سیاست جمعیتی برای شهرهای ایران
سید فرخ مصطفوی
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با وارد شــدن به مرحله گذار جمعیتی ،جمعیت ایران نیز افزایش یافته و موجب افزایش شهرنشــینی
در كشــور شــده اســت .در حــال حاضــر شهرنشــینی در ایــران ،مانند ســایر نقــاط جهان ،رونــد غالب
محل ســكونت را تشــكیل میدهد .هدف این مقاله جواب به دو ســوال زیر اســت )1( :آیا ما نیاز به
سیاســت جمعیتــی برای شــهرهای ایران دار یــم؟ ،و ( )2سیاســت جمعیتی برای شــهرهای ایران چه
خصوصیاتــی بایــد داشــته باشــد و چه مســایلی بایــد در تهیــه آن در نظر گرفته شــوند .پس از بررســی
ادبیات موضوع در زمینههای علل ،امتیازات ،پیامدها ،سیاستهای شهرنشینی ،و آمار شهرنشینی
در ایــران و جهــان ،ایــن مقاله نتیجه میگیرد كه بهتر اســت برای مدیریت جمعیت شــهرها در ایران
یشــود انتخاب و
سیاســت جمعیتی تدوین شــود .سیاســت جمعیتی که در این مقاله پیشــنهاد م 
تشــویق رشــد جمعیت تعدادی شــهرهای با جمعیت متوســط و محدود نمودن رشــد برخی شهرهای
دیگر است .در ادامه ،خصوصیاتی که چنین سیاستی باید داشته باشد مورد بررسی قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :سیاســت شهرنشــینی ،توزیع جمعیت ،علل و پیامدهای شهرنشینی ،شهرهای ایران،
شهرها و زلزله
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مقدمه و بیان مسأله
یســابقهای
در طــی دو قــرن گذشــته جمعیت جهان بهواســطه گــذار جمعیتی و کاهــش مرگ و میر بهطور ب 
افزایش یافته اســت (ویکس .)1994 ،1بیشــتر جمعیت افزایش یافته تمایل به ســکونت در شــهرها داشــته
و بنظــر میآیــد که شهرنشــینی روند غالب ســکونت را در دنیا تشــکیل میدهد .ایران نیــز در طی یک قرن
گذشته افزایش بی سابقه جمعیت را تجربه نموده است و بیشتر جمعیت در نقاط شهری سکونت دارند
ً
(مرکــز آمــار ایــران .)1385 ،جمعیــت شــهرهای ایــران دائما در حال افزایش اســت .در ســال  1390هشــت
شــهر ایــران بیــش از یــك میلیــون نفر جمعیت داشــتند .جمعیت شــهر تهــران هم اكنــون از مــرز  8میلیون
نفر گذشــته و این شــهر به یكی از شــهرهای بزرگ جهان تبدیل شــده اســت .بنظر میآید كه افزایش روند
شهرنشــینی در ایــران در آینــده نیــز ادامــه خواهد یافــت .شهرنشــینی عالوه بــر عواقب مثبــت دارای برخی
عواقــب منفــی نیــز هســت .از عواقب مثبــت میتوان تســهیل ارتباطات و حمــل و نقل ،تســهیل تجارت و
تهــای اقتصــادی را نــام برد .پیامدهای منفی شهرنشــینی ،بهخصوص در شــهرهای بزرگ ،شــامل
فعالی 
آلودگــی محیــط زیســت ،ترافیــک ســنگین حمــل و نقــل ،و افزایش قیمتها بهویژه مســکن اســت .بــا توجه
یشــود این اســت که آیا ما نیاز به سیاســت جمعیتی برای شــهرهای
به این مســایل ،ســوالی که مطرح م 
ایــران 2داریــم؟ بعبــارت دیگــر ،آیــا الزم اســت که دولت اقــدام به تهیــه راهبرد ملــی شهرنشــینی نماید و با
سیاس ـتهای مناســب بر توزیع جمعیت در ســطح کشــور و در میان شــهرها تاثیر گذارد؟ این سوال از آنجا
اهمیت دارد که در گذشــته ،کشــورهای پیشــرفته در هنگامیکه میزانهای شهرنشــینی در آنها افزایش می
ً
یافــت معموال اقدام به سیاســتگذاری جهت کنترل جمعیت شــهرهای خود نمینمودنــد .اما بهدالیلی که
در ادامه مقاله ارایه خواهد شــد در کشــورهای در حال توســعه مانند ایران نیاز به سیاســت توزیع جمعیت
یا راهبرد ملی شهرنشینی وجود دارد (رجوع کنید به بخش سیاست شهرنشینی).
یشــود ایــن اســت کــه سیاســت جمعیتــی بــرای شــهرهای ایــران چــه
ســوال دیگــری کــه مطــرح م 
خصوصیاتــی بایــد داشــته باشــد و چــه مســایلی بایــد در تهیــه آن در نظــر گرفتــه شــوند .شهرنشــینی بــر
جنب ههــای مختلف زندگــی افراد ،از جمله جنب ههــای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی ،امنیتی،
و زیســت محیطی ،تاثیر میگذارد .شــهرهای بزرگ بازارهای مناســبی را برای شــرکتها تشــکیل میدهند
و محدودیــت فعالیــت آنها در این شــهرها میتواند بر هزین ههــای تولیدی آنها تاثیر گذارد .برخی شــهرهای
یشــوند .ایجاد برخــی صنایــع و آلودگی
ایــران دارای بناهــای تاریخــی هســتند کــه ثــروت ملی محســوب م 
محیط زیســت میتواند ســرعت تخریب این بناها را افزایش دهد .افزایش جمعیت میتواند مســاله کمبود
آب را تشــدید کند و باعث کاهش بیش از اندازه ســطح ســفرههای آبهای زیر زمینی در این مناطق گردد.
1. Weeks

 .2یا سیاست توزیع جمعیت ،یا راهبرد ملی شهرنشینی .در این مقاله همه این مفاهیم معنی یکسانی دارند.
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افزایش جمعیت شهرهایی که بیشتر در معرض زلزله قرار دارند میتواند باعث افزایش تلفات زلزله در این
شــهرها در آینده شــود .بنابراین ،در تهیه سیاســت شهرنشــینی الزم اســت همه این ابعاد مختلف در نظر
گرفته شــوند .از آنجا که تهیه چنین برنامهای یک فعالیت بینرشــتهای اســت الزم اســت صاحبنظران در
رشــتههای مختلف دراین کار مشــارکت داشــته باشــند .در واقع ،تدوین سیاست جمعیتی برای شهرهای
ایــران را بایــد برآینــد مشــارکت عمومــی ایــن صاحبنظران در ســطح ملی دانســت .این مقاله نیــز باید یک
کوشش مقدماتی در این زمینه تلقی شود.
در ادامــه ایــن مقالــه ابتــدا ادبیــات موضــوع در زمینههای علل رشــد شــهرها ،امتیــازات و پیامدهای
شهرنشــینی ،سیاس ـتهای شهرنشــینی ،و ریس ـکهای برنامهریزی برای شــهرها را مرور میکنیم .ســپس،
یشــوند .مقایسه شهرنشــینی در ایران و جهان میتواند جایگاه
روند شهرنشــینی در جهان و ایران بررســی م 
شهرنشــینی در ایــران را در میــان كشــورهای دیگــر روشــن كنــد .ایــران ســرزمین زلزلهخیــزی اســت و برخــی
شهرهای بزرگ مانند تهران و تبریز در معرض زلزله قرار دارند .در تهیه راهبرد ملی شهرنشینی در نظر گرفتن
این واقعیت میتواند از صدمات زلزله و تلفات انســانی آن در آینده بکاهد .این موضوع نیز در ادامه مورد
بررسی قرار خواهد گرفت .در پایان ،به مساله سیاست جمعیتی برای شهرهای ایران میپردازیم.
علل رشد شهرها
شــهرها ممكــن اســت بــه دو طریــق متفاوت رشــد یابند .یــك روش ،گســترش محدوده شــهرها اســت .در
یشــوند و جمعیت
ایــن حالــت ،نواحی مســكونی روســتایی یا شــهری در اطراف به شــهر مركــزی ملحق م 
یشــود .به همپیوستگی شهرها ممكن
آنها به شــبكه تعامالت اجتماعی و وابســتگی شــهر مركزی مربوط م 
1
اســت بــه واســطه مبادلــه و تجــارت كه برای هر دو شــهر ســودمند اســت ایجاد شــود (فوســت  .)2006 ،در
یشــود .اســتفاده از فنآوریهای
روش دوم ،رشــد شــهرها بهواســطه افزایش ظرفیت نگهداری 2آنها ایجاد م 
یشــود .افزایش
كارا و یــا شــیوههای جدید ســازمان اجتماعــی منجر به افزایش ظرفیت نگهداری شــهرها م 
ظرفیــت نگهــداری نیــز ایــن امكان را بوجــود میآورد كه جمعیت شــهر از طریــق مهاجرت از ســایر نواحی،
یــا افزایــش طبیعــی (باروری بیشــتر از مرگ و میر) ،و یا هــر دو افزایش یابد (فوســت .)2006 ،افزایش ظرفیت
نگهداری بدین معنی اســت كه پیشــرفت فنآوری باعث كاهش جمعیتی شــده اســت كه نیازهای شــهر
را تأمین میكند .بعنوان مثال نیازهای غذایی جمعیت شــهری میتواند بوســیله یك جمعیت روســتایی
كتــری تأمیــن شــود .در طــول تاریــخ ،افزایــش مــداوم ظرفیــت نگهــداری شــهرها عامــل اصلــی رشــد
كوچ 
شــهرهای جهــان بــوده اســت .منابع مالی و ثروت شــهرها و نیز امكانــات حمل و نقل این امــكان را فراهم
1. Fosset
2. Carrying Capacity
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میسازد كه شهرها نیازهای خود را از نواحی دوردست بدست آورند.
از جهــت سیاســتگذاری در یــک کشــور ،مهمترین عوامل تعییــن کننده شهرنشــینی و تمرکز جمعیت
در نقــاط شــهری عبارتنــد از )1( :میــزان رشــد بخــش کشــاورزی و ســاختار آن )2( ،میــزان رشــد صنعــت و
شهــای مختلف آن )3( ،تصمیم گیریهای مربوط به محل فعالیتها که بر توزیع فعالیتهای
ترکیــب بخ 
1
تولیــدی و خدماتی در میان شــهرها تاثیر میگذارند ،و ( )4شــرایط شــبکه حمل و نقــل و ارتباطات (رنود ،
ً
 .)1381شــهرهای بزرگ معموال محل اســتقرار صنایع و شــركتهای بزرگ هســتند .وجود این سازمانهای
اجتماعــی باعث ایجاد فرصتهای شــغلی در شــهرها شــده و موجــب جذب افراد از ســایر نواحی جهت
پیدا كردن كار و یا افزایش درآمد میشود.
ً
در كشــورهای در حــال توســعه ،مهاجــرت از نواحــی روســتایی بــه شــهرهای عمــده معمــوال بصــورت
ً
مرحل ـهای انجــام میگیــرد .مثــا فــرد روســتایی ابتــدا از روســتا بــه شــهر كوچكــی در نزدیكی روســتای خود
مهاجرت میكند .ســپس از این شــهر به مركز اســتان و یا شهرستان میرود و در نهایت از آنجا به مركز كشور
(پایتخت) مهاجرت میكند (وایت و لیندستروم .)2006 ،مهاجرت مرحلهای عكسالعملی در مقابل موانع
مهاجرت از مناطق كمترتوسعه یافته به مناطق بیشتر توسعه یافته است .در این حالت ،هزینههای مالی و
روانی مهاجرت ،بین نواحی متفاوت كاهش مییابد و برای مهاجر این امكان را فراهم میكند كه بهتدریج
خود را با شرایط جدید وفق دهد و اطالعات مورد نیاز را در زمینه مقصد شهر نهایی جمعآوری نماید.
شهرنشینی :امتیازات و پیامدها
شــهرها پدید ههــای اجتماعی پیچیدهای هســتند و میتوانند امتیــازات فراوانی برای ســاكنین خود فراهم
نمایند .از جمله این امتیازات میتوان به تســهیل فرایندهای ارتباطات ،تعامل اجتماعی ،تجارت ،تولید
اقتصــادی ،مدیریــت و اجــرا اشــاره نمــود (فوســت .)2006 ،تراكــم جمعیــت در یــك ناحیــه امــكان تعامــل
یشــود و امكان بســیج نیروی كار جهت تولید
اجتماعی را افزایش میدهد .مبادالت اقتصادی تســهیل م 
ً
و فعالیتهــای اقتصــادی افزایــش مییابــد .رشــد فنآوری كه معموال در شــهرها و با تقســیم كار همراه اســت
ً
یشــود و میتواند در نهایت موجب بهبود كیفیت زندگــی افراد گردد .معموال
موجــب بهبــود این فرایندها م 
شــهرها جدا از نواحی اطراف خود نیســتند بلكه در یك نظام فضایی بزرگتری جای گرفتهاند .در خیلی از
موارد ،مابین شــهر و نواحی اطراف یك تقســیم كار وجود دارد و نواحی اطراف از نظر اجتماعی ،اقتصادی
وگاهــی سیاســی به شــهر متصل هســتند .بعبــارت دیگر ،شــهر ونواحی اطــراف آن یك ســازمان اجتماعی
بــه هم پیوســتهای را تشــكیل میدهند ( فوســت .)2006 ،بعنــوان مثال ،نواحی اطراف ممكن اســت بهکار
كشــاورزی اشــتغال داشــته باشــند و نیازهــای غذایــی شــهر را تأمیــن نماینــد و در مقابل شــهر بــه تولیدات
1. Renaud
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صنعتی پرداخته و نیازهای نواحی اطراف را در زمینه ماشــینآالت و ابزار صنعتی تأمین كند .این تقســیم
كار ،بنوبه خود تأثیر مثبتی بر فرآیند تولید در هر دو ناحیه میگذارد.
شهرنشینی میتواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد كه از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
آلودگی محیط زیســت .افزایش جمعیت به معنی اســتفاده بیشتر از منابع انرژی است .با افزایش جمعیت
شــهرها ،تعــداد آپارتمانهــا نیــز افزایــش مییابــد و در نتیجــه ســوخت مصرفــی در شــهر باال م ـیرود كه
ایــن خــود میتوانــد یكــی از منابــع آلودگــی هوا در شــهرها باشــد .افزایش جمعیــت میتوانــد منجر به
افزایــش تعــداد اتومبیلهایــی كه در شــهر تــردد میكنند گــردد و اتومبیلها نیــز بزرگترین منبــع آلودگی
هوا در شــهرهای بزرگ هســتند .آلودگی هوا در تهران گاهی به حدی میرســد که مســئولین به آنان که
ناراحتــی قلبــی و ریــوی دارند توصیــه میکنند که از خانه بیرون نروند .بخشــی از ایــن آلودگی مربوط
بــه آالیند ههــای فلــزات ســنگین مانند ســرب و کادمیوم اســت .بررس ـیهای انجــام گرفته وجــود این
آالینده ها را در خاک حاشــیه خیابانهای شــهرهای ایران نشــان میدهد (ســامانی ،تائبی و افیونی،
 .)1386عــاوه بــر خطــرات آن بــرای ســامتی ،آلودگی هــوا هزینههایی را نیز به اقتصــاد ملی تحمیل
میکنــد .بعنــوان مثــال ،برنامه ســوم توســعه جمهوری اســامی ایــران ،ســالیانه مبلغ بیســت میلیارد
ریــال در اختیــار ســازمان حفاظت محیط زیســت قــرار میدهد تا منحصرا مصروف کمک به بخشــی
از هزینه موتورســیکلت ها و ســواریهای شــخصی دارای نقص فنی شــود که آلودگی ایجاد میکنند
و متقاضی کمک هســتند (مجلس شــورای اســامی .)1379 ،با افزایش جمعیت ،زبالههای شــهری
یشــود (اداره حفاظت محیط
نیز افزایش مییابد .دفع نامناســب این زباله ها باعث آلودگی خاک م 
زیســت اســتان تهــران1393 ،ج) .مطالعــات انجــام گرفتــه نشــان میدهنــد کــه فاضــآب شــهرهای
شــمالی ایــران بــه مــزارع و رودخان ههــای منتهی به دریــای خزر منتقل شــده و یا به دریــای خزر ریخته
یشــود که این امر باعث آلودگی زیســت محیطی میگردد .برخی مســئولین وضعیت پیش آمده را
م 
به فاجعه زیست محیطی تعبیر میکنند (اداره حفاظت محیط زیست استان تهران1393 ،الف).
ترافیك ســنگین .افزایش جمعیت و تعداد اتومبیلها در شــهرها میتواند موجب بروز ترافیك سنگینی گردد
یشــود .آلودگی
كــه ایــن نیــز باعث افزایــش آلودگی هوا و نیز اتالف وقت شــهروندان در ترافیك شــهر م 
صوتی از دیگر پیامدهای ترافیک در شهرهای ایران است (امیدواری ،قهوه ای و اختیاری.)1381 ،
افزایش قیمت كاالها و خدمات ،بویژه مسكن .با افزایش جمعیت ،تقاضا برای كاالها و خدمات ،از جمله
مســكن ،افزایــش یافته و در نتیجه قیمتهــای این کاالها باال میرود .تحقیقات نشــان میدهند که در
بلند مدت اندازه جمعیت بر قیمت مســکن در مناطق شــهری ایران اثر گذاشــته اســت (عســگری و
الماس.)1390 ،
كمبود منابع آب .منابع آب در هر منطقهای محدود است و افزایش جمعیت به معنای افزایش بهرهبرداری
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از ایــن منابــع اســت كه میتوانــد منجر به كمبــود آب در این مناطــق گردد .در حــال حاضر وضعیت
آبرســانی در برخی شــهرهای کشور ،مانند اصفهان و کرمان ،با مشــکل روبرو است (ایران.)6 :1393 ،
کمبــود آب در تهــران نیــز میتوانــد بــه یکــی از مشــکالت حاد این شــهر تبدیــل شــود (اداره حفاظت
محیــط زیســت اســتان تهــران1393 ،ب) .البته عــاوه بر مصــرف ،کمبــود بارندگی نیز ایــن بحران را
تشــدید کرده اســت .برای حل این مســاله معموال اقدام به آبرســانی از نقاط دیگر ویا اســتفاده از آب
چاه میشود که این خود میتواند منابع آبهای زیرزمینی را تهدید کند .در واقع ،یکی از جدی ترین
چالشــهای آب کشــور از بین رفتن منابع آب زیرزمینی اســت که اثرات زیســت محیطی فاجعه باری
میتواند داشته باشد (اداره حفاظت محیط زیست استان تهران1393 ،د).
سیاست شهرنشینی
ً
کشــورهای پیشــرفته در هنگامیکــه میزا نهــای شهرنشــینی در آنهــا افزایــش مــی یافــت معمــوال اقــدام بــه
سیاســتگذاری جهــت کنتــرل جمعیت شــهرهای خــود نمی نمودنــد .در حال حاضــر نیز در برخــی از این
ً
یشــود (رنود1981 ،؛ ســازمان همکاری اقتصادی و توســعه،1
کشــورها معمــوال کمتر بــه این موضوع توجه م 
تهــای اقتصــادی کــم اســت و نظــام بــازار آزاد و
 .)2010در ایــن کشــورها معمــوال دخالــت دولــت در فعالی 
فعالیت بخش خصوصی روند رشد شهرها را تعیین مینماید .اما رنود ( )1981معتقد است در کشورهای
در حــال توســعه نیاز به سیاســت توزیــع جمعیت یا راهبرد ملی شهرنشــینی وجود دارد .دالیلــی که او ارایه
میدهــد بدینقرارنــد )1( :میزا نهــای رشــد جمعیت و شهرنشــینی در این کشــورها ،نســبت بــه میزانهای
مشــابه در کشــورهای پیشــرفته در گذشته ،باال است )2( .نرخ رشــد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در
مقایســه با نرخ رشــد اقتصادی کشــورهای توسعه یافته در گذشته باال اســت .اگر چه رشد جمعیت باعث
یشــود ،اما الزم اســت مشــخص شــود تولید اضافــه در کجا قرار خواهــد گرفت)3( .
کاهش تولید ســرانه م 
در اکثر کشــورهای در حال توســعه نقش دولت در اقتصاد بســیار مهم اســت .دولت از طریق سیاستهای
خــود ،کنتــرل شــرکتهای دولتــی ،و تعییــن محــل ســرمایهگذاریهای روبنایی ،بــر اقتصــاد و فعالیتهای
اقتصــادی و در نتیجــه توزیــع جمعیــت تاثیــر می گــذارد .بنابراین الزم اســت دولــت اهــداف و راهبردهای
خود را در مورد توزیع جمعیت مشــخص نماید )4( .رشــد ســریع جمعیت شــهری میتواند منجر به تجمع
گرو ههــای بزرگــی از خانوارهــای کــم درآمــد در تعــداد محدودی شــهر بزرگ گردد .این مســاله باعــث افزایش
یشــود و روند توســعه را با مشــکل مواجه میکند .وجــود راهبرد ملی
نابرابــری در میــان مناطــق و شــهرها م 
شهرنشــینی یا توزیع جمعیت میتواند از شــدت این مشــکل بکاهد .این نکات نشــان میدهند که توزیع
تهــای اقتصادی تاثیر مهمی بــر کارآیی اقتصادی ،توزیع درآمد و رفاه ،و در نتیجه ثبات
جمعیــت و فعالی 
)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD

48

سیاست جمعیتی برای شهرهای ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماعی میگذارند و تهیه و اجرای یک سیاست توزیع جمعیت میتواند نتایج مطلوبی به بار آورد.
میتوان با تشــویق توســعه بخش کشاورزی و رشد شــهرهای با جمعیت متوسط ،رشد شهرهای بزرگ
را محــدود نمــود .امــا بــه نظــر رنــود ( )1981تجربه نشــان میدهد کــه پخش نمــودن منابع محدود کشــورها
در میــان تمــام مناطــق و شــهرها خیلــی موثر نیســت .هم چنیــن ،در بیشــتر مواقــع ایجاد شــهرهای جدید
یشــود (البته موضوع ایجاد شــهرهای اقماری در اطراف شــهرهای
کارآ نبــوده و باعــث هــدر رفتــن منابع م 
بزرگ متفاوت اســت) .بنابراین ،بهترین راهبرد رشــد شــهرهای متوسط اســت .اینگونه شهرها را میتوان از
طریق سیاس ـتهای مناســب حمل و نقل ،صنعت ،و توســعه شــبکههای تشــکیالتی و اطالعاتی (مانند
نهــای صنفــی و حرفــه ای ،و ســاختهای اداری) تقویــت نمــود .بــا بهبــود مزیت
شــبکههای بانکــی ،انجم 
نسبی سایر شهرها و مناطق ،مهاجرت و جریان منابع به شهرهای بزرگ کاهش می یابد.
در ایــران ،در ادبیــات آمایــش ســرزمین و برنامهریــزی شــهری و منطقــه ای ،توســعه شــهرهای میانــی
(متوســط) جهــت جــذب مهاجرین از روســتاها و جلوگیــری از مهاجرت به شــهرهای بزرگ مــورد توجه قرار
گرفته اســت (ارجمندنیــا1368 ،؛ امچکی1383 ،؛ رهنمایی ،شــعبانی فرد و اکبرپورسراســکانرود1388 ،؛
محمد زاده تیتکانلو .)1383 ،ارجمندنیا ( )1368بر نقش شــهرهای میانی در تهیه سیاســت شهرنشــینی
تاکید نموده اســت .بعقیده او ایران اســتعدادهای طبیعی و بســترهای اکولوژیکی مناســب جهت توســعه
کالن شــهرها را نــدارد و توســعه شــهرهای میانــی میتوانــد عامــل مهمــی در تمرکــز زدایــی در ســطح ملی و
منطقهای باشد .امچکی ( )1383تقویت شهرهای میانی را جهت تمرکز زدایی فضایی-کالبدی سرزمین
و مهار رشد ناهنجار کالن شهرها پیشنهاد مینماید.
رهنمایــی ،شــعبانی فــرد و اکبرپورسراســکانرود ( )1388معتقد هســتند که شــهرهای میانــی به دلیل
انــدازه جمعیت و نیروی کار خود دارای موقعیت مناســبی جهت تاســیس واحدهــای اقتصادی بوده و نیز
بازاری برای محصوالت کشــاورزی مراکز اطراف خود هســتند .نســبت به شــهرهای بزرگ ،شــهرهای میانی
بــار اقتصــادی کمتــری را به خانوارهــا تحمیل میکننــد و در مقابــل آلودگیهای زیســت محیطی مصونیت
بیشتری دارند .این محققین شهرهای میانی را شهرهایی با جمعیت  50تا  250هزار نفر تعریف نمودهاند.
بــر ایــن اســاس ،در ســال  1385تعــداد  231شــهر میانــی در کشــور وجــود داشــتند کــه کمتــر از  40در صــد
جمعیت شــهری کشــور را در خود جای میدادند .البته در تعیین شهرهای میانی عالوه بر اندازه جمعیت،
عملکرد و موقعیت آنها نیز باید در نظر گرفته شــوند .این محققین وضعیت توزیع فضایی شــهرهای میانی
را مشخص و الگوی توزیع فضایی آنها را پیشنهاد نمودهاند.
بر طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (اصل  ،)48در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده
تهــای اقتصادی میــان اســتانها و مناطق مختلف
از درآمدهــای ملــی در ســطح اســتانها و توزیــع فعالی 
کشــور ،بایــد تبعیــض در کار نباشــد ،بهطوریکــه هــر منطقه فراخــور نیازها و اســتعداد رشــد خود ،ســرمایه و
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امکانات الزم در اختیار داشته باشد (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.)181 :1389 ،
بنابرایــن ،قانــون اساســی جمهوری اســامی ایران زمینه را برای توزیع عادالنه ســرمایه و امکانات در ســطح
کشور فراهم کرده است.
در برنامههای پنج ســاله توســعه جمهوری اســامی ایران سیاســت توزیع جمعیت و شهرنشــینی مورد
توجــه قــرار گرفتــه اســت .در این برنامه ها معمــوال بحث توزیع جمعیــت در قالب مبحث آمایش ســرزمین
یشــود .در برنامــه پنج ســاله اول ،از اهــداف کلی برنامه ،ســازماندهی فضایی و توزیــع جغرافیایی
مطــرح م 
جمعیــت و فعالیتها اســت که باید متناســب با مزیتهای نســبی هــر منطقه در نظر گرفته شــود .از جمله
راهکارهــای در نظــر گرفته شــده مهار رشــد قطبهای اشــباع شــده ،بهویژه تهران ،اســت که تداوم رشــد آنها
موجب کاهش بازدهی اقتصادی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی اســت .بنابراین ،اســتقرار فعالیتهای
تولیدی و خدماتی جدید دارای عملکرد فرامنطقهای ممنوع گردیده اســت .هم چنین ،پیشــنهاد شــده که
برخی از شــهرهای بزرگ به عنوان مراکز منطقهای انتخاب و جهت تمرکز زدایی قســمتی از وظایف متعدد
تهران به آنها تفویض گردد .تجهیز شهرهای کوچک منطقه جهت جذب رشد طبیعی شهر تهران و تجهیز
و تقویت شــهرهای متوســط جهت پذیرش ســهم غالب ســرریز جمعیت شــهرهای بزرگ از دیگر اقدامات
در نظر گرفته شــده اســت (مجلس شــورای اســامی .)1370 ،در برنامه پنج ســاله ســوم ،فصلی به عمران
شــهری و توســعه و عمــران روســتایی اختصــاص دارد و بــه ســاماندهی فضاها و ســکونتگاههای روســتایی
یپــردازد (مجلــس شــورای اســامی .)1379 ،اگــر چــه در ایــن برنامــه ها اهمیت ویــژه ای برای شــهرهای
م 
میانــی قایــل شــدهاند اما توجــه چندانی بــه تقویت جایگاه این شــهرها در کل نظام شــهری بعمــل نیامده
است (رهنمایی ،شعبانی فرد و اکبرپورسراسکانرود.)1388 ،
در برنامــه پنــج ســاله چهارم نیز ،فصلی به آمایش ســرزمین و توازن منطقهای اختصــاص دارد و دولت
تهــا در پهنه زمیــن و اســتفاده کارآمد از
را مکلــف میکنــد کــه بــه منظــور توزیع مناســب جمعیــت و فعالی 
تهــای کشــور ،ســند ملی آمایش ســرزمین را به اجــرا درآورد .این برنامه ســازمان مدیریت و
تهــا و مزی 
قابلی 
یســازد که با همکاری ســایر دســتگاههای اجرایی ،راهبردها و اولویتهای آمایشــی
برنامهریزی را مکلف م 
را در قالــب برنام ههــای اجرایــی از ابتــدای برنامــه چهــارم بــه مرحلــه اجــرا درآورد .از جملــه ایــن راهبردهــا و
اولویتهای آمایشــی ،انتقال وظایف ملی و منطقهای کالن شــهرها به ســایر شــهرها اســت (مجلس شورای
اسالمی.)1384 ،
در برنامــه پنــج ســاله پنجم توســعه جمهــوری اســامی ایــران ( )1389-1394موضوع آمایش ســرزمین
اهمیــت ویــژه ای دارد و یــک فصــل از قانــون به توســعه منطق ـهای اختصــاص دارد .بر طبق مــاده  182این
قانــون ،شــورای آمایش ســرزمین با مســئولیت معــاون برنامهریــزی و نظــارت راهبردی رئیس جمهور تشــکیل
یشــود .وظایف اصلی این شــورا شــامل تدوین ،تصویب و نظارت بر اســتقرار نظام یکپارچه برنامهریزی و
م 
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مدیریت توسعه سرزمین و بررسی و تصویب برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی ،منطقهای
و استانی و نظارت بر اجرای آن است (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.)1389 ،
ریسکهای برنامهریزی :اقتصاد بازار و رشد شهرها
برنامهریــزی و سیاســتگذاری در زمینــه شهرنشــینی و انــدازه جمعیــت شــهرها میتوانــد دارای ریس ـکهایی
1
باشــد که از نظر اقتصادی مهم هســتند (ر .ک .ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه  .)2010بازده صعودی
یک پدیده موقت اســت .ممکن اســت برخی شهرها برای شــرکتها جذابیت داشته باشند و آنها تصمیم
بگیرندکــه محــل اســتقرار شــرکت خود را در این شــهرها بنا کننــد .اما اگر نیروهــای بازار آزادانــه عمل کنند،
کارکــرد برخــی عوامــل جذابیــت این شــهرها بــرای ســرمایهگذاری را بتدریج کاهــش خواهــد داد .این عوامل
شــامل هزینــه رفــت و آمد در خیابانهای پــر ترافیک و پر جمعیــت ،افزایش قیمت زمین بــرای فعالیتهای
تجــاری و شــخصی ،افزایــش هزینــه زندگــی ،کمبــود نیــروی کار ،و کاهش کیفیت محیط زیســت اســت .در
نتیجه ،شــرکتها ســعی خواهند نمود برای کاهش هزینه ها و عوارض منفی شــهرهای پر جمعیت ،محل
فعالیت خود را به شهرهایی منتقل کنند که این مسایل در آنها وجود ندارد یا کمتر است .در بلند مدت،
یشــود که توســعه متوازن در میان شــهرها برقرار شود .از جنبه سیاستگذاری ،نتیجه ای
این فرایند باعث م 
که میتوان از این فرایند گرفت این است که دولتها نباید یارانه برای هزینه باالی زندگی ،آموزش مهارت،
اجاره زمین ،سیســتم حمل و نقل ،ایجاد زیرســاختها ،یا بهبود محیط زیســت در اختیار چنین شــهرهایی
قرار دهند زیرا اینکار باعث طوالنی شدن دوره بازده صعودی شده و مشکالت شهرها را افزایش میدهد.
تهــای کشــورهای توســعه یافتــه کــه در آنهــا نظــام بــازار آزاد بــر قــرار
تهــا ،حتــی دول 
امــا معمــوال دول 
یشــوند که پــس از یک مــدت طوالنی چنیــن تعادلی میان
اســت ،چنیــن ریســکی نمــی کننــد و منتظر نم 
یشــان برقرار شــود .آنها میبینند که شهرهای مهم کشورشان ،در مقایسه با شهرهای کشورهایی که
شهرها 
ایــن اصــول اقتصــادی را رعایــت نمیکنند ،افت پیدا کــرده و عقب میمانند .به همیــن جهت ،خیلی از
کشــورهای پیشــرفته دارای بازار آزاد نیز سیاس ـتهای حمایتی برای مراکز عمده فرهنگی در شــهرهای مورد
توجــه خــود دارند ویــا کمکهای مالی بــرای هزینه زندگی کارمنــدان دولت در پایتخــت پرداخت میکنند.
در حــال حاضــر ،حمایت و پشــتیبانی از این شــهرها مــورد تاکید اســت و در نتیجه احتمال برقــراری بازده
نزولی 2کم اســت .علی رغم این موضوع ،اســتدالل اقتصاددانان را نمیتوان نادیده گرفت و سیاستگذاران
یشــوند در نظر گیرنــد .یک راه حل این
بایــد پیامدهــای سیاس ـتهایی را که مانع از برقراری بازده نزولی م 
است که تعدادی شهرهای پویا را که بهطور یکنواخت در سطح کشور پراکنده اند مورد حمایت قرار دهند
1. Increasing returns
2. Decreasing returns
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(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه.)2010 ،
مســاله مهم دیگر این اســت که بدون در نظر گرفتن عالیم بازار سیاستگذاران نمیتوانند تعیین کنند
که آیا فعالیت اقتصادی بخصوصی در یک منطقه موفق خواهد بود یا نه .اگر سیاســتگذاران ســعی کنند
بــدون در نظــر گرفتــن نیروهای بازار برنامههایی را برای شــهرها تدوین نمایند ،نتیجه بدســت آمده احتماال
تهــای اقتصادی و کاهش عرضه برخــی دیگر خواهد بــود و در نتیجه منابع به
فزونــی عرضــه برخــی فعالی 
هــدر خواهــد رفت .این مباعث نشــان میدهند که برنامهریزی برای شــهرها و تعییــن برخی از آنها جهت
رشــد اقتصــادی و رشــد جمعیــت مســایل پیچیــده ای هســتند و هر گونــه اقدام غیــر کارشناســی میتواند
عواقب نامطلوبی به بار آورد.
1

رشد جمعیت و شهرنشینی در جهان و ایران
در طی دو قرن گذشــته جمعیت جهان و ایران رشــد چشمگیری داشته است .برآورد میشود كه جمعیت
جهــان در ســال  1750میــادی حــدود  800میلیــون نفــر بــود و در ســال  1950بــه  2/5میلیــارد نفــر رســید
(ویكــس .)1994 ،در طــی دوره  1950الــی  2010جمعیــت جهــان بیــش از دو برابــر افزایــش داشــته و به رقم
یســابقه  6/9میلیارد نفر رســید (ســازمان ملل .)2009 ،جمعیت ایران نیز در طی قرن گذشــته رشد قابل
ب 
مالحظ ـهای داشــت و از حــدود 19میلیــون نفــر در ســال  1335به بیــش از  75میلیون نفر در ســال 1390
رســید .بهعبــارت دیگر ،در طی  55ســال جمعیت ایران بیش از ســه برابر افزایش یافــت (مركز آمار ایران،
 .)1390افزایش جمعیت جهان و ایران در طی چند قرن اخیر نتیجه "گذار جمعیتی" است .در طی دوره
گذار ،بهواســطه پیشــرفتهای اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشــی و بهداشــتی مرگ و میر كاهش پیدا میكند
امــا بــاروری بــرای مدتی در ســطوح باال باقی مانده و ســپس بهتدریــج كاهش مییابد .افزایــش جمعیت در
جهان و ایران بهواسطه همین تفاوت ایجاد شده در سطوح میزانهای مرگومیر و باروری است.
جمعیــت افزایــش یافتــه در طــی دوره گــذار هم در ایران و هم در جهان بیشــتر به ســمت شهرنشــینی
روی آورده اســت .جداول  1و 2به ترتیب جمعیت شــهری و روســتایی جهان و ایران را در طی دوره -2010
 1950نشان میدهند .همانگونه كه مالحظه میشود ،جمعیت شهری جهان در سال  1950از حدود 729
میلیون نفر بیش از چهار برابر افزایش یافته و به  3/48میلیارد نفر در ســال  2010رســید در حالیكه در طی
این مدت جمعیت روستایی كمتر از دو برابر شد (جدول .)2
2

1. Signals

 .2آمارهای بهکار رفته برای ایران در این قســمت ،از آمارهای ارائه شــده در نشــریات سازمان ملل متحد و مركز آمار ایران است.
آمارهای ســازمان ملل متحد برآورد هســتند و ممكن اســت با آمار سرشــمار یهای مركز آمار ایران كمی اختالف داشــته باشــند.
اما این اختالفات اندك بوده و تغییری در نتیجهگیریهای مقاله ایجاد نمیكند.
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در مناطق بیشــتر توســعهیافته (شــامل تمام مناطق اروپا ،آمریكای شمالی ،اســترالیا ،نیوزیلند و ژاپن)
جمعیت شهرنشــین بیش از دو برابر افزایش داشــته و به رقم  930میلیون نفر در ســال  2010رســید .در طی
ایــن دوره جمعیــت روســتایی ایــن مناطــق كمــی كاهــش یافتــه و از  385میلیون نفــر بــه  307میلیون نفر
رســید .روند شهرنشــینی در مناطق كمتر توســعه یافته حتی با شدت بیشتری انجام یافته است بهطوریكه
جمعیــت شــهری درایــن مناطق (شــامل تمام مناطق آفریقا ،آســیا به غیــر از ژاپن ،آمریــكای التین و برخی
مناطــق دیگــر) بیــش از هشــت برابر افزایش یافتــه و از  302میلیون نفر در ســال  1950بــه  2/55میلیارد نفر
در ســال  2010رســید .جمعیت نواحی روســتایی در این مناطق نیز كمی بیش از دو برابر افزایش یافت .این
آمار نشــان میدهند كه شهرنشــینی روند غالب محل ســكونت در جهان اســت .اكثریت جمعیت جهان
در شــهرها ســكونت دارند و روند شهرنشــینی در طول زمان افزایش یافته اســت .در مناطق بیشــتر توســعه
یافته ،میزان شهرنشــینی باالتر اســت بگونهای كه در ســال  2010حدود  75درصد جمعیت این مناطق در
شــهرها زندگــی میكردنــد .در كل جهــان جمعیت شهرنشــین از  29درصد در ســال  1950بــه  50درصد در
سال  2010رسید (جدول .)3
جدول .1جمعیت شهری در مناطق مختلف جهان و ایران در طی دوره (1950-2010میلیون نفر)
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جدول .3درصد جمعیت ساكن در نقاط شهری در مناطق مختلف جهان و ایران در طی دوره 1950-2010
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﻬﺎن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
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اﻳﺮان

1950
29
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18
28

1960
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1970
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1980
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68
29
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35
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2010
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45
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یشــود .جمعیت شــهری در ایران از  4/7میلیون نفر
روند افزایش شهرنشــینی در ایران نیز مشــاهده م 
در ســال  1950بــه  53/1میلیــون نفــر در ســال  2010افزایش یافت بعبارت دیگر ،در طی  60ســال جمعیت
شــهری در ایران بیش از ده برابر افزایش داشــته اســت .جمعیت روســتایی نیز در طی این مدت كمتر از دو
برابــر افزایــش داشــته و به  22میلیون نفر در ســال  2010رســید (جــداول  1و  .)2این آمار نشــان میدهند كه
در ایران بیشــتر جمعیت افزایش یافته در طی دوره گذار جمعیتی به شهرنشــینی روی آوردهاند بگونهای كه
در ســال  1390شهرنشــینی روند غالب محل ســكونت را در ایران تشــكیل میدهد .مقایســه جداول  1الی
 3نشــان میدهند كه افزایش جمعیت بعد از انقالب بیشــتر منجر به افزایش شهرنشــینی دركشــور شــده و
جمعیت روســتایی با شــدت كمتری افزایش داشــته و در واقع بعد از ســال  1990كاهش یافت .بنابر این،
روند شهرنشــینی در ایران نیز همان روند كلی در جهان را دنبال نموده اســت .اما در ایران ،در مقایســه با
كل جهان و مناطق كمتر توسعه یافته ،روند شهرنشینی با سرعت بیشتری انجام یافته است .در طی دوره
كل جهان از  29به  50و در مناطق كمتر توســعه یافته از
 60ســاله  ،1950-2010در صد جمعیت شــهری در ١
 18بــه  45رســید .در حالیكــه در ایــران در طی این مدت درصد جمعیت شــهری از  28به  71رســید كه
نزدیك به در صد جمعیت شهرنشین مناطق بیشتر توسعه یافته است (جدول .)3
افزایش میزان شهرنشــینی در ایران به معنی افزایش تعداد شــهرها و نیز جمعیت برخی شــهرها است.
در ســال  1365تعداد  496شــهر با جمعیت  26/8میلیون نفر در كشــور وجود داشــت كه این رقم در ســال
 1390بــه  1139شــهر بــا جمعیــت  53/6میلیون نفر رســید (جدول .)4شــهرهای با جمعیــت  250000نفر و
بیشتر در سال  1390حدود  54درصد از كل جمعیت شهرنشین را در خود جای می دادند .این نسبت در
ً
طول بیست پنج سال  1365-90تقریبا ثابت باقی مانده است .تعداد این شهرها در طی این مدت سیزده
مورد افزایش داشته و از  16به  29شهر رسید .تعداد شهرهای كوچك (كمتر از  25000نفر) در طی این مدت
بیش از دو برابر شده و به  869شهر رسید .اما این شهرها جمعیت ناچیزی را به خود اختصاص میدهند
( 6/5میلیون نفر در ســال  .)1390البته بخش زیادی از افزایش تعداد شــهرهای كوچك در كشــور به جهت
تغییر تعریف شهر در سرشماریهای جمعیتی است .قبل از انقالب ،شهر به نواحی اطالق می شد كه دارای
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بیش از  5000نفر جمعیت و یا مركز شهرستان بودند .بعد از انقالب ،این تعریف تغییر نمود و نواحی دارای
شــهرداری شــهر محســوب میشــوند .در نتیجه این تغییر تعریف ،تعداد شــهرهای كمتر از  5000نفر در كشــور
از  5شــهر در ســال  1355بــه  312شــهر در ســال  1385افزایش یافــت (زنجانی .)1388 ،شــهرهای میانی
( 25000الــی  249000نفــر) نیــز در ســال  1390حــدود  18/4میلیــون نفــر را در خــود جــای میدادند و نســبت
ً
جمعیــت ایــن شــهرها و شــهرهای كوچك نیز در طــی این دوره تقریبــا ثابت باقی مانده اســت (جدول .)4
بنابراین ،بیش از نصف جمعیت شهرنشــین ایران در طی دوره  1365 -90در شــهرهای بزرگ  250000نفر یا
بیشتر ساكن بودند و شهرهای كوچك جمعیت ناچیزی را شامل میشدند.
در ســال  ،1390هشــت شــهر اصفهــان ،اهــواز ،تبریــز ،تهــران ،شــیراز ،كــرج ،قم ،ومشــهد بیــش از یك
میلیــون نفــر جمعیــت داشــتند .جدول  5تغییــرات جمعیت این شــهرها را در طی دوره  1335-90نشــان
میدهــد .تهــران بــا بیــش از  8میلیــون نفر جمعیت در ســال  1390بزرگترین شــهر ایران اســت و مشــهد با
 2/77میلیــون نفــر در ردیــف دوم قــرار دارد .شــش شــهر دیگر بین یك تــا دو میلیون نفــر جمعیت دارند.
جدول  6متوســط میزان رشــد ســاالنه جمعیت شــهرهای بزرگ ایران را در طی دوره  1335-1390نشــان
یشــود ،میزانهای رشــد ساالنه جمعیت تهران بیشترین كاهش را داشته
میدهد .همانگونه كه مالحظه م 
و از  5/9درصــد در طــی دوره  1335-45بــه كمتــر از نیــم درصــد در دوره  1375-85رســید .امــا در طــی
دوره  1385-1390دوباره افزایش یافت و به رقم  2/8درصد رســید .به غیر از تهران و اصفهان ،میزانهای
رشد سایر شهرهای بزرگ در دوره  1355 -65افزایش یافته و پس از آن كاهش قابل مالحظهای داشتهاند.
اما میزانهای رشــد جمعیت شــهرهای تهران و اصفهان تا سال  1385بهطورمستمر كاهش یافته اند .این
امر ناشــی از فعال بودن مجموعه شــهری پیرامونی این دو شــهر اســت كه در نتیجه آن فشارهای جمعیتی
این دو شهر به شهرهای پیرامونی منتقل شده است (كاظمی پور و صیادی.)1388 ،
جدول .4جمعیت شهرها بر طبق اندازه گروههای جمعیتی
ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ

ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺷﻬﺮﻫﺎي  250000ﻧﻔﺮو ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎي  25000اﻟﻲ
 249999ﻧﻔﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎي  24999ﻧﻔﺮو ﻛﻤﺘﺮ
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23
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4
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ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ(
53/6
1139
28/7
29
)(54
18/4
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)(34
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869
)(12

تفاوت دركل و مجموع تعداد شهرها در گروههای جمعیتی مختلف بهواسطه قراردادن تجریش و ری در عدد كل است .اعداد داخل
پرانتز درصد را نشان میدهند .منبع :مركز آمار ایران (.)1390 ،1385 ،1382
ﺳﺎل
1335
1345
1355

اﺻﻔﻬﺎن
0/25
0/42
0/66

اﻫﻮاز
0/12
0/21
0/33

ﺗﺒﺮﻳﺰ
0/29
0/40
0/60

ﺗﻬﺮان
55
1/51
2/72
4/53

ﺷﻴﺮاز
0/17
0/27
0/43

ﻛﺮج
0/01
0/04
0/14

ﻗﻢ
0/10
0/13
0/25

ﻣﺸﻬﺪ
0/24
0/41
0/67

ﺷﻬﺮﻫﺎي  25000اﻟﻲ
 249999ﻧﻔﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎي  24999ﻧﻔﺮو ﻛﻤﺘﺮ

)(53
9/2
)(34
3/4
)(13

138
342

190
399
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12/7
)(34
4
)(11

241
869

)(54
18/4
)(34
6/5
)(12
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جدول .5جمعیت شهرهای بزرگ ایران (دارای بیش از یك میلیون نفر در سال  ) 1390در طی دوره ( 1335-1390میلیون نفر)
ﺳﺎل
1335
1345
1355
1365
1370
1375
1385
1390

اﺻﻔﻬﺎن
0/25
0/42
0/66
0/99
1/12
1/27
1/60
1/76

دوره
1335-45
1345-55
1355-65
1365-75
1375-85
1385-90

اﺻﻔﻬﺎن
5/2
4/5
٤/١
2/5
2/3
1/9

اﻫﻮاز
0/12
0/21
0/33
0/58
0/72
0/80
0/99
1/11

ﺗﺒﺮﻳﺰ
0/29
0/40
0/60
0/97
1/09
1/19
1/40
1/49

ﺷﻴﺮاز
0/17
0/27
0/43
0/85
0/97
1/05
1/23
1/46

ﺗﻬﺮان
1/51
2/72
4/53
6/04
6/48
6/76
7/09
8/15

ﻛﺮج
0/01
0/04
0/14
0/61
0/81
0/94
1/39
1/61

ﻗﻢ
0/10
0/13
0/25
0/54
0/68
0/78
0/96
1/07

ﻣﺸﻬﺪ
0/24
0/41
0/67
1/46
1/76
1/89
2/43
2/77

جمعیت تهران برای سالهای  1335و  1345شامل تجریشوری نمیشود.
منبع :مركز آمار ایران (1385و )1390
جدول .6متوسط میزان رشد ساالنه جمعیت شهرهای بزرگ ایران (درصد)
اﻫﻮاز
5/6
4/5
5/6
3/2
٢/١
2/3

ﺗﺒﺮﻳﺰ
3/2
٤/١
4/8
2/0
1/6
1/2

ﺷﻴﺮاز
4/6
4/7
6/8
٢/١
1/6
3/4

ﺗﻬﺮان
5/9
5/1
2/9
1/1
0/5
2/8

ﻛﺮج
13/9
12/5
14/7
٤/٣
3/9
2/9

ﻗﻢ
2/6
6/5
7/7
3/7
٢/١
2/2

ﻣﺸﻬﺪ
5/4
4/9
7/8
2/6
2/5
2/6

میزانهای رشد بر مبنای آمار مركز آمار ایران (1385و )1390ارائه شده در جدول  5محاسبه شدهاند.

شــهر تهــران بــا بیش از  8میلیــون نفر جمعیت٢در ســال  1390بیــش از 10درصد جمعیت ایــران را در
خــود جــای داده اســت .بــا ایــن حــال در ســال ،)2010( 1389تهران در لیســت  30شــهر بزرگ جهــان قرار
نــدارد .توكیــو بــا  36/67میلیــون رتب ـ ه اول و لنــدن بــا  8/63میلیــون رتب ه  30را كســب نمودند (ســازمان
ملل .)2009 ،وجود شــرکتها و واحدهای تولیدی در شــهرهای بزرگ ،بهویژه تهران ،جذابیت این شــهرها
را بــرای مهاجریــن جویــای کار افزایش میدهد .بعنوان مثــال ،در ســال  16018 ،1384واحد تولیدی دارای
 10كارگــر یا بیشــتر در ایران بودند .از این تعــداد 4389 ،واحد (یعنی بیش ازیك چهارم ) در تهران2448 ،
واحــد (بیــش ازیــك هشــتم ) در اصفهان و  1202واحد در اســتان خراســان رضوی مســتقر بودنــد (مركز آمار
ایران .)1385 ،بنابراین ،اســتان تهران ،و بویژه شــهر تهران (و نیز اســتانهای اصفهان و خراسان در مراحل
بعــدی) محــل مناســبی جهت پیدا كردن كار در صنایع اســت .همین موضوع باعــث افزایش مهاجرت به
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یشــود .آمارهای موجود نشــا ن میدهند كه اســتان تهران بیشــترین تعداد مهاجرین در كشــور
این شــهرها م 
را بــه خــود اختصــاص میدهــد .در طــی دوره  1355-85مجموع خالص مهاجرت به اســتان تهــران برابر
 1/44میلیون نفر بود (مركز آمار ایران.)1386 ،
ایران یك كشور خشك یا نیمه خشك است كه متوسط بارندگی ساالنه آن ( 250میلیمتر) كمتر از یك
ســوم متوســط دنیا اســت (ابریشــمچی و تجریشــی .)2005 ،افزایش جمعیت در ایران باعث افزایش تقاضا
برای آب و كاهش قابل مالحظه سرانه آب تجدید پذیر در دسترس شده است .برای نشان دادن وضعیت
ً
منابع آب معموال از شاخص سرانه آب ساالنه 1استفاده میشود .در سال  1335كه جمعیت كشور در حدود
 19میلیون نفر بود سرانه آب ساالنه  7000متر مكعب برآورد شده است .برای سال  1384با فرض جمعیت
 65میلیون نفر این شاخص حدود  2000متر مكعب برآورد شده است (از آنجاییکه جمعیت كشور در این
ســال نزدیــك  69میلیــون نفــر بود ،شــاخص مزبور باید از این مقدار نیز كمتر باشــد) .ابریشــمچی وتجریشــی
( )2005پیش بینی میكنند كه با افزایش جمعیت در آینده ،شــاخص ســرانه آب ســاالنه در سال  2025به
كمتر از  1000متر مكعب برسد .در این صورت ،از نظر وضعیت آب ،ایران جزو گروه كشورهای دارای كمبود
آب مستمر 2قرار خواهد گرفت .در حال حاضر نیز توزیع نابرابر آب در سطح كشور ،افزایش جمعیت در برخی
مناطق ،و توسعه كشاورزی و صنعتی باعث كمبود آب در برخی شهرها برای مصارف خانگی شده است.
در خیلــی از مناطــق كشــور ،تقاضــا بــرای آب بیش از منابــع آب موجود در ایــن مناطق اســت .در طی دوره
 ،1357-1382جمعیت تحت پوشش برای خدمات آب از  13/1میلیون نفر به  43/5میلیون نفر افزایش
یافت كه نشــان میدهد جمعیت تحت پوشــش بهطور متوســط در ســال  4/9در صد رشــد داشــته اســت
(وزارت نیرو .)1386 ،تامین آب مورد نیاز شهرها خود یکی از چالشهای عمده توسعه در ایران خواهد بود.
شهر و زلزله در ایران
ایــران ســرزمین زلزلهخیــزی اســت و ریســک زلزله و مــرگ و میر ناشــی از آن باال اســت (جکســون .)2006 ،
نگاهــی بــه نقشــه زلزل ههــای ثبــت شــده در ایران نشــان میدهد کــه در خیلــی از مناطق پرجمعیت کشــور
ً
زلزلههای نسبتا شدیدی در گذشته اتفاق افتاده است و احتمال دارد که در آینده نیز رخ دهد (جکسون،
 ،2006نمودار  .)1این نقشــه هم چنین نشــان میدهد که برخی مناطق دارای ریســک زلزله کمتری هستند
که بیشتر آنها در مناطق کویری واقع شدهاند.
جــدول  7آمــار مرگ و میر ناشــی از زلزله را در برخی شــهرهای ایران را نشــان میدهد کــه در طی هزار
3

1. Annual per capita water
2. Chronic water scarcity
3. Jackson
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ســال گذشــته زلزلههایــی را تجربــه نموده اند که بیش از  10000نفر کشــته داشــته اند .از میــان این زلزله ها،
پنــج زلزلــه در طــی  50ســال گذشــته اتفــاق افتــاده انــد .البتــه آمــار مرگ و میــر ارایه شــده دقیق نیســتند و
برآوردهای پایین را نشــان میدهند .در طی هزار ســال ،شــهر تبریز حد اقل ســه زلزله بزرگ را در ســالهای
 ،1641 ،1042و  1780میالدی تجربه نموده اســت .شــهر تهران در ســالهای  ،1177 ،958 ،855و 1830
میــادی از زلزلــه بشــدت آســیب دیــد اما در میان این شــهرها نیســت زیرا در گذشــته شــهر کوچکــی بود و
دلیــل تلفــات کم زلزله نیز جمعیت کم آن در گذشــته اســت (جکســون .)2006 ،این آمار نشــان میدهند
ً
که شــهرهای بزرگی مانند تهران ،تبریز و شــیراز در معرض زلزلههای نســبتا شــدید قرار دارند .همانگونه که
پیشتر مالحظه گردید جمعیت این شــهرها نســبت به گذشته افزایش یافته است .بنابراین ،وقوع زلزله در
آنها میتواند تلفات جانی قابل توجهی به بار آورد.
جدول  .7برخی از زلزلههای ایران در طی هزار سال گذشته که بیش از  10000نفر کشته داشتهاند
ﺳﺎل وﻗﻮع
1042
1405
1641
1721
1780
1824
1893
1962
1968
1978
1990
2003

ﺗﻌﺪاد ﻛﺸﺘﻪ ﻫﺎ
40000
30000
13000
40000
50000
20000
15000
12000
12000
20000
40000
40000

ﺷﻬﺮ )ﻣﺤﻞ وﻗﻮع(
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺷﻴﺮاز
ﻗﻮﭼﺎن
ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا
دﺷﺖ ﺑﻴﺎض
ﻃﺒﺲ
رودﺑﺎر
ﺑﻢ

ً
آمار مرگ و میر ،بهویژه برای زلزلههای قدیمی ،دقیق نیستند و معموال برآوردهای پایین را نشان میدهند .برای زلزله سال  2003بم آمار
رسمی مرگ و میر  24000نفر است .آمار طبس شامل دهکدههای اطراف نیز میشود (آمار مربوط به خود شهر  11000کشته است).
منبع :جکسون (.)2006

زلزله پیشــامد نادری اســت کــه اغلب بصورت غیر قابل پیش بینی و تصادفــی رخ میدهد و فراوانی
آن در طــی صدها یا هزاران ســال قابل مطالعه اســت .اما این موضوع نمیتوانــد مانع از برنامهریزی جهت
مقابلــه بــا عواقب ناگوار آن برای جمعیت گردد .در حال حاضر کشــورهای پیشــرفته مانند آمریکا و ژاپن با
بــکار بــردن کدهــای طراحی ســاختمان 1قدرت تخریــب زلزله و تلفات ناشــی از آنــرا در شــهرها بهطور قابل
مالحظ ـهای کاهــش داده انــد .در ایــن کشــورها زلزلههایــی با شــدت بیــش از هفت ریشــتر در شــهرهای پر
جمعیــت تلفــات اندکــی بــر جــای میگذارند در حالیکــه وقوع آنهــا در کشــورهای در حال توســعه میتواند
1. Building design codes
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فجایــع عظیمــی در شــهرها بوجــود آورد (بیلهــام .)2004 ،1این موضوع اهمیت سیاســتگذاری بــرای مقابله
بــا ایــن مســاله را تشــدید میکنــد .کاربــرد کدهــای طراحــی ســاختمان میتواند مــرگ و میــر زلزلــه را بهطور
قابــل مالحظ ـهای کاهــش دهد .هم چنین ،تــدارک و آمادگی بــرای فعالیتهای امدادی پــس از وقوع زلزله
میتوانــد نقــش چشــمگیری در کاهــش تلفات ایفا کند .یک مســاله مهم وجود ســاختمانهایی اســت که
برطبــق اســتانداردهای موجــود ســاخته نشــدهاند و در نتیجــه در مقابــل زلزلــه بســیار آســیبپذیر هســتند.
یتــوان گفــت کــه اکثر بناها در شــهرهای ایران چنین هســتند .مقاو مســازی ایــن بناها در مقابــل زلزله نیز
م 
خود مساله دشواری است.
سیاست جمعیتی برای شهرهای بزرگ ایران
بررســی داد ههــا نشــان میدهــد کــه در طــی  60ســال گذشــته جمعیت شــهری در ایران رشــد چشــمگیری
داشــته اســت .میزانهای رشــد جمعیت شــهری در ایران بسیار بیشــتر از میزانهای رشد جمعیت شهری
در کشــورهای توســعه یافتــه اســت .بعــاوه ،در ایــران دولــت نقــش مهمــی در اقتصاد کشــور بــازی میکند.
درآمدهــای نفتــی و شــرکتهای دولتــی ،دولــت ایــران را بصــورت مهمتریــن فعــال اقتصــادی در کشــور در
آورده اســت .بنابراین مناســب اســت که دولت نقش فعالی در زمینه برنامهریزی و سیاســتگذاری در مورد
جمعیــت شــهرهای ایــران ایفا نمایــد بهگونهای که جمعیــت بصورت متعادلتری در میان شــهرهای کشــور
توزیــع گــردد .چنیــن برنامهریــزی میتوانــد از ایجــاد شــهرهای بســیار بــزرگ کــه دارای اقشــار محــروم زیادی
هستند و مانع عمده ای در توسعه بشمار میروند ممانعت نماید.
در قســمتهای قبلــی مقالــه اشــاره شــد کــه شــهرها بــا یکدیگــر و بــا نواحی اطــراف خــود نظامهای
اجتماعــی پیچیــدهای را تشــکیل میدهنــد .بنابرایــن ،تهیــه سیاســت جمعیتــی بــرای یک شــهر جدا از
ســایر شــهرها و مناطق نمیتواند کارآ باشد .سیاســت جمعیتی برای شهرها باید در سطح ملی تهیه شود.
این موضوع حساســیت سیاســتگذاری در زمینه جمعیت شــهری را نشــان میدهد .چنین سیاستهایی
میتواننــد بــر زندگی جمعیت شهرنشــین و نواحی اطراف تأثیر بگذارند .میتوان با سیاس ـتهای مناســب
به بهبود فرایندهای ذكر شــده و در نتیجه بهبود كیفیت زندگی ســاكنین شــهر و نواحی اطراف اقدام نمود.
اما اگر سیاس ـتهای بهکاررفته درســت نباشند ممكن اســت اثرات منفی بر كیفیت زندگی جمعیت شهر
و نواحی اطراف بگذارند .سیاس ـتهای نادرســت ممكن اســت موجب مختل شدن فرایندهای تعامالت
اجتماعی و ارتباطات شــود .حداقل در كوتاهمدت تولید اقتصادی و تجارت ممكن اســت صدمه ببینند
و مســائلی برای مدیریت و اجرای پروژههای مختلف بوجود آید .در مورد شــهری مانند تهران كه جمعیت
زیــادی را در خــود جــای داده و بــا اكثر شــهرهای دیگــر ارتبــاط دارد تحوالت در این شــهر میتوانــد تبعاتی
1. Bilham
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در ســطح ملی به همراه آورد ،تبعاتی كه ممكن اســت منفی باشــند .بنابراین ،بهتر اســت از سیاستهای
جمعیتی سریع و ناگهانی اجتناب نمود و با انجام اقدامات اقتصادی و اجتماعی مناسب زمینه تحوالت
تدریجی را فراهم آورد بهطوریکه خطر كمتری برای برهم زدن شــبكه نظام شــهری كشــور داشته اما بهتدریج
موجب دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده شود.
یشــود به صورت زیر اســت.
سیاســت جمعیتــی بــرای شــهرهای ایران کــه در این مقاله پیشــنهاد م 
تعــدادی شــهرهای بــا جمعیت متوســط که بهگون ـهای یکنواخت در ســطح کشــور پراکنده شــدهاند جهت
رشــد جمعیــت انتخاب شــوند .سیاســت جمعیت شــهری بهگون ـهای تنظیم شــود که رشــد جمعیت این
شــهرها تشــویق شــود و رشــد جمعیت شــهرهای دیگر که به هر علتی برای رشــد ،مناســب تشخیص داده
یشــوند محــدود گــردد .چنین برنامهای از تمرکــز بیش از حد جمعیت در یــک منطقه جلوگیری میکند
نم 
یشــود .این راهبرد میتواند جلوی رشــد شهرهای بزرگ
و باعث توزیع متعادل جمعیت در ســطح کشــور م 
ماننــد تهــران و اصفهــان را بگیرد و یــا حتی باعث کاهش جمعیت آنها گردد .برخی شــهرهای متوســط را
میتوان بعنوان قطبهای صنعتی (مصطفوی و دیگران )1377 ،جهت توسعه انتخاب نمود.
دولــت میتوانــد از طریق اهرمهای اقتصادی و اجتماعی سیاســت جمعیت شــهری را به اجرا گذارد
و به اهداف تعیین شــده خود برســد .اشــتغال مهمترین عامل جذب مهاجرین به شــهرها اســت .دولت
تهــای اقتصادی بر مهاجرت به شــهرها تاثیر
میتوانــد بــا تشــویق یا محدود نمودن توســعه صنایع و فعالی 
گــذارد و بــه اهــداف خــود در مــورد انــدازه شــهرها نایل آیــد .از جمله سیاس ـتهای تشــویقی برای اســکان
شــرکتها در شــهرهای تعیین شــده میتوان به کاهش مالیات و فراهم نمودن زیرســاختهای شــهری اشاره
نمــود .در مــورد شــهرهایی کــه نیــاز به محــدود نمــودن جمعیت آنهــا وجــود دارد دولت و نهادهای شــهری
میتواننــد از طریــق محــدود نمــودن (اجــازه) ایجــاد شــرکتهای جدیــد و افزایــش هزینــه شــرکتها (مانند
افزایش مالیات) ،بهطوریکه آنها تشــویق به مهاجرت به شــهرهای منتخب شــوند ،به کنترل جمعیت این
شــهرها اقــدام کننــد .البتــه در کوتاه مدت رشــد بخش کشــاورزی و ایجاد اشــتغال در نواحی روســتایی نیز
میتوانــد مانــع از مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها جهت پیــدا کــردن کار گردد .امــا همانگونه کــه مالحظه
گردید ،روند کلی در جهان و ایران به ســمت کاهش جمعیت روســتایی و افزایش جمعیت شــهری است.
صنعتــی شــدن بخــش کشــاورزی خــود میتوانــد نیــاز بــه نیــروی کار در مناطــق روســتایی را کاهــش داده و
باعث افزایش مهاجرت روســتاییان بیکار به شــهرها گردد (یعنی همان روندی که در بســیاری از کشــورهای
پیشرفته اتفاق افتاده است) .بنابراین ،رشد شهرهای متوسط بهترین گزینه بنظر میرسد.
در انتخــاب شــهرهای متوســط بــرای رشــد و یــا تعییــن شــهرهایی که الزم اســت رشــد جمعیــت آنها
محــدود شــود عوامل مختلفــی باید در نظر گرفته شــوند .این عوامل شــامل موقعیــت جغرافیایی ،وضعیت
زمین شناســی و زلزلهخیزی ،محیط زیســت ،منابع آب ،وجود آثار باســتانی و فرهنگی ،و مسایل اقتصادی
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اســت .رشــد جمعیت شــهرها میتواند فشــار بر منابع طبیعی در این مناطق را افزایش دهد .منابعی مانند
آب ،بویژه در ایران ،كمیاب هستند و افزایش جمعیت باعث افزایش برداشت از سفرههای آبهای زیرزمینی
گشــته و میتواند به این منابع صدمه بزند و در نهایت به كمبود آب منجر شــود .منابع آب در منطقه مورد
نظــر بایــد بــه اندازه ای باشــد که نیازهای جمعیت جذب شــده را برآورده نماید .در غیــر اینصورت ،هزینه
انتقال آب به شــهرهای منتخب نیز باید در نظر گرفته شــود .رشــد جمعیت میتواند روند تخریب جنگلها
و مراتــع را در اطــراف این شــهرها افزایش دهد .شــهرهایی ماننــد اصفهان و شــیراز دارای آثار تاریخی مهمی
ی اطراف شــهرها
هســتند که از نظر فرهنگی برای کشــور اهمیت دارند .گســترش صنایع وفعالیتهای صنعت 
ً
كه معموال با افزایش جمعیت همراه اســت میتواند به شــهرهایی كه دارای چنین آثاری هســتند لطمه وارد
کند .بهتر است سیاست جمعیت شهری حفاظت از این سرمایه های ملی را در دستور کار خود قرار داده
و توســعه صنایــع در آنهــا را محــدود نمایــد .بنابراین ،چنین شــهرهایی برای رشــد مناســب نیســتند .برای
موفقیت سیاســت توزیع جمعیت ،مدیریت مناســب تمام شــهرها اهمیت دارد .اگر شــهرهای دیگر به غیر
از تهران بهطور موثر و کارآ مدیریت نشوند توانایی آنها برای جذب صنایع و مهاجرین محدود خواهد بود.
از آنجاییکه ایران کشــور زلزلهخیزی اســت ،الزم اســت در انتخاب شــهرهای متوســط وضعیت زلزله
شناســی و نقشــه لــرزه شناســی مناطق نیــز در نظر گرفتــه شــوند .برنامهریزی در ایــن زمینــه میتواند تلفات
ناشــی از زلزلــه را در آینــده کاهــش داده و امنیت ســاکنین شــهرها را افزایــش دهد .احتمــال زلزله در برخی
مناطــق ایــران باالتــر از ســایر مناطــق اســت .بنابرایــن ،بهتــر اســت شــهرهای منتخــب در چنیــن مناطقی
انتخاب نشــوند .شــهرهایی مانند تهران ،تبریز و شــیراز در مناطق زلزلهخیز واقع شــدهاند و محدود نمودن
رشــد جمعیت آنها موجه بنظر میرســد .برای کاهش تلفات زلزله ،الزم اســت اســتانداردهای ســاختمان
ســازی زلزلــه رعایت شــوند .مســئولیت اعمال ایــن اســتانداردها بهعهده نهادهــای قانون گــذاری ،دولت،
و شــهرداریها اســت .البته یک مســاله دشــوار در این زمینه وضعیت ســاختمانهایی اســت که هم اکنون
بدون رعایت این اســتانداردها ســاخته شــدهاند .مقاوم کردن این ســاختمانها میتواند هزینه قابل توجهی
داشــته باشــد که ســاکنین آن مایل به پرداخت نباشــند .برای کاهش انگیزههای توســعه مناطق زلزلهخیز
نیاز به قوانین موثر در این زمینه اســت (بربی 1و دیگران .)1999 ،معموال مقامات محلی تمایل چندانی به
محدود نمودن توســعه مناطقی که در معرض زلزله هســتند ندارند (کومریو .)2004 2،به همین جهت برای
چنین کاری به برنامهریزی در ســطح ملی نیاز اســت .در مورد شــهرهایی که هم اکنون در معرض زلزله قرار
دارند از یک طرف میتوان اســتانداردهای ســاختمان سازی را برای ساختمانهای جدید با جدیت اعمال
نمــود و از طــرف دیگــر جلوی رشــد جمعیــت آنهــا را از طریق اعمال سیاس ـتهای اقتصــادی و اجتماعی
1. Burby
2. Comerio
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گرفت بهطوریکه در بلند مدت جمعیت این شهرها افزایش نیابد و شهرهای منتخب که از نظر زلزله امن
تر هستند مهاجرین جویای کار را جذب کنند.
سیاســت شهرنشــینی باید بهگونهای تدوین شود که سیاستهای اقتصادی و اجتماعی باعث تمرکز
تهــای اقتصــادی در مراکــز شــهری بزرگ نشــود .امــا در انتخاب شــهرهای
بیــش از حــد جمعیــت و فعالی 
متوســط بایــد مســایل اقتصادی نیــز در نظر گرفته شــده و از نظرات کارشناســان اقتصادی اســتفاده شــود.
همانگونه که در مقدمه نیز اشــاره شــد ،سیاســت جمعیتی برای شهرهای ایران باید برآیند نظر کارشناسان
مختلف در سطح ملی باشد.
همانگونه که اشاره شد ،بر طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (-1394
 ،)1389شــورای آمایش ســرزمین با مســئولیت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشــکیل
یشــود .وظایف اصلی این شــورا شــامل تدوین ،تصویب و نظارت بر اســتقرار نظام یکپارچه برنامهریزی و
م 
مدیریت توسعه سرزمین و بررسی و تصویب برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی ،منطقهای
و اســتانی و نظــارت بــر اجــرای آن اســت (معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور:1389 ،
 .)182بنابراین ،شورای آمایش سرزمین نهاد مناسب جهت تصویب و نظارت بر اجرای سیاستهای توزیع
یســازد که
جمعیت و سیاســت شهرنشــینی اســت .ماده  183قانون نیز دســتگاههای اجرایی را مکلف م 
برنامههای عملیاتی خود را بهگونهای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت گیریهای آمایش سرزمین را فراهم
آورد (معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی رئیــس جمهــور .)183 :1389 ،ایــن مــاده به شــورای اقتصاد
اجــازه میدهــد که با پیشــنهاد شــورای آمایش ســرزمین و در چارچوب قوانین مربوطه کشــور ،سیاس ـتهای
تشویقی و بازدارنده را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور بهگونهای تنظیم نماید که برنامه ها ،اقدامها
و ســرمایهگذاریهای بخشــهای عمومــی و غیــر دولتــی در راســتای تحقــق جهتگیریهای آمایش ســرزمین
هدایت شوند .بنابراین ،شورای اقتصاد میتواند با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین ،با کاربست سیاستها
و اهرمهای قانونی مناسب زمینه تحوالت جمعیتی شهرهای منتخب را فراهم سازد .هم چنین ،این شورا
میتوانــد در همــکاری بــا ســازمان حفاظت محیط زیســت ،بهگون ـهای برنامهریزی نماید که مســایل زیســت
محیطی نیز در برنامههای توسعه استانی و رشد جمعیت شهرها در نظر گرفته شوند.
منابع
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