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 6314، پاييز 61جغرافيا و پايداري محيط، شمارة 

 55-27صص. 

زاگرس با  منطقةلیلی بر نظام شهری غرب کالننامتوازن: تح متوازن و توسعةاستقرار 

 کید بر ناپایداری و ناکارآمدی شهرهای کوچکتأ

 ریزی شهری، جغرافیا و برنامهپیام نوردانشیار دانشگاه  - *اکبریعلیاسماعیل 

 ریزی روستایی، جغرافیا و برنامهپیام نورشگاه دانشیار دان - مصطفی طالشی

 ریزی شهری دانشگاه پیام نوردانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه و علمیهیئتعضو  - محمد فرجی دارابخانی
 

 01/5/0931 پذيرش:  01/0/0931 وصول:

 چکيده
از الگوي کهکشاان  در  ،دليل تمرکز امکانات و خدمات در شهرهاي بزرگه نظام شهري ايران ب

ضمن بار هاز زدن رواباط  ،اي متمايل شده است. اين الگو، به الگوي زنجيره6311بل از سال ق

 در فضااي  و عادم تااادلکوچک، ميان  و بزرگ با يکديگر، باعث آشفتگ  منطق  شهرهاي 

مقادار بيشاتري ه ب نيز زاگرس منطقةدر غرب کالن که شده است آن ايقهمنط - نظام شهري

اي و فضااي  منطقاه -هاي شهري هدف اين پژوهش، تحليل و کاهش عدم تاادل  وجود دارد.

اي بار مبنااي هااي کتابااناهروش از ،تحليلا  اسات -مطالاات  باا روش توصايف   منطقة

هاي چهارشهر و ناست شهري اندازه و شاخص - از مدل رتبهدر تحليل فضاي  و  هاسرشماري

اساتقرار  رغازعلا دهد نشان م  نتايج ست.شده ااستفاده نيز  Excel افزارنرم و GISفن و 

  و طبقاات جمايّتهاي جمايّت در بين ردهمنطقه، توزيع و بارگذاري سطح متوازن شهرها در 

 که روستا طوريه . باستواجه مهاي شديد در نظام شهري و عدم تاادل با ناموزون  آن شهري

فقاط باه اند کاه داشتهرا  جمايّتدرصد  37، شهرها درصد 11 باشهرها و شهرهاي کوچک  -

هرم  ويژه در قاعدةه موجود شهرها ب اندازة - رتبه .ناست شهر کرمانشاه است جمايّت اندازة

 ناسات درجاة بلندمدتسنجش  و اختالف دارد آنهامطلوب  اندازة - رتبهبا  تشدّه شهري ب

بيشاتر را  و نااموزون  وند صاودي به سمت عدم تاادلر ياد شدههاي شهري بر اساس شاخص

کارد شاهرهاي اي بار رويمنطقاه - شهري توساة هايسياستکيد رغز تأعل دهد. نشان م 

فاو،،  هايسياساتبارخالف  ،منطقاه رونادهاي شهرنشاين ا امّ، هاکوچک در رفع نابرابري

ناه  ،درصادي 41سهز با وجود تمرکزگراي  و قطبش بيشتر را موجب شده و شهرهاي کوچک 

باشاند، خاود نياز باا سال بهباود  35 پس ازاند يکپارچگ  و تاادل فضاي  را نتوانسته تنها

، منطقاهشهري طبقات الزم بين  هايپيوند نبود با. اين مسائل اندمواجهناپايداري و ناکارآمدي 

 شهري آن شده است. نظامنيافتگ  تکامل  و ناکارآمديناهمگون ،  موجب

، ناپاياداري، شاهري، تااادل فضااي نظام شاهري، ناسات نامتوازن،  توساة: واژگان کليدي

 .شهرهاي کوچک

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مهمقدّ
نیروهای  تأثیرکه تحت  ستآنهای جمعیّتیا ابعاد  0شهرها ةانداز ،هر نظام شهری هایخصیصه ترینمهمیکی از 

 عندوا ه شدهر بدو پایدداری موجودیت  ،. عملکردکندمیشهری و روندهای گرایش به شهرنشینی تغییر  ةتوسع

برقدراری  .(008 :0931 ،اکبدریعلی) شدودمیی آ  ظداهر جمعیّتک و پویایی شاخص پویا، در تحرّ ةیک پدید

 و یمحیطداجتمداعی، پایدداری  اقتصدادی، هماهنگ توسعة باعث توسعه وفعّالیّت ، جمعیّت منطقی بینرابطة 

 (.0983ارسی،  ساعی) شودمی زندگی سطح اعتالی

دتاً هماهنگ بدا شهری کشورهای صنعتی عم هایسیستمشهرهای کوچک و بزرگ در  سعةو تو گیریشکل

توسعه، رشدد سدری  حال  ا در کشورهای درامّ ؛صنعتی بوده و دارای الگوی متعادلی است مراحل رشد و توسعة

بده صنعتی، مشکالت جدیدی در نظام شدهری ایدن کشدورها  و عدم هماهنگی آ  با مراحل توسعة شهرنشینی

شدهری  جمعیّدت. برآیند چنین رشد شتابانی، تمرکز بخش عظیمی از (0981 وجود آورده است )پارتر و ایونز،

 (.66 :0988در یک یا دو شهر اصلی این کشورها است )هال و فایفر، 

 ست سدرعت شدتابا اجتماعی ایرا  مطرح ا - اقتصادی مسئلة اساسی در روند توسعة به عنوا اکنو   آنچه

و  جمعیّدترشد شهرنشینی و هجوم مهاجرین روستایی شهرهای کوچک و میانی به شهرهای بدزرگ و تمرکدز 

شهری ایدرا  سده چدالش  جمعیّتاست. در توزی  فضایی  فعّالیّتو  جمعیّتایجاد ناهماهنگی بیشتر در توزی  

ری شده مراتد  سلسلهشهری و الگوی  در شهرهای بزرگ، تغییرات شبکة جمعیّتمهم قابل ذکر است: تمرکز 

 ایزنجیدره کهکشانی و همگو  شهری ایرا  از هدم گسسدته و شدکل شبکة به طوری که، (0983 ،)مهاجرانی

شدهری، تمرکدز  تسلّطبازتاب طبیعی آ  بروز مشکالتی نظیر  .(005-056 :0969یافته )حسامیا  و همکارا ، 

شدهری و پیددایش الگدوی  شبکةنظام و برهم خورد  تعادل  و مخصوصاً در شهرهای بزرگ فعّالیّتو  جمعیّت

ی در یدک شدبکه جمعیّتداجتمداعی و  اقتصدادی، هدایفعّالیّتبر پایه تمرکز  که عمدتاً باشدمینخست شهری 

 (.050: 0918)نظریا ،  افتدمی اتّفاقشهری بزرگ 

ت بیشتری وجدود منطقه با شدّدر نظام شهری غرب کال  هاتمرکزگراییو  هاتعادلو عدم  هاناهمگونیاین 

شدهر ، نخسدت اسدتنداموزو   بده شددّتطبقات شهری در بین شهرها و  جمعیّتدارد؛ چنانکه توزی  فضایی 

و در این میدا   جای داده استرا در خود  جمعیّتشهرهای منطقه  کلّدرصد  31 کرمانشاه به تنهایی به اندازة

، هداناهمگونیایدن بدرای رفد   جوییچداره در .هسدتندمواجده  یتدوجّهقابدلشهرهای کوچک بدا ناکارآمددی 

 ،یک رویکرد و راهبرد جدید در ایجاد یکپارچگی فضایی به عنوا ایجاد و تقویت شهرهای کوچک  هایسیاست

و انتقال توسدعه بده ندواحی  جمعیّتتوزی  متعادل  کاهش نخست شهری، ،ایمنطقه -شهری هاینابرابریرف  

بدا  منطقدة زاگدر کدال در غدرب امدا  ؛قدرار گرفدت ی کشورهاریزیها و برنامهدولتپیرامونی در دستور کار 

و  بخشیتعادلاگرچه شهرهای کوچک عرصه بسیار مناسبی برای اهداف  جغرافیایی خاص -طبیعی هایویژگی

از شدمار  شدا درصدی 11 باالیسهم  رغمعلیلکن  ،شوندمیفضایی قلمداد  و ایمنطقه -شهریتوسعه پایدار 

 و سدال در بارگدشاری 95بدا گششدت  اندنتوانستهدر مقایسه با اندک شهرهای بزرگ و میانی  ،شهرهای منطقه

 خود نیز با ناپایدداریی حتّو ایفا نمایند نقش مطلوبی منطقه  و ایجاد یکپارچگی فضایی جمعیّت متعادل توزی 

را در روندد  هاناکارآمدیو  ایمنطقه - شهری هایتعادلچنانکه مصادیق این عدم  ؛مواجه هستندناکارآمدی  و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cities size 
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 65 منطقة زاگرس با تأکيد بر ناپايداري و...استقرار متوازن و توسعة نامتوازن: تحليلی بر نظام شهري غرب کالن
 

 - و نیدز عددم تناسد  شددید بدین رتبده یاد شده تبلندمدّ در دورةصعودی و افزایش شاخص نخست شهری 

 مشاهده نمود. توا میبه روشنی منطقه شهری  مرات سلسلهموجود و مطلوب نظام و  هایاندازه

ی، شداید و محلّد ایمنطقدهتأثیر کارکردی شهرها یا نقاط شهری کوچدک در سدطح  ایده و موضوع مطالعة

آغداز و ، 03160 سدالدر فانل  توسّط «روستایی مرکز توسعة»و بحث  0311 سالدر بار با کار جانستو  لین اوّ

 .(06: 0980فنی، ) بود ایمنطقه یباً جدیدترین موضوع در کار توسعةمطرح گردید که تقر

که توسعه و تقویت شهرهای کوچدک منجدر  دریافت شهرهای کوچک در آمریکای جنوبی عةکاماندا با مطال

، 0ندداما)کا شدده اسدت ایناحیده هداینابرابریو کاهش  هاگشاریسرمایهجشب به ایجاد اشتغال، تمرکززدایی، 

در  ایمنطقده هاینابرابری، به هندو تحلیل ساختار شهرنشینی در بررسی روندها « آمیتاب کاندا» (.69: 0111

در تحقیقدات  هاسدکونتگاه مرات سلسدلهبده  توجّهو ضمن تأکید بر  کندمیدسترسی به امکانات اساسی اشاره 

 بدهکده  انددبودهق خصوصی ناموفّ هایگشاریسرمایهکوچک در جشب  شهرهای گیردمینتیجه  ،شهری توسعة

ال ه و فعّدگدرد  سدرمای بدوده اسدت. آنهااساسی  هایزیرساختالزم و  امکانات عمرانیِ خاطر فقدا  یا کمبود

 هایزیرسداختاز  الزم است دولت مداخله کند تا شدهرهای کوچدک لشادارد،  هازیرساختنیاز به  ،کرد  تولید

برخالف روندهای قبلی که در شهرهای بدزرگ متمرکدز  هاگشاریسرمایهاین  الزم برای توسعه برخوردار شوند.

را تقویت کدرده و راه  آنهااقتصادی  ةر شهرهای کوچک صورت پشیرد تا پایغیرمتمرکز د به صورتباید ، شدمی

 .(0110 ،3)کاندای هموار سازد لّمح بخشی به بازار سرمایةکخصوصی و تحرّ گشاریسرمایهرا برای جشب 

 ایمنطقدهپایددار  ةتوسدع و ییدر کاهش فقدر روسدتا راکوچک  ینقش شهرها ایمقالهدر  یتاکل ایلیسیس

 باشدد یکوچدک محلّد یشدهرها ةتوسدعی ربندایز دتواندمیپر روندق  یو معتقد است کشاورز دانسته یضرور

واقد  ناخوشدایند آ  در ع بیندیپیشبا تأکید بر شکست راهبرد مراکز رشد و ( 0386)  5آمو(. 0111، 1)تاکلی

 ،یو برای ایدن مشدکل ملّد سازدمیرا مطرح  هاسکونتگاه ترمنطقیضرورت چیدما   توسعه، حال درکشورهای 

نقش  ،آمودر مجموع . کندمیتوسعه پیشنهاد  ه عنوا  یک گزینةرا ب توسّطتقویت شهرهای کوچک و م حلراه

، توزی  عادالنة امکانات در «نخست شهری» مسائلمهار رشد شهرهای بزرگ و مقابله با در شهرهای کوچک را 

ها انتقدال توسدعه و نوسدازی بده روسدتا و همچنین هانابرابریت یکپارچگی فضایی و رف  سرزمین و تقوی پهنة

و پایدداری فضدایی  رد بدرای توسدعةیدک راهبد را آنهداتقویت شهرهای کوچک به همراه حمایدت از  و داندمی

 .کندمیقلمداد محیطی 

 تعدادل حفد  اصدلی عامدل بده عندوا  کوچدک شدهرهای به توجّه (0956) ستیرا  طرح در نیز ایرا  در

و  فعّالیّدتی در تدواز  عامدل مهمّد بده عندوا ، شدهرهاکال پایداری محیطی و کاهش سرعت رشد ، ایمنطقه

حمایت از شهرهای کوچک بدا  به ،پس از انقالب نیز ةپنجم توسع تام دوّ انگاشته شده است. در برنامة جمعیّت

پرداخته شده است )زبردسدت، و گستر  عدالت اجتماعی و محیطی  شهرهاکال  ةبر جلوگیری از توسع تأکید

شهرهای کوچدک  ایتوسعهقش پژوهشگرا  ایرانی در ارتباط با ن توسّطکه تحقیقاتی به  به عالوه (.58 :0989

نظدام شدهری  مدورد در (0918)نظام شهری خوزسدتا ، نظریدا   مورد در (0980)فنی ؛ از جمله انجام گرفته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Weaver. C. M, urban system Theory & Third World Development, 1990 

2 - Kamanda 

3- Kundu 

4- Tacoli 

5- Umo 
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 اشاره نمود که نقش توا می ...در مورد نظام شهری آذربایجا  غربی و (0985) زادهطال صدرموسوی و  ایرا ،

 .اندنمودهمهم ارزیابی  ایمنطقهتعادل برقراری و  جمعیّتشهرهای کوچک را در توزی  متواز  

 ایمنطقده را باعدث توسدعة« اثدر پخدش»و « اثدر قطدبش»فریدمن تقابل بین دو نیروی  نیز عد نظریدر بُ

اثدر »در مرکز خواهیم داشدت و اگدر  ایگسیختهلجامغال  شود رشد  «اثر قطبش»اگر  کندمیو بیا   داندمی

ناپیوسدتگی  اسا  نظریة (. بر91 :0910 غال  شود تعادل فضایی در منطقه ایجاد خواهد شد )اجاللی، «پخش

ی باید از اثدرات انتشدار تددریجی رشدد اقتصاد ملّ میردال، برای تأمین عدالت اجتماعی و یکپارچگی فضایی در

 القدای توسدعه بده حدوزةت پدشیر  نقدش که قابلیّد تریکوچکو یا  توسّطبهره گرفت. وی تقویت شهرهای م

 بدر پایدة ایددة توسدعة. (69: 0961امکچدی، و  0381کدانزمن، ) دانددمی بخشتعدادلپیرامونی خود دارندد را 

، جدشب سدرریزهای هداتعادلند در کداهش عددم توانمیی، جمعیّتاز حیث  به ویژهیکپارچه، شهرهای کوچک 

روسدتایی، سدهم و جایگداهی را بده  جمعیّتکات مثبت به تحرّ دهیجهتو  توسّطشهرهای بزرگ و م جمعیّت

 فدراهم بدا معتقدندد کوچدک شدهرهای نقشنظریّة  طرفدارا در واق   .(3: 0980 فنی،) خود اختصاص دهند

 و تغییر یافتده مهاجرتی سیرهای شهری،شبکة  نظام کلّ چارچوب در، شهرها اینتوسعة  و رشد زمینة آورد 

کداهش  کده موجد  بدود خواهندد روسدتایی مهاجرا  نهایی مقصد شهرهای کوچک بزرگ، شهرهای به جای

 کوچک، شهرهای در الزم امکانات . تأمیننمایدمی تعدیل را شهرها این مسائل و شده بزرگ شهرهای جمعیّت

 اساسی نقش، یملّ اقتصادی - اجتماعیتوسعة  در که سازدمی متواز  و را متعادل کشور سکونتگاهی سیستم

 (.109: 0911 دارد )شکویی،

 هاروشمواد و 
 هدایرو . از اسدتتحلیلی  - توصیفی ،( و از نظر رو ایتوسعه - کاربردی )عملی ،از نظر هدف، این پژوهش

از شیوهای تجزیده و تحلیدل  ات،اطّالعدر گردآوری عمومی  هایسرشماریبر مبنای نتایج تفصیلی  ایکتابخانه

ترسدیم و در  GISاز   ،1شدکل  تهیدةات؛ در تحلیدل فضدایی و اطّالعی، کیفی و فضایی در تجزیه و تحلیل کمّ

زاگر  را بدا اسدتفاده از  منطقةنظام شهری غرب کال  ،بهره گرفته شده است. این مقاله Excel از نیزشکل ها 

و همچندین رونددها و  تحلیدل نمدوده (q مقداراندازه، شاخص چهارشهر و شاخص نخست شهری ) - رتبه مدل

، میدانی، کوچدک و شدهری: بدزرگ طبقدة در قال  چهار آ  را شهر 15تمامی  شهرنشینی - یجمعیّتت تحوّال

را بدر ت تحدوّالاثدرات ایدن  و نمایددمی( بررسی و تحلیدل 0955-0931) تبلندمدّ ، در یک دورةشهر - روستا

 نقدش عملکدردیمدورد تبیدین قدرار داده و  ایمنطقده - شدهریمتواز   توسعةتعادل یا عدم تعادل فضایی و 

 .قضداوت خواهدد نمدود را ایمنطقده - محیطدی پایداریو  جمعیّت تعادلم در توزی  فضاییشهرهای کوچک 

 کردستا ، کرمانشاه و ایدالم را در هایاستا  است که منطقة زاگر کال شامل بخش غربی  ،مطالعاتی منطقة

زنجدا ،  هدایاسدتا آذربایجا  غربی و بخشی از زنجدا ، از شدرق بدا  هایاستا با  شمال(. از 0 شکلبر دارد )

است. از سمت غرب نیدز بده طدول  مرزهمو از جنوب با استا  خوزستا   همدا ، لرستا  و بخشی از خوزستا 

 .(81: 0918، ور عراق مرز مشترک دارد )بختیاریکیلومتر، کامالً با کش 311 بالغ بر

شدهری و  مرات سلسدلهشدهری، اسدتفاده از  هداینظاممدل برای تبیین چگونگی آرایش فضایی  مؤثّرترین

 ها توسّط زیپد  بده صدورتاین نوع بررسی(. 111: 0111، 0)فالمناست  آنهابندی بر پایة اندازه و کارکرد رتبه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Fallman. 
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 منطقة زاگرسکالنجغرافياي  غرب  موقايّت .6شکل 

 شهر منطقه خواهد بود. ترینبزرگ( n/0ام برابر ) nشهر  جمعیّت   کنیم،مرتّ آنهای جمعیّت اندازة ترتی 

 یر باشد:ز هایحالتد منطبق بر یکی از توانمییک نظام شهری ی اندازه، توزی  شهرها - بر اسا  قانو  رتبه

هدر  جمعیّت آ  طی شهرها که یجمعیّت ی در توزی  اندازةمراتبسلسلهنظم  حاکمیّتاندازه با  - الگوی رتبه -0

 .و ساختار نظام سکونتگاهی فضا نیز قطبی نخواهد شد کندمی تبعیّتآ  در شبکه  شهر از مرتبة

 .شهری است شبکة ی نخست شهر بر کلّجمعیّتو برتری  تسلّطالگوی نخست شهری که بیانگر  حاکمیّت -0

در امتداد طیفی از حداقل برتدری  ،نخست شهری در نظام شهری یک منطقه بر اسا  شاخص چهارشهر درجة

 ی )رتبدهمراتبسلسلهچه ساختار انحراف از نظم (. هر0 جدول) کندمی ( تغییر0 تا 65/1تا فوق برتری ) (10/1)

بده ساختار فضا به طور اعم و سداختار سدکونتگاهی  و است باالترباشد، شاخص نخست شهری اندازه( بیشتر  -

 یبنددفرمول 0رابطده  بده صدورتزیپ   توسّطبعدها این قاعده  .کندمیقطبی شد  میل  به سویاخص  طور

 شد:

 Pn = p1/nq  q = log (P1/Pn) /log n    (0) ةرابط 

بدیهی است هرچه مقددار  زین (qبرای تحلیل ساختار نظام شهری با توجّه به شاخص نخست شهری )مقدار 

q باشد سلطه و برتری شهر نخست بیشتر است و حکایت از عدم تعادل نظام سکونتگاهی به طدور  0از  تربزرگ

یدا  ترکیدنزد 0 بده q مقددارلعکس هدر انددازه ااخدص دارد و بد به طوراعم و ضع  شهرهای میانی و کوچک 

 مثبدتو نقدش  اهمّیتو حکایت از  ه، نظام شهری از تعادل و تواز  بیشتری برخوردار بوداز آ  باشد ترکوچک

 نظام شهری دارد.و میانی شهرهای کوچک 
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 (6335نيا و موسوي، حکمت) شاخص چهارشهر ناست شهري بر پاية رجةد .6جدول 

 شاخص چهارشهر نوع برتري

 0تا  65/1 فوق برتری

 65/1تا  51/1 برتری

 51/1تا  10/1 مطلوببرتری 

 10/1کمتر از  حداقل برتری

 نتايج
شدهر بدا بدیش از  15دارای  منطقدة زاگدر کدال ، غرب 0931طبق آخرین سرشماری نفو  و مسکن سال 

 1/15لیدو  نفدر معدادل می 005/0شهر بدا  0که از این میزا ؛  باشدمیشهرنشین  جمعیّتمیلیو  نفر  631/0
شدهر  91یدانی، شهری م بقةدرصد در ط 9/00هزار نفر معادل  9/610شهر با  5شهری بزرگ،  درصد در طبقة

درصدد  0/9نفر معادل  هزار 81شهر با  98شهری کوچک و  درصد در طبقة 03هزار نفر معادل  819 نزدیکبا 
شهری کشور  جمعیّتدرصد  5هزار نفر قرار دارد. این منطقه در مجموع  5شهرهای کمتر از  -روستا  در طبقة

 .(0)جدول  را به خود اختصاص داده است
در سده  هایافتهنتایج و  ،ایمنطقه - شهریفضایی و  هایتعادلو عدم  درک بهتر مسائل به منظوردر اینجا 

و نظدام  مرات سلسدله تغییدرات :ب ؛طبقدات شدهری جمعیّدتتعداد و تغییرات روند  :ال  ؛شودمیارائه  بخش
شدهری و خسدت ن هایشاخصبر اسا   نخست شهری ةدرجتغییرات  :ج ؛اندازه – بر اسا  قاعده رتبه شهری
 .شهرچهار

 طبقات شهري جمايّتتغييرات تاداد و  ايمقايسهروند  الف:
ت را یّدنفر جمع هزار 0/101 مجموعشهر بوده است که در  06دارای  منطقة زاگر کال غرب  0955در سال 

شدهری  جمعیّتدرصد  15/10شهر بزرگ منطقه یعنی کرمانشاه به تنهایی  ،اند. از این تعداددر خود جای داده
وجدود داشدته کده اخدتالف  جمعیّتدرصد  9/09با  (سنندج)شهر میانی فقط یک را در خود جای داده است. 

در خدود شدهری را  جمعیّدتدرصد  19 درصد شهرها، 19دارد. شهرهای کوچک با منطقه ل فاحشی با شهر اوّ
تری سهم بسدیار بداالاز میانی اگرچه تعداد شهرهای کوچک در مقایسه با شهرهای بزرگ و  .اندکردهبارگشاری 

باشدد و شدکاف و عددم تعدادل تقریباً به اندازة تنها شهر بزرگ منطقه مدی آنهای جمعیّت برخوردارند، لکن سهم
ی و تعداد شهرها در طبقات مختل  شهری نامتعدادل جمعیّتی سهم کلّ به طورگشارد. شدیدی را به نمایش می

 (.0شکل  و 0 جدول) بوده است

قبل افزایش یافدت  ةبرابر ده 0یعنی  میلیو  111/0شهر و جمعیّت به  91تعداد شهرها به  0965در سال 

 داده اسدت. تعدداد شدهرهای جایخود  دررا  یبیشترین سهم جمعیّت، درصد 1/98 با کرمانشاهشهر باز هم که 

 مراکز استا ؛ سنندج و ایالم و شهر مرکز شهرستا  سدقز افدزایش یافتده کده شهرهایشهر شامل  9میانی به 

لکن  درصد شهرها افزایش یافت 5/61شهر معادل  05. شهرهای کوچک به انددارا بودهدرصد جمعیّت را  3/05

 9/0 نیدز بدهشدهرها  - روسدتاسهم جمعیّتی  .یافت تنزّلدرصد  91 بهو  کاهش آنهادرصد از سهم جمعیّتی  3

 .ل یافته استدرصد تنزّ

بداالترین  شدهرها، درصد 8/10شهرهای کوچک با  وشهر افزایش یافت  93عداد شهرها به ت 0911در سال 

 کده حالی بیشترین سهم را داشته است؛ در لکن ،یافته کاهشدرصد  1/95به  کرمانشاهجمعیّت  .سهم را دارند

 و عددم تعدادل و شدکاف وسدیعی را بده کمتر بدودهشهرهای کوچک از نخست شهر کرمانشاه مجموع جمعیّت 
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 6355-6311منطقة زاگرس بر حسب درصد : تغييرات سهز تاداد و جماّيت طبقات شهري غرب کالن7شکل 

مدی را بده منظّ صدعودی رشدددرصد رسیده و آهنگ  1/91 شهرهای میانی به جمعیّتگشارد. سهم نمایش می

 5 البتّدهدرصدد اسدت کده  51از مدرز  شهرنشین منطقه جمعیّتعبور  ،نقطة عط  این دوره. گشاردمیایش نم

 است.افتاده  اتّفاقدیرتر از کشور سال 

 8/011 جمعیّدتبا  شهر افزایش یافت و با ارتقاء شهر سنندج 11تعداد شهرها به  0915در سرشماری سال 

؛ یعندی بداالترین جمعیّدتدرصدد  11نزدیک  باشهر  0تعداد شهرهای بزرگ به  بزرگ،شهری  ةبه طبق هزاری

 جمعیّدتو در مقابدل  افزایشطبقات شهری ی جمعیّتادوار سرشماری و باالترین سهم  میزا  این طبقه در کلّ

 اامّددرصد افزایش یافته  8/95شهرهای کوچک به  جمعیّتپیدا کرد.  کاهش قبل به نص  دورة شهرهای میانی

عمدتاً مربوط بده  کهداشته  تعدادنسبت به دورة قبل کاهش درصد  01 ،درصد شهرها 1/60شهر معادل  03 با

از سوی دولت  روستا 1در نتیجه تبدیل رسمی تعداد  کهبوده  ییشهرها - روستا تعدادبرابری  0افزایش تقریباً 

کماکدا  از سدهم نداچیزی برخوردارندد و شدکاف  ،جمعیّتدرصد  6/0 شهرها با - روستا .اندشدهایجاد  به شهر

 با شهرهای بزرگ و میانی دارند.مخصوصاً عظیمی 

شهر بزرگ کرمانشاه و  0باز هم  کهنفر افزایش یافته  میلیو  111/0 به شهری منطقه جمعیّت 85در سال 

درصدد شدهرها  8/11شهرها بدا  - روستا ،در مقابل .انددادهدرصد را به خود اختصاص  1/15سنندج به تنهایی 

 ،درصدد شدهرها 8/5و شهرهای میانی بدا  درصد 0/90درصد شهرها  1/19، شهرهای کوچک با درصد 8/0تنها 

 به نظام شهری منطقده افدزوده شددشهر  - روستا 00 تعداد .اندبودهدارا شهری منطقه را  جمعیّتدرصد  5/03

 .منطقه هستیم سطح درشهرها از  تریمتواز استقرار  توزی  و در این دوره شاهد لشا

در میلیدو  نفدر  638/0با نزدیدک شهر  15به تعداد شهرها  سرشماری، ةآخرین دوربه عنوا   31در سال 

 جمعیّدت، درصدد 0/9درصد شدهرها، تنهدا  6/51شهرها با  - روستا تعداد، این از. یافت افزایش طبقات مختل 

 درصدد 9/00درصدد شدهرها  6/6بدا درصد جمعیّت، شهرهای میانی  03درصد شهرها  11 با کوچک شهرهای

 درصد جمعیّت شهری منطقده را بده 10/15و  شهر 0 تعداد، جمعیّت و در نهایت شهرهای بزرگ با حف  ثبات

بده هدزار نفدر جمعیّدت،  1/850در این سال، کرمانشاه به عنوا  نخست شهر منطقه با  .انددادهخود اختصاص 

 درصد بیشتر از جمعیّدت شدهرهای کوچدک هدم 5/0که حتّی  -درصد جمعیّت شهری منطقه  56/90تنهایی 
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هاي عموم  نفوس و سرشماري) 55- 11 منطقة زاگرسکالن غرب شهري طبقات جمايّت  تغييرات و بارگذاري روند .7 جدول

 (و سايت مرکز آمار ايران 11تا  55هاي مسکن سال

 سال

 شهر -روستا  کوچک ميان  بزرگ شهري ةطبق

 جمع
 جمايّت / نفر مايار

6111111- 

751116 

751111- 

25116 

25111- 

5111 
 5111کمتر از 

0955 

 06 5 03 0 0 تعداد

 011 09/03 11/19 81/9 81/9 درصد

 101081 05959 918111 35810 031905 جمعیّت

 011 01/0 11/19 96/09 15/10 درصد

0965 

 91 09 01 9 0 تعداد

 011 09/95 15/51 0/8 1/0 درصد

 0111580 03101 139090 911309 561501 جمعیّت

 011 90/0 16/91 3/05 10/98 درصد

0911 

 93 6 08 1 0 تعداد

 011 98/05 8/10 05/01 56/0 درصد

 0160110 00518 583130 596608 601181 جمعیّت

 011 1/1 11/99 11/91 1/95 درصد

0915 

 11 09 03 9 0 تعداد

 011 66/01 1/60 98/6 05/1 درصد

 0111181 90310 119031 909951 311365 جمعیّت

 011 53/0 83/95 60/05 83/16 درصد

0985 

 63 99 91 1 0 تعداد

 011 80/11 11/19 8/5 83/0 درصد

 0111106 11619 185195 116589 0000105 جمعیّت

 011 83/0 00/90 5/03 18/15 درصد

0931 

 15 98 91 5 0 تعداد

 011 66/51 11 66/6 66/0 درصد

 0631861 81010 180306 610911 0005930 جمعیّت

 011 09/9 03 90/00 10/15 درصد

 61/9 89/9 69/1 3/9 36/0 میانگین رشد 31-55

 بینیپیش
0111 

 9886688 001111 0090111 888091 0611111 جمعیّت

 011 01/9 61/90 85/00 0/10 درصد

شهر آخر هدرم شدهری منطقده  68 جمعیّترا به خود اختصاص داده است. این میزا  تقریباً معادل  - باشدمی

چه سهم کرمانشاه اگر .شودمیشهرهای منطقه  - درصد شهرها( و شامل تمام شهرهای کوچک و روستا 6/31)

از  عددم تدواز ا پدیدة نخست شدهری و قبل اندکی سیر نزولی داشته، امّ هایدههشهری نسبت به  جمعیّتاز 

 .باشدمیمنطقه  ایریشه هایخصلت

درصدد  16/1درصد و  1/00 ترتی  بهبزرگ و میانی  شهر از طبقة یکهر میانگین  به طور دیگر ایزاویهاز  

 جمعیّدتدرصدد  3/1شدهر کوچدک تنهدا  یدک، در مقابل هر در خود بارگشاری کردهشهری منطقه را  جمعیّت

. لدشا باشدمیکه مخصوصاً در برابر شهرهای بزرگ، غیر قابل مقایسه و ناچیز  جای داده است منطقه را در خود
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یکپدارچگی فضدایی؛  ایجاد و جمعیّتی بر عملکرد شهرهای کوچک در توزی  و بارگشاری توجّهناکارآمدی قابل 

 بده طدورنیافتگی نظام شهری منطقده تکامل  گرجلوه  است که در عین استقرار متواز  شهرهای منطقه مترتّ

 .(0و جدول  0شکل ) باشدمیاخص  به طورشهرهای کوچک آ   ناکارآمدی و ناپایداری اعم و

 6شهري مراتبسلسلهنظام و  ب:

منطقده در  جمعیّدتدرصد  9/09سنندج با  0955در سال  ،شهری اندازة - و رتبه یمراتبسلسلهنظام از لحاظ 

مطلدوب  جمعیّتدارد. اختالف از شاخص  جمعیّتمطلوب کمبود  هزار نفر تا حدّ 1/50 امّام قرار دارد، دوّ رتبة

 موجدودوض  این شهر که در  رتبة .است آ  موجود جمعیّت مچیزی حدود دو سوّم )ایالم( سوّ برای شهر رتبة

چهدارم و پدنجم قدرار  یهارتبدهو سقز نیز که در  آباداسالم. شهرهای کوچک بودیم 0/3 یستیبایم، هست 9

؛ این دو شهر بده ترتید  گرفتندیمقرار  مدلبر اسا   1/3و  6/3مطلوب  یهارتبه، باید به ترتی  در اندداشته

ضدع  و ناپایدداری شدهرهای کوچدک و  لیددل به. اندبودهمطلوب مواجه  هزار نفر کمبود تا حدّ 03 تا 11 بین

بیشدتر خودنمدایی کدرده و عددم  هاشدکافشهری، این  هرمانتهای  به ویژهشهرهای واق  در امتداد و  - روستا

 کده یحدالهسدت در  06موجود آخرین شهر یعنی نوسود  رتبة به طوری که. رسدیمبه حداکثر خود  هاتعادل

بده تناسد   جمعیّدتهزار نفر کمبدود  191 حدود در مجموع. بودیم 003 ستیبایماندازه  - طبق قانو  رتبه

 .(9)جدول  قانو  در امتداد نظام شهری وجود دارد

 شهر برتر اتّفداق افتداده، امّدا در مجمدوع 01اندازه؛ به ویژه در  -با اینکه مقداری بهبود در رتبه  0965در سال 
مرات  هزار نفر از جمعیّدت مطلدوب کمتدر اسدت. همچندین در امتدداد سلسدله 1/311جمعیّت شهری منطقه 

شهری منطقه هر قدر از شهرهای رتبة برتر پس از نخست شهر به سمت شهرهای انتهای هرم شدهری بدرویم، 

مطلدوب شدهر دوّم  شود. چنانکده جمعیّدتها تشدید میاختالف جمعیّت موجود از مطلوب بیشتر و عدم تواز 
آباد ام یعندی صدالحکه جمعیّت مطلوب شدهر سدی برابر جمعیّت موجود آ  هست، در حالی 9/0یعنی سنندج 

باشد. بدین ترتی  ناموزونی در بارگشاری جمعیّت یا عددم تعدادل در توزید  برابر جمعیّت موجود آ  می 0/00
 منطقدة زاگدر  درهای نظام شهری غرب کدال صیصهاندازة شهرها؛ یعنی توسعة نامتواز ، یکی از بارزترین خ

بوده است. عالوه بر ناموزونی در بارگشاری جمعیّت میا  شدهرها، نظدام توزید  جغرافیدایی مراکدز  0965سال 

های فضایی جدیدی مواجه شد که عدوار  آ  بدیش از شهری منطقه نیز تحت تأثیر وقوع جنگ با عدم تعادل
 هری دیده شود، در نظام استقرار مراکز شهری نمایا  است.آنکه در نظام توزی  جمعیّت ش

 

 6355-6311 شهريچهارشهر و ناست  هايشاخصو  اندازه - شهري منطقه بر اساس مدل رتبه نظامتغييرات  .3جدول 

 سال
تاداد 

 شهر
 مطلوب جمايّت موجود جمايّت

 جمايّتکمبود 

 تا حد مطلوب

شاخص 

 چهارشهر

شاخص ناست 

 (q مقدارشهري )

0955 06 101081 0016399 103613 650/1 131/0 

0965 91 0111580 0955113 311161 553/1 013/0 

0915 11 0111181 9116019 0115103 510/1 003/0 

0985 63 0111106 9891131 0986111 565/1 03/0 

0931 15 0631861 1019198 0115011 559/1 006/0 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هدای ها و شکلباشد. به دلیل اعمال محدودیت در تعداد صفحات مقاله و طوالنی بود  و تعدّد جدولاین مقاله مستخرج از رسالة دکتری می -0

 شهری، از آورد  آنها خودداری شده است. مربوط به نظام
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در  ، انددکی تغییدرات مثبدت0965نبسدت بده سدال  0915شهرها در سال  اندازة - بررسی و مقایسه رتبه

شدهرهای بدزرگ، تمام درصد شهرها که منطبق بر  60حدود در  موجود از مطلوب، اندازة - رتبه کاهش فاصلة

در امتدداد  بده طدوری کده. دهددمیهست را نشدا   جمعیّت شهر پر - کوچک و نیز تعداد کمی روستا ،میانی

هندوز هدم ا امّد ؛اسدت رتبه، تعدیل و تدواز  صدورت گرفتده 010تا  0/1ام به ترتی  بین ا سیم تشهرهای دوّ

 شهری نسبت به دهدة هرمست و در انتهای مطلوب شدیداً بر نظام شهری حاکم هاختالف بین وض  موجود و 

ی جمعیّتدناپایدداری  ضدع  و بداو شهرهای کوچدک ردة پدایین خورده  هم بهبیشتر تعادل نظام شهری  ،قبل

 .باشندمیمواجه 

درصد مرات  مختل  نظام شهری کاهش  19حدود مطلوب در  ة موجود از رتبةاختالف رتب 0985در سال 

در  و عددم تعدادل قبدل، نداموزونی ةدهدنسدبت بده شداخص مشدابه  اامّدیافته و به سمت تعادل حرکت کرده 

افدزایش یافتده و  تریوسی انتهای هرم شهری به شکل  که است بیشتر شدهدرصد  0/08 شهری مرات سلسله

برابر شدهر  5، مبرابر شهر دوّ 5/0یعنی کرمانشاه اگر شهر نخست منطقه  چنانکهعدم تعادل تشدید شده است؛ 

و بده شدکل حدادتر،  برابر شهر بیسدتم 96، برابر شهر دهم 06، ترنامتعادل به شکل داشته است، جمعیّتم سوّ

برابدر هزار  0/01، برابر شهر شصتم 631، شهر پنجاهمبرابر  903، برابر شهر چهلم 011ام، شهر سی برابر 011

 دارد. جمعیّتشهر شصت و نهم یعنی سومار 

مطلوب، نسبت  ، از رتبةموجود ةرتب درصد شهرها، فاصلة 65ر منطقه، در شه 15از مجموع  0931در سال 

 بدا 0985تدا  0965 هایسدالنسبت به شداخص مشدابه  عبارتی به. است مقداری کاهش یافته 0985به سال 

هدم  1و  9 هدایشدکلدر ا با این وجود چنانکده امّ ؛است تعادل همراه بوده سمت به تغییر مثبتدرصد  5/00

و  ی کرمانشداه از طرفدیم شهرو تقدّ تسلّط تأثیردر تمام شهرهای پس از نخست شهر، تحت  شودمیمشاهده 

شدهرهای واقد   اندازة - عدم تناس  بسیار شدید بین رتبه به ویژهمطلوب،  سایر شهرها از حدّ جمعیّتکمبود 

موجود و مطلدوب بده  انی از طرف دیگر، اختالف بین رتبةدر قاعدة هرم شهری تا مرز مرات  باالی شهرهای می

شدهر  جمعیّت طوری که به. ت خود باقی استی نظام شهری به قوّشکل بسیار وسی  و نامطلوبی در ساختار کلّ

، بدودمیبرابر  15 بایستمیاندازه نسبت به شهر آخر نظام شهری یعنی سومار  - کرمانشاه که طبق قانو  رتبه

هدزار برابدر اسدت، نسدبت بده  6/1، در وض  موجود بودمیبرابر  11هزار برابر است، نسبت به چناره باید  6/31

 631 چهلم بدینبرابر، نسبت به شهرهای شصتم تا  631ر برابر تا هزا 9/0م تا شصتم بین شهرهای هفتاد و سوّ

برابر و نسبت به شهرهای بیستم تا دهدم  96تا  011چهلم تا بیستم بین  ر، نسبت به شهرهای رتبةبراب 011تا 

 برابر است. 06تا  96بین 

ت پیش برویم بر شدّسمت قاعدة آ   مرات  شهری از رأ  هرم شهری بهدر واق  هر قدر در امتداد سلسله

 شود. این مسدائل ضدمن بیدا موجود تا مطلوب افزوده می اندازة - های نظام شهری و اختالفات رتبهناموزونی

های شهری منطقه که تقریباً در های شدید در توزی  جمعیّت بین طبقات و ردههای وسی  و عدم تعادلشکاف

 بوده، ضع  شدید و عمیق نظام شهری و تکامل نیافتگی آ  تمام ادوار سرشماری نیز با افت و خیزهایی مواجه

دهدد کده شهرها را نیز نشا  می - ی، به ویژه در امتداد طی  وسیعی از شهرهای کوچک و روستادر مقیا  کلّ

 قابل تبیین است. آنهادر چهارچوب ناپایداری و ناکارآمدی 
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 6311 اندازه -زاگرس بر اساس قانون رتبه منطقة مراتب جمايّت  شهرهاي غرب کالنسلسله .3شکل 

 

 6311اندازه  -منطقة زاگرس بر اساس قانون رتبه اندازة  شهرهاي غرب کالن -رتبه   .4شکل 

 ناست شهري تغييرات درجة ج:

که  بوده 131/0( qو شاخص نخست شهری )مقدار  یعنی فوق برتری 650/1شهر شاخص چهار 0955در سال 

نیدز نخست شهری به تفکیک شهرها  . تغییرات درجةدهدمینرمال را نشا   نخست شهریِ بیشتر از حدّ درجة

م در شدهر دوّ 198/0 باالتر بدوده و از 0نرمال یعنی عدد  این شاخص در تمام شهرها از اندازةکه  دهدمینشا  

اعدم و  بده طدوردر شهر آخر با روند صعودی در نوسا  بوده است که حاکی از ضدع  نظدام شدهری  035/0 تا

و  5شکل های و  9 جدول) باشدمیشهری و عدم تواز  در منطقه  تسلّطو نیز  اخص به طورشهرهای کوچک 

6.) 

 درجة که به طورینظام شهری منطقه بوده،  دة نخست شهری همچنا  ویژگی برجستةپدی 0965در سال 

 و گدشاردمیبوده که برتری زیاد شهر کرمانشاه را به نمایش  533/1نخست شهری بر اسا  شاخص چهارشهر 

بده  نخست شهری درجةافزایش داشته است.  0955بوده که نسبت به سال  013/0شاخص نخست شهری نیز 

 شدهرهای مراتد  بداالترت نخسدت شدهری و از تفکیک شهرها نیز بیانگر روند صعودی آ  یعنی افدزایش شددّ
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 6355-6311منطقة زاگرس  تغييرات شاخص چهارشهر در غرب کالن  .5شکل 

 
 6355-6311اندازه  –منطقة زاگرس بر اساس قانون رتبه تغييرات درجة ناست شهري غرب کالن  .1شکل 

 قبل تشدید هم شده است. نسبت به دهة به سمت شهرهای مرات  پایین نظام شهری است که

 ةدهکاهش نسبت به  10/1با فقط  0915میزا  نخست شهری منطقه بر اسا  شاخص چهارشهر در سال 

عددد  ،قبدل ةافزایش نسبت به دهد 19/1نیز با  q مقدارنخست شهری بر اسا  میانگین  و درجة 510/1قبل، 

محوریت نخسدت شدهر م شهری با و افزایش تقدّ از طرفی که بیانگر برتری زیاد شهری دهدمیرا نشا   003/0

 رغدمعلدی عبدارتی به. باشدمیاز طرف دیگر ضع ، ناکارآمدی و ناپایداری شهرهای کوچک  کرمانشاه در سایة

در شدهرهای بدزرگ، میدانی و بخدش  به ویژهنظام شهری  وضعیّتناچیزی که در مجموع در بهبود  هایتعدیل

ت افتاده است، لکن پدیدة نخست شهری و عدم تعادل فضایی کماکا  به قدوّ اتّفاقاز شهرهای کوچک  ایعمده

در  .باشددمینظام شهری منطقه است که بیانگر تکامل نیافتگی آ   هایخصلت تریناصلیخود باقی است و از 

 0تمدام شدهرها بیشدتر از عددد  درقبدل  هایدهههمچو   هابه تفکیک شهر شاخص نخست شهری ،این سال

 است.پایین شهری تشدید هم شده  مرات سلسلهدر که )عدد نرمال( بوده 

 برتری زیداددارای کماکا   که بوده 565/1شهر هری بر اسا  شاخص چهارنخست ش ةدرج 0985در سال 

 دهددمینشدا   وضدعیّتایدن  .دهدمیرا نشا   03/0 عدد q توسّطمقدار منخست شهری بر مبنای و شاخص 

نده تنهدا  و معضل عددم تعدادل فضدایی منطقده جمعیّتناهمگونی در توزی  و بارگشاری  ،پدیدة نخست شهری

عدم تعادل بیشدتر هددایت شدده  سمت بهنظام شهری  ،قبل نسبت به دهة افزایشبا اندکی  کاهش نیافته بلکه
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 0 شهرها این شاخص باالتر از عددد نرمدالِتمام  در دهدمینشا  نیز  شهرها به تفکیک qمقدار سنجش  .است

 افزایش یافته است.نرمال،  برابر حدّ 0بیش از  به ی در آخرین شهرو حتّهست 

ی کلّ به طور .دهدمیزیاد را نشا  شهری برتری  وضعیّت، 559/1شاخص چهارشهر با عدد  ،0931در سال 

)فوق برتدری( در سدال  650/1از  این شاخص دهدمینشا   0931تا  0955این شاخص از سال  تغییرات روند

در ارتباط  لشا .تثبیت شده استبرتری زیاد  وضعیّت درمورد بررسی  سالة 95با شی  بسیار مالیم در طی ، 55

 ست.ا فرماحکمکماکا  در منطقه شهری نخست  مسئلةعدم تعادل فضایی و با این شاخص، 

دهد این اندازه نیز نشا  می -در قانو  رتبه  qبررسی تغییرات درجة نخست شهری منطقه بر اسا  مقدار 

 سال بوده است، در تمام ادوار سرشماری روند صعودی داشته و در 131/0به میزا   0955شاخص که در سال 

افزایش یافته است کده حکایدت از افدزایش میدزا  تمرکدز و پدیددة  006/0به حداکثر خود یعنی عدد  0931

در کداهش  ایامیدوارکننددهسدال نده تنهدا تغییدر مثبدت و  95با گششت  بنابراین ؛شهری منطقه داردنخست 

و فضدایی در  ایمنطقده - شهری هایتعادلرخ نداده، بلکه عمق عدم  ایمنطقهنخست شهری و افزایش تواز  

وضدوح ه بد (1شدکل در ) بده طدوری کدهناکارآمدی و ناپایداری شهرهای کوچک بیشتر هم شده اسدت.  سایة

 11( بدوده و مخصوصداً در 0 عدددمطلدوب ) تمام شهرها باالتر از حدّ دربه تفکیک و  q مقدار شودمیمشاهده 

 هاتعادلنخست شهری و عدم  افزایشبا روند صعودی به سمت  ،آنهادرصد  6/58معادل نظام شهری شهر آخر 

ی در هدی  شدهر الزم به ذکر اسدت .رسدمینرمال  برابر حدّ 1، به بالغ بر نیزدر جریا  است و در آخرین شهر 

نخسدت  بیش از حدّتمرکزگرایی  قطبش و در حالت تواز  نبوده و در مقابلِ، از لحاظ این شاخص ایدورههی  

 (.1و  6شکل های ) ستنبوده ا در منطقه نامتواز  کنونی تعدیل توسعة یحتّقادر به رقابت و  شهر کرمانشاه

 بحث

 ل دورةنظام شهری منطقه در طدو به عنوا  توصی  الگوی توزی  اندازةدر مجموع  آنچهدر بحث نظام شهری، 

 بر آ  تأکید کرد، در موارد زیر قابل ارائه است: توا می 0931تا  0955 سالة 95

شدهر  15شدهر بده  06از  0931تدا  0955 هایسرشماریدر طی  منطقة زاگر کال شهرهای غرب  تعداد. 0

 بداکده  یداد شدده ی در دورةو در مقایسه با شاخص مشدابه ملّد دهدمیبرابری را نشا   8/0رسیده که افزایش 
 

 
 6311منطقة زاگرس ( به تفکيک شهرهاي غرب کالنqشهري )مقدار  درجة ناست .2شکل 
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از  منطقهاگرچه ضری  شهرنشینی  و ، مقداری کمتر استرسیدهشهر  0011شهر به  919از  برابری 9افزایش 

ر چندین رشدد نسدبتاً کنددی بدرای نظدام افزایش یافته، لکن تصوّ 0931درصد در سال  5/61درصد به  8/91

درصدد( نیدز نمایدا   1/10زا  کمتر ضری  شهرنشینی آ  نسبت به ضری  کشدوری )که در می شهری منطقه

که شهرهای کشور و بسیاری از منداطق آ  بده دالیدل سیاسدی، اجتمداعی و اقتصدادی،  ایدورهیعنی  -هست 

 ربده طدو، یکی از بارزترین خصوصیات نظام سکونتگاهی منطقه اندکردهرا تجربه  ایسابقهبیتغییرات شتابا  و 

 .باشدمیاخص  به طورشهری آ   هایسکونتگاهاعم و نظام 

شدهری منطقده را در چدارچوب  جمعیّدتی از تدوجّهسدهم قابدل  ،شهر کرمانشاه در تمام ادوار سرشدماری. 0

شدهر منطقده  ترینبزرگ به عنوا بر پیکرة نظام شهری داشته است. این شهر  تسلّطنخست شهری و  موقعیّت

درصدد و  50/90درصدد،  11/99درصدد،  10/98درصد،  15/10 ترتی  به، 0931 تا 0955 هایسرشماریدر 

ی آ  در جمعیّتداینکده سدهم  رغدمعلیرا به خود اختصاص داده است و  شهری منطقه جمعیّتدرصد  56/90

 تمدامی جمعیّتدمعدادل سدهم  تقریبداًدرصدد؛  5/90از  گداههی ، لکن یاد شده سیر نزولی داشته هایدورهطی 

ی در جمعیّتدنیامدده اسدت و اثدرات ناشدی از بارگدشاری شددید  ترپداییندرصد شهرها(  11) شهرهای کوچک

 بدهو خدمات در بخدش میدانی منطقده را  هافعّالیّتخود تمرکز فضایی شدیدی از مادرشهر کرمانشاه به دنبال 

 هدایاسدتا از جملده  زاگدر منطقدة کدال ی تمدام حتّمنطقه و   فضایی غرب کال آورده که بر سازما وجود

  .(8)شکل  سایه افکنده است نیز همدا  و لرستا 

و طید   شدودمیتناسدبی دیدده ن گونههی موجود شهرها  مرات سلسلهاندازه و  -در حال حاضر میا  رتبه . 9

عملکرد قابل دفاعی در ایجاد یکپارچگی فضدایی منطقده  اندنتوانستهشهرهای کوچک نیز درصدی  11 ةگسترد

 به دو شکل زیر بیا  کرد: توا میمیا  این دو شاخص را  دهند. عدم تناس  در رابطة ارائه

 جمعیّدت اخدتالف عبدارتی بدهکمتر است.  آنهاموجود  ها بارها از اندازة مطلوب در رتبةموجود شهراندازة  الف:

اسدت.  ترنامتواز و بزرگ بسیار شدیدتر و  مطلوب در مقایسه با شهرهای میانی موجود شهرهای کوچک از حدّ

 .اندگشاشته منفی بیشتری تأثیرنمود  یکپارچگی فضایی منطقه  ترمخدو لشا به هما  نسبت در 

هدرم  رأ بسیار فاصدله دارد و هدر قددر از  آنها مطلوب با رتبة شهری مرات سلسلهشهرها در  موجود رتبة :ب

و منطقه با عددم تعدادل فضدایی شددیدتری مواجده  شده زیادترآ  برویم این اختالفات  شهری به سمت قاعدة

در مقایسده  آنهای جمعیّتپایین  هایرده به ویژهدرصدی شهرهای کوچک؛  11در طی   ات. این اختالفشودمی

 از مصدداقیکده  اسدتل مقایسده ی غیدر قابدبا شهرهای بزرگ و میانی دارای سیر صعودی بسدیار زیداد و حتّد

 (.8و  1، 9های )شکل باشدمیشهرهای کوچک و ناپایداری  یناکارآمدی عملکرد

 در سدال 131/0. بررسی تغییرات درجة نخست شهری، در تمام ادوار سرشماری سیر صعودی این شاخص از 1

که بیانگر روند صعودی و تشدید نخست شهری بدا محوریدت  دهدمیرا نشا   0931 سالدر  006/0به  0955

سدال هندوز  95. بر اسا  تغییرات شاخص چهارشهر نیز در وضد  موجدود بدا گششدت باشدمیشهر کرمانشاه 

 در نظام شهری منطقه حاکم است. این بدین معندی اسدت کده معضدل تمرکزگرایدی، عددم تعدادل برتری زیاد

 - اعدم و ناپایدداری و ناکارآمددی شدهرهای کوچدک و روسدتا به طدورشهری نظام  توسعه نیافتگیو  ایمنطقه

 فاقد یکپدارچگی و پیوندد فضدایی الزم ،اخص کماکا  وجود دارد؛ بلکه بیشتر هم شده و منطقه به طورشهرها 

 شهرهای کوچک در یک تسلسدل باطدل منجدر بده هایناکارآمدیو  هاناپایداریدیگر این  ایزاویه. از باشدمی

 5و شدکل هدای  9 است )جدولشده  ایمنطقه - فضایی هایتعادلتشدید تمرکزگرایی، نخست شهری و عدم 

 (. 1 تا
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 6311تراکز جمايت شهري غرب کالن منطقه زاگرس بر حسب نفر در کيلومتر مربع  .3شکل 

توزید  و  پهندة منطقدهی، در نظم مکانی مناس  در جمعیّت فارغ از اندازة منطقة زاگر کال شهرهای غرب . 5
فضدایی محددودی در نظدم تصدادفی  خألهدایکه گستردگی موان  توپوگرافی  اینواحی. به جز اندشدهمستقر 

ی دارد. بده توجّهت آ  پیوستگی و انسجام قابل یّشهری در کلّ هایسکونتگاهشهرها ایجاد کرده، آرایش فضایی 
که ویژگی بارز نظام شبکه شدهری منطقده در  هاوزهحمیا   مشخّصشهری و مرز  هایبندیحوزههمین دلیل 

. بددیهی اندشددهبه مقدار زیادی در هم ادغدام  هاحوزهقبل بود، اکنو  تا حدود زیادی تعدیل شده و  هایسال
و معضدل  مسدئلها امّد ؛شهرها را نبایدد نادیدده گرفدت - شهرهای کوچک و روستا رمؤثّاست در این مورد نقش 
نیافتگی نظام شهری، عددم تعدادل شددید و عددم یکپدارچگی فضدایی ناشدی از توزید  و اصلی منطقه، تکامل 

کده  باشددمیشدهری آ   هدایردهدر بدین طبقدات و  جمعیّت نامتواز  و غیر قابل مقایسة به شدّتبارگشاری 

درصدد شدهرها،  1/3 فقدط را در تعداد اندکی از شهرهای بزرگ و میانی معادل جمعیّتحداکثر تمرکز و تراکم 
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شدهر  - ق و ضع  عملکردی و ناپایداری بسیار وسی  تعداد حداکثری شدهرهای کوچدک و روسدتادر مقابلِ تفرّ
 (.8و   1و  9، شکل های 9و  0)جداول  درصد شهرها به نمایش گشاشته است  6/31 معادل

ی و عملکدردی جمعیّتد موقعیّتت در انحصار شهری منطقه در تمام ادوار به شدّ - ساختار نظام سکونتگاهی. 6
برتدر خدود  موقعیّدتالگوی نظام سدکونتگاهی فضدا را در کنتدرل  ،رقی  کرمانشاه قرار داشته و این شهر بدو ِ

اسدت  قطبیتدکداشته است. اثرات فضایی ناشی از چنین تمرکزی، از منظر ساختارشناسی فضا بیانگر فضایی 
نفوذ یا تدأثیر خدود داشدته و از آنجدایی کده  تمامی عرصة فضا را در حوزة  یک قط  متمرکز شهری، که در آ

ندوعی  حاکمیّدت تدوا میمکانی تقریباً در مرکز جغرافیایی منطقه نیز واق  شده، لدشا  موقعیّتکرمانشاه از نظر 

یدل م جمعیّدتر کرد که بدر اسدا  آ  مرکز پیرامو  در ساختار نظام سکونتگاهی شهری منطقه را تصوّ رابطة
ی موجود در نظدام اسدکا  شدهری، از جمعیّتکانونی فضا را داشته است. شی   شدیدی به تمرکز در تنها نقطة

 اطراف به مرکز فضای شهری بوده است و تمرکز فضایی، فضای متمرکز را به دنبال داشته است.

  گيرييجهنت

ا عددم تعدادل و تدواز  بد منطقة زاگر کال غرب  ایمنطقه - نظام شهریی باید گفت کلّ گیرینتیجهدر یک 

با رویکرد شهرهای کوچک در طدی  هاریزیبرنامهدولت و  و تمرکززدایی ایتوسعهاقدامات  ست وشدید مواجه ا
نتوانسته میزا  ایدن عددم یکپدارچگی فضدایی و نداموزونی را تعددیل کندد. چنانکده هم ساله مورد بررسی  95

 رغمعلدیمختلد ؛  هدایدورهی شهرهای کوچک و روند نزولدی آ  در جمعیّتکم نسبتاً مصادیق آ  را در سهم 
و نخسدت  گرایدیسدنجش میدزا  تمرکز و مخصوصداً درصدی تعداد این شهرها شاهد هسدتیم 11 باالیسهم 
نیافتده بلکده مورد بررسدی نده تنهدا کداهش  تبلندمدّ نشا  داد میزا  این شاخص در دورة منطقه نیز شهری

 یکدی از به عنوا و یا در بهترین شرایط بر اسا  شاخص چهارشهر، برتری شهری  ؛است ردهافزایش هم پیدا ک

شدهری منطقده  جمعیّتبارگشاری  عبارتی به .مشهود و پابرجا استنظام شهری منطقه  هایخصلت تریناصلی
شهرهای بزرگ و تا  به طوری کهنامتعادل و ناموزو  است،  به شدّتی جمعیّت هایردهدر بین طبقات شهری و 

ی جمعیّتدتعداد بسدیار نداچیز، از بداالترین سدهم و بارگدشاری  رغمعلیحدودی میانی در تمام ادوار سرشماری 
برخدورداری از تعدداد  رغدمعلدیشدهرها  - شدهرهای کوچدک و مخصوصداً روسدتا که حالیدر  ،برخوردار بوده

نخست شهری بدا  مسئلةاز  رمتأثّ، وضعیّتاین . شدیداً کمتری برخوردارند تا ی نسبتاًجمعیّتحداکثری، از سهم 

ناکارآمددی  و ضع  شدید شدید شهر بزرگ کرمانشاه بر پیکره نظام شهری منطقه در مقابلِ تسلّطمحوریت و 
فرسدتی نیدز مواجده اری و مهاجربا رشدهای منفی بداال، ناپایددکه  باشدمیشهرها  - شهرهای کوچک و روستا

بده محددودی از منطقده  هدایبخشی در جمعیّتشدید  هایتراکمو  هاتمرکزگراییآ  را در  بازتاب و اندتهگش
و در یدک شداهد هسدتیم از منطقده  تریوسی بسیار  هایپراکندگیو  هاقتفرّدر نواحی مرکزی در مقابلِ  ویژه

 زامشدکل، تکامل نیافتگی نظام شهری و شهرنشدینی ایمنطقه - دور تسلسل باطل منجر به عدم تعادل فضایی

 بدهمنطقده با رویکدرد شدهرهای کوچدک  ایمنطقه - توسعه شهری هایسیاستدر واق  (. 8)شکل  شده است
 متناسد  هایزیرساختو نیز نبود یا کمبود شدید  هاسرمایه نابرابری در توزی  ،ناچیز هایگشاریسرمایه خاطر

از  آمایشدی هایطرحو نبود مدیریتی  - اجرایی هایضع  و از طرفی ...اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی، خدماتی و
 دهد. ارائهشهرهای کوچک  بر پایة ایمنطقه - شهری توسعة الگوی مناسبی از ستنتوانسته ا ،طرف دیگر

 :د باشد کهتوانمیگشاه و مناس  این راه پیشنهاد ،از این پژوهش نتایج حاصلبه  توجّهبا 

متناسد  بدا کافی و  گشاریسرمایهکارها و راهبردهای آمایشی،  و ساز با یا  امرو متولّ هاریزیبرنامهدولت،  -0
ویدژه بده عمدرا  و  توجّده ،بخش خصوصی گشاریسرمایهبسترسازی برای جل   ،ایمنطقهی و محلّ هایقابلیّت
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در نظدام  آنها عملکردی و فضایی ارتقاء جایگاه به منظورشهرهای کوچک اجتماعی  - اقتصادیتقویت  و توسعه
ی در نظدام شدهری منطقده توجّهقابل  خألکه  - شهرهای میانی به طبقة آنهاحداکثری ارتقاء در جهت  شهری
 اقدامات عملی صورت دهد.باالی شهرهای کوچک،  هایردهدارند، یا حداقل ارتقاء به هم 

 جمعیّدتکده جداذب  هداییفعّالیّت دیگراستقرار صنای  و خصوص در  به ویژه گیرانهسختاعمال قوانین با  -0

 هدایمعافیتاز جملده تشدویقی  هایسیاستاعمال با زما  نیز همو  شودرشد شهرهای بزرگ کنترل  ،ندهست

ارتبداطی و  هایزیرسداخت توسدعةایجاد و ، یا ارزا  زمین رایگا  ارائة انرژی و آب، هایتعرفهکاهش و  مالیاتی

بدر مبندای منطقده  در گسدترة هدافعّالیّت و خدمات، امکاندات انواع ای کوچک و توسعةصنعتی در جوار شهره

 هداتواز یدا تعددیل عددم  ایمنطقده - بخشی به نظام شهریاقداماتی در جهت تعادل شهرهای کوچک توسعة

 صورت گیرد.

 منابع
 ریزیبرنامده، معاونت امور مناطق مجلدس، دفتدر هاسکونتگاه بنديسطحو  ايمنطقهتحليل ( 0910) اجاللی، پرویز

 ، تهرا .ریزیبرنامهسازما  مدیریت و  ایمنطقه

 انتشارات گیتاشناسی. ،چاپ سیزدهم ،مدوّ ةدور اطلس کامل گيتاشناس  (0918) سعید بختیاری،

کیومرث ایراندوست، مهددی دهقدا   ترجمة ،حال توساهشهر در جهان در  (0981) ایونزسلی لوید  ؛پارتر، رابرت ب

 .تهرا کشور،  هایشهرداریانتشارات سازما   ،لچاپ اوّمنشادی و میترا احمدی، 

 .تهرا  آگاه، انتشارات ،ايران در شهرنشين  (0969) رضا محمد، حائری گیتی؛، اعتماد فرخ؛ ،حسامیا 

، ايناحياهشهري و  ريزيبرنامهبر  تأکيدکاربرد مدل در جغرافيا با  (0985)میرنج   ،موسوی ؛، حسیننیاحکمت

 .یزد انتشارات علم نوین،

 تهرا . ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایرا ،شهر ةانداز (0989) زبردست، اسفندیار

 صا تاصّ فصالنامة، نظری جستار یک ؛ایرا  جمعیّت اجتماعی - اقتصادی هایپرسما  (0983) ارسی، ایرج ساعی

  .63-31 .صص، (0) 5 ،شناس جاماه

 .تهرا  سمت، ،نو در جغرافياي شهري هايديدگاه (0911) حسین شکویی،

ضایی اسدتا  آذربایجدا  غربدی ف نقش شهرهای کوچک در توسعة (0985)میرحیدر ، زادهطال  صدر موسوی، میرستار؛

 .15-010 .صص ،(00)، دانشگاه تبريز  و اجتماع  علوم انسان ةمجلّ، موردی ماکو نمونة

 ، نشر مهکامه.ساختارشناس  بردارهاي شهرنشين  در ايران (0931) ، اسماعیلاکبریعلی

 کشور. هایشهرداری، سازما  ايمنطقه ةهرهاي کوچک رويکردي ديگر در توساش (0980) فنی، زهره

ريزي برناماه مشا خطق در تايين شهرهاي ميان  به عنوان کليدي موفّ ةشويق ايدت (0381) کانزمن، کال 

 .0961حمیده امکچی، سازما  برنامه و بودجه استا  تهرا ،  ة، ترجمايمنطقه

-59 .صدص ،10/10 ةشمار جمايّت فصلنامة، ایرا  جمعیّت مکانی توزی  در ناهماهنگی (0983) اصغرعلیمهاجرانی، 

16. 

 .، سازما  برنامه و بودجهشناساي  نقاط گره  (0956) ستیرا مهندسین مشاور 

 م.، دانشگاه تربیت معلّ ملّ اات  جايگاه شهرهاي کوچک در توساةطرح مطال (0918) اصغرنظریا ، 

، انتشارات لچاپ اوّ ،اسماعیل صادقی و ناهید صادقی ترجمة ،76 شهرهاي قرن آيندة (0988) فایفراولریخ  هال پیتر؛

 .تهرا جامعه مهندسا  مشاور ایرا ، 
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