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 چکیده
ستایی  صل از جری    -پیوندهای رو سطوح مختلف محلی   اشهری حا ضایی در  کارکرد ، ناحیه ای و ملی با تاکید بر نقش و ن های ف

شهری   –وستایی ابعاد فضایی سکونتگاههای ر  ، بر کلیه من ایجاد توازن و توسعه یکپارچه شهرها و روستاهای درون هر ناحیه  ض   

ست  صیفی   این پ  تاثیرگذار ا ست  که به روش تو ستف  تحلیلی –ژوهش برآن ا شنامه( و     اده ازابزاربر مبنای داده های میدانی)ا س پر

 ،اال وخدماتک که به وسیله جریان های گوناگون جمعیتی، شهری در سطح ناحیه داالهو    –بین کانونهای روستا  تعامالت ، اسنادی 

شاورزی و    صوالت ک سرمایه و اطالعات و...تحقق پذیرفته    مح شاورزی،  تحلیل قرار  مورد تجزیه وبا رویکرد منطقه ای  را غیرک

ستایی د    139این پژوهش امعه آماری جدهد.  شهری با     سکونتگاه رو سه نقطه  سکنه و  نفر  35987ر خانوار و بالغ ب 10266ارای 

خاب شده  رد انتمو 15کیلومتر مربع در غرب استان کرمانشاه است که حجم روستاهای نمونه      191جمعیت در مساحتی در حدود 

شان می دهد ن. نتایج پژوهش استفاده گردیده است GISو برای نقشه ها از  Spssو   Nodeexlز نرم افزار و سپس برای تحلیل ا

موجب   ...(و، راه ارتباطی انسان ساخت )خدماتکولوژیکی)توپوگرافی،منابع آب، خاک و...( و ا -که مجموع ساختارهای محیطی

فی بودن نقش شکل گیری عرصه های متفاوتی شده و پیامد آن  شکل گیری نابرابری فضایی در سطح محدوده مورد مطالعه ، ناکا      

شکل گیری روا        شهرها و ر  شتن نقش مکمل و عدم  سکونتگاههای پیرامونی و ندا سانی به  ستاهای مرکزی در خدمات ر  بط وو

ستایی   ستگیهای درخور توجه رو ست  ش  -پیو سطح محدوده مورد مطالعه گردیده ا شهری گهواره و کرند به دلیل   هری در  و نقاط 

شتن منابع و اعتبارات ، به عنوان مراکز قطب و به عبارتی  شده اند و و به عنوان مر    دا ست معرفی  سطح  اکز کلیدی در نقاط باالد

وزشی مقاطع  یا مراکز آم درمانی و –روستایی که دارای  مراکز بهداشتی  همچنین سکونتگاههای  ناحیه داالهو محسوب می شوند.و  

 ( هستند در مرکزیت خوشه های ارائه خدمات به پیرامون خود قرار دارند.متوسطهباالتر )

 هری ، ناحیه داالهوش -جریان های فضایی ، ساختار فضایی ، پیوستگی روستایی اژه ها:کلیدو
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  و طرح مساله مقدمه

واقعیت  ، اینشهری را به خود جلب نموده –ذهن اندیشمندان و تصمیم سازان توسعه روستایی  امروز آنچه

 و نهادها و خانوارها افراد، و جابه جایی فعالیت لگوهایا تنوع پذیری شهری در –تاییروس است که جوامع 

دارای فضایی  –و...  در چارچوب مکانی نوآوری سرمایه، اطالعات، جریان روزافزون در حجم طورکلی به

دیده های در آن همه پ انجامد که می 1فضایی شبکه های برپایی به فرایند  این که پیچیدگی هایی شده  است

اقتصادی در غالب یک نظام فضایی و بصورت نظاموار  –اکولوژیک و یا اجتماعی –جغرافیایی اعم از طبیعی

( که هر کدام از آنها دارای ساختارها و کارکردهای خاص خود می 83: 1384عمل می کنند)سعیدی،

 اقدام و تصمیم سازی گونه در هر ها آن به کارگیری و مفاهیم این ( که شناخت5: 1390باشند)سعیدی،

( ازاین 5:  1389می آورد)سعیدی ، فراهم را  شان انسانی تعالی اهداف به دستیابی برای مناسب بستری فضایی،

 و عوامل عام(  مفهوم )به فرهنگی محیط های قابلیت فضا، در اصلی تحول فضایی با تاکید بر عنصر نظام رو،

از  ای زنجیره قالب ( در)در سطح جهانی، ملی، منطقه ای و حتی محلی مقیاس معنوی در و یماد نیروهای و

 بر تأکید که است (. آشکار5 – 11:  1389، عباس ؛)سعیدیمورد بررسی قرار می گیردنیروها  و عوامل تعامل

 و روستا وضعیت دو یکسان شمردن معنای به مقاله این در شهر و روستا به مقولة توأمان نگرش یکپارچگی

 پیوندهای و روستا و تعامل شهر فضایی های عرصه در که است واقعیت این پافشاری بر بلکه نیست، شهر

 ارزیابی برنامه ریزی هرگونه در (2004تاکولی) ؛(1998داگالس) ( ؛ 1385،  1382آنها)سعیدی،  میان متصور

 انگاشته شود. نمی تواند نادیده فضایی

 جریان پویایی تعدیل و فهم برای معتقدند، بسیاری بدانجاست که تا روستا و شهر مناسبات به توجه اهمیت 

 بر تأکید قالب در تنها دارند، قرار شتابان معرض شهرنشینی در که توسعه حال در کشورهای در فقر، به ویژه

سعیدی )است جویی چاره و فهم قابل وشهری روستایی عرصه های میان تعامل و متقابل روابط دامنة نحوه و

فضایی نحوه ادراک ساخت ها به روابط و  -در نظام های مکانی (1391، 1389، 1388، 1378،  1377باس؛ ،ع

مناسبات اجتماعی و فرهنگی افراد و گروهها و نحوه بهره گیری از آنها نیز به دامنه آگاهی آنها بستگی دارد و 

همه فضاها عالوه بر اینکه دارای پیوستگی درونی اجزاء بر این اساس فضاهای گوناگونی متجلی می شود که 

و این نظام   (Tacoli,2010:68) و(5: 1393، م های دیگر در تعامل هستند)سعیدیمی باشند و همواره با نظا

فضایی  متاثر از دو دسته عوامل و نیروهای درونی و بیرونی هستند که در محیط خود و در تعاملی  –های مکانی

اقتصادی قرار دارد که در نتیجه آن  –اکولوژیک  و اجتماعی –ند بعدی بین اجزاء گوناگون محیطیپیچیده و چ

 –بر این مبنا دیدگاه پویش ساختاری. (25: 1391، 1390سعیدی، )با نوعی پویایی در گذر زمان تغییر می پذیرد

کارکرد تمام پدیده های کارکردی اقای دکتر عباس سعیدی بر این فرض استوار است که میان ساختارها و 

سعیدی، )گ و غیر قابل انکار برقرار است( نوعی پیوند تنگاتن، مناطق و نواحیچون شهر، روستاهمجغرافیایی)

د با برنامه ریزی و این اساس برای آنکه توزیع آینده فعالیت ها در فضاها تحت تاثیر قرار دهن(که بر14: 1390

                                                           
1.  Spatial Networks 
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ری های ارضی سرزمین و پیوند این کاربریها در جهت اینکه تقاضا سازماندهی منطقی تر کارب با هدف ایجاد

تصادی تعادل  بخشد صورت می گیرد)سعیدی اق –حیط  و دستیابی به اهداف اجتماعیبرای توسعه با نیاز به م

و این امر برای هماهنگ کردن تاثیرات فضایی سایر سیاست های بخشی به منظور  (45: 1396و همکاران، 

و با توجه به اینکه نیازهای جوامع و  اطق استنتوزیع مساوی و عادالنه توسعه اقتصادی  بین مدستیابی به 

ما در حال تغییر و دگرگونی هستند، ساختار فضایی مناطق به ، دائی خودتگروههای انسانی به واسطه پویش ذا

نامه ریزی نیز پیوسته در حال ، در طول زمان تحول می پذیرند و در این راستا رویکردها و نگاهها به برتبع آن

تغییر هستند و زمینه سازی برای رشد و توسعه هماهنگ و ارتقاء سطح آگاهیها و ترغیب مشارکتی مردمی، 

توزیع متناسب امکانات و تسهیالت به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی ازجمله مباحث مطرح در برنامه یزی 

 (. 76: 1390سعیدی، )مختلف می باشدفضایی و در راستای توسعه نواحی در سطوح 

کوچکی و ،کارکردی سکونتگاههای روستایی آن، نظیر تعداد و پراکندگی–ویژگیهای ساختاریدرناحیه داالهو، 

فعالیتهای مبتنی بر زراعت و دامداری و دامنه روابط عملکردی بر مبنای دسترسی به منابع آب و اراضی 

محصول نخود آن در استان کرمانشاه و حتی غرب حاصلخیز و اقلیم مناسبش شکل گرفته است. که بر این مبنا، 

و روغن حیوانی این سوب می شود محکشور مرغوب ترین بوده است و همچنین از مناطق گندم خیز کشور 

ای ه خشجزء یکی از ب 1384. ناحیه مورد مطالعه تا سال منطقه از نظر مرغوبیت دارای برند جهانی است 

شهرستان اسالم آباد غرب بوده و از همان سال به عنوان شهرستانی مجزا به نام داالهو و به مرکزیت شهر 

رنامه ریزی ای دهه های پیشین ،نبود دیدگاه سیستمی در نظام بلیل سیاست هداما به مطرح گردید. کرندغرب 

د و توسعه مناطق روستایی ، روند روزافزون مهاجرت سبب تغییر جریانهای فضایی کشور و فراموش شدن رش

)مردم، سرمایه ( از روستا به و بالعکس و متعاقب آن سازمان فضایی  را تحت تاثیر قرار داده است به نحوی 

، فقدان امکانات یل نبود واحدهای صنعتی و کارگاهی( به دلهری ناحیه )کرند، گهواره و ریجابکه نقاط ش

ر یو همچنین نبود مرکز خرید و فروش محصوالت کشاورزی و غ زیرساختهای الزم ، نبود مراکز عمده فروشی

روسایی و نقاط ده بین سکونتگاههای ننتوانسته است موجب شکل گیری روابط و مناسبات سازکشاورزی 

 شهری در سطح محدوده مورد مطالعه گردد

تعیین جریانهای فضایی، که عامل تعیین کنننده در شکل پذیری و تحول سازمان فضایی   ،هدف پژوهش حاضر

طرح می گردد که جریان مسوال کلیدی  ساست با رویکرد  منطقه ای در محدوده مورد مطاله است. بر این اسا

 ؟و دارندهداال یه شهری در ناح -ییهای روستا یه نقشی در پیوستگچ، ساختار فضایی ضایی متاثر ازهای ف

 مبانی نظری و پیشینیه پژوهش

ستایی  هر چند رو ستگی رو ساس الگوهای نظری       –ابط و تعامالت و پیو سادگی و بر ا شهری را نمی توان به 

، اما آگاهی از بنیان های نظری و الگوهای موجود در زمینه  یش تعیین شدددده تبیین و تفسدددیر نمودموجود از پ

ستایی     ساخنار   سبات رو ضایی و روابط و منا ضوع مورد    –ف شهری می تواند یاریگر محقق در درک بهتر مو

هم پیوند با تشددکیل کلیتی  های مرتبط و  ، روندها و فعالیتباشددد. نظام مجموعه ای از سدداخت ها پژوهش 



 و همکارانسعیدی                      

353 

سته ای از ر یکپارچه سازد ، د سعیدی  وابط و کارکردها را امکان پذیر می  ساس 12: 1391،) ، پدیده  ( بر این ا

صادی  –اعیاکولوژیک و یا اجتم –های جغرافیایی اعم از طبیعی  صلت و قانونمندیهای نظام ها  اقت ، حاوی خ

مری ناگزیر  (. که در نظام ارتباط و بستگی اجزاء ا 4: 1393)سعیدی، از این رو نظامواره عمل می کنند هستند و 

ست و همچنین از مه  شکیل دهنده هر نظام   ا صر ت شامل مجموعه       مترین عنا ست که  ساختار و کارکرد آن ا  ،

سعیدی   فعالیتها و روابط  ست) ضایی  ساختار  با مرتبط های ( . نظریه17: 1392، 1391، 1390،حاکم بر آنها  ف

ضایی  وتعادل شتر  ف سائل  با بی سعه،  م صر  تو ستند.  ها مکان کارکردهای و عنا  چگونگی ها ین نظریهامربوط ه

 ایجاد سازمان  آنها نهایی هدف و دهند می حتوضی  را فضایی  سازمان  مطلوب الگوی و عوامل میان بهینه ارتباط

ضایی  سب  و کارکرد با منظم و متعادل لوب،مط ف صادی  لحاظ به و عملکرد منا ممکن  هزینة کمترین دارای اقت

ست  ستالر، نظریة  والتر مرکزی مکان نظریة از:  عبارتند ها نظریه این از ای عمده بخش که  .ا شاورزی  کری  ک

مرکز   نظریة گالپین، مرکزی مکان نظریة لوش، اگوسدددت نظریة وبر، آلفرد صدددنعتی مکان نظریة تانن، فون

شد،  بطق نظریة پیرامون، شت  منظومة یا اگروپلتین نظریة ر ست  نظریة شهری،  ک سعة  و منطقه زی  .پایدار تو

ضیح  ها نظریه این از برخی مبحث، درادامة ست.  شده  داده تو شد  قطب الگوی ا  ارائه ( 1995)1پرو ابتدا را ر

 مکانیسم دربارۀ را بیشتری جزئیات دارد، تجمعی های علیت الگوی با زیادی تشابه وجوه که حال عین در کرد

ستدالل  این بر واقع در(. 213: 1378)سعیدی،  کند می ارائه ای منطقه رشد نامتوازن  ست  ا  تولید توان می که ا

ستیابی  طریق از را شار  اثر و  2شدن  قطبی اثر  تجمع که آن را های صرفه  به د فزایش  امی نامند   3تدریجی انت

 مولد های فعالیت و ها زیرساخت  تجمع اساس،  این بر (213: 1378)سعیدی،   ( و44: 1370،هیلهورست )داد

:  1377)صرافی،   ( و201: 1382رجبی، و دارد)پاپلی ارجحیت وسیع  ای عرصه  در آنها گسترش  به نقطه یک در

 توسعة  اصلی  مانع که بود پیرامون مرکز مدل از آمده بر شهری(  )کشت  اگروپلتین رهیافتو بر این مبنا،  (109

 تجمع حداقل که رشد منطق قطب  به توجه با رهیافت ین. ا دید می خارج سوی به زهکشی منابع در را ناحیه

سرمایه  و ها جویی صرفه  الزمة را ست  می گذاری کارایی  سته  و آمد وجود به دان  دارانة جانب انتقاد از برخا

 تأثیر تحت نیز و کرد می اعالم ماندگی عقب علت بنیادی را روسددتا سددیاسددی قدرت فقدان که بود شددهری

 می قرار محور را اساسی   نیازهای و تأمین خوداتکایی اشتغال،  ایجاد و فقر رفع که بود پایه نیاز راهبرد مستقیم 

 (.12 :1388آسایش، ( به نقل از ) 59-61: 1363)فریدمن و داگالس، داد 

 حضور  هکاست   استوار  باور این فضایی بر  ریزی برنامه چارچوب در ای منطقه شبکة  و در این راستا، رویکرد 

از  یکسو،  زا تواند می شهری،   روستایی  پیوندهای بر تکیه منطقه ای، با توسعة  واحد یک در روستاها  و شهرها 

 از و سدددکونتگاهی متنوع مراکز بین موجود توانمندیهای مکمل و اقتصدددادی( -فعالیتهای )اجتماعی تنوع

 چارچوب، نای در .گردد مند بهره آن نفوذ بالفصل  حوزۀ و سکونتگاهی  مرکز هر بین فعالیتها از این دیگرسو، 

 (83: 1382 سعیدی، خواهدبود) دوسویه و مکمل افقی، بیشتر سکونتگاهی بین مراکز روابط

                                                           
1 . Perroux 
2 . Polarization effect 
3 . Tricking down effect 
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 (1392یدی ؛( ، )سع2006) داگالس،   :شهری  منبع  روستایی پیوندهای و ای منطقه شبکة نظری نمودار  . 1شکل

 

ا ، توجه م( اعتقاد دارد با ایجاد شددبکه محلی از روسددتا ها، شددهرک ها وشددهر ه   1999بر این مبنا، داگالس)

سرمایه( می گردد و زیربن      صاد ) سایل ا جتماعی واقت سانی به م ست ن  یک صادی  ا )تامین  ظیراهای اجتماعی واقت

شی   ضالب      آب لوله ک ستم جمع آوری و دفع فا سی سه و  شده، برق،  سب    ، ایجاد مدر شتی منا  وخدمات بهدا

 (.44-45 1384سعیدی و تقی زاده ، ) غیره( برای حفظ و ارتقاء رشد اقتصادی دارای اهمیت زیادی می باشد

 روش تحقیق

 تحلیلی و کاربردی  -یفیتوصدد از نوع  تحقیق با توجه به مسدداله مورد بررسددی  نوع تحقیق بر اسدداس روش

نفر   20066خانوار و  5563سددتایی دارای سددکنه با مجموع سددکونتگاه رو 139جامعه آماری پژوهش  .اسددت

شهری با    سه نقطه  ست .  15755خانوار و  4662جمعیت  و  ستفاده از   15جمعیت در ناحیه داالهو ا ستا با ا رو

فرمول کوکران  به عنوان روسدددتاهای نمونه انتخاب شدددده اسدددت. جهت انتخاب روسدددتاهای نمونه  ، کل       

ستاهای ناحیه به   ساده و با توجه به فراوانی هر طبقه       طبقه ت 5رو ستفاده از نمونه گیری احتمالی  سیم  و با ا ق

و با توجه به اینکه واحد تحلیل تحقیق  به صورت تصادفی انتخاب شده است      سکونتگاه روستایی  15جمعیتی 

عیین گردید . خانوار ت 145خانوار بوده ، تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران  

در جدول  با توجه به تعداد خانوار هر روسددتا، تعداد  نمونه در روسددتا مشددخص شددده اسددت.جمع آوری    

اطالعات به روش اسدددنادی ) مراجعه به اداراتی چون  جهاد کشددداورزی شدددهرسدددتان ، فرمانداری داالهو ،  

ونه ( و همچنین مرکز آمار بخشداری بخش مرکزی و بخش گهواره ، دهیاران و شورای اسالمی روستاهای نم    

ایران، اطالعات الزم از طریق فیش برداری اسددتخراج گردید و در روش میدانی از فن پرسددشددگری و ابزار    

ستفاده گردید که بر            ضریب آلفای کرونباخ ا سنجش از  سی پایایی ابزار  ستفاده گردید و برای برر شنامه ا س پر

یعنی در سطح قابل قبول به دست آمده است. و     725/0ابر با اساس این فرمول ، میزان پایایی ابزار پژوهش بر 

همچنین به منظور تحلیل ساختار فضایی در گستره ناحیه داالهو از روش سطح بندی بر اساس شاخص های         

 ،بهره برده اسددت.بر این مبنا Spss.19و   GISافزاراسددتفاده شددده اسددت و در آن  از نرم    1خدمات و جمعیت

                                                           
توسط بنیاد انقالب اسالمی منتشر  1388. برای اطالعات بیشتر به کتاب سطح بندی روستاهای کشور تالیف آقای دکتر عباس سعیدی که در سال 1

  گردید مراجعه نمایید.
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 سددکونتگاها به صددورت جریان مردم، کاال، سددرمایه، خدمات ،اطالعات و... شددکل می گیرد. جریانهای مابین 

شامل   ستان  5ناحیه داالهو  شاه قرار دارد.    نفر در 35000با جمعیتی بالغ بر   ده ستان کرمان دارای بافت غرب ا

که   . محسوب می شود  روستایی بوده و کشاورزی )زراعت و دامداری ( مهمترین فعالیت اقتصادی این ناحیه    

، پایین بودن سددطح  یش روند مهاجرت و تخلیه روسددتاهاسددکونتگاههای آن با مشددکالت عدیده ای مانند افزا

و از بین رفتن منازل و آغل )محل نگهداری دام( و انبار کاه و ...  1396درآمد ، مشددکالت پس از زلزله سددال 

  .  داده شده است روبه رو می باشند. اطالعات جامع در جدول زیر نمایش

 اکولوژیک ناحیه داالهو –ساختار فضایی محیطی 

، سددیاسددی و تاریخی یک ناحیه بوده و ، فرهنگین کننده شددرایط اجتماعی، اقتصددادیموقعیت جغرافیایی تعیی

اقتصدددادی آنها نیز در ارتباط با محیط و پدیده های جغرافیایی           –و تحول در روند پیوندهای اجتماعی    تغییر 

شور بین مدار جغرافیایی         شکل می گیرد.  ضلع غربی ک ستان داالهو در میانه   7دقیقه تا  40درجه و 34شهر

ستوا و    34درجه و  شمالی از خط ا شرقی از   38درجه و  45دقیقه تا  31درجه و  46دقیقه عرض  دقیقه طول 

صف النهار گ  سطح دریا  ن ستان        1600رینویچ قرار گرفته و میانگین ارتفاع آن از  شهر ستردگی این  ست.گ متر ا

در طول و عرض تقریبا مسددداوی بوده و اختالف عرض جغرافیایی از نظر تأثیر در میزان تابش خورشدددید در 

درصد   6/7کیلومتر مربع است که  4/1191شمال و جنوب آن چندان محسوس نیست. مساحت این شهرستان       

از کل مساحت استان را شامل می شود. مهمترین ارتفاعات منطقه و شهرستان، کوههای داالهو است که آب و  

(.  15: 1395جغرافیای اسددتان ، )هوای معتدل و سددرد کوهسددتانی را برای این منطقه به ارمغان آورده اسددت 

ستان داالهو در     شمال        غربشهر سمت  ست، از  شاه قرار گرفته ا ستان کرمان ستان ثالث باباجانی از     ا شهر به 

سمت غرب به شهرستان سرپل ذهاب و از سمت جنوب به شهرستان گیالن غرب و از شرق به شهرستانهای             

شهر            ستان به مرکزیت  شهر ست. این  شته ا شاه محدود گ سالم آباد و کرمان کرند دارای دو بخش به نامهای   ا

نیج تشددکیل شددده و در  ی، بان زرده، ریجاب و بیومرکزی و گهواره اسددت که از پنج دهسددتان گوران، قلخان 

این شهرستان شهر کرند در پای کوه نسار در میان یکی      روستای دارای سکنه است. مرکز    139مجموع دارای 

از تنگه های این رشته کوه بنا گردیده و به وسیله دیواره کوهستان از دشت بیونیج جدا شده است. پست ترین  

شدن بر    متر ارت 1000نقطه آن  ستان به علت واقع  شهر شایان     سر فاع دارد. این  شته اهمیت  گردنه پاتاق در گذ

طبقه   4با توجه به وضددعیت توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه ، محدوده به  داشددته اسددت. 

     2/32سددکونتگاه یعنی  46، تعداد  سددکونتگاه روسددتایی دارای سددکنه 139تقسددیم شددده اسددت   که از تعداد 

ش    صد  دارای موقعیت د صد  دارای موقعیت کوهپایه ای ، تعداد    8/25سکونتگاه یعنی   36ی  و تعداد تدر در

ص  5/24سکونتگاه یعنی   34 ستانی جنگلی  در صد    5/16سکونتگاه یعنی   23، تعداد د  دارای موقعیت کوه در

آبهای حاصل از رودخانه ها می باشد  منبع تامین کننده آبهای سطحی این منطقه دارای موقعیت  دره ای است. 

رودخانه ، وند )شداالن( ، رودخانه اله کرندرودخان ، رودخانه زمکان که مهمترین این رودخانه ها عبارت اند از:

 .(24: 1395جغرافیای استان، ) ا و چشمه های متعددهبره شاه و سراب 
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 اقتصادی    -ساختار فضایی اجتماعی 

کرمانشاه دستخوش تحوالت گردید و ناحیه داالهو که تا این سال   استان سیاسی تقسیمات  1384 سال در

شهرستان   1385سال درعنوان شهرستان مستقل مطرح گردید جزء شهرستان اسالم اباد غرب بوده است به 

 ناحیه  1390 سیاسی تقسیمات اساس برو  داالهو دارای دو نقطه شهری کرند غرب و گهواره بوده است 

 .شده استتبدیل   ریجاب  به شهر   1385 سیاسی   تقسیمات  به نسبت  که است  بوده شهری  نقطه  3دارای 

است  و شهر گهواره با جمعیتی      نفر  جمعیت 7798دارای   منطقه نخست  شهر  عنوان به کرند غرب شهر 

دارد.  جمعیت در رتبه سههوم قرار   3907نفر در رتبه دوم قرار دارد و شهههر ریجاب با    4050در حدود

 و تعادلی بی از نشان  همه از بیش 1395 سال  در شهرهای ناحیه داالهو   برای اندازه رتبه شاخص  ارزیابی

 گپ و شکاف   دهندۀ نشان  که است  ( ریجابشهر سوم )   و ( )کرند غرب نخست  بین شهر  زیاد فاصلة 

 است .     درناحیه داالهو  لوبطم مراتبی نظام سلسله و شهری محدوده مورد مطالعه  نقاط بین
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 1399. تقسیمات منطقه مورد مطالعه به تفکیک دهستان در سال 2جدول

 مرکز دهستان         تعداد کل آبادی ها         تعداد آبادی های دارای سکنه            بخش     دهستان    

 مرکزی  11                               20بیونیج             ده جامی               

                               7                               10بان زرده           زرده                    

                                19                                33حومه کرند        کرند                  

 گهواره                                 54                                62گورانی             گهواره               

                     48                             54   قلخانی               زاوله               

1395آبادی های استان کرمانشاه  ماخذ: مرکز آمار ایران، شناسنامه  

صورت یکنواخت در ناحیه مورد مطالعه   ست    و متوازن  ، خدمات و امکانات  ب شده ا بطوریکه   پراکنده ن

ستاها  حتی از دا  شده      برخی رو شی  شتی لوله ک ستان و خانه   شتن امکانات اولیه نظیر برق، آب بهدا ، دب

شماره     شند. در جدول) شت محروم می با شان می   ( برخی 3بهدا خدمات و امکانات موجود در ناحیه را ن

 دهد.

 . تعداد خدمات موجود براساس شاخص های پژوهش در روستاهای ناحیه داالهو به تفکیک دهستان3جدول
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 بیونیج 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 2 0 0

ی
کز

مر
 

بان  5 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 6 2 1 1

 زرده

حومه  16 2 2 2 1 10 2 2 1 5 1 3 5 1 0 0 17 2 1 1

 کرند

 گورانی 41 3 3 2 1 9 2 2 1 3 1 3 2 2 0 0 36 4 1 1

ره
هوا

 گ

 قلخانی 32 5 2 1 0 14 1 2  0 0 2 1 1 0 0 30 3 0 1

 کل ناحیه  11 8 6 2 41 6 8 2 9 2 9 10 5 0 0 96 13 3 4

1399ماخذ: یافته های میدانی پژوهش،   

 یافته های پژوهش  
شهر گهواره در        شهر کرند غرب در رتبه اول   شاخص مرکزیت   ساس  سوم،   بر ا رتبه دوم  ریجاب در رتبه 

، تختگاه  بیموش، گاو سور روستاهای  بان زرده ، خسروآباد، ده جامی، توتشامی، دوشمیان، زاوله علیا، کامران،

ر خود خدمات ارائه می جهانبخش  از مکانهای مرکزی در سطح ناحیه داالهو هستند که به روستاهای همجوا   
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شکل گیری  دهند. و با ستا عث  ست.    رو –روابط رو ناحیه داالهو به دلیل بافت ستایی در این ناحیه گردیده ا

گوی متفاوت می باشد از طرف شرق به غرب مسیر اسالم       کوهستانی اش از نظر راههای ارتباطی دارای دو ال 

ی ( اسددت از روسددتا وی خطی می باشددد و بصددورت آزاد راه) بزرگراه کربال آباد به سددرپل ذهاب دارای الگ

سروآباد)  شهر کرند)مرکز ناحیه    ابتدای حوخ ضی داالهو( تا  ستحفا ساکنان    15( به طول زه ا کیلومتر محل تردد 

ستایی با     10 شد  2432خانوار و 674سکونتگاه رو شهر کرند تا  نفر جمعیت می با ستای بان زرده به   و از  رو

ست       23نفر در بیش از  4999خانوار با جمعیتی بالغ بر  1411، راه ارتباطی طول کیلومتر سکونتگاه روستایی ا

سی  و ماندگاری جمعیت در این ن      ستر سهولت د احیه که  عملکرد این محور ارتباطی تا حدودی بر بهبود و 

 کمک نموده است. 

شاه  صلی   –کوزران  –محور ارتباطی کرمان شمالی   گهواره نیز از محورهای ا ست و با جهت   –ناحیه داالهو ا

، بخش گهواره  و دهسدددتان  ایفا می کند . این  محور ارتباطی   جنوبی نقش قابل توجهی را در ارتباطات ناحیه   

شاه    شهر کرمان شروع       های گورانی و قلخانی را با کوزران و  سرتختگاه )ابتدای  ستای  پیوند می زند و در رو

( و شهرستان    ن قلخانیمرکز دهستا شود که یک محور آن به طرف زاوله)  ناحیه داالهو( به دو شاخه تقسیم می  

شهر گهواره      سرتختگاه تا  شد که از  صله دارد که راه ارتباطی   47ثالث باباجانی می با خانوار   2473کیلومتر فا

ستایی و   شد  که      9663رو شهر کرند غرب می با شهری گهواره و بعد از آن  می تواند  نفر جمعیت را با نقطه 

سکونتگاه روستایی در این    80، ناحیه ای و فراناحیه ای منطقه موثر باشد و بالغ بر  در توسعه ارتباطات محلی 

 مسیر قرار دارد .

فردین می باشددد که راه ارتباطی بالغ بر  قسددمت دوم این محور ارتباطی از سددرتختگاه به طرف گهواره از مله

ستایی با   35 ستاهای ای   1273دخانوار و  378سکونتگاه رو شد و از مهمترین رو سیر می  نفر جمعیت می با ن م

محل تردد و به دلیل  مناسددب بودن جاده آن، ، کچکبل و قلعه قاضددی را نام برد توان کنه رشددید ها، چغابورها

 بیشتر ساکنان ناحیه می باشد.  

سکنه می یاشد که از  536خانوار با  154، محل تردد کیلومتر 50نیلک به کرند به طول –محور ارتباطی گهواره

سکونتگاها  شاره نمود که     ی روستایی ناحیه می توان به نیلک، بریه خانی مهمترین  ، صفرشاه و گوراجوب ها ا

سیر و باغا     سد زمکان در این م شتن  سیر ت فراوان گهواره به دلیل قرار دا ، دارای جذابیت های  در طول این م

 خاصی است.

شهر        ستان های گورانی و بیونیج را به هم و  شهر کرند غرب که ده محور ارتباطی گهواره از طرف بیونیج به 

سدددکونتگاه   12نفر جمعیت در  1273خانوار و  463، راه ارتباطی کیلومتر 75وصدددل می نماید به طول  کرند

شد که اگه به   ستایی می با شود می    رو سیدگی  ستایی    آن ر ستگی رو سترش پیو شهری در ناحیه   –تواند در  گ

 داالهو نقش مهمی ایفا نماید.  
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سالم آباد غرب) رمحور ا صلی این منطقه ( به طول  تباطی گهواره با ا سال   50راه ا که  1384کیلومتر تا قبل از 

یک شهرستان مستقل مطرح گردید    تقسیمات سیاسی جدید در منطقه صورت گرفت و ناحیه داالهو به عنوان     

 ، چنار و چنور در این مسیر قرار دارد. تاهای هیورودراه اصلی و ارتباط با شهر اسالم آباد غرب بود که روس

شتر در ناحیه  دشتی          شان می دهد که این توزیع فضایی بی توزیع فضایی کانونهای جمعیتی در ناحیه داالهو ن

درصد می باشد و می توان به دشت بیونیج با ده روستا  و دشت کرند با       2/33سکونتگاه روستایی یعنی    46با 

 .را نام برداصلخیز و مزارع گندم مثال زدنیش اراضی بسیار مرغوبش و دشت بانیاران با  خاک ح

 جایگاه و سطح عملکردی سکونتگاههای ناحیه  
سطح عملکردی     سی  ستایی ناحیه داالهو   برر ط عملکردی آنها  تابع خدمات  ، تعامل و ارتباسکونتگاهای رو

 ارائه شده و شبکه دسترسی است و این سطوح عملکردی به شرح زیر است:

 : سکونتگاههای با مرکزیت درجه اول ؛سطح اول

ستان      در  شهر شهری کرند)مرکز  نفر جمعیت و گهواره با  7798خانوار و  2349(  با سطح ناحیه داالهو نقطه 

شی و   دلیل مرکزیت بخش و همچنین وجود ادارات نفر جمعیت به 4050خانوار و 1205 دولتی و مراکز آموز

شتی  شهری کرند    –بهدا درمانی و مراکز خرید و فروش به عنوان دو مرکز ثقل ناحیه ایفای نقش دارند و نقطه 

سط   صله دارد و     کیلومتر با نقاط 35به طور متو سط     شهری پیرامون خود فا شهر گهواره به طور متو خانوار و 

لومتر با شددهرهای اطرافش فاصددله دارند و تا حدود زیادی موجب جذب کاال و خدمات و سددرمایه از   کی50

 روستاهای پیرامونی شده است.  

 سطح دوم: سکونتگاههای روستایی مرکزی با عرصه عملکردی ؛

ستان ها به دلیل ارائه خدمات و امکانات تقریبا محدود به  در ناحیه داالهو ستایی   سکونتگاههای  ، مرکز ده رو

، نفر 284خانوار و   79ای زاوله با   ، خدمات رسدددانی انجام می دهند که می توان به روسدددتاه          پیرامون خود

شمیان با   سور با نفر 713خانوار و193نفر، حریر با  578خانوار و  144دو سروآباد   768خانوار و196، گاو نفرخ

با   409با   جامی  با    209نفر و ده  بان زرده  یت م  1087نفر و  حدودی       نفر جمع که دارای نقش م ثال زد.

شند که        ستاهای پیرامونی خود می با سانی به رو سطح ناحیه داالهو برای خدمات ر درعملکردهای محلی  در 

کیلومتر می  5متوسط فاصله هر سکونتگاه روستایی مرکزی با سکونتگاهای روستایی پیرامون خوددر حدود         

 باشد

 ی؛سطح سوم: سکونتگاهای با عرصه عملکردی محل

شتر          ستند و بی سطح عملکردی پایین تری ه ستاهای مرکزی دارای  سبت به رو سکونتگاهها ن دارای مراکز  این 

درمانی هستند که به دلیل قرارگیری در مسیرهای ارتباطی به روستاهای پیرامونی خود  –آموزشی و یا بهداشتی

عیت با خدماتی  نفر جم169ا با خدمات رسددانی می کند که در این راسددتا می توان روسددتای کامران بیگ رضدد

شتی  سه درمانی –نظیر مرکز بهدا سرانه، نانوایی  ، مدر ، تعمیرگاه و جایگاه پخش نفت را راهنمایی دخترانه و پ
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شا    ستای توت شت جمعیت را فراهم نموده  نفر جمعیت  را نام برد 312می با نام برد و یا رو . که موجب نگهدا

 امونی خود خدمات رسانی می کنند.اند و در سطح محدودی به روستاهای پیر

 سطح چهارم: سکونتگاههای با عرصه عملکردی محدود؛

این سکونتگاهها بیشتر دارای خدمات نقطه ای هستند و دارای خانه بهداشت هستند که به دو یا سه روستای          

اه روستایی سکونتگ  37پیرامونی خود خدمات ارائه می دهند و یا دارای دبستان و پخش نفت سفید هستند که    

ستاهای در    سطح قرار دارد که می توان به رو ستانی جنگلی )، بیموش ویتدر این  سمت  (کوه ، ده کهنه  در ق

 ... را نام برد. شیره چقا با توپوگرافی دره ای  و، شتی، بریه خانی کوهپایه ای جنگلید

د در غرب کشدددور برای  گذشدددته تا کنون  یکی از نواحی مسدددتع     الهو در دامنه کوههای داالهو از   ناحیه دا  

  139اقتصددادی دارای  –اکولوژیک و اجتماعی -کشدداورزی بوده اسددت  این منطقه تحت تاثیر عوامل محیطی

طی سددالهای اخیر به دلیل  .کیلومتر مربع شددکل گرفته اسددت 191 سددکونتگاه روسددتایی در مسدداحتی بالغ بر

کارکردی دربرنامه   –گسستگی ساختاری هری( به روستاها،مصلحان ناآگاه شخشکسالی، بی توجهی مسئولین )

ساز    صمیم  ستایی ریزی وت سکونتگاهی به وجود آورده  شهری  -ی رو ، دگرگونی هایی در روابط و جریانهای 

 است.

 در ناحیه داالهوجمعیت  تحلیل جریان 
ی ، جریان شدکل م ه ای و یا ماهانه  انجام می دهندبر مبنای مشداهده عملی آنچه مردم بصدورت روزانه و هفت  

های موجود جمعیتی بین یک مرکز             به جریان با توجه  ناطق  یایی م جمعیتی و  گیرد. بررسدددی موقعیت جغراف

وهش حرکات مردم به تفکیک     ژ، محدوده مرز نفوذ آنها را نشدددان می دهد. در این پ   واحدهای پیرامونی آنها   

 ماهیت جریان بررسی و تحلیل شده است.

 الف ( جریان آموزشی

شند و و    س  102در این ناحیه  ستان می با شند.       37کونتگاه دارای دب ستان برخوردار نمی با ستا از نعمت دب رو

سطح برخورداری آنها از مدارس مقطع م  ستان  ولی  سطه اول )راهنمایی( و دبیر ست.    تو سطه دوم( پایین ا ) متو

شهری )کرند، گهواره   اما و سه نقطه  ست که جابجایی روزانه      جود  سبب گردیده ا سطح ناحیه  ، ریجاب( در 

 جمعیت با هدف برخورداری از امکانات آموزشی مقاطع غیر از دبستان باال باشد.  
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 در ناحیه داالهو ) متوسطه اول( در مقطع راهنمایی . جریان روابط آموزشی 1شکل

درونی  درجه 46ترسی به خدمات آموزشی متوسطه اول) راهنمایی( شهر گهواره با س، در بخش ددر این راستا 

درجه درونی و روستای  19بیشترین عملکرد را داشته اند و روستای زاوله با   درجه درونی  24و شهر کرند با   

  10 درجه درونی  و روسددتای قلعه زنجیر با 15درجه درونی و روسددتای کامران بیگ رضددا با   12بیموش با 

شهر ریجاب با   درجه درونی  ستای  درجه درونی و  7و  سور با  و رو درجه درونی  در رتبه های بعدی  6گاو

 قرار دارند  

درجه درونی و شهر    50شهر گهواره با   در دسترسی به خدمات آموزشی دبیرستان ) متوسطه دوم(      بر این مبنا،

س    30کرند با   شترین عملکرد را در خدمات ر ستاهای پیرامونی خود دارند. درجه درونی بی و بعد از انی به رو

ضا با   29آن روستاهای زاوله با  درجه درونی در  2درجه درونی و بان زرده با 23درجه درونی و کامران بیگ ر

شی در       های بعدی قرار دارند رتبه  صفر هیچ نق ستایی در این ناحیه با درجه درونی  سکونتگاههای رو و بقیه 

 در مقطع راهنمایی و دبیرستان به نقاط روستایی پیرامون خود ندارند.خدمات رسانی آموزشی 

 
 . جریان روابط آموزشی  در مقطع دبیرستان )متوسطه دوم(  در ناحیه داالهو2شکل
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 درمانی –جریان بهداشتی 

خدمات  روستای پیرامونی خود    3خانه بهداشت وجود دارد که هر کدام بطور میانگین به   41در ناحیه داالهو 

شتی  شتی  6تنها ، می دهند. امادر جایگاهی باالتر هئاار درمانی -بهدا سطح ناحیه داالهو    –مرکز بهدا درمانی در 

درمانی زاوله  -بهداشتیدرجه درونی و مرکز  48با  گهواره  درمانی –ر این مبنا، مرکز بهداشتیوجود دارد که ب

شترین عملکرد در ارائه خدمات    35با  شتی  درجه درونی بی ستاهای پیرامونی خود دارند.  درمانی به ر –بهدا و

شتی و م ضا  درمانی –رکز بهدا شماره   –شتی بهداکز درجه درونی  و مر 21با   کامران بیگک ر کرند   2درمانی 

شتی  درجه درونی 9با  کرند 1شماره  درجه درونی و مرکز18با غرب  درجه  8درمانی ریجاب با  -و مرکزبهدا

در جایگاه بعدی قرار دارند و بقیه سددکونتگاههای روسددتایی در این ناحیه با درجه درونی صددفر هیچ   درونی

 درمانی به نقاط روستایی پیرامون خود ندارند. -نقشی در خدمات رسانی  بهداشتی

 
درمانی در سطح ناحیه داالهو -. جریان خدمات بهداشتی2شکل  

ست در این     شایان ذکر ا شک عمومی   درمانی  -شتی مرکز بهدا 6البته  شامل)پز ، منطقه مورد مطالعه کادر  آن 

. اما در این ناحیه تنها یک      بصدددورت شدددبانه روزی فعالیت می کنند      ترزیقات، داروخانه، پذیرش و نگهبان (      

سالم آباد          شهرهای ا ست و بیماران برای ادامه درمان مجبور ند به  صص ا ستان وجود دارد که فاقد متخ بیمار

 غرب و یا کرمانشاه مراجعه نمایند.  

 تحلیل جریات کاال و خدمات
ی و خدمات نیز با جریان کاال به وسیله محل های تولید، خرید و فروش محصوالت کشاورزی و غیر کشاورز

 بررسی روابط بین شهر و روستا برا اساس ارائه یا دریافت  خدمات انجام گرفته است.

 الف ( جریان محصوالت کشاورزی

، گندم و جو به عنوان فعالیت اقتصددادی  اسدداسددی  ، زراعت با کشددت محصددوالتی نظیر نخوددر ناحیه داالهو

تن در سال به عنوان محصول غالب در سطح   30000داشت مطرح می باشد و در این میان محصول نخود با بر

سفانه       ستاها در بین زمینداران رواج دارد و متا شت آن در تمامی رو محدوده مورد مطالعه قلمداد می گردد و ک

در سددطح ناحیه یک مرکز خرید محصددول نخود وجود ندارد و زارعان برای فروش محصددول خود مجبور به 
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شاه  ب صرف هزینه حمل و نقل زیاد  شهر کرمان سافتی 1)عالفانه  کیلومتر را طی  100بیش از  ( و بطور میانگین م

. و در سطح استان و حتی کل کشور  محصول نخود داالهو دارای برند می باشد و به عنوان نخود درجه نمایند

ستاه        شهری برای خرید نخود  به رو سطه گران  سلف خران و وا ا یک خرید و فروش می گردد. البته برخی 

صول با چک چندماهه از  زارعان خریداری می کنند.   و مراجعه می کنند و با قیمت ارزانتر از بازار و افت مح

ساس یافته های میدانی  در ای ستا برا سطح ناحیه داالهو  تنها  ن را مرکز خرید محصول گندم وجود دارد   4، در 

سالم        سیلوهای واقع در ا شوند و پس از آن به  که تا مهرماه )قبل از بارندگی در انبارهای روباز نگهداری می 

شاه   ستایی را         آباد غرب و کرمان سکونتگاههای رو شترین تعداد  ستا، گهواره که بی شوند. در این را منتقل می 

درجه درونی در جایگاه دوم قرار   35درجه درونی در رتبه نخسددت قرار دارد و شددهر کرند با  65داراسددت با 

  10درجه درونی و کامران بیگ رضدددا با  11درجه درونی و چغاچوبین با  10دارد و روسدددتاهالی ده جامی با 

این ناحیه با درجه درونی صفر   درجه درونی در رتبه های بعدی قرار دارند و بقیه سکونتگاههای روستایی در   

 هیچ نقشی در خدمات رسانی خرید محصول گندم  به نقاط روستایی پیرامون خود ندارند.  

 
. جریان خرید و فروش محصول گندم در ناحیه داالهو3شکل  

 

راس دام    3077و  بهره بردار 2541با  )گوسددفند و بز(راس دام سددبک 71415دامداری با  بخش ، بر این مبنا

به عنوان فعالیت اقتصددادی دوم در سددطح محدوده مورد مطالعه   بهره بردار  1117با  گاو و گوسدداله( سددنگین

و دامداران  برای فروش  دام های خود مجبور   می باشدد مرکز خرید  دام   فاقد قلمداد می گردد.اما متاسدفانه  

کیلومتر را  100ه  بطور میانگین مسافتی بیش از کمی باشند  به صرف هزینه حمل و نقل زیاد به شهر کرمانشاه

با مراجعه به روسددتاها ، اقدام به خرید دام زنده )بدون وزن کردن( با  2در این راسددتا، چوبدارانطی می نمایند. 

چک پولهای تقلبی      چک و یا وعده چندماهه خریداری می کنند و در مواردی با گرفتن چک بی محل و یا              

ت کافی و اعمتاد زیاد روستائیان( مورد  سوءاستفاده قرار می گیرندو سوال اینجاست چرا      )به دلیل عدم شناخ 

 در سطح ناحیه ای با چندهزار راس دام ، نبایستی یک مرکز خرید دام یا کشتارگاه وجود داشته باشد؟

  اداری( –ریان خدمات ) رفاهی ب ( ج

                                                           
 . خریداران عمده محصول نخود در کرمانشاه1

  معروفند. "بزگیر  "زنده می کنند که در اصطالح محلی به اشخاصی که در روستاها اقدام  به خرید دام . 2
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خدمات در سطح ناحیه نشان می دهد که  این جریان بصورت یک سویه از شهرها با نقاط        نتحلیل جریا

شهر گهواره با       ستا،  ست. در این را ستایی پیرامون آنها بوده ا شترین عملکرد را در   85رو درجه درونی بی

شهر کرند با         ست و  ستاهای پیرامونی خود بوده ا سانی به رو ی  درجه درونی در رتبه بعد 45خدمات ر

سیاسی شهر کرند   –در بخش اداریدرجه درونی در رتبه بعدی قرار دارد.   7قرار دارد و شهر ریجاب با 

شهرهای گهواره و ریجاب در رتبه های بعدی        درجه درونی  100از  با بیش ست و  ست را دارا رتبه نخ

 قرار دارند.   

 

 

 

 
 رفاهی در سطح ناحیه داالهو –. جریان خدمات  اداری 4شکل

 

شان می دهد که مراکز خدماتی شکل ب  شهری کرند ی در فاهر –اال ن ستان( و   ناحیه تنها به دو نقطه  شهر )مرکز 

ش      شهرهای کرمان شود و بقیه امورات این بخش خارج از ناحیه در  سالم آباد غرب و  اهگهواره محدود می  ، ا

 سرپل ذهاب انجام می پذیرد.  

 ریان سرمایه و اطالعاتج  -3-6

و سرمایه گذاری های انجام شده (، سرمایه   طریق اطالعات حاصل از بانک ها )پرداخت وامجریان سرمایه از 

داران و ... شهری مورد بررسی قرار گرفت. براین مبنا،    رفه، غگذاری بخش خصوصی، صندوق های بیمه ای   

بعه داشددته به روسددتاهای تا ش و رتبه را در ارائه خدمات مالیقدرجه درونی بیشددترین ن 115بانک مسددکن با 

سال     ست. )البته آن هم به دلیل وقوع زلزله  ستاهای        رکه منج 1396ا سیاری از رو سارات ب به تخریب و یا خ

( در دلیل پرداخت وام های کمیته امداد     به  نی)درجه درو  95ناحیه داالهوگردید  می باشدددد(. و بانک ملی با         

  ... در رتبه های بعدی قرار دارند.  کشاورزی وزی، ملت و ادارات جهاد قرار دارد و بانک کشاور دوم رتبه 

سی قرار گرفت.  از طریق مبادی رادیو و تلویزیون، اینترنت، روزنامه و و همچنین جریان اطالعات ... مورد برر

های کاشت و داشت و برداشت      ، شیوه است که کسب اطالعات خرید و فروش   بیانگر آن های پژوهش یافته

عمدتا بصورت سنتی و از افراد محلی در روستا ها به دست می آید و مراکز جهاد     ... محصول، نگهداری دام و 
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. این در حالیست بالغ کارمندان بیکارش را ایفا می کند کشاورزی فقط نقش موسسه خیریه برای حقوق گرفتن

صول نخود در این      ست که مح شود)   بر یک دهه ا شبیه قارچ می  صول از     ناحیه دچارآفتی  شدن مح شک  خ

شه  شی و ت  اقدام ( و هیچ ری صی  آموز ست      شخی صورت نگرفته ا ستاها  سط این مراکز در رو سالهای    تو و در 

شیمیایی   اهاخیر نقش مراکز ج شاورزی در پرداخت کود  ش   د ک صالح  سموم  ده، بذر ا سیده  و،  ... به حداقل ر

ستائیان    ست و رو شاورزی برای دریافت حواله     ا صرف وقت برای رفتن به اداراه جهاد ک صف های   بدون  و 

 د کرمانشاه تهیه می کنند.  زاآبا کیفیت بهتر در بازار  را  محصوالتاین  طوالنی و غر زدن مسئولین اداره، 

 
 . جریان سرمایه و اطالعات  در سطح ناحیه داالهو5شکل

 حلیل الگوهای جریان فضایی در ناحیه داالهوت  
یجه   توان دریافت که در سدددطح فضدددا و در نت    نگرش هاو پارادایم های نوین جغرافیایی می     در چهارچوب  

:  1996)کاستلز، ، کارکردهای محل در ارتباط با دیگر محل ها به وجود می آیندارتباطات و جریان های فضایی

های فضددایی در سددطح ناحیه بیانگر آن اسددت که جریان ها در غالب     یانبراین مبنا تحلیل الگوی جر  (.25

هریک از سددکونتگاهها  امکانات ،  پیرامونی تبعیت می کندو در واقع –از سدداختاری مرکز روابط یک سددویه

هسدددتند و به عبارت دیگر این کانونها نقش   فعالیتها و محیط های شدددغلی و سدددکونتی متفاوتی را از هم دارا

مکملی ایفا نمی کنند.مانند تفاوت وجود  خدمات و امکانات در دو نقطه شدددهری کرندو گهواره  نسدددبت به 

 نتگاههای ناحیه مورد مطالعه را مشاهده نمود.سایر سکو

 (محاسبه ارزش مرکزیت و رتبه بندی سکونتگاهها در ناحیه داالهو4جدول )شماره.

 رتبه    میانگین ارزش                            درجه درونی      سکونتگاه                      خدمات         

 

 

 شهر کرند

                                        12                      خانه بهداشت

 

5/17       2 

 2   درمانگاه

 24            آموزشی

          45                      رفاهی-اداری

  15          اطالعات -سرمایه

  11        بهداشت خانه شهر گهواره

  1  درمانگاه
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 1 2/33 46   آموزشی

 85   رفاهی-اداری

 23   اطالعات -سرمایه

 

 شهر ریجاب

  4    بهداشت خانه

 

6/4       5 

 1   درمانگاه

 7    آموزشی

 7رفاهی                       -اداری

 4     اطالعات -سرمایه

 

 روستای زاوله

  5    بهداشت خانه

 

4/6                   3 

 1درمانگاه                              

 19    آموزشی

 2    رفاهی-اداری

 5   اطالعات -سرمایه

  2 بهداشت خانه روستای زرده

 

2/1                  7 

 0 درمانگاه

 2    آموزشی

 1    رفاهی-اداری

 1 اطالعات -سرمایه

 

 

روستای کامران 

 بیگ رضا

  8   بهداشت   خانه

 

2/5  4 

 1درمانگاه                                  

 15   آموزشی 

 1                          رفاهی-اداری

 1 اطالعات -سرمایه

 

 روستای بیموش

  4     بهداشت   خانه

 

4/3                    6 

 0 درمانگاه

 12 آموزشی

 0 رفاهی-اداری

 1اطالعات                      -سرمایه

 1398ماخذ: یافته های پژوهش ، 

غرب با ، شددهر کرند می توان دریافت که در بخش مرکزی (4)شددمارهبا نگاهی اجمالی به جدول، بر این مبنا  

سکونتگاههای پیرامونی خود(    ب)17 /5 میانگین ارزش درجات درونی سب ارائه خدمات به  شهر گهواره  رح و 

ترین درجه درونی بوده و به بیشترین تعداد  در بخش گهواره  دارای باال 2/33 با میانگین ارزش درجات درونی
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روسدددتاهای پیرامونی خود خدمات رسدددانی می نمایند و به عنوان قطب بخش های خود مطرح می گردند.            

سکونتگاههای این نکت   سبه ارزش مرکزیت )نزدیکی به مرکز ارائه خدمات( برای  س  محا شکار می  ازد که ه را ا

) علت  در رتبه اول قرار دارد و  2/33ی ، شهر گهواره با میانگین ارزش درجه دروندر سطح ناحیه مورد مطالعه

با ( نتگاه روستایی در بخش مذکور است( و شهر کرندغرب)مرکز شهرستاناین امر داشتن بیش از یکصد سکو

شهر مرکز ناحیه نمی تواند مثبت    در جایگاه دوم  5/17میانگین ارزش درجه درونی  قرار دارد و این برای یک 

ین و در بباشددد و علت این امر موقعیت جغرافیایی شددهر کرند و واقع نبودن آن درمرکز شددهرسددتان اسددت   

در  4/6درجه درونی روسددتاهای ناحیه مورد مطالعه، روسددتای زاوله)مرکز دهسددتان قلخانی( با میانگین ارزش 

س  صلی این امر وم قرار داررتبه  شتن  د و علت ا ست.     سکونت  49، دا ستان ا ستایی در این ده ستای    گاه رو رو

در رتبه چهارم قرار دارد و شدددهر ریجاب با میانگین        2/5کامران بیگ رضدددا با میانگین ارزش  درجه درونی      

داشتن از  در رتبه پنجم قرار دارد و علت آن تعداد روستاهای کم و در بن بست قرار    6/4ارزش درجه درونی 

ستای بیموش با میانگین ارزش درجه درونی     نظر موقعیت جغرافیایی ست. رو شم     4/3و ارتباطی ا ش در رتبه 

روسددتای همجوار خود  2قرار دارد وروسددتای زرده علیرغم جمعیت باالی هزار نفری آن به دلیل آنکه تنها به 

 فتم قرار گرفته است.  در رتبه ه 2/1خدمات ارائه می دهد با میانگین ارزش درجه درونی 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
موید این نکته است که  نقاط شهری گهواره   سازمان فضایی ناحیه مورد مطالعه   توزیع خدمات و امکانات در 

و ، به عنوان مراکز قطب و به عبارتی نقاط باالدست معرفی شده اند و   به دلیل داشتن منابع و اعتبارات  و کرند

ضایی محدوده مورد مطالع        به عنوان مراکز  ساختار ف شوندو در  سوب می  سطح ناحیه داالهو مح ه  کلیدی در 

راهنمایی و و یا مراکز آموزشددی مقاطع باالتر)درمانی  –سددکونتگاههای روسددتایی که دارای مراکز بهداشددتی 

شه های ارائه خدمات به پیرامون خود قرار دارند. و با توجه به       ستند در مرکزیت خو ستان( ه سی و  دبیر برر

 تحلیل انجام گرفته در باره  جریان های فضایی در چارچوب رویکرد منطقه ای  می توان نتایج زیر را نام برد:

صددیادان و بزه هو بخش گهواره سددازمان فضددایی ناحیه داالهو به دلیل موقعیت جغرافیایی آن که کوههای   -

ی را از بخش مرکزی کرند جدا نموده است و  سکونتگاه روستای   102( با شامل) دو دهستان گورانی و قلخانی  

ستانهای قلخانی، گورانی  و حومه مرکزی جدا نموده و ع    ستان بیونیج را از ده مال ارتباطات  ارتفاعات نیز ده

 ، از ساختار فضایی متعادلی برخوردار نیست.را دشوار نموده است

تن امکانات مناسددب در ...( به دلیل نداشددسددکونتگاههای مرکزی)کرند، گهواره، زاوله، کامران بیگ رضددا و -

، مکمل همدیگر نبوده و تقریبا می توان ادعا نمود که در برخی مراکز  بدون پیوند اقتصددادی  چارچوب شددبکه

 هستند.

نقاط شددهری کرند و گهواره به دلیل نبود واحدهای صددنعتی و کارگاهها  عمال از نظر اقتصددادی و جریان    -

 ست و فقط در حد رفع احتیاجات اولیه می باشد .سرمایه ای در حد تصور نی
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ساختار ، و بر این مبنا ضایی نا  با توجه به  شکالت عدیده آ حیف سعه و    نه داالهو و وجود م شد و تو ،  برای ر

 اعتالی شان ساکنین این منطقه می توان  پیشنهادات زیرا مطرح نمود:

نفر با مدرک     524ر ایران سددداس اطالعات مرکز آما  که برا روها و جوانان بومی ناحیه داالهو)    اسدددتفاده از نی  -

نفر   8تری حرفه ای و دک نفر با مدرک کارشددناسددی ارشددد و  221، نفر با مدرک کارشددناسددی 1421کاردانی، 

که  ددکترای تخصص  در منطقه وجود دارد( اما متاسفانه دربررسیهای میدانی در ادارات مختلف مشاهده گردی

در ادارات شهرستان به بیست نفر نمی رسند و همگی از شهرستانهای اسالم           تعداد کل نیروهای بومی شاغل 

آباد غرب و گیالن غرب بودند و به مثابه این بود در سطح ناحیه قطع الرجال بوده باشدو بعد از اتمام ساعات     

رزش  ( به شدددهرهای خارج از ناحیه داالهو برمی گردند و عمال ابا کمترین دلسدددوزی در ارائه خدماتاداری)

افزوده ای برای ناحیه ندارند  و اگر از نیروهای جوالن و تحصددیلکرده داالهو اسددتفاده گردد که می توانند با  

 و توسعه منطقه موثر باشند.انی دلسوزی بیشتر برای آباد

آسفالت راههای ارتباطی اصلی کرند به گهواره که دو دهستان گورانی و بیونیج را به هم متصل می نماید و      -

دارای پیج های خطرناک زیادی اسددت و در زمسددتان تردد را با مشددکل مواجه نموده اسددت و احداث جاده   

وهسددتانی  کراه  تارتباطی دهسددتان قلخانی به کرند از طریق روسددتای درویت به ده جامی که این راه بصددور

کز دهستان قلخانی( به  زمان سفر از زاوله)مر  ، مورد استفاده تراکتور می باشد در صورت مرمت و آسفالت آن    

  –وستگی روستایی  دقیقه کاهش می یابد و این امر می تواند دربرقراری  ارتباط و پی 40( کرند)مرکز شهرستان  

سکونتگاه    45شهری در سطح ناحیه موثر باشد و همچنین راه ارتباطی تختگاه به زاوله که راه ارتباطی بیش از    

ست ک      سیار دردناک و ناگوار ا ست ب ستایی ا شرایط     رو ست و این  سفالت آن باقی نمانده  سال    4ه چیزی از آ

سفالت آن اهتمام ورزند عالوه بر       است که بدون هیچگونه رسیدگی از طرف مسئولین  وجود دارد و اگر در آ

ستا       ستاها و رو ستگی بین رو   -شهری  مفید واقع گردند.  -سهولت  در برقراری ارتباطات  ، می تواند در پیو

( عالوه بر خود) محصددول غالب زراعت در ناحیه( در شددهر کرند)مرکز ناحیهید محصددول نتشددکیل مرکز خر

 کاهش زمان و هزینه انتقال به شهر کرمانشاه می تواند ارتباطات در سطح ناحیه داالهو را تقویت نماید.

راری  احداث کارگاههای بسدددته بندی مواد و محصدددوالت زراعی و باغی و تولید لبنیات می تواند در برق            -

 ارتباطات و باالرفتن درآمد خانوارهای روستایی نقشی قابل توجه داشته باشد.

 منابع و ماخذ:

 (  اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای. تهران: انتشارات پیام نور1385آسایش، حسین)  -

سین؛  محمد یزدی، پاپلی - سین)  سناکردی،  رجبی ح شارات  پیرامون، و شهر  های ( نظریه1382ح  سمت،  انت

   .تهران

شدددهری با تاکید بر تعادلهای     –( : نقش بازارهای محلی در پیوندهای روسدددتایی  1383تقی زاده ، فاطمه )  -

 منطقه ای ، دانشگاه شهید بهشتی ، گروه جغرافیا ، رساله دکتری به راهنمایی جتاب آقای دکتر عباس سعیدی.

 15( ص 1397)  کرمانشاه جغرافیای استان  -
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ستقرار  و های مکانیابی شالوده  (1388) صدیقه  حاصل،  حسینی  و عباس سعیدی،  -  بنیاد جدید، روستاهای  ا

  تهران، انقالب اسالمی، مسکن

شهری ، فصلنامه    -روستایی یکپارچه توسعه ضرورت در توسعه بحثی و فضا ( محیط،1389سعیدی، عباس ) -

 ، پاییز. 131مسکن و محیط روستا ، شماره 

 تهران.   روستایی، شهری و مدیریت دانشنامه آن، انواع و فضا ( 1387عباس) سعیدی، -

 تهران .  روستایی، و مدیریت شهری مه دانشنا روستا، و شهر روابط (1387عباس ) سعیدی، -

ستا  و شهر  روابط (1385عباس) سعیدی،  - ستایی  و رو سی  یک – شهری  -پیوندهای رو  مجله ادراکی، برر

 .  2 شمارۀ دوم، سال دورۀ جدید، ، جغرافی

 ناحیه :مورد .ناحیه ای فضدددایی عملکردی نظامهای  -سددداختاری ناکارآمدی (1384عباس ) سدددعیدی، -

 . 5شماره مشهد، فردوسی  دانشگاه ناحیه ای، توسعه و جغرافیا باغملک)شرق خوزستان( مجله

 (  مبانی جغرافیای روستایی ، چاپ دهم ، انتشارات سمت  1388سعیدی ، عباس )  -

ستایی     1384سعیدی ، عباس )  - شهر ، پیوندهای رو ستا و  شریه علمی     –( روابط رو شی   –شهری ، ن پژوه

 پاییز و زمستان   1انجمن جغرافیایی ایران ، دوره جدید ، شماره

 دهای روستایی  شهری در ایران ، نشر مهر مینو ، تهران( روابط و پیون1390سعیدی ، عباس  )  -

ساختاری  1390سعیدی ، عباس  )  - ضایی ،   –کارکردی ، رویکردی نظاموار در مطالعات مکانی  –( پویش  ف

 زمستان   29پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران ، دوره جدید ، سال نهم ،  شماره –جغرافیا نشریه علمی 

 ( روابط شهر و روستا ، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی  ، تهران.   1387سعیدی ، عباس  )  -

( نقش مکانهای مرکزی در توسددعه محلی سددکونتگاههای  1386سددعیدی ، عباس  ، بهرام فتحی دره نیجه ) -

 .نروستایی مطالعه موردی گهواره ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی تهرا

ستایی      1392سعیدی ، عباس )  - سعه رو ستگی تو صلنامه        –( پیو ستایی ، ف شهری در قالب منظومه های رو

 .  92برنامه ریزی کالبدی فضایی ، سال دوم ، شماره چهارم ، پاییز 

 شهری   –( دانشنامه مدیریت شهری  و روستایی ، مفهوم پیوندهای روستایی 1387سعیدی ، عباس ) -

شهری پایان    –( پیوستگی های روستایی   1378سعیدی ، عباس ، صدیقه سعیدی ، عباس حسینی ،حاصل )      -

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران.

سبتایی " (1384سعیدی،عباس،تقی زاده،فاطمه )  - سعه    -پیوندهای رو سی  شهری  و تو تطبیقی   منطقه ای رر

ستان های باغملک   شریه  ."اردکان و شهر شی - علمی ن سوم،    جغرافیایی،ایران، دوره انجمن پژوه سال  جدید، 

 7و6شماره 
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 فضایی.  
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