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  (منطقه زاگرس کالنغرب ای )مورد مطالعه:  تحلیل نقش و جایگاه شهرهای کوچک در توازن و توسعه منطقه

ایران،نورپیامجغرافیا،دانشگاهاستاد *اکبری علی اسماعیل

ایران،نورپیامجغرافیا،دانشگاهدانشیار مصطفی طالشی

نور،ایرانپیامدانشگاه،شهریریزیبرنامهوجغرافیااستادیار محمد فرجی دارابخانی

 

 88/28/07 پذیرش: 82/90/07 دریافت:

شـود،عامـ نحوهاستقرارجمعیتوفعالیتدرفضاکهدرادبیاتتوسعهباعنوانآمایشسـرزمی ازآنیـادمـیچکیده:

ای مقالـهبـاهـدرارزیـابیسیاسـتشـهرهایکوتـسدرتوسـعهایاست.اصلیتوازنوتوسعهدرمقیاسملیومنطقه

مطالعهکـردهاسـت.رو تولیداشتغالمنطقهزاگرسرادرتوزیعجمعیتوای،جایگاهشهرهایکوتسغربکالنمنطقه

نتـای .انـدتحلی کیفیشده،EXCELو GISافزارهایهایاسنادیاستکهدرنرمتحلیلیمبتنیبرداده-مقاله،توصیفی

ودرجهـتالـالرتـوازننامتعـادلشـهری،طبقـاتبـی هـایاشـتغالیوفرصتجمعیتهاینشاندادندتوزیعظرفیت

وشهرهایکوتـسشبکهودرصدجمعیت86شهرها(،درصد9)شهرهایبزرگومیانی.معدوداستایدرجریانمنطقه

.انـدشهرنشی رادرالوداسـکاندادهجمعیتدرصد23تنها،دندهنقاطشهریراتشکی میدرصد99شهرهاکه-روستا

مواجهاست؛درنتیجه،نظامشهرنشینیمنطقه،باحداکثرتمرکزجمعیـتوتعادلساالتارفضاییاشتغالشهرینیزباعدم

میـانیودرمقابـ ،هایاشتغالباتسلطبخشالدماتوصنعتدرشـهرهایبـزرگوهاوانواعظرفیتفعالیت،زیرساالت

بـر،ایهـایتوسـعهمنطقـهرواسـت.اگرتـهسیاسـتحداکثرپراکندگیدربخشاعظممنطقهوشهرهایکوتسآنروبه

هایفوق،موجبتمرکزگراییوسـلطهد،اماتحوالتشهرنشینیمنطقهبرالالرسیاستنرویکردشهرهایکوتستأکیددار

ای،کمتـرششهرهایکوتسدرکاهشنابرابریوایجادتوسعهوتـوازنمنطقـهوبهنقدنشومیسطوحباالینظامشهری

توجهشدهاست.

منطقـهشـهرهایکوتـس،غـربکـالنای،توسعهوتوازنمنطقه،نظامشهری،ساالتارجمعیتواشتغالواژگان کلیدی:

 زاگرس

 JEL :P25, R11, N75, R13بندی  طبقه

 

 

 

 

 

aliakbariesmaeil@yahoo.com*مسئولمکاتبات:

 www.Iueam.irاقتصادومدیریتشهری پژوهشی-فصلنامهعلمی
 9295زمستان،49-85صفحات،(97پیاپی)اولشمارهپنجم،سال

 ISC،EconLit،Econbiz،SID،Noormags،Magiran،Ensani،RICeST،Civilicaنمایهدر
 3245-3670شاپا:
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 مقدمه -2

ــوری ــرکشـ ــه،درهـ ــهتوجـ ــزیبرنامـ ــاریـ وهـ

وشـهرینظـامبـاالیهـایالیـهنفعبههاگذاریسرمایه

ــ  ــدنغاف ــشازش ــعهنق ــهرهایتوس ــسایش وکوت

ونامتوازنتوزیعبرعالوهسکونتگاهی،پایی مراتبسلسله

نـابرابرپـراکنشموجـباقتصـادی،هـایفعالیتغیرعادالنه

امـروزه،کـهشودمیایمنطقهوملیسطوحدرجمعیت

هادرسازماندهیسـاالتارفضـاییلتدومشکالتازیکی

اجتمـاعی-اقتصـادیتوسعهمهمموانعوازمطلوبملی

هــایقطــب)پرتــوانوزااشــتغالهــایحــوزه .باشــدمــی

پیرامونیهایحوزهوبیشترکارنیرویجذببا،(متمرکز

وکوتـسشـهرهایبـامنطبـقکـهتـوانکمورونقبی

وکـارنیـرویدفـعبـاد،نباشـمـیروسـتاییهـایحوزه

جمعیتمواجههستند.

منطقـهزاگـرس،ازبعـددرنظامشهریغربکالن

هـاوجـوددارد؛نـاهمگونیبرالـیجمعیتیواقتصـادی،

هـایکهتوزیـعفضـاییجمعیـتشـهری،فعالیـتتنان

شـهرها،سهماشتغالوتولیداقتصادی،امکاناتزیربنایی

باشــدونیــزتــاحــدینــاموزونمــی،وطبقــاتشــهری

هایکشاورزی،صـنعتهایبخشی)بی بخشتعادلعدم

هـایایوقطـبای)فضاهایحاشیهالدمات(ومنطقهو

برآنسایهافکندهاست.،توسعه(

ازیالگـویجدیـد،20ای منطقهتقریبـا ازدهـه

آفرینـیبانقشوتوسعهشهریشتابانشهر،شهرنشینی

یجمعیتکهبهموجبآن،تغییراتتجربهکردهرادولت

زیادیراشاهدبودهاست)فرجـیدارابخـانی،اقتصادیو

6/27کــهیــریبشهرنشــینیآناز(؛بــهطــوری9264

9290درصـددرسـال8/87بـه،9255درصددرسـال

افزایشیافتهونقشاقتصادیشهرهابرمبنایالـدمات،

(.9255-90،شک گرفتهاست)مرکزآمارایران

جمعیـتاستقرارالگویدرکهجمعیتمکانیحرکت

ناهماهنگیکارکردهـاوتوازنعدمبهواکنشیاست،مؤثر

اصـلیعلتوباشدمیاقتصادی-ساالتارهایاجتماعیو

هادرراستایتأمی فرصتوامکاناتنامتعادلتوزیعآن،

(.9279نیازهایاساسیتمامنقاطجغرافیاییاست)توفیق،

ـ پویـا،درایعنـوانپدیـدههعملکردوموجودیـتشـهرب

ــاییشــاالتجمعیتــیآن شــودظــاهرمــیتحــرووپوی

ــی ــری،)عل ــرداقتصــادی9290اکب ــرعملک ــتب و(.جمعی

ــأثیرمــی ودرعــی حــالازگــذارداجتمــاعیجامعــهت

پـذیردمـی تـأثیر نیـز هایاقتصادیواجتمـاعیسیاست

برقراریرابطـهمنطقـیبـی جمعیـت،(.9269،فتحی(

فعالیــتوتوســعه،باعــهتوســعههماهنــ اقتصــادی،

ارسـی، سـاعی)شودمیزندگی اجتماعیواعتالیسطح

ــ رو9269 ــق(.ازای ــس،ازموف ــهرهایکوت ــری ش ت

راسـتایهایسـکونتگاهینمونه هـاینـاموزونیرفـعدر

؛(Blowers, 2013)فضاییهسـتندهاینابرابریوایمنطقه

سـطوحباپایی سطوحاتصالاندحلقهزیرااغلبتوانسته

کــاهشدرباشــندومیــانیوبــاالینظــامســکونتگاهی

وها،جذبسرریزهایجمعیتشهرهایبزرگتعادلعدم

روستایی،جمعیتتحرکاتبهمثبتدهیجهتومتوسط

دهند.االتصاصالودبهراایجایگاهویژهوسهم

،هدرای پژوهش،ساالتارشناسیشهرنشینیطورکلیبه

،بهمنطقهغربزاگرسفضاییواقتصادی)اشتغال(کالن

منظوردستیابیبهراهکارهاوراهبردهایجدیـدتوسـعه

باشد.ایبرپایهشهرهایکوتسآنمیمنطقه-متوازنشهری

ازای رو،سؤاالتتحقیقعبارتنداز:

زاگـرسومنطقـهآیانظامشـهریغـربکـالن -9

سازیاشـتغالوفعالیـتشـهریآن،ازتـوازنوظرفیت

 تعادلبرالورداراست؟

آیاشهرهایکوتسمنطقـه،ازنظـرجمعیتـی، -3

عملکـردمـوفقیسازیاشتغالوفعالیت،اقتصادیوظرفیت

 اند؟نظامشهرنشینیواقتصادیآنداشتهبخشیتوازندر

 

 پیشینه تحقیق  -8

های خارجی الف( پژوهش

انیــب (درتحقیقــی3003) 9تــوسیوتسینــدریه

یسـهمقابـ توجـهشـهرها،یمختلفاتینظرکردندکه

                                                           
1- Hinderink and Titus 
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بــرریثأتــون،یزاســیگســتر مدرنراســتایکوتــسدر

ـیفـایا،ییتوسعهمناطقروسـتا مراکـزوانعنـهنقـشب

بـهییروسـتایهـامهاجرتجلوگیریازویرسانالدمات

.اندکردهدأییبزرگراتیشهرها

یبهای نتیجهرسـیدادرمقاله(3004)9مانیسل

یاتوسـعهمنطقـهیبناسن ،هاوالدماتزیرساالتکه

دولتدرتوسـعهیهایگذارهیبرنقشسرمانیزوهستند

.استکردهتأکیدیشهر

ــاکل ــه(3004)3یت ــهیادرمقال ــتک ــهگرف نتیج

یشـهرهاتوسـعهیربنـایزتوانـدیپررونـقمـیکشاورز

یاندهیطورفزاهبیباشد.تنوعمنابعدرآمدیکوتسمحل

یهاتیستوفعالاکوتسوروستاهامهمیشهرهایبرا

ــهمســتلزمیاطــرارشــهرهایکشــاورزریغ کوتــسک

احتمـال،باشدمیکوتسیبهشهرهاانییروستاآمدورفت

.منطقهدارندیرشداقتصادسیتحریبرایشتریب

ــدا ــس(3007)2کامان ــهرهایکوت ــهش ــامطالع ب

توســعهوتقویــتکــهگرفــتآمریکــایجنــوبینتیجــه

تمرکززدایـیومنجربهایجاداشـتغال،،شهرهایکوتس

.ایشدهاستهایناحیهکاهشنابرابری

یهـاییایدروپوی،ادرمقاله(3009)4کامپب وویل

یدرشهرهایکشاورزیهاستمیسیواقتصادیکیاکولوژ

یتوسعهصنعتدانستهوتیحائزاهمتی راکوتسشرویپ

کامـ ازیبـرداربهرهیکوتسکهبرایشهرهایوکشاورز

ردیـگیمورداستفادهقرارمـ یتییکارمازادروستایروین

.اندآنبرشمردهیطیمحستیزتیریمدیاصلیاستراتژرا

ــتا ــادروسـ ــعهاقتصـ ــزتوسـ در(3008)5ییمرکـ

ــیتحق ــتحرکوتــسرایاهــدارطــرحشــهرهای،ق سی

کوتستوسـطیاشتغالدرشهرهاجادیای،گذارهیسرما

کوتـسبـهیشـهرهاقیتشـویووالـارجیمنابعداالل

ازیاگســـتردهفیـــطبـــایارتبـــاطفعاالنـــهاقتصـــاد

هاست.برشمرد،یامنطقهیهاسکونتگاه

                                                           
1- Soliman  

2- Tacoli 

3- Kamanda 

4- Lu and Campbell 

5- Rural Economic Development Center 

موانـعو،یقـیدرتحق(3099)8سـولتی-کیوآتس

ویکـردکوتسلهسـتانرابررسـیعوام رشدشهرها

تیبهویـعیاذعانداشتکهفرصتتوسعهکشوربستگ

ــهرها ــسدارد.ویش ــعهیکوت ــافتگیتوس ــهرهایی ش

ــس ــادرامکوت ــهاقتص ــوطب ــگرن ــر،یگردش وحیتف

عمـدتا )افتـهیتوسـعهنـیفیهـارسـاالتیاستراحتگاه،ز

مجـاورتبـا،ینگـنقـشفره،آموز بهداشت،،مسک (

یهـااسـتیوسیاقتصـادیهـاتیـبزرگ،فعالیشهرها

دررییـوتغییفضـاراتییدولتباتغعهالمنفعامیتیحما

.دانستهاستیبازارمحل

 داخلی های ب( پژوهش

ــداداد ــارانش)ال ــه9292وهمک ــه(درمطالع ایب

ریـزیتوسـعهبررسینقششـهرهایکوتـسدربرنامـه

تحلیلیو-بارو توصیفی،گلستانایدراستانمنطقه

پیمایشیپرداالتند.نتای بهدستآمدهازمدلآنتروپـی

نشــاندادنــدکــهشــهرهایکوتــسدرمحــدودهمــورد

مطالعه،باعهتعـادلجمعیتـیدرمنطقـهگرگـانشـده

رگرسیونتنـدمتغیرهرو نتای حاص ازاست.همچنی 

صـعودیدهندهسیرنزولیبخشکشاورزیوسـیرنشان

د.نباشبخشالدماتدرشهرهایکوتسمی

بهبررسی،ای(درمطالعه9269روستاییوباقری)

ایبخشمرکزیعملکردشهرهایکوتسدرتوسعهمنطقه

شهرستانرزنپرداالتنـد.درایـ مطالعـهازمـدلیـریب

پذیری،رو تحلیـ ویژگی،یریبمرکزیت،یریبکشش

استفادهشدهاسـت.نتـای ،عاملیومدلتاکسونومیعددی

هایتوسعهشـهریشهررزنازنظرشاالتنشاندادندکه

یافتهشدهوروابطجدیدوپایـداریوتنوعکارکردی،توسعه

هایمنطقهبهوجودآمـدهوهمچنـی باعـهبی سکونتگاه

سازماندهیفضاییمنطقهشدهاست.

(درتحقیقیبهبررسیویـعیت9299محمدزاده)

مراتـبشـهریایـرانطـییکوتـسدرسلسـلهشهرها

هـایپـژوهشپرداالـت.یافتـه9265تا9225هایسال

نشاندادندکهتعدادشهرهایکوتـسطـیدورهمـورد

                                                           
6- Kwiatek-Sołtys 
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برابـرشـدهاسـت.همچنـی نتـای یـریب5/5،مطالعه

آنتروپینشاندادندکهشهرهایکوتس،نقشمهمیدر

افزایشیریبآنتروپـیوجلـوگیریازتمرکزگرایـیدر

شبکهشهریایراندارد.

ــان ــه9276)نظری ــشای،(درمطالع ــاهنق وجایگ

بررسیکردوبـهایـ راملیتوسعهدرکوتسشهرهای

ایجـاددرکوتـسشهرهایتقویتکهنتیجهدستیافت

یروریاست.ای،منطقهتوسعهوتعادل

ــی ــه(9263)فن ــتک ــهگرف ــینتیج درتحقیق

حلقهشهرهای ازجلـوگیریمهمـیبـرایهـایکوتس،

توزیـعدرمهمـیعامـ نیزوشهریشبکهتمرکزگرایی

هستند.وفعالیتمنطقهجمعیتمتعادل



 مبانی نظری   -3

وتعادلدرالگویاسـتقرارجمعیـتایجادتوازنو

وهـایتوسـعهملـیهـاواسـتراتژی،بهسیاسـتفعالیت

هــایمهــاجرتیهــایزیســتیوگــرایشکــانون،شــهری

.(9270ارجمندنیا،)بستگیدارد

رشداقتصـادیبـهپیـدایشیـس،9بهنظرفریدم 

یافتـهازنظـرمراتبپیوستهبهیکـدیگروتوسـعهسلسله

مربوطاست.لذاویبرایتشویقرشـدکارکردیشهرها

مراتبیازشهرهارابراییکپارتهکـردنیکپارته،سلسله

زمانبـهمراکـزوهمداندپیرامونبامرکزتبلیغمؤثرمی

رشدیابندهصنعتیوساالتمناسـبشـهریتوجـهدارد

(.9279 )اجاللی،

،بـرایتـأمی 3براساسنظریهناپیوستگیمیـردال

اقتصادملیبایـدویکپارتگیفضاییدرعدالتاجتماعی

ازاثراتانتشارتدریجیرشداسـتفادهکـرد.ویتقویـت

شهرهایمتوسطیاکوتکتریکهقابلیتپـذیر نقـش

بخـشالقایتوسعهبهحوزهپیرامونیالوددارندراتعادل

.داندمی

                                                           
1- Friedman 

2- Myrdal 

نظریهتوسعهفضاییبراساس(9270)2هیلهورست

ایتـازمـانیکـهمـوردمعتقداستیسمنطقهحاشـیه

نیافتـهبـاقیعالقهمرکـزواقـعنشـود،همچنـانتوسـعه

ای،منطقـهماند.ویبرایازبی بردندوگـانگیدرونمی

مراتبیایوبخشی،متناسبباشرایطسلسلهمنطقهمیان

هـا،تهـاراسـتراتژیمتفـاوتراوبرالورداریسـکونتگاه

پراکنـدهوهـایانسـجاممطرحکـردهکـهدراسـتراتژی

 درجـهدودر گستر متمرکز،مستقیما تقویـتمراکـز

اطـرارمـرز منطقهومراکـزدرجـهسـهدر اطرارمرکز

داند.ح مسائ ومشکالتمیمنطقهراراه

معتقـد5ایالگویشبکهمنطقـهبرمبنای4داگالس

روستایی،وشهریفضایدرزمانهمگذاریسرمایه است

شـدنشـکوفابـهتوانـدمـیمتقابـ پیونـدهایدلی به

کنـدکمـسپیرامـونوشهراقتصادیرشدهایپتانسی 

.(9262زاده،تقی)

کوتـس، شهرهای اینقشتوسعه نظریه طرفداران

 زمینه آوردن فراهم بامعتقدندیکپارتههتوسعهایدونیز

 شـبکه نظـام کـ  تـارتوب شـهرهادر ای  توسعه و رشد

تواننـددرکـاهشمـیجمعیتـیویـژهازحیـههبـشهری،

شـهرهایبـزرگویها،جذبسرریزهایجمعیتتعادلعدم

جمعیـتروسـتایی،تحرکاتدهیمثبتبهمتوسطوجهت

 وسیسـتمسهموجایگـاهیرابـهالـوداالتصـاصدهنـد

(.9263فنی،)کنند رامتعادلومتوازن کشور سکونتگاهی

(،نقشوکارکردشـهری9989)8پیرژرژهمچنی 

هـایاقتصـادی،اجتمـاعیوراباتکیهبراهـرمسیسـتم

ارزیـابیودرمقیـاسکشـوری،،سیاسیحاکمبرشهرها

بندیکـرد:رده،نقششهرهارادرپن گروهبهشرحزیر

درکشورهایکمرشد،شـهرهامرکـزروابـطبازرگـانیو

بحار،شـهرهااءبازارهایمحلیهستند.درکشورهایماور

گاهاقتصاداستعماری،مرکزامـوراداری،بازرگـانیوجلوه

انبــاروتوزیــعکــاالهســتند.دربرالــیازکشــورهایبــا

                                                           
3- Hilhorest 

4- Douglass  

5- The Pattern Of Regional Networks 

6- Pierre Georges 
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داری،نقشاداریوبازرگانیشهرهاممتازاقتصادسرمایه

.تابعآنهاست،ونقشصنعتیباشدمی

هایکالسیسدرقلمـروشـناالتکـارودربررسی

،بهترکیـب9رو اجراییگارنیهوشابونیزنقششهرها

نگرد:مشاغ شهریدربط عناوی زیرمی

گروهاولمشاغ اجتماعی:کشاورزی)جنگلبـانی،

ــاغ  ــروهدوممش ــدن(،گ ــتخرا(مع ــاهیواس ــیدم ص

اجتمـاعی:صـنعت)صـنایعوسـاالتمان(وگـروهســوم

مشاغ اجتماعی:نیرویانسانیجذبشدهدربازرگانی،

گنجنـد.الدماتوکلیهمشاغلیکهدردوگروهاولنمی

ــرنیروهــایســههمچنــی عــالوه گانــهفــوق،وظــایفب

تندنقشی،بازرگانی،الدماتیشدیدوصنعتینابرانیز

درنظرداردوبرایتعیی نقششهرها،بهوسـیلهیـس

دیاگرام،روندتغییراتنقششـهرهاوگـرایششـهربـه

دهد.بـاکمـسایـ نمایشمیسوینقشیالاصرانیز

هـایتوسـعهوعمـرانرادرتوانتـأثیربرنامـهرو می

(.9290اقتصادشهرهاونواحیارزیابیکرد)فرید،



 روش تحقیق -7

ایـ پــژوهشازنظــرهــدر،کــاربردیوازلحــا 

تحلیلیاست.برایگـردآوریاطالعـات،-رو ،توصیفی

هـا،صیلیسرشماریایبراساسنتای تفکتابخانهازرو 

افزارتحلی اطالعات،درتحلی فضاییازنرموبرایتجزیه

GIS،وازتجزیهدرتحلیـ ،تحلی کمی،کیفیوفضایی

ترســیمازمــدلاجرایــیشــابووگارنیــهودر،اقتصـادی

تحوالتاستفادهشدهاست.همچنی Excelاز،نمودارها

75)زاگـرسمنطقـهغربکـالنشهریونظامجمعیتی

،میــانی،طبقــهشــهری:بــزرگ درقالــبتهــار شــهر(را

(9255-9290)ساله25دردورهشهر-کوتسوروستا

اثـراتبررسیکردهوباتأکیدبرنقششهرهایکوتـس،

توازنیاناموزونینظامشـهریواقتصـادبرای تحوالت

.استکردهمطالعهشهریمنطقهرا

  )محدوده مکانی تحقیق( موقعیت جغرافیایی

منطقـهشام بخشغربـیکـالن،منطقهمطالعاتی

هایکردستان،کرمانشاهزاگرساستکهازشمال،استان

(.همچنــی ازشــمالبــا9وایــالمرادربــردارد)نقشــه

غربیوبخشیاززنجان،ازشرقبـاهایآذربایجاناستان

الوزسـتانهایزنجان،همدان،لرستانوبخشیازاستان

مـرزاسـت.ازسـمتهـم،وازجنوببااستانالوزستان

کیلومتر،کامال باکشورعـراقمـرز900غربنیزبالغبر

(.9276مشترودارد)بختیاری،



















 

 منطقه زاگرس  موقعیت جغرافیایی غرب کالن -2نقشه 

 (GIS ،2307ای یکپارچه کشور ایران در فرمت کشور، فایل نقشه ماهوارهبرداری منبع: )سازمان نقشه

 راهنما

 کالنمنطقهزاگرس

 غربکالنمنطقهزاگرس

1- Garnier and Ghabot 
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 های تحقیق یافته -0

هادرسـه،یافتهمسئلهتحقیقبرایدروبهتر

بخشروندبارگذاریوتحوالتجمعیتـی،تغییـرات

یریبشهرنشینیوساالتارشناسینظـاماشـتغالو

.اندمنطقه،ارائهشدهفعالیتشهری

ــال ــماریسـ ــاسسرشـ ــرب9290براسـ ،غـ

7/3شـهربـابـیشاز75منطقهزاگرسدارایکالن

باشـدکـهازایـ میلیوننفرجمعیتشهرنشی می

درصددرطبقهشهریبزرگ،4/45میزاندوشهربا

شهربـا20درصددرطبقهمیانی،2/33پن شهربا

3/2شهربا26درصددرطبقهشهریکوتسو39

هـزارپـن شهرهایکمتراز-درصددرطبقهروستا

درصدجمعیـتشـهری5نفرقراردارد.ای منطقه،

 (.9کشوررابهالوداالتصاصدادهاست)جدول

 

  2300-09 های سالزاگرس در  منطقه  کالن غرب شهری طبقات جمعیتی تغییرات و بارگذاری روند -2 جدول

 سال
 شهر -روستا کوچک میانی بزرگ شهری هطبق

 جمع
 0999کمتر از  0999 - 40999 40992 - 809999 809992 - 2999999 جمعیتی/ نفر معیار

9255 

 38 5 999 9 تعداد

 900 32/99 07/72 64/2 64/2 درصد

797364 95252 206744 39729595673 جمعیت
900 94/3 04/42 28/92 45/49 درصد

9285 

 27 92 30 2 9 تعداد

 900 92/25 9/605/54 7/3 درصد

 9447563 99094 492929 580594274932 جمعیت

900 29/9 08/24 9/35 73/26 درصد

 3/7 46/3 02/9 54/857/9رشد

9270 

 29 8 36 4 9 تعداد

900 26/95 6/79 35/90 58/3 درصد

 9783703 93506 569493 528896 834064 جمعیت

 900 44/227/0 44/20 4/25 درصد

 4 23/2 52/259/4 97/3رشد

9275 

 47 92 39 2 3 تعداد

 900 88/37 7/89 26/8 35/4 درصد

 3070464 23979 742994 232254 970985 جمعیت

 900 59/9 69/25 89/95 69/48 درصد

 75/2 2/8 59/5 94/9 26/3رشد

9265 

 89 22 20 34 تعداد

900 63/47 47/42 6/5 69/3 درصد
9999735478562765025708723444098 جمعیت

 900 69/3 93/23 5/99 46/45 درصد

 87/9 54/2 68/9 20/3 24/9رشد

9290 

 75 26 20 35 تعداد

 900 88/50 40 88/8 88/3 درصد

9335293803204763938673433897684 جمعیت

 900 32/2 39 23/33 43/45 درصد

 99/9 59/2 96/3 95/3 27/3رشد

 84/2 62/2 82/4 9/2 98/3 میانگی رشد90-9255

بینیپیش
9400

66692493290709370442668866 9840440 جمعیت

 900 37/2 87/29 65/33 3/43 درصد

 (2300 -2309 ،آمار ایراننفوس و مسکن، مرکز  های عمومی سرشماری): نبعم
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یغـربهاشهریروندبارگذاریوتغییراتجمعیت

باشد:بهشرحذی می9مطابقباجدولمنطقهزاگرسکالن
دارای،منطقـهزاگـرسغربکالن،9255درسال

عترادرینفرجم797300،شهربودهکهدرمجموع38

.ازایـ تعـدادتنهـاشـهربـزرگاسـتجـایدادهالود

درصدجمعیـت45/49یعنیکرمانشاهبهتنهایی؛منطقه

شهرتنها،شهریرادرالودجایدادهاست.درای سال

منطقـهدرصـدجمعیـت2/92سـنند(بـایعنی؛میانی

دارد.آنباشهراولزیادیوجودداشتهاستکهاالتالر

درصدجمعیتشهری42،درصد72شهرهایکوتسبا

.اندمنطقهرابهالوداالتصاصداده

ــا اگرتــهتعــدادشــهرهایکوتــسدرمقایســهب

جمعیتـیسـهمامابیشتراست،شهرهایبزرگومیانی

.باشـدتنهاشـهربـزرگمنطقـهمـیهآنهاتقریبا بهانداز

داراراجمعیــتدرصــد9/3فقــطشــهرهانیــز-روســتا

سهمجمعیتـیوتعـدادشـهرهادر،طورکلیاند.بهبوده

.بسیارنامتعادلبودهاست،طبقاتمختلفشهری

شهروجمعیت27تعدادشهرهابه9285درسال

دویعنـیمیلیـون؛447/9درصـدیبـه3/7نیزبارشـد

5/8رشـدباکرمانشاهشهروبرابردههقب افزایشیافت

بیشـتری سـهمرابـهجمعیت،درصد73/26یودرصد

تعدادشهرهایمیـانیدرایـ است.الوداالتصاصداده

شهرافزایشیافتکهشام شهرهایمراکـزسهسالبه

ایالموشهرمرکزشهرسـتانسـقز،سنند(؛یعنیاستان

.انـددارابودهدرصدجمعیتشهریرا9/35کهدنباشمی

یعنـی؛بـاالتری میـزان،رشدجمعیتشـهرهایمیـانی

منطقهو،غربکالنیدرصدبودهکهازرشدکشور57/9

7بـی ترتیـبهب،هایکرمانشاه،کردستانوایالماستان

درصدکمتربودهاست؛دلیـ 6/3درصدبیشترو2/0تا

بنـدیگیـریاسـتخوانای کمبودنسبتبهایالم،شـک 

نقطـه9تبـدی بـادرایـ دهـهآناصلینظامشـهری

شهرهایکوتـس.باشدطدولتمیروستاییبهشهرتوس

بـاامـاسـهمجمعیتـیآنهـاند؛شهرافزایشیافت30به

تعـدادکـاهشیافـت.درصـد24بـه،درصدی9کاهش

سـهمامـادرصـدافـزایشیافـت8/39شهرهابه-روستا

درصـد29/9بـهدرصـدی،4/3رشـدآنهـابـاجمعیتـی

،طـورکلـیبـهکـرد.تنـزل(،ناتیزتری سهمجمعیتـی)

حـاکیازبـاالبـودن،بررسیروندتغییراترشدجمعیت

رشدشهرهایمیانی،کوتسوبزرگوناتیزبودنرشـد

الـدماتیووباشدکهازبنیهاقتصادیشهرهامی-روستا

ــز ــتنی ــعیفجمعی ــذیریی ــدیپ ــداولبرالوردارن و)ج

(.9،3نمودارهای

هـاوردهبـی هـاییدرجـاییهجاب9270درسال

شهرافـزایش29عدادشهرهابهت.رخدادطبقاتشهری

سـهمباالتری ،درصد6/79یافتکهشهرهایکوتسبا

قـراردرصـد26/95بـاشـهرها-روسـتا،درمرتبهبعدو

نـد.درشهرافزایشیافت4بهنیزشهرهایمیانی.گرفتند

درصـد2/4بـاشـهرکرمانشـاهرشدجمعیـتای سال،

ــه ــه،دورهقبــ کــاهشنســبتب وســهمدرصــد9/3ب

بـهتنهـایی،امایافتکاهشدرصد4/25جمعیتیآنبه

،بیشتری سـهمرادرصدجمعیتشهریمنطقه4/25با

بـاکهشهرهایکوتسدرحالی؛درالودجایدادهاست

تنهـایجمعیـت،درصـد5/4نـرخرشـدودرصد6/79

شــهرکرمانشــاهیعنــیکمتــرازنخســت؛درصــد44/22

بـاوجمعیتشهرهایمیـانیسهمتعداد.جمعیتدارند

رشـددرصـدرسـیدوآهنـ 44/20بـهسیرصـعودی

26/95ا،شـهره-تعدادروستا.دهدمیرانمایشمنظمی

سهمشـانیجمعیـت،درصد23/2وبارشددرصدبوده

.بررسیتغییراترشـدجمعیـتکرددرصدتنزل7/0به

دهدرشدنشانمی9270درسالطبقاتشهریمنطقه

ـ،9285شتابانسال طـوربـه،بـاسـیرنزولـیتـدری هب

یافتهاست.کاهشمحسوسیبهکمترازنصف

47تعـدادشـهرهابـه،9275درسرشماریسال

ینفـرهـزار6/377شـهریشهرافزایشیافتوباارتقـا

بـزرگ،بـرایاولـی بـارتعـدادشـهریبهطبقهسنند(

درصدجمعیـت؛47حدوددرشهردوشهرهایبزرگبه

ایـ طبقـهدرکـ ادوارجمعیـتیعنیباالتری میـزان

افـزایش،سرشماریوباالتری سهمجمعیتیک طبقات
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درصدبـودهکـه26/3یافت.رشدجمعیتای طبقهنیز

تعدادشـهرهایمیـانیدهد.رانشانمیناتیزیافزایش

ف؛یعنـینصـدرصـد8/95بـهآنهاجمعیتوشهر2به

7/89بـاکوتـسهایشهر.تعدادکاهشیافتدورهقب 

درصدکاهشسـهم90حدودنسبتبهدورهقب ،درصد

تعدادبرابریدوعمدتا مربوطبهافزایشتقریبا کهداشته

درنتیجهتبدی روستابهشهربودهاست.،شهرها-روستا

درصدافـزایشیافـتکـه69/25بهای شهرهاجمعیت

،درصـد(5/5لحا نرخرشـد)ازلحا سهموهمازهم

شـهرهانیـزدر-تعدادروسـتاسیرصعودیداشتهاست.

ازسـویدولـتبـهروسـتا7تعدادتبدی رسمینتیجه

ــه وافــزایشیافــت(درصــد88/37)مــورد92شــهر،ب

یدرصـد8/9سـهمنـاتیز،یدرصـد2/8رغمرشدعلی

سایرطبقاتشهریباشکارعظیمیراداشتهوجمعیت

بهویژهشهرهایبزرگومیانیدارنـد.بررسـیتغییـرات

دهـدرشدجمعیتیطبقاتشهریدرای دورهنشانمی

شـهرها،شـهرهایکوتـس،بـزرگومیـانیبـه-روستا

درصد،بیشتری تاکمتری 2/8،5/5،2/3،9/9ترتیببا

رشـدجمعیـتشـهریمنطقـه.انـدرشدراتجربهکـرده

درصدومیانگی رشدجمعیـت7/2،هدورهقب نسبتب

رشـداسـت.اگرتـهدرصدبوده4شهریمعادلطبقات

جمعیتکشورنسبتبهدههقب انـدکیسـیرصـعودی

کـهمنطقهاندکیسیرنزولیراطیکردهای اماداشته،

.هانیزمشهوداستاستانبهتفکیس

 

 

 2300 -2309های  منطقه زاگرس برحسب درصد در سال تغییرات سهم تعداد و جمعیت طبقات شهری غرب کالن -2نمودار 

 (2300- 09منبع: )مرکز آمار ایران، 

 

 2350 -2309 های در سال های منطقه مطالعاتی ای رشد جمعیت شهری کشور، منطقه و استان تغییرات مقایسه -8 جدول

 درصد -جمعیت رشد میزان

 سال/ منطقه 2350 2349 2340 2320 2309 2309-2350

 کشور 5/3 5/9 98/9 89/9 39/9 93/3

 منطقه زاگرس غرب کالن 3/7 4 75/2 87/9 99/9 73/2

 کرمانشاه 8/5 99/2 63/3 39/9 59/9 66/3

 کردستان 34/9 59/4 63/2 94/9 68/3 47/4

 ایالم 49/93 85/8 72/2 48/3 5/9 25/5

 (2350-09آمار ایران، منبع: )مرکز 
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 میانی بزرگ
 شهر -روستا  کوچک
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 2300 -2309 های در سال منطقه زاگرس تغییرات رشد جمعیتی طبقات شهری غرب کالن -8نمودار 

 (2300 -2309مرکز آمار ایران، منبع: )



8/9رشدجمعیتشـهریمنطقـه،9265درسال

نفرافـزایشمیلیون444/3وجمعیتآن،درصدکاهش

،درصـد46/45بـابـزرگهایبـازهـمشـهرکـهداشته

شـهرهابـا-اند.درمقاب روسـتاداشتهرابیشتری سهم

درصدجمعیت،شـهرهای6/3تنهاشهرهادرصد63/47

درصدجمعیـتوشـهرهای23،درصد47/42کوتسبا

درصدجمعیتشهریمنطقـه5/99،درصد6/5میانیبا

بـهنظـام،شهرنوتأسیسدرای دوره33.انددارابودهرا

راآنهـادـدرصـ99کـهدـزودهشــهافــریمنطقــشه

شـهرهمچنـی ،اندشهرهابهالوداالتصاصداده-روستا

بــاالیروســتایدومیــانیوطبقــهکوتــسمریــوانبــه

بهشهرهایکوتسپیوستند.،نفرهزارپن 

ایتغییراترشـدجمعیـتشـهریبررسیمقایسه

درایـ شـاالتدهـدهانشانمیکشور،منطقهواستان

رشـداست.تنزلداشته،همهسطوحنسبتبهدههقب 

شهرهایمیانیکـهجزطبقاتشهرینیزبهجمعیتدر

طبقاتدیگردرصدافزایشیافته،در2/3درصدبه9/9از

رشدکلیجمعیتنسـبتبـهدهـهکهتنانکرده؛تنزل

میانگی رشدطبقـاتودرصد8/9درصدبه7/2قب از

.یافتهاستکاهش،یعنینصف؛درصد3/3درصدبه4از

هسرشـماری،آالـری دورعنـوانبه9290درسال

درمیلیوننفـر896/3تقریبا باشهر75بهتعدادشهرها

شـهرها-روسـتاتعداد،ای از.یافتافزایش،مختلفطبقات

جمعیــت،درصــد32/2درصــدشــهرها،تنهــا88/50بــا

ــهرهای ــسش ــاکوت ــهرها40ب ــدش ــد39،درص درص

2/33،درصـدشـهرها88/8بـاجمعیت،شهرهایمیانی

درصدجمعیتودرنهایتشهرهایبزرگباحفظثبـات

جمعیتشهری46/45تنهاییبهوشهر3تعداد، درصد

رشدجمعیـتشـهریمنطقهرابهالوداالتصاصدادند.

وصـعودیداشـتهرونـد،یدرصـد99/9منطقهبانـرخ

55/3بـه،میانگی رشدطبقاتشهریبااندکیافـزایش

.رسیددرصد

مقایســهرشــدجمعیــتشــهریکشــور،منطقــهو

99/9بامنطقه،دهدکهای میزاندرنشانمی،هااستان

باشـد.درصد(بیشـترمـی39/9ازرشدکشوری)،درصد

درشدجمعیتشهریکردستانکـههمـوارهدرکـ رون

93/0ادوارسرشــماریســیرنزولــیداشــته،بــاافــزایش

یعنـی؛درصدینسبتبهدورهقب ،باالتری میزانرشد

درصــدازرشــد57/9درصــدراتجربــهکــردهکــه68/3

بـررشـدالبتهای اتفـاقعـالوهکشورینیزبیشتراست.

افزایششهرهایدلی هبمعموال طبیعییامهاجرپذیری،
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 شهر -روستا  کوچک میانی بزرگ
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دیناروبلبانآبادباوستایکانیدوردرنتیجهتبدی ،آن

باشد.نفربهشهرمیهزار8/94مجموع

توزیـعاسـتقراروکـهایـ بـاوجـود،طورکلـیبه

فضاییشـهرهادرمنطقـهتقریبـا متعـادلو-جغرافیایی

ادشـده،تحوالتشهرنشینییـمتوازنصورتگرفته،اما

هـایهـایشـدیدجمعیتـیدربخـشتمرکزهاوتـراکم

درمقابـ راویژهدرنواحیمرکزیهمحدودیازمنطقهب

تـریازبسـیاروسـیعجمعیتـیهایهاوپراکندگیتفرق

،نظـامشـهریآن،درنتیجهکهمنطقهبهظهوررسانیده

همگونیشبکهشهریبـرعرصـهناازتعادلالار(شدهو

(.3نقشه)هافکندهاستسای،منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2309منطقه زاگرس برحسب نفر در هر کیلومترمربع در سال  تراکم جمعیت شهری غرب کالن -8نقشه 

 های تحقیق( منبع: )یافته
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 2300-2309 های در سال های منطقه منطقه زاگرس و استان شهرنشینی کشور، غرب کالنتغییرات ضریب  -3 جدول

 متغیر ضریب شهرنشینی 

 سال/ منطقه  2300 2350 2349 2340 2320 2309

کشور 02/47 2/54 9/57 2/89 5/86 4/79

منطقهزاگرسغربکالن 62/27 05/49 75/52 47/57 9/82 56/87

کرمانشاه 06/48 97/58 42/59 92/83 33/86 76/89

کردستان 2/29 99/49 5/47 49/53 43/59 88

8/84 93/89 4/54 32/50 46/43 75/99 ایالم

(2300- 2309مرکز آمار ایران، منبع: )



منطقـهبررسیتغییراتیریبشهرنشینیغربکالن

باشد:می،بهشرحذی 2زاگرسباتوجهبهجدول

62/27،یریبشهرنشینیمنطقـه9255درسال

درصدکمتـر90حدودیدرصدبودهکهازیریبکشور

هـایکرمانشـاه،کردسـتانواست.ای یریبدراسـتان

 .درصدبودهاست75/99و06/48،2/29هترتیبب،ایالم

ویـریبشهرنشـینیمنطقـهرشد9285درسال

توجهیباالترطورقاب هبییریبکشوررشدازها،استان

بردارعنوانهآفرینیبیشتردولتبکهحاکیازنقشبوده

.باشداصلیتوسعهشهریکشوردرای منطقهمی

بـانیـز9270درسـالیریبشهرنشینیمنطقـه

کـهنسـبترسیددرصد75/52به،درصدی7/4افزایش

عطـفهنقطرشدباالتریداشتهاست.،یکشورمشابهبه

50عبورجمعیـتشهرنشـی منطقـهازمـرز،ای دوره

ای درحالیاستکهایـ نقطـهعطـفدر؛درصداست

ودراسـتانکردسـتانکـهرونـد9285درسـالکشور

درسال،داشتهکندتریراتاای زمانشهرنشینینسبتا 

شهرنشـینیدرمقیاساستانی،اتفاقافتادهاست.9275

مـرزاز،9270وایـالمدرسـال9285کرمانشاهدرسال

.درصدگذشتند50

ــه ــینیمنطق ــریبشهرنش ــالی ــه9275درس ب

درصـد6/2،ییـریبکشـورازکهرسیددرصد47/57

ــر ــاساســتانی.اســتکمت ــطدرمقی ــهفق کرمانشــاهک

درصـد،از92/83بـاشدهآنواقعدرمنطقهشهرنخست

9285ایـ برتـریازسـالوبیشتربودهییریبکشور

یهــاودداشــتهاســت.ایــ یــریبدراســتاننیــزوجــ

درصدافـزایش4/54درصدو4/53به،کردستانوایالم

.یافتهاست

9/82یریبشهرنشینیمنطقهبـه9265درسال

درصدازیریبکشوریکمتراست.8/4کهرسیددرصد

بـه،هایکرمانشاه،ایالموکردستاناستانای یریبدر

کرمانشـاهازدرصدبودهکـه4/59و3/86،9/89ترتیب

درصـد7کردستانبـا؛اماباالتری یریببرالورداراست

است.داشتهافزایش،باالتری رشدرا

یریبشهرنشینیمنطقهباافزایش،9290درسال

کـهازدرصـدافـزایشیافـت56/87بـه،درصدی86/2

درصـد63/2بـهمیـزان،(درصـد4/79ی)یریبکشور

وکمتــری ،درصــد8/84اســتانایــالمبــاکمتــراســت.

یـریبشهرنشـینیبـاالتری ،درصد76/89باکرمانشاه

ولیبیشتری رشدمنطقهرابهالوداالتصاصدادهاست

88یریبشهرنشینیمربوطبهکردسـتانبـودهکـهبـه

.درصدرسیدهاست

25طورکلییـریبشهرنشـینیمنطقـه،طـیبه

،بـه9255درصـددرسـال62/27سالموردبررسی،از

برابر(،افـزایش6/9)معادل9290درصددرسال56/87

.(2)جدولیافتهاست

ساالتارشناسینظـاماشـتغالوفعالیـتشـهرهای

بـهشـرح،4منطقهزاگرسمطابقبـاجـدولغربکالن

باشد:ذی می

هـزارنفـرازجمعیـت429،بالغبر9275لدرسا

هـایعمـدهاقتصـادیاشـتغالشهریمنطقـهدرگـروه

درصـد39درصددربخشکشـاورزی،6/4اندکهداشته
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اند.درصددربخشالدماتبوده3/88دربخشصنعتو

هزارنفررسـید9/595تعدادشاغالنبه،9265درسال

شـاغالنرخنـدادوایدرسهماماتغییراتقاب مالحظه

ــه ــاتیزیاقتصــادمنطق ــزانن ــهمی ــهســمت،فقــطب ب

جاشدهاست.ترشدنجابهالدماتی

،تعدادفعاالناقتصادیمنطقـهبـه9290درسال

درصـددر2/90هزارنفررسیدکهازای میزان،2/804

4/82درصددربخـشصـنعتو2/38بخشکشاورزی،

اند.درایـ سـالتهاشتغالداش،درصددربخشالدمات

بـر،هـایقبـ درصدنسبتبهسرشـماری5/5بهمیزان

هـایاهمیتنقشکشاورزیافـزودهشـدوسـهمبخـش

،درصـد7/2درصـدو9/9بـهترتیـب،صنعتوالدمات

کاهشیافتواگرتـهفعالیـتواشـتغالمنطقـههنـوز

الدماتیاست،امابهسمتبازرگانیمحدودوتندنقشـی

ت.حرکتکردهاس

درمجموع،بارگذاریبـاالییازفعالیـتواشـتغال

شهرهادربخشالدماتصورتگرفتـهونقـشعمـومی

کـهدرآالـری باشدوباوجـودایـ الدماتیمی،شهرها

،مقـداریازاهمیـتنقـش9290سرشماری؛یعنیسال

نقشصنعتیشهرهابه،الدماتیوحتیبهمقدارکمتری

کاسـتهشـدو،کشاورزینفعافزایشسهمونقشبخش

از،تغییرجهتنسـبتا محسوسـیدرفعالیـتواشـتغال

گانی،تندنقشیوهایبازربخشالدماتبهسمتبخش

اماآنچـهکـهبـهشـک ؛تاحدودیکشاورزیاتفاقافتاد

افکنـده،سـهمغالببرفعالیتواشـتغالمنطقـهسـایه

رمـوردابسیارباالیشاغالنبخشالـدماتدرتمـامادو

درصـد82گـاهازمـرزکـههـی طـوریبررسیبوده؛بـه

منجربهتضعیفنظامتولیـدی،ترنیامدهوبهنوعیپایی 

ایکشاورزیوصنعتشدهوپویـاییوهایپایهدربخش

کـردهپـذیرپایداریاقتصادیمنطقهراتاحدودیآسیب

  .(3ونقشه4است)جدول

 

 2340 -2309 های های عمده فعالیت در سال منطقه زاگرس در گروه تغییرات سهم اشتغال طبقات شهری غرب کالن -7جدول 

 طبقات

 شهری

2340 2320 2309 

 خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

5/3 5324 بزرگ  56966 3/36  945948 2/89  8990 3/3  77787 36 992784 6/89  9490945/5  759697/37  962230 65/8  

 374390 377849 309286 جمع

8/48 46 درصد  27/45  

(75-90سازیشهرهایبزرگاشتغالدرصد)میانگی ک 8/48  

9/2 3568 میانی  30996 7/29  43822 4/84  2249 9/3  25996 2/20  77589 6/88  9790 2/7  26348 5/36  68056 3/84  

 924094 998906 88397 جمع

28/95 درصد  46/99  96/33  

(75-90سازیشهرهایمیانیدرصد)میانگی ک اشتغال99  

2/39 42794 6 93099 کوچک  92509 7/83  94297 7/7  59330 7/37  999693 8/84  39469 97 40554 32 904364 80 

 974299 965439 949324 جمع

83/24 درصد  93/92  65/36  

(75-90کوتسشهریطبقهسازیاشتغالک میانگی )درصد29  

روستا 

 شهر -
675 94 9976 99 4989 87 4355 5/35  2788 5/33  6854 53 6085 27 4496 2/30  9379 7/43  

 39783 98875 8333 جمع

45/9 درصد  6/3  8/2  

(75-90شهرها-سازیروستادرصد)میانگی ک اشتغال8/3  

جمع 

کل 

 طبقات

30708 6/4  934676 39 365457 3/88  36999 7/4  987959 3/36  299799 9/87  83957 2/90  959307 2/38  263949 4/82  

429049 595652 804205 

 (2340- 2309مرکز آمار ایران، منبع: )
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 ساختار اشتغال و نقش اقتصادی طبقات شهری 

هــا،،درمیــانگی دوره90و75،65هــایدرســال

درصـد،میـانی29درصد،کوتـس8/48شهرهایبزرگ

درصد،مجمـوعشـاغالن8/3شهرها-درصدوروستا99

اند.اقتصادیرادرالودبارگذاریکردهگانههایسهبخش

درصدشـهرهارا8/3بهعبارتی،شهرهایبزرگکهفقط

درصـدبیشـترازمجمـوع92شوند،بهتنهاییشام می

8/90شـهرهایمنطقـهکـه -شهرهایکوتسوروسـتا

اندیـایکردهسازشوند،اشتغالدرصدشهرهاراشام می

درصـد9حـدودمجموعشـهرهایبـزرگومیـانیکـه

درصداشـتغالمنطقـهرادرالـود8/85شهرهاهستند،

درصــدازســهمکــ اشــتغال23بارگــذاریکــردهکــه

شهرهانیزبیشتراست.-اشهرهایکوتسوروست

کهنظامفعالیتواشـتغالوازنکاتقاب توجهای 

ازلحــا توزیــعو،طــورکلینظــاماقتصــادیمنطقــهبــه

بـا،هـایشـهریبی طبقـاتوردهبارگذاریفعالیتدر

روتسلطشهربزرگکرمانشاهبابرالـیناهمـاهنگیروبـه

شهرهایبزرگوبرترنظامشهریو،باشد.بهعبارتیمی

هـادرمرتبهبعدشهرهایمیانی،حداکثرامکانات،فعالیت

هایاشتغالبامحوریتوتسلطبخشالـدماتوظرفیت

،طبقـاتشـهریرمقابـ انـد.دهالوداالتصاصدادهراب

رغـماالتصـاصشهرهاعلـی-روستاالصوصبهکوتسو

هـاوتـواندرصدیشهرها،ازحداق ظرفیت8/90سهم

ــتغال ــازیاش ــدس ــاتبرالوردارن ــوزه؛وامکان ــذادرح ل

شهرهایایازشهرهاوبخشعمده-اقتصادینیزروستا

اقتصادیمواجههسـتندکـهدرهایناپایداریبا،کوتس

دارندهایجمعیتی،فضاییواقتصادی،تأثیرمنفیعادلت

ــدول ــدم4)ج ــی ع ــعب ــاموزونیدر(.درواق ــادلون تع

تعادلدرباعدمسازی،بارگذاریفعالیتوظرفیتاشتغال

رابطـهمسـتقیمی،بارگذاریجمعیتوتوزیعفضاییآن

تـرتـروبـااهمیـتقدرشهرهابزرگهوجودداردوهرت

بیشتروسطحالـدماتیوسازیظرفیتاشتغال،ازباشند

.هستندبرالوردارنیزتولیدیباالتری

بررسیویعیتفعالیتواشتغالطبقاتشهریبه

گانهاقتصـادیمنطقـهنیـزنشـانهایسهتفکیسبخش

،90تـا75هـایدهددربخشکشـاورزیبـی سـالمی

8/32درصد،شهرهایبزرگبا3/53شهرهایکوتسبا

شهرهابـا-درصدوروستا2/92درصد،شهرهایمیانیبا

درصد،بهترتیببیشتری وکمتری میانگی سهم7/90

اند.بخشکشاورزیرادارابودهسازیاشتغال

طورمیانگی ادوارسرشماری،دربخشصنعتوبه

2/20درصد،شهرهایکوتـسبـا47شهرهایبزرگبا

شهرهابا-رصدوروستاد8/30درصد،شهرهایمیانیبا

درصد،بهترتیببیشتری تاکمتری فعاالنای بخش3

؛اندکردهمولددربی طبقاتشهریرادرالودبارگذاری

بـه،کهدردوشـهربـزرگکرمانشـاهوسـنند(طوریبه

تمـامشـهرهای:درصدشهرهاشام 92تنهاییبهاندازه

هرهایمیـانی،شهرهاونیزتعدادیازش-کوتس،روستا

عنـوانبهفعالیتواشتغالدربخشصنعتسازیظرفیت

پذیری،صورتتری عوام جاذبهوجمعیتیکیازاصلی

توانیکیازعوام ناپایـدارییـارشـدکنـدگرفتهومی

پـذیریشـهرهاییـادشـدهرادرشهرنشینیوجمعیـت

هایاشتغالبـههاویعفیاکمبودزیرساالتتعادلعدم

وراعمواشتغالصـنعتیبـهطـوراالـتدانسـتکـهط

شـهرها-هایمستقیمازشهرهایکوتسوروسـتامهاجرت

بهمراکزبزرگشهریرانیزموجبشدهاست.

درایــ دورهشــهرهایبــزرگ،کوتــس،میــانیو

99درصـد،20درصـد،49شـهرها،بـهترتیـب-روستا

 درصد،بیشتری تـاکمتـری سـهممیـانگی3درصدو

مجموعفعاالنبخشالدماتمنطقهدرادوارسرشـماری

اند.رابهالوداالتصاصداده

هاییدررونـدطورکلی،اگرتهتغییراتوتعدی به

ــتغال ــازیاش ــتس ــتایتقوی ــهدرراس ــتمنطق وفعالی

شهرها-شهرهایمیانیوبهمقدارالیلیناتیزدرروستا

تعـادلومسـازاسـت،عـداماآنچهمسـأله؛صورتگرفته

هایاقتصـادیدربـی توزاندربارگذاریشاغالنبخش

توزیـعمناسـبوطبقاتشهریاستکهحـاکیازعـدم
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-هـایاشـتغالصـنعتیهـاوفرصـتمتعادلزیرسـاالت

تولیدیوالدماتیونیزتمرکزگراییفعالیتواشتغالدر

(.5منطقهاست)جدول



 2340 -09گانه اقتصادی  های سه ای سهم اشتغال طبقات شهری به تفکیک بخش تغییرات مقایسه -0 جدول

طبقات 

 شهری

ها میانگین دوره 2309 2320 2340  

 خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی

37/35 بزرگ  32/47  65/50  72/39  2/48  48/46  34 75/47  67/47  8/32  47 49 

5/93 میانی  63/98  94/94  93/99  95/30  5/99  8/95  34 47/33  24/92  8/30  99 

75/23 25 56 کوتس  33/59  5/20  98/39  4/47  5/35  32/37  3/53  2/20  20 

شهر-روستا  33/4  95/0  48/9  92/95  35/3  98/3  92 6/3  42/3  76/90  3 3 

 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 درصد

 258082 950876 28999 263949 959307 83957 299799 987959 36999 365457 934676 30708جمعتعداد

 (2340- 09مرکز آمار ایران، : )منبع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2340- 09 های منطقه زاگرس در سال تغییرات نقش اقتصادی طبقات شهری غرب کالن -2شکل 

 های تحقیق( منبع: )یافته
 

گانهاقتصادیدرهرهایسهبررسیتغییراتبخش

دهـدازنیزنشانمـی90تا75هایطبقهشهریدرسال

2/2طورمیانگی مجموعشاغالنطبقهشهریبزرگ،به

درصددربخشصـنعتو36درصددربخشکشاورزی،

اند.درایـ فعالیتداشته،درصددربخشالدمات8/86

طبقهبهواسطهشهربزرگکرمانشاه،نقـشالـدماتیدر

ــاتشــهری ــرطبق ــادیگ ــش،مقایســهب بیشــتری ونق

کشاورزیکمتری میزانرابهالوداالتصاصدادهوالبته

باشد.امانقشصنعتنیزبعدازالدماتنسبتا پررن می

هـایالـدماتوبـاکـاهشسـهمبخـش9290درسال

هایقبـ بـراهمیـتنقـشصنعت،حدوددوبرابردوره

تسلطشدیدبخـشالـدمات؛ولیکشاورزیافزودهشده

(.9درشهرهایبزرگمشهوداست)شک 

،9265تعدادفعاالنعمدهشهرهایمیانیدرسال

حدوددوبرابردههقب افزایشیافـتونقـشالـدماتی

هـایکشـاورزیوشهرهادرسـایهکـاهشسـهمبخـش
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باافـزایش9290صنعت،شدیدترشدهاست.امادرسال

درصدیبخـشکشـاورزی،بـراهمیـتایـ بخـش3/4

ابتدابـه9265افزودهشد.نقششهرهایمیانیدرسال

درجهـت9290سمتالدماتیشدیدوسپسدرسـال

طورکلی،ازمجمـوعاند.بهتغییرعملکردداده،تندنقشی

طورمیانگی بخشکشـاورزیشاغالنشهرهایمیانی،به

درصـدرابـه85درصدوالدمات20درصد،صنعت7/4

الوداالتصاصدادهونقشای شهرهاالدماتیاست.

نقــش9275شــهرهایکوتــسمنطقــهدرســال

تشــدیدشــدهواز9265الــدماتیداشــتهکــهدرســال

هانیـزکاسـتهشـدهاسـت.درسـالاهمیتدیگربخش

ــ ،9290 ــهقب ــراهمیــتنقــش90نســبتب درصــدب

ازالـدماتی،کشاورزیافزودهشدهونقشاقتصادیآنهـا

بازرگـانیدر-بهمرزالـدماتی65و75هایباالدرسال

هـایجاشدهاست.ازکـ شـاغالنبخـشای سالجابه

هـایمـوردشهرهایکوتـسدرسـال،گانهاقتصادیسه

دربخـشکشـاورزی،درصـد99طورمیانگی بررسی،به

درصـددربخـش4/83درصددربخـشصـنعتو8/38

(.9وشک 4اند)جدولالدماتاشتغالداشته

هزارنفرازفعاالن99بالغبر90همچنی درسال

اندکـهناشـیازشهرهایکوتسالار(شدهازاقتصادی،

شـهرهایکوتـسسازیتکمی وسرریزظرفیتاشتغال

یمنطقهبودهکـهمتـأثرازالزامـاتسیاس-عمدتا اداری

باشـدساالتارینیرومحرکهاصلیتوسعهای شهرهامـی

کههموارهیسیـادودهـهپـسازتبـدی ایـ نقـاطاز

روستابهشهر،ظرفیتاشتغالآنهـامخصوصـا دربخـش

تجاری(تکمی شدهوناپایـداری-الدمات)عمدتا اداری

میانیوبـهویـژهاقتصادیوسپسمهاجرتبهشهرهای

درپــیکســب،شــهرهایملــیبــزرگمنطقــهیــاکــالن

هایبهتراشتغالودرآمدرابهدنبالدارد.فرصت

درصددربخش27شهرها،-درروستا90درسال

درصـد7/43درصددربخشصـنعتو2/30کشاورزی،

اند.سهمشاغالنالدماتدربخشالدماتفعالیتداشته

درصدکـاهشیافتـهتـا2/34هایموردبررسی،درسال

،75آنجاکهنقشاقتصادیآنهاازالدماتیبـاالدرسـال

گیریبهسمتکشـاورزیدرسـالبهتندنقشیباجهت

8/3تغییریافتهاست.سهمبخشکشاورزیبـارشـد90

،روند9275درصدینسبتبهسال32برابریوافزایش

درمقایسهبادیگرطبقاتتوجهیراصعودیوسهمقاب 

بهالوداالتصاصدادهوبراهمیتآنافزودهشدهاسـت.

طورمیانگی ادوارسرشـماری،همچنی درای شهرهابه

54درصددرصـنعتو8/30درصددرکشاورزی،5/35

انـد.درواقـعتـااشتغالداشـته،درصددربخشالدمات

اب نقششهرها،نقطهمق-حدودینقشاقتصادیروستا

باشـدگانهمـیهایسهاقتصادیشهرهایبزرگدربخش

   (.9وشک 5)جدول

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -5

اینظـامشـهریویـژه،غربکالنمنطقهزاگـرس

درصـد9دارد.بهاستثنااندوشهرهایبزرگومیـانی)

ایمتشـک ازدرصـدنقـاطشـهری،شـبکه99شهرها(،

ایکهبهگونـهندستهشهرها-شهرهایکوتسوروستا

.بـهانـدموزوندربسترجغرافیاییمنطقهاستقراریافتـه

هایبالقوهمناسبیبـرایعالوه،ای شهرهادارایظرفیت

ایدرایجادتوازنودرنتیجه،برابـریوتوسـعهمنطقـه

رغماسـتقرارکنونیمنطقهاست.علییالگویتمرکزگرا

هایتوسعه،تاکنونعملکـردهاواولویتظرفیت،متوازن

ایانجامنشـدهورونـدتندانیدرتوسعهمتوازنمنطقه

هایجمعیتواشتغالشهرهایکوتستغییراتشاالت

تـوجهیبـهنقـشوجایگـاهنیزمؤیدای نکتهاست.کم

واقعیشهرهایکوتس،بهاستمرارروندهایتمرکزگرایی

وازایـ گذشتهدرسطوحباالینظامشـهریانجامیـده

ایبـارویکـردشـهرهایطریقسیاسـتتوسـعهمنطقـه

کوتسکهعمدتا حاص تبدی نقاطروسـتاییبـهشـهر

بودهاست،بدونبرقراریپیوندقویمیاناقتصادشـهری

هایبومی،ای،برایفعالکردنپتانسی بااقتصادمنطقه

موفـقوکارآمـدیازتوسـعهوتنـداننتوانستهالگـوی

 ایبهوجودآورد.طقهتوازنمن
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هـایاقـدامبـرایاولویـتعنـوانبهراهکارهایزیر

منطقـهزاگـرسایغـربکـالنمنطقـه-توسعهشـهری

شوند:براساساستراتژیشهرهایکوتسپیشنهادمی

عنـوانماهیتوموجودیتشهرهایکوتسبـه -

بـرایپاسـببـهنیازهـای،هایاجتماعیسـکونتکانون

انسانیدرنظرگرفتهشودوبراساسای هایمتنوعگروه

ریـزیشـهرهایکوتـسباور،سازماندهیگـردد.برنامـه

مراکزاداریوسیاسییاعناصرنظمصوریفضا،عنوانبه

هایرشدمحدودیبهشـهرهایکوتـسمنتقـ فرصت

هایالـدماتی،کند.بنابرای ،ایجادوتقویتزیرساالتمی

،سوموتهـارمکـهرفاهیوعمومیشهرهایسطحدوم

هاینوپا،بخشمعموال شهرهایکوتسمراکزشهرستان

،یــساقــدامونیــازیکلیــدیبــرایندســتهودهسـتان

نتیجـه،پذیریتوسعهودرسازیجمعیتی،رقابتظرفیت

 رود.تعدی سلطهدرنظامشبکهشهریبهشمارمی

هایارتباطی،تولیـدیایجادوتقویتزیرساالت -

هایصنعتوکشاورزیبرایاسـتفادهبخشواشتغالدر

900هایبالقوهمرزیوگمرکیمنطقه،وجودازظرفیت

هـایمـرزیکیلومترمرزمشتروباکشورعراقوپایانـه

هـایمهـران،پرویزالـان،موجودودرحالاحداث)پایانه

هـایجدیـدمـرزیدردهلـران،باشماقواحداثپایانـه

هـاینیـزارتقـایبرالـیپایانـهمریـوان(ووسومار،بانه

هایگمرکیموجودبهمنطقهآزادتجاری،برالیظرفیت

عنــوانبــهمــرزیبــرایفعــالکــردنشــهرهایکوتــس

 ایاست.هایجمعیتوفعالیتمنطقهکانون

ــان - ــالجری ــاوشــریانانتق ــهه ــایتوســعهب ه

گـذاری،شهرهایکوتسبایدباایجادمحدودیتسـرمایه

تـررکزگراییجدیددرشهرهایبـزرگسازیوتمصنعتی

هایاقتصادیوجمعیتیشهرهایبهمنظورتقویتبنیان

.وایحاستبدونتغییردرمجـاریوکوتسهمراهباشد

هایسـلطهوتمرگزگرایـیکنـونیمنابعتوسعهوجریان

،دسـتیابیوجودداردکهدرمضامی اقتصادومازادملی

اســتراتژیهتوســ بــایبــابــهتــوازنوتوســعهمنطقــه

 شهرهایکوتس،بسیاردشواریاغیرممک الواهدبود.

 منابع -4

ــز.) ــی،پروی بنــدیایوســطحتحلیــ منطقــه(.9279اجالل

ــاســکونتگاه ــره ــس،دفت ــاطقمجل ــورمن ــتام ،معاون

ریزی،تهران.ایسازمانمدیریتوبرنامهریزیمنطقهبرنامه

اســکانجمعیــتونقــشنظــام.(9270).اصــغرارجمنــدنیا،

،مجموعـهمقـاالتسـمینارجمعیـتوشهرهایمیانی

 سازمانبرنامهوبودجه.توسعه،

هایجدیـددرتـوازننقششهرو(.9270اردشیری،مهیار.)

،دانشگاهشیراز،بخششهرسازی.ایمنطقه

دورهدوم،،اطلسکام گیتاشناسی.(9276).سعیدبختیاری،

.اشناسیگیتتهران:،تاپسیزدهم

نقشبازارهایمحلیدرپیونـدهای(.9262زاده،فاطمه.)تقی

ای،هـایمنطقـهشهریباتأکیـدبـرتعـادل-روستایی

ریزیروستایی،دانشـگاهرسالهدکتریجغرافیاوبرنامه

 شهیدبهشتی.

ــروز.) ــق،فی ــرح(.9279توفی ــرانوط ــدیدرای ــزیکالب ری

ریزیکالبدیمجموعهمقاالتطرحمحورهایاصلیآن،

ایران،مرکزمطالعاتوتحقیقاتشهرسازیومعماریایران.

(.نقش9292الداداد،مهدی؛نخعی،مهدیه؛امیدزاده،هانیه.)

ایریــزیتوســعهمنطقــهشــهرهایکوتــسدربرنامــه

فصـلنامهجغرافیـاو)مطالعهموردی:استانگلسـتان(،

.77-90(،39)8انداززاگرس،شهریتشمریزیبرنامه

(.بررسـیعملکـرد9269روستایی،شهریور؛باقری،محمـد.)

مـوردیای)مطالعـهشهرهایکوتسدرتوسعهمنطقه

فصــلنامهجغرافیــاییبخــشمرکــزیشهرســتانرزن(،

.5-39(،4)3انداززاگرس،تشم

،مرکـزمطالعـاتوانـدازهشـهر.(9262).زبردست،اسفندیار

 تهران.،تحقیقاتشهرسازیومعماریایران

اییکپارتـهبرداریکشور،فایـ نقشـهمـاهوارهسازماننقشه

GIS(.9294.)کشورایراندرفرمت

 اجتماعی-اقتصادی های(.پرسمان9269ارسی،ایر(.) ساعی

 تخصصـی فصـلنامهنظری، جستار ایران:یس جمعیت

 .89-97(،3)5شناسی،جامعه

،جغرافیایشهریهاینودردیدگاه(.9274.)حسی شکویی،

 تهران:سمت.

ساالتارشناســیبردارهــای.(9290).اکبــری،اســماعی علــی

 مهکامه.تهران:شهرنشینیدرایران،
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االیـر، دهـه در ایران جمعیت (.تحوالت9269فتحی،الهام.)

 (.707)7برنامه، نامههفته

هایتوسعهشـهریمکانیزم(.9264فرجیدارابخانی،محمد.)

 ارشد،دانشگاهتهران.نامهکارشناسیپایان،درسرابله

 و (.تحلیـ 9265اکبـر.) محمـدی، الـه؛رحمـت فرهـودی،

 از استفاده با شهرسنند( در اشتغال ویعیت بینیپیش

 جینـی، یـریب یـریبمکـانیو سـهم تغییـر مـدل

 .969-303(،55)26 جغرافیایی، هایپژوهش

تـاپتهـارم،،جغرافیـاوشهرشناسـی(.9290فرید،یداهلل.)

 تبریز:دانشگاهتبریز.

شـهرهایکوتـسرویکـردیدیگـردر.(9263).فنی،زهـره

وزارتکشــور،مرکــزمطالعــات،ایتوســعهمنطقــه

 ریزیشهری.برنامه

بررسیویعیتشهرهایکوتسدر(.9299محمدزاده،زهرا.)

تـا9225هـایمراتبشـهریایـرانطـیسـالسلسله

ارشد،دانشگاهیزد.کارشناسینامه،پایان9256

ــران ــارایـ ــزآمـ ــیلی.(9255-9290).مرکـ ــای تفصـ نتـ

 نفوسومسک .عمومیهایسرشماری

(.شناسـایینقـاطگرهـی،9254).سـتیرانمهندسی مشاور

 سازمانبرنامهوبودجه.

طــرحمطالعــاتیجایگــاهشــهرهای(.9276نظریــان،اصــغر.)

تربیتمعلم.،دانشگاهکوتسدرتوسعهملی

ــت،ژوزر.) ــتمیدر(.9270هیلهورســ ــتیسیســ برداشــ

،ترجمــهغالمریــاشــیرازیان،ایریــزیمنطقــهبرنامــه

مرییهصدیقیوابوالقاسمحسینیون،تهـران:سـازمان

برنامهوبودجه.
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