
        الگوهاي شهرنشيني در ايران و جهانالگوهاي شهرنشيني در ايران و جهانالگوهاي شهرنشيني در ايران و جهانالگوهاي شهرنشيني در ايران و جهان
  1زهرا قرباني

        

        

        چكيده چكيده چكيده چكيده 

در اين مقاله هدف ما بررسي الگوهاي شهرنشيني در ايران با توجه به عوامل موثر بر شهرنشيني و 

رشد طبيعي، تبديل روستا به شهر، . سهم هر كدام از اين عوامل در افزايش رشد شهري مي باشد

م روستا در شهر عواملي هستند كه هر كدام در دهه هاي مختلف به مهاجرت از روستا به شهر و ادغا

بدين منظور با استفاده از اطالعات . عنوان يكي از عوامل اثر گذار در رشد شهري بوده اند

درصد به  38سرشماري ها در سال هاي مختلف در يافتيم كه در طي اين سال ها جمعيت شهري از 

ميزان رشد . است شهر رسيده 1000شهر به  373د شهرها از درصد افزايش يافته است و تعدا 66

افزايش . درصد شده است 3,9سال گذشته  50در طي  1385تا  1335شهري در طي سال هاي 

درصد و  14درصد، مهاجرت از روستا به شهر با  24درصد، تبديل روستا به شهر با  58طبيعي با 

 1375 – 85در طي سال هاي . موثر بوده استدرصد در رشد شهري  2,7ادغام روستا در شهر با 

  . درصدي را داشته است 2,7جمعيت شهري رشد 

        

  شهرنشيني، مهاجرت، الگوهاي شهري، رشد طبيعي، سرشماري   ::::واژگان كليديواژگان كليديواژگان كليديواژگان كليدي
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        ::::مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه 

در پاسخ به فرصت هايي است كه در قلمروهاي مختلف فراهم توزيع انسان ها بر روي زمين هميشه 

اختراع كشاورزي و دسترسي به زمين هاي قابل كشت عامل مهمي در تعيين محل . ستبوده ا

كشاورزي كمك به انباشت مازاد مواد غذايي نمود و تفاوت فعاليت هاي . سكونت افراد بود

. توليدي نيز منجر به پيدايش محل سكونت هاي پيچيده اي گرديد كه به عنوان شهر شناخته شدند

رها نقش كليدي را به عنوان مراكز حكومتي، توليد، تجارت، دانش، نوآوري در تاريخ مدرنيته شه

تغييرات حاصل از انقالب صنعتي در غياب شهرها غير قابل . و افزايش بهره وري ايفا كرده اند

مكانيزه شدن توليد، تمركز جمعيت را ضروري ساخت و سرعت صنعتي شدن با . تصور است

  .افزايش شهرنشيني همراه شد

بيست و يكم در حالي آغاز شد كه حدود نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كردند  قرن

شهرنشيني با چنان سرعتي پيش مي رود كه در تاريخ . و انتقال شهري تقريبا صورت گرفته است

شهر ها در هر كجا كه باشند، اعم از كشورهاي توسعه يافته و در . شهرنشيني بي سابقه بوده است

  .عه، مكان نمايش تقابل هاي برجسته و فزاينده اقتصادي، اجتماعي و سياسي هستندحال توس

بدون شك شهر و شهرنشيني تمام شئون زندگي بشر را از رژيم غذايي گرفته تا الگوي معماري، از 

خانواده تا نهاد سياست، از آموزش و پرورش تا نظام اقتصادي، همه و همه را تحت تاثير قرار داده 

شر عالقه عجيبي به تمركز و استقرار در واحدهاي سكونتي بزرگ دارد، به گونه اي كه ب. است

پيش بيني شده است تعداد زيادي از شهرنشينان در آينده ساكن شهر هايي با بيش از هشت ميليون 

نفر جمعيت يا ابرشهر ها خواهند بود و بنابراين ايده ضد شهرگرايي از هم اكنون پايان يافته تلقي 

شود، تعداد سكنه نقاط شهري در آغاز قرن گذشته چيزي كمتر از بيست درصد ساكنان جهان  مي

.    مي شد، ولي اكنون حدود نيمي از ساكنان جهان در نقاط شهري سكونت يافته اند را شامل

  ).321- 339: 1381نقدي ،(

ه را دگرگون شهري شدن يك تحول اساسي و پويا و تغيير اجتماعي مهمي است كه نهادهاي جامع

مسئله شهري شدن در كشورهاي در حال توسعه روندي متفاوت با كشورهاي غربي . مي سازد

به طوري كه مي دانيم در كشورهاي غربي شهري شدن و صنعتي شدن همزمان اتفاق مي . دارد

در كشورهاي در حال توسعه اين جريان برعكس است، يعني شهري شدن قبل از صنعتي شدن . افتد

آغاز مي شود و بنيادهاي شهر مدرن را در اروپا انقالب  18شهري شدن اروپا از قرن . ي شودواقع م

در طول بيش از صد سال جريان شهري شدن اروپا با پشتوانه صنعتي شدن . صنعتي فراهم مي آورد

م جريان مهاجرت از روستا به شهر و از ميان رفتن نظا. و تغيير شيوه توليد اقتصادي انجام مي گيرد

شهري . در آسيا جريان شهري شدن به شكل ديگري واقع مي شود. فئودالي به تدريج واقع مي شود
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جمعيت شهري آسيا در دهه هاي اخير دو برابر سريعتر . شدن آسيا با سرعت بيشتري اتفاق مي افتد

ت و شهري شدن اروپا هيچ مدل يا نمونه اي را در مقابل خود نداش. از جمعيت اروپا افزايش يافت

اختراعات و پيشرفت هاي تكنولوژيك به شكل خودبه خود . هدف خاصي را نيز دنبال نمي كرد

 .تحولي تدريجي را در پي داشت

تدريجي بودن اين جريان باعث مي شد كه تحوالت اجتماعي نيز در كنار اين تحوالت بنيادي 

شهري و مدرن به تدريج اقتصادي واقع شود و مورد پذيرش مردم اين كشورها قرارگيرد و فرهنگ 

در آسيا شكافي بزرگ ميان وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي با غرب وجود . شكل گيرد

. دارد، اما همه آنها مدل شهرهاي غربي صنعتي را به عنوان يك هدف در مقابل خود مي بينند

رها از نظر مهاجرت به شهر اغلب به علت فقر و اضمحالل شيوه توليد سنتي روستايي و جذابيت شه

اما شهرها امكان جذب نيروي كار . امكانات رفاهي، پزشكي، آموزشي و شغلي انجام مي گيرد

مازاد را ندارند و اكثر شهرها جمعيتي بيش از گنجايش خود دارند كه برخي جامعه شناسان آن را 

در  زياده از حد شهري شدن به معني رشد جمعيت شهرها. زياده از حد شهري شدن خوانده اند

سطحي است كه به هيچ وجه با سطح صنعتي شدن مطابقت ندارد و در اين صورت زياده از حد 

شهري شدن خود مانعي در راه توسعه كشورها مي شود زيرا منابع را به شكل غير مولد به كار      

كشورهاي توسعه نيافته جريان شهري شدن را سريعتر از غرب طي كرده اند، در حالي . مي گيرد

در نتيجه شهرنشيني در كشورهاي توسعه . فاقد تكنولوژي الزم براي چنين توسعه اي بوده اند كه

  ).145: 1384ميرزايي ،(نيافته مشكالت زيادي دارد

        ::::اهميت و ضرورت تحقيقاهميت و ضرورت تحقيقاهميت و ضرورت تحقيقاهميت و ضرورت تحقيق

شهر از زماني كه به وجود آمد خاستگاه تمامي تمدنهاي بزرگ بوده است و در حال حاضر نيز 

ي بر خوردار شده كه تمامي جنبه هاي زندگي انسانها را تحت تاثير قرار شهر نشيني از چنان اهميت

پيدايش شهرنشيني به معناي . داده است و توجه مسئوالن و برنامه ريزان را به خود جلب كرده است

با اين حال موج شهر نشيني كشورها متفاوت از . رواج يافته است  21امروزي آن در جهان در قرن 

روند شهري شدن كشورهاي در حال توسعه روند متفاوتي با كشورهاي توسعه . همديگر بوده است

در كشورهاي توسعه يافته شهري شدن و صنعتي شدن همزمان اتفاق مي افتند و جريان  .يافته دارد

مهاجرت از روستا به شهر و از بين رفتن نظام فئودالي به تدريج واقع مي شود، لذا مها جرين به شهر 

ديد ناشي از صنعت مي شوند، در مقابل در كشورهاي در حال توسعه جريان بر جذب مشاغل ج

           و به همين دليل شهرها  ،عكس است يعني شهري شدن قبل از صنعتي شدن واقع مي شود

مهاجرت گسترده عالوه بر مسائلي كه در . نمي توانند مشاغل مورد نياز مهاجران را فراهم كنند

توسعه پديد آورده موجب فرآيندي در شهرهاي اين كشورها شده كه  شهرهاي جهان در حال
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كشورهاي به سخن ديگر شهرنشين شدن روستا در . آن را روستايي شدن شهرها مي نامد) لوفور(

روستايي شدن شهرها به . تا حدي روستايي شدن شهرها را نيز به دنبال داشته استدر حال توسعه 

روستائيان به شهرها تناسب جمعيت روستايي و شهري شهرها  اين معني است كه در اثر مهاجرت

اين تغيير كه به نفع جمعيت روستايي مهاجر رقم مي خورد كيفيت . در زمان كوتاه تغيير مي كند

. ، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شهرها را دستخوش بحراني شديد مي نمايد)كالبدي(فيزيكي 

و رفتارهاي اجتماعي در شهرها به گونه اي شديد  الگوهاي مصرف، توليد، شهرسازي، معماري

( تحت تاثير اين تهاجم گسترده قرار مي گيرد و مديريت شهري را با مسائل بسيار روبه رو مي سازد

  ) . 43: 1381عظيمي، 

در ايران نيز شهري شدن قبل از صنعتي شدن بوده و شهرها محور زندگي اقتصادي ، اجتماعي 

از آنجا كه . ت ناشي از تمركز جمعيت هر روز بيشتر نمايان شده استجامعه شده اند و مشكال

بررسي تاثير  ،مهاجرت يكي از عوامل اساسي رشد شهر نشيني در كشور ايران به حساب مي آيد

در ايران هجوم روستائيان به شهرها تغييرات . مهاجرت بر شهر نشيني اهميت ويژه اي مي يابد

زندگي، اخالق و حاالت رواني روستائيان به وجود آورده است كه         زيادي را در افكار، شيوه هاي 

مي توانند زمينه ساز پيدايش بعضي از عوارض ناخوشايند اجتماعي و انحرافات و موجب بروز بي 

  .نظمي هايي در گسترش فيزيكي شهرها و ايجاد حاشيه نشيني و حلبي آبادها گردند

        ::::اهداف تحقيقاهداف تحقيقاهداف تحقيقاهداف تحقيق

ش شناخت تحوالت جمعيت شهري در ايران و مشخص كردن سهم هدف كلي در اين پژوه

  . است 1355-85عوامل موثر بر رشد شهر نشيني بويژه مهاجرت طي سالهاي 

  شناخت تحوالت جمعيت شهر نشين در دهه هاي اخير∗

  مشخص كردن سهم مهاجرت در افزايش جمعيت شهرنشين∗

  مشخص كردن سهم رشد طبيعي در افزايش جمعيت شهر نشين∗

  بررسي اثر روستاهاي تبديل شده به شهر بر افزايش جمعيت شهر نشين∗

  بررسي تاثير آباديهاي ادغام شده به شهر بر افزايش جمعيت شهر نشين∗

        ::::روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

با توجه به اينكه تحليل ها روي داده هاي سر شماري صورت مي گيرد، روش اين بررسي جزء 

ا در تحليل ثانويه استفاده از داده هاي گردآوري عمدت. روشهاي تحليل ثانويه محسوب مي شود

  . شده براي مطالعه موضوعي جدا از موضوع تحقيقات اوليه است

مي توان جز تحقيقات اسنادي دانست چرا كه از مدارك و اسناد مرتبط با موضوع اين تحقيق را  

قع اسناد و مدارك در جنبه هاي نظري و تحليلي آن استفاده مي شود و همچنين آمارها نيز در وا
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به طور كلي با توجه به موضوع مورد بررسي، از روش تجربي متكي بر بهره گيري از . مي باشند

آمار و استفاده از روشهاي مختص جمعيت شناسي براي تجزيه و تحليل داده ها بهره گرفته مي 

  . شود

        ::::نظريات مرتبط با شهر و شهر نشينينظريات مرتبط با شهر و شهر نشينينظريات مرتبط با شهر و شهر نشينينظريات مرتبط با شهر و شهر نشيني

  :شهر ارائه شده كه مي توان در چهار نظريه خالصه كرد به طور كلي نظرياتي در مورد پيدايش

در اين نظريه به نقش كشاورزي تاكيد مي شود و از مفهوم مازاد توليد و : نظريه محيط گرايي) الف

  .پيدايش شهرها استفاده مي كند

در اين نظريه ها، شهر به عنوان مركز مبادله كاال و كانون اصلي تجارت : نظريه اقتصادي  ) ب

  .مي شود شناخته

در اين نظريه مسئله دفاع، هسته اوليه شهر را : نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعي) ج

  .شكل داده است

  .                عده اي بر نقش مذاهب به خصوص دين اسالم در پيدايش شهرها تاكيد دارند: نظريه مذهبي) د

باديه نشيني كهن تر از شهر . باديه نشيني مي داندمنشا پيدايش شهرها و شهر نشيني را : ابن خلدون

همچنين مي گويد كه چون ). 229: ابن خلدون، جلد اول(نشيني است و اصل اجتماع و تمدن است

شهرها بزرگ هستند و عظيم پس ساختن آنها از عهده يك نفر خارج است و به ناچار دولتها اين 

اي بزرگ بايد با همدستي گروههاي بزرگ و همكاري بنيان نهادن اين بناه. وظيفه را ايفا مي كنند

در كل ابن خلدون به عامل مهاجرت و دولت در ). 647: همان(جمعيت هاي بسيار صورت پذيرد

  .پيدايش شهرها تاكيد دارد

معتقد است كه براي درك مسئله شهر، بايد تفاوت و رابطه شهر و روستا را بررسي : پل سينجر

وجود داشته باشد كه نيروهاي توليدي در روستا تا آن حد تكامل مي  شهر زماني مي تواند. كرد

ولي تنها توليد مازاد براي ايجاد شهر كافي  .يابند كه قادر باشند بيشتر از حد نياز خود توليد كنند

نيست بلكه بايد روابطي به وجود آيد تا جريان مداوم انتقال مازاد مذكور از روستا به شهر تضمين 

  )19: 1381 نقدي،.(شود

        ::::تئوري اقتصادي در گسترش شهرهاتئوري اقتصادي در گسترش شهرهاتئوري اقتصادي در گسترش شهرهاتئوري اقتصادي در گسترش شهرها

شهرها . از اين ديدگاه رشد و توسعه شهري خود محصول و زاده فرايندهاي اقتصادي است

با تكامل كشاورزي و ظهور . محصول تكامل اقتصادي جوامع از مرحله شباني به كشاورزي هستند

اين . يني و اقتصاد كشاورزي در آمدصنعتگران كم كم شهر نشيني به گونه اي كامال مجزا از ده نش

تئوري معتقد است كه عوامل اقتصادي  بارزترين و اصلي ترين عاملي است كه سيماي شهرها را 
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آرتي، گريسن، : از پيروان اين تئوري. شكـل داده و چگونگي نحـوه رشـد آنها را تعيين مي كند

  ).118: 1353اديبي، (اسيارد مي باشند

  :هاجرتهاجرتهاجرتهاجرتتئوريهاي مرتبط با متئوريهاي مرتبط با متئوريهاي مرتبط با متئوريهاي مرتبط با م

از نظر اقتصادي مهاجرتها، اعم از داخلي و بين المللي، مكانيزمي براي باز توزيع نيروي كار 

از صاحبنظران عمده آن آدام اسميت است كه مهاجران كارگر را تابع )121: 1380زنجاني، (است

صادي اسميت مهاجران كارگر را نه تنها باعث رشد اقت. قانون عرضه و تقاضاي اقتصادي مي داند

دو منطقه مهاجرپذير و مهاجر فرست مي داند بلكه آن را وسيله اي براي بهبود وضع كار و اشتغال 

در تبيين داليل مهاجرت از روستا به شهر در نظريه هاي اقتصاد سنتي بيشتر بر . به شمار مي آورد

مهاجرتها تاكيد  نقش چالشهاي بين منطقه اي در ارتباط با نيروي كار و سطح در آمد و تاثير آن بر

شده است و اقتصاد دانان نئو كالسيك نيز به اختالف در آمدها و شرايط اشتغال بين مناطق و هزينه 

از اين ديدگاه مهاجرت را عموما به عنوان تصميم گيري فردي براي به . مهاجرت تاكيد مي كنند

  .حداكثر رساندن در آمد تلقي مي كنند

وي انگيزه اقتصادي را . رت انگيزه هاي اقتصادي خاصي داردمايكل تودارو معتقد است كه مهاج

شهري با فرض اينكه مهاجرين در جستجوي  - بر حسب تفاوتهاي مشاهده شده درآمد روستا

مهاجرت را اساسا يك پديده اقتصادي مي داند و . حداكثر در آمد در آينده هستند تعريف مي كند

گيرد كه علي رغم وجود بيكاري در شهرها تصميم فرد مهاجر كامال منطقي و عقالني تصميم مي 

  ).30: 1997تودارو، ( به مهاجرت بگيرد

        ::::ديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعيديدگاه اجتماعي

اگر چه عوامل اقتصادي در مهاجرتها اهميت بااليي دارند، همواره نمي توان آنها را عوامل منحصر 

تن از شرايط و در مواردي مهاجرتها براي دوري جس. به فرد بر انگيزنده مها جرتها محسوب داشت

اوضاع و احوال تهديد كننده حيات انساني صورت مي گيرند و در مواردي نيز براي سكونت در 

نقاط خوش آب و هوا يا زندگي در بين جامعه، قوم يا فرهنگ خودي انجام مي شود كه نه تنها 

اني، زنج(ن جريان يابدآممكن است انگيزه هاي اقتصادي نداشته باشد بلكه حتي در جهت عكس 

تحصيالت به . برخي از عوامل اجتماعي مهم اثر گذار در مهاجرت، تحصيالت است). 128: 1380

عنوان وسيله دستيابي به تحرك شغلي و اقتصادي محسوب مي شود و افراد خانواده ها براي 

از عوامل اجتماعي ديگر كه بر . برخورداري از تحصيالت بيشتر اقدام به مهاجرت مي كنند

ارتباطات، ازدواج و خويشاوندي، محدوديتهاي اجتماعي در مبدأ و : ر دارندعبارتند ازمهاجرت اث

.....        
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        ::::چارچوب نظري تحقيقچارچوب نظري تحقيقچارچوب نظري تحقيقچارچوب نظري تحقيق

براي چارچوب نظري تحقيق از تئوري هايي استفاده شده كه شهر نشيني و مهاجرت را با هم در 

ت و تئوري اوبراي به به اين منظور تئوري قطب رشد و شهر گرايي، تئوري پيتر هاگ. نظر گرفته اند

  .عنوان چارچوب نظري تحقيق انتخاب شده اند

        ::::نظريه قطب رشد و شهر گرايينظريه قطب رشد و شهر گرايينظريه قطب رشد و شهر گرايينظريه قطب رشد و شهر گرايي

طبق اين نظريه زماني كه رشد اقتصادي در يك منطقه به وجود مي آيد، اين رشد و توسعه در همه 

در  .نقاط ناحيه گسترش مي يابد و همه سطوح ناحيه اي از برنامه ريزي توسعه بهره مند مي شوند

، موانع طبيعي اقتصادي و اجتماعي و حتي در حال توسعهحالي كه در نواحي جغرافيايي كشورهاي 

سياسي آن چنان زياد است كه نمي گذارد تاثيرات برنامه ريزي توسعه در همه نقاط ناحيه گسترش 

ي به يابد و چون تنها در قطب معين سرمايه گذاري مي شود، همه مهاجران روستايي و غير روستاي

اين قطب جذب مي گردند و مهاجران روستايي و غير ماهر مي توانند تنها در بخش غير رسمي، 

توسعه بخش غير رسمي بر اثر فعاليت ها ي اقتصادي غير رسمي، در سيستم شهري . اشتغال يابند

 شدن نيز اثر مي گذارد، به طوري كه شهر بزرگ ناحيه در اين سيستم از نظر دارا بودن جمعيت و

امكانات ديگر شهرهاي سيستم عدم توازن شديدي دارد و اين امر نيز به نحوي در روابط شهر و 

در حال بدين سان اجراي طرح هاي مربوط به قطب رشد در كشورهاي . روستا اثر مي گذارد

به شهر گرايي كمك مي كند و اختالف ميان شهرو روستا و مادر شهر و شهرهاي مياني و توسعه 

  ).469، 1380شكوهي، ( شتر مي سازدكوچك را بي

        ::::نظريه پيتر هاگت نظريه پيتر هاگت نظريه پيتر هاگت نظريه پيتر هاگت 

وي معتقد است كه منحني الگوي شهر نشيني كشورهاي توسعه يافته با كشورهاي در حال توسعه 

را به عنوان ) در حال توسعه(و كاستاريكا)توسعه يافته(بدين منظور دو كشور سوئيس.متفاوت است

ن وجوه اختالف شكل منحني شهر نشيني اين دو گروه او ضمن نشان داد. نمونه انتخاب كرده است

از كشورها مشخص مي كند كه مرحله رشد شتابان شهرنشيني در كشور سوئيس حدود يك قرن 

جلوتر از كاستاريكا آغاز شده و به عالوه مولفه هاي اصلي رشد جمعيت شهرهاي جهان در حال 

مي كند كه در مرحله رشد شتابان او اذعان . توسعه با كشورهاي توسعه يافته متفاوت است

در صد رشد جمعيت شهري، ناشي از مهاجرت روستا به شهر بوده  70شهرنشيني در سوئيس حدود 

در صد  20است در حالي كه مهاجرت در همين مرحله از شهرنشيني در كشور كاستاريكا تنها 

  ).49، 1381عظيمي ، (موثر بوده است
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        : : : : نظريه اوبراي نظريه اوبراي نظريه اوبراي نظريه اوبراي 

ه رشد شهري در كشورهاي در حال توسعه بيشتر به دليل افزايش طبيعي جمعيت وي معتقد است ك

او مي نويسد كه در مرحله نخست شهرنشيني . شهرها صورت مي گيرد تا مهاجرت از روستا به شهر

كه سطح شهر نشيني در اين كشورها پايين و ميزان رشد طبيعي هم در شهر و هم در روستا باال 

ليكن در  .ا بيش از رشد طبيعي در افزايش جمعيت شهري نقش دارداست مهاجرت خالص عموم

ش طبيعي جمعيت شهري نقش مسلط پيدا مي كند افزاي) رشد شتابان(مرحله مياني رشد شهر نشيني

و در مرحله پاياني كه شهر نشيني در سطح بااليي قرار دارد و آهنگ رشد طبيعي جمعيت پايين 

است احتماال رابطه فوق ممكن است معكوس شده و دوباره مهاجرت خالص عنصر عمده رشد 

توان به اين شكل عنوان كرد  به طور كلي نظريه هاگت و اوبراي را مي. جمعيت شهري مي گردد

مرحله اول . كه آنها معتقد ند سه مرحله در روند شهر نشيني كشورهاي در حال توسعه وجود دارد

مرحله بطئي و كند شهر نشيني است در اين مرحله سهم مهاجرت بيشتر از سهم رشد طبيعي مي 

 يشتر از مهاجرت مي شوددر مرحله دوم كه مرحله شتاب شهر نشيني است سهم رشد طبيعي ب. باشد

شهرنشيني در سطح بااليي قرار مي گيرد و دوباره سهم مهاجرت بيشتر از   ،در مرحله سوم و نهايتاً

  ).82: 1370اوبراي، ( سهم رشد طبيعي است

        ::::    الگوهاي شهرنشيني در جهان از نظر سازمان مللالگوهاي شهرنشيني در جهان از نظر سازمان مللالگوهاي شهرنشيني در جهان از نظر سازمان مللالگوهاي شهرنشيني در جهان از نظر سازمان ملل

  : كندسطح شهرنشيني باال و رشد شهري  - 1

ست كه بيش از دوسوم جمعيت آنها شهرنشين هستند ،اما نسبت كه شامل مناطق و كشورهايي ا

اروپا ،آمريكاي شمالي ،استراليا و نيوزلند : رشد جمعيت شهري آنها زير يك درصد در سال است 

تحقيقات نشان مي دهد كه كاهش رشد شهرنشيني در اين مناطق . نمونه اي از اين مناطق هستند

  .در سال خواهد رسيد%  5/0علي يعني به پايينتر از ادامه يافته و به كمتر از اندازه ف

  :سطح شهرنشيني باال و رشد شهري متوسط  - 2

كه داراي حدود ) شامل كارائيب ،آمريكاي مركزي و جنوبي (بخش عمده اي از آمريكاي التين 

  .در سال است ،در اين الگو جا مي گيرد% 3شهرنشيني و رشد جمعيت شهري در حدود %  75

 :نشيني متوسط و رشد شهري سريع سطح شهر  - 3

و رشد ) شهري% 55(آسياي غربي از ديگر مناطق جهان به وسيله سطح شهرنشيني باالي متوسط 

متمايز مي شود، در اين مدل نسبت رشد جمعيت شهري تا پايان ) در هر سال% 4(سريع جمعيت 

  ).كشور ايران در اين الگو جاي مي گيرد.(بوده است%  5/3قرن بيستم 

  :طح شهرنشيني پايين و رشد شهري سريع س - 4
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 در اين مناطق،. در الگوي چهارم ،كمتر از يك سوم جمعيت در مناطق شهري ساكن هستند 

پنج منطقه درآفريقا ، بخشي از جنوب شرقي . يا بيشتر در سال رشد دارد% 4جمعيت شهري 

  ).327: 1381نقدي ،(آسيا،آسياي ميانه و مالزي جز اين گروه هستند

        : : : : ند ها و تغييرات شهرنشيني در دنياند ها و تغييرات شهرنشيني در دنياند ها و تغييرات شهرنشيني در دنياند ها و تغييرات شهرنشيني در دنيارورورورو

شهر نشيني با چنان . حدود نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند 21در آستانه قرن 

شهر نشيني در همه جاي . ش غير قابل تصور بودپيگامهاي بلندي به جلو مي رود كه در چند دهه 

ات اين پويش، شهر به شكل آشكاري به مواز. سال اخير سير صعودي داشته است 150دنيا در طول 

روستا و زندگي روستايي را در تمام جنبه هاي آن به حاشيه رانده به نحوي كه امروزه جهان به 

جمعيت شهري كشورهاي جهان رشد ). 13:1381عظيمي،(سرعت در حال شهري شدن است 

رصد از كل د 48در حال حاضر حدود سه ميليارد نفر يا . سريعتر از كل جمعيت جهان دارد

 5به  2030جمعيت جهان در مناطق شهـري زندگـي مي كنند و انتظار مي رود اين رقم در سـال 

 ).2003گزارش سازمان ملل، ( ميليارد نفر برسد

        

        2050205020502050تا تا تا تا     1950195019501950تغييرات جمعيت شهري در دنيا و مناطق اصلي آن از سال تغييرات جمعيت شهري در دنيا و مناطق اصلي آن از سال تغييرات جمعيت شهري در دنيا و مناطق اصلي آن از سال تغييرات جمعيت شهري در دنيا و مناطق اصلي آن از سال : : : : 1111جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        ))))به ميليونبه ميليونبه ميليونبه ميليون((((نقاط شهرينقاط شهرينقاط شهرينقاط شهريجمعيت جمعيت جمعيت جمعيت         مناطق اصلي جهانمناطق اصلي جهانمناطق اصلي جهانمناطق اصلي جهان

1950195019501950        1975197519751975        2007200720072007        2025202520252025        2050205020502050        

  6398  4584  3294  1519  737  كل دنيا

  1071  995  910  702  427  بسيار توسعه يافته ها

  5327  3590  2384  817  310  كمتر توسعه يافته ها

  967  452  225  53  15  كشورهايي با كمترين حد توسعه

  1234  658  373  107  33  آفريقا

  3486  2440  1645  574  237  آسيا

  683  575  448  198  69  يكاي التين و كارائيبآمر

  401  337  275  180  110  آمريكاي شمالي

  557  545  528  444  281  اروپا

  37  30  24  15  8  اقيانوسيه

  2008گزارش سازمان ملل ،: منبع       
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رشد سريع جمعيت شهرهاي كشورهاي در حـال توسعه بيشتر ناشي از دو عامل مهاجرت و رشد 

رايجترين ديدگاه علت مهاجرت به شهرها را امكان افزايش درآمد خانواده . ستطبيعي جمعيت ا

  . ها مي داند

در طي . در بردارد 1980در سه چهارم كشورها افزايش طبيعي نيمي از رشد شهري را در طي دهه 

 15تا از  12كشور در آسيا و  11تا از  7كشور در آفريقا ، 8از هر  6همان حالت براي  1990دهه 

سطوح بااليي از شهرنشيني در كشورها به اين . شور در آمريكاي التين و كارائيب شاهد هستيمك

از رشد شهري را % 70در آفريقا وآسيا و بيشتر كشورها رشد طبيعي . عامل نسبت داده مي شود

  .شامل مي شود 

در ميان كشورهايي كه مهاجرت و طبقه بندي مجدد شهرها موجب رشد شهري شده است دو 

را در رشد شهري در سال % 70در چين اين دو عامل . كشور چين و اندونزي به چشم مي خورند

در چين طبقه بندي مجدد شهرها عامل اصلي رشد . دربرداشته است 1990را در سال % 80و  1980

در % 70در اندونزي كاهش در نسبت رشد طبيعي موجب شد تا رشد شهري از. شهري مي باشد

در مجموع در اكثريت كشورها رشد طبيعي عامل . كاهش يابد 1990در سال  %32به  1960سال 

اصلي در رشد جمعيت  شهري است، سپس مهاجرت داخلي و در نهايت طبقه بندي مجدد شهرها 

  ).2008، گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل(از عوامل اثرگذار در رشد شهري مي باشند

        ::::روندها و تغييرات شهرنشيني در ايرانروندها و تغييرات شهرنشيني در ايرانروندها و تغييرات شهرنشيني در ايرانروندها و تغييرات شهرنشيني در ايران

دنبال افزايش رشد جمعيت در ايران الگوي سكونت دركشور دچار تحوالت اساسي گرديد كه  به

براساس اطالعات موجود تعداد شهرهاي . بيش از پيش به سمت شهرنشيني معطوف شده است

به  1387شهر و در سال  1000شهر به  373از  1385تا 1335سال گذشته از سال هاي  50كشور در 

بر شهرهاي كشور افزوده   87تا سال  85شهر از سال  12به طور متوسط . تشهر رسيده اس 1012

ميزان رشد جمعيت . رسيده است% 66به %  38سال گذشته از  50جمعيت شهري در . شده است

شهرنشيني در ايران حاكي از تشديد شكاف درآمدي بين مناطق . درصد شده است 9/3شهري 

بهره وري از آنها، درآمد انتظاري بيشتر در مناطق شهري، شهري و روستايي، تفاوت در امكانات و 

بخش اعظم از افزايش جمعيت شهري كشور ناشي . ضعف نظام توليد در جوامع روستايي مي باشد

  .از مهاجرپذيري، تغيير موقعيت روستا به شهر و جذب يا ادغام روستاها در شهر مي باشد
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        1385138513851385تا تا تا تا     1365136513651365توسط رشد ساالنه طي سال هاي توسط رشد ساالنه طي سال هاي توسط رشد ساالنه طي سال هاي توسط رشد ساالنه طي سال هاي تغييرات جمعيت شهري كشور و متغييرات جمعيت شهري كشور و متغييرات جمعيت شهري كشور و متغييرات جمعيت شهري كشور و م: : : : 2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        سالسالسالسال
        متوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنه

        درصددرصددرصددرصد        دورهدورهدورهدوره

1365  26844561  65 -1355  12/5  

1370  31836598  70 -1365  47/3  

1375  36817789  75 -1370  95/2  

1385  48259964  85 -1375  74/2  

  1385مركز آمار ايران، : منبع                            

  

 48259964به  85ميليون نفر بوده كه در سال  36817789در حدود  75شهري در سال جمعيت 

به   85درصد بود كه در سال  3/61در حدود  75درصد شهرنشيني در سال . ميليون نفر رسيده است

 400 .ما گرايش به مركز نشيني يعني تمايل به سكونت در مراكز استان ها داريم. درصد رسيد 5/68

از . نفر سكنه داشته اند 2700000به شهر تبديل شده اند كه  75- 85 سال هاي يي درنقطه روستا

 14درصد، مهاجرت از روستا به شهر با  58افزايش طبيعي با : عوامل اثرگذار در رشد شهري 

درصد در رشد شهري موثر  7/2درصد و ادغام روستا در شهر با  24درصد، تبديل روستا به شهر با 

كاظمي پور (درصدي داشته است 7/2جمعيت شهري رشد  75-85طي سال هاي  در . بوده اند

،1382 :12.(  

        1385138513851385جمعيت بر حسب جنس و محل سكونت در سال جمعيت بر حسب جنس و محل سكونت در سال جمعيت بر حسب جنس و محل سكونت در سال جمعيت بر حسب جنس و محل سكونت در سال : : : :     3333جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        جنسجنسجنسجنس
        محل سكونتمحل سكونتمحل سكونتمحل سكونت

        غير ساكنغير ساكنغير ساكنغير ساكن
        نقاط روستايينقاط روستايينقاط روستايينقاط روستايي        نقاط شهرينقاط شهرينقاط شهرينقاط شهري

  102717  22131101  48259964  70495789  مرد و زن

  53065  1136855  24576442  35866362  مرد

  51652  10894246  23683522  34629420  زن

  1385مركز آمار ايران،سرشماري :منبع         
شهر و  5شهر به  2از ) جمعيت باالي يك ميليون نفر(در طي دو دهه اخير تعداد كالن شهر ها

 500هزار تا  250شهر و شهرهاي  6شهر به  4از ) هزار تا يك ميليون نفر 500(شهرهاي بزرگ 

كه اين مبين تمركز بيشتر جمعيت و قطبي شدن پهنه . شهر رسيده اند 14شهر به  8هزار نفر از 

  ).1387سخنراني ميرزايي،(كشور مي باشد
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        1385138513851385تا تا تا تا     1365136513651365طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال هاي طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال هاي طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال هاي طبقه بندي جمعيتي شهرهاي كشور طي سال هاي : : : :     4444جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

طبقه بندي طبقه بندي طبقه بندي طبقه بندي 

        جمعيتيجمعيتيجمعيتيجمعيتي

1365136513651365        1370137013701370        1375137513751375        1385138513851385        
        تعدادتعدادتعدادتعداد

        شهرشهرشهرشهر

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        ))))درصددرصددرصددرصد((((

        عدادعدادعدادعدادتتتت

        شهرشهرشهرشهر

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        ))))درصددرصددرصددرصد((((

        تعدادتعدادتعدادتعداد

        شهرشهرشهرشهر

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        ))))درصددرصددرصددرصد((((

        تعدادتعدادتعدادتعداد

        شهرشهرشهرشهر

        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        ))))درصددرصددرصددرصد((((

  100  1012  100  612  100  512  100  296  جمع

  52,78  27  54,72  23  53,59  19  52,98  16  نفروبيشتر250000

  17,35  54  13,94  36  13,59  28  14  25  نفر249999-100000

  10,03  70  11,57  60  12,52  55  11,75  46  نفر 99999-50000

  7,56  100  8,99  94  9,38  85  8,64  67  نفر 49999-25000

  6,89  210  7  166  7,80  158  8,57  145  نفر 24999-10000

  3,55  239  3  150  2,50  107  3,10  113  نفر 9999-5000

  1,84  312  0,78  83  0,62  60  0,96  84  نفر 5000كمتر از 

  1385مركز آمار ايران،سرشماري : منبع

  

رشد شتابان، داراي توزيع بسيار نامتوازن و : شور ما داراي چند ويژگي عمده مانندشهرنشيني در ك

تمركزگرايانه، برونزا ودر ارتباط مستقيم با فروپاشي اقتصاد كشاورزي روستايي، گسترش اقتصاد 

 ).321- 339: 1381نقدي ،(داللي و رونق صادرات نفت در چند دهه اخير بوده است

 
        1385138513851385تا تا تا تا     1335133513351335ت جمعيت نقاط شهري طي سال هاي ت جمعيت نقاط شهري طي سال هاي ت جمعيت نقاط شهري طي سال هاي ت جمعيت نقاط شهري طي سال هاي تغييراتغييراتغييراتغييرا: : : :     5555جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 

        ))))درصددرصددرصددرصد((((متوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنهمتوسط رشد ساالنه        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت        سالسالسالسال

1335  6002621  ........  

1345  9795810  02/5  

1355  15854680  93/4  

1365  26844561  41/5  

1370  31836598  47/3  

1375  36817789  95/2  

1380  48259962  74/2  

  1385ان، مركز آمار اير: منبع                   

  

تحول شهرنشيني در ايران متاثر از الگوي درون زاي توسعه و ترقي اقتصادي كشور نبوده است و 

. بيشتر متاثر از ورود ايران به دوره جديدي از مناسبات بين المللي و تقسيم كار جهاني بوده است
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حول وبهبود در در الگوي درون زا ،رشد شهرنشيني،گسترش شهرها و افزايش ميزان آن به همراه ت

در حالي كه . نظام اقتصادي، صنعتي شدن، تغيير نظام اجتماعي و ساير مناسبات صورت مي گيرد

در الگوي برون زا اين گونه نيست و طبيعي است كه اين مدل مشكالت بسيار به همراه داشته 

  ).همان(است

به علت تحوالت در  شهري و به تبع آن شهرنشيني –مهاجرت روستا  1300در ايران نيز از سال 

نمي توان از باز تاب فضايي  1340ليكن تا سال . نظام اقتصادي و اجتماعي ايران رواج پيدا مي كند

به عبارتي بين سال . اين تحوالت به مشكل شهر نشيني و مهاجرت وسيع به شهرها سخن گفت

دهه اصالحات و شروع  1340پس از سال . شهر نشيني بطئي در ايران وجود داشت 1340تا 1300

حساميان، . ( ارضي گرايش به سوي شهرها شدت مي گيرد و شهر نشيني سريع آغاز مي گردد

روند هاي مهاجرتي گسترده از روستا به شهر و از شهرهاي كوچك به شهرهاي ). 21: 1363

بزرگ، تغيير مناسب جمعيت شهري و روستايي به نفع جمعيت شهري ، رشد سريع شهرهاي 

ايتخت و پيچيدگي روز افزون زندگي شهري و بروز آنچه كه به مشكالت شهري بزرگ و خاصه پ

به هر حال ) 23:همان(معروف شده است همه از ويژگيهاي دوره دوم شهر نشيني به شمار مي آيند 

 4/31ميزان شهر نشيني ايران تقريبا دو برابر شده است و از  1385تا  1335سال يعني از سال  40طي 

بنابر اين افزايش شهر نشيني در . رسيده است 1385در صد در سال  2/68به  1335در صد در سال 

كشور وجود دارد كه چهار عامل تاثير گذار در اين افزايش، رشد طبيعي جمعيت شهري، مهاجرت 

حال با . شهري، ادغام حومه ها و آبادي ها در شهرها در شهرها و تبديل روستا به شهر است -روستا

ه روند شهر نشيني سوال اساسي اين است كه مكانيسم تاثير گذاري هر يك از عوامل توجه به ادام

  باال چگونه است؟ و در واقع سهم هر كدام از اين عوامل در افزايش شهر نشيني چقدر است؟
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        1375137513751375- - - - 85858585ميزان شهرنشيني به تفكيك استان ها طي سال هاي ميزان شهرنشيني به تفكيك استان ها طي سال هاي ميزان شهرنشيني به تفكيك استان ها طي سال هاي ميزان شهرنشيني به تفكيك استان ها طي سال هاي : : : :     6666دول شماره دول شماره دول شماره دول شماره جججج

  نام استان
  درصد

  1385سال   1375سال 
  68,36  61,31  كل كشور

  66,67  60,28  آذربايجان شرقي
  60,03  52,68  آذربايجان غربي

  58,27  48,67  اردبيل 
  83,32  74,30  اصفهان

  60,69  53,23  ايالم
  65,16  53,05  بوشهر
  91,34  86,16  تهران

  51,56  45,05  چهارمحال و بختياري
  51,33  40,92  خراسان جنوبي
  68,15  61,09  خراسان رضوي
  48,36  40,07  خراسان شمالي

  67,22  62,52  خوزستان
  57,99  47,62  زنجان
  74,70  68,29  سمنان

  49,60  46,12  سيستان و بلوچستان
  61,17  56,67  فارس
  68,05  57,11  قزوين

  93,92  91,16  قم
  59,43  52,42  كردستان

  58,53  52,89  كرمان
  66,79  61,75  كرمانشاه

  47,64  39,23  بويراحمدكهكيلويه و 
  49,17  41,29  گلستان
  53,88  46,83  گيالن
  59,43  53,65  لرستان

  53,18  45,90  مازنداران
  68,98  57,09  مركزي

  47,11  41,80  هرمزگان
  57,58  48,31  همدان

  79,71  72,80  يزد
  1385مركز آمار ايران، سرشماري : منبع                          
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        : : : : نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

گزارش فوق با هدف بررسي الگوهاي شهرنشيني در ايران و جهان به دنبال يافتن ميزان اثر عوامل 

بدين منظور به بررسي نقش عواملي چون نرخ رشد طبيعي، . موثر بر بر رشد شهري بوده است

تبديل روستا به شهر، مهاجرت از روستا به شهر و ادغام روستا در شهر در افزايش رشد شهرنشيني 

گزارش حاكي از آن است كه در ايران سطح شهرنشيني متوسط و رشد شهري . رداخته استپ

شهر و جمعيت  1000شهر به  373سال گذشته تعداد شهرهاي كشور از  50طي . سريع مي باشد

بر اساس تحقيقات موجود، بخش اعظم افزايش . درصد رسيده است 66درصد به  38شهري از 

هاجرپذيري، تغيير موقعيت روستا به شهر  و ادغام روستاها در شهر جمعيت شهري كشور ناشي از م

درصدي را داشته كه مهمترين  7/2جمعيت شهري رشد  1375-85در فاصله سال هاي . مي باشد

  . عامل در اين ميزان افزايش رشد طبيعي جمعيت در شهرها بوده است

رشد شتابان، توزيع نامتوازن و  :شهرنشيني در كشور ما داراي چند ويژگي است كه عبارتند از 

تمركزگرايانه، ارتباط مستقيم با فروپاشي كشاورزي روستايي و گسترش اقتصاد داللي و رونق 

  .صادرات نفتي

تحول شهرنشيني در كشور ما متاثر از الگوي درونزاي توسعه و ترقي اقتصادي كشور نبوده است و 

  . ناسبات بين المللي و تقسيم كار جهاني بوده استبيشتر متاثر از ورود ايران به دوره جديدي از م
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        ::::منابعمنابعمنابعمنابع

شهر، ترجمه محمد پروين گنابادي، تهران، انتشارات علمي ): 1362(ابن خلدون، عبدالرحمن  -

  .و فرهنگي

  .انتشارات شبگير: مقدمه اي بر جامعه شناسي شهري، تهران): 1353(اديبي، حسين  -

: نشيني و توسعه ، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهرانمهاجرت و شهر ): 1370(اس .اوبراي، او -

 .موسسه كار و امور اجتماعي

توسعه اقتصادي در جهان سوم ،ترجمه غالمعلي فرجادي، تهران، ): 1364(تودارو، مايكل  -

  .وزارت برنامه و بودجه ، جلد اول

  انتشارات آگاه: شهرنشيني در ايران، تهران): 1363(حساميان، فرخ و ديگران -

جمعيت و شهرنشيني در ايران، جلد اول جمعيت، تهران، مركز ): 1369...  (بيب ازنجاني، ح -

 .مطالعات و تحقيقات معماري

  .مهاجرت، تهران، سمت): 1380... (زنجاني، حبيب ا -

ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري، جلد اول، تهران، انتشارات ): 1380(شكوهي، حسين -

 .سمت

 . و مباني نظام شهري، تهران، نشر نيكا پويش شهرنشيني): 1381(عظيمي، ناصر -

 1385گزارش شهرنشيني مركز آمار ايران ،  -

 2003گزارش صندوق جمعيت سازمان ملل در خصوص شهرنشيني ،  -

روندهاي شهرنشيني در ايران ، سخنراني در سومين همايش ): 1387(كاظمي پور، شهال  -

 . رانجمن جمعيت شناسي ايران با عنوان جمعيت و توسعه پايدا

، دانشكده علوم اجتماعي )جزوه(برنامه ريزي جمعيت و نيروي انساني): 1377(ميرزايي، محمد -

 . دانشگاه تهران

سخنراني در سومين همايش انجمن جمعيت شناسي ايران با عنوان ): 1387( ميرزايي، محمد -

 . جمعيت و توسعه پايدار

 . سكنمركز آمار ايران ، نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و م -

تحوالت شهر و شهرنشيني در ايران، نخستين همايش انجمن جمعيت ): 1381... (نقدي، اسدا

        . 321- 339شناسي ايران، صفحات 
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