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بررسی و تحلیل روند تحوالت نظام شهری
مطالعه موردی :استان کرمانشاه



بهرام کرمیخواه  -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
محمد سلیمانی مهرنجانی -1دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
اسماعیل علیاکبری  -استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1397/10/23 :

تاریخ پذیرش1398/02/20 :

چکیده
در کشور ایران بعد از اصالحات اراضی و طرحهای توسعهای و سیاسـتهای اتخاذشـده تحـوالت چشـمگیری در
نظامهای شهری به وجود آمد که منجر به شکاف و فاصله فزاینده بین شهرهای بـزرگ و مراکـز اسـتانها شـده
است .وجود چنین شکافی موجب مسائل و مشکالت در سطح مناطق و شهرها شده است .ایـن پـژوهش باهـدف
بررسی تحوالت نظام شهری استان کرمانشاه پرداخته است .روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بـا بهرهگیـری از
دادههای سرشماری سالهای  55تا  95از مرکز آمار برای دادههای کمـی و بهرهگیـری ازنظـرات خبرگـان بـرای
دادههای کیفی پژوهش بوده است .روشهای تجزیهوتحلیل اطالعات مدلها و تکنیکهای برنامهریزی شهری و
روش سوارا میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد شهر کرمانشاه و اسـالمآباد غـرب بـهعنوان شـهر اول و دوم در
سلسلهمراتب شهرهای استان در طی این سالهای موردبررسی بوده است .شهرهای قصر شیرین و سـرپل ذهـاب
در سالهای جنگ تحمیلی در ردههای آخر قرار میگیرند .اما بعـد از جنـگ دوبـاره تقریبـاً بـه حـال اولیـه خـود
برمیگیرند .بهطورکلی ساختار و نظـام شـهری اسـتان کرمانشـاه هماننـد سـایر اسـتانهای کشـور و کشـورهای
درحالتوسعه کامالً نامتعادل می باشد و با شرای نخست شهری مواجه است .نتایج حاصل از روش سوارا نیز نشان
داد که عامل اداری – سیاسی و جنگ تحمیلی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحوالت نظام شهری استان کرمانشـاه
در چند دهه اخیر بودهاند.
واژگان کلیدی :نظام شهری ،توزیع فضایی ،نخست شهری ،استان کرمانشاه.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای بهرام کرمیخواه در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری به راهنمـایی نویــسنده دوم و نویــسنده ســوم در مرکـز
دکتری دانشگاه پیام نور تهران میباشد.
 . 1نویسنده مسئول

Email: m_soleimani_mehr@yahoo.com
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مقدمه
واقعیت این است که در دنیای امروزی هیچ شهری بینیاز از ارتباط با شهر و شهرهای دیگر نیست .این ارتباط بهویژه در
جهان امروز که رقابتپذیری و تقسیمکار پیچیده در بین شهرها شکلگرفته است ضرورت بیشتری یافته اسـت و مسـتقل
از اراده شهروندان و در چارچوب بقا و بازتولید گسترش یابنده اجتماعی صورت میگیرد و در پرتو این ارتبـاط گریزناپـذیر
متقابل بین شهرها ،نظامی شکل میگیرد که به آن نظام شهری گفته میشود (عظیمی دوبخشری .)18 :1379،در ایـران
نظام شهری ،به دنبال اجرای اصالحات ارضی و نیـز اجـرای طرحهـای منطقـهای و سیاسـتهای اتخاذشـده در کشـور
تحوالت چشمگیری را پشت سر گذاشت است بهگونهای که بـا تمرکـز و افـزایش مراکـز مختلـف خـدماتی ،زیربنـایی و
اقتصادی در شهرها ،قابلیت مهاجرپذیری آنها بیشتر شده است و همچنین تعداد آنها نیز در نیمقرن اخیر سیر صـعودی
داشته است .بهگونهای که امروزه بیش از  75درصد مردم ایران در شهرها زندگی میکنند و تعداد شهرهای کشور از 201
شهر در سال  1335به  1245شهر در سال  1395افزایشیافته است .درواقـع در طـول  60سـال گذشـته ()1335-1395
جمعیت شهرنشین ایران از  31/4درصد به  74درصد رسیده است تعداد شهرها نیز در این بازه زمانی  519/4درصد (بیش
از  6برابر) رشد داشته است .شایانذکر است نحوه تمرکز و پراکنش جغرافیایی جمعیت و خدمات در مناطق شهری کشـور
بهصورت متوازنی صورت نگرفته و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ بهویژه کالنشهرها و مراکـز اسـتانی بسـیار بیشـتر
است .عدم توجه بهنظام شهری و نحوه پراکنش مراکز و کانونهای شـهری در پهنـه سـرزمین از یکسـو رشـد شـتابان
شهرنشینی از سوی دیگر به گسیختگی و عدم انسجام فضایی منجر خواهد شد در چنین شرایطی بسیاری از سیاستهای
توسعه در سطح ملی و منطقهای کارآمدی خود را ازدست داده و نتایج مورد انتظاری را به همـراه نخواهـد داشـت (شـریف
کاظمی .)2 :1397،همچنین شهرها با توجه به نقش های متفاوت تأثیرگذار خود بر روستاها و منـاطق پیرامـونی و عوامـل
فیزیکی و جغرافیایی ناحیه ،دارای شکل و اندازه واحدی نیستند و بهصورت متراکم و یـا پراکنـده توزیـع مییابنـد (صـدر
موسوی .)137 :1388،این موضوع موجب به وجود آمدن پدیده نخست شهری و درنتیجه عاملی بر فاصله زیاد میان شهر
اول و شهرهای میانی شده است .تجمع و تمرکز فعالیتهای اداری سیاسی و متعاقب آن فعالیتهای بازرگانی ،اجتماعی و
 ...در شهر اول بهعنوان عامل بازدارنده توسعه در سایر مناطق ،عمل میکند .درنتیجه ،علت تمرکز جمعیت ،در این شهرها
شده و به دنبال آن باع برهم خوردن تعادل منطقهای و ملی شدهاند (بقایی و همکاران .)121 :1390،از طرفی دیگـر بـا
توجه به اینکه نظام شهری مطلوب و بهتبع آن توز یع اندازه شهری مطلوب یکی از عوامل توسعه در یک منطقه و کشـور
است (سیاف زاده و همکاران .)17 :1391،ازاینرو در چنین شرایطی بررسی سیر تحول نظام شهری و شـکلگیری کالبـد
شهرها این امکان را میدهد که ضـمن دسـتیابی بـه شـناختی هرچنـد محـدود از جایگـاه و موقعیـت شـهرها در نظـام
سکونتگاهی یک منطقه درگذشته و بررسی اوضاع فعلی برای آینده بهتر بتوانیم برنامهریزی کنـیم .یکـی از عـواملی کـه
باع تحوالت زیاد در نظام شهری غرب کشور ایران شد جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در طول  8سال بود که موجـب
مهاجرت ساکنان مناطق مرزی و تمرکز آنها در استانهای دورتر از مناطق جنگی شد .در طول جنگ ،شـهرهای مـرزی
خالی از سکنه شدند درحالیکه جمعیت استانهای شرقی دو برابر شد .این فرایند تحوالتی حاصل از جنگ تحمیلی بعد از
اتمام جنگ و تقریباً بعد از دو دهه از آن همچنان ادامه داشته و یـک زنجیـره مهـاجرتی بـین منـاطق جنگـی و منـاطق
مهاجرپذیر در زمان جنگ را به وجود آورده است (علی زاده و اردهایی .)65 :1391،جنگ عراق علیه ایران آثـار فـراوان و
مخربی بر سکونتگاههای ایران بجای گذاشت ،بهطوریکه بر اثـر آن  87شـهر در  16اسـتان آسـیب فـراوان دیـده و یـا
تخریب شدند که  69شهر آن در استانهای جنگزده یعنی ایالم ،خوزستان ،کرمانشـاه ،آذربایجـان غربـی و کردسـتان و
حدود  18شهر در سایر استانها قرار داشت (دژپسند و رئوفی .)185: 1387،این امر عالوه بر اثرات و پیامدهایی بـر ابعـاد
اجتماعی ،جمعیتی ،اقتصادی و  ...شهرها داشته ،بر تحوالت نظام شهری غرب کشور نیز اثراتی در برداشته است .در ایـن
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پژوهش تحول نظام شهری استان کرمانشاه مورد ارزیابی قرارگرفته است .نظام شهری استان کرمانشاه بهعنوان یکـی از
استان های دوران جنگ در غرب کشور به سبب موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی خـاص خـود همچـون روابـ خـارجی
بهویژه از رواب با کشور عراق و همین طور متأثر از شرای خاصی که در زمان جنگ تحمیلی بر آن حاکم شد بسیار تـأثیر
پذیرفته است .این شرای ضمن اثرگذاری بر کل منطقه ازنظر اقتصادی و به حرکت درآوردن مازاد در مجراهـای خـاص،
موجب بروز سازمانیابی فضایی خاصی بر منطقه شده است که در این میان ایجاد کانونهـای معـین و نخسـت شـهری
میتوان نام برد .بررسی سابقه طرحهای منطقهای در این استان گویای این واقعیت اسـت کـه شـهر کرمانشـاه بـهعنوان
مرکز فرا منطقهای با سطح برتر مطرح بوده است متعاقب اجـرای ایـن طرحهـا و بـا اسـتقرار مراکـز خـدماتی بـا سـطح
عملکردی فرا شهری این شهر تبدیل به قطب جاذب جمعیتی و خدماتی شده و نظام شهری اسـتان را تحـت تـأثیر خـود
قرار داده است (حسین پور و بیرانوند .)1396،پیامد چنین برنامهریزی ،تمرکز مراکز خدماتی و اقتصادی ویژه و تخصصـی
با مقیاس عملکردی فرا شهری و جذب باالی جمعیت به مرکز استان و شکلگیری پدیده نخست شهری و تشـدید عـدم
تعادل در نظام شبکه شهری شده است .ازآنجاییکه یکی از مهمترین مشکالت مرتب با نظام شهری کشـور گسـیختگی
سازمان فضایی و عدم تعادل در سلسلهمراتب مبتنی بر رواب تعاملی میان سکونتگاهها و ظهور شهرهایی با جمعیت بسیار
زیاد بوده است و همچنین شکلگی ری پدیده نخست شهری نیز که بازتابی از تمرکز سرمایه و مازاد اقتصادی در شهرها و
مراکز استان میباشد بنابراین بررسی و مطالعهاین رواب هـا و تحـوالت نظـام شـهری امـری ضـروری میباشـد .اسـتان
کرمانشاه نیز از این امر مستثنی نبوده و با شکلگیری پدیده نخست شهری در شهر کرمانشاه و تفوق و برتری آن بر سایر
شهرهای پیرامون ،دیگر شهرها را در زیر سایه خود قرار داده است و موجب نابرابری و عدم تعادل منطقهای گردیده است
که این امر موجب شکل گیری فضاهای متفاوت جغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی نیـز شـده اسـت .بنـابراین هـدف ایـن
پژوهش بررسی و مطالعه تحوالت نظام شهری استان کرمانشاه میباشد.
این واژه را نخستین بار برایان بری ( )1964در مطالعهای تحت عنـوان «شـهرها بهمثابـه نظامهـایی در درون نظامهـای
شهرها» پیشنهاد داد ( .)Johnston et al,1996:664بری متأثر از ایده نظری برتـالنفی (نظریـه عمـومی سیسـتمها)
کوشش نمود نظریه مکان مرکزی کریستالر را در چارچوب نظریه عمومی سیستمها به آزمون بگیـرد .قبـل از بـری و در
آغاز قرن بیستم فلیکس اورباخ جغرافیدان آلمانی ایـن ارتبـاط را در رتبـه – انـدازه یـک مجموعـه از شـهرهای منطقـه
موردمطالعه دیده است ( .)H.Carter,1990:70کریستالر و لوش بهطور جداگانه با اتکا به مفاهیم آستانه و برد کاال بـه
ایده نظری نسبتاً مشابهی در مورد عملکرد و سازمان فضایی – اقتصادی مجموعه شهرها بهگونهای هندسی که آنهـا را
بازار ناحیه و منطقه اقتصادی مینامیدند رسیدند .در این میان دیوید هاروی نیز معتقد است که اندازههای شهری در نظـام
شهری تحت تأثیر الگوی جغرافیایی گردش مازاد شکل میگیرد .بـه بـاور وی بایـد الگـوی جغرافیـایی گـردش مـازاد را
بهعنوان وجهی از پویش کلی بهحساب آورد .ازنظر هاروی شهرنشـینی بـهعنوان پدیـدهای عـام نبایـد بهصـورت تـاریخ
شهرهای خاص در نظر گرفته شود بلکه باید آن را بهعنوان تاریخ سیستمی (نظامی) از شهرها کـه در درون آنهـا ،میـان
آنها و در پیرامون آنها مازاد گردش درمیآید ،در نظر گرفت (هاروی .)304 :1376،جیانـگ و همکـاران ( )2008رابطـه
بین توزیع اندازه شهری و رشد اقتصادی زا بهطور تجربی با استفاده از دادههای ایالتی چین بین سالهای  1984تـا 2005
موردبررسی قرار دادند .آنها در ابتدا ضریب زیپف برای هر ایالت و هرکدام از سالهای سرشماری را تخمین زدند .سپس،
یک رابطه غیرخطی بین ضریب زیپف و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشنهاد دادند و بدینوسیله ،ایـن موضـوع را کـه
مداخله دولت در مهاجرت نیروی کار ،توزیع اندازه شهر و بهرهوری را دچار رکود نموده ،به تائید رساندند .درمجموع آنهـا
به این نتیجه رسیدند که یک رابطه  Uمعکوس بین ضریب زیپف و رشد اقتصادی وجود دارد (.)Jiang et al, 2008
احمدی و دادگر ( )1397در پژوهشی به بررسی و تحلیل تحوالت نظام شهری استان فارس در سالهای  1355تـا 1390
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پرداختهاند .نتایج تحقیق نشان می دهد که در استان مذکور شاهد وجود پدیده نخست شهری با شدت زیاد هستیم کـه در
همه دورهها وجود داشته و باگذشت زمان تشدید شده است .در سالهای  1355تا  ،1390با توجه به شکلگیری شهرها از
ط ریق تبدیل روستا به شهر ،میزان تمرکز در نظام شهری تا حدودی کاسته شده و بـر اسـاس شـاخص آنتروپـی ،توزیـع
جمعیتی به سمت تعادل میل کرده است .اگرچه بر اساس منحنی لگاریتمی رتبه – اندازه ،عدم تعادل بخصوص در سـطح
شهرهای بزرگ کامالً محسوس است .احمدی و دادگر ( )1396در پژوهشی به تحلیـل توزیـع فضـایی جمعیـت در نظـام
شهری استان کردستان در بازه زمانی  1355تا  1390پرداختهاند .نویسندگان در این پژوهش یکی از عوامل تأثیرگـذار بـر
نظام شهری را توزیع فضایی جمعیت میدانند .نتایج تحقیق نشان میدهد کـه در اسـتان کردسـتان شـاهد وجـود پدیـده
نخست شهری و تمرکز بارز یک نقطه کانونی بر سایر نقاط شهری نیستیم و در طی سالهای  1355تا  1385بـر میـزان
شدت آن کاسته شده است .گرچه نتایج شاخصهای نخست شهری در دوره  1385تا  1390گویـای وجـود تمایـل شـهر
سنندج برای قطبی شدن است .بر اساس ضریب آنتروپی شانون ،ظهور یازده شهر در دوره  1375تا  1385موجب شده که
نظام شهری استان کردستان به سمت عدم تعادل حرکت کند .نظم فر و همکاران ( )1394در پژوهشی به تحلیل فضـایی
توسعه منطقهای استان کرمانشاه با استفاده از مدلهای تصمیمگیری چند معیاره پرداختهاند .نتایج این پژوهش نشان داده
است که پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و بین شهرستانهای استان ازنظر میزان توسعهیافتگی نـابرابری و شـکاف
زیادی وجود دارد و این تفاوت و نابرابری در بخشهای مختلف زیربنایی – زیرساختی ،اقتصـادی ،بهداشـتی – درمـانی،
فرهنگی ،آموزشی ،بهزیستی – اجتمـاعی میباشـد .بهطوریکـه بـر اسـاس نتـایج حاصـل از مـدل کپلنـد ،از مجموعـه
شهرستانهای استان کرمانشاه فق شهرستان سرپل ذهاب در طبقـه توسـعهیافته و بقیـه در طبقـه نیمـه توسـعهیافته و
محروم قرار گرفتند .شماعی و جمهوری ( )1393در پژوهشی به بررسی و تحلیل روند تحوالت نظام شهری استان ایـالم
در طی سالهای  1345تـا  1385پرداختهانـد .نتـایج نشـان میدهـد کـه پدیـده نخسـت شـهری ،گسسـت در سـاختار
سلسلهمراتبی ،کمجمعیتی اکثر شهرها ،عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت شهری از ویژگیهای شـبکه شـهری
استان است .در سالهای اخیر اگرچه از میزان نخست شهری کاسته شده و از رقم  77درصد در سال  45به  48درصد در
سال  85رسیده ،اما شبکه شهری همچنان به لحاظ توزیع فضایی جمعیت ناموزون و نامتعادل است این امر موجـب عـدم
بهرهبرداری بهینه از منابع سرزمینی شده است .مطالعه حاضر نیز به بررسی تحـوالت نظـام شـهری در اسـتان کرمانشـاه
میپردازد با توجه به این که تاکنون پژوهشی در راستای مطالعه تحوالت نظام شهری استان کرمانشـاه بـا چنـین هـدفی
صورت نگرفته است نوآوری و نوین بودن موضوع در این بخش از مطالعه میباشد.
مبانی نظری
نظام شهری دربرگیرنده یک مفهوم فضایی و یک مفهوم اقتصـادی اسـت ،در مفهـوم فضـایی نظـام شـهری بـه معنـی
چگونگی استقرار و توزیع شهرهای گوناگون در یک فضای جغرافیـایی اسـت و در مفهـوم اقتصـادی آن ،نظـام مبادلـه و
دادوستد میان شهرها بر اساس عملکردهای پایهای آنها موردتوجه قرار میگیرد (فصیحی .)218 :1382،نظام شهری کـه
بهتبع از شرای جغرافیایی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...با نظم فضایی خاصی شکلگرفته است ،ازنظر کمی و یـا ازنظـر کیفـی
طبقهبندیشده در نظمی از یکپایه و ارتفاع در ردیف یا مرتبهای پشت سـر هـم قـرار میگیرنـد کـه اصـطالحاً بـه نـام
سلسلهمراتب شهری نامیده میشود (نظریان .)156 :1389،سلسلهمراتب شهری در منابع جغرافیایی به مفهوم طبقهبنـدی
عمودی شهرک ها و شهرها بر اساس یک متغیر منفرد نظیر اندازه جمعیت ،وسعت شهر ،وضعیت مکان مرکزی و  ...آمـده
است (بردی آنامرادنژاد )46 :1390،و نحوه مکانیابی ،ترتیب قرارگیری یا وضعیت سلسلهمراتبی اندازه شـهرها ،ارتباطـات
میان آنها و الگوی نظام فضایی آنها را نیز شـامل میشـود (علیاکبـری .)229 :1390،بحـ سـازمانیابی فضـایی در
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سیستمهای شهری منشأ پیدایش نظریات گوناگون در ارتباط با سلسلهمراتب شهری شده ،کـه میتـوان آنهـا را در سـه
دسته شامل شاخصهای بررسی نخست شهری ،شـاخصهای سـنجش تمرکـز و تعـادل شناسـایی کـرد (داداش پـور و
همکاران .)101 :1389 ،در شکلدهی بهنظام شهری و نوع توزیع اندازه – شهر و سازمانیابی آن ،عوامل مختلـف و گـاه
بسیار پیچیدهای دخیل هستند .این پیچیدگی ازآنجا ناشی میشود کـه نظـام شـهری برآینـدی از تعامـل بسـیار پیچیـده
نیروهای گوناگون در فضاست .این عوامل را می توان در دودسته عمده تحت عنوان محـی طبیعـی و عوامـل اقتصـادی،
اجتماعی  -جمعیتی ،سیاسی – اداری ،تاریخی تقسیم کرد (پورمحمدی و همکـاران .)3 :1388 ،بسـیاری از جغرافیـدانان
برای آشنایی با نظام فضایی شهری و ساختار سلسلهمراتبی آن از عامل جمعیت شهرها بهره میبرند ،زیرا این آمار بیشـتر
در دسترس بوده و بهصورت غیرمستقیم رابطه و اندازه شهرها را در سایر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نیز به نمـایش
میگذارد .درواقع سلسلهمراتب شهری ازنظر کمی بهترین شکل سازماندهی جمعیتی و کارکردی فضاست؛ چراکه باعـ
توزیع فعالیتها و خدمات در سطح جامعه ،طبقهبندی متعادل عملکردها و پیدایش روشهای مختلـف زنـدگی در محـی
گوناگون جغرافیایی میشود (علی پور و همکاران .)212 :1395،سطح توسعه منطقهای چه در زمینه ساختارهای اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی در مناطق و نواحی یکسان نیست و بهناچار اولویتبندی در راستای رویکرد آمایشی در تحوالت نظـام
شهری صورت میگیرد .بنابراین از گذشته تا حال ،ارزشیابی تحول نظامهـای شـهری جهـان ،بـا توجـه بـه دیـدگاهها و
نظریه های مختلف از قبیل نظریه مکان مرکزی (کریستالر) ،نیروی بازار (لوش) ،مراحل رشد اقتصـادی (ورسـتو) ،نظریـه
قطب رشد (پرو) ،نظریه پخش (هیرشمن – میردال) ،نظریه مرکز پیرامون (فریدمن) ،و الگوی کمی نظیـر رتبـه – انـدازه
(زیپف) ،الگوی نخست شهری ،الگوی پارتو  ...موردبررسی قرارگرفتهاند (نظریان .)200 :1388،نکات ضعف و دیدگاه بـاال
به پایین نظریههای مختلف نظام شهری سبب گردید که پارادایم توسعه سرزمینی که متکی بر دیدگاه پایین به باال است،
در اواس دهه  1970مطرح گردد (سمیعی پور .)30 :1391،این پارادایم نواحی را بهعنوان واحد سرزمینی که میبایست بر
طبق روش و عالقه خودشان ،توسعه یابند ،در نظر میگیرد و توسعه منطقـهای بـهعنوان یـک فراینـد از پـایین بـه بـاال
دیده شده است که سبب بهبود در شرای زندگی حداقل در سرزمین (قلمـرو) مربـوط خواهـد گردیـد (ایـزدی.)49 :1380،
درواقع از دهه  1970در واکنش به روال برنامهریزیهای توسعه ،مفـاهیم و راهبردهـای نـوینی مطـرح شـد کـه راهبـرد
نیازهای پایه (اساسی) از پرنفوذترین این راهبردها بود که توس سازمان جهانی کار صورتبندی شده و چند سال بعـد در
سال  1976به تصویب کشورهای جهان در کنفرانس جهانی اشتغال رسید .بهموازات اشاعه این راهبرد ،نظریات متعـددی
در دگرگونی راهبردهای متداول ابراز شد .ازجمله جان فریدمن و مایک داگالس با نگـرش فضـایی توسـعه اگـروپلیتن را
پیشنهاد کردند و اشتور و تاتلینگ کمابیش با جهتگیری مشابهی فضای محصور منتخـب را پیشـنهاد نمودنـد (صـرافی،
 .)119 :1377برای چگونگی وجود یا عدم وجود سلسلهمراتب شهری در استان (منطقه) یا کشور از مدلهای رایجی چون
مدل رتبه – اندازه استفاده میشود .این نظریه تالش میکند تا رواب عمومی اندازه کارکردی نظام سکونتگاهی را تعریف
کند (زیاری .)181 :1388،شاخص تمرکز هرفیندال از دیگر مدلهای ارزیابی است که میـزان تمرکـز در نظـام شـهری را
موردبررسی قرار میدهد (حکمت نیا و موسوی .)198 :1390،شاخص نخست شهری نیز عبارت است از تسـل جمعیتـی،
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی یک کشور بر تمامی شهرهای دیگر در داخـل نظـام شـهری؛ مـدل آنتروپـی نیـز از دیگـر
مدلهای رایج در ارزیابی نظام های شهری است این مدل معیاری است برای سـنجش توزیـع جمعیـت شـهری و توزیـع
شهرها در طبقات شهری یک منطقه .این مدل ،درواقع معیاری برای سنجش نحوه توزیع یک متغیر در ناحیـه یـا منطقـه
است و میتواند در تشخیص تعادل فضایی مورداستفاده قرار گیرد و برای سنجش وضعیت توزیع جمعیت در نقاط شـهری
منطقه از ضریب جینی استفاده میشود (افراخته.)114 :1387،
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روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش انجام تحقیق جزو تحقیقات توصیفی – تحلیلی و ازنظـر هـدف کـاربردی اسـت.
روش گردآوری دادهها و اطالعات موردنیاز از طریق کتابخانهای و میدانی میباشد .در این پـژوهش بـا توجـه بـه اینکـه
دادههای مورداستفاده در این پژوهش از هر دو نوع کمی و کیفی میباشند لذا جهت تجزیـهوتحلیل دادههـا از شـیوههای
تجزیهوتحلیل کمی و کیفی استفادهشده است .شیوه تجزیهوتحلیل کمی بـا تکیـهبر مـدلها و تکنیکهـای برنامـهریزی
منطقهای ازجمله توزیع اندازه شهری و مدلهای مانند :شاخصهای نخست شهری ،ضریب آنتروپی و قاعده رتبه – اندازه
و در نظریه تعادل فضایی از ضریب جینی استفادهشده است .در شیوه کیفی برای سنجش اهمیت عوامل مؤثر بر تحوالت
نظام شهری استان نیز از روش سوارا بهره گرفتهشده است .جامعه آماری شامل کلیه نقـاط شـهری اسـتان کرمانشـاه در
آمارگیری های عمومی نفوس و مسکن سال است و همچنین برای بخش پرسشنامه نیز از جامعه خبرگان استان به تعـداد
 20نفر به روش در دسترس استفادهشده است.
محدوده مورد مطالعه
استان کرمانشاه با مساحتی معادل  25045/4کیلومترمربع هفـدهمین اسـتان کشـور ازنظـر مسـاحت بـه مرکزیـت شـهر
کرمانشاه در میانه ضلع غربی کشور بین مدار جغرافیایی  33درجه و  41دقیقه تا  35درجه و  17دقیقـه عـرض شـمالی از
خ استوا و  45درجه و  24دقیقه تا  48درجه و  0/6دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرارگرفتـه و از شـمال بـه
استان کردستان ،از جنوب به استانهای ایالم و لرستان ،از شرق به استان همدان و از غرب با  371کیلومتر مرز مشـترک
با کشور عراق همسایه است .ارتفاع متوسـ آن از سـطح دریاهـای آزاد در حـدود  1200متـر اسـت .بـر اسـاس آخـرین
سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1395جمعیت استان کرمانشاه برابر با  1952434نفر بوده ( 50/6درصد مـرد
و  49/4درصد زن) که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390متوس رشد سـاالنه جمعیـت معـادل
 0/07درصد بوده است .در سال  1395تعداد  576861خانوار در استان وجود داشته که از این تعداد حدود  76/4درصـد در
نقاط شهری و  23/4درصد در نقاط روستایی ساکن بودهاند .این استان که یکی از پرجمعیتترین اسـتانهای کشوراسـت
در آن شهر کرمانشاه با مرکزیت سیاسی  -اداری استان ،با  1083833نفر جمعیت همواره بهعنوان یکی از پرجمعیتترین
شهرها و برترین شهر در نظام شبکه شهری استان شناختهشده است .در میـان شهرسـتانهای اسـتان ،شهرسـتان قصـر
شیرین با  23929نفر و  6903خانوار کمترین جمعیت را دارا میباشد .استان کرمانشاه ازنظر تقسیمات کشـوری در سـال
 1395به  14شهرستان 31 ،بخش 32 ،شهر و  86دهستان تقسیمشده است .ازنظـر مسـاحت در شهرسـتانهای اسـتان،
شهرستان کرمانشاه با مساحت  5647کیلومترمربع بیشترین و جوانرود با  777کیلومترمربع کمترین مسـاحت را بـه خـود
اختصاص دادهاند .در جدول زیر جمعیت و مساحت شهرستانهای استان کرمانشاه به تفکیک آورده شده است.
جدول شماره  .1مشخصات عمومی شهرستانهای استان کرمانشاه
شهرستان
اسالمآباد غرب
پاوه
ثالث باباجانی
جوانرود
داالهو
روانسر
سرپل ذهاب

جمعیت
140876
60431
35219
75169
35987
47657
85342

مساحت
2125/2
801/8
1417/5
777/7
1914/3
1125/2
1211/2

شهرستان
سنقر
صحنه
قصر شیرین
کرمانشاه
کنگاور
گیالنغرب
هرسین

جمعیت
81661
70757
23929
1083833
76216
57007
78350

مساحت
2308/2
1567/9
1550/3
5647/1
929/7
2585/8
1082/7
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شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهرستانها در استان کرمانشاه و کشور

بحث و یافتهها
تحوالت جمعیت شهری استان کرمانشاه
در این بخش از مطالعات مروری کلی بر جمعیت استان کرمانشاه از سالهای  1355تا  1395نشان داده
میشود .در طی این سالها تعداد نقاط شهری استان از  10شهر در سال  55به  32در سال  95رسیده است.
جمعیت شهری استان از  2906هزار نفر جمعیت در سال  55به  19524هزار نفر در سال  95رسیده است .در
طی این سال ها تنها شهر بزرگ و پرجمعیت استان شهر کرمانشاه است که جزو شهرهای بزرگ کشور است.
مهمترین علت آن ناشی از مهاجرتهای دوران جنگ تحمیلی میباشد .در جدول زیر تعداد شهرها و جمعیت
شهرهای استان در طی  4دوره سرشماری نشان دادهشده است.
جدول شماره . 2تعداد شهرها و جمعیت شهرهای استان کرمانشاه در طی  4دهه اخیر
سال

1355

1365

1375

1385

1395

تعداد شهرها

10

14

19

28

32

تعداد جمعیت (برحسب هزار نفر)

2906

5605

17785

18793

19524

در جدول زیر جایگاه شهرهای استان کرمانشاه و تغییرات آنها در طی سالهای  55تا  95نشان دادهشده
است .همانطور که در این جدل مشخص است شهر کرمانشاه و اسالمآباد غرب در جایگاه اول و دوم در طی
این چهار دهه ثابت مانده و سایر شهرها به فراخور اهمیت و جمعیتی که دارا بودهاند تغییرات متفاوتی را
داشتهاند .نکته قابلتوجه اینکه در سال های جنگ تحمیلی شهرهای مرزی همچون قصر شیرین ،سرپل ذهاب
و گیالن غرب به دلیل جنگ تقریباً خالی از سکنه بودهاند بهگونهای از جایگاه دوم و سوم و  ...به شهرهای با
رتبه آخر قرارگرفتهاند .اما در سالهای بعد از جنگ دوباره به شهرهای با رتبههای باال و جزو شهرهای در صدر
جدول قرار میگیرند .سایر شهرها نیز به فراخور تعداد جمعیتشان تغییرات با شدت نوسان کمتری بودهاند.
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جدول شماره  .3جایگاه شهرهای استان کرمانشاه در نظام شهری در طی  4دهه اخیر

از جدول مذکور میتوان به موارد زیر رسید:
شهر کرمانشاه و اسالمآباد غرب بهعنوان شهرهای برتر استان در همه دورههای موردبررسی در جایگاه اول و دوم قـراردارند.
شهرهای مرزی استان همچون سرپل ذهاب ،قصر شیرین و گیالن غرب بهعنوان شهرهای جنگزده در طی سـالهایجنگ تحمیلی خالی از سکنه بوده بهگونهای که در این دوره به رتبههای آخر جدول قرارگرفتهانـد و در زمانهـای بعـد از
جنگ دوباره پذیرای جمعیت شدند و در رتبههای برتر و جایگاه اولیه خود بازگشتند.
شهر سومار که از دهه  75به شهرهای استان اضافه شد تا آخرین دوره سرشماری همچنان در رتبه آخر جدول قـرار دارد.
شایان ذکر است بعدازاین شهر چندین شهر دیگر به شهرهای استان اضافه گردیدند و در وضعیت بهتر از ایـن شـهر قـرار
دارند.شهر هرسین که از دهه  65تا  85جزو شهرهای برتر استان بوده و در رتبه سوم جدول قرار داشته است در سـال 95
در جایگاه هفتم قرارگرفته و سیر نزولی داشته است.
به منظور بررسی وضعیت تعادل در سطح شهرهای استان کرمانشاه از ضریب آنتروپـی و قاعـده رتبـه – انـدازه و نخسـت
شهری استفادهشده است.
 -شاخص آنتروپی در تعادل فضایی

میزان ضریب آنتروپی درصورتیکه روندی صعودی داشته باشد ،نشاندهنده روند ایجاد تعادل در نحوه پـراکنش جمعیـت
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در سطح استان است .با توجه به بررسی انجامشده در جمعیت شهرهای استان بین سـالهای  55تـا  ،90میـزان ضـریب
آنتروپی در سال  55برابر با  2/2بوده است که این میزان تا سال  65به دلیل ثابت ماندن تقریبی نحوه پـراکنش جمعیـت
شهرهای استان ،بدون تغییر بوده است .اما ،این شاخص از سال  65الی  90روندی صـعودی داشـته اسـت و از  2/19بـه
 2/75در سال  90رسیده است .نتایج این شاخص نشاندهنده نیل بـه سـمت تعـادل در نظـام شـهری اسـتان میباشـد.
بااینحال ،بررسیهای عمیقتر نشان می دهد که دلیل اصلی روند صعودی ضریب آنتروپـی در ایـن دوره تغییـر قـوانین و
مقررات مربوط به تبدیل روستا به شهر و در پی آن تبدیل روستاهای استان به شهر میباشد .درواقع ،میتـوان گفـت کـه
شهر کرمانشاه طی گذر زمان همچنان تمرکز و تسل کامل خود را بر سطح استان و حتی منطقه حفظ کرده است و آنچه
اتفاق افتاده تبدیل روستاهایی با جمعیتی پایین به شهر بوده است ،بدون آنکه امکانات و زیرساختهای مناسـب بـهمنظور
توسعه در آنجا استقرار پیدا کند.

شکل شماره  .2میزان شاخص آنتروپی استان کرمانشاه در سالهای 1395 – 1335

نخست شهری

نتایج حاصل از کاربرد مدلها بر اساس آمارگیری عمومی نفوس و مسکن از سـال  1335تـا  1395در اسـتان کرمانشـاه
نشان میدهد که پدیده نخست شهری در تمام دورههای سرشماری و در تمام شاخصهای انتخاب ،وجـود داشـته اسـت.
همانطور که از جدول زیر مشخص است شاخص نخست شهری در استان کرمانشاه در تمـام دورههـای بررسیشـده بـا
شدت بسیار زیادی وجود داشته است در سال  1335این شدت کمتر شده ولی در سالهای بعد و بهویژه در سال  95سـیر
صعودی داشته است .جدول زیر شاخصهای نخست شهری در استان کرمانشاه را نشان میدهد.
جدول شماره  .4شاخصهای نخست شهری در استان کرمانشاه از سال  1335تا 1395
سال
شاخص نخست شهری
تمرکز دو شهر
تمرکز چهار شهر
ضریب جینی
ضریب آنتروپی
تمرکز هرفیندال
عدم تمرکز هندرسون

1335
77
6/41
9/009
85
85
48
1/64

13345
67
4/826
19
47
70
44/8
2/045

1355
36/2
2/23
80
47
70
19
2/04

1365
54
9/032
3/294
63
65
18
2/79

1375
63
8/53
17/6
61
69
16/2
3/72

1385
63/3
8/92
12/8
66
68
14/5
395

1395
65
10/46
118/46
62
64
12
4/2

 -مدل رتبه و اندازه در تعادل فضایی

این مدل از مهمترین تئوریهایی است که در مورد سلسلهمراتب شهری مطرحشده است .این قانون بیان میدارد کـه بـا
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توجه به جمعیت شهر اول یک منطقه ،سایر شهرها (شهرهای دوم و سوم و  )...میبایست جمعیتشـان بـه ترتیـب ،1/2
 1/4 ،1/3و  ...شهر اول باشد .بر اساس این مدل ابتدا جمعیت مطلوب شهرهای استان در تمام دورهها محاسـبه و سـپس
اختالف بین جمعیت واقعی و جمعیت مطلوب به دست آمد .نتایج نشان داد این شکاف دائم در حال بیشـتر شـدن بـوده و
نظام شهری به سمت عدم تعادل درحرکت است .شبکه شهری استان کرمانشاه طی دوره  1335تـا  1395بـهویژه ازنظـر
جمعیت شهری در سالهای بعدازآنقالب اسالمی افزایش قابلتوجهی داشته است .در سال  1335استان کرمانشـاه دارای
 6نقطه شهری بوده است .شهر کرمانشاه با  10036هزار جمعیت و با اختالف فاحشی نسـبت بـه سـایر شـهرها در رأس
شبکه قرار داشته است .در سال  1345این استان دارای  8نقطه شهری و در سال  1355به تعداد  10و در سال  65به 14
شهر رسیدند .تعداد شهرها و جمعیت شهری استان بهویژه بعد از سالهای بعدازآنقالب اسالمی افزایش قابلتوجهی داشته
است بهطوریکه جمعیت استان در سال  75معادل  1778596نفر و به تعداد  19شـهر رسـیده اسـت .در ایـن دوره شـهر
کرمانشاه بهتنهایی  63درصد جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است .در ده سـال بعـد بـه تعـداد شـهرهای
استان اضافه نشده است .از سال  85تا  95جمعیت شهری استان به  1952434نفر رسیده است کـه بـا اضـافه شـدن 10
شهر به شبکه شهری استان اضافهشده است .بر اساس ایـن رابطـه شـهر نخسـت (کرمانشـاه)  8برابـر شـهر دوم یعنـی
اسالمآباد غرب و  94600برابر شهر بیست و نهم یعنی سومار جمعیت دارد.
جدول شماره  .5اندازه واقعی و تئوری رتبه – اندازه شهرهای استان کرمانشاه ()1395
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

نام شهرستان
کرمانشاه
اسالمآباد غرب
کنگاور
جوانرود
هرسین
سنقر
صحنه
سرپل ذهاب
پاوه
روانسر
گیالن غرب
قصر شیرین
تازهآباد
کرند
بیستون
گهواره
کوزران
شاهو
نودشه
سرمست
باینگان
نوسود
حمیل
ازگله
سطر
رباط
هلشی

مرتبه
1
8
16
16
17
18
23
23
35
40
40
47
70
102
166
184
216
254
276
297
491
492
626
677
693
905
1107

تعداد جمعیت واقعی
952258
91876
53981
54354
49088
45304
36203
45481
36103
28085
25244
18653
12080
8311
5107
4619
3934
3342
3077
2858
1731
1730
1363
1256
1227
940
769

تعداد جمعیت بر اساس مدل
952431
435703
293462
225241
175231
145562
123521
108421
96452
89114
78524
72413
65492
60815
5660
53213
50083
47300
45812
43612
40543
39700
37017
35475
33056
33745
32562

میزان اختالف
0
-343827
-239481
-170887
-126143
-100258
-87318
-62940
-60349
-61029
-53280
-53760
-53412
-52504
-51653
-48594
-46149
-43958
-42735
-40754
-38812
-35456
-35456
-34219
-33829
-32805
-31793
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28
29

میانراهان
سومار

89

1423
94600

31524
30145

598
85

-30926
-30060

ضمن اهمیت بسیار باالی مدلهای فوق در سنجش وضعیت توزیع اندازه شهری و تعادل فضـایی ،آنچـه بـاقی میمانـد،
درک مکانیزمهای و عوامل مؤثر بر چنین وضعیتهایی است .بر این اساس ،ایـن پـژوهش بـه دنبـال شـناخت و تفسـیر
عمیقتر عواملی است که پیشران های اصلی نظام توزیع اندازه شهری و تعادل فضایی هستند .این عوامل شـامل عوامـل
تاریخی ،اداری – سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی ،طبیعی و جنگ تحمیلی میباشند که با استفاده ازنظر خبرگان بـا
روش سوارا موردسنجش و ارزیابی قرارگرفتهاند .در این پـژوهش بـرای اسـتفاده از روش سـوارا ،در گـام اول نسـبت بـه
شناسایی عوامل اصلی پژوهش اقدام شد .سپس این شاخصهای نهایی در اختیار خبرگـان قـرار داده شـد تـا بـر اسـاس
اهمیتشان نسبت به مرتبسازی آنها اقدام شود .در گام سوم اهمیت نسبی هر شاخص نسبت به شـاخص بـاالتر از خـود
تعیین شد و در نهایت با استفاده از میزان اهمیتی که خبرگان برای هر شاخص در نظر گرفتند وزن نهایی و میزان اهمیت
هریک از شاخصها به دست آمد .بدین ترتیب و بر اساس مراحل گفتهشده به تحلیل نتایج ایـن روش پرداختـه میشـود.
مراحل گامبه گام وزن دهی به عوامل مؤثر بر تحوالت نظام شهری استان کرمانشاه به شرح جدول شماره  3میباشد.
جدول شماره  .6محاسبه وزن نهایی عوامل اثرگذار بر تحوالت نظام شهری استان کرمانشاه
ضریب

وزن اولیه

وزن نهایی

اهمیت نسبی

معیارهای ارزیابی

کد معیار

SJ

KJ=SJ+1
1

WJ=XJ-1
KJ
1

q J=W-1
∑ WJ
2/3705

اداری -سیاسی

A

0

0/699300

1/65769

جنگ تحمیلی

B

0/43

1/43

1/20999

اقتصادی

C

0/37

1/37

0/510438

جمعیتی

D

0/21

1/21

0/421849

0/99994

تاریخی

E

0/19

1/19

0/410739

0/92342

اجتماعی  -فرهنگی

F

0/15

1/15

0/400621

0/90183

طبیعی

G

0/9

1/9

0/399723

0/89999

ستون دوم در جدول یادشده نشاندهنده لیست عوامل اصلی به ترتیب اولویت (بر اساس نظر خبرگان) میباشـد .بـا طـی
فرآیند روش سوارا در ستونهای بعدی در نهایت وزن نهایی عوامل بر اساس میزان اهمیتشان در تحوالت نظام شهری
استان کرمانشاه بهدستآمده است .همانطور که مشخص است عامل اداری – سیاسی مهمترین عامل در تحوالت نظـام
شهری استان میباشد بعدازآن عامل جنگ تحمیلی و سپس اقتصاد و جمعیت در مراتب بعدی قرارگرفتهاند.
نتیجهگیری
نخست شهرها در هر منطقهای به این دلیل در رأس سلسلهمراتب نظام شهری قرار میگیرد که توانسته با بهرهگیـری از
مزیت های نسبی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و مکانی خود بیش از دیگر شـهرهای نظـام ،مـازاد اقتصـادی و سـرمایه و
خدمات شهری بیشتر را در خود متمرکز سازد .این تفوق و برتری شـهری کـه حاصـل از تمرکـز و تجمـع نسـبی بیشـتر
امکانات و اعتبارات منطقه ای در شهرهای برتر منطقه است منجر به قطب رشد گردیده که در بیشتر مواقع به ضرر سـایر
شهرهای پیرامون عمل میکند و دیگر شهرها را در زیر سایه خود قرار میدهد .و موجب نابرابری و عدم تعادل منطقهای
میگردد .که بهتبع موجب شکلگیری فضاهای متفاوت جغرافیایی و اقتصادی و اجتماعی خواهـد شـد .اسـتان کرمانشـاه

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،1بهار 1398

90

بهعنوان یکی از مراکز استانهای غربی کشور ،همچون سایر استانها با پدیده تغییر در ساختار نظام شهری روبهرو است.
نظام شهری استان کرمانشاه با تأثیرپذیری از عامل مهم جنگ شاهد تغییرات شگرفی در تعـداد و جمعیـت شـهرها بـوده
است .نتایج حاصل از تحلیل مدل های بررسی نظام شبکه شهری استان بیانگر آن اسـت کـه شـهر کرمانشـاه بـه علـت
زمینههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و کارکردهای چندگانه و همچنین وقوع جنگ تحمیلی سبب جـذب مهـاجرین بـه
این شهر شده و سلسلهمراتب شهری منطقه را تا حدودی از توزیع (مرتبه – اندازه) دور کرده است مـدل انـدازه – مرتبـه
نشان میدهد که بین جمعیت واقعی و جمعیت در ارتباط با تئوری اندازه – مرتبه در تمـام سـطوح سلسـلهمراتب شـهری
استان اختالف وجود دارد .بهعبارتدیگر سطوح سلسلهمراتب شهری منطقه از تئوری رتبه – اندازه تبعیت نمیکند و نتایج
ضریب آنتروپی نیز بیانگر آن است که بین تعداد جمیعت و تعداد شهرها در سطح کالن منطقـه تعـادل فضـایی مناسـبی
برقرار است .بررسی الگوی نخست شهری در این کالن منطقه نشاندهنده وجود نخست شهری است و شـهر کرمانشـاه
خارج از ترتیب سلسلهمراتب شهری استان ،تاکنون بهعنوان یک شـهر برتـر ،برتـری خـود را بهصـورت ماکروسـفالی در
زمینههای مختلف اقتصادی و اجتماعی حفظ کرده است .بهگونهای که کرمانشاه بهتنهایی  63/2درصد از جمعیت شـهری
استان را در خود اسکان داده است .از بررسی تطبیقی ضریب جینی در سالهای مختلف نیز به این نتیجـه میرسـیم کـه
توزیع جمعیت شهرها و گروههای شهری نامتعادل میباشد و در نهایت روش سوارا نشان داد که عوامل زیـادی همچـون
عوامل اداری – سیاسی ،جنگ تحمیلی ،اقتصاد ،جمعیت ،تاریخی ،اجتماعی – فرهنگی ،تاریخی و طبیعی بـه ترتیـب بـر
تحوالت نظام شهری استان کرمانشاه اثرگذار بودهاند .بهطورکلی پیکره جغرافیایی استان ازنظر تقسیمات طبیعی در واحـد
فیزیوگرافی از هم تفکیک شده است .بخش غربی ناحیهای مرزی است که به دالیـل جغرافیـایی ،سیاسـی و اسـتراتژیک
ناحیهای فعال به شمار میرود و نقش چندانی در نظام زیست و فعالیت استان بر عهده ندارد .اما ناحیه شرقی عرصه فعالی
است که بخش اعظمی از مراکز زیست و فعالیت استان در آن بارگذاری شده است .کرمانشاه کانون اصلی فعالیت و قطب
جمعیتی استان در این ناحیه قرار دارد .توزیع فضایی جمعیت در سطح استان چه ازنظر محدودههای طبیعی و سیاسی ،چـه
نقاط شهری و روستایی و چه میان شبکه شهرها از همگونی بسیار اندکی برخوردار است .این استان یکی از نواحی ایـران
است که نظام فضایی جمعیت و فعالیت در آن بهشدت ناموزون است .بـه همـین دلیـل تعـادل بخشـی در نظـام فضـایی
جمعیت و فعالیت یکی از مهمترین ضرورتهای آمایشی برای ایجـاد نظـم فضـایی در پیکـره اسـتان اسـت .بـر اسـاس
یافتههای تحقیق و شناخت وضع موجود نظام شهری استان راهکارهای الزم برای برقراری تعادلهای منطقه به شرح زیر
ارائهشده است:
 تمرکززدایی اداری و تقویت ساختارهای نهادی – تصمیمگیری در شهرهای میانی و کوچک؛
 تقویت مزیت نسبی در شهرهای اسـتان و بسترسـازی تمهیـدات اشـتغالزایی و جلـوگیری از مهاجرتهـای درون
منطقهای؛
 ارائه مکانسیم ایجاد فرصت برابر برای همه شهرهای استان و ارائه خدمات برتر به سایر شهرهای کوچـک و میسـر
سازی امکان پیشرفت این شهرها؛
 تثبیت امر مهاجرت از طریق نزدیکی شهر و روستا به لحاظ کیفیت زیست ،میزان درآمد و تنوع اشتغال؛
 استقرار صنایع بهگونهای هماهنگ با سیاستهای توزیع جمعیت؛
 توزیع اکثریت جمعیت استان در شبکه بههمپیوستهای از شهرهای بزرگ ،متوس و کوچک.
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