمعیت و فعالیت (عملکرد ناحیه
مشخص مورد توجه قرارگرفت نظام توزیع اندازه شهرها به صورت 

. تمرکززدایی از شهر کرمانشاه از طریق احداث شهرهاي )3(جدول
جدید و افزایش تعداد شهرهاي شبکه شهري استان در طرح جامع 

هاي ارتباطی منتهی به مراکز شهري در توسعه استان و تقویت شبکه
) نمود مشخص سیاست فوق بوده که 3کالبدي ملی (جدول  طرح

در همین راستا مطرح شدند. با این حال نخست شهري با شاخص 
همچنان ویژگی بارز  1375و  1365هاي در سال 0/79و  0/78

سلسله مراتب فضایی نظام شهري در استان کرمانشاه باقی ماند و این 
ود نداشت. هاي خشاخص تفاوت مثبت و محسوس با گذشته

اي از یکسوي و سیاست سیاست تمرکززدایی از قطب رشد منطقه
 تقویت مراکز رشد فرعی از سوي دیگر درمیان مجموعه مصوبات و 
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    اي کشور به خوبی نشان هاي منطقههاي اجرایی طرحسیاست
  هاي کالسیک توسعه فکري دیدگاهدهد برخالف مبانی می

هاي توسعه از باال به پایین) اصل رخنه به پایین یا اي (دیدگاهمنطقه
پیدایش قطب رشدهاي ثانویه براي تبدیل قطبش فضایی به انتشار 
فضایی در فضاي سکونتگاهی حتی درمراحل متأخرتر توسعه اتفاق 

ه در سال در نمونه کرمانشا 0/81افتد. شاخص نخست شهري نمی
هایی است که اثرات بیش از نیم قرن تجربه یکی از نمونه 1385
گونه در اي را بدیناي ازطریق قطب رشد منطقهریزي منطقهبرنامه

 د.سازفضایی نظام شهري منعکس می ساختار

) با 1379 - 1383طرح آمایش سرزمین مرحله سوم کشور (
هاي فضاي سرزمینی قبول همین ناکامی به عنوان یکی از واقعیت

اي را در رأس کشور، تمرکزگرایی و توسعه قطب رشد منطقه
هاي زیرساختی مشیهاي جمعیتی، خدمات و فعالیت و خطسیاست
هاي تعادل بخشی کرمانشاه قرار داده و بدین ترتیب ضرورت آن در

اي را فداي مالحظات ساماندهی نظام سکونتگاهی نظام شهري ناحیه
رده است. تمرکز خدمات برتر با برد ملی و در مقیاس ملی ک

فراملی، توسعه صنایع سنگین و بزرگ، ایجاد منطقه ویژه اقتصادي 
هاي بزرگراهی و ارتقاء در کرمانشاه، توسعه خطوط آهن و شبکه

) از جمله شواهد این 3المللی (جدول فرودگاه شهر در حد بین
با دامن  گیري در طرح آمایش سرزمین مرحله سوم است کهجهت

زدن به نابرابري توزیع اندازه شهرها در نظام شهري، بیش از پیش به 
اي افزاید و از این طریق توسعه منطقهناپایداري نظام سکونتگاهی می
 .سازدرا نیز با موانع جدي مواجه می

 
 گیرينتیجه

اي در ایران تا اواخر دهه پنجاه رویکرد حاکم بر توسعه منطقه
تمرکززدایی در فضاي ملی از طریق کاهش انحصار عملکردي به 
ویژه عملکرد خدماتی تهران و تمرکز آن در بزرگترین شهر مناطق 

نگري اي) بود که بدون جامعمنطقه ـکشور (قطب رشدهاي شهري 
      یابی اساس اندازه جمعیت و موقعیت ارتباطی مکانو غالبا بر

 ـشدند. حاصل این سیاست پیدایش قطب رشدهاي شهري می
هاي خدماتی در برخی مناطق بود که کرمانشاه یکی از نمونه

اي برجسته آن در غرب کشور است. در واقع قطب رشدهاي منطقه
در وهله نخست پاسخی به مساله ملی یعنی تمرکز در فضاي ملی 

اي در ایران. به ي منطقهاي یا کاهش نابرابربودند تا توسعه منطقه
اي ساختار فضایی نظام همین دلیل با ایجاد تمرکز در فضاي منطقه

سکونتگاهی به طور اعم و نظام شهري مناطق به طور اخص را با 
هاي جدیدي مواجه ساختند. به موازات تمرکز در عدم تعادل

 د.اي نیز نمایان شمقیاس ملی تمرکز در مقیاس منطقه

هاي فضایی در ساختار نظام دید عدم تعادلبا پیدایش و تش
گیري قطب رشدهاي شهري شهري مناطق به ویژه در حوزه شکل

اي، به موازات مساله ملی (تمرکز در فضاي ملی) الجرم مساله منطقه
هاي اي) نیز مورد توجه طرحاي (تمرکز در فضاي منطقهمنطقه

ساس نمونه اقرار گرفت. این تغییر رویکرد (براي توسعه منطقه
اي پس از دهه پنجاه هاي منطقهگذاري طرحکرمانشاه) در سیاست

به دو شکل منعکس شد. نخست ضرورت سلسله مراتبی کردن نظام 
فضایی توزیع اندازه نظام شهري از طریق تقویت (جمعیت، فعالیت 

ها) مراکز فرعی رشد یا سطح دو جمعیت و و نه الزاما زیرساخت
و میانی) و احداث شهرهاي جدید براي  فعالیت (شهرهاي کوچک

تحکیم و تقویت نظام شبکه که نوعی تمرکززدایی از قطب رشد 
رود. دیگري صنعتگرایی توسعه اي (کرمانشاه) به شمار میمنطقه
اي بود که ماهیت عمدتا اي به ویژه در قطب رشد منطقهمنطقه

 بخشی دارد ولی با تاثیرگذاري ضعیف در رابطه میان مرکز و
ها و فضاهاي پیرامون منتشر پیرامون اثرات رشد را در سایر بخش

نکرد و تمرکزگرایی بیشتر در سازمان فضایی نظام شهري، 
ست شهري ناموزونی در توزیع اندازه شهرها و افزایش شاخص نخ

 است.خودگواهی بر این مدعا 
اي از نظر هاي منطقهگذاري طرحتغییر در رویکرد و سیاست

اي و تقویت مراکز فرعی (تمرکززدایی از قطب رشد منطقهفضایی 
اي) منطقه ) و بخشی (صنعت گرایی قطب رشدهايرشد

خودگواهی است بر این واقعیت که سیاست تمرکزگرایی و توسعه 
هاي کالسیک اي که برآمده از دیدگاهریزي منطقهقطبی برنامه
 ـشهري خدماتی و چه  ـاي است چه در شکل شهري توسعه منطقه

صنعتی در کشوري با شرایط ایران حتی در مراحل متاخرتر توسعه با 
آثار چندانی براي رخنه به فضاهاي پایین و پیرامون همراه نبوده 
است. تمرکز در سازمان فضایی نظام شهري و سکونتگاهی در 

اي مهمترین شاخص و بارزترین نمود این مقیاس ملی و منطقه
اي از طریق تقویت قطب رشدهاي قهناهمگونی است. توسعه منط

هاي رشد یا تحریک آن در اي حتی در صورت تکوین نطفهمنطقه
نقاط و نواحی پیرامون، با دامن زدن بر نابرابري فضایی در نظام 

هاي شهري، براي توسعه و تعادل توزیع اندازه شهرها و سکونتگاه
 د.آورمنطقهاي نیز موانع جدي به وجود می

نظام  هاي تأثیرگذار برترین اهرماي که ازمهمهاي منطقهطرح
مراحل مختلف با مباشرت دولت و مداخله  شهري هستند در

در ها شوند. فرایند اجرایی این طرحهاي دولتی انجام میدستگاه
گیري و ارجاء طرح، شود: مرحله تصمیمچهارمرحله انجام می

نهایت مرحله اجراي  مرحله تهیه طرح، مرحله تصویب طرح و در
دولتی یعنی مهندسانء مرحله تهیه که برعهده مرجع غیرطرح. به جز



 اي و تمرکزگرایی در ساختار فضایی نظام شهريهاي منطقهاکبري ـ طرحاسماعیل علی     52

ها با مداخله مشاور است در سایر مراحل فرایند عملیاتی این طرح
شود؛ دولت به دولتی سازماندهی می هايدولت و مباشرت دستگاه

دهنده طرح به مشاور، مرجع گیرنده یا ارجاءعنوان مرجع تصمیم
تصویب کننده و نهایتاً مرجع اجراکننده طرح نقش بارزي در فرایند 

 د.اي بر عهده دارهاي شهري و منطقهعملیاتی طرح

اي که درنهایت در قالب چند جلد گزارش هاي منطقهطرح
هاي ها و برنامهاي از پروژهشوند حاوي مجموعهه میمصوب تهی

هاي کالن مشیها و خطها، سیاستپیشنهادي است که استرتژي
کنند. بینی میاي را طراحی و پیشریزي شهري و منطقهبرنامه

نواحی  هاي پیشنهادي اگرچه درها یا استراتژياینگونه برنامه
مات نظام شهري و اهداف مختلف متناسب با فلسفه شهرنشینی، الزا

دهی به سازمان فضا متفاوت است ولی نیروهاي مسلط از شکل
بخش مهمی براي تحول نظام شهري در همه همواره نیروي تحرك

ابعاد و هدایت آن به سوي یک نظام موزون و متعادل یا قطبی و 
اي به عنوان منطقه ـهاي شهري آورد. لذا طرحمتمرکز فراهم می

هاي کنترل کننده شهر و نظام شهري، در این رها و اهرمیکی از ابزا
دهد. بدین معنا عمل وسیعی در اختیار دولت قرار می زمینه ابتکار

آفرینی قابل توجهی که دولت از طریق این طرحها قادر است نقش
در سازماندهی فضا و تغییر و بازآفزینی فضاهاي شهري اعمال نماید 

پردازي فضا و تولید فضاهاي در چهرهکه به نوبه خود سهم بسزایی 
توان کند. دقیقاً از همین منظر است که میشهري جدید ایفاء می

هاي تمرکززدایی در فضاي ملی و گفت یکی از مهمترین اهرم
آفرینی اي کماکان در دستان دولت قرار دارد. عرصه نقشمنطقه

دولت در ساماندهی و تعادل بخشی ساختار فضایی نظام شهري 
توان در تدوین راهکارهاي قابل طرح که خود استان کرمانشاه را می

برآمده از چند گرایش عمده در الگوي شهرنشینی استان است، به 
 :شرح زیر بیان نمود

 
 گرایشها

اندازه شهر کرمانشاه به شدت از سایر شهرهاي استان فاصله  *
در  گرفته و موقعیت خود به عنوان یک نخست شهر برتر و مسلط را

 ت.سطح استان و منطقه تثبیت کرده اس

به همین دلیل میان اندازه مطلوب شهرها و جمعیت موجود  *
اخص نخست شهري آنها فاصله بسیار زیادي به وجود آمده که ش

 ت./. بیانگر آن اس81

شهرها به عنوان گرایش اصلی الگوي  ـرشد روستا  *
ستان موزون شهرنشینی استان آرایش فضایی شهرها را در پهنه ا

ام شهري کرده اما تاثیر چندانی در تعادل الگوي توزیع اندازه نظ
 ت.نداشته اس

 راهکارها
 

 پایداري نسبی توسعه فضائی شهر کرمانشاه
شبکه شهري استان کرمانشاه به شدت نامتعادل است و تمرکز 

ها در شهر کرمانشاه عامل اصلی قطبی شدن باالي جمعیت و فعالیت
عدم تعادل در آن است. به همین دلیل براي تعادل این شبکه و 

بخشی در نظام شهري استان در وهله نخست باید سیاست 
پایدارسازي نسبی توسعه فضایی شهر کرمانشاه از طریق راهکارهاي 

 :زیر اجرا شود

فضایی شهر با اعمال  ـمحدودسازي گسترش بافت کالبدي  *
راضی پیرامون شهراز دقیق ضوابط و مقررات تثبیتی به ویژه در ا

 طریق طرح جامع شهر

هاي شهري و بندي نظام خدماتی، تقویت زیرساختسطح *
هاي شغلی در سایر شهرهاي استان به ویژه شهرهاي تولید فرصت

 کوچک و متوسط

 
 کنترل شهرنشینی در حوزه میانی استان

عالوه برکرمانشاه موقعیت شهر اسالم آباد غرب یعنی دومین 
در بخش میانی استان، بر تمرکز فضایی جمعیت و  شهر پرجمعیت

فعالیت در این بخش از استان به شدت افزوده است. تبعات ناشی از 
همجواري مکانی شهرهاي کرمانشاه و اسالم آباد در بخش میانی، 

اي به این ناحیه بخشیده است. بازتاب این ویژگی موقعیت ویژه
سیعی است که ناحیه اقتصادي و ـتمرکز فضایی و تحرك اجتماعی 

میانی استان را از نواحی پیرامون آن متمایز کرده و بدین ترتیب 
پیکره فضایی استان را به نواحی فعال و کم فعال تقسیم کرده است. 

درصد  70بیش از  1385آباد در سال دو شهر کرمانشاه و اسالم
شهرنشینی را در این ناحیه متمرکز کرده که در مقیاس استانی نوعی 

 د.روفوق تمرکز مکانی جمعیت شهري به شمار می

شهر اسالم آباد مهمترین مبادي ورودي و خروجی ارتباطات 
سفرهاي برون هاي ایالم و لرستان و منطقهاي کرمانشاه با استان

مرزي به همسایه غربی است. در امتداد محوري که این شهر را به 
کند به تدریج تعداد زیادي مراکز خدماتی، کرمانشاه متصل می

یابی تاسیسات کارگاهی، واحدهاي تولیدي و مراکز سکونتی مکان
شده و بدین ترتیب شرایط مساعدي را براي پیدایش یک تجمع 

این محور بوجود آورده است. در حد شهري کریدوري شکل در 
فاصل میان کرمانشاه و اسالم آباد، شهر رباط شکل گرفته که با 
هزارنفر جمعیت تقریباَ نقشی در بارگذاري جمعیت در ناحیه 
مرکزي ندارد ولی موقعیت آن به عنوان یک شهر بین راهی واقع در 
حد فاصل دو قطب جاذب شهري، از طریق تمرکز جمعیت، اسکان 
سرریزهاي جمعیتی و خدمات رسانی میان راهی، می تواند کارکرد
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قابل توجهی در تقویت همپیوندي فضایی و توسعه پیوسته کریدور 
ریزي شهري کرمانشاه اسالم آباد ایفاء نماید. یکی از وظایف برنامه

و آمایش فضایی براي تعادل و پایداري نظام شهري استان باید 
ظور کنترل شهرنشینی و جلوگیري از پایش تحوالت فضایی به من

 د.ز و تجمع شهري در این کریدور باشپیدایش یک تمرک

تقویت نقش شهرهاي واقع در طبقات میانی شبکه شهري: 
هاي اقتصادي، زیرساختی و خدماتی شهرهاي متوسط تقویت بنیان

و کوچک نسبت به رشد شهر کرمانشاه به نحوي که بتوانند در 
پاسخگوي نیازهاي مختلف جمعیت تحت  بندي نظام شهريسطح

ان شهر برتر با نفوذ خود باشند. در این نظام شهر کرمانشاه به عنو
استانی است. تعدادي از شهرهاي مرکز شهرستان نقش و عملکرد فرا

با توجه به قرارگیري در رده شهرهاي میانی و موقعیت جغرافیایی 
رود، صحنه، در سطح استان (شامل شهرهاي کنگاور، سنقر، جوان

سرپل ذهاب، هرسین و اسالم آباد غرب، پاوه و گیالن غرب) 
وظایف استانی شهر کرمانشاه توانند بخشی از درصورت تقویت می

گیرند. تقویت شهرهاي تازه آباد، کرند غرب، قصرشیرین عهدهرا بر
تواند پاسخگوي نیازهاي و روانسر (در بخش غربی استان) می

میان شهر قصرشیرین عالوه خودباشند. درایناتی ناحیه پیرامون خدم
 د.نقش ویژه مبادالتی نیز خواهد بو بر ایفاي نقش مذکور داراي

سایر نقاط شهري استان روستا شهرهایی هستند که تقویت آنها 
به منظور جذب بخشی از جمعیت منطقه شهري استان مدنظر است. 

روستاهاي  اي میان مراکز شهري وهمچنین این نقاط مراکز واسطه
استان هستند و نقش مهمی در تامین نیازهاي خدماتی مراکز 
روستایی اطراف خود و کاهش مراجعات ساکنین این مراکز به 
سایر نقاط شهري استان دارند. به عبارت دیگر تفاوت آشکار 

نوان مراکز ارائه اینگونه نقاط با روستاهاي تحت پوشش آنها به ع
 ت.کننده خدمات اس

موش کرد رویکردها و راهبردهاي ملی شهرنشینی و نباید فرا
ها در نظام اسکان در سطح کالن با کارائی و موفقعیت سیاست

گیري یک نظام موزون سطح خرد ارتباط مستقیم دارد و شکل
سکونتگاهی در سطح منطقه نیز نیازمند اتخاذ راهبردهاي مناسب در 

نشان دهد سطح ملی است. با این حال شواهد چندان محکمی که 
انقباض در نظام شهري کشور و مناطق در حال تحلیل رفتن است در 
دست نیست و از این رو پدیده سلطه و تمرکز به دالیل متعدد تا 
مدتها ماهیت خود را در این نظام حفظ خواهد کرد. به همین دلیل 

اي همواره یکی از مسائل اساسی و موضوعات توسعه و تعادل منطقه
 د.اي سرزمینی ایران باقی خواهد مانضقابل بحث در ف
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