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سخني با خوانندگان
از مهم ترين عوامل موثر در ايجاد مشکالت زيست محيطي، بي توجهي به قابليت توسعه مناطق و الگوهاي نادرست 
استقرار جمعيت در پهنه هاي كشور است. در كشوري كه الگوي استقرار جمعيت با امکانات آن هماهنگ نباشد، خواسته 
ايجاد  قبيل  از  اجتماعي  و  زيست محيطي  مسايل  از  بسياري  درواقع  مي شود.  ايجاد  متعددي  مشکالت  ناخواسته  يا 
امکانات و تسهيالت،  تعادل در توزيع  توازن و  از منابع، عدم  بهره برداري مفرط  آلودگي ها،  انواع  قطب هاي جمعيتي، 
بيکاري، شيوع انواع بيماري ها، عدم توسعه مناطق مرزي و حاشيه اي كشور، كاهش جمعيت روستاها، افزايش تراكم 
جمعيت در شهر ها و ... ناشي از ناآگاهي و عدم توجه به قابليت هاي توسعه مناطق، عدم انجام مطالعات و بررسي هاي 

كارشناسانه و همچنين عدم وجود سياست هاي مناسب براي استقرار جمعيت است.
ايران يك كشور پهناور است كه به تبع، جمعيت فراوان و در حال رشدي دارد. اين جمعيت به نسبت جوان، پتانسيل 
و سرمايه بي نظيري براي كشور محسوب مي شود. اما متاسفانه به دليل توزيع نامتناسب جمعيت و نبود زيرساخت هاي 
مناسب، مشکالت اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي فراواني ايجاد شده كه كشور را در يك وضعيت بحراني قرار داده است.
تخريب فزاينده محيط زيست و مقابله با آثار و پيامد هاي منفي آن يکي از مبرم ترين مسايل جوامع امروزي است. 
كشور ما نيز در حال حاضر با معضالت زيست محيطي گوناگوني مواجه است و به دليل بي توجهي به آن در عرصه هاي 
مختلف، دامنه آن هر روز گسترش بيشتري مي يابد. فرسايش شديد خاك و مراتع،كاهش سطح جنگل ها، از دست رفتن 
تنوع زيستي، آلودگي آب هاي سطحي و زير زميني، آلودگي هواي كالن شهرها و... از جمله مواردي است كه حيات 

اقتصادي و اجتماعي را با مخاطره مواجه كرده است.
با توجه به شرايط نگران كننده محيط زيست ايران در مقايسه با استاندارد هاي جهاني، الزم است رعايت معيار هاي 
زيست محيطي و اصالح روند هاي كنوني به صورت بسيار جدي در برنامه كار مسووالن قرار گيرد. در غير اين صورت در 

آينده اي بسيار نزديك محيط زيست مناسبي براي ايران و ايرانيان باقي نخواهد ماند.
تعيين سياست ها و شناسايي راه كارهاي مناسب، توجه به اهداف توسعه پايدار، استفاده از روش ها و ابزار برنامه ريزي 
و مديريت زيست محيطي، انتخاب پهنه هاي مناسب براي انواع فعاليت ها و كاربري ها با توجه به امکانات موجود، از جمله 

مواردي هستند كه در تغيير الگوي استقرار جمعيت و بهبود آن نقش دارند.
گروه بين المللي ره شهر، در چارچوب اسناد فرادست،  در زمينه الگوي استقرار جمعيت، مطالعات جامعي انجام داده و 
قسمتي از آن را به طور اجمالي در اين نشريه گرد آوري كرده است. اميد است اين نشريه بتواند اهميت و ضرورت اصالح 
الگوي استقرار جمعيت و كنترل ساختار پراكندگي جمعيت و حركت به سوي توسعه پايدار را به مسووالن ياد آوري كند.

گروه بين المللي ره شهر
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نتيجه رشد روزافزون جمعيت

افزايش 93 درصدي مصرف 
برق خانگي در كشور از سال 

76تا 86

افزايش 91 درصدي 
مصرف بنزين در كشور از 

سال 76 تا 86

افزايش 30 درصدي توليد 
روزانه پسماند در شهر 
تهران از سال 76 تا 86

افزايش 180درصدي 
مصرف گاز طبيعي در 

كشور  از 10 سال گذشته  
تا كنون )76-86(

افزايش92درصدي انتشار 
co در بخش حمل و نقل 

در كشور  از سال 76 
تا 86

افزايش 90 درصدي 
انتشار co2 در بخش هاي 
خانگي، تجاري و عمومي  

در كشور از سال 76 
تا 86

2 برابر شدن سرانه 
مصرف برق در كشور از 

سال 76 تا 86

گسترش بي رويه شهرهاي 
بزرگ، سرريز شدن جمعيت 
در شهر ها و اختصاص زمين 
كشاورزي به كاربري مسکوني

كمبود فرصت هاي شغلي 
به نسبت نيروي كار و نرخ 

بي كاري 7/24 درصدي جوانان 
15 الي24 ساله در كشور

استقرار 84 ميليون نفر در 
كشور تا سال 1395 )75 

درصد در شهرها و 25 درصد 
در روستاها(

كاهش سرانه آب در كشور 
از 4000 متر مکعب در دهه 
1330 به حدود 2000 متر 

مکعب در دهه حاضر

تبديل ساالنه 1/5 
ميليون هکتار از اراضی 

كشور به بيابان

برداشت غيرمجاز حدود 3 
ميليون مترمکعب چوب از 
جنگل هاي شمال و 7/10 
از جنگل ها و مراتع ساير 

مناطق كشور در سال

تخريب ساالنه  4 درصد 
از سطح جنگل هاي 

كشور به دليل 
بهره برداری بی رويه

كاهش مساحت 
مراتع كشور از 100 

ميليون هکتار در سال 
1360 به حدود 1/86 
ميليون هکتار در سال 

1386

اتالف حدود 2 ميليارد تن 
خاك، معادل  7/7 درصد 

خاك كشور در سال

نتيجه رشد 
روز افزون
 جمعيت
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اصالح الگوي استقرار جمعيت

    اصالح الگوي استقرار جمعيت،  گامي 
به سوي حفظ منابع سرزمين

رشته  است.  آسيا  غربي  جنوب  در  نيمه خشك  سرزميني  ايران 
كوه هاي البرز در شمال و زاگرس در غرب، بخش مركزي كشور 

را محصور مي كنند. 

به رغم شرايط آب و هوايي متنوع در شمال و غرب و منابع آب 
نسبتاً كافي در اين مناطق، نواحي مركزي و جنوبي كشور اقليمي 
گرم و خشك دارند. اين وضعيت از شمال به جنوب شدت يافته و  
به  طرف سواحل خليج فارس و درياي عمان به گرماي هوا افزوده 

شده و منابع آب محدودتر مي شود. 
حول  انساني  اجتماعات  تمركز  و  هوايي  و  آب  شرايط  تبع  به 
منابع آب، حاشيه ارتفاعات البرز و زاگرس داراي بيشترين تمركز 
كمترين  از  كشور  جنوبي  سواحل  و  مركزي  مناطق  و  جمعيتي 

تراكم جمعيت  برخوردار شده اند.  
توليد  در  را  عمده  سهم  كشاورزي  توليد   40 دهه  سال هاي  تا 
ناخالص داخلي داشت  و بخش مهمي از جمعيت كشور از اين راه 
ارتزاق مي كرد. تغيير تدريجي الگوي توليد كشور به سمت صنعت 
و خدمات، الگوي استقرار جمعيت را  دگرگون نکرد، زيرا صنعت 
بزرگ  و  آبادي هاي كوچك  و  يافت  توسعه  مناطق كشاورزي  در 
به  تبع توسعه صنايع و خدمات  به  اراضي كشاورزي،  موجود در 
شهرهاي بزرگ تبديل شدند و بر جمعيت نواحي پرتراكم قبلي 
افزوده شد. راه ها و خطوط ارتباطي نيز براي پوشش اين مناطق 
تا  بنادر را به شهرها وصل كردند  به اجرا در آمدند و  طراحي و 
در خدمت تامين نياز اين مراكز قرار گيرند.  به اين ترتيب نواحي 
از  يا نفتي(   مركزي و سواحل جنوب )به جز چند شهر بندري 
قافله توسعه كشور جدا ماندند و ظرفيت هاي توسعه آن ها كمتر 

مورد توجه قرار گرفت.
يکي ديگر از داليل عدم توسعه مناطق مركزي و سواحل جنوب 
- فارغ از مشکالت اقليمي اين مناطق - خصلت توسعه صنعتي 
نيازهاي داخلي شکل  تامين  به منظور  ايران است كه بيشتر  در 
گرفت و خصلت صادراتي كمتري داشت. چنين صنايعي براي به 

حداقل رساندن هزينه هاي حمل و نقل، در نزديك ترين نقطه به 
مراكز مصرف استقرار يافت.

 سازمان اداري كشور نيز متاثر از اين الگوي رشد، دامنه اثرگذاري 
بر تمركز جمعيت در شهرهاي بزرگ را تشديد كرده و مي كند.

به  توجه  عدم  حاصل  كه  كشور  در  جمعيت  نامتوازن  تمركز 
به  توسعه كشور است، عماًل  برنامه هاي  آمايشي در  سياست هاي 
جنوبي،  مناطق  در  كشور  از  مهمي  بخش هاي  شدن  حاشيه اي 

شرقي و غربي منجر شده است.
را  مرتع(  و  جنگل  خاك،  )آب،  طبيعي  منابع  توان  پديده  اين 
بهره برداري  از دايره  را  اين منابع  از  كاهش داده و بخش مهمي 
خارج كرده است. آلودگي هاي زيست محيطي، فقر، حاشيه نشيني، 
از  بخشي  نوپديد،  بيماري هاي  شيوع  و  اجتماعي  ناهنجاري هاي 

نتايج آن است.
در حال حاضر نيز از كمتر از20 درصد سواحل دو هزاركيلومتري 
جنوب ايران استفاده مي شود و بقيه سواحل ايران نقش مهمي در 
زندگي اقتصادي مردم  ايفا نمي كنند و از اين امتياز استراتژيك 

كمترين بهره برده مي شود.
سواحل  از  دور  عمدتاً  تمركز جمعيت  كه  ايران  كشور  بر خالف 
و  سواحل  حول  جمعيت،  از  مهمي  بخش  دنيا  در  گرفته،  شکل 
با هدف دسترسي آسان به  نيز  يافته است. صنايع   بنادر تمركز 
مواد اوليه و صدور توليدات به بازارهاي مصرف در اين نقاط تمركز 

يافته  اند.
و حاشيه اي شدن  و سواحل جنوب  مركزي  مناطق  توسعه  عدم 
اين مناطق، عالوه بر اين كه موجب بدون استفاده ماندن بخشي 
از توانمندي ها و استعدادهاي كشور شده، تهديدهاي بالقوه اي را 
آن  براي  بايد  اكنون  هم  از  كه  دارد  همراه  به  كشور  براي  هم 

چاره انديشي شود.  
جمعيت ايران تا سال 1404 حدود 30 ميليون نفر افزايش خواهد 
يافت. در روند فعلي اقدامات اجرايي كشور سياست روشني براي 
نمي شود.  ديده  سرزمين  پهنه  در  جمعيت  اين  متوازن  پراكنش 
گسترش  به  عمال  موجود  شهر هاي  در  فوق  جمعيت  استقرار 
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تمركز نامتوازن جمعيت در كشور

نامتوازن اين شهرها دامن زده و مشکالت عديده اي را به جهات 
اجتماعي، سياسي و زيست محيطي موجب خواهد شد و از جمله 
اراضي كشاورزي جديدي از حيطه فعاليت هاي توليدي خارج شده 

و به ساخت و سازهاي جديد تخصيص داده مي شود.
افزايش 30 ميليون نفر به جمعيت كشور، ازجهت اشتغال به معني 
نياز به ايجاد حداقل حدود 7 ميليون شغل جديد براي جمعيت 
مزبور در 17 سال آينده است كه مي بايد از هم اكنون براي آن 
به  را  كار  تقاضاي  حجم  جمعيت  سريع  رشد  شود.  برنامه ريزي 
سرعت باال مي برد. عدم پاسخ به تقاضاي كار مشکالت اقتصادي 

و اجتماعي در پي دارد.
جنوبي  استان هاي  در  موجود  بالقوه  ظرفيت هاي  از  بهره برداري 
و پتانسيل هاي ملي براي توسعه مناطق مزبور، عالوه بر اين كه 
تهديدهاي  مي گشايد،  كشور  توسعه  براي  جديدي  دروازه هاي 
موجود را نيز به فرصت هايي براي توسعه سرزمين تبديل مي كند. 
واقعيت اين است كه توسعه سواحل جنوبي كشور هم يك هدف 
استراتژيك براي توسعه متوازن كشور است و هم تاكتيکي براي از 

بين بردن تهديد هاي محتمل در آينده.
از عملي  نتايج حاصل  و  توسعه  به فرصت هاي  ادامه  در 

شدن آن ها اشاره مي شود.
1- وجود منابع عظيم انرژي در جنوب كشور مخصوصاً ميدان هاي 
گازي پارس، فرصت مناسبي براي توسعه صنايع در اختيار كشور 
قرار مي دهد كه مي توان از آن براي توسعه سواحل جنوب بهره برد 
و ارزش افزوده حاصل از بهره برداري از منابع مزبور را تا چندين 

برابر افزايش داد.
2- سهم عمده جمعيت جوان و تحصيل كرده در تركيب جمعيتي 
كشور، سرمايه مناسبي براي تامين نيروي انساني طرح هاي توسعه 
كشور است. در حال حاضر نزديك به 70 در صد جمعيت كشور 
تا 60 سال قرار دارند كه حدود 85 درصد آن را  در سنين 15 

جمعيت باسواد تشکيل مي دهد.

شمار فارغ التحصيالن دانشگاه هاي كشور بيش از 4/4 ميليون نفر 
و شمار دانشجويان حدود 3ميليون نفر است.

3- ظرفيت هاي علمي و تجربي كشور  در بين كشور هاي منطقه 
تقريبا بي نظير است و اين امکان را فراهم كرده كه كشور بي نياز 
توسعه  زمينه ها، طرح هاي  از  بسياري  در  متخصصين خارجي  از 
كشور را اجرا كند و حتي به صدور خدمات فني و مهندسي اقدام 

نمايد.
و  شمال  كشور   5 به  كشور  جنوبي  سواحل  از  كاال  ترانزيت   -4
و  ازبکستان  تركمنستان،  تاجيکستان،  )افغانستان،  ايران  شرق 
قرقيزستان( با جمعيتي حدود 80 ميليون نفركه نيازمند دسترسي 
با ديگر كشورهاي جهانند،  به مبدا دريايي پايداري براي ارتباط 
فرصت ديگري در اين زمينه است كه مي توان از آن براي توسعه 

سواحل جنوب و به تبع آن كل كشور بهره برد.
را فراهم  امکان  اين  5- توسعه مناطق مركزي و سواحل جنوب 
مي كند كه حدود 3 ميليون شغل جديد در اين مناطق ايجاد شود 
و از اين طريق حدود يك دوم )حدود 15 ميليون نفر( از افزايش 
30 ميليوني جمعيت تا سال 1404، را در اين مناطق مستقر كرد. 
6- اجراي سياست توسعه مناطق مركزي و سواحل جنوب ، بخشي 
از مناطق حاشيه اي1 كشور را از دايره عقب ماندگي خارج كرده و 
واگرايي هاي  از  و  كرد  خواهد  كمك  كشور  در  توسعه  توازن  به 

احتمالي خواهد كاست.
7- تقسيمات سياسي موجود در استان هاي جنوبي، چندان وسيع 
استان هاي  از  وسيعي  بخش هاي  هميشه  كه  شده  داده  سامان 
قرار مي گيرند.  عمراني  فعاليت هاي  توسعه  دايره  از  مزبور، خارج 
بازبيني و سامان دهي فضايي استان هاي جنوبي و تغيير مرزهاي 
سياسي به نحوي كه به توزيع متوازن تر منابع سرمايه اي بيانجامد، 

مي تواند به توسعه منطقه كمك كند.  

1- Marginal



مصرف گاز طبيعي )در بخش خانگي، تجاري و عمومي(
مصرف گاز طبيعي دركشور از سال 1376 تا 1386، افزايش 180 
درصدي داشته است. به عبارت ديگر در اين مدت نزديك به 3 

برابر شده است )1( و )2(.

مصرف برق
مصرف برق در كشور، از سال 1376 تا 1386 افزايش 93 درصدي 

داشته است )1( و )2(.

كيلووات  از 2300  برق در بخش خانگي كشور  سرانه مصرف   •

7

پاره اي از پيامدهاي افزايش و الگوي نا مناسب استقرار جمعيت

روند مصرف گاز طبيعي دركشور در بخش خانگي، تجاري، عمومي، در  
طول10 سال )ميليارد متر مکعب(

روند مصرف برق كشور در بخش خانگي، در  طول10 سال 
)ميليارد كيلووات ساعت(

ساعت در سال 76 به 5000 كيلووات ساعت در سال 86 افزايش 
يافته است.

انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي
حمل و نقل

گازهاي  انواع  انتشار  در  را  بيشترين سهم  نقل  و  بخش حمل   •
بين  را   ،)CO ،SO2، NOx، CH4 جمله  )از  گلخانه اي 

بخش هاي مصرف كننده انرژي دارد. 
افزايش 92 درصدي داشته كه  CO، در طول 10 سال،  انتشار 
بيشترين سهم انتشار را در اين بخش به خود اختصاص داده است 

)1( و )2(.

خانگي، تجاري، عمومي
• انتشار آالينده  CO2 از  74/5 ميليون تن در سال 1376 به 
حدود 142ميليون تن در سال1386 رسيده است، به عبارت ديگر 

افزايش 90 درصدي داشته است. 
• انتشار آالينده NOx از حدود 79 هزار تن در سال 76 به 130 
 65 افزايش  ديگر  عبارت  به  است،  رسيده   86 سال  در  تن  هزار 

درصدي داشته است )3( و )2( و )1( و )4(. 
و  معضالت  شده،   ذكر  موارد  بر  عالوه  جمعيت،   روزافزون  رشد 
به همراه  براي محيط زيست و جامعه  نيز  را  مشکالت متعددي 
داشته است. در زير به برخي از مهمترين اين مشکالت كه نياز 
به توجه بيشتر برنامه ريزان،  تصميم گيران و سياست گذاران دارد،  

اشاره مي شود.

روند انتشار گاز  CO در حمل و نقل، در طول 10 سال )ميليون تن(

    پاره اي از پيامدهاي افزايش و الگوي 
نامناسب استقرار جمعيت 

رشد روزافزون جمعيت از 10 سال گذشته تا كنون، تغييرات 
شديدي در ميزان مصرف منابع، انتشار گازهاي آالينده  و 
گلخانه اي ايجاد كرده كه به طور مستقيم و غير  مستقيم 
جايگاه جامعه و محيط زيست را تحت تاثير قرار داده است.
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جايگاه محيط زيست ايران در جهان

1- Environmental Sustainability Index 

• ورود انواع پسماندها و پساب هاي شهري، كشاورزي و صنعتي به 
اكوسيستم هاي آبي كه فراتر از توان طبيعي خودپااليي آن ها است

در  آب  كمبود  تنش هاي  ايجاد  و  مصرفي  آب  سرانه  كاهش   •

بسياري از مناطق و همچنين افت سطح آب هاي زيرزميني
توليدي،  فعاليت هاي  و  اقتصادي  رشد  به  يك طرفه  نگرش   •

صنعتي، زيربنايي و شهرنشيني بدون در نظر گرفتن ظرفيت هاي 
اكولوژيکي و آمايش سرزمين 

گرفتن  درنظر  بدون  مصرف  و  توليد  نادرست  الگوي  ايجاد   •

مولفه هاي توسعه پايدار
و قطبي  امکانات در سطح كشور  و  نامتوازن جمعيت  استقرار   •

شدن آن ها
• استقرار انواع كاربري هاي ناسازگار در مجاورت هم و تشديد انواع 
آلودگي هاي هوا، آب، خاك و ايجاد تنش در طبيعت و همچنين 

اثرات سوء آن بر سالمت مردم
انشعابات آن ها بدون در نظر  تغيير مسير جريان رودخانه ها و   •

گرفتن شرايط هيدرولوژيك و اكولوژيك منطقه
نيازهاي  تامين  براي  مراتع  و  جنگل ها  از  بي رويه  بهره برداري   •

معيشتي و اقتصادي مردم )كاهش كيفيت و تخريب آن ها(
• افزايش پديده بيابان زايي در مناطق حاشيه كوير 

• افزايش فرسايش و تخريب خاك

ايران از نظر شاخص هاي پايداري زيست محيطي1 در سال 
رتبه 132   در   39/8 نمره  با  كشور،  بين 146  از   2005
قرار دارد كه از اين نظر مشابه كشورهاي پاكستان، چين 

و افغانستان است  )41(.

شاخص پايداري زيست  محيطي، توانايي و قابليت 
ملت ها در حمايت از محيط زيست را در چند دهه 
آينده ارزيابي كرده و سالمت محيط زيست و پايداري 
اكوسيستم ها و نيز عملکرد سياست ها و برنامه هاي 
كشورها را در زمينه كاهش معضالت زيست محيطي 
و حفاظت از محيط زيست و مديريت منابع طبيعي 
تا    0 بين  اين شاخص  محدوده  مي كند.  ارزيابي  را 

100 است.

• كاهش سرانه مساحت زمين قابل كشت

• كاهش تعداد گونه هاي گياهي و جانوري و خطر انقراض آن ها. 

مجموعه مشکالت ناشي از رشد بي رويه جمعيت، باعث شده كه 
وضعيت محيط زيست ايران، نه در داخل و نه در جهان، جايگاه 

مطلوبي نداشته باشد.

     جايگاه محيط زيست ايران در جهان
به كمك شاخص هاي زيست محيطي نهادهاي رسمي و بين المللي، 
ساير  با  زيست  محيط  وضعيت  نظر  از  را  كشور  جايگاه  مي توان 
كشورهاي دنيا مقايسه كرد. اغلب اين شاخص ها بيانگر وضعيت 
مختلف  مولفه هاي  نظر  از  كشور  بهبود  به  رو  اما  نامطلوب 

زيست محيطي هستند.

CO2 در بخش خانگي، تجاري، عمومي، در طول  انتشار گاز  روند 
10 سال )ميليون تن(
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روند تغييرات جمعيت

9

 ،2007 سال  در  انساني1  توسعه  شاخص  نظر  از  ايران 
قرار   88 جايگاه  در   0/782 نمره  با  كشور،   182 بين  از 
گرفت  كه از اين نظر مشابه كشورهاي تايلند، گرجستان، 

آذربايجان و جمهوري چك است  )39(.

اساس  بر  جهان  كشورهاي  شاخص،  اين  كمك  به 
ميزان  واقعي،  سرانه  درآمد  جمله  از  فاكتورهايي 
سواد، آموزش، بهداشت، تغذيه و نيز اميد به زندگي 

مقايسه مي شوند.

نمره  زيست محيطي2  آسيب پذيري  نظر شاخص  از  ايران 
كشورهاي  مشابه  تقريبا  نظر  اين  از  كه  كه  دارد   313
برونئي، قبرس، ليتواني، مالزي و سوئد است و به طور كلي 

جزء كشورهاي آسيب پذير طبقه بندي شده است )43( .

فشارهاي  و  تنش  كاهش  شاخص،  اين  اصلي  هدف 
زيست محيطي تهديد كننده  سالمت انسان )با هدف 
سالمت محيط زيست( و حفاظت از زيست بوم ها و 
منابع طبيعي )با هدف پايداري محيط زيست( است. 

مقدار اين شاخص بين 0 تا 100 متغير است.

آسيب پذيري  تعيين  شاخص،  اين  اصلي  هدف 
و  اجتماعي  اقتصادي،  حوزه هاي  كليه  در  كشورها، 
اولويت بندي  و  محيط زيستي و همچنين شناسايي 
اقداماتي است كه بايد در هريك از اين حوزه ها براي 

رسيدن به توسعه پايدار انجام شود.

سال  در  زيست محيطي3  عملکرد  شاخص  نظر  از  ايران 
 67 رتبه  در   76/9 نمره  با  كشور،   149 بين  از   ،2008
قرار گرفت اما در بررسي سال 2010، جايگاه ايران تنزل 
پيدا كرده و با نمره 60 در رتبه 78 جاي گرفته است كه 
از اين نظر مشابه كشورهاي تونس، لبنان، مصر و  اردن 

است )42(.

روند تغييرات افزايش جمعيت كشور از سال 1260 تا 1385

     روند تغييرات جمعيت
از آنجايي كه شناخت و آگاهي از تغيير و تحوالت جمعيت، الزمه 
اين  است،  صحيح  برنامه ريزي  و  سياست گذاري  هرگونه  اجراي 
بخش با هدف شناخت ويژگي هاي جمعيتي، تحليل وضع موجود و 
بررسي روند آن در آينده، به بررسي اين امر پرداخته است )5 و6(. 

1- The Human Development Index              2-Environmental Vulnerability Index   
3-Environmental Performance Index
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روند تغييرات جمعيت

دهه 1375-85 :
با اعمال سياست هاي كنترل جمعيت و برنامه هاي تنظيم 
خانواده، رشد جمعيت كاهش پيدا كرد، اما به دليل باال 
بودن تعداد جمعيت، اين روند همچنان با افزايش مطلق 

بااليي روبه رو بوده و هست.

-1330( رشد جمعيت   بررسي  زماني  مقطع  آغاز 
: )1260

جمعيت كشور در آغاز مقطع زماني، رشد بسيار كندي 
داشته است.

ساير  به  مهاجرت  و  همه گير  بيماري هاي  انواع  بروز 
پاييني  به  رو  روند  كشور  تا جمعيت  شد  باعث  مناطق 

داشته باشد )32(.
جمعيت كشور از 7/6 ميليون نفر در سال 1260 به 16 

ميليون نفر در سال 1330 رسيد.
70سال طول كشيد تا جمعيت كشور دو برابر شود.

دهه 1335-55 :
اقتصادي  اجتماعي،  تحوالت  موازات  به   1335 سال  از 
و در سال 1355  آغاز شد  بهداشتي،  رشد جمعيت  و 

جمعيت كشور 33/7 ميليون نفر اعالم شد )32(.

دهه 1355-65 :
نيمة نخست آن مصادف با پيروزي انقالب اسالمي و آغاز 

جنگ تحميلي بود.
 49/9 به  درصدي   3/9 رشد  با  جمعيت  دوره  اين  در 

ميليون نفر در سال 1365 رسيد )32(.

انفجار جمعيت
ميزان رشد جمعيت در دهه 60 به انفجار 

جمعيتي در ايران منتهي شد.
تا   1355( ساله   20 زماني  بازه  يك  در 
1375( جمعيت كشور نزديك به دو برابر 

شد.
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هرم سني جمعيت كشور

نمودارهاي مقابل نشان مي دهد كه روند افزايش جمعيت 
در كشور تا نيم قرن آينده هم چنان ادامه خواهد داشت، 
از  يکي  جمعيت  رشد  تعديل  براي  برنامه ريزي  بنابراين 

مسايل مبرم كشور خواهد بود.
نشيب هاي رشد جمعيت در چند دهه  و  فراز  موازات  به 
اخير، هرم سني1 جمعيت نيز تحوالت فراواني داشته است. 
كشورهاي  جوان ترين  از  يکي  ايران  هرم،  اين  اساس  بر 

جهان محسوب مي شود.
نيروي  توسعه،  بحث  كارشناسان  از  بسياري  اعتقاد  به 
انساني جوان، يك قابليت عالي و فرصت طاليي در فرايند 
وجود  عدم  در صورت  اما  است،  اقتصادي  رشد  و  توسعه 
تدابير مناسب، اين قابليت به يك تهديد و تنش اجتماعي 

تبديل مي شود.
براي نمونه:

در دهه 80، موج بزرگ متولدين دهه 60 به سن دريافت 
افراد  سن  اين  در  رسيده اند.  خود  اجتماعي  مطالبات 
مهارت هاي اكتسابي خود را تکميل كرده و اغلب خواهان 
ورود به بازار كار هستند. عدم وجود مشاغل مناسب براي 
پي  در  جبران ناپذيري  اجتماعي  عواقب  سني،  قشر  اين 

خواهد داشت.

به سن  اين جمعيت  اوايل دهه 90  و  اواخر دهه 80  در 
ازدواج خواهد رسيد و فرزندان اين نسل نيز مجددا غده 
غده  وجود  با  كه  كرد  خواهند  ايجاد  ديگري  جمعيتي 
قبلي، مشکالت كشور دو برابر خواهد شد. هرم هاي سني 
سال هاي 1365، 1385 و 1395 واقعيات و تحوالت ايجاد 

شده را نشان مي دهد.

جمعيت 29-20 ساله كشور از 10 ميليون نفر در سال 
1375 به حدود 16 ميليون نفر در سال 1385 رسيد.
 60 حدود  ساله،   10 زماني  بازه  يك  در  عبارتي  به   
درصد بر جمعيت اين مقطع سني افزوده شده است.

1- با استفاده از هرم هاي سني كه تغييرات جمعيت را به تفکيك جنسيت و گروه هاي سني نشان مي دهند، مي توان نوسانات جمعيت، روندهاي طوالني مدت 
باروري، مرگ و مير و نيز تاثيرات كوتاه مدت وقايع حساس  نظير جنگ ها، مهاجرت ها، بيماري هاي همه گير، سياست هاي مختلف جمعيتي و ساير بي نظمي ها 

را در كشور به صورت گويا نمايش داد.

هرم سني جمعيت كشور در سال 1365 )6(

0          1 ميليون   2 ميليون   3 ميليون    4 ميليون   5 ميليون
جمعيت زنجمعيت مرد

گروه سني
 65 و...
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
30-39
30-34
25-29
20-24
15-19
14-10
9-5
4-0

 5 ميليون    4 ميليون   3 ميليون     2 ميليون    1ميليون     0

هرم سني جمعيت كشور در سال 1385)9(

جمعيت زن جمعيت مرد

گروه سني
 75 و...
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
14-10
9-5
4-0

0          1 ميليون   2 ميليون   3 ميليون    4 ميليون   5 ميليون  5 ميليون    4 ميليون   3 ميليون     2 ميليون    1ميليون     0

پيش بيني هرم سني جمعيت كشور در سال 1395

جمعيت زن جمعيت مرد

گروه سني
 75 و...
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
14-10
9-5
4-0

0          1 ميليون   2 ميليون   3 ميليون    4 ميليون   5 ميليون  5 ميليون    4 ميليون   3 ميليون     2 ميليون    1ميليون     0
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توسعه شهري و از بين رفتن منابع

    توسعه شهري و از بين رفتن منابع آب 
و خاك از دايره توليد

آمايش  مسايل  به  توجه  بدون  ايران  در  شهري  توسعه  متاسفانه 
سرزمين و در فضاهاي توليدي- كشاورزي شکل مي گيرد كه اين 
امر رفته رفته باعث از بين رفتن منابع ارزشمند منطقه مي شود. 
توجه  مقوله  اين  به  است  الزم  شهري  برنامه ريزي  در  بنابراين 

ويژه اي شود.
ميزان افزايش جمعيت شهرنشين و كاهش جمعيت روستانشين 

كشور، تغيير محسوسي نسبت به گذشته داشته است. اين تغيير 
ناشي از توجه بيشتر به امر توسعه شهري و در مقابل عدم توجه 
الزم به امر توسعه روستايي بوده است. به اين ترتيب، جاذبه هاي 
را  زمينه  روستايي،  محيط هاي  دافعه هاي  و  شهري  محيط هاي 
براي مهاجرت روستاييان به شهرها و افزايش شهرنشيني و تغيير 

نوع معيشت، نيازها و خواسته ها ايجاد كرده است. 
جمعيت  رشد  اصلي  علل  و  تاريخچه  بررسي  به  قسمت  اين  در 

شهرها و گرايش به شهرنشيني مي پردازيم.

سير شكل گيري جهت هاي توسعه شهري

تغيير نوع معيشت و شكل گيري شهرها 
بر اساس تاريخ ، اولين بهره برداري هاي منسجم از سرزمين ايران به 10 هزار سال قبل بر مي گردد كه بر اساس شرايط 

محيط و توان بالقوه سرزمين و به منظور كشاورزي بوده است.
مسايل  تجارت، رشد صنعتي،  رونق  با  رفته  رفته  اما  بوده،  كاربري سرزمين  تنها  و كوچ   مرتعداري، شکار  ابتدا  در 
سياسي و ... تغييراتي در شکل گيري نظم مکاني سرزمين ايجاد شد. بر اين اساس، سير تکامل بهره برداري از سرزمين 

و شکل گيري جهت هاي توسعه  شهري در سه دوره انجام شده است.

دوره نخست
 به دليل نبود وسايل حمل و نقل، اغلب دهکده ها به صورت خودكفا اداره مي شدند. با رشد جمعيت، دهکده هاي كوچك  

به شهرهاي كوچك و بزرگي مانند طوس، گرگان، ري،  همدان، شوش، اصفهان و بوشهر تبديل شدند. 

دوره نخست
شروع اين دوره به 10500 سال پيش بر مي گردد.

شکل گيري اين دوره بر پايه: 
مرتع داري، شکار وكوچ مداوم و سپس شروع كشت و كار و به تبع آن يکجا نشيني

دوره دوم
شکل گيري اين دوره بر پايه:

 استفاده از سرزمين به منظور كشاورزي، داد و ستد، ايجاد راه ها و توسعه مبادالت بازرگاني داخلي و خارجي

دوره سوم
شکل گيري اين دوره بر پايه :

رشد صنعتي در درجه اول، شرايط محيطي براي برآورده كردن نيازهاي كشاورزي در درجه دوم، مسائل 
سياسي و بازرگاني در درجه سوم
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نسبت جمعيت شهرنشين و روستانشين

13

دوره دوم
ايجاد شهرهايي به عنوان قطب هاي اصلي اقتصادي و بازرگاني: 

- نيشابور، ري، اصفهان و شيراز: قطب درجه اول 
- طوس، گرگان، آمل، همدان، قم، استخر، فسا، كازرون، اهواز، شوشتر و بندر سيراف: قطب درجه دوم 

دوره سوم
شکل گرفتن شهرها بر اساس:

- امکانات محيطي يا سابقه فرهنگي: مانند كاشان، يزد، بروجرد و اصفهان 
)برنج، مركبات و چاي(، خوزستان  مازندران  و  مانند گيالن  زراعت:  و  براي كشت  امکانات طبيعي محيط زيست    -

)غالت(، دامغان و رفسنجان )پسته(. 
- توجه خاص حکومت و يا رونق اقتصادي بيشتر: مانند تهران، اصفهان، تبريز، كاشان و قزوين.

- اجراي برنامه هاي عمراني پنج ساله )از سال 1327 تا 1355( و ايجاد قطب هاي توسعه در شهرهاي بزرگ به ويژه 
تهران )10(.

- صنعتي شدن
از اوايل دوران حکومت پهلوي، صنعتي شدن به عنوان هدف اصلي در توسعه كشور تصويب شد. بنابراين، سياست هاي 
توسعه كشور نيز درجهت رشد شهرنشيني سازمان دهي شدند و درمقابل جامعه عشايري به شدت سركوب و جامعه 

روستايي به حال خود رها شدند. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي، بر نقش كشاورزي و مناطق روستايي به عنوان محورهاي توسعه تاكيد بسياري شد و در 
دهه هاي 60 و 70 نيز تالش هايي براي كنترل مهاجرت روستائيان به شهرها صورت گرفت اما به دليل شکاف درآمدي 

موجود بين شهرها و روستاها، مهاجرت از روستا به شهر متوقف نشد )37(.

     نسبت جمعيت شهرنشين و روستانشين
شهرنشين  به جمعيت  روز  به  روز  شده،  ذكر  عوامل  به  توجه  با 
كشور افزوده مي شود، طوريکه در 40 سال اخير درصد شهرنشيني 

حدود 2 برابر شده است.
و  شهري  مناطق  در  جمعيت  تراكم  افزايش  باعث  وضعيت  اين 
بخصوص مراكز استان ها مي شود. بيشترين جمعيت شهري كشور، 

1345
1355
1365
1375
1385

جمعيت كل

9,795,810
15,854,680
26,844,561
36,817,789
48,245,075

15,992,912
17,854,064
22,600,449
23,237,699
22,227,771

25,788,722
33,708,744
49,445,010
60,055,488
70,472,846

جمعيتسال
روستايي

جمعيت
 شهري

37,98
47,03
54,29
61,31
68,46

درصد
 شهرنشيني

62,02
52,97
45,71
38,69
31,54

درصد
روستانشيني

پيش بيني جمعيت كشور نشان مي دهد كه در صورت 
عدم كنترل افزايش  جمعيت، تا سال 1395 جمعيت 
به  روستايي  جمعيت  و  ميليون   63 حدود  به  شهري 

حدود 21 ميليون نفر خواهد رسيد.

و  قم  اهواز،  شيراز،  تبريز،  كرج،  اصفهان،  مشهد،  تهران،  9 شهر 
كرمانشاه هستند كه 37 درصد جمعيت شهري را در خود جاي 

داده  اند )7(.
سرعت رشد جمعيت شهري و تعداد شهرها

زير،  نمودار  به  توجه  با  تعداد شهرها و جمعيت شهري،  مقايسه 
افزايش  تا 1375 سرعت  سال هاي 1355  در  كه  مي دهد  نشان 
جمعيت شهري در مقايسه با افزايش تعداد شهرها بسيار بيشتر 
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الگوي استفرار، توزيع جمعيت و فعاليت ها در كشور

بوده است، اما بين سال هاي 1375 تا 1385 سرعت افزايش تعداد 
از   .)8( است  شده  بيشتر  افزايش جمعيت  با  مقايسه  در  شهرها 
اين موضوع مي توان استنباط كرد كه تبديل روستاهاي بزرگ به 

شهرها بيش از پيش واقع شده است )8( و )9(.
افزايش نسبت شهرنشيني و رشد تعداد شهرها باعث شده است 
كه روابط موجود بين محيط هاي شهري و روستايي تغيير كند و 
به جاي آنکه جمعيت هر دو در يك رابطه صحيح به سمت توسعه 
و پيشرفت حركت كنند، شهرها نقش مصرف كننده پيدا كرده و 
رفتار مصرف كنندگي را به روستاها نيز انتقال دهند. رشد جمعيت 
خاصي  مناطق  در  جمعيتي  قطب هاي  ايجاد  باعث  شهرنشين 
تنهايي  به  امر  اين  است.  منطقه اي شده  تعادل  عدم  و  كشور  از 
منجر به تحميل فشار زيادي به محيط زيست و ايجاد مشکالت 

زيست محيطي بي شماري شده است.

نمودار تغييرات جمعيت و تعداد نقاط شهري كشور از سال 1335 تا 1385

     الگوي استقرار، توزيع جمعيت و 
فعاليت ها در كشور

الگوي استقرار جمعيت
الگوي اصلي   عوامل طبيعي، جغرافيايي و قابليت هاي سرزمين، 
استقرار جمعيت و فعاليت ها در كشور هستند. اما توزيع جمعيت 
مانند  سياسي،  و  اداري  عوامل  با  نيز  تنگاتنگي  ارتباط  ايران  در 
يا عدم توسعه  ايجاد قطب هاي صنعتي و  سياست هاي دولت در 
مناطق مرزي به داليل امنيتي، دارد. افزون بر اين، الگوي استقرار 
جمعيت در كشور به توسعه صنعت و استقرار صنايع نفت و گاز و 

پتروشيمي در شهرها هم بستگي دارد. 

عوامل طبيعي و اقليمي نقش مهمي در ايجاد دهکده هاي كوچك 
در ايران داشته اند. مراكز جمعيتي عمدتا در مناطق خوش آب و 
هوا و داراي آب و خاك مناسب براي كشاورزي شکل گرفته اند. 
تدريج  به  بوده اند  مناسب تري  امکانات  داراي  كه  مراكز  اين 
رونق  اساس  بر  و سپس  به شهر شدند  تبديل  و  يافته  گسترش 
اقتصادي بازارهايشان، به شهرهاي درجه يك و دو تفکيك شدند. 
كم كم  يك،  درجه  شهرهاي  در  بيشتر  امکانات  وجود  دليل  به 

تمركز جمعيت در اطراف اين شهرها بيشتر شد )10(.
بعد از كشف نفت، نظم مکاني استفاده از سرزمين دگرگون شد 
و شهرها بدون درنظر گرفتن توان اكولوژيکي سرزمين و به دليل 
استقرار صنايع و اهداف اقتصادي رشد كردند. عالوه  بر   اين، راه آهن 
غربي  عليه  منتها  به  خزر  درياي  شرقي  عليه  منتها  از  سراسري 
از  بهره برداري  مکاني  نظم  براي  را  جديدي  قاعده  فارس،  خليج 
شهرها  از  بسياري  ميان،  اين  در  كرد.  ايجاد  ايران  در  سرزمين 
به  و مسجد سليمان  آبادان، خرمشهر  مانند  مناطق حاشيه اي  و 
توسعه  سراسري  راه آهن  وجود  و  نفت  صدور  و  استخراج  دليل 

يافتند )10(. 
محور خدمات )ايجاد فرودگاه ها و بنادر، نيروگاه هاي برق، خطوط 
شهرك هاي  و  پااليشگاه ها  )تاسيس  صنعت  محور  و  گاز(  لوله 

تراكم جمعيت در شهرستان هاي كشور

تراكم جمعيت در
شهرستان هاي كشور در 

سال 1385
نفر در كيلومتر مربع
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قطب هاي اصلي جمعيت

توزيع خطوط سراسري گاز در كشور

صنعتي( به ايجاد سه محور اصلي در كشور منجر شده است. اين  
محورها عبارتند از: 

1. محور شمالي جنوبي از تهران تا خوزستان به عنوان محور درجه 
اول توسعه 

2.  محور تهران به شمال غربي به عنوان محور درجه دوم توسعه
3.  محور تهران به شمال شرقي به عنوان محور درجه دوم توسعه

مناطق غرب و شرق و جنوب شرقي كشور نيز به دليل عدم استقرار 

موقعيت خطوط اصلي نفت و گاز به همراه توزيع نسبي جمعيت در نقاط شهري

صنايع و محورهاي ارتباطي از توسعه به دور مانده اند )10(.
ايجاد قطب هاي صنعتي در محورهاي مذكور باعث شده است كه 
در دو دهه اخير حدود 80 درصد جمعيت در نواحي توسعه يافته 
صنعتي ساكن شوند. به طور متوسط، به دنبال استقرار صنعت و به 
ازاي افزايش هر 10 شغل صنعتي، حدود 7 نفر به جمعيت شهر 
با ايجاد بازارهاي مصرف  مربوطه افزوده مي شود )11(. درواقع،  
جذب  براي  مساعدي  زمينه  تسهيالت،  و  امکانات  انواع  ايجاد  و 
انواع فعاليت ها فراهم مي شود كه تنوع مشاغل شهري و افزايش 

جمعيت را در پي دارد.

چگونگي استقرار صنايع
تامين كننده  مناطق  كنار  در  عمده،  طور  به  صنايع، 
منابع و مواد اوليه موجود )اعم از معادن و منابع نفت 
...(، نزديك مراكز شهري بزرگ تامين كننده  و گاز و 
بازار كاالها و يا در مسير راه هاي ارتباطي مهم داخلي و 
ترانزيت خارجي )اعم از خطوط انتقال زميني، دريايي و 

ريلي( استقرار پيدا مي كنند.
تامين  براي  نياز  مورد  انساني  نيروي  ترتيب  اين  به 
به بخش  وابسته  نيز خدمات  و  غيرفني  فني،  خدمات 
صنعت به سهولت فراهم مي شود. افزون بر اين، تامين 
ارتباطي  راه هاي  به  دسترسي  و  نياز  مورد  اوليه  مواد 
براي انتقال محصوالت به بازارهاي داخلي و خارجي با 

كمترين هزينه امکان پذير مي شود.

با توجه به مطالب فوق، عوامل طبيعي، سياسي و به ويژه استقرار 
نامتوازن  توزيع  به  منجر  ارتباطي  محورهاي  ايجاد  و  صنعت 
فعاليت ها در پهنه سرزمين و عدم تعادل در توزيع فضايي جمعيت 

در مناطق مختلف كشور، شده است.

     قطب هاي اصلي جمعيت
قطب  مهم ترين  تصميم گيري،  مركز  و  پايتخت  به عنوان  تهران 
اصفهان،  مشهد،  شهرهاي  تهران  از  پس  است.  كشور  جمعيتي 
جمعيتي  مراكز  نفر  ميليون   1 باالي  جمعيت  با  شيراز  و  تبريز 

0/2 - 0
0/8 -0/2
2 -0/8
5-2
16-5

توزيع نسبي جمعيت 
شهري- درصد

خطوط گاز

خطوط نفت و 
فرآورده هاي آن
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عدم تعادل منطقه اي

شمال شرق، مركز، شمال غرب و جنوب كشور هستند كه قسمت 
زيادي از جمعيت كشور را در خود جاي داده اند.

مهم  و  بزرگ  مركز جمعيتي  داراي  كشور  منطقه جنوب شرقي 
نيست و فقط شهرهايي مانند زاهدان، كرمان، يزد و بندرعباس 

مراكز جمعيتي اين منطقه را تشکيل مي دهند. 
در محدوده شمال كشور شهر رشت و مجموعه شهرهاي ساري، 
ارايه  مراكز  و  جمعيتي  اصلي  قطب هاي  آمل  و  بابل  قائم شهر، 

خدمات اين منطقه هستند. 
 ،1 سطح  تهران  كشور،  اصلي  قطب هاي  بين  از  ترتيب  بدين 
شهرهاي مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز  سطح 2، شهر هاي اهواز، 
كرمان و رشت سطح 3  شبکه هاي شهري را به خود اختصاص 

داده و 17 شهر، كرج، اروميه، همدان، ساري، يزد، كرمانشاه، بابل، 
قم، شهركرد، زاهدان، اراك، شاهرود، سمنان، گرگان، بندرعباس، 
را  فرعي(  )قطب هاي  پايين تر  سطح  شهرهاي  بيرجند  و  قزوين 

تشکيل مي دهند )11(.

     عدم تعادل منطقه اي
تراكم و  نامناسب جمعيت،  اشاره شد، توزيع  همان گونه كه قبال 
كشور  در  آشکار  كامال  منطقه اي  تعادل هاي  عدم  باعث  اشتغال، 

شده است. 
از نظر توزيع  شکل زير عدم تعادل منطقه اي در دو نيمه كشور 
كشور  شرقي  نيمه  مي دهد.  نشان  را  اشتغال  و  تراكم  جمعيت، 

 عدم تعادل بين دو نيمه غربي-شمالي و 
شرقي - جنوبي كشور در سال 1385

وضعيت كل اشتغال

%87

اشتغال در بخش خدمات

%82
%18

اشتغال در بخش صنعت

%89

%11

اشتغال در بخش كشاورزي

%88

%12

%13

تراكم جمعيت در كشور

%83

%11

مساحت كشور

%45

%55

جمعيت كل كشور

%86

%14

موقعيت قطب هاي جمعيتي كشور
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عدم تعادل منطقه اي

شامل استان هاي خراسان جنوبي و رضوي ، سيستان و بلوچستان، 
و  فارس  استان  از  بخش هايي  و  سمنان  يزد،  هرمزگان،  كرمان، 
اصفهان حدود 55 درصد از مساحت كشور را پوشش مي دهد، اما 
تنها حدود 14 درصد جمعيت را در خود جاي داده است. تراكم 
نسبي جمعيت در اين محدوده 11 نفر در كيلومترمربع است كه 
در مقايسه با نيمه غربي كشور )حدود 83 نفر در كيلومترمربع( 
اين  در  تراكم  بودن  كم  داليل  از  يکي  است.  كمي  بسيار  تراكم 
نيمه، ماهيت بياباني و نيمه بياباني و شرايط آب و هوايي خاص 
منطقه است. البته در اين منطقه برخي از شهرستان هاي شمال 
شهرستان هاي  از  برخي  و  زاهدان  و  زابل  شهرستان  خراسان، 
نمونه،  به طور  دارند.  باالتري  تراكم جمعيت  هرمزگان  و  كرمان 
مشهد به تنهايي داراي جمعيتي تقريبا دو برابر ساير نقاط شهري 
كشور  شهرستان هاي  پرتراكم ترين  است.  رضوي  خراسان  استان 
شامل تهران و شهرستان هاي كرج، رشت و تبريز است كه عمدتا 

در نيمه غربي كشور قرار دارند. 
ايران از نظر اشتغال و فعاليت در بخش هاي كشاورزي، خدمات و 

سطح بندي ميزان توسعه در استان هاي كشور،1383

رتبه و امتياز ميزان
 توسعه يافتگي، 1383
نسبتا توسعه يافته
در حال توسعه 
كمتر توسعه يافته

توسعه نيافته

صنعت نيز با عدم تعادل منطقه اي مواجه است. به طوري كه 13 
درصد شاغلين در نيمه شرقي و 87 درصد در نيمه غربي فعاليت 
دارند. در كل تنها 12 درصد از شاغلين بخش خدمات، 18 درصد 
از  شاغلين بخش كشاورزي و 11 درصد از شاغلين بخش صنعت 

در استان هاي شرقي كشور فعاليت مي كنند.
مقايسه نقشه ها و آمار مربوط به عدم تعادل موجود در دو نيمه 
كشور در سال 1385 و نتايج طرح آمايش ملي )شامل اطالعات 
سال 1375(، نشان مي دهد، با وجود انجام مطالعات گسترده در 
زمينه عدم تعادل هاي موجود و همچنين برنامه ريزي براي بهبود 
آن، در 10 سال گذشته تغيير خاصي ايجاد نشده است. به  اين 
ترتيب لزوم سياست گذاري، طراحي و برنامه ريزي هاي بلند مدت و 
همچنين اجراي پروژه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در اين راستا، 

امري بسيار ضروري است.

سطح بندي توسعه در استان هاي كشور
ارزيابي شاخص هاي مختلف توسعه، شکاف و نابرابري توسعه بين 
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سطح بندي توسعه در استان هاي كشور

آب لوله كشي
درصد خانوارهاي بهره مند از آب لوله كشي در استان قزوين 
و  سيستان  در  نسبت  اين  درحالي كه  است.  درصد   96

بلوچستان 58 درصد است.

كارگاه هاي بزرگ صنعتي
بيشترين كارگاه هاي بزرگ صنعتي در استان هاي مركزي و 
صنعتي كشور استقرار دارند. استان اصفهان باالترين ميزان 
را از نظر اين شاخص داشته و تقريبا به ازاي هر صدهزار نفر 
بيش از 53 كارگاه بزرگ صنعتي وجود دارد، در حالي كه در 
استان سيستان و بلوچستان به ازاي هر 100 هزار نفر كمتر 

از 6 كارگاه بزرگ صنعتي وجود دارد.

مشتركين گاز
استان گيالن با باالترين تعداد مشتركين گاز در رتبه اول 
بوده،  در حالي كه پنج استان ايالم، بوشهر، خراسان جنوبي، 
سيستان و بلوچستان و هرمزگان همگي حاشيه اي بوده و 

در آخرين رتبه ها از نظر دسترسي به گاز  قرار گرفته اند.

دسترسي به برق
99 درصد جمعيت استان تهران از برق بهره مند بوده اند 
در حالي كه اين نسبت براي استان هاي خراسان شمالي 

و سيستان و بلوچستان 73 درصد بوده است.

تراكم راه ها
تراكم راه در استان تهران 8/3 كيلومتر در هر 100 هزار 
و  سيستان  در  نسبت  اين  درحالي كه  است  مربع  كيلومتر 
از  بهره مندي  خصوص  در  است.  كيلومتر   2/9 بلوچستان 
استان هاي  به  نسبت  حاشيه اي  استان هاي  نيز  راه آهن 
استان  نمونه  به عنوان  ندارند.  مطلوبي  وضعيت  مركزي 
خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان به راه آهن سراسري 

متصل نيستند.

1- با استفاده از شاخص هاي توسعه در اسناد ملي، شاخص هاي توسعه پايدار كميسيون توسعه پايدار در سازمان ملل متحد و تعدادي از شاخص ها به عنوان شاخص هاي ارزيابي 
ميزان توسعه برگزيده شده اند كه در زير عنوان شده است:

1- نسبت شهرنشيني به درصد 2- نرخ اشتغال در جمعيت فعال به درصد 3- تعداد كارگاه هاي بزرگ صنعتي به ازاي هر 100 هزار نفر4- درصد خانوارهاي شهري و روستايي 
بهره مند از برق 5- درصد خانوارهاي شهري و روستايي بهره مند از آب لوله كشي 6-تعداد مشتركين گاز به ازاي هر 1000 نفر جمعيت7- ضريب نفوذ تلفن ثابت به دصد 8-تراكم 
راه در هر 100 كيلومتر مربع به كيلومتر 9-وسايل نقليه شماره گذاري شده به ازاي هر يك هزار نفر 10- نسبت باسوادي در جمعيت 6 سال به باال 11- پوشش تحصيلي در 
جمعيت 6سال تا 18 سال 12- تعداد دانشجو به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت 13- تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها به ازاي هر يکصد هزار نفرجمعيت 14-تعداد پزشك 
به ازاي هر 10 هزار نفر15- تعداد پزشك متخصص به ازاي هر يکصد هزار نفر 16- تعداد تخت بيمارستاني به ازاي هر 10 هزار نفر 17- تعداد خانه بهداشت روستايي فعال در 
هريك هزار كيلومتر مربع مساحت 18- تعداد مستخدمين )كاركنان( رسمي دولتي به ازاي هر يك هزار نفر جمعيت 19- تعداد نماينده پارلماني به ازاي هر 500 هزار نفر جمعيت 
20- تعداد نماينده پارلماني به ازاي هر 10 هزار كيلومتر مربع مساحت،21 - اميد به زندگي در بدو تولد ،22- جمعيت باالي خط فقرنسبي 23- شاخص 24-نسبت طول راههاي 

روست ايي آسفالته به كل طول راه هاي، توسعه انساني روستايي 25- ضريب نفوذ تلفن همراه 26- ضريب نفوذ اينترنت.
2- Human Development Index

مي دهد.  نشان  وضوح  به  را  كشور  مختلف  استان هاي  و  مناطق 
)با موضوعات  از 26 شاخص1 جهاني  استفاده  با  در سال 1383، 
اقتصادي، توسعه انساني2، تسهيالتي، آموزشي، بهداشتي و سياسي( 
بندي  سطح  نقشه  شد.  ارزيابي  كشور،  استان هاي  توسعه  ميزان 
توسعه استان ها نشان از تفاوت سطح توسعه بين مركز وپيرامون، 
شمال، جنوب، شرق و غرب دارد به طوري كه استان هاي مركزي 
به  نسبت  شمالي  استان هاي  حاشيه اي،  استان هاي  به  نسبت 
استان هاي جنوبي و استان هاي غربي نسبت به استان هاي شرقي از 
سطح توسعه باالتري برخوردارند. به عبارتي ديگر بيشترين نابرابري 
استان هاي  بين  مي توان  توسعه  شاخص هاي  نظر  از  را  شکاف  و 

حاشيه اي و مركزي مشاهده كرد. 
مركزي  و  اصفهان  يزد،  سمنان،  تهران،  استان  هاي  ترتيب  بدين 
يافته قرار گرفتند و استان هاي  در زمره استان ها ي نسبتا توسعه 
سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي و خراسان جنوبي در آخرين 
رتبه هاي توسعه و در زمره استان هاي توسعه نيافته قرار گرفتند. 

)12(. نمونه اي از اين نابرابري ها در سال 1383 به شرح زير است:
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عدم تناسب جمعيت با قابليت هاي منطقه

     عدم تناسب جمعيت با قابليت هاي 
منطقه

تبديل شدن برخي شهرها به قطب هاي جمعيتي و استقرار جمعيت 
فراتر از حد قابليت هاي منطقه باعث از بين رفتن تدريجي منابع 

و امکانات زيربنايي موجود در آن ها شده است. 
نفر در  ازاي هر  به  نمونه، سرانه مساحت كاربري مسکوني  براي 
شهر تهران، 26/73 مترمربع است در صورتيکه سرانه پيشنهادي 
 وزارت مسکن براي اين شهر 50-40 مترمربع برآورد شده است 
مترمربع   50 تا   40 حدود  مسکوني  فضاي  بايد  فرد  هر  )يعني 
داشته باشد(. در مورد فضاهاي آموزشي، تجاري، ورزشي و فضاي 

سرانه مساحت پيشنهادي وزارت مسکن و شهرسازي براي كاربري مسکن 
و حمل و نقل )مترمربع به ازاي هر نفر(

سرانه مساحت پيشنهادي وزارت مسکن و شهرسازي براي كاربري هاي مختلف )مترمربع به ازاي هر نفر(

كمتر  مسکن  وزارت  پيشنهادي  سرانه  از  موجود  سرانه  نيز  سبز 
است و نشان از كمبود فضا و امکانات، نسبت به جمعيت دارد. اما 
در مقابل، سرانه كاربري صنعتي و حمل و نقل اين شهر به مراتب 

بيش از سرانه پيشنهادي است.
 اين درحالي است كه در بسياري از مناطق كشور، جمعيت موجود 
كمتر از ظرفيت بالقوه آن ها بوده اما توان توسعه آن ها بيش از حد 
نامناسب  سياست گذاري هاي  نشان دهنده  امر  اين  و  است  فعلي 

براي توسعه و جذب جمعيت است. 
براي نمونه برخي از مناطق نيمه شرقي كشور كه داراي محورهاي 
نيافته  توسعه  هنوز  هستند،  زيربنايي  خدمات  شبکه  و  ارتباطي 
جنوب  و  مركزي  مناطق  نشده اند.  بهره برداري  كامل  به طور  و 
كه  هستند  معدني  مواد  غني  بسيار  ذخاير  داراي  كشور،  شرقي 
مي توان  آن ها  به  وابسته  صنايع  توسعه  و  صحيح  بهره برداري  با 
جمعيتي متناسب با ظرفيت هاي اين منطقه جذب كرد. سواحل 
درياي عمان نيز كه قابليت بسيار زيادي براي توسعه شبکه حمل 
نيافته ترين مناطق كشور  از توسعه  بنادر دارند،  و نقل دريايي و 
هستند كه داراي جمعيت بسيار كم، بافت شهري بسيار ضعيف، 
امکانات و تجهيزات زيربنايي بسيار محدود و ميزان بيکاري بسيار 

باال است. 
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      راهبردها

راهبردهايي براي استقرار جمعيت در فضاهاي مستعد

الف( جهت گيري هاي بلندمدت جمعيت 
• هدف گذاري بلند مدت و تقويت روند طبيعي براي تعادل بخشي 

همچنين  و  فعاليت ها  و  منابع  توزيع  با  متناسب  جمعيت  توزيع 
ايجاد تعادل در ساختار و ويژگي هاي جمعيت در پهنه سرزمين 

• همسويي راهبردهاي توزيع و استقرار جمعيت در پهنه سرزمين 

با امکانات منابع آبي و فرصت هاي اشتغال و جذب نيرو
• هدايت هدف مند مهاجرت  تناسب با برنامه هاي توسعه پايدار 

مطالعه و پيش بيني حركت هاي جمعيتي، تغيير هاي احتمالي   •

از  يکي  به عنوان  آن  با  مقابله  براي  الزم  استراتژي هاي  تدوين  و 
سيستم هاي  تعبيه  منظور  )به  كشور  كالن  مديريت  راهبردهاي 

كنترل و هشدار به موقع(.

ب( راهبردهاي سازماندهي فضايي
و  زيستي  منابع، فضاهاي  ميان جمعيت،  تعادل  ايجاد  به منظور 
حسب  بر  فضايي  سازماندهي  راهبردهاي  است  الزم  فعاليت ها، 

مورد به شرح زير به كار گرفته شود: 
به ويژه  جمعيت  بيشتر  تمركز  داراي  نقاط  از  تمركززدايي   •

كالن شهرها و از جمله شهر تهران در يك استراتژي توسعه پايدار 
توزيع  با  همزمان  منفي  پيامدهاي  از  جلوگيري  براي  يکپارچه 

متناسب جمعيت در پهنه سرزمين 
• استقرار جمعيت در مناطق استراتژيك و داراي قابليت توسعه 

و جذب جمعيت در مناطق مركزي و جنوبي به تناسب فعاليت 
چارچوب  در  كشور  مرزي  مناطق  در  جمعيت  استقرار   •

استراتژي هاي يکپارچه توسعه و امنيت ملي و برقراري ارتباط با 
كشورهاي مجاور 

• متعادل  ساختن توزيع جمعيت در سطح كشور با استفاده از ابزار 

استقرار فعاليت و زيرساخت ها و بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي 
و امنيتي در محور شرق، جنوب و مناطق كم جمعيت مركزي 

• تعادل جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين با ايجاد موازنه ميان 
فعاليت و جمعيت در استان هاي شمالي و غربي كشور 

• تحول اداري جهت تمركززدايي و فراهم سازي امکانات زيست و 
اشتغال جمعيت در مناطق كم جمعيت مركز، شرق و جنوب كشور 
• كاهش ميزان باروري با گسترش آموزش و بهداشت، به ويژه براي 

زنان در مناطق كمتر توسعه يافته مركز، جنوب و شرق كشور 
• ايجاد اشتغال مکمل در مناطق روستايي و نواحي كمتر توسعه 
يافته مركز، جنوب و شرق كشور به منظور حفظ جمعيت موجود 
• برنامه ريزي جامع براي هماهنگي استقرار جمعيت و فعاليت در 

فضاهاي مستعد و مناطق ويژه مانند عسلويه 
برنامه ريزي جامع استقرار جمعيت و فعاليت در مناطق مرزي   •
در  اشتغال  ايجاد  نيز  و  جوانان  و  زنان  براي  به ويژه  كشور  غرب 
و جنوبي  مناطق شرقي  در  و شهرهاي كوچك  روستايي  نواحي 

كشور به ويژه براي زنان و دختران 
• گسترش امکانات و شبکه هاي زيربنايي براي استقرار جمعيت و 

توسعه آن در مناطق مستعد

      راه حل هاي پيشنهادي براي ايجاد 
تعادل منطقه اي

با توجه به عدم تعادل بين دو نيمه غربي- شمالي و شرقي - جنوبي 
كشور از لحاظ تراكم جمعيت، سطح برخورداري از خدمات، توسعه 
تجهيزات زيربنايي و ظرفيت هاي توليدي، الزم است اقدامات كلي 
قابليت هاي  و  )بين جمعيت  تناسب  اين عدم  بردن  بين  از  براي 
توسعه(، انجام شود. در زير به برخي از پيشنهاد هاي ارايه شده در 

مطالعات آمايش سرزمين ايران اشاره مي شود )13(. 

1- مناطق پرتراكم شمال و غرب كشور
دو  دامنه هاي  و  حاشيه ها  شامل  غرب  و  شمال  پرتراكم  منطقه 
سلسله جبال البرز و زاگرس و دشت هاي ساحل درياي خزر است. 

راهبردهاي بلند مدت جمعيت در سند 
مطالعات آمايش سرزمين

راهبردها
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راه حل هاي پيشنهادي براي ايجاد تعادل منطقه اي

1- توسعه خطي مانند توسعه در امتداد مسيرهاي دسترسي اصلي و امتداد رودخانه است و به صورت قطبي و متمركز نيست. توسعه خطي باعث اتصال شهرهاي نقطه اي مي شود.

با توجه به حجم باالي جمعيت در اين منطقه و پيش بيني رشد 
توليدي  ظرفيت هاي  بايد  آينده،  سال   15 تا  آن  مالحظه  قابل 
موجود منطقه را افزايش داد و از ظرفيت هاي زيربنايي و خدماتي 
و  تعدد  كه  قلمروهايي  در  درضمن  كرد.  را  استفاده  نهايت  آن 
نزديکي مراكز جمعيتي اجازه دهد، اولويت با توسعه خطي1  است 

تا توسعه قطبي.

2- مناطق كم تراكم شرق و جنوب كشور
منطقه كم تراكم شرق و جنوب شامل دشت هاي مركزي و جنوبي، 
سواحل درياي عمان و خليج فارس و نوار شرقي كشور است )13(. 
با توجه به تراكم پايين و پراكندگي مراكز جمعيتي، توسعه قطبي 
يا كانوني با هدف گسترش حوزه هاي نفوذ و ايجاد تحرك بيشتر 
توسعه خدمات  و  زيربناها  بر تجهيز  تاكيد  با  پيرامون  نواحي  در 
براي تحرك بخشيدن به منابع غني و بهره برداري نشده، پيشنهاد 
اين  در  فعاليت  و  جمعيت  توزيع  افزايش  براي  زير  در  مي شود. 

مناطق به مواردي اشاره شده است )13(.
ايجاد كمربندي از قطب هاي توسعه در نوار جنوب كشور، با توجه به 
چشم اندازهاي بهره برداري از منابع انرژي حوزه جنوبي و ذخاير معدني 

دشت هاي مركزي و جنوبي در برخي از شهرهاي شاخص از جمله:
• زاهدان
• بوشهر

• بندرعباس
•  شيراز

• كرمان

 ايجاد كانون هاي توسعه براي تقويت و تحرك سيستم اقتصادي 
در برخي از شهر هاي كشور مانند:

• بم
• بيرجند
•  كنگان 

• ايرانشهر
•  چابهار

•  ميناب
•  بندرلنگه
•  رفسنجان

•  جيرفت

• زابل
•  سيرجان

 تسريع توسعه در نواحي دور افتاده و حاشيه اي سواحل جنوب 
با قابليت جابه جايي در شبکه هاي ترانزيتي نواحي شرقي و جنوبي 

كشور مانند جاسك
معدني،  قابليت هاي  به  توجه  با  صنعتي  فعاليت هاي  گسترش   
امکانات صادراتي، چشم انداز شبکه هاي ارتباطي با عملکرد بين المللي
 تقويت جمعيت در مركز سواحل خليج فارس و درياي عمان با 

توجه به چشم انداز توسعه صنايع انرژي و ظرفيت هاي بازرگاني
  شناخت پتانسيل هاي بالقوه مناطق مرزي كشور از جهت حمل و نقل، 
ترانزيت، معدن، كشاورزي، صنعت و برنامه ريزي تاسيسات زيربنايي 
در اين مناطق و ايجاد  مناطق آزاد تجاري، صنعتي، گردشگري با 

كشورهاي همسايه و استقرار جمعيت
 تعيين و آماده سازي مسيرهاي انتقال انرژي در حواشي درياي 

خزر و نواحي شرقي آن تا محل خروجي غربي، جنوبي و شرقي.

     اقدامات اجرايي
و  جمعيت  توزيع  زمينه  در  زيست  محيط  حفاظت  اصل 

فعاليت ها
عملياتي ساختن  با  در كشور  فعاليت  و  متناسب جمعيت  توزيع 
راهبردها و راه كارهاي ارايه شده در قسمت قبل امکان پذير خواهد 
از اين راهبردها، اصول و  اما به منظور اجراي موثر هر يك  بود. 
معيارهايي در زمينه توزيع جمعيت و فعاليت در مطالعات آمايش 
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اقدامات اجرايي

سرزمين كشور ارايه شده است1. يکي از اين اصول، اصل حفاظت 
محيط زيست است كه بر موارد زير تاكيد دارد.

• حفظ حريم برخي مناطق و قلمروها و حفاظت از آن ها، 

• توسعه مراكز جمعيتي با توجه به ظرفيت اكوسيستم ها، 
• بهره برداري از منابع، متناسب با توان بازتوليد آن ها،

• كاهش آلودگي ها و ضايعات در كليه فعاليت هاي اقتصادي، 

• حفاظت و بهره برداري از اكوسيستم ها به نحوي كه اختاللي در 

توازن اكولوژيك آن ها ايجاد نشود )14(.
و  منابع  از  پايدار  استفاده  بر  اصل  اين  مي بينيم،  كه  همانطور 
سرزمين تاكيد فراوان دارد. درواقع تمام اصول و سياست گذاري ها 
براي اجرايي كردن راهکارها و تعريف پروژه ها بايد با اهداف توسعه 
شناسايي  راستا،  اين  در  ترتيب  اين  به  باشد.  هماهنگ  پايدار 
مختلف  پهنه هاي  آسيب پذيري  ميزان  و  حساسيت ها  قابليت ها، 
است.  اجتناب ناپذير  امري  طرح،  شروع  اوليه  مراحل  در  كشور 
كشور  آسيب پذير  پهنه هاي  شناسايي  بررسي  به  قسمت  اين  در 
و استقرار كاربري ها در پهنه هاي مناسب، كه از معيارهاي مهم در 

بحث حفاظت از محيط زيست هستند، مي پردازيم.

شناسايي پهنه هاي آسيب پذير كشور
بر اساس اهداف  بايد  جذب جمعيت در پهنه هاي مختلف كشور 
آن  شايسته  و  پايدار  كه  توسعه اي  چراكه  باشد،  پايدار  توسعه 
سرزمين يا منطقه نباشد، پس از گذشت چند سال كارايي خود 
را از دست داده و تبديل به مشکلي جديد مي شود كه راه حل هاي 

سريع و اصالحي مي طلبد. 
يکي از اولين گام ها براي حركت به سمت توسعه پايدار، شناخت 
و  طبيعي  خطرات  از  حاصل  بالفعل(  و  )بالقوه  فشارهاي  ميزان 
فعاليت هاي انسان در مناطق مختلف كشور و بازسازي يا بازگرداندن 
آن ها به وضع مطلوب اوليه است. به عبارت ديگر براي برنامه ريزي 

توسعه، بهتر است ابتدا ميزان آسيب پذيري آن منطقه تعيين شود.
به  گرايش  ميزان  تعيين  معناي  به  زيست  محيط  آسيب پذيري 
تخريب و ميزان مقاومت در برابر تغييرات و قابليت بهبود و احيا 
پس از تخريب است. اين شناخت به كمك شاخص آسيب پذيري 
نشان مي دهد كه  اين شاخص  است.  امکان پذير  زيست محيطي 
نسبي  طور  به  تخريب ها  و  تهديد ها  برابر  در  حد  چه  تا  محيط 
آسيب پذير است و تا چه حد مي تواند در مقابل شرايط نامطلوب از 

خود مقاومت نشان دهد و خود را ترميم و بازسازي كند.
عملياتي  تا  مي كند  كمك  محيط  آسيب پذيري  ميزان  شناخت 
كردن راهبردها و راهکارهاي پيشنهادي براي تغيير الگوي استقرار 
جمعيت، بر اساس اين شناخت انجام گيرد. به اين ترتيب، مناطق 
توسعه  و  جديد  فعاليت هاي  استقرار  براي  كم  آسيب پذيري  با 
براي مديريت موثر  بيشتر  داراي آسيب پذيري  و مناطق  درخور، 

و كاهش فشارهاي ناشي از توسعه، مورد مطالعه قرار مي گيرند.

1- اصل مالحظات امنيتي و دفاعي، اصل كارايي و بازدهي اقتصادي، اصل وحدت و يکپارچگي سرزمين، اصل تعادل هاي منطقه اي، اصل حفاظت محيط زيست و حراست 
ميراث فرهنگي، اصل تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، اصل مديريت سرزمين

2- World Commission on Environment and Development

ولي  است  شده  ارايه  پايدار  توسعه  از  بي شماري  تعاريف 
تعريفي است كه كميته جهاني محيط زيست  بهترين آن 

و توسعه2 ارايه داده است.
"توسعه پايدار و درخور، توسعه اي است كه با نيازهاي نسل 
امروز به گونه اي مواجه  شود كه امکان تامين نيازهاي نسل 
در  اقتصادي  به رشد  پايدار  توسعه  نيفتد."  به خطر  آينده 
كنار حفظ كيفيت محيط زيست تاكيد دارد، طوري كه هر 
كدام ديگري را تقويت كند. ماهيت اين نوع توسعه، ارتباط 
اين  است.  طبيعت  جهان  و  انسان  فعاليت هاي  بين  پايدار 
نوع توسعه دورنمايي را ترسيم مي كند كه در آن نسل هاي 
از كيفيت زندگي  اندازه نسل هاي حاضر  به  آينده، حداقل 

مطلوبي برخوردار باشند )35(.
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براي تعيين ميزان آسيب پذيري محيط زيست، سه مورد 
بايد مدنظر قرار داده شود:

1. قابليت برگشت پذيري طبيعي يا ذاتي و پايداري نسبت 
به تخريب ها 

 2.  ريسك ناشي از خطرات
 3. برگشت پذيري يا آسيب پذيري فعلي

عوامل  با  مطابق  شاخص هايي  موارد،  اين  محاسبه  براي   
آب، كشاورزي، سالمت  زيستي،  تنوع  اقليم،  )تغيير  اصلي 

از  آن  اطراف  شهرستان هاي  و  تهران  شهر  نمونه  به عنوان 
آسيب پذيري  بيشترين  داراي  ري  و شهر  اسالم شهر  قبيل 
استان  اعظم  بخش  تهران،  استان  كلي  به طور  هستند. 
مشهد،  شهرستان هاي  و  كشور  شمالي  نوار  خوزستان، 
اصفهان، شيراز، زابل، چابهار و شهرستان هاي اطراف آن ها، 
بارزي  شکل  به  آن،  پيرامون  زمين هاي  و  اروميه  درياچه 
در  دارند.  قرار  كشور  آسيب پذير  بسيار  محدوده هاي  در 
كاهش  و  شرايط  بهبود  منظور  به  برنامه هايي  مناطق  اين 

آسيب پذيري زيست محيطي

زياد

كم

فشارهاي ناشي از فعاليت ها و آلودگي هاي مختلف ضروري 
است.

صنعتي  لکه هاي  مانند  كشور  پهنه هاي  از  ديگر  بسياري 
از مناطق مركزي، غرب  سواحل جنوبي كشور، بخش هايي 
و شمال شرقي كشور نيز در محدوده آسيب پذير قرار دارند. 
و  سيستان  و  سمنان  استان هاي  از  بخش هايي  مقابل  در 
بلوچستان ، جنوب اصفهان، جنوب فارس مناطقي هستند كه 

آسيب پذيري كمتري نسبت به پهنه هاي ديگر كشور دارند.

انسان، بيابان زايي و بالياي طبيعي( تعيين و سپس مقدار 
اين  تلفيق  از   .)36( مي شود  محاسبه  سرزمين  در  آن ها 
بيان كننده  كه  مي آيد  بدست  نهايي  شاخص  شاخص ها، 
ميزان آسيب پذيري محيط نسبت به تغييرات و تخريب ها 
از  اطالعاتي  پشتيباني  محاسبه،  اين  اصلي  كاربرد  است. 
سيـاسـت گـذاري،  طـراحي/بـرنـامه ريـزي،  فرآينـدهـاي 

تصميم  گيري و مديريت سرزمين است.

اقدامات اجرايي
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در مطالعاتي كه در بخش محيط زيست گروه بين المللي ره شهر انجام شده است، شاخص آسيب پذيري زيست محيطي 
پهنه هاي مختلف كشور محاسبه شده است. بدين ترتيب كه براي هر يك از عوامل اصلي )زمين، تنوع زيستي، اقليم، آب، 
 GIS آلودگي ها، صنعت، انرژي، جمعيت و بهداشت(، زير موضوع و شاخص هاي مربوطه تعريف شده و سپس به كمك
 ILWIS اطالعات موجود مکان دار شده است. براي روي هم گذاري1 و بدست آوردن شاخص آسيب پذيري از نرم افزار
استفاده شده است. به اين ترتيب، به كمك اطالعات مکان دار موجود، مناطق آسيب پذيري كه نياز به مديريت مناسب 

براي افزايش پايداري و برگشت پذيري دارند مشخص شده است. مراحل مذكور در شکل زير نشان داده شده است.

مراحل تدوين شاخص آسيب پذيري زيست محيطي كشور )40(

محاسبه شاخص آسيب پذيري زيست محيطي

تعيين موضوعات اصلي

بهداشت

انساني

آلودگي

صنعت

انرژي

جمعيت

طبيعي

زمين

اقليم

آب

تنوع زيستي

تعيين زير موضوع اصلي براي هر موضوع اصلي

تعيين شاخص هاي مورد نظر براي بيان هر موضوع

محاسبه شاخص ها بر حسب واحدهاي فضايي مربوطه

مکان دار كردن شاخص هاي به كمك GLS و ارايه هر شاخص به صورت نقشه

ورود نقشه ها در مدل

ILWIS تعريف مدل در نرم افزار

وزن دهينرمال كردن

روي هم گذاري نقشه ها

نقشه آسيب پذيري زيست محيطي

1- Overlay

اقدامات اجرايي
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1- UNDP United Nations Development Program 2004
2- UNEP United Nations Environment Program /SOPAC 
South Pacific Applied Geosciences Commission 2004
3- Tyndall Centre for Climate Change Research 2004
4- Yale Centre for Environmental Law and Policy 2005
5- European Commission 2004 Postdam Institute

شناسايي پهنه هاي آسيب پذير عالوه بر داشتن اطالعات تخصصي و نيروي كارشناس مستلزم بکارگيري روش هاي استانداردي است تا بتوان 
به كمك آن ها ضريب اطمينان نتيجه حاصله را به حداقل رساند. نمونه هايي از روش هاي استفاده شده در دنيا براي ارزيابي آسيب پذيري 

سکونت گاه ها در مقياس هاي مختلف در جدول زير ارايه شده است )15(.

6- Advanced Terrestrial Ecosystem Analysis and Modeling 
(ATEAM)
7- United States Environmental Protection Authority (EPA)
8- Environmental Decision Toolkit
9- Sydney Coastal Councils Group/CSIRO 2008
10- Geoscience Australia 2004

برنامه توسعه سازمان ملل 
متحد1  2004

برنامه محيط زيست سازمان 
ملل متحد،

جنوب اقيانوس آرام

)كميسيون علوم زمين 2004(2 

مركز تيندال براي پژوهش و 
تحقيقات تغييرات آب و هوا   

)وينسنت3 2004(

مركز ييل براي قوانين و 
سياست هاي زيست محيطي4  

2005

كميسيون اروپا 2004
موسسه پوتسدام5 )متزگر و 

همکاران 2004(

او برايان  و همکاران، 2004

آژانس حفاظت محيط زيست 
اياالت متحده آمريکا7 2006

كاتر 2003

گروه شوراي مناطق ساحلي 
سيدني9 2008

علوم زمين شناسي استراليا10  
2004

شاخص ريسك بالياي طبيعي

شاخص آسيب پذيري زيست محيطي

شاخص اسيب پذيري اجتماعي
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استقرار كاربري ها در پهنه هاي مناسب
كشورهاي  جزو  زيستي،  محيط  نظر  از  ما  كشور  كلي  به طور 
اراضي  در  آسيب پذيري  شاخص  تعيين  با  اما  است،  آسيب پذير 
داراي  كه  رسيد  پهنه هايي  به  مي توان  كشور،  مرزهاي  داخل 

آسيب پذيري كمتري نسبت به ساير نقاط هستند. 
در مناطقي كه آسيب پذيري كمتري دارند، امکان توسعه شهري و 
روستايي و استقرار بخشي از جمعيت وجود دارد. اين امر به كمك 
امکان پذير  مناسب  ساخت هاي  زير  كردن  فراهم  و  اشتغال زايي 
است. براي نمونه، استقرار صنايع انرژي بر در مناطق جنوبي كشور 
در  معدني  استقرار صنايع  گاز،  و  نفت  منابع عظيم  به  نزديك  و 
مناطق مركزي و توسعه بنادر در سواحل درياي عمان، استفاده 
توسعه  شهري،  و  روستايي  سکونت گاه هاي  در  نو  انرژي هاي  از 
نقش  كمتر  آسيب پذيري  با  مناطق  در  گردشگري  و  كشاورزي 

شاياني در استقرار مناسب كاربري ها دارد.

استقرار مناسب كاربري ها
• استقرار صنايع انرژي بر در جنوب كشور

با اجراي پروژه استقرار صنايع انرژي بر در سايت هاي المرد و پارسيان 
ارزيابي  و  طراحي  مکان يابي،  ره شهر،  بين المللي  گروه  توسط  كه 
زيست محيطي شده است، پيش بيني مي شود بيش از 20 هزار شغل 
جديد ايجاد و زمينه اشتغال حدود 114هزار نفر در اين منطقه فراهم 
شود. چنانچه زمينه سکونت خانواده  هاي شاغلين نيز در منطاق مجاور 

فراهم شود، جمعيت بسيار بيشتري جذب خواهد شد.

• استفاده از انرژي هاي نو 
استفاده از روش هاي جديد تامين انرژي )انرژي هاي نو( در مناطق 
كرد.  خواهد  جذب  را  بسياري  كاري  نيروي  و  جمعيت  مستعد، 
اقتصادي،  سياسي،  فراوان  مزاياي  داشتن  بر  عالوه  روش ها  اين 
نياز صنايع  انرژي مورد  ...، مي توانند  اجتماعي، زيست محيطي و 
شدن  منزوي  از  مانع  و  كرده  تامين  نيز  را  بخش ها  ساير  و 
سکونت گاه هايي شوند كه به دليل عدم دسترسي به منابع انرژي 

در حال خالي شدن هستند. دو روستاي آق سو و چراپا واقع در 
شهرستان خلخال كه اخيرا توسط سيستم هاي فتوولتائيك برق دار 

شده اند، دو نمونه موفق در اين زمينه هستند )15(. 

• توسعه كشاورزي
افزايش  و  جديد  تکنولوژي هاي  از  استفاده  با  كشاورزي  توسعه 
راندمان توليد به رونق كشاورزي و بهبود شرايط اقتصادي كمك 
كرده و از تکه تکه شدن زمين هاي كشاورزي و مهاجرت روستائيان 

جلوگيري مي كند. 

• گردشگري

قابليت هاي بي نظيري  اكوتوريسم(  و  )توريسم  توسعه گردشگري 
در زمينه اشتغال و درآمدزايي دارد كه مي تواندجمعيتي  با تراكم 
اين زمينه مي توان  ايجاد كند. در  كم ولي در پهنه هاي مختلف 
در  واقع  خفر  روستاي  گردشگري  استعدادهاي  معرفي  پروژه  به 
استان اصفهان، شهرستان سميرم با فرايند معيشت پايدار وابسته 
به اكوتوريسم، اشاره كرد كه يکي از اهداف آن آماده سازي جامعه 
آن  ديگر  هدف  و  اكوتوريسم  به چرخه  ورود  براي  روستا  محلي 
نهايت  و در  براي ساكنان  اشتغال جديد  و  پايدار  ايجاد معيشت 
جلوگيري از مهاجرت بوميان و ماندن در روستا است )19( )20(.
گردشگري  استاندارد  الگوي هاي  مطابق  بايد  گردشگري  توسعه 

گرمايي،  زمين  انرژي  خورشيدي،  انرژي  باد،  انرژي 
از  انواعي  جامد،  بيوماس  و  بيوگاز  و  موج  انرژي 
از  استفاده  امکان  كه  هستند  تجديدپذير  انرژي هاي 

آن ها در كشور ما وجود دارد.
 با شناسايي دقيق پهنه هاي مختلف كشور و مکان يابي 
منابع  از  انرژي  توليد  زمينه هاي  مي توان  صحيح، 
براي  مکان يابي  پروژه  كرد.  فراهم  را  تجديدپذير 
بهره برداري از انرژي  باد كه توسط بخش محيط زيست 
سايتي  شناسايي  به  و  انجام  ره شهر  بين المللي  گروه 
در نزديکي شهر خواف در خراسان رضوي منجر شد،  

نمونه موفقي در اين زمينه بوده است. 

اقدامات اجرايي
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پايدار انجام شود. 
احداث شهرك  فرودگاهي1 در مناطق شمال  شرقي، شمال غربي،  

جنوب شرقي، جنوب غربي و مركزي كشور.

• توسعه مناطق مرزي
و  سرمايه  و  تسهيالت  امکانات،  توزيع  در  تعادل  و  توازن  عدم 
همچنين عدم توسعه مناطق مرزي و حاشيه اي كشور باعث بروز 

مهاجرت هاي گسترده به سمت محورهاي توسعه شده است.
اما  از امنيت امکان پذير نيست  توسعه مناطق مرزي بدون ايجاد 
 .)12( ايفا مي كند  امنيت  برقراري  در  مهمي  نقش  توسعه، خود 
به  آن ها  توسعه  و  كشور  مرزي  مناطق  به  بيشتر  توجه  بنابراين 

افزايش امنيت در مرزها و نيز كاهش مهاجرت ها و يا حتي جذب 
جمعيت به اين مناطق منجر خواهد شد. 

 همانطور كه اشاره شد ايجاد تعادل در توزيع جمعيت، نيازمند 
سياست گذاري و انجام فعاليت هاي جذب جمعيت و جلوگيري از 

تخليه جمعيت در مناطق مستعد است. 
 انتخاب پهنه هاي مناسب براي توزيع جمعيت نيازمند بکارگيري 
ميزان  شناسايي  آن ها،  مهمترين  از  يکي  كه  است  روش هايي 
آسيب پذيري محيط زيست است. از ديگر روش هاي مهم در اين 
مکان يابي  براي  مکمل  روش هاي  از  استفاده  به  مي توان  زمينه 
پيامدهاي  تعيين  و  منطقه  گنجايش  و  ظرفيت  تعيين  صحيح، 

احتمالي اشاره كرد. 
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