
 
  بررسي روند توزيع جغرافيايي جمعيت ايران ، آينده نگري، مشكالت و راهبردها

  1 دكتر مجيد ياسوري
  :چكيده

بر اساس . حكايت از عدم تعادل شديد بين مناطق مختلف كشور دارد در ايران روند گذشته سكونت گزيني 
لف و مناطق شهري و روستايي استان هاي مخت نتايج سرشماري هاي گذشته توزيع جغرافيايي جمعيت در بين

درصد جمعيت كشور در نقاط روستايي  80بيش از  1335در حالي كه در سال . دچار تغييرات اساسي بوده است
به عالوه حركات جمعيتي نيز به سوي چند . درصد تنزل يافته است 30سكونت داشتند، امروزه اين رقم به حدود 

به نظر . يري و توزيع نامتناسب جمعيت در پهنه سرزمين شده استاستان متمركز شده و اين روند باعث شكل گ
و همچنين  1404نفر در سال  54به  85نفر در سال  42مي رسد با توجه به روند رشد جمعيت تراكم نسبي از 

  . نفر افزايش خواهد يافت 5نفر در هكتار به  4تراكم بيولوژيك در اين مدت از 
عيت ايران عوامل طبيعي به عنوان مهمترين عوامل ذكر مي شود لكن عوامل هرچند در توزيع جغرافيايي جم   

در دو دهه گذشته مهمترين عوامل مؤثر . اقتصادي، اجتماعي و سياسي نيز در اين زمينه نقش مؤثر ايفا كرده اند
د از انقالب در توزيع جغرافيايي جمعيت سياستگذاريها و سرمايه گذاري هاي انجام شده در برنامه هاي قبل و بع

وجود نابرابري هاي فضايي در زمينه برخورداري از امكانات اقتصادي، رفاهي و زيربنايي . اسالمي بوده است
در آينده نيز جمعيت كشور در ابعاد استاني، شهري . همواره يكي از مهمترين عوامل حركات جمعيتي بوده است
در اين صورت ناگزير بسياري از اعتبارات دولتي  .و روستايي همچنان به سوي عدم تعادل شديد پيش مي رود

صرف ايجاد زيرساخت ها و ارائه خدمات به جمعيت شهرهاي بزرگ خواهد شد و مناطق ديگر از خدمات و 
اين نابرابري ها باعث جابجايي . سرمايه گذاري هاي الزم بازمانده و نابرابري هاي فضايي تشديد خواهد شد

بنابراين توزيع بهينه امكانات و خدمات در سطح سرزمين مي تواند در توزيع . نيروي كار و سرمايه مي شود
   .متناسب جمعيت و كاهش نابرابري هاي فضايي مؤثر باشد

  
   :كليديواژگان 

  .جمعيت، توزيع جغرافيايي جمعيت، ويژگيهاي راهبردي جمعيت، جمعيت شهري، جمعيت روستايي
 

                                                 
  ـ دانشكده علوم انساني ـ گروه جغرافيا دانشيار دانشگاه گيالنـ 1
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  مقدمه

برخي .ي رشد و توزيع آن ديدگاه هاي مختلفي وجود دارددر خصوص ميزان جمعيت و چگونگ   
معتقدند يكي از عوامل مهم كندي رشد و توسعه اقتصادي، رشد فزاينده جمعيت مي باشد كه باعث 

  )  108: 1376سلطاني، . ( مي گردد رونق اقتصادي زير بار جمعيت درهم شكسته و يا كاهش يابد
كه افزايش جمعيت باعث افزايش مصرف، تقاضا، عرضه و  از طرفي برخي از دانشمندان معتقدند   

ثروت، قدرت ايجاد در واقع افزايش جمعيت عامل رشد و توسعه اقتصادي، عامل . توليد مي گردد
اين افراد اعتقاد دارند توزيع بد جمعيت يا به عبارت ديگر . و نهايتاً بهروزي و اعتالي جامعه است

حال سوال اينجاست . د و توسعه جامعه اثرگذار مي باشدچگونگي توزيع جمعيت است كه بر رش
كه با توجه به شرايط فعلي كشور و ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي موجود، حد نگه داشت 

براي پاسخ به . جمعيت، ميزان و نرخ رشد و روند توزيع جغرافيايي جمعيت به چه صورتي بايد باشد
هرچند . فيايي جمعيت و آينده نگري آن مي پردازداين سوال مقاله به بررسي روند توزيع جغرا

دستيابي به چگونگي توزيع جمعيت در كشور و روند تغييرات آن در آينده مستلزم بررسي تحوالت 
و  1335به همين جهت در بسياري موارد به سرشماري هاي . جمعيت در زمان نسبتاً طوالني است

تقسيمات جغرافيايي كشور تغييرات زيادي داشته و تا كنون  1365از سال . نيز اشاره مي شود 1345
افزوده شده 1365چندين استان و شهرستان جديد بر تعداد استان ها و شهرستان هاي موجود در سال 

با استفاده از تسهيالت نرم افزاري تمام اطالعات و آمار موجود سرشماري هاي گذشته در . است
شده تا بتوان به تجزيه و تحليل اطالعات جديد و منطبق )  1385( قالب تقسيمات سياسي جديد 

چون اطالعات آماري سرشماري هاي مختلف در قالب . مقايسه آن با اطالعات گذشته پرداخت
تقسيمات بخش و دهستان و حتي آبادي موجود بوده در بهنگام كردن اطالعات آماري در 

، بررسي چگونگي توزيع هدف از تحقيق. تقسيمات جديد مشكالت چنداني وجود نداشته است
جمعيت، پي بردن به نحوه پراكندگي جمعيت در استان ها، نقاط شهري و نقاط روستايي همراه با 

اميد است سياستگذاران ملي و منطقه . است) افق سند چشم انداز( ش .ه 1404آينده نگري در افق 
جمعيت شهري و اي به منظور توزيع متعادل جمعيت در نقاط مختلف كشور و تناسب معقول 

روستايي كه عامل مهم در نحوه توزيع امكانات و خدمات و ميزان برخورداري ها و در نهايت تأمين 
  .عدالت اجتماعي است، همت گمارند
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  طرح مسئله
در توزيع جغرافيايي جمعيت عوامل متعددي تأثير مي گذارند كه از جمله آنها مي توان عوامل     

                  عوامل طبيعي نظير پستي و بلندي ها . را نام برد... ياسي و طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، س
در شكل گيري فعاليت هاي   ،، ميزان بارندگي، خاك مناسب و دسترسي به منابع آب)توپوگرافي(

مطالعات تطبيقي كه در مكانهاي مختلف جغرافيايي صورت گرفته ثابت مي كند . اقتصادي مؤثرند
در  تراكم جمعيت تنها يك عامل مؤثر نيست بلكه همواره مجموعه اي از عواملكه در توزيع و 

چرا كه دو نقطه با شرايط يكسان بايستي داراي توزيع و  .يك ارتباط تنگاتنگ تأثير مي گذارند
نحوه . ليكن مشاهده مي شود كه چنين امري ممكن است اتفاق نيافتد ،تراكم تقريباً يكسان باشند

      كه از عوامل اقتصادي بشمار ... ، نوع مسكن و مانهاي توليدي، الگوي سكونت، سازبهره وري
و همچنين عوامل اجتماعي نظير مذهب، اعتقادات و نژاد در نحوه توزيع و پراكندگي  مي آيند

  . جمعيت مؤثرند
 .امروزه سياستهاي دولتي بعنوان مهمترين عامل در توزيع و تراكم جمعيت در جهان مطرح است   

سياستهاي اقتصادي هر كشور بسته به سياستهاي ملي  كه به اقتصاد سياسي معروف است در جهت 
گيري اعتبارات عمراني و زيربنائي، تعيين الگوي برنامه ريزي، تمركز يا عدم تمركز و سرمايه 

 در كشورهايي كه بدنبال الگوي برنامه ريزي متمركز. گذاريهاي دولتي نقش تعيين كننده اي دارد
بوده اند و يا اقتصاد سرمايه داري حاكميت داشته باعث شكل گيري قطبهاي رشد و تمركز شديد 

حكومتي  هدر الگوهاي غيرمتمركز نظير شيو. جمعيت در يك يا چند نقطه از كشور شده است
تأثير عوامل سياسي و . توزيع جمعيت متعادل تر است ،سوسياليستي كه بدنبال عدم تمركز بوده اند

ولوژيكي در نحوه توزيع جمعيت در جهان امروزه كمتر ار تأثير عوامل طبيعي، اقتصادي و ايدئ
از نظر پراكندگي جمعيت در بين مناطق مختلف جهان با توجه به شرايط طبيعي، . اجتماعي نيست

اقتصادي، سياسي و اجتماعي تفاوتهاي بارزي وجود داشته و عوامل مذكور نحوه توزيع جمعيت را 
  )  31:  1380جوان ، (كره زمين دستخوش تغيير و تحول ساخته است در سطوح

با نگاهي . در مواردي توزيع جغرافيايي جمعيت گوياي شرايط طبيعي، اقتصادي و اجتماعي است    
پراكندگي شديد جمعيت . به نقشه پراكندگي جمعيت ايران مي توان به مسائل طبيعي كشور پي برد

براي پي بردن به علل . قي خود حكايت از شرايط سخت طبيعي دارددر نواحي مركزي و جنوب شر
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پراكندگي و نحوه توزيع جمعيت در ايران بايستي عوامل اقتصادي، اجتماعي، قومي و سياستهاي 

سياستهاي دولت مشخصاً در چگونگي تخصيص اعتبارات ملي و . دولتي مورد بررسي قرار گيرد
همچنين . جمعيت گريزي مناطق نقش اساسي داردتقويت نقش مناطق در جمعيت پذيري يا 

چگونگي سياستگذاريهاي فرهنگي، اقتصادي، حاكميت قانون و امنيت اجتماعي شهروندان در 
اگر در جوامعي امنيت اجتماعي مناسب نباشد و يا حاكميت قانون كم رنگ . مناطق تأثيرگذار است

جايي كه تمهيدات تأميني و . داشته باشندباشد معموالً افراد سعي مي كنند تعداد اوالد بيشتري 
امنيت اجتماعي پايين است، سرمايه گذاري روي كودكان، نوعي ضمانت براي تحت مراقبت قرار 

بنابراين مي توان گفت پراكندگي قوميت ها و ).   42همان، (گرفتن در سنين پيري و ناتواني است 
. دولت مركزي در تعداد فرزند نيز اثر دارد نابرابري در برخورداري از امكانات و خدمات و حمايت

قبيله گرايي و تعصبات قبيله اي و نياز به حمايت از سوي افراد قبيله در تشويق به داشتن فرزند بيشتر 
  .و تقويت قبيله مورد نظر نيز مؤثر است

عالوه بر ميزان و رشد جمعيت، چگونگي توزيع جغرافيايي جمعيت نيز امري مهم بوده و    
. رت دارد در تدوين برنامه هاي ملي و سياستهاي كالن به اين امر توجه كافي به عمل آيدضرو

بديهي است ميزان جمعيت هر سرزمين در مرحله اول بايد در رابطه با خصوصيات و ويژگيهاي 
واقعيت سرزمين ايران بيانگر . جغرافيايي و توانائيهاي بالقوه طبيعي هر يك از نواحي آن تعيين شود

واقع شدن در كمربند خشك و نيمه خشك عامل محيطي . ايط جغرافيايي نامناسب استشر
قسمت عمده اين سرزمين را مناطق خشك و نيمه خشك و . محدودكننده جدي تلقي مي گردد

پايين بودن ميزان بارندگي، باال بودن ميزان درجه حرارت و در نتيجه باال . بياباني تشكيل مي دهد
و تعرق شرايط سختي را براي فعاليتهاي مختلف از جمله فعاليت كشاورزي فراهم بودن ميزان تبخير 

تنها در مناطق محدودي از كشور در قسمتهاي شمال وشمال غرب كشور شرايط . ساخته است
اقليمي براي فعاليت و زيست مناسب بوده و بخشهاي وسيعي از نواحي داخلي ايران توان جذب و 

از طرف ديگر مجموعه شرايط جغرافيايي و عوامل سياسي و اقتصادي . نگهداشت جمعيت را ندارد
منجر به توزيع نامناسب جمعيت در عرصه سرزمين شده و گاه منجر به فشار بيش از حد و توان 

بنابراين توزيع نامتوازن جمعيت باعث شده تا در برخي از . نگهداشت جمعيت را باعث شده است
شده و  ـآب و خاك  ـبيولوژيك باعث فشار به منابع پايه توسعه نواحي ايران تراكم شديد نسبي و 
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عالوه بر تخريب و آلودگي اين منابع منجر به مهاجرفرستي و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ديگر 
تشديد روند  ،حركتهاي مهاجرتيدر يكسري مناطق،  تراكم جمعيتدر واقع ثمره بروز . شده است

  .و فشار بيش از حد به منابع پايه در برخي مناطق است نشينيحاشيه و  شهرگرايي و شهرنشيني
  : مشخصه هاي اساسي جمعيتي كشور كه در سند چشم انداز آمده شامل موارد زير است 
 توزيع نامتعادل جمعيت، تمركز و ساختار قطبي جمعيت -

  .عدم تعادل بين جوامع شهري و روستايي -
 و كاسته شدن از تواناييهاي علمي كشور مهاجرت متداوم بخشي از نيروهاي متخصص -

  1ميليون نفر بيكار و ساختار نامتعادل بازار كار 5/2وجود نزديك به  -
اين موارد ما را بر آن  مي دارد تا درخصوص چگونگي توزيع جغرافيايي جمعيت و مسائل و 

  .مشكالت آن بيشتر بررسي نموده و راهكارهاي الزم ارائه دهيم
       

  جغرافيايي جمعيت در ايران نحوه توزيع
به ديگر سخن جمعيت . آنچه مسلم است اينكه  توزيع جمعيت در ايران بسيار ناهمگون است   

و تا ) سواحل درياي خزر(در قسمتهاي شمالي. كشور به صورت متعادل و متناسب توزيع نشده است
ي استقرار يافته جمعيت بسيار متراكم) آذربايجان و نيمه شمالي زاگرس(حدودي شمال غربي

از طرف ديگر در قسمتهاي شرقي و جنوب شرقي و )  11، 1377سازمان نقشه برداري كشور،(است
در نواحي پايكوهي تقريباً جمعيت . قسمتهاي وسيعي از نواحي مركزي جمعيت بسيار پراكنده است

راكم، ناحيه با پس مي توان در يك دسته بندي كل كشور را به سه ناحيه مت. متعادلي استقرار دارد
قسمت وسيعي از مساحت كشور در . تراكم متوسط و ناحيه پراكنده با تراكم بسيار كم تقسيم كرد

درصد از كل جمعيت كشور در هفت  25حدود  1365طبق اطالعات سال . ناحيه سوم قرار دارد
ه جمعيت نيز نقطه شهري، تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز، كرمانشاه و كرج متمركز شده و بقي

هزار آبادي كه غالباً كوچك و كم جمعيت هستند، استقرار داشته  65نقطه شهري و بيش از  490در 
، هفت نقطه شهري فوق الذكر با 1385بر اساس نتايج سرشماري سال ) 28، 1368طباطبايي،.(اند
      مشاهده لذا . درصد از جمعيت كشور را به حود اختصاص داده اند 24ميليون نفر حدود  5/16

                                                 
1.http://www.mpo-lr.ir/  
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مي شود جمعيت بصورت نامتعادل و نامطلوب توزيع شده كه شايد شرايط طبيعي اعم از 
توپوگرافي، آب و هوا ، خاك و همچنين شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي موجب اين امر بوده 

ده تأثير عوامل فوق الذكر باعث شكل گيري دو ناحيه كامالً متفاوت از نظر توزيع جمعيت ش. است
  .است

اول نواحي پست و كم باران داخلي و ساحلي كه عمدتاً داراي جمعيت كم، روستاهاي كوچك    
و پراكنده و دوم نواحي پرباران مرتفع با دشتهاي رسوبي حاصلخيز و امكانات مناسب آب و هوايي، 

. تر است نواحي پايكوهي البرز و زاگرس با جمعيت زياد ، متراكم و روستاهاي متمركز و پرجمعيت
  ) 69:  1380جوان ، ( 
پراكندگي اراضي قابل  زدر بسياري از كشورهاي جهان از جمله چين نقشه پراكندگي جمعيت ا   

در حاليكه در ايران )  30، 1371پير ژرژ ، . ( كشت و نقشه پراكندگي ناهمواريها پيروي مي كند
توزيع نامتعادل جمعيت و . ت نداردنقشه پراكندگي جمعيت چندان انطباقي با نقشه اراضي قابل كش

روند توسعه آن در صورت عدم سياستگذاري جمعيت باعث از بين رفتن بيشتر زمينهاي كشاورزي 
زمينهاي حاصلخيز اطراف . شده و بعالوه هزينه هاي زيربنايي بسيار بااليي را بدنبال داشته است

هاي صنعتي و ساير كاربريهاي شهرهاي بزرگ هر ساله بمنظور استفاده هاي مسكوني و اشتغال
حجم عظيمي از منابع آب ). 1369دوم مرداد  روزنامه اطالعات،(مربوط به اشتغال اختصاص مي يابد

 ،كه با سرمايه گذاريهاي كالن ذخيره مي شود به مصرف شرب ساكنين شهرهاي بزرگ مي رسد
نمونه بسيار . را زير كشت برد در حاليكه مي توان  با استفاده از آنها هزاران هكتار زمين حاصلخيز

بعالوه عدم تعادلهاي . كيلومتري به شهر مشهد است 190بارز آن انتقال آب از سد دوستي از فاصله 
ملي جمعيت مشكالت متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و امنيتي را نيز بدنبال دارد كه از 

 .حوصله اين بحث خارج است
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  توزيع جمعيت در كشور و روند آن به تفكيك سالهاي مختلفنحوه ) 1(نقشه شماره 

  
  

 
  توزيع استاني جمعيت) الف 

ش استان پرجمعيت يعني تهران، خراسان، اصفهان، فارس، مازندران و خوزستان ش1365در سال     
درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده بودند و شش استان كم جمعيت ديگر يعني  4/48

 6ي ايالم، بوشهر، سمنان، كهكيلويه و بويراحمد، هرمزگان و چهارمحال بختياري حدود استانها
درصد جمعيت  54شش استان پرجمعيت فوق الذكر  1375در سال . درصد جمعيت را دارا بوده اند

در . درصد از كل جمعيت كشور را در خود جاي داده بودند 2/6و شش استان كم جمعيت حدود 
استانهاي كم جمعيت تغيير چنداني حاصل نكرده و تقريباً سهم خود را  75تا  65 فاصله سالهاي بين

 5/5در حاليكه سهم استانهاي پرجمعيت از جمعيت كشور بيش از  ،از كل جمعيت حفظ كرده اند
به سوي عدم  65 – 75به عبارت ديگر توزيع جمعيت كشور در دهه . درصد افزايش يافته است

نشان مي دهد كه عدم تعادلهاي سرزميني در  1385طالعات سرشماري سال ا. تعادل پيش رفته است
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استانهاي تهران، خراسان،  1385بنحوي كه در سال . خصوص ميزان جمعيت تشديد شده است

 50اصفهان، فارس، مازندران و خوزستان علي رغم تقسيم استانهاي خراسان و مازندران حدود 
حدود ) استان 6(ص داده اند و سهم استانهاي كم جمعيت درصد از جمعيت كشور را به خود اختصا

  .درصد از كل كشور بوده است 5/5
نفر در هر كيلومتر مربع بوده است اين رقم در  36تراكم نسبي جمعيت كشور،  1375در سال     

در داخل كشور و بين استانهاي مختلف تراكم . مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان پايين است
 380استان تهران به واسطه وجود كالن شهر تهران تراكم نسبي بيش از . مالً ناهمگون استنسبي كا

نفر در كيلومتر مربع در رده  150استان گيالن با تراكم نسبي بيش از . نفر در هر كيلومتر مربع است
نشاه هر استانهاي همدان، مازندران و كرما. دوم و از لحاظ تراكم بيولوژيك در مقام اول قرار دارد

در گروه استانهاي با . نفر در كيلومتر مربع در رده هاي بعدي قرار گرفته اند 70كدام با بيش از 
اين . تراكم كم مي توان به استانهاي كرمان، سمنان، يزد، هرمزگان و سيستان و بلوچستان اشاره كرد

  . نفر در هر كيلومتر مربع مي باشند 15استانها داراي تراكم نسبي كمتر از 
. يكي از عواملي كه در توزيع نامتناسب جمعيت استاني كشور مؤثر بوده ،روند مهاجرت است   

استان نيز  12استان كشور داراي موازنه منفي بوده و  14موازنه مهاجرتي نشان مي دهد كه 
استانهاي تهران، خوزستان و اصفهان داراي بيشترين درصد مهاجرت پذيري و . مهاجرپذير بوده اند

ر فرستي را به خود جاستانهاي آذربايجان شرقي، لرستان، همدان و كرمان، بيشترين درصد مها
درصد از جمعيت كل  19نشان مي دهد كه  1385توزيع استاني جمعيت در سال .اختصاص داده اند

سهم باالي جمعيت تهران ناشي از وجود منطقه شهري تهران . كشور در استان تهران سكونت دارند
بررسي نقشه . يتهاي متنوع صنعتي، خدماتي و حتي كشاورزي مستقر در اين منطقه استو فعال

مهاجرتهاي داخلي كشور نشان مي دهد كه وجود مشاغل صنعتي و خدماتي عامل اصلي در تعيين 
بعضاً ناشي از عدم تعادل  ،توزيع نامتعادل فعاليتها، در سطح سرزمين. جهت مهاجرتها بوده اند

سازمان برنامه و (عي و بعضاً بدليل سياستهاي اداري دولتها در گذشته بوده استقابليتهاي طبي
  )36، 1378بودجه،

  
  



  
  
  
  
  
  

  9            مشكالت و راهبردها                           ،آينده نگري ، توزيع جغرافيايي جمعيت ايرانبررسي روند 

  توزيع جمعيت در نقاط شهري) ب
) 1335سرشماري (بر اساس مستندات آماري . شهرنشيني در ايران داراي سابقه طوالني است   

هرچند جمعيت به تنهايي . مي شوند جمعيت و بيشتر بوده شهر ناميدهنفر هزار  5نقاطي كه داراي 
گاهي ممكن است با اضافه شدن چند نفر يك . معيار درستي براي تشخيص شهر از روستا نيست

در حاليكه در ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن هيچ . نقطه روستايي به شهر تبديل شود
چهره طبيعي، وجود نهادهاي بنابراين نوع فعاليت اقتصادي شيوه زندگي و . تغييري ايجاد نشود

در غير اين صورت برنامه  ،اجتماعي و عوامل ديگر نيز در تمايز شهر از روستا بايد مد نظر قرار گيرد
به بعد كه همگام  1330در ايران شهرنشيني از دهه . ريزي مسائل شهري با اطمينان همراه نخواهد بود

و اصالحات ارضي و افزايش درآمد ملي ناشي  با تحوالت جهاني، ورود ايران به نظام سرمايه داري
حاشيه نشيني نيز شكل گرفته و ناماليمات  اًضمن. رشد شتابان حاصل كرد ،از فروش نفت بوده

روستاها از نيروي فعال خالي شده و روند . اجتماعي و اقتصادي ديگر در چهره شهرها نمايان شد
و سرازير شدن پول نفت به سود شهرهاي بزرگ توسعه شهري با ادغام اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني 

يكي از مهمترين نتايج منفي آن نامتعادل شدن توزيع جمعيت شهري بوده . و متوسط تغيير يافت
اين رقم در . درصد از كل جمعيت بوده است 4/31جمعيت شهرنشين حدود  1335در سال . است
 1385درصد و باالخره در سال  61ود به حد 1375در سال  4/54به  65، در سال 1/47به  1355سال 

سال نسبت جمعيت شهرنشين به كل جمعيت بيش از دو  50به عبارتي در طي . درصد رسيد 72به 
 75بيش از  1404بر اساس برآوردهاي جمعيتي و روند شهرنشيني كشور در سال . برابر افزايش يافت

ته كه شنقطه شهري وجود دا 199تنها  1339در سال . درصد جمعيت كشور شهرنشين خواهند بود
اگر بر مبناي دو دهه گذشته بخواهيم . نقطه شهري افزايش يافته است 1000امروزه به بيش از 

 1500يعني سال افق چشم انداز حدود  1404مي توان گفت در سال  ،تصويري از آينده ارائه دهيم
درصد در  2زان بيش از جمعيت شهرنشين كشور با آهنگ رشدي به مي.  نقطه شهري خواهيم داشت

در حاليكه در همين مدت مناطق روستايي . خواهد رسيد 1404ميليون نفر در سال  60سال به حدود 
به داليلي همچون؛ مهاجرت، تبديل برخي از نقاط روستايي پرجمعيت به شهر و يا ادغام و استحاله 

يت خود با نرخ رشد منفي شدن در توسعه كالبدي شهرهاي فعلي، يا از دست دادن تعدادي از جمع
نتيجه قهري اين عمل گسترش حاشيه نشيني و توسعه كالبدي و افقي سريعتر كالن . مواجه است
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شهرها و شهرهاي پيراموني است كه به دنبال خود هزينه هاي اجتماعي و امنيتي زيادتري را به منابع 

  ) 137:  1385سازمان مديريت، .( بودجه اي كشور تحميل خواهد كرد
نفر جمعيت در كشور وجود دارد كه با توجه به  5000روستاي باالي  250در حال حاضر حدود 

. نرخ رشد باالي جمعيتي اينگونه روستاها در آينده نزديك عمدتاً تبديل به نقطه شهري خواهند شد
بعالوه روند خدمات رساني و اجراي طرحهاي بهسازي، هادي، تجميع و ساماندهي روستاهاي 

چرا كه اجراي اينگونه طرحها كه عمدتاً در . باعث تسريع در روند شهرنشيني خواهد شد پراكنده
 12حدود  1355در سال . روستاهاي پرجمعيت صورت مي گيرد شهرگرايي را تشويق مي كند

درصد و در  5/17به  1365اين رقم در سال . هزار نفر بوده اند 50درصد از شهرهاي كشور باالي 
همانطوري كه . درصد رسيد 22به حدود  1385درصد و در سال  4/19از  به بيش 1375سال 

جمعيت و توزيع آن در دو دهه گذشته دچار تحوالتي بوده جمعيت شهري نيز تحت تأثير 
سياستگذاريهاي جمعيتي و سرمايه گذاريهايي كه در مناطق مختلف صورت گرفت تحوالت بنيادي 

ان گفت دسته اي از استانهاي كشور داراي نرخ رشد در يك دسته بندي كلي مي تو. داشته است
اين استانها شامل؛ تهران، بوشهر، . جمعيت شهري بيشتر از نرخ رشد شهري متوسط كشور بوده اند

يلويه و بويراحمد، مركزي، هرمزگان و يزد و گخراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان، كه
  .جان شرقي داراي نرخ رشد شهري كمتر بوده اندبرخي ديگر نظير لرستان، كرمانشاه و آذرباي

  توزيع جغرافيايي جمعيت روستايي) ج 
. درصد جمعيت كشور در مناطق روستايي سكونت داشتند 68حدود  1335طبق سرشماري سال     

درصد  80بيش از  1335در سال . درصد كاهش يافته است 32به  1385اين رقم در سرشماري 
درصد  46درصد روستانشيني به حدود  1365در سال . وستايي بودنداستان كشور ر 13جمعيت 

در سال . درصد بودند 70استان كشور داراي جمعيت روستايي بيش از  5رسيد و در اين سال فقط 
در اين . درصد برسد 70هيچ استاني در كشور وجود نداشت كه جمعيت روستايي آن به بيش از  85

تا  1365در فاصله سالهاي . درصد داشته اند 50ستايي باالي استان كشور جمعيت رو 9سال حدود 
استان كشور از رده استانهاي روستانشين خارج شده و اكثريت جمعيت آنها شهري  12حدود  1385

 11حدود  1355بر اساس توزيع نسبي جمعيت روستايي در استانهاي كشور در سال . شده است
درصد در استان  8درصد در استان مازندران و  9ن ، درصد جمعيت روستايي كشور در استان خراسا
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كمترين درصد جمعيت روستايي در استانهاي قم، يزد و سمنان . آذربايجان شرقي سكونت داشته اند
  .مستقر بوده است

سهم استان خراسان . توزيع نسبي جمعيت روستايي كشور تحول چنداني نداشت 1375در سال     
در واقع اين استان توانست سهم خود از . روستايي كشور بوددرصد جمعيت  12در اين سال 

جمعيت روستايي كشور را بهبود ببخشد، در اين سال استانهاي تهران، اصفهان، فارس درصد قابل 
مالحظه اي بر سهم جمعيت روستايي خود افزوده و استانهاي كردستان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي 

توزيع  1385در سال . ز جمعيت روستايي كشور از دست دادندو غربي و گيالن موقعيت خود را ا
استانهايي نظير كرمان، هرمزگان و سيستان . نسبي جمعيت روستايي كشور دچار تحوالتي بوده است

و بلوچستان داراي نرخ رشد مثبت جمعيت روستايي بوده و بر سهم خود از جمعيت روستايي كل 
ها داراي نرخ رشد منفي بوده و سهم خود از جمعيت روستايي برخي ديگر از استان. كشور افزوده اند

هر چند . بوده است... اين قبيل استانها شامل اصفهان ، تهران، مركزي و . كشور را از دست داده اند
جمعيت روستايي كشور در دهه هاي گذشته در حال كاهش بوده اما وضعيت توزيع جمعيت و 

. رديده است تا تراكم بيولوژيك به شدت افزايش يابدمنابع بخصوص منابع آب و خاك باعث گ
اطالعات نشان . بعالوه به علت تقسيم زمين بهره برداريهاي خرد همواره در حال افزايش بوده است

درصد به  40سال گذشته روند بهره برداريهاي كوچك اراضي از حدود  30مي دهد كه در طي 
اين مساله در بين استانهاي مختلف با شدت ) 85، 1383ازكيا، . (درصد افزايش يافته است 46حدود 

  .و ضعف هايي مواجه است كه در آينده بهره وري اين منابع پايه را تضعيف خواهد كرد
  آينده نگري جمعيت كشور

با توجه به موقعيت جغرافيايي و طبيعي مي توان گفت كه توزيع جمعيت منطبق بر قابليتهاي     
در اغلب استانهايي . ي متراكم از وضعيت طبيعي مساعدتري برخوردارندطبيعي بوده است و استانها

هر چند سياست . كه تراكم جمعيت كم است شرايط اقليمي و موقعيت طبيعي نيز نامساعد است
دولت در جهت تثبيت و تعادل جمعيت در مناطق مختلف بوده اما عوامل متعدد طبيعي، اقتصادي و 

به علت غلبه فعاليت بخش اول و باال بودن . نقاط شده است سياسي باعث جذب جمعيت در برخي
        تراكم بيولوژيك، مهاجرت يكي از مهمترين ويژگيهاي استانهاي با مشخصه فوق به حساب 

كه موجبات عدم تعادل جمعيت و بهم ريختگي ساختار جمعيتي در مناطق مختلف را  ،مي آيد
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م توزيع متناسب اعتبارات عمراني و سرمايه گذاريهاي مهاجرتهايي كه ريشه درعد. فراهم مي سازد

  )361، 1380جوان،(ملي در بهره برداري از منابع طبيعي دارد
آينده نگري توزيع جمعيت در استانهاي كشور بر اساس روند گذشته جمعيت پذيري مناطق     

جغرافيايي  هرچند عوامل طبيعي و. حكايت از شدت عدم تعادل در مناطق مختلف كشور را دارد
ولي وجود نابرابريهاي فضايي در كشور از  ،نقش زيادي در پراكندگي جمعيت در كشور داشته

، نابرابري در فرصتهاي دسترسي به انواع زيرساختهاي اقتصادي. مهمترين داليل به حساب مي آيد
اجتماعي و فرهنگي موجبات جابجايي نيروي كار و سرمايه را فراهم نموده و حركات جمعيتي 

  . داخل كشور را شكل داده است
نابرابري و عدم تعادل جمعيتي در بين مناطق كشور بگذريم نابرابري جمعيتي بين نقاط شهري اگر از 

قابليتهاي طبيعي جهت جذب مگر در مواردي كه  ،و روستايي داراي ابعاد گسترده تري است
بعنوان مثال در استانهاي با قابليت كشاورزي باال . جمعيت در فعاليتهاي كشاورزي مناسب است

  .جمعيت روستايي بيشتر است
ميزان و خصوصيات زمينهاي مطلوب كشاورزي و ساير منابع طبيعي در جهت جذب نيروي كار و 

در زمينه . ورهاي جهان نيز مؤثر بوده استگسترش فعاليتهاي بخش اول اقتصادي در اغلب كش
به  1404جمعيت شهري استانهاي كشور در افق ) 65–85(جمعيت شهري بر اساس نرخ رشد دهه 

درصد از كل كشور يعني  27سهم جمعيت شهري استان تهران . ميليون نفر خواهد رسيد 75حدود 
 6اصفهان با ) درصد  8( يليون نفر م 7استانهاي خراسان رضوي با حدود . ميليون نفر است 20حدود 

از جمعيت شهري كشور در ) درصد 5حدود (ميليون نفر  4و خوزستان با ) درصد  7,5( ميليون نفر 
تهران، خراسان، اصفهان، ( در مجموع چهار استان مزبور  .رده هاي دوم تا چهارم قرار دارند

ختصاص خواهند داد و استانهاي درصد از جمعيت شهري كشور را به خود ا 47حدود ) خوزستان 
درصد كمترين درصد جمعيت شهري را دارا  4بوشهر، سمنان، چهارمحال و بختياري و ايالم با 

  .خواهند بود
             



  
  
  
  
  
  

  13            مشكالت و راهبردها                           ،آينده نگري ، توزيع جغرافيايي جمعيت ايرانبررسي روند 

  
  

  توزيع جمعيت در سالهاي مختلف و نسبت آن به تفكيك استانهاي كشور) 1(جدول

  85و  75نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : ماخذ
  
  

1385جمعيت1375جمعيت استانها
 نرخ رشد

85-75
  جمعيت
1404 

  نسبت
1375 

  نسبت
1385 

  نسبت
1404 

 100 100 100 60055488704957821,6295827157 كل كشور
 4,4 5,1 5,5 332554036034560,814199660آذربايجان شرقي
 3,9 4,1 4,2 249632028734591,423761184آذربايجان غربي

 1,4 1,7 1,9 116801112281550,501351417 اردبيل
 6,3 6,5 6,5 392325545592561,516078551 اصفهان
 0,7 0,8 0,8 4878865457871,13676212,5 ايالم
 1,3 1,3 1,2 7436758862671,771240470  بوشهر
 23,1 19,0 17,2 10343965134223662,6422162749 تهران

 1,1 1,2 1,3 7611688579101,201078353چهارمحال و بختياري
 0,9 0,9 0,9 5355676364201,74885821,2خراسان جنوبي
 8,1 7,9 7,9 471990255930791,717743024خراسان رضوي
 1,0 1,2 1,2 7325608115721,03986917,2خراسان شمالي

 5,7 6,1 6,2 374677242749791,335501493 خوزستان
 1,1 1,4 1,5 9008909646010,691098816 زنجان
 0,8 0,8 0,8 5897421,64804606,6 501447 سمنان

 4,8 3,4 2,9 172257924057423,404587089سيستان و بلوچستان
 5,8 6,2 6,4 381703643368781,285536171 فارس
 1,6 1,6 1,6 96825711432001,671571508 قزوين

 1,6 1,5 1,4 85304410467372,071550324 قم
 1,7 2,0 2,2 134638314401560,681637400 كردستان
 4,7 3,8 3,3 200432826524132,844550797 كرمان

 2,2 2,7 3,0 177859618793850,552087490 كرمانشاه
 0,9 0,9 0,9 5443566342991,54850050,4كهگيلويه و بويراحمد

 2,1 2,3 2,4 142628816170871,262055825 گلستان
 2,9 3,4 3,7 224189624048610,702749129 گيالن
 2,1 2,4 2,6 158443417165270,801999821 لرستان

 3,8 4,1 4,3 260200829224321,173648640 مازندران
 1,7 1,9 2,0 122881213512570,951619911 مركزي

 2,5 2,0 1,8 106215514036742,832401884 هرمزگان
 1,8 2,4 2,8 167795717032670,151752450 همدان

 1,5 1,4 1,3 8104019908182,031457238 يزد
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  1404و  1385، 1375وضعيت توزيع جمعيت شهري  و نسبت آن در طي سالهاي ) 2(جدول شماره 

 استانها
 نسبت جمعيت

1375 1385 1404* 1375 1385 1404 
 100 100 100 75853386 48259964 36817789 كشور كل

 4.2 5.0 5.4 3194805 2402539 2004484 آذربايجان شرقي
 3.6 3.6 3.6 2620068 1724954 1315161 آذربايجان غربي

 1.4 1.5 1.5 1046406 715597 568448 اردبيل
 7.8 7.9 7.9 5769967 2914874 3798728 اصفهان
 0.7 0.7 0.7 493645 331231 259687 ايالم
 1.5 1.2 1.1 1001894 577465 394489 بوشهر
 27.9 25.4 24.2 20871344 12260431 8912331 تهران

 0.9 0.9 0.9 684702 442298 342905 چهارمحال و بختياري
 0.9 0.7 0.6 611569 326695 209892 خراسان جنوبي
 8.0 7.9 7.8 5901035 3811900 2883563 خراسان رضوي
 0.8 0.8 0.8 596113 392458 302760 خراسان شمالي
 5.2 6.0 6.4 4122885 2873564 2342514 خوزستان
 1.1 1.2 1.2 819470 559340 429013 زنجان
 0.9 0.9 0.9 682010 440559 342455 سمنان

 3.2 2.5 2.2 2320162 1193198 794528 سيستان و بلوچستان
 4.8 5.5 5.9 3879364 2652947 2163119 فارس
 1.9 1.6 1.5 1287161 777975 552928 قزوين
 1.9 2.0 2.1 1493242 983094 777677 قم

 1.5 1.8 1.9 1204788 855819 705715 كردستان
 4.0 3.2 2.9 2906294 1552519 1060075 كرمان
 2.0 2.6 3.0 1620954 1255319 1098282 كرمانشاه

 0.7 0.6 0.6 524299 302192 213563 كهگيلويه و بويراحمد
 1.7 1.6 1.6 1278574 795126 588985 گلستان

 2.4 2.7 2.9 1859096 1295751 1049980 گيالن
 1.8 2.1 2.3 1382578 1020150 850016 لرستان
 3.2 3.2 3.2 2360620 1554143 1194233 مازندران
 2.0 1.9 1.9 1470579 932073 701547 مركزي
 1.8 1.4 1.2 1285940 661325 443970 هرمزگان
 1.7 2.0 2.2 1304192 980771 810640 همدان
 1.7 1.6 1.6 1282137 789803 589955 يزد

  *  85و  75نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : ماخذ
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  75- 85جمعيت بر اساس نرخ رشد  - 
هرچند . خواهد شداين مطلب بيانگر آن است كه جمعيت شهري به صورت بسيار ناهمگون توزيع 

 27سهم استان تهران از جمعيت شهري كشور كم مي شود ولي جمعيت شهري اين استان حدود 
) مساحت مناطق شهري ( سطح شهرها  1404پيش بيني مي شود در سال . برابر استان بوشهر است

در آن صورت بسياري از زمينهاي كشاورزي . برابر وضع موجود افزايش خواهد يافت 3حدود 
با توجه به متوسط ميزان تراكم . طراف شهرها به زير فعاليتهاي شهري و ساخت و ساز خواهد رفتا

هزار  250سال آينده در شهر تهران، حداقل به  20ميليون نفر در  4در شهر تهران افزايش حداقل 
 خوش بينانه ترين حالت ممكن آن است كه ميزان تراكم در بافت. هكتار زمين نياز خواهد داشت

بعالوه . در اين صورت هم حداقل يكصد هزار هكتار زمين مورد نياز خواهد بود ،فعلي افزايش يابد
افزايش جمعيت نياز به تأمين زيرساختهاي شهري، تأمين آب شرب و ساير نيازهاي شهري خواهد 

. با توجه به وضع موجود بسياري از شهرهاي بزرگ كشور با مشكل آب شرب روبرو هستند. داشت
تصاص ذخيره آب سدهاي بزرگ براي مصارف شرب شهري، ايجاد سدهاي جديد ذخيره آب، اخ

محروم شدن زمينهاي كشاورزي اطراف از آب براي آبياري از عمده ترين مشكالت و معايب 
شهرنشيني شتابان در كشور بعالوه منجر به عدم تناسب توزيع جغرافيايي جمعيت نيز . خواهد بود
ميليون جمعيت را در خود جاي داده،  47حدود  ،نقطه شهري 1000حدود در حاليكه . شده است

افزايش جمعيت شهري و بهم خوردن . ميليون نفر را در بر دارد 22هزار آبادي فقط  65حدود 
بلكه جابجايي نيروي انساني از  ،تعادل جمعيتي تنها معلول تفاوت زاد و ولد و مرگ و مير نبوده

دليل اين ادعا آن است كه حدود نيمي از جمعيت تهران در خارج از . عمده ترين داليل آن است
بعالوه افراد  .جابجايي جمعيت خود جابجايي سرمايه را نيز بدنبال دارد. اين شهر متولد شده اند

اين موضوع باعث بهم خوردن ساختار سني و ساختار  .مهاجر معموالً از طبقات سني خاصي هستند
الوه مناطق مهاجرفرست نيروي كار خود را از دست داده و برعكس بع. جنسي جمعيت خواهد شد

پيامد ديگر گسترش . در مناطق مهاجرپذير خواهد شد... باعث بروز شغلهاي كاذب، زاغه نشيني و 
بر اساس اطالعات موجود . شهرنشيني و افزايش جمعيت كشور تغييرات شديد كاربري اراضي است

فصلنامه انديشه، . ( برابر توسعه پيدا كرده است 4بيش از  سال مساحت شهرهاي كشور 30در طي 
بنابراين با گسترش مساحت شهرها بسياري از زمينهاي مرغوب حاشيه شهرها به زير )  88، 1372

توزيع نامتناسب جمعيت در عرصه . ساخت و سازهاي شهري رفته و از روند توليد خارج مي شوند
برهم . معيتي در برخي از مناطق شهري خواهد شدسرزمين منجر به شكل گيري تمركزهاي ج
ن شكل گيري مهاجرتهاي درون و برون شهري است آخوردن توازنهاي جمعيتي كه مهمترين پيامد 

مي تواند در نحوه برخورداري از امكانات و خدمات اثر گذاشته و منجر به گسترش ناعدالتي شهري 
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يزان در جهت ايجاد عدالت فضايي، عدالت در حالي كه همه تالش برنامه ر .و منطقه اي شود

  )91، 1386وارثي،.(اجتماعي و اقتصادي است
  
  در زمينه جمعيت روستايي    
نشان مي دهد جمعيت روستايي استانهاي مختلف دچار تحوالتي خواهد ) 75-85(نرخ رشد دهه  

امر به علت اين . در سالهاي آتي سهم جمعيت روستايي استان تهران افزايش خواهد يافت. شد
همانطوريكه در گذشته نيز . در روستاهاي اطراف كالن شهر تهران استاستقرار جمعيت مهاجر 

جمعيت روستايي كشور همچنان در آينده  با كاهش سهم خود از جمعيت كل كشور  ،اتفاق افتاده
حركات جمعيت روستايي نيز از روستاهاي كوچك به روستاهاي بزرگ و . مواجه خواهد بود

استقرار جمعيت روستايي نيز در مكانهايي خواهد بود كه . رت پله اي ادامه خواهد يافتبصو
هرچند امكانات طبيعي، تحوالت اقتصادي، قابليتها و . دسترسي به امكانات و خدمات آسانتر باشد

محدوديتهاي منطقه اي، برخورداري از امكانات از مهمترين عوامل جابجايي جمعيت خواهد بود 
ياسوري . (جود نابرابريهاي فضايي در كشور حركات جمعيتي را تشديد خواهد كردوليكن و

،1386  ،18 (  
سال آينده سهم خود از جمعيت  20از نظر توزيع نسبي جمعيت روستايي، برخي از استانها در 

استقرار جمعيت در نواحي مختلف كشور به سوي عدم تعادل . روستايي كشور را از دست مي دهند
اين جريانات در حالي صورت مي گيرد كه جهت گيري اصلي نظريه پايه توسعه . رفتهد پيش خوا

. ملي مبتني بر توزيع متناسب جمعيت و فعاليت و جلوگيري از تخريب منابع پايه توسعه است
شهرنشين خواهند بود و  1404اغلب جمعيت كشور در افق )  70، 1378سازمان برنامه و بودجه، (

با توجه به روند بهره برداري از . هم زيادي از جمعيت خود را از دست خواهند دادمناطق روستايي س
منابع پايه توليد در كشور، عدم امكان رقابت اقتصاد روستايي با ساير بخشها، ضعف بنيانهاي 

به نظر مي رسد مناطق روستايي كشور توان جذب و  ،اقتصادي و عدم سرمايه گذاري كافي در آن
از طرف ديگر جمعيت روستايي در اغلب مناطق كشور . بيشتري را نداشته باشد نگهداشت جمعيت

در جاهايي متمركز شده اند كه داراي منابع آب بوده و كامال با چگونگي توزيع منابع آب در 
 )11، 1377سازمان نقشه برداري كشور، (انطباق مي باشد
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  1404و  85،  75سالهاي وضعيت جمعيت روستايي و نسبت آن در طي )  3(جدول شماره

 استانها
  )سال به درصد(به كل نسبت 1)نفر( جمعيت

 1404 1385 1375 سال *1404 سال 1385  سال  1375
 100 100 100 21262018 22235818 23237699 كل كشور

 4.9 5.4 5.7 1051708 1200917 1321056 آذربايجان شرقي
 5.1 5.2 5.1 1089010 1148505 1181159 آذربايجان غربي

 1.9 2.3 2.6 396547 512558 599563 اردبيل
 2.4 3.4 4.3 500608 760528 1008381 اصفهان
 0.9 1.0 1.0 190910 214556 228199 ايالم
 1.2 1.4 1.5 244841 308802 349186 بوشهر
 3.7 5.2 6.2 784750 1161935 1431634 تهران

 1.9 1.9 1.8 410623 415612 418263 چهارمحال و بختياري
 1.3 1.4 1.4 281608 309725 325675 خراسان جنوبي
 7.9 8.0 7.9 1681047 1781179 1836339 خراسان رضوي
 1.9 1.9 1.8 399561 419114 429800 خراسان شمالي

 6.6 6.3 6.0 1396030 1401415 1404258 خوزستان
 1.4 1.8 2.0 304163 405261 471877 زنجان
 0.6 0.7 0.7 132233 149183 158992 سمنان

 7.4 5.5 4.0 1575063 1212544 928051 سيستان و بلوچستان
 8.2 7.6 7.1 1742520 1683931 1653917 فارس
 1.3 1.6 1.8 286523 365225 415329 قزوين

 0.2 0.3 0.3 46281 63643 75367 قم
 2.3 2.6 2.8 490986 584337 640668 كردستان
 6.9 4.9 4.1 1473041 1099894 944253 كرمان

 2.5 2.8 2.9 530062 624066 680314 كرمانشاه
 1.6 1.5 1.4 334618 332107 330793 كهگيلويه و بويراحمد

 3.7 3.7 3.6 793607 821961 837303 گلستان
 4.6 5.0 5.1 967772 1109110 1191916 گيالن
 3.0 3.1 3.2 629612 696377 734418 لرستان

 6.1 6.2 6.1 1296391 1368289 1407775 مازندران
 1.4 1.9 2.3 291439 419184 527265 مركزي
 5.0 3.3 2.7 1054458 742349 618185 هرمزگان
 2.6 3.2 3.7 549672 722496 867317 همدان

 0.9 0.9 0.9 194229 201015 220446 يزد

   85و  75نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سالهاي : ماخذ

                                                 
75-85ـ جمعيت بر اساس نرخ رشد 1  
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  آيندهاي راهبردي جمعيت ايران طي سالهاي ه ويژگي
 به وجود احتماال  در جمعيت كشور  زيربر مبناي آنچه كه مورد تبيين قرار گرفت، تغييراتي به شرح 

  :خواهد آمد
  )سال به كل 15نسبت جمعيت زير (كاهش ضريب جواني جمعيت  -1
سال و  65سال و  15نسبت جمعيت زير (كاهش نرخ وابستگي يا بار تكفل نظري جمعيت  -2 

  )ساله 15-64بيشتر، به جمعيت 
 دبيرستاني ،التعليم در مقاطع آموزشهاي ابتدايي و راهنمايي كاهش شمار و نسبت جمعيت الزم -3 

  و عالي
  )ساله و بيشتر 60(افزايش شمار و نسبت سالمندان  -4  
هرها و قطبهاي توسعه ش كالن در تشديد روند تمركزگرايي جمعيت و تشديد روند شهرنشيني -5  

  برخوردار
  : يي را به دنبال خواهد داشت كه مهمترين آنها عبارتند ازپيامدها و الزامها موارد فوق  

  كاهش نسبي ابعاد مصرفي خانوار ناشي از تقليل نسبي اطفال، كودكان و نوجوانان -
  يگذاري ناشي از كاهش نرخ وابستگ انداز و سرمايه افزوده شدن بر توان پس -
  لزوم ايجاد تغييرات ساختاري در آموزش به سود آموزشهاي عالي -
  لزوم استفاده بهينه از ظرفيتهاي بالقوه توليدي در جهت بسط و توسعه اشتغال -
لزوم توجه به تخصيص بهينه و متعادل منابع فيزيكي به منظور نيل به توسعه همگن در مناطق  -

  مختلف جغرافيايي
  هاي درآمدي موجود بين اقشار و گروههاي مختلف اجتماعي ابرابريلزوم توجه به كاهش ن -
ساز پويايي  تسريع در آهنگ رشد و تجديد بناي اقتصادي از طريق اتخاذ سازوكارهايي كه زمينه -

سازمان مديريت و برنامه ( .نيروهاي اجتماعي توسعه و بهبود بازده اجتماعي كارها و فعاليتها شود
  )ريزي كشور،
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  هاي توزيع جمعيتراهبرد
عدم تعادلهاي منطقه اي از لحاظ جذب جمعيت و فعاليت باعث حاشيه اي شدن قسمتهايي از     

رعايت مسائل زيست محيطي و بهره برداري . سرزمين و اتكاي بيشتر توسعه ملي به نفت خواهد شد
مه ريزي آمايش بهينه از منابع طبيعي و ساماندهي نظام اسكان جمعيت كه صرفاً در فرايند برنا
در راستاي اهداف . سرزمين تحقق مي يابد، مي تواند در توزيع متناسب جمعيت و فعاليت مؤثر باشد

  :طرح آمايش سرزمين راهبردهاي زير براي توزيع جمعيت مطرح مي شود
بر اساس اين راهبرد . ادامه روند فعلي كه شهرنشيني و مهاجرت است :راهبرد اول    

هاي منطقه اي، رشد شهرهاي بزرگ نظير تهران، مشهد، اصفهان، افزايش افزايش عدم تعادل
مهاجرت روستائيان و افزايش جابجايي منطقه اي جمعيت و نابرابري شديد در توزيع جمعيت 

بعالوه اين امر اتالف منابع و ناپايداري محيطي را دربر . روستايي و شهري روي خواهد داد
چگونگي ايجاد و استقرار سكونتگاههاي شهري و  بايد براي رفع اين مشكل . خواهد داشت

بنابراين .. روستايي و بارگذاري فضاي جغرافيايي در راستاي توان تحمل محيطي شكل گيرد
در راستاي تحقق  ديبراي ساماندهي روابط شهر و روستا و نيز بين روستاها، هدف نهايي با

مثالً در  -زيع بهينه درآمد، تغيير ساختارياهداف توسعه، يعني ارتقاي استانداردهاي زندگي، تو
و  و باالخره حمايت از تعادل ملي  -توزيع جمعيت، مراحل صنعتي شدن و تمركززدايي صنعتي

  ) .Robinson, 1975, 125-126(منطقه اي باشد 
بر اساس اين راهبرد . كنترل مهاجرت، عدم ترويج شهرگرايي و حفظ جمعيت است :راهبرد دوم    

. سبي بين مناطق، كنترل و هدايت مهاجرت، توسعه مناطق عقب مانده تر روي خواهد دادتعادل ن
با اتخاذ اين راهبردها مي . براي اعمال اين راهبرد نياز به سرمايه گذاري كالن و توسعه زيربناها است

ه هرچند در كوتا. توان وضع تعادل و توزيع نامتناسب جغرافيايي جمعيت را تا حدودي سامان داد
مدت وضع موجود حفظ مي شود ولي در دراز مدت جمعيت در پهنه سرزمين پخش خواهد شد و 

در بخشهايي از سياستها و رهنمودهاي كلي برنامه چهارم . عدم تعادلها چندان زياد نخواهد بود
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر استقرار جمعيت و فعاليت در نقاط حساس و نقاط مرزي، 

جلوگيري از رشد شهرهاي بزرگ، ايجاد ظرفيتهاي جديد  ،قش برخي از شهرهاي ميانيتقويت ن
. صنعتي در مناطق، بهره برداري از امكانات طبيعي به منظور توزيع مناسب جمعيت تأكيد شده است
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در اين رابطه الزم است . بنابراين سياست تثبيت و توزيع جمعيت مي تواند در دستور كار قرار گيرد

اولويت دار در توسعه از نظر پذيرش جمعيت و فعاليت و نيز نقش نواحي در تقسيم كار ملي مناطق 
روند گذشته نشان مي دهد كه در افزايش . و چشم انداز اشتغال و سرمايه گذاري تعيين شود

جمعيت شهرها عالوه بر رشد طبيعي جمعيت، مهاجرت، تغيير محدوده شهرها و تبديل روستاهاي 
بنابراين، در انتخاب راهبرد توزيع متناسب جمعيت بايستي  .شهري دخالت داشته اند بزرگ به نقاط

توجه ... به عوامل بروز نابرابريهاي فضايي، سرمايه گذاريها، سياستگذاريها، تحوالت اقتصادي و 
تمركز بسياري از امكانات و خدمات تخصصي در شهرهاي بزرگ در جذب جمعيت بسيار . شود

لذا توزيع بهينه امكانات و خدمات در سطوح سرزمين مي تواند در توزيع متناسب  .مؤثر بوده است
با توجه به وجود نرخ بيكاري باالتر در استانهاي حاشيه اي حركات جمعيتي . جمعيت مؤثر باشد

راهبردهايي كه بتواند در  .شديد از استانهاي با نرخ بيكاري باالتر در دهه آينده اجتناب ناپذير است
. حفظ و تثبيت جمعيت و همچنين هدايت مهاجرت هاي مناطق مؤثر باشد شايان توجيه استجهت 

عمده راهكارها بايد در راستاي حفظ و توزيع بهينه جمعيت و اصالح ساختار سكونتگاهي صورت 
  ).25-1385،27،ياسوري(گيرد 

نظير استان كرمان، روند سرمايه گذاريها در دهه گذشته نشان مي دهد كه برخي از استانهاي كشور 
در اين استانها  .توانسته اند سهم زيادي از اعتبارات و سرمايه گذاريها را جذب كننداصفهان، سمنان 

فرصتهاي شغلي مناسبتري ايجاد شده و ناپايداري جمعيت استانهاي مجاور و حتي دوردست را سبب 
أكيد بر فعاليتهاي كاربر به لذا جهت گيري صحيح سرمايه گذاري در استانهاي كشور و ت. شده است

. منظور جذب جمعيت بيكار مي تواند تا حدودي روند عدم تعادل جمعيتي بين مناطق را كند نمايد
در غير اين صورت، رشد انفجاري جمعيت شهري، گسترش نياز به شهرسازي جديد، گسترش نياز 

    منابع پايه توسعه به خدمات شهري، آلودگي شديد در شهرهاي بزرگ، تخريب و آلودگي شديد 
  .و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي را شاهد خواهيم بود) آب و خاك ( 
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  جمع بندي و نتيجه گيري
جمعيت و حركات جمعيتي تا حدود زيادي ناشي از برخورداري مناطق از انواع امكانات و     

امكانات زيربنايي  تا زمانيكه وضعيت برخورداري مناطق از. زيرساختهاي اقتصادي و اجتماعي است
توزيع . جمعيت همچنان به صورت نامتعادل بين مناطق توزيع خواهند شد ،و سرمايه تعديل نشود

جمعيت شهري و روستايي نيز كه تابعي از وضع اقتصادي روستاها و برخورداري از امكانات است، 
  .هديافتبه صورت نامتعادل بين نقاط شهري و روستايي و به نفع جوامع شهري تحول خوا

بدين نحو كه تراكم نسبي . ، تراكم جمعيت در برخي از استانها افزايش مي يابد1404در سال     
نفر و استان  687نفر در كيلومتر مربع بوده ولي استان تهران داراي  56جمعيت در كشور حدود 

ه و بر جمعيت بعالوه جمعيت روستايي كاهش يافت. نفر در كيلومتر مربع خواهند بود 9سمنان داراي 
اين تحوالت از طرفي منجر به . شهري و آنهم در چند شهر بزرگ كشور بشدت افزوده خواهد شد

موجب جذب سرمايه گذاري دولت ديگر از بين رفتن زمينهاي حاصلخيز حاشيه شهرها و از طرف 
وزيع اگر روند فعلي ادامه يابد ت. در تأمين خدمات عمومي و زيربنايي شهرهاي بزرگ خواهد شد

فضايي جمعيت و فعاليت بشدت نامتعادل شده و ممكن است پيامدهاي اجتماعي و سياسي ناگوار را 
بعالوه منابع پايه توسعه در معرض تخريب و نابودي قرار گرفته و نسل آينده از . به دنبال داشته باشد

ع متناسب جمعيت بنابراين الزم است سياستهاي تثبيت جمعيت و توزي. منابع ملي محروم خواهند شد
  .و فعاليت در سطح فضاي ملي با جديت دنبال شود
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