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Abstract 2
This paper studies the urban system and the reasons for its formation in the
province of Kermanshah. The research method is descriptive-analytical and
the data gathering technique is documental analysis (master plan, city
consultant, population and housing census, reports of organizations and
departments and statistical yearbooks. The results show that since 1335 the
population distribution of urban areas has not been balanced in population
thresholds. There are no large mid-sized cities and large medium cities. In all
the censuses, there was the first city phenomenon in the province, and now,
the population of the first city (Kermanshah) is 10.45 times that of the
second city (Islamabad (.The service distribution in urban areas with
population distribution has the correlation of 0.99. This means that services
are distributed based on population and there is no plan to solve this
imbalance of the urban system. The political and economic reasons for the
imbalance of the urban system are: the first, land reforms hampered rural
production and the village lost the ability to maintain its population, and it
shaped rural- urban migration. Second, the development plans through
special attention to some urban areas, such as Kermanshah metropolitan
increased their attractions. And it caused the urban balance shuffle. Third,
the war caused massive migration of frontier population to Kermanshah
metropolitan.
Keywords: political economy, development, Kermanshah, first city, urban
system.
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مقاله حاضر بهدنبال بررسي نظام شهري در استان كرمانشاه و داليل شكلگيري آن است.
روش پژوهش «توصيفي تحليلي» و فن گردآوري داده ،بررسي اسناد (طرح جامع ،مشاور شهر،
سرشماري نفوس و مسكن ،گزارشات سازمآنها و ادارات و سالنامههاي آماري) است .يافتهها
نشان ميدهند :از سال  1227تاكنون ،پراكنش جمعيت نقاط شهري در آستانههاي جمعيتي
متوازن نبوده است .شهرهاي متوسط بزرگ و شهرهاي بزرگ مياني وجود ندارد .در تمام
سرشماريهاي پديده نخست شهري در استان وجود داشته است و هم اكنون جمعيت شهر اول
(كرمانشاه)  16/57برابر شهر دوم (اسالمآباد) است .پراكنش خدمات در نقاط شهري با پراكنش
جمعيت داراي همبستگي  6/77درصد است .اين بدان معناست كه خدمات بر اساس جمعيت
توزيع ميشود و برنامهاي براي برونرفت از عدم تعادل نظام شهري وجود ندارد .داليل سياسي
و اقتصادي عدم تعادل نظام شهري عبارتند از :نخست ،اصالحات ارضي كه شيوه توليد روستايي
را با مشكل مواجه ساخت و توانايي نگهداشت جمعيت خود را از دست داد و مهاجرت روستا به
شهر شكل گرفت .دوم ،برنامههاي توسعه از طريق توجه ويژه به برخي نقاط شهري مانند كالن
شهر كرمانشاه جاذبه آنها را فزوني بخشيدند و با جذب جمعيت تعادل نظام شهري را برهمزد.
سوم ،جنگ تحميلي سبب مهاجرت گسترده جمعيت مرزنشين كرمانشاه به كالنشهر كرمانشاه شد.
واژگان كليدي :اقتصاد سياسي ،توسعه ،كرمانشاه ،نخستشهري ،نظام شهري.
 .1استاديار ،دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران .نويسنده مسئول(sgholipoor@razi.ac.ir) :
 .0استاديار ،دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران.
 .4استاديار ،دانشكده علوم اجتماعي ،دانشگاه رازي ،كرمانشاه ،ايران.

 .3اين جستار ،تحليلي مستخرج از دادههاي پژوهشي است به كارفرمايي سازمان مديريت و برنامهريزي استان
كرمانشاه و دانشگاه رازي ،كه در سال  1437بهسرانجام رسيده است.
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مقدمه
سكونتگاههاي انساني متاثر از اقليم ،اقتصاد و امر سياسي هستند .قرارگرفتن در مسير
راه تجاري ،مركز دستگاه سياسيبودن و گرهگا ه تجاري و اقتصادي در رونق سكونتگاه
شهري و مناطق اطراف آن نقش دارند .در دوره قاجار ،ايران شامل چند منطقه شهري
بود كه در مركز هر كدام از آنها يک شهر مركزي ،چند شهر كوچک و يا دهستان قرار
داشت كه با روستاهاي اطراف يک «منطقه شهري» را تشكيل ميدادند (بنگريد به
اشرف  .)1454اين مناطق به لحاظ توازن جمعيتي با هم تناسب داشتند و عدم تعادلي
در ميان آنها مشاهده نميشد .بهطوركلي اين امكان وجود نداشت كه شهري بالغ بر
 000هزار نفر جمعيت شكل بگيرد .تنها استثنا ،پايتخت بود كه با جمعيت  050هزار
نفر در عهد ناصري نميتوانست توازن جمعيتي را بر هم زند.
با شروع حكومت رضاخان ،روندهاي مدرنيزاسيون شروع شد و تحوالت عمدهاي به
وجود آمد كه بهمرور زمان تعادل جمعيتي را در كشور ايران بههمزده است .در دوره
پهلوي اول ،صنعتيشدن ،گسترش راههاي مواصالتي ،اسكان عشاير و اجراي طرح
سربازي اجباري ،شهرنشيني را در كانون توجه قرارداد .اصالحات ارضي دومين عامل
مهم در برهمخوردن تعادل جمعيتي بود .در اين مرحله جابهجايي جمعيتي عظيمي از
روستا به شهرهاي كوچک ،از شهرهاي كوچک به شهرهاي بزرگ و از شهرهاي بزرگ به
پايتخت صورت گرفت .به موازات اصالحات ارضي و فروش گسترده نفت در بازارهاي
جهاني ،درآمد زيادي عايد كشور شد .اين درآمد سرشار ،دولت را قادر به مداخالت
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي زيادي در پهنه سرزميني ايران كرد .يكي از اين موارد
سرمايهگذاري دولت ،در چارچوب طرحهاي توسعهاي و عمراني بود كه اغلب در برخي
شهرهاي بزرگ صورت گرفت و توجه كمتري به ديگر مناطق داشت كه خود سبب عدم
تعادل شد .اين مداخالت سبب رشد نسبي شهرنشيني شدند و مسائل و مشكالت زيادي
را بهبار آوردند كه ظهور تهيدستان شهري و مسائل و مشكالت آنها از آن جمله است
(بنگريد به بيات .)1477 ،همچنين توجه به شهرنشيني و سكونتگاههاي شهري ،مجزا
و بدون توجه به ظرفيتهاي محيط انجام گرفت .در امتداد اين رويدادهاي تاريخي ،در
سالهاي اخير رشد شهرنشيني و ظهور ناخواسته شهرهاي كوچک به دليل سياست
تمركزگرا در مراكز استآنها و عدم برنامهريزي مناسب براي تعادل جمعيت و فعاليتها
سبب افزايش تعداد شهرها شده و جمعيت شهرنشين كشور را فزوني بخشيده است.
رشد شهرنشيني مبتني بر سلسلهمراتب نبوده و شهرهاي بزرگ با اختالف جمعيتي
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زيادي نسبت به شهرهاي كوچک تحول يافتهاند« .بررسي نظام سلسلهمراتب شهري در
كشور حاكي از عدم تعادل بين مناطق مختلف آن حكايت دارد» (آسايش و مشيري،
.)045 :1463
استان كرمانشاه نيز با  40شهر ،دامنهاي از شهري مختلف را در خود جاي داده است
كه اندازههاي مختلف جمعيتي ،از  40نفر تا يک ميليون نفر در آن موجود است.
كرمانشاه مركز استان داراي امكانات و فعاليتهاي صنعتي ،تجاري و خدماتي است و
جاذبه زيادي براي جذب جمعيت دارد به نحوي كه  75درصد جمعيت شهرنشين استان
در آن قراردارد و  44شهر ديگر  45درصد جمعيت را دارا هستند .اين عدم تعادل،
مطالعه سلسلهمراتب نظام شهري و داليل عدم تعادل آن را ضروري ساخته است .با
توجه به اين نكات ،جستار حاضر كوشيده است به دو پرسش پاسخ دهد-1:الگوي شبكه
شهري (سازماندهي فضايي شهري) استان چيست؟ -0عوامل اقتصادي و سياسي چگونه
بر شكلگيري نظام شهري فعلي استان تأثير گذاشتهاند؟
روششناسي
روش اين پژوهش «توصيفي تحليلي» است .فنون گردآوري داده عبارتند از بررسي
اسناد ،گزارشات آرشيوي ،مصاحبهها ،مشاهده مستقيم و مصنوعات مادي.
بررسي اسناد

بر اين اساس تمام نقشهها و مدارک مرتبط با موضوع مورد مطالعه در استان كرمانشاه از
سال  1445تاكنون بهعنوان سند (داده) تلقي شده است .اغلب اين اسناد در بايگاني
وزارت مسكن و شهرسازي است .همچنين پژوهشهاي ميداني مرتبط با موضوع و اسناد
پراكنده متعددي كه در مطالعات توصيفي منعكسشدهاند ،بهعنوان داده مدنظر قرار
ميگيرند .در بررسي تاريخي از اسناد و مطالعات تاريخي و طرحهاي جامع  1450و
 1473و طرح تجديدنظر طرح جامع  1461استفاده خواهد شد .از دادههاي
سرشماريهاي مختلف ،سالنامههاي آماري و گزارشات ادارات و سازمآنها استفاده خواهد
شد .همچنين مطالعه تدبير شهر ( )1460در مورد سكونتگاههاي غيررسمي نيز مدنظر
قرار خواهد گرفت.
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مشاهده

ابزار ديگري است كه در اين مطالعه به توزيع ناعادالنه امكانات و جمعيت در جغرافياي
سرزميني بهكار گرفته شده است.
مصاحبه

يكي از عموميترين تكنيکهاي روش تحقيق كيفي است .اين تكنيک در بخشهاي
مختلف در جمع آوري دادهها موثر بوده است .بهويژه در تحليل عوامل اجتماعي،
اقتصادي و نحوه حوزه بندي پيشنهادي .مصاحبهها بيشتر با كارشناسان حوزه
برنامهريزي و توسعه و آگاهان محلي بود.
جامعه مورد مطالعه

استان كرمانشاه با مساحتي معادل  03343/05كيلومتر مربع از شمال به استان
كردستان ،از جنوب به استانهاي لرستان و اي الم ،از شرق به استان همدان و از غرب به
كشور عراق محدود است .اين استان در سال  1435داراي  13شهرستان و  43شهر
است .طبق دادههاي جدول زير  75/0درصد جمعيت استان شهري و  03/6درصد
روستايي است 73/74 .درصد جمعيت شهري در شهر كرمانشاه و  45/47درصد در 44
شهر ديگر زندگي ميكنند.
جدول  :5جمعيت شهري و روستايي در شهرستانهاي استان 5331

جمعيت سال 1395
شهرستان

كل

اسالمآبادغرب
پاوه
سنقر
قصر شيرين
كرمانشاه
كنگاور
سرپل ذهاب

140876
60431
81661
40820
1080833
76216
85342

شهري
تعداد
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91876
36103
45304
18653
949285
53981
45481

روستايي
درصد
75/15
53/73
55/37
35/73
67/60
70/64
54/03

تعداد
49000
24328
36357
22167
131548
22235
39861

درصد
43/63
10/17
33/50
53/4
10/17
03/17
37/7
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جمعيت سال 1395
شهرستان

كل

شهري
تعداد

25244
57007
گيالن غرب
54354
75169
جوانرود
36203
70757
صحنه
49088
78350
هرسين
16203
35219
ثالث باباجاني
15755
35987
داالهو
28085
47657
روانسر
1468615
1952434
استان
53137637 73307070
كشور
مأخذ :سرشماري نفوس و مسكن(سال )1435

روستايي
درصد
33/06
70/4
51/17
70/75
37/1
34/77
56/34
75/0
73

تعداد
31763
20815
34554
29262
19016
20232
19572
483819
00773304

درصد
55/71
07/73
36/64
47/43
54/3
57/00
31/07
03/6
07

تجزيه و تحليل دادهها
دادهها در پنج مرحله تجزيه و تحليل شدند.
 .1سازماندهي دادهها
 .0طبقهبندي دادهها ،موضوعهاي اصلي و الگوها
 .4تالش براي پاسخگويي به سواالت با توجه به دادهها
 .3جستجو براي توجيههاي مختلف اين دادهها
 .5نوشتن و تهيه گزارش (مارشال و راسمن)157 :1461 ،
پيشينه پژوهش
پيش از اين ،پژوهشهايي در حوزه موضوعي مطالعه حاضر انجام شده است كه در ادامه
به مهمترين آنها اشاره خواهد شد.
روستايي ( )1477در پاياننامه دوره دكتري تحت عنوان «سازمان فضايي نظام
سكونتگاهي و نقش آن در تعادل ناحيهاي» تالش دارد كه نظام شهري را در ناحيه
آذربايجان مطالعه كند .اين پژوهش سعي دارد از جزئينگري پرهيز كند و داليل
دوره دوم /شماره  /1پاييز و زمستان 1279
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گسيختگي فضايي در نظام شهري را تببين كند .حوزه آذربايجان داراي  31شهر است
كه عمدهترين خدمات و منابع در دو شهر تبريز و اردبيل جمع شدهاند« .مجموع حقوق
پرداختشده در طول يک ماه در سطح جامعه شهري ناحيه مورد مطالعه بهطور متوسط
 77/043ميليارد ريال است .اين رقم در قالب بودجه جاري كشور در سطح  31شهر
موردمطالعه هزينه ميشود 33/40 .درصد اين رقم يعني معادل  46/0630ميليارد ريال
در شهر تبريز به گردش ميآيد و  11درصد ديگر را شهر اردبيل به خود اختصاص داده
است» ( .)076 :1477نويسنده علت عدم توازن در سازماندهي نظام فضايي را به دو
حيطه مربوط ميسازد .الف) برنامههاي توسعه  5ساله دولت كه نظام بودجهريزي آن بر
اساس جمعيت است .ب) ناهمگوني گرايشها در صنعت و خدمات .درنهايت نويسنده
شهرگرايي در ايران را «شهر گرايي دولتي» مينامد.
قليپور ( )1431در پاياننامه دكتري تحت عنوان «توليد اجتماعي فضاي شهري در
كرمانشاه» تالش ميكند سازوكار توليد فضا (فضاي انگاشت شده ،فضاي برداشتشده و
فضاي زيسته) را از دوره قاجار تاكنون مطالعه كند .در اين كار هم نقش شهرسازان،
برنامهريزان ،طراحان و مهندسين در حيطه فضاي انگاشت شده مشخص است و هم
نقش مردم عادي در زندگي روزمره كه از طريق نمادسازي و فضاسازي اجتماعي براي
محالت نامگذاري ميكنند و محالت را به خوب و بد تقسيم ميكنند .اين پژوهش نقش
شيوه توليد بر جابهجايي جمعيت و به دنبال آن تغييرات فضايي را دنبال ميكند .نكته
حائز اهميت آن است كه اين مطالعه نظام شهري و ارتباط شهرها با هم را مطالعه
نميكند و محدود به شهر كرمانشاه است.
پورمحمدي و همكاران ( )1431در مطالعهاي تحت عنوان «تحليل توسعهيافتگي
شهرستانهاي استان كرمانشاه» از طريق  17شاخص بهداشتي-درماني ،فرهنگي-
اجتماعي ،گردشگري ،مذهبي و زيرساختي و بر اساس مدل  TOPICSبه رتبهبندي
سطح توسعهيافتگي شهرستانهاي استان ميپردازند .نتايج تحقيق حاكي از توسعه
نامتوازن در سطح استان است .شهرستان قصرشيرين نسبت به شهرستانهاي ديگر
توسعهيافتهترين و شهرستانهاي سنقر ،جوانرود ،گيالن غرب ،ثالث باباجاني ،هرسين،
سرپل ذهاب ،كنگاور ،اسالمآباد غرب ،محرومترين شهرستانهاي استان هستند ...اين
پژوهش تالش دارد .نامتوازن بودن توسعه را نشان دهد و چندان به سازماندهي فضايي
و عوامل مؤثر بر آن كاري ندارد.
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لطفي ،و باباخانزاده ( )1431در مقالهاي تحت عنوان «بررسي سلسلهمراتب شهري و
پديده نخست شهري در استان كرمانشاه در طي سالهاي  1455تا  »1465سعي
ميكنند ضمن بررسي سلسلهمراتب شهري پديده نخستشهري را در استان بررسي كنند.
در اين بررسي كرمانشاه بهعنوان نخستين شهر  6/6برابر بزرگتر از شهر دوم اسالمآباد
غرب است .آنها در اين بررسي به عوامل مؤثر در اين قطبي بودن ،نميپردازند.
كرمي و همكاران ( )1431در مقالهاي تحت عنوان «تحليل سلسلهمراتب شهري در
طي شش دوره سرشماري  1445تا  »1465الگوي پراكندگي شهرها در سطح استان و
نخستشهري را با استفاده از «تحليل نزديکترين همسايگي»« ،مرتبه اندازه زيپف» و
شاخص «نخستشهري» بررسي ميكنند .نتايج نشان ميدهند كه شهرها از پراكنش
نسبتاً منظمي برخوردارند .شهر كرمانشاه اختالف جمعيتي زيادي با ساير شهرهاي
استان دارد و نظام شهري استان منطبق بر الگوي نخست شهري است .ازاينرو قانون
مرتبه-اندازه حاكميتي ندارد .اين مقاله نيز داليل قطبي بودن جمعيت در سطح شهرها
را توضيح نميدهد .نكته قابل توجه در اين پژوهشها اين است كه توجهي به عوامل
موثر در قطبي شدن نظم شهري ندارند.
مباني نظري
رويكرد نظري مقاله برگرفته از آراي ديويد هاروي (1374؛ 1365؛ 1366؛ 1330؛
 )1337است .هاروي ،سازماندهي فضايي را كامالً به شرايط توليد و گردش سرمايه
مرتبط ميسازد و آن را بر اساس مفاهيمي نظير ارزش اضافي ،ارزش مصرفي ،ارزش
مبادله و توزيع درآمد توضيح ميدهد .او شهرها را «گرهگاههايي فضايي» 1ميداند كه در
آن سرمايه متمركز و در حال گردش است .ميداني است كه در آن نزاع طبقاتي صورت
ميگيرد .هاروي «پيدايش تضاد و اعتراض در شهر را از منظر رخنه تدريجي الزامات
نظام اقتصادي در زندگي روزمره ساكنان يک محيط اجتماعي -مكاني شرح ميدهد...
اصل ساختاري كلي در وراي اين انديشه ،برگرفته از پيوندي است كه ماركس ميان
بحرانهاي اقتصادي و ظهور هويت و كنش جمعي طبقه كارگر قائل بود .به نظر ماركس،
روابط و پويش اقتصادي با برهمزدن شالوده اجتماع و جنبههاي غيرابزاري آگاهي روزمره
به مقاومت و اعتراض سازمانيافته ميانجامد» (تاجبخش .)145 :1467 ،از نظر هاروي
1. spatial node
دوره دوم /شماره  /1پاييز و زمستان 1279

25

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

تغييرات شهري متأثر از نظام سرمايهداري است و براي درک آن بايد به شيوه توليد
سرمايهداري (بهويژه انباشت سرمايه و بحرانهاي آن) و جريان سرمايهگذاري توجه داشت .او
دو نوع مدار سرمايه 1را از هم جدا كرد .مدار اول مربوط به توليد كاالست كه ماركس به آن
توجه داشت .مدار دوم به محيط مخلوق (شهر) مربوط ميشود .اگر انباشت در مدار اول زياد
باشد جريان سرمايه بهسوي مدار دوم حركت خواهد كرد .در اين مرحله سكونتگاههاي
شهري نقش زيادي در انباشت سرمايه دارند .اگر چه زمين شهرها را ميتوان به مثابه يک
كاال خريد و فروش كرد ،اما داراي ويژگيهايي همچون ثابتبودن و غيرقابل حملونقل بودن
(انتقالناپذيري) است .با وجود اين ،نقش مهمي در زندگي شهري دارد .زيرا در ساخت و ساز
مسكن تأثير دارد و بسيار با دوام است .سرمايهگذاري در زمين با اهميت است و ماهيتي دو
لبه دارد .يعني هم به انباشت سرمايه كمک ميكند و هم مانع آن ميگردد .گرايش به
سرمايه گذاري در محيط مخلوق (شهر) از دورهاي به دورهاي ديگر فرق ميكند .هر چه
سرمايهگذاري بيشتر صورت گيرد ،ارزش مبادلهاي در اين حوزه كم ميشود و كمكم به
كاهش و يا حذف سرمايه گذاري ميانجامد و نشان ميدهد كه چگونه بنيانهاي
سرمايهگذاري سست و بحرانزاست .اما با كمشدن ارزش مبادلهاي بر ارزش مصرفي محيط
مخلوق (شهر) افزوده ميشود.
از نظر هاروي شهرها متاثر از بنيانهاي اقتصادي هستند .شيوة توليد نظام شهري و
سازماندهي دروني شهرها را دچار تحول ميكنند .در شبكه نظام سكونتگاهي نقاط
شهري را كه سرمايههاي بيشتري را جذب كنند جاذب جمعيت ميشوند و تعادل نظام
شهري را بر هم ميزنند .بزرگسري يا نخستشهري يكي از پيامدهاي اين روند است .در
درون شهرها اغنيا با استفاده از رانت ،برخي فضاهاي شهري محصور ميكنند و با باال بردن
قيمتها سبب انسداد ميشوند و اجازه نميدهند اقشار فرودست به اين فضاها دسترسي
پيدا كنند .در نتيجه نابرابري اجتماعي خود را بهصورت نابرابري فضايي بروز ميدهد.
سازماندهي فضاي شهري و نظام شهري مبتني بر انباشت سرمايه است .بدين ترتيب
ريشه عدم تعادل نظام شهري و تمام منازعات شهري در شيوه توليد است و هيچ
موجوديت مستقلي ندارند« .اگر مبارزات طبقاتي محل كار در ذات روابط توليد جاي
داشته باشند آنگاه مبارزات محلهمحور چيزي بهجز امتداد اين حركت اوليه و اصيل
نيستند» (تاجبخش.)133 :1467 ،
1. circuit of capital
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يافتهها
الف) ويژگيهاي نظام شهري
 -1عدم توازن آستانههاي جمعيتي

تحوالت جمعيتي  1455تا  1435حاكي از آن است كه نقاط شهري از  10شهر به 40
شهر رسيده است .جدول ( )0روند تغييرات سطوح جمعيتي نقاط شهري استان را طي
 30سال ( )1445-35نشان ميدهد .دادهها نشان ميدهند كه در سال  1455از  10شهر
استان  6شهر جمعيت كمتر از  05000نفر دارند .شهر اسالمآباد غرب بين  05000تا
 50000نفر و شهر كرمانشاه بين  050000تا  500000نفر جمعيت دارد .عدم توازن زيادي
در شبكه شهري استان ديده ميشود .در اين شبكه شهر متوسط كوچک و شهر متوسط
بزرگ و شهر بسيار بزرگ ديده نميشود .سال  6 ،1475شهر زير  05000نفر ،يک شهر
كوچک و يک شهر متوسط كوچک وجود دارد .شهر متوسط بزرگ و شهر بزرگ مياني
وجود ندارد .شهر كرمانشاه با يک پله صعود در زمره شهرهاي بسيار بزرگ قرارگرفته است.
همچنان در شبكه شهري ،عدم توازن قابلتوجهي وجود دارد .سال  5 ،1475شهر (رباط،
باينگان ،تازهآباد ،روانسر و سومار) به شبكه شهري اضافهشده است .اين شهرها همراه
قصرشيرين ،كرند غرب ،پاوه ،نوسود ،نودشه ،گيالن غرب داراي جمعيت كمتر از  05000نفر
هستند .جوانرود و سرپل ذهاب يک پله صعود كرده و در آستانه جمعيتي شهرهاي كوچک
قرارگرفتهاند .همچنين هرسين و كنگاور با يک پله صعود در كنار اسالمآبادغرب 4 ،شهر
متوسط كوچک هستند .كرمانشاه جايگاه قبلي خود را حفظ كرده است.
سال  3 ،1465شهر به شبكه شهري اضافهشده و همه آنها جمعيتي كمتر از  10000نفر
دارند .بدين ترتيب  00شهر از مجموعه شهري كرمانشاه در آستانه جمعيتي روستاشهر
قرار دارند .جوانرود ،سرپل ذهاب ،سنقر و صحنه جايگاه خود در شهرهاي كوچک را حفظ
كردهاند .شهر كنگاور با يک پله سقوط در اين آستانه جمعيتي قرارگرفته است .شهرهاي
اسالمآباد و كرمانشاه همچنان جايگاه خود را حفظ كردهاند .سال  1430تنها شهرهاي شاهو
و بانهوره به شبكه شهري اضافهشده است .بسياري از شهرها جايگاه خود در سرشماري
 1465را حفظ كردهاند .تنها تغييرات شبكه شهري ،صعود جوانرود و كنگاور به پله باالتر و
سقوط هرسين به يک پله پايينتر است .سال  1435شهرهاي گودين و ريجاب به روستا
شهرها اضافه شدهاند .پاوه با يک پله صعود به شهر كوچک تبديل شده است و بقيه شهرها
جايگاه خود را حفظ كردهاند .مشكل عمده نظام شهري عدم توزيع متعادل جمعيت است.
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جدول  :2روند تغييرات سطوح جمعيتي نقاط شهري 5311-31
روستا شهرها

شهرهاي

شهرهاي

شهرهاي

شهرهاي

كوچک

متوسط

متوسط

بزرگ

كوچک

بزرگ

مياني

37 -76

766-166

166-376

هزار نفر

هزار نفر

هزار نفر

سال

شهرهاي
بزرگ و
بسيار
بزرگ

-57777

-77777

 37666هزار

 76666هزار

نفر

نفر

1455

صحنه ،كنگاور ،گيالن غرب ،سرپل ذهاب،
هرسين ،قصر شيرين ،سنقر ،پاوه

اسالمآباد

-

-

كرمانشاه

-

1475

پاوه ،جوانرود ،نودشه ،نوسود ،سرپل ذهاب،
قصر شيرين ،گيالن غرب ،كرند

صحنه،
هرسين،
سنقر ،كنگاور

اسالمآباد

-

-

كرمانشاه

1475

رباط ،قصر شيرين ،كرند غرب ،باينگان،
پاوه ،نوسود ،نودشه ،سومار ،گيالن غرب،
تازهآباد ،روانسر

جوانرود،
سرپل ذهاب،
سنقر،
صحنه،

اسالمآباد
غرب،
هرسين،
كنگاور،

-

1465

پاوه ،روانسر ،گيالن غرب ،قصر شيرين،
تازهآباد ،كرند ،بيستون ،گهواره ،كوزران،
نودشه ،سرمست ،باينگان ،نوسود ،حميل،
ازگله ،سطر ،رباط ،هلشي ،ميان راهان،
سومار

جوانرود،
سرپل ذهاب،
سنقر،
صحنه،
كنگاور،

اسالمآباد
غرب،
هرسين

-

1430

پاوه ،روانسر ،گيالن غرب ،قصر شيرين،
تازهآباد ،كرند ،بيستون ،گهواره ،كوزران،
شاهو ،نودشه ،سرمست ،باينگان ،نوسود،
حميل ،ازگله ،سطر ،رباط ،هلشي ،ميان
راهان ،سومار ،بانهوره

سرپل ذهاب،
صحنه،
سنقر،
هرسين،

جوانرود،
كنگاور،
اسالمآباد
غرب

-

1435

پاوه ،روانسر ،گيالن غرب ،قصر شيرين،
تازهآباد ،كرند ،بيستون ،گهواره ،كوزران،
شاهو ،نودشه ،سرمست ،باينگان ،نوسود،
حميل ،ازگله ،سطر ،رباط ،هلشي ،ميان
راهان ،سومار ،بانهوره ،ريجاب ،گودين

سرپل ذهاب،
صحنه،
سنقر،
هرسين ،پاوه

جوانرود،
كنگاور،
اسالمآباد
غرب

-

كمتر از  37هزار نفر
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 -3نخست شهري

براي سطحبندي مراكز جمعيتي از شاخص نخستشهري استفاده كرديم .بر اساس اين
شاخص ،جمعيت شهر اول بايد  0برابر جمعيت شهر دوم و سه برابر شهر سوم و  3برابر
شهر چهارم و  nبرابر شهر  nام باشد .براي تشخيص توازن در يک منطقه از فرمول زير
استفاده ميشود.
(جمعيت دومين شهر/جمعيت بزرگترين شهر( =PI=P1/P2
اگر مقدار  PIبيشتر از  0باشد ،توسعه قطبي است و اگر مقدار آن كمتر و يا مساوي
 0باشد ،توسعه متوازن است.
يافتهها نشان ميدهند كه اين پديده در طول تمام سرشماريها در استان كرمانشاه
قطبي است و تا كنون تداوم داشته است .بهطور متوسط جمعيت اولين شهر  6برابر
دومين شهر بوده است .بهبيانديگر شهر كرمانشاه بالغبر  70درصد جمعيت شهري
استان را در خود جايداده است.
جدول  :3ميزان شاخص نخستشهري در استان کرمانشاه 5331-39
سال

1445
1435
1455
1475
1475
1465
1430
1435

شهر
نخست

كرمانشاه
كرمانشاه
كرمانشاه
كرمانشاه
كرمانشاه
كرمانشاه
كرمانشاه
كرمانشاه

شهر دوم

قصرشيرين
قصر شيرين
اسالمآباد غرب
اسالمآباد غرب
اسالمآباد غرب
اسالمآباد غرب
اسالمآباد غرب
اسالمآباد غرب

جمعيت

جمعيت

شاخص نخست

شهر اول

شهر دوم

شهري

105343
176340
030700
570513
734157
733674
651305
337751

04301
15303
40616
74474
64505
63303
33733
30553

5/0
11/0
3/3
7/7
6/4
6/6
6/3
10/35

نتيجه

بزرگ سري
بزرگ سري
بزرگ سري
بزرگ سري
بزرگ سري
بزرگ سري
بزرگ سري
بزرگ سري

مأخذ :سرشماري نفوس و مسكن

سال  1445شهر اول كرمانشاه و شهر دوم قصرشيرين و شاخص نخست شهري 5/0
حاكي از توسعه نامتوازن است .سال  1435شهر اول كرمانشاه و شهر دوم قصر شيرين و
شاخص نخست شهري  11/0حاكي از توسعه نامتوازن است .در سالهاي ،1475 ،1455
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 1465 ،1475و  1430كرمانشاه شهر اول و اسالمآباد غرب شهر دوم است .شاخص
نخستشهري در طي اين سالها به ترتيب  6/6 ،6/4 ،7/7 ،3/3و  6/3است .تمام ادوار
مذكور ،پديده نخستشهري حاكي از توسعه نامتوازن است .از سال  1475تاكنون
شاخص نخستشهري همچنان به سمت توسعه نامتوازن پيش ميرود.
 -2توزيع نامتقارن خدمات به تناسب جمعيت

دو مقوله پيشين نشان دادند كه جمعيت بهطور نامتوازن توزيعشده است .در اين بخش
تالش داريم تا توزيع خدمات را نيز ارزيابي كنيم .دادههاي خدمات در حوزههاي
گردشگري ،فرهنگي ،ورزشي ،بهداشتي و درماني ،اجتماعي و تأمين اجتماعي ،مالي،
آموزش عمومي ،آموزش عالي و شهري با شاخصهاي مختلف محاسبه و مقايسه شدند.
در نهايت براي هر شهري نمرهاي محاسبه گرديد و بر اساس آن شهرها رتبهبندي شدند.
پس از تجميع متغيرهاي خدمات و تبديل آنها به يک شاخص ،آن را در محور x
قرارداديم و متغير جمعيت را در محور  yجاي داديم .نمودار نشان ميدهد كه خدمات
روي خط رگرسيون قرار دارند .با افزايش خدمات سطح جمعيت نيز باال ميرود .شدت
همبستگي  0/330نشان ميدهد كه رابطه محكمي بين دو متغير وجود دارد؛ يعني با
افزايش سطح خدمات جمعيت نيز افزايش مييابد .نمودار شماره  ،1بهطور گرافيكي
پراكنش خدمات را برحسب افزايش جمعيت نشان ميدهد .شهر كرمانشاه را نمودار
خارج ميكنيم تا پراكنش بهتري از خدمات داشته باشيم.

نمودار  :5پراکنش خدمات برحسب جمعيت
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در نمودار دوم مشاهده ميشود كه با خروج كرمانشاه ،الگوي مشخصي در نمودار
ديده نميشود و شهرها از خط برازش فاصله ميگيرند.

نمودار  :2پراکنش خدمات برحسب جمعيت (غير از کرمانشاه)

ب) عوامل اقتصادي مؤثر در نظام شهري قبل از انقالب
تا قبل از اصالحات ارضي ،جمعيت در پهنه جغرافيايي چندان نامتعادل نبود .بعد از
كودتاي  06مرداد در سال  1440عامل اقتصادي نقش عظيمي در به هم خوردن تعادل
جمعيتي داشت و عامل مهمي در عدم توازن جمعيتي شد .بعد از كودتا ،شرايط
اجتماعي و اقتصادي ايران كامالً متفاوت گشت .روابط خارجي (بهخصوص با امريكا) از
سر گرفته شد .نفت ايران در بازارهاي خارجي به فروش رفت .برخالف سالهاي گذشته
اين بار نفت ملي شده بود و تمام درآمد آن به خزانه دولت ريخته ميشد .با فروش نفت
در بازارهاي بينالمللي ،ايران صاحب درآمدهاي سرشاري شد كه ميبايست توسط
دولتمردان در حوزههاي مختلف هزينه و يا سرمايهگذاري شود .دولت ،مدرنيزاسيون را با
قدرت بيشتري در دستور كار قرار داد و سعي نمود زيرساختهاي اقتصادي را توسعه،
دستگاه بوروكراتيک را گسترش و سرمايهگذاري صنعتي را افزايش دهد .تنها تفاوتي كه
اين بار با دوره قبل داشت اتكا دولت اخير بر درآمدهاي سرشار نفتي بود و براي اينكه
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بتواند در اين زمينه كارآمد باشد يک برنامهريزي اقتصادي انجام داد و دو برنامه عمراني
هفتساله را جهت پيشبرد اهداف خود تعريف نمود .هزينه اين برنامهها ابتدا از محل
درآمدهاي نفت و وامهاي خارجي و پس از آن به مرور زمان صرفاً به درآمدهاي نفتي
محدود شد .توزيع برنامه عمراني هفتساله دوم ( )1431-1443كه اعتبارات آن از
درآمد نفت ،وام از بانک بينالمللي ترميم و توسعه و كمکهاي دولت امريكا تأمين شد
به شرح زير بود.
از كل اعتبار برنامه 40/7 ،درصد صرف راهسازي و زيرساختهاي الزم و ضروري
جهت گسترش بازارهاي داخلي شد 0700« .كيلومتر راه شني و شوسه ساخته شد.
تعداد وسايل نقليه موتوري از  06هزار در سال  1407به حدود  37هزار در سال 1440
و  105هزار در سال  1430رسيد .واردات كاالهاي سرمايهاي كه با شروع جنگ جهاني
دوم متوقف شده بود با ميزان بيشتري ادامه يافت و از  130ميليون ريال در سال 1400
به  0130ميليون ريال در سال  1444و  15310ميليون ريال در سال  1430رسيد»
(سوداگر .)033-063 :1473 ،عمدهترين اهداف برنامه دوم توسعه زيرساختهاي
اقتصادي كشور همراه با توسعه و بهبود خدمات و امكاناتي نظير آب ،شبكههاي ارتباطي
و عمراني و آباداني از قبيل آسفالت ،چراغاني كردن خيابانها ،تحصيالت و امكانات
بهداشتي بود .بدينروي  07/4درصد از اعتبارات برنامه دوم صرف عمران شهري و
اصالحات اجتماعي شد .فعاليتهاي عمران شهري عبارت بودند از« :اجراي طرحهاي
لولهكشي و تصفيه آب آشاميدني ،ساخت حمام ،ايجاد فاضالب ،ايجاد سيل بندها،
ساخت پلهاي داخل شهر ،ايجاد مراكز توليد برق ،ساخت كشتارگاهها و ايجاد خيابآنها و
آسفالت آنها» (رشديه .)1433 ،در سال ( )1431-37برنامه سوم عمراني كشور اجرا
شد .برنامه مذكور تالش داشت تا در زمينههايي سرمايهگذاري كند كه سرمايهداران
خصوصي تمايلي به فعاليت در آنها نداشتند.
برنامه عمراني سوم در  10فصل تدوين شد .بهخاطر اصالحات ارضي اعتبار زيادي
براي بخش كشاورزي در نظر گرفته شد .رويهمرفته در اين برنامه «مبلغ  50ميليارد و
صد ميليون ريال براي عمران شهري تخصيص داده شد .از اين مقدار  700ميليون ريال
صرف خانهسازي 3050 ،ميليون ريال صرف تهي ه آب قابل شرب و طرح بهداشت شهر،
 170ميليون ريال صرف طرحهاي حفاظتي و  30ميليون ريال به طرحهاي جامع
اختصاص يافت» (رشديه .)1433 ،عمده سرمايهگذاريهاي اين دوره صرف
زيرساختهاي اقتصادي (نيرو ،ارتباطات و مخابرات) و توسعه راههاي هوايي و زميني و
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توسعه بندرها شد .در سالهاي اول اجراي اين برنامه تهيه «طرح جامع» نيز در دستور
كار قرار گرفت؛ اما شهرهاي استان كرمانشاه مشمول اين طرح نشدند.
در سال  1437دولت برنامه عمراني چهارم ( )1437-1451خود را از محل
درآمدهاي نفت اجرا كرد .در اين برنامه  75ميليارد ريال براي كشاورزي سرمايهگذاري
شد؛ اما اين مقدار براي بهبود شيوه توليد و رونق كشاورزي نبود بلكه بيشتر در راستاي
پيشبرد اهداف برنامه اصالحات ارضي پيش رفت .ميزان سرمايهگذاري براي صنعت و
معدن  33ميليارد ،ارتباطات و حملونقل  60ميليارد ريال ،آب  36/5ميليارد ريال ،برق
 46ميليارد ريال ،مخابرات  00/4ميليارد ريال بود .رويهمرفته موارد سرمايهگذاري
برنامه در راستاي توسعه و عمران شهري بودند و همچنان عمران و آباداني روستا در آن
نقشي نداشت .از  360ميليارد ريال اعتبارات عمراني برنامه چهارم فقط  3/1ميليارد
ريال صرف عمران روستا شد .رئوس برنامه نشان ميداد كه توجه به زيرساختهاي
اقتصادي ،صنعت ،ارتباطات و عمران شهرها در صدر امور قرار دارد .ميزان برخورداري
استان كرمانشاه از سهم بودجههاي عمراني اين برنامه به نسبت ديگر استآنها كمتر بود و
پروژههاي صنعتي مهمي نظير ذوبآهن اصفهان ،ماشينسازي اراک و تبريز در دستور
كار قرار گرفتند .تبريز در شمال و اهواز در جنوبِ كرمانشاه به قطبهاي صنعتي تبديل
شدند .بنابراين اين دو نقطه شهري ،جاذبه بيشتري براي جذب جمعيت در منطقه غرب
كشور بودند و تعادل جمعيتي را به نفع خود بر هم زدند.
برنامه عمراني پنجم از سال  1450اجرا شد .در حين اجراي برنامه قيمت نفت
بهطور سرسامآوري باال رفت .بودجه اوليه برنامه  1536ميليارد ريال بود كه پس از
تجديدنظر به  3736/6ميليارد ريال افزايش يافت .اين برنامه بهمانند برنامههاي دوم،
سوم و چهارم نابرابري را عمق بخشيد .اولين نابرابري به رابطه شهر و روستا برميگشت.
سهم بخش صنايع  077/13ميليارد ريال ،نفت  545/3ميليارد ريال ،ارتباطات 300/0
ميليارد ريال ،آب  170/0ميليارد ريال ،گاز  100ميليارد ريال ،برق  410/5ميليارد ريال،
ساختمانهاي دولتي  413ميليارد ريال بود .تنها هزينهاي كه براي كشاورزي و عمران
روستا شد به ترتيب  177/6و  70ميليارد ريال بود« .اين برنامه درمجموع سياستهاي
صنعتي قبلي را با ابعاد گستردهاي دنبال كرد .مسئله ايجاد اشتغال خاصه افزايش عرضه
نيروي كار ماهر و متخصص از مسائل عمده اين برنامه عمراني بهحساب ميآمد»
(حساميان .)56 :1477 ،در نتيجه اين نابرابري در سرمايهگذاري برخي شهرهاي بزرگ
مانند تهران ،مشهد ،تبريز ،اصفهان و شيراز جذابيت بيشتري براي جذب جمعيت پيدا
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كردند .در اين سطح ،عمده جمعيت كشور به سوي اين شهرها رفتند و مقصد اين مهاجران
جاذبه جمعيتي خود را از دست داد« .سرمايهگذاري در بخش صنعت كرمانشاه از 170
ميليون ريال در سال  1454به بيش از  070ميليون ريال (به قيمت ثابت  )1454در سال
 1455رسيد .در اين مدت ارزش توليدات بخش صنعت از  4170ميليون ريال به 3630
ميليون ريال و ارزشافزوده محصوالت اين بخش از  1430به  1736ميليون ريال بالغ
گرديد .در طي سه سال مذكور تعداد شاغلين بخش صنعت اين استان از  1607به 0536
نفر افزايشيافته بود .بدين ترتيب از سال  1454تا  1455حجم سرمايهگذاري ،ميزان
ارزشافزوده و تعداد شاغلين به ترتيب از رشد متوسط ساالنه معادل 10/3 ،15/7 ،13/6
برخوردار بوده است» (مشاور ايران آمايش.)77 :1471 ،
در طول برنامه عمراني پنجم توجه خاصي به استان كرمانشاه بهعنوان يک مركز
صنعتي در ميان دو قطب صنعتي تبريز و اهواز شد و بهمثابه شهري خدماتي -صنعتي
در نظر گرفته شد كه ميبايست استانهاي كردستان و ايالم را تغذيه نمايد .استان
كرمانشاه در مقياس وسيعي از طرحهاي زيرساختي بهويژه جادههاي بين استاني و درون
استاني و همچنين جادههاي درونشهري بهره برد؛ اما در حوزه صنعت ،سرمايهگذاري
كمتري انجام شد .رشد اندكي در ارتباط با صنايع مرتبط با محصوالت كشاورزي نظير
سيلوي گندم ،كارخانه آرد و كارخانه شير پاستوريزه صورت گرفت« .عالوه بر كمبود
سرمايهگذاري دولت در بخش صنعت ،سرمايهگذاري خصوصي نيز در اين بخش بسيار
ناچيز بود و حتي اگر هم انجام گرفت بهلحاظ وسعت و دامنه بسيار محدود بود»
(كالرک .)54 :1373 ،در بخش خدمات عمومي و اجتماعي اقدامات زيادي به انجام
رسيد كه عبارتنداز-1« :لولهكشي آب آشاميدني -0سيستم برقرساني -4توسعه نظام
بهداشت و درمان -3اصالح سيستم فاضالب كشي -5توسعه آموزش -7توسعه خيابآنها و
ميدانهاي شهري و آبنماها -7احداث پارک و كمربندي» (قلي پور )1431 ،برنامههاي
توسعه ،جاذبه شهرها را باال بردند و روستا و اقتصاد كشاورزي را به حال خود رها كردند.
مضاف بر اين اصالحات ارضي دافعه روستا را نيز زياد كرد .داستان بدين قرار بود كه با
اجراي برنامه عمراني دوم ( )1437-1431و اعمال سياست دروازههاي باز صدمات
جبرانناپذيري به شيوه توليد سنتي ايران وارد شد و بخش عمدهاي از مازاد اقتصادي
آن از دور خارج شد .موضوع مذكور تنگناهايي را بههمراه داشت .مهمترين بخش آن
محدود بودن مدرنيزاسيون در شهر و بيرون قرار گرفتن روستا از تحوالت نظام
سرمايهداري بود .دولت براي برونرفت از اين تنگنا و دستيابي به نيروي كار ارزان برنامه
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اصالحات ارضي را اجرا كرد .اصالحات ارضي در سال  1431شروع و تا سال  1451در
سه مرحله پايان يافت .اصالحات ارضي دو پيامد مهم براي روستاييان داشت:
نخست ،رهاشدن نيروي انساني از شيوه توليد سنتي .اين امر از دو طريق ممكن شد:
الف) در طي سه مرحله اجراي اصالحات ارضي زمين به صاحب نسق واگذار شد و
خوشنشينان ،برزگران و دهقانان فقير سهمي نبردند ب) بسياري از زمينهاي باير،
مراتع و جنگلها ملي اعالم شدند و دامداران جزء كه شديداً به آنها وابسته بودند،
چارهاي جز رها كردن شيوه توليد خويش نداشتند .چون در روستا غير از شيوه توليد
سنتي ،اشتغالي وجود نداشت .روزبهروز بر تعداد بيكاران افزوده شد« .بيكاري در فاصله
بيست سال (از  1445به بعد) در روستاهاي كشور ده برابر شد و از حدود  75هزار در
سال  1445به حدود  770هزار نفر در سال  1455رسيد» (اعتماد.)71 :1477 ،
دوم ،بسط روابط سرمايهداري در روستا :اين امر از طريق روابط پولي ميسر شد.
اقتصاد پولي نظام سهمبري و نسقداري را از بين برد و بهجاي آن سيستم اجارهداري،
فروش نيروي كار و فروش محصول را جايگزين ساخت .با اين كار امكان خريد انواع
كاالها ممكن و بازار مصرف رواج پيدا كرد .بهبيانديگر ،سازمان توليدي سنتي براي
هميشه از هم پاشيد و سازمان توليدي ديگري جايگزين آن نشد .روستا ديگر جاذبهاي
براي روستاييان نداشت .همزمان با تغييراتي كه در شيوه توليد سنتي در روستا رخ داد
دولت طرحها و برنامههاي عمراني خود را كه عموماً شهري و صنعتي بودند پيگيري
نمود .آنچه مشخص است اين است كه تمام سرمايهگذاريها و هزينهها در شهر انجام
ميگرفت و هيچ توجهي به روستا نميشد .در استان كرمانشاه ،شهر كرمانشاه مورد
توجه بود و ديگر شهرها از اين مزايا كمتر برخوردار بودند .روزبهروز به جذابيتهاي شهر
افزوده ميشد .امكانات رفاهي و بهداشتي آن چندين برابر ميشد.
اين تحوالت يا پيشرفت نقصانهاي بزرگي را در درون خويش ميپروراند:
نخست ،سرمايهگذاري مذكور نامتوازن و در حيطه خدمات شهري بود .بخش
بسيار ناچيزي از آن صرف صنعت و يا كشاورزي ميشد .براي مثال «در
سال 1434بانک ملي كرمانشاه  3ميليون ريال وام براي توسعه صنعتي و 30
ميليون ريال براي توسعه مسكوني در نظر گرفت» (كالرک و كالرک:1373 ،
 .)53بهبيانديگر سرمايهگذاري در مسكن و خدمات  10برابر سرمايهگذاري در
بخش صنعتي بود.
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دوم ،عدم تعادل سرمايهگذاري (دولتي و خصوصي) در ميان شهر و روستا
بسيار بود .تمام سرمايهگذاري در شهر انجام گرفت و روستاها از آن بيبهره
بودند .تنها موردي كه در روستاهاي كرمانشاه وجود داشت به بحث بهداشت و
درمان و واكسيناسيون مرتبط ميشد .البته براي كنترل بيماريهاي واگيردار
چارهاي غير از اين هم نبود.
سوم ،كشاورزان ايران با رقباي جديدي نيز روبرو شدند و در رقابت با آنها دچار
مشكل شدند .دولت سياست دروازههاي باز را در سال  1447ه .ش اتخاذ كرد
و «مواد كشاورزي ارزانقيمت مانند گندم و برنج و ميوه را از امريكا و ساير
كشورها وارد نمود و موجب شد فعاليتهاي بخش كشاورزي ،بهخصوص
واحدهاي مالكاني كه به كشت مكانيزه مايل بودند ،مقرونبهصرفه نباشد و
درنتيجه موجب افت بازده اين بخش -در رابطه با رشد قيمت -و كاهش نسبي
اشتغال در آن بخش كشاورزي شد» (اعتماد .)67 :1477 ،سياست يادشده
بسياري از صنايع كارگاهي را نيز نابود كرد .صنعتگران كرمانشاه هميشه در
اين عرصه سرآمد بودند .بخش عظيمي از آوازه بازار سنتي كرمانشاه در عهد
قاجار به دليل حضور همين افراد بود كه به خيل بيكاران پيوستند .تمامي اين
موارد سبب شد كه شهر كرمانشاه از رونق و جاذبههاي زيادي برخوردار شود و
مهاجرتهاي مختلفي از ديگر نقاط استان و استان هاي لرستان ،همدان ،ايالم
و كردستان به اين منطقه صورت گيرد .در نتيجه اين روندها تعادل جمعيتي
بيشتر از قبل به هم خورد و همچنان شهر كرمانشاه جايگاه نخست شهري خود
را در اين روند حفظ كرد.
ج) عوامل اقتصادي و سياسي مؤثر در نظام شهري بعد از انقالب
جنگ و برهمخوردن تعادل جمعيتي

بعد از انقالب به دليل همجواري استان با كشور عراق و شروع جنگ تحميلي سرمايهگذاري
در اين استان صورت نگرفت و بهلحاظ اقتصادي هم عقالني نبود .بر طبق آمارهاي توسعه و
عمران ( )1471كل نيروهاي وارده به اين استان در طول سالهاي  1475-1455حدوداً
 10460نفر و نيروي كار خارجشده از اين استان به مقصد استانهاي ديگر  17765نفر
برآورد شده است .كليه آمارها بيانگر ركود سرمايهگذاري و اشتغال در بخش خدمات شهري
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بود .شهر رونق و زرق ظاهري گذشته را نداشت .اما رشد كالنشهر كرمانشاه همچنان ادامه
داشت كه دليل آن به جنگ ايران و عراق مربوط است .سيل عظيمي از جمعيت استان به
شهر كرمانشاه سرازير شد تا همچنان بزرگسري اين شهر تداوم پيدا كند .شهرهاي مرزي
قصر شيرين در استان كرمانشاه اشغال و ديگر شهرهاي مرزي نظير اسالمآبادغرب ،پاوه،
جوانرود و گيالنغرب در مقياس گستردهاي صدمه ديدند .شهرهاي مرزي قصرشيرين،
سرپلذهاب و گيالنغرب به جبهه نبرد تبديل شدند .اين شهرها به راحتي در تيررس
توپخانه قرار گرفتند .بدينروي قصر شيرين خالي از سكنه شد« .حدوداً  05000نفر مهاجر
جنگي در روزهاي اوليه شروع جنگ در كرمانشاه اسكان داده شد» (تدبير شهر.)07 :1460 ،
روستاييان ساكن مرز جملگي آواره شدند.
كل سكنه قصر شيرين ( 04003هزار نفر) شهر را ترک كردند و تعداد زيادي از آنها در
يكي از شهرکهاي كرمانشاه (آناهيتا) اسكان داده شدند .بقيه نيز بهطور پراكنده در سطح
شهر كرمانشاه اسكان يافتند .فقط سكنه شهري نبودند كه ديار خود را ترک گفتند .جمعيت
روستايي اين مناطق بهويژه آنها كه در تيررس حمالت دشمن بودند به شهر كرمانشاه و يا
ديگر شهرهاي امنتر رفتند .اين پديده براي شهرهاي نفتشهر ،سومار ،گيالنغرب و سرپل
ذهاب نيز اتفاق افتاد .نفتشهر و سومار كامالً خالي از سكنه شدند اما سرپلذهاب و
گيالنغرب حجم اندكي از جمعيت خود را حفظ كردند .آمار دقيقي در اين زمينه وجود
ندارد .طبق دادههاي سرشماري در شهر گيالن غرب در سال  1475از جمعيت  7736نفري
سال  1455فقط  10نفر در سال  1475وجود داشت؛ و يا حتي جمعيت برخي استآنها نظير
كردستان و ايالم نيز به كرمانشاه سرازير شدند .مهاجرين در طول جنگ  6ساله در كرمانشاه
باقي مانند و تعداد زيادي از آنها به سكنه دائمي اين شهر تبديل شدند .اين پديده دو تأثير
عمده داشت .نخست ،از بين رفتن تعادل در نظام شهري .همچنان كرمانشاه بهعنوان
نخستشهر استان باقي ماند و جمعيت در بخش غربي استان از دست رفت تا تعادل نظام
شهري در كل استان كامالً به هم خورد .دوم ،شكلگيري سكونتگاههاي غيررسمي در شهر
كرمانشاه .تعداد اين سكونتگاهها از مرز  40مورد تجاوز كردند و يکسوم سكنه شهر
كرمانشاه را در وضعيت نامناسبي بهلحاظ كيفيت زندگي قرار دادند .تعداد جنگزدهها و
حالت اضطراري جنگ اجازه نداد كه اين مهاجرين در وضعيت مناسبي قرار گيرند .اين
شرايط سبب شد كه مهاجرين رغبتي براي سكونت ،شهر نداشته باشند .بسياري از نيروهاي
متخصص و باسواد شهر ،كرمانشاه را ترک كردند .گرچه كرمانشاه هم پذيراي جمعيت بوده
اما تراز جمعيتي آن از  1455تا  1430منفي است.
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سالهاي
جدول  :5تعداد مهاجران وارد شده و مهاجران خارجشده استان کرمانشاه طي 
 5311تا 5339
دوره زماني

مهاجران وارد شده مهاجران خارجشده خالص مهاجرت

45761
33700
60613
43000

1455-1475
1475-1475
1475-1465
1465-1430

54067
111415
133337
77141

ميزان مهاجرت
(برحسب هزار)

-17707
-71735
-113106
-46111

-13/1
-46
-75/1
-15/6

مأخذ :سرشماري نفوس و مسكن  55تا 30

نمودار حجم مهاجرپذيري و مهاجرفرستي استان نشان ميدهد كه در طي زمان
حجم مهاجرپذيري و مهاجرفرستي افزايشيافته است امّا حجم مهاجرفرستي بيشتر از
حجم مهاجرپذيري بوده است .الزم به ذكر است كه فاصله زماني سالهاي  1465تا
 ،1430پنج سال است درحاليكه فاصله دورههاي زماني ديگر  10ساله بوده است
بنابراين در خصوص مقايسه اين نكته بايستي مدنظر قرار گيرد.
مهاجرفرستی

مهاجرپذیری

۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۰

1365-1355 1375-1365 1385-1375 1390-1385
نمودار  :3حجم مهاجرپذيري و مهاجرفرستي استان کرمانشاه در طي سالهاي  5311تا 5339

مأخذ :گزارش جمعيتشناسي آمايش سرزمين كرمانشاه 1435

در جدول ( )3براي مقايسه روند مهاجرت بروناستاني استان كرمانشاه و استانهاي
همجوار در طي سه دهه گذشته شاخص نسبت خالص مهاجرت به جمعيت استان
گزارششده است .الزم به ذكر است كه براي محاسبه اين شاخص تعداد مهاجران وارد
شده به استان از استانهاي ديگر منهاي تعداد مهاجران خارجشده از استان شده است
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كه موازنه مهاجرت خالص استان بهدستآمده است ،سپس رقم بهدستآمده بر تعداد
جمعيت آخر دوره زماني تقسيمشده است و در نهايت در عدد  100ضرب شده است.
مقصد مهاجرتها عوض شد .مهاجرت يک پديده فضايي است و براي فهم آن بايد آن را
در بافت فضايي كالنتر قرار داد .بهبيانديگر بايد آن را در پيوند با سطوح منطقهاي و
ملي و همچنين توسعه نامتوازن و نابرابري در امكانات تحليل كرد.
ی

ه
ر سا

ای

س ا
رما
ا
تا
فا

ای ا

ری

ما
ی
ی
ها
ر ستا
هر

نمودار :4حجم مهاجرفرستي استان کرمانشاه به استانهاي کشور در طي سالهاي  5331تا 5339

مأخذ :گزارش جمعيت شناسي آمايش سرزمين كرمانشاه 1435
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در اين مقطع زماني امكانات در شهر كرمانشاه بسيار پايين و تباهي شهري در آن
عيان بود .مهاجرين اغلب بنا بر ضرورت حياتي سعي كردند بهجايي بروند كه منابع و
امكانات بيشتري وجود داشت .آنها مقصد خود را عوض كردند و به سمت قطبهاي
توسعهيافتهتري نظير تهران مهاجرت كردند .تهران جايي بود كه از نظر مهاجران
بيشترين امكانات را در خود جايداده بود .تهران شهري بود كه بهراحتي ميشد در آن
كسب درآمد كرد .بدين ترتيب روستاييان منطقه كرمانشاه با پشتسر گذاشتن شهرهاي
كوچک و دورافتاده (نظير سرپل ذهاب ،قصر شيرين ،جوانرود ،هرسين ،صحنه ،كنگاور)
و شهر كرمانشاه مستقيماً به سمت تهران رفتند.
طي سالهاي  1465تا  1430از تعداد  77141نفر كه از استان كرمانشاه به
استان هاي ديگر مهاجرت كردهاند تعداد  00003نفر يعني  06/5درصد به استان
تهران مهاجرت كرده اند .بسياري از آنها توده اي از افراد بي سواد ،فقير و فاقد مهارت
بودند و در مشاغلي نظير دست فروشي ،كارگر ساختمان ،باربري ،آبدارچي ،سرايداري
مشغول به كار شدند .بهره كشي ،دستمزد پايين ،رقابت كشنده از ويژگي هاي اين
مشاغل است.
برنامههاي توسعه
عالوه بر عدم سرمايه گذاري ناشي از جنگ و برتري دافعه در استان كرمانشاه،
ويژگي هاي اقتصاد ايران نيز بهگونه اي است كه به گسيختگي فضايي در كشور و استان
دامن زد .شيوه توليد كشاورزي همچنان مانند سابق بود و توانايي نگهداري جمعيت را
نداشت .روستا را از جاذبه هاي كهن تهي ساخت .نفت همچنان تنها عامل مؤثر در
اقتصاد ايران بود .دولت تنها متولي درآمدهاي نفتي بود و نيازمندي خود به درآمدهاي
پيراموني را از دست داد .همچون گذشته دولت متولي اصالحات اقتصادي و اجتماعي
بود « .چنين شيوة مديريتي (تمركز قدرت و تمركز سرمايه در دست دولت)
سيستمهاي سكونت گاهي و عملكرد آنها را دچار تحو ل بنيادي كرد .جايگاه و پويايي
شهرها در قالب نظام سكونت گاهي از دو عامل اصلي تأثير پذيرفت؛ عامل اول موقعيت
شهر در مديريت متمركز سياسي بود كه در قالب نظام سلسله مراتبي از باال به پايين
اعمال ميشد ...و عامل دوم رشد و پويايي مناطق بر مبناي عوامل اكولوژيک و
جمع يتي و ساير عوامل اقتصادي و اجتماعي بود؛ بنابراين فضاهايي كه با سهولت خود
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را با چنين شيوه هاي مديريتي و اصالحات وفق ميداد به عنوان فضاهاي برتر و پوياتر
در نظام سكونت گاهي مطرح بودند كه اين امر خود از پويايي و انعطافپذيري مناطق
به دليل پتانسيل هاي منطقهاي نشأت ميگرفت» (روستايي .)117 :1475 ،دولت از
طريق نفت و برنامه هاي توسعه نقش موثري بر سكونتگاه هاي شهري و روستايي
اعمال كرد .از اين دوره به بعد استاندار به عنوان حاكم جديد و جايگزين حاكم سابق
اعتبارات و امكانات مالي كه به صورت بودجه از دولت مركزي دريافت مي كرد به
شهرهاي مركزي استان اعزام مي شد و با زيرمجموعه اي از فرمانداران ،بخشداران،
كارگزاران ساير ارگان هاي اجرايي كه هر يک بودجه عملياتي جداگانه دارند ،اداره
استان را بر عهده مي گيرند .اعتبارات و امكانات مالي واحدهاي اجرايي جديد كه
وظايف تفكيک شده اي بر ع هده دارند نه از راه تجاري كردن بهره مالكانه تأمين
مي شود و نه از ائتالف اقتصادي حكومت با عناصر شهر قديمي .واضح است كه منبع
اصلي درآمد دولت كه ارگان اجرايي حكومت است از فروش نفت ،انحصارات و تا
حدودي ماليات تأمين مي شود .اين وضعيت به مانند قبل از انقالب از طريق
برنامه هاي توسعه  5ساله عملياتي شد .اين برنامه ها اصلي ترين اهرم تأثيرگذاري
دولت در هدايت و كنترل كشور است .نحوة بودجه ريزي و تخصيص اعتبارات به
بخش هاي مختلف نقش موثري بر سازمان دهي فضايي دارند .برنامه هاي توسعه و
شيوة تمركزگراي اين برنامه ها براي مدير يت كشور دو مشكل عمده را در نظام
شهري و شيوة شهرنشيني به وجود آورد.
الف) قطبي شدن نظام شهري در كل كشور

در دوره قاجار جمعيت شهر تهران  150هزار نفر بود (بنگريد به شهري1460 ،؛ كريمان،
 )1477و جمعيت شهر كرمانشاه در عهد قاجار بهطور متوسط و تخميني بين  50تا 70
هزار نفر (بنگريد به اباذري و قلي پور .)1431 ،جمعيت تهران حدود سه برابر كرمانشاه
بود؛ اما در سال  1430جمعيت شهر تهران  6033753نفر و جمعيت شهر كرمانشاه
 651305نفراست .بهبيانديگر  3/7برابر شهر كرمانشاه جمعيت دارد .اين دادهها نشان
ميدهد كه جمعيت شهري در كل كشور به سمت قطبي شدن شديدي پيش رفته است.
در سطح استاني نيز از سال  1445شهر كرمانشاه سهم بااليي از جمعيت كل استان را
بهخود اختصاص داده است.
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جدول  :1سهم جمعيت کرمانشاه و ديگر شهرهاي استان کرمانشاه در سرشماريهاي متوالي
سهم جمعيت شهر

سهم جمعيت مابقي

كرمانشاه

شهرها

45/03

سال

تعداد نقاط شهر

1445

10

73/31

1435

10

76/60

41/00

1455

10

75/77

43/03

1475

13

76/00

41/60

1475

13

74/11

47/63

1465

06

74/41

47/73

1430

40

70/6

47/00

73/35

45/55

40
1435
مأخذ :سرشماري نفوس و مسكن  55تا 30

سال  1445كرمانشاه  73/31درصد و  3شهر ديگر  45/03درصد؛ سال 1435
كرمانشاه  76/60درصد و  3شهر ديگر  41/00درصد؛ سال  1455كرمانشاه 75/77
درصد و  3شهر ديگر  43/03درصد ،سال  1475كرمانشاه  76/00درصد و  14شهر
ديگر  41/60درصد؛ سال  1475كرمانشاه  74/11درصد و  16شهر ديگر  47/63درصد؛
سال  1465كرمانشاه  74/41درصد و  03شهر ديگر  47/73درصد ،سال 1430
كرمانشاه  70/6درصد و  03شهر ديگر  47/00درصد و سال  1435كرمانشاه 73/35
درصد و  41شهر ديگر  45/5درصد از جمعيت شهري سهم داشتند .قطبي بودن
جمعيت و عدم توازن جمعيت در شبكه شهري در طول ساليان پايدار مانده و برنامهاي
براي تغيير آن وجود نداشته است.
نتيجه گيري
روند شكلگيري شهرها و شكلگيري نظام شبكه شهرها در كشورهاي توسعهيافته و در
حال توسعه متفاوت بوده است .شكلگيري و كارويژه شهرهاي باستاني و قرون وسطايي
با شهرهاي شكل گرفته در جريان انقالب صنعتي و فراصنعتي نيز كامالً متفاوت است.
در شهرهاي باستاني و قرون وسطايي ،شهر مكان قدرت بوده است ،اما در جريان
سرمايهداري و صنعتي شدن محيط شهري به كاال تبديل شده و اقتصاد خانگي به
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اقتصاد صنعتي كوچک و بعد به اقتصاد صنعتي بزرگ تغيير يافته و شهر به بازار و فضا
تبديل شده و ظرفيت آن براي جذب جمعيت اضافي بسط پيدا كرده است .شهرها در
كشورهاي توسعهيافته با رشد تدريجي انقالب صنعتي به شكل بطئي گسترش پيدا
ميكردند و جمعيت مازاد روستا در نتيجه گذار جمعيتي و يا خسته از روابط فئودالي در
شهرها جذب ميشدند و امكان ايجاد زيرساختها توسط برنامهريزان شهري فراهم بود و
بنابراين شهرها تعادل خود را حفظ ميكردند.
در ايران روند تحول جمعيت شهرها متفاوت از كشورهاي توسعه يافته بوده است و
افزايش شهرنشيني هم راستا با روند توسعه و فرآيند مدرنيزاسيون نبوده است .درصد
شهرنشيني در استان كرمانشاه طي  70سال ( 1445تا  )1435از  00درصد به 60
درصد افزايش يافته است .در اين شهرگرايي فزاينده كه به عدم تعادل نظام شبكهي
شهري منجر شده ،اقتصاد سياسي فضا نقش مهمي داشته است و تحوالت شهرنشيني
بيش از آن كه طبيعي باشد نتيجه فرآيندهاي سياسي و اقتصادي بوده است كه در اين
جستار به بسط آن پرداخته شد.
درآمد سرشار نفت كه بعد از كودتاي  06مرداد به كشور سرازير شد عدم تعادل در
نظام شهري را بنا نهاد .اين درآمدها از طريق برنامههاي توسعه هزينه شدند .اعتبارات
در بعضي مناطق بيشتر و در برخي مناطق كمتر هزينه شدند .با وجود افزايش
درآمدهاي نفتي افزايش بودجههاي تخصيصي به استانها منوط به زير ساختهاي اوليه
صنعتي بود و از آنجا كه استان كرمانشاه از اين ملزومات محروم بود ،كماكان شكاف
ايجاد شده در زمينه اقتصادي بين استان كرمانشاه و استانهاي همتراز جمعيتي آن
باقي مانده بود كه در شكلگيري نظام شهري در كل كشور نقش عمدهاي داشته است.
معهذا در زاگرس مياني ،نقطه شهري كرمانشاه به نسبت منطقه شهري آن از امكانات
بيشتري برخوردار شد و جاذب جمعيت اطراف خويش شد .قبل از انقالب كرمانشاه به
كانونهاي جذب جعيت استان كرمانشاه ،ايالم ،لرستان و بخشي از استان همدان شد.
همين امر تعادل نظام شهري را برهمزد و پديده نخستشهري را عمق بخشيد و
سلسلهمراتب نامناسبي را رقم زد كه متوسط بزرگ و مياني بزرگ در آن وجود نداشت.
با شروع جنگ ايران و عراق كه استان كرمانشاه درگير آن شد ،روابط بازرگاني كه در
دوره پهلوي كمرنگ شده بود بهطور كلي از بين رفت و نظام معيشتي استان باز هم به
كشاورزي سنتي برگشت .چنين نظامي افزايش توليد مازاد ،روابط سرمايهداري و نظام
بازار شهري كه زمينهساز شكلگيري نظام شهري طبيعي و متعادل است فراهم
دوره دوم /شماره  /1پاييز و زمستان 1279

73

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سياسي بينالملل

نميسازد .الزم به ذكر است كه توليد كشاورزي سنتي با اين كه سطح زيركشت زمينها
افزايشي ندارد اما تأمين معاش جمعيت حداقلي از روستا را فراهم مينمايد و در نتيجه
افزايش جمعيت ناشي از تجربه گذار جمعيتي و يا به عبارتي رشد طبيعي كه از 1440
در استان كرمانشاه شروع شده بود ،به مهاجرت روستا -شهري منجر شده است و اين در
شكلگيري نظام شهري كرمانشاه و نيز شكلگيري كالن شهر كرمانشاه نقش عمدهاي
ايفا كرده است .شهر كرمانشاه به محل سرريز جمعيتي استانهاي اطراف و همچنين
جمعيت مهاجر ناشي از جنگ تبديل شد .زيرا روستاها و شهرهاي كوچک ظرفيت
اشتغالزايي و ماندگاري جمعيت را نداشتند؛ اما شهرهاي بزرگ زمينه بروز مشاغل
غيررسمي و تأمين معيشت حداقلي فراهم ميكنند و به تدريج در چنين شهرهايي
اشتغال و معيشت جمعيت اضافي از طريق مسائل اجتماعي خواهد بود .اين عوامل
اقتصادي و سياسي منجر به افزايش جمعيت شهر كرمانشاه و تعميق پديده نخست
شهري ،گسترش روستا شهرها ،نبود شهر متوسط بزرگ و شهر مياني بزرگ شده است.
اين ،اقتصاد سياسي است كه منجر به عدم تعادل نظام شهري در استان كرمانشاه شده
است.
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