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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. 
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 چكيده3

  5گيري آن است. دنبال بررسي نظام شهري در استان كرمانشاه و داليل شكل مقاله حاضر به
بررسي اسناد )طرح جامع، مشاور شهر، ، فن گردآوري دادهو   «توصيفي تحليلي»روش پژوهش 

ها  هاي آماري( است. يافته دارات و سالنامهو اها  انسرشماري نفوس و مسكن، گزارشات سازم
هاي جمعيتي  پراكنش جمعيت نقاط شهري در آستانه ،كنونتا 7227دهند: از سال  نشان مي

تمام  بزرگ مياني وجود ندارد. درمتوازن نبوده است. شهرهاي متوسط بزرگ و شهرهاي 
ن جمعيت شهر اول هاي پديده نخست شهري در استان وجود داشته است و هم اكنو سرشماري

آباد( است. پراكنش خدمات در نقاط شهري با پراكنش  برابر شهر دوم )اسالم 57/76)كرمانشاه( 
درصد است. اين بدان معناست كه خدمات بر اساس جمعيت  77/6جمعيت داراي همبستگي 

ياسي رفت از عدم تعادل نظام شهري وجود ندارد. داليل س اي براي برون شود و برنامه توزيع مي
نخست، اصالحات ارضي كه شيوه توليد روستايي  :و اقتصادي عدم تعادل نظام شهري عبارتند از

را با مشكل مواجه ساخت و توانايي نگهداشت جمعيت خود را از دست داد و مهاجرت روستا به 
برخي نقاط شهري مانند كالن   هاي توسعه از طريق توجه ويژه به شهر شكل گرفت. دوم، برنامه

زد.  همرجذب جمعيت تعادل نظام شهري را بر كرمانشاه جاذبه آنها را فزوني بخشيدند و با شه
 .سوم، جنگ تحميلي سبب مهاجرت گسترده جمعيت مرزنشين كرمانشاه به كالنشهر كرمانشاه شد
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 مقدمه 

ر يگرفتن در مسهستند. قرار ياسيس مر م، اقتصاد و ايمتاثر از اقل ينانسا يها گاه سكونت
گاه ه تجاري و اقتصادي در رونق سكونتگا بودن و گرهياسي، مركز دستگاه سيراه تجار

 يران شامل چند منطقه شهريو مناطق اطراف آن نقش دارند. در دوره قاجار، ا يشهر
ا دهستان قرار ي، چند شهر كوچک و يزک شهر مركيبود كه در مركز هر كدام از آنها 

د به ي)بنگردادند  يل ميرا تشك« يمنطقه شهر»ک ياطراف  يداشت كه با روستاها
 يبا هم تناسب داشتند و عدم تعادل يتيتوازن جمعبه لحاظ ن مناطق ي(. ا1454اشرف 

بالغ بر  ين امكان وجود نداشت كه شهريا يكلطور شد. به يان آنها مشاهده نميدر م
هزار  050ت يتخت بود كه با جمعيپا ،. تنها استثنارديت شكل بگيهزار نفر جمع 000

 را بر هم زند.  يتيتوانست توازن جمع ينم ينفر در عهد ناصر
به  يا ون شروع شد و تحوالت عمدهيزاسيمدرن يروندها ،با شروع حكومت رضاخان 

زده است. در دوره  هم بهران يرا در كشور ا يتيمرور زمان تعادل جمع وجود آمد كه به
طرح  ير و اجراياسكان عشا ،يمواصالت يها راهگسترش  ،شدن يصنعت ،اول يپهلو

ن عامل يدوم يداد. اصالحات ارضرا در كانون توجه قرار ينيشهرنش ،ياجبار يسرباز
از  يميعظ يتيجمع ييجا هن مرحله جابيبود. در ا يتيخوردن تعادل جمع مهم در برهم

بزرگ به  يبزرگ و از شهرها يشهرها كوچک به  ياز شهرها ،ي كوچکاشهره روستا به 
ي فروش گسترده نفت در بازارها و يموازات اصالحات ارضتخت صورت گرفت. به يپا

به مداخالت ، دولت را قادر ن درآمد سرشاريد. ادرآمد زيادي عايد كشور ش ،جهاني
ن موارد ياز ا يكين كرد. رايا ينيدر پهنه سرزم ياديز ياسيو س ي، اجتماعياقتصاد
 يبود كه اغلب در برخ يو عمران يا توسعه يها دولت، در چارچوب طرح يگذار هيسرما

گر مناطق داشت كه خود سبب عدم يبه د يبزرگ صورت گرفت و توجه كمتر يشهرها
 ياديشدند و مسائل و مشكالت ز ينيشهرنش ين مداخالت سبب رشد نسبيتعادل شد. ا

ل و مشكالت آنها از آن جمله است ئو مسا يدستان شهريكه ظهور ته ندبار آورد را به
مجزا  ي،شهرهاي  گاه و سكونت ينين توجه به شهرنشي(. همچن1477ات، يببنگريد به )

، در يخيتار يدادهاين رويامتداد اط انجام گرفت. در يمح يها تيو بدون توجه به ظرف
است يل سيكوچک به دل يرهاو ظهور ناخواسته شه ينير رشد شهرنشياخ يها سال

ها  تيت و فعاليتعادل جمع يمناسب برا يزير و عدم برنامهآنها تمركزگرا در مراكز است
ده است. يبخش ين كشور را فزونيت شهرنشيش تعداد شهرها شده و جمعيسبب افزا

 يتيبزرگ با اختالف جمع يمراتب نبوده و شهرها بر سلسله يمبتن ينيرشد شهرنش
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در  يشهرمراتب  سلسلهنظام  يبررس»اند.  افتهيكوچک تحول  يشهرها نسبت به ياديز
، يريش و مشي)آسا« ت داردين مناطق مختلف آن حكاياز عدم تعادل ب يكشور حاك

1463 :045 .) 
داده است  يمختلف را در خود جا ياز شهر يا دامنه ،شهر 40ز با ياستان كرمانشاه ن 

ون نفر در آن موجود است. يليک ميفر تا ن 40، از يتيمختلف جمع يها اندازهكه 
است و  يو خدمات ي، تجاريصنعت يها تيامكانات و فعال يكرمانشاه مركز استان دارا

ن استان يت شهرنشيدرصد جمع 75كه  يت دارد به نحويجذب جمع يبرا ياديجاذبه ز
 ،ن عدم تعادليت را دارا هستند. ايدرصد جمع 45گر يشهر د 44دارد و در آن قرار

است. با   ساخته يل عدم تعادل آن را ضروريو دال ينظام شهرمراتب  سلسلهمطالعه 
شبكه  يالگو-1:ده است به دو پرسش پاسخ دهدين نكات، جستار حاضر كوشيتوجه به ا

چگونه  ياسيو س يعوامل اقتصاد-0ست؟ ي( استان چيشهر ييفضا يده )سازمان يشهر
 اند؟ ر گذاشتهياستان تأث يفعل ينظام شهر يريگ بر شكل

 يشناس روش

 يداده عبارتند از بررس ياست. فنون گردآور« يليتحل يفيتوص»ن پژوهش يروش ا
 .يم و مصنوعات ماديها، مشاهده مستق ، مصاحبهيوياسناد، گزارشات آرش

 اسناد  يبررس

مطالعه در استان كرمانشاه از  ها و مدارک مرتبط با موضوع مورد ن اساس تمام نقشهيبر ا
 يگانين اسناد در بايشده است. اغلب ا يعنوان سند )داده( تلق تاكنون به 1445سال 

مرتبط با موضوع و اسناد  يدانيم يها ن پژوهشياست. همچن يوزارت مسكن و شهرساز
عنوان داده مدنظر قرار  اند، به شده منعكس يفيكه در مطالعات توص يپراكنده متعدد

و  1450جامع  يها و طرح يخيو مطالعات تاراز اسناد  يخيتار يرند. در بررسيگ يم
 يها شد. از دادهاستفاده خواهد  1461نظر طرح جامع ديطرح تجدو  1473

استفاده خواهد آنها و گزارشات ادارات و سازم يآمار يها مختلف، سالنامه يها يسرشمار
 ز مدنظرين يررسميغ يها گاه ( در مورد سكونت1460ر شهر )ين مطالعه تدبيشد. همچن

 قرار خواهد گرفت.
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 مشاهده

 يايت در جغرافيع ناعادالنه امكانات و جمعين مطالعه به توزياست كه در ا يابزار ديگر
 كار گرفته شده است.  به ينيسرزم

 مصاحبه

هاي ن تكنيک در بخشهاي روش تحقيق كيفي است. اي ترين تكنيک يكي از عمومي
ويژه در تحليل عوامل اجتماعي،  ها موثر بوده است. بهآوري دادهمختلف در جمع 

سان حوزه ها بيشتر با كارشنا اقتصادي و نحوه حوزه بندي پيشنهادي. مصاحبه
 و آگاهان محلي بود. ريزي و توسعه برنامه

 جامعه مورد مطالعه

لومتر مربع از شمال به استان يك 05/03343معادل  ياستان كرمانشاه با مساحت
الم، از شرق به استان همدان و از غرب به يرستان و ال يها كردستان، از جنوب به استان
شهر  43شهرستان و  13 يدارا 1435ن استان در سال يكشور عراق محدود است. ا

درصد  6/03و  يت استان شهريدرصد جمع 0/75ر يجدول ز يها است. طبق داده
 44درصد در  47/45در شهر كرمانشاه و  يت شهريدرصد جمع 74/73است.  ييروستا

 كنند. يم يگر زندگير دشه

 5331استان  يها در شهرستان ييو روستا يت شهريجمع :5جدول 

 كل شهرستان

 1395جمعيت سال 

 روستايي شهري

 درصد تعداد درصد تعداد

 63/43 49000 15/75 91876 140876 آبادغرب اسالم

 17/10 24328 73/53 36103 60431 پاوه

 50/33 36357 37/55 45304 81661 سنقر

 4/53 22167 73/35 18653 40820 قصر شيرين

 17/10 131548 60/67 949285 1080833 كرمانشاه

 17/03 22235 64/70 53981 76216 كنگاور

 7/37 39861 03/54 45481 85342 پل ذهابسر
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 كل شهرستان

 1395جمعيت سال 

 روستايي شهري

 درصد تعداد درصد تعداد

 71/55 31763 06/33 25244 57007 گيالن غرب

 73/07 20815 4/70 54354 75169 جوانرود

 64/36 34554 17/51 36203 70757 صحنه

 43/47 29262 75/70 49088 78350 هرسين

 3/54 19016 1/37 16203 35219 ثالث باباجاني

 00/57 20232 77/34 15755 35987 داالهو

 07/31 19572 34/56 28085 47657 روانسر

 6/03 483819 0/75 1468615 1952434 استان

 07 00773304 73 53137637 73307070 كشور

 (1435نفوس و مسكن)سال  يسرشمار :مأخذ
 

 ها  تجزيه و تحليل داده

 ل شدند.يه و تحليها در پنج مرحله تجز داده
 ها سازماندهي داده .1
 هاي اصلي و الگوها  ها، موضوع بندي داده طبقه .0
 ها  به سواالت با توجه به داده ييپاسخگو يتالش برا .4
 ا ه هاي مختلف اين داده جستجو براي توجيه .3
 ( 157 :1461 ،راسمن ل ونوشتن و تهيه گزارش )مارشا .5

 نه پژوهشيشيپ

مطالعه حاضر انجام شده است كه در ادامه  يدر حوزه موضوع ييها ن، پژوهشيش از ايپ
 ن آنها اشاره خواهد شد. يبه مهمتر

سازمان فضايي نظام »نامه دوره دكتري تحت عنوان  پايان( در 1477) ييروستا 
ه يرا در ناح ينظام شهر تالش دارد كه« اي نقش آن در تعادل ناحيهگاهي و  سكونت

ل يز كند و داليپره ينگر يدارد از جزئ ين پژوهش سعيجان مطالعه كند. ايآذربا
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شهر است  31 يجان داراين كند. حوزه آذربايرا تبب يدر نظام شهر ييفضا يختگيگس
مجموع حقوق »اند.  ل جمع شدهيز و اردبين خدمات و منابع در دو شهر تبريتر كه عمده
طور متوسط  مطالعه به ه مورديناح يک ماه در سطح جامعه شهريشده در طول  پرداخت

شهر  31كشور در سطح  ين رقم در قالب بودجه جاريال است. ايارد ريليم 043/77
ال يارد ريليم 0630/46معادل  يعنين رقم يدرصد ا 40/33شود.  ينه ميموردمطالعه هز

خود اختصاص داده ل به يگر را شهر اردبيدرصد د 11د و يآ يگردش م  ز بهيبردر شهر ت
را به دو  يينظام فضا يده سنده علت عدم توازن در سازماني(. نو076 :1477« )است

آن بر  يزير ساله دولت كه نظام بودجه 5توسعه  يها سازد. الف( برنامه يطه مربوط ميح
سنده يت نويها در صنعت و خدمات. درنها شيگرا يت است. ب( ناهمگونياساس جمع

 نامد.  يم «يدولت ييشهر گرا»ران را يدر ا ييشهرگرا
در  يشهر يفضا يد اجتماعيتول»تحت عنوان  ينامه دكتر اني( در پا1431پور ) يقل 

شده و  برداشت يانگاشت شده، فضا يد فضا )فضايكند سازوكار تول يتالش م« كرمانشاه
العه كند. در اين كار هم نقش شهرسازان، ه قاجار تاكنون مطسته( را از دوريز يفضا

انگاشت شده مشخص است و هم  يطه فضاين در حيزان، طراحان و مهندسير برنامه
 يبرا ياجتماع يو فضاساز يق نمادسازيروزمره كه از طر يدر زندگ ينقش مردم عاد

ن پژوهش نقش يد. اكنن يم ميكنند و محالت را به خوب و بد تقس يم يگذار محالت نام
كند. نكته  يرا دنبال م ييرات فضاييت و به دنبال آن تغيجمع ييجا هد بر جابيوه توليش

و ارتباط شهرها با هم را مطالعه  ين مطالعه نظام شهريت آن است كه ايحائز اهم
 كند و محدود به شهر كرمانشاه است. ينم
 يافتگي توسعهل يتحل» تحت عنوان يا ( در مطالعه1431و همكاران ) يپورمحمد 

-ي، فرهنگيدرمان-يشاخص بهداشت 17ق ياز طر« كرمانشاهاستان  يها شهرستان
 يبند به رتبه TOPICSو بر اساس مدل  يرساختيو ز ي، مذهبي، گردشگرياجتماع

از توسعه  يق حاكيج تحقيپردازند. نتا ياستان م يها شهرستان يافتگي سطح توسعه
گر يد يها ن نسبت به شهرستانيريشهرستان قصرش نامتوازن در سطح استان است.

ن، ي، هرسيالن غرب، ثالث باباجانيسنقر، جوانرود، گ يها ن و شهرستانيتر افتهي توسعه
ن ياستان هستند... ا يها ن شهرستانيتر محروم ،آباد غرب كنگاور، اسالمسرپل ذهاب، 

 ييفضا يده به سازمانپژوهش تالش دارد. نامتوازن بودن توسعه را نشان دهد و چندان 
 ندارد. يو عوامل مؤثر بر آن كار
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مراتب شهري و  بررسي سلسله»اي تحت عنوان  ( در مقاله1431لطفي، و باباخانزاده ) 
سعي « 1465تا  1455هاي  پديده نخست شهري در استان كرمانشاه در طي سال

بررسي كنند.  شهري را در استان مراتب شهري پديده نخست رسي سلسلهكنند ضمن بر مي
آباد  شهر دوم اسالم تر از برابر بزرگ 6/6عنوان نخستين شهر  در اين بررسي كرمانشاه به

 پردازند. نمي ،ها در اين بررسي به عوامل مؤثر در اين قطبي بودنغرب است. آن
در  يمراتب شهر ل سلسلهيتحل»تحت عنوان  يا ( در مقاله1431و همكاران )كرمي  
هرها در سطح استان و ش يپراكندگ يالگو« 1465تا  1445 يشش دوره سرشمار يط

و « پفيمرتبه اندازه ز»، «يگين همسايتر کيل نزديتحل»را با استفاده از  يشهر نخست
دهند كه شهرها از پراكنش  يج نشان ميكنند. نتا يم يبررس «يشهر نخست»شاخص 

 ير شهرهايبا سا ياديز يتيبرخوردارند. شهر كرمانشاه اختالف جمع ينسبتاً منظم
رو قانون  نياست. ازا ينخست شهر ياستان منطبق بر الگو ياستان دارد و نظام شهر

ت در سطح شهرها يبودن جمع يل قطبيز دالين مقاله نيدارد. ان يتياندازه حاكم-مرتبه
به عوامل  ين است كه توجهيها ا ن پژوهشيدهد. نكته قابل توجه در ا يح نميرا توض

 ندارند.  يم شهردن نظش يموثر در قطب

 ينظر يمبان

؛ 1330؛ 1366؛ 1365؛ 1374) يد هارويويد يمقاله برگرفته از آرا يكرد نظريرو
ه يد و گردش سرمايط توليرا كامالً به شرا ييفضا يسازمانده ،ي( است. هارو1337

، ارزش ي، ارزش مصرفير ارزش اضافينظ يميرا بر اساس مفاه سازد و آن  يمرتبط م
داند كه در  يم 1«ييفضا يياه گاه گره»دهد. او شهرها را  يح ميع درآمد توضيو توزمبادله 

صورت  ياست كه در آن نزاع طبقات يدانيه متمركز و در حال گردش است. ميآن سرما
الزامات  يجيش تضاد و اعتراض در شهر را از منظر رخنه تدريدايپ» يرد. هارويگ يم

... دهد يشرح م يمكان -يط اجتماعيک محينان روزمره ساك يدر زندگ ينظام اقتصاد
ان ياست كه ماركس م يونديبرگرفته از پ ،شهين انديا يدر ورا يكل ياصل ساختار

طبقه كارگر قائل بود. به نظر ماركس،  يت و كنش جمعيو ظهور هو ياقتصاد يها بحران
روزمره  يآگاه يرابزاريغ يها زدن شالوده اجتماع و جنبه با برهم يش اقتصاديروابط و پو

(. از نظر هاروي 145 :1467)تاجبخش، « انجامد يافته مي به مقاومت و اعتراض سازمان

                                                      
1. spatial node 
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د به شيوه توليد داري است و براي درک آن باي تغييرات شهري متأثر از نظام سرمايه
گذاري توجه داشت. او  هاي آن( و جريان سرمايه ويژه انباشت سرمايه و بحران داري )به سرمايه

را از هم جدا كرد. مدار اول مربوط به توليد كاالست كه ماركس به آن  1نوع مدار سرمايهدو 
ر اول زياد شود. اگر انباشت در مدا توجه داشت. مدار دوم به محيط مخلوق )شهر( مربوط مي

هاي  گاه سوي مدار دوم حركت خواهد كرد. در اين مرحله سكونت باشد جريان سرمايه به
توان به مثابه يک  ر انباشت سرمايه دارند. اگر چه زمين شهرها را ميشهري نقش زيادي د

ونقل بودن  بودن و غيرقابل حمل هايي همچون ثابت كاال خريد و فروش كرد، اما داراي ويژگي
است. با وجود اين، نقش مهمي در زندگي شهري دارد. زيرا در ساخت و ساز  (يريناپذ)انتقال

گذاري در زمين با اهميت است و ماهيتي دو  دوام است. سرمايه مسكن تأثير دارد و بسيار با
ش به يگردد. گرا كند و هم مانع آن مي لبه دارد. يعني هم به انباشت سرمايه كمک مي

كند. هر چه  يگر فرق ميد يا به دوره يا ط مخلوق )شهر( از دورهيدر مح يه گذاريسرما
كم به  شود و كم ين حوزه كم ميدر ا يا ارزش مبادله ،رديشتر صورت گيب يگذار هيسرما

 يها انيدهد كه چگونه بن يو نشان م انجامديم يه گذاريا حذف سرمايكاهش و 
ط يمح يبر ارزش مصرف يا شدن ارزش مبادله زاست. اما با كم سست و بحران يگذار هيسرما

 شود. يمخلوق )شهر( افزوده م
و  يد نظام شهريوة توليهستند. ش ياقتصاد يها انيشهرها متاثر از بن ياز نظر هارو 

نقاط  يگاه كنند. در شبكه نظام سكونت يشهرها را دچار تحول م يدرون يسازمانده
شوند و تعادل نظام  يت ميرا جذب كنند جاذب جمع يشتريب يها هيرا كه سرما يشهر
ن روند است. در يا يامدهاياز پ يكي يشهر ا نخستي يسر زنند. بزرگ يرا بر هم م يشهر

كنند و با باال بردن  يمحصور م يشهر يفضاها يا با استفاده از رانت، برخيرون شهرها اغند
 ين فضاها دسترسيدهند اقشار فرودست به ا يشوند و اجازه نم يها سبب انسداد م متيق
 دهد. يبروز م ييفضا ينابرابرصورت  بهخود را  ياجتماع يجه نابرابريدا كنند. در نتيپ
ب ين ترتيه است. بديبر انباشت سرما يمبتن يو نظام شهر يهرش يفضا يسازمانده 
چ يد است و هيوه توليدر ش يو تمام منازعات شهر يشه عدم تعادل نظام شهرير

 يد جايمحل كار در ذات روابط تول ياگر مبارزات طبقات»ندارند.  يت مستقليموجود
ل يه و اصيحركت اول نيجز امتداد ا هب يزيمحور چ گاه مبارزات محله داشته باشند آن

 (.133 :1467)تاجبخش، « ستندين

                                                      
1. circuit of capital 
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 ها افتهي

 يشهر نظام يها يژگيو (الف

 يتيجمع يها آستانه توازن عدم -7

 40شهر به  10حاكي از آن است كه نقاط شهري از  1435تا  1455تحوالت جمعيتي 
( روند تغييرات سطوح جمعيتي نقاط شهري استان را طي 0شهر رسيده است. جدول )

شهر  10از  1455دهند كه در سال  ها نشان مي دهد. داده ( نشان مي1445-35سال ) 30
تا  05000آباد غرب بين  نفر دارند. شهر اسالم 05000شهر جمعيت كمتر از  6استان 
نفر جمعيت دارد. عدم توازن زيادي  500000تا  050000نفر و شهر كرمانشاه بين  50000

ود. در اين شبكه شهر متوسط كوچک و شهر متوسط ش در شبكه شهري استان ديده مي
نفر، يک شهر  05000شهر زير  6، 1475شود. سال  بزرگ و شهر بسيار بزرگ ديده نمي

شهر بزرگ مياني  كوچک و يک شهر متوسط كوچک وجود دارد. شهر متوسط بزرگ و
رفته است. كرمانشاه با يک پله صعود در زمره شهرهاي بسيار بزرگ قرارگوجود ندارد. شهر 

شهر )رباط،  5، 1475توجهي وجود دارد. سال  عدم توازن قابل ،همچنان در شبكه شهري
ها همراه شده است. اين شهر آباد، روانسر و سومار( به شبكه شهري اضافه باينگان، تازه

نفر  05000شيرين، كرند غرب، پاوه، نوسود، نودشه، گيالن غرب داراي جمعيت كمتر از قصر
نرود و سرپل ذهاب يک پله صعود كرده و در آستانه جمعيتي شهرهاي كوچک هستند. جوا

شهر  4 ،آبادغرب اند. همچنين هرسين و كنگاور با يک پله صعود در كنار اسالم قرارگرفته
 است.  متوسط كوچک هستند. كرمانشاه جايگاه قبلي خود را حفظ كرده

نفر  10000ا جمعيتي كمتر از هشده و همه آن اضافه شهر به شبكه شهري 3، 1465سال  
روستاشهر    آستانه جمعيتي  كرمانشاه در شهر از مجموعه شهري 00دارند. بدين ترتيب 

قرار دارند. جوانرود، سرپل ذهاب، سنقر و صحنه جايگاه خود در شهرهاي كوچک را حفظ 
رهاي اند. شهر كنگاور با يک پله سقوط در اين آستانه جمعيتي قرارگرفته است. شه كرده
تنها شهرهاي شاهو  1430اند. سال  آباد و كرمانشاه همچنان جايگاه خود را حفظ كرده اسالم
شده است. بسياري از شهرها جايگاه خود در سرشماري  وره به شبكه شهري اضافه و بانه
اند. تنها تغييرات شبكه شهري، صعود جوانرود و كنگاور به پله باالتر و  را حفظ كرده 1465

شهرهاي گودين و ريجاب به روستا  1435تر است. سال  سين به يک پله پايينسقوط هر
اند. پاوه با يک پله صعود به شهر كوچک تبديل شده است و بقيه شهرها  شهرها اضافه شده

 ت است.يع متعادل جمعيعدم توز ينظام شهر  مشكل عمدهاند.  جايگاه خود را حفظ كرده
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 5311-31 ينقاط شهر يتيرات سطوح جمعييروند تغ :2جدول 

 سال

 روستا شهرها

شهرهاي 

 كوچک

 

شهرهاي 

متوسط 

 كوچک

شهرهاي 

متوسط 

 بزرگ

شهرهاي 

بزرگ 

 مياني

شهرهاي 

بزرگ و 

بسيار 

 بزرگ

 هزار نفر 37كمتر از 
76- 37 

 هزار نفر

766-766 

 هزار نفر

376-766 

 هزار نفر

57777- 

هزار  37666

 نفر

77777-

هزار  76666

 نفر

1455 
الن غرب، سرپل ذهاب، يگاور، گصحنه، كن

 ن، سنقر، پاوهيرين، قصر شيهرس
 - كرمانشاه - - آباد اسالم

1475 
پاوه، جوانرود، نودشه، نوسود، سرپل ذهاب، 

 الن غرب، كرندين، گيريقصر ش

صحنه، 

ن، يهرس

 سنقر، كنگاور

 كرمانشاه - - آباد اسالم

1475 

نگان، ين، كرند غرب، بايريرباط، قصر ش

الن غرب، يسود، نودشه، سومار، گپاوه، نو

 آباد، روانسر تازه

جوانرود، 

سرپل ذهاب، 

سنقر، 

 صحنه،

آباد  اسالم

غرب، 

ن، يهرس

 كنگاور،

 كرمانشاه - -

1465 

ن، يريالن غرب، قصر شيپاوه، روانسر، گ

ستون، گهواره، كوزران، يآباد، كرند، ب تازه

ل، ينگان، نوسود، حمينودشه، سرمست، با

ان راهان، ي، ميباط، هلشرازگله، سطر، 

 سومار

جوانرود، 

سرپل ذهاب، 

سنقر، 

صحنه، 

 كنگاور،

آباد  اسالم

غرب، 

 نيهرس

 كرمانشاه - -

1430 

ن، يريالن غرب، قصر شيپاوه، روانسر، گ

ستون، گهواره، كوزران، يآباد، كرند، ب تازه

نگان، نوسود، يشاهو، نودشه، سرمست، با

ن اي، ميل، ازگله، سطر، رباط، هلشيحم

 وره راهان، سومار، بانه

سرپل ذهاب، 

صحنه، 

سنقر، 

 ن،يهرس

جوانرود، 

كنگاور، 

آباد  اسالم

 غرب

 كرمانشاه - -

1435 

ن، يريالن غرب، قصر شيپاوه، روانسر، گ

ستون، گهواره، كوزران، يآباد، كرند، ب تازه

نگان، نوسود، يشاهو، نودشه، سرمست، با

ان ي، ميل، ازگله، سطر، رباط، هلشيحم

 نيجاب، گوديوره، ر هان، سومار، بانهرا

سرپل ذهاب، 

صحنه، 

سنقر، 

 ن، پاوهيهرس

جوانرود، 

كنگاور، 

آباد  اسالم

 غرب

 كرمانشاه - -

 

 سرشماري نفوس و مسكن  :مأخذ
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 نخست شهري -3

ن يم. بر اساس اياستفاده كرد يشهر از شاخص نخست يتيمراكز جمع يبند سطح يبرا
برابر  3ت شهر دوم و سه برابر شهر سوم و يبرابر جمع 0د يت شهر اول بايجمع ،شاخص

ر يک منطقه از فرمول زيص توازن در يتشخ يام باشد. برا  nبرابر شهر  nشهر چهارم و 
 شود. ياستفاده م

 ) =PI=P1/P2 ن شهريتر ت بزرگين شهر/جمعيت دومي)جمع

 
 يا مساوين كمتر و است و اگر مقدار آ يتوسعه قطب ،باشد 0شتر از يب PIاگر مقدار  
 توسعه متوازن است. ،باشد 0
ها در استان كرمانشاه يده در طول تمام سرشمارين پديدهند كه ا يها نشان م افتهي 

برابر  6ن شهر يت اوليطور متوسط جمع است و تا كنون تداوم داشته است. به يقطب
 يت شهريجمعدرصد  70بر  گر شهر كرمانشاه بالغيد انيب ن شهر بوده است. بهيدوم

 داده است. ياستان را در خود جا

 5331-39در استان کرمانشاه  يشهر زان شاخص نخستيم :3جدول 

 سال
شهر 

 نخست
 شهر دوم

ت يجمع

 شهر اول

ت يجمع

 شهر دوم

شاخص نخست 

 يشهر
 جهينت

 يبزرگ سر 0/5 04301 105343 نيريقصرش كرمانشاه 1445

 يبزرگ سر 0/11 15303 176340 نيريقصر ش كرمانشاه 1435

 يبزرگ سر 3/3 40616 030700 آباد غرب اسالم كرمانشاه 1455

 يبزرگ سر 7/7 74474 570513 آباد غرب اسالم كرمانشاه 1475

 يبزرگ سر 4/6 64505 734157 آباد غرب اسالم كرمانشاه 1475

 يبزرگ سر 6/6 63303 733674 آباد غرب اسالم كرمانشاه 1465

 يبزرگ سر 3/6 33733 651305 آباد غرب اسالم كرمانشاه 1430

 يبزرگ سر 35/10 30553 337751 آباد غرب اسالم كرمانشاه 1435

 سرشماري نفوس و مسكن  :مأخذ
  

 0/5 ين و شاخص نخست شهريريشهر اول كرمانشاه و شهر دوم قصرش 1445سال  
ن و يريصر ششهر اول كرمانشاه و شهر دوم ق 1435از توسعه نامتوازن است. سال  يحاك

، 1475، 1455 يها از توسعه نامتوازن است. در سال يحاك 0/11 يشاخص نخست شهر
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آباد غرب شهر دوم است. شاخص  كرمانشاه شهر اول و اسالم 1430و  1465، 1475
است. تمام ادوار  3/6و  6/6، 4/6، 7/7، 3/3ب يها به ترت ن ساليا يدر ط يشهر نخست
تاكنون  1475از توسعه نامتوازن است. از سال  يحاك يشهر ده نخستيپد ،مذكور

 رود. يش ميهمچنان به سمت توسعه نامتوازن پ يشهر اخص نخستش

 تيع نامتقارن خدمات به تناسب جمعيتوز -2

ن بخش يشده است. در ا عيطور نامتوازن توز ت بهين نشان دادند كه جمعيشيدو مقوله پ
 يهاخدمات در حوزه يها م. دادهيكن يابيز ارزيع خدمات را نيم تا توزيتالش دار

، ي، مالين اجتماعيو تأم ي، اجتماعيو درمان ي، بهداشتي، ورزشي، فرهنگيگردشگر
سه شدند. يمختلف محاسبه و مقا يهابا شاخص يو شهر ي، آموزش عاليآموزش عموم

 شدند. يبند د و بر اساس آن شهرها رتبهيمحاسبه گرد يانمره يهر شهر يت برايدر نها
 xک شاخص، آن را در محور يبه آنها ل يخدمات و تبد يرهايع متغيس از تجمپ

دهد كه خدمات  يم. نمودار نشان ميداد يجا yت را در محور ير جمعيم و متغيقرارداد
رود. شدت  يز باال ميت نيش خدمات سطح جمعيون قرار دارند. با افزايخط رگرس يرو

با  يعنير وجود دارد؛ ين دو متغيب يدهد كه رابطه محكم ينشان م 330/0 يهمبستگ
 يكيطور گراف ، به1ابد. نمودار شماره ي يش ميز افزايت نيش سطح خدمات جمعيافزا

دهد. شهر كرمانشاه را نمودار  يت نشان ميش جمعيپراكنش خدمات را برحسب افزا
 م. ياز خدمات داشته باش يم تا پراكنش بهتريكن يخارج م

 
 

 

 تيت برحسب جمعپراکنش خدما :5نمودار 
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در نمودار  يمشخص يالگو ،شود كه با خروج كرمانشاه مي در نمودار دوم مشاهده 
 رند.يگ يشود و شهرها از خط برازش فاصله م يده نميد

 

 

 ر از کرمانشاه(يت )غيپراکنش خدمات برحسب جمع :2نمودار 

 قبل از انقالب يمؤثر در نظام شهر يعوامل اقتصاد ب(

چندان نامتعادل نبود. بعد از  ييايت در پهنه جغرافي، جمعيت ارضتا قبل از اصالحا
هم خوردن تعادل  در به  يمينقش عظ يعامل اقتصاد 1440مرداد در سال  06 يكودتا
ط يشرا ،شد. بعد از كودتا يتيدر عدم توازن جمع يداشت و عامل مهم يتيجمع

كا( از يخصوص با امر )به يران كامالً متفاوت گشت. روابط خارجيا يو اقتصاد ياجتماع
گذشته  يها به فروش رفت. برخالف سال يخارج يران در بازارهايسر گرفته شد. نفت ا

شد. با فروش نفت  يخته ميشده بود و تمام درآمد آن به خزانه دولت ر ين بار نفت مليا
ست توسط يبا يشد كه م يسرشار يران صاحب درآمدهايا ،يالملل نيب يدر بازارها
ون را با يزاسيمدرن ،شود. دولت يگذار هيا سرماينه و يمختلف هز يها ن در حوزهدولتمردا
را توسعه،  ياقتصاد يها رساختينمود ز يدر دستور كار قرار داد و سع يشتريقدرت ب

كه  يش دهد. تنها تفاوتيرا افزا يصنعت يگذار هيک را گسترش و سرمايدستگاه بوروكرات
نكه يا يبود و برا يسرشار نفت ير بر درآمدهايدولت اخن بار با دوره قبل داشت اتكا يا
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 يانجام داد و دو برنامه عمران ياقتصاد يزيرک برنامهينه كارآمد باشد ين زميبتواند در ا
ها ابتدا از محل  ن برنامهينه ايف نمود. هزيشبرد اهداف خود تعريساله را جهت پ هفت

 ينفت يمرور زمان صرفاً به درآمدها  از آن به و پس  يخارج يها نفت و وام يدرآمدها
( كه اعتبارات آن از 1431-1443ساله دوم ) هفت يع برنامه عمرانيمحدود شد. توز

ن شد يكا تأميدولت امر يها م و توسعه و كمکيترم يالملل نيدرآمد نفت، وام از بانک ب
 ر بود.يبه شرح ز

 يالزم و ضرور يها رساختيو ز يسازدرصد صرف راه 7/40از كل اعتبار برنامه،  
و شوسه ساخته شد.  يلومتر راه شنيك 0700»شد.  يداخل يجهت گسترش بازارها

 1440هزار در سال  37به حدود  1407هزار در سال  06از  يه موتوريل نقليتعداد وسا
 يكه با شروع جنگ جهان يا هيسرما يد. واردات كاالهايرس 1430هزار در سال  105و 

 1400ال در سال يون ريليم 130افت و از يادامه  يشتريزان بيبا مشده بود   دوم متوقف
« ديرس 1430ال در سال يون ريليم 15310و  1444ال در سال يون ريليم 0130به 

 يها رساختين اهداف برنامه دوم توسعه زيتر (. عمده033-063 :1473)سوداگر، 
 يارتباط يها ر آب، شبكهينظ يكشور همراه با توسعه و بهبود خدمات و امكانات ياقتصاد

الت و امكانات يها، تحص ابانيكردن خ يل آسفالت، چراغانياز قب يو آبادان يو عمران
و  يدرصد از اعتبارات برنامه دوم صرف عمران شهر 4/07 يرو نيبود. بد يبهداشت

 يها طرح ياجرا» :عبارت بودند از يعمران شهر يها تيشد. فعال ياصالحات اجتماع
ل بندها، يجاد سيجاد فاضالب، اي، ساخت حمام، ايدنيآشامه آب يتصفو  يكش لوله

و آنها ابيجاد خيها و ا د برق، ساخت كشتارگاهيجاد مراكز توليداخل شهر، ا يها ساخت پل
كشور اجرا  ي( برنامه سوم عمران1431-37(. در سال )1433ه، ي)رشد« ها آسفالت آن

داران  هيكند كه سرما يگذار هيسرما يياه نهيشد. برنامه مذكور تالش داشت تا در زم
 ت در آنها نداشتند.يبه فعال يليتما يخصوص

 يادياعتبار ز يخاطر اصالحات ارض ن شد. بهيفصل تدو 10سوم در  يبرنامه عمران 
ارد و يليم 50مبلغ »ن برنامه يرفته در ا هم يدر نظر گرفته شد. رو يبخش كشاورز يبرا

ال يون ريليم 700ن مقدار يص داده شد. از ايتخص يهرعمران ش يال برايون ريليصد م
ه آب قابل شرب و طرح بهداشت شهر، يال صرف تهيون ريليم 3050، يساز صرف خانه

جامع  يها ال به طرحيون ريليم 30و  يحفاظت يها ال صرف طرحيون ريليم 170
ن دوره صرف يا يها يگذار هيعمده سرما(. 1433ه، ي)رشد« افتياختصاص 

و  ينيو زم ييهوا يهاتوسعه راهرو، ارتباطات و مخابرات( و ي)ن ياقتصاد يها ترساخيز
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ز در دستور ين« طرح جامع»ه ين برنامه تهيا ياول اجرا يها توسعه بندرها شد. در سال
 ن طرح نشدند.ياستان كرمانشاه مشمول ا يكار قرار گرفت؛ اما شهرها

( خود را از محل 1437-1451چهارم ) يدولت برنامه عمران 1437در سال  
 يگذار هيسرما يكشاورز يال برايارد ريليم 75ن برنامه ينفت اجرا كرد. در ا يدرآمدها
 يشتر در راستاينبود بلكه ب يد و رونق كشاورزيوه توليبهبود ش ين مقدار برايشد؛ اما ا

صنعت و  يبرا يگذار هيزان سرمايش رفت. ميپ يشبرد اهداف برنامه اصالحات ارضيپ
ال، برق يارد ريليم 5/36ال، آب يارد ريليم 60ونقل  ارد، ارتباطات و حمليليم 33ن معد
 يگذار هيرفته موارد سرما هم يال بود. رويارد ريليم 4/00ال، مخابرات يارد ريليم 46

روستا در آن  يبودند و همچنان عمران و آبادان يتوسعه و عمران شهر يبرنامه در راستا
ارد يليم 1/3برنامه چهارم فقط  يال اعتبارات عمرانيارد ريليم 360نداشت. از  ينقش

 يها رساختيداد كه توجه به زيال صرف عمران روستا شد. رئوس برنامه نشان مير
 يزان برخورداري، صنعت، ارتباطات و عمران شهرها در صدر امور قرار دارد. مياقتصاد

كمتر بود و آنها گر استيه نسبت دن برنامه بيا يعمران يها استان كرمانشاه از سهم بودجه
ز در دستور ياراک و تبر يساز نيآهن اصفهان، ماش ر ذوبينظ يمهم يصنعت يها پروژه

ل يتبد يصنعت يها ز در شمال و اهواز در جنوبِ كرمانشاه به قطبيكار قرار گرفتند. تبر
غرب ت در منطقه يجذب جمع يبرا يشتريجاذبه ب ،ين دو نقطه شهرين ايشدند. بنابرا

 را به نفع خود بر هم زدند.  يتيكشور بودند و تعادل جمع
 مت نفتيبرنامه ق ين اجراياجرا شد. در ح 1450پنجم از سال  يبرنامه عمران 

ال بود كه پس از يارد ريليم 1536ه برنامه يباال رفت. بودجه اول يآور سرسامطور  به
دوم،  يها مانند برنامه نامه بهن بريافت. ايش يال افزايارد ريليم 6/3736دنظر به يتجد

گشت.  يبه رابطه شهر و روستا برم ين نابرابريد. اوليرا عمق بخش يسوم و چهارم نابرابر
 0/300ال، ارتباطات يارد ريليم 3/545ال، نفت يارد ريليم 13/077ع يسهم بخش صنا

ال، يارد ريليم 5/410ال، برق يارد ريليم 100ال، گاز يارد ريليم 0/170ال، آب يارد ريليم
و عمران  يكشاورز يكه برا يانهيال بود. تنها هزيارد ريليم 413 يدولت يها ساختمان

 يها استين برنامه درمجموع سيا»ال بود. يارد ريليم 70و  6/177ب يروستا شد به ترت
ش عرضه يجاد اشتغال خاصه افزايدنبال كرد. مسئله ا يا را با ابعاد گسترده يقبل يصنعت

« آمد يحساب م به ين برنامه عمرانيماهر و متخصص از مسائل عمده ا كار يروين
بزرگ  يشهرها يبرخ يگذار هيدر سرما ين نابرابريجه ايدر نت (.56 :1477 ،اني)حسام

دا يت پيجذب جمع يبرا يشتريت بيراز جذابيز، اصفهان و شيمانند تهران، مشهد، تبر
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ين شهرها رفتند و مقصد اين مهاجران عمده جمعيت كشور به سوي ا ،كردند. در اين سطح
 170گذاري در بخش صنعت كرمانشاه از  سرمايه»جاذبه جمعيتي خود را از دست داد. 

( در سال 1454ميليون ريال )به قيمت ثابت  070به بيش از  1454ميليون ريال در سال 
 3630ميليون ريال به  4170رسيد. در اين مدت ارزش توليدات بخش صنعت از  1455

ميليون ريال بالغ  1736به  1430افزوده محصوالت اين بخش از  ميليون ريال و ارزش
 0536به  1607گرديد. در طي سه سال مذكور تعداد شاغلين بخش صنعت اين استان از 

گذاري، ميزان  حجم سرمايه 1455تا  1454يافته بود. بدين ترتيب از سال  نفر افزايش
 3/10، 7/15، 6/13ترتيب از رشد متوسط ساالنه معادل  افزوده و تعداد شاغلين به ارزش

  (.77 :1471)مشاور ايران آمايش، « برخوردار بوده است
ک مركز يعنوان  به استان كرمانشاه به يپنجم توجه خاص يدر طول برنامه عمران 

 يصنعت -يخدمات يمثابه شهر ز و اهواز شد و بهيتبر يان دو قطب صنعتيدر م يصنعت
د. استان يه نمايالم را تغذيكردستان و ا يها ست استانيبا يفته شد كه مدر نظر گر

و درون  ين استانيب يها ژه جادهيو به يرساختيز يها از طرح يعياس وسيكرمانشاه در مق
 يگذار هيسرمابهره برد؛ اما در حوزه صنعت،  يشهر درون يها ن جادهيو همچن ياستان

ر ينظ يع مرتبط با محصوالت كشاورزيط با صنادر ارتبا ي. رشد اندككمتري انجام شد
عالوه بر كمبود »زه صورت گرفت. ير پاستوريگندم، كارخانه آرد و كارخانه ش يلويس

ار ين بخش بسيز در اين يخصوص يگذار هيدولت در بخش صنعت، سرما يگذار هيسرما
« دار محدود بويوسعت و دامنه بسلحاظ  بهاگر هم انجام گرفت  يز بود و حتيناچ

به انجام  يادياقدامات ز يو اجتماع ي(. در بخش خدمات عموم54 :1373، )كالرک
توسعه نظام -4 يرسان ستم برقيس-0 يدنيآب آشام يكش لوله-1» :كه عبارتنداز رسيد

و آنها ابيتوسعه خ-7توسعه آموزش -5 يستم فاضالب كشياصالح س-3بهداشت و درمان 
 يها ( برنامه1431پور،  ي)قل« يارک و كمربنداحداث پ-7نماها  و آب يشهر يها دانيم

را به حال خود رها كردند.  يتوسعه، جاذبه شهرها را باال بردند و روستا و اقتصاد كشاورز
ن قرار بود كه با ياد كرد. داستان بديز زيدافعه روستا را ن ين اصالحات ارضيمضاف بر ا

باز صدمات  يها دروازهاست ي( و اعمال س1437-1431دوم ) يبرنامه عمران ياجرا
 ياز مازاد اقتصاد يا ران وارد شد و بخش عمدهيا يد سنتيوه توليبه ش يريناپذ جبران

ن بخش آن يتر همراه داشت. مهم را به ييآن از دور خارج شد. موضوع مذكور تنگناها
رون قرار گرفتن روستا از تحوالت نظام يون در شهر و بيزاسيمحدود بودن مدرن

كار ارزان برنامه  يرويبه ن يابين تنگنا و دستيرفت از ا برون يبود. دولت برا يدار هيسرما
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در  1451شروع و تا سال  1431در سال  يرا اجرا كرد. اصالحات ارض ياصالحات ارض
 :ان داشتييروستا يامد مهم برايدو پ يافت. اصالحات ارضيان يسه مرحله پا

 :ق ممكن شدين امر از دو طري. اينتد سيوه تولياز ش يانسان يروينخست، رهاشدن ن 
ن به صاحب نسق واگذار شد و يزم ياصالحات ارض يسه مرحله اجرا يالف( در ط

ر، يبا يها نياز زم ياريب( بس نبردند  ير سهمينان، برزگران و دهقانان فقينشخوش
 ،ها وابسته بودندداً به آنياعالم شدند و دامداران جزء كه شد يها مل مراتع و جنگل

د يوه تولير از شيش نداشتند. چون در روستا غيد خويوه توليجز رها كردن ش يا ارهچ
در فاصله  يكاريب»كاران افزوده شد. يروز بر تعداد ب وجود نداشت. روزبه ياشتغال ،يسنت

هزار در  75كشور ده برابر شد و از حدود  يبه بعد( در روستاها 1445ست سال )از يب
 (.71 :1477)اعتماد، « ديرس 1455ر نفر در سال هزا 770به حدود  1445سال 

سر شد. يم يق روابط پولين امر از طريا :در روستا يدارهيدوم، بسط روابط سرما 
، يدارستم اجارهيآن س يجا ن برد و بهيرا از ب يدار و نسق يبرنظام سهم ياقتصاد پول

د انواع يكان خرن كار امين ساخت. با ايگزيكار و فروش محصول را جا يرويفروش ن
 يبرا يسنت يديگر، سازمان توليد انيب دا كرد. بهيكاالها ممكن و بازار مصرف رواج پ

 يا گر جاذبهين آن نشد. روستا ديگزيجا يگريد يديد و سازمان توليشه از هم پاشيهم
در روستا رخ داد  يد سنتيوه توليكه در ش يراتييان نداشت. همزمان با تغييروستا يبرا

 يريگيبودند پ يو صنعت يخود را كه عموماً شهر يعمران يها ها و برنامه دولت طرح
ها در شهر انجام  نهيها و هز يگذار هين است كه تمام سرماينمود. آنچه مشخص است ا

شهر كرمانشاه مورد  ،شد. در استان كرمانشاه يبه روستا نم يچ توجهيگرفت و ه يم
شهر  يها تيروز به جذاب برخوردار بودند. روزبه ا كمترين مزايگر شهرها از ايتوجه بود و د

 شد. ين برابر ميآن چند يو بهداشت يشد. امكانات رفاه يافزوده م
 :پروراند يش ميرا در درون خو يبزرگ يها شرفت نقصانيا پين  تحوالت يا 

بود. بخش  يطه خدمات شهريمذكور نامتوازن و در ح يگذار هينخست، سرما 
در »مثال  يشد. برا يم يا كشاورزيرف صنعت و از آن ص يزيار ناچيبس

 30و  يتوسعه صنعت يال وام برايون ريليم 3كرمانشاه  يبانک مل 1434سال
 :1373، و كالرک )كالرک« در نظر گرفت يتوسعه مسكون يال برايون ريليم

در  يگذار هيبرابر سرما 10در مسكن و خدمات  يگذار هيگر سرمايد انيب (. به53
 ود.ب يبخش صنعت
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ان شهر و روستا ي( در ميو خصوص ي)دولت يگذار هيدوم، عدم تعادل سرما 
بهره  يدر شهر انجام گرفت و روستاها از آن ب يگذار هيار بود. تمام سرمايبس

كرمانشاه وجود داشت به بحث بهداشت و  يكه در روستاها يبودند. تنها مورد
ردار يواگ يها يماريب كنترل يشد. البته برا يون مرتبط ميناسيدرمان و واكس

 ن هم نبود.يا از ريغ يا چاره
ز روبرو شدند و در رقابت با آنها دچار ين يديجد يران با رقبايسوم، كشاورزان ا 

ه. ش اتخاذ كرد  1447باز را در سال  يها است دروازهيمشكل شدند. دولت س
ر يسا كا ويوه را از امريمت مانند گندم و برنج و ميق ارزان يمواد كشاورز»و 

خصوص  ، بهيبخش كشاورز يها تيكشورها وارد نمود و موجب شد فعال
صرفه نباشد و  به ل بودند، مقرونيزه مايكه به كشت مكان يمالكان يواحدها

 يو كاهش نسب -متيدر رابطه با رشد ق-ن بخش يجه موجب افت بازده ايدرنت
دشده اياست ي(. س67 :1477)اعتماد، « شد ياشتغال در آن بخش كشاورز

شه در يگران كرمانشاه هم ز نابود كرد. صنعتيرا ن يع كارگاهياز صنا ياريبس
كرمانشاه در عهد  ياز آوازه بازار سنت يمين عرصه سرآمد بودند. بخش عظيا

ن يا يوستند. تماميكاران پيل بين افراد بود كه به خيل حضور هميقاجار به دل
برخوردار شود و  ياديز يها بهموارد سبب شد كه شهر كرمانشاه از رونق و جاذ

الم ياگر نقاط استان و استان هاي لرستان، همدان، ياز د يمختلف يها مهاجرت
 يتيدل جمعان روندها تعيجه ايرد. در نتين منطقه صورت گيو كردستان به ا

خود  يگاه نخست شهريخورد و همچنان شهر كرمانشاه جا  هم  شتر از قبل بهيب
 .ن روند حفظ كرديرا در ا

 بعد از انقالب يمؤثر در نظام شهر ياسيو س يعوامل اقتصاد (ج

 يتيخوردن تعادل جمع جنگ و برهم

گذاري  جواري استان با كشور عراق و شروع جنگ تحميلي سرمايه بعد از انقالب به دليل هم
اقتصادي هم عقالني نبود. بر طبق آمارهاي توسعه و لحاظ  بهدر اين استان صورت نگرفت و 

حدوداً  1475-1455هاي  ( كل نيروهاي وارده به اين استان در طول سال1471) عمران
نفر  17765هاي ديگر  شده از اين استان به مقصد استان نفر و نيروي كار خارج 10460

گذاري و اشتغال در بخش خدمات شهري  نگر ركود سرمايه برآورد شده است. كليه آمارها بيا
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شته را نداشت. اما رشد كالنشهر كرمانشاه همچنان ادامه بود. شهر رونق و زرق ظاهري گذ
استان به داشت كه دليل آن به جنگ ايران و عراق مربوط است. سيل عظيمي از جمعيت 

شهرهاي مرزي سري اين شهر تداوم پيدا كند.  تا همچنان بزرگ شهر كرمانشاه سرازير شد
وه، غرب، پاآباد ي نظير اسالميگر شهرهاي مرزشيرين در استان كرمانشاه اشغال و دقصر 

اي صدمه ديدند. شهرهاي مرزي قصرشيرين،  غرب در مقياس گسترده جوانرود و گيالن
غرب به جبهه نبرد تبديل شدند. اين شهرها به راحتي در تيررس  ذهاب و گيالن سرپل

 نفر مهاجر 05000حدوداً »شيرين خالي از سكنه شد. روي قصر  خانه قرار گرفتند. بدينتوپ
(. 07 :1460)تدبير شهر، « جنگي در روزهاي اوليه شروع جنگ در كرمانشاه اسكان داده شد

 روستاييان ساكن مرز جملگي آواره شدند. 
در آنها هزار نفر( شهر را ترک كردند و تعداد زيادي از  04003كل سكنه قصر شيرين ) 

طور پراكنده در سطح  ز بههاي كرمانشاه )آناهيتا( اسكان داده شدند. بقيه ني يكي از شهرک
يت شهر كرمانشاه اسكان يافتند. فقط سكنه شهري نبودند كه ديار خود را ترک گفتند. جمع

ها كه در تيررس حمالت دشمن بودند به شهر كرمانشاه و يا ويژه آن روستايي اين مناطق به
رب و سرپل غ شهر، سومار، گيالن فتند. اين پديده براي شهرهاي نفتتر ر ديگر شهرهاي امن

ذهاب و  مالً خالي از سكنه شدند اما سرپلشهر و سومار كا فاق افتاد. نفتذهاب نيز ات
غرب حجم اندكي از جمعيت خود را حفظ كردند. آمار دقيقي در اين زمينه وجود  گيالن

نفري  7736از جمعيت  1475هاي سرشماري در شهر گيالن غرب در سال  ندارد. طبق داده
نظير آنها وجود داشت؛ و يا حتي جمعيت برخي است 1475نفر در سال  10فقط  1455سال 

ساله در كرمانشاه  6كردستان و ايالم نيز به كرمانشاه سرازير شدند. مهاجرين در طول جنگ 
باقي مانند و تعداد زيادي از آنها به سكنه دائمي اين شهر تبديل شدند. اين پديده دو تأثير 

عنوان  . همچنان كرمانشاه بهتن تعادل در نظام شهريعمده داشت. نخست، از بين رف
نظام شهر استان باقي ماند و جمعيت در بخش غربي استان از دست رفت تا تعادل  نخست

هاي غيررسمي در شهر  گاه گيري سكونت خورد. دوم، شكل هم   شهري در كل استان كامالً به
سوم سكنه شهر  وز كردند و يکمورد تجا 40ها از مرز  گاه كرمانشاه. تعداد اين سكونت

ها و  زده لحاظ كيفيت زندگي قرار دادند. تعداد جنگ در وضعيت نامناسبي بهرا كرمانشاه 
اين  حالت اضطراري جنگ اجازه نداد كه اين مهاجرين در وضعيت مناسبي قرار گيرند.
وهاي شرايط سبب شد كه مهاجرين رغبتي براي سكونت، شهر نداشته باشند. بسياري از نير

چه كرمانشاه هم پذيراي جمعيت بوده شهر، كرمانشاه را ترک كردند. گر متخصص و باسواد
 منفي است. 1430تا  1455اما تراز جمعيتي آن از 
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 يهاسال يشده استان کرمانشاه ط تعداد مهاجران وارد شده و مهاجران خارج :5جدول 
 5339تا  5311

 خالص مهاجرت شده مهاجران خارج ان وارد شدهمهاجر يدوره زمان
 زان مهاجرتيم

 )برحسب هزار( 

1475-1455 45761 54067 17707- 1/13- 

1475-1475 33700 111415 71735- 46- 

1465-1475 60613 133337 113106- 1/75- 

1430-1465 43000 77141 46111- 6/15- 

 30تا  55سرشماري نفوس و مسكن  :مأخذ
 

زمان  يدهد كه در طينشان ماستان  يو مهاجرفرست يرير حجم مهاجرپذنمودا 
شتر از يب يفرستافته است امّا حجم مهاجري شيافزا يفرستو مهاجر يريحجم مهاجرپذ
تا  1465 يهاسال يبوده است. الزم به ذكر است كه فاصله زمان يريحجم مهاجرپذ

ساله بوده است  10گر يد يزمان يها كه فاصله دوره ي، پنج سال است درحال1430
 رد.يمدنظر قرار گ يستين نكته بايسه اين در خصوص مقايبنابرا

 

 
 5339تا  5311هاي فرستي استان کرمانشاه در طي سالحجم مهاجرپذيري و مهاجر :3مودار ن

 1435شناسي آمايش سرزمين كرمانشاه  گزارش جمعيت :مأخذ
 

 يهااستان كرمانشاه و استان ياستان سه روند مهاجرت برونيمقا ي( برا3در جدول ) 
ت استان يگذشته شاخص نسبت خالص مهاجرت به جمع سه دهه يجوار در ط هم

ن شاخص تعداد مهاجران وارد يمحاسبه ا يشده است. الزم به ذكر است كه برا گزارش
شده از استان شده است  تعداد مهاجران خارج يگر منهايد يهاشده به استان از استان

۰ 

۱۰۰۰۰۰ 

۲۰۰۰۰۰ 

1365-1355 1375-1365 1385-1375 1390-1385

 مهاجرفرستی مهاجرپذیری
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آمده بر تعداد  دست سپس رقم به ،آمده است دست ازنه مهاجرت خالص استان بهكه مو
ضرب شده است.  100ت در عدد يشده است و در نها ميتقس يت آخر دوره زمانيجمع

د آن را يفهم آن با ياست و برا ييده فضايک پديها عوض شد. مهاجرت  مقصد مهاجرت
و  يا وند با سطوح منطقهيد آن را در پير باگيد انيب تر قرار داد. به كالن ييدر بافت فضا

 ل كرد. يدر امكانات تحل ين توسعه نامتوازن و نابرابريو همچن يمل
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   ی 
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فا  

   تا 

   ا  

 رما 

س  ا 

 ر سا    ا ی
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 5339تا  5331هاي  هاي کشور در طي سالحجم مهاجرفرستي استان کرمانشاه به استان :4نمودار

 1435انشاه گزارش جمعيت شناسي آمايش سرزمين كرم :مأخذ
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در آن  يشهر ين و تباهييار پايامكانات در شهر كرمانشاه بس ين مقطع زمانيدر ا 
بروند كه منابع و  ييجا كردند به يسع ياتين اغلب بنا بر ضرورت حيان بود. مهاجريع

 يها مقصد خود را عوض كردند و به سمت قطبآنها وجود داشت.  يشتريامكانات ب
نظر مهاجران  بود كه از ييان مهاجرت كردند. تهران جار تهرينظ يتر افتهي توسعه

شد در آن  يم يراحت بود كه به يداده بود. تهران شهر ين امكانات را در خود جايشتريب
 يسر گذاشتن شهرها ان منطقه كرمانشاه با پشتييب روستاين ترتيكسب درآمد كرد. بد

ن، صحنه، كنگاور( ي، هرسن، جوانروديرير سرپل ذهاب، قصر شيكوچک و دورافتاده )نظ
 ماً به سمت تهران رفتند.يو شهر كرمانشاه مستق

نفر كه از استان كرمانشاه به  77141از تعداد  1430تا  1465هاي طي سال 
درصد به استان  5/06نفر يعني  00003اند تعداد هاي ديگر مهاجرت كردهاستان

سواد، فقير و فاقد مهارت  فراد بياي از ا ها تودهاند. بسياري از آنن مهاجرت كردهتهرا
فروشي، كارگر ساختمان، باربري، آبدارچي، سرايداري  بودند و در مشاغلي نظير دست

هاي اين  كشي، دستمزد پايين، رقابت كشنده از ويژگيمشغول به كار شدند. بهره
 مشاغل است. 

 توسعه يها برنامه

افعه در استان كرمانشاه، گذاري ناشي از جنگ و برتري د بر عدم سرمايه  عالوه
اي است كه به گسيختگي فضايي در كشور و استان  گونه هاي اقتصاد ايران نيز به ويژگي

دامن زد. شيوه توليد كشاورزي همچنان مانند سابق بود و توانايي نگهداري جمعيت را 
هاي كهن تهي ساخت. نفت همچنان تنها عامل مؤثر در  نداشت. روستا را از جاذبه

د ايران بود. دولت تنها متولي درآمدهاي نفتي بود و نيازمندي خود به درآمدهاي اقتصا
و اجتماعي پيراموني را از دست داد. همچون گذشته دولت متولي اصالحات اقتصادي 

چنين شيوة مديريتي )تمركز قدرت و تمركز سرمايه در دست دولت( »بود. 
ول بنيادي كرد. جايگاه و پويايي گاهي و عملكرد آنها را دچار تح هاي سكونت سيستم

موقعيت  اولگاهي از دو عامل اصلي تأثير پذيرفت؛ عامل  شهرها در قالب نظام سكونت
مراتبي از باال به پايين  شهر در مديريت متمركز سياسي بود كه در قالب نظام سلسله

مبناي عوامل اكولوژيک و رشد و پويايي مناطق بر دومو عامل ... شد اعمال مي
عيتي و ساير عوامل اقتصادي و اجتماعي بود؛ بنابراين فضاهايي كه با سهولت خود جم
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عنوان فضاهاي برتر و پوياتر  داد به هاي مديريتي و اصالحات وفق مي را با چنين شيوه
پذيري مناطق  گاهي مطرح بودند كه اين امر خود از پويايي و انعطاف در نظام سكونت

(. دولت از 117 :1475 )روستايي،« گرفت ي نشأت ميا هاي منطقه به دليل پتانسيل
هاي شهري و روستايي  گاه هاي توسعه نقش موثري بر سكونت طريق نفت و برنامه

عنوان حاكم جديد و جايگزين حاكم سابق  كرد. از اين دوره به بعد استاندار بهاعمال 
كرد به  ميصورت بودجه از دولت مركزي دريافت  اعتبارات و امكانات مالي كه به

اي از فرمانداران، بخشداران،  شد و با زيرمجموعه شهرهاي مركزي استان اعزام مي
هاي اجرايي كه هر يک بودجه عملياتي جداگانه دارند، اداره  كارگزاران ساير ارگان
گيرند. اعتبارات و امكانات مالي واحدهاي اجرايي جديد كه  استان را بر عهده مي

عهده دارند نه از راه تجاري كردن بهره مالكانه تأمين اي بر  شده وظايف تفكيک
شود و نه از ائتالف اقتصادي حكومت با عناصر شهر قديمي. واضح است كه منبع  مي

اصلي درآمد دولت كه ارگان اجرايي حكومت است از فروش نفت، انحصارات و تا 
طريق مانند قبل از انقالب از  شود. اين وضعيت به حدودي ماليات تأمين مي

ترين اهرم تأثيرگذاري  ها اصلي ساله عملياتي شد. اين برنامه 5هاي توسعه  برنامه
ريزي و تخصيص اعتبارات به  دولت در هدايت و كنترل كشور است. نحوة بودجه

هاي توسعه و  دهي فضايي دارند. برنامه هاي مختلف نقش موثري بر سازمان بخش
در نظام ريت كشور دو مشكل عمده را ها براي مدي شيوة تمركزگراي اين برنامه
  وجود آورد. شهري و شيوة شهرنشيني به

 در كل كشور يشدن نظام شهر يالف( قطب

مان، ي؛ كر1460، يد به شهريهزار نفر بود )بنگر 150ت شهر تهران يدر دوره قاجار جمع
 70تا  50ن يب ينيطور متوسط و تخم ت شهر كرمانشاه در عهد قاجار بهي( و جمع1477

ت تهران حدود سه برابر كرمانشاه ي(. جمع1431پور،  يو قل يد به اباذريهزار نفر )بنگر
ت شهر كرمانشاه ينفر و جمع 6033753ت شهر تهران يجمع 1430بود؛ اما در سال 

ها نشان  ن دادهيت دارد. ايبرابر شهر كرمانشاه جمع 7/3گر يد انيب نفراست. به 651305
ش رفته است. يپ يديشدن شد يل كشور به سمت قطبدر ك يت شهريدهد كه جمع يم

ت كل استان را ياز جمع ييشهر كرمانشاه سهم باال 1445ز از سال ين يدر سطح استان
 خود اختصاص داده است. به
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 يمتوال يها ياستان کرمانشاه در سرشمار يشهرها سهم جمعيت کرمانشاه و ديگر :1جدول 

 تعداد نقاط شهر سال
سهم جمعيت شهر 

 انشاهكرم

سهم جمعيت مابقي 

 شهرها

1445 10 31/73 03/45 

1435 10 60/76 00/41 

1455 10 77/75 03/43 

1475 13 00/76 60/41 

1475 13 11/74 63/47 

1465 06 41/74 73/47 

1430 40 6/70 00/47 

1435 40 35/73 55/45 
 30تا  55سرشماري نفوس و مسكن  :مأخذ

 
 1435درصد؛ سال  03/45گر يشهر د 3درصد و  31/73كرمانشاه  1445سال  

 77/75كرمانشاه  1455درصد؛ سال  00/41گر يشهر د 3درصد و  60/76كرمانشاه 
شهر  14درصد و  00/76كرمانشاه  1475درصد، سال  03/43گر يشهر د 3درصد و 

درصد؛  63/47گر يشهر د 16درصد و  11/74كرمانشاه  1475درصد؛ سال  60/41گر يد
 1430درصد، سال  73/47گر يشهر د 03درصد و  41/74كرمانشاه  1465سال 

 35/73كرمانشاه  1435درصد و سال  00/47گر يشهر د 03درصد و  6/70كرمانشاه 
بودن  يسهم داشتند. قطب يت شهريدرصد از جمع 5/45گر يشهر د 41درصد و 

 يا و برنامهدار مانده يان پايدر طول سال يت در شبكه شهريت و عدم توازن جمعيجمع
 ر آن وجود نداشته است.ييتغ يبرا

 گيري   جهينت

افته و در ي توسعه ينظام شبكه شهرها در كشورها يريگشهرها و شكل يريگروند شكل
 ييو قرون وسطا يباستان يژه شهرهايو كارو يريگحال توسعه متفاوت بوده است. شكل

ز كامالً متفاوت است. ين يتو فراصنع يان انقالب صنعتيشكل گرفته در جر يبا شهرها
ان يشهر مكان قدرت بوده است، اما در جر ،ييو قرون وسطا يباستان يدر شهرها

به  يل شده و اقتصاد خانگيبه كاال تبد يط شهريشدن مح يو صنعت يدارهيسرما
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افته و شهر به بازار و فضا ير ييبزرگ تغ يكوچک و بعد به اقتصاد صنعت ياقتصاد صنعت
دا كرده است. شهرها در يبسط پ يت اضافيجذب جمع يت آن برايظرفل شده و يتبد

دا يگسترش پ يبه شكل بطئ يانقالب صنعت يجيافته با رشد تدري توسعه يكشورها
در  يا خسته از روابط فئوداليو  يتيجه گذار جمعيت مازاد روستا در نتيكردند و جمع يم

فراهم بود و  يزان شهريربرنامهها توسط رساختيجاد زيشدند و امكان ايشهرها جذب م
 كردند.ين شهرها تعادل خود را حفظ ميبنابرا

افته بوده است و يتوسعه  يت شهرها متفاوت از كشورهايران روند تحول جمعيدر ا 
ون نبوده است. درصد يزاسيند مدرنيراستا با روند توسعه و فرآ هم ينيش شهرنشيافزا

 60درصد به  00( از 1435تا  1445ل )سا 70 يدر استان كرمانشاه ط ينيشهرنش
 ينده كه به عدم تعادل نظام شبكهيفزا يين شهرگرايافته است. در ايش يدرصد افزا

 ينيداشته است و تحوالت شهرنش يفضا نقش مهم ياسيمنجر شده، اقتصاد س يشهر
ن يبوده است كه در ا يو اقتصاد ياسيس يندهايجه فرآيباشد نت يعيش از آن كه طبيب

 ار به بسط آن پرداخته شد.جست
ر شد عدم تعادل در يمرداد به كشور سراز 06 يدرآمد سرشار نفت كه بعد از كودتا 

نه شدند. اعتبارات يتوسعه هز يها ق برنامهين درآمدها از طرينهاد. ارا بنا  ينظام شهر
ش ينه شدند. با وجود افزايمناطق كمتر هز يشتر و در برخيمناطق ب يدر بعض
ه ياول يهار ساختيها منوط به زبه استان يصيتخص يهاش بودجهيافزا ينفت يدرآمدها

ن ملزومات محروم بود، كماكان شكاف يبود و از آنجا كه استان كرمانشاه از ا يصنعت
آن  يتيتراز جمع هم يهان استان كرمانشاه و استانيب ينه اقتصاديجاد شده در زميا

داشته است.  يادر كل كشور نقش عمده يشهرنظام  يريگمانده بود كه در شكل يباق
آن از امكانات  يكرمانشاه به نسبت منطقه شهر ي، نقطه شهريانيمعهذا در زاگرس م

ش شد. قبل از انقالب كرمانشاه به يت اطراف خويبرخوردار شد و جاذب جمع يشتريب
شد.  از استان همدان يالم، لرستان و بخشيت استان كرمانشاه، ايجذب جع يها كانون

د و يرا عمق بخش يشهر ده نخستيپد زد و را برهم ين امر تعادل نظام شهريهم
 بزرگ در آن وجود نداشت. يانيرا رقم زد كه متوسط بزرگ و م ينامناسبمراتب  سلسله

كه در  ير آن شد، روابط بازرگانيران و عراق كه استان كرمانشاه درگيبا شروع جنگ ا 
هم به  زاستان با يشتين رفت و نظام معياز ب يكلطور  به كمرنگ شده بود يدوره پهلو

و نظام  يدارهيد مازاد، روابط سرمايش توليافزا ين نظاميبرگشت. چن يسنت يكشاورز
و متعادل است فراهم  يعيطب ينظام شهر يريگساز شكلنهيكه زم يبازار شهر
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ها  نيكشت زمرين كه سطح زيبا ا يسنت يد كشاورزيسازد. الزم به ذكر است كه تول ينم
جه يد و در نتينما مي از روستا را فراهم يت حداقلين معاش جمعيتأم ندارد اما يشيافزا
 1440كه از  يعيرشد طب يا به عبارتيو  يتياز تجربه گذار جمع يت ناشيش جمعيافزا

ن در يمنجر شده است و ا يشهر -در استان كرمانشاه شروع شده بود، به مهاجرت روستا
 ياكالن شهر كرمانشاه نقش عمده يريگز شكليكرمانشاه و ن يام شهرنظ يريگشكل

ن ياطراف و همچن يهااستان يتيز جمعيفا كرده است. شهر كرمانشاه به محل سرريا
ت يكوچک ظرف يرا روستاها و شهرهايل شد. زياز جنگ تبد يت مهاجر ناشيجمع

نه بروز مشاغل يرگ زمبز يت را نداشتند؛ اما شهرهايجمع يو ماندگار ييزااشتغال
 يين شهرهايج در چنيتدره كنند و بيفراهم م يشت حداقلين معيو تأم يررسميغ

ن عوامل يخواهد بود. ا يق مسائل اجتماعياز طر يت اضافيشت جمعياشتغال و مع
ده نخست يق پديت شهر كرمانشاه و تعميش جمعيمنجر به افزا ياسيو س ياقتصاد

بزرگ شده است.  يانيود شهر متوسط بزرگ و شهر م، گسترش روستا شهرها، نبيشهر
در استان كرمانشاه شده  يعدم تعادل نظام شهراست كه منجر به  ياسين، اقتصاد سيا

 است.
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