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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

In the last few years, various concepts of urban-regional spatial 

structure have been developed and the spatial structure of big cities 

has exhibited multi-core characteristics. The phenomenon of 

polycentric is inherent in metropolises, and studies indicate more 

efficiency and the effect of quantitative methods in identifying 

functional nuclei. The time frame of this research was cross-

sectional and sample data of Kermanshah metropolis, statistical 

block and land use of the existing situation and comprehensive plan 

zoning. The variables of this research included 8 major urban uses. 

Spatial analysis and measurement of the density of mixed uses in 

Kermanshah metropolis has shown the existence of new sub-centers 

in regions 1, 3 and 4. In addition to the historical and old core of the 

city, there are two dense cores of mixed activities in areas 3, 1 and 4 

between areas 5 and 8. Of course, the types of services provided in 

the sub-centric of the metropolis have a regional scale compared to 

the central core of the city and have been created to meet some of 

the daily needs of citizens at this level of access. The spatial 

distribution of commercial and administrative activities shows the 

concentration of most of these activities in the central core of the 

city; However, sub-centric in areas 5 and 8 can also be considered 

as a core in the southeast. The development pattern of residential 

activity has differences with other activities and that is the 

formation of several cores other than area 1 as a physical core; In 

other words, other residential cores have been formed as 

competitors in areas 6, 5, 4 and 2, which can play an effective role 

in the formation of other sub-cores. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The increase in the population of cities has 

created various effects on the urban 

environment, and the spatial structure of 

cities has changed significantly, which has 

led to the emergence of multi-centric cities 

(cities with multiple urban centers). The 

urban spatial structure has two 

morphological and functional dimensions. 

The concept is a monocentric structure 

reflecting an urban system with a strong 

concentration of economic activities and 

jobs in the city center. The multi-centric 

spatial structure within the city also 

represents the clustering of population and 

occupation in a metropolitan area or urban 

area. A city's spatial structure significantly 

affects economic efficiency and the quality 

of the urban environment. In the growth 

and development of Kermanshah 

metropolis, it can be seen that this region, 

like other third-world metropolises, suffers 

from instability and spatial imbalance in 

terms of spatial morphological aspects, 

spatial division of labor, and political 

organization of space. The city of 

Kermanshah, in its expansion process in 

recent decades, has grown from the central 

core to the peripheral areas, and the sub-

cores were able to play an effective role in 

the structure of the city. By playing a 

dominant role, the sub-cores were 

strengthened by using residential and 

commercial-service cores. Because of the 

density of construction and population, they 

are effective in the city's spatial structure. 

Identifying other areas with suitable space 

for creating a nucleus is necessary. 

 

Methodology 

In terms of purpose, the research is applied, 

carried out by descriptive-analytical 

method, and based on library studies, 

documents, and field investigations. 

Considering the nature of the data and the 

impossibility of controlling the behavior of 

the effective variables in the problem, this 

research was of a non-experimental type. It 

was carried out within the framework of the 

case-analytical model. The investigated 

time frame is the summer of 2021, and the 

investigated sample was the statistical block 

and all urban uses of Kermanshah 

metropolis. The main data, mainly using the 

data of Iran Statistics Center, including the 

comprehensive and detailed plan, have been 

obtained. 

The spatial statistics method, Peter Hall 

method, mixed land use index, and Excel 

software were used for data analysis. 

Moreover, Arc GIS software and spatial 

analysis tools, including spatial statistics 

methods, were exploited for drawing and 

spatial analysis of layers. The variables of 

this research included eight major urban 

uses (distribution of industrial, commercial, 

tourism-recreational, cultural, 

administrative, medical, educational, and 

residential cores) and converting it into 

cross-sectional data. The generalized 

method of moments (GMM) has been used 

in the research process. 

 

Results and discussion 

The spatial autocorrelation coefficient (λ) 

results are significant at a high level, which 

confirms the existence of spatial 

dependence in the components of the 

residential core growth model and its 

significant relationship with other urban 

land uses. This means that the shock 

applied to one core has spread to other 

cores. Also, it shows to what extent the 

growth of the residential core in one area 

has been affected by the shock on the 

distance function and the accessibility of 

each core in other areas of the city. 

Therefore, the distance factor is considered 

one of the repulsion factors of each land 

use. According to the results, the degree of 

concentration of the administrative core has 

a negative and significant effect on the 

volatility of the residential core. This means 

that areas with a significant distribution of 

the administrative core have had less 

residential growth. Also, the career mixing 

index has a positive and significant effect 

on the growth model of each core; that is, 

the regions with a higher mixed land use 

index have functional cores and, as a result, 

have a denser distribution. This shows the 

centrality of body divisions in the growth 

and expansion of new cores. 

 

 



 

 

Conclusion 
The explanation of the situation, planning 

and organization of the population, the 

function and the evolution of the spatial 

structure can be presented based on three 

important indicators of the spatial pattern of 

residence, the spatial morphological 

structure, the division of spatial work, and 

to some extent the organization of urban 

functions. Based on this, the current 

research sought a clear understanding of 

such concepts that the metropolis of 

Kermanshah has had a relationship with the 

spatial balance of population and function 

in the course of its developments. Suppose 

we accept that urban development plans 

improve the quality of life in urban areas 

through the creation of urban 

infrastructures, the establishment of 

equipment, and also the required public 

services. In that case, urban development 

plans create a positive perspective for 

developing and creating new cores. In other 

words, the development of urban areas 

directly increases the performance of the 

cores through the general plan of land, 

housing, and real estate prices. The 

population reacts to this price increase 

through the supply and demand market. 
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است و  افتهیتوسعه یاـ منطقه یشهر ییاز ساختار فضا یمتنوع میمفاه ریدر چند سال اخ
 دهیگذاشته است. پد شیرا به نما یاچندهسته یژگیبزرگ و یشهرها ییساختار فضا

 یهاروش ریو تأث شتریب ییاز کارا یشهرها بوده و مطالعات حاککالن یشدن ذات یاچندهسته
و  یمقطع یهاپژوهش داده نیا یاست. بازه زمان یعملکرد یاههسته ییدر شناسا یکم

 یبندوضع موجود و پهنه یاراض یو کاربر یشهر کرمانشاه، بلوک آمارکالن ینمونه موردبررس
بوده است.  یعمده شهر یکاربر 8پژوهش شامل  نیا یرهایطرح جامع بـوده اسـت. متغ

شهر کرمانشاه وجود مراکز کالن سطحمختلط در  یهایو سنجش تراکم کاربر ییفضا لیتحل
 یمیو قد یخیرا نشان داده است. عالوه بر هسته تار ۴و  3، 1در سطح مناطق  دیجد یفرع

 ۵مناطق  نیمحدوده ب ۴و  1، 3در مناطق  یبیترک یهاتیاز فعال گریشهر، دو هسته متراکم د
 یبه نسبت هسته مرکز شهرکالن یشده در مراکز فرعوجود دارند. البته نوع خدمات ارائه 8و 

سطح  نیروزمره شهروندان در ا یازهاین یرفع برخ یهستند و برا یاهیناح اسیمق یشهر دارا
 نینشان از تمرکز اکثر ا یو ادار یتجار یهاتیفعال یی. پراکنش فضااندجادشدهیا یاز دسترس

 توانندیم زین 8 و ۵در مناطق  یفرع یهاشهر دارد؛ اگرچه، هسته یدر هسته مرکز اهتیفعال
با  ییهاتفاوت یمسکون تیتوسعه فعال یهسته در جنوب شرق مطرح شود. الگو کیعنوان به

است؛  یعنوان هسته کالبدبه 1منطقه  رازیغچند هسته به یریگدارد و آن شکل گرید تیفعال
 استگرفته شکل 2و  ۴، 6،۵در مناطق  بیعنوان رقبه گرید یمسکون یهاهسته ،یبه عبارت

 داشته باشد. ینقش مؤثر گرید یفرع یهاهسته یریگدر شکل تواندیکه م
. 
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 مقدمه

 شیافزا درصد 60تا  20۵0رود تا سال و انتظار می کنندیم یزندگ یشهر مناطق در جهان تیجمع از درصد ۵۴ مروزها

 یشهر طیمح بر یمختلف تأثیرات شهرها در یشیافزا روند(. این Asongu, 2020: 411; Aerni, 2016: 799) ابدی

 یانسان هایفعالیتو  یساکن شهر تیجمع ،ینیاقتصاد و شهرنش با توسعه. (Porio, 2014: 245) ه استکرد جادیا

 ایچندهسته یشهرها شیدایکه منجر به پ کرده است رییتغ توجهیقابل طوربه هاشهر ییو ساختار فضا یافتهافزایش

 کی عنوانبه 1ایچندهسته یتوسعه شهر(.  ,.2022Yang et al :185) متعدد( شده است یبا مراکز شهر یی)شهرها

مرکز  .(Derudder et al., 2021: 5) است شدهتبدیل یدر مطالعات شهر یدیمفهوم کل کیبه  یتجرب یابیچارچوب ارز

سطح  ای شتریب تیبا جمع وستهیمنطقه پ عنوانبهاست و  ایچندهستهو شهر  یاز ساختار شهر یدیعنصر کل کی یشهر

و  زانیربرنامه موردتوجه یکز شهرامر یزیربرنامه نیبنابراشود. یم فیاطراف تعر مناطقباالتر از  یتوسعه اقتصاد

ژاپن،  ،آمریکا ،2نیبزرگ چ یشهرها یشهر ییساختار فضا ر،یاخ یها، در دههمثالعنوانبهاست.  یگذاران شهراستیس

 یزیربرنامه، حالدرعین. (Li & Phelps, 2017: 1036) گذاشته است شیرا به نما ایچندهسته یژگیو آلمان، هند و..

و  یمراکز شهر ییشناسا. است یساخت مراکز متعدد شهر یدهنده برنامه توسعه برانشان وضوحبههر شهر  یشهر

مراکز  ییدر مورد شناسا پیشیناست. مطالعات  ختهیاز محققان را برانگ یاریتوجه بس زین ایچندهسته یشهرها یبررس

در یک ، مثالعنوانبه. متکی بود یاقتصاد یو آمارها یسرشمار یهامانند داده یآمار یهابر داده شدتبه یشهر

 (. ,2021Wang :401ه است )کرد ییشناسا یشهریا هسته  مرکز عنوانبهتراکم اشتغال  نیشتریرا با ب ، ناحیه3بررسی

مستقل  یهاعموماً به مجموعه یشهر یهاستمیارائه شد، س ۴و پرد یکه توسط پر یشهر یهاستمیس هیدر نظر

 چندمرکزی ای یتک مرکز کامالًتواند یم یشهر یهاستمیس نیساختار ا ن،ید. با وجود اشیشهرها اطالق م یکارکرد

 یبرا ی، نقطه شروع سنتحالبااینمتفاوت باشد.  تلفمخ ییفضا یهااسیدر مق توانستیساختار غالب م ن،یباشد. همچن

توسعه  6است که بعدها توسط آلونسو و موث ۵برگس مرکزیمفهوم شهر تک  ،یشهر یهاستمیس هیپرداختن به نظر

و  یتوسط مناطق مسکون شدهاحاطه یمرکز یبا بخش تجار یواحد مرکز کیشامل  تک مرکزی. مفهوم شهر افتی

 یابیمکاندر چنین شرایطی، . (2۴3ـ  2۴۵: 139۵، شهیری)لطفی و شهابی  بود یسودآور اساس برزمین صیتخص

 یها فقط داراحومه کهدرحالیاست،  تک مرکزیشهر  یکل دهیا یدر هسته شهر یاقتصاد یهاتیفعال نیشتریب

 ای یمراتبسلسلهـ  یاگره تک مرکزیو حومه در مدل  یهسته شهر نی، رابطه بروازاینهستند،  یمسکون یعملکردها

 De Goei et) شودیم تیهدا یمرکز یاز حومه به شهرها و داردی وجود آونگ انیجر نیشتریکه ب ییمتمرکز است. جا

al., 2016: 1152)از حوزه نفوذ خود و  راحتیبهبودند که  اییافتهتوسعه نسبتاًمناطق فشرده و  ،یصنعت یشهرها نی، ا

 یتجسم ساختار شهر نیثرترؤم یشدند. مدل تک مرکزیم زیمتما وضوحبه ییروستا هایکرانهپس و مجاور یشهرها

گسترده  ییاز تمرکززدا یبهتر ریتواند درک و تفسیمدل م نیدوم بود. ا یحداقل دو دهه پس از جنگ جهان یبرا

 فیمدل را در توص نیا یشهر دهیچیو پ عیسر راتییاست را نشان دهد، اما تغ دادهرخجهان  یکه در اکثر شهرها یتیجمع

                                                 
1 . PUD 

 یشانگهاپکن و  . 2
3 . McMillen, D. P. 2003. “Identifying Sub-Center’s Using Contiguity Matrices.” Urban Studies 40 (1): 

57–69. 

4 . Berry & Pred 

5 . Bergus 

6 . Alonso & Muth 
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 . (Neal, 2011: 52) اثر کردیمدرن ب یشهرها ییاساختار فض

 بیمدرن ترک یشهرها چندمرکزی شیرا با آرا یتالش کردند تا مدل تک مرکز هودهیمحققان ب ،یمتماد انیسال یبرا

و به سمت توسعه ساختار  بودخواهند  یمحورکمتر تک ندهیآ یمشخص شد که شهرها 1970، در دهه حالبااینکنند. 

 یدر ساختار و سبک زندگ رییتغ ،یاقتصاد یهاتیمانند عدم تمرکز فعال یخواهند رفت. عوامل شیپ ایچندهسته یشهر

حومه شهر  نیب یو آونگ دهیچیپ یسفر و سفرها یو تعدد الگوها ونقلحمل دیجد یفناور قیتحرک از طر شیخانوار، افزا

: 1۴00همکاران،  زاده وملک) شد پیچیده مناطق عنوانبه یشهر یهاستمی( منجر به درک سیو محل کار )هسته مرکز

ساز به نظر و مشکل ناکارآمد یمدل رشد شهر تیبا واقع یمرکز تک. شهر (۵8ـ  60: 1۴00پور، ؛ نعمتی و داداش۴1

 یاز عوامل یناش راتییتغ نیشود. ایم محوریتکمدل  نیگزیجا یچند محور شیآرا ،یفیک راتییتغ جهیرسد در نتیم

 لیو تما تیاشتغال و جمع عیدر توز اسیدر مق ییجوصرفه تیها، اهمشرکت نیدرون و ب یمانند انتقال روابط اقتصاد

در  .(119ـ  120: 1397پور و ساالریان، داداش) باشند ییمبادالت فضا نهیهز شیهمراه با افزا یبندها به خوشهشرکت

موضوع موردنظر؛ قبل از پرداختن  ساختاری حاکم بر هایدیدگاهو  هایروش یمطالعه و بررس یابی،رد یهر پژوهش علم

 یبه پاسخ توانینم هاآنو توسعه و تکامل  یگرانپژوهش د یجبه نتا یابیبدون دست یرااست؛ ز یبه موضوع الزم و ضرور

 .یافتدستبهتر  وتحلیلتجزیهمناسب و 

ها زمینه در ارتباط با رویکردها، ساختار تک مرکزی یا ای شدنهستهارزیابی پیامدهای در خصوص  شدهانجام یقاتتحق

توان به می هاآن ازجملهکه  است گرفتهانجام المللیدر سطح داخلی و بین اقتصادی، فضایی و جغرافیاییهای و دیدگاه

 یشبکه، چارچوب منسجم اتینظردهد که شان مین( 139۵) شهیرینتایج پژوهش لطفی و شهابی  .موارد زیر اشاره کرد

شهرها و  یرقابت تیبه موقع تواندیکه م دهدیم شنهادیمختلف پ ییفضا هایاسیشهرها و در مق نیرا ب هایاز همکار

در جذب منابع متحرک  هاآن یدیکل شو نق المللینیب هایدر رقابت هاآن تیاهم روزافزون شیمناطق با توجه به افزا

 در برای تعیین واحد فضایی 1قابل اصالح اییهناحواحد  مسئله ضمن تبیین (1397حسینی و همکاران ) منجر شود.

د ندهمینشان  یاچندهستهشهر  شناسییختر کردیروبا  شهر تهران یتیجمع هایکانون ییفضا یساختار الگو لیتحل

سلیمانی و  .ای استبه یک ساختار چندهسته شدنتبدیلفاصله گرفته و در حال  یاهستهتکشهر تهران از الگوی  که

های مذهبی خاص و دومین شهر برخورداری از ویژگی ضمنقم  شهرکالنکه  اند( به این نتیجه رسیده1398همکاران )

حاضر،  قرن اوایل از را شهری بافت پراکنده و فیزیکی گسترش و شهرنشینی شتابان رشدمذهبی پس از مشهد مقدس، 

های خاص مذهبی و کارکردهای گسترده بخش است. به دلیل ویژگی ، تجربه کرده139۵تا  1360های طی سال ویژهبه

 .شودبا تسلط هسته تاریخی شهر، شناخته می« ایهستهتکشهر »یک  عنوانبهمرکزی آن، در حال حاضر همچنان 

ریزی های برنامهای در چارچوب نظریهچندهسته فشردهتبیین نظری رویکرد ساختار ( ضمن 1۴00آروین و پوراحمد )

ونقل عمومی، افزایش هایی مانند افزایش تراکم، تقویت حملای با شاخصشهر فشرده چندهستهمعتقدند که  شهری

و میان افزایی  تشدید سازیرسانی، کاهش فاصله بین محل سکونت و محل کار، کاربری ترکیبی، تسهیل خدمات

( در 1۴00زاده و همکاران )پژوهش ملک جیود. نتاشپایدار شهری پیشنهاد می توسعهعنوان آخرین ساختار برای تحقق به

 توانیم 1380ـ  1398 یدر بازه زمان رانیدر ا یاو منطقه یشهر ییمطالعات مرتبط با ساختار فضا فرا مطالعهارتباط با 

 واسطهبهرخ نداده است، بلکه  کفایتبه یداخل یهادر پژوهش ییدرک مفهوم ساختار فضا تنهانهاستنباط کرد که 

حوزه وجود دارد.  نیدر ا ترقیبه مطالعه عم ازین ،ییاز ساختار فضا نیادیبن میو عدم درک مناسب از مفاه یمطالعات سطح

                                                 
1 . Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) 



 1401 پاییز ،3 شمارۀ ،10 دورۀ ریزی شهری،و برنامه جغرافیای هایپژوهش فصلنامه                                           42

 یهاساختارها و چارچوب م،یو بسط مفاه قیدرک عم ،یبعد یهاانجام پژوهش یبرا شدهادراک ازین نیتریاصل روازاین

به  آن در شهر تهران ییو بازتاب فضا ینوظهور شهر یفضاها ینظر نییتب( با 1۴00حسینی و همکاران )است.  ینظر

 ندینوظهور برآ یفضاهالذا . دهدیم لینوظهور را تشک یفضاها ایهسته مقوله فضایی مقاومت اند کهاین نتیجه رسیده

و  1کومار متر است.ک گرید یبا فضاها در مقایسهدر آن  یو انضباط دارانههیاست که مناسبات سرما ییفضا هایمقاومت

 یرشد شهربه بررسی الگوی  های فضاییو متریک چند زمانه یاماهواره ریبا استفاده از تصاو (2022همکاران )

 یاز رشد شهر یشواهد روشن اند. نتایج این مطالعهپرداخته 2دآبادیدر فر ینقاط داغ شهر ییو شناسا ایهستهچند

شهر شده  یعمود شمنجر به گستر که دهدیرا نشان م ددآبایفر یمیقدهسته ونقل محور در اطراف حمل یچندمرکز

با استفاده  3یشهر مراکزسطح توسعه  یابیو ارز نیچ ایچندهسته یشهرها ییشناسا( با 2022یانگ و همکاران )است. 

در  یشتریتعداد ب ییفضا عیتوز یبا الگو نیدر چ ایچندهسته یشهرهااند که به این نتیجه رسیده ۴نور شبانه یهااز داده

وجود دارد و هرچه به مناطق  نیدر شرق چ ایچندهستهشهر  یادیشوند. تعداد زیشرق و کمتر در غرب مشخص م

 یبا ناهمگون نیچ ایچندهسته یدر شهرها UCDL عی. توزستا شتریب ایچندهسته یباشد، شهرها ترنزدیک یساحل

 ۵خوهستند.  ترکوچک نیدر غرب چ ایچندهسته یمعموالً در شهرها ها UCDLشود. یمشخص م توجهیقابل ییفضا

با  شهر 3۴در  ویژهبه یو پاسخ آن به توسعه شهر امکانات و تأسیسات یتراکم عملکرد یالگو (2022و همکاران )

 التینوع تسه 9تراکم اند. نگارندگان با تحلیل در چین را بررسی کردهمختلف  یسطوح اقتصادبا  ایچندهسته ویژگی

که تراکم  ندنشان دادی، و همبستگ یاخوشه یلتحل روشبا  هاالگو یو نابرابر یلبه مرکز یهابیدر امتداد ش یعملکرد

 یحت ،یهمه انواع امکانات کاربرد یکه برا کندیقانون قدرت را ارائه م فیتضع کی یمرکز لبه شهر بیدر ش التیتسه

 یشهر التیتسه یانواع عملکرد یهابا شباهت فینرخ تضع یمناسب است. سازگار ایهستهچند یدر شهرها

و همکاران  6ژانگنتایج پژوهش است.  التیارائه خدمات تسه ییبودن توانا ترنزدیکدهنده است، که نشان یافتهافزایش

است و بهبود عملکرد در دوره  بهبودیافته توجهیقابل طوربه 7هانگژو فضایی شهر دهد که عملکردینشان م جیانت( 2022)

را  توجهیقابلتنوع  هاهستهمراکز  ییعملکرد توسعه فضا یهایژگیو رییتغهمچنین است. شده تر برجسته 2010ـ  2020

عملکرد در  ییو تنوع فضا یمرحله زمان جادیا یعوامل اصل یو شهر یاقتصادی ـ اجتماع ییدهد. سازمان فضاینشان م

 هانگژو هستند.

ساختار فضایی و کارکرد مرتبط با  هاییدگاهگرفت که د نتیجه توانیم منابع مرتبط با موضوعمرور منابع مطالعات و  با

اقتصاد سیاسی و فرآیندهای  ،یعوامل مرتبط با ساختار ایدئولوژ تأثیربه بعد تحت  1990از دهه  های شهریهسته

خاص خود هستند و مکاتب  یشناسمحدوده و روش ،شدهشناخته یاتادب دارای هایدگاهد رد. اینگیقرار می شدنجهانی

 یردر س هستند که خود خاص نظری الگوهای و معین فکری زیربنای ی،نظر یانبن یدارا یکدارند و هر یمشخص ینظر

از قبیل کارکرد دولت، عدالت  ترپیچیدهمسائلی  سویبهمباحث بسیار ساده ساختار فضایی تک مرکزی تحول خود از 

 ینسب ییهمگرا یسوبهو..  دارانههیمناسبات سرمافضایی، الگوهای رشد شهری، اهداف توسعه پایدار، اقتصاد فضایی، 

                                                 
1 . Kumar 

 در هند شهر میلیونی هاریانا. کالن 2

3 . UCDL 

4 . NTL 

5 . Xu 

6 . Zhang 

7 . Hangzhou 
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در طول زمان  چندمرکزییا  ایچندهستهشهرهای از  یمتنوع یممفاه سال اخیر ۵در  یطورکلاند. بهحرکت کرده

نظام شهری این  شودیمدر کشورهای جهان سوم دیده  شهریکالنشهری مناطق  نظامبهبا نگاهی . است یافتهتوسعه

رنج  ناکارآمدفضایی  کارتقسیمای و گسیختگی در ساختار مورفولوژیک همراه با یک های منطقهمناطق از عدم تعادل

صادی و شده، دوگانگی اقت یقطبناطق وجود چنین مسائلی، برآیند آن چیزی است که تحت عنوان پدیده م .برندمی

ساختار فضایی شهری دارای دو بعد  (.182ـ  183: 1397پور و زاهدپور، است )داداش شدهشناخته نخست شهری

بعد  شدهساختههای ونقل و حجمموروفولوژیکی و کارکردی است. توزیع جمعیت، اشتغال، کاربری اراضی و شبکه حمل

ها، بعد کارکردی را دهند و جریان کاال، خدمات و تعامالت بین مردم و بین مردم و زیرساختموروفولوژیکی را نشان می

کننده یک سیستم شهری با ای منعکسهسته(. در این مفهوم، یک ساختار تکKrehl, 2015: 201دهد )نشان می

شهری نیز نمایانگر ای درونهر است. ساختار فضایی چندهستههای اقتصادی و مشاغل در مرکز شتمرکز شدید فعالیت

یا منطقه شهری است. از منظر موروفولوژیکی، ساختار  شهریکالنبندی جمعیت و اشغال در یک ناحیه خوشه

سازمان فضایی اشاره دارد که چندین مرکز مجاور در یک سیستم شهری قرار داشته باشند. از منظر  نوعیبهای چندهسته

های تجاری را وآمد و روزانه و توان شبکههای رفتای ارتباط بین مراکز مختلف مانند جریانارکردی، ساختار چندهستهک

مهمی بر کارایی اقتصادی و بر کیفیت  تأثیرساختار فضایی یک شهر  (.Acheampong, 2020: 107دهد )نشان می

تقسیمی  ترکوچکرا به بازارهای ناکارای  کنندهمصرفوی کار و ، بازارهای نیرناکارآمدمحیط شهری دارد. ساختار فضایی 

جهان  شهریکالناین منطقه همچون سایر مناطق  شودیمنیز دیده  کرمانشاه 1شهرکالندر روند رشد و تکوین  کند.می

یابی سیاسی فضا، دچار ناپایداری و عدم تعادل فضایی و سازمان کارتقسیمهای مورفولوژیک فضایی، جنبه ازنظرسوم، 

آن در  یریگشکل، از زمان شهرکالنگذاری توسعه سیاست ریزی وفضایی است. این در حالی است که در حوزه برنامه

به  یابیهای فضایی مشخص برای دستها و برنامهطول سه دهه گذشته، شاهد فقر شدید اجرای راهبردها، سیاست

فضایی  یابیسازمان . نگاهی به توزیع واستاهداف توسعه پایدار، هوشمندانه و خالق و ساماندهی جمعیت و فعالیت 

های دسترسی و عوامل مرتبط با سکونت جمعیت و جانمایی فعالیت مراتبسلسله، دهدیمنشان  شهرکالنساختار این 

های موجود در نظام گرایش ترینمهماند. از توزیع نشدههمگون و متناسب  صورتبه شهرکالنمناطق این شهری 

از گرایش به تمرکز جمعیتی در مناطق هدف )با کارکرد صنعتی(، گرایش به تداوم عدم تعادل در  توانیم آنریزی برنامه

دسترسی و فعالیت و گرایش به تمرکز اقتصادی و خدماتی در مناطق توسعه و ضعف قدرت تسری به  مراتبسلسله

 کامالً نیز  کرمانشاه شهرکالنگرایش به شهرنشینی شتابان از روند تحوالت جمعیتی  .مناطق پیرامونی و حاشیه را نام برد

رسد بدون وجود ، به نظر میروازاین پیداست. توزیع فضایی جمعیت و روند سکونت آن در سطح مناطق متناسب نیست.

و « فضایی کارتقسیم»، «ساختار موفولوژیک فضایی»اصلی پارچه و متعادل بین سه جنبه یک یردکنظام عمل

 گسیختگیازهم»ه به سمت کرهنمون نخواهد شد، بل یداریبه سمت پا تنهانه شهرکالن، توسعه «فضا دهیسازمان»

شهر کرمانشاه در روند گسترش (. 121: 1397پور و ساالریان، ش خواهد داشت )داداشیبیشتر گرا« کارکردی و جمعیتی

های فرعی که و هسته پیداکردههای پیرامونی رشد های اخیر، از هسته اصلی و مرکزی غالب به سمت حوزهد در دههخو

های فرعی با ایفای نقش غالب با کاربری سکونت شکل گرفتند توانستد در ساختار شهر نقش مؤثری داشته باشند. هسته

                                                 
 شهر رسمیکالن 9شامل  ،شهرکالن 18دارای  بر این اساس ایران د.شونشهر شناخته میجمعیت دارند کالن ونیلیمکیی که باالی یدر ایران شهرها . 1

و  بندرعباساردبیل،  مان، یزد،زاهدان، همدان، کر ،رشت)ارومیه،  شهر غیررسمیکالن 9و  (کرمانشاه، اهواز، قم)تهران، مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، 
 .اراک( است
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در ساختار  تأثیرها برای و تراکم جمعیت، تقویت و این هستهتجاری ـ خدماتی و به علت تراکم ساختمانی  هایهستهو 

باشند. الزم است مناطق دیگری که از فضای مناسبی برای ایجاد هسته برخوردارند فضایی شهر نقش اثرگذار می

 شناسایی شوند. بنابراین هدف اصلی پژوهش پاسخ به سؤاالت زیر است:

 کرمانشاه چگونه است؟ یشهر یهادر هستهسکونت و فعالیت ز کتمرالگوی  ش ویدایروند پ 

  ؟اندکدامشدن کرمانشاه  ایچندهستهفضایی  فرآیندهایعوامل و 

 

 مبانی نظری

خاص در  صورتبه عام و در حوزه ساختار فضایی صورتبهریزی فضایی گذشته، مطالعه در حوزه برنامه دههدر چند 

. مروری بر متون نظری مرتبط طی (۵۴۴: 1۴00)عظیمی،  خود اختصاص داده استای را به منابع خارجی جایگاه ویژه

های صورت که اکثر پژوهش ایگونهبهتحوالت عمیقی در این زمینه صورت پذیرفته که دهد چند دهه گذشته نشان می

 خارج از کشور استهای تجربی نگری به حوزه ساختار فضایی در ادبیات نظری و پژوهشپذیرفته حاکی از تعمق و ژرف

(Garcia-López, 2012; Goletz, 2016; Hu et al., 2020 .) صورتبهدر منابع داخلی نیز در حوزه ساختار فضایی 

بسط  ازجملهاست؛  قرارگرفتهعام، مفاهیم و بنیادهای جدیدی مورد کنکاش  صورتبهریزی فضایی خاص و حوزه برنامه

که کاربرد این مفاهیم  ضایی، الگوهای ساختار فضایی و..مفاهیمی همچون سازمان قضایی، ساختار فضایی، الگوهای ف

در حوزه کاربردی دارای اهمیت  کارگیریبهمستلزم درک مفهومی و بنیادین در حوزه نظری و شناخت اجزا و ارکان جهت 

دهد که متون نظری مرتبط نشان می مرور. (36۵: 1۴00پور، داداش ؛ ساداتی و39: 1۴00زاده و همکاران، )ملک است

تا قبل از دهه ؛ اندهای نظری و رویکردهای حاکم بر این حوزه، دچار تغییر و تحول گشتهطی چند دهه گذشته بنیان

کتب جغرافیای های فضایی مو برداشت از نظریهی در این حوزه متأثر مراتبسلسلهمیالدی، دیدگاه حاکم رویکرد  1960

ی و دارای کارکردی عمودی در نظر مراتبسلسلهکالسیک )سنتی( بوده است که روابط میان عناصر فضایی را روابطی 

از ساختار  ترمتفاوتای جدید و موج انتقادهای وارد بر مکتب جغرافیای کالسیک دریچه 1960در اواخر دهه . گرفتمی

تر نسبت به رویکرد پیشین مراتبی را نقض ننمود بلکه با دیدگاهی متکاملسلسلهفضایی باز نمود که این دیدگاه رویکرد 

تحت این دیدگاه رویکرد سیستمی درک روابط میان عناصر اصلی . به تبیین و تفسیر ساختار فضایی پرداخت

کنش فضایی دارای ای افقی و دارای رابطه زمانهمدارای روابطی عمودی بلکه  تنهانهساختار فضایی،  دهندهتشکیل

در  .(Neal, 2011, 52; Muñiz & Garcia-López, 2019: 337) وار( برخوردار استمناسبات فضایی سیستمی )نظام

بعد جغرافیایی، ساختار فضایی حاصل فرآیندهای تاریخی، کالبدی و شرایط متحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده و 

را با درجه معینی از انتظام و ظرفیت  هاآناستقرار و نحوه ارتباط میان  ل از عناصر و عواملی است که چگونگیکمتش

 .(67: 139۴پور و تدین، داداش) کندعملکردی بیان می

مستقیمی بر مسیرهای  تأثیرکند و محرک حرکات جمعیتی عمل می عنوانبه( توزیع مشاغل 199۴) 1بارنتابه اعتقاد 

های جدید سکونتی فعالیتی و مکمل در محدوده جدید، به وجود آمدن خوشههای سکونتی گیری محدودهحرکتی، شکل

پذیری شهر ، رقابتدرنهایتتواند به مشوق و پشتیبان جهت پویایی اقتصادی و ساختار فضایی کارآمد می .داردفضایی 

در طول زمان شکل معیارهای پایداری و شرایط مختلفی است که  کارگیریمبدل شود. ساختار فضایی پایدار نتیجه به

پذیری گیرد. تکوین یک ساختار فضایی پایدار به شرایطی چون تأمین سهولت حرکت و دسترسی به همراه توجیهمی

                                                 
1 . Barnetta 
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محیطی و رعایت پذیری، کیفیت زیستها و میزان انطباق و انعطافپذیری اختالط کاربریونقل عمومی، توجیهحمل

ساختار فضایی شهری در نواحی  یهامؤلفه (.2: 1392قدمی و همکاران، ) ددارفاصله بین مراکز فعالیت و سکونت بستگی 

( و زیر مراکز CBDاز: مراکز تجاری شهر ) اندعبارتکه  گیردیمکلی قرار  هاییتموجودبزرگ در ارتباط با  شهرکالن

کالبدی، ظرفیت الزم  ـ قامت فضایی ساختار فضایی در .(21: 1397)حسینی و همکاران،  تخصصی، متنوع و پراکنده

فعالیتی را مهیا کرده و منبعث از آن سازمان اجتماعی و فعالیتی در مسیر توسعه قرار  ـاجتماعی  دهیسازمانبرای 

توان شکاف و الزامات شرایط موجود و مطلوب جهت دستیابی به گیرد و از طریق بخش ارزیابی ساختار فضایی میمی

 ساختار .(Muniz, 2010: 3 &Garcia Lopez) شناسایی کرد را عه در هر منطقهانداز توسالگویی متناسب با چشم

 مورفولوژیکبعد در آن را  توانیمشهری در یک قلمرو جغرافیایی مرتبط است که  یهاتیفعالدی بفضایی با سازمان کال

، مطرح شد 3آلنسو توسط که ابتدا ایهستهمدل شهر تککرد.  وجوجست 2ایو شهرهای چندهسته 1ایهستهشهر تک

 توسطیک چارچوب متحدالشکل در عمومیت یافت و  ۴موت میلز و توسط بعداًو و مسکن بود  ونقلحملمحصول ساختار 

شدند که بر این اساس تمام می انگاشته ایهستهتک صورتبهکامل شد. در این مدل سنتی شهرهای پیشین  ۵تایفوج

ها به مرکز تجاری و فعالیت شهر و همه کارگران و ساکنین از حومه دارندقرار  6ها در نقطه مرکزی شهرساختار فعالیت

ای شکل که با یک منطقه مسکونی دایره صورتبه(. در این مدل شهر 7: 1398سلیمانی و همکاران، کردند )می وآمدرفت

 .(291: 1۴00آروین و پوراحمد، شود )اند انگاشته میقرارگرفتهیک محدوده تجاری مرکزی که در آن کلیه مشاغل 

های ناشی از تجمع ییجومنطبق بر ناحیه تجاری مرکزی شهر است. در این فرم صرفه اساساًشهرها  گونهاینمورفولوژی 

تعریف  هاآنها با حفظ الگوی رقابتی میان انکمزیت نسبی بین م وسیلهبه مرکز تجاری شهرل کش اهمیت داشته و

 7بخش مرکزیکه  زیع فضایی جمعیت را بر اساس منحنی اجاره زمین هدایت نموده در جائیشود. این مزیت، تومی

با  (.22۴-22۵: 1396پور و والشی، )داداش گیردان مرکزی شکل میکیک ناحیه متراکم سکونتی، پیرامون م وسیلهبه

ور بوده و امروزه بسیاری از ای دهستهاست که ساختار بسیاری شهرها از مدل تک شدهثابت مسئلهگذشت زمان این 

های این نظریه ابتدا فرضیه. اندیافتهتوسعههای وسیعی خارج از مرکز تجاری شهر های سفرساز در محدودهفعالیت

شد. این نظریه تصورات تلویحی در دو نظریه دوایر متحدالمرکز و شعاعی، نظیر  پیشنهاد 1933در سال  8مکنزی وسیلهبه

فیزیکی و اجتماعی و  مختصات گرایش مرکزی در فضا را مردود دانسته، تنوع جا و مکان شهری را که هر یک ویژگی و

 کند.اقتصادی خود را دارند، معرفی می

                                                 
1 . Monocentric 

2 . Polycentric 

3 . Alonso 

4 . Mills and Mott 

5 . Fujita 

6 . CBD 

7 . Central Business District 

8 . Makenzy 
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 یوستگیتا پ یاز دوگانگ :یشهر ییساختار فضامرتبط با  هادگاهید. 1شکل 

 World Development Report 2009dapted from World Bank (A) (Reshaping Economic Geography2009 :1) نگارندگان برگرفته از :نبعم

 

 

 
نیویورک )آمریکا(؛ ب( بخش  شهرکالن شرقیدر بخش  صنعتینیمه. الف( نمایی از یک هسته فرعی با کارکرد تجاری ـ 2شکل 

 (Bing-Maps: )نگارندگان مأخذ ـتهران  شهرکالنمرکزی 

 

                                                 
1.https://transportgeography.org/contents/chapter8/transportation-urban-form/dichotomy-continuum-

urban- spatial-structure/ 

 الف

 ب
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از شهر  ها بیرونیدر مناطق یا محدودههای معین و تخصصی های شهری وجود فعالیتل پیدایش هستهواماز ع 

های ناشی از جوییوجود صرفه ازنظرمرکز شهر، هم (. 76ـ  79: 1390؛ رزاقی و همکاران، 8۴: 139۴زاهدپور، ) باشدمی

 ،، این مرکز شهروجودبااینکاال، بهترین مکان برای تولید کاالست.  ونقلحملهای ناشی از مزیت دلیلتجمع و هم به 

های ناشی ، چه بر اثر ازدیاد وسعت شهر و چه بر اثر هزینهونقلحملکند، هزینه که شهر رشد می زمانیهمیشگی نیست. 

یابد و جای خود را های ناشی از تجمع در اندازه معینی از شهر کاهش میجویییابد. همچنین، صرفهش میاز تجمع، افزای

های مرکز اصلی شهر کم و هزینه های ناشی تجمعجوییبه تبذیرهای ناشی از تجمع شده و همراه با رشد شهر، صرفه

حال کاهش است، مراکز فرعی شهر توسعه و جذب شود. زمانی که مزایای مرکز اصلی شهر در ناشی از تجمع زیاد می

: 1398حسینی و پوراحمد، ) خواهد شد ایجاد چندمرکزیکنند و ساختار شهری های اقتصادی مختلف را آغاز میفعالیت

کننده یک سیستم ای منعکسهستهدر این مفهوم، یک ساختار تک (.۴1: 1۴00زاده و همکاران، ؛ ملک681ـ  682

شهری نیز ای درونهای اقتصادی و مشاغل در مرکز شهر است. ساختار فضایی چندهستهشدید فعالیتشهری با تمرکز 

یا منطقه شهری است. از منظر موروفولوژیکی، ساختار  شهریکالنبندی جمعیت و اشغال در یک ناحیه نمایانگر خوشه

یک سیستم شهری قرار داشته باشند. از منظر سازمان فضایی اشاره دارد که چندین مرکز مجاور در  نوعیبهای چندهسته

های تجاری را وآمد و روزانه و توان شبکههای رفتای ارتباط بین مراکز مختلف مانند جریانکارکردی، ساختار چندهسته

 (.Acheampong, 2020: 107دهد )نشان می

 

 روش پژوهش

 یهایاسنادی و بررس یاتحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ـ که به روش توصیفی باشدیپژوهش ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی م

وع از مـسئله، در مؤثر متغیرهای رفتار کنترل امکان عدم و هاداده ماهیت به توجه با پژوهش اینگرفته است. میدانی انجام ی ـن  غیرتجرـب

وده بلوک آماری و  موردبررسی، و نمونه 1۴00موردبررسی تابستان بازه زمانی . است شدهانجام موردی ـ تحلیلی الگوی در چارچوب و ـب

وده کرمانشاه شهرتمامی کاربری شهری کالن ـناد آمار مرکز هایداده از گیریبهره با عمدتاً  های اصلی،داده کـسب و ـب ران، اس  اـی

 مشاهدات شهرداری کرمانشاه، اراضی درکاربری  موجود اطالعاتی هایهیال .شده اسـتکسب فرادسـت شامل طرح جامع و تفصیلی

ـان از هدفمنـد پرسـشگری میدانی، ـیط در کـه خاصی هایداده شهرداری و کارشناس ـامانه افـزارینرم مح  GIS جغرافیایی اطالعات س

و برای  Excel یافزارهااز نرم و ، شاخص اختالط کاربری1روش پیتر هالاز روش آمار فضایی، ها جهت تحلیل داده است. دشدهیتول

متغیرهای  شده است.استفادههای آمار فضایی و ابزارهای تحلیل فضایی شامل روش Arc GISافزار از نرم هاو تحلیل فضایی الیه ترسیم

ی و آموزشی، درمانی، اداری، فرهنگیحی، تفر ـ یگردشگری، تجاری، صنعتهای )توزیع هسته کاربری عمده شهری 8این پژوهش شامل 

با کاهش فاصله هر  تیجمع زیتما ی)مثالً همبستگ یاحتمال ییزابا توجه به درون .است بوده مقطعی یهاداده به آن لیتبد و مسکونی(

 از متغیر مجبور به استفاده گریاز طرف د درجه تراکم یا اختالط کاربری(وابسته با شکست ) ریطرف و وجود متغازیک هسته )کاربری غالب(

 یحیتوض یرهایمتغ نیب مسئلهحل شکاف  یبرا یابزار یرهایاست که از متغ ییهااز روش 2افتهیمیتعم یگشتاورها. روش میهست یابزار

حائز  یابزار یرهایروش استفاده از متغ نیدر ا .را ندارد. وقفهوابسته با بازه  ریدر متغ OLS گرنیو مشکل تخم کندیو وابسته استفاده م

 تیجمع یا تراکم عیتوز سمیهستند که مکان ییهادر مناطق آنفرعی  یهاهسته یچگال تیوضع رییتغ یبرا یابزار یرهایاست. متغ تیاهم

 یابزار یرهایعنوان متغبه یدسترس بیضر نیو همچن تیاز مرکز جمع ییایفاصله جغراف یرهایاز متغ نجای. در ادهندیرا تحت تأثیر قرار م

                                                 
 مناطق یتبر جمع یممناطق تقس یتفعال.  1

2 . Generalized Method of Moments (GMM) 
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 یضرب در تعداد مشاهدات دارا Jشود. آماره یاستفاده م رهایصحت انتخاب متغجهت ارزیابی  Jاز آماره  GMMشود. در روش یاستفاده م

صفر را رد  هیفرض نیا 1برآورد شده است. جدول  بیو تعداد ضرا یابزار یرهایتعداد متغ نیبرابر با اختالف ب یدو با درجه آزاد یکا عیتوز

درستی به قیتحق یابزار یرهایکه متغ گفتتوان یم نی. بنابراستندیدرصد مناسب ن ۵ یداریدر سطح معن یابزار یرهایکند که متغیم

اثر  نیبهتر یروش زمان نیدارند. ا یرگذاریتأث گریکدیو بر  یهمبستگ یفرع یهااست که هسته نیروش فرض بر ا نیاند. در اشدهانتخاب

استفاده  نیاز حالت تخم یابیاست که در روش درون نی. نکته مهم امیباشها آگاه داده یبرا یفواصل چولگ نیب یکه از همبستگ را دارد

از نرمال بودن  دیابتدا با ن،یکند. بنابرایها استفاده مداده یآوردر محل جمع راتییتغ یتصادف شینما یبرا یابیدرون ریشود که از مقادیم

 میها به خط مستقداده یکیشده است که درجه نزداستفاده QQPLOTاز نمودار  تیوضع نینشان دادن ا ی. برابودها مطمئن داده عیتوز

 برخوردار هستند. یمناسب یتهها از نرمالاست و داده ادیز اریبس

 
 یابزار یرهایمناسب بودن متغمنظور سنجش به QQPlotو  J-Statistic . آزمون1جدول 

P – Value J-Statestic 
0.017 10.271 

  

 
 بودن. الف( صفحه )مختصات( تراکم هسته؛ ب( توزیع بلوک آماری جمعیت؛ ج( آزمون نرمالیته 3شکل 

 های معیارتوزیع داده

 
 های مورداستفاده در تحلیل تکنیک آمار فضایی. شاخص2جدول 

 هسته عملکردی یا غالب کاربریـ  کد ترجیحی

L/R یمسکون ی/ مساحت کاربر هایکاربر 

NNR/NNC  یتفرق کاربر یادرجه تمرکز 

FP  یتتفرق جمع یادرجه تمرکز 

In. کاربری صنعتی 

Co. کاربری تجاری 

Tr.  تفریحیـ کاربری گردشگری 

 ب الف

 ج
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Cu. کاربری فرهنگی 

De. کاربری اداری 

Ed. کاربری آموزشی 

 

 موردمطالعهمحدوده 

 یناست که به هم یاتراه عبور زائران عتبات عال ترینیمیشرق و غرب و قد یارتباط یهااز شاهراه یکیکرمانشاه 

و  بستانطاقبه کوه  یشهر از شمال به کوه فرخشاد، از شمال غرب ینا .است برجا گذارده یو معنو یفرهنگ تأثیراتسبب 

بزرگ و  شهر یندومشهر کردنشین،  ترینبزرگایران،  شهرکالننهمین . کرمانشاه شودیم یمنته سفیدکوه بهاز جنوب 

 .1شهر استان است ترینبزرگ شهری مراتبسلسهدر ( و یز)پس از شهر تبرکشور  شمال غربیغرب و  منطقه یتپرجمع

ت آن از یجمع کهیطورده است. بهیبه خود د یادیز یالبدکو  یتیکشور تحوالت جمع یشهرها یرشهر همانند سا ینا

 یتجمع یجه(. درنت139۵یران، )مرکز آمار ا ده استیرس 139۵نفر در سال  9۴66۵1به  133۵نفر در سال  12۵۴39

نفر شهرنشین  1۴6861۵از مجموع جمعیت  است. رشد داشتهبرابر  7.۵از  یشب 133۵-139۵ یهاسال یدر ط یشهر

رو  یتجمع ینا یازشهر و ن یتجمع یشافزا یناکنند. کرمانشاه زندگی می شهرکالندرصد این جمعیت در  6۴.۴۵استان، 

مانند؛  یگربه علل مختلف د یزدامن زده و ن اییختهگسشهر به رشد شتابان و لجام یو عملکرد یستیز یبه فضا یده تزاب

شهر،  یندر ا ستانا یاعظم مهاجران جنگ بخش سکنی گزینیو  یلیخصوص در زمان جنگ تحمبه یریمهاجرپذ

 ی،و شهر یمسکون یوسازهاساخت یشهر برا اییهحاش هایینزم یشهر، گسترش خدمات، واگذار یاییجغراف یتموقع

 یبافت کالبد یدتحد هاییاستشور، ناکارا بودن سک یاسیو س یـ اقتصاد یرات اجتماعییشور، تغک یعمران یهابرنامه

زینتی و و نابسامان شهر شده است ) برنامهی؛ موجب رشد و گسترش بیرهو غ هایاستس ینرها شدن ا یشهر، حت

 (.28۵: 1399، همکاران

 
 کرمانشاه شهرکالن. موقعیت جغرافیایی 4شکل 

 

                                                 
برابر  18.۴برابر شهر سوم )جوانرود(،  17.۴غرب(،  آباداسالمبرابر شهر دوم ) 10.۵ کرمانشاه شهرکالننقطه شهری؛  32، از 139۵مطابق سرشماری سال .  1

نفر جمعیت  180شهر استان در این همین سال تنها  نیترکوچک( جمعیت داشته است. سومار سرپل ذهاببرابر شهر پنجم ) 20.8شهر چهارم )کنگاور( و 
 داشته است.
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 و بحث هاافتهی

بوده است.  ۴0در دهه  در غرب کشور یصنعت قطبیک یجادکرمانشاه هدف از آن ا شهرکالن یکنونتوسعه و  یریگشکلدر ارتباط با 

خطی در امتداد ستون فقرات شهر  صورتبه و الگوی توسعه این شهر گرفتهشکلتوسعه کالبدی کرمانشاه منطق بر کریدورهای ارتباطی 

غرب  آباداسالممحور کرمانشاه،  ـ 2محور کرمانشاهـ  کامیارن، کرمانشاهـ  سنقر  ـ 1است:  رؤیتقابلاست. این توسعه در دو محور اصلی 

 ترینمهمرا نادیده گرفت. این رودخانه  گذردمیـ ایالم و اراضی ماهیدشت. البته نباید نقش و اهمیت رودخانه قرسو که از مرکز این شهر 

مطابق مطالعات بازنگری طرح رو به دامنه است.  تربزرگعامل تقسیم شهر به دو بخش بزرگ شمالی پشت به دامنه و بخش جنوبی 

مساحت سطوح یتی ـ کالبدی، با گسترش سطوح و توسعه جمع زمانهم است.منطقه شهرداری  8کرمانشاه دارای  رشهکالنجامع، 

 1377و در سال  تغییریافته کیلومترمربع 69این وسعت به  1370بوده است. در سال  کیلومترمربع ۵0معادل  136۵کاربری شهری در سال 

 کیلومترمربع 13۴گیرد و به در توسعه شهری صورت می یجهش 1386دوره در سال  اینازپسرسد. می کیلومترمربع 9۴این مقدار به 

تغییرات سطوح  طورکلیبهرسد. می کیلومترمربع 17۴به رشد  139۴و در سال  161معادل  1389در سال  کهطوریبهکند. افزایش پیدا می

بیانگر توسعه جمعیتی و کالبدی سریع طی دوره مذکور بوده درصدی داشته است که  2.8۵ ( رشدی139۵ـ  136۵شهری طی سه دهه )

به  ازپیشبیشتواند یم یر شهریل فراگکمش یک عنوانبهاس مناطق و هم در سطح نواحی شهری ین مسئله هم در مقیتداوم ا است.

ه شهرها منجر گردد. یو حاش کرانهپس یعیب منابع طبیر عملکرد، گسترش افقی و تخرییآن تغ تبعبهو  یرامونیپ یهاطیتوسعه شهر در مح

کرمانشاه در مقیاس کالن، به سمت تمرکز و قطبی شدن فضایی در سطح  شهرکالنهای اخیر مؤید این نکته است که تجربه سال

 است. رفتهپیش  مادر شهریمناطق و ناحیه 

 

 
 1394الی  1365کرمانشاه طی دوره  شهرکالن. فرآیند توسعه کالبدی جمعیتی 5شکل 

 

 برای تراکم عنوان تخمین تحت که است Arc GIS افزارنرم در فضایی آنالیز هایتحلیل ازجمله کرنل اینقطه تراکم تحلیل روش

 آن از توانمی که رودمی نقاط داغ به شمار شناسایی هایروش بهترین از یکی تحلیل این. شودمی گرفته به کار اینقطه و خطی عوارض

 نقطه هر اطراف در ییهاهمحدود مشخص تابع یک از استفاده با روش این در .برد بهره های تراکمیهستهو تنوع  تراکم شناخت برای

 و ترپررنگ هسته یا مرکزی به نزدیک محدوده. شودمی (ترکمرنگ) ترباریک نقطه آن از گرفتن بافاصله محدوده این شود؛می مشخص

که  است مناطقی از ترپررنگ بسیار دارد را هسته از بیشتری تراکم که مناطقی عبارتی، به. شد خواهد ترکمرنگ دور شویم آن از هرچه

. قابل ارزیابی هستند فضایی ناهمگونی ووابستگی فضایی  بر اساسها داده این مفهوم، با توجه به است. بوده کمتر در آن در هسته تراکم

توزیع  به اینکه با توجهدارد. های تراکمی یا عملکردی هستهدر سطح  هادادهن یانحراف در روابط ب یمعنفضایی به  ناهمگونیاصطالح 

نسبی موقعیت صفحه مختصات  ازفضایی  آمارهای در مدل مختصات و درجه تراکمبرای تعیین  ندارند،میانگین و واریانس ثابتی  هاداده
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هر  بافاصلهدر فضا  کاربریتوان فاصله هر بر این اساس می و )توزیع تفاوت هر هسته( شودمی استفادهطول و عرض جغرافیایی  شامل

مجاورت و  همچنین درجهمحاسبه نمود.  (هسته اصلی) در هر نقطه را نسبت به نقاط یا مشاهدات ثابت یا مرکزی قرارگرفتهمشاهده 

 سیماتر کیدر مطالعه حاضر از  .دهدنشان میدر فضای یک واحد هر عارضه را نسبت به سایر عوارض که موقعیت نسبی  1همسایگی

 یهاسیاست که در ماتر نیامر ا نیا لیاست. دل شدهاستفادهمجاورت( اصل )و نه بر اساس  ییایبر اساس طول و عرض جغراف یوزن

مشترک  رأس ایمرز  یشوند که دارایمجاور در نظر گرفته م یاند، دو مشاهده تنها در صورتشدهساختهکه بر اساس مجاورت  ییفضا

قائل  یدورتر تفاوت یهاهسته ریاز سا یلومتریدر فاصله ده ک یمیو قد )فرعی( دیجد یهاهسته نیروش ب نیا ،دیگرعبارتبه. ندباش

آمار  اتیدر ادب یادیز یهااست. مدل شدهاستفاده یوزن سیماتر لیتشک یبرااز روش فاصله معکوس  قیتحق نیدر ا نیشود. بنابراینم

 یهاکامل که شامل انواع برهمکنش ییمدل فضا کیقرار خواهد گرفت.  موردبحث اختصاربهاست که در ادامه  پیشنهادشده ییفضا

 که است N*K ماتریس دهندهنشان X و وابسته متغیر N*1 بردار، Yدر این معادله، .است شدهدادهنشان  1معادله  صورتبهاست  ییفضا

 اثرات WY همچنین. است نامشخص اما ثابت ضرایب K*1و  ثابت بردار β و فضایی وزن ماتریس W .است توضیحی متغیر k حاوی

 ẟدهد. می نشان را اختالل اجزای بین متقابل اثرات Wu و مستقل متغیرهای بین متقابل اثرات WX وابسته، متغیرهای بین متقابل

 اختالل کانال از مکانی خطای مدل در سرریز اثرات دهندهنشان که است مکانی خودهمبستگی ضریب λ و مکانی خود رگرسیونضریب 

 است. σ2 واریانس و صفر میانگین با iid اختالل یک نیهمچن ɛ .است

𝑌 =  𝛿𝑊𝑌 +  𝛼𝑙𝑁 + 𝑋𝛽 + 𝑊𝑋𝜃 + 𝑢 

𝑢 =  𝜆𝑊𝑢 +  휀  

 :گرددارائه می 2رابطه  صورتبههای شهری هستهبر  رگذاریتأثعوامل  فوق توضیحاتبه  با توجه
log (NiT /Ni, t0) = f (L/R, NNR/NNC, FP, MP, C, GD, DP) 

ای، اقتصادی، فاصله را تابعی از عواملتوزیع هر هسته های در دسترس، داده و همچنین شدهارائهبا توجه به مبانی نظری و مطالعات 

کاهش  منظوربهپردازیم.. الزم به ذکر است که میایم که در ادامه به بیان این عوامل در نظر گرفتهدرجه تمرکز جمعیت و عامل دسترسی 

مشاهده  3همچنان که در جدول شماره  .اندواردشدهدر مدل  یتمیلگار صورتبه رهایمتغ یدر مدل، تمام یاحتمال یناهمسان انسیوار

 یعتوز کرمانشاهاز مناطق شهر  یکخود در هر  یهایژگیوبا توجه به  هاتیفعالگروه آورده شده است. هر کدام از  8در  هاتیفعال ،شودیم

 ۴و  3، 1که مناطق  شودیممشخص  3ول شماره به جد ینگاه اجمال یکاستخراج خواهد شد. در  هاآنپراکنش  یشدند که در ادامه الگو

های مختلفی برای آزمون وجود اثرات فضایی، شیوهآمار  ادامه تکنیک. در اندداشته 139۵را در سال  یتفعال یزانم یشترینب یببه ترت

اشاره کرد. آماره آزمون موران توان باالیی در تشخیص وجود اثرات  2توان به آزمون مورانمی هاآن ترینمهمفضایی مطرح است که از 

قرار گیرد، کمک  دهمورداستفافضایی و در نتیجه خطای تصریح مدل دارد، اما در مورد نوع اثرات فضایی و اینکه چه تصریح مدلی باید 

 آمده ۴شماره  ها در جدولشود. نتایج مربوط به این آزمون( استفاده میLMآزمون ضریب الگرانژ ) یهاآماره. لذا از نخواهد کردزیادی 

وجود دارند،  یگردر مناطق د یترفیضع یفرع یهاهسته. دارد 1در منطقه  یهسته قو یک نشان از وجود یعملکرد آموزش ارزیابیاست. 

 یدرمان یهاتیفعالمربوط به  یهسته شهر یناست. دوم ایهستهتک یالگو یدارا کرمانشاهدر شهر  یآموزش یهاتیفعال وجودبااین

 یگرد هایهستهقرار دارد.  3آن در مرکز شهر در منطقه  یاست و هسته اصل ایچندهسته یتفعال ینکه ا دهدیمنشان  یجاست. نتا

به هم  یاهستهدو  صورتبه یاست که الگو یمربوط به هسته ادار یتفعال ینقرار دارند. سوم ۵و  ۴در مناطق  یدرمان یهاتیفعال

 است. یتجار یهاتیفعالمربوط به  یاست. عملکرد بعد قرارگرفته 1دارد که در منطقه  یدهچسب
 

                                                 
1 NNR 

2 Moran’s I 



 1401 پاییز ،3 شمارۀ ،10 دورۀ ریزی شهری،و برنامه جغرافیای هایپژوهش فصلنامه                                           52

 

 کرمانشاه منطقه شهرداری 8در  هاتیفعالپراکنش . وضعیت 3جدول 

 مناطق
 آموزشی درمانی اداری فرهنگی تفریحی تجاری صنعتی ـ کارگاهی

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

1 9۴ 82786۴ ۴083 738880 11 1082 1۵6 1۵7713 1۴۴ 6۵۴196 ۵3 92663 130 3۴8368 
2 ۵۴ 1۵۵336 18۵7 7611۵9 39 69۵82 81 91120 237 ۵9۵303 136 332880 3۴۵ 612883 
3 68 ۴71۴9 1081 6۵0166 ۴2 191۴۵3 72 9۵۵978 ۴01 1922303 122 2۴3263 3۴8 6۵1830 
۴ 71 1179817 8018 2۴739۴0 27 317802 131 12۴36۵ 300 73۴200 91 1۵6۵3۴ 29۴ 179۴010 
۵ ۴1 72903 2782 6۴7868 17 ۴۴6۴1 83 28۵73 ۵3 62۴92 39 2213۴ 7۴ 292۴۴8 
6 69 21189 317۵ 6076۴ 3 10۵3 106 ۵0333 7۵ 7779 ۴6 22671 127 2۴277 
7 2۵ 31037 2091 ۵22۴89 19 6181 110 3206۵0 277 192۴29 79 1619۵1 2۴9 316366 
8 ۵۴ 1۵2690 3087 ۵66612 1۴ 10۴21 9۵ ۴0687 8۵ 93237 38 3203۵ 1۴9 16902۴ 

 

 توصیفی متغیرها یهاآماره. وضعیت 4جدول 

 (Nمناطق ) متغیر (rدامنه ) حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

2۴.002 11.036 0.001۵ 108.12 NP > 0 L/R 8 
117.03 8.02۴۵ 11.007 228.07 PD > 0 NNR/NNC 8 

0.003 33.021۴ 0.007- 0.009 AREA ≥ 0 FP 8 

22.021 0.21۴- 20.00۴ 77.00۴ 0≤ PLAD 100≤ In. 8 

1.003 0.002 0.087- 3.007 SHAPE ≥1 Co. 8 

۵9.021 18.096 2۵.069 117.001 0≤ DIVISION< 1 Tr. 8 

107.991 38.002 18.03۴- 202.311 SHAPE ≥1 Cu. 8 

63.07۴ 0.263- 60.006 67.00۴ 0≤ PLAD 100≤ De. 8 

 

 تشخیصی برای اثرات فضایی یهاآزمون. 5جدول 

 احتمال آماره نوع آزمون

Moran ś I (error) 2.008 0.0003 

Lagrange Multiplier (lag) 7.021 0.007 

Robust LM (lag) 0.009 0.00۵ 

Lagrange Multiplier (erroe) 12.۴82 0.0017 

Robust LM (error) ۵.811 0.00۴ 

 

های تفاوت هستهشود. لذا وجود اثرات فضایی در مدل مطابق نتایج فرضیه صفر آزمون موران مبنی بر عدم وجود اثرات فضایی رد می

شود. در سطح معناداری باالیی تأیید می عامل دسترسیدرجه تمرکز و  ،فاصلهکرمانشاه با سه فاکتور  شهرکالن گانه 8در مناطق فرعی 

 .است شدهانتخاب یمکان و ایفاصله یخطا مدل دو نیب از مدل ترینمناسب عنوانبه الگرانژ بیضرهای آزمون همچنین با توجه به آماره

 والد ( وLR) نماییدرست نسبت تشخیصی هایآزمون از SDM و SAR، SEM مدل سه بین از بهترین مدل گزینش منظوربه ادامه در

θ( 1 آزمون شامل دو این صفر فرض. شد استفاده = θ( 2و  0 +  δβ = θه یفرض. است 0 =  مدل که است آن از یحاک 0

SDM مدل به توانمی را SAR ه یفرض همچنین. داد تقلیلθ +  δβ =  مدل به توانمی را SDM مدل که است آن از حاکی 0

SEM درصد  ۵بر اساس نتایج، در سطح معناداری  .است آمده 6 شماره جدول مذکور در مدل 3 بین تشخیصی ارزیابی نتایج. کرد تبدیل

ضریب الگرانژ نیز مزید  یهاآزمونشود. با توجه به اینکه نتایج خطای فضایی رد میمدل دوربین فضایی در مقابل هر دو مدل وقفه و 

، مدل خطای هر هستهدر برآورد مدل رشد  مورداستفادهبرتری مدل خطای فضایی در مقابل مدل وقفه فضایی است، لذا مدل فضایی 
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 ات فضایی درمختلف فضایی تفاسیر متفاوتی دارد. وجود اثرهای الزم به ذکر است که مفهوم اثرات فضایی در مدل فضایی خواهد بود.

یک مکان  ناشی از تغییر هسته وجود وابستگی فضایی در اجزا اخالل مدل است، به این معنی که شوک وارد مبینمدل خطای فضایی 

مطابق نتایج ضریب . است پوششیاثرات فضایی در مدل خطای فضایی  دیگرعبارتبه کند.های دیگر نیز سرایت میمکان تمامیبه

هسته مسکونی و ارتباط د وجود وابستگی فضایی در اجزا اخالل مدل رشد ی( در سطح باالیی معنادار است که مؤλخودهمبستگی فضایی )

. کرده استنیز سرایت  هاهسته، به دیگر هستهوارد بر یک  شوکاست. به این معنی که  های شهریکاربری معنادار آن با سایر

تابع کت وارد بر وتا چه میزان متأثر از شمنطقه یک  هسته مسکونی دردهد که رشد ضریب خودهمبستگی فضایی نشان می دیگرعبارتبه

و درصد  تیتفرق جمع ای، درجه تمرکز موجودبین متغیرهای  در است. شهر بوده مناطقدر سایر  فاصله و میزان دسترسی به هر هسته

، کنترلمتغیر  عنوانبه متغیر فاصله .اندشدهشناختههای جدید هستهعوامل مؤثر بر رشد  ترینمهم عنوانبه های مسکونیتوزیع کاربری

 بافاصله های تجاریکاربریاست و در سطح باالیی معنادار است؛ به این معنی که  بوده رشد و توزیع هسته تجاریدارای اثر منفی بر 

. یکی دیگر از متغیرهای مهم شودقلمداد می نوسان هر کاربری دافعهیکی از عوامل  عامل فاصله لذاد. انداشتهتری ، رشد پایینبیشتر از هم

 نوسان هسته مسکونیاثر منفی و معنادار بر  میزان تمرکز هسته اداریمطابق نتایج،  .اداری است هایکاربریوضعیت توزیع ، موردمطالعه

، در مدل رشد کاربریاختالط د. همچنین شاخص انداشتهکمتری  مسکونی رشد، ار هسته اداریتوزیع معنادبا  مناطقدارد. به این معنی که 

و در  اندبه خود اختصاص دادههای عملکردی بیشتری مناطق با شاخص اختالط بیشتر رشد هستهاثر مثبت و معنادار دارد، یعنی هر هسته 

توسعه  الگوی .جدید است یهاهستهو گسترش  در رشد تقسیمات کالبدیت د. این امر بیانگر محوریانداشته ترینتیجه توزیع متراکم

است؛ به عبارتی،  هسته کالبدی عنوانبه 1منطقه  غیرازبهچند هسته  یریگشکلدیگر دارد و آن  با فعالیت ییهاتفاوت مسکونیفعالیت 

نقش  یاچندهسته کرمانشاه یریگشکلدر  تواندیماست که  گرفتهشکل 2و  ۴، 6،۵رقیب در مناطق  عنوانبهدیگر  مسکونی یهاهسته

شهر  جنوب غربیجنوبی و  یهاپهنهاست، این فعالیت بیشتر متمرکز به  صنعتیمؤثری داشته باشد. فعالیت دیگر مربوط به فعالیت 

اکثر فعالیت گرایش به مرکز دارند، این فعالیت گرایش به پیرامون دارد  کهطوریبهدیگر دارد؛  یهاتیفعالاست و تفاوت زیادی با  کرمانشاه

فعالیتی  هستهاین است،  گردشگری و تفریحی یهاهسته. فعالیت دیگر مربوط به الگوی توزیع کندیمو الگوی پراکنش آن نیز اثبات 

قرار دارد. آخرین فعالیت مربوط به الگوی  ۴و  3 ،1هسته آن در مناطق  ترینمهمشهر دارند و  شرق و مرکز تجاری بیشتر تمایل به

نیز الگوی تمام  درنهایتاست.  گرفتهشکل 2و  1فرهنگی و مذهبی است که گرایش به مرکز دارند و دو هسته قوی در مناطق  یهاهسته

 هایو هسته کندیمحرکت  های فرعیهستهبه سمت  ایهستهتکاز حالت  شهرکالناین که  دهدیمنشان  کرمانشاهشهر  یهاتیفعال

 یالگوها د شد.نخواه یا مرکزی عملکردیمنطقه  یهاهستهاست و رقیب  یریگشکلدر حال  3و  8، 2، 7مناطق قوی دیگر در 

 یادار یهاتیفعال. دهندیممقدار و جهت پراکنش نشان  ازلحاظرا  یعملکرد یهاهستهپراکنش  یالگویار، انحراف مع 1ضلعیشش

از مرکز به سمت شمال  یلمتما یشتراست و ب جنوبی - شمالیجنوب  کامالًقرار دارند و جهت آن  یمتمرکزتر در بخش مرکز صورتبه

بوده  یشترب یلیخ یتجار یهاتیفعالتمرکز  یزانبوده؛ اما م یادار یهاتیفعال یالگو صورتبه یزن یتجار یهاتیفعال ییرتغ الگویهستند. 

 است و جهت آن به سمت غرب و جنوب است. یدهکش صورتبه یصنعت یهاهسته یاست. الگو

 یشبه سمت شمال و شمال غرب است. با توجه به افزا هاآن هاتهستند و ج ترپراکنده هاتیفعال یربه نسبت سا یحیتفر هاییتفعال

متمرکز است و  هاتیفعالل کمجموع  یبوده است. در کل الگو تأثیرگذار ییالگو ینچن یریگشکلدر  8منطقه  یحی،تفر یهاتیفعال

بودند، از آزمون  یانقطه صورتبه هاداده ینکهتوجه به ا با .باشدیمشمالیـ  جنوبی و شرقی ـ غربی به جنوب  یلمتما یزن هاآنجهت 

+ محاسبه 1تا  -1 یرمقاد یناست. آزمون ب شدهاستفاده یعملکرد یهاهستهیی فضا یالگو یابیارز یبرا یههمسا نیترکینزد یانگینم

و پراکنده است و  یکنواخت یالگو یانگرب -1 ارو مقد یتصادف یالگو یانگرمقدار صفر ب ،یاخوشه کامالً یالگو یانگر+ ب1و مقدار  شودیم

                                                 
1 . Hexagon 
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است.  یشترپراکنش ب یانگرداشته باشد، ب یترنییپاو هر چه مقدار  یاخوشه یالگو یانگرداشته باشد، ب یمقدار باالتر یبضر ینهر چه ا

 یاخوشه صورتبهمناطق شهر کرمانشاه در  یعملکرد یهاهسته ییپراکنش فضا یکه الگو دهدیمنشان ( ANN)حاصل از مدل  یجنتا

مربوط به  0.27با مقدار  یاخوشه یالگو ینو کمترو تجاری  اداری یهاتیفعالمربوط به  0.68با مقدار  ایخوشه یالگو یشترینهستند. ب

 توجهقابل کرمانشاهشهر  یمذکور در هسته مرکز یتمرکز واحدها یو آموزش یخدمات ادار ییفضا یلدر تحل است. مذهبی یهاتیفعال

. کنندیم ایفا یشهروندان نقش اساس یازهاین ینروزانه و تأم یبر جذب سفرها یشهر یرخدمات مهم و فراگ عنوانبه یتدو فعال یناست. ا

همچنان بر  یو ادار یدر ارائه خدمات آموزش کرمانشاه شهرکالن یمرکز هستهکه  دهدیممربوط نشان  یهانقشهو  یآمار یهاداده

 ییفضا یلدر تحل شکل نگرفته است. کرمانشاه شهرکالندرجه از تمرکز، هنوز در سطح  ینبا ا یدیمناطق مسلط است و مراکز جد یرسا

خدمات مهم و  عنوانبه یتدو فعال یناست. ا توجهقابل کرمانشاهشهر  یمذکور در هسته مرکز یتمرکز واحدها یو آموزش یخدمات ادار

مربوط نشان  یهانقشهو  یآمار یهاداده. کنندیم یباز یشهروندان نقش اساس یازهاین ینروزانه و تأم یبر جذب سفرها یشهر یرفراگ

با  یدیمناطق مسلط است و مراکز جد یرهمچنان بر سا یو ادار یدر ارائه خدمات آموزش کرمانشاه شهرکالن یمرکز هستهکه  دهدیم

 شکل نگرفته است. کرمانشاه شهرکالندرجه از تمرکز، هنوز در سطح  ینا
 

 تشخیصی برای اثرات فضایی یهاآزمون. 6جدول 

 کارکرد غالب ساختار فضایی .Reg هسته مختصات کد هسته

 B1 اصلی
 

 

1 

 

بخش مرکزی  ـهسته اولیه 
با کارکرد غالب اداری ـ 

 خدماتی و تجاری
 

 N2 فرعی
 

 

2 

 

هسته مختلط با کارکرد 
غالب مسکونی ـ بخش 
غربی به سمت حوزه بیرونی 

 )کشاورزی(

 C3 فرعی

 

3 

 

هسته فرعی اداری ـ 
خدماتی؛ الگوی تجاری و 

پیوسته به سمت حوزه 
 شرقی بخش روستایی
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 C2 فرعی

 

 

۴ 

 

هسته مختلط با کارکرد 
غالب اداری ـ آموزشی و 
تفریحی، در امتداد ستون 

 فقرات شهر

 A2 فرعی

 

 

۵ 

 

هسته مسکونی با کارکرد 
غالب صنعتی ـ خدماتی 
منطبق کریدور شریانی 

 1درجه 

 E1 فرعی
 

 

6 

 

هسته مسکونی، تجاری و 
 خدماتی با مختلط

 C1 فرعی

 

7 

 

هسته اداری و تجاری ـ 
خدماتی منطق بر کریدور 
شمال غرب ـ جنوب شرق 

 و حوزه شرقی
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 M2 فرعی

 

 

8 

 

هسته مسکونی، تجاری و 
اداری منطق بر ستون 

کریدور فقرات شهر و 
شمالی ـ جنوبی و شریانی 

 جنوب

 

 
 کرمانشاه شهرکالنهای کارکردی شماتیک هستهطرح . 6شکل 

 

 عملکردی یهاهستهموران برای توزیع  یهاشاخص. نتایج آزمون 7جدول 

شاخص  Zنمره  کاربری مناطق

NNRatio 

 الگوی توزیع سطح معناداری

 یاخوشه 0.00 0.37 -83.19 صنعتی 1

 یاخوشه 0.00 0.۴8 -62.87 اداری 2

 متفرق 0.00 0.۴6 -66.39 آموزشی 3

 یاخوشه 0.00 0.۵2 -38.93 درمانی ۴
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 تصادفی 0.00 0.۵3 27.36 فرهنگی ۵

 یاخوشه 0.00 0.۴8 89.۵2 تفریحی 6

 یاخوشه 0.00 0.3۴ 326.0 تجاری 7

 یاخوشه 0.00 0.7۴ 68.36 مسکونی 8

 ایخوشه نسبتاً 0.00 0.۴۵ 321.3 عملکردی یهاهستهمجموع  کل شهر

 

 
 کرمانشاه شهرکالنهای کارکردی . توزیع فضایی هسته7شکل 

 

 یریگجهینت

الگوی  سه شاخص مهم بر اساسریزی و ساماندهی جمعیت و کارکرد و تحوالت ساختار فضایی تبیین وضعیت، برنامه

است.  ارائهقابلیابی کارکردهای شهری فضایی و تا حدی سازمان کارتقسیمفضایی سکونت، ساختار مورفولوژیک فضایی، 

کرمانشاه در سیر تحوالت  شهرکالنمفاهیم است که  دستازاینبر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال درک روشنی 

ه در خود چه نسبتی با تعادل فضایی جمعیت و کارکرد داشته است. برای این منظور ابتدا در بخش مبانی بررسی شد ک

های اسکان و فعالیت چگونه باید باشد کارکرد کانون والگوهای مطلوب نظام شهری ـ منطقه متعادل و یکپارچه ـ نقش 

 سال اخیر ۵در  یطورکلبهو در سیر تحوالت خود چه آرایش و تقسیم وظایف بین مناطق اسکان و فعالیت صورت پذیرد. 

گیری در این پژوهش ضمن بهره. است یافتهدر طول زمان توسعه ایمنطقهساختار فضایی شهری ـ و از  یمتنوع یممفاه

بار  نخستینبرای  یافتهتعمیم گشتاورهایهای آمار فضایی و روش های مطالعات پیشین، با ترکیب روشاز مبانی و روش

خته خواهد شد. و در سطح مدیریت فضایی آن پردا شهریکالنهای شهری در قلمروهای درون به تشریح وضعیت هسته
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(، 1398(، سلیمانی و همکاران )1397های حسینی و همکاران )پژوهش حاضر ضمن تأیید و همسویی با نتایج پژوهش

 یتجل ییساختار فضا اینکه در خصوص (2022( و خو و همکاران )2022(، کومار و همکاران )1۴00حسینی و همکاران )

 است ی شهرکیزیف طیآن بر بستر مح یاجزا گاهیو جا )شهر و منطقه(یی مجموعه فضا یواحدها یرونیو ب یروابط درون

های فرعی گسترش از یک هسته مرکزی به هسته مرورزمانبههای مکانی ـ فضایی که در قالب روابط و همبستگی

 یدهپدمطالعات فوق،  بنا بر قابل تفسیر است. ی ادراکینفوذ و قلمروها یهاحوزه قیواحدها از طر یروابط افق و یابدمی

 شناسایی در های کمیروش تأثیرکارایی بیشتر و  از یحاک مطالعاتبوده و  شهرهاکالنشدن ذاتی  ایچندهسته

 یهارساختیجاد زیق ایاز طر یتوسعه شهر یهام طرحیریچنانچه بپذمطالب فوق،  بر اساس. است های عملکردیهسته

گردند. یم یشهر یهادر پهنه یت زندگیفکیموجب ارتقاء  موردنیاز یعمومن خدمات یزات و همچنی، استقرار تجهیشهر

جاد یهای جدید اتوسعه و ایجاد هسته یانداز مثبت براچشم ینوع یتوسعه شهر یهاه طرحکجه گرفت یتوان نتیم

 یهامتیق یرح عمومها را از طریق طعملکرد هسته مستقیماً، یشهر یهامحدوده یافتگیتوسعه دیگرعبارتبهد. ینمایم

مت یش قین افزاین طریق بازار عرضه و تقاضا، جمعیت نسبت به ایدهد و از ایش مین و مستغالت را افزاکن، مسیزم

در هر بخش کارکردی  یگذارهیانات سرمایه جرکشوند یباعث م یتوسعه شهر یهان طرحیدهد. بنابراینش نشان مکوا

، ترکیب متعادلی از مطالعات موجود بر اساسل گردد. یباشند، متمایم یاتوسعه یهاطرح یه داراک یبه سمت مناطق

. بنابراین بررسی آوردیمرا در شهر فراهم  یازنده، قلمرو اجتماعی امن، محرک و هایتفعالخدمات و ، مراکز کار

ما را در راستای شناخت مراکز فرعی جدید در سطح شهرها کمک کند. البته نوع  تواندیمترکیبی )مختلط(  هاییکاربر

هستند و برای رفع برخی  ایناحیهبه نسبت هسته مرکزی شهر دارای مقیاس  شهرکالندر مراکز فرعی  شدهارائهخدمات 

که  کرمانشاه شهرکالن نعتیصبه نقش نیمه با توجه .اندایجادشده از دسترسیسطح این نیازهای روزمره شهروندان در 

مطرح ساخته، بیشتر از سایر کارکردهای این شهر اهمیت دارد و حتی دلیل بسیاری از تحوالت  ناحیه غرباین شهر را در 

موجود  صنعتیعناصر  ینترشاخصو  ترینمهمبوده است.  صنعتیپس از انقالب اسالمی، کارکردهای  ویژهبهاین شهر، 

 ییآنچه مشخص است ساختار فضا است. صنایع نفت و پتروشیمی، آهن و مواد ساختمانی کرمانشاه شهرکالندر 

و نظام حرکت  یو اقتصاد یاجتماع یساختارها یت،و فعال یتنظام استقرار جمع یعی،طب یطشرا یندبرآ کرمانشاه شهرکالن

مراکز، محورها و شبکه حرکت و  یت،سکونت و فعال یهاحوزهشهر مانند  ین عناصر اصلیاست و نشانگر ارتباط و انتظام ب

و  زیست پذیری، انسجام، کرمانشاهشهر  ییتحول و تکامل ساختار فضا یبرا یایهپا لاصو یباز است. از طرف یفضاها

به افزایش جمعیت این  با توجه یو چندمرکز یاشبکه یبنداستخوانمنسجم آن به  یساختار یزیریاست که پ یکارآمد

تحت  شدتبهاقشار مختلف اجتماع  یفرهنگ یط اجتماعیه شراکنیته دیگر اکن دارد. یازنطی یک دهه اخیر  شهرکالن

 ین، تقاضاهاکان مسیمتقاض یت اقتصادیاز وضع یتوان جداین نمیآنان قرار دارد و بنابرا یت اقتصادیوضع یرتأث

فعالیت دیگر مربوط به فعالیت قرار داد.  موردبررسیکرمانشاه  شهرکالنموجود در  یفرهنگ یط اجتماعیمتناسب با شرا

است و تفاوت زیادی با  کرمانشاهشهر  جنوب غربیجنوبی و  یهاپهنهاست، این فعالیت بیشتر متمرکز به  صنعتی

اکثر فعالیت گرایش به مرکز دارند، این فعالیت گرایش به پیرامون دارد و الگوی  کهطوریبهدیگر دارد؛  هاییتفعال

 .کندیمپراکنش آن نیز اثبات 

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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 منابع

. داریپا یفرم شهر جادیمنظور ابه یاساختار شهر فشرده چندهسته ینظر نیی(. تب1۴00) .محمود و پوراحمد، احمد ن،یآرو (1
 .286-2۵3(، ۴1)11 ،یامنطقه یشهر شیو آما ایجغراف

 ینوظهور شهر یفضاها ینظر نیی(. تب1۴00) .یعل دیس ،یابوالفضل و علو ،ینیمشک ؛یمجتب ان،یعیساالر؛ رف دیس ،ینیحس (2
 .۴۵-67(، 1) 2۵فضا،  شیو آما یزیربرنامهآن در شهر تهران.  ییو بازتاب فضا

در شهر  تیشاغالن و فعال ییفضا عیبر توز دیبا تأک یشهر ییساختار فضا لی(. تحل1398) .و پوراحمد، احمد یعل ،ینیحس (3
 .699-677(، ۴) 7 ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهشتهران. 

 کردیرو یتیبر بُعد جمع دیبا تأک یشهر ییساختار فضا لی(. تحل1397) .کرامت اله ،یاریپوراحمد، احمد و ز ؛یعل ،ینیحس (۴

 .19ـ  38(، 30) 8فضا،  ییایجغراف شآمای مجله .)مطالعه مورد: شهر تهران( یاشهر چندهسته یشناسختیر
 سفر یو الگوها ییهای فضاجاییبر اساس جابه یانیهمگن جر یهاپهنه یی(. شناسا139۴) .دهیسپ ،نیتد و هاشم ،پورداداش (۵

 .76-61، (1۴) ۴ ی،فصلنامه مطالعات شهرشهری تهران. : منطقه کالنیمطالعه مورد ـ
در منطقه  یهای صنعتفعالیت عیاستقرار نظام فضا و توز یالگو لی(. تحل1397) .هاشم و زاهدپور، صابر پور،داداش (6

 .212-179(، 2) 16 ،یاهیناح توسعه و ایجغرافشهری تهران. کالن
)مطالعه  رانیشهری ادر مناطق کالن یرشد شهر ییفضا یالگوها لی(. تحل1397) .سیفرد ان،یو ساالر پور، هاشمداداش (7

 .138-117(، 1) 10 ن،یسرزم شیمجله آما(. رازیشهری تهران، مشهد، اصفهان و ش: مناطق کالنیمورد
با  یمدل نظر کی: ارائه رانیدر ا رامونیو رابطه مرکز ـ پ ییفضا ی(. نابرابر1۴01) .دالرام ،یپور، هاشم و شجاعداداش (8

 .۵9-2۵(، 1) 1۴ ن،یسرزم شیمجله آما. نهامیل یپردازهیاستفاده از روش نظر
 .شهریدر منطقه کالن ییروپراکنده ییفضا یالگوها لی(. تحل139۴) .امیررضا دیس ،یلواسان یریهاشم و م پور،داداش (9

 .1۴6 -123(، 1) ۵ (،ای)جغراف ییفضا یزیرفصلنامه برنامه
 یمازندران در دوره زمان یدر شهر ـ منطقه مرکز تیجمع ییساختار فضا لی(. تحل1396) .میمر ،یهاشم و والش پور،داداش (10

 .222-199(، 2) ۵ ،یشهر یزیربرنامه یایجغراف یهاپژوهش. 136۵-1390
شهری، از ای و چندمرکزی شهر و کالن(. مدل چندهسته1390) .دینو ،یرضوان یدیکرامت اله و سع ،یاریاله؛ ز بیحب ،یرزاق (11

 .73-100، (13) 26تحقیقات جغرافیایی.  .نظریه تا عمل )مورد شهر کرج(
 نامهانی، پاشهری تهراندر منطقه کالن تیاستقرار نظام فضا و فعال یالگو لیشناخت و تحل(. 139۴) .صابر زاهدپور، (12

 مدرس، تهران. تیدانشگاه ترب ،یاو منطقه یشهر یزیرارشد برنامه یکارشناس
مناطق مختلف شهر  یداریپا ی(. بررس1399) .لیسه ی،سبحان اردکان و مسعود دیس ی،منور ؛ژییآ ی،عزم ؛هیسم ،زادهینتیز (13

 .279-261، (8) 22 ،زیستمحیط یفصلنامه علوم و تکنولوژ. داریتوسعه پا کردیکرمانشاه با رو
و عوامل مؤثر بر آن در  کیلجست ییتحوالت ساختار فضا نییو تب فی(. توص1۴00) .پور، هاشمو داداش رضایعل ،یسادات (1۴

 .363-33۵(، 2) 13 ن،یسرزم شیمجله آماشهری تهران. منطقه کالن
بر  دتأکی با قم شهرکالن ییساختار فضا لی(. تحل1398) .مظهر و زنگانه، احمد ،یاحمد ؛یموس ،یمحمد؛ کمانرود ،یمانیسل (1۵

 .۵ـ  22(، 36) 9 ،یـ اسالم یرانیمطالعات شهر ا ،یفرع یهاهسته یریگشکل
 13 ،نیسرزم شیمجله آمادر شهر تهران.  یاجتماع یهابیآس ییهای ساختار فضاکنشبرهم لی(. تحل1۴00) .آزاده ،یمیعظ (16

(2 ،)۵23-۵۴3. 
شهر  ییساختار فضا یراهبرد یابی(. ارز1392) .طاهره ،یآقا محل انیو غالم نتیاسداله؛ رنجبر، ز وساالر،ید ؛یمصطف ،یقدم (17

 .1ـ  16(، 3) 1 ،یشهر تیریفصلنامه اقتصاد و مد(. یشهر سار ی)مطالعه مورد یداریدر چارچوب پا
به  یمراتبتک مرکزی ـ سلسله یاز ساختار شهر ینیشهرنش یالگو ریی(. تغ139۵) .یمجتب ،یشهیری شهاب قه،یصد ،یلطف (18

 .2۴1-267(، 3) 20فضا،  شیو آما یزیربرنامه. یـ چندمرکز یاشبکه یامنطقه یساختارها
 ، شهر کرمانشاه.نتایج تفصیلی سرشماری، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کرمانشاه .(139۵) .مرکز آمار ایران (19
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 یاو منطقه یشهر ییبا ساختار فضا(. فرا مطالعه مطالعات مرتبط 1۴00) .یمجتب ان،یعیندا؛ داداش پور، هاشم و ف زاده،ملک (20
 .37ـ  1 (12 ،)۵7، (JIAU) رانیا یو شهرساز یمعمار، 1398-1380 یدر بازه زمان رانیدر ا

شهری منطقه کالن ییدر روند توسعه فضا یتیو جمع ییفرم فضا راتییتغ لی(. تحل1۴00پور، هاشم. )زهرا و داداش ،ینعمت (21
 .81-۵7(، 1) 13 ن،یسرزم شیآمامجله . 139۵ - 137۵دوره  یط رازیش
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