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Abstract 
Small cities in developing countries are one of the weakest segment in regional 
development. If development is a tool for the sustainability of areas, to maintain 
the development chain, it is necessary to pay more attention to the weakest 
segments. In Iran, including the county of Kermanshah as a political and natural 
area, small cities have a very weak position compared to large cities. Metropolises 
have been the focus of economic, social and spatial development plans. This 
special attention has been focused on large cities in the light of economic growth 
theories such as the growth pole. In this regard, the present applied research, 
using a descriptive-analytical method, intends to investigate the balancing role 
of small cities in the spatial system of the region with an integrated regional 
development approach. The data has been collected through documentary and 
field research and multi-criteria decision analysis methods have been used to 
analyze the data. The results show that most of the economic potential of 
Kermanshah is concentrated in rural areas. These capabilities have not been used 
properly due to the lack of small cities that can mediate development between 
large urban areas and rural areas. Therefore, in this study, the small cities have 
been identified as one of the main priorities for investment in the development 
of regions. According to the findings, Qale City has the most investment capacity 
as the mediator in this district. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Small cities in developing countries are 
one of the weakest segment in regional 
development. If development is a tool for 
the sustainability of areas, to maintain the 
development chain, it is necessary to pay 
more attention to the weakest segments. . 
Especially, in the western region of the 
country, despite the fact that a large 
number of cities are considered small 
cities, have a balanced distribution in the 
context of territorial geography and have 
great potential for regional planning and 
development, due to the lack of attention 
to the real role and position of these cities 
and their weakness, they do not play a 
significant role in establishing a strong link 
between the urban economy and the 
regional economy. The share of small 
cities in Kermanshah City is only about 
one percent. Therefore, they do not play a 
significant role in regional development. 
The lack of mediator cities and the poor 
position of small ones in the hierarchical 
system of this city has caused them to have 
a small share in the spatial arrangement of 
areas and to slowly direct capital from 
rural areas to small and mediator cities. 
The aim of this study is to rank and 
prioritize small cities around Kermanshah 
to identify and select a mediator city to 
strengthen regional investments and 
reduce the burden of environmental, 
physical, economic and social problems 
caused by its unipolar development. 

2. Research Methodology 
Kermanshah County with an area of 
561.651 square kilometres, constitutes 
22.24% of the province area. In this regard, 
15 variables have been used to investigate 
and prioritize small cities with regional 
development capability. It should be noted 
that in this study, in addition to the cities 

located in the political area of the county, 
the city of Biston has also been evaluated 
due to its location in the area under the 
direct influence of the county of 
Kermanshah. To investigate the research 
variables, a researcher-made 
questionnaire was prepared in the Likert 
spectrum and distributed among 
university professors, experts and pundits. 
The data required for analysis was 
collected through a survey. In this study, a 
total of 5 cities under the direct influence 
of Kermanshah County were compared 
and analysed using VIKOR Technique. To 
compare the small cities with the goal of 
prioritizing investment in a balanced 
regional development, geographical and 
infrastructure criteria as well as design 
capabilities were used. The criteria were 
selected so that the necessary conditions 
for creating and expanding the city in the 
long term do not face any challenges and 
limitations. 

3. Research Findings 
Examining the characteristics of small 
cities around the county of Kermanshah 
provided evidence to justify the choice of 
indicators used in the selection of the 
mediator cities for investment. In addition, 
the present study, evaluating the results of 
the VIKOR value, has shown that the city 
of Qale was the best option in all three 
categories of utility, regret and VIKOR 
Measure. If we look at the ranking based 
on the VIKOR Technique, we conclude 
that the distance between the first city and 
the second city is greater than the 
distance between the next cities in this 
index. Hence, it seems that the VIKOR 
Technique, considering the dimensions of 
the region's capacity, has an acceptable 
ability to rank cities in terms of their 
selection as the mediator city. In fact, this 
city, as a mediator city, has a direct 
relationship with the county of 
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Kermanshah in terms of regional role and 
it causes the growth of Kermanshah 
Metropolis compared to Kurdistan and 
Azerbaijan. In general, the dimensions of 
the capacity of Qale City to become a 
mediator city include the following: 

Physical dimension: The city of Qale has 
a better location and distance from the 
metropolis than the other cities. In fact, 
this city is the furthest from the 
metropolis. This situation has made the 
city to develop distinct from the 
metropolis, being less dependent on the 
metropolis than the other cities. 

Environmental  dimension: Since this 
city is located at the end of the vast plain 
of Bilvar, Therefore, it is practically 
impossible to pollute the upstream plains. 
In this case, with the expansion of the city, 
the biological and agricultural resources of 
the plain will be fully protected. 

Infrastructure dimension: Access to the 
national and regional communication 
network is one of the main advantages of 
this city. Proximity to abundant water 
resources is a potential feature that has 
made the development of the city different 
from other options. 

Social dimension: The city location in 
densely populated rural areas has made it 
an immigrant-friendly center in the area 
and welcomed by the villagers. Another 
potential development for Qale City is the 
development of workshops and light 
industries in the area, which has facilitated 
land acquisition for urban projects. 

4. Conclusion 
In Kermanshah County, as a political and 
natural area, small cities have a very weak 
position compared to large cities. Thus, an 
imbalance is observed in the city, a finding 
which is in line with the findings of Ziviar 
and Faraji Molai (2012), Aliakbari, Taleshi, 

and Faraji Darabkhani (2017), and Mikaniki, 
Sarzehi, Eskandari-Sani (2016). In the 
present study, balancing collaborative 
urban network has emphasized the role of 
small cities due to the concentration of 
economic potential in the rural areas 
around them. These capabilities have so 
far not been properly exploited due to the 
lack of small cities that mediate 
development between large urban areas 
and rural areas. The results of the study 
showed that cities that have provided the 
possibility of urban independence 
economically have not had a negative 
impact on rural areas and, in terms of 
location, they have the capability to 
provide a platform for regional 
development and spatial balancing. 
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 چکیده
  ای ناحیه  یتوسعه  هایحلقه  ترینضعیف  از  یکی  توسعهدرحال  کشورهای  در  کوچک  شهرهای
  ناچار به  شود،  محسوب  نواحی  پایداری  برای  ابزاری  بخواهد  ایتوسعه  چنانچه.  شوندمی  محسوب

. کند بیشتری توجه هاحلقه ترینضعیف به که است منطقی نواحی، یتوسعه  یزنجیره حفظ برای
  کوچک  شهرهای  نیز  طبیعی  و  سیاسی  یناحیه  یک  عنوانبه  کرمانشاه  شهرستان  ازجمله  و  ایران  در

 های ریزیبرنامه  توجه  کانون .  هستند  بزرگ  شهرهای  با  قیاس  در  ضعیفی  بسیار  جایگاه  دارای
 نظریات   پرتو  در  ویژه  توجه  این.  است  بوده  بزرگ  شهرهای  فضایی  و  اجتماعی  اقتصادی،  یتوسعه 

  پژوهش   راستا،  این  در.  است  بوده  بزرگ  شهرهای  به  معطوف  تاکنون  رشد  قطب  نظیر  اقتصادی  رشد
 بخشی   تعادل  نقش  تا  است  آن  بر  کاربردی،   رویکرد  بر  تأکید  ضمن  تحلیلی،  –  توصیفی  روش  با  حاضر

  بررسی   مورد  ایناحیه  ی  یکپارچه  ی  توسعه  رویکرد  با   منطقه   فضایی   نظام  در  را  کوچک  شهرهای
 از   اطالعات  وتحلیل  تجزیه  برای  و  است   میدانی  و  اسنادی  اطالعات  آوری  جمع  ی  شیوه.  دهد  قرار

 که   دهدمی  نشان  پژوهش  نتایج.  است  شده  گرفته  بهره  چندمعیاره  گیریتصمیم  تحلیل  هایروش
  این .  است  شده  متمرکز  روستایی  نواحی  در  کرمانشاه  شهرستان  اقتصادی  هایتوان  از  ایعمده   بخش

 و  بزرگ  شهرهای  نواحی  بین  یتوسعه   واسط  تواندمی  که  کوچکی  شهرهای  فقدان  دلیلبه  هاتوان
  این  در   رو،ازاین  اند؛نگرفته  قرار   برداریبهره  مورد  مناسبی  طور  به  تاکنون  باشد،  روستایی  نواحی

 یتوسعه   راستای  در  گذاری-سرمایه  برای  اصلی  هایاولویت   از  کوچک   شهرهای  نقش   پژوهش
  برای   توان  بیشترین  دارای  «قلعه»  شهر  پژوهش،   هاییافته  براساس  و  شدند  شناسایی  ایمنطقه
 .  است ناحیه میانی  شهر عنوان به گذاری سرمایه
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 مقدمه 1
توسعه از  اعم  دنیا  مختلف  و  کشورهای  یافته 

آمایش  توسعه سیاستدرحال  برای  را  های متفاوتی 
اند. انتخاب  سرزمین و تعادل سرزمینی انتخاب کرده 

سیاست  این  از  یک  پیامدهای  هر  به  منجر  ها 
اغلب   در  است.  شده  کشورها  این  در  متضادی 

توسعه عموماً سیاست تمرکزگرایی  کشورهای درحال 
تق و  و  تاریخی  دلیل  دو  به  بزرگ  شهرهای  ویت 

تئوری  شکل انتخاب  موجب  رشد  قطب  گیری های 
تعادل  عدم  و  بزرگ  منطقهشهرهای  شده  های  ای 

نظام   در  عموماً  میانی  و  کوچک  شهرهای  است. 
آن سلسله شهری  و  مراتب  ضعیف  جایگاه  ها 

ها بسیاری از  نامطمئنی دارند. در اثر همین سیاست 
ی بدون استفاده و معطل مانده  های سرزمینظرفیت

به  نواحی  سایر  در  نیز  و  شهرهای  است.  در  ویژه 
ها وارد  بزرگ، فشار بیش از حد بر توان طبیعی آن 

زیست  است. مشکالت  که  آمده  کالبدی  و  محیطی 
یافته بروز  در اکثر شهرهای بزرگ کشورهای توسعه

محلی   مدیریت  سوء  از  ناشی  تنها  است،  نموده 
توجهی از آن ناشی از عدم  قابل   نیست؛ بلکه بخش

ای است  ریزی در سطوح کالن و ملی و منطقهبرنامه
کردن این مشکالت تا حدود زیادی مستلزم  و برطرف 

 ای است.توجه به مسائل منطقه

منطقه علی در  کشور  غرب  تعداد ی  اینکه  رغم 
خیلی زیادی از شهرها جزو شهرهای کوچک محسوب  

بستر  می در  و  به شوند  سرزمینی  طور  جغرافیای 
یافته گسترش  توان موزون  و  باالیی  اند  بالقوه  های 
دلیل  ای دارند؛ اما به ی منطقهبرای آمایش و توسعه 

و  کم شهرها  این  واقعی  جایگاه  و  نقش  به  توجهی 
آن  اقتصاد  ضعف  میان  قوی  پیوندی  برقراری  در  ها 

اقتصاد منطقه با  این  شهری  در  نقش چندانی  ای  
نمی زمینه   )علی ایفا  فرجی  کنند  طالشی،  اکبری، 

تقویت  63:  1،2016دارابخانی  و  ایجاد  سیاست   .)
شهرهای کوچک و میانی و تأکید بر نقش و جایگاه  

می آن منطقهها،  تعادل  به  و  تواند  کرده  کمک  ای 
 

1 - Aliakbari, Taleshi, Faraji, Darabkhani 
2 - Ghdermazi, Rahmani 

محیطی در شهرهای بزرگ  وضعیت کالبدی و زیست 
دهد؛    سوقسمت مطلوبیت را تا حد خیلی زیادی به 

کاهش  ز در  مؤثری  نقش  کوچک  شهرهای  یرا 
کالن  به  روستایی  نواحی  از  به  مهاجرت  را  شهرها 

(. درواقع،  23:  2019،  2، رحمانی عهده دارند )قادرمرزی 
ساختن امکانات شهری از  شهرهای کوچک با فراهم 

جابه  از  نواحی  جایی بسیاری  میان  روزانه  های 
می  جلوگیری  شهری  و  مسألهروستایی  ی  کنند. 

میان  ا پیوند  که  است  این  ارتباط  این  در  ساسی 
ها برای دسترسی مراکز فرعی به خدمات  گاهسکونت 

مکان  در  واقع  تسهیالت  شهرهای  و  و  مرکزی  های 
نشده است؛ بنابراین، وجود  بزرگ ضعیف و تعریف

اجتماعی،   تعامل  افزایش  برای  کوچک  شهرهای 
ای  هها با مقیاس گاهاقتصادی و کالبدی میان سکونت 

 مختلف امری ضروری است.  

( نشان  2017های فتحی و همکاران )نتایج پژوهش 
بی می که  نیاز  دهد  مورد  خدمات  توزیع  در  عدالتی 

شهروندان، سبب ایجاد نوعی عدم تعادل در توزیع  
است.   شده  استان  سطح  در  شهری  نظام  فضایی 

های مختلفی را در  بابایی اقدم و همکاران نیز تحقیق
)بابایی  این زمینه ب ا اهداف مختلفی هدایت کردند 

علی  و  ناب  ویسی  موسی  2016،  3پور اقدم،  فتحی،  ؛ 
اکبری علی  و  رستمی  ویژگی  2017،  4کاظمی،   .)
تحقیق این  نتایج  در  که  می مشترکی  دیده  شود،  ها 

نظام  و  موزون  ارتباط  نقش  در  تأیید  شهرها  مند 
حاضر،  توسعه تحقیق  در  است.  نواحی  یافتگی 

تح یادشده  مقیاس  تحقیقات  به  نسبت  لیل 
از طرح  کوچک  بخشی  در سطح مقیاس  و  بوده  تر 

ناحیه ً عمران  عمدتا که  کرمانشاه  بخش   ی  های  در 
است.   شده  انجام  هستند،  واقع  ناحیه  این  غربی 

تحقیق با  تحقیق حاضر  این  تفاوت  در  پیشین  های 
یافتگی شهرهای  ها اغلب میزان توسعهاست که آن 

تعیین   را  درحالی کرده استان  تحقیق  اند؛  رویکرد  که 
در   کوچک  و  میانی  شهرهای  نقش  بر  حاضر 

 بخشی شبکه شهری تأکید دارد.تعادل 

3 - Babaei Agdam, Veysi Naab, Alipour 
4 - Fathi, Muosa Kazemi, Rostami, Aliakbari 



 
 

38 

 . 58تا  33  صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

 

های تحلیل  تعادل بخشی شبکه شهری همکار در نظام فضایی ناحیه با تأکید بر نقش شهرهای کوچک بر اساس روش . فرمصطفی شاهینی 
 تصمیم گیری چند معیاره )مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه( 

رتبهبه از پژوهش حاضر،  و  طورکلی هدف  بندی 
شهر  اولویت  پیرامون  کوچک  شهرهای  بندی 

به شهر  کرمانشاه  انتخاب  و  شناسایی  منظور 
ای  های منطقهگذاریاندام برای تقویت سرمایهمیانه

زیست  مشکالت  بار  کاهش  کالبدی،  و  محیطی، 
قطبی آن  ی تک اقتصادی و اجتماعی ناشی از توسعه

 است.  

 مبانی نظری  2
نقش   با  ارتباط  در  مختلفی  رویکردهای  تاکنون 

ی نواحی  شهرهای کوچک و روستاشهرها در توسعه
حوزه  حتی  و  ازسوی    روستاییهای  شهری 

حوزه نظ صاحب  علمی مطرح شده  هاران  مختلف  ی 
و   راندینلی  توسط  که  رویکردها  این  از  یکی  است. 

سال   در  رویکرد    1978رادل  است،  شده  مطرح 
در توسعه ی روستایی  است که  کارکردهای شهری 

یوفرد  می   1اصطالحاً  در  نامیده  رویکرد  این  شود، 
توسط دنیس راندینلی با الهام از نقاط    1980ی  دهه 

و مثبت نظری ای،  ی منطقهات مهم توسعهاساسی 
و   کارکردها  از  استفاده  بر  آن  تأکید  که  شد  ارائه 

توسعه در  شهری  روستایی  عملکردهای  مناطق  ی 
  (Rondinelli, Evans, 1983: 32-35) است  

و ی رشد  های گذشتههمکارانش استراتژی راندینلی 
اقتصادی را با توزیع عادالنه ترکیب کردند و به عنوان  

ش توسعهکارکردهای  در  معرفی  هری  روستایی  ی 
های یوفرد بیشتر برای کشورهای فقیر با  کردند. ایده 

کم دولت  نظیر های  فقیر  انسانی  منابع  و  بضاعت 
بولیوی و دیگر کشورهای ضعیف در آمریکای التین  

 بود.  

اساس نظری این رویکرد بر این مبنا است که دو  
هدف   هدف با  را  شهری  کارکردهای  مکانی    کارایی 
سلسله جامع بهبود  متعادل  تر  مرکزی  مکان  مراتب 

این است که   این رویکرد، فرض بر  ترکیب کند. در 
عنوان بازارهای کشاورزی  ها و شهرهایی که به شهرک 

به دارند،  و  فعالیت  اساسی  خدمات  اینکه  جهت 
فراهم   روستایی  جمعیت  برای  را  عمومی  امکانات 

 
1 - UFRD 

که با یکدیگر    ی پیوند و ارتباطیواسطهآورند و به می
می  دارند،  اطرافشان  روستایی  نواحی  با  توانند  و 

شبکه فیزیکی  اسکلت مبنای  درجهت  بندیی  شده، 
منطقهتوسعه موردنظر،  ای  ی  رویکرد  گیرند.  قرار 
عدالت  دست  با  همراه  اقتصادی  رشد  به  یابی 

ابعاد فضایی   با  تنگاتنگ  ارتباط  در یک  را  اجتماعی 
می  می توسعه  اذعان  و  گرچه  بیند  که  دارد 

توسعه سیاست مکان های  به ی  برای  محوری  تنهایی 
نمی  کفایت  اجتماعی  عدالت  به  ولی  نیل  کند؛ 

و   خدمات  به  روستایی  جمعیت  بیشتر  دسترسی 
تواند  ها می های کوچک و شهرک یت امکانات و فعال

عامل مهمی در افزایش درآمد و ارتقای استانداردهای  
)فنی باشد  روستاییان   (.32:    2003،  2زیستی 

توسعه برای  کشورهای  شهرنشینی  در  روستایی  ی 
وری اقتصادی  توسعه اغلب در تنش بین بهره درحال 

می شکل  اجتماعی  برابری   ,Zhu, Zhu)گیرد.و 
Xiao,2019: 94)    و کوچک  شهرهای  کارکرد  تحلیل 
ای ی نواحی، بخشی از تحلیل ناحیه میانی در توسعه
می  شمار  برنامه به  آن،  در  که  و  رود  ریزان 

میتصمیم بهگیرندگان  فضایی  توانند  توزیع  سرعت 
این   به  توجه  با  را  اقتصادی  و  اجتماعی  کارکردهای 

 موارد ارزیابی کنند:

های  ات، فعالیت چه نوع خدمات شهری، امکان  -
زیرساخت  و  سکونتگاه تولیدی  به  داخل  هایی  های 

 شود؟ ناحیه عرضه می 

های داخل ناحیه، چگونه  کارکردها در سکونتگاه   -
و حوزه عمل می  ناحیه  به مردم  و چگونه  های  کند؟ 

 شود؟اطراف، خدمات الزم عرضه می 

های داخل ناحیه، کمبود یا  یک از حوزهدر کدام   -
خدمات   توسعهفقدان  برای  که  امکاناتی  ی  و 

فرصت  ایجاد  و  است، کشاورزی  الزم  اشتغال  های 
 شود؟مشاهده می 

عرضه   - تهیهدر  و  خدمات  برای  ی  امکانات  ی 
حوزهسکونتگاه  روستاهای  و  موانع  ها  چه  نفوذ،  ی 

 فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؟ 

2 - Fani 
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در  گذاریتوان سرمایه چگونه می   - را  های جدید 
تو به امر  نابرابری گونه سعه  که  کرد  توزیع  های  ای 

نواحی جغرافیایی تعدیل  موجود میان نواحی و خرده 
 شود یا از بین برود. 

با توجه به این موضوع که تمامی مراکز روستایی  
این  نمی  باشند،  را داشته  توانند عملکردهای شهری 

اصالح ساختار   با  کند  ثابت  تا  است  در تالش  الگو 
عادالنه خدمات،  ی سکونتگاشبکه توزیع  هی جهت 

توان  مراتب، می جمعیت و فعالیت مبتنی بر سلسله
با ایجاد شهرهای کوچک با رویکرد پیوندهای خرید و  
بازار محصوالت روستایی، خدمات اساسی و امکانات  
فراهم   روستایی  جمعیت  برای  را  عمومی 

که  ؛  (Thomas, Bromley,2003: 67)آورد. چرا 
ی بسیار نزدیکی با روستاهای  شهرهای کوچک رابطه 

دارا   بازار  و  میانی  شهرهای  به  نسبت  خود  اطراف 
عنوان  توانند به هستند؛ بنابراین، شهرهای کوچک می 

ی اتصال با نواحی روستایی پیرامون، محور کار  حلقه
ای قرار گیرند و جریان سرمایه را  ی منطقهدر توسعه 

عینیت   بزرگ  شهرهای  و  روستاها  بخشند  بین 
بهارلویی  )ضرابی،  63:  2013،  1)نظریان،   ،)

اسکندری  2،2009موسوی  سرزهی،  )میکاییلی،   ،)
 (. 2015(، )بهارلویی، نظریان، 2016، 3ثانی 

تجزیه برای  برنامه راندینلی  ریزی  وتحلیل 
به انجام ده مرحله اشاره دارد که    ای با یوفرد منطقه
 اند از: عبارت

 تحلیل کلی منابع منطقه ؛ - 1

 تحلیل نظام سکونتگاهی؛  - 2

 ای؛ تحلیل فضایی پیوندهای منطقه - 3

 های تحلیلی؛ ی نقشه تهیه -4

 ها؛تحلیل قابلیت دسترسی  -5

 تحلیل خأل عملکردی؛  -6

 ی فضایی؛ تدوین راهبردهای توسعه -7

 
1 - Nazarian, Baharlouei 
2 - Zarabi, Mousavi 

 گذاری؛های سرمایهها و برنامه پروژه شناسایی    -8

 ها؛کنترل و ارزیابی برنامه -9

فرایند  نهادینه  - 10 در  فضایی  تحلیل  کردن 
 (. 54-55: 4،2003ای )زبردست ریزی منطقهبرنامه

نکته   این  بیانگر  یوفرد  رویکرد  از  ارزیابی  نتایج 
ها، این رویکرد نیز وجود  است که مانند سایر تئوری 

سل  ساختار  را  سله یک  سکونتگاهی  نظام  از  مراتبی 
ای ضروری  های منطقهبرای کاهش یا تعدیل تفاوت 

کند. همچنین، در مطالعات  داند و بر آن تأکید می می
ای، شهر و روستا را در یک  های منطقهریزیو برنامه 

گیرد و به یک تقسیم کار  کلیت یکپارچه در نظر می 
حوزهمنطقه قالب  در  روستاای  شهری  یی  های 

سامان می و  آرایش  آن  هدف  که  دهی  اندیشد 
به عرصه  فضایی  رویکرد،  های  این  است.  اعم  طور 

ها، به شهرهای میانی و کوچک  برخالف سایر تئوری 
جامعه و  محیط  با  مأنوس  که  بیشتر  روستایی  ی 

ی روستایی  هستند، بها داده و آن را محرک توسعه
 داند. می

ی نقش شهرهای کوچک در توسعه  2.1
 اي منطقه 

شوند که از  طورکلی شهرها در مناطقی ساخته میبه
تنوع زیستی زیادی برخوردار باشند و سرعت شتاب  

ها و جوامع  در شهرنشینی پایداری بسیاری از گونه
 Parris et) کند.زیستی در سطح جهان را تهدید می 

al, 2018: 44)  که توزیع فضایی شهرها  جایی اما از آن
توسعه ازجمله رهای درحال و توزیع جمعیت در کشو

ی جامع ملی که مبتنی  ایران در چارچوب یک برنامه 
هماهنگی  منطقهبر  و  بخشی  صورت  های  باشد  ای 

نگرفته، به مشکالت ناشی از رشد شتابان جمعیت  
پیچیده ابعاد  و  شهرنشین  است  بخشیده  ای 

آلودگی   بیکاری،  مسکن،  کمبود  نظیر  مشکالتی 
و تجهیزات شهری  محیط زیست، کمبود تأسیسات  

گر شده است. با و ... به حادترین شکل ممکن جلوه 
جمعیت   توزیع  و  استقرار  الگوی  اینکه  به  توجه 

3 - Mikaniki, Sarzehi, Eskandari-Sani 
4 - Zebardast 
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شدیداً تحت تأثیر عملکردهای سیاسی، اقتصادی و  
ازاین است؛  جامعه  که  اجتماعی  است  طبیعی  رو، 

های صنعتی در اطراف  دنبال تمرکز شدید فعالیت به
ایه در اطراف چند شهر  شهرهای بزرگ و جذب سرم

به جمعیت  حرکت  سرزمین،  نقاط  یک  این  سوی 
خواهد بود و مسائلی از قبیل عدم تعادل در نظام  

حکیمی  کرد.)معبودی،  خواهد  پیدا  بروز  ، 1شهری 
2015 :215 .) 

توسعه و تقویت شهرهای کوچک و میانی یکی از  
ویژه  الزامات تعادل نظام شهری است، این الزام به 

از   مراکز    1950دهه  بعد  نوآوری  برای  مرکزی  به 
است.   گرفته  قرار  توجه  مورد  بیشتر  روستایی 

(. ازسویی دیگر، اثرات  49:  2011،  2پور، رشنودی )جمعه
توسعه شرایط  روانی  ایجاد  و  کوچک  شهرهای  ی 

آن  در  اقتصادی  و  اجتماعی  سایر  مشابه  همانند  ها 
نقاط شهری موجب تقویت جذب مهاجران روستایی  

:  2014،  3زاده، صحرایی جویباری هد شد. )ابراهیمخوا
و  39 اشتغال  الگوهای  روی  بر  شهرها  نوع  این   .)

گذارند و تجربیات  معیشت مناطق روستایی تأثیر می 
می  نشان  فرانسه  شهرها  کشور  نوع  این  که  دهد 

عنوان شهرهای خالق و نوآورانه در تولید  توانند به می
 ,Diao)شته باشنددانش و اقتصاد خالق نیز سهم دا

Magalhaes, Silver, 2019: 154; Levy. Jegou, 
رسد رشد شهری در آینده،  و به نظر می   .(203 :2013

درحال  کشورهای  اغلب  شهرهای  در  در  توسعه 
کوچک اتفاق بیفتد؛ زیرا نتایج مطالعات تأیید کرده  

ای  با  است که تعامالت اجتماعی و اقتصادی ناحیه
ارتباتوسعه محلی  داردی  مستقیم   ,Tian)ط 

Wang,2019: 16). 

توسعه برای  ضوابط  و  معیارها  شهرهای  تدوین  ی 
شهرهای   کارکرد  و  نقش  به  نگرش  نوع  به  کوچک 
دارد.   بستگی  ناحیه  سکونتگاهی  نظام  در  کوچک 
باشد،   پائین مطرح  به  باال  از  توسعه  تفکر  چنانچه 

تصور  نمی  برای شهرهای کوچک  مؤثری  نقش  توان 
ر نگرش توسعه از پایین به باال ، شهرهای  کرد؛ اما د

کوچک، قطب های رشد برای نواحی پیرامونی خود  
کنند، ی نیروهای محرکی عمل می مثابههستند و به

(Fahmi,Hudalah,Rahayu,Woltjer,2014: 2)    که
توسعه نقاط  موجبات  روستایی  و  کشاورزی  ی 

کنند. ازطرف دیگر، باعث  پیرامون خود را فراهم می 
ایجاد   شوند.هش مشکالت شهرهای بزرگ نیز می کا

یابی بهتر  منظور دست و تقویت شهرهای کوچک به 
امر   این  است،  شهری  خدمات  به  روستایی  نقاط 

ی مناطق روستایی و  باعث تقویت و تحرک توسعه
ها در سطح کشور  یکپارچگی اقتصادی و فضایی آن 

(.  63:  2009،  4شود. )نوری، حسینی ابری، خادمی می
عنوان محوری  درحقیقت، شهرهای کوچک و میانی به 

روستا مناطق  مهم   - برای  محرک شهری  های  ترین 
پیوند  توسعه برقراری  و  روستایی هستند  ی معاصر 

ی  میان شهر و روستا بهترین راهبرد از منظر توسعه
می  محسوب   ,Berdegue, Soloaga)شودروستایی 

2018: 286 ;Berdegue,Carriazo,Jara,Modrego, 
Soloaga,2015: 68) .  (در شهرهای کوچک و  1شکل ،)

با   شهرداری  توسط  عمومی  خدمات  تأمین  متوسط 
های مجاور نظیر آنچه که  انعقاد قرارداد با شهرداری 

آوری زباله و خدمات مشترک مهندسی اتفاق  در جمع 
گستردهمی اثرات  دارای  کاهش  افتد،  در  فضایی  ی 

 :Zafra-Gomez, Chica- Olmo,2019)ها استهزینه
205). 

 

 

 

 

 
1 - Maboodi, Hakimi 
2 - Jomehpour, Rashnoodi 

3 - Ebrahimzadeh, Sahrai Joibari 
4 - norei, Hosseini Abarei, khademei 
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 ی بین شهر میانی و شهرهای بزرگ و کوچک رابطه   1  شکل 

 

رشد متوازن با ایجاد مناطق جدید و شهرهای کوچک  
نابرابری به رفع  معلول  منظور  نواحی،  میان  های 

الگوی  سلسله در  مراتب  است.  توسعه 
از  سلسله پس  کوچک  شهرهای  شهری،  مراتب 

اولین   و  گیرند  می  قرار  میانی  و  بزرگ  شهرهای 
آن  برخورد  یا  و  روستاییان  مهاجرتی  با  ایستگاه  ها 

می پدیده  محسوب  شهر   ,Shin, Chae)شوندی 
داده  .(534 :2018 نشان  متعدد  تحقیقات  نتایج   .

با   کوچک  شهرهای  تقویت  و  توسعه  که  است 
بالقوه قابلیت  جمعیت،  های  پذیرش  جهت  باال،  ی 

شبکه  تکمیل  خواهند  توانایی  را  مناسب  شهری  ی 
داشت و با جذب سرریز جمعیت مادرشهرها نقش  

می  ایفا  شهری  نظام  تعادل  در  کنند. مؤثری 
ثانی،   اسکندری  سرزهی،  (.  48:  2016)میکائیلی، 

دلیل وجود مشکالت ناشی از رشد  شهرهای بزرگ به 
شهرنشینی و نداشتن ظرفیت، توانایی جذب    سریع
که شهرهای کوچک  جمعیت را ندارند؛ درحالی اضافه

به  متوسط  زیستگاه و  بین  تعادل  ایجاد  های  دلیل 
 شهری و روستایی وجودشان الزامی است.  

 
1 - Zarabadi, Shami, Hoseyni 

به   بازار قادر  نیروهای طبیعی  اینکه  به  با توجه 
های  ی توزیع جمعیت در سکونتگاه ایجاد نظام بهینه

گیری از تمرکز  رزمین نیستند؛ بنابراین، برای پیش س
در برخی از نقاط، توجه به رشد شهرهای کوچک و  

به باید  مقیاس  برای  متوسط  راهی  عنوان 
گیرد؛  سیاست قرار  تأکید  مورد  اسکان  نظام  گذاری 

امکانات   پراکنش فضایی  زیرا شدت عدم تعادل در 
جمعیت  صورت تصاعدی باعث عدم تعادل فضایی  به

حسینی می شامی،  )زرآبادی،  (.  48،  2018،  1شود 
راه از  یکی  دیگر،  فعالیت ازسوی  پراکنش  های  های 

سرمایه  بزرگ،  شهرهای  از  در  اقتصادی  گذاری 
خصوص شهرهای  شهرهای کوچک و میانی است، به 

آن  از  بعضی  که  بهکوچک  و  ها  بخش  مراکز  عنوان 
اقتصادی   رشد  آثار  انتقال  توانایی  به  شهرستا  را 

 ی خود دارند. ناحیه

شهرهای   برای  توسعه،  مکاتب  از  بسیاری  در 
سزایی قائل هستند؛ چون  کوچک و میانی نقش به 

تمرکز این  از  قادراند  شهرها  در  گونه  جمعیت  گرایی 
بسیاری از نقاط کشور جلوگیری کنند. در این شهرها  

ریزی با سرعت بیشتری  گیری و برنامهفرایند تصمیم



 
 

42 

 . 58تا  33  صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

 

های تحلیل  تعادل بخشی شبکه شهری همکار در نظام فضایی ناحیه با تأکید بر نقش شهرهای کوچک بر اساس روش . فرمصطفی شاهینی 
 تصمیم گیری چند معیاره )مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه( 

کال  به  مین نسبت  صورت  )رضایی،  شهرها  گیرد. 
چراغی  گرمسیر،  بنابراین  469:  2015،  1خاوریان  (؛ 

سیاست  اتخاذ  با  شهری  جمعیت  رشد  و  الگوی  ها 
به   روستایی  جمعیت  مازاد  هدایت  برای  تدابیری 

 تغییر است.شهرهای بزرگ قابل 

هایی که بر سر راه شهرهای  رغم تمام چالش علی 
ی مصر نشان  ه تجربه کوچک وجود دارد؛ مانند آنچ 

آن می اما  می دهد،  هنوز  در  ها  مهمی  نقش  توانند 
تأمین شرایط بهتر زندگی برای ساکنین خویش ایفا  

توانند فرصتی برای آزادی از  کنند، ازسویی دیگر، می 
کنند فراهم  بزرگ  شهرهای   :Shaalan,2013)فشار 

این    .(203-204 از  کوچک  نقش شهرهای  درواقع، 
اهمیت   حائز  به جهت  که  گونه است  از  عنوان  ای 

های  های مرکزی، بیشترین روابط را با سکونتگاه مکان
حوزه  می   یروستایی  برقرار  خود  باید  نفوذ  و  سازند 

مکمل   شهرها  این  درواقع،  گیرند.  قرار  توجه  مورد 
 شهرهای میانی هستند. 

گیری شهرهای  عوامل مؤثر بر شکل  2.2
 کوچک 

کوچک مؤثر    گیری شهرهای عوامل مختلفی در شکل 
سایر   و  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  هستند. 

عنوان کانون  عوامل مساعد محیطی، شهر کوچک، به 
گرفتن ای نفوذ خود شناخته شده و با برعهده منطقه

نقش  با  سایر  فرهنگی،  و  اجتماعی  و  خدماتی  های 
گونه  ی کشاورزی و ایجاد مراکز بازاری در این توسعه

مجموعه  به  مناطق،  خلق  ای  را  کوچک  شهر  نام 
عالوه، نقش عوامل سیاسی را در توجه  کنند. بهمی

عنوان مراکز  به روستاهای بزرگ و شهرهای کوچک به 
سایه در  گرفت.  نادیده  نباید  روستایی  ی  خدمات 

زیربنایی   ساختارهای  تقویت  و  توجهاتی  چنین 
از  این  روستاییان  سایر  مهاجرت  مراکز،  گونه 

به   اطراف  افزایش  روستاهای  باعث  بزرگ  روستای 
نقش  پذیرفتن  و  می جمعیت  مختلف  و  های  شود 

 شود.ریزی می ی شهرهای کوچک پی های اولیه پایه 

 
1 - Rezaee, Khavarian Garmsir, Cheraghi 

سرمایه  در  دولت  نقش  در  درحقیقت،  گذاری 
آن این  ارتقای  طریق  از  مراکز  و  گونه  شهر  به  ها 

عینیت موجب  شهرداری  شهرهای  تأسیس  یافتن 
می  بهکوچک  کوچک  عبارت  شود.  شهرهای  دیگر، 

با  شکل خود  تنگاتنگ  ارتباط  مدیون  را  خود  پذیری 
روستاییان   چراکه  هستند؛  پیرامون  روستاهای 
امکانات   سایر  و  خدمات  دریافت  برای  ناچاراند 
آورند.   روی  بزرگ  روستاهای  به  ابتدا  کشاورزی، 

تعاونی زمانی آموزشی،  بهداشتی،  مراکز  های  که 
بزرگ   روستاهای  در  می روستایی  شود،  تقویت 
دهند در روستای  روستاییان منطقه اکثراً ترجیح می 

بزرگ زندگی کنند و سرانجام ادامه این روند، منجر  
شود. غالباً شهرهای  به پیدایش شهرهای کوچک می

کوچک روستاهای بزرگی هستند که بنا به بر اقتضا  
اند، بدون اینکه شرایط  مرتبه تبدیل به شهر شده یک 

شهرشدن مالک  کافی  طبق  داشته  را  رسمی  های 
 باشد.

عنوان نقاط کانونی  ای بهشهرهای کوچک منطقه
منطقهمنطقه بازار  نقش  با  شهرهایی  یا  ای ای 

و  گره شهری  مدیریت  که  هستند  مکانی  های 
.   (Farjam,2017: 4) روستایی را توأماً به عهده دارند

عنوان یک مکان مرکزی در یک  درواقع، این شهرها به
یه، بیشترین وابستگی فضایی را بین این مکان و  ناح

با  روستاها فراهم می  اقتصادی  ارتباط  برقراری  آورد. 
را فراهم  شهر، مقدمات یک  سری تحرکات جمعیتی 

از   وسیعی  بخش  کوچک  شهرهای  در  و  آورد  می 
های کشاورزی اشتغال داشته و  جمعیت به فعالیت

برخی   از  برخورداری  درعین  حیث،  این  از 
محیط  بیت مطلو کیفیت  از  شهر،  در  زندگی  های 

برند. سهم جمعیتی  روستایی و کوچک نیز بهره می
ها از کل جمعیت  نسبت تعداد آن شهرهای کوچک به 

به  پهنهکشور  در  جمعیت  نامناسب  توزیع  ی  دلیل 
سرزمین ناچیز و نامتعادل است، رشد محدود و نبود  

این  جاذبه  در  را  جمعیت  رشد  نرخ  مهاجرتی،  های 
 دهد. شهرها کاهش می 
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به اعتقاد راندنیلی، شهرهای کوچک و متوسط در  
اغلب کشورهای در حال توسعه نقش نسبتاً ضعیفی  
در جذب افزایش جمعیت و یا در ایجاد تعادل بیشتر  

اند. این شهرها از  در توزیع فضایی جمعیت ایفا کرده 
های مربوط به هر دو مکان شهر  نظر اجتماعی، ویژگی 

ر  روستا  داده و  جای  خود  در  دوگانگی  ا  این  که  اند 
ی اقتصادی در  دلیل وجود ساختار دوگانه اجتماعی به

به این  شهرها،  این  در  است.  شهرها  دلیل گونه 
فرصت کوچک  نبود  و  شهری  محیط  های  بودن 

امکان تحرک اجتماعی کم است و تئوری   اجتماعی، 
 طراحی پایدار در شهرهای کوچک هنوز ناکافی است. 

خدمات  ارائه و  کشاورزی  پشتیبانی  خدمات  ی 
حوزه تحت  روستاییان  به  از  دیگر  یکی  نفوذ،  ی 

نظام   یک  در  کوچک  شهرهای  اساسی  وظایف 
مراتبی و اسکان متناسب است. روستاییان  سلسله

توانند در صورت  دلیل نزدیکی به شهر کوچک می به
راحتی از  یابی خدمات اساسی در این شهرها به مکان

ت استفاده کنند؛ زیرا شکل کنونی روابط  این امکانا
به   - شهری کوچک  شهرهای  در  سمت  روستایی 

    (Liu, Ko,2014: 88).رودهویت ترکیبی پیش می 

یکی دیگر از کارکردهای شهرهای کوچک، کارکرد  
جریان   بازارها،  انواع  طریق  از  که  است  اقتصادی 

نحوه  درآمد  سرمایه،  جریان  و  خرید  و  مصرف  ی 
از  میعینیت   زیادی  سهم  کوچک  شهرهای  یابد. 

و   دستی  صنایع  و  کشاورزی  بخش  در  اشتغال 
پایین را که نرخ  مقیاس و خدمات ردهکارگاهی کوچک 

بر   دارد،  شهری  اشتغال  کل  در  پایینی  نسبتاً  رشد 
 عهده دارند.  

شهرهای کوچک برخالف شهرهای بزرگ که تعداد  
ز مقیاس  های ناشی اجویی ها به صرفه ی آن و اندازه 

اندازه  و  تولید  هزینهدر  و  بازار  حمل ی  ونقل  های 
دارد، سهم    (Naude, Krugell, 2003,175)بستگی 

را در کل یک منطقه   از اشتغال در صنعت  پایینی 
برعهده دارند و تمایل به اقتصادی ترکیبی از دو منظر 
شهر و روستا دارند. صنایع در این شهرها معموالً بر  

رکز شده و عمده ارتباط بازرگانی  صنایع کارگاهی متم 
جهت  این  در  و  اطراف  روستاهای  با  شهرها  گونه 

به  جمع  آن  ارسال  و  کشاورزی  محصوالت  آوری 
 شهرهای بزرگ و متوسط است.

درحال   کشورهای  در  شهرنشینی  نرخ  اینکه  با 
به است  توسعه  افزایش  حال  در  سرعت 

(Vandercasteelen   Temru Beyene, Minten, 
Swinnen, 2018: 393)    ؛ اما بسیاری از این کشورها

ی نامتوازن در بین مناطق و درون  با معضل توسعه 
توان  ی این پدیده را می رو هستند، ریشهمناطق روبه 

در موضوع تمرکز فضایی جستجو کرد )فتحی، موسی  
(، به این  383:  2017کاظمی، رستمی و علی اکبری،  

به  طبیعی  منابع  تنها  نه  که  و  طور  معنا  نامتوازن 
نابرابر در سراسر کشور توزیع شده؛ بلکه فرایندهای  

اقتصادی، فرصت توسعه زمینهی  و  را فقط  ها  هایی 
می  وجود  به  خاص  نواحی  درون  این  در  از  و  آورند 

طریق، عدم توازن در بین مناطق در مسیر توسعه  
ای  های منطقهباعث ایجاد شکاف و تشدید نابرابری 

اقدممی )بابایی  و علی شود  ناب  ویسی  :  2016پور،  ، 
99.) 

می کوچک  شهرهای  مسیرهای  تقویت  تواند 
ای و ملی تغییر دهد. در  مهاجرتی را در سطوح ناحیه

جای شهرهای بزرگ  این حالت، شهرهای کوچک به
درنتیجه  که  بود  خواهند  مهاجران  مسائل  مقصد  ی 

اضافه  بار  از  تا  ناشی  مادرشهرها  داخل  در  جمعیت 
ی یابد و هزینه اط بیشتری پراکنش می حدودی به نق

کند. ازطرفی، تأمین  مدیریت شهرها کاهش پیدا می
سیستم   کوچک،  شهرهای  در  الزم  امکانات 

درحال  کشورهای  و سکونتگاهی  متعادل  را  توسعه 
ی اجتماعی،  متوازن می سازد. این سیستم در توسعه 

اقتصادی و ملی نقش اساسی دارد و درنتیجه روابط  
ها  ی سکونتگاه ی همهستا در مسیر توسعهشهر و رو

می  بخش  گسترش  پایگاه  دگرگونی،  این  با  و  یابد 
شود.  ی روستایی نیز تقویت می کشاورزی در توسعه 

برنامه یک  کوچک،  شهرهای  تقویت  و  ی  توسعه 
تمرکز  اهداف  با  که  است  شهری  زدایی،  سیاست 

سازگاری و انطباق دارد و در درازمدت منجر به ایجاد  
می شر  فعالیتایطی  توان  که  را  شود  تولیدی  های 
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درون این نقاط شهری تقویت کرده و کل منطقه را 
 دهد.  تحت تأثیر عملکرد و نقش خود قرار می 

کشور   یک  مهم  شهرهای  از  تمرکززدایی  اصوالً 
ترین و کارسازترین سیاست فضایی کشورها  عمومی 

می  فعالیتمحسوب  سیاست،  این  در  های  شود. 
کوچک  اقتصادی   شهرهای  به  دولتی  کارکردهای  و 
های اقتصادی و اجتماعی از  یابد یا فعالیت انتقال می 
ناحیه ناحیه یک  به  پردرآمد،  و  غنی  و  ی  فقیر  ی 

 شود.درآمد منتقل می کم

می به نقش  طورکلی،  تقویت  که  گفت  توان 
زمینه و  برای  شهرهای کوچک، فرصت  های جدیدی 

سرمایه امکانات اشتغال،  و  خدمات  تجهیز  گذاری، 
گروه  از  حمایت  و  منطقه  اجتماعی  و  های  رفاهی 

می  وجود  به  را  شهروندان  عمل،  مختلف  این  آورد. 
ای کشانده  فرایند توسعه را از مرکز به مناطق حاشیه

خدمات  نظام  بعدی  مراحل  در  رسانی  و 
بهمنطقهدرون  حوزهای  را  ویژه  روستایی  های 

می  کانون   کند.سازماندهی  کوچک  درواقع،  های 
توسعه با  شرایط  شهری  با  هماهنگ  و  متوازن  ی 

تفاوت کاهش  ضمن  خود،  اقتصادی،  محیطی  های 
درون  و  منطقهاجتماعی  عوامل  تحقق  به  ای 

تراند. همچنین، این  ی پایدار نزدیک های توسعهزمینه
می  واسطه شهرها  نقش  و  عملکرد  با  و  توانند  ای 

شهره میان  خود  بزرگ ارتباطی  نواحی  ای  و  تر 
کانون  تحقق  روستایی،  در  مفیدی  اهداف  های 

ای و سازگار با محیط زیست  ی پایدار منطقهتوسعه
 ,Audikana, Ravalet, Baranger, Kaufmann).باشند

 از مطلوبي نقاط شهرها از گروه اين  (18-19 :2017
 رفاهي و اجتماعي اقتصادي، اداري، تمركززدايي جهت 

منطقه از  محرك آن، بزرگ شهرهاي و سطح 
روستايي،توسعه  اسكان نظام یهکنندمتعادل  ی 

فراهم  و جمعيت  تحقق هایزمينه یكنندهباالخره 
 (. 49-31: 1382پايدار است )فنی،  یتوسعه

 ی موردمطالعه محدوده  2.3
به  کرمانشاه  نواحی  شهرستان  از  یکی  عنوان 

با   شهرستان  این  است.  ایران  غرب  در  پرجمعیت 
  54/22کیلومترمربع، معادل    61/5653وسعت حدود  

درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده  
ی میانی استان واقع  است. این شهرستان در ناحیه

استان   و  روانسر  شهرستان  به  شمال  از  و  شده 
استان   به  جنوب  از  به  کردستان،  از شرق  لرستان، 

شهرستان صحنه و هرسین و از غرب به شهرستان  
این  اسالم است.  شده  محدود  داالهو  و  آبادغرب 

دارای   شهری،    5شهرستان    13بخش،    5مرکز 
و   )شکل  752دهستان  است  دارای سکنه  (  1آبادی 

ایران،   آمار  به2016)مرکز  راستا،  این  در  منظور (. 
اولویت  و  کوبررسی  شهرهای  اندام  چک بندی 

متغیر   15ای از  ی منطقهشهرستان با قابلیت توسعه
 استفاده شده است.  
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 موقعیت شهرهای مورد مطالعه   2  شکل 

 2016مأخذ: مرکز آمار ایران،  

 

الزم به ذکر است، در این پژوهش عالوه بر شهرهای  
ی سیاسی شهرستان، شهر بیستون  واقع در محدوده 

به واقع نیز  حوزهدلیل  در  شهرهای  شدن  اقماری  ی 

ارزیابی   مورد  کرمانشاه  شهر  مستقیم  نفوذ  تحت 
 ( 1واقع شده است. )جدول 

 
 های عمومی شهرهای مورد مطالعه ویژگی   1  جدول 

 ی شهرداریدرجه سال تأسیس شهرداری  فاصله تا مادرشهر  تعداد جمعیت  شهر  نام ردیف

 3 1379 45 4181 کوزران  1
 5 1375 30 7110 بیستون  2

 3 1374 21 713 ماهیدشت  3

 2 1379 24 866 هلشی  4
 1 1398 50 1172 قلعه  5
 11 1309 0 1000192 کرمانشاه 6

 ( 2016) 1مأخذ: مرکز آمار ایران

 
1 - Statistical Center of Iran  
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ی تحقیق در  ها و متغیرهای مورد استفادهشاخص
منظور  نشان داده شده است.  به   2ی  جدول شماره 

پرسش  تحقیق،  متغیرهای  ی نامهبررسی 
ساخته در طیف لیکرت تهیه شد و براساس  محقق

و   متخصصین  دانشگاه،  اساتید  از  نظرسنجی 
تحلیل   جهت  نیاز  مورد  اطالعات  کارشناسان، 

 آوری گردید.   جمع 

 
 ای ی همکار تعادل منطقه متغیرهای مورد بررسی جهت تحلیل شبکه   2  جدول 

 Index متغیرها  ردیف
 X1 موقعیت و فاصله از شهر مادر  1
 X2 توپوگرافی و جنس زمین  2
 X3 وضعیت اقلیمی  3
 X4 ترابریارتباطات و  4
 X5 کاربری زمین  5
 X6 محیط زیست  6
 X7 هاتأسیسات و زیرساخت 7
 X8 قابلیت طراحی شهری  8
 X9 های روستاهای پیرامون توان 9
 X10 وضعیت دفع فاضالب  10
 X11 لرزه و مخاطرات سیل زمین 11
 X12 امکان تملک زمین  12
 X13 دسترسی به منابع آب  13
 X14 منطقه خدمات عمومی   14
 X15 ی آینده امکان توسعه 15

 

 روش تحقیق 3
است.   شده  انجام  توصیفی  روش  با  پژوهش  این 
و   مسائل  تحلیل  و  تشخیص  از  پس  ابتدا، 

های نظام فضایی شهرستان از حیث نقش  ظرفیت
تعادل  در  کوچک  شبکه شهرهای  نظام  ی  بخشی 

شاخص انتخاب  شهری،  در  اثرگذار  شهرهای  های 
استفاده از منابع  های قابل همکار تعیین شدند. داده 

پیمایش  و  ایران  آمار  مرکز  میدانی  آماری  های 
مرحله جمع  در  شد.  توصیف  آوری  برای  بعدی،  ی 

تهیه وضعیت شهرها در شاخص  و  ی های موردنظر 
کمیت ماتریس  از  اولیه  توصیفی  های    5تا    1های 

طریق   از  کار  این  است.  شده  ی  تهیه استفاده 
و  لیست چک کارشناسان  اختیار  در  که  اولیه  های 

 خبرگان قرار گرفت، انجام شد.

وتحلیل در پژوهش حاضر، براساس  روش تجزیه
تصمیمروش تحلیل  است.  های  چندمعیاره  گیری 

گیری پیچیده که  های تصمیمطورکلی، در سیستمبه
از عوامل کیفی و کمّی وجود  در آن  ها تعداد زیادی 

روش  از  تصمیمدارد،  برای  های  چندمعیاره  گیری 
تصمیم از  استفاده پشتیبانی  گیری 

بر    .(Wolnowska, Konici, 2019: 615)شودمی ؛ 
های تصمیم  همین اساس روش وایکور یکی از روش 
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های تحلیل  تعادل بخشی شبکه شهری همکار در نظام فضایی ناحیه با تأکید بر نقش شهرهای کوچک بر اساس روش . فرشاهینی  مصطفی 
 تصمیم گیری چند معیاره )مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه( 

برای حل مسائلی   اخیراً  که  است  گیری چندمعیاره 
ارهای متضاد و غیرهمگن هستند، خیلی  که دارای معی

، 2؛ عطایی 2014،  1رواج یافته است )سرایی، حسینی 
هایی که از  بندی گزینه(. روش وایکور برای رتبه2015

رود.  کنند، به کار می های سازش استفاده می حلراه
می  کاربر  که  است  این  تکنیک  این  تواند  مزیت 

و لیست را    طور مستقیم کردههای داوری را به داده 
کند این  (Suganthi, 2018: 148-149)تعیین  در   .

به  روش  این  از  آن  مقاله،  روانی  و  جامعیت  دلیل 
روش  سایر  به  تصمیمنسبت  چندمعیاره های  گیری 

که   شرایطی  در  درواقع،  است.  شده  استفاده 
برتری تصمیم بیان  و  شناسایی  به  قادر  های  گیرنده 

مسأله  بیک  روش  این  نیست،  طراحی  عنوان  ه ی 
تواند استفاده  گیری میابزاری سودمند برای تصمیم

 شود.  

 مراحل روش وایکور  3.1
  nگیری چندمعیارهی تصمیمچنانچه در یک مسأله 

گزینه وجود داشته باشد، برای انتخاب     mمعیار و  
توان  کردن معیارها می برترین گزینه با توجه به لحاظ  

:  2015طایی،  ی برتر مبادرت نمود )عبه انتخاب گزینه 
 (. این روش دارای مراحلی به شرح زیر است:  88-91

 ممکن هايگزینه تعیین تشکیل ماتریس تصمیم، - 1
 .ارزیابی  معیارهاي شناسایی و

 امتیازدهی براي مناسب زبانی متغیرهاي تعیین   -2
 بررسی.  مورد معیارهاي به توجه با هاگزینه به

 ارزش که هستند زبانی مقادیر زبانی متغیرهاي
زبان   قالب  در جمالت و  کلمات  از استفاده با هاآن

 کندمی  کمک به خبرگان شوند. اینبیان می طبیعی
 معیارها به توجه با ها راگزینه  و معیارها اهمیت تا

این ارزیابی  از استفاده با توانندمی  متغیرها کنند. 
 این مقاله شوند. در تعریف مختلف زبانی هايارزش

 اهمیت نرخ تعریف براي اينقطه 5 مقیاس یک از
 شده است.  ها استفادهگزینه

 کردن ماتریس تصمیم مقیاسبی  - 3

 
1 - Saraei, Hosaini 

ها با ابعاد  شود شاخص در این مرحله تالش می 
شاخص  به  بی مختلف  و  هایی  شوند.  تبدیل  بعد 

 شود:  صورت زیر تعریف می به  Fماتریس 

( 1رابطه  𝑭 = |
𝐹11       … . 𝐹𝑖𝑛

… … …
𝐹𝑚1 … 𝐹𝑚𝑛

| 

 
داده  زیر  فرمول  طریق  از  ماتریس  این  های  در 

 شود.سازی می موردنظر نرمال 

( 2رابطه   

 
 ها  تعیین بردار وزن شاخص  -4

اهمیت   ضریب  به  توجه  با  مرحله،  این  در 
تصمیمشاخص در  مختلف  به  های  برداری  گیری، 

 شود:  شکل زیر تعریف می 

( 3رابطه   W=[𝑊1 . 𝑊2. … 𝑊3] 
مقادیر    -5 میان  از  مقدار  بدترین  و  بهترین  تعیین 

 موجود برای هر شاخص:  

شاخص برای  مقدار  منفی  بهترین  و  مثبت  های 
می به استفاده  زیر  روابط  از  بدترین  ترتیب  و  شود 

صورت  های مثبت و منفی نیز بهمقدار برای شاخص 
 شود.  عکس حالت قبلی محاسبه می 

  ( 4رابطه 
 ( 5رابطه 

 
فاصله   یمحاسبه  -6 ایده مقدار  )ی  مثبت   (،  Sال 

 (:Rال منفی )ی ایده مقدار فاصله 

برای هر گزینه با توجه به روابط زیر    Rو    Sمقدار  
 شود:  محاسبه می 

( 6رابطه  
 

( ۷رابطه   
 

 (Q)شاخص وایکور مقدار یمحاسبه -7

2 - Ataei 
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های تحلیل  تعادل بخشی شبکه شهری همکار در نظام فضایی ناحیه با تأکید بر نقش شهرهای کوچک بر اساس روش . فرمصطفی شاهینی 
 تصمیم گیری چند معیاره )مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه( 

رابطه   Qمقدار   به  توجه  محاسبه  با  زیر  ی 
 شود:  می

8رابطه(  
 

 وريبهره  حداکثر استراتژي وزن معنايبه   Vدر اینجا
 تمایل باشد، تصمیم  v>0.5که  هنگامی   .است گروه

به  قانوندارد  که   حداکثر اکثریت سمت  زمانی  و 
v=0.5  انصراف سمتبه  دارد تمایل باشد، تصمیم 

   .رود  پیش مخالف فرد
 -S*  ،S-   ،R*  ،  Rمقادیر یمحاسبه -8

رابطه  9 )  
 

 Qمقدار براساس هاگزینه بنديرتبه -9

توافقی، فرض کنید که دو شرط زیر    حلراه تعیین    - 10
شاخص قابل از  استفاده  با  آنگاه  است.  ،  Qقبول 

به راه را  توافقی  راه حل  تنها  مطلوب  عنوان  حل 
 توان تعیین کرد.می

 ( ۱0رابطه 

 

بهگزینه گزینهای  می عنوان  انتخاب  برتر  شود  ی 
به  در هر سه گروه  برتر شناخته  عنوان گزینهکه  ی 

 شود.  

 ها و بحثیافته 4
شهر از شهرهای کوچک    5در این پژوهش، مجموعاً  

حوزه  طریق  در  از  کرمانشاه  شهر  مستقیم  نفوذ  ی 
گرفتند.   قرار  تحلیل  و  مقایسه  مورد  وایکور  تکنیک 

مرحلهبه در  تحلیل  ماتریس  منظور  نخست،  ی 
ی شهرهای  های اولیه تشکیل شد. برای مقایسه داده 

ی  گذاری در توسعهکوچک با هدف اولویت سرمایه
منطقه جغرافیایی،  متعادل  معیارهای  از  ای 

های طراحی بهره گرفته شد. ها و قابلیت زیرساخت 
به  معیارها  تا  گونهانتخاب  است  گرفته  صورت  ای 

و گسترش شهر در   ایجاد  برای  و کافی  شرایط الزم 
چالش  با  بلندمدت  محدودیت افقی  و  روبه ها  رو  ها 

داده  ماتریس  تشکیل  طریق  نشود.  از  اولیه  های 
م  ها توسط گروه خبرگان اولین گانامهتکمیل پرسش 

در تحقیق پس از تدوین اهداف و سؤاالت آن بود.  
برای تکمیل نمونه   از توصیفات زبانی  گروه خبرگان 

 ( 3سؤاالت تحقیق استفاده کردند. جدول )

 
 کرمانشاه ی شهرهای اقماری  های قابلیت توسعه ی شاخص ماتریس اولیه   3  جدول 

   شاخص            
X)             شهر

1)
 

(X
2)

 

(X
3)

 

(X
4)

 

(X
5)

 

(X
6)

 

(X
7)

 

(X
8)

 

(X
9)

 

(X
0)

 

(X
11

) 

(X
12

) 

(X
13

) 

(X
14

) 

(X
15

) 

 5 3 3 3 3 1 5 5 3 3 4 3 3 4 4 کوزران

 2 4 4 4 3 4 5 1 4 1 2 5 4 1 3 بیستون 

 5 5 3 3 3 1 5 2 5 2 1 5 5 5 1 ماهیدشت

 3 1 3 5 5 2 4 4 2 5 5 2 2 2 2 هلشی

 4 2 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 1 3 5 قلعه

 

می همان  مالحظه  که  توصیف  طور  برای  شود، 
شهرها  شاخص  3وضعیت  از  در  موردنظر  های 

استفاده شده است. الزم   5تا  1های توصیفی  کمیت 
ها لیست  منظور شناسایی شاخص به ذکر است به 

شاخص به کامل  در  نامهپرسش صورت  ها  هایی 
اختیار کارشناسان و خبرگان قرار گرفت و از طریق  

به دلفی  شاخص روش  اهمیت،  کلیدی  ترتیب  های 
 انتخاب شدند.  
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های تحلیل  تعادل بخشی شبکه شهری همکار در نظام فضایی ناحیه با تأکید بر نقش شهرهای کوچک بر اساس روش . فرشاهینی  مصطفی 
 تصمیم گیری چند معیاره )مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه( 

از  های تصمیم در ماتریس  گیری چندمعیاره غالباً 
رو، برای  شود؛ ازاین های متفاوت استفاده می شاخص

مقایسه  شاخص امکان  است  ی  الزم  یکدیگر،  با  ها 
روش مقیاس طریق  از  نرمال ها  قابلیت  های  سازی، 

از   مقاله،  این  در  کنند.  پیدا  را  یکدیگر  با  مقایسه 
روش امتیاز ردیف بر امتیاز کل استفاده شده است.  

 (. 33:  1393، 1(، )پورطاهری  4)جدول 

 
 شده مقادیر استاندارد   4  جدول 

 شاخص     
 

   شهر      

(X
1)

 (X
2)

 (X
3)

 (X
4)

 (X
5)

 (X
6)

 (X
7)

 (X
8)

 (X
9)

 (X
0)

 (X
11

)
 (X

12
)

 (X
13

)
 (X

14
)

 (X
15

)
 

 26/0 20/0 17/0 16/0 16/0 09/0 22/0 33/0 17/0 20/0 27/0 16/0 20/0 27/0 27/0 کوزران 

 11/0 27/0 22/0 21/0 16/0 36/0 22/0 07/0 22/0 07/0 13/0 26/0 27/0 07/0 20/0 بیستون 

 26/0 33/0 17/0 16/0 16/0 09/0 22/0 13/0 28/0 13/0 07/0 26/0 33/0 33/0 07/0 ماهیدشت 

 16/0 07/0 17/0 26/0 26/0 18/0 17/0 27/0 11/0 33/0 33/0 11/0 13/0 13/0 13/0 هلشی 

 21/0 13/0 28/0 21/0 26/0 27/0 17/0 20/0 22/0 27/0 20/0 21/0 07/0 20/0 33/0 قلعه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جمع 

 

های  ی بعدی، مقادیر اطمینان در شاخص در مرحله
عنوان روشی مبتنی  مورد مطالعه در روش مذکور به

برنامه الگوی  ارزیابی  بر  به  قادر  که  توافقی  ریزی 

ناسازگار   و  نامتناسب  معیارهای  با  مختلف  مسائل 
شد   محاسبه  مطالعه  مورد  شهرهای  برای  است، 

 (.5)جدول 

 
 ی مقدار اطمینان محاسبه   5  جدول 

 
 شاخص            

 
 

P شهر 
ij

*
ln

p
ij

(x
1

)
 

L
n

 P
ij

(x
1

)
 

P
ij

(x
1

)
 

P
ij

*
ln

p
ij

(x
2

)
 

L
n

 P
ij

(x
2

)
 

P
ij

(x
2

)
 

P
ij

*
ln

p
ij

(x
3

)
 

L
n

 P
ij

(x
3

)
 

P
ij

(x
3

)
 

P
ij

*
ln

p
ij

(x
4

)
 

L
n

 P
ij

(x
4

)
 

P
ij

(x
4

)
 

P
ij

*
ln

p
ij

(x
5

)
 

L
n

 P
ij

(x
5

)
 

P
ij

(x
5

)
 

 27/0 - 31/1 -35/0 16/0 -83/1 - 29/0 20/0 - 51/1 - 32/0 27/0 - 31/1 -35/0 27/0 - 31/1 -35/0 کوزران 

 13/0 - 04/2 -27/0 26/0 -35/1 -35/0 27/0 - 31/1 -35/0 07/0 -66/2 - 19/0 20/0 -61/1 - 32/0 بیستون 

 07/0 -66/2 - 19/0 26/0 -35/1 -35/0 33/0 - 11/1 -37/0 33/0 - 11/1 -37/0 07/0 -66/2 - 19/0 ماهیدشت 

 33/0 - 11/1 37/0 11/0 -2/ 21 - 24/0 13/0 - 04/2 -27/0 13/0 - 04/2 -27/0 13/0 - 04/2 -27/0 هلشی 

 20/0 -61/1 - 32/0 21/0 -56/1 -33/0 07/0 -66/2 - 19/0 20/0 -61/1 - 32/0 33/0 - 11/1 -37/0 قلعه

 1 00/0 -5/1 1 00/0 -56/1 1 00/0 -5/1 1 00/0 -5/1 1 00/0 -5/1 جمع

 -K 621/0ضریب  

 E 93/0 93/0 93/0 97/0 93/0مقادیر  اطمینان

 
1 - Pourtaheri 
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 .محاسبه مقدار اطمینان ۵  ادامه جدول 

 شاخص      
 
 

P  شهر
ij

*
ln

p
ij

(x
6

)
 

L
n

 P
ij

(x
6

)
 

P
ij

(x
6

)
 

P
ij

*
ln

p
ij

(x
7

)
 

L
n

 P
ij

(x
7

)
 

P
ij

(x
7

)
 

P
ij

*
ln

p
ij

(x
8

)
 

L
n

 P
ij

(x
8

)
 

P
ij

(x
8

)
 

P
ij

*
ln

p
ij

(x
9

)
 

L
n

 P
ij

(x
9

)
 

P
ij

(x
9

)
 

P
ij

*
ln

p
ij

(x
1
0

)
 

L
n

 P
ij

(x
1
0

)
 

P
ij

(x
1

0
)

 

- 32/0 کوزران   61/1-  20/0  30/0-  77/1-  17/0  37/0-  11/1 -  33/0  33/0-  51/1 -  22/0  22/0 -  41 /2 -  09/0  

- 19/0 بیستون   66/2-  07/0  33/0-  51/1 -  22/0  19/0 -  66/2-  07/0  33/0-  51/1 -  22/0  37/0-  02/1 -  36/0  

-27/0 ماهیدشت   04/2 -  13/0  36/0-  27/1 -  28/0  27/0-  04/2 -  13/0  33/0-  51/1 -  22/0  22/0 -  41 /2 -  09/0  

-37/0 هلشی   11/1 -  33/0  24/0 -  21 /2-  11/0  35/0-  31/1 -  27/0  30/0-  77/1-  17/0  31/0-  71/1-  18/0  

-35/0 قلعه  31/1 -  27/0  33/0-  51/1 -  22/0  32/0 -  61/1-  20/0  30/0-  77/1-  17/0  35/0-  31/1 -  27/0  

-5/1 جمع   00/0  1 56/1-  00/0  1 5/1-  00/0  1 59/1 -  00/0  1 47/1 -  00/0  1 

-K 621/0ضریب    

 Eمقادیر اطمینان
93/0  97/0  93/0  99/0  91/0  

 

مرحله  شاخصدر  بعدی،  وزن ی  شدند.  ها  دهی 
تحلیل سلسله  فرایند  در  امر  این  از  درواقع،  مراتبی 

که  اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار است. ازآنجایی 
جغرافیایی    های گیری پدیده عوامل متعددی در شکل 

طور ویژه شهرها نقش دارند، طبیعی است که این  به
هایی هستند  عوامل از نظر تأثیرگذاری دارای تفاوت 

وزن  برای  و  تحقیق،  این  در  دارند.  متفاوتی  های 
شاخص محاسبه وزن  شانون  ی  آنتروپی  مدل  از  ها 

استفاده شده است. درواقع، این مدل، معیاری برای  
پدیده  یک  توزیع  محسوب  سنجش  جغرافیایی  ی 

 (.  6شود )جدول می

 
 دهی معیارها ضریب آنتروپی برای وزن  6  جدول 
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 26/0 -35/1 -35/0 20/0 -61/1 - 32/0 17/0 -77/1 -30/0 16/0 -83/1 - 29/0 16/0 -83/1 - 29/0 کوزران 

 11/0 -2/ 21 - 24/0 27/0 - 31/1 -35/0 22/0 - 51/1 -33/0 21/0 -56/1 -33/0 16/0 -83/1 - 29/0 بیستون 

 26/0 -35/1 -35/0 33/0 - 11/1 -37/0 17/0 -77/1 -30/0 16/0 -83/1 - 29/0 16/0 -83/1 - 29/0 ماهیدشت 

 16/0 -83/1 - 29/0 07/0 -66/2 - 19/0 17/0 -77/1 -30/0 26/0 -35/1 -35/0 26/0 -35/1 -35/0 هلشی 

 21/0 -56/1 -33/0 13/0 - 04/2 -27/0 28/0 - 27/1 -36/0 21/0 -56/1 -33/0 26/0 -35/1 -35/0 قلعه

 1 00/0 -56/1 1 00/0 -5/1 1 00/0 - 59/1 1 00/0 - 59/1 1 00/0 -57/1 جمع 

 -K 621/0ضریب  

مقادیر  
 Eاطمینان

97/0 99/0 99/0 93/0 97/0 
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فاصله نتایج  ایدههمچنین،  از  ی  مثبت  و  منفی  ال 
است.  شاخص شده  داده  نشان  تحقیق  برای  های 
ضریب  محاسبه رابطه  Kی    K=1/ln(m)ی  از 

تعداد     mاستفاده شده است، در این رابطه حرف  
 (.7دهد )جدول ها را نشان می گزینه

 

 مقادیر عدم اطمینان  7  جدول 

dj  ∑  d15 d14 d13 d12 d11 d10 d9 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 dj 

73/0  03/0  07/0  01/0  01/0  03/0  09/0  01/0  07/0  03/0  07/0  07/0  03/0  07/0  07/0  07/0  -EJ1 

 

محاسبه بعدی،  مرحله  با  در  معیارها  وزن  بردار  ی 
در   مختلف  معیارهای  اهمیت  ضریب  به  توجه 

 گیری صورت گرفته است.تصمیم

منفی   و  مثبت  معیارهای  برای  مقدار  بهترین 
ترتیب از میان بیشترین و کمترین مقادیر معیارها  به

 (.  8آمده است )جدول  ها به دستاز بین تمام گزینه

 

 محاسبه اوزان  8 جدول 

W15 W14 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 

041/0 096/0 014/0 014/0 041/0 012/0 014/0 096/0 041/0 096/0 096/0 041/0 096/0 096/0 096/0 

 

 های مختلف بهترین و بدترین مقدار برای شاخص   9  جدول 

 -FI* FI وزن شاخص 
 Sمقدار   مقدار ماتریس تصمیم گیری 

 قلعه هلشی  ماهیدشت  بیستون  کوزران  قلعه هلشی  ماهیدشت  بیستون  کوزران 

X1 096/0 33/0 07/0 27/0 2/0 07/0 13/0 33/0 86/0 - 64/0 - 25/0 - 43/0 - 04/1 - 

X2 096/0 33/0 07/0 27/0 07/0 33/0 13/0 2/0 86/0 - 25/0 - 04/1 - 43/0 - 64/0 - 

X3 096/0 33/0 07/0 2/0 27/0 33/0 13/0 07/0 64/0 - 86/0 - 04/1 - 43/0 - 25/0 - 

X4 041/0 26/0 11/0 16/0 26/0 26/0 11/0 21/0 71/0 - 10/1- 10/1- 52/0 - 91/0 - 

X5 096/0 33/0 07/0 27/0 13/0 07/0 33/0 2/0 86/0 - 43/0 - 25/0 - 04/1 - 64/0 - 

X6 096/0 33/0 07/0 2/0 07/0 13/0 33/0 27/0 64/0 - 25/0 - 43/0 - 04/1 - 86/0 - 

X7 041/0 28/0 11/0 17/0 22/0 28/0 11/0 22/0 71/0 - 88/0 - 10/1- 49/0 - 88/0 - 

X8 096/0 33/0 07/0 33/0 07/0 13/0 27/0 2/0 04/1 - 25/0 - 43/0 - 86/0 - 64/0 - 

X9 014/0 22/0 17/0 22/0 22/0 22/0 17/0 17/0 17/1 - 17/1 - 17/1 - 94/0 - 94/0 - 

X10 12/0 36/0 09/0 09/0 36/0 09/0 18/0 27/0 30/0 - 05/1- 30/0 - 55/0 - 80/0 - 

X11 014/0 26/0 16/0 16/0 16/0 16/0 26/0 26/0 77/0 - 77/0 - 77/0 - 16/1 - 16/1 - 
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 -FI* FI وزن شاخص 
 Sمقدار   مقدار ماتریس تصمیم گیری 

 قلعه هلشی  ماهیدشت  بیستون  کوزران  قلعه هلشی  ماهیدشت  بیستون  کوزران 

X12 014/0 26/0 16/0 16/0 21/0 16/0 26/0 21/0 77/0 - 96/0 - 77/0 - 16/1 - 96/0 - 

X13 04/0 28/0 17/0 17/0 22/0 17/0 17/0 2/0 77/0 - 94/0 - 77/0 - 77/0 - 16/1 - 

X14 096/0 33/0 07/0 2/0 27/0 33/0 07/0 13/0 64/0 - 86/0 - 04/1 - 25/0 - 43/0 - 

X15 041/0 26/0 11/0 26/0 11/0 26/0 16/0 21/0 10/1- 52/0 - 10/1- 71/0 - 91/0 - 

S   22/12 - 77/10 -55/11 - 94/10 - 83/11 مقادیر سودمندی شهرها - 

R   25/0 - 25/0 - 25/0 - 25/0 - 30/0 مقادیر تأسف شهرها - 

S 77/10 - 

R 25/0 - 

S*    22/12 - 

R* 3/0 - 

 

بیان محاسبه وایکور  شاخص  مقدار  ی  کنندهی 
ال و نرخ فاصله  های فاصله از حل ایده مجموع نرخ 

ال است. این مقدار تا حدود خیلی  از حل ضد ایده 
ضریبی به  بستگی  گروه    زیادی  توافق  با  که  دارد 

می تصمیم انتخاب  با  گیرنده  توافق  درصورت  شود. 
و درصورت   5/0اکثریت آرا مقدار این ضریب معادل 

از   کمتر  آن  مقدار  پایین،  بود    5/0توافق  خواهد 
است که البته    Rو    Sتابعی از    Q(. مقدار  9)جدول  

به  این مقادیر  از حداقل  خود  ترتیب مقادیر فاصله 
بهایده  مقدار    1معادل    Pازای  ال  در  بی   Pو  نهایت 

 (.91: 1394ریزی توافقی است )عطایی،  برنامه

 

 Q,R,Sمحاسبه ارزش مقدار    10  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزینهمرتب مقادیر  کردن  براساس  ،    Qو    S    ،Rها 
ها در روش وایکور  بندی گزینهآخرین مرحله در رتبه

گزینه مرحله،  این  در  از  است.  گروه  سه  در  ها 
بزرگ   ترکوچک  میبه  مرتب  سرانجام  تر  و  شوند 
شود که  ی برتر شناخته می عنوان گزینه ای به گزینه

ی  که در دستهصورتی در هر سه گزینه برتر باشد. در 

Q  ی برتر انتخاب شود، باید  عنوان گزینهای به گزینه
 ی دو شرط زیر باشد:  کنندهبتواند تأمین 

درصورتی  اول:    A2و    A1های  گزینهکه  شرط 
ی برتر در گروه باشند  ترتیب اولین و دومین گزینهبه
 (  12ی  ها باشد؛ )رابطه ی تعداد گزینهدهنده نشان   nو  

 Q R S ها )شهرها( گزینه

 - 11/ 83 3/0 5/ 21 کوزران

 - 94/10 -0/ 25 5/ 38 بیستون 

 -55/11 -0/ 25 5/ 07 ماهیدشت 

 - 77/10 -0/ 25 46/5 هلشی 

 - 22/12 -0/ 25 74/4 قلعه 
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رابطه 
12 ) 𝑄(𝐴2) − 𝑄(𝐴1) ≥

1

𝑛 − 1
 

باید حداقل    A1ی  شرط دوم: در این صورت، گزینه
گزینه از  یکی  رتبهبه  Sو    Rهای  در  برتر  عنوان  ی 
زم شود.  نباشد،  انی شناخته  برقرار  اول  شرط  که 

گزینه مجموعه  از  به ای  گزینه ها  برتر  عنوان  های 
 شوند.انتخاب می 

مقدار رابطه   mبیشترین  به  توجه    13ی  با 
 شود:  محاسبه می 

ی رابطه
13 ) 

𝑄(𝐴𝑚) − 𝑄(𝐴1) <
1

𝑛 − 1
 

  A1 که شرط دوم برقرار نباشد، دو گزینه هنگامی 
شوند. در  های برتر انتخاب می عنوان گزینه به   A2و  

ی  این پژوهش، اوالً شهر قلعه در هر سه گروه رتبه
است؛   برقرار  نیز  اول  شرط  کرده،  کسب  را  اول 

به ازاین رتبهرو،  حائز  شهر  در  عنوان  اول  ی 
شبکه تعادل  فضایی  بخشی  نظام  در  همکار  ی 
 (.  11شود )جدول  ی کرمانشاه شناخته می ناحیه

 

 ها بندی شهرها براساس شاخص رتبه   11  جدول 

 Qبراساس مقدار   Rبراساس مقدار Sبراساس مقدار  

 74/4 قلعه  -0/ 25 قلعه  - 22/12 قلعه 

 5/ 07 ماهیدشت  -0/ 25 ماهیدشت  - 11/ 83 کوزران 

 5/ 21 کوزران  -0/ 25 هلشی  -55/11 ماهیدشت 

 5/ 38 بیستون  -0/ 25 بیستون  - 94/10 بیستون 

 46/5 هلشی  3/0 کوزران  - 77/10 هلشی 

 

ویژگی  شهر  بررسی  اطراف  کوچک  شهرهای  های 
توجیه  برای  را  شواهدی  انتخاب  کرمانشاه  پذیری 

میانی  شاخص شهر  انتخاب  در  استفاده  مورد  های 
گذاری ارائه نمود. عالوه بر آن، پژوهش  سرمایه   برای

ارزش   نتایج مقدار  ارزیابی  در  نشان داده    Qحاضر 
  Sو  Q , Rاست که شهر قلعه در هر سه شاخص  

گزینهبه نتایج  عنوان  است.  شده  شناخته  برتر  ی 
دهد که به غیر از شهر قلعه که ها نشان می تحلیل

های سودمندی، تأسف و وایکور در آن  مقدار شاخص 
ی اولویت  دهندهرتر بوده است و این مقدار نشان ب

ها بوده است، شهر  باالی آن به نسبت سایر گزینه
رتبه در  نیز  با  ماهیدشت  است.  گرفته  قرار  دوم  ی 

بندی مبتنی بر روش وایکور، این  نگاهی گذرا به رتبه 
ی شهر اول از شهر  شود که فاصلهنتیجه حاصل می 

فاصله از  ددوم  بعدی  شهرهای  شاخص  ی  این  ر 
توان بیان کرد که روش  ترتیب می بیشتر است. بدین 

وایکور با توجه به ابعاد ظرفیت منطقه دارای قابلیت  
ها  بندی شهرها از نظر انتخاب آن قبولی در رتبهقابل

 برای شهر میانی است.  

به کرمانشاه  شهرستان  در  قلعه  جهت  شهر 
  موقعیت جغرافیایی آن، نقش مهم و استراتژیک در 

خدمت  ناحیهنظام  می رسانی  و  دارد  با  ای  توان 
جریان حرکت  و  آن  سرمایه تقویت  گذاری  های 

بخشی شهرستان  ی تعادل سمت این شهر، زمینهبه
عنوان شهر میانی  را فراهم آورد. درواقع، این شهر به

با شهر کرمانشاه رابطه از لحاظ نقش منطقه ی ای 
کرمان  متروپل  رشد  باعث  و  دارد  شاه  مستقیم 

طورکلی،  شود. به سمت کردستان و آذربایجان می به
ابعاد ظرفیت شهر قلعه برای تبدیل به شهر میانی  

 شامل موارد زیر است: 
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ی شهر قلعه دارای موقعیت و فاصله   بعد کالبدی؛
شهرها  مناسب سایر  با  قیاس  در  مادرشهر  از  تری 

از   فاصله  بیشترین  دارای  شهر  این  درواقع،  است. 
اس تا   ت،مادرشهر  است  شده  باعث  وضعیت  این 

توسعه توسعه از  خطی  حالتی  شهر  متروپل  ی  ی 
نسبت   آن  وابستگی  و  به  نباشد  شهرها  سایر  به 

مادرشهر کمتر بوده و استقالل خود را تا حدود خیلی  
حفظ    ویژگی زیادی  از  دیگر  یکی  این  کند.  های 

دلیل پیوستگی در  منطقه، قابلیت طراحی شهری به 
دخیل در طراحی شهری اعم از شیب زمین، عناصر  

شناسی زمین، تعادل با محیط اطراف و امکان  پیکره 
 ی آینده است. توسعه

وضعیت زیست محیطی از    محیطی؛بعد زیست 
ی آب،  نظر آلودگی هوا، فرسایش خاک، منابع آالینده

تصفیه ایجاد  امکان  و  زباله  دفع  های  خانهکیفیت 
یه دشت وسیع بیلوار  فاضالب، این شهر در منتهاال

آلوده  امکان  جهت  این  از  و  گرفته  کردن  قرار 
پذیر نیست. در این  های باالدستی عمالً امکاندشت 

صورت، با گسترش شهر، منابع زیستی و کشاورزی  
به  کامل حفاظت می دشت  اشکالی  طور  تنها  شود. 

ی آتی با آن مواجه  که این شهر در ارتباط با توسعه
خیز است که باید  دشتی حاصلشدن در  است، واقع 

 از طریق تمهیداتی نظیر تراکم بر آن غلبه کرد.  

زیرساخت؛ به شبکه  بعد  ارتباطات  دسترسی  ی 
منطقه و  مزیت ملی  از  شهر  ای  این  اصلی  های 

ظرفیت    با شود. نزدیکی به سد گاوشان  محسوب می 
ای است که  میلیون مترمکعب از امکانات بالقوه   550

ا وضعیتی متفاوت و البته برتر به  ی شهر را بتوسعه
کانون  سایر  مورد  نسبت  پژوهش  این  در  که  هایی 
گرفته  قرار  و  ارزیابی  ایجاد  است.  داده  قرار  اند، 

بین  پیوندهای  شهر  تقویت  این  طریق  از  استانی 
منطقه جایگاه  تقویت  شهر  سبب  متروپل  ای 

کرمانشاه خواهد شد. بدین شکل، از لحاظ عملکردی  
شکل  حوزه گیرسبب  سطح  ی  در  قوی  متروپل  ی 

 شود.  منطقه می

 
1 -Ziviar, Faraji Mollaie 

اجتماعی؛ ناحیهواقع   بعد  در  شهر  ای  شدن 
توجه و نرخ رشد باال، این  روستایی با جمعیت قابل

پذیر در ناحیه و مورد  عنوان کانونی مهاجرشهر را به 
از   دیگر  یکی  است.  ساخته  روستاییان  استقبال 

شدن اقع ی شهر قلعه وامکانات بالقوه برای توسعه
ها و صنایع سبک  در معرض توسعه و گرایش کارگاه

تملک   امکان  که  است  منطقه  این  در  فعالیت  به 
طرح  برای  بخشیده  زمین  تسهیل  را  شهری  های 

 است.

 گیریبندی و نتیجهجمع 5
به  کوچک  حلقهشهرهای  میان  عنوان  واسط  ی 

از   روستاها  و  یک طرف  از  میانی  و  بزرگ  شهرهای 
ی مناطق  سزایی در توسعه دارای نقش به طرف دیگر  

از   طرف  دو  از  سرمایه  جریان  درواقع،  هستند. 
مقیاس بزرگ به کوچک و برعکس از مسیر شهرهای  
به   باید نسبت  این جهت  از  عبور می کند،  کوچک 

گونه ای داشت. درواقع، این ها توجه ویژه ی آن توسعه
ضعیف از  یکی  حلقه شهرها  توسعهترین  ی  های 

می ناحیه محسوب  توسعه ای  چنانچه  ای شوند. 
نواحی محسوب شود،   پایداری  برای  ابزاری  بخواهد 

ی نواحی منطقی  ی توسعهناچار برای حفظ زنجیره به
ضعیف به  که  حلقهاست  بیشتری  ترین  توجه  ها 

کرمانشاه   شهرستان  ازجمله  و  ما  کشور  در  شود. 
نیز شهرهای  به عنوان یک ناحیه سیاسی و طبیعی 

با  کوچک   قیاس  در  ضعیفی  بسیار  جایگاه  دارای 
سطح   در  تعادل  عدم  و  هستند  بزرگ  شهرهای 

شود و از این نظر،  شهرستان کرمانشاه مشاهده می
یافته با  آن  زیویار و فرجی مالئی نتایج  (؛  2012)1های 

)علی  دارابخانی  فرجی  طالشی،  (؛  2016اکبری، 
( ثانی  اسکندری  سرزهی،  همسو  2016میکانیکی،   )

برنامه  است. توجه  توسعهریزیکانون  ی  های 
بوده   بزرگ  شهرهای  فضایی  و  اجتماعی  اقتصادی، 

به  توجه  این  رشد  است.  نظریات  پرتو  در  ویژه 
به   معطوف  تاکنون  رشد  قطب  نظیر  اقتصادی 
حاضر،   پژوهش  در  است.  بوده  بزرگ  شهرهای 
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شبکه تعادل  شهرهای  بخشی  نقش  بر  همکار،  های 
به  عمدهکوچک  بخش  توان عنوان  که  های  ای 

اقتصادی شهرستان در نواحی روستایی پیرامون آن   
ها  متمرکز شده است، تأکید داشته است. این توان 

واسطه به که  کوچکی  شهرهای  فقدان  ی دلیل 
نواحی  توسعه و  بزرگ  شهرهای  نواحی  بین  ی 

به تاکنون  هستند،  مورد  روستایی  مناسبی  طور 
نگرفتهبهره  قرار  نتایبرداری  نشان  اند.  تحقیق  ج 
برای  می توان  بیشترین  دارای  قلعه  شهر  که  دهد 

به سرمایه میانهگذاری  شهر  است.  عنوان  ناحیه  ی 
ها برای ارزیابی جایگاه شهر قلعه در  بررسی شاخص 

نشان   کرمانشاه  شهرستان  کوچک  شهرهای  میان 
قابلیت می دارای  شهر  این  که  شهرسازی  دهد  های 

به ویژه  شهر  این  است.  واقعدلیای  روی  ل  بر  شدن 
مسیر اصلی آذربایجان و کردستان به خوزستان دارای  

ای از نظر انطباق الگوی توسعه در ارتباط  توان بالقوه 
ای است و از این طریق  های ارتباطی منطقهبا شبکه 

آینده  می در  فرااستانی  پیوندهای  تقویت  به  تواند 
دلیل نزدیکی به سد  نائل آید. از نظر تأمین آب نیز به 

ظرفیت   با  با    550گاوشان  که  مترمکعب  میلیون 
ی  ی استان به مرحلهشرایط متوسط بارندگی سالیانه

می  بالقوه سرریز  پتانسیل  فاصله رسد،  دارد.  ی ای 
کیلومتر است،    60شهر با شهر کرمانشاه که حدوداً  

به  را  شهر  استقالل  فراهم  امکان  اقتصادی  لحاظ 
می می و  توسعهتواکند  بستر  منطقهند  و  ی  ای 

 .  بخشی فضایی مکانی را فراهم آوردتعادل 
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